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�لكاظمي: �أي حكومة بال 
�ل�ضدر �ضتو�جه حتديات �ضخمة

•• بغداد-وكاالت:

رئي�س  ا�ستبعد  العراق،  ال�سيا�سي يف  امل�سهد  االن�سداد يلف  يزال  بينما ال 
ال��وزراء العراقي م�سطفى الكاظمي ت�سكيل حكومة دون م�ساركة زعيم 
اأن اأي حكومة ت�ستبعد تيار  التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر. و�سدد على 
 ،2019 ال�سدر �ستواجه حتديات �سخمة، وقد توؤدي اإىل تكرار اأكتوبر 

اأو ما هو اأ�سواأ.
كما اأكد اأن البالد حتتاج اإىل اأن تناأى بنف�سها عن ما�ٍس مملوء بالعنف، 
تواجه  العراق  يف  ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  املونيتور  مع  مقابلة  يف  م�سيفا 
باإطالق  اأن��ه معني  اإىل  اأولوياته فلفت  اأم��ا عن  اأزم��ة ثقة مع اجلمهور. 

حوار بني كافة االأفرقاء داخلياً واإقليميا.
اأب��دى االإط��ار التن�سيقي الذي ي�سم قوى  اأن  اأتت تلك الت�سريحات بعد 
لرئا�سة  مبر�سحه  مت�سكه  عن  تراجع  ب��وادر  اإي���ران  من  قريبة  �سيا�سية 
الوزراء حممد �سياع ال�سوداين. فيما اأملح زعيم التيار ال�سدري �سابقاً اإىل 
موافقته على بقاء الكاظمي على راأ�س احلكومة من اأجل مراقبة اإجراء 

انتخابات ت�سريعية جديدة يف البالد.
التي جرت يف  املبكرة  الربملانية  االنتخابات  منذ  ي�سهد  العراق  اأن  يذكر 
يوليو  منذ  اأك��ر  ت��اأزم  تاماً،  �سيا�سياً  �سلاًل   ،2021 اأكتوبر  من  العا�سر 
و�سط  واعت�سامهم  ال�سارع  اإىل  االأبرز  نزول طريف اخلالف  2022 مع 

بغداد )ال�سدر واالإطار التن�سيقي(.
فقد بلغ اخلالف اأوجه مع بدء مطالبة التيار ال�سدري منذ �سهرين بحل 
جمل�س النواب واإجراء انتخابات ت�سريعية مبكرة من اأجل ال�سري بالبالد 
على طريق االإ�سالحات يف ظل رف�س خ�سومه هذا التوجه، واإ�سرارهم 

على ت�سكيل حكومة مبر�سحهم قبل اأي انتخابات جديدة.
ا�ستباكات عنيفة  اإىل  )اأغ�سط�س(  املا�سي  ال�سهر  اأواخ��ر  وتطور اخلالف 
بني الطرفني يف و�سط بغداد، اأدت اإىل مقتل 30 �سخ�ساً، وفتحت االأبواب 

على احتمال عودة الت�سعيد ب�سكل خطري .
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رئي�س �لدولة يبد�أ غدً� 
زيارة دولة �إىل ُعمان

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يقوم 
حفظه اهلل غدا الثالثاء بزيارة دولة اإىل �سلطنة عمان ال�سقيقة ت�ستمر 
يومني تلبية لدعوة من اأخيه �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق 

بن تيمور اآل �سعيد �سلطان عمان.
وتاأتي هذه الزيارة انطالقاً من العالقات االأخوية التاريخية الرا�سخة 
التي  القربى  وو���س��ائ��ج  املحبة  الأوا���س��ر  وت��ع��زي��زاً  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
تعزيز  ال���زي���ارة  خ���الل  ال��ق��ائ��دان  ال�سقيقني.ويبحث  ال�سعبني  جت��م��ع 
التعاون والتن�سيق امل�سرتك يف خمتلف املجاالت االقت�سادية والتجارية 
واال�ستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها اإىل االأمام مبا يلبي تطلعات 
البلدين ويحقق اأهدافهما اإىل التنمية امل�ستدامة. كما يناق�س اجلانبان 
جممل التطورات اخلليجية والعربية والق�سايا حمل االهتمام امل�سرتك، 

وجهود البلدين يف اإر�ساء االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

�مل�ضاريع �لإمار�تية �لتنموية يف باك�ضتان 
ت�ضاهم يف �حلد من �آثار كارثة �لفي�ضانات

•• اأبوظبي-وام:

املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  خ��الل  االإ���س��الم��ي��ة  باك�ستان  جمهورية  تعر�ست 
الأ�سواء كارثة في�سانات مدمرة، ت�سببت يف خ�سائر ب�سرية ومادية كبرية، 
تاأثر بها اأكر من 33 مليون �سخ�س، وغمرت املياه ما يعادل ثلث م�ساحة 

باك�ستان.
ملواجهة  الوطنية  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة  االأخ����رية  االح�سائيات  وبح�سب 
 1،569 اأك��ر من  الكارثة وف��اة  الباك�ستانية فقد نتج عن ه��ذه  ال��ك��وارث 
ونزوح  �سخ�س،  األ��ف   13 م��ن  اأك��ر  وا�سابة  طفال،   552 منهم  �سخ�سا 

حوايل 7 ماليني ن�سمة خلارج مناطقهم.        )التفا�سيل �س3(
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الفروف خالل موؤمتره ال�سحفي على هام�س الدورة 77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك. )رويرتز(

تخريب مق�سود وممنهج للغابة و�سكانها اال�سليني

�صهدا توقيع اتفاقية ا�صرتاتيجية يف جمال ت�صريع اأمن الطاقة والنمو ال�صناعي

رئي�س �لدولة يبحث مع م�ضت�ضار �أملانيا م�ضار�ت �لتعاون و�مل�ضتجد�ت �لإقليمية و�لدولية 
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأملانيا  جمهورية  م�ست�سار  �سولت�س  اأوالف  معايل  اأم�����س  اهلل  حفظه 

االحتادية الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.
ورحب �سموه - خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ - بامل�ست�سار 

االأملاين ..متمنياً لبلده ال�سديق و�سعبه دوام التقدم واالزدهار.
وبحث اجلانبان م�سارات التعاون والفر�س املطروحة لتعزيز ال�سراكة 

املقبلة  املرحلة  خ��الل  البلدين  جتمع  التي  ال�ساملة  االإ�سرتاتيجية 
اإىل  اإ�سافة  والتجارية  واال�ستثمارية  االقت�سادية  املجاالت  يف  خا�سة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  والعلوم  الغذائي  واالأم���ن  املتجددة  الطاقة 
البيئة  على  واحلفاظ  املناخي  التغري  معاجلة  يف  امل�سرتكة  واجلهود 

وا�ستدامتها.
اأملانيا عددا من الق�سايا وامل�ستجدات  كما ا�ستعر�س �سموه وم�ست�سار 
ب�ساأن  النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادال  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  ال�ساحتني  على 

املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك ..           )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل لقائه م�ست�سار جمهورية اأملانيا االحتادية         )وام(

غارات على زابوريجيا.. مو�صكو وكييف تتبادالن االتهامات

لفروف يلوح بالنووي جمددً� حلماية �ضرق �أوكر�نيا

قتلى يف هجوم قرب مع�ضكر للجي�س مبقدي�ضو 
•• مقدي�شو-اأ ف ب:

اأ�سخا�س على االأقل وُجرح ت�سعة اآخرون يف مقدي�سو يف هجوم  ُقتل �سبعة 
انتحاري تبّنته حركة ال�سباب املتطرفة ا�ستهدف مع�سكرا للجي�س، وفق ما 

اأفاد �سابط ع�سكري و�سهود وكالة فران�س بر�س.
وقال ال�سابط يف اجلي�س عبداهلل عدن اإن اإرهابيا يائ�سا فّجر نف�سه �سباح 
االأحد قرب جمموعة من املجندين لدى ت�سجيلهم يف مع�سكر نكنك الواقع 

يف جنوب العا�سمة مقدي�سو.
واأعلن املتحدث مقتل �سبعة اأ�سخا�س وجرح ت�سعة اآخرين.

والتي  القاعدة  بتنظيم  واملرتبطة  املتطرفة  ال�سباب  الهجوم حركة  وتبّنت 
تخو�س متّردا �سد احلكومة منذ 15 عاما.

وقال �ساهد عيان يدعى اأحمد غوبي كنت قريبا من موقع االنفجار، كان 
انفجارا هائال وراأيت قتلى وجرحى. وقال �ساهد اآخر يدعى اآ�سا عمر راأيت 

ع�سرة اأ�سخا�س على االأقل يتم نقلهم يف �سيارات اإ�سعاف.
يف مطلع اأيلول �سبتمرب قتل م�سلحون من حركة ال�سباب 19 مدنيا على 

االأقل يف هجوم يف و�سط ال�سومال.
العا�سمة  يف  فندق  على  هجوما  اأ�سبوعني  قبل  �سنت  ق��د  احل��رك��ة  وك��ان��ت 
 117 وج���رح  �سخ�سا   21 مقتل  اإىل  واأدى  �ساعة   30 ا�ستمر  مقدي�سو 
�سيخ  ح�سن  انتخاب  منذ  ال�سباب  حركة  هجمات  وت��رية  اآخرين.وت�سارعت 
اآب   23 يف  وع���د  وق���د  م��اي��و،  اأي����ار  منت�سف  يف  لل�سومال  رئي�سا  حم��م��ود 

اأغ�سط�س ب�سن حرب �ساملة للق�ساء على احلركة.
قريبا  �سُت�ستهدف  اأن احلركة  �سيخ حممود  اأعلن  �سبتمرب،  اأيلول   12 ويف 
بهجمات، داعيا املدنيني اإىل عدم االقرتاب من مناطق �سيطرة االإ�سالميني 

املتطرفني.

•• عوا�شم-وكاالت:

األقى  اأن  ب��ع��د  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
العامة لالأمم  اأمام اجلمعية  كلمة 
اخلارجية  وزي����ر  م�����س��ى  امل���ت���ح���دة، 
ال��رو���س��ي ���س��ريغ��ي الف�����روف، على 
خ��ط��ى رئ��ي�����س��ه ف���الدمي���ري بوتني 
اأجل حماية  بالتلويح بالنووي من 
بالده  اإىل  �ستن�سم  التي  االأرا���س��ي 
وجنوب  �سرق  يف  اال�ستفتاءات  بعد 

اأوكرانيا.
كان  اإذا  ع���م���ا  �����س����وؤال  ع���ل���ى  ف������ردا 
ال�ستخدام  م����ربرات  رو���س��ي��ا  ل���دى 
االأ����س���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة ل���ل���دف���اع عن 
بعد  ق���ال:  �سمتها،  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
تلك اال�ستفتاءات، �ستحرتم رو�سيا 
التعبري عن اإرادة اأولئك االأ�سخا�س 
ال��ذي��ن ع��ان��وا ل�سنوات ع��دي��دة من 
ان��ت��ه��اك��ات ن��ظ��ام ال��ن��ازي��ني اجلدد، 

بح�سب ما نقلت رويرتز االأحد.
الرو�سية،  االأرا���س��ي  اأن  اأ�ساف  كما 
ال������واردة ب�سكل  ت��ل��ك  مب���ا يف ذل���ك 
اإ����س���ايف يف ال��د���س��ت��ور ال���رو����س���ي يف 
الدولة  حلماية  تخ�سع  امل�ستقبل، 

ب�سكل كامل.
الرو�سية  القوانني  جميع  اإن  وقال 
با�ستخدام  املتعلقة  تلك  فيها  مب��ا 

وراء املعركة بني لوال وبول�صونارو
رئا�ضّية �لرب�زيل: م�ضتقبل �لأمازون على �ملحك!

•• الفجر -خرية ال�شيباين:

بني  ومن  القادم.  اأكتوبر   2 يف  الربازيلية  الرئا�سية  االنتخابات  �ستجري 
اخل�سراء  ال��رئ��ة  االأم������ازون،  غ��اب��ات  ق�سية  ل��ل��ب��الد،  الرئي�سية  الق�سايا 
للكوكب، التي تتحّمل العبء االأكرب من احلرائق واإزال��ة الغابات وتدمري 
التعدين.الت�سخي�س مفزع: منذ بداية عام  اأو  الزراعة  اأرا�سيها الأغرا�س 
2022، �سجلت الربازيل حرائق يف غابات االأمازون اأكر مما كانت عليه 
خالل العام ال�سابق باأكمله. اإجمااًل، مت ت�سجيل 75592 حريًقا منذ �سهر 
يناير، مقارنة ب� 75.090 حريًقا عام 2021. حرائق من اأ�سل ب�سري، 
واإزالة طوعية للغابات بهدف زيادة االأن�سطة الزراعية، مثل تربية املا�سية 
االأمازون  وتعّد م�ساألة م�ستقبل  التعدين.  ال�سويا، وكذلك  زراعة فول  اأو 
اإحدى الرهانات الرئي�سية يف الدولة االأمريكية اجلنوبية، و�ستحتل حّيزا 
كبريا يف حملة االنتخابات الرئا�سية يف 2 اأكتوبر.  حيث �سيواجه الزعيم 
الي�ساري ال�سابق لوال دا �سيلفا الرئي�س املنتهية واليته اليميني املتطرف بو

ل�سونارو.                                                             )التفا�سيل �س12(

يحمل  قاربًا  ي�ضبط  �ل�ضود�ن 
متفجر�ت ليمنيني بالبحر �لأحمر

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلن ال�سودان اأم�س �سبط قارب 
م�سبوه، يحمل على متنه اأ�سلحة 

ومتفجرات يف البحر االأحمر.
ويف التفا�سيل، اأفاد مكتب الناطق 
الر�سمي با�سم القوات امل�سلحة، يف 
بيان، باأن القوات البحرية حجزت 
ال���ق���ارب ب��ع��دم��ا ت��ب��ني اأن����ه يحمل 
و�سناديق  ك���ال����س���ن���ك���وف  ب����ن����ادق 
ذخ����رية وم��ت��ف��ج��رات، ب��ح�����س��ب ما 
ال�سودانية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  ن��ق��ل��ت 
املركب  اأن  اأو�سحت  الر�سمية.كما 
االإقليمية  املياه  داخل  ر�سد  الذي 
بالقرب من جزر ال�سبعات، ي�ستغله 
على  وك��ان  مينيني،  مواطنني   4
كال�سينكوف  ب��ن��دق��ي��ة   90 م��ت��ن��ه 
ر�سا�س  ذخ����رية  ���س��ن��دوق  و162 
ذخرية  ���س��ن��دوق  و182  ق��رن��وف 
اأعرية متنوعة، و43 �سندوقا من 
و45  فورتك،  املتفجرة  االأ�سالك 

»فيوز تفجري«.
التي  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��وات  اأن  ي��ذك��ر 
عنا�سر  وت�����س��م   2021 ت�سكلت 
م��ن ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة، جنحت يف 
���س��ب��ط كميات  ���س��اب��ق��ة يف  اأوق������ات 
واأ�سلحة  املخدرة  امل��واد  من  كبرية 
قبل  تهريبها من  يتم  ومتفجرات 
خارجة  و�سودانية  مينية  عنا�سر 

عن القانون.

ال�ساعات  يف  �سكنيا  جت��م��ع��ا   35
جنوب  املا�سية،  والع�سرين  االأرب��ع 
و����س���رق ال���ب���الد، ب��ح�����س��ب م���ا نقلت 

رويرتز.
تتوا�سل  فيما  ال��غ��ارات  تلك  ت��اأت��ي 
عمليات اال�ستفتاء التي اأعلنت عنها 
رو�سيا لليوم الثالث على التوايل يف 
ولوغان�سك  دون��ي��ت�����س��ك  منطقتي 
لرو�سيا  املواليتني  االنف�ساليتني 
خري�سون  ويف  اأوك���ران���ي���ا(،  )���س��رق 
ل�سيطرة  اخلا�سعتني  وزابوريجيا 

الرو�س )جنوبا(.
كانت  االأوكرانية  القوات  اأن  يذكر 
حققت خالل االأ�سبوعني املا�سيني 
���س��م��ال �سرق  م��ل��ح��وظ��اً يف  ت��ق��دم��اً 
البالد، يف اإطار هجوم م�ساد �سنته 
ال�ستعادة بلدات ومدن �سا�سعة ظلت 

اأ�سهرا حتت ال�سيطرة الرو�سية.
وا�سعا  بالتزامن هجوما  �سنت  كما 
اجلنوب،  يف  االأرا�����س����ي  ال���س��ت��ع��ادة 
اجلنود  اآالف  مل��ح��ا���س��رة  ���س��اع��ي��ة 
ان��ق��ط��ع��ت عنهم  ال���ذي���ن  ال����رو�����س 
الغربية  ال�سفة  ع��ل��ى  االإم������دادات 
خري�سون،  وا�ستعادة  دنيربو،  لنهر 
ال���وح���ي���دة التي  ال���ك���ب���رية  امل���دي���ن���ة 
�سيطرتها  ع��ل��ى  رو����س���ي���ا  حت���اف���ظ 

عليها منذ فرباير املا�سي.

االأ�سلحة النووية ت�سري على كافة 
االأرا�سي التابعة لرو�سيا.

وزي���ر اخلارجية  ���س��دد  امل��ق��اب��ل،  يف 
االأوك�����������راين دم����ي����رتو ك��ول��ي��ب��ا يف 
اأم�س على  �ساعة مبكرة من �سباح 
مقبولة  الت�سريحات غري  تلك  اأن 
على االإطالق، موؤكدا اأن بالده لن 

ت�ست�سلم لها.
وق����ال يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت اإن 

بوتني والفروف غري  "ت�سريحات 
امل�سوؤولة ب�ساأن اال�ستخدام املحتمل 
ال��ن��ووي��ة غ��ري مقبولة  ل��الأ���س��ل��ح��ة 

على االإطالق.
و�سرق  الق�سف جنوب  وم��ع جت��دد 
اأوك��ران��ي��ا اأم�����س االأح���د، ع��اد تبادل 
الرو�سية  ال��ق��وات  ب��ني  االت��ه��ام��ات 

واالأوكرانية ثانية.
املنطقة  ����س���ل���ط���ات  اأع���ل���ن���ت  ف���ق���د 

�سرق  دون��ي��ت�����س��ك  االن��ف�����س��ال��ي��ة يف 
االأوكرانية  ال���ق���وات  اأن  اأوك���ران���ي���ا 
ق���������س����ف����ت خم��������زن��������اً ل����ل����ح����ب����وب 
مدينة  يف  اأ����س���م���دة  وم�����س��ت��ودع��ات 

زابوريجيا جنوباً.
فيما اتهم اجلي�س االأوكراين القوات 
الهجمات  ع�سرات  ب�سن  الرو�سية 
والغارات اجلوية على  ال�ساروخية 
اأهداف ع�سكرية ومدنية من بينها 

اأدانت �صمت ن�صاء احلكومة:
عبري مو�ضي ترف�س �إق�ضاء 

�ملر�أة من �مل�ضهد �لعام!
•• الفجر -تون�س

حذرت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر عبري مو�سي، مبا اعتربته تراجعا متعمدا 
يف حقوق املراأة يف تون�س. 

�سعار  الن�سائية حت��ت  ال��ق��ي��ادات  ح��ول  ن��دوة نظمها حزبها  خ��الل  واأ���س��ارت مو�سي 
احلقوق املكت�سبة للمراأة خط اأحمر، اىل اأن حزبها �سينظم ال�سبت القادم، 1 اكتوبر، 
حتركا احتجاجيا اأمام مقر وزارة املراأة واالأ�سرة والطفولة وكبار ال�سن، للتعبري عن 

رف�سهم الرتاجع عن حقوق الن�ساء.
كما اأكدت مو�سي اأن هذا التحرك ياأتي للت�سدي ملحاوالت اق�ساء املراأة من امل�سهد 
العام وعلى النيل من حقوقها يف القانون االنتخابي، وعلى اق�ساء املراأة من الربملان 

املقبل ومن احلياة ال�سيا�سية عموما.                       )التفا�سيل �س10(

�ص 04

�ص 09

�ص 18

حكومة الإمارات تعزز قدرات القيادات 
ال�سنغالية يف جمالت حكومات امل�ستقبل

اأخبار الإمارات

تفا�سيل لقاء ال�سي�سي والربهان.. 
3 ملفات بارزة للمباحثات

عربي ودويل

بر�سلونة يجهز »خطة« لعودة 
مي�سي.. ويطرح مغريات 

الفجر الريا�سي

�إطالق نار و�ضرب.. �لأمن 
�لإير�ين يت�ضدى بعنف للمحتجني

•• طهران-وكاالت:

دخلت االحتجاجات املتوا�سلة يف اإيران اأم�س يومها التا�سع، على الرغم من 
كافة االأ�ساليب التي اعتمدتها ال�سلطات �سد املتظاهرين.

فمن ال�سرب اإىل اإطالق الر�سا�س احلي عمداً مرورا بقطع االإنرتنت، وثق 
العديد من النا�سطني اأ�ساليب االأمن يف التعاطي مع التظاهرات التي راأى 
اأهمية  2019، واالأك��ر  اأنها االأق��وى منذ عام  االإي��راين  مراقبون لل�ساأن 
اأو  االإي��راين عرقياً  ال�سعب  متنوعة من  اأطيافاً  �سملت  اأنها  اأي�ساً، ال�سيما 

حتى طبقياً )مي�سورين اأم فقراء(.
وظهر يف بع�س الت�سجيالت عنا�سر اأمن يطلقون الذخرية احلية على ما 

يبدو، باجتاه متظاهرين غري م�سلحني يف بريان�سهر وماهاباد واأورميا.
كذلك، �سوهد عن�سر اأمن يف فيديو ن�سرته »اإيران هيومن رايت�س«، يطلق 
النار من ر�سا�س اإي.كيه47- باجتاه متظاهرين يف �سهري ري، بال�سواحي 

اجلنوبية لطهران.
واالأمن  ال�سرطة  �سرب  تظهر  م�سورة  مقاطع  نا�سطون  وث��ق  ذل��ك،  اإىل 
اأدت  التي  هي  االنتهاكات  تلك  مثل  اأن  موؤكدين  ال�سارع،  و�سط  ملحتجات 

�سابقا اإىل وفاة معتقالت ومن �سمنهم مه�سا اأميني.
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات االأمن باإطالق النار ب�سورة 
متعمدة على متظاهرين، داعية اإىل حترك دويل عاجل لو�سع حد للقمع.

البالد مع  املفرو�س عمدا« يف  االإن��رتن��ت  اأب��دت خم��اوف حيال »قطع  كما 
ما  بح�سب  الرتا�سل،  تطبيقات  من  وغريهما  واإن�ستغرام  وات�ساب  حجب 

نقلت فران�س بر�س.

ميلوين مر�صحة رئي�صية لرئا�صة الوزراء 

بدء �لت�ضويت يف �نتخابات �إيطاليا.. وتوقع فوز �ليمني
•• روما-وكاالت:

تاأتي باحلكومة االأكر  اأن  اإيطاليا، االأح��د، يف انتخابات من املتوقع  بداأ الت�سويت يف 
ميينية يف البالد منذ احلرب العاملية الثانية وباأول امراأة رئي�سة للوزراء.

ميينيا  حتالفا  اأن  اإىل  اأ�سبوعني  منذ  ن�سرت  ل��ل��راأي  ا�ستطالعات  اآخ��ر  وت�سري 
تتزعمه جورجيا ميلوين يف طريقه  الذي  اإيطاليا،  اإخ��وان  بقيادة حزب 

لتحقيق ن�سر وا�سح فيما يبدو.
ل��ك��ن م��ع ت��وق��ف ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي يف االأ���س��ب��وع��ني ال�سابقني 

لالنتخابات، ال يزال هناك جمال حلدوث مفاجاأة.
5 جن���وم ذات امليول  ال���دع���م حل��رك��ة  ب����اأن  ت��ك��ه��ن��ات  وه���ن���اك 
انتع�س  2018، قد  اأكرب حزب يف عام  التي كانت  الي�سارية، 

يف االأيام القليلة املا�سية.
وميكن اأن ينال ذلك من فر�س التحالف اليميني للفوز باأغلبية 

يف جمل�س ال�سيوخ مما يعقد عملية ت�سكيل احلكومة.
وحتى لو كانت هناك نتيجة قاطعة، فمن غري املرجح اأن تتوىل احلكومة 

اإذ لن يجتمع الربملان اجلديد قبل  اأكتوبر،  اأواخر  املقبلة مهامها قبل 
اأكتوبر.  13

باعتبارها  ال����وزراء  لرئا�سة  الرئي�سية  املر�سحة  ميلوين  و�ستكون 
زعيمة لتحالف ي�سم اأي�سا حزب الرابطة بزعامة ماتيو �سالفيني 

وفورزا اإيطاليا بزعامة �سيلفيو برل�سكوين.

ميلوين مر�صحة رئي�صية لرئا�صة الوزراء 

بدء �لت�ضويت يف �نتخابات �إيطاليا.. وتوقع فوز �ليمني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
"حفظه اهلل" اأم�س معايل  الدولة 
اأوالف �سولت�س م�ست�سار جمهورية 
اأملانيا االحتادية الذي يقوم بزيارة 

عمل اإىل الدولة.
ورحب �سموه - خالل اللقاء الذي 
جرى يف ق�سر ال�ساطئ - بامل�ست�سار 
ال�سديق  لبلده  ..متمنياً  االأمل���اين 

و�سعبه دوام التقدم واالزدهار.
التعاون  م�سارات  اجلانبان  وبحث 
لتعزيز  امل����ط����روح����ة  وال����ف����ر�����س 
ال�ساملة  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة 
ال�����ت�����ي جت����م����ع ال����ب����ل����دي����ن خ����الل 
املجاالت  يف  خا�سة  املقبلة  املرحلة 
االق����ت���������س����ادي����ة واال����س���ت���ث���م���اري���ة 
الطاقة  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
والعلوم  الغذائي  واالأمن  املتجددة 
واجلهود  املتقدمة  والتكنولوجيا 
التغري  م���ع���اجل���ة  يف  امل�������س���رتك���ة 
البيئة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  امل���ن���اخ���ي 

وا�ستدامتها.
وم�ست�سار  ���س��م��وه  ا�ستعر�س  ك��م��ا 
اأمل�����ان�����ي�����ا ع���������ددا م������ن ال���ق�������س���اي���ا 
ال�ساحتني  ع���ل���ى  وامل�������س���ت���ج���دات 
االإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة وت���ب���ادال 
املو�سوعات  ب�ساأن  النظر  وج��ه��ات 
ذات االهتمام امل�سرتك .. واأكدا يف 
واحلوار  ال��ت��ع��اون  اأن  ال�سياق  ه��ذا 
الدبلوما�سية  احل���ل���ول  وت��غ��ل��ي��ب 
خمتلف  مل���ع���اجل���ة  ال�������س���ب���ي���ل  ه�����و 
وموا�سلة  واالأزم���������ات  ال��ق�����س��اي��ا 
واال�ستقرار  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 

ال�سيا�سي وحتقيق م�ستقبل اأف�سل 
وامل�ستقبلية.  احل��ال��ي��ة  ل��الأج��ي��ال 

تطلعهما  ع���ن  اجل��ان��ب��ان  واأع�����رب 
اإىل العمل امل�سرتك لتحقيق مزيٍد 

العالقات  م�����س��ار  يف  ال��ت��ط��ور  م��ن 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا حتقق 

خالل ال�سنوات املا�سية.
اأهمية  اإىل  ال���ل���ق���اء  ت���ط���رق  ك���م���ا 

موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية 
االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري 

املناخ / كوب 28 / الذي ت�ست�سيفه 
دولة االإمارات خالل العام املقبل.

رئي�س  ال�سمو  �ساحب  التقى  كما 
ال��دول��ة ال��وف��د االق��ت�����س��ادي الذي 
وتبادل  االأمل����اين  امل�ست�سار  ي��راف��ق 
الودية،  االأح���ادي���ث  م��ع��ه��م  ���س��م��وه 
باجتماعات  ال��وف��د  ي�����س��ارك  حيث 
م��ع وف��د اق��ت�����س��ادي اإم���ارات���ي على 
جمهورية  م�ست�سار  زي���ارة  هام�س 

اأملانيا االحتادية اإىل الدولة .
�سمو  ال���ف���ري���ق   .. ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�����س��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
بن  حمدان  ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي 
اآل نهيان ومعايل  حممد بن زاي��د 
ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة 
يف ديوان الرئا�سة ومعايل �سهيل بن 
وزير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد 
ومعايل  التحتية  والبنية  الطاقة 
اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي�����ر 
امل���ت���ق���دم���ة وم����ع����ايل م������رمي بنت 
حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومعايل 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�ست�سار 
ومعايل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
املجل�س  ع�سو  التنفيذية  ال�سوؤون 
التنفيذي، والوفد املرافق مل�ست�سار 

جمهورية اأملانيا االحتادية.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
"حفظه اهلل" ومعايل اأوالف �سولت�س 
االحتادية  اأملانيا  جمهورية  م�ست�سار 
�سراكة  اتفاقية  توقيع  مرا�سم  اأم�س 
ا�سرتاتيجية جديدة يف جمال ت�سريع 
اأمن الطاقة والنمو ال�سناعي، تهدف 
ذات  امل�������س���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����س��ري��ع  اإىل 
االهتمام امل�سرتك بني دولة االإمارات 
اأمل��ان��ي��ا يف جم���االت اأمن  وج��م��ه��وري��ة 
الطاقة واحلد من االنبعاثات والعمل 

املناخي.
ال�����ت�����ي ج����رت  وق��������ع االت�����ف�����اق�����ي�����ة - 
معايل   - ال�ساطئ  ق�سر  يف  مرا�سمها 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجلابر 
والتكنولوجيا  ال�������س���ن���اع���ة  وزي�������ر 
امل��ب��ع��وث اخل���ا����س لدولة  امل��ت��ق��دم��ة، 
والع�سو  امل��ن��اخ��ي  للتغري  االإم������ارات 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
"اأدنوك"  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
وجم����م����وع����ة �����س����رك����ات����ه����ا، وم����ع����ايل 
وزيرة  برانترن  فرانزي�سكا  الدكتورة 
ال����وزارة االحت��ادي��ة لل�سوؤون  دول���ة يف 
االق���ت�������س���ادي���ة وال���ع���م���ل امل���ن���اخ���ي يف 

جمهورية اأملانيا االحتادية.
���س��ه��د م��را���س��م ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة .. 
زايد  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ من�سور  الداخلية و�سمو  وزير 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  الرئا�سة  دي���وان  وزي��ر  ال���وزراء 
ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�سو 
اأبوظبي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 

و���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
ال�سيخ  وم��ع��ايل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان 
ديوان  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون  م�ست�سار 
ب��ن حممد  �سهيل  وم��ع��ايل  ال��رئ��ا���س��ة 
ف���رج ف��ار���س امل���زروع���ي وزي���ر الطاقة 
بنت  م��رمي  ومعايل  التحتية  والبنية 
وزيرة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �سعيد  حممد 
ومعايل  وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  اأن�����ور  ال���دك���ت���ور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�����س��ت�����س��ار 
ال�سمو رئي�س الدولة ومعايل خلدون 
ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة 
التنفيذي،  املجل�س  ع�سو  التنفيذية 
جمهورية  مل�ست�سار  امل��راف��ق  وال��وف��د 

اأملانيا االحتادية.
و���س��م��ن ه����ذه اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة .. 
اأبرمت "اأدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز 

الطبيعي امل�سال ل�سركة /اآر دبليو اإي 
االأملانية،  اإي"  دب��ل��ي��و  "اآر  ج���ي/  اي���ه 
بت�سدير  مب��وج��ب��ه��ا  "اأدنوك"  ت��ق��وم 
اإىل  م�����س��ال  طبيعي  غ���از  �سحنة  اأول 
اأملانيا وت�سليمها يف اأواخر عام 2022 
التجريبي  الت�سغيل  يف  ال�ستخدامها 
ملحطة ا�سترياد الغاز الطبيعي العائمة 

يف مدينة برون�سبوتل االأملانية.
وف����ق����اً  "اأدنوك"  خ�������س�������س���ت  ك����م����ا 
اإ�سافية من الغاز  لالتفاقية �سحنات 
اأملانيا  يف  لعمالئها  امل�سال  الطبيعي 

�سيتم ت�سليمها يف عام 2023.
من  ع����دداً  "اأدنوك" ك��ذل��ك  ووّق���ع���ت 
اأملانيا  م���ن  ع���م���الء  م���ع  االت���ف���اق���ي���ات 
اإت�س/  بي  اإم  /ا�ستياج جي  بينهم  من 
ايه  /اورب���ي�������س  ���س��رك��ة  و  "ا�ستياج" 
�سحنات  لت�سدير  "اوربي�س"  ج���ي/ 
منخف�سة  االأم���ون���ي���ا  م���ن  جت��ري��ب��ي��ة 

ال��ك��رب��ون، وال��ت��ي ت��ع��د وق�����وداً ناقاًل 
يف  حم��وري��اً  دوراً  يلعب  للهيدروجني 
القطاعات  االن��ب��ع��اث��ات يف  م��ن  احل���د 
انبعاثاتها.  م��ن  احل���د  ي�سعب  ال��ت��ي 
من  جت��ري��ب��ي��ة  �سحنة  اأول  اأن  ي��ذك��ر 
االأمونيا منخف�سة الكربون من اإنتاج 
هامبورج  ميناء  اإىل  و�سلت  اأبوظبي 

مطلع ال�سهر اجلاري.
ووف����ق����اً ل���ربن���ام���ج ال���ت���ع���اون يف اأم���ن 
ال�سناعي،  النمو  وم�سرعات  الطاقة 
����س���ت���ق���وم دول�������ة االإم������������ارات واأمل���ان���ي���ا 
الفر�س  م����ن  م����زي����د  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف 
ال��ت��ع��اون يف  وت��ع��زي��ز  ال��ن��م��و  لت�سريع 
جميع جماالت �سل�سلة القيمة لقطاع 

الهيدروجني.
اأبوظبي  ���س��رك��ة  �ستقوم  جانبها  م��ن 
بتكثيف  "م�سدر"،  امل�ستقبل  لطاقة 
ج���ه���وده���ا ال���س��ت��ك�����س��اف امل����زي����د من 

اأ�����س����واق طاقة  امل���ت���اح���ة يف  ال���ف���ر����س 
البلطيق  اأوروب��ا وبحر  الرياح ب�سمال 
م��ن م�سادر  االإن��ت��اج  ل��زي��ادة  اأملانيا  يف 
جيجاوات   10 اإىل  املتجددة  الطاقة 
ويخ�سع   ،2030 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول 
وال�سروط  املتطلبات  تلبية  اإىل  ذل��ك 

التنظيمية يف االإمارات واأملانيا.
عملية  كما اأُعلن اإكمال "اأدنوك" اأول 
الديزل  م��ن  ل�سحنة  مبا�سر  ت�سليم 
�سبتمرب  يف  الأمل���ان���ي���ا  اإن���ت���اج���ه���ا  م����ن 
2022، والتو�سل التفاق مع �سركة 
اإت�س" على  بي  اإم  جي  هوير  "ويهلم 
 250 اإىل  ي�سل  م��ا  ت��وري��د  ���س��روط 
األ���ف ط��ن ���س��ه��ري��اً م��ن وق���ود الديزل 

خالل عام 2023.
اأوالف  معايل  ق��ال   .. املنا�سبة  وبهذه 
�سولت�س: اأرحب بالتوقيع على اإعالن 
اأمن  "ت�سريع  ب�ساأن  امل�سرتك  النوايا 

الذي  ال�سناعي"  وال��ن��م��و  ال��ط��اق��ة 
امل�ساريع  تنفيذ  ت�سريع  من  �سيمكننا 
ت��رك��ز خا�سة  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
على الطاقات املتجددة والهيدروجني 
والعمل  امل�������س���ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال����غ����از 

املناخي.
الدكتور  م���ع���ايل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اإن دولة  اأح��م��د اجل��اب��ر  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
�سداقة  ع���الق���ات  ل��دي��ه��ا  االإم��������ارات 
اأملانيا  را�سخة ومتميزة مع جمهورية 
القيادة  روؤي��ة  مع  ومتا�سياً  االحتادية 
والتوا�سل  ال��ت��ع��اون  ج�����س��ور  ب��ت��ع��زي��ز 
وتوثيق  ال��ن��وع��ي��ة  ال�����س��راك��ات  وب���ن���اء 
وا�ستك�ساف فر�س  الثنائية  العالقات 
التعاون واال�ستثمار امل�سرتك يف جميع 
الطاقة  احل��ي��وي��ة ال���س��ي��م��ا  امل���ج���االت 
من  وغ��ريه��ا  وامل��ت��ج��ددة،  التقليدية 
املجاالت الواعدة، ي�سرنا التوقيع على 

تعزيز  يف  ت�سهم  التي  االتفاقية  ه��ذه 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  وت��ر���س��ي��خ 
والتي  ال�����س��دي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
مدى  على  مت�سارعاً  ت��ط��وراً  �سهدت 
ال�سنوات املا�سية .. وفيما نعمل على 
الطاقة،  ق��ط��اع  ال��ت��ح��ول يف  م��واك��ب��ة 
اال�ستثمار  مبوا�سلة  "اأدنوك"  تلتزم 
تهدف  التي  امل�ساريع  تنفيذ  وت�سريع 
من  واحل���د  الطاقة  اأم���ن  �سمان  اإىل 
املناخي  ال��ع��م��ل  ودع�����م  االن���ب���ع���اث���ات 
امل�����س��ت��م��رة لرت�سيخ  ج��ه��وده��ا  ���س��م��ن 
وم�سوؤواًل  م��وث��وق��اً  م�����زوداً  م��ك��ان��ت��ه��ا 
للطاقة منخف�سة االنبعاثات. بدوره 
روب��رت هابيك  الدكتور  رح��ب معايل 
ال�سوؤون  االأمل��اين وزير  امل�ست�سار  نائب 
بت�سريع  امل��ن��اخ  وحماية  االقت�سادية 
جمال  يف  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��اري��ع  تنفيذ 
االنبعاثات  املناخي واحلد من  العمل 

واأم����ن ال��ط��اق��ة ..م��ع��رب��ا ع��ن تطلعه 
طاقة  جم��ال  يف  الوثيق  التعاون  اإىل 
الطاقة  وم�����س��ادر  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ري���اح 
امل��ت��ج��ددة االأخ���رى وال��ه��ي��دروج��ني يف 

دولة االإمارات واأملانيا.
ر�سخت  املا�سية،  العقود  م��دار  وعلى 
م�سوؤواًل  م����ورداً  مكانتها  "اأدنوك" 
مل��ن��ت��ج��ات ال���ط���اق���ة ل��ع��م��الئ��ه��ا على 
ال�سركة  تعد  حيث  ال��ع��امل،  م�ستوى 
يف  امل�سال  الطبيعي  للغاز  منتج  اأول 
ال�سرق االأو�سط، بخربة طويلة تزيد 
عن 40 عاماً يف اأ�سواق الغاز العاملية 
.. وتعمل "اأدنوك" حالياً على تنفيذ 
تو�سعات �سخمة يف اأعمالها يف جمال 
الغاز الطبيعي لتعزيز وت�سريع جهود 
املورد  هذا  من  االإنتاجية  ال�سعة  رفع 
على  ال��ط��ل��ب  لتلبية  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي. وتعد  امل�����س��ت��وي��ني 
اأبوظبي منتجاً ومورداً للنفط والغاز 
االأقل كثافة من حيث االنبعاثات على 
م�ستوى العامل .. كما يعترب "مربان" 
تنتجه  ال���ذي  الرئي�سي  ال��ن��ف��ط  خ���ام 
خامات  اأق����ل  م��ن  واح�����داً  "اأدنوك" 
عاملياً،  ال��ك��رب��ون  انبعاثات  يف  النفط 
ح��ي��ث ت��ق��ل ك��ث��اف��ة ال��ك��رب��ون ف��ي��ه عن 

ن�سف املتو�سط العاملي للقطاع.
وتعمل "اأدنوك" على تنفيذ خططها 
عملياتها  يف  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  ل��ل��ح��د 
بحلول  اإ����س���اف���ي���ة   25% ب��ن�����س��ب��ة 
تداول  حالياً  ويتم   ..  2030 ال��ع��ام 
"اأبوظبي  ب��ور���س��ة  يف  "مربان"  خ��ام 
االآجلة"،  ل��ل��ع��ق��ود  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
ببيع  �سمح  مم��ا  للوجهات  ق��ي��ود  دون 
و�سراء خام "مربان" بكل حرية حول 

العامل.

رئي�س �لدولة يبحث مع م�ضت�ضار �أملانيا م�ضار�ت �لتعاون و�مل�ضتجد�ت �لإقليمية و�لدولية 

رئي�س �لدولة وم�ضت�ضار �أملانيا ي�ضهد�ن توقيع �تفاقية ��ضرت�تيجية يف جمال ت�ضريع �أمن �لطاقة و�لنمو �ل�ضناعي
• االإمارات واأملانيا تتفقان على ت�صريع تنفيذ امل�صاريع ذات االهتمام امل�صرتك يف جماالت اأمن الطاقة واحلد من االنبعاثات  

والعمل املناخي من خالل اتفاقية جديدة لت�صريع اأمن الطاقة والنمو ال�صناعي
• االإعالن عن اإبرام اتفاق بني »اأدنوك« و�صركة »اآر دبليو اإي« االأملانية ت�صدر »اأدنوك« مبوجبه اأول �صحنة من الغاز الطبيعي امل�صال 

لت�صغيل حمطة »اآر دبليو اإي« العائمة ال�صترياد الغاز، وحجز �صحنات اإ�صافية من الغاز الطبيعي امل�صال لعمالئها يف اأملانيا خالل عام 2023
• »م�صدر« ُتكِثف جهودها ال�صتك�صاف الفر�ص املتاحة يف اأ�صواق طاقة الرياح يف �صمال اأوروبا وبحر البلطيق يف اأملانيا الإنتاج ما 

ي�صل اإىل 10 جيجاوات من الطاقة املتجددة بحلول عام 2030
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة-وام:

ب��ح��ث وف���د م��ن جمل�س االإم�����ارات 
ل��الإف��ت��اء ال�����س��رع��ي - امل�����س��ارك يف 
"االجتهاد �سرورة  الدويل  املوؤمتر 
املجل�س  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  الع�سر" 
االأع�����ل�����ى ل���ل�������س���وؤون االإ����س���الم���ي���ة 
يومي  العربية  م�سر  بجمهورية 
اجل�����اري  ���س��ب��ت��م��رب   25 و   24
ال�سراكة  اأوج��ه  تعزيز   - بالقاهرة 
البلدين  م�����س��ل��ح��ة  ي����خ����دم  مب����ا 

ال�سقيقني.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 
الوفد برئا�سة �سعادة الدكتور عمر 
جمل�س  عام  مدير  الدرعي  حبتور 
االإمارات لالإفتاء ال�سرعي اإىل دار 
االإف���ت���اء امل�����س��ري��ة، ال��ت��ق��ى خاللها 
�سوقي  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  �سماحة 

عالم مفتي الديار امل�سرية.
نقل مدير عام  ال��ل��ق��اء،  ب��داي��ة  ويف 
العالمة  م��ع��ايل  امل��ج��ل�����س حت��ي��ات 
ب��ي��ه رئي�س  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ 
العظيمة  اجل��ه��ود  مثمًنا  املجل�س، 
االإف�����ت�����اء  دار  ب����ه����ا  ت�����ق�����وم  ال�����ت�����ي 

و�سناعة  الوعي،  ن�سر  يف  امل�سرية 
الوطنية  القيم  وتعزيز  املفاهيم، 

واالإن�سانية.
الديار  �سماحة مفتي  ب��دوره رحب 
موؤكًدا  امل��ج��ل�����س،  ب��وف��د  امل�����س��ري��ة 
على متانة العالقة بني جمهورية 
م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة ودول�����ة االإم������ارات 

اأهمية  واأك������د  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ع��م��ل امل�����س��رتك يف ت��ع��زي��ز اأوج���ه 
تطوير  الأج���ل  وال��ت��ع��اون  ال�سراكة 
منظومة االإفتاء ال�سرعي املوؤ�س�سي 

وتقدمي منوذج ريادي متميز.
واأ������س�����اد ال���دك���ت���ور ع���م���ر ال���درع���ي 
تبذلها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ب���اجل���ه���ود 

خدمة  يف  امل�����س��ري��ة  االإف����ت����اء  دار 
واحلفاظ  ال��وط��ن  وحماية  ال��دي��ن 
ع��ل��ى حل��م��ة امل��ج��ت��م��ع، م��ت��م��ن��ًي��ا اأن 
تعاون  اتفاقية  اللقاء  ه��ذا  يعقب 
اأوا����س���ر العالقة  ت��ر���س��خ  م�����س��رتك 
بني املوؤ�س�ستني مبا يخدم م�سلحة 

البلدين ال�سقيقني.

•• ال�شارقة-الفجر:

ب����امل����راأة،  ل���الرت���ق���اء  "مناء"  ُت���ن���ّظ���م 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة ب���ي دب��ل��ي��و �سي 
بعنوان  عمل  ور�سة  االأو���س��ط،  ال�سرق 
اجلن�سني:  تدمج  عمل  بيئة  "اإعداد 
االأربعاء  ي��وم  الب�سرية"،  امل���وارد  دور 
يف   2022 ���س��ب��ت��م��رب   28 امل����واف����ق 
م��ك��ت��ب ال�����س��رك��ة ب���دب���ي، وت���ق���دم من 
امل�ساواة  ح��ول  مف�سلة  روؤى  خاللها 
توجيه  مع  اجلن�سني،  بني  الوظيفية 
اآمنة  عمل  بيئات  لتوفري  املوؤ�س�سات 
ت�سمن اإدماج املراأة من منظور املوارد 

الب�سرية.
وت���ق���ام ال��ور���س��ة حت���ت م��ظ��ل��ة من�سة 
لالرتقاء  ل��ن��م��اء  ال��ت��اب��ع��ة  "ارتقاء" 
ب����امل����راأة، وت�����س��ت��ه��دف خ�����رباء امل�����وارد 
وال��ت��ن��وع يف  امل�����س��اواة  وق���ادة  الب�سرية 
�سل�سلة  �سمن  املوؤ�س�سية،  العمل  بيئة 
ت��ت��األ��ف م��ن 3 ور���س��ات حت��م��ل عنوان 
اجلن�سني"،  ي��دم��ج  ع��م��ل  "م�ستقبل 
بناء  على  ال�سركات  مل�ساعدة  وتهدف 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ق���درات���ه���ا 
وتكافوؤ  ال��ع��دال��ة  حت��ق��ي��ق  ���س��م��ان  يف 
توعية  اإىل  الور�سة  وتهدف  الفر�س. 
الب�سرية  امل����وارد  جم��ال  يف  العاملني 
باأهمية دورهم يف تقلي�س الفوارق بني 
اجلن�سني يف بيئات العمل عرب تنفيذ 

اأحدث اال�سرتاتيجيات يف هذا املجال، 
ال���ت���ي ي�����س��رف ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��ا فريق 
مديري  كبار  م��ن  ونخبة  متخ�س�س 
�سي"،  دبليو  "بي  يف  الب�سرية  امل���وارد 
"مناء"  ال��ت��زام  ال��ور���س��ة  جت�سد  حيث 
امل�ساواة بني  لتحقيق  ال�سركات  بدعم 

اجلن�سني يف بيئات العمل.
ج���وان���ب خمتلفة  ال���ور����س���ة  وت��غ��ط��ي 
م��ن رح��ل��ة ال��ت��وظ��ي��ف، اب��ت��داء بقبول 
العمل  لبيئة  وان�سمامهن  املوظفات 
وانتهاء  املهني،  وت��ط��وره��ن  ومن��وه��ن 
لالنتقال  ا�ستقالتهن  اأو  ت��ق��اع��ده��ن 

وتت�سمن  خم��ت��ل��ف��ة،  م��وؤ���س�����س��ة  اإىل 
تناق�س  التي  االأن�سطة  من  جمموعة 
والتنوع  امل�����س��اواة  نظام  تبني  ت�سهيل 
باملوؤ�س�سات  العمل  واأخالقيات  يف قيم 
عملياً  م��ن��ه��ج��اً  وت���ق���دم  وال�������س���رك���ات، 
واإيجاد  واالإب�����داع  االب��ت��ك��ار  لت�سجيع 

احللول لتعزيز تقدم املراأة.
وي�سارك خرباء بي دبليو �سي روؤاهم، 
املمار�سات  اأف�������س���ل  وي�����س��ت��ع��ر���س��ون 
يف م��وا���س��ي��ع ت�����س��م��ل اال���س��ت��ف��ادة من 
الفر�س،  ت��ك��اف��وؤ  لتحقيق  ال��ب��ي��ان��ات 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وا���س��ت��خ��دام 

اإىل  باالإ�سافة  امل���راأة،  �سمول  لتعزيز 
الوثيق  والتداخل  ال��رتاب��ط  مناق�سة 
امل�ساواة  ون��ظ��ام  الب�سرية  امل���وارد  ب��ني 
�سي  دبليو  بي  فريق  وي�سم  والتنوع. 
الور�سة  يف  امل�سارك  االأو���س��ط  ال�سرق 
ك��اًل م��ن زي��ن��ة اجل��ن��اب��ي، رئي�س ق�سم 
وو���س��ي��م ح�سن،  وال�������س���م���ول،  ال��ت��ن��وع 
علي،  وم��اري��ا  الب�سرية،  امل���وارد  خبري 
و�سونايل  والتنوع،  امل�ساواة  م�سوؤولة 
الب�سرية،  امل���������وارد  م����دي����رة  دوب�������ي، 
اأعمال  ���س��ري��ك��ة  ف��وك�����س،  وف��ريون��ي��ك��ا 

املوارد الب�سرية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سات ال�سحية �سهادة االعتماد  منح املعهد الوطني للتخ�سّ
جزء  اأبوظبي،  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  اإىل  املوؤ�س�سي 
ملتطلبات  ا�ستيفائه  بعد  ال�سحية،  للرعاية  مبادلة  من 
واملمار�سات  امل��ع��اي��ري  اأح���دث  م��ع  يتما�سى  مب��ا  االع��ت��م��اد 
ال��دول��ي��ة.  ومي��ّك��ن ه��ذا االعتماد االأط��ب��اء املتدربني من 
تلقي البورد االإماراتي الذي يوؤهلهم للح�سول على لقب 

ا�ست�ساري من امل�ستوى االأول.  
واأ����س���اد ال��دك��ت��ور حم��م��د احل���وق���اين، اأم����ني ع���ام املعهد 
ب��امل�����س��ت��وى ال�سحي  ال�����س��ح��ي��ة،  �����س��ات  ل��ل��ت��خ�����سّ ال��وط��ن��ي 
الرائد واخلدمات عاملية امل�ستوى التي ُيقّدمها م�ست�سفى 

الوطني  املعهد  اأن  اإىل  اأب��و ظبي، الفتاً  كلينك  كليفالند 
مبعايري  االل��ت��زام  على  حري�س  ال�سحية  �سات  للتخ�سّ
وفقاً  اإع��داده��ا  مّت  التي  وال��رباجم��ي  املوؤ�س�سي  االع��ت��م��اد 

الأف�سل املمار�سات العاملية يف التعليم الطبي..
من جانبها قالت الدكتورة �سو�سن عبد الرازق، الرئي�س 
م�ست�سفى  يف  االأك����ادمي����ي  ل��ل��م��ك��ت��ب  امل���وؤق���ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإجنازاً  االعتماد  ه��ذا  "يتّوج  اأبوظبي:  كلينك  كليفالند 
كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�ست�سفى  يف  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  رئ��ي�����س��ي��اً 
اأب��وظ��ب��ي، ون��ح��ن ن��ف��خ��ر ب�����س��راك��ت��ن��ا م��ع امل��ع��ه��د الوطني 
التزامنا  على  ذل��ك  ي��وؤك��د  حيث  ال�سحية  �سات  للتخ�سّ
بدعم تطوير ا�ستمرارية التعليم الطبي ما بعد التخرج 
هو  امل�ستوى  عاملي  تدريب  تقدمي  اأن  وال�سك  الدولة.  يف 

عن�سر رئي�سي ل�سمان ا�ستمرارنا بتوفري رعاية متميزة 
لالأجيال القادمة".

من  كل  احلوقاين  حممد  الدكتور  من  االعتماد  وت�سلم 
مل�ست�سفى  التنفيذي  الرئي�س  غوزمان،  خورخيه  الدكتور 
كليفالند كلينك اأبوظبي، والدكتورة �سو�سن عبد الرازق، 
وذلك خالل فعالية احتفالية خا�سة اأقيمت لهذه املنا�سبة 

يف امل�ست�سفى.
اجلهة  ال�سحية  �سات  للتخ�سّ ال��وط��ن��ي  املعهد  ويعترب 
ال�سحي  التدريب  ل��ربام��ج  املعايري  و�سع  ع��ن  امل�سوؤولة 
وينظم فحو�سات مهنية  االإم���ارات.  دول��ة  املتخ�س�سة يف 
للتخ�س�سات  االع��ت��م��اد  ���س��ه��ادات  وي�����س��در  متخ�س�سة 

الطبية االأعلى، مبا ي�سمل البورد والزمالة للمتدربني. 

�ضات �ل�ضحية يعتمد م�ضت�ضفى كليفالند كلينك �أبوظبي �ملعهد �لوطني للتخ�ضّ

•• اأبوظبي-وام:

املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  خ��الل  االإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  تعر�ست 
الأ�سواء كارثة في�سانات مدمرة، ت�سببت يف خ�سائر ب�سرية ومادية كبرية، 
تاأثر بها اأكر من 33 مليون �سخ�س، وغمرت املياه ما يعادل ثلث م�ساحة 

باك�ستان.
ملواجهة  الوطنية  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة  االأخ���رية  االح�سائيات  وبح�سب 
 1،569 اأكر من  الكارثة وفاة  الباك�ستانية فقد نتج عن هذه  الكوارث 
ونزوح  األ��ف �سخ�س،   13 اأك��ر من  وا�سابة  552 طفال،  �سخ�سا منهم 
 5،500 ا�ستخدام  مت  كما  مناطقهم،  خل��ارج  ن�سمة  ماليني   7 ح��وايل 

مدر�سة كمراكز اإيواء للمت�سررين.
ب�سبب  االأم��را���س  عالية من  ن�سبة  انت�سار  الكارثة يف  ه��ذه  �ساهمت  وق��د 
واالأمرا�س  ال�سدر،  والتهاب  واملالريا،  االإ�سهال،  مثل  امللوثة  املياه  �سرب 
 1.9 من  يقارب  ما  وتعر�س  ال�سنك،  العيون وحمى  والتهاب  اجللدية، 
األف كيلو مرت   12.7 اأكر من  مليون منزل لل�سرر والدمار، وجرفت 
األف   24 وتدمرت  حيويا،  ج�سرا   390 و�سقط  تدمر  كما  الطرق،  من 
تلف  اإىل  باالإ�سافة  �سحيا،  مركزيا  و1،460  تعليمي،  ومعهد  مدر�سة 
ماليني الهكتارات من االأرا�سي واملحا�سيل الزراعية، ونفوق 936 األف 
الهيئة  عن  ال�سادرة  االح�سائيات  بح�سب  احليوانية،  ال��روة  من  راأ���س 
2010 وبعد اأن  اأواخر عام  الوطنية الإدارة الكوارث الباك�ستانية. ومنذ 
اجتاحت جمهورية باك�ستان االإ�سالمية كارثة الفي�سانات املدمرة يف ذلك 
العام، قدمت دولة االإمارات العربية املتحدة بتوجيهات املغفور له ال�سيخ 
"طيب اهلل ثراه"، ومتابعة من �ساحب ال�سمو  خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودعم �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
الرئا�سة، العديد من املبادرات االإن�سانية والتنموية لدعم وم�ساعدة اأبناء 
واإجناز  تنفيذ  خالل  من  معاناتهم،  من  والتخفيف  الباك�ستاين  ال�سعب 
اأكر من 200 م�سروع تنموي حيوي ل�سكان االأقاليم واملناطق املت�سررة 
بكارثة الفي�سانات يف باك�ستان، �سملت جماالت الطرق واجل�سور وال�سحة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ي���اه وال���زراع���ة. ويف ه���ذا ال��ع��ام وم���ع جت���دد ح���دوث كارثة 
للمعاناة  الباك�ستانية  االأ�سر  من  املاليني  وتعر�س  املدمرة،  الفي�سانات 
امل�ساريع  اأثبتت  وال���دواء،  ال��غ��ذاء  ونق�س  واالإ���س��اب��ات  واخل��وف  واخلطر 
اإقليم خيرب  التنموية االإماراتية يف االأقاليم املت�سررة بالفي�سانات مثل 
بختونخوا واإقليم بلو�س�ستان، جودتها العالية ومنفعتها املتعددة وفائدتها 
واملبادئ  والنهج  ال��روؤي��ة  بف�سل  املناطق،  تلك  ل�سكان  والدائمة  الكبرية 

وو�سواًل  والتنفيذ  التخطيط  م��راح��ل  خ��الل  اعتمدت  التي  االإن�سانية 
واملتكاملة،  احلديثة  والتجهيزات  املتطورة  باملوا�سفات  الراقي  لالإجناز 
حيث �ساهمت كل من م�ساريع امل�ست�سفيات االإماراتية يف ا�ستقبال امل�سابني 
واجلرحى جراء الكارثة وتوفري خدمة العالج واالإنقاذ الطارئ والدواء 
لهم، كما �ساهمت م�ساريع الطرق واجل�سور يف اإنقاذ املاليني من الب�سر 
م��ن خ��الل ت�سهيل احل��رك��ة االآم��ن��ة على ال��ط��رق واجل�����س��ور ب��ني املناطق 
واالإ�سعاف،  االإغاثة  عمليات  واإدام��ة  املوا�سالت  انقطاع  ومنع  املت�سررة، 
ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  ا�ستثنائية  منفعة  االإم��ارات��ي��ة  امل��دار���س  قدمت  كما 
وقال  واأطفالهم.  والنازحة  املت�سررة  للعائالت  اإي���واء  كمراكز  مبانيها 
�سعادة عبداهلل خليفة الغفلي مدير امل�سروع االإماراتي مل�ساعدة باك�ستان 
اإن ما مت اإجنازه من امل�ساريع التنموية يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية 
خالل ال�سنوات املا�سية ميثل ترجمة لتوجيهات القيادة الر�سيدة لدولة 
زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بقيادة �ساحب  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
ال�سيخ  �سمو  من  ودع��م  اهلل" ومبتابعة  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
الرئا�سة،  دي���وان  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
االإن�سانية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  تبني  على  با�ستمرار  حر�ست  وال��ت��ي 
وبروؤية  الباك�ستاين  ال�سعب  مع  والت�سامن  والتكاتف  العطاء  اإط��ار  يف 
الكرمية  �سبل احلياة  وتوفري  االإن�سانية  للتخفيف من معاناتهم  تتطلع 
لهم وتطوير مرافق البنية التحتية يف مناطقهم. واأ�سار اإىل اأن امل�سروع 
االإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ومنذ عام 2011 انتهج خطة تنموية كبرية 
خلدمة جمتمع و�سكان مناطق اإقليم خيرب بختونخوا واملناطق القبلية، 
واإقليم بلو�س�ستان باالإ�سافة اإىل العا�سمة اإ�سالم اآباد، بهدف توفري �سبل 
احل�ساري  والتقدم  والتطور  الرقي  يف  وامل�ساهمة  لهم  الكرمية  احلياة 
واجل�سور  ال��ط��رق  جم����االت  يف  ح��ي��وي��ة  م�����س��روع��ات  بتنفيذ  مل��ن��اط��ق��ه��م، 
والتعليم وال�سحة وجمال توفري املياه والزراعة، باالإ�سافة تنفيذ العديد 
من حمالت امل�ساعدات االإن�سانية والتي �سملت توزيع امل�ساعدات الغذائية 
حمالت  وتنفيذ  والنازحني،  واملحتاجني  الفقراء  لل�سكان  االإي��واء  وخيم 
 .2014 عام  �سنوات متوا�سلة منذ   9 ملدة  االأطفال  �سلل  التطعيم �سد 
باك�ستان  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  امل��دم��رة  الفي�سانات  ت��اأث��ري  اإن  الغفلي  وق���ال 
للم�ساريع  وك��ان  وقا�سياً،  وكارثياً  �سديداً  ك��ان  املا�سي  ال�سهر  اأواخ���ر  يف 
التي  املناطق  �سكان  ملمو�ساً يف حماية  اإيجابياً  اأث��راً  االإماراتية  التنموية 
وعلى  عليهم  الفي�سانات  كارثة  اآث��ار  من  والتقليل  امل�ساريع،  فيها  تقع 
للفي�سانات  ال�سلبية  ال��ت��داع��ي��ات  وم��ع  اإن���ه  حيث  وممتلكاتهم،  اأبنائهم 
االأولية،  واالإ���س��ع��اف��ات  الطبية  واخل��دم��ات  ال�سحة  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر  على 
�ساهم يف جناح اأكر من 12 م�ست�سفى وعيادة مت بناوؤها وجتهيزها من 

يف  الباك�ستانية،  االأقاليم  مبختلف  االإماراتية  وامل�ساعدات  الدعم  خالل 
من  املتكاملة  الطبية  واخل��دم��ات  املتخ�س�سة  ال�سحية  الرعاية  توفري 
امل�ست�سفيات  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن  واق��ت��دار،  ك��ف��اءة  بكل  لل�سكان  ودواء  ع��الج 
اأثناء  وامل��ر���س��ى  وامل�سابني  للجرحى  وال��ع��الج  االإن��ق��اذ  يف  �ساهمت  ال��ت��ي 
نهيان يف مدينة  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  م�ست�سفى  الفي�سانات  كارثة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  وم�ست�سفى  بختونخوا،  باإقليم خيرب  �سريف  �سيدو 
وم�ست�سفيات  ب��اج��ور،  وم�ست�سفى  وزير�ستان،  جنوب  منطقة  يف  مبارك 
اإقليم بلو�س�ستان، وامل�ست�سفى الباك�ستاين االإماراتي الع�سكري بالعا�سمة 
اآباد. كما �ساعدت م�ساريع الطرق واجل�سور االإماراتية ب�سالبتها  اإ�سالم 
ومناعتها القوية يف املناطق املت�سررة يف اإدامة وا�ستمرارية حركة العبور 
والنقل واملوا�سالت، وكان جل�سر ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، وج�سر 
اجل�سور يف  اأه��م  من  يعتربان  اللذين  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اإقليم خيرب بختونخوا، الدور الرئي�س يف جناح جهود االإ�سعاف واإي�سال 
ب�سرعة  للمت�سررين  واخل��ي��ام  والدوائية  الغذائية  واالإم����دادات  الطعام 
اإن�ساء  متيز  اإىل  ذل��ك  وي��رج��ع  العاتية،  الفي�سانات  موجة  اأث��ن��اء  واأم���ان 
واملعايري  والهند�سية  الفنية  املوا�سفات  اأح��دث  وفق  اجل�سور  هذه  وبناء 
ومقاومة  ال��زالزل  تاأثريات  مقاومة  على  بقدرتها  تتمثل  والتي  العاملية، 
الفي�سانات والتيارات املائية باأعلى م�ستوياتها. كما �ساهم كل من طريق 
وطريق  بختونخوا،  خيرب  اإق��ل��ي��م  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال�سداقة  اآل نهيان يف جنوب وزير�ستان، وطريق  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
وزير�ستان،  و�سمال  جنوب  منطقتي  بني  الرابط  الباك�ستانية  االإماراتية 
يف امل�ساعدة يف عملية الربط والتنقل لل�سكان املحليني بني القرى واملدن 
دور  لها  ك��ان  كما  الرئي�سية،  باملناطق  االت�سال  يف  �سعوبات  عانت  التي 
كبري يف امل�ساعدة بجهود نقل املر�سى وامل�سابني للم�ست�سفيات والعيادات 
ب�سرعة واأمان، واي�سال قوافل االإغاثة للمناطق امل�ستهدفة. واأكد �سعادة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اأن  الغفلي  عبداهلل 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  ودعم  ومتابعة  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، وروؤية 
مبادئ  ر�سمت  باك�ستان  مل�ساعدة  االإماراتي  للم�سروع  االإن�سانية  �سموهما 
اأهداف  ا�ستثنائية لنهج التخطيط والعمل االإن�ساين والتنموي، وحددت 
ال��ك��ف��اءة واجلودة  م��ن  ع���اٍل  وامل��ت��ط��ور مب�ستوى  املتميز  االإجن����از  وم�����س��ار 
املتكاملة،  احليوية  للم�ساريع  وحديثة  عاملية  مبعايري  والدقة  وااللتزام 
والذي كان له االأثر الكبري والدور االأ�سا�سي لنجاح تنفيذ اأكر من 200 
م�سروعاً تنموياً ب�سورة متميزة ورائدة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، 
والدعم  املعن�وي  والتعا�سد  والت�سامن  التكاتف  �سور  من  �سورة  باأرقى 

املادي للفئات الفقرية واملحتاجة للم�ساعدة واملعونات االإن�سانية، جت�سيداً 
البلدين على جميع  التي تربط بني  املتميزة  التاريخية  لُعمق العالقات 
املناطق  �سكان  وع��رب  واالجتماعية.  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستويات 
العربية  االإم��ارات  لدولة  وتقديرهم  �سكرهم  عن  بالفي�سانات  املت�سررة 
املتحدة وقيادتها احلكيمة، ولعموم ال�سعب االإماراتي للدور الكبري الذي 
التنموية االإماراتية يف مناطقهم يف احلد من تداعيات  امل�ساريع  حققته 
كارثة الفي�سانات وم�ساهمتهم يف حمايتهم وحماية اأبنائهم وممتلكاتهم، 
حيث اأو�سح الدكتور طارق خان رئي�س ق�سم الطوارئ مب�ست�سفى ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان مبدينة �سيدو �سريف اأن لهذا الق�سم دورا مهما 
ب�سبب  واجلرحى  االإ�سابات  من  الكثري  ا�ستقبلنا  فقد  العالج  تقدمي  يف 
امللوثة  باملياه  املتعلقة  االأمرا�س  ظهور  زيادة  اإىل  باالإ�سافة  الفي�سانات، 

كاالإ�سهال واملالريا، وحمى ال�سنك.
املدن  م��ن  احل��رج��ة  االإ���س��اب��ات  ح��االت  ا�ستقبل  امل�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والقرى املجاورة مثل مدينة مدين ومدينة كاالم وقرية بحرين وقدم لها 
العالج الالزم، باالإ�سافة اإىل حتريك فرق طبية من امل�ست�سفى للمناطق 
واأدوي��ة، م�سيداً  االإ�سعاف  و�سيارات  اأطباء  واملنكوبة مكونة من  املت�سررة 
بقيادة دولة االإمارات العربية املتحدة التي اأن�ساأت هذا امل�ست�سفى مل�ساعدة 
خالل  خا�سة  املناطق  هذه  �سكان  مل�ساعد  وكذلك  الباك�ستانية  احلكومة 
اآل نهيان، على  االأزم��ات وال��ك��وارث. وعلى ج�سر ال�سيخ زاي��د بن �سلطان 
نهر �سوات، اأ�سار املواطن الباك�ستاين اأر�سد خان اإىل اأنه وخالل في�سانات 
عام 2010 هدم وتدمر اجل�سر القدمي ال�سعيف، فقامت دولة االإمارات 
خليفة  ال�سيخ  ج�سر  وكذلك  اجلميل  اجل�سر  هذا  ببناء  املتحدة  العربية 
اأثبت كال اجل�سرين �سالبتهما وقوتهما خالل  نهيان، وقد  اآل  زايد  بن 
هذه الفي�سانات. وقال املواطن الباك�ستاين ف�سل كرمي ..احلمد هلل هذا 
اجل�سر قوي، وقد كنا خائفني من م�ستوى املاء املرتفع، ولكن احلمد هلل 
الفي�سانات، لقد مت بناء هذا  نتاأثر نحن من قوة  يتاأثر اجل�سر ومل  مل 
اجل�سر بعزم واإرادة قوية من قبل دولة االإم��ارات العربية، ون�سكر كثرياً 
قيادة دولة االإم��ارات على بناء هذا اجل�سر وتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية 
اأكد  �سوات،  نهر  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ج�سر  وعلى  لنا. 
املواطن الباك�ستاين اظهر خان الفائدة واالأهمية الكربى للج�سر خالل 
بكثري  اأع��ل��ى  امل��اء  م�ستوى  ك��ان  حيث  ارت��ف��اع��ه  ب�سبب  الفي�سانات،  ه��ذه 
املواطن  وق��ال  جنونا.  اجل�سر  ارت��ف��اع  ب�سبب  لكن  الطبيعي،  املعدل  من 
هنا ج�سر �سعيف و�سغري  ك��ان   2010 ع��ام  خ��ان يف  لياقت  الباك�ستاين 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  لنا  اأقامت  ثم  الفي�سانات،  تدمر خالل 

هذا اجل�سر ب�سالبة اأكر وجودة عالية وقوية.

•• �شاللة-الفجر:

الثقايف  امللتقى  يف  م�����س��ارك��ون  اأك���د 
يف  اق���ي���م  ال������ذي  االأول  ال����ُع����م����اين 
"دول  اإن  العمانية  �ساللة  مدينة 
اخلليج متثل منوذجا عامليا لل�سالم 
ت�سمه  ملا  ال�سعوب،  بني  والتعاي�س 
من ع�سرات اجلن�سيات التي تعي�س 

ب�سالم وتاآخي على اأر�س واحدة".
واأق���ي���م امل���وؤمت���ر ع��ل��ى م���دار يومني 

حتت �سعار )ُعمان املحبة وال�سالم( 
ح�سد  وبح�سور  اإماراتية  مب�ساركة 
من املهتمني بالثقافة وال�سالم من 

خمتلف الدول العربية.
ال�سيخة  االإم�����������ارات  وف�����د  و����س���م 
ب��ن��ت ع��ب��د العزيز  ال���دك���ت���ورة ه��ن��د 
القا�سمي وال�سيخ الدكتور �سامل بن 
ركا�س العامري و�سعادة �سامل النار 
ال�سحي والدكتورة ا�سماء بنت مانع 
الهاملي،  ميثاء  والدكتورة  العتيبة 

اأعمال  و�سيدات  عامة  و�سخ�سيات 
من الدولة.

وح�سر امللتقى مروان بن تركي اآل 
د�سن  ال���ذي  �سعيد حم��اف��ظ ظ��ف��ار 
ت�سميمها  مت  ال��ك��رتون��ي��ة  وث��ي��ق��ة 
للتعبري عن معاين الوالء واالنتماء 
�سلطان عمان  اىل  �سعب عمان  من 

هيثم بن طارق.
االلكرتونية  الن�سخة  بت�سميم  قام 
الدكتور  عمان  ل�سعب  الوثيقة  من 

ع�����ب�����داهلل ال�������س���ي���ب���اين ال���رئ���ي�������س 
التنفيذي لوثيقة الوالء واالنتماء، 
تهدف  ال��وث��ي��ق��ة  ه���ذه  اأن  مو�سحا 
اإىل حت��ق��ي��ق ال�����س��الم ال��ع��امل��ي، ومت 
التعاون  جمل�س  ل���دول  ت�سميمها 
م���ث���ااًل يحتذي  ل��ت��ك��ون  اخل��ل��ي��ج��ي 
واأمن  ب��ح��ب  م��ع��اً  التعاي�س  ف��ى  ب��ه 
اجلن�سيات  ب���ني  واح������رتام  واأم������ان 
عن  وتعبريا  والعقائد،  وال��دي��ان��ات 
الوالء واالنتماء من �سعوب اخلليج 

لقادتها .
وتابع بالقول: نهدي هذه الوثيقة 
�سعب  اإىل  االل���ك���رتوين  وم��وق��ع��ه��ا 
�سلطنة عمان ليعربوا عن عرفانهم 
خلدمة  ت����ق����دم����ه  مل�����ا  ل���ق���ي���ادت���ه���م 

الوطن.
رئي�س  ال����ن����ه����اري  حم���م���د  وق��������ال 
اإن  الُعماين  الثقايف  الفكر  جمل�س 
املعرفة  تبادل  اإىل  يهدف  "امللتقى 
حول التنوع الثقايف بدول املنطقة، 

وير�سي االأ�س�س لربامج وم�سروعات 
ثقافية م�ستقبلية واإجراء مقاربات 
امل�ساركة  ال��دول  يف  للثقافة  �ساملة 

بامللتقى".
وت�سمن امللتقى ندوات وحما�سرات 
ا  وعرو�سً حوارية  وجل�سات  ثقافية 

م�������س���رح���ي���ة ل���ل���ت���ع���ري���ف ب���امل���ع���امل 
ب�سلطنة  وال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

عمان ودول اخلليج.

اأقيم حتت �صعار )ُعمان املحبة وال�صالم(

وفد �إمار�تي يعزز قيم �لتاآخي و�لتعاي�س 
بامللتقى �لثقايف ب�ضلطنة عمان 

�لإمار�ت لالإفتاء �ل�ضرعي يبحث مع د�ر 
�لفتاء �مل�ضرية تعزيز �أوجه �ل�ضر�كة

ور�صة عمل بالتعاون مع بي دبليو �صي ُتقّدم ا�صرتاتيجيات جديدة لتعزيز التنوع

مناء ترتقي بخرب�ت �ملو�رد �لب�ضرية لتعزيز �إدماج �ملر�أة يف بيئة �لعمل

�مل�ضاريع �لإمار�تية �لتنموية يف باك�ضتان ت�ضاهم يف �حلد من �آثار كارثة �لفي�ضانات
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اأخبـار الإمـارات

�ملرر: �لإمار�ت تدعم �لدبلوما�ضية و�ل�ضر�كات و�حلو�ر �لبناء من �أجل تخفيف �لتوتر�ت �لإقليمية

بالتعاون مع كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية

حكومة �لإمار�ت تعزز قدر�ت �لقياد�ت �ل�ضنغالية يف جمالت حكومات �مل�ضتقبل 

وك����ذل����ك ت���ع���زي���ز م�������س���ارك���ة امل������راأة 
ال��ك��ام��ل��ة وامل��ت�����س��اوي��ة وال��ه��ادف��ة يف 
ال�سالم،  وع��م��ل��ي��ات  ال��ن��زاع��ات  ح��ل 

وقد  ح���ل���ول،  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ت��ع��ي��ق 
ا�سطلعت دولة االإمارات بدور بارز 
على  ت�سجع  اإذ  االأول��وي��ات،  تلك  يف 

اإعطاء  اأهمية  اأكد معاليه  املنطقة، 
الدبلوما�سية  ل��ل��ح��ل��ول  االأول���وي���ة 
للحد  الت�سعيد  وخف�س  واحل���وار 

حتقيق االأمن وال�سالم.
"اإّن  ال�سدد:  ه��ذا  معاليه يف  وق��ال 
واملواجهة  واالأح������ادي������ة  ال�������س���راع 

يف  ف��رتة ع�سويتنا  خ��الل  �سيما  ال 
وفيما  الدويل".  االأم�����ن  جم��ل�����س 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ب���االأو����س���اع  ي��ت��ع��ل��ق 

املنظومة  وتطوير  ال��ن��زاع��ات،  ح��ل 
لتتمكن  االإره���اب  ملكافحة  الدولية 
النا�سئة،  التهديدات  مواجهة  من 

االإمارات  بني  احلكومي  التحديث 
ناجحاً  من��وذج��اً  ميثل  وال�سنغال 
البناءة  ال���ع���امل���ي���ة  ل��ل�����س�����������������راك��ات 
وال�����ه�����ادف�����ة مل�������س���ارك���ة اخل������ربات 
لتطوير  واالأف��ك��������������ار  وامل��ع��������������������ارف 
الكوادر  وتاأهيل  احلكومي  العمل 
م�سريا  ق��درات��ه��ا،  وب���ناء  القيادية 
ال���ق���ي���ادات  ق�������درات  ب���ن���اء  اأن  اإىل 
التطوير  احلكومية يدعم م�سرية 
تر�سيخ  يف  وي�����س��ه��م  وال���ت���ن���م���ي���ة، 
جيل ج��دي��د م��ن احل��ك��وم��ات التي 
�سناعة  رحلة  يف  املجتمعات  تقود 

وت�سميم امل�ستقبل.

الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  ب���رام���ج  ودور 
تطوير  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  وت���ق���اري���ر 
و�سارك  االق��ت�����س��ادي��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة 
ال��ق��ي��ادات احلكومية  بها ع��دد م��ن 
الداخلية،  وزارات  يف  ال�سنغالية 
االجتماعي،  وال��ع��م��ل  وال�����س��ح��ة 
وال�����ع�����دل، وامل����ال����ي����ة وامل���ي���زان���ي���ة، 
وحتديث  ال��ع��م��وم��ي��ة  وال��وظ��ي��ف��ة 
اخلدمة العامة، والتعليم، والعمل 
والتدريب املهني والتكامل، ومركز 
واملدر�سة  ال��ق�����س��ائ��ي،  ال���ت���دري���ب 

الوطنية لالإدارة احلكومية.
ع�����ب�����داهلل ل�����وت�����اه: ب����ن����اء ق������درات 

التعامل  يف  ك��ف��اءت��ه  اأث���ب���ت  ال����ذي 
العاملية  امل���ت���غ���ريات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
التكنولوجيا  للتطورات  ومواكبته 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.
الكلية  "تعمل  ���س��ع��ادت��ه:  واأ���س��اف 
تاأهيل  يف  دوره������ا  م���ن  ان���ط���الق���اً 
و�سقل خربات القيادات احلكومية 
ب���اأح���دث امل��م��ار���س��ات ال��رام��ي��ة اإىل 
اال�سرتاتيجية  االأه����داف  حتقيق 
ل�����ل�����ح�����ك�����وم�����ات، ن�����ح�����ن �����س����ع����داء 
احلكومي  ال����وف����د  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
ال�سنغايل �سمن برناجمنا اخلا�س 
واال�ستدامة  واحل��وك��م��ة  بالتميز 

احلكومية،  وامل�سرعات  احلكومي، 
واالأداء احلكومي، والقيادات وبناء 
والربجمة،  احلكومية،  ال��ق��درات 
واال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة احل���ك���وم���ي���ة، 

واالبتكار احلكومي". 
ورك���زت ال��ور���س ال��ت��ي اأ���س��رف على 
حكومة  ق��ي��ادات  برنامج  تنفيذها 
را�سد  ب��ن  حممد  وكلية  االإم����ارات 
لالإدارة احلكومية، على بناء قدرات 
جماالت  يف  ال�سنغالية  ال��ق��ي��ادات 
قيادة واإدارة املوؤ�س�سات، وال�سيا�سات 
ال���ع���ام���ة، وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف 
احلكومية،  واخل��دم��ات  احلكومة، 

علي بن �صباع املري: تعزيز القدرات 
احلكومية يف املنطقة والعامل 

واأك������د ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل����ري،  ���س��ب��اع 
ل����الإدارة  را���س��د  ب��ن  لكلية حم��م��د 
بالتعاون  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  احل��ك��وم��ي��ة، 
مع حكومة دولة االإم��ارات، ت�سعى 
توظيف  اإىل  م���ت���وا����س���ل  ب�����س��ك��ل 
قدراتها وخرباتها يف رفد وتعزيز 
حكومات  خمتلف  عمل  منظومات 
املنطقة والعامل، ا�ستناداً اإىل اأف�سل 
جت���ارب من���وذج دول���ة االإم�����ارات يف 
احلكومي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��دي��ث 

التطوير  م�سرية  يدعم  ال��ق��ي��ادات 
يف ال�سنغال

لوتاه  نا�سر  �سعادة عبد اهلل  واأك��د 
رئ��ا���س��ة جمل�س  ع���ام مكتب  م��دي��ر 
جمل�س  ����س���وؤون  وزارة  يف  ال�����وزراء 
ال���������وزراء، ح���ر����س ح��ك��وم��ة دول���ة 
�سراكاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  االإم������ارات 
التحديث  يف  ال����ب����ن����اءة  ال���ع���امل���ي���ة 
احل��ك��وم��ي، مب���ا ي�����س��ه��م يف متكني 
ح����ك����وم����ات امل�������س���ت���ق���ب���ل وت���ع���زي���ز 
جتارب  من  باال�ستفادة  جاهزيتها 

الدولة يف االإدارة احلكومية.
ال���ث���ن���ائ���ي يف  ال����ت����ع����اون  اإن  وق������ال 

•• نيويورك -وام: 

املرر  �ساهني  خليفة  معايل  ���س��ارك 
وزي���ر دول���ة، يف االج��ت��م��اع ال���وزاري 
التعاون  جمل�س  دول  ج��م��ع  ال���ذي 
واململكة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
وجمهورية  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  االأردن����ي����ة 
العراق  وجمهورية  العربية  م�سر 
والواليات  اليمنية  واجل��م��ه��وري��ة 
امل��ت��ح��دة االأم���ري���ك���ي���ة، وذل����ك على 
ال�سابعة  ال������دورة  اأع���م���ال  ه��ام�����س 
لالأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعني 
املرر يف كلمة  واأكد معايل  املتحدة. 
له خالل االجتماع اأن دولة االإمارات 
وال�سراكات  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ت��دع��م 
واحل����وار ال��ب��ّن��اء م��ن اأج���ل تخفيف 
اإىل  وال�سعي  االإقليمية،  التوترات 

من التوترات ومنع ن�سوب �سراعات 
امل����ب����ادرات  اأّن  اأك�����د  ك��م��ا  ج����دي����دة، 
االأخرية يف ال�سرق االأو�سط هي خري 
ال���ذي و�سعته  امل��ج��ه��ود  م��ث��ال على 
وتخليها  اخل���الف���ات،  لنبذ  ال����دول 
وبناء  املجدية،  غري  االأ�ساليب  عن 
�سراكات جديدة يف خمتلف املجاالت 
وال�سناعة  والتعليم  ال�سحة  مثل 
واأ�سار  واالزده�����ار.  النمو  لتحقيق 
معاليه اإىل اأن دولة االإمارات ت�سعى 
اإىل ح�سد كل دعم ممكن للحفاظ 
جميع  يف  واال�ستقرار  ال�سالم  على 
اأنحاء العامل، معربا عن اأمله يف اأن 
باإحياء  اخلا�سة  املحادثات  تف�سي 
خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة اإىل 
حل ميكن قبوله من قبل اجلهات 

االإقليمية الفاعلة.

•• دبي-الفجر: 

ع���ق���دت ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم�������ارات 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك��ل��ي��ة حم���م���د بن 
�سل�سلة  احلكومية،  ل���الإدارة  را�سد 
ور�س تدريبية للقيادات احلكومية 
بعنوان  ال�����س��ن��غ��ال،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
اإط����ار  يف  امل�ستقبل"،  "حكومة 
الثنائي  للتعاون  التفاهم  مذكرة 
والتطوير  التحديث  جم���االت  يف 

احلكومي.
خلفان  بنت  عهود  معايل  وكرمت 
للتطوير  دول�����ة  وزي������رة  ال���روم���ي 
امل�ساركني  وامل�ستقبل،  احل��ك��وم��ي 
بح�سور  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال���ور����س  يف 
لوتاه  ن���ا����س���ر  اهلل  ع���ب���د  ����س���ع���ادة 
رئ��ا���س��ة جمل�س  ع���ام مكتب  م��دي��ر 
جمل�س  ����س���وؤون  وزارة  يف  ال�����وزراء 
بن  الدكتور علي  و�سعادة  ال��وزراء، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل����ري  ���س��ب��اع 
ل����الإدارة  را���س��د  ب��ن  لكلية حم��م��د 

احلكومية.
و�سهد التعاون الثنائي تنظيم اأكر 
من 80 ور�سة عمل وتدريب اأكر 
من  �سنغايل،  متدرب   4000 من 
األ��ف �ساعة عمل،  اأك��ر 14  خالل 
�سمن مذكرة التعاون التي تغطي 
"اخلدمات  ت�����س��م��ل  حم�����اور  ع����دة 
تطبيق  اأف�سل  جائزة  احلكومية، 
خ�����دم�����ات ح����ك����وم����ي����ة، وال���ت���م���ي���ز 

وبالتاأكيد  ال���رق���م���ي،  ال��ع�����س��ر  يف 
�سنوا�سل جهودنا يف ن�سر جتربتنا 
التدريبية يف خمتلف اأنحاء العامل 

النامي خالل الفرتة املقبلة".

امل�صتقبل  حكومات  بناء  دعم 
وا�صتدامة التحديث احلكومي

ور�������س  م������ن  ع��������دد  ت���ن���ظ���ي���م  ومت 
حماور  �سمن  املتخ�س�سة  العمل 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي، رك���زت على 
اإدارة  ال��ك��ف��اءة احل��ك��وم��ي��ة يف  رف���ع 
االأزمات وقيادتها، واإدارة املوؤ�س�سات 
احلكومية،  اخلدمات  يف  واالبتكار 
احلديثة  التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 
يف ت�سريع التحول الرقمي و�سنع 

ال�سيا�سات والت�سريعات.
"برنامج  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر 
الذي  احلكومي"،  املعريف  التبادل 
اأط��ل��ق��ت��ه ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
�سوؤون  وزارة  تنفيذه  على  وت�سرف 
جمل�س ال��وزراء، يهدف اإىل تعزيز 
املعارف  لتبادل  العاملية  ال�سراكات 
يف  الناجحة  والتجارب  واخل��ربات 
لر�سم  احلكومي،  العمل  جم��االت 
احللول  وابتكار  امل�ستقبل  م�سارات 
التي  ل���ل���ت���ح���دي���ات  اال����س���ت���ب���اق���ي���ة 
باال�ستفادة  احل��ك��وم��ات  ���س��ت��واج��ه 
م��ن ال��ت��ج��ارب اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
االإدارة  االإم���ارات يف  دول��ة  طورتها 

احلكومية.

�ل�ضحة جتري 206,017 فح�ضا ك�ضفت عن 355 �إ�ضابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�ضتجد و362 حالة �ضفاء 

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�ستجد  امل�سابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 206،017 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  355 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 1،025،568 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  االأرب���ع  يف 

الدولة 2،343 حالة.
362 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  ال��وزارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ستجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 1،004،943 حالة.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�ضح عقوبة نزع �أو �إتالف �لأختام 
•• اأبوظبي -وام:

على  ام�����س  ن�سرتها  تغريدة  خ��الل  م��ن  ل��ل��دول��ة،  العامة  النيابة  اأو���س��ح��ت 
االأختام  اإت���الف  اأو  ن��زع  عقوبة  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف  ح�ساباتها 
على  االإداري���ة  اجلهات  اأو  الق�سائية  ال�سلطة  من  اأم��ر  على  بناًء  املو�سوعة 

حمل اأو اأوراق اأو اأ�سياء اأخرى.
واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 326 من املر�سوم بقانون احتادي 
يعاقب  فاإنه  والعقوبات  اجل��رائ��م  قانون  باإ�سدار   2021 ل�سنة   31 رق��م 
 10،000 على  تزيد  ال  التي  وبالغرامة  �سنة  على  تزيد  ال  م��دة  باحلب�س 
ع�سرة اآالف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من نزع اأو ف�س اأو اأتلف 

ختماً من االأختام املو�سوعة بناًء على اأمر من ال�سلطة الق�سائية اأو اجلهات 
االإدارية على حمل اأو اأوراق اأو اأ�سياء اأخرى اأو فوت باأي و�سيلة الغر�س من 

و�سع هذا اخلتم.
وتكون العقوبة احلب�س اإذا كان اجلاين هو احلار�س.

واإذا ا�ستعان اجلاين يف ارتكاب اجلرمية باأعمال العنف على االأ�سخا�س عد 
ذلك ظرفاً م�سدداً.

امل�ستمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  هذه  ن�سر  وياأتي 
الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي وزير خارجية �إير�ن يف نيويورك
•• نيويورك -وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال�����������دويل م�����ع�����ايل ح�������س���ني اأم������ري 
اإيران  خارجية  وزي���ر  عبداللهيان 
الدورة  اأع��م��ال  هام�س  على  وذل���ك 
العامة لالأمم  ال�77 من اجلمعية 
املتحدة يف نيويورك. وجرى خالل 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء 
بني  التعاون  م�سارات  تعزيز  و�سبل 
م�ساحلهما  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ال��ب��ل��دي��ن 
اجلانبان  ا�ستعر�س  كما  امل�سرتكة. 
ع�����ددا م���ن امل���ل���ف���ات امل����درج����ة على 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  اأع���م���ال  ج�����دول 

�سموه  وت����ب����ادل  امل���ت���ح���دة.  ل�����الأمم 
وم����ع����ايل وزي������ر خ���ارج���ي���ة اإي������ران 
ذات  الق�سايا  جت��اه  النظر  وجهات 

اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
اأهمية تعزيز التعاون  خالل اللقاء 
ال���دويل وال��ع��م��ل م��ن اأج���ل تر�سيخ 

خ��ل��ي��ف��ة ���س��اه��ني امل�����رر وزي�����ر دولة 
ن�سيبة،  زكي  النا  ال�سفرية  ومعايل 
والتعاون  اخلارجية  وزير  م�ساعدة 

االه��ت��م��ام امل�����س��رتك واالأو�����س����اع يف 
امل�ستجدات  اإىل  باالإ�سافة  املنطقة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة. واأك����د �سمو 

بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
ال��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة  اإب���راه���ي���م 
ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل، ومعايل 

دع����ائ����م اال����س���ت���ق���رار وال�������س���الم يف 
واآم���ال  تطلعات  وحت��ق��ي��ق  املنطقة 
واالزده�����ار.  التنمية  اإىل  �سعوبها 

ال�سيا�سية،  ل���ل�������س���وؤون  ال��������دويل 
امل���ن���دوب���ة ال���دائ���م���ة ل���ل���دول���ة لدى 

االأمم املتحدة.

�ختتام موؤمتر �ل�ضرق �لأو�ضط عبد�هلل بن ز�يد يلتقي وزير خارجية قرب�س يف نيويورك
لالأمر��س �جللدية و�لتجميل بدبي

•• دبي- وام:

االأو�سط  ال�����س��رق  م��وؤمت��ر  م��ن  ال�سابعة  الن�سخة  فعاليات  اأم�����س  اختتمت 
خالل  اأقيم  2022" ال��ذي  "ميدام  التجميل  وط��ب  اجللدية  لالأمرا�س 
وخمت�سني  خ���رباء  مب�ساركة  احل���ايل  �سبتمرب   25 اإىل   23 م��ن  ال��ف��رتة 
مركز  اإن�ساء  ب�سرورة  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  واأو�سى  والعامل.  املنطقة  من 
االأمرا�س  علوم  امل�ستجدات يف  ومتابعة  املنطقة  لالأطباء يف  وتدريب  دعم 
اجللدية وطب التجميل من خالل تنظيم ور�س العمل العلمية واملوؤمترات 

العلمية املتخ�س�سة وتدريب االأطباء اجلدد يف هذا املجال.
واأو�سح الدكتور خالد بن �سامل النعيمي رئي�س املوؤمتر اأن عددا كبريا من 
ال�سركات العاملية طرحت خالل احلدث - الذي ا�ستمر ثالثة اأيام - اأحدث 
املنتجات العالجية واأجهزة الليزر واالأجهزة التجميلية االأخرى ما اأعطى 

املوؤمتر زخما كبريا.

•• نيويورك-وام: 

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
اخلارجية والتعاون الدويل معايل يواني�س كا�سوليد�س 
وزير خارجية قرب�س وذلك على هام�س اأعمال الدورة 

ال� 77 من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
وب���ح���ث ال��ل��ق��اء ال���ع���الق���ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني دولة 
االإمارات وقرب�س واآفاق التعاون امل�سرتك بني البلدين 
الق�سايا  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ك��اف��ة،  امل��ج��االت  يف 
ال��ع��ام��ة لالأمم  اأع��م��ال اجلمعية  ج���دول  امل��درج��ة على 
امل��ن��اخ��ي وال��ط��اق��ة املتجددة  ال��ت��غ��ري  امل��ت��ج��ددة وم��ن��ه��ا 

واالأمن الغذائي وغريها.
املنطقة  اال���س��ت��ق��رار يف  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ج��ه��ود تعزيز 

واالزدهار  التنمية  اإىل  �سعوبها  َواآم��ال  تطلعات  َوتلبية 
االإقليمية  ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  ا�ستعر�سا  كما 

والدولية.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء 
االإمارات  دولة  اال�سرتاتيجية بني  العالقات  على عمق 
على  ال�سديقني  البلدين  وحر�س  قرب�س  وجمهورية 
تعزيز تعاونهما الثنائي مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة 
ال�سعد  على  امل�ستدام  النمو  لتحقيق  ويدعم جهودهما 
الها�سمي  اإبراهيم  بنت  اللقاء معايل رمي  كافة. ح�سر 
ال�سفرية  ال��دويل ومعايل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعدة  ن�سيبة،  زك��ي  الن��ا 
للدولة  الدائمة  املندوبة  ال�سيا�سية،  لل�سوؤون  ال��دويل 

لدى االأمم املتحدة.
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•• اأبوظبي : الفجر 

ال��ع��ام��ة جلائزة  االأم���ان���ة  اأك�����دت 
اأهمية  ع��ل��ى  ال���رتب���وي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
التطبيقية  التميز  ور�س  برنامج 
التعليمي  امليدان  يف  تنفذه  الذي 
املطروحة  ب��امل��ج��االت  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
للدورة ال�ساد�سة ع�سرة 2022-

ه����ذه  مت����ث����ل  ح����ي����ث   ،2023
املعريف  للتوا�سل  ج�سراً  ال��ور���س 
الفائزين  ب��ني  وت��ب��ادل اخل���ربات 
واملحكمني واملر�سحني املحتملني 
تت�سمن  وال���ت���ي  ال�������دورة،  ل��ه��ذه 
على 17 فئة تغطي  موزعة   10
ب�سقيه  التعليم  جماالت  خمتلف 
اجلامعي،  ق��ب��ل  وم����ا  اجل���ام���ع���ي 
ويفتح فيها الباب للم�ساركة من 
التعليمي  امل���ي���دان  ع��ن��ا���س��ر  ق��ب��ل 
واأ�سارت  ودول��ي��اً.  وعربياً  حملياً 
اأنها  اإىل  للجائزة  العامة  االأمانة 
التطبيقية  الور�سة  اأم�س  نظمت 
الثانية يف معهد تدريب املعلمني 
باإمارة عجمان بح�سور عدد كبري 

االإداري�����ة  الهيئتني  اأع�����س��اء  م��ن 
والتدري�سية على م�ستوى الدولة 
وك����ذل����ك مم��ث��ل��ي اجل����ه����ات ذات 
املطروحة  ب���امل���ج���االت  ال���ع���الق���ة 
اأم��ل العفيفي االأمني  .  واأ���س��ارت 
العام جلائزة خليفة الرتبوية اإىل 
والور�س  التعريفي  الربنامج  اأن 
ر�سالة  م����ن  ي���ع���زز  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
امليدان  يف  التميز  لن�سر  اجلائزة 
ودولياً  وعربياً  حملياً  ال��رتب��وي 
ال��ت��ن��وع الذي  ، خ��ا���س��ة يف ���س��وء 
ت�سهده جماالت اجلائزة، وما مت 
طرحة موؤخراً من جمال جائزة 
املبكر  للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
نوعه  م���ن  االأول  ي��ع��ت��رب  وال�����ذي 
على م�ستوى العامل .  واأو�سحت 
اأن ور�سة التميز يف معهد تدريب 
املحكمون  فيها  حت��دث  املعلمني 
منهم  ك����ل  وق�������دم  وال�����ف�����ائ�����زون 
اإر�سادات حول املجاالت املطروحة 
واآليات الرت�سح واملعايري املحددة 
فقط  منها،  جم��ال  ك��ل  يف  للفوز 
ال�سناق  ق�سيم  ال��دك��ت��ور  حت���دث 

وم���ن���ى ع��ب��داحل��ل��ي��م ع���ن جمال 
املبدع،  املعلم  فئة  ال��ع��ام  التعليم 
وحت���دث���ت زم����زم ال��ن��ج��ار ورج���اء 
التعليمي  االأداء  فئة  ع��ن  اأ���س��ع��د 
الدكتورة  وق���دم���ت  امل���وؤ����س�������س���ي، 

املتميزة،  االإماراتية  االأ�سرة  وفئة 
اإىل  االأ���س��رة  التي تقود  واالآل��ي��ات 
ال��ت��م��ي��ز وال���دف���ع ب���االأب���ن���اء نحو 
.  كما  التفوق واالإب��داع والريادة 
التميز  ور������س  ب��رن��ام��ج  ت�����س��م��ن 

و�سرورة  االأم،  لغتنا  باعتبارها 
ا�ستنباط طرق واأ�ساليب تدري�س 
اللغة  ه����ذه  م���واك���ب���ة  م���ن  ت���ع���زز 
العلمي  وال��ت��ط��ور  للتكنولوجيا 
ال������ذي ي�����س��ه��ده ال���ع�������س���ر، وق����دم 

اأحمد  والدكتور  ال�سمايلة  �سمية 
�سالم ور�سة حول جمال اأ�سحاب 
الهمم، فيما قدم الدكتور ح�سني 
العثمان و�سم�سة بن حماد ور�سة 
املجتمع  وخ��دم��ة  التعليم  ح���ول 

االإبداع  ور���س��ة  اأم�����س  التطبيقية 
يف تدري�س اللغة العربية للدكتور 
جمدي بن �سوف ومرمي الكعبي، 
اأهمية  اإىل  ال���ور����س���ة  وت��ط��رق��ت 
اللغة العربية  االإبداع يف تدري�س 

ال��دك��ت��ور ع�����س��ام ال���دي���ن عجمي 
التميز  ح����ول  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ور����س���ة 
والدكتور   ، ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
ع������ب������داهلل امل�����ن�����ي�����زل ل���ل���ب���ح���وث 
الدكتور  وحت������دث  ال����رتب����وي����ة، 
الكعبي  وناهد  الب�سطامي  غامن 
التاأليف  ح����ول  مت��ي��ز  ور����س���ة  يف 
يف  ودوره  ل���ل���ط���ف���ل  ال������رتب������وي 
تو�سيع مدارك الطفل وفتح اآفاق 
اأمامه  االإبداع واالبتكار والريادة 
الكت�ساف العامل املحيط، و�سارك 
الدكتور حممود القطريي وزياد 
حول  للتميز  ب��ور���س��ة  امل��ن��ا���س��رة 
التعليمية  وال��ربام��ج  امل�سروعات 

املبتكرة .

•• اأبوظبي-وام:

ال�سهداء  اأ����س���ر  ����س���وؤون  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
االأول  ال���ط���الب اجل��ام��ع��ي��ني  م��ل��ت��ق��ى 
والتوجيه  االإر����س���اد  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  يف 
املهني "خطوات" الذي اأطلقه املكتب، 
م�����س��ت��ه��دف��اً ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني من 
ال�����س��ه��داء الك��ت�����س��اف اخليارات  اأب���ن���اء 
واالأكادميي،  املهني  املتعلقة مب�سارهم 
العمل  بيئات  حتديات  على  والتعرف 
العمل  ور����س���ة  يف  ����س���ارك  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
التي اأقيمت يف اأبراج االإم��ارات باإمارة 
بح�سور  ال�سهداء  اأبناء  من  عدد  دبي 
معايل حممد عبداهلل القرقاوي وزير 

�سوؤون جمل�س الوزراء.
اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  وق���ال 
�سوؤون  مكتب  تنفيذي  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان 

اأ����س���ر ال�����س��ه��داء : ن��ه��دف م���ن خالل 
ب��رن��ام��ج خ��ط��وات وور�����س ال��ع��م��ل اإىل 
اإيجابية  �سخ�سية  ب��ن��اء  يف  امل�ساهمة 
للتعامل  واإع���داده���م  ال�سهداء  الأب��ن��اء 
م��ع امل��ت��غ��ريات امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة من 
م�سريتهم التعليمية واملهنية وحت�سني 
وال�سمات  امل��ه��ارات  وتعزيز  كفاءاتهم 

ال�سخ�سية لديهم. 
ياأتي  خ����ط����وات  ب���رن���ام���ج  اأن  واأك��������د 
املبا�سرة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ان��ط��الق��ا 
ال�������س���ي���خ حممد  ال�������س���م���و  ل�������س���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�سهداء  اأب���ن���اء  ب���اإي���الء  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
وتهيئة  واالهتمام  الرعاية  اأوج��ه  كل 
طاقاتهم  الإط������الق  ال����ظ����روف  ك���اف���ة 
م�ساهماتهم  وت��ع��زي��ز  واإب���داع���ات���ه���م 
يف دع���م م�����س��رية ال��ع��ط��اء وال��ن��م��اء يف 

الوطن، مو�سحا اأن الربنامج ال يركز 
على االإر�ساد االأكادميي فقط بل يهتم 
اجلوانب  وت��ن��م��ي��ة  ال�سخ�سية  ب��ب��ن��اء 
ال�سيخ  و����س���دد  اأي�������س���ا.  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأن  على  نهيان  اآل  بن طحنون  خليفة 
ال�����س��ب��اب ه��م ال����روة احل��ق��ي��ق��ة وبناة 
الذي  احلقيقي  امل��ال  وراأ���س  امل�ستقبل 
تراهن عليه القيادة الر�سيدة للم�سي 
قدما يف حتقيق املزيد من االإجنازات 
والنجاحات واملحافظة على املكت�سبات 
التي حتققت لتظل دولة االإم��ارات يف 

قال  جهته  م��ن  ال��ع��امل.  دول  طليعة 
القرقاوي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د  م��ع��ايل 
وزي��ر �سوؤون جمل�س ال��وزراء، اإن مثل 
ت�ساهم  العمل  وور����س  امللتقيات  ه��ذه 
ع��ل��ى حتديد  ال�����س��ب��اب  م�����س��اع��دة  يف 
�سماتهم  وت��ك��وي��ن  املهنية  م�ساراتهم 
ما  وال�سحيحة  ال�سليمة  ال�سخ�سية 
اإع����داد  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  ينعك�س 
يف  واالإدارة  القيادة  لتويل  مهياأ  جيل 
�سقل  وك��ذل��ك  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات 
اخلا�س  ب��ال��ق��ط��اع  للعمل  م��ه��ارات��ه��م 

يعزز من  ب��دوره  وال��ذي  امل�ستقبل،  يف 
اإ���س��ه��ام��ات��ه��م يف دع���م م�����س��رية الدولة 
على  ال�سباب  معاليه  وحث  التنموية. 
وال��ت��ف��ك��ري خارج  ك��ب��رية  اأح����الم  تبني 
م�سلحة  يف  ول���ك���ن  اأن��ف�����س��ه��م  ح�����دود 
على  قامت  االإم���ارات  فدولة  وطنهم، 
لالآباء  عظيمة  وروؤى  ك��ب��رية  اأح���الم 
عاملية  م��ن��ارة  منها  جعلت  املوؤ�س�سني 
ومن����وذج����اً ي��ح��ت��ذى ل���ل���ع���امل. واأف�����اد 
اأن  عليهم  يتعني  ال�سباب  اأن  معاليه 
يتحلوا بالقيم واالأخالقيات واتخاذها 

تبدلت  مهما  يتبدل  ال  ح��ي��اة  كمنهج 
ال���ظ���روف م��ن ح��ول��ه��م وع��ل��ى الرغم 
يف  �سيواجهونها  التي  التحديات  من 
م�سرياً  وال�سخ�سية،  املهنية  حياتهم 
اإىل �سرورة ا�ستلهام ال�سباب لفكر رواد 
املخاطرة  اإىل  ي�ستند  ال��ذي  االأع��م��ال 
االأخطاء وهو  والتعلم من  واالإ���س��رار 
فكر القيادة الر�سيدة يف العمل والبناء 

منذ اإعالن قيام االحتاد اإىل اليوم.
واأ����س���اد م��ع��ايل وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
مكتب  يبذلها  التي  باجلهود  ال���وزراء 

التي  وامل��ب��ادرات  ال�سهداء  اأ�سر  �سوؤون 
يقدمها لتمكني اأبناء ال�سهداء وذويهم 

يف خمتلف املجاالت.
بعنوان  امل��ل��ت��ق��ى حم��ا���س��رة  وت�����س��م��ن 
مقيا�س  با�ستخدام  ال�سخ�سية  �سمات 
قدمتها   MBTI اآي  ت����ي  ب����ي  اإم 
ال�سعدي  ���س��ل��ي��م��ان  م���رمي  ال���دك���ت���ورة 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س 
ك��اي��زن ل��ل��ت��دري��ب ح��ي��ث ع��ر���س��ت عدة 
اآي  اإم بي تي  حم��اور من بينها قيا�س 
امليول  وحتديد  ال�سخ�سية  حتليل  يف 
التعامل مع  املهنية ف�سال عن كيفية 
الثانية  امل��ح��ا���س��رة  ورك����زت  امل��ج��ت��م��ع. 
�سالح  حم��م��د  �سفية  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�سحي املتخ�س�سة يف جمال االإعالم 
والتوا�سل االجتماعي مفهوم العالمة 
حيث  اجلامعية  احلياة  يف  ال�سخ�سية 

تناولت عدة حماور مثل كيفية حتديد 
االأهداف والطرق ال�سحيحة للتعبري 
املن�سات  اخ��ت��ي��ار  وكيفية  ال����ذات  ع��ن 
اىل  باالإ�سافة  وا�ستخدامها  املنا�سبة 

كيفية بناء ب�سمة رقمية اإيجابية.
ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت ور����س���ة ال��ع��م��ل عر�سا 
اأبناء  ع��دد من  لق�س�س جن��اح قدمها 
دورات  ���س��ارك��وا يف  ال���ذي���ن  ال�����س��ه��داء 
���س��اب��ق��ة م���ن ب��رن��ام��ج خ���ط���وات حيث 
جناحهم  وق�س�س  جتاربهم  ط��رح��وا 
مناحي  على  الربنامج  تاأثري  وكيفية 
ح��ي��ات��ه��م وت��غ��ي��ري اجت��اه��ات��ه��م ب�سكل 
دار نقا�س  الور�سة  ايجابي. ويف نهاية 
وامل�ساركني  امل��ح��ا���س��ري��ن  ب���ني  ث����ري 
واالآراء  االأف�����ك�����ار  خ����الل����ه  ت����ب����ادل����وا 
ال���ن���ظ���ر يف  اإىل وج����ه����ات  وا����س���ت���م���ع���وا 

خمتلف املوا�سيع املطروحة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ي�����س��ارك م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  م��ب��ارك 
"املنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  يف  وال��ت��ع��اي�����س، 
ال�����������دويل ل����الت���������س����ال احل���ك���وم���ي 
مركز  يف  تنطلق  ال��ت��ي   ،"2022
اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة ي��وم��ي 28 و29 
�سعار  حت�����ت  اجل����������اري  ����س���ب���ت���م���رب 
ي�سلط  بكلمة  وحلول"،  "حتديات 

التوازن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  فيها  ال�����س��وء 
واالح��������رتام ال���ث���ق���ايف امل���ت���ب���ادل بني 
ال���������س����ع����وب، واال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
االت�سالية االأمثل لتعزيزه، يف �سبيل 
تر�سيخ العالقات االإن�سانية وحتقيق 

النمو واالزدهار يف �ستى املجاالت.

التوازن بني الثقافات
وي��ت��ط��رق م��ع��ال��ي��ه يف خ��ط��اب ملهم 
"ثقافات متوازنة.. عالقات  بعنوان 

االأول  ال����ي����وم  خ�����الل  متكافئة"، 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  ل��ل��م��ن��ت��دى، 
ال���������دويل ل���الت�������س���ال احل���ك���وم���ي، 
حلكومة  االإع��الم��ي  للمكتب  التابع 
�سركاء  م���اه���ي���ة  اإىل  ال���������س����ارق����ة، 
احلكومات يف ت�سميم ا�سرتاتيجيات 
تعزيز  بهدف  وتنفيذها،  التوا�سل 
تفهم االختالف الثقايف واحرتامه، 
بني  التناغم  اأهمية  على  يركز  كما 

الثقافات املختلفة، وفهم االآخر.

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  وي��ت��ن��اول 
واحرتام  التعاي�س  من��وذج  نهيان  اآل 
االإمارات،  دول��ة  يف  القائم  الثقافات 
ال���ت���ي حت��ت�����س��ن اأك������ر م����ن 200 
جناحها  م��ع  اأر���س��ه��ا،  ع��ل��ى  جن�سية 
على  ب���احل���ف���اظ  ذات�������ه  ال����وق����ت  يف 
االنعكا�سات  مو�سحاً  القيم،  ت��وازن 
االإي��ج��اب��ي��ة ل���ل���ت���وازن ال��ث��ق��ايف على 
اال�ستثمارات  وج�����ذب  االق���ت�������س���اد 
اخلارجية للدول، وخف�س املنازعات 

يف التعامالت التجارية.
الثقايف  ال��ت��وازن  دور  معاليه  ويبني 
املبا�سر  والتوا�سل  االنفتاح  زمن  يف 

لتعزيز  واالأمم  ال�������س���ع���وب  ب�����ني 
قيم  وتر�سيخ  االإن�سانية  ال��ع��الق��ات 
التنوع  اإط���ار  يف  وال�سراكة  التعاون 

واالخ������ت������الف، ب����ه����دف ب����ن����اء ع���امل 
الكراهية  ق��ي��م  ت�����س��وب��ه  ال  م�ستقر 

والتطرف.

خالل خطاب ملهم يلقيه يف اليوم االأول من املنتدى

نهيان بن مبارك يتناول �لتجربة �لإمار�تية للتعاي�س 
و�حرت�م �لثقافات يف �لدويل لالت�ضال �حلكومي 2022

•• اأبوظبي-وام:

حققت حماكم دائرة الق�ساء - اأبوظبي، معدالت مرتفعة يف �سرعة 
اأ�سدرت نحو  اإذ  الق�سائية،  االإنتاجية  الدعاوى وزيادة  الف�سل يف 
7 اآالف حكم ق�سائي خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي، مبعدل 346 
حكماً   45 ي��ق��ارب  م��ا  اأي  الر�سمية،  العمل  اأي���ام  يف  يومياً  حكماً 
املتو�سط  يف  جل�ستني  امل��ح��اك��م  ا�ستغرقت  فيما  ع��م��ل،  ���س��اع��ة  ك��ل 
للف�سل بالنزاع على مدار 52 يوما فقط من تاريخ قيد الدعوى 
العربي،  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  وق��ال  احلكم.  اإ�سدار  اإىل 
املرتفعة يف خمتلف  املعدالت  اإن  اأبوظبي،  الق�ساء يف  دائ��رة  وكيل 
املوؤ�سرات الق�سائية والعدلية بدائرة الق�ساء، تعك�س حجم العمل 

ال�سيخ  لروؤية �سمو  املنجز لتقدمي خدمات عاملية اجل��ودة، تنفيذاً 
وزير  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
ديوان الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، لتوفري منظومة 
ق�سائية متطورة وداعمة القت�ساد اإمارة اأبوظبي، من خالل حتقيق 
العدالة الناجزة واإتاحة خدمات التقا�سي عن ُبعد. واأ�سار امل�ست�سار 
تقنية متطورة  اأنظمة  الق�ساء  دائ��رة  اعتماد  اإىل  العربي،  يو�سف 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  امل��ح��اك��م،  جميع  يف  الق�سايا  ملتابعة 
توفري  يف  ودوره���ا  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  وا�ستخدامات  احلديثة 
منذ  الق�سائية  للعمليات  وا�سحة  وم��وؤ���س��رات  دقيقة  اإح�سائيات 
قيد الدعوى وحتى الف�سل فيها، وذلك مبا يتما�سى مع االأولويات 
اال�سرتاتيجية الرامية اإىل �سمان اال�ستدامة وا�ستمرارية االأعمال 

يف �سوء ا�ست�سراف امل�ستقبل. وتف�سيال، اأظهر التقرير االإلكرتوين 
ال�سهري لتحليل االأحكام الق�سائية ال�سادرة عن املحاكم املدنية يف 
ُبعد  عن  اإلكرتونية  تقا�س  جل�سة  و330  اآالف   8 عقد  اأبوظبي، 
اجل��اري، مبعدل  العام  اأغ�سط�س من  املرئي، خالل  االت�سال  عرب 
عمل، يف حني اأ�سدرت  �ساعة  كل  جل�سة  و52  يومياً  جل�سة   416
 822 ق�سائيا،  اأم��را  و1077  ابتدائيا،  حكما  و923  اآالف   4
حكم ا�ستئناف، و140 حكما بالنق�س. اإىل ذلك، فقد بلغ اإجمايل 
االأحكام الق�سائية ال�سادرة عن حماكم دائرة الق�ساء منذ بداية 
حكم،  األ��ف   44 نحو   ،2022 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  وحتى  يناير 
اآالف حكم ا�ستئناف، و1700   6 األف حكم ابتدائي،   36 مبعدل 

حكم نق�س، وذلك يف غري امل�سائل اجلزائية.

حماكم �أبوظبي ت�ضدر 7 �آلف حكم ق�ضائي خالل �ضهر

م�صتهدفًا الطلبة من اأبناء ال�صهداء

مكتب �ضوؤون �أ�ضر �ل�ضهد�ء ينظم ملتقى )خطو�ت( للطالب �جلامعيني

ا�صت�صافها معهد تدريب املعلمني يف اإمارة عجمان

»خليفة �لرتبوية« : ور�س �لتميز ج�ضر لتو��ضل �خلرب�ت بني �لفائزين و�ملر�ضحني
اأمل العفيفي : اجلائزة تطرح يف دورتها احلالية 10 جماالت موزعة على 17 فئة

الرثوة احلقيقية وبناة امل�صتقبل   هم  ال�صباب   : طحنون  بن  • خليفة 
يعزز م�صرية الدولة التنموية  قيادي  جيل  تهيئة  القرقاوي:  • حممد 

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8207/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000001( وال�سادر عن طارق احمد 
�سالح حممد بقيمة )50،000( 

طالب التنفيذ : التي�سري العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى مركز 

البخيت التجاري - �سقة مكتب 408 
املطلوب اإعالنه : 1- طارق احمد �سالح حممد - �سفته : منفذ �سده   

اأعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   2022/9/19 بتاريخ   : االإع��الن  مو�سوع 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  51،515 درهم اىل طالب  وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001115/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ب�سري كاالتينغال - الروي�س للتجارة العامة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات - ذ م م   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 كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 24434.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3515/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )281،283،293( وال�سادر عن بنك دبي االإم��ارات الوطني 
بقيمة )138،548 درهم( 

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة القدرة للحفريات ملالكها / علي حممد حمد الكتبي  
عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - ال�سناعية - العني  

املطلوب اإعالنهما : 1-�سكاي واي للنقليات )�س ذ م م(  - �سفته : منفذ �سده   
�سده  منفذ   : �سفته   - ح�سني  ح�سرت  خان  ا�سف   -2

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 138548 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي:الفجر

�سهد �سعادة اللواء حممد عبد اهلل املر، مدير االإدارة العامة حلقوق االإن�سان 
العامة  االإدارة  مردا�س، مدير  اأحمد حممد  العميد  بح�سور  دبي،  ب�سرطة 
اإعداد  "فن  دورة  م��ن  االأم����ان،  ���س��ف��راء  م��ن  ط��ف��اًل   20 ل��ل��ت��دري��ب، تخريج 
العرو�س التقدميية"، والتي نظمها جمل�س �سفراء االأمان يف �سرطة دبي، 
للتدريب،  العامة  واالإدارة  االإن�����س��ان،  حلقوق  العامة  االإدارة  مع  بالتعاون 
�سمن املرحلة الثانية من عملية تاأهيل املوؤثرين من �سفراء االأمان، و�سواًل 
والتثقيفية  التوعوية  واملحا�سرات  الور�س  تقدمي  جمال  يف  متكينهم  اإىل 

املعنية بحقوق االأطفال الأقرانهم يف املدار�س.
االأمان،  �سفراء  جمل�س  رئي�س  البلو�سي،  فاطمة  االأ�ستاذة  التخريج،  ح�سر 
اإدارة ت�سميم وتطوير املناهج يف  واملقدم �سليمان عبد اهلل العامري، مدير 
املراأة  حماية  اإدارة  مدير  املطرو�سي،  علي  واملقدم  للتدريب،  العامة  االإدارة 
اأحمد  امل�ساركني يف الدورة.وهناأ العميد  والطفل، و20 من �سفراء االأم��ان 
ا�ستعداداً  الثانية،  املرحلة  بتخرجهم �سمن  االأمان  �سفراء  حممد مردا�س، 
موؤكداً  املدار�س،  يف  الأقرانهم  توعوية  ودورات  حما�سرات  تقدمي  يف  للبدء 
ال�سرطة  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  االإدارات  لكافة  للتدريب،  ال��ع��ام��ة  االإدارة  دع��م 
من  لتمكينهم  والرباجمية  التدريبية  احتياجاتهم  توفري  يف  واملجال�س، 
حتقيق اأهدافهم، ومن ذلك جمل�س �سفراء االأمان، والذي يبذل القائمون 

عليه جهوداً جبارة لتوعية الطالب والطالبات مبختلف مراحلهم الدرا�سية 
جمل�س  رئي�س  البلو�سي،  فاطمة  قالت  جانبها،  القانونية.من  بحقوقهم 
�سفراء  تاأهيل  املجل�س يف  ا�ستكمااًل جلهود  تاأتي  ال��دورة  اإن  االأم��ان،  �سفراء 
والتثقيفية  التوعوية  وال���دورات  املحا�سرات  اإع���داد  من  ليتمكنوا  االأم���ان، 
ميكنهم  مبا  ال�سحيحة،  العلمية  واالأدوات  االأ�س�س  وفق  واإلقائها  مبهنية، 
من تو�سيل الر�سائل الأقرانهم يف املدار�س ب�ساأن احلقوق القانونية للطفل، 
التي  واالإ�سكاليات  الق�سايا  اأب���رز  ح��ول  بثقة  التوا�سل  على  وم�ساعدتهم 

توؤرقهم.
واأو�سحت البلو�سي اأن املجل�س انتهى من الدورة االأوىل، والتي جاءت بعنوان 
العرو�س  اإعداد  "فن  دورة  من  يتخرجون  والتقدمي" واليوم  االإلقاء  "فن 
اأهدا  حتقيق  يف  وامل�ساركة  التوعية  لبدء  جاهزون  اليوم  وهم  التقدميية"، 
املجل�س �سمن عمل تكاملي مع خمتلف اجلهات املعنية بالطفولة.ويف ختام 
والطالبة  النقبي،  اهلل  عبد  حممد  الطالب  م��ن  ك��ل  ا�ستعر�س  التخريج، 
علياء �سيف، عرو�سهما التقدميية، والتي جاءت بعنوان "رجال ال�سرطة"، 
ل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل  �سكرهما  التوايل، موجهان  و"االحرتام"، على 
دبي، ملنحها الفر�سة لهما ولبقية الزمالء والزميالت، لتعلم مهارات االإلقاء 

والتقدمي واالإعداد، ومتكينهم من تطوير مهاراتهم ال�سخ�سية واملعرفية.
املطرو�سي،  واملقدم  العامري،  املقدم  بح�سور،  اأحمد مردا�س  العميد  و�سلم 

�سهادات التخريج ل�سفراء االأمان، متمنيا لهم التوفيق والنجاح

•• دبي:الفجر

اأعلن �سعادة اللواء علي غامن مدير االإدارة العامة للدعم اللوج�ستي يف �سرطة 
دبي، عن ا�ستحداث "مركز عالقات املوردين" واإن�ساء جمل�ٍس خا�ٍس باملوردين، 
هما االأول من نوعهما على م�ستوى الدوائر احلكومية خلدمة هذه الفئة املهمة 
من ال�سركاء اال�سرتاتيجيني، وذلك يف اإطار روؤية القيادة العامة ل�سرطة دبي 
يف تعزيز التوا�سل مع ال�سركاء، والعمل على تي�سري اخلدمات لهم واإ�سعادهم.

ال��ذي نظمته  امل��وردي��ن  االأول ملركز عالقات  امللتقى  ذل��ك خ��الل فعاليات  ج��اء 
دبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  مقرها  يف  اللوج�ستي  للدعم  العامة  االإدارة 
اللوج�ستي،  للدعم  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ن��ائ��ب  امل��رزوق��ي  ���س��الح  العقيد  بح�سور 
والرائد من�سور حممد املال مدير اإدارة امل�سرتيات واملخازن، واملدين �سما علي 
اآل علي مدير مركز عالقات املوردين املُ�ستحدث، وعدد من ال�سباط، واملوردين 

املتعاملني مع �سرطة دبي.
ويف بداية امللتقى، رحب �سعادة اللواء علي غامن باملوردين يف فعاليات امللتقى 
االأول مل��رك��ز ع��الق��ات امل��وردي��ن، م��وؤك��داً ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة دبي 
بتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي 
على التوا�سل الدائم مع كافة ال�سركاء اال�سرتاتيجيني، والعمل على اإ�سعادهم، 
امل�ستقبلية  التطلعات  يحقق  مب��ا  معهم،  املُ�ستمرة  العالقات  اأوا���س��ر  وتقوية 

للطرفني.
واأ�ساف �سعادته اأن االإدارة العامة للدعم اللوج�ستي ا�ستحدثت "مركز عالقات 
اأجل  اإن�ساء جمل�ٍس خا�ٍس بهم يف مقرها، وذلك من  املوردين" وحر�ست على 
توفري كافة اخلدمات لهم، وتعزيز التوا�سل واال�ستماع الآرائهم، وتبادل وجهات 
النظر يف خمتلف التحديات واملجاالت امل�سرتكة، م�سيداً بعالقة ال�سراكة التي 

جتمع �سرطة دبي بكافة املوردين العاملني معها.

عالقة مهمة 
اإىل ذلك، اأكد العقيد �سالح املرزوقي اأهمية العالقة مع املوردين ممن يزودون 
اللوج�ستية، ومبا ي�ساهم يف تعزيز دور �سرطة  �سرطة دبي بكافة االحتياجات 
دبي يف تقدمي اأف�سل اخلدمات واأجودها للمجتمع، والعمل على اإ�سعاده وتعزيز 
املوردين  واإن�ساء جمل�س  املركز  ا�ستحداث  اأن  واالأم��ان، مبيناً  االأم��ن  اإج��راءات 
�سي�ساهم يف تلقي التو�سيات التي تعزز العالقات الثنائية وتعمل على تطوير 

اخلدمات امل�سرتكة.

اإ�صافة نوعية 
من جانبها، اأكدت �سما علي اآل علي، اأن مركز عالقات املوردين �سيكون اإ�سافة 
دبي،  ل�سرطة  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  املهمة  الفئة  هذه  خلدمة  نوعية 
وتعزيز التوا�سل معهم من اأجل خدمتهم واإ�سعادهم من جهة، ومن جهة ثانية 
والعمل  التن�سيق  تعزيز  على  ينعك�س  مبا  واآرائهم  مالحظاتهم  اإىل  اال�ستماع 
املوردين  م��ع  ال�����س��راك��ة  ع��الق��ة  ال��ط��رف��ني، مثمنة  اأه����داف  امل�����س��رتك وحتقيق 

وحر�سهم الدائم على تقدم اأف�سل اخلدمات والعرو�س ل�سرطة دبي.

عرو�ص و�صروحات
املناق�سات  ط��رح  اآل��ي��ة  ع��ن  �سرحاً  امل��ال  الدكتور من�سور حممد  ال��رائ��د  وق��دم 
ع��ل��ى ن��ظ��ام "GRP " واآل��ي��ة ت��ق��دمي ال��ف��وات��ري، وق���دم امل����الزم اأول ع��ب��د اهلل 
التوا�سل معهم. ويف ختام  املوردين يف تعزيز  املطوع، �سرحاً حول دور جمل�س 
امللتقى، زار املوردون "مركز عالقات املوردين" وجمل�س املوردين، واطلعوا على 
اأثنى  فيما  لهم،  يوفرانها  التي  اخلدمات  من  اال�ستفادة  وكيفية  حمتوياتهما 
املوردون على فكرة ا�ستحداث املركز واملجل�س، موؤكدين اأنهم �سيعززون من اآلية 

التوا�سل ومناق�سة اإجراءات عمليات وعرو�س امل�سرتيات م�ستقباًل.

•• نيويورك -وام:

اأكدت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل 
نظامنا  فعالية  م��ن  تعزز  مبتكرة  و�سائل  ات��ب��اع  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اأن 
الدويل وحُتول الدول واملناطق التي تعج بها االأزمات اإىل جهات لها دور بّناء 

يف معاجلة حتديات الع�سر.
وقالت معاليها خالل كلمة الدولة التي األقتها اأمام املناق�سة العامة للدورة 
"اإننا  ن��ي��وي��ورك:  يف  املتحدة  ل���الأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعني  ال�سابعة 
ونحن على اأعتاب مرحلة جديدة للنظام الدويل، خياُرنا يف دولة االإمارات 
اأن يكون �سعار هذه املرحلة هو ال�سالم والتعايف واالزدهار �سمن اإطار نظام 
عاملي منفتح، قائم على �سبكة متينة من العالقات الدولية التي ند�سن فيها 
م�سارات جديدة للتعاون امل�سرتك يف جماالت االقت�ساد والتنمية امل�ستدامة 

والتكنولوجيا املتقدمة والبحث العلمي".
ال�سعيد  على  �سواء  م�سارها،  �ستوا�سل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليها  واأك���دت 
االإن�ساين اأو الدبلوما�سي اأو التنموي يف دعم ال�سعوب املت�سررة من االأزمات 

والكوارث، دون اأي اعتباراٍت دينية او عرقية اأو �سيا�سية اأو ثقافية.
وفيما يلي ن�س الكلمة ...

الأعمال  املتميزة  اإدارت���ه  على  �ساهد  عبداهلل  معايل  اأ�سكر  الرئي�س،  ال�سيد 
اأع��م��ال هذه  ت��روؤ���س  على  ك��ورو���س��ي،  �سابا  واأه��ن��ئ، معايل  ال�سابقة،  ال���دورة 

الدورة، مع متنياتنا لكم بالتوفيق وال�سداد.
ونحن على اأعتاب مرحلة جديدة للنظام الدويل، خياُرنا يف دولة االإمارات 
اأن يكون �سعار هذه املرحلة هو ال�سالم والتعايف واالزدهار �سمن اإطار نظام 
عاملي منفتح، قائم على �سبكة متينة من العالقات الدولية التي ند�ّسن فيها 
م�سارات جديدة للتعاون امل�سرتك يف جماالت االقت�ساد والتنمية امل�ستدامة 
والتكنولوجيا املتقدمة والبحث العلمي، فهذا هو النهج الذي تتبعه بالدي 
الثنائية وم�ساركاتنا  يف تنفيذ �سيا�ساتها اخلارجية، والذي يحُكم عالقاتنا 
ُيلِهم توجهاِتنا خالل  ال��ذي  النهج  اأي�ساً  االأط��راف، وهو  االأط��ر متعددة  يف 

ع�سويِتنا احلالية يف جمل�س االأمن.
ن��راه من  وما  اليوم  اأمامنا  املاثلة  التحديات اجل�سيمة  ن��درك حجم  ولكننا 
االأزمات  وت��رية  ارت��ف��اع  اإث���َر  ال���دويل  النظام  على  ُيخيم  متزايد  ا�ستقطاب 
وظهور بوؤر جديدة للنزاعات حول العامل، ي�ساحُبها ت�ساعد خطري الأن�سطة 
اجلماعات امل�سلحة، يف الوقت الذي تع�سف فيه اأزمات الغذاء واملناخ ب�سعوب 
العامل، مهددًة بتقوي�س مكت�سبات احل�سارة االإن�سانية، ناهيكم عن �سدة وقع 
هذه التهديدات على الدول الفقرية والنامية وقدرتها على تلبية احتياجات 

مواطنيها.
النظام  الق�سايا جميعها ت�ساوؤالت حول مدى فاعلية  اأث��ارت هذه  ويف حني 
اأنقا�س احل��رب العاملية  ال��ذي بني على  اأن هذا النظام  اإال  ال��دويل احل��ايل، 

الثانية �ساهم يف تعزيز االأمن واال�ستقرار الدوليني اإىل حٍد كبري.
ال���دويل وب�سرعية  ال��ن��ظ��ام  ب��ه��ذا  اإع����ادة الثقة  ال��ي��وم ه��و  ول��ك��ن م��ا نحتاجه 
موؤ�س�ساته عرب تعزيز كفاءته وقدرته على معاجلة االأزمات الراهنة وجتاوز 

باأننا  ب��الدي  توؤمن  حيث  والع�سرين،  احل��ادي  للقرن  الوجودية  التحديات 
ذلك،  ال��ق��درة على فعل   - القاعة  ه��ذه  ال��دول احلا�سرة يف  - نحن  منتلك 
اأف�سل  اإمكانيات لر�سم م�ستقبل  العزم و�سخرنا ما لدينا من  اإذا ما عقدنا 

ل�سعوبنا.
اأن نركز  التاأكيد على جملٍة من امل�سائل التي ينبغي  اأود  ومن هذا املنطلق، 
ع��ل��ى احلاجة  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة  "كدت جم��ري��ات  امل��ق��ب��ل��ة:  ال��ف��رتة  عليها يف 
تطبيقه  يتم  واأن  املتحدة،  االأمم  ميثاق  ال�سيما  ال��دويل  القانون  الح��رتام 
عنه  غنى  ال  اأ�سا�ساً  باعتباره  انتقائية،  اأو  مزدوجة  معايري  وب��دون  بات�ساق 
الدول  �سيادة  اح��رتام  على  قائم  واآم���ن،  م�ستقر  دويل  نظام  وج��ود  ل�سمان 

وا�ستقاللها ووحدة و�سالمة اأرا�سيها.
االإماراتية  للجزر  اإي���ران  احتالل  باإنهاء  مطالبتنا  ال�سياق  ه��ذا  يف  وجن��دد 
التاريخ  ُيثبت  والتي  مو�سى،  واأب��و  ال�سغرى  وطنب  الكربى  طنب  الثالث: 
والقانون الدويل �سيادة بالدي عليها، ونوؤكد اأنه ورغم عدم ا�ستجابة اإيران 
العقود  امتداد  ال�سلمية على  النزاع بالطرق  ال�سادقة حلل  لدعوات بالدي 
اخلم�سة املا�سية، اإال اأننا لن نتوقف يوماً عن املطالبة بحقنا امل�سروع يف هذه 

اجلزر اإما من خالل التفاو�س املبا�سر اأو حمكمة العدل الدولية.
ال�سمة  باتت  التي  اخلمول  حالة  لتجاوز  اجلهود  ق�سارى  ب��ذل  ينبغي  كما 
االأبرز للنهج الدويل الراهن يف التعامل مع االأزم��ات واالنتقال نحو اإيجاد 
العامل،  ح��ول  املت�ساعدة  امل�سلحة  للنزاعات  وع��ادل��ة  و�ساملة  دائ��م��ة  حلول 

ومعاجلة التداعيات الناجمة عن اال�سطرابات يف امل�سهد الدويل.
ولذلك، تتطلب املرحلة املقبلة اتّباع و�سائل ُمبتكرة تعزز من فعالية نظامنا 
الدويل وحُتّول الدول واملناطق التي تعج بها االأزمات اإىل جهات لها دور بّناء 
يف معاجلة حتديات الع�سر ..ويف حني كان للعامل العربي والقارة االأفريقية 
خالل العقود املا�سية ح�سة االأ�سد من تلك االأزمات، اإال اأن ذلك علمناً درو�ساً 
واحلوار  الدبلوما�سية  احللول  تغليب  �سرورة  ح��ول  مهمة  ودرو���س��ا  �سعبة 
جديدة  ب��وؤر  ظهور  لتفادي  ال��ت��وت��رات،  ت���دارك  واأهمية  الت�سعيد،  وخف�س 

لل�سراعات وملكافحة التيارات املتطرفة.
بارزة  اأمثلة  اجل�سور  لبناء  منطقتا  يف  االأخ��رية  االإيجابية  التحركات  وُتَعد 
لطّي خالفات املا�سي، وبناء �سراكات جديدة قوامها التعاون يف �ستى املجاالت 

ودعم القطاعات الهامة كال�سحة والتعليم وال�سناعة وتعزيز دور املراأة.
ونوؤكد هنا على موقفنا الثابت والداعي اإىل اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة 
على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية وفقا 
للمرجعيات الدولية املتفق عليها، ونرحب مبا جاء يف بيان رئي�س وزراء دولة 

اإ�سرائيل من على هذا املنرب ب�ساأن دعم روؤية حل الدولتني.
وكما نتطلع هنا اإىل النهو�س بكافة العمليات ال�سيا�سية يف منطقتنا وتذليل 
تعزيز  ذل��ك  ي��راف��ق  اأن  ينبغي  ولكن  فيها،  ال�سالم  م�سارات  اأم���ام  ال�سعاب 
للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  للتدخالت  الراف�س  املوحد  ال��دويل  للموقف 
واالإره���اب،  التطرف  وت��غ��ذي  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  تقو�س جهود  وال��ت��ي  العربية، 

وت�سّكل انتهاكاً �سارخاً ل�سيادة الدول ووحدة و�سالمة اأرا�سيها.
ويف ظل تزايد وترية االأزمات اأ�سبح �سرورياً تفعيل دور املنظمات االإقليمية 

والدولية، عرب الت�ساور معها، ومِدها باالأدوات واملوارد واخلربات التي مُتكنها 
من امل�ساهمة بفعالية يف اال�ستجابة للتحديات الراهنة، فاملنظمات االإقليمية 
بال�سياقات املحلية ولها من املقومات ما مُيكنها من دعم جهود  اأكر املاماً 
الو�ساطة، مثلما مل�سنا يف م�ساعي العديد منها، مبا يف ذلك االحتاد االأفريقي 

والذي ن�سيد مببادراته وندعمها.
على  العمل  ال��دول��ي��ني  واالأم����ن  ال�سلم  حماية  تتطلب  جميعاً،  نعلم  وك��م��ا 
ال�سرق  ال�سامل، خا�سًة يف منطقة  الدمار  اأ�سلحة  لعامٍل خاٍل من  الو�سول 
االو�سط و�سبه اجلزيرة الكورية، وتعزيز احلوار خلف�س التوترات ومعاجلة 

ال�سواغل االإقليمية والدولية بهذا ال�ساأن.
اآم��ٍن وم�ستقر يف ظل غياب موقف دويل  ال ميكن احلديث عن نظام دويل 
اأ�سكاله ومظاهره ويلتزم مبحا�سبة مرتكبيه  حازم يرف�س االإرهاب بجميع 
ملناطق  االأ�سلحة  تدفق  يف  زي���ادة  االأخ���رية  ال��ف��رتة  �سهدت  ..ل��ق��د  ومموليه 
النزاعات والزج باأفراد من خلفيات متعددة، وكذلك ظهور جماعات بقدرات 
مواطنهم  اإىل  املقاتلني  ع��ودة  من  ذل��ك  يتلو  وم��ا  عالية،  وع�سكرية  قتالية 
دون وجود اآليات ل�سبطهم، ويزداد الو�سع خطورة مع ا�ستخدام االإرهابيني 
اإذ تعك�س هذه  امل�سرية ل�سن هجمات عابرة للحدود،  لل�سواريخ والطائرات 
اأن  دون  احليلولة  تقت�سي  وال��ت��ي  ل��الإره��اب،  املتحورة  الطبيعة  ال��ت��ط��ورات 
اآمناً لالإرهابيني وال�سعي لتحديث وتطوير  النزاعات مالذاً  ت�سبح مناطق 
االإرهابيني من احل�سول  دولية متنع  واأنظمة  واعتماد قواعد  ال��ردع،  �سبل 

على االأ�سلحة املتطورة والتكنولوجيا املتقدمة.
العدوانية  الهجمات  خ��الل  م��ن  جتلياته  اأو���س��ح  يف  التهديد  ه��ذا  ب��رز  لقد 
االآثمة التي �سنتها جماعة احلوثي االإرهابية مطلع هذا العام على عا�سمة 
بالدي، اأبوظبي، وكذلك على اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، يف الوقت 
والقاعدة  داع�س  كتنظيم  االأخ���رى  االإره��اب��ي��ة  اجلماعات  فيه  ت�سعى  ال��ذي 
وحركة ال�سباب لتطوير قدراتها واإعادة تنظيم �سفوفها، االأمر الذي ي�سكل 
احلرب  يف  ال��دويل  التعاون  نتيجة  حتققت  التي  للمكا�سب  مبا�سراً  تهديداً 

�سد االإرهاب.
ل�سعوبنا يف  التي متثل خري من��وذٍج  نبادر باخلطوات  اأن  وكحكومات، علينا 
تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي، يف وجه املحاوالت املت�ساعدة لن�سر 

خطاب الكراهية حول العامل.
العمل  ب�سرورة  االإق��رار  علينا  للب�سرية،  الواحد  امل�سري  حتمية  على  وبناًء 
حلول  لتطبيق  وط��اق��ات  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  منلكه  م��ا  ك��ل  وت�سخري  امل�����س��رتك 
وا�ستجابات �ساملة ترقى مل�ستوى التحديات الوجودية التي نواجهها اليوم، 

والتي ال تقت�سر على دولة اأو منطقة بعينها.
ولي�س من مثال اأو�سح على هذه احلقيقة من تداعيات التغري املناخي، حيث 
تتعر�س العديد من �سعوب العامل اليوم ال�ستداد الفي�سانات املدمرة وموجات 
احلر واجلفاف التي تتعاظم معها االأزمات االإن�سانية والتهديدات االأمنية، 
ال�سيما يف املناطق االأكر عر�سًة لتغري املناخ ..اإن هذه الوقائع جميعها توؤكد 
باأن م�سري كوكبنا على املحك، والذي يفر�س علينا بناء ال�سراكات وتعزيز 
العمل امل�سرتك، كما يتطلب ذلك التزامنا جميعاً بدعم العمل املناخي عرب 

اأجندة الطاقة املتجددة وتوفري التمويل الكايف للعمل املناخي، ودعم  تبني 
الدول النامية لبناء قدرة جمتمعاتها على ال�سمود.

لقد بات جلياً اأن اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة يعني اال�ستثمار يف االقت�ساد 
وال�سلم واالأمن الدوليني وم�ستقبل االأجيال القادمة ..وعلينا يف هذا ال�سدد 
ا�ستغالل الفر�س املتاحة ال�ستنباط حلول عملية ومنطقية ومدرو�سة الأزمة 
املناخ، مبا يف ذلك خالل الدورة ال� 27 من موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم 
املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ املزمع عقدها يف جمهورية م�سر العربية 
امل�ساركة  على  االأع�ساء  ال��دول  جميع  نحث  اإذ  املقبل،  نوفمرب  يف  ال�سقيقة 
 28 ال���  ال��دورة  ب��الدي ال�ست�سافة  ت�ستعد  ..وفيما  ال��دورة  الفاعلة يف ه��ذه 
والرتكيز  ال�سمولية  و�سمان  ال�سراكات  بناء  على  نعمل  فاإننا  املقبل،  العام 

على املجاالت التي �ستحقق نتائج هادفة للت�سدي لهذه الظاهرة.
كما اأن الرتكيز على العمل املناخي �سيخفف من اأزمة االأمن الغذائي حول 
العامل، حيث ت�سعى مبادرة االبتكار الزراعي للمناخ التي اأطلقتها بالدي مع 
الواليات املتحدة االأمريكية اإىل حت�سني االإنتاج الغذائي وتخفيف م�ستويات 
اجلوع حول العامل، ويف الوقت ذاته ينبغي علينا تكثيف امل�ساعدات الغذائية 
مع  الغذائية،  للمواد  العاملية  التدفقات  ا�ستمرار  على  واحل��ف��اظ  لل�سعوب 
���س��ال���س��ل االإم������داد يف ظ��ل اخلالفات  ل��ت��اأم��ني  ال��ب��ح��ث ع��ن و���س��ائ��ل عملية 

اجليو�سيا�سية الراهنة.
�سرورة  نغفل  اأال  علينا  معاجلتها  واأهمية  التحديات  خطورة  من  وبالرغم 
هذا  وم��ن  واالزده�����ار،  اال���س��ت��ق��رار  ا�ستدامة  لن�سمن  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 
العلمي  ال��ت��ق��دم  ق��وام��ه  ومتنوعا  معرفيا  اق��ت�����س��ادا  ب���الدي  تبني  املنطلق، 
االتفاق  على  عامني  م��رور  ..وم��ع  واآمنة  �سلمية  وجمتمعات  والتكنولوجي 
ال��ع��ام م��ن م��ب��ادرات لتعزيز التكامل  االإب��راه��ي��م��ي لل�سالم وم��ا راف��ق��ه ه��ذا 
االإقليمي وتطوير التعاون يف جماالت التنمية واالقت�ساد يف منطقتنا، فاإننا 
ن�سهد اليوم ن�ساأة جمتمع من اأجل التقدم يف منطقة ال�سرق االأو�سط �سُي�سكل 

دعامة للعمل امل�سرتك حول االأولويات العاملية الكربى.
االأزمات  خ��الل  اثبتوا  فقد  اجل��ه��ود،  لهذه  خ��ري حم��رك  ال�سباب  ون��رى يف 
النظري  منقطع  �سغفاً  واأب����دوا  واالب��ت��ك��ار،  ال�سمود  على  قدرتهم  ال��راه��ن��ة 
للتحديات  م�ستدامة  حلول  الإيجاد  العامل  ح��ول  اأقرانهم  مع  التوا�سل  يف 
العاملية، لذلك لن نحيد عن رهاننا عليهم وا�ستثمارنا فيهم ليكونوا عماد 
والهادفة  واملت�ساوية  الكاملة  امل�ساركة  اأن  نوؤمن  ..وكذلك  وقادته  امل�ستقبل 
للمراأة يف خمتلف املجاالت، ت�ساهم يف نه�سة املجتمعات و�سمان ا�ستقرارها 

اليوم وغداً.
ال�سعيد  على  �سواء  م�سارها،  �ستوا�سل  اأنها  االإم���ارات  دول��ة  توؤكد  وختاماً، 
االإن�ساين اأو الدبلوما�سي اأو التنموي يف دعم ال�سعوب املت�سررة من االأزمات 
والكوارث، دون اأي اعتباراٍت دينية او عرقية اأو �سيا�سية اأو ثقافية، و�سنواظب 
على العمل مع كافة االأ�سدقاء وال�سركاء لبناء قدرات وكفاءات احلكومات 
ذلك  و�سيظل  اأجمع،  للعامل  اخلري  لتحقيق  املجاالت  خمتلف  يف  وال�سعوب 

امل�سار نربا�ساً جلهودنا يف كافة املحافل.
و�سكراً، ال�سيد الرئي�س.

•• دبي-وام: 

اأعلنت موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي ان�سمامها ملبادرة " دبي تبادر لال�ستدامة 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  اأطلقها  " التي 
اال�ستخدام  ذات  البال�ستيكية  العبوات  ا�ستهالك  من  احل��د  بهدف  التنفيذي  املجل�س 

الواحد وا�ستخدام قوارير املياه القابلة الإعادة التعبئة.
ال�سحية  املعايري  اأعلى  تراعي  ال�سرب  ملياه  ب��رادا   50 دبي" برتكيب  "اأوقاف  وبا�سرت 
باملجان يف خم�سني موقعا باإمارة دبي �سمن املناطق التي حتتاج اإىل توافر قنوات ال�سرب 
منها احلدائق العامة وم�سامري الريا�سة وحمطات املوا�سالت العامة وغريها وذلك 
م�ساهمة  قيمة  وتقدر  البال�ستيكية.  املياه  ا�ستهالك عبوات  التقليل من  للم�ساهمة يف 

املوؤ�س�سة يف هذه املبادرة ب� 150 األف درهم من امل�سرف الوقفي "�سقيا املاء".

وقال �سعادة خالد اآل ثاين نائب االأمني العام ملوؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي:" 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  تعك�س  التي  امل��ب��ادرات  يف  امل�ساركة  على  حري�سون 
"رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
اال�ستدامة  حتقيق  يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات 
للمدن  من��وذج  كاأف�سل  دب��ي  مكانة  وتعزيز  الطبيعية  وامل����وارد  البيئة  على  واحل��ف��اظ 

امل�ستدامة.
تعزز  لال�ستدامة" التي  تبادر  "دبي  مبادرة  اإىل  بان�سمامها  فخورة  املوؤ�س�سة  اأن  وذك��ر 
البيئة  حماية  �سرورة  اإىل  املجتمع  �سرائح  كافة  توجيه  عرب  االإيجابي  التغيري  ثقافة 
املحيطة من االأ�سرار الناجمة عن خملفات مادة البال�ستيك وتبني �سلوك اجتماعي واع 
يحافظ على نظافة البيئة وا�ستدامتها.. واأ�ساف " ي�سرفنا اأن نكون يف قائمة املوؤ�س�سات 

امل�ساركة يف املبادرة عرب توفري مياه ال�سرب العذبة للجميع يف خمتلف مناطق دبي".

�أوقاف دبي تدعم )دبي تبادر لال�ضتد�مة( بـ 50 جهاز� للمياه �لنقية

األقت كلمة الدولة اأمام املناق�صة العامة للدورة الـ 77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

رمي �لها�ضمي: خياُرنا يف �لإمار�ت �أن يكون �ضعار �ملرحلة �ملقبلة هو �ل�ضالم و�لتعايف و�لزدهار �ضمن �إطار نظام عاملي منفتح 
االمارات �صتوا�صل م�صارها يف دعم ال�صعوب املت�صررة من االأزمات والكوارث، دون اأي اعتباراٍت دينية او عرقية اأو �صيا�صية اأو ثقافية

�صمن املرحلة الثانية لتمكينهم من توعية اأقرانهم يف املدار�ص

�ضرطة دبي تنظم دورة »�إعد�د �لعرو�س �لتقدميية« ل�ضفر�ء �لأمان

االأول من نوعهما على امل�صتوى احلكومي

�ضرطة دبي تعلن ��ضتحد�ث مركٍز وجمل�ٍس متخ�ض�ضني يف خدمة �ملوردين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وقعت موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم اتفاقية تعاون مع امل�ست�سفى 
اأحد من�ساآت جمموعة رويال هيلث الطبية   �� التاأهيلي  الت�سيكي للعالج 
الطبية  بينهما، وتقدمي اخلدمات  ا�سرتاتيجية  �سراكة  تر�سيخ  �� بهدف 
والتاأهيلية الأ�سحاب الهمم منت�سبي املوؤ�س�سة يقدم مبوجبها امل�ست�سفى 
خدمات العالج الوظيفي والنف�سي وعالج النطق للمنتفعني من الطالب 
ف�ساًل عن اال�ست�سارات الطبية وذلك باإحدى العيادات الداخلية مبركز 
التعاون  اتفاقية  وق��ع  العني.  مبدينة  للموؤ�س�سة  التابع  للتوحد  العني 
احلميدان  العايل  عبد  عبداهلل  �سعادة   �� العني  مبدينة  املوؤ�س�سة  مبقر   ��
العام للموؤ�س�سة، والدكتور حممد بدر ال�سيعري رئي�س جمل�س  االأمني 
قيادات  م��ن  لفيف  ب��ح�����س��ور  للم�ست�سفى،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  االإدارة 

اجلانبني.
ومبوجب االتفاقية تدعم موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم التعاون 
من  للمنتفعني  الطبية  اخلدمات  تقدمي  ب�ساأن  امل�ست�سفى  مع  امل�سرتك 
واال�ست�سارات  املزمع ح�سولها على اخلدمات  الفئات  منت�سبيها، وحتدد 
الطبية ومتابعتهم مع اأ�سرهم، بينما ي�ستقبل امل�ست�سفى املنتفعني ويقدم 
والتوعوية،  ال�سحية  والربامج  الالزمة  والطبية  والرعاية  الدعم  لهم 
املوؤ�س�سة بتقارير طبية وعالجية عن كل حالة وبياناتها، ويوفر  وُيزود 
اخلدمات  لتقدمي  مرخ�سا  ومتري�سيا  وعالجيا  طبيا  ك��ادرا  امل�ست�سفى 
واالأجهزة  واالأدوات  الطبية  ب��امل��ع��دات  ال��ع��ي��ادات  ويجهز  عليها،  املتفق 
املقارنات  وحتديد  ح�سر  يف  واال�ست�سارات  الدعم  ويقدم  وم�ستلزماتها، 
اإمارة  املعيارية ملوؤ�سرات اأ�سحاب الهمم مبا يحقق الريادة على م�ستوى 

اأبوظبي.

املوؤ�س�سة من خدمات �سمن  به  ملا تقوم  ا�ستكمااًل  ياأتي  اإن االتفاق  وقال 
وانطالقاً  ملنت�سبها،  تقدمها  التي  املتنوعة  والتاأهيل  الرعاية  منظومة 
بامل�سوؤولية  يتعلق  فيما  امل�سرتكة  والروؤية  اال�سرتاتيجية  االأه��داف  من 
املجتمعية يف حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة وبناء جمتمع �سحي 
م�ستدام، ويف ظل اجلهود املبذولة يف جمايل التغطية ال�سحية والرعاية 

االإن�سانّية ملنت�سبي املوؤ�س�سة من فئات اأ�سحاب الهمم.
واأكد اأن موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم تويل اهتماماً بالغاً بجودة 
كافة اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين من خمتلف فئات اأ�سحاب الهمم، 
ومبادراتها  ال��داع��م��ة  خططها  خ���الل  م��ن  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  ح��ي��ث 
املقدمة  اخل��دم��ات  حت�سني  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  وا�سرتاتيجياتها  ال��ن��وع��ي��ة 
الأ�سحاب الهمم، وتي�سري ال�سبل املنا�سبة ، لينعموا بالراحة والرخاء على 

اأر�س وطنهم.

الت�سيكي  امل�ست�سفى  اإن  ال�سيعري  ب��در  حممد  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
يوا�سل دعمه الأ�سحاب الهمم، حيث ي�سم امل�ست�سفى اكر من 75 جناحا 
واأكر من  ريا�سيه �سخمة،  6 �ساالت  املنومني،  للمر�سي  طبيا وغرفا 
مفردة للعالج الطبيعي والعالج الوظيفي، وغرفا  عالجية  غرفة   40

للعالج املائي، واأجهزة الرنني املغناطي�سي واملختربات وغريها الكثري.
من  يعد  ���س��غ��ريه،  و  ك��ب��ريه  املجتمع،  �سحة  يف  اال�ستثمار  ان  واأ���س��اف 
اال�سرتاتيجيات احلكومية امل�ستدامة التي متثل عن�سرا ا�سا�سيا يف اجندة 
حكومة اأبوظبي ويتم دعمها ب�سكل كبري منذ قيام االحتاد وحتى يومنا 
هذا، وعليه تاأتي هذه االتفاقية بني موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم 
العني لتج�سد منوذجا  التاأهيلي يف مدينة  للعالج  التي�سكي  وامل�ست�سفي 
للتكامل بني املوؤ�س�سات الوطنية واال�ستخدام االأمثل للموارد التي حثت 

عليها حكومتنا الر�سيدة.

تعاون بني موؤ�ض�ضة ز�يد �لعليا لأ�ضحاب �لهمم و�مل�ضت�ضفى �لت�ضيكي للعالج �لتاأهيلي

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ي���ن���ظ���م 
املجل�س  م��ع  بالتعاون  واال�ست�سارات 
�سبتمرب  و29   28 يومي  االأطل�سي 
الثاين،  ال�����س��ن��وي  م���وؤمت���ره  اجل����اري 
حت���ت ع���ن���وان »االأم�������ن امل�������س���ت���دام يف 
ال�����س��رق االأو�����س����ط: حت���دي���ات واآف����اق 
وذل������ك يف مقر  امل����ن����اخ����ي«،  ال���ت���غ���ري 
امل���ج���ل�������س ب���ال���ع���ا����س���م���ة االأم���ري���ك���ي���ة 
ونحو  وزراء  مب�����س��ارك��ة  وا���س��ن��ط��ن، 
من �سخ�سيات �سيا�سية  متحدثاً   30
م��ه��م��ة، وخ������رباء م���ن خم��ت��ل��ف دول 

العامل.
م�سرية  العام  هذا  املوؤمتر  و�سيناق�س 
والعامل،  املنطقة  يف  امل��ن��اخ��ي  العمل 
والفر�س  ال���ت���ح���دي���ات  وي�����س��ت��ك�����س��ف 
البيئية، ويعر�س احللول الطموحة. 
ك��م��ا ���س��ت��ق��دم ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر على 
م���دى ي��وم��ني وج��ه��ات ن��ظ��ر متفردة 
اأم����ام املخاطر  ال�����س��م��ود  ت��رك��ز ع��ل��ى 
اقت�ساد  اإىل  واالن���ت���ق���ال  امل��ن��اخ��ي��ة، 
والتعاون  االن���ب���ع���اث���ات،  م��ن��خ��ف�����س 
ويهدف  امللّحة.  التحديات  حل  على 
من  روؤى  ا���س��ت��خ��ال���س  اإىل  امل���وؤمت���ر 
اخل��������رباء وامل���خ���ت�������س���ني م����ن داخ����ل 
تو�سيات  ل�سياغة  وخارجها  املنطقة 

ل�سنَّاع ال�سيا�سات.

بكلمة  امل�����وؤمت�����ر  اأع�����م�����ال  وت���ن���ط���ل���ق 
اف��ت��ت��اح��ي��ة مل��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
جمل�س  ع�����س��و  ن���ه���ي���ان  اآل  م����ب����ارك 
والتعاي�س،  الت�سامح  وزي���ر  ال����وزراء 
الرئي�سية  ال��ك��ل��م��ة  ���س��ت��ك��ون  ف��ي��م��ا 
االأول  امل�ست�سار  ليفين�ستون  لديفيد 
للمبعوث الرئا�سي االأمريكي اخلا�س 

ل�سوؤون املناخ.

االأمن والتغري املناخي
اأي�ساً  االأول  اليوم  وتت�سمن فعاليات 
ال��ك��ل��م��ة ال��رتح��ي��ب��ي��ة، وي��ق��دم��ه��ا كل 
العلي  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  م��ن 
تريندز،  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وال�����س��ي��د ج��ون��اث��ان ب��ان��ي��ك��وف، مدير 
ال�سرق  الأم����ن  ���س��ك��وك��روف��ت  م���ب���ادرة 
االأو�سط،  ال�سرق  برامج  يف  االأو�سط، 

باملجل�س االأطل�سي.
و�ستناق�س اجلل�سة االأوىل من املوؤمتر 
والتغري  ال��وط��ن��ي  االأم�����ن  م��و���س��وع 
املناخي وال�سرق االأو�سط: التحديات 
ال���راه���ن���ة واآف��������اق امل�����س��ت��ق��ب��ل، حيث 
التغري  منظور  على  ال�سوء  �ستلقي 
املنطقة  يف  الوطني  واالأم���ن  املناخي 
ال�سرق  الق�سايا على  وتداعيات هذه 
اإ�سافة  املنطقة،  وا�ستقرار  االأو���س��ط 
اإىل التغريات البيئية واآثار االحرتار 
العاملي يف ال�سحة العامة، واالرتباط 

املتطرفة  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  ب��ني 
والتغريرُّ  ال��ه��ج��رة،  ت��دف��ق��ات  وزي�����ادة 
جيو�سيا�سياً:  حتدياً  بو�سفه  املناخي 
و�ستدير  امل���رن���ة.  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ك��ي��ف 
اجلل�سة رينا نينان، باحثة اأوىل غري 
اآر���س��ت- اأدري�����ان  مقيمة ل���دى م��رك��ز 
املجل�س  للمرونة،  روكفلر  موؤ�س�سة 
التنفيذية  ال��رئ��ي�����س��ة  االأط���ل�������س���ي؛ 

للموؤ�س�سة امل�ساركة، نيوز3 داو.

ندرة املوارد
و���س��ت��ت��ط��رق اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة اإىل 
تاأثريات ندرة املوارد والنمو ال�سكاين 
يف ال�سرق االأو�سط. وتناق�س تاأثريات 
احلرب يف اأوكرانيا يف واردات ال�سرق 
مثل  الرئي�سية،  ال��زراع��ي��ة  االأو���س��ط 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ال���ق���م���ح. وك���ذل���ك 
ارتفاع  ح��ي��ث  م��ن  املنطقة  ت��واج��ه��ه��ا 
واملياه، خ�سو�ساً  الغذاء  الطلب على 
امل��ت��وق��ع��ة يف تعداد  ال���زي���ادة  يف ���س��وء 
�سكان املنطقة، والتوقعات امل�ستقبلية 
املنطقة  ����س���ك���ان  من�����و  وت�����داع�����ي�����ات 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ع���ل���ى  واجل�����ف�����اف 
اخل���ا����س���ة ب��اأن��ظ��م��ة ال����غ����ذاء وامل���ي���اه، 
للمياه  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واالأه���م���ي���ة 
املياه  على  ال�����س��راع  مفهوم  وت��ن��ام��ي 
االأو�سط،  ال�سرق  يف  للحدود  العابر 
امل��ن��اخ��ي يف عمليات  ال��ت��غ��ريرُّ  وت���اأث���ري 

وا�سرتاتيجيات  االإم������داد،  ���س��ال���س��ل 
وتاأثريات  االإقليمي  الغذائي  االأم��ن 
ال�������واردات  اأوك����ران����ي����ا يف  احل�����رب يف 
ال�سرق  ملنطقة  الرئي�سية  ال��زراع��ي��ة 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا، مثل القمح. 
كري�ستيان  الدكتور  و�سيدير اجلل�سة 
الدرا�سات  ق�����س��م  رئ��ي�����س  األ��ك�����س��ن��در، 

اال�سرتاتيجية يف تريندز.

الطاقة النظيفة
فعاليات  من  الثالثة  اجلل�سة  وت��ب��داأ 
الظهر  ب��ع��د  ل��ل��م��وؤمت��ر  االأول  ال��ي��وم 
بكلمة  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ب��ت��وق��ي��ت 
الدكتور  م���ع���ايل  ي��ق��دم��ه��ا  رئ��ي�����س��ي��ة 
�سلطان اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة يف دول���ة 
مبعوث  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
للتغري  اخل����ا�����س  االإم�����������ارات  دول������ة 
املناخي. وعقب ذلك �ستتناول اجلل�سة 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  �سناعات 
وال�����س��ي��ا���س��ة يف ال�������س���رق االأو�����س����ط: 
طاقة  اإىل  االنتقال  وحتديات  فر�س 
اجلل�سة  �ستناق�س هذه  نظيفة، حيث 
تلعُب  ل��ل��ط��اق��ِة  ن��ظ��اٍم  اإىل  االن��ت��ق��ال 
للبيئة  ال�سديقة  التكنولوجيات  فيه 
النظيفة  الطاقة  م�سادر  واإم��ك��ان��ات 
م���ت���زاي���داً.  م��ه��م��اً  دوراً  امل�����س��ت��دام��ة 
ال�سناعية  ال�سراكات  دور  اإىل  اإ�سافة 

اآمنة  اأن��ظ��م��ة ط��اق��ة  اإىل  يف االن��ت��ق��ال 
وم��ن��خ��ف�����س��ة ال����ك����رب����ون، وحت�����والت 
ال�سناعات الرئي�سية عالية ا�ستهالك 
الطاقة، يف �سعيها للتواوؤم مع اأهداف 
اال���س��ت��دام��ة، وت��اأث��ري زي���ادة اإم����دادات 
الغاز االإقليمية اإىل اأوروب��ا )يف �سوء 
الغزو الرو�سي الأوكرانيا( يف االنتقال 
والطاقة  ال��ري��اح  طاقة  اإىل  ال�سريع 
ال�سم�سية والهيدروجينية، وحتديات 
ال�سرق  يف  الطاقة  جمال  يف  التحول 
اأف��ري��ق��ي��ا، وتاأثري  و���س��م��ال  االأو����س���ط 
البنية  امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د 
النقل  واأن��ظ��م��ة  احل�سرية  التحتية 
اجلل�سة  و�سيدير  الكهرباء.  و�سبكات 
�سي  قناة  دان مرييف، مذيع ومرا�سل 

اإن بي �سي يف ال�سرق االأو�سط. 

الدبلوما�صية املناخية
الثاين من موؤمتر  اليوم  اأع��م��ال  اأم��ا 
وا�سنطن،  الثاين يف  ال�سنوي  تريندز 
ف�ستبداأ بكلمة افتتاحية ملعايل مرمي 
التغري  وزي���رة  امل��ه��ريي،  حممد  بنت 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة يف دول���ة االإم�����ارات 
اجلل�سة  ت��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��راب��ع��ة م���ن امل���وؤمت���ر ب��ع��ن��وان "بني 
و"كوب- "كوب27-"  م�����وؤمت�����رْي 

االأو�سط  ال�سرق  دول  جهود   :"28
الدبلوما�سية ملعاجلة التغريرُّ املناخي. 

املناخية  القمم  دور  اجلل�سة  وتتناول 
اقت�ساد  اإىل  االن���ت���ق���ال  ت�����س��ه��ي��ل  يف 
ال�سوء  وت�سليط  الكربون  منخف�س 
اجليو�سيا�سية  العوامل  اأهمية  على 
املناخية،  ب��ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإطار  لبناء  جديدة  روؤى  اإىل  اإ�سافة 
االلتزامات  وتقييم  م�����س��ت��دام،  بيئي 
مة يف موؤمتر "كوب- والتعهدات املقدَّ

الدبلوما�سية  اإىل  اإ����س���اف���ة   ،"26
متزايداً  حت��دي��اً  ب��و���س��ف��ه��ا  امل��ن��اخ��ي��ة 
وينق�سم  اخل��ارج��ي��ة.  ال�سيا�سة  اأم���ام 
حول:  مو�سوعني  اإىل  العنوان  ه��ذا 
"كوب-  موؤمتر"كوب27-" وموؤمتر 
28"، و�ست�سارك فيها ح�سورياً �سمو 
ال�سيخة �سّما بنت �سلطان بن خليفة 
اآل نهيان، الرئي�سة التنفيذية ملوؤ�س�سة 
العاملية،  اال�ستدامة  اأجل  حتالف من 
دولة  ا�ست�سافة  على  ال�سوء  وت�سلط 
و�سيدير  امل����وؤمت����ر.  ل���ه���ذا  االم�������ارات 
اجلل�سة عو�س الربيكي، رئي�س قطاع 

تريندز جلوبال.

مبادرات االأمن االأخ�صر
وحتمل اجلل�سة اخلام�سة من املوؤمتر 
االأخ�سر  االأم�����ن  م���ب���ادرات  عنوان" 
ب����داي����ة عهد  م���ت���ع���ددة االأط�����������راف: 
ن��ح��و االأم�����ن البيئي  اأخ�����س��ر  ج��دي��د 
اجل���م���اع���ي يف ال�������س���رق االأو�����س����ط ". 

االإقليمية  اجلهود  اأهمية  و�ستناق�س 
والتعاونية يف تفعيل مبادرات ال�سرق 
االأو���س��ط ل��الأم��ن االأخ�����س��ر، وكذلك 
الناجمة  ال��ت��ح��دي��ات  تخفيف  ط���رق 
ع���ن ان���ع���دام االأم�����ن ال��ب��ي��ئ��ي، وطرق 
البنية  وُنظم  االإقليمي  االأم��ن  تعزيز 
التحتية الرئي�سية امل�ستوِعبة ملختلف 
تغرّيات الظروف املناخية، من خالل 
التدابري البيئية واملبادرات اخل�سراء 
اجلماعية. وا�ستخدام مبادرات االأمن 
االأط��راف لتح�سني  االأخ�سر متعددة 
االأو���س��ط و�سمال  ال�����س��رق  ق���درة دول 
عاملية  رائ���دة  تكون  اأن  على  اأفريقيا 
يف اق��ت�����س��اد م���ا ب��ع��د ال��ك��رب��ون املرن 
االقت�سادية  واجل���وان���ب  وال�����س��ام��ل، 
لالأمن البيئي امل�ستدام واال�ستثمارات 
الالزمة لتحقيق االأمن البيئي، ودور 
ال�سرق  م����ب����ادرات  دع����م  يف  االإع������الم 
االأو����س���ط ل��الأم��ن االأخ�����س��ر. ويدير 
اجلل�سة حممد املاّل، موؤ�س�س ومدير 

�سبكة ديوان املاّل يف دولة الكويت.
بالتو�سيات  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  وُتختتم 
�سمية  ت��ل��ق��ي��ه��ا  اخل��ت��ام��ي��ة  وال��ك��ل��م��ة 
رئ���ي�������س قطاع  ن���ائ���ب���ة  احل�������س���رم���ي، 
وليام  وال�����س��ي��د  ج���ل���وب���ال،  ت���ري���ن���دز 
رفيق  م��رك��ز  اأول  م��دي��ر  وت�����س�����س��ل��ر، 
االأو�سط،  ال�سرق  وب��رام��ج  احل��ري��ري 

املجل�س االأطل�سي.

دعم اجلهود الدولية
العلي  الدكتور حممد عبداهلل  وق��ال 
تريندز  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الثاين،  ال�سنوي  تريندز  م��وؤمت��ر  اإن 
ال���ذي ي��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��االت املركز 
ب��ال��ذك��رى ال��ث��ام��ن��ة ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه، مبا 
�سيكون  ه من خرباَء ومفكرين  ي�سمرُّ
ف��ر���س��ة م��ه��م��ًة ب��ك��ل ت���اأك���ي���د، لطرح 
يف  ت�ساعد  التي  والت�سورات،  االأفكاِر 
والدولية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  اجل��ه��وِد  دع���م 
االحتبا�ِس  خلطر  للت�سدي  الراميِة 
اأف�سَل  اإىل فهٍم  احلراري، والو�سوِل 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي اأع����اق����ت اجل���ه���وَد 
اأجل جتاوِزها وحتقيِق  ال�سابقة، من 
االأه������داف امل��ن�����س��ودة، وال���س��ي��م��ا على 
�سعيد حتقيق االأمِن البيئي امل�ستدام، 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط، موؤكداً اأن 
اإىل  ي�سعى  العاملية  "تريندز" بروؤيته 
املنطقة  بني  معرفياً  يكون ج�سراً  اأن 
والعامل من خالل فعالياته ودرا�ساته 

البحثية الوازنة.

•• اأبوظبي-وام:

للخيول  االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
خالل  الفعاليات  م��ن  ع���ددا  العربية 
لل�سيد  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
ينطلق  ال���ذي   ،2022 والفرو�سية 
الوطني  اأب����وظ����ب����ي  مب����رك����ز  ال����ي����وم 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  للمعار�س، 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
رئي�س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 

نادي �سقاري االإمارات.
وت�������س���م���ل ال���ف���ع���ال���ي���ات حم���ا����س���رات 
املتعلقة  املجاالت  تثقيفية يف خمتلف 
باخليول العربية االأ�سيلة، باالإ�سافة 
اىل عرو�س للطلق احلر مع عار�سني 
ب���ال���زي ال��وط��ن��ي االإم�����ارات�����ي، وم���زاد 
للخيل العربية فئة �سباقات ال�سرعة، 

وغريها من الفعاليات.
اإط��ار اجلهود  امل�ساركة يف  وتاأتي هذه 
لرتقية  اجل���م���ع���ي���ة  ت���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي 
وتطوير الفعاليات واالأن�سطة املتعلقة 
الفر�سة  وات���اح���ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ب��اخل��ي��ل 
املعايري  مل��واك��ب��ة  وامل���رب���ني  ل��ل��م��الك 
واإملامهم  معرفتهم  وزي����ادة  ال��دول��ي��ة 

بهذا الن�ساط.
وب���ج���ان���ب امل���ح���ا����س���رات وال���ع���رو����س 
يحمل  ال��ذي  اجلمعية  جناح  يحتوي 
الرقم /E10/، ويقع يف ال�سالة رقم 
/9/ على العديد من املواد التعريفية 
ب��اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة، واخل��دم��ات التي 
تقدمها اجلمعية ملالك ومربي اخليل 
العربية يف دول��ة االإم��ارات وخارجها، 
للمالك  رك�����ن  ت��خ�����س��ي�����س  و���س��ي��ت��م 
والدروع  اجل��وائ��ز  لعر�س  امل��واط��ن��ني 

التي ف��ازوا بها خالل بطوالت جمال 
"ركن  اإىل  باالإ�سافة  العربية،  اخليل 
من  ع����دد  ي��ع��ر���س  ح��ي��ث  ال�سروج" 
امل�����س��ارك��ني م���ن االإم���ارات،وامل���م���ل���ك���ة 
عمان،  و�سلطنة  و���س��وري��ا،  امل��غ��رب��ي��ة، 

اأعمالهم. وتبداأ فعاليات يوم االثنني 
مبحا�سرة  ظ���ه���راً   1:00 ال�����س��اع��ة 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ح������ول م���ع���اي���ري وق����واع����د 
يقدمها  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ول  ت�سجيل 
تعقبها يف متام  بابكر،  الدكتور هيثم 
عن  حما�سرة  ظهراً   1:45 ال�ساعة 
جمعية  يف  الت�سجيل  خ��دم��ات  اآل��ي��ة 
وتقدمها  العربية  للخيول  االإم���ارات 
ال�ساعة  امل��ن�����س��وري، وي��ق��ام يف  ل��ول��وة 
احلر  ال��ط��ل��ق  ع��ر���س  م�����س��اء   3:30
بالزي  العربية  اخليل  َجمال  لعر�س 
الوطني مع العار�س االإماراتي حامد 
احلارثي ..كما �ستنظم حما�سرة عن 
يقدمها  ال�سحراوية،  العربية  اخليل 
 5:00 ال�ساعة  يف  املطرو�سي  حممد 

م�ساًء.
وي�سهد اليوم الثالث يف متام ال�ساعة 

للطلق  ع��ر���س  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د   3:30
الوطني  بالزي  العربية  للخيل  احلر 
م��ع ال��ع��ار���س االإم���ارات���ي حممد عبد 

اجلبار اآل علي.
اأي��ام املعر�س  اأم��ا �سباح اجلمعة راب��ع 
م��ع��اي��ن��ة خيول  اإج����������راءات  ف��ي�����س��ه��د 
امل��زاد ال��ذي يقام يف متام الثالثة بعد 
الظهر وهو خم�س�س خليول �سباقات 
ال�ساعة  مت���ام  يف  وت�سبقه  ال�����س��رع��ة، 
بعنوان  تثقيفية  حم��ا���س��رة   2:30
الغذائي للخيول خالل فرتة  النظام 
اآن  ت��ار���س��ا  ال��دك��ت��ورة  احل��م��ل تقدمها 

وال�س.
وت��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات اجل��م��ع��ي��ة بعر�س 
العربية  للخيول  احل��ر  للطلق  ثالث 
العار�س  الوطني مع  بالزي  االأ�سيلة 
االإم���ارات���ي اأح��م��د ال��ي��م��اح��ي، يف متام 

االأح����د  ي����وم  م�����س��اء   4:30 ال�����س��اع��ة 
الثاين من اأكتوبر املقبل.

من جانبه اأكد حممد اأحمد احلربي 
م�ساركة  اأن  للجمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ت���اأت���ي  اجل��م��ع��ي��ة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي�����د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
رئي�س جمل�س  الرئا�سة،  دي��وان  وزي��ر 
ال�سيخ  من  ومبتابعة  اجلمعية،  اإدارة 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  بن حمد  زاي��د 
اجل���م���ع���ي���ة، وت����ه����دف ل���رف���ع ق�����درات 

وتثقيف املالك واملربني.
اأ�سار اإىل اأن عالقة اجلمعية باملعر�س 
ق���دمي���ة، ح��ي��ث حت���ر����س دائ���م���ا على 
ال��ت��واج��د ف��ي��ه م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه، واأن 
امل�ساركة يف هذه الن�سخة ت�ستمل على 
التثقيفية  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل ورف����ع ق�����درات املالك 
اخليل  جم��ال  يف  وتثقيفهم  وامل��رب��ني 

العربية.
اأن اجل��م��ع��ي��ة حت��ر���س على  واأو����س���ح 
امل�ساهمة  ���س��اأن��ه  م���ن  م���ا  ك���ل  ت��وف��ري 
ب���ط���والت جمال  ت��ط��وي��ر وت��رق��ي��ة  يف 
النواحي  جميع  م��ن  العربية  اخل��ي��ل 
ال��ف��ن��ي��ة، امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ك��اف��ة اج������راءات 
اىل  باالإ�سافة  والت�سجيل،  امل�ساركة 
اأن  �سحة ورف��اه��ي��ة اخل��ي��ل. واأ���س��اف 
فقرات  اإ�سافة  �سهدت  الن�سخة  ه��ذه 

جديدة وهي عرو�س اخليل بوا�سطة 
العار�سني املواطنني بالزي االإماراتي، 
للمالك  م�ساحة  تخ�سي�س  وك��ذل��ك 

لعر�س اإجنازاتهم.
واختتم احلربي حديثه بان اجلمعية 
ت��ه��دف م���ن خ���الل امل��ع��ر���س ترجمة 
الدولة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود 
االأ�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  خ��دم��ة  يف 
واه���ت���م���ام���ه���ا ب��ح��ف��ظ ه�����ذا ال�����رتاث 
العامل  وت��ع��ري��ف  االأ����س���ي���ل،  ال��ع��رب��ي 

بقيمة واأهمية اخليل العربية.

بالتعاون مع املجل�ص االأطل�صي يف وا�صنطن

تريندز ينظم موؤمتره �ل�ضنوي �لثاين حول: �لأمن �مل�ضتد�م يف �ل�ضرق �لأو�ضط: حتديات و�آفاق �لتغري �ملناخي

جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية ت�ضارك يف معر�س 
�أبوظبي �لدويل لل�ضيد و�لفرو�ضية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  "معر�س  ال��دورة التا�سعة ع�سرة من  اأبوظبي يف  ت�سارك هيئة البيئة - 
الدويل لل�سيد والفرو�سية" الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �سقاري االإمارات ورئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي وتعترب الهيئة من الرعاة الرئي�سيني لهذا 
 26 الفرتة من  للمعار�س يف  الوطني  اأبوظبي  ي�ست�سيفه مركز  الذي  املعر�س 
�سبتمرب اإىل 2 اأكتوبر اجلاري. ويتمحور مو�سوع م�ساركة هيئة البيئة - اأبوظبي 
تركز  ال�سفر" والتي  نحو  "معاً  موؤخراً  اأطلقتها  التي  حملتها  حول  العام  هذا 
مت  والتي  واح��دة  ملرة  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  امل��واد  �سيا�سة  على  خا�س  ب�سكل 
االإعالن عنها يف عام 2020 ومت من خاللها تنفيذ حظر االأكيا�س البال�ستيكية 
امل�ستخدمة ملرة واحدة على م�ستوى االإمارة يف بداية يونيو 2022. وقد و�سعت 
االأمد  طويل  طموًحا  هدًفا  اأبوظبي  الإم��ارة  امل�ستقبلية  روؤيتها  اإط��ار  يف  الهيئة 
و�سفر  واح���دة  مل��رة  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  امل���واد  م��ن  نفايات  �سفر  لتحقيق 

انبعاثات كربونية دون ترك اأي اأثريذكر على التنوع البيولوجي وذلك من خالل 
والتاأكيد على  البيئي  الوعي  زيادة  اإىل  ال�سفر" التي تهدف  نحو  "معاً  حملتها 
اأهمية التقليل من ا�ستخدام املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة. و�ست�سمل 
ت�ستهدف  والتي  االفرتا�سية  وغري  االفرتا�سية  االأن�سطة  من  العديد  احلملة 
ب�سكل  الرتكيز  مع  اخلا�س  القطاع  و�سركات  واملوؤ�س�سات  املجتمع  اأف��راد  جميع 
�سكان  ت�سجيع  هو  احلملة  ه��ذه  من  الرئي�سي  الهدف  ال�سباب  فئة  على  خا�س 
الإعادة  القابلة  امل��واد  مثل  ا�ستدامة  اأك��ر  بيئية  بدائل  ا�ستخدام  على  اأبوظبي 
اال�ستخدام لتقليل االعتماد على املواد ذات اال�ستخدام الواحد و�سمان توليد قدر 
والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  باملعر�س  م�ساركتها  النفايات. ومن خالل  اأقل من 
اأهداف احلملة والرتكيز على  اإىل ت�سليط ال�سوء على  هذا العام ت�سعى الهيئة 
الدكتورة  �سعادة  وق��ال��ت  االأه����داف.  ه��ذه  حتقيق  يف  املجتمع  فئات  خمتلف  دور 
�سيخة �سامل الظاهري االأمني العام لهيئة البيئة : "حتر�س الهيئة على امل�ساركة 
يف املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية حيث يوفر لنا هذا احلدث ال�سنوي من�سة 
للتوا�سل مع املجتمع املحلي وت�سليط ال�سوء على اجلهود التي نبذلها لتحقيق 

البيولوجي حيث  التنوع  البيئة وحماية  اأبوظبي يف احلفاظ على  روؤية حكومة 
الرتاث  تعزيز  على  ت��رك��ز  املنطقة  يف  نوعها  م��ن  فعالية  اأك���رب  املعر�س  يعترب 
"ا�ستدامة وت��راث.. بروح  ُيقام هذا العام حتت �سعار  اأن املعر�س  الثقايف". ومبا 
ُمتجّددة" والذي يركز على اال�ستدامة وحماية االإرث الطبيعي ي�سعدنا م�ساركة 
جمهورنا باأهداف حملة "معاً نحو ال�سفر" التي اأطلقناها موؤخًرا والتي يعترب 
اجلمهور عاماًل رئي�سياً يف جناحها ونحن على ثقة من اأن م�ساركتهم �سيكون لها 
اإيجابي يف احلد من ا�ستهالك املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة  تاأثري 
يتبنى اجلمهور ممار�سات م�ستدامة بيئًيا يف  اأن  اإىل  نتطلع  "نحن  واأ�سافت:   ."
حماولة مل�ساعدتنا يف الو�سول اإىل هدفنا الطموح ب�ساأن حتقيق �سفر نفايات من 
املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة و�سفر انبعاثات كربونية لذلك �ستتيح 
لتو�سيل  الفر�سة   2022 والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  املعر�س  يف  امل�ساركة  لنا 
 - البيئة  هيئة  يف  ونحن  الطموحة.  احلملة  ه��ذه  على  ال�سوء  واإل��ق��اء  ر�سالتنا 
اال�ستدامة  حتقيق  يف  اأبوظبي  مدينة  ري��ادة  على  للتاأكيد  دائًما  ن�سعى  اأبوظبي 

و�ست�سمح لنا حملتنا "معاً نحو ال�سفر" بتحقيق هذا الهدف.

هيئة �لبيئة ت�ضارك يف معر�س �ل�ضيد و�لفرو�ضية
Date 26/ 9/ 2022  Issue No : 13656

Dubai Courtof First Instance 
Notification by Publication

In Execution No. : 3515/2022/253 - Cheques Execution (Release)
To be Considered before : Ninth Execution Department No.: 230
Subject matter of the Execution : Claim for the bounced-cheque value No : (281, 283, 
293) that issued from Emirates NBD Bank by an amount of (138,548 AED)
Claimant : ALQUDRAH DRILLING EST, owner/ Ali Mohammed Hamad Alktebi
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Industrial Area - Al-Ain
Name of the person to be notified
1. SKYWAY TRANSPORT (LLC), as Enforcee
2. Asif Khan Hazrat Hussain, as Enforcee
Subject matter of the Notification : The mentioned Execution Case has been filed 
against you to oblige you to pay an amount of (138548 AED) to the Claimant or 
Treasury of the Court.
Accordingly, the court will take the executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this Notification.
Prepared by Muhammed Ameen Abdullah Muhammed Ameen Shaikhy 
Date of accreditation: 24/08/2022 at 15:53:48

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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وزيرة �لتعلم �ملبكر تتطلع على جتربة �إمارة �ل�ضارقة يف �إن�ضاء �حل�ضانات

تفقد التح�صريات النهائية للمنتدى

طارق عالي: 29 جهة وموؤ�ض�ضة �ضركاء جناح �لدويل لالت�ضال �حلكومي 2022

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ل����روؤي����ت����ه ال����رام����ي����ة اإىل  ت���ن���ف���ي���ذاً 
متكني اجليل اجلديد منذ نعومة 
اأظ���ف���اره���م. واأ�����س����ار ال��ك��ع��ب��ي اإىل 
للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  اهتمام 
يف �سوء ا�ستجابته و�سعيه لتحقيق 
روؤيته باالهتمام بالطفولة املبكرة 
يف موا�سلة طرح املبادرات الرامية 

ع����ل����ى ال�����ت�����ع�����اون م�����ع ال�������س���رك���اء 
تعترب  ح���ي���ث  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  زيارتها 
املتقدمة  جتربته  على  واالط����الع 
املبكرة  الطفولة  رع��اي��ة  جم��ال  يف 
وت���وف���ري احل�����س��ان��ات ال��ت��ي تقدم 
اأوج�����ه ال���رع���اي���ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ج����زًءا 
اأ�����س����ا�����س����ي����اً م�����ن مم���ك���ن���ات ت���ب���ادل 

اخلربات يف هذا املجال.

تخت�س  ال���ت���ي  احل�������س���ان���ات  ع��م��ل 
برعاية الطفل.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع��رف��ت م���رمي جابر 
الطفولة  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
املبكرة بح�سانات جمل�س ال�سارقة 
للتعليم الربامج التدريبية للكادر 
االأمور  اأولياء  مع  ال�سراكة  و�سبل 
ال�سارقة  اإط�������ار  ..م�����س��ت��ع��ر���س��ة 
ل��ل��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة وامل��ن��اه��ج التي 

لتطوير  الهيئة  م�سوؤولية  ظل  يف 
واال�سرتاتيجيات  ال�������س���ي���ا����س���ات 
والربامج  واالأنظمة  والت�سريعات 
التعليمية  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
مل���رح���ل���ة ال���ط���ف���ول���ة امل���ب���ك���رة من 
الوالدة حتى ال�سف الرابع �ساماًل 

احل�سانات وريا�س االأطفال.
الهيئة  ح��ر���س  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������ّدت 
االحت���������ادي���������ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م امل���ب���ك���ر 

الطفولة  مبنظومة  االرت��ق��اء  اإىل 
’اإطار  اإط��الق  اأهمها  وم��ن  املبكرة 
خالل  املبكرة‘  للطفولة  ال�سارقة 
اأول  ي��ع��ّد  وال�����ذي   2021 ال���ع���ام 
ُيعنى بالطفولة  اإط��ار عمل وطني 
ك���ون���ه ميثل  امل��ن��ط��ق��ة  امل���ب���ك���رة يف 
منظومة �ساملة وموحدة ملجموعة 
التنظيمية  واملعايري  القوانني  من 
تنظم  تربوية  ملنهجيات  وخال�سة 

الدكتور  ���س��ع��ادة  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال��ك��ع��ب��ي حر�س  م�����س��ب��ح  ���س��ع��ي��د 
جم��ل�����س ال�����س��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م على 
تعزيز التعاون مع الهيئة االحتادية 
يتوافر  م��ا  وب��ي��ان  امل��ب��ك��ر  للتعليم 
م��ن ح�سانات  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف 
للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  متكاملة 
ودعم  بتوجيه  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

للجمهور حل�سور فعاليات الدورة 
ال��� 11 م��ن امل��ن��ت��دى، ال���ذي ميثل 
املجتمع،  ف���ئ���ات  مل��خ��ت��ل��ف  ف��ر���س��ة 
ممار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
واال�ستفادة  احل��ك��وم��ي،  االت�����س��ال 
الفعاليات  يف  ط��رح��ه  �سيتم  مم��ا 

النهائية النطالقة الدورة ال� 11 
للمنتدى يف مركز اإك�سبو ال�سارقة، 
اليوم، وّجه عالي ال�سكر لل�سركاء، 
اإىل اأن االإجن��ازات الكبرية  م�سرياً 
مدار  ع��ل��ى  امل��ن��ت��دى  حققها  ال��ت��ي 
االأع�����وام امل��ا���س��ي��ة مل ت��ك��ن ممكنة 

و�سناعة ال�سارقة، وهيئة ال�سارقة 
ومدينة  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���الإذاع���ة 
)�سم�س(،  ل����الإع����الم  ال�������س���ارق���ة 
باملراأة،  لالرتقاء  من��اء  وموؤ�س�سة 
وهيئة  ال��ك��ب��ري،  القلب  وموؤ�س�سة 
االإمن�����اء ال��ت��ج��اري وال�����س��ي��اح��ي يف 

القطاعني  م���ن  وم��وؤ���س�����س��ة  ج��ه��ة 
ال��ع��ام واخل��ا���س وج��ه��ات اإعالمية 
حّي  جت�سيد  يف  ت��دري��ب،  ومعاهد 
الذي  املتكاملة  ال�����س��راك��ة  مل��ف��ه��وم 

تتبناه اإمارة ال�سارقة.
وخ�������الل ت���ف���ق���ده اال�����س����ت����ع����دادات 

والور�س الكت�ساف احللول الفاعلة 
للتحديات التي تواجه املجتمعات.  

�سركاء املنتدى
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ���س��رك��اء ال����دورة ال� 
جتارة  غ��رف��ة  امل��ن��ت��دى،  م��ن   11

ل����وال ال���دع���م ال��ك��ب��ري م���ن ه����وؤالء 
ال�����س��رك��اء ال���ذي���ن ك����ان ل��ه��م بالغ 
املنتدى  اأه����داف  حتقيق  يف  االأث���ر 
وت��ط��ل��ع��ات��ه.  وم���ع خ��ت��ام اجلولة 
االإعالمي  املكتب  ع��ام  وج��ه مدير 
حل����ك����وم����ة ال���������س����ارق����ة ال�����دع�����وة 

•• ال�شارقة - وام:

عي�سى  �سارة عو�س  اطلعت معايل 
املبكر  للتعليم  دول��ة  وزي��رة  م�سلم 
ال�سارقة  جم��ل�����س  زي��ارت��ه��ا  خ���الل 
للتعليم على جتربة اإمارة ال�سارقة 
يف اإن�ساء ح�سانات جمل�س ال�سارقة 
ت����وف����ره م����ن بيئة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وم�����ا 
االأطفال  لرعاية  متكاملة  تربوية 
للطفولة  ال�����س��ارق��ة  اإط�����ار  ���س��م��ن 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  وذل������ك  امل���ب���ك���رة 
الكعبي  م�����س��ب��ح  ���س��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
االمني  املال  احمد  و�سعادة حممد 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
ي��ع��ق��وب احل��و���س��ن��ي ع�سو  وع���ل���ي 
ال�سارقة  جم��ل�����س  ام���ن���اء  جم��ل�����س 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
معايل  وق��دم��ت  اخل��ا���س.  للتعليم 
�سارة م�سلم خالل لقائها م�سوؤويل 
تعريفاً  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  التعليم 
واخت�سا�سات  اأع��م��ال  اأب����رز  ح���ول 
املبكر  للتعليم  االحت��ادي��ة  الهيئة 
تتما�سى  م���ه���ام  م���ن  ت���ت���واله  وم����ا 
يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  م��ع 
ال�ساملة لالأطفال  الرعاية  توفري 

يتم تدري�سها يف ح�سانات جمل�س 
اأن  ..م��و���س��ح��ة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
املبكرة‘  للطفولة  ال�سارقة  ’اإطار 
�سن  م��ن  ال��ط��ف��ل  ب��رع��اي��ة  يخت�س 
القبول  ���س��ن  اأ���س��ه��ر ح��ت��ى  ث��الث��ة 
ب��ال��رو���س��ة ح��ي��ث ق��ام��ت ب���اإع���داده 
على  25 ع�سواً  موؤلفة من  جلنة 

مدى 3 �سنوات مت�سلة.
اإىل  تقدميها  �سياق  يف  وت��ط��ّرق��ت 
جتربته  اإىل  ا���س��ت��ن��د  امل��ج��ل�����س  اأن 
منذ  العملية  وخ��ربات��ه  ال��ط��وي��ل��ة 
بال�سارقة  احل�سانات  اإن�����س��اء  ب��دء 
قوانني  ج���ان���ب  اإىل   2003 يف 
ومقارنات  وط��ن��ي��ة  وم���رج���ع���ي���ات 
اأف�سل  ع��ل��ى  ب���االط���الع  م��ع��ي��اري��ة 
امل��م��ار���س��ات وال��ت��ج��ارب واخل���ربات 
واال�ستعانة بال�سركاء من جامعات 
م���رم���وق���ة وج����ه����ات خم��ت�����س��ة يف 
اإجن��از ه��ذا االإط��ار ..الفتة اإىل اأن 
رئي�سيني  ق�سمني  يت�سمن  االإط��ار 
التنظيمي والتعليمي - وي�سلط   -
66 جمااًل  اأك��ر من  ال�سوء على 
وطرق  وت��رب��وي��اً  تعليمياً  وم��ع��ي��اراً 
قيا�سها �سعياً ليكون اأحد املنهجيات 
الطفولة  جمال  يف  عاملياً  املعتمدة 

املبكرة.

•• ال�شارقة-الفجر:

عالي،  �سعيد  ط���ارق  ���س��ع��ادة  ق���ال 
م����دي����ر ع������ام امل���ك���ت���ب االإع����الم����ي 
"املنتدى  اإن  ال�����س��ارق��ة  حل��ك��وم��ة 
احلكومي  ل���الت�������س���ال  ال���������دويل 
اأكرب  ال���ع���ام  ه���ذا  دورة  يف  ي��ج��م��ع 
تاريخه،  يف  ال�����س��رك��اء  م���ن  ع����دد 
لتطوير  روؤاه��م  يقدمون  والذين 
ق��ط��اع االت�������س���ال احل���ك���وم���ي، من 
متخ�س�سة  جل�سات  تنظيم  خالل 
ل���ت���دري���ب ال�������س���ب���اب وت���زوي���ده���م 
ب����امل����ه����ارات ال�����الزم�����ة ل��ل��ع��م��ل يف 
املجال االإعالمي، واإننا نتطلع من 
خ��الل ه��ذه ال�����س��راك��ات اإىل مزيد 
م��ن ال��ن��ج��اح مب��ا يحقق االأه���داف 

التنموية الإمارة ال�سارقة".
وت���ق���ام ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال����� 11 
لالت�سال  ال�����دويل  امل��ن��ت��دى  م���ن 
ينظمها  التي   ،2022 احلكومي 
املركز الدويل لالت�سال احلكومي، 
التابع للمكتب االإعالمي حلكومة 
ال�������س���ارق���ة، ب���دع���م ورع����اي����ة 29 

ال�سارقة،  اإك�سبو  ومركز  ال�سارقة، 
ودائرة  االأ�سول،  الإدارة  وال�سارقة 
املجتمعية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  االإح�����س��اء 
ونادي ال�سارقة لل�سحافة، ومركز 
"�سراع"،  ال�سارقة لريادة االأعمال 
اخلليج  ودار  احل����ك����م����ة،  وب����ي����ت 
�سكاي  وق��ن��اة  والن�سر،  لل�سحافة 
نيوز عربية واأكادمييتها، واأكادميية 
اأنباء  ووك���ال���ة  االإع�����الم اجل���دي���د، 
االإمارات، وموؤ�س�سة دبي لالإعالم، 
وحكومة  قرن"،  "ربع  وموؤ�س�سة 
ما�سات�سو�ست�س  وم��ع��ه��د   ،01
العربية  واملنظمة  للتكنولوجيا، 
الدول  جامعة  االإداري���ة-  للتنمية 
�سحافة  وم���وؤ����س�������س���ة  ال���ع���رب���ي���ة، 
للبحث  اال����س���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
االإمارات،  وجامعة  واال�ست�سراف، 
للخدمات  ال�������س���ارق���ة  وم���دي���ن���ة 
ال�سامية  واملفو�سية  االإن�����س��ان��ي��ة، 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، 
اأبوظبي  وم���وؤ����س�������س���ة  واإي���ن���ك�������س، 
ل�����الإع�����الم، وط�������ريان االإم���������ارات، 

ومركز ال�سباب العربي.

�ملهريي ت�ضتعر�س منوذج �لإمار�ت يف �لعمل �ملناخي وتعزيز �لأمن �لغذ�ئي و�حلد من �لتلوث
•• دبي-وام: 

ا�ستعر�ست معايل مرمي بنت حممد املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة 
التحديات  م��ع  التعامل  يف  امل�ستقبلية  وتوجهاتها  االإم����ارات  دول��ة  من��وذج 
االنبعاثات  ب�سقيها خف�س  مواجهته  املناخي وجهود  التغري  ومنها  الهامة 
عملها  ومنظومة  والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  التداعيات  مع  والتكيف 
لتعزيز االأمن الغذائي، والتزاماتها الطوعية وجهودها يف احلد من التلوث 
الثالث  التحديات  ه��ذه  معاجلة  يف  العمل  جهود  متثله  وم��ا  البال�ستيكي، 
اأف�سل  م�ستقبل  الإيجاد  و�سعيها  ل��الإم��ارات  اال�ست�سرافية  للروؤية  كركائز 

م�ستدام.
احلوارية  اجلل�سات  م��ن  جمموعة  يف  معاليها  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
واالجتماعات املتخ�س�سة، �سمن م�ساركة وفد دولة االإمارات برئا�سة �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، يف اأعمال 

الدورة ال� 77 للجمعية العمومية لالأمم املتحدة يف نيويورك.
للتحالف  ان�سمامها  عن  االإم���ارات  دول��ة  اإع��الن  ال��وف��د،  م�ساركة  و�سهدت 
العاملي عايل الطموح الإنهاء التلوث البال�ستيكي، والذي ي�ستهدف الق�ساء 
اأدوات  تطوير  عرب   ،2040 بحلول  التلوث  من  النوع  ه��ذا  اإ�سكالية  على 
دولية طموحة م�ستندة اإىل نهج �سامل ي�سمن اتخاذ �سل�سلة من اإجراءات 
واإع���ادة  وا�ستهالك  ان��ت��اج  �سال�سل  ط��ول  على  والفعالة  العاجلة  املعاجلة 

ا�ستخدام البال�ستيك.
"تفخر دولة االإمارات  وتعليقاً على االإع��الن، قالت معايل مرمي املهريي: 
الطوعية  االل��ت��زام��ات  مع  اأه��داف��ه  تتما�سى  وال��ذي  للتحالف،  بان�سمامها 
واحلد  واملجاالت،  القطاعات  كافة  م�ستوى  على  التلوث  مبكافحة  للدولة 
االإمارات  دولة  اتخاذ حكومة  اإىل  البيئة"، م�سرية  ال�سلبية على  اآث��اره  من 
البال�ستيكي  للتلوث  اجل��ذري��ة  االأ���س��ب��اب  مل��ع��اجل��ة  ال��ت��داب��ري  م��ن  ال��ع��دي��د 
االإدارة  واعتماد حلول  دائ��ري  اقت�ساد بال�ستيكي  نحو  التحول  تعزيز  عرب 

املتكاملة للنفايات".

طريق  خريطة  الإيجاد  التحالف  جهود  بدعم  ملتزمون  "نحن  واأ�سافت: 
عاملية تطبق نهجاً �ساماًل وم�ستداماً ومنهجياً ودائرياً لكافة مراحل دورة 
حياة البال�ستيك، ما ي�سمل تعزيز كفاءة االإنتاج، وزيادة املعرو�س من املواد 
ممار�سات  تبني  وت�سجيع  تدويره،  املعاد  واالإن��ت��اج  التدوير،  الإع��ادة  القابلة 

اال�ستهالك امل�ستدام، وتطبيق منظومة االإدارة املتكاملة امل�ستدامة".
التلوث  على  للق�ساء  ح��راك��ه  تعزيز  اإىل  ال���دويل  املجتمع  معاليها  ودع��ت 

البال�ستيكي عرب التعاون والتن�سيق وااللتزام.
"نظم  اال�ست�سارية  احل��واري��ة  للجل�سة  االفتتاحية  الكلمة  معاليها  واألقت 
املناخي  التغري  وزارة  نظمتها  التي  واإمكاناتها"،  الزراعة  واأولويات  الغذاء 
والبيئة ومكتب املبعوث اخلا�س لدولة االإمارات املعني بتغري املناخ، وحتالف 
املتحدة،  ل��الأمم  العمومية  اجلمعية  اأع��م��ال  هام�س  على  الغذائي،  العمل 
الغذائية  الزراعة والنظم  املعنيني واأ�سحاب امل�سلحة يف قطاعي  مب�ساركة 
الغذائي  االأم����ن  ق�سايا  �ستلعبه  ال���ذي  ال����دور  ال���س��ت�����س��راف  ال��ع��امل،  ح���ول 
والزراعة الذكية مناخياً �سمن املحاور الرئي�سة لدورة موؤمتر دول االأطراف 

.2023 يف  االإمارات  دولة  �ست�ست�سيفها  التي   COP28
التحديات  مع  التعامل  يف  امل��رون��ة  ق��درات  تعزيز  ���س��رورة  معاليها  واأك���دت 
رفيع  امل�ستديرة  ال��ط��اول��ة  اج��ت��م��اع  يف  م�ساركتها  �سمن  العاملية،  البيئية 
امل�ستوى "االن�سمام اإىل اجلهود املبذولة لدفع ال�سمود العاملي" الذي نظمه 
العاملي، م�ستعر�سة منوذج دولة  التابع للمنتدى االقت�سادي  املرونة  احتاد 
بتني ممار�سات ونظم  القطاعات يف  كافة  وتعزيز مرونة  بناء  االإم��ارات يف 

اال�ستدامة يف كافة اأعمالها ل�سمان حتقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة.
العوائق  "معاجلة  ح��ول  امل�ستوى  رفيع  عمل  ع�ساء  يف  م�ساركتها  وخ��الل 
الغذاء  نظمه حتالف  واملناخ" ال��ذي  والطبيعة  الغذاء  ب�ساأن  الطموح  اأم��ام 
 ،"ClimateWorks " وا�ستخدام االأرا�سي، واالأمم املتحدة، وموؤ�س�سة
�سددت معاليها على اأهمية اإدماج النظم الغذائية يف جهود واآليات مكافحة 
التغري املناخي، و�سلطت ال�سوء على مبادرة "االبتكار الزراعي للمناخ" التي 
تعزيز  اإىل  وتهدف  االأمريكية،  املتحدة  والواليات  االإم��ارات  دول��ة  اأطلقتها 

وزيادة وت�سريع وترية اال�ستثمار يف االبتكار الزراعي الذكي مناخياً وعمليات 
 8 البحث والتطوير على م�ستوى العامل، وقد حددت املبادرة هدفاً جلمع 
 ،COP27 مليارات دوالر بحلول موعد انعقاد دورة موؤمتر دول االأطراف

يف نوفمرب املقبل يف جمهورية م�سر العربية.
االجتماعي  يف  م�ساركتها  خ��الل  نف�سه  االأم���ر  على  معاليها  ���س��ددت  كما 

."SUN" االفتتاحي للمجموعة القيادية حلركة تو�سيع نطاق التغذية
التوجيهية  للجنة  االأول  االجتماع  اأعمال  املهريي  مرمي  معايل  وح�سرت 
وال���ذي  وال��ب�����س��ر،  الطبيعة  اأج����ل  م��ن  ال��ط��م��وح  ع���ايل  للتحالف  ال��دول��ي��ة 
وتقييم  مراجعة  وا�ستهدف  وكو�ستاريكا،  املتحدة  واململكة  فرن�سا،  تراأ�سته 
مناطق  اإىل  واملحيطات  الياب�سة  م�ساحة  من   30% حتويل  ه��دف  تنفيذ 
وروؤية  و�ساركت معاليها خالل االجتماع توقعات   ،2030 حممية بحلول 
التنوع  اتفاقية  يف  االأط���راف  دول  ملوؤمتر  املقبل  لالجتماع  االإم���ارات  دول��ة 
االنتهاء من و�سع  �سي�ستهدف  "CBD COP15" والذي  البيولوجي 

اإطار عمل التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد 2030.
املتحدة،  ل��الأمم  العمومية  للجمعية   77 ال���  ال���دورة  اأع��م��ال  هام�س  وعلى 
مع  الثنائية  اللقاءات  من  وا�سعة  جمموعة  املهريي  م��رمي  معايل  عقدت 
لقائها  خالل  وا�ستعر�ست  ال��دول،  من  للعديد  امل�ستوى  رفيعي  م�سوؤولني 
الأمن  اخلا�س  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  مبعوث  فاولر  ك��اري  بالدكتور 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  االإم���ارات  م�ساهمات  العاملي،  الغذاء 
وباالأخ�س الهدف الثاين /الق�ساء على اجلوع/، والدور الذي �ست�ساهم به 

مبادرة االبتكار الزراعي من اأجل املناخ يف هذا االإطار.
االأمم  يف  االإم���ارات  لدولة  الدائمة  املندوبة  ن�سيبة،  الن��ا  �سعادة  وبح�سور 
االأمريكية  املتحدة  للواليات  الدائمة  املندوبة  ماكني  و�سيندي  املتحدة، 
ل��دى وك���االت االأمم امل��ت��ح��دة يف روم���ا، ناق�ست م��ع��ايل م��رمي امل��ه��ريي مع 
جريدا فريبورغ، االأمني العام امل�ساعد لالأمم املتحدة ومن�سقة حركة تعزيز 
التغذية، �سبل دعم االإم��ارات جلهود تعزيز نظم التغذية مبا يخدم �سمان 

االأمن الغذائي ل�سكان العامل كافة.

وخالل لقائها مع الدكتور جونهيلد �ستوردالني، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�س�سة التعليم والزراعة معاً "EAT"، ا�ستعر�ست معايل املهريي التقدم 
املحرز يف عمل حتالفات الغذاء العاملية منذ قمة الغذاء من اأجل امل�ستقبل 
يف اإك�سبو 2020 دبي، كما �ساركت يف حوار مع م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى 
يف �سيتي بنك حول تعزيز حركة التمويل اإىل م�ساريع خ�سراء وم�ستدامة 

ومرنة من اأجل املناخ.
الربازيل،  يف  البيئة  وزي���ر  األ��ف��ارو،  جواكيم  م��ع��ايل  م��ع  معاليها  وناق�ست 
االلتزام امل�سرتك للبلدين بحماية البيئة، وا�ستك�سفت معاليها فر�س تعزيز 

التعاون الثاين مع معايل بوغدان اأوري�سكو وزير خارجية رومانيا.
لل�سالم،  باري�س  منتدى  عام  ومدير  موؤ�س�س  فاي�س،  جا�سنت  مع  لقاء  ويف 
ناق�ست معاليه االرتباط اجلوهري بني تغري املناخ وال�سراع الذي ت�سهده 
اإىل �سبل دع���م دورة م��وؤمت��ر دول  ال���ع���امل، وا���س��ت��م��ع��ت  م��ن��اط��ق ع���دة ح���ول 
االأط��راف COP28 التي ت�ست�سيفها االإم��ارات يف 2023 خالل لقائها 

مع يل بولينجر رئي جامعة كولومبيا.
برئا�سة  االإم����ارات  دول��ة  لوفد  الثنائية  االجتماعات  يف  معاليها  و�ساركت 
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  وح�سور 
ال����دويل، م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وفرن�سا واأوك��ران��ي��ا، وجم��م��وع��ة االأزم���ات 

الدولية.
املتحدة  ل��الأم  العمومية  اأعمال اجلمعية  77 من  ال�  ال��دورة  اأعمال  وُتعقد 
يف الفرتة من 13 �سبتمرب اإىل 11 اأكتوبر، يف مدينة نيويورك بالواليات 
االأع�ساء  الدول  �سنوية الجتماع ممثلي  االأمريكية، ومتثل من�سة  املتحدة 
باالإ�سافة  الدولية واملنظمات غري احلكومية،  املتحدة واملنظمات  االأمم  يف 
لكيانات القطاع اخلا�س الرائدة، بهدف اإجراء مناق�سات متعددة االأطراف 
يغطيها  التي  العاملية  والتحديات  الق�سايا  من  متكاملة  جمموعة  ح��ول 
ميثاق االأمم املتحدة، ويحتل العمل املناخي واأزمة الطاقة مركز ال�سدارة 
"حلظة فا�سلة:  يف اأعمال اجلمعية للعام اجلاري، التي عقدت حتت �سعار 

حلول حتويلية للتحديات املت�سابكة".
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اأعربت وزيرة الداخلية االأملانية نان�سي فيزر عن قلقها ب�ساأن تزايد 
طريق  عرب  اأوروب���ا  اإىل  الو�سول  يحاولون  الذين  االأ�سخا�س  ع��دد 

البلقان والبحر املتو�سط.
وقالت فيزر ل�سحيفة “بيلد اأم زونتاغ” االأملانية االأ�سبوعية يف عددها 
االأ�سخا�س  قدوم عدد متزايد من  “يقلقني”  االأح��د  اأم�س  ال�سادر 

اإىل اأوروبا عرب هذه الطرق.
النم�سا،  م��ع  احل���دود  على  املراقبة  متديد  مت  اأن��ه  ال��وزي��رة  وتابعت 
و�ستعزز ال�سرطة االحتادية مراقبتها على احلدود الت�سيكية، “الأنه 
ال�سرعي،  الدخول غري  �سويا عن وقف  اأننا م�سوؤولون  الوا�سح  من 

كي ميكننا م�ساعدة االأ�سخا�س الذين بحاجة ملحة لدعمنا«.
ومن جانبه قال األك�سندر دوبرينت، رئي�س الكتلة الربملانية للحزب 
“بوند�ستاغ”  االأملاين  بالربملان  بافاريا  بوالية  االجتماعي  امل�سيحي 
فيزر مبداأ  “تقدم  اأن  يتوقع  اإنه  اأي�ساً  زونتاغ”  اأم  “بيلد  ل�سحيفة 
ملمو�ساً لالإ�سراع من قطع طرق العبور والعمل مع االحتاد االأوروبي 

على حت�سني حماية احلدود اخلارجية«.
واأ�سارت فيزر اإىل التحديات الناجتة عن قدوم اأ�سخا�س هربوا من 
اأوكرانيا اإىل اأملانيا، وقالت: “كلما طالت مدة احلرب، زادت �سعوبة 

توفري اأماكن اإعا�سة جيدة لكثري من االأ�سخا�س ورعايتهم«.

حتول الرتكيز يف كندا اإىل اجلهود ال�سخمة الإزالة املخلفات وتقييم 
الدمار  بعد  وذل��ك  واالت�ساالت  الكهرباء  خدمات  واع���ادة  االأ���س��رار 
الذي خلفته العا�سفة العاتية فيونا يف ال�ساحل ال�سرقي لكندا يوم 
التعايف  طريق  اأن  من  امل�سوؤولون  فيه  ح��ذر  ال��ذي  الوقت  يف  ال�سبت 

طويل.
بقوة  رياحا  مثرية  كندا  �سرق  التاريخية  العا�سفة  تلك  واجتاحت 
اأ�سجارا  واقتلعت  ال�سكان  اإج��الء  على  ال�سلطات  واأج��ربت  االإع�سار 
وخطوط كهرباء وحولت العديد من املنازل اإىل “جمرد كومة من 

االأنقا�س«.
الكندية  امل�سلحة  ال��ق��وات  اإن  ت���رودو  جا�سنت  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
�ستنت�سر للم�ساعدة يف عميات التنظيف م�سيفا اأن فيونا ت�سببت يف 

اأ�سرار كبرية و�سيتطلب التعايف جهدا كبريا.
وفيات  اأو  اإ�سابات خطرية  تقع  العا�سفة مل  �سدة  الرغم من  وعلى 
ال�سكان  اه��ت��م��ام  نتيجة  ك��ان  ذل��ك  اإن  حكوميون  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 

بالتحذيرات املتكررة.

هذا  اأوروب����ا  اجلنوبيني  ال��ك��وري��ني  ال��ن��ووي��ني  املبعوثني  كبري  ي���زور 
النووية  الق�سية  ح��ول  امل�ستوى  رفيعة  حم��ادث��ات  الإج���راء  االأ�سبوع 

الكورية ال�سمالية مع م�سوؤولني اأوروبيني.
اأن  ال�سبت،  االأول  اأم�س  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزارة  وذك��رت 
الكورية،  اجل��زي��رة  ب�سبه  واالأم����ن  ال�����س��الم  ل�����س��وؤون  اخل��ا���س  املمثل 
اخلمي�س  حتى  االأح��د  من  ب��دءاً  وفرن�سا،  بلجيكا  �سيزور  ج��ون  كيم 
املقبل، طبقاً ملا ذكرته �سبكة “كيه.بي.اإ�س.وورلد” االإذاعية الكورية 

اجلنوبية اليوم.
يتولون  مب�سوؤولني،  الثالثاء،  غ��دا  و  االثنني  اليوم  كيم  و�سيلتقي 
يف  االأوروب�����ي،  ب��االحت��اد  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �سبه  ق�سايا  م�سوؤولية 
الآ�سيا  االإداري  امل��دي��ر  وي��ج��ان��د،  ج��ون��ار  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ب��روك�����س��ل، 
لبحث  االأوروبي”  اخل��ارج��ي  “العمل  دائ����رة  يف  ال��ه��ادي  وامل��ح��ي��ط 
النووية  الق�سية  ب�ساأن  والتعاون  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  الو�سع 

الكورية ال�سمالية.
�سمال  ملجل�س  الثالثاء، جل�سة  ي��وم غد  كيم  اأن يح�سر  املقرر  وم��ن 
االأطل�سي، مب�ساركة اأربع دول من منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي وهي 
�سيا�سة  لتو�سيح  ونيوزيلندا،  وا�سرتاليا  واليابان  اجلنوبية  كوريا 
الرئي�س الكوري اجلنوبي يون �سوك يول جتاه كوريا ال�سمالية، التي 

يطلق عليها ا�سم “املبادرة اجلريئة«.
املقبل، يف  اإىل باري�س  االأربعاء  النووي بعد ذلك  املبعوث  و�سيتوجه 
زيارة ت�ستمر يومني للقاء كري�ستيان كامبون، رئي�س جلنة ال�سوؤون 

اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي.

عوا�شم

برلني

اأوتاوا

�سول

 مقتل فل�ضطيني بر�ضا�س 
�لقو�ت �لإ�ضر�ئيلية يف �ل�ضفة 

•• نابل�س-اأ ف ب

�سلة  على  باأنه  ُي�ستبه  فل�سطينيا  االأول  اأم�س  االإ�سرائيلية  القوات  قتلت 
والتي  الغربية  ال�سفة  �سمال  يف  الواقعة  نابل�س  مدينة  يف  م�سّلح  بف�سيل 

ت�سهد موجة اعمال عنف، وفق ما اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية.
االحتالل  ق���وات  ب��ر���س��ا���س  “قتل  فل�سطينيا  اأن  ل���ل���وزارة  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
اال�سرائيلي يف مدينة نابل�س«. من جهته اأعلن اجلي�س االإ�سرائيلي اأنه فتح 

النار باجّتاه “م�ستبه به م�سلح” خالل عملية روتينية.
واأ�سار اجلي�س االإ�سرائيلي لوكالة فران�س بر�س اإىل اأن “جنودا اإ�سرائيليني 

ر�سدوا م�ستبها بهم م�سّلحني يف �سيارة وعلى دراجة نارية قرب نابل�س«.
وجاء يف بيان للجي�س اأن “جنودا ردوا باإطالق النار على امل�ستبه بهم الذين 

اأ�سيب بع�سهم بالر�سا�س«.
عزت  عدنان  �سائد  يدعى  القتيل  اأن  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
كان ع�سوا  الكوين  اأن  اإىل  االأ�سود”  “عرين  لف�سيل  بيان  واأ�سار  الكوين. 
فيه. وي�سم ف�سيل “عرين االأ�سود” �سبانا من اجلهاد االإ�سالمي وحما�س 
ب�”اأ�سد  امللّقب  النابل�سي  ابراهيم  الف�سيل  زعيم  وُق��ت��ل  وغ��ريه��م.  وفتح 
نابل�س” يف اآب-اأغ�سط�س يف عملية للقوات االإ�سرائيلية. واالأ�سبوع املا�سي 
اأدى توقيف النا�سط البارز يف حركة حما�س يف نابل�س م�سعب ا�ستية، اإىل 
ا�ستباكات باالأ�سلحة النارية بني املئات من �سبان املدينة وبينهم اأع�ساء يف 
الف�سيل ُتطلق عليهم ت�سمية “اأ�سود”، وبني قوات االأمن الفل�سطينية التي 

اّتهموها ب�”التن�سيق” مع اجلي�س االإ�سرائيلي.

عقب امل�صاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

تفا�ضيل لقاء �ل�ضي�ضي و�لربهان.. 3 ملفات بارزة للمباحثات

�ليمني �لإ�ضر�ئيلي يهاجم لبيد بعد خطابه يف �لأمم �ملتحدة

لبيد يتوعد حزب �هلل بـ »عمليات �ضرية«
قررت  االإ�سرائيلية  احلكومة  اأن  على  املقابلة،  خ��الل  البيد  و���س��دد 
االأوروب����ي����ة،  وال�����دول  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ع��ل��ى  ���س��غ��وط  ممار�س������ة 
يف حمل�ة ال�سغط خالل االأ�سابيع  “املو�س����اد”  اإ�س��������راك  اإىل  م�سرياً 

االأخرية.
واأ�سار رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي اإىل اأن اإيران تخ�سى اخليارات غري 
اأكر من  النووي،  اإ�سرائيل يف الت�سدي لربناجمها  املعلنة من قبل 

تلك املعلنة.
بعمل  بالقيام  نية  اإ�سرائيل  ل��دى  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورداً 
ع�سكري �سد اإيران، قال البيد، “كل ما اأرغب يف اإخباركم به هو اأن 
احلكومة االإ�سرائيلية �ستمنع اإيران من الو�سول اإىل ال�سالح النووي، 

ولدينا القدرة على ذلك«. 

واأكد البيد، “ال نريد ن�سوب حرب مع اإيران يف نهاية املطاف، ولي�س 
اأكون  اأن  “يجب  واأ�ساف  البلد”،  ذلك  تاريخي مع  اأي �سراع  لدينا 

وا�سحاً اإ�سرائيل لن ت�سمح الإيران باأن ت�سبح دولة نووية«.
»عمليات �سرية«

العام  االأمني  اأ�سدرها  التي  االأخرية  والتهديدات  لبنان  وبخ�سو�س 
خلو�س  داع���ي  “ال  اأن���ه  الب��ي��د  اأك���د  اهلل،  ن�سر  ح�سن  اهلل”  ل�”حزب 

احلرب يف اأعقاب كل تهديد جديد«.
واأكد  وقال البيد “هناك حلول و�سطية، منها احلرب بني احلروب”. 

اأن من بني تلك احللول “العمليات ال�سرية«. 
و�سدد رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي، على اأنه اإذا اأ�سبح تهديد حزب اهلل 

جدياً وال ميكن احتواوؤه، “ف�سيتعني علينا الرد«.

ب�ساأن  لبنان  مع  اتفاق  اإىل  للتو�سل  اجل��اري��ة  باجلهود  يتعلق  فيما 
احلدود البحرية امل�سرتكة بني البلدين، رد البيد باأنه ال يعتقد اأنه 
من ال�سيء اأن يكون للبنان نوع من القاعدة االقت�سادية مع من�سة 

للغاز الطبيعي بالقرب من حدود اإ�سرائيل.
وقال البيد “لبنان قتل نف�سه من الداخل ب�سبب حزب اهلل والف�ساد، 
لكن لي�س لدينا م�سلحة يف م�سايقة ال�سعب اللبناين. اإذا كان لديهم 

من�سة اأمام م�سنتها، فهذا ترتيب جيد«.
الإ�سرائيل  م�سلحة  “ال  قال  �سوريا،  على  امل�ستمرة  ال�سربات  وحول 
لكن “ال ميكننا ال�سماح الإيران با�ستخدام هذا  يف التدخل ب�سوريا”، 
البلد كقاعدة لتعزيز نفوذها الع�سكري، اأو لنقل االأ�سلحة اإىل حزب 

اهلل.

•• القد�س-وكاالت

�سدد رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي يائري البيد خالل مقابلة مع موقع 
“والال” العربي على �سرورة ت�سديد ال�سغط الع�سكري على اإيران، 
والذي من املمكن اأن يقود اإىل التو�سل التفاق نووي اأف�سل، بح�سب 

ت�سريحاته.
االأمريكي  الرئي�س  �سغط  عندما   ،2015 “يف  اأن���ه  الب��ي��د،  واأك���د 
اأعلنت  ات��ف��اق،  اإىل  للتو�سل  االإي��ران��ي��ني  على  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االأ�سبق 
جعل  ما  للتح�سينات،  خارقة  قنابل  تطوريها  عن  املتحدة  الواليات 
اإذا ووجهت بقوة  اإيران ت�سعف  “قوة  اأن  اإىل  م�سرياً  اإيران تذعن”، 

وفقاً ملا ذكرته �سحيفة “جريوزامل بو�ست«. اأعظم”، 

•• القاهرة-وكاالت

ال�سيادة االنتقايل  زار رئي�س جمل�س 
الفتاح  عبد  اأول  الفريق  بال�سودان، 
الربهان، القاهرة اأم�س االأول ال�سبت 
امل�ساركة  عقب  نيويورك،  من  قادما 
يف اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة.
يف  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  وا�ستقبل 
ا�ستعر�سا  حيث  ال��ربه��ان،  بالقاهرة،  االحت��ادي��ة  ق�سر 

جممل العالقات الثنائية بني البلدين.
خالل  االإع����راب  ج��رى  امل�سرية،  للرئا�سة  بيان  ووف��ق 
لقاء ال�سي�سي والربهان عن االرتياح مل�ستوى التن�سيق 
القائم بني القاهرة واخلرطوم، مع تاأكيد اأهمية تعزيز 
ال��ت��ج��اري مبا  ال��ت��ب��ادل  وزي���ادة  ال��ع��الق��ات االقت�سادية 
يرقى اإىل م�ستوى الزخم القائم يف العالقات ال�سيا�سية 
والع�سكرية، والروابط التاريخية التي جتمع ال�سعبني 

ال�سقيقني.
املتينة  االأخ��وي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  امل�����س��ري  الرئي�س  واأ���س��اد 
واالأزلية مع ال�سودان، معربا عن تطلع بالده لتعميقها 
ي�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق م�����س��ال��ح البلدين  وت��ع��زي��زه��ا مب��ا 
والع�سكري  االأمني  امل�ستوى  على  �سيما  ال  وال�سعبني، 

واالقت�سادي والتجاري.
واأكد ال�سي�سي حر�س م�سر على تقدمي كافة �سبل الدعم 
ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي يف  لتحقيق اال�ستقرار 
لل�سودان يف  الكامل  انطالقاً من دعم م�سر  ال�سودان، 
االرتباط  وك��ذا  االأ�سعدة،  خمتلف  وعلى  املجاالت  كل 
الوثيق لالأمن القومي امل�سري وال�سوداين، والروابط 

التاريخية التي جتمع �سعبي وادي النيل.
عن  ال�����س��وداين  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  اأع���رب  ب���دوره، 
ال��ت��ق��دي��ر ال��ع��م��ي��ق ال����ذي ت��ك��ن��ه ال�������س���ودان مل�����س��ر على 
امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي، واعتزازه بالروابط املمتدة 

•• القد�س-وكاالت

قوبل اخلطاب االأول لرئي�س الوزراء االإ�سرائيلي يائري 
اأن حاول  اإ���س��رائ��ي��ل، بعد  ب���ردود فعل ك��ث��رية يف  الب��ي��د، 
التميز عن نتانياهو، واالبتعاد عن اخلطابات التقليدية 
التي مل تتطرق اإىل الق�سية الفل�سطينية، ولكنه واجه 

موجة كبرية من االنتقادات.
قالت �سحيفة “معاريف” االإ�سرائيلية، اإن البيد اأكد يف 
خطابه اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأن غالبية 
االإ�سرائيليني توؤيد حل الدولتني، ونقلت ا�ستطالعات 
الوزراء  رئي�س  قاله  ما  ُتكذب  اإ�سرائيلية  لقنوات  راأي 

االإ�سرائيلي.
%39 من  اأج����اب  ال�13،  ال��ق��ن��اة  ا���س��ت��ط��الع  وح�����س��ب 
وعار�سه  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  ي��وؤي��دون  باأنهم  امل�ستجيبني 

%43، فيما اأجاب %18 باأنهم ال يعرفون.
اأيد  اإذ  و���س��وح��اً،  اأك��ر  اجت��اه��اً  اأظ��ه��ر  البيانات  حتليل 
%32 من اليهود حل الدولتني، فيما عار�سه 48%، 
الدولتني  يوؤيدون حل   77% ف��اإن  اليهود،  ومن غري 

فيما يعار�سه %11 فقط.
ن�سف  اأج���اب   ،12 ال���  للقناة  ا�ستطالع  لنتائج  ووف��ق��اً 
الدولتني  حل  ي��وؤي��دون  ال  باأنهم   49% امل�ستطلعني، 
 28% وق��ال  فل�سطينية،  دول��ة  اإق��ام��ة  يت�سمن  ال��ذي 

فقط اإنهم يوؤيدونه، واأجاب %23 بال اأعرف.
بعد  اال�ستطالع  اأجري  االإ�سرائيلية،  لل�سحيفة  ووفقاً 
خطاب رئي�س الوزراء البيد، والذي تناول فيه الق�سية 

الفل�سطينية الأول مرة منذ �سنوات يف االأمم املتحدة.
وذكرت �سحيفة “يديعوت اأحرونوت” االإ�سرائيلية اأن 
البيد اختار اأن مييز نف�سه عن بنيامني نتانياهو وقرر 
التنازل يف خطابه عن الو�سائل الت�سويرية ل�سالح ذكر 

امل�سرتك،  االإقليمية ذات االهتمام  الق�سايا  م�ستجدات 
مبا فيها تطورات ملف �سد النه�سة، حيث جرى التوافق 
حول ا�ستمرار الت�ساور املكثف والتن�سيق املتبادل يف هذا 
ال�سياق خالل الفرتة املقبلة ملا فيه امل�سلحة امل�سرتكة 

للبلدين وال�سعبني.
ويف هذا االإط��ار، قال م�ساعد وزي��ر اخلارجية امل�سري 
االأ�سبق، واخلبري يف العالقات الدولية، ح�سني هريدي، 

التي جتمع بني البلدين، والتقارب ال�سعبي واحلكومي 
امل�سري  بالدعم  م�سيدا  وال�سودان،  م�سر  بني  الرا�سخ 
غري املحدود من خالل خمتلف املحافل للحفاظ على 

�سالمة وا�ستقرار ال�سودان.

 ملف �صد النه�صة
و���س��ه��د ل���ق���اء ال�����س��ي�����س��ي وال����ربه����ان ا���س��ت��ع��را���س اآخ���ر 

النائب الليكودي يواف غاالنت اإن البيد ب�سفته رئي�ساً 
حلكومة انتقالية، ال حق له يف اإقامة دولة فل�سطينية 
االإ�سرائيلية  البث  هيئة  وف��ق  اإ�سرائيل،  اأر���س  قلب  يف 
الدينية”  “ال�سهيونية  ح��زب  زع��ي��م  وراأى  “مكان«. 
حل  ع��ن  البيد  ت�سريحات  اأن  �سموتريت�س  بت�سالئيل 

الدولتني، تعني ال�سعي اإىل تق�سيم اأر�س اإ�سرائيل.
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س، و���س��ف ���س��ف��ري ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  دع��م  نايد�س،  ت��وم  القد�س 
حلل الدولتني، بال�سجاع، وقال يف تغريدة على تويرت، 

اإن “التعاي�س اأف�سل طريق للم�سي قدماً«.
املتحدة،  االأمم  ل��دى  ال�سابق  االإ�سرائيلي  ال�سفري  اأم��ا 

ابنته، ووالده الذي جنا من املحرقة، وجده الذي ُقتل 
يف مع�سكر اعتقال. 

اإعادة الفل�صطينيني اإىل املقدمة
نتانياهو،  بنيامني  امل��ع��ار���س��ة،  رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
الفل�سطينيني  يعيد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اإن 
“احلفرة”  يف  اإ�سرائيل  ويرمي  الدولية،  املن�سة  اإىل  

الفل�سطينية.
واأ�سار نتانياهو اإىل اأن اإيران ت�سري ب�سرعة نحو اتفاق 
البيد  اأن  مدعياً  للخطر  ا�سرائيل  بقاء  يعر�س  ن��ووي 
ع��ام. وم��ن جانبه قال  اأك��ر من  �ساكًنا منذ  ال يحرك 

اإن تن�سيق موقف القاهرة واخلرطوم 
حمورا  ك��ان  النه�سة  ل�سد  بالن�سبة 
ال�سي�سي  م����ب����اح����ث����ات  يف  م����ه����م����ا 
والربهان، خا�سة بالنظر اإىل اعتبار 
هذا امللف ق�سية اأمن قومي للبلدين، 
مع توقف املفاو�سات مع اإثيوبيا منذ 

عدة اأ�سهر.

اال�صتقرار ال�صوداين
اللقاء  اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  هريدي  و�سدد 
اإيجاد ت�سوية مقبولة  اإطار حر�س م�سر على  ياأتي يف 
األقاها  التي  الكلمة  بعد  خا�سة  ال�سودان،  يف  ومر�سية 
اأن  خاللها  واأك��د  نيويورك  يف  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س 
لتحقيق  منتخبة  حكومة  وراء  ب��ق��وة  �سيقف  اجلي�س 

التحول الدميقراطي.
�سهد  اللقاء  اأن  ال�سابق  امل�سري  الدبلوما�سي  واأو���س��ح 
ت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح���ول االأو�����س����اع ال��داخ��ل��ي��ة يف 
البلدين  الثنائية بني  العالقات  ال�سودان، وبحث ملف 
الرتكيز  لكن  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  تطويرها  و�س��بل 
حم���وًرا  ك���ان  اخل���رط���وم  يف  ال�سيا�سية  االأو����س���اع  ع��ل��ى 

اأ�سا�سياً.
اأمام  كلمته  خ��الل  تعهد  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  وك��ان 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بالتحول الدميقراطي 

يف بالده عرب انتخابات �سفافة، قائاًل:
وتعزيز  ال�����س��الم  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  “ملتزمون   
عرب  الدميقراطي  للتحول  و�سوال  ال�سلمي  االنتقال 

انتخابات نزيهة و�سفافة«.
من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ان�سحاب  “قررنا  واأ����س���اف: 
احلوار وال�سلطة الإتاحة املجال للقوى املدنية لت�سكيل 
البعثة  م��ع  ال��ع��م��ل  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  م�����س��ددا  حكومة”، 
االأممية لدعم االنتقال ال�سيا�سي يف ال�سودان، وكذلك 

ا�ستمرار التعاون مع قوات االأمم املتحدة.

اإ�سرائيل  دول��ة  يائري البيد  “يدير  فقال:  دان��ون  داين 
وحزبه،  االن��ت��خ��اب��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات حملته  وف��ق��اً  ف��ق��ط 
حتت  منا�سراً  ولي�س  زعيم  اإىل  اإ�سرائيل  دول��ة  حتتاج 
الق�سية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإن  ال��وزراء،  رئي�س  �ستار 
البيد  اأن  يثبت  االإي����راين  التهديد  ب��دل  الفل�سطينية 
معني فقط بحملته االنتخابية، ولي�س بخدمة م�سالح 
ال��ل��ي��ك��ود وع�سو  اإ���س��رائ��ي��ل«. وق���ال رئ��ي�����س كتلة  دول���ة 
ب�سكل  الليلة  ا�ست�سلم  “البيد  ليفني:  ياريف  الكني�ست 
خمز ملوؤيدي االإرهاب من ال�سلطة الفل�سطينية” على 
ملكانة  قاتلة  �سربة  وج��ه  البيد  اأن  واأك���د  تعبريه.  ح��د 
والقول  العامل  اأمام  الوقوف  بدل  ال�سيا�سية،  اإ�سرائيل 
�سراحة اإن اأر�س اإ�سرائيل ملك ل�سعب اإ�سرائيل، وتابع 
“البيد اأمام كارهي اإ�سرائيل، تخلى عبثا عن االإجنازات 
العمل  �سنوات  خالل  نتانياهو  حققها  التي  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي اجلاد«.
نواجهه يف  ال��ذي  ال��ق��رار  ه��و  “هذا  ق��ائ��اًل:  وا�ستطرد 
م�ستقرة  وطنية  حكومة  بني  ق��رار  املقبلة،  االنتخابات 
بقيادة نتانياهو حتمي اأر�س اإ�سرائيل وتعزز اال�ستيطان 
ي�����س��اري��ة �سعيفة  وحت���اف���ظ ع��ل��ى االأم�������ن، وح���ك���وم���ة 
اإ�سرائيل  اأر�����س  ع��ن  للتخلي  لبيد  ب��ق��ي��ادة  وخ��ط��رية 
اإرهابية خطرية يف  امل�ستوطنات، واقامة دولة  وتدمري 

قلب االأر�س«.
وقال رئي�س منظمة “اإم ترت�سو” ماتان بيليغ: “الي�سار 
اأيام  اإىل  ويعيدنا  فل�سطينية  دول���ة  اإق��ام��ة  اإىل  ي��ق��ود 
عاماً   30 يعيدانا  وغانت�س  البيد  اأن  يجب  ال  اأو�سلو، 
اإىل الوراء«. واأ�ساف اأن “البيد يعيد اإ�سرائيل اإىل زمن 
اأو�سلو وانفجار البا�سات، لقد اأعطى البيد االآن اأ�سباباً 
�سد  االإره����اب  وموا�سلة  اأك��ر  روؤو���س��ه��م  لرفع  للعرب 

على حد قوله. اجلنود واملدنيني”، 

كوريا �ل�ضمالية تطلق �ضاروخا بال�ضتيا  •• �شيول-اأ ف ب

اأطلقت كوريا ال�سمالية من جديد 
يف  حم��دد  غ��ري  بال�ستيا  �ساروخا 
ب��ح��ر ال�����س��رق  اأم�����س االأح����د على 
ما قال اجلي�س الكوري اجلنوبي، 
ب���ع���د و�����س����ول ح���ام���ل���ة ط����ائ����رات 
النووية  بالطاقة  تعمل  اأمريكية 
تدريبات  الإج������راء  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل 
وقبل ايام من زيارة نائبة الرئي�س 
االأمريكي كاماال هاري�س ل�سيول.

وجت�����ري ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة منذ 
اأ�سهر �سل�سلة قيا�سية من جتارب 
االأ�سلحة بينما توقفت املفاو�سات 
م�����ع امل���ج���ت���م���ع ال����������دويل ب�������س���اأن 

برناجمها النووي وال�ساروخي.
وقال اجلي�س الكوري اجلنوبي يف 
ق�سري  �ساروخا  “ر�سد  اإن��ه  بيان 
ال�سمالية  ك��وري��ا  اأط��ل��ق��ت��ه  امل���دى 
 21،53(  06،53 ال�������س���اع���ة 
من  ال�����س��ب��ت(  غرينت�س  ب��ت��وق��ي��ت 
مبقاطعة  ت���اي���ت�������س���ون  حم���ي���ط 
البحر  باجتاه  ال�سمالية  بيونغان 

ال�سرقي” )بحر اليابان(.
 600 ن���ح���و  ال���������س����اروخ  وق����ط����ع 
بلغ  اأق�سى  ارتفاع  على  كيلومرت 

60 ك��ي��ل��وم��رًتا وب�����س��رع��ة م���اخ 5 
�ساعة(،   - ك��م   6000 )ح����وايل 
امل�سرتكة  االأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  وف����ق 

الكورية اجلنوبية.
ال�ساروخية  االإط�����الق  وع��م��ل��ي��ة 
ه����ذه، وه���ي واح����دة م��ن عمليات 
كثرية مماثلة نفذتها بيونغ يانغ 
اأعقاب  يف  اأي�سا  تاأتي  ال��ع��ام،  ه��ذا 
تقارير تفيد باأن كوريا ال�سمالية 
�ساروخ  الخ���ت���ب���ار  ت�����س��ت��ع��د  رمب����ا 

بال�ستي تطلقه من غوا�سة.
من جهتهم حتدث خفر ال�سواحل 
احتمال  ع���ن  اأي�����س��ا  ال��ي��اب��ان��ي��ون 
قد  ب��ال�����س��ت��ي  �����س����اروخ  ي���ك���ون  اأن 
وزارة  معلومات  على  بناء  اأُط��ِل��ق 
ال���دف���اع ال��ي��اب��ان��ي��ة، ط��ال��ب��ني من 
ال�سفن توخي احلذر. وقال خفر 
اأن  ال�سفن  “ُيطلب من  ال�سواحل 
معلومات  اأي  اإىل  متنبهة  ت��ك��ون 
اأج�سام  اأي  لوحظت  واإذا  جديدة، 
غريبة يرجى عدم االقرتاب منها 

ولكن اإبالغ خفر ال�سواحل«.
اليابانية  ال���دف���اع  وزارة  وق��ال��ت 

املنطقة  امل��ق��ذوف �سقط خ��ارج  اإن 
االقت�سادية اخلال�سة لليابان.

الياباين  ال���دف���اع  وزي�����ر  و����س���رح 
لل�سحافة  ه����ام����ادا  ي���ا����س���وك���ازو 
على  ال��ع��م��ل  ال��ي��اب��ان  “�ستوا�سل 
ت��ع��زي��ز ق���درات���ه���ا ال��دف��اع��ي��ة من 
خ����الل در�����س خ���ي���ارات ع����دة، مبا 
يف ذل����ك احل�����س��ول ع��ل��ى ق����درات 

اال�ستجابة«.
االإط�����الق  ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأ�����س����اف 
امل��ت��ك��ررة م��ن ج��ان��ب ب��ي��ون��غ يانغ 
اأن  معتربا  اإطالقا”،  ُتغتَفر  “ال 
“التح�سن امللحوظ يف تكنولوجيا 
ال�سواريخ لديها هو اأمر ال ميكننا 

جتاهله«.
وو�سلت حاملة طائرات اأمريكية 
اإىل كوريا اجلنوبية اجلمعة للمرة 
�سنوات،  خم�س  نحو  منذ  االأوىل 
م�سرتكة  ع�سكرية  م��ن��اورات  قبل 
يف عر�س للقوة موجه اإىل كوريا 

ال�سمالية امل�سلحة نوويا.
ور�����س����ت ال�����س��ف��ي��ن��ة ي����و اإ�������س اإ�����س 
رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة 

جمموعتها  و����س���ف���ن  ال����ن����ووي����ة 
بو�سان  م���دي���ن���ة  يف  ال���������س����ارب����ة 

ال�ساحلية اجلنوبية.
موؤ�س�سة  املحلل يف  كيم  �سو  وق��ال 
بر�س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة  ران��������د 
واقع  االأخ���ري  االخ��ت��ب��ار  “توقيت 
ا�س  ا���س  يو  ال�سفينة  و�سول  بني 
رونالد ريغان هذا اال�سبوع وزيارة 
اإىل �سيول  نائبة الرئي�س هاري�س 
“اإنها  اأ���س��اف  امل��ق��ب��ل«.  االأ���س��ب��وع 
و���س��ي��ل��ة ل��ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة لكي 

تظهر حتديها للتحالف«.
من جهته قال ليف-اإيريك اإي�سلي 
االأ�ستاذ بجامعة اإيوا يف �سيول اإن 
جتري  اأن  مي��ك��ن  ي���ان���غ  “بيونغ 
اأث���ن���اء وجود  ا���س��ت��ع��را���س��ا ل��ل��ق��وة 
ال��ط��ائ��رات االأم��ريك��ي��ة يف  حاملة 

كوريا اجلنوبية«.
ال�سمالية  كوريا  “اختبارات  لكن 
اط����ار حملة  ت���اأت���ي خ�����س��و���س��ا يف 
طويلة لزيادة قدراتها الع�سكرية 

ح�سب اي�سلي. الهجومية”، 
وح����������ذرت ال����رئ����ا�����س����ة ال����ك����وري����ة 

كوريا  اأن  م��ن  ال�سبت  اجل��ن��وب��ي��ة 
ال�سمالية ت�ستعد الختبار �ساروخ 
غوا�سة  م�����ن  ي���ط���ل���ق  ب���ال�������س���ت���ي 
كانت  ���س��الح  وه����و   )SLBM(

جربته يف اأيار-مايو.
اجلنوبية  ك���وري���ا  رئ��ي�����س  وت��ع��ه��د 
امل��ت�����س��دد ي���ون ����س���وك-ي���ول الذي 
توىل مهماته يف اأيار-مايو، تكثيف 
امل�سرتكة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل����ن����اورات 
�سنوات  بعد  املتحدة  الواليات  مع 
من ف�سل الدبلوما�سية مع كوريا 

ال�سمالية يف عهد �سلفه.
الدفاع  وزارة  يف  م�����س��وؤول  وق����ال 
الكورية اجلنوبية لوكالة فران�س 
الطائرات  “ن�سر حاملة  اإن  بر�س 
ي���و اإ������س اإ������س رون����ال����د ري���غ���ان يف 
التحالف  ق�����وة  ي��ظ��ه��ر  ب���و����س���ان 
االأمريكي”. اجل��ن��وب��ي  ال���ك���وري 

اأ�ساف ان الزيارة ت�ستهدف “ردع 
وال�ساروخية  النووية  التهديدات 

لكوريا ال�سمالية«.
قيا�سيا  ع���ددا  ي��ان��غ  بيونغ  اأج���رت 
العام،  ه��ذا  االأ�سلحة  جت��ارب  م��ن 

وع�����م�����دت يف وق������ت ����س���اب���ق ه���ذا 
ي�سمح  قانون  تعديل  اإىل  ال�سهر 
وقائية  نووية  �سربة  بتنفيذ  لها 
وت����ع����ه����دت ع�������دم ال���ت���خ���ل���ي عن 

اأ�سلحتها النووية.
وت�������راف�������ق ال�������س���ف���ي���ن���ة ي������و اإ�������س 
اإ��������س رون�����ال�����د ري����غ����ان يف زي�����ارة 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ���س��ف��ي��ن��ت��ان من 
جم��م��وع��ت��ه��ا ال�������س���ارب���ة، ي���و اإ����س 
اإ�������س ت�����س��ان�����س��ي��ل��ورزف��ي��ل، ط����راد 
اإ�س  اإ���س  ويو  املوجهة،  ال�سواريخ 
املوجهة،  ال�سواريخ  باري مدمرة 

بح�سب البحرية االأمريكية.
لالأنباء  ي��ون��ه��اب  وك��ال��ة  وذك����رت 
تدريبات  يف  �ست�سارك  القطع  اأن 
ال�سرقي  ال�ساحل  على  م�سرتكة 
لكوريا اجلنوبية هذا ال�سهر. كما 
الغوا�سة  فيها  ت�سارك  اأن  ُيتوقع 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة يو 
زيارة  وت��اأت��ي  اأنابولي�س.  اإ���س  اإ���س 
على  اأ�سهر  بعد  الطائرات  حاملة 
الكوريني  امل�����س��وؤول��ني  حت���ذي���رات 
اأن  من  واالأم��ريك��ي��ني  اجلنوبيني 
ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����س��م��ايل كيم 
اأون ي�ستعد الإجراء جتربة  جونغ 

نووية اأخرى.
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رحالت  توجد  ال  تكاد  فاإنه  ال�سني،  يف  ر�سمية  م�سادر  اأي  عنها  تتحدث 
طريان جتارية حتلق فوق العا�سمة بكني اأم�س االأول ال�سبت، يف ظل تقارير 

اأي�ساً تتحدث عن اإلغاء جميع رحالت القطارات واحلافالت بالعا�سمة.
العديد من  اإلغاء  اأنه مت  بكني  العا�سمة  ملطار  االإلكرتوين  املوقع  وُيظهر 
الرحالت اجلوية من العا�سمة ال�سينية. لكن وكالة “�سينخوا” ال�سينية 
الر�سمية، ن�سرت اأم�س االأول، خرباً الحتفال الرئي�س ال�سيني “مبهرجان 
من  باملزارعني  التقى  واأن��ه  اخلام�س  �سوي”  فينج  ال�سينيني  الفالحني 
جميع اأنحاء البالد. ونقلت �سينخوا عن �سي اأنه “يتعني على جلان احلزب 
واحلكومات على جميع امل�ستويات اأن تنفذ ب�سكل �سامل �سيا�سات وقرارات 
احلزب املركزي املتعلقة مب�سروع �سام نونغ لتعزيز �سمانات االأمن الغذائي، 
وا�ستقرار الو�سع االأ�سا�سي للزراعة، وتقوية وتو�سيع اإجنازات الق�ساء على 
اإىل  ال�سيني  الرئي�س  من  تهنئة  ر�سالة  اأم�س،  �سينخوا  ون�سرت  الفقر«. 

مت اإلغاء 652 رحلة يف مطار �سنغهاي بودونغ الدويل، مبعدل اإلغاء 54 
%. وباملثل مت اإلغاء 542 رحلة يف مطار �سينزين باوان، وهو ما ميثل 51 
% من اإجمايل الرحالت. وعلى املوقع االإلكرتوين الأعلى هيئة طريان يف 
ال�سني، ال يوجد تف�سري ر�سمي، ومع ذلك ذكر موقع »Netease« وهي 
بوابة اإخبارية �سينية رئي�سية، اأم�س االأول اأن االإلغاءات كانت ب�سبب تفجر 

االإ�سابات مبر�س كوفيد-19 يف العديد من املقاطعات ال�سينية.
فيما اأفاد مرا�سل “نوفو�ستي” يف بكني، باأن االأو�ساع يف العا�سمة ال�سينية 
ما  مكّذباً  اعتيادي،  ب�سكل  اليومية  اأعمالهم  ميار�سون  وال�سكان  طبيعية 

اأ�سيع من اأنباء عن “حدوث انقالب ع�سكري يف ال�سني«.
يف عطلة  وي�ستعد �سكان العا�سمة ال�سينية بن�ساط ل�”االأ�سبوع الذهبي”، 
جمهورية  لتاأ�سي�س  ال�73  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  اأي���ام  �سبعة  مدتها  ر�سمية 

ال�سني ال�سعبية، التي ت�سادف يف ال�1 من اأكتوبر-اأيلول املقبل.
ومت تزيني �ساحة تيانامنن ال�سهرية يف بكني بالزهور وفق تن�سيق تقليدي 
فيما ت�ستقطب هذه الفعاليات  على �سكل “�سلة مليئة بالورود والفواكه”، 

�سنوياً الكثري من ال�سياح من جميع اأنحاء البالد.

•• بكني-وكاالت

ت�سدر ها�ستاق “انقالب ال�سني” موقع التوا�سل االجتماعي تويرت بعد 
اأنباء عن االإطاحة بالرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ وو�سعه رهن االإقامة 

اجلربية، دون اأي اإعالن ر�سمي عن ذلك.
اإلغاء جماعي للرحالت  وتزامنت تلك االأنباء مع ر�سد تقارير ت�سري اإىل 

اجلوية يف ال�سني، دون تو�سيح اأ�سباب ذلك االإلغاء.

ما الق�صة ؟
االإن�سان  ح��ق��وق  ونا�سطة  امل��ع��ار���س��ة  ن�سرتها  ت��غ��ري��دة  بعد  الق�سة  ب���داأت 
باأنه  و�سفت  فيديو  مقطع  ع��ن  ع��ب��ارة  زي��ن��غ،  جينيفر  ال��ب��ارزة،  ال�سينية 

ا�سطفاف حلافالت لو�سع الرئي�س ال�سيني قيد االإقامة اجلربية.
وتفاعل املئات مع التغريدة التي ن�سرتها املعار�سة ال�سينية والتي تزامنت 

مع اإلغاء الرحالت اجلوية يف ال�سني دون اإعالن �سبب وا�سح لذلك.
التي مل  التكهنات  و�سط هذه  اأنه  االأمريكية  “نيوزويك”  وك�سفت جملة 

الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�س ال�سحيفة ال�سينية، معرباً عن تهانيه القلبية 
جلميع املديرين التنفيذيني وموظفي ال�سحيفة.

هدوء االأو�صاع
9583 رحلة  اإلغاء  اإن��ه مت   »The Epoch Times« وذك��ر تقرير ملوقع
جوية على م�ستوى البالد يف 21 �سبتمرب)اأيلول(. وبلغت ن�سبة الرحالت 

امللغاة %59.66 من اإجمايل الرحالت املجدولة يف اليوم.
للمعلومات عن  Flight Master يعمل كم�سدر  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
ذلك،  ع��الوة على  ال��دول��ة،  وال�سفر يف  التذاكر  ال��ط��ريان وحجز  خ��دم��ات 
ذكرت التقارير اأن بع�س مراكز النقل اجلوي يف ال�سني لديها تقرير اإلغاء 
األغى  ال��دويل  العا�سمة بكني  اأن مطار  التقرير  واأ�ساف   .%  50 جت��اوز 
622 رحلة، مما اأدى اإىل معدل اإلغاء بن�سبة 60 %. باالإ�سافة اإىل ذلك، 

ما ق�ضة ها�ضتاق »�نقالب �ل�ضني«؟

•• باري�س-اأ ف ب

واعتقل  االأق��ل  على  �سخ�سا   41 قتل 
اإي�����ران خ���الل ث��م��اين ليال  امل���ئ���ات يف 
وفاة  على  احتجاجا  التظاهرات  م��ن 
احتجازها  اأثناء  اأميني  مه�سا  ال�سابة 
جديدة  ح�سيلة  وف��ق  ال�سرطة،  ل��دى 

اأعلنتها و�سائل اإعالم ر�سمية.
وفاة  يف  �سلوع  اأي  ال�سلطات  وتنفي 
وتندد  ع���ام���ا   22 ال���ب���ال���غ���ة  اأم���ي���ن���ي 
ب��امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال���ذي���ن ي���ن���زل���ون اإىل 
ال�����س��ارع ك��ل م�����س��اء م��ن��ذ 16 اأي��ل��ول-

غ�سبهم،  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ���س��ب��ت��م��رب 
�سغب”  “مثريو  ب���اأن���ه���م  ف��ت�����س��ف��ه��م 

و”معادون للثورة«.
بقيت  بعدما  الكردية  ال�سابة  توفيت 
ثالثة اأيام يف غيبوبة اإثر توقيفها يف 
“لبا�سها  ب�سبب  االإي��ران��ي��ة  العا�سمة 

غري املحت�سم«.
عدد  ب���اأن  الر�سمي  التلفزيون  واأف����اد 
بث  ك���م���ا   ،41 اإىل  ارت����ف����ع  ال��ق��ت��ل��ى 
يف  ال�سغب”  “مثريي  تظهر  لقطات 
اإ�سافة  ط��ه��ران  وغ��رب  �سمال  ���س��وارع 
قائال  املحافظات”،  “بع�س  اىل 
عامة  ممتلكات  يف  النار  اأ�سعلوا  اإنهم 
وخا�سة. غري اأن العدد قد يكون اأكرب 
“ايران  منظمة  اأف�����ادت  اإذ  ذل���ك  م��ن 
احلكومية  غ���ري  رايت�س”  ه��ي��وم��ن 
اأو�سلو  يف  مقرا  تتخذ  التي  املعار�سة 
ب�سقوط ما ال يقل عن خم�سني قتيال 

خالل قمع التظاهرات.
غري  بلوك�س”  “نت  منظمة  واأف����ادت 
اأمن  مبراقبة  تعنى  ال��ت��ي  احلكومية 
ال�سبكات وحرية االنرتنت باأن �سكايب 
اإطار  يف  اإي���ران،  يف  مقيدا  االآن  اأ�سبح 
احلملة على االت�ساالت التي ا�ستهدفت 
“ان�ستغرام”  م���ث���ل  امل���ن�������س���ات  اآخ������ر 

و”وات�ساآب” و”لينكداإن«.
وحت�����دث�����ت ت����ق����اري����ر ع�����ن اع���ت���ق���االت 
اهلل  عزيز  اجل���رنال  واأع��ل��ن  باجلملة، 
كيالن  حمافظة  �سرطة  قائد  مالكي 
ال�سغب  م��ث��ريي  م��ن   739 “اعتقال 
وفق  املحافظة  يف  امراأة”   60 بينهم 

وكالة ت�سنيم لالأنباء.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

والهند من على منرب  ال�سني  دعت 
االأمم املتحدة اإىل حل �سلمي للحرب 
الدعم  تقدمي  دون  اأوكرانيا، من  يف 
ان��ت��ق��دت من  ال��ت��ي  امل��ع��زول��ة  ملو�سكو 
يف  الب�سع”  رو���س��ي��ا  “رهاب  جهتها 

الغرب.
وانغ  ال�سيني  وزي��ر اخلارجية  ودع��ا 
ي��ي ال�����س��ب��ت اأوك���ران���ي���ا ورو���س��ي��ا اإىل 
“يتفاقم”،  النزاع بينهما  عدم ترك 
اجلمعية  اأم������ام  خ��ط��اب��ه  يف  وذل�����ك 

العامة لالأمم املتحدة.
وقال “ندعو جميع االأطراف املعنية 
وحماية  االأزم�������ة  ت��ف��اق��م  م��ن��ع  اإىل 
احلقوق وامل�سالح امل�سروعة للبلدان 

النامية«.
لت�سهيل  ه��ي  “االأولوية  اأن  واأك����د 
“حل  اإىل  داعيا  �سالم”،  مفاو�سات 
عرب  االأوكرانية”  ل���الأزم���ة  �سلمي 

حمادثات “�سريحة وبراغماتية«.
وال�������س���ني حم����اي����دة ر����س���م���ي���ا، لكن 
الغربيني يتهمونها اأحيانا بالت�ساهل 
م�سوؤولني  اأن  رغ���م  رو���س��ي��ا،  ح��ي��ال 
اأم��ريك��ي��ني اأب�����دوا اآم����اال ح���ذرة بعد 

مولوتوف  زجاجة  �إلقاء 
ـــفـــارة  ـــض ـــ� ـــى �ل ـــل ع
�ليونان  يف  �لإير�نية 

•• اأثينا-اأ ف ب

اأُلقيت زجاجة مولوتوف ليل ال�سبت 
االأح���د على ال�����س��ف��ارة االإي��ران��ي��ة يف 
وفق  باأ�سرار،  تت�سبب  اأن  دون  اأثينا 
اأف���ادت وك��ال��ة االأن��ب��اء اليونانية  م��ا 

اأم�س االأحد.
ال�سرطة  ع����ن  ال����وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ق��ول��ه��ا اإن�����ه يف ح���وايل 
 10،00( �سباحاً   1،00 ال�ساعة 
ال�سبت(،  م�ساء  غرينت�س  بتوقيت 
نارية  دراج���ة  على  �سخ�سان  األ��ق��ى 
ووج�����وه�����ه�����م�����ا م����غ����ط����اة زج����اج����ة 
ان��ف��ج��رت ع��ل��ى حائط  م���ول���وت���وف 
ال�سفارة. وكان حوايل 200 �سخ�س 
جتمعوا بعد ظهر ال�سبت يف ميدان 
احتجاجاً  اأثينا  و�سط  يف  �سينتاغما 
ع��ل��ى ق��م��ع اإي������ران ل��ل��ت��ظ��اه��رات يف 
اأعقاب وفاة ال�سابة مه�سا اأميني بعد 
ت  اأن اعتقلها �سرطة االأخالق. وق�سّ
ن�ساء اإيرانيات �سعرهن ت�سامناً مع 
مه�سا اأميني، ورفعن الفتات حتمل 

�سعار “قولوا ا�سمها!«.

•• الفجر -تون�س
حذرت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
اعتربته  مبا  مو�سي،  عبري  احلر 
تراجعا متعمدا يف حقوق املراأة يف 

تون�س. 
واأ�����س����ارت م��و���س��ي خ�����������������الل ندوة 
القيادات  ح����ول  ح��زب��ه��ا  ن��ظ��م��ه��ا 
الن�س������ائية حتت �سعار “احلق������وق 
اأحم�ر”،  خ������ط  للمراأة  املكت�س�����بة 
اىل اأن حزبه������ا �س����ينظم ال�س�����بت 
حتركا  اك�����ت�����وب�����ر،   1 ال�������ق�������ادم، 
وزارة  مقر  اأم������ام  احتجاجي�����ا 
والطفول����ة  واالأ����س���������������رة  امل�������راأة 
عن  للتعبري  ال�س������ن،  وكب������ار 

ال����رتاج����ع ع���ن حقوق  رف�����س��ه��م 
الن�ساء.

هذا  اأن  م��و���س��ي  اأك������دت  ك��م��������������������������ا 
التحرك ياأتي للت�سدي ملحاوالت 
اق�����س��اء امل�����راأة م��ن امل�����س��ه��د العام 
وع���ل���ى ال���ن���ي���ل م����ن ح��ق��وق��ه��ا يف 
وعلى  االن���ت���خ���اب���ي،  ال��ق��ان��������������������ون 
الربمل�����ان  م���ن  امل�������راأة  اق�����س�����������������اء 
ال�سيا�سية  احل��ي��������اة  وم���ن  امل��ق��ب��ل 

عموما.
   وبينت عبري مو�سي اأن القانون 
االن��ت��خ��اب��ي االأخ����ري ج���اء لن�سف 
تراجعا  وب��ذل��ك  ال��ن�����س��اء  ح��ق��وق 
عن النموذج املجتمعي البورقيبي 
التي  للقوى  ه��دف��ا  اأ�سبح  ال���ذي 

على  “�سيطروا”  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اإن 
�سمال  يف  اأ�سنويه  مدينة  م��ن  اأج����زاء 

غرب اإيران.
واأظهرت م�ساهد م�سورة متظاهرين 
لكن  الن�سر،  ���س��ارة  راف��ع��ني  ي�سريون 
اأب����دى خم���اوف من  “هنكاو”  م��رك��ز 
املدينة  ق��م��ع ج���دي���دة يف ه���ذه  ح��م��ل��ة 

الكردية.
 واأق�������رت ال�����س��ل��ط��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة ب���اأن 
ثالث  ه���اج���م���وا  ال�����س��غ��ب  “مثريي 
لكنها  امل��دي��ن��ة،  يف  للبا�سيج”  ق��واع��د 
التابعة  االأنباء  وكالة  نفت من خالل 
االأم�����ن خ�سرت  ق����وات  ت��ك��ون  اأن  ل��ه��ا 

ال�سيطرة على اأنحاء من املدينة.
اإبراهيم  االإي�����راين  ال��رئ��ي�����س  وت��وع��د 
رئي�سي ال�سبت ب�”التعامل بحزم” مع 
هاتفي  ات�سال  يف  وذل��ك  التظاهرات، 
البا�سيج  عائلة عن�سر من  اأج��راه مع 
قتل يف م�سهد، بح�سب ما اأوردت وكالة 

اإرنا الر�سمية.
با�سم  امل����ت����ح����دث  ن�������دد  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
اخل��ارج��ي��ة االإي��ران��ي��ة ن��ا���س��ر كنعاين 
اىل  “الرامية  االأمريكية  باملحاوالت 
موؤكدا  االإيرانية”،  بال�سيادة  امل�سا�س 

اأنها “لن متر من دون رد«.
توازيا ح�ّس احلزب االإ�سالحي االأبرز 
اإلغاء  اإيران ال�سبت، ال�سلطات على  يف 

اإلزامية ارتداء احلجاب.
اإي������ران  ���س��ع��ب  “احتاد  ح�����زب  وق������ال 
مقربون  ���س��ك��ل��ه  ال����ذي  االإ�سالمي” 
االأ�سبق  االإ����س���الح���ي  ال��رئ��ي�����س  م���ن 
 ”2005-1997“ خ��امت��ي  حممد 
ب�”اإعداد  ال�سلطات  “يطالب”  اإن���ه 
العنا�سر القانونية التي متهد الإلغاء 
ما  وف��ق  االإجباري”،  احلجاب  قانون 

جاء يف بيان اأ�سدره ال�سبت.
لي�س  الذي  اأن احلزب  البيان  وا�ساف 
تعلن  ب��اأن  اأي�سا  يطالب  ال�سلطة،  يف 
عمل  “انتهاء  االإ�سالمية  اجلمهورية 
و”ال�سماح  ر�سميا”  االإر���س��اد  �سرطة 
دعا  ك��م��ا  ال�سلمية”.  ب��ال��ت��ظ��اه��رات 
حتقيق  جل���ن���ة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  احل������زب 
“حمايدة” يف وفاة اأميني و”االإفراج 

الفوري عن املوقوفني موؤخرا«.

وتواجه املتظاهرون على مدى ثماين 
اآليات  ليال مع قوات االأم��ن فاأحرقوا 
معادية  ���س��ع��ارات  واأط��ل��ق��وا  لل�سرطة 
العا�سمة  يف  االإ�سالمية  للجمهورية 
اأ�����س����ف����ه����ان وق����م  ط������ه������ران، ك����م����ا يف 
وع�سرات  )���س��م��ال(  وم�سهد  )و���س��ط( 
امل����دن االأخ������رى، وف���ق و���س��ائ��ل اإع���الم 
ويف  منهم.  املئات  واأوِق���ف  ونا�سطني. 
)����س���م���ال( وحدها  غ��ي��الن  حم��اف��ظ��ة 
ال�سغب  م��ث��ريي  م���ن   739“ اأوق�����ف 
ما  ب��ح�����س��ب  امراأة”  ���س��ت��ون  ب��ي��ن��ه��م 
قائد  لالأنباء عن  ت�سنيم  وكالة  نقلت 

ال�سرطة هناك.
واع��ت��ق��ل��ت ق����وات االأم�����ن اأع�������دادا من 
�سريف  واأف��اد  وال�سحفيني،  الن�سطاء 
من�سور من جلنة حماية ال�سحافيني 
وم���ق���ره���ا يف ال����والي����ات امل���ت���ح���دة عن 
االثنني،  م��ن��ذ  �سحفيا   11 ت��وق��ي��ف 
�سحيفة  م��ن  حميدي  نيلوفر  بينهم 

����س���رق اال���س��الح��ي��ة ال�����ذي ك��ت��ب عن 
االأخالق  �سرطة  اأوقفت  اأميني.  وف��اة 
اأميني املتحدرة من كرد�ستان )�سمال 
ب�سبب  اأيلول-�سبتمرب   13 يف  غ��رب( 
“لبا�سها غري املحت�سم”، وتوفيت بعد 

ثالثة اأيام يف امل�ست�سفى.
وحيدي  اأح��م��د  الداخلية  وزي��ر  واأك���د 
تتعّر�س  مل  اأم����ي����ن����ي  اأن  ال�������س���ب���ت 

لل�سرب.
ونقل عنه االإع��الم االإي��راين قوله اإن 
واملحادثات  العينية  ال�سواهد  “نتائج 
م����ع امل����وج����ودي����ن يف م���ك���ان احل�����ادث 
و�سائر  امل��ع��ن��ي��ة  االأج����ه����زة  وت���ق���اري���ر 
اأن��ه مل  اأظ��ه��رت  االأخ���رى  التحقيقات 

يكن هناك �سرب وا�ستخدام عنف«.
اأن احلكومة حتقق  اإىل  الوزير  واأ�سار 
“علينا  اأميني، م�سيفا  وف��اة  �سبب  يف 
للطبيب  ال���ن���ه���ائ���ي  ال��������راأي  ان���ت���ظ���ار 

ال�سرعي، وهو اأمر ي�ستغرق وقتا«.

“يتبعون  ب��اأن��ه��م  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  وات��ه��م 
االأوروبية  وال���دول  املتحدة  ال��والي��ات 

واملجموعات املعادية للثورة«.
ال�سبت  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وت����وع����دت 
الأعمال  ال��ت�����س��دي  “�ستوا�سل  ب��اأن��ه��ا 
الكامل  االل�����ت�����زام  م����ع  ال���������س����غ����ب... 

بالقواعد القانونية واالإ�سالمية«.
وردا على التظاهرات، عباأت احلكومة 
الذين  االأ����س���خ���ا����س  اآالف  اجل��م��ع��ة 
ت��ظ��اه��روا ع��رب اإي���ران دع��م��ا للحجاب 

وتنديدا ب�”مثريي ال�سغب«.
جتددت  الليلية  ال��ت��ظ��اه��رات  اأن  غ��ري 
وت��خ��ل��ل بع�سها  ���س��اع��ات  ب�����س��ع  ب��ع��د 
مدن  ويف  ط���ه���ران  يف  ع��ن��ف  اأع����م����ال 
غرب(،  )���س��م��ال  ت��ربي��ز  بينها  اأخ����رى 
على ما اأظهرت ت�سجيالت ن�سرت على 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.
ويف بع�س الت�سجيالت ميكن م�ساهدة 
عنا�سر اأمن يطلقون الذخرية احلية 

متظاهرين  ب���اجت���اه  ي���ب���دو،  م���ا  ع��ل��ى 
غري م�سلحني يف بريان�سهر وماهاباد 
ن�سرته  م�سور  ت�سجيل  ويف  واأورم��ي��ا. 
ميكن  رايت�س”،  ه��ي��وم��ن  “اإيران 
م�����س��اه��دة ع��ن�����س��ر م���ن ق�����وات االأم����ن 
اإي.كيه-47  ر�سا�س  من  النار  يطلق 
ب��اجت��اه متظاهرين يف  ي��ب��دو  م��ا  على 
اجلنوبية  ب��ال�����س��واح��ي  ري،  ���س��ه��ري 

لطهران.
الدولية  ال���ع���ف���و  م��ن��ظ��م��ة  وات���ه���م���ت 
ق��وات االأم���ن ب��اإط��الق ال��ن��ار “ب�سورة 
م��ت��ع��م��دة... ب��ال��ر���س��ا���س احل���ي على 
“حترك  اإىل  داع���ي���ة  متظاهرين” 

دويل عاجل لو�سع حد للقمع«.
“قطع  اأب�������دت خم������اوف ح���ي���ال  ك���م���ا 
اإيران  يف  عمدا”  املفرو�س  االإنرتنت 

مع حجب وات�ساب واإن�ستغرام.
من ناحية اأخرى قال مركز “هنكاو” 
حلقوق االإن�سان الكردي ومقره اأو�سلو 

ت�����س��ري��ح��ات ب��ك��ني ه���ذا االأ���س��ب��وع يف 
االأمم املتحدة.

والتقى الوزير ال�سيني يف نيويورك 
كوليبا،  دم��ي��رتو  االأوك����راين  نظريه 
موؤكدا له اأن بكني تدعو اإىل احرتام 

“وحدة اأرا�سي جميع الدول«.
“احلل  اأن  ال�سبت  وان��غ يي  واأ���س��اف 

القلق  ت��ب��دي��د  ي��ك��م��ن يف  االأ���س��ا���س��ي 
جميع  ب�����اأم�����ن  امل���ت�������س���ل  امل���������س����روع 
اأمنية  هند�سة  ب��ن��اء  ويف  االأط�����راف، 

متوازنة وفعالة ودائمة«.
واإث���ر ل��ق��اء االأ���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت جمعه 
بنظريه ال�سيني �سي جينبينغ، رحب 
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س 

ب�”املوقف املتوازن” لنظريه يف �ساأن 
اأوكرانيا، موؤكدا يف الوقت نف�سه اأنه 

“يتفهم قلقه” يف هذا ال�سدد.
اخلارجية  وزي�����ر  ن����دد  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
���س��ريغ��ي الف����روف ال�سبت  ال��رو���س��ي 
من على منرب االأمم املتحدة ب�”عداء 
و”�سخيف”  م�سبوق”  غري  لرو�سيا 

يف الغرب. وقال يف كلمة حاّدة النربة 
اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف  ل��رو���س��ي��ا  ال��ر���س��م��ي  “العداء  اإن 
ال���غ���رب غ���ري م�����س��ب��وق وات���خ���ذ االآن 

مدى �سخيفا«.
واأ�ساف “اإنهم ال يرتددون يف االإف�ساح 
باإحلاق  االك��ت��ف��اء  ب��ع��دم  نيتهم  ع��ن 
هزمية ع�سكرية ببالدنا بل بتدمري 
وزير اخلارجية  دعا  ب��دوره  رو�سيا«. 
الهندي �سوبرامانيام جي�سانكار اإىل 
وقال  والدبلوما�سية”.  “احلوار 
اأوكرانيا،  يف  ال�����س��راع  اح��ت��دام  “مع 
غالًبا ما ي�ساألوننا عن اجلانب الذي 
ن���ا، يف كل م��رة، يكون  نقف فيه. وردرُّ
اإىل  تقف  الهند  و���س��ادًق��ا.  م��ب��ا���س��ًرا 
دائ��م��ا على  و�ستظل  ال�����س��الم  ج��ان��ب 

هذا املوقف«.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، وم���ن ع��ل��ى منرب 
مقعد  ال  ح����ي����ث  امل����ت����ح����دة  االأمم 
اخلارجية  وزي�����ر  اأع���ل���ن  ل���ت���اي���وان، 
“�ستكافح  بالده  اأن  ال�سبت  ال�سيني 
االنف�سالية  ت��اي��وان  اأن�سطة  ب��ح��زم 
و���س��ت��ت��خ��ذ خ��ط��وات ق��وي��ة م��ن اأجل 

الت�سدي للتدخل اخلارجي«.
اإع����ادة  مل��ن��ع  “اأي حم��اول��ة  اإن  وق����ال 

املرحلة  يف  نف�سها  ف��ر���س  ت��ري��د 
القادمة.

   واع������ت������ربت رئ���ي�������س���ة احل�����زب 
ارادة  هناك  ان  احل��ر،  الد�ستوري 
امل�������راأة  دور  ل���ت���ق���زمي  مم��ن��ه��ج��ة 
يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وح��ت��ى يف 
احل����ي����اة االج���ت���م���اع���ي���ة واحل���ي���اة 
االقت�سادية، وانه مت تتويج ذلك 
قالت  ال��ذي  االنتخابي  بالقانون 
الن�ساء  ل��ن�����س��ف ح��ق��وق  ان���ه ج���اء 
رئي�سة  ت��ق��دمي  ع����دم  م�����س��ت��ن��ك��رة 
احلكومة جنالء بودن والوزيرات 
واحتجاجا  اعرتا�سا  ا�ستقالتهن 

على القانون.
   واأ�سافت ” يريدون ام��راأة بال 

قرار، ويريدون و�سع املراأة ملجرد 
ال���زي���ن���ة ام�����ام امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
املنتظم  ام��ام  اأنف�سهم  ولتبيي�س 
ال����دويل، ول��ك��ن احلقيقة ان��ه��ا ال 
ترى ال ت�سمع وال تتكلم وهذا ما 
بودن  جنالء  حكومة  يف  ن�ساهده 

ووزيراتها ».
كربى  ع���ار  “و�سمة  وت��اب��ع��ت     
ترتاأ�سها  ح��ك��وم��ة  ت��ع��رت���س  اأال 
من  كبري  ع�����دد  وفيه������ا  ام����راأة 
ال���وزي���رات، وي��ت��م ال���ت���داول يف ما 
واإال  االنتخابي  بالقانون  ي�سمى 
ا�ستقالة  وي���ق���دم���ن  ي��ن��ت��ف�����س��ن 
جماعية لو كن فعال يدافعن عن 

الن�ساء«.
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اأدانت �صمت ن�صاء احلكومة:

عبري مو�ضي ترف�س �إق�ضاء �ملر�أة من �مل�ضهد �لعام...!

�ل�ضلطات �ملو�لية لرو�ضيا تتهم كييف بق�ضف فندق 
•• مو�شكو-اأ ف ب

باإطالق  كييف  قوات  اأوكرانيا  جنوب  يف  لرو�سيا  املوالية  ال�سلطات  اتهمت 
القوات  التي حتتلها  االأح��د على فندق يف مدينة خري�سون  اأم�س  �ساروخ  

الرو�سية، ما ت�سبب ب�سقوط قتيلني اأحدهما نائب �سابق.
ومل يكن من املمكن التثبت من هذه املعلومات من م�سدر م�ستقل يف الوقت 

احلا�سر.
واأعلنت االإدارة املحلية التي �سكلها االحتالل الرو�سي يف بيان “اليوم قرابة 
ال�ساعة 5،30 )2،30 ت غ(، اأطلقت القوات امل�سلحة االأوكرانية �ساروخا 

على فندق بالي هوتيل باي ريبا�س” يف خري�سون.
العمل  ه��ذا  يف  �سخ�سان  قتل  االأول��ي��ة،  املعلومات  “بح�سب  البيان  وت��اب��ع 
االإرهابي” م�سيفا اأن “عنا�سر االإ�سعاف يوا�سلون البحث عن �سحايا بني 

االأنقا�س«.
اأحد  اأن  �سرتميو�سوف  كرييل  الرو�سية  املحلية  االإدارة  يف  امل�سوؤول  وق��ال 

القتيلني هو النائب االأوكراين ال�سابق املوؤيد لرو�سيا اأوليك�سي جورافكو.
اأي�سا  ي�ست�سيف  ك��ان  ال��ف��ن��دق  اأن  لرو�سيا  امل��وال��ي��ة  ال�سلطات  واأو���س��ح��ت 
�سحافيني من و�سائل اإعالم رو�سية عند اإ�سابته بال�ساروخ. ون�سرت �سبكة 
اأحد  تظهر  اأن��ه��ا  ذك��رت  ���س��ورا  الر�سمية  الرو�سية  التلفزيونية  تي”  “اآر 

م�سوريها لدى انت�ساله من احلطام.
اأربع  يف  لرو�سيا  املوالية  ال�سلطات  تنظم  وقت  يف  الق�سف  هذا  عن  واأعلن 
ا�ستفتاءات  اأوكرانيا مبا فيها خري�سون،  ت�سيطر عليها مو�سكو يف  مناطق 

حول �سمها اإىل رو�سيا ت�ستمر حتى الثالثاء.
وو�سفت كييف وحلفاوؤها الغربيون هذه اال�ستفتاءات ب�”املهزلة«.

و�سيطرت القوات الرو�سية على مدينة خري�سون عند بدء غزو اأوكرانيا يف 
اأواخر �سباط-فرباير.

وهي تقع يف منطقة ت�سن فيها قوات كييف هجوما م�سادا وا�سع النطاق 
منذ عدة اأ�سابيع.

عبري مو�سي  تعرت�س

جنل �ل�ضاه يدعو �جلي�س 
�لإير�ين للتمرد

•• عوا�شم-وكاالت

ر�سا  ال�سابق  اإي����ران  عهد  ويل  دع��ا 
بهلوي، اجلي�س االإيراين بعدم دعم 
النظام يف طهران، والتوقف عن قتل 
التي  االحتجاجات  املواطنني خالل 

ت�سهدها البالد.
ب��ه��ل��وي، يف مقابلة مع  ر���س��ا  وق���ال 
خماطباً  اإنرتنا�سيونال”،  “اإيران 
اأق�سموا  “الذين  االإي���راين  اجلي�س 
وال�سعب يجب  االأر���س  بالدفاع عن 

اأن يلتزموا بهذا الق�سم«.
واأك����د ويل ع��ه��د اإي�����ران ال�����س��اب��ق اأن 
باإطالق  ي��ق��وم  ال���داخ���ل���ي  “عدونا 
ال�����ن�����ار ع���ل���ى امل�����واط�����ن�����ني، ع���دون���ا 
ال��داخ��ل��ي ه���و ال��ن��ظ��ام ال����ذي يقتل 
النا�س، انتم اجلي�س يجب وانطالقاً 
من مهمتكم اأن تكونوا درعاً لل�سعب 

االإيراين االأعزل«.
كما قال جنل �ساه اإيران ال�سابق ر�سا 
بهلوي “يقول النا�س اإننا ال نريد اأن 
نحن  “اجلي�س”،  اأنتم  ننتقم منكم 
اإلينا  وان�سموا  تعالوا  لكن  نقبلكم، 

وتوقفوا عن دعم هذا النظام«.
واأ�سار ر�سا بهلوي اأن اأحد االإجراءات 
هو  االحتجاجات  لتنظيم  ال��الزم��ة 
اأمام  تقدمي وجه موحد للمعار�سة 
اأي�سا  العامل  “على  م��وؤك��داً  ال��ع��امل، 
البديل وه��ذا عمل ميكن  اأن يعرف 
للقوى ال�سيا�سية اأن تفعله بالتعاون 

فيما بينها«.
ال�سابق  اإي�������ران  ����س���اه  جن���ل  و����س���دد 
القوى  بني  الت�سامن  �سرورة  على 
“قد  ق��ائ��اًل  االإي���ران���ي���ة،  ال�سيا�سية 
�سيا�سية خمتلفة  اأذواق  لدينا  تكون 
ل���ك���ن هذه  م�����س��ت��ق��ب��ال،  اإي���������ران  يف 
لدينا  ي��ك��ون  اأن  ت��ق��ت�����س��ي  امل��رح��ل��ة 

هدف م�سرتك الإنقاذ البالد«.

�ل�ضني و�لهند تدعو�ن �إىل حل تفاو�ضي للحرب يف �أوكر�نيا 
توحيد ال�سني �سي�سحقها التاريخ«.

وكان الوزير ال�سيني التقى اجلمعة، 
ع���ل���ى ه���ام�������س اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة، 
بلينكن  اأن���ت���وين  االأم���ريك���ي  ن��ظ��ريه 
اإجرائهما  منذ  لهما  اجتماع  اأول  يف 
متوز-يوليو  يف  ب���ايل  يف  م�����س��اورات 
الفائت حيث اأعربا عن نيتهما اإحياء 

احلوار.
جمل�س  رئ��ي�����س��ة  زارت  ���س��ه��ر،  وب��ع��د 
بيلو�سي  نان�سي  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب 

تايوان، مثرية ا�ستياء بكني.
الرئي�س  اأك����د  االأح������د،  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
ا�ستعداد  ب����اي����دن  ج����و  االأم�����ريك�����ي 
ع�سكريا  للتدخل  املتحدة  ال��والي��ات 

يف حال جلاأت ال�سني اإىل القوة.
وانغ  ات��ه��م  بلينكن،  ل��ق��ائ��ه  وخ����الل 
اإ�سارات  ب�”اإر�سال  املتحدة  ال��والي��ات 
عرب  واخلطورة”  ال�������س���وء  ب���ال���غ���ة 
ت�����س��ج��ي��ع ا���س��ت��ق��الل ت����اي����وان، وفق 
اخلارجية  ل�������وزارة  ب���ي���ان  اأورد  م���ا 
بلينكن  اأك���د  جهته،  م��ن  ال�سينية. 
“ال�سالم  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  �����س����رورة 
تايوان،  م�����س��ي��ق  يف  واال�ستقرار” 
با�سم  م���ت���ح���دث  ن���ق���ل  م����ا  ب��ح�����س��ب 

اخلارجية االأمريكية.
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يهدف الرتويج لتهديد نووي اإىل زيادة تعزيز فكرة اأن رو�صيا، حتت احل�صار، لن ت�صمح لنف�صها اأبًدا بالهزمية

تــعــتــرب رو�ــضــيــا 
بـــوتـــني �أنـــهـــا 
�لآن  �نــتــقــلــت 
ـــة مــن  ـــر�ح ـــض �
ــــزو  حـــــــرب غ
�أوكــر�نــيــا  �ضد 
دفاع  حــرب  �إىل 
�ـــضـــد �لــنــاتــو

لأحــد  ينبغي  ل 
يــتــجــاهــل  �أن 
�لتي  ــعــو�مــل  �ل
تدريجيًا  ــوؤدي  ت
تـــاآكـــل �إىل 

ـــة  ـــال ـــح ـــت ـــض ��
��ـــضـــتـــخـــد�م 
�لأ�ضلحة هـــذه 

�لو�ضع �لع�ضكري يوجه �ل�ضلطة �لرو�ضية نحو و�ضائل �ل�ضتعجال �لق�ضوى

الروؤية الرو�صية ال تقوم على مبداأ »ال�صربة الثانية«

هل �إن هجوما نووّيا رو�ضّيا �إمكانّية و�ردة...؟
•• الفجر -�شرييل بريت 
ترجمة-خرية ال�شيباين

   يف 21 �صبتمرب، كرر فالدميري بوتني التهديد الذي 
�صبق ان اأعرب عنه يف نهاية فرباير، يف بداية غزو 
امل�صلحة  الــقــوات  وحـــدات  و�صع  عندما  اأوكــرانــيــا، 

الرو�صية امل�صوؤولة عن الت�صلح يف حالة تاأهب، واأكد 
اأن وحدة اأرا�صي رو�صيا مهددة، وال ي�صتبعد ا�صتخدام 

االأ�صلحة النووية.
الدول  روؤ�صاء  فيها  يتتاىل  التي  اللحظة  نف�ص  يف     
من�صة  على  نيويورك،  يف  العامل،  اأنحاء  جميع  من 
مطالبني   ،77 الـــ  املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية 

بوقف احلرب، اختار هو ا�صتئناف الهجوم، متخطيا 
عتبة جديدة يف اخلطاب امل�صفر جدا ب�صاأن االأ�صلحة 

النووية.

هل ال�صك الغربي مربر؟
   يف مواجهة ما يعتربونه نكو�صا اأو انتكا�صة، ينق�صم 

وال�صك  املروعة  ال�صكوكية  بني  جمــددا  الغربيون 
املقلق. ان جدّية ت�صريحات الرئي�ص الرو�صي مو�صع 

�صك، كما يف فرباير.
اإلخ:  “مبالغة”،  “افراط”،  “انزالق”،  “خداع”،   
النووية  املخاطر  تقليل  اإىل  تهدف  التي  التف�صريات 

على قدم و�صاق.

اأثار االإعالن عن التعبئة اجلزئية اأوىل املظاهرات اجلماهريية يف رو�سيا ا�ستعرا�س القوة بال�سواريخ البالي�ستية العابرة للقارات خالل عر�س �سنوي يف امليدان االأحمر مبو�سكو

االإ�سارة  يف  حم��ق��ون  امل�سككون    
اأنه حتى اال�ستخدام املحدود  اإىل 
ل��الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ���س��ي��ك��ون له 
ع��واق��ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى فالدميري 
من  ال��ف��ور  على  �سُيحرم  ب��وت��ني: 
ال�سني  يف  امل����رتددي����ن  م���وؤي���دي���ه 
نف�سه  و����س���ي���ع���ّر����س  وال����ه����ن����د؛ 
للغاية،  وا�سعة  داخلية  النتقادات 
معار�سة  ف��ي��ه  ت��ت��ج��ل��ى  وق����ت  يف 
على  “ُقب�س  ال�سوارع  يف  احل��رب 
حوايل 1300 �سخ�س م�ساء 21 
�سيخاطر  �سبتمرب”؛ وخ�سو�سا، 
القوى  م���ن  امل��ب��ا���س��ر  ب��االن��ت��ق��ام 
اأوكرانيا:  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

وفرن�سا.
اإذن، اأن نعترب �سبح    فهل يجب، 
هجوم نووي رو�سي غري واقعي؟ 
اأم اأنه من احلكمة التفكري يف ما 
ا�ستخدام  اح��ت��م��ال  يجعل  ال���ذي 
االأ����س���ل���ح���ة ال����ن����ووي����ة ب�����ات اأق����ل 
حترميا اليوم مما كان عليه قبل 

بدء احلرب يف اأوكرانيا؟
اليوم  ع��ن��ا���س��ر  ث���الث���ة  ت��ت��ح��د    
ل��ت��خ��ف��ي�����س ال��ع��ت��ب��ة ال���ن���ووي���ة يف 
يت�سكل  اأواًل،  ال��ك��رم��ل��ني:  ن��ظ��ر 
اخفاق  ���س��ي��اق  ال��ت��ه��دي��د يف  ه����ذا 
رو�سيا اإىل حد كبري يف “عمليتها 

الع�سكرية اخلا�سة”.
 ثانياً، لقد انف�سلت مو�سكو على 
م���دى ���س��ن��وات، وح��ت��ى اأك���ر من 
ذل���ك م��ن��ذ ف��رباي��ر امل��ا���س��ي، عن 
للحرب.  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  االأ���س��ال��ي��ب 
ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  اأخ��رًيا، 
ب��وت��ني نف�سه،  ُي��ظ��ه��ر ف��الدمي��ري 
بالتهديد  ال��ت��ل��وي��ح  خ����الل  م���ن 
التي  لل�سورة  ا  خمل�سً ال��ن��ووي، 
�سنوات  م���ن���ذ  ف��ر���س��ه��ا  ي����ح����اول 
-�سورة رجل، با�سم روؤيته للعامل 
ان حتتلها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وامل��ك��ان��ة 
بالده فيه، جاهز الأي �سيء على 

االإطالق.

رّد على �صياق االأزمة
   ك���م���ا ي�������راه ال���ك���رم���ل���ني، ف����اإن 
ال�سلطة  الع�سكري يوجه  الو�سع 
الرو�سية نحو و�سائل اال�ستعجال 
اأظهرت  ال���واق���ع،  يف  ال��ق�����س��وى. 
رو�����س����ي����ا ع����ج����زه����ا، خ������الل ع���دة 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  اأ����س���ه���ر، 

ك�سخ�س يجروؤ على ما ال يجروؤ 
املفرط  فاال�ستخدام  اأح��د.  عليه 
املفرطة  القوة  وا�ستخدام  للقوة 
املفهوم  لهذا  املميزة  ال�سمة  ه��ي 
على  اجل��راأة  اإن  لل�سلطة.  املغايل 
�سيكون،  ال��ن��ووي��ة  ال��ع��ت��ب��ة  ع��ب��ور 
م����ع هذه  ب���اخ���ت�������س���ار، مت���ا����س���ي���اً 

العالقة دون عقد مع القوة.
   اأخرًيا، اأ�سبح املوقف ال�سيا�سي 
اأك����ر   2022 ل����ع����ام  ل���رو����س���ي���ا 
االإج�������راءات  م���ع  االآن،  و����س���وًح���ا 
�سبتمرب   21 يف  املعلنة  االأخ���رى 
�سدر  ن����اح����ي����ة،  م�����ن  اجل����������اري. 
مر�سوم بتعبئة جنود االحتياط: 
املعاقبة  رو���س��ي��ا،  اأن  ي��وؤك��د  وه���ذا 
م�����ن ج���م���ي���ع اجل������ه������ات، حت�����ّول 
ن��ف�����س��ه��ا ب�����س��رع��ة، داخ���ل���ًي���ا، اإىل 
معّممة.  وثكنات  حما�سرة  قلعة 
ذكرنا،  كما  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 
عدة  يف  ا�ستفتاءات  تنظيم  �سيتم 
لتو�سيع  اأوك���ران���ي���ا  م���ن  م��ن��اط��ق 
اأرا�سي االحتاد الرو�سي وبالتايل 
لالأرا�سي  جديد  ت�سويه  تكري�س 

االأوكرانية.
   وه��ك��ذا، ت�ستعد رو���س��ي��ا حلرب 
مبا  لالحتفاظ  طويلة  ا�ستنزاف 
تعتربه االآن منطقة دفاعية �سد 
القرم  ج��زي��رة  �سبه  وه��ي  الناتو، 
وجزء من جنوب و�سرق اأوكرانيا. 
اإن الرتويج لتهديد نووي ميكن 
اإىل زيادة تعزيز  ت�سديقه يهدف 
رو�سيا،  ب��اأن  القائلة  الفكرة  ه��ذه 
حتت احل�سار، لن ت�سمح لنف�سها 

اأبًدا بالهزمية.
النووية  تهديداته  ك��رر  عندما    
ذهن  يف  ك����ان  ���س��ب��ت��م��رب،   21 يف 
بالتاأكيد  ب����وت����ني  ف�����الدمي�����ري 
ال���ت���داع���ي���ات ال��ره��ي��ب��ة ال���ت���ي قد 
قامت  اإذا  ل���رو����س���ي���ا  ي��ع��ّر���س��ه��ا 

بال�سرب اأواًل.
ي�����س��ك يف  اأن  الأح������د  ي��ن��ب��غ��ي  ال   
اأن  الأح���د  ينبغي  لكن ال  ذل���ك... 
ي��ت��ج��اه��ل ال���ع���وام���ل ال��ت��ي ت����وؤدي 
ا�ستحالة  ت���اآك���ل  اإىل  ت��دري��ج��ي��اً 

ا�ستخدام هذه االأ�سلحة.
* اأ�صتاذ حما�صر يف 
معهد العلوم ال�صيا�صية 
بباري�ص، واأ�صتاذ �صابق 
للعلوم ال�صيا�صية يف 
جامعة مو�صكو. 

حملة  خ��الل  من  اال�سرتاتيجية 
ع�سكرية تقليدية.

   وعلى الرغم من حتديث قواتها 
الزمن،  م��ن  ع��ق��د  م��ن��ذ  امل�سلحة 
امل�سرح  ع��ل��ى  ���س��ب��اط��ه��ا  ومت���ّر����س 
مزج  من  الرغم  وعلى  ال�سوري، 
وحمالت  االإلكرتونية  الهجمات 
الت�سليل باالإ�سافة اإىل العمليات 
التقليدية، فاإن رو�سيا  الع�سكرية 
تك�سر  ومل  ك���ي���ي���ف،  حت����ت����ّل  مل 
املقاومة الوطنية االأوكرانية، وال 
اأنها حافظت على مكا�سبها  حتى 
الهجمات  مواجهة  يف  االإقليمية 

امل�سادة التي �سنت قبل �سهر.
ال���ل���ج���وء اإىل  اإغ�������راء     وي�������زداد 
عندما  التقليدية  غري  الو�سائل 
الع�سكري  ال���ن�������س���ر  ي���ت���ال����س���ى 
الهزمية  �سبح  وي��ل��وح  التقليدي 
يف االأفق. يف الواقع، اإن العمليات 
ذت يف مناطق  االأوكرانية التي ُنِفّ
ال�سرقي(  ال�سمال  )يف  خاركيف 
تهدف  اجل��ن��وب(  )يف  وخري�سون 
“الن�سر”  حتقيق  اإىل  ���س��راح��ًة 

على رو�سيا.
ل��الأوك��ران��ي��ني، يعني  بالن�سبة      
الكاملة  اال���س��ت��ع��ادة  “الن�سر” 
عن  الناجمة  الوطنية  لالأرا�سي 
1991، مب���ا يف  ع���ام  ا���س��ت��ق��الل 
ذل����ك ���س��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم التي 
 2014 ع�����ام  رو����س���ي���ا  ���س��م��ت��ه��ا 
ولوغان�سك  دونيت�سك  ومناطق 
وخر�سون وزابوروجي التي ميكن 
حول  “ا�ستفتاءات  قريًبا،  �سمها 
الرو�سي”  ب���االحت���اد  االرت����ب����اط 
مت االإع��الن عنها هناك يف نهاية 
م��و���س��ك��و ال  اأن  ���س��ب��ت��م��رب، رغ����م 
ت�سيطر على جميع اأرا�سيها )هل 

هذا مقبول؟(.
   ولكن بالن�سبة لبع�س موؤيدي 
ودول  ب��ول��ن��دا  يف  -خ��ا���س��ة  كييف 
املتحدة  وال�����والي�����ات  ال��ب��ل��ط��ي��ق 
تعني  “الن�سر”  ف���ك���رة  -ف������اإن 

والتعاون مع مرتزقة م�ساعدين 
اأو  ف������اغ������رن،  جم����م����وع����ة  م����ث����ل 
“اإثنية” مثل ميلي�سيات الرئي�س 
تقوم  التي  ق��دي��روف،  ال�سي�ساين 
�سرية،  ع�سكرية  بعمليات  اأحياًنا 
يكتف  مل  االأق���ل  على  عقد  فمنذ 
بالو�سائل  ال����رو�����س����ي  اجل���ي�������س 

التقليدية لتحقيق اأهدافه.
   لقد عربت رو�سيا بوتني عديد 
التي  احل�������روب  يف  ال���روب���ي���ك���ون 
خ��ا���س��ت��ه��ا، ����س���واء داخ����ل االحت���اد 
حدودها  على  اأو  ال�سي�سان(  )يف 
مناطق  يف  اأو  ج����ورج����ي����ا(  )يف 
االأو�سط وو�سط  نفوذها )ال�سرق 
اأوكرانيا  غ��زو  وي�سكل  اإفريقيا(. 
مع  عميقة  قطيعة  ذات���ه  ح��د  يف 
الناجت  احل��������دود  ح���رم���ة  م����ب����داأ 
ال�سوفياتي.  االحت���اد  تفكك  ع��ن 
الع�سكرية  املحظورات  ك�سر  ومع 
واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ال���واح���دة تلو 
ك�سر  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�سبح  االأخ�����رى، 
االأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  اأي  اآخ���ره���ا، 

النووية، اأقل وهًما.

تعّهد املوقف ال�صيا�صي
االأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  �سيتوافق     
����ا م�����ع امل���وق���ف  ال����ن����ووي����ة اأي���������سً
الرئي�س  اختاره  ال��ذي  ال�سيا�سي 
ال���رو����س���ي م���ن خ����الل ���س��ن غزو 

اأوكرانيا.
   يف الواقع، جاء اختيار الغزو، يف 
فرباير 2022، ردا على خطني 
وا�سحني  رئ��ي�����س��ي��ني  ���س��ي��ا���س��ي��ني 
االأول،  ب���وت���ني.  ف���الدمي���ري  ع��ن��د 
الذي مت حتديده جيًدا وحتليله 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، ي��ت��واف��ق مع 
رغبته يف اإلغاء، جزئًيا على االأقل، 
ملو�سكو  ال�������دويل  ال�������وزن  ت������ديّن 
ال�سوفياتي.  االحت���اد  تفكك  بعد 
والثاين ي�ستجيب ملفهوم ال�سلطة 
داخلًيا  فر�سه  ال���ذي  ال�سيا�سية 
وخارجًيا: فهو يرغب يف الظهور 

طويل من االإعالنات االأوىل اإىل 
ذلك،  وم��ع  الفعلي.  اال���س��ت��خ��دام 
الع�سكرية  االأزم��ة  ت�سبح  عندما 
لرو�سيا،  بالن�سبة  و�سوًحا  اأك��ر 
ومع جت�ّسد خطر الهزمية، يزداد 
ع�سكرية  و���س��ائ��ل  تنفيذ  اإغ�����راء 

متطرفة.

موا�صلة ا�صرتاتيجيات 
القطيعة

   واليوم اأكر من اأي وقت م�سى، 
العقيدة  ب��اأ���س�����س  ال��ت��ذك��ري  ي��ج��ب 

النووية الرو�سية.
تامة  ق��ط��ي��ع��ة  ح����ال����ة  يف  ان����ه����ا   
م���ع ال��ع��ق��ي��دة ال��ف��رن�����س��ي��ة، على 
الرو�سية  ال���روؤي���ة  امل��ث��ال:  �سبيل 
“ال�سربة  م���ب���داأ  ع��ل��ى  ت���ق���وم  ال 

يتبعها  لرو�سيا،  ع�سكرية  هزمية 
واإ�سعاف  ���س��ي��ا���س��ي  ا����س���ط���راب 
ا�سرتاتيجي دائم لهذا البلد. وما 
يخ�ساه الكرملني االآن هو العودة 
التي  ال���دويل  االإذالل  ح��ال��ة  اإىل 

عا�سها يف الت�سعينات.
   باخت�سار، تعترب رو�سيا بوتني 
ان��ت��ق��ل��ت االآن ���س��راح��ة من  اأن��ه��ا 
حرب غزو �سد اأوكرانيا اإىل حرب 
دفاع �سد الناتو. وبالنظر اىل اأّن 
اأع��ل��ى ب�سكل  ال��ت��ه��دي��د  م�����س��ت��وى 
امل��ربر، من  كبري، فقد يكون من 
اللجوء  ال��ك��رم��ل��ني،  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
االأ�سلحة.  م��ن  خمتلف  ن��وع  اإىل 
النووية،  باالأ�سلحة  يتعلق  فيما 
هناك العديد من امل�ستويات التي 
ي��ج��ب ت��خ��ط��ي��ه��ا، وه���ن���اك طريق 

نووية اإما يف �ساحة املعركة لك�سر 
التحتية  البنى  �سد  اأو  ال��ت��ق��دم، 
احليوية لتنظيم القوات امل�سلحة 

االأوكرانية.
   هذا ما �سبق اأن ذك��ره الرئي�س 
يف  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  ال��رو���س��ي 
يتكرر  ما  2022. وهذا  فرباير 
اليوم. وهذا لي�س موقفا ع�سكريا 
تذكري  اإن���ه  �سيا�سيا،  تنبيها  وال 
ومنت�سرة  بعقيدة معروفة  �سارم 

منذ زمن طويل.
تاأثرت  االأخ��������رية،  االآون�������ة  يف     
من  باأكر  النووية  العقيدة  هذه 
التقليدية  االأ�ساليب  مع  قطيعة 
يف  تورطها  يف  اال�ستباه  للحرب: 
الكيماوية  االأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 
�سوريا،  يف  وال���ب���ك���رتي���ول���وج���ي���ة 

تتمثل  والتي  الثانية”،  النووية 
النووية  االأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  يف 
االأرا�سي  تتعر�س  اأن  بعد  فقط 

الوطنية اىل هجوم نووي.
يف  “االأول”،  اال���س��ت��خ��دام  اإن     
ولتحقيق  “تكتيكي”  اإط��������ار 
اأهداف ع�سكرية، هو على العك�س 
بانتظام يف  يتم ت�سوّره  من ذلك 
اال�سرتاتيجية  الوثائق  خمتلف 

الرو�سية.
    ويف هذه احلالة، فاإن هجوًما على 
اإقليم  اأي  )اأو  القرم  جزيرة  �سبه 
اآخر يعتربه الكرملني “رو�سًيا”( 
وال  االأوكرانية،  القوات  قبل  من 
اأن  ميكن  ال��ن��ات��و،  باأ�سلحة  �سيما 
الرو�سية،  ال�سلطة  يربر، يف نظر 
ب�سربات  تقوم  ���س��واري��خ  اإط���الق 

يزداد اإغراء اللجوء اإىل الو�صائل غري التقليدية عندما يتال�صى الن�صر الع�صكري التقليدي ويلوح �صبح الهزمية يف االأفق

قامت رو�سيا مبحاكاة عمليات اإطالق �سواريخ اإ�سكندر البالي�ستية ذات القدرة النوويةجنود اأوكرانيون على دبابة يف نوفو�ستيبانيفكا ، منطقة خاركيف

بوتني يلقي خطابا يف نوفغورود مبنا�سبة الذكرى 1160 لتاأ�سي�س الدولة الرو�سية
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
يف  الربازيلية  الرئا�صية  االنتخابات  �صتجري     
الرئي�صية  الق�صايا  بني  ومــن  الــقــادم.  اأكتوبر   2
للبالد، ق�صية غابات االأمازون، “الرئة اخل�صراء” 
احلرائق  من  االأكــرب  العبء  تتحّمل  التي  للكوكب، 
اأرا�صيها الأغرا�ص الزراعة  واإزالة الغابات وتدمري 

اأو التعدين.
   الت�صخي�ص مفزع: منذ بداية عام 2022، �صجلت 
الربازيل حرائق يف غابات االأمازون اأكرث مما كانت 
مت  اإجــمــااًل،  باأكمله.  ال�صابق  الــعــام  خــالل  عليه 
مقارنة  يناير،  �صهر  منذ  حريًقا   75592 ت�صجيل 
من  حــرائــق   .2021 عـــام  حــريــًقــا   75.090 ـــ  ب
زيادة  بهدف  للغابات  طوعية  واإزالــة  ب�صري،  اأ�صل 
زراعة  اأو  املا�صية  تربية  مثل  الزراعية،  االأن�صطة 

فول ال�صويا، وكذلك التعدين.
مارينا �سيلفا تنت�سر للغابة وتلتحق بلوالبول�سونارو عدو غابات االمازون

وراء املعركة بني لوال وبول�صونارو 

رئا�ضّية �لرب�زيل: م�ضتقبل �لأمازون على �ملحك...!
زادت اإزالة غابات االأمازون بن�صبة 75 باملائة حتت حكم بول�صونارو

�لأرباح �ملحققة من تدمري �لبيئة تفيد قلة وت�ضّر �جلميعم�ضتقبل �لغابة �ل�ضتو�ئية ميثل م�ضكلة لكوكب �لأر�س باأكمله 

لوال مدافعا عن البيئةتخريب مق�سود وممنهج للغابة و�سكانها اال�سليني

    وتعّد م�ساألة م�ستقبل االأمازون 
اإح����دى ال��ره��ان��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
اجلنوبية،  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���دول���ة 
حملة  يف  ك��ب��ريا  ح��ّي��زا  و�ستحتل 
 2 ال���رئ���ا����س���ي���ة يف  االن����ت����خ����اب����ات 
الزعيم  �سيواجه  حيث  اأك��ت��وب��ر، 
اإينا�سيو  لوي�س  ال�سابق  الي�ساري 
املنتهية  الرئي�س  �سيلفا  دا  ل��وال 
جايري  املتطرف  اليميني  واليته 
ال��وق��ت احلايل،  ب��ول�����س��ون��ارو. يف 
ن���واي���ا ال��ت�����س��وي��ت ل�����س��ال��ح لوال 
 33 م��ق��اب��ل  ب��امل��ائ��ة،   45 بن�سبة 

باملائة لبول�سونارو.
   يف االنتظار، االأم���ازون حترتق 
“مل  ب�سرعة.  التحرك  واملطلوب 
اقرتبنا  لكننا  ب��ع��د،  االأوان  يفت 
من نقطة ال��الع��ودة جل��زء كبري 
من منطقة االأمازون الربازيلية. 
واإذا مل ن�سع حداً الإزالة الغابات 
ه���ذه ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع، فهناك 
خطر حقيقي من اأّن هذه الغابة 
�ستتحول اإىل �سافانا م�سجرة ومل 
الدور  نف�س  لعب  باإمكانها  يعد 
ال��غ��اب��ة احل��ال��ي��ة يف  ال���ذي تلعبه 
كالرا  حت���ذر  البيئية”،  ال��ن��ظ��م 

االأم���ازون«.    بالن�سبة اإىل كالرا 
وا�سح:  ال��و���س��ع  ف����اإن  ج���ام���ارت، 
“اإذا مل يكن ما فعله لوال مثالًيا، 
فاإن االأمازون كانت حممية ب�سكل 
اأف�سل خالل فرتة حكمه مقارنة 
ب��والي��ة ج��اي��ري ب��ول�����س��ون��ارو. اإنه 
اإطالقاً، ويف  للمقارنة  قابل  غري 
قدمها  التي  ال�سيا�سية  ال��ربام��ج 
الطموح  م�ستوى  فاإن  املر�سحان، 

خمتلف اأي�ساً.
 كما يثبت اأن هذه قرارات �سيا�سية 

ولي�ست ظاهرة حتمية«.
الغابة  م�����س��ت��ق��ب��ل  اأن  خ��ا���س��ة     
لكوكب  م�سكلة  ميثل  اال�ستوائية 

االأر�س باأكمله:
االأم���ازون يف  ا�ستمرت غابات  اإذا   
الق�سري،  امل��دى  على  االح����رتاق، 
تكون  ال  ب����ان  ت��خ��اط��ر  ف��اإن��ه��������������ا 
ب��ال��وع��ة ال��ك��رب��ون ال���ق���ادرة على 
اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  امت�سا�س 
ال���ك���رب���ون، ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س من 
مما  النت�ساره،  اأداة  �ستكون  ذل��ك 
االحتبا�س  ظ����اه����رة  م����ن  ي���زي���د 

احلراري.
عن لو جورنال دي دميان�ص

الغابات  حملة  م��دي��رة  ج��ام��ارت، 
غرينبي�س فرن�سا.

زيادة
ل��ل��ن��ا���س��ط��ة، وحدها  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
ميكن  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  ال������ق������رارات 
واملر�سحان  االأم��������ور،  ت���غ���رّي  اأن 
الرئا�سيان الربازيليان ال ميلكان 
نف�س الطموحات البيئية ملنطقة 
االأمازون. فحتى قبل انتخابه عام 
2018، اأعلن جايري بول�سونارو 
اأن�����ه ���س��ي�����س��ت��غ��ل ال���غ���اب���ات اأك����ر، 

ا عاملة البيئة مارينا  موؤيديه اأي�سً
�سيلفا، وزيرة البيئة من 2003 
الرئا�سية  واملر�سحة   2008 اإىل 
و2014   2010“ ال�����س��اب��ق��ة 
غ���������ادرت  ال������ت������ي  و2018”، 
احلكومة عند االإعالن عن اإن�ساء 

ال�سدود املختلفة يف الغابات.
ت���ري���د  ت���������س����احل����ا،  ان  وب�����ع�����د   
النا�سطة، التي مل ترت�سح الإعادة 
انتخابها هذا العام، م�ساعدة لوال 
بول�سونارو”،  جايري  “هزم  على 
ال����ذي مي��ث��ل وف��ًق��ا ل��ه��ا “تدمري 

    ل��ط��امل��ا داف���ع ب��ول�����س��ون��ارو عن 
م�����س��ال��ح ك��ب��ار م����الك االأرا����س���ي 
الذين  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
الطرف  وغ�ّس  الغابات،  يزيلون 
ع���ن م��ث��ل ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ات غري 
وقف  اإىل  ي�����س��ع  ومل  امل�����س��روع��ة، 
���س��ج��ع��ه��ا. وت�سر  ب���ل  ال���ظ���اه���رة، 
ك���الرا ج��ام��ارت ع��ل��ى اأن االأرب����اح 
تفيد  البيئة  تدمري  من  املحققة 

قلة وت�سر اجلميع.
ا �سيا�سة تنديد   “لقد و�سع اأي�سً
والعلماء  البيئيني  بالنا�سطني 

التي  ع���ن احل���م���اي���ة  ب���ال���رتاج���ع 
لدرا�سة  ووف��ًق��ا  منها.  ا���س��ت��ف��ادت 
فقدت   ،2021 ع����ام  م�����س��ت��ق��ل��ة، 
االأمازون ما معدله 18 �سجرة يف 
الثانية، وهو ما يعادل 13000 
و�سوله  وم��ن��ذ  م��رب��ع.  كيلومرت 
اإزالة  اإن  ا  اأي�سً ال�سلطة، قيل  اإىل 
قد  االأم���ازون  الغابات يف منطقة 
مقارنة  باملائة   75 بن�سبة  زادت 
من  الرغم  على  ال�سابق،  بالعقد 
تاأخذ  اأن���ه���ا  ت��دع��ي  ح��ك��وم��ت��ه  اأن 

امل�سكلة على حممل اجلد.

الإزالة الغابات خالل العقد الذي 
كان فيه يف ال�سلطة، فقد اندلعت 
العديد من الف�سائح خالل فرتة 
واليته. من بينها، بناء رابع اأكرب 
�سد يف العامل، بيلو مونتي، و�سط 

غابات االأمازون.
ع���ل���ى هذا  ال�������س���ب���اق  ل���ك���ن، يف     
ال��ت��ف��وي�����س اجل���دي���د، ج��ع��ل لوال 
ال����دف����اع ع���ن االأم���������ازون اإح����دى 
ح��ج��ج ح��م��ل��ت��ه، واع������ًدا ب���� “عدم 
وحم����ارب����ة  الغابات”  اإزال������������ة 
بني  وم��ن  البيئية”.  “اجلرائم 

وال�������س���ك���ان االأ����س���ل���ي���ني ال���ذي���ن 
بل  امل�ستمر،  للتهديد  ت��ع��ر���س��وا 
للقتل بالن�سبة للبع�س، لدفاعهم 

عن الغابة«.

ح�صاد بيئي متباين 
خالل فرتتي والية لوال

   مل يكن لوال، الذي كان رئي�ًسا 
بني 2003 و2011، مثالًيا يف 
�سجله  ك��ان  ولئن  البيئة.  جم��ال 
البيئي اأف�سل من �سجل الرئي�س 
املنتهية واليته، مع تقّل�س وا�سح 

خرب�ء: �أ�ضرت�ليا �نتهكت حقوق �ل�ضكان �لأ�ضليني بوجه تغري �ملناخ 
••  جنيف-اأ ف ب

لالأمم  التابعة  االإن�����س��ان  حقوق  جلنة  م��ن  م�ستقلون  خ��رباء  اعترب 
املتحدة اأن اأ�سرتاليا انتهكت حقوق ال�سكان االأ�سليني جلزر م�سيق 
تغري  م��ن  لهم  الكافية  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ع��دم  خ�����الل  م��ن  ت��وري�����س 

املناخ.
وق���������ال اخلرباء الذين ال يتحدث������ون با�س��������م االأمم املتحدة يف قرار 
“انتهكت  االأ�س��������رتالية  ال�سلطات  اإن  اأ�سدروه اجلمع����������ة يف جنيف، 
ثقافتهم  م��ن  االإف�����������ادة  يف  االأ���س��ل��ي��ني(  )ال�س���������كان  حقوقه�������م 
واأ�س���������رتهم  خ�سو�سيته�����م  يف  التع�س���������في  التدخ�������ل  من  واالإف��الت 

وديارهم«.

�سدى  لها  اللجنة  ق����رارات  اأن  اإال  م��ل��زم��ة،  غ��ري  كونه�����ا  ورغ��������م 
حلماية  التح�رك  على  االأحي��������ان  من  كثري  يف  ال��دول  وجت��رب  مهم 

�سمعتها.
اأورده��ا بيان  واأو�سحت ع�سو اللجنة هيلني تيغروجا يف ت�سريحات 
عندما  حقوقهم”  لتاأكيد  ل��الأف��راد  الطريق  اللجنة  مهدت  “لقد 
الفئات  حلماية  املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  يف  وطنية  نظم  “اأخفقت 

االأكر �سعفاً من االآثار ال�سلبية لتغري املناخ«.
من   14 م��ن   2019 ع��ام  يف  م�سبوقة  غ��ري  �سكوى  اللجنة  وتلقت 
ال�سكان االأ�سليني، هم ثمانية مواطنني اأ�سرتاليني و6 من اأطفالهم، 
يعي�سون يف جزر بويغو وبوروما وواربر وما�سيغ، يف م�سيق توري�س 

الذي يف�سل �سمال اأ�سرتاليا من بابوا غينيا اجلديدة.

عالية  �سدود  بناء  يف  لف�سلها  اأ�سرتاليا  على  باللوم  امل��دع��ون  واأل��ق��ى 
مبا يكفي وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، رغم اأن جزرهم من بني 
اجلزر التي تواجه اأكرب تهديد يف العامل ب�سبب ارتفاع من�سوب املياه 

نتيجة االحرتار الناجم عن غازات الدفيئة.
 ،Torres Strait Regional Authority هيئة  وب��اع��رتاف 
االرتفاع  “حتى  ت��وري�����س،  م�سيق  يف  حملية  حكومية  وك��ال��ة  وه��ي 
له  �سيكون  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  ب�سبب  ال��ب��ح��ر  �سطح  م�ستوى  يف  الطفيف 
تاأثري هائل على جمتمعات م�سيق توري�س، ما قد يهدد قدرتها على 
“قد يغمر ع��دداً من اجل��زر يف  اأك��رب  ارتفاع  اأن ح�سول  البقاء. كما 

املنطقة بالكامل ويجعلها غري �ساحلة لل�سكن«.
منا�سبة”  تدابري  تتخذ  مل  “الدولة  اأن  ال�سكوى  اأ�سحاب  ويعترب 

حلماية هوؤالء ال�سكان الذين يواجهون خطر اال�سطرار اإىل مغادرة 
جزرهم، وهو ما تنفيه ال�سلطات االأ�سرتالية.

وتخل�س اللجنة اإىل اأن ال�سلطات االأ�سرتالية مل تبذل ما يكفي من 
جهود يف هذا االإطار.

االأف�����راد  حماي��������ة  يف  تف�س������ل  ال��ت��ي  “الدول  تيغروجا  وقال������ت 
لتغي�������ر  ال�س�����لبية  االآث����ار  من  الق�سائي�������ة  لواليته������ا  اخلا�سعني 
حلق��������وق  الدول��������ي  القانون  مبوجب  حقوقه�������م  تنتهك  قد  املناخ 

االإن�سان«.
ودعت اللجنة اأ�سرتاليا اإىل تعوي�س �سكان اجلزر عن “ال�سرر الذي 
احتياجاتهم  لتحديد  ج���ادة  م�����س��اورات  واإج����راء  بالفعل،  بهم  حل��ق 

واتخاذ تدابري لتاأمني وجودهم يف جزرهم«.

»�آزوف مقابل ميدفيد�ضوك«.. تفا�ضيل �ضفقة �لأ�ضرى بني مو�ضكو وكييف
•• عوا�شم-وكاالت

اأمتت رو�سيا واأوكرانيا خالل ال�ساعات املا�سية اأكرب عملية تبادل لالأ�سرى 
 225 بتبادل  اجلانبان  ق��ام  املا�سي، حيث  احل��رب يف فرباير  ان��دالع  منذ 

اأ�سري حرب.
بح�سب االإعالن االأوك��راين والرو�سي، مت اإطالق �سراح 10 اأجانب اأ�سرى 
حرب من 5 دول، و205 اأوكرانيني، بخالف اإطالق �سراح 55 اأ�سريا كان 
يتم التفاو�س عليهم مع مو�سكو منذ فرتة، من بينهم مقرب من الرئي�س 

الرو�سي، فالدميري بوتن.
• ُتعد ال�سفقة اأ�سخم عملية تبادل اأ�سرى جتري بني الطرفني منذ بداأ 

العملية الرو�سية يف 24 فرباير املا�سي.
• ا�ستغرق االإعداد لها فرتة طويلة حيث اأطلقت مو�سكو �سراح خم�سة قادة 
ع�سكريني من بينهم قادة يف كتيبة اآزوف التي دافعت عن م�سنع اآزوف�ستال 

لل�سلب.
فيكتور  االأوك������راين  االأع���م���ال  ورج���ل  ال�سيا�سي  عنهم  امل��ف��رج  ب��ني  م��ن   •

ميدفيدت�سوك، املقرب من بوتن.

من هو املقرب من بوتن؟
االأكادميي الرو�سي يف جامعة “ال�سداقة بني ال�سعوب” مبو�سكو، دمييرتي 
االأرا�سي  على  مهما  دورا  لعبا  ميدفيدت�سوك  فيكتور  اإن  يقول  بريجع، 

حممد  االأوك��ران��ي��ة،  بال�سوؤون  املخت�س  االأك��ادمي��ي  يقول  اآخ��ر،  جانب  من 
البابا، اإن ميدفيدت�سوك يعترب من االأوراق التي اعتمد عليها بوتن يف امللف 
االأوك��راين خالل ال�سنوات املا�سية، وقاد حزب املعار�سة التي حاولت فتح 

خطوط التوا�سل مع مو�سكو للتمهيد للغزو.
»اأ�سبح كاملنبوذ” هكذا و�سفه االأكادميي حممد البابا املقيم يف كييف، حيث 
اأ�سبح مكروها يف االأو�ساط االأوكرانية واجلميع يتهمه باخليانة، فهو خزنة 

من �سمن خزائن معلومات بوتن.
وذك بخالف اأن ميدفيدت�سوك ميتلك جمموعة �سركات �ستدعم مو�سكو يف 

ذلك التوقيت، لذلك رو�سيا كانت ت�سميت على هذا الرجل منذ فرتة.
هل �ست�سهم اخلطوة يف تقارب املباحثات؟

هنا يقول البابا، من امل�ستبعد اأن ت�سهم يف تقارب فيما يخ�س اإطالق النار 
لعدة اأ�سباب:

اأي نقاط قبل  املوقف االأوك���راين ما زال �سلبا ح��ول ع��دم احلديث عن   •
ان�سحاب القوات الرو�سية من االأرا�سي االأوكرانية.

• بينما بقيت رو�سيا على مطالبها وهي ا�ستالم اأوكرانيا.
االأخرية  ال��ف��رتة  خ��الل  اأوك��ران��ي��ا  مل�سلحة  اأت��ت  التي  املعركة  متغريات   •
�سعدت حدة املوقف االأوكراين الذي و�سع مطالبه لت�سل اإىل حترير �سبه 

جزيرة القرم.
لكن توقع البابا تقاربا يف ملفات اأخرى بناًء على تلك اخلطوة وهي: ملف 

احلبوب واملنطقة االآمنة حول حمطة زابوريجيا.

االأوكرانية، واأثر كثريا يف اأوكرانيا لدعم �سيا�سة بوتن هناك.
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�����س��ري��ح��ات��ه  خ���الل  ب��ري��ج��ع  واأو����س���ح 
انتهاك  2021، ومت  ميدفيدت�سوك كان قيد االإقامة اجلربية منذ مايو 

حقوقه يف كييف؛ فمن يكون هذا الرجل؟
• فقد اأثره بعد اأيام على بدء العملية الرو�سية يف اأوكرانيا حتى االإعالن 

عن توقيفه من جانب كييف.
• ُيعد من اأغنى اأغنياء اأوكرانيا وتبلغ ثروته 620 مليون دوالر.

احلياة  اأج���ل  م��ن   - امل��ع��ار���س��ة  م��ن��ه��اج  حل���زب  ال�سيا�سي  املجل�س  زع��ي��م   •
.)OPPL(

• فرباير 2021 فر�س زيلين�سكي عقوبات عليه وعلى زوجته اأوك�سانا ومت 
توقيفه بتهمه اخليانة العظمى.

�سملت االتهامات حماولة �سرقة موارد طبيعية من �سبه جزيرة القرم   •
التي �سمتها رو�سيا من اأوكرانيا عام 2014.

10 ماليني دوالر  اأوكرانيا كفالة قدرها  طالب مكتب املدعي العام يف   •
لالإفراج عنه وو�سعه حتت االإقامة اجلربية.

دور مهم
ذلك  يف  الرو�سية  االأرا���س��ي  اإىل  ميدفيدت�سوك  اإر���س��ال  اأن  بريجع  اأ�ساف   
حتت  تقع  ال��ت��ي  امل���دن  يف  وب��االأخ�����س  مهما  دورا  يلعب  اأن  ميكن  التوقيت 

ال�سيطرة الرو�سية.

�أ�ضري حرب مغربي يتحدث عن 
»ن�ضال �ل�ضعب �لأوكر�ين« 

•• الدار البي�شاء -اأ ف ب

قال ال�ساب املغربي اإبراهيم �سعدون اأ�سري احلرب ال�سابق الذي اأطلق �سراحه يف اإطار 
عملية تبادل بني مو�سكو واأوكرانيا، لدى عودته اإىل املغرب م�ساء ال�سبت اإنه يريد 

“لفت االنتباه اإىل الو�سع ال�سعب يف اأوكرانيا ون�سال �سعبها«.
واأ�ساف الطالب البالغ 21 عاما يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س يف منزل والديه 
اأن مررت باأوقات  “اأنا �سعيد بالعودة اإىل املنزل بعد  بحي �سعبي يف الدار البي�ساء 
�سعبة جدا«. وتابع”اأريد اأن األفت االنتباه اإىل الو�سع ال�سعب يف اأوكرانيا ون�سال 
�سعبها يف هذا الوقت الع�سيب«. وكان هذا الطالب يف جمال هند�سة الطريان الذي 
يعي�س يف اأوكرانيا منذ 2019، قد ا�ستعاد االأربعاء حريته مع ت�سعة اأ�سرى حرب 
مو�سكو  بني  تبادل  اإط��ار  يف  واأمريكيان  بريطانيني  خم�سة  بينهم  اآخرين  اأجانب 

وكييف بو�ساطة �سعودية.
اىل  بال�سكر  والدته،  اإىل جانب  وب�سحة جيدة  الذي ظهر مبت�سما  ال�ساب  وتوجه 

ال�سعودية واحلكومة الرتكية وال�سعب املغربي “الذي ت�سامن معنا«.
اي�سا  م�سيدا  يو�سف”،  بالفرح ال  “�سعور  �سعدون فتحدث عن  اإبراهيم  والد  اأما 

بدور ويل العهد ال�سعودي االأمري حممد بن �سلمان يف اإطالق �سراح جنله.
اإىل  وي��ع��ود  �سيتعافى  لكنه  ال�سجن  م��ن  “عانى  ابراهيم  ان  بر�س  لفران�س  وق��ال 

درا�سته«.
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مو�صكو ت�صدد عقوباتها على الفارين وتوقف مئات الراف�صني لها  

��ضطنبول مالذ �لرو�س �لهاربني من �لتعبئة �لع�ضكرية 

اأجدادهم مدى مئات  عا�س عليها 
“االآن  ال�����س��ن��ني«. واأ����س���اف ه��ازئ��ا 
من  غ�سب«.  بنوبة  الغرب  ي�ساب 
جهته دعا وزير اخلارجية ال�سيني 
امام  ال�سبت  خ��ط��اب��ه  يف  ي��ي  وان���غ 
املتحدة  ل��المم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
كال من اوكرانيا ورو�سيا اىل عدم 
مطالبا  “يتفاقم”،  ال��ن��زاع  ت��رك 

ب”حل �سلمي«.
اىل ذلك، اأعربت اإيران ال�سبت عن 
“تقلي�س”  كييف  ل��ق��رار  اأ���س��ف��ه��ا 
االإي���راين  الدبلوما�سي  احل�����س��ور 
ب�سكل كبري ردا على ت�سليم طهران 

اأ�سلحة ملو�سكو.
وكان اجلي�س االأوك��راين قد اأعلن 
م����دين اجل��م��ع��ة يف هجوم  م��ق��ت��ل 
اإيرانية  م�سرّية  بطائرات  رو���س��ي 
ال�ساحلية  اأودي�������س���ا  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
وزارة  وق����ال����ت  ال�����ب�����الد.  ج����ن����وب 
اخلارجية االأوكرانية اجلمعة اإنها 
ا�ستدعت القائم باالأعمال االإيراين 
واأبلغته قرارها باأن “حترم �سفري 
اعتماده،  اأوراق  اأوكرانيا  يف  اإي��ران 
وت��ق��ل�����س يف ���س��ك��ل م��ل��ح��وظ عدد 
اأف������راد ال��ط��اق��م ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف 

�سفارة اإيران يف كييف«.

•• ا�شطنبول-اأ ف ب

على  وال�����ق�����ل�����ق  االرت��������ي��������اح  ب������ني 
رو�سيا،  يف  بقوا  ال��ذي��ن  اأقربائهم 
اإىل  و�سلوا  رو�س  م�ساعر  تتاأرجح 
ا�سطنبول ال�سبت هربا من التعبئة 
اجلزئية لع�سكريي االحتياط التي 
اأعلنها الكرملني يف اإطار موا�سلة 

الهجوم على اأوكرانيا.
فمنذ االأربعاء حني اأعلن الرئي�س 
ال������رو�������س������ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
منذ  االأوىل  ه��ي  رو���س��ي��ا  يف  تعبئة 
للرجال  الثانية  العاملية  احل���رب 
بع�س  �سعر  ارتفع  القتال،  �سن  يف 
ع�سرة  مو�سكو  م��ن  ال�سفر  ت��ذاك��ر 

اأ�سعاف.
ومل ي�ساأ اأحد من الرو�س الوا�سلني 
اإىل ا�سطنبول واحلاملني اأمتعتهم 
عن  الك�سف  ع��ج��ل،  على  بة  املو�سّ
هوياتهم الكاملة خوفا من اّتخاذ 
ال�����س��رط��ة ال��رو���س��ي��ة ت��داب��ري بحّق 
اأق����رب����اء ل��ه��م اخ����ت����اروا ال��ب��ق��اء يف 

رو�سيا.
وي�����ع�����رّبون ج��م��ي��ع��ا ع����ن ق���ل���ق مل 
الرو�سي  الغزو  بدء  منذ  يعرفونه 
 24 االأوك����ران����ي����ة يف  ل����الأرا�����س����ي 

�سباط/فرباير.
22 عاما  ال��ب��ال��غ��ة  داري����ا  وق��ال��ت 
“لقد حتدثنا اإىل اأ�سدقائنا وكر 
“مل  وتابعت  بالرحيل”،  يفكرون 
يكن اأحد يريد الرحيل يف �سباط/
فرباير لكن القرار ال�سادر يف 21 
على  ك��را  اأج���رب  اأيلول/�سبتمرب 

اإعادة النظر مبوقفهم«.
من جهته قال زوجها اأندري البالغ 
باملغادرة  يفّكر  ك��ان  اإن��ه  عاما   23
منذ االأيام االأوىل للحرب و�سّكلت 
التعبئة القطرة التي جعلت االإناء 
يفي�س، قائال “كر قرروا املغادرة 

على االأثر«.
بوتني  اأعلنها  التي  التعبئة  ترمي 
ال����ق����وات  ����س���ف���وف  ت���دع���ي���م  اإىل 

العنا�سر  اآالف  مب��ئ��ات  ال��رو���س��ي��ة 
اأنها  ب��ع��د ���س��ل�����س��ل��ة ن��ك�����س��ات ي��ب��دو 
غرّيت م�سار احلرب امل�ستمرة منذ 

�سبعة اأ�سهر.
اإحدى الوجهات  وتركيا التي تعد 
ال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ف�����س��ّل��ة ل��ك��ر من 
القليلة  البلدان  من  هي  ال��رو���س، 
ال���ت���ي ال ت�����زال ت�����س��ت��ق��ب��ل رح���الت 
جوية مبا�سرة من رو�سيا. وُي�سمح 
ل��ل��رو���س ب��دخ��ول ت��رك��ي��ا م��ن دون 
ت��اأ���س��رية م��ا ي�����س��ّه��ل ال�����س��ف��ر الذي 

يتقّرر يف اللحظات االأخرية.
تذاكر  �سراء  الرو�س على  وتهافت 
اأعلن  اأن  م��ن��ذ  ت��رك��ي��ا  اإىل  ال�سفر 
اأدى  م��ا  اجل��زئ��ي��ة،  التعبئة  بوتني 
وبالتايل  اأ����س���ع���اره���ا  ارت���ف���اع  اإىل 
���س��ّع��ب ع��ل��ى ك��ر امل���غ���ادرة ب�سبب 

التكلفة.
���س��رك��ة خ��ط��وط الطريان  وب����داأت 
اأكرب  ط��ائ��رات  ت�ستخدم  الرتكية 
تربط  ال���ت���ي  ل���ل���رح���الت  ح��ج��م��ا 
ل��ت��ع��ّذر جدولة  ب��رو���س��ي��ا  ال���ب���الد 

املزيد من الرحالت على الفور.
هي  “تركيا  اأن  داري����ا  واأو���س��ح��ت 
وجهتنا املرحلية. نحن هنا ب�سكل 
موؤقت الأن خماطر اإغالق احلدود 

بالكامل قائمة«.
وقال �سا�سا )48 عاما( وهو مدير 
اأ�سخا�سا  ي���ع���رف  اإن�����ه  ���س��رك��ة  يف 
�سبيل  ل��ك��ن ال  امل����غ����ادرة  ي���ري���دون 
لوكالة  و�����س����ّرح  ل���ذل���ك،  ل��دي��ه��م 
فران�س بر�س يف املطار “اأعتقد اأن 
لكن  رو�سيا  مغادرة  يريدون  كرا 

الرحالت قليلة جدا«.
وبح�سب �سا�سا، من ال�سعب تقييم 
ب�سورة  للرو�س  النف�سي  الو�سع 
الأن  التعبئة  اإع���الن  بعد  حقيقية 
البع�س ال يزالون يوؤيدون احلرب 

وهم على ا�ستعداد للقتال.
“ال توافق يف رو�سيا حاليا.  وق��ال 
والبع�س  بوتني  ي��وؤي��دون  البع�س 
اإىل  م�سريا  يوؤيدونه”،  ال  االآخ��ر 

قلق عدد كبري من الرو�س واختار 
بع�سهم مغادرة البالد.

ال�سلطات  اأق���رت  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
“كبري”  بتدفق  ال�سبت  الرو�سية 
للتوجه  ال�ساعية  ال�����س��ي��ارات  م��ن 
نحو  واأح�������س���ي���ت  ج���ورج���ي���ا.  اإىل 
2300 �سيارة عند معرب حدودي 

واحد.
ك�����ذل�����ك، �����س����ه����دت احل����������دود مع 
تدفقا  وم��ون��غ��ول��ي��ا  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
اأحيانا  ���س��ه��ود  واأ�����س����ار  ل���ل���رو����س. 
االنتظار  م��ن  طويلة  �ساعات  اىل 

متهيدا للعبور.
الكرملني  با�سم  املتحدث  واعترب 
اأن  اخل��م��ي�����س  بي�سكوف  دم��ي��رتي 
للرو�س  “هجرة”  ع��ن  املعلومات 

“مبالغ فيها اىل حد بعيد«.
اىل ذلك، ا�ستبدلت رو�سيا م�سوؤول 
جي�سها  يف  اللوج�ستية  االإم���دادات 
حققها  م���ك���ا����س���ب  ���س��ل�����س��ل��ة  ب���ع���د 
هجوم  يف  االأوك������������راين  اجل���ي�������س 
لوج�ستية  ع��ي��وب��ا  ك�����س��ف  م�����س��اد 
وزارة  وقالت  الرو�س.  لدى  مهمة 
جرنال  “اأُعفي  ب��ي��ان  يف  ال���دف���اع 
من  بولغاكوف  دم��ي��رتي  اجلي�س 
ب�سبب  الدفاع  وزي��ر  نائب  مهمات 

نقله اإىل من�سب اآخر«.
ميخايل  اجل������رنال  حم��ل��ه  وح����ل 
الذي  ع��اًم��ا(   60( ميزينت�سيف 
احل����ني يرتاأ�س  ذل����ك  ح��ت��ى  ك����ان 

مركز مراقبة الدفاع الوطني.
ووا�سلت مو�سكو ال�سبت ا�ستفتاءات 
اجلمعة  ب��ا���س��رت��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��م 
يف اأرب�����ع م��ن��اط��ق اأوك���ران���ي���ة حتت 
�سيطرتها التامة اأو اجلزئية، رغم 
عقوبات  بفر�س  الغربيني  تهديد 

جديدة.
التي  ال�����س��ب��ع  وك����ان����ت جم���م���وع���ة 
ت�����س��م اأمل���ان���ي���ا وك���ن���دا وال����والي����ات 
املتحدة وفرن�سا واإيطاليا واليابان 
الدول  “جميع  دع���ت  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
اال�ستفتاءات  ه�����ذه  رف�������س  اىل 

ال��ت��ع��ب��ري عن  ي��خ�����س��ون  ك����را  اأن 
اآرائهم.

“بالطبع نحن ن�سعر  وتابع �سا�سا 
ب�����س��غ��ط. ه��ن��اك يف رو���س��ي��ا نظام 
م��راق��ب��ة ي��ق��وم على ال��ت��ع��ّرف على 
انك�ساف  ال�����س��ه��ل  وم����ن  ال����وج����ه. 
اأح����ده����م  راأى  م����ا  اإذا  ه���وي���ت���ك 

وجهك«.
اأن  ميكن  املقابلة  “هذه  واأ���س��اف 
م�سيئة  الرو�سي  اجلي�س  يعتربها 
له. يف امل�ستقبل ميكن اأن يتعّر�س 
م���ن ي���ج���رون م��ق��اب��الت م���ن هذا 

النوع مل�ساكل«.
من جهته، اأعرب اأندري عن قلقه 
اأ�سدقاء طفولته. وقال  اأحد  على 
�سراء  م��ن  ���س��دي��ق��ي  ي��ت��م��ّك��ن  “مل 
األف   400 بلغ  ثمنها  الأن  تذكرة 
روبل )7130 يورو(. وهذا املبلغ 
اأغلى بع�سر مرات مما كان عليه يف 
عنا�سر  تعبئة  ذروة  ويف  املا�سي«. 
االح��ت��ي��اط ل��دي��ه��ا الإر���س��ال��ه��م اإىل 
ال�سبت  مو�سكو  ���س��ددت  اأوك��ران��ي��ا، 
واأوقفت  ال��ف��اري��ن  على  العقوبات 
اأقالت  ب��ع��دم��ا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ئ��ات 
اللوج�ستية  االإم������دادات  م�����س��وؤول 

لديها.
وقالت �سابة فيما كان عنا�سر من 
�سرطة مكافحة ال�سعب يقتادونها 
يف تكرار  “ل�سنا وقودا للمدافع”، 
رفعها  ال���ت���ي  ال�������س���ع���ارات  الأح������د 
للقتال  الع�سكرية  التعبئة  راف�سو 

يف اأوكرانيا.
ويف �سان بطر�سبورغ )�سمال غرب( 
ال��ب��الد، �سهدت وكالة  ث��اين م��دن 
ثالثني  نحو  اقتياد  بر�س  فران�س 

�سخ�سا اإىل حافلة لل�سرطة.
ال��رئ��ي�����س فالدميري  اأع���ل���ن  وي����وم 
ب���وت���ني ق�����رار ال��ت��ع��ب��ئ��ة االأرب����ع����اء، 
يف  متظاهر   1400 ن��ح��و  اأوق����ف 

خمتلف اأنحاء رو�سيا.
ي�سمل  ال���ذي  التعبئة  اأم���ر  واأث����ار 
وفق ال�سلطات 300 األف �سخ�س، 

املتحدة  االأمم  منرب  م��ن  ال�سبت 
م�سبوق”  غ��ري  ل��رو���س��ي��ا  ب�”عداء 

و”�سخيف” يف الغرب.
اأمام  ال��ن��ربة  وق���ال يف كلمة ح���اّدة 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
يف  لرو�سيا  الر�سمي  “العداء  اإن 
االآن  وات��خ��ذ  ال��غ��رب غ��ري م�سبوق 

مدى �سخيفا«.
يف  ي���������رتددون  ال  “اإنهم  وت����اب����ع 
االإف�ساح عن نيتهم بعدم االكتفاء 
ببالدنا  ع�سكرية  هزمية  ب��اإحل��اق 

بل بتدمري رو�سيا«.
يف  االن���ت�������س���ار  “باإعالنها  وق�����ال 
وا�سنطن  ن�سبت  ال��ب��اردة،  احل��رب 
نف�سها مبثابة ر�سولة من اهلل على 
االأر�س، بدون اأن ترتتب عليها اأي 
واج���ب���ات غ��ري اأن��ه��ا مت��ت��ل��ك احلق 
املقد�س يف التحرك بدون اأي عقاب 
يف اأي مكان واأي زمان” معتربا اأن 
ل�”حتويل  ي�����س��ع��ون  االأم���ريك���ي���ني 

جممل العامل فناء خلفيا لهم«.
حول  “اال�ستفتاءات”  عن  وداف��ع 
جتري  التي  رو�سيا  اإىل  االن�سمام 
يف مناطق اأوكرانية ت�سيطر عليها 
ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة، م�����س��ريا اىل 
التي  “االأر�س  ي�ستعيدون  �سكان 

ِعلم  ع��ن  ير�سل  بوتني  ف��الدمي��ري 
“مواطنيه اىل املوت«.

وق����ال زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ب��ال��رو���س��ي��ة اإن 
متاما  ي����درك  ال���رو����س���ي  “احلكم 
املوت”.  اىل  مواطنيه  ير�سل  اأن��ه 
الرو�س  اجلنود  خماطبا  وا���س��اف 
اإ�سدار  ع��ل��ى  ���س��اع��ات  ب�����س��ع  ب��ع��د 
مو�سكو قانونا ي�سدد العقوبات بحق 
من يفرون طوعا، “�ستعاملون يف 
اأحد  يعلم  ل��ن   ... ح�����س��اري  �سكل 

ظروف ا�ست�سالمكم«.
خطاب  “رف�س  زيلين�سكي  وت��اب��ع 
املوت كمجرم  اأف�سل من  التجنيد 
م�سيفا  اأجنبية”،  اأر���س  يف  حرب 
االإجرامية  التعبئة  من  “الهروب 
ثم  بال�سلل  االإ���س��اب��ة  م��ن  اأف�����س��ل 
االإدانة يف حمكمة ب�سبب امل�ساركة 

يف حرب عدوانية«.
الرو�س  املواطنني  خماطبا  وتابع 
“من االأف�سل اال�ست�سالم للجي�س 
االأوكراين على اأن ُتقتلوا ب�سربات 
���س��الح��ن��ا، ���س��رب��ات م��ن�����س��ف��ة من 
اأوكرانيا التي تدافع عن نف�سها يف 

هذه احلرب«.
اخلارجية  وزي��ر  ن��دد  دبلوما�سيا، 
ال�����رو������س�����ي �����س����ريغ����ي الف��������روف 

اأي  ت��ف��ت��ق��ر اىل  وال���ت���ي  ال��وه��م��ي��ة 
�سرعية«. وقال اجلي�س االأوكراين 
االإقبال  ب�سبب  اإن��ه  ال�سبت  �سباح 
ال�����س��ع��ي��ف، ي��ت��وج��ه اأع�������س���اء من 
يرافقهم  الت�سويت”  “مكاتب 
ال�سكان  م��ن��ازل  اىل  رو�����س  ج��ن��ود 

لي�سوتوا هناك.
ح���دود  اىل  ال���و����س���ول  دون  وم����ن 
ال���ت���ن���دي���د ب���ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، دعت 
ملو�سكو  االأق����رب  احلليفة  ال�سني 
اىل احرتام “وحدة ارا�سي جميع 

البلدان«.
اأيلول-�سبتمرب   27 يف  وت��ن��ت��ه��ي 
يف  تنظم  ال��ت��ي  اال�ستفتاءات  ه��ذه 
ولوغان�سك  دونيت�سك  منطقتي 
منطقتي  ويف  االن���ف�������س���ال���ي���ت���ني 
)جنوب(  وزاب��وري��ج��ي��ا  خ��ري���س��ون 

املحتلتني.
بطر�سبورغ  و����س���ان  م��و���س��ك��و  ويف 
ال�سلطات  نظمت  اأخ����رى،  وم���دن 
لعملية  م�������وؤي�������دة  ت������ظ������اه������رات 

الت�سويت.
وت�����وج�����ه ال���رئ���ي�������س االأوك�����������راين 
م�ساء  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
املواطنني  اىل  م��ب��ا���س��رة  ال�����س��ب��ت 
رئي�سهم  اإن  ل��ه��م  ق��ائ��ال  ال���رو����س 

عنا�ضر متّيز �لحتجاجات �لإير�نية عن �ضابقاتها  4
•• عوا�شم-وكاالت

األقى الرئي�س االإيراين اإبراهيم رئي�سي 
االأربعاء املا�سي خطابه الرئي�سي االأول 
عاملياً منذ انتخابه عام 2021، عندما 
خاطب الدورة ال�77 للجمعية العامة 

لالأمم املتحدة ح�سورياً يف نيويورك.
ب�”املعايري  التنديد  على  رئي�سي  وركز 
اإيران  �سد  مت��ار���س  ال��ت��ي  املزدوجة” 
مهاجماً االإن�سحاب االأمريكي االآحادي 
2018 من االإتفاق النووي لعام  عام 
رئي�سي  ي��ذك��ره  مل  م��ا  ل��ك��ن   .2015
اجلارية  االحتجاجات  ك��ان  خطابه  يف 
اأ���س��ب��وع، وال��ت��ي ت�سكل  اإي�����ران م��ن��ذ  يف 
امل��رح��ل��ة االأك����ر ا���س��ط��راب��اً يف اإي����ران 
وكانت  االأخ���������رية.  ال�������س���ن���وات  خ�����الل 
التظاهرات،  ه���ذه  الإن�����دالع  ال�����س��رارة 
من  البالغة  اأميني  مه�سا  الفتاة  وف��اة 
اعتقلتها  ب��ع��دم��ا  ع���ام���اً   22 ال��ع��م��ر 
انتهاكها  بتهمة  االأخالق”  “�سرطة 

ق����ان����ون احل����ج����اب يف اإي����������ران، ال����ذي 
روؤو�سهن.  تغطية  الن�ساء  من  يتطلب 
اأن���ه���ا تعر�ست  اأم��ي��ن��ي  وت���ق���ول ع��ائ��ل��ة 
ل��ل�����س��رب وع���ان���ت م���ن ج����رح ب��ل��ي��غ يف 
وج���وده���ا يف احلجز.  خ����الل  ال����راأ�����س 
وي��ن��ف��ي امل�����س��وؤول��ون وو���س��ائ��ل االإع���الم 
اأن  ويزعمون  ال��رواي��ة،  هذه  االإيرانية 
ت�سببت  قلبية  الأزم���ة  تعر�ست  اأميني 
اجلمهور  فعل  رد  وك��ان  بغيبوبة.  لها 
ن�ساء كثريات  ووا�سعاً. وعمدت  �سريعاً 
احلجاب  خ��ل��ع  اأو  ���س��ع��ره��ن  ق�����س  اإىل 
االإلزامي واإلقائه يف بع�س احلاالت يف 
النار. و�سارع املحتجون اإىل الدعوة اإىل 
اإ�سقاط النظام وو�سع حد للجمهورية 
حقوق  منظمات  وق��ال��ت  االإ���س��الم��ي��ة. 
االحتجاجات  ت��اب��ع��ت  ال��ت��ي  االإن�������س���ان 
�سقطوا  القتلى  ع�����س��رات  اأن  اجل��اري��ة 
االإيرانية  احلكومة  وردت  االآن.  حتى 
على اال�سطرابات بتقييد الو�سول اإىل 
التوا�سل  و�سائل  ومن�سات  االإن��رتن��ت 

 2020 ال���دول���ي���ة يف  ال��ع��ف��و  مل��ن��ظ��م��ة 
 300 اأك��ر م��ن  بالتف�سيل ع��ن وف��اة 
اأي��دي قوات  رج��ل وام���راأة وطفل على 
االأم����ن االإي��ران��ي��ة يف اأ���س��ب��وع واح���د يف 
ن��وف��م��رب )ت�����س��ري��ن ال��ث��اين( 2019. 
اأف�������ادت مبقتل  ل��ك��ن وك���ال���ة روي������رتز 

1500 �سخ�س عامذاك.
وهناك راأي �سائد يف اأو�ساط مراقبني 
اجلولة  ب��اأن  يفيد  االإي��ران��ي��ة  لل�سوؤون 
االأ�سبوع  االح��ت��ج��اج��ات  م��ن  االأخ����رية 
اأكرب  اأهمية  ذات  ت��ك��ون  رمب��ا  امل��ا���س��ي، 

من اأي �سيء حدث موؤخراً.

ميزات لهذه االحتجاجات  4
وك���ت���ب م�����س��اع��د اأ�����س����ت����اذ ال����درا�����س����ات 
االجتماعية والدولية يف كلية بو�سطن 
“وا�سنطن  �سحيفة  يف  قا�سيفار  علي 
“املوجة  اأن  االأم���ري���ك���ي���ة  بو�ست” 
تت�سم  االح���ت���ج���اج���ات  م����ن  احل���ال���ي���ة 
ال�سابقة...  االح��ت��ج��اج��ات  ب�����س��ج��اع��ة 

انت�سرت  ذل���ك،  م��ع  لكن  االإج��ت��م��اع��ي، 
ت�سجيالت م�سورة عن التظاهرات.

اال�صطرابات ماألوفة يف اإيران
“نا�سونال  جم��ل��ة  يف  امل��ح��ررة  وك��ت��ب��ت 
اأن  بليزي مايل  االأمريكية  اإنرت�ست” 
اإيران.  اأم���ر م��األ��وف يف  اال���س��ط��راب��ات 
اندلعت  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  وخ����الل 
العدالة  الع��دمم  كنتيجة  احتجاجات 
االق��ت�����س��ادي��ة وارت����ف����اع ال��ت�����س��خ��م اأو 
ال�سعبي  اال�ستياء  اأن  كما  امل��ي��اه.  �سح 
يتفجر يف اإيران عادة عقب االإنتخابات 

الرئا�سية.
ويف 2009، حتدى املتظاهرون نتائج 
فيها  اأعلن  التي  الرئا�سية  االنتخابات 
اأح����م����دي جن�����اد و�سط  ف�����وز حم���م���ود 
النزاهة، من  وعدم  بالتزوير  اتهامات 
قبل ما بات يعرف باحلركة اخل�سراء. 
وقوبلت االحتجاجات ال�سابقة بالقمع 
العنيف من احلكومة. وحتدث تقرير 

لكنها تتجاوزها بطرق معينة”. وعدد 
االإحتجاجات  هذه  عوامل متيز  اأربعة 
وهي اإن الن�ساء هن اللواتي يقدن هذه 
بارزين  اإي��ران��ي��ني  واإن  االح��ت��ج��اج��ات، 
اأنحاء  خمتلف  يف  اآرائهم  عن  يعربون 
االإيرانيني  الكثري من  اأن  كما  البالد، 
الذين مل ي�ساركوا فعلياً يف التظاهرات 
اأعربوا عن ت�سامنهم مع الن�ساء ومع 
ط��ال��ب��ات اجل���ام���ع���ات، ف�����س��اًل ع���ن اأن 
لالنق�سامات  عابرة  كانت  التظاهرات 

العرقية.

احلد االأق�صى للقمع
ويف الوقت الذي ي�سود �سعور يف اأو�ساط 
باأن هذه  االإيرانية،  لل�سوؤون  املراقبني 
م���ن االح��ت��ج��اج��ات خمتلفة  اجل���ول���ة 
فاإن ثمة  القرن،  �سابقاتها يف هذا  عن 
خوفاً من اأن ال�سلطات مل تظهر احلد 
االأق�سى للقمع العنيف، الذي اعتادت 

ممار�سته �سد املحتجني.

خ���ام���ن���ئ���ي م���ري�������س )ع����ل����ى رغ������م اأن 
هذه  نفت  املر�سد  م��ن  قريبة  م�سادر 
خامنئي  ظهور  ع��ن  ف�ساًل  التقارير، 
واخلطط  ع���ام���ت���ني(.  م��ن��ا���س��ب��ت��ني  يف 

وخل�س الكاتب اإىل ان هذه التظاهرات 
اإىل  بالن�سبة  حم���وري  وق���ت  يف  ت��اأت��ي 
باأن  ت��ف��ي��د  ت��ق��اري��ر  ورود  م���ع  اإي������ران، 
علي  االإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  مر�سد 

وا�سحة،  لي�ست  خل��الف��ت��ه  االإي��ران��ي��ة 
وكذلك بالن�سبة اإىل املفاو�سات الإحياء 
االإتفاق النووي، الذي �سيكون له تاأثري 

كبري على م�سار البالد.

»تعبئة بوتن«.. هل تقلب مو�زين حرب �أوكر�نيا؟ زيلين�ضكي للرو�س: بوتني ير�ضلكم �إىل �ملوت
•• مو�شكو-وكاالت

اأعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن، اأم�س االأول ال�سبت، عقوبات 
قا�سية على املتهربني واملتقاع�سني عن القتال يف احلرب باأوكرانيا اأو 

من ي�ست�سلمون طوعيا خالل املعارك.
االأربعاء،  بوتن،  اإع��الن  من  يومني  بعد  تاأتي  اجلديدة  والعقوبات 
تعبئة  ك��اأول  الرو�سي،  باجلي�س  االحتياط  لقوات  اجلزئية  التعبئة 

ع�سكرية يف رو�سيا منذ احلرب العاملية الثانية.
4 م��ن��اط��ق، ل��وغ��ان�����س��ك ودونيت�سك  ك��م��ا ت��زام��ن��ت م��ع م��ا ت�����س��ه��ده 
ا�ستفتاءات  من  اأوكرانيا،  وجنوبي  �سرقي  وزاباروجيا،  وخري�سون 
اجلاري  �سبتمرب  من  ال�27  وحتى  وت�ستمر  اجلمعة  ي��وم  انطلقت 
لالن�سمام ر�سميا لرو�سيا. وكان جمل�سا النواب وال�سيوخ الرو�سيني 
على  اجل��دي��دة  التعديالت  م�سروع  على  املا�سي،  االأ�سبوع  �سادقا، 
قبل  الع�سكرية  باخلدمة  يتعلق  فيما  الرو�سي،  اجلنائي  القانون 
وتاأمني عملية  االأم��ور يف خاركيف  اأن م�سار  لبوتن. ويبدو  اإحالته 
التعبئة  اإع���الن  اإىل  بوتن  دف��ع  م��ا  ه��و  اأوك��ران��ي��ا،  ب�سرق  اال�ستفتاء 

اجلزئية، ح�سب وكالة “فران�س بر�س«.

ما التعديالت اجلديدة؟
التي  الرو�سي،  اجلنائي  القانون  على  اجل��دي��دة  التعديالت  تن�س 

�سدق عليها بوتن، على ما يلي:
ت��ع��ت��رب ف����رتات ال��ت��ع��ب��ئ��ة واالأح���ك���ام ال��ع��رف��ي��ة اأو زم���ن احل����رب من 
ال����ظ����روف امل�������س���ددة ل��ل��ع��ق��وب�����ة مل��رت��ك��ب��ي اجل����رائ����م ب��ح��ق اخلدمة 
يف  القائد  ومقاومة  ع�سكري،  الأم��ر  االمتثال  عدم  مثل  الع�سكرية، 
والفرار  اإذن،  بدون  ومغ�������ادرة مكان اخلدم�������ة  الع�سكرية،  اخلدمة 
وفق���دان  اخلدم�����ة  قواع�������د  وانتهاك  اخلدم�������ة  عن  والتقاع�س 

املمتلكات الع�سكرية.
عقوبة ت�سل اإىل ال�سجن ملدة ت��سل اإىل 10 �سنوات للع�سكريني يف 

حال اال�ست�سالم الطوعي.
ال��ف��رار من اخلدمة  على  عاما   15 مل��دة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  عقوبة 

الع�سكرية اأثناء فرتة التعبئة اأو زمن احلرب.
اإىل  ت�سل  مل��دة  ي�سجن  احل���رب  زم��ن  النهب يف  اأع��م��ال  يرتكب  م��ن 
يف  امل�ساركة  لرف�س  للع�سكريني  ال�سجن  عقوبة  اعتماد  عاما.   15

االأعمال القتالية.
االحتياط،  م��ن  الع�سكري  للتدريب  ا�ستدعاوؤهم  مت  م��ن  يتحمل 
لعدم  املتعاقدين  اجلنود  مع  امل�ساواة  ق��دم  على  جنائية  م�سوؤولية 

احل�سور اأو مغادرة مكان اخلدمة بدون اإذن.
10 �سنوات لالنتهاك املتكرر ل�سروط العقد مبوجب  ال�سجن ملدة 
مبوجب  عقد  الإب���رام  املتكرر  وال��رف�����س  احلكومية  ال��دف��اع  طلبية 

طلبية الدفاع احلكومية الرو�سية.

•• كييف-وكاالت

توجه الرئي�س االأوك��راين فولودميري 
املواطنني  اإىل  م��ب��ا���س��رة  زيلين�سكي 
رئي�سهم  اإن  ل���ه���م  ق����ائ����اًل  ال����رو�����س 
ف���الدمي���ري ب���وت���ني ي��ر���س��ل ع���ن علم 

املوت«. اإىل  “مواطنيه 
اإن  ب���ال���رو����س���ي���ة  وق������ال زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي 
اأنه  متاماً  ي��درك  الرو�سي  “احلكم 
واأ�ساف  املوت”،  اإىل  ير�سل مواطنيه 
خم��اط��ب��اً اجل��ن��ود ال��رو���س بعد ب�سع 
قانوناً  مو�سكو  اإ���س��دار  م��ن  ���س��اع��ات 
ي�����س��دد ال��ع��ق��وب��ات ب��ح��ق م���ن يفرون 
طوعاً، “�ستعاملون يف �سكل ح�ساري، 

لن يعلم اأحد ظروف ا�ست�سالمكم«.
وجاء هذا الت�سريح بعد �ساعات على 

توقيع بوتني اأم�س تعديالت تن�س على عقوبة ال�سجن 
اأو  ي��ف��رون  ال��ذي��ن  الع�سكريني  بحق  اأع����وام،   10 حتى 

يرف�سون القتال يف فرتة التعبئة، االأمر ال�ساري حالياً. 
من  اأف�سل  التجنيد  خطاب  “رف�س  زيلين�سكي  وق��ال 
املوت كمجرم حرب يف اأر�س اأجنبية”، 
التعبئة  م����ن  “الهروب  م�����س��ي��ف��اً 
االإ�سابة  اأن  م��ن  اأف�سل  االإج��رام��ي��ة 
على  حمكمة  يف  االإدان����ة  ث��م  بال�سلل 
وتابع  عدوانية”،  ح��رب  يف  امل�ساركة 
للجي�س  اال�ست�سالم  االأف�����س��ل  “من 
ب�سربات  ُتقتلوا  اأن  على  االأوك���راين 
����س���الح���ن���ا، ����س���رب���ات م��ن�����س��ف��ة من 
ت��داف��ع ع��ن نف�سها يف  اأوك��ران��ي��ا التي 

هذه احلرب«.
وا�ستبدلت رو�سيا م�سوؤول االإمدادات 
�سل�سلة  بعد  جي�سها  يف  اللوج�ستية 
التي  املناطق  توا�سل  فيما  نك�سات، 
اأوكرانيا  ����س���رق  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر 
�سمها  خ��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ث��اين  ل��ل��ي��وم  الت�سويت  وج��ن��وب��ه��ا 

اإليها.

ماذا تعني التعبئة اجلزئية؟
التعبئة اجلزئية تعني ا�ستدعاء جمموعة معينة من النا�س للخدمة 
الع�سكرية. تختلف عن التعبئة العامة، التي تنطوي على التجنيد 
من عموم ال�سكان، واإعادة تركيز االقت�ساد باأكمله وو�سع البلد على 
طريق احلرب، ما ي�سري اإىل توقف احلياة الطبيعية، وفقا ل�سحيفة 

“وا�سنطن بو�ست” االأمريكية.
�ستكون اأول تعبئة ع�سكرية يف تاريخ رو�سيا احلديثة.

ما اأهميتها؟
قوات االحتياط �سرورية جلهود احلرب وحماية احلدود واملن�ساآت 
القوات،  انهيار  ملنع  ال��دول. قد تكون كافية  بالعديد من  الداخلية 
على  لل�سيطرة  �سرورية  اأورا�سيا.  بربنامج  الباحث  يل،  روب  وفق 
املحررة  واالأرا�سي  كيلومرت   1000 بطول  الرو�سي  التما�س  خط 
�سويغو.  �سريغي  الرو�سي  الدفاع  وزير  ت�سريحات  وفق  باأوكرانيا، 
يف خلفياتها تت�سمن ا�ستثمارات كبرية يف �سراء االأ�سلحة، وحت�سني 
ظ����روف اخل���دم���ة ب��اجل��ي�����س و���س��ن��اع��ة ال���دف���اع، واأن��ظ��م��ة القيادة 

وال�سيطرة وتعزيز التن�سيق بني الوزارات..
 كما تنطوي على برنامج مكثف من التدريبات ت�سارك فيه اأجهزة 
هاو�س”  “ت�ساتام  ملعهد  وفقا  امل�سلحة،  وال��ق��وات  الداخلي  االأم���ن 

الربيطاين.

ال�سعبوي وهي معجبة به. واعتربت  املجر  اأورب��ان رئي�س وزراء  عن فيكتور 
اأن فوز ميلوين عقب جناح الدميقراطيني ال�سويديني االأ�سبوع املا�سي، يف 
البلد، وح�سول مارين لوبان يف فرن�سا على  اأك��رب حزب يف  اأن يكونوا ثاين 
)ني�سان(  اأبريل  ماكرون يف  اإميانويل  �سباقها �سد  االأ�سوات يف  %41 من 
املا�سي، موؤ�سرات على حتّول قوي يف امليزان االأوروب��ي نحو اليمني القومي 

حيث �سئم الناخبون من اإخفاقات االأحزاب القائمة. “املت�سدد”، 
�سعوبة تنفيذ �سيا�سة الهجرة

ورّجحت املجلة اأن ال ت�ستطيع ميلوين تنفيذ تعّهداتها التي قطعتها خالل 
�سيلفيو  حليفيها  مع  مبكراً  تختلف  اأن  املتوّقع  من  اإذ  االنتخابية؛  احلملة 

بريل�سكوين وماتيو �سالفيني.
ومن املوؤكد اأن ميلوين �ست�سّن حملة على الهجرة غري املنظمة، ولكن عندما 
كان �سالفيني يف احلكومة بني 2018 و2019، وعد باالأمر ذاته، ليجد اأن 

•• عوا�شم-وكاالت

تخو�س اإيطاليا، انتخابات ت�سريعية ياأمل اليمني املتطّرف بتحقيق انت�سار 
رئا�سة احلكومة يف  اإىل  ام��راأة  اأول  تاريخي فيها بو�سول جورجيا ميلوين، 

تاريخ بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية.
اإيطاليا،  اليميني يف  الثالثي  التحالف  اإىل فوز  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
باأكر من  )فراتيلي ديتاليا( بقيادة ميلوين  اإيطاليا”  “اإخوة  الذي يقوده 
الربيطانية  “ايكونومي�ست”  جملة  ودع��ت  ال��ربمل��ان.  مقاعد  م��ن   60%
م�سيفة  احلكومة،  ميلوين  ت��ويل  م��ن  القلق  وع��دم  االإطمئنان  اإىل  اأوروب���ا 
حزب  اأن  املجلة  واأو�سحت  وامل��ال.  واالأ���س��واق  بال�سيا�سة  مقّيدة  �ستكون  اأنها 
“اإخوة اإيطاليا” له جذوره يف الفا�سية اجلديدة، وزعيمته ميلوين معادية 
للهجرة، وتّتهم االحتاد االأوروبي بالتواطوؤ يف “اال�ستبدال” العرقي، وتدافع 

التزامات القانون ال��دويل وقواعد االحت��اد االأوروب��ي فر�ست قيوداً على ما 
ميكنه فعله. واأ�سافت املجلة اأن ميلوين �ستجد اأنها مقيدة بعدة طرق، بينها 
ورئي�س  ب�سكل غري مبا�سر،  املنتخب  االإيطايل  الرئي�س  يلعبها  التي  االأدوار 
املحكمة الد�ستورية، وهما من الو�سطيني املعتدلني. و�ستحد قيوداً مماثلة 
من مقدار ال�سرر الذي قد تلحقه ميلوين باالحتاد االأوروبي، حتى لو اأرادت 
ذلك. واأو�سحت اأنه على اإيطاليا التعامل مع االحتاد االأوروبي الذي يدعم 
خطة االإ�سالح يف بالدها والتي تهدف ملواجهة ديونها الهائلة البالغة 2.7 

ترليون دوالر، وم�ساكل عمل ال�سباب والتعليم والتدريب.
لوبان  اأو  وبريل�سكوين،  �سالفيني  عك�س  على  ميلوين،  اأن  املجلة  وذك���رت 
فمنذ  بوتني.  فالدميري  الرو�سي  بالرئي�س  املعجبني  من  لي�ست  واأورب����ان، 
اأوكرانيا  دع��م  يف  وق��وي��اً  ثابتاً  �سوتاً  كانت  اأوك��ران��ي��ا،  على  الرو�سية  احل��رب 

وحلف �سمال االأطل�سي )الناتو(.

هل يجب �أن تقلق �أوروبا من جورجيا ميلوين؟
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وقال  االفرتا�سي.  العامل  وفر�س 
�سامويل هاميلتون املدير االإبداعي 
من�سة  وه��ي  “دي�سنرتاالند”،  يف 
االأوىل  تعترب  م��رك��زي��ة  ال  مبتكرة 
امليتافري�س:  ع���امل  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن 
ن��ح��ن م��ت��ح��م�����س��ون ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
للميتافري�س”  دب������ي  “ملتقى 
بناء  اخل������ربات يف جم����ال  ل���ت���ب���ادل 
والتعاون  االف��رتا���س��ي��ة،  ال���ع���وامل 
تطبيقات  م���ط���وري  خم��ت��ل��ف  م���ع 
وال�سركات  واحلكومات  امليتافري�س 
واملنظمات الدولية امل�ساركة يف هذا 
“ملتقى  وي�سكل  ال��ع��امل��ي.  احل���دث 
فعالية  اأول  للميتافري�س”  دب���ي 
متخ�س�سة بهذا القطاع امل�ستقبلي 
ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب��ع��د اع��ت��م��اد �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
دبي  “ا�سرتاتيجية  م���ك���ت���وم،  اآل 
املا�سي،  يوليو  يف  للميتافري�س” 
دوالر  مليارات   4 �ست�سيف  وال��ت��ي 
اإىل الناجت املحلي االإجمايل لدبي، 
وظيفة  األ����ف   40 ت��وف��ري  وت���دع���م 
 ،2030 ب��ح��ل��ول ع���ام  اف��رتا���س��ي��ة 
����س���رك���ة   1000 وت�������س���ت���ق���ط���ب 
التعامالت  ب��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ت��خ�����س�����س 
الرقمية وامليتافري�س، وتعزز موقع 
اقت�سادات   10 اأك����رب  ���س��م��ن  دب���ي 

ميتافري�س يف العامل.

•• دبي-وام:

اأكد معايل عمر بن �سلطان العلماء 
اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد 
الع�سو  ن���ائ���ب  ب���ع���د،  ع����ن  ال���ع���م���ل 
املنتدب ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، اأن 
الذي  للميتافري�س”  “ملتقى دبي 
املقبل،  االأ���س��ب��وع  دب���ي  ت�ست�سيفه 
للمتخ�س�سني  عاملية  ي�سكل من�سة 
يف تكنولوجيا امل�ستقبل من خمتلف 
اأنحاء العامل لر�سم خارطة الفر�س 
للميتافري�س  ال����واع����دة  واالآف�������اق 
االقت�ساد  قطاعات  يف  وتطبيقاته 
والتعامالت  الرقمية  واحلكومات 
االإن�سانية  وامل��ع��رف��ة  االف��رتا���س��ي��ة 

خلدمة جمتمعات امل�ستقبل.
�سي�سكل  امللتقى  اإن  معاليه  وق���ال 
بداية لتعاون دويل فاعل لتوظيف 
امليتافري�س،  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ط��وي��ر 
حتدياته  درا������س�����ة  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
القطاعات  اأب��رز  وحتديد  وفر�سه، 
اال�ستفادة  ميكنها  التي  الرئي�سية 
اجلاهزية  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ط��ورات��ه  م���ن 

للتغريات والتحديات املقبلة.
�سلطان  ع���م���ر  م����ع����ايل  واأ�������س������اف 
العلماء : يهدف هذا امللتقى االأول 
تبادل  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م���ن 
اأه��م احللول  االآراء واالأف��ك��ار ح��ول 
االإب����داع����ي����ة وامل�������س���اري���ع ال����واع����دة 
التي  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  وال����ق����ط����اع����ات 
تطبيقات  خمتلف  توظيف  ميكنها 
نوعية  نقلة  الإح����داث  امليتافري�س 
التنمية  م�������س���رية  يف  واإي���ج���اب���ي���ة 
االق��ت�����س��ادي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة يف دولة 

االإمارات والعامل.
االأول  امللتقى  جل�سات  يف  وي�سارك 
م����ن ن����وع����ه يف امل���ن���ط���ق���ة، وال������ذي 
ال�سيخ  ����س���م���و  اإط������الق������ه  اأع�����ل�����ن 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
رئي�س  دب������ي  ع���ه���د  ويل  م����ك����ت����وم، 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
للم�ستقبل،  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأم���ن���اء 
اأك����ر م��ن 30 م��ت��ح��دث��اً م��ن رواد 
واملتخ�س�سني  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ف��ك��ر 
واخلرباء من “املنتدى االقت�سادي 
العاملي” و”ميتا” “ و”باينان�س” 
�ساند  و”ذا  كارد”  و”ما�سرت 
دبليو  و”بي  و”بيدو”  بوك�س” 
�سي” و”اإك�سنت�سر” و”بي �سي جي 
دبي  و”مركز  فنت�سرز”  ديجيتال 
و”دي�سنرتاالند”  للبلوكت�سني” 

وغريها.
وي�����س��ل��ط امل��ت��ح��دث��ون ال�����س��وء على 
ت�سميم  ق��ط��اع��ات  ت��وج��ه��ات  اأب�����رز 
وبناء عوامل امليتافري�س، والتدريب 

والتجارة  االف��رتا���س��ي،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
االإلكرتونية، والتكنولوجيا الطبية 
واالألعاب  وال��ف��ن��ون،  االف��رتا���س��ي��ة، 
الفعاليات  وتنظيم  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
امليتافري�س،  ع���امل  يف  وامل���وؤمت���رات 
القابلة  غ��ري  ال��رق��م��ي��ة  واالأ����س���ول 

لال�ستبدال.
دبي  “ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ل 
للميتافري�س” الذي �سيتم تنظيمه 
و”منطقة  امل�ستقبل”  “متحف  يف 
بدبي،  االإم�����ارات  اأب����راج   ”2071
300 خبري  م��ن  اأك����ر  مب�����س��ارك��ة 
عاملي و40 موؤ�س�سة متخ�س�سة يف 
الواقع  وتقنيات  امليتافري�س  قطاع 
جل�سة   25 من  اأك��ر  االفرتا�سي، 
وع��دد من احل��وارات واالجتماعات 
على  ت������رك������ز  ال�����ع�����م�����ل،  وور��������������س 
ت�����س��م��ل تطوير  م��ت��ن��وع��ة  جم����االت 
للميتافري�س،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
تنظيم  يف  احل������ك������وم������ات  ودور 
ال��ق��ط��اع وح��وك��م��ت��ه، واآف����اق تقدمي 
باال�ستفادة  م�����س��ت��ق��ب��اًل  اخل���دم���ات 
م���ن امل��ي��ت��اف��ري���س، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
و�سركات  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  دور 
تطوير  ال��ك��ربى يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امليتافري�س  وم���ن���ت���ج���ات  ت��ق��ن��ي��ات 
على  عاملياً  املتزايد  الطلب  وتلبية 
تتجاوز قيمتها  التي قد  تطبيقاته 
تريليون   30 ع���ام���اً   15 خ����الل 

دوالر.
وقال زياد طرابل�سي مدير هند�سة 
 /Reality Labs/ االأعمال يف
الرائدة  ال��ع��امل��ي��ة  “ميتا”  ب�سركة 
ال���رق���م���ي  ال����ت����وا�����س����ل  يف جم�������ال 
من  نتطلع   : االفرتا�سي  وال��ع��امل 

جت��������ارب ن���وع���ي���ة ت���ت���م���ح���ور ح���ول 
التعاون  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ال���ع���م���الء: 
م������ع اخل������������رباء وامل���ت���خ�������س�������س���ني 
امل�����س��ارك��ني يف هذا  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني 
احل����دث م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء العامل 
التي ال ح�سر  الفر�س  ال�ستك�ساف 
وحتر�س  امليتافري�س،  عامل  يف  لها 
تبني  ت�سريع  على  كارد”  “ما�سرت 
وت���وظ���ي���ف ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات ودع���م 
اأه���م مراكز  ري���ادة دب��ي لتكون م��ن 
العامل،  يف  امل��ي��ت��اف��ري���س  تطبيقات 
ما�س�سرت  خمتربات  و�ست�ست�سيف 
ملتقى  خ��الل  خا�سة  جل�سة  ك���ارد 
م�ستقبل  ح��ول  للميتافري�س  دب��ي 
امل�سرفية  واخل�����دم�����ات  ال���ت�������س���وق 

واالألعاب يف امليتافري�س.
الرئي�س  بورجيه  �سيبا�ستيان  وقال 
وال�سريك  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ساند  “ذا  ����س���رك���ة  يف  امل���وؤ����س�������س 
االألعاب  ع��امل  ال��رائ��دة يف  بوك�س” 
االفرتا�سية ومتكني الالعبني من 
اإيرادات  وحتقيق  جتربتهم  تطوير 
م��ال��ي��ة: ت��ت��م��ث��ل روؤي��ت��ن��ا يف متكني 
امل��ب��دع��ني امل��ح��ل��ي��ني وال�����س��م��اح لهم 
باال�ستفادة من اإبداعاتهم وا�ستثمار 
بالطريقة  وم��ه��ارات��ه��م  اأوق���ات���ه���م 
�سركتنا  وتتحول  يريدونها،  التي 
ب�سكل تدريجي اإىل اأمة رقمية بال 
حدود وتقدم جتارب غنية وثقافية 
وغ���ام���رة، ون��ح��ن ف��خ��ورون بريادة 

دبي يف هذا االجتاه.
ال�سريك  ن��اي��ل��وال  ���س��ان��دي��ب  واأك����د 
املن�سة  “بوليغون”  يف  امل��وؤ���س�����س 
العاملية الرائدة يف تطوير تطبيقات 
و�سهلة  للتطوير  قابلة  بلوكت�سني 

خ���الل م�����س��ارك��ت��ن��ا يف م��ل��ت��ق��ى دبي 
اآخر  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  ل��ل��م��ي��ت��اف��ري���س 
عامل  يف  التكنولوجية  ال��ت��وج��ه��ات 
املبتافري�س مع امل�ساركني واخلرباء، 
ومن البديهي اأن التواجد ال�سخ�سي 
ال  عندما  لكن  ع���ام،  ب�سكل  اأف�����س��ل 
امليتافري�س  ف��اإن  ذل��ك ممكناً  يكون 
يف  التفاعالت  الأن  كثرياً،  �سيقربنا 
املبتافري�س �ست�سبه تلك التفاعالت 
اليومية.  حياتنا  يف  بها  من��ر  التي 
ليكون  اجل���م���ي���ع  م�����ع  و����س���ن���ع���م���ل 
للمليارات  ميكن  �سيئاً  امليتافري�س 

حول العامل اال�ستفادة منه.
املدير  ����س���ح���ادة  األ���ي���ك�������س  واأب��������دى 
ل�سركة  ال��ع��ام  وامل���دي���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االأو�سط  ال�����س��رق  يف  “باينان�س” 
للم�ساركة  تطلعه  اأفريقيا  و�سمال 
للميتافري�س  دب������ي  م���ل���ت���ق���ى  يف 
والذي �سيجمع نخبة من اخلرباء 
ال�ستعرا�س  وال��ع��امل  املنطقة  م��ن 
م���������س����ت����ق����ب����ل ال�����ن�����ظ�����م ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
االف���رتا����س���ي���ة، وم�����س��ارك��ة ال����روؤى 
االقت�ساد  م�ستقبل  توجهات  ح��ول 
يف  احل����ك����وم����ات  ودور  ال����رق����م����ي، 
العوامل االفرتا�سية، حيث �ستوؤثر 
التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  الت�سريعات 
العوامل  اإمكانيات  ب�سكل كبري على 
االف����رتا�����س����ي����ة وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا يف 
ت�سكيل  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
وم�ستقرة  تقدمية  تنظيمية  اأط��ر 
اأمر �سروري لبناء املزيد من الثقة 

ودفع النمو على املدى الطويل.
وق����ال ك��ي��ث ج�����وردان ن��ائ��ب رئي�س 
“ما�سرت  خم���ت���ربات  يف  االب���ت���ك���ار 
تقدمي  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي  كارد” 

بال�سراكة  ���س��ع��داء  نحن  واأ����س���اف: 
يف  للم�ستقبل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
والتعلم،  لالكت�ساف  الرحلة  ه��ذه 
للميتافري�س  دبي  ملتقى  و�سيكون 
ال�سراكات  لتعزيز  مثالية  من�سة 
احلكومي  القطاعني  ب��ني  الفعالة 
وابتكار  التعاون  لتعزيز  واخل��ا���س 

م�ستقبل اأف�سل للجميع.
نائب  ك��الرك جوزيف  واأك��د ديفيد 
ال��رئ��ي�����س ل��ق��ط��اع اال���س��ت��ث��م��ارات يف 
املبتكرة  املن�سة  “بيك�سيالينك�س” 
امليتافري�س  يف  واملو�سيقى  لالألعاب 
الذي  للميتافري�س  دبي  ملتقى  اأن 
للم�ستقبل  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  تنظمه 
���س��ي��ق��دم م��ن�����س��ة جل���م���ع اخل�����رباء 
روؤيتنا  لت�سميم  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن 
امليتافري�س.  مل�ستقبل  امل�����س��رتك��ة 
حتقيق  يف  ج��ه��ت��ن��ا  م����ن  ون�������س���ه���م 
ه���ذه ال���روؤي���ة م��ن خ���الل الرتكيز 
اخلربات،  وتطوير  املو�سيقى  على 
ت��ك��ون يف طليعة  اأن  ل��دب��ي  ومي��ك��ن 
والتغريات،  ال��ت��ح��والت  ه��ذه  تبني 
ف��امل��و���س��ي��ق��ى م��ه��م��ة ج����داً يف تطور 

م�ستقبل امليتافري�س.
العاملي  الرئي�س  زو  كاثرين  وقالت 
الرقمية  وال�����س��راك��ات  ل��ل��م�����س��اري��ع 
اإ�س  “اإت�س  م�����س��رف  يف  واالب��ت��ك��ار 
امليتافري�س  اإن تقنيات   : بي �سي” 

البلوكت�سني  م��ث��ل   3.0 وال���وي���ب 
الذكية  والعقود  االأ���س��ول  ورقمنة 
ق�����ادرة ع��ل��ى ت��غ��ي��ري ك��ي��ف��ي��ة تفاعل 
م��وؤ���س�����س��ات اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة مع 
قيادة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���ع���م���الء، 
جديدة،  وخدمات  منتجات  تطوير 
للميتافري�س  دبي  ملتقى  و�سيكون 
من�سة مهمة ملناق�سة كيفية ت�سميم 
العمل  االب��ت��ك��ار،  ع�سر ج��دي��د م��ن 
مع احلكومات والهيئات التنظيمية 

جلعله اآمناً للم�ستخدمني.
الع�سو  زال�������س���ك���ي  م�������ارك  وق�������ال 
“بي �سي جي  املنتدب وال�سريك يف 
عاملياً  ال��رائ��دة  فنت�سرز”  ديجيتال 
وتطوير  اإط������الق  دع����م  جم����ال  يف 
النوعية  وامل���������س����اري����ع  االأع������م������ال 
باأنها  عاملياً  دبي  ت�ستهر  واملبتكرة: 
الكثري  وه��ن��اك  امل�ستقبل،  م��دي��ن��ة 
لتوظيف  والفر�س  االإمكانات  من 
االأعمال  قطاع  وم�ساعدة  االبتكار 
التكنولوجيا  تبني  على  املدينة  يف 
يف  اأ���س��ارك  اأن  وي�سعدين  الرقمية، 
لت�سليط  للميتافري�س  دبي  ملتقى 
ال���������س����وء ع����ل����ى ه�������ذه ال����ف����ر�����س؛ 
امل��ي��ت��اف��ري���س من  يعترب  واأ����س���اف: 
اأهم ركائز التحول الرقمي، ونحن 
ال�سركات  م�ساعدة  على  حري�سون 
ميزات  من  اال�ستفادة  على  دب��ي  يف 

العمل   3.0 ل��ل��وي��ب  اال���س��ت��خ��دام 
احلقيقية  االإم��ك��ان��ات  تطوير  على 
ملاليني   3.0 ال��وي��ب  لتكنولوجيا 
امل�ستخدمني حول العامل، و�ستعمل 
االأدوات التي يتم بناوؤها اليوم على 
حت�����س��ني ن��وع��ي��ة احل��ي��اة ل��ل��ن��ا���س يف 
جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل وال��دخ��ول يف 
و�سناعي  تكنولوجي  رقمي  ع�سر 
حري�سون  ن��ح��ن   : وق����ال  ج���دي���د، 
امل�ساواة  مب��ع��اي��ري  االل����ت����زام  ع��ل��ى 
ال�سيادة  وتعزيز  امل�ستخدمني  بني 
ال����ذات����ي����ة وح�����ري�����ة ال���ت���ع���ب���ري من 
الب�سرية  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ط��وي��ر  اأج����ل 
تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  ه�����ادف  ب�����س��ك��ل 
عبدالرحمن  وق���ال  البلوكت�سني. 
امل��وؤ���س�����س ل�سركة  ال�����س��ري��ك  حم��م��د 
من�سة  اأول  غلوبال”  “ميتاكون 
م��ت��خ�����س�����س��ة ان���ط���ل���ق���ت م����ن دب���ي 
والفعاليات  االأح����داث  ال�ست�سافة 
االإلكرتونية: ال يزال امليتافري�س يف 
مراحله االأوىل وال نعرف اإمكاناته 
الذي  النهائي  التاأثري  اأو  بالكامل 
�سيكون له، لكننا نعرف اأنه �سيقدم 
العامل  ي�سهدها  مل  ك��ب��رية  ف��ر���س��اً 
م��ن��ذ ان���ط���الق ع�����س��ر االإن����رتن����ت، 
و���س��ي�����س��ه��م امل���ي���ت���اف���ري����س ب����اإع����ادة 
وكيف  الب�سر  عمل  طبيعة  ت�سميم 
ويعي�سون،  وي��ت��وا���س��ل��ون  يتعلمون 

اأكرث من 30 متحدثًا و25 جل�صة وفعالية متنوعة �صمن احلدث الذي تنظمه موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل االأ�صبوع املقبل

عمر �لعلماء : ملتقى دبي للميتافري�س من�ضة عاملية ل�ضتعر��س �أبرز �لتحولت �لتكنولوجية �مل�ضتقبلية يف عامل �مليتافري�س

“ايبيك�س  �سفقة  وج����اءت  اال���س��ت��ث��م��اري��ة.  ال�����س��رك��ات  م��ن 
درهم  مليار   5.74 بقيمة  الثانية  املرتبة  يف  لال�ستثمار” 
فيما  14 �سفقة،  �سهم من خالل  مليار   1.22 نحو  على 
املركز  يف  االإ�سالمي”  اأب��وظ��ب��ي  “م�سرف  �سفقة  ح��ل��ت 
الثالث مع بلوغ قيمتها 416.3 مليون درهم على 43.5 
مليون �سهم من خالل �سفقة واحدة، ورابعاً جاءت �سفقة 
 65.15 371.3 مليون درهم على  بقيمة  “فريتغلوب” 
�سفقة  وخ��ام�����س��اً  واح����دة،  خ���الل �سفقة  م��ن  �سهم  م��ل��ي��ون 
“اأدنوك للحفر” بقيمة 114.8 مليون درهم على 31.4 

مليون �سهم من خالل �سفقة واحدة.
على  كبرية  �سفقات  تنفيذ  للتاأمني”  “حياة  �سهم  و�سهد 

عدد  ع��ل��ى  دره���م  م��ل��ي��ون   33.79 بقيمة  جل�ستني  م���دار 
77.2 مليون �سهم من خالل 5 �سفقات، موزعة بواقع 3 
مليون   56.1 على  دره��م  مليون   19.63 بقيمة  �سفقات 
 14.16 بقيمة  و�سفقتني  �سبتمرب،   22 جل�سة  يف  �سهم 
 23 جل�سة  يف  �سهم  م��ل��ي��ون   21.13 ع��ل��ى  دره���م  م��ل��ي��ون 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأن  يذكر   .2022 �سبتمرب 
�سفقة   164 نحو  تنفيذ  اجل���اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  �سهد 
 13.4 30 م��ل��ي��ار دره���م ع��ل��ى ع���دد  ك��ب��رية بقيمة جت���اوز 
مليار �سهم ل�سركات من بينها “اأبوظبي الوطنية للفنادق” 
للتاأمني”  و”االحتاد  العامة”  لال�ستثمارات  القوين  و”اأم 

و”الوثبة الوطنية للتاأمني«.

•• اأبوظبي-وام:

�سهد �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية تنفيذ نحو 124 �سفقة 
جاوزت  بقيمة  اجل����اري  �سبتمرب  �سهر  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ك��ب��رية 

18.4 مليار درهم على اأكر من 11.06 مليار �سهم.
ووفق بيانات �سوق اأبوظبي، كانت �سفقة اأبوظبي الوطنية 
درهم  م��ل��ي��ار   11.74 بقيمة  االأك����رب  “طاقة”  ل��ل��ط��اق��ة 
وكانت  �سفقة.   102 خ��الل  م��ن  �سهم  مليار   9.63 على 
اتفاقية  توقيعها  م��وؤخ��راً  اأعلنت   ،-  ADQ»القاب�سة“
من  كل  ل�سالح  “طاقة”  من   8.6% قدرها  ح�سة  لبيع 
وعدد  للتعاقد  اأبوظبي  و�سندوق  “ملتيبالي”  جمموعة 

م�ضر ت�ضتهدف زيادة �ضادر�تها �لرقمية
�إىل 5.5 مليار دولر يف 2023-2022 

•• القاهرة-رويرتز: 

قالت وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات امل�سرية اإن البالد ت�ستهدف زيادة �سادراتها الرقمية 13 باملئة 
اإىل اأكر من 5.5 مليار دوالر بنهاية ال�سنة املالية اجلارية التي تنتهي يف يونيو حزيران 2023.

وقال م�ساعد وزير االت�ساالت للتنمية والتطوير عمرو حمفوظ لرويرتز اإن �سادرات م�سر الرقمية بلغت 
4.9 مليار دوالر يف ال�سنة املالية املا�سية ارتفاعا من 4.5 مليار دوالر يف ال�سنة املالية ال�سابقة و3.6 مليار 

دوالر يف ال�سنة املالية 2020-2019.
واأ�ساف، على هام�س احتفالية لتخريج دفعة جديدة من برنامج )بذور من اأجل امل�ستقبل( للتدريب على 
م�سر  اأن  م�سر،  يف  تكنولوجيز  ه���واوي  �سركة  تنظمه  ال��ذي  واالت�����س��االت  املعلومات  تكنولوجيا  جم��االت 

ت�ستهدف اأ�سواقا معينة اأهمها اأملانيا واململكة املتحدة وفرن�سا والواليات املتحدة واأ�سواق منطقة اخلليج.

•• ال�شارقة-الفجر

االأمريكية  م��اج��ن��وم  ���س��رك��ة  اخ���ت���ارت 
ت�سميم  يف  املتخ�س�سة  للتكنولوجيا 
م��ت��ك��ام��ل��ة خا�سة  م���ع���دات  وت�����س��ن��ي��ع 
ب���اخ���ت���ب���ارات اآب������ار ال��ن��ف��ط واالإن����ت����اج، 
امل����ن����ط����ق����ة احل�����������رة ب�����احل�����م�����ري�����ة يف 
يف  لها  م�سنع  ث��اين  لتطلق  ال�سارقة، 
اأر�س  م�ساحة  ع��ل��ى  االإم������ارات،  دول���ة 
ق��دم مربع،  األ��ف   345 بلغت ح��وايل 
االإنتاجية  طاقتها  زي���ادة  م�ستهدفة 
مرتي  ط��ن   1000 االآن  تبلغ  ال��ت��ي 
�سنوياً اإىل 10 % من خالل من�ساأتها 

اجلديدة.
لل�سركة  اجلديد  امل�سنع  تد�سني  ومت 
االأم��ري��ك��ي��ة، م���ن ق��ب��ل ���س��ع��ادة �سعود 
املنطقة  هيئة  مدير  امل��زروع��ي،  �سامل 

والبنى التحتية املثالية لقطاع النفط 
والغاز. واأو�سح املزروعي، اأن ا�ستقطاب 
�سركة عاملية رائدة يف ت�سميم وت�سنيع 
م��ع��دات ح��ق��ول ال��ن��ف��ط م��ث��ل ال�سركة 
اإىل  للتكنولوجيا  ماجنوم  االأمريكية 
ح���رة احل��م��ري��ة، ي��ع��د اإ���س��اف��ة نوعية 
ودولة  املنطقة  يف  العاملة  لل�سركات 
للتخ�س�س  نتيجة  عموما،  االإم���ارات 
التي  ل��ل�����س��رك��ة وخ���دم���ات���ه���ا  امل��ب��ت��ك��ر 
���س��ت��وف��ره��ا ل��ل��م�����س��ان��ع ال��ع��ام��ل��ة بهذا 
احلمرية  ح��رة  واأن  ال�سيما  ال��ق��ط��اع، 
ت�ستقطب كربى ال�سركات العاملة يف 
التي  املنطقة،  والغاز يف  النفط  قطاع 
تعمل  �سركة   1500 عددها  يتجاوز 
البرتوكيماويات  ���س��ن��اع��ة  جم���ال  يف 
وتخزين النفط والغاز وتزويد ال�سفن 

بالوقود.

�سعود  �سعادة  وق��ال  لديها.  اال�ستثمار 
امل��ن��ط��ق��ة احلرة  اإن  امل���زروع���ي:  ���س��امل 
رئي�سيا  مقرا  ال��ي��وم  غ��دت  باحلمرية 
ذلك  ويعود  والغاز،  النفط  ل�سناعات 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  الروؤية  اإىل 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
مكانة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�سارقة، 
اإمارة ال�سارقة كمحور عاملي لال�ستثمار 
عرب تقدمي خدمات ذات قيمة م�سافة 
القطاعات،  خمتلف  يف  للم�ستثمرين 
ووفقا لهذه الروؤية فاإن حرة احلمرية 
ت��رك��ز دوم����ا يف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا على 
ت�����س��ه��ي��ل ح�����س��ول امل�����س��ت��ث��م��ري��ن على 
وال�سيما  ال��الزم��ة  احتياجاتهم  كافة 
الطاقة من خالل منظومة  يف قطاع 
اللوج�ستية  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 

121 موظف  اأك����ر م��ن  م��ن خ���الل 
وفني متخ�س�س.  وت�ستقطب املنطقة 
اهتمام  ال�سارقة،  يف  باحلمرية  احلرة 
النفط  �سناعة  يف  العاملة  ال�سركات 
والغاز من خمتلف دول العامل، خا�سة 
ال�سركات التي تتطلع لتو�سيع وجودها 
تعد  التي  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
�سوقا واعدا يزخر بالفر�س يف قطاع 
االإم���ارات  دول��ة  واأن  ال��ط��اق��ة، ال�سيما 
منتج  اأك��رب  �سابع  مكانة  على  تناف�س 
 4 اإىل  و�سل  باإنتاج  العامل  يف  للنفط 
ماليني طن عام 2020 وعا�سر اأكرب 
منتج للغاز يف العامل، ولذلك حتر�س 
توفري  على  بال�سارقة  احلمرية  ح��رة 
بيئة ا�ستثمارية تنطلق بتلك ال�سركات 
اآف��اق جديدة غري م�سبوقة، عرب  اإىل 
�سيا�سات ومبادرات ا�ست�سرافية حفزت 

احل����رة ب��احل��م��ري��ة،  و���س��اج��ي��ف جون 
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����س��رك��ة ماجنوم 
�سيبو  ب���ح�������س���ور  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
ماجنوم  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ديفيد 
للتكنولوجيا باالإ�سافة اىل م�سوؤولني 
ومديرين من اجلانبني، حيث جتول 
برفقة  امل��زروع��ي  ���س��امل  �سعود  �سعادة 
اأق�سام  يف  الهيئة  م�����س��وؤويل  م��ن  ع��دد 
قدرات  ي��ق��دم  ال���ذي  اجل��دي��د  امل�سنع 
تلبي  م��ب��ت��ك��رة  وت�سنيعية  ه��ن��د���س��ي��ة 
احتياجات قطاع النفط والغاز، واطلع 
�سعادته على اأحدث التقنيات واحللول 
التي يوفرها امل�سنع يف جمال احلفر 
احلفر  وخ�����دم�����ات  ال������ت������وازن،  حت����ت 
النموذجية  وامل��ب��اين  املُ���دار  بال�سغط 
اللوج�ستية  اخل���دم���ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
الطاقة،  ب��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل�����س��رك��ات 

اأكرث من 30 متحدثًا من املنتدى االقت�صادي العاملي وميتا وباينان�ص 
وما�صرت كارد وذا �صاند بوك�ص وبيدو وبي دبليو �صي واإك�صنت�صر وبي �صي 

جي ديجيتال فنت�صرز ومركز دبي للبلوكت�صني ودي�صنرتاالند وغريها

�مللتقى ي�ضت�ضيف �أكرث من 300 خبري ومتخ�ض�س يف قطاع �مليتافري�س من 
حول �لعامل و40 موؤ�ض�ضة حملية وعاملية يف �أكرث من 25 جل�ضة وفعالية متنوعة

د�صنت امل�صنع على م�صاحة 345 األف قدم مربع

ماجنوم �لأمريكية لتكنولوجيا ت�ضميم وت�ضنيع معد�ت �لنفط تختار حرة �حلمرية بال�ضارقة مقر� لثاين م�ضانعها يف �لدولة
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املال والأعمال
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة ينجز عمليات تفتي�س على 670 �ألف �ضلعة وت�ضحيح 87 �ألف �ضلعة 

قيا�س  الأدوات  عملية  األ��ف   85 من  التحقق  اأي�سا  املجل�س  اإجن���ازات  و�سملت 
 99% اإىل   2012 يف   81% م��ن  املطابقة  ن�سبة  ارتفعت  حيث  قانونية، 
اآالف منتج   105 اأكر من  التحقق من مطابقة  اإىل  باالإ�سافة   ،2021 يف 
 2012 يف   61% م��ن  املطابقة  ن�سبة  لرتتفع  م�سبقاً  املعباأة  العبوات  م��ن 
التنفيذي لقطاع  املدير  املزروعي  �سعادة خلف  2021. وقال  %93 يف  اإىل 
خدمات االأ�سواق وامل�ستهلكني مبجل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة، على هام�س 
اإحاطة اإعالمية نهاية االأ�سبوع املا�سي، اأن البنية التحتية للجودة تعد اإحدى 
املتطلبات االأ�سا�سية لالندماج يف االقت�ساد العاملي وتعزيز ال�سناعات الوطنية 
وقدرتها التناف�سية، م�سرياً اإىل اأن الروؤية االقت�سادية الإمارة اأبوظبي تهدف 
اإىل اإر�ساء اقت�ساد م�ستدام ومتنوع يرتكز على االأن�سطة ذات القيمة امل�سافة 
العالية، وي�سجع امل�سروعات اخلا�سة وا�ستثمارات االأف��راد، ويكون على درجة 

عالية من االندماج يف االقت�ساد العاملي.

واأ�سار املزروعي اإىل اأن جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة يقوم بالتحقق من 
مطابقة املنتجات املتداولة يف اأ�سواق االإمارة من خالل �ستة اأن�سطة ت�سغيلية 
وبرامج  الذكي  والتفتي�س  امليداين،  التفتي�س  ت�سمل  املنتجات  ب�سالمة  تتعلق 
املطابقة والتعاون مع ال�سركاء وبالغات امل�ستهلكني واالإجراءات الت�سحيحية 
و�سحب املنتجات. ولفت اإىل اأن املركز لديه تعاون مع دائرة ال�سحة من خالل 
الربط االإلكرتوين مع نظام االإ�سابات والت�سمم التابع للدائرة، باالإ�سافة اإىل 
التعاون مع دائرة التخطيط العمراين والبلديات للرقابة على م�ستح�سرات 
العاملية  املنظمة  مع  التعاون  وكذلك  االإم���ارة،  اأ���س��واق  يف  املتداولة  التجميل 
من  التحقق  يف  اأ�سهم  ال�سركاء  مع  التعاون  اأن  اإىل  م�سرياً  املنتجات،  ل�سحب 
اأكر  على  والتفتي�س  ال�سحة،  لدائرة  ال���واردة  باالإ�سابات  املتعلقة  املنتجات 
6000 �سلعة من م�ستح�سرات التجميل،  1500 من�ساأة والتحقق من  من 

وكذلك مت الربط االإلكرتوين مع قاعدة املنتجات امل�سحوبة عاملياً.

•• اأبوظبي -وام:

جنح جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة يف التفتي�س على اأكر من 670 األف 
وامل�ستهلكني  االأ���س��واق  خدمات  قطاع  عرب  وذل��ك  املقيدة  املنتجات  من  �سلعة 
 85% اإىل   2012 ع��ام  يف   38% م��ن  املطابقة  ن�سبة  لرتتفع  املجل�س  يف 
منتج،   2500 م��ن  اأك���ر  مطابقة  م��ن  التحقق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،2021 يف 
املنتجات احلا�سلة على �سهادات  2000 منتج من  اأكر من  والتفتي�س على 

مطابقة من املجل�س واملتداولة يف اأ�سواق االإمارة.
600 منتج،  �سلعة مت��ث��ل  األ���ف   70 م��ن  اأك���ر  �سحب  م��ن  امل��ج��ل�����س  ومت��ك��ن 
جهود  �سمن  وذل��ك  منتج،   200 متثل  �سلعة  األ��ف   87 من  اأك��ر  وت�سحيح 
املجل�س للتعاون مع التجار واملوردين لعمل االإجراءات الت�سحيحية اأو �سحب 

املنتجات غري املطابقة ال�سرتاطات ال�سالمة.

خالل  وامل�ستهلكني  اال�سواق  قطاع  اأداء  موؤ�سرات  نتائج  اأن  املزروعي  واأ�ساف 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  وال���ت���زام جمل�س  ح��ر���س  م���دى  تعك�س  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات 
تخ�سع  حيث  االإم�����ارة،  يف  ال��ع��ادل��ة  ال��ت��ج��ارة  حتقيق  �سمان  على  وامل��ط��اب��ق��ة 
ال�سادرات وال��واردات من ال�سلع للرقابة بالتعاون بني اجلهات املخت�سة، مبا 
ميكن املجل�س من القيام بدوره الرقابي للتاأكد من �سالمة املنتجات وخلوها 

من املنتجات التي قد ت�سكل خطراً على ال�سحة وال�سالمة.
االأ�سواق  املنتجات من  ا�سرتجاع  اإدارة عمليات  املجل�س يعمل على  اأن  واأو�سح 
ومتابعة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  بفعالية  تنفيذها  ل�سمان  ال��ت��ح��ذي��رات  ون�����س��ر 
ال����واردة مب��ا يتيح للم�ستهلك االإب����الغ ع��ن االإ���س��اب��ات واحل���وادث  ال��ب��الغ��ات 
الفنية  واللوائح  للموا�سفات  املطابقة  غري  املنتجات  ا�ستخدام  عن  الناجتة 
والبحث عن املنتجات امل�سحوبة من اأ�سواق االإمارة مما ي�ساعد يف تعزيز برامج 

املطابقة والتفاعل املبا�سر مع امل�ستهلكني.

منتدى دبي �لعاملي لإد�رة �مل�ضاريع ينطلق 23 يناير 

�ضر�كة بني �لطاقة و�لبنية �لتحتية و�ضركة �أ�ضرت�لية ومعهد �أملاين لتطوير �ل�ضرت�تيجية �لوطنية للهيدروجني

وُي��ع��د م��ن��ت��دى دب���ي ال��ع��امل��ي الإدارة 
�سعار  حت��ت  يقام  ال��ذي   - امل�ساريع 
االأبرز   - “ تعزيز ج��ودة احلياة   “
اإق��ل��ي��م��ي��اً وت��ن��ظ��م��ه هيئة  واالأك������رب 
مع  بالتعاون  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق 
 »PMI« امل�����س��اري��ع:  اإدارة  م��ع��ه��د 

وهيئة كهرباء ومياه دبي .
املدير  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل مطر  واأك���د 
يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام 
اأن  بدبي  واملوا�سالت  الطرق  هيئة 
املنتدى ير�سخ مكانة دبي الريادية 
يف م�����س��رية ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
مل���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن مقومات  امل��ن��ط��ق��ة 

االإدارة التنفيذي ملكتب املدير العام 
هيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س 
اللجنة  رئي�س  واملوا�سالت  الطرق 
الإدارة  العاملي  دب��ي  ملنتدى  املنّظمة 
امل�ساريع اأهمية عقد املنتدى واإبراز 
امل��ه��م واحل��ي��وي ملدينة دبي  ال���دور 
وريادتها يف اإدارة امل�ساريع وت�سغيلها، 
م�سرية اإىل اأن دبي اأ�سبحت منوذجاً 
الدولية  املعايري  واعتماد  اتباع  يف 
كونها  وت�سغيلها  امل�ساريع  اإدارة  يف 
للتنمية  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ع�����س��ب 
علم  يف  االأ�سا�سية  الركائز  واإح��دى 

االإدارة احلديثة.
/الواقع االفرتا�سي اجلديد/.

من جانبها اأكدت موزة املري مدير 

امل�ساريع  وب��رام��ج  حم��اف��ظ  واإدارة 
القيمة  واإدارة  امل�����رن  وال���ت���ح���ول 
ومن���ذج���ة م��ع��ل��وم��ات امل���ب���اين، كما 
تتناول املحاور االإطار املرن املن�سبط 
القيادة  وم��ه��ارات  امل�����س��اري��ع  الإدارة 
واالإبداع واالبتكار واالإدارة الرقمية 
اإدارة  يف  واال���س��ت��دام��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
اال�سرتاتيجي  وال��ت��ح��ول  امل�ساريع 
وتناق�س  امل�ساريع  اإدارة  با�ستخدام 
امليتافري�س  املحاور كذلك مو�سوع 

املنتدى على  وانطالقاً من حر�س 
جودة  وممار�سات  مفاهيم  تر�سيخ 
احلياة يف بيئة العمل ون�سر الوعي 
باأهميتها لتحقيق اأف�سل النتائج يف 

االإنتاجية واالأداء .
ونوه اإىل اأن املنتدى �سيناق�س اأربعة 
التخطيط   : ت�سمل  حم���وراً  ع�سر 
ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة احلياة  ال���ع���م���راين 
اإدارة  يف  امل�ستقبلية  واالجت���اه���ات 
العمالقة  امل�ساريع  واإدارة  امل�ساريع 

امل�ساريع  اإدارة  جم���ال  يف  امل��ب��دع��ة 
وت��اأك��ي��د ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة ل��دب��ي يف 

اإدارة م�ساريع البنية التحتية.
“تعزيز  اأن اختيار �سعار  اإىل  واأ�سار 
للدورة  ع���ن���وان���اً  احلياة”  ج�����ودة 
العاملي  دب������ي  مل���ن���ت���دى  ال���ث���ام���ن���ة 
متا�سياً  ي����اأت����ي  امل�������س���اري���ع  الإدارة 
م��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دول����ة االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ت��ع��زي��ز جودة 
املجتمع  ����س���رائ���ح  ل���ك���اف���ة  احل����ي����اة 

من  متحدثا  و378  ال��ع��امل  ح��ول 
اإدارة امل�ساريع  رواد الفكر يف جمال 
جتمعوا  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
يف دب��ي لطرح وت��ب��ادل اأف��ك��اره��م يف 
اأرقى  امل�ساريع وت�سغيلها وفق  اإدارة 
املعايري واملمار�سات العاملية، موؤكداً 
يف  �ساهمت  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����دورات  اأن 
باعتباره  امل��ن��ت��دى  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ 
خاللها  م��ن  ُ��ط��رح  ت��� عاملية  من�سة 
اأف�سل املمار�سات للخروج باحللول 

ت���وؤك���د ب��و���س��وح ا���س��ت��ع��داد االإم�����ارة 
عجلة  ق��ي��ادة  يف  رئ��ي�����س  دور  للعب 
التنمية يف كل اأنحاء املنطقة وعلى 
يف  دوره��ا  اإىل  اإ�سافة  االأ�سعدة  كل 
بت�سريع  الكفيلة  امل��ق��وم��ات  اإي��ج��اد 
�سليمة  اأ�س�س  على  التنمية  وت��رية 

ومدرو�سة.
يف  ا�ستقطب  املنتدى  اأن  اإىل  ولفت 
10 االآف  امل��ا���س��ي��ة ق��راب��ة  دورات�����ه 
45 دولة  اأك����ر م��ن  م�����س��ارك م��ن 

ب���ا����س���م ���س��ب��ك��ة م���ع���ه���د االأب����ح����اث 
ومدير  للهيدروجني  فراونهوفر 
م���ع���ه���د ف�����راون�����ه�����وف�����ر الأن���ظ���م���ة 
اإي، عن  اإ�س  اأي  ال�سم�سية  الطاقة 
االبحاث  ي�سهم معهد  ب��اأن  �سروره 
االأه����داف  حتقيق  يف  ف��راون��ه��وف��ر 
االإمارات  تتبناها  التي  الطموحة 
يف جم���ال احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي بحلول 
امل�ساعدة  خ��الل  م��ن   2050 ع��ام 
يف تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية 

للهيدروجني«.

•• اأبوظبي-وام:

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
�سركتي  م��ع  ���س��راك��ة  ع��ن  التحتية 
“جي اإت�س دي” ومقرها ا�سرتاليا 
 – فراونهوفر  االأب��ح��اث  و”مركز 
جيزيل�سافت “ ومقره اأملانيا، بهدف 
الوطنية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ال��رام��ي��ة اإىل مت��ك��ني ال���دول���ة من 
تقنيات  ال��ري��ادة يف جم��ال  حتقيق 
منخف�س  النظيف  ال��ه��ي��دروج��ني 

واأنه  ال�سناعي،  والقطاع  والنقل 
ت����درك الدولة  امل��ن��ط��ل��ق  م���ن ه���ذا 
املهمة  ال��ع��ن��ا���س��ر  اأه��م��ي��ة حت��ق��ي��ق 
على  ق��ائ��م  م��زده��ر  اقت�ساد  لبناء 
البنية  ذل��ك  يف  مب��ا  الهيدروجني، 
واال�ستعداد  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اإىل  وال����و�����س����ول  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 

االأ�سواق.
 وق���������ال ب���������س����ام ح���ل���ب���ي امل�����دي�����ر، 
االإق��ل��ي��م��ي ل�����س��رك��ة ج��ي اإت�����س دي 
اإىل  �سركتنا  “تتطلع  ب��االإم��ارات: 
ال���ت���ع���اون م���ع ح��ك��وم��ة االإم�������ارات 
الوطنية  ا�سرتاتيجيتها  لتطوير 
معهد  مع  بال�سراكة  للهيدروجني 

جيزيل�سافت،  فراونهوفر– 
عمالئنا  بقيادة  ملتزمون  ونحن 
ودعمهم  وامل��ج��ت��م��ع��ات  و���س��رك��ائ��ن��ا 
امل�ستقبل،  اإىل  االن��ت��ق��ال  رح��ل��ة  يف 
التكلفة  منخف�سة  طاقة  بتوفري 
ومنخف�سة  واآم�����ن�����ة  وم����وث����وق����ة 
احلايل  ال���ت���ع���اون  واإن  ال���ك���رب���ون، 
تعزيز  لزيادة  فريدة  فر�سة  يقدم 
االإم���ارات  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
واأمل���ان���ي���ا م���ن خ����الل امل�����س��اه��م��ة يف 
ال��دول��ة يف حتقيق  ط��م��وح  حتقيق 

�سفر انبعاثات.
 ب�������������دوره، ع�������رّب ال����ربوف����ي���������س����ور 
املتحدث  ه��ي��ب��ل��ي��ن��ج،  ك��ري�����س��ت��وف��ر 

يف  م�ستهدفاتها  ودع���م  ال��ك��رب��ون، 
احلياد املناخي، والتاأثري االإيجابي 
وتعزيز  املناخي،  التغري  ق�سية  يف 
االنبعاثات  م��ن  احل��د  يف  جهودها 
الدفيئة و�سوال اإىل احلياد املناخي 
بحلول عام 2050، والتحول اإىل 

الطاقة النظيفة.
 وق����ال م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ال��ط��اق��ة والبنية  امل���زروع���ي، وزي���ر 
التحتية: “ما زلنا نركز على هدفنا 
لال�ستحواذ على %25 من ح�سة 
ونطمح  الهيدروجني،  اأ�سواق  اأهم 
ب�سالحية  االإم��������ارات  ت��ت��م��ت��ع  اأن 
الدور  حت��دي��د  م��ن  متكنها  عاملية 

واأ�ساف معاليه: “اإن الهيدروجني 
ك��ون��ه م�����س��دراً م��ه��م��اً يف جماالت 
ف���اع���اًل  دوراً  وي���ل���ع���ب  ال����ط����اق����ة، 
الطاقة  اإىل  االن���ت���ق���ال  ج��ه��ود  يف 
الكربون،  م��ن��خ��ف�����س��ة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
عليه  االعتماد  يف  للتو�سع  ون��ظ��راً 
ك���م�������س���در ل���ل���ط���اق���ة، وال����ن����م����و يف 
الهيدروجني،  على  الطلب  حجم 
ودع���م���ا مل�����س��ت��ه��دف��ات ري������ادة دول���ة 
اإنتاج  االإم��ارات العربية املتحدة يف 
التقنيات  وا�ستخدام  الهيدروجني 
اأ���س��ب��ح من  امل��ج��ال،  ب��ه��ذا  املتعّلقة 
اال�سرتاتيجية  تطوير  ال�سروري 
يتواءم  مبا  للهيدروجني  الوطنية 

ال�����ذي ���س��ي��ل��ع��ب��ه ال���ه���ي���دروج���ني يف 
واإن تعاون  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  حت��ول 
���س��رك��ة ج��ي اإت�����س دي م��ع ال����وزارة 
املهمة  ال���ع���ن���ا����س���ر  ب��ت��ق��ي��ي��م  ب�������داأ 
ا�سرتاتيجية  ل���و����س���ع  ال����الزم����ة 
ال��ه��ي��دروج��ني يف االإم�������ارات، وقد 
�سركة  ع���م���ل  ن���ط���اق  حت���دي���د  مت 
ج���ي اإت�������س دي وم��ع��ه��د االأب���ح���اث 
ب�ساأن  جيزيل�سافت   – فراونهوفر 
اال�سرتاتيجية  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر 
ل��ل��ه��ي��دروج��ني وحتديد  ال��وط��ن��ي��ة 
عليه  ���س��ي�����س��ري  ال��������ذي  االجت���������اه 
اقت�ساد الهيدروجني على م�ستوى 

الدولة«.

القدرة  وي�����س��م��ن  امل���ت���غ���ريات،  م���ع 
القطاع  هذا  يف  للدولة  التناف�سية 

على ال�سعيد الدويل«.
اأك���د ���س��ع��ادة املهند�س  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�سريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة 
الطاقة  لقطاع  التحتية  والبنية 
اأن��ه مع ت�سارع اقت�ساد  وال��ب��رتول، 
بف�سل  ال����ع����امل����ي  ال����ه����ي����دروج����ني 
وال�سراكات  التكنولوجي  االبتكار 
واالل���ت���زام���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة، قد 
اإىل احلل  ال��ع��ن�����س��ر  ه���ذا  ي��ت��ح��ول 
املناخي،  احل���ي���اد  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
متعددة  ���س��وق��ي��ة  ف��ر���س  وت���وف���ري 
الكهرباء  ق��ط��اع��ات  م�ستوى  على 

•• ال�شارقة-وام:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
ال�سارقة ممثلة مبركز جتارة 101 
للمعلومات  االحت��اد  مع  بالتعاون 
افرتا�سية  ن�������دوة  االئ���ت���م���ان���ي���ة 
بعنوان “اأهمية التقرير االئتماين 
واملتو�سطة”  ال�سغرية  للم�ساريع 
وعدد من  املركز  اأع�ساء  مب�ساركة 
امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  االأع��م��ال  رواد 

الريادية يف دولة االإمارات.
ح�سر الندوة �سعادة حممد اأحمد 
اأم���ني ال��ع��و���س��ي م��دي��ر ع���ام غرفة 
و�سعادة  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة 
الرئي�س  ل��ط��ف��ي  اأح���م���د  م������روان 
للمعلومات  الحت������اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االئ��ت��م��ان��ي��ة وم��ن��ى ع��م��ران مدير 

مركز جتارة 101.
وافية  معلومات  ال��ن��دوة  وت��ن��اول��ت 
ح�����ول ح����ل����ول ح���م���اي���ة االئ���ت���م���ان 
ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا االحت���اد 
والتي  االئ��ت��م��ان��ي��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
ال�����س��رك��ات ع��ل��ى حت�سني  ت�����س��اع��د 
على  وامل�������س���اع���دة  امل���خ���اط���ر  اإدارة 
���س��ح��ي��ح��ة فيما  ق��������رارات  ات����خ����اذ 
عمالئها  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  ي��ت��ع��ل��ق 
منهجياتها  ت���ط���وي���ر  واأه����م����ي����ة 
يتما�سى  م�����س��ت��م��ر مب���ا  ن��ح��و  ع��ل��ى 
االأعمال  ق��ط��اع��ات  متطلبات  م��ع 
فهم  ������س�����رورة  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
ومدى  املالية  ال�سركات  التزامات 
اأهلية �سجلهم االئتماين وذلك من 
وقتها  يف  االلتزامات  �سداد  خ��الل 

اال�سرتاتيجية للنموذج االقت�سادي 
اجل���دي���د يف ال���دول���ة ال��ق��ائ��م على 
امل�����رون�����ة وال����ت����ن����وع واال����س���ت���دام���ة 
ال�سيما اأن الندوة تطرح مو�سوعا 
يف غاية االأهمية واملرتبط باأهمية 
االئتماين  وال��ت��ق��ي��ي��م  ال���ت���ق���ري���ر 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع 
الإثراء معارف رواد االأعمال بهدف 
العلمي لهم وتنمية  توفري الدعم 
م�ساريعهم وفقا الأرقى املمار�سات.

ومي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن جمموعة 
من االمتيازات والفر�س امل�ساحبة 
توفرها  ال��ت��ي  االئ��ت��م��اين  لل�سجل 

االحتاد.
واأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأمني 
ياأتي  ال��ن��دوة  تنظيم  اأن  العو�سي 
امل�سرتك  احل��ر���س  م��ن  ان��ط��الق��ا 
على تنمية ريادة االأعمال الوطنية 
القت�ساد  حم����رك����ا  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
املحاور  واأح��د  الدولة  يف  امل�ستقبل 

الغرفة  ح���ر����س  ال��ع��و���س��ي  واأك������د 
االأعمال  رواد  وم�ساندة  دع��م  على 
م��ن خ��الل تبني ورع��اي��ة الربامج 
االب��ت��ك��اري��ة وامل��ت��ج��ددة ال��ت��ي تعزز 
م��ن ق��ط��اع ري����ادة االأع���م���ال وتلبي 
باإدارة  ال�سغوفني  ال�سباب  تطلعات 
ع���الم���ة جتارية  م�����س��اري��ع حت��م��ل 
اإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة وال����وق����وف اإىل 
تذليل  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ج���ان���ب���ه���م 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م من 
واملهارات  بالعلم  ت�سليحهم  خالل 
ا�ستمرارية  ل�����س��م��ان  ال����الزم����ة 

م�ساريعهم.
اأك�����دت م��ن��ى عمران  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال����ن����دوة ودوره�������ا يف 
االآليات  نحو  االأعمال  رواد  توجيه 
ال�سحيحة والعلمية يف التعامالت 
اأن  اإىل  م�سرية  ل�سركاتهم  املالية 
غرفة ال�سارقة ممثلة مبركز جتارة 
ا�ستمرارية  ع��ل��ى  حري�سة   101
العمل  وور�������س  ال�������دورات  ت���ق���دمي 
وتنويعها  االأع��م��ال  ل��رواد  املوجهة 
التي  امل��ت��غ��ريات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
االقت�سادية  ال�����س��اح��ة  ت�����س��ه��ده��ا 
حاليا وذلك بالتعاون مع ال�سركاء 

اال�سرتاتيجيني للغرفة.
االئتماين  التقرير  اأن  اإىل  ي�سار 
البيانات  �سجل  م��ن  جمموعة  ه��و 
املوؤ�س�سات  خمتلف  من  االئتمانية 
املالية و�سركات اخلدمات واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة وغ��ريه��ا ع��ن االأف����راد 
العربية  االإم�����ارات  يف  وال�����س��رك��ات 

املتحدة.

- �صهيل املزروعي: نهدف لال�صتحواذ على 25 % من ح�صة اأهم اأ�صواق الهيدروجني
- �صريف العلماء: ندرك اأهمية الو�صول اإىل اقت�صاد مزدهر قائم على الهيدروجني

•• دبي-وام: 

بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
املجل�ص  رئي�ص  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد 
واملوا�صالت  الطرق  هيئة  تنظم   .. التنفيذي 
املقبل  يناير   26 اإىل   23 مــن  الــفــرتة  خــالل 
الإدارة  العاملي  دبي  منتدى  من  الثامنة  الــدورة 
العامليني  اخلرباء  من  نخبة  مب�صاركة  امل�صاريع 
باإدارة  تتعلق  حمورًا   14 ملناق�صة  املتخ�ص�صني 

امل�صاريع وجودة احلياة.

غرفة �ل�ضارقة تعرف رو�د �لأعمال على
 �لتقرير �لئتماين للم�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة

�ضادر�ت م�ضر من �لغاز �لطبيعي و�مل�ضال 8 مليار�ت دولر يف �ل�ضنة �ملالية 2022-2021 

م�ضفاة جديدة لتكرير �لنفط يف �لعر�ق �ضتقّل�س و�رد�ت �لوقود 
•• بغداد-اأ ف ب:

كما  للنفط،  مل�سفاة جديدة  ت�سغيل جتريبي  االأح��د عمليات  العراق  اأطلق 
اأعلن م�سوؤولون عن امل�سروع الذي من �ساأنه م�ساعدة العراق الغني بالنفط 

على تقلي�س وارداته من الوقود ب�سكل كبري.
�سخ  بعمليات  “البدء  عن  بيان  يف  ا�سماعيل  اإح�سان  النفط  وزي��ر  واأع��ل��ن 
النفط اخلام مل�سفاة كربالء النفطية ايذاناً باملبا�سرة بالت�سغيل التجريبي 

للوحدات االنتاجية” لهذه املن�ساأة الواقعة يف و�سط العراق.
وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه امل�سفاة 140 األف برميل يف اليوم و”�سوف 
ت�سهم خالل الفرتة القليلة املقبلة بتغطية جزء من احلاجة املحلية وتقليل 

اال�سترياد” للم�ستقات النفطية والوقود، وفق البيان.
وبعد هذه املرحلة الت�سغيلية االأوىل، من املقرر اأن يبداأ االإنتاج يف امل�سفاة 

مطلع العام 2023، كما كانت قد اأعلنت الوزارة يف وقٍت �سابق.
ويعّد العراق ثاين اأكرب م�سّدر للنفط يف منظّمة “اأوبك” اإذ ي�سّدر يومياً 
نحو 3،3 ماليني برميل، فيما ت�سّكل العائدات النفطية ن�سبة %90 من 

اإيرادات البالد التي حتتوي على احتياطات هائلة من الذهب االأ�سود.
ب�سبب عقود من احلرب  التحتية  بنيته  تهالك يف  يعاين من  العراق  لكن 

والنزاعات و�سوء االإدارة والف�ساد املزمن والبطء يف عمليات اإعادة االإعمار 
وتنفيذ اإ�سالحات �سرورية. وال يزال رغم ثروته النفطية الهائلة، ينتظر 

تنفيذ العديد من امل�ساريع الكربى يف البنية التحتية.
فاإن  هويته،  ع��ن  الك�سف  ع��دم  ل  ف�سّ النفط،  وزارة  يف  م�����س��وؤول  وبح�سب 
اأبرزها  النفطية،  املنتجات  نوع من  نحو ع�سرين  �ستنتج  “م�سفاة كربالء 
داخل  فيها يف  ينتج  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  وه���ذه  االوك���ت���ان،  ع���ايل  ال��ب��ن��زي��ن 

العراق«.
اأول م�سفاة بهذه الطاقة االنتاجية يتم  “هذه  اأن  واأ�ساف لفران�س بر�س 

بناوؤها منذ الثمانينات«.
ويفرت�س اأن تنتج م�سفاة كربالء 9 ماليني ليرت من الوقود يف اليوم، اأي 
“اأكر من ن�سف” 15 مليون ليرت يف اليوم ي�ستوردها العراق، كما قال 
النفطية  املنتجات  توزيع  ل�سركة  العام  املدير  اإح�سان مو�سى غامن معاون 

العراقية، لفران�س بر�س.
وحاليا، ينتج العراق الذي ميلك ثالث م�ساٍف يف اخلدمة، ن�سف احتياجاته 
اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون ليرتاً، وفق امل�سوؤول، فيما ي�ستورد 
من  برميل  مليون   101 العراق  �سّدر  اآب/اأغ�سط�س،  يف  االآخ��ر.  الن�سف 

النفط اخلام، ما يعادل 9،7 مليار دوالر، وفق اأرقام اأولية لوزارة النفط.

•• القاهرة-رويرتز:

الغاز  اإن �سادرات م�سر من  بيان  ال��وزراء يف  االإعالمي ملجل�س  املركز  قال 
الطبيعي وامل�سال بلغت 8 مليارات دوالر يف ال�سنة املالية 2022-2021.
ال�سنة  ومتتد  ال�سابقة.  املالية  لل�سنة  مقارنة  اأرقاما  البيان  يت�سمن  ومل 

املالية مل�سر من اأول يوليو متوز اإىل 30 يونيو حزيران.
وقال وزير املالية حممد معيط اخلمي�س املا�سي اإن م�سر جتني نحو 500 
مليون دوالر �سهريا من �سادرات الغاز الطبيعي وتهدف لرفع ذلك الرقم 

اإىل مليار دوالر يف الفرتة املقبلة.
وت�سعى م�سر لتعزيز �سادراتها من الغاز الطبيعي للحد االأق�سى للح�سول 
احلرب  تبعات  ب�سبب  مالية  ل�سغوط  تعر�ست  اأن  بعد  اأجنبي  نقد  على 

االأوكرانية.
وتقول احلكومة اإن �سادرات الغاز تلقت دفعة بعد اأن طبقت خطة لرت�سيد 

ا�ستهالك الكهرباء يف اأغ�سط�س اآب.
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•• ال�شارقة-الفجر

ان  بعد   2022 –  2021 ملو�سم  للم�سارعة  العام  التفوق  درع  بلقب  ن��ادي خورفكان  توج 
حقق لقب كاأ�س النا�سئني يف ختام مناف�سات بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للم�سارعة املوؤجلة 
من املو�سم املن�سرم لي�ساف لر�سيده ال�سابق وذلك يف ختام البطولة التي اأقيمت اأم�س االأول 
ب�سالة نادي خورفكان الريا�سي باملنطقة ال�سرقية مب�ساركة 160 العبا من 6 اأندية ممثلة 
يف فرق دبي، االأن�سار بال�سارقة، عجمان، دبا الفجرية، الفجرية للفنون القتالية وخورفكان 
املناف�سة واالث��ارة والتحدي مما  بكافة فنون  ات�سمت مبارياتها  والتي  البطولة،  م�ست�سيف 

يب�سر بقاعدة عري�سة للعبة.
ذهبية  ميداليات   4 بر�سيد  النا�سئني  فئة  بلقب  خ��ورف��ك��ان  ن��ادي  فريق  تتويج  ج��اء  وق��د 
وبرونزية، وحل يف املركز الثاين فريق الفجرية للفنون القتالية بر�سيد ذهبية وبرونزية، 
احتل  اال�سبال  فئة  م�ستوى  وعلى  برونزيتني..  بر�سيد  دبي  الدولية  االكادميية  فريق  ثم 
املركز االأول فريق نادي الفجرية للفنون القتالية بر�سيد 3 ذهبيات وف�سيتني وبرونزيتني، 
ال�سارقة  االأن�سار  ثم  وبرونزيتني،  وف�سيتني  ذهبيتني  بر�سيد  خورفكان  فريق  ثانيا  وحل 

ثالثا بر�سيد 3ميداليات برونزية. 

اما على م�ستوى الفردي لفئة اال�سبال فقد حقق ذهبية وزن حتت 35 كجم الالعب حميد 
عي�سى )خورفكان(، ويف وزن حتت 40 فاز الالعب  مروان يو�سف )الفجرية(، ونال ذهبية 
وزن حتت 50 حممد النقبي )خور فكان (، وفاز بذهبية وزن حتت 60 كجم عبداهلل �سمري 
)الفجرية( ،وفاز بذهبية وزن حتت 70 كجم �سلطان خمي�س ) الفجرية (..اما فئة النا�سئني 
فقد نال ذهبية وزن حتت 50 كجم خمي�س �ساهني الهوتي  )خورفكان (،ون��ال ذهبية وزن 
60 �سلطان فهد  )الفجرية(، وا�ستحق ذهبية وزن حتت 70 كجم خالد النقبي )خورفكان 
(، وفاز بذهبية وزن حتت 80 كجم حمد الها�سمي )خورفكان (وفوق 80 كجم عبدالرحيم 

ال�ساعدي )خورفكان (.
جا�سم  وحممد  لالحتاد  العام  ال�سر  اأم��ني  التميمي  نا�سر  ال�سادة  ق��ام  البطولة  ختام  ويف 
اندية  جلنة  رئي�س  االحت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ه��وي��دن  ب��ن  وعي�سى  امل�ساعد  ال�سر  اأم���ني 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  النقبي  �سامل  ال�سادة  بح�سور  ال�سمالية،  واالم��ارات  ال�سرقية  املنطقة 
نادي خورفكان وابراهيم �سلطان نائب رئي�س جمل�س االدارة وعمار عالي امني ال�سر العام 
املايل وعبد اهلل  املدير  النقبي  وبدر  الفردية واجلماعية،  االلعاب  الرئي�سي م�سرف  وخالد 
زينل مدير الفرق الريا�سية بتبادل الدروع التذكارية وتتويج الفرق الفائزة م�سكا للبطولة 

الناجحة التي �سخر لها نادي خورفكان كافه متطلبات النجاح .

ل��ط��امل��ا ���س��ّك��ل م��ن��ت��خ��ب ال���ربازي���ل 
اأمام  القدم عقدة م�ستع�سية  لكرة 
ال��ت��ي ف�سلت  امل��غ��ارب��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
معه  التعادل  حتى  اأو  عليه  بالفوز 
يف مباريات ودية اأو ر�سمية، وذلك 
ق��ب��ل ل��ق��ائ��ه م��ن��ت��خ��ب ت��ون�����س غداً 
ال��ث��الث��اء يف م���ب���اراة دول���ي���ة ودية 
بران�س"  دي  "بارك  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
اخلا�س بنادي باري�س �سان جرمان 

الفرن�سي.
"ليكيب"  ����س���ح���ي���ف���ة  وح���������س����ب 
د�ّسنت  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال���ري���ا����س���ي���ة 
اجل����زائ����ر ب���داي���ة امل���واج���ه���ات بني 
عام  املغاربية  واملنتخبات  الربازيل 
1965، اأي بعد ثالث �سنوات على 
وقبل  فرن�سا  ا�ستقاللها من  نيلها 
عام من اقامة مونديال 1966 يف 

اإنكلرتا.
امل���ب���اراة يف م��دي��ن��ة وهران  اأق��ي��م��ت 
ال�����ت�����ي �����س����ه����دت ح���م���ا����س���ة ن�������ادرة 

الربازيلي  امل��ن��ت��خ��ب  ال���س��ت��ق��ب��ال 
كاأ�س  م���ن  ن�سختني  ب���اآخ���ر  امل���ت���وج 
ال�سويد  يف   1958 عامي  ال��ع��امل 
و1962 يف ت�سيلي، بقيادة "امللك" 

بيليه وغارين�سا وجري�سون.
املقابل، كان املنتخب اجلزائري  يف 
اآن������ذاك بع�س  ي�����س��ّم يف ���س��ف��وف��ه 
جن�����وم�����ه ال������ذي������ن ي����ت����األ����ق����ون يف 
وحتديدا  االوروب����ي����ة،  ال��ب��ط��والت 
ر���س��ي��د خم��ل��ويف م���ع ���س��ان��ت اتيان 
العب  اأوج����اين  واأح��م��د  الفرن�سي 

لن�س الفرن�سي اأي�ساً.
ح�سم منتخب ال�سامبا النتيجة يف 
اأقل من 30 دقيقة باهداف حملت 
وجري�سون  ودودو  ب��ي��ل��ي��ه  ت��وق��ي��ع 

)-3�سفر(.
نزول  �سوطيها  بني  املباراة  �سهدت 
رئ��ي�����س اجل��زائ��ر وق��ت��ه��ا اأح��م��د بن 
بلة اىل غرف مالب�س "�سيلي�ساو"، 
بيليه وقد  م��ع  احل��دي��ث  ل��ي��ت��ب��ادل 

اأعلمه حينها بانه �سبق له ان دافع 
عن الوان نادي مر�سيليا الفرن�سي 
 .1940 ع����ام  حم����رتف  ك���الع���ب 
احلادثة  ت��ل��ك  ب��ع��د  ول��ل��م��ف��ارق��ة، 
ان��ق��الب ع�سكري  اأط����اح  ب��ي��وم��ني، 

بالرئي�س اجلزائري.
���س��ن��وات وحتديدا  ب��ث��م��اين  ب��ع��ده��ا 
جولة  اإط�������ار  ويف   ،1973 ع�����ام 
املنتخب  ع���اد  اف��ري��ق��ي��ا،  ���س��م��ال  يف 
ال��ربازي��ل��ي ل���زي���ارة اجل���زائ���ر لكن 

وحتديدا  العا�سمة  يف  امل���رة  ه���ذه 
املباراة  وانتهت  جويلية،   5 ملعب 
�سجلهما  بهدفني  ال��ربازي��ل  ب��ف��وز 

ريفيلينو وباولو �سيزار.
ت���وّج���ه امل��ن��ت��خ��ب ال���ربازي���ل���ي اإىل 

الوطني،  منتخبها  ملواجهة  تون�س 
ب����ع����د ذل�������ك ب����ث����الث����ة اي��������ام يف 6 

حزيران-يونيو 1973.
ط����وال  قرطاج"  "ن�سور  ���س��م��د 
ال�سوط االول بقيادة حار�س النادي 
�سا�سي  ال�سادق  ال�سهري  االإفريقي 
املنتخب  يجهز  ان  قبل  "عتوقة"، 
الثاين  ال�سوط  الربازيلي عليه يف 
ثنائية  ب��ي��ن��ه��ا  رب��اع��ي��ة  بت�سجيله 
النجم  هداف  اأنقذ  �سيزار.  لباولو 
ال�����س��الم عظومة  ع��ب��د  ال�����س��اح��ل��ي 
�سرفياً  بت�سجيله هدفاً  الوجه  ماء 
ال���ت���اري���خ كونه  ل��ي��دخ��ل  ل��ت��ون�����س، 
العبي  م����ن  االن  ح���ت���ى  ال���وح���ي���د 
املنتخبات املغاربية الذي زار �سباك 

ال�سامبا.
م�����ّرة ج����دي����دة، ال��ت��ق��ت ال���ربازي���ل 
م���ع اجل����زائ����ر ل��ك��ن ه����ذه امل�����رة يف 
يف   1986 م��ك�����س��ي��ك��و  م���ون���دي���ال 
اجلزائر  وك��ان��ت  امل��ج��م��وع��ات.  دور 

حققت مفاجاأة مدوية يف مونديال 
اإ�سبانيا 1982، بفوزها التاريخي 
قبل   1-2 ال��غ��رب��ي��ة  امل��ان��ي��ا  ع��ل��ى 
مزعومة  م����وؤام����رة  ت��ط��ي��ح��ه��ا  ان 
ونظريه  االأخ���ري  املنتخب  ب��ني  م��ا 

النم�سوي.
انتهت املباراة بفوز الربازيل بهدف 
مباراة  يف  كاريكا،  اأنتونيو  املهاجم 
كانت اجلزائر بقيادة �سالح ع�ساد 
االأمريكي  للمنتخب  ع��ن��ي��داً  ن����داً 

اجلنوبي.
امل���غ���رب���ي حتى  امل���ن���ت���خ���ب  ان���ت���ظ���ر 
�سد  اأوىل  مل��واج��ه��ة   1997 ع���ام 
التقى  ال��وح��ي��د  ل��ك��ن��ه  ال����ربازي����ل، 
االأخ���رية على ار�سها وحت��دي��دا يف 
قّدم  ودي��ة.  دولية  مباراة  يف  بيليم 
قبل  املغربي عر�سا جيدا  املنتخب 
ن��ظ��ي��ف��ني يف  ب��ه��دف��ني  ي�����س��ق��ط  اأن 
�سجلهما  االأخ��رية  الع�سر  الدقائق 

دينيل�سون )80 و88(.

التقى  واح����������دة،  ب�������س���ن���ة  ب���ع���ده���ا 
املجموعات  دور  يف  امل���ن���ت���خ���ب���ان 
 .1998 ف���رن�������س���ا  م����ون����دي����ال  يف 
وللمفارقة اقيمت املباراة يف مدينة 
نانت التي دافع عن الوانها مدرب 
امل���غ���رب ان�����ذاك ال��ف��رن�����س��ي هرني 
الربازيلي  املنتخب  حقق  مي�سال. 
تناوب  نظيفة  بثالثية  �سهال  فوزا 
وريفالدو  رون��ال��دو  ت�سجيلها  على 

وبيبيتو.
ثم �سقطت اجلزائر للمرة الرابعة 
يف  نظيفة  بثنائية  ال��ربازي��ل  ام���ام 
مباراة دولية ودية يف مونبلييه عام 

.2007
عموماً، واجهت الربازيل املنتخبات 
الفوز  فحققت  مرات،   7 املغاربية 
هدفا   17 و���س��ج��ل��ت  ج��م��ي��ع��ه��ا  يف 
دخ��ل مرماها.  واح��د فقط  مقابل 
ف��ه��ل ت��ق��ل��ب ت��ون�����س امل��ع��ادل��ة على 

ملعب بارك دي بران�س؟

حقق االأ�سرتايل جاك ميلر مت�سابق 
فريق دوكاتي اأول انت�سار له يف املو�سم 
احلايل عندما توج بلقب �سباق جائزة 
ال��ي��اب��ان ال��ك��ربى ل��ل��دراج��ات النارية 
حلبة  على  متميزا  اأداء  ق��دم  اأن  بعد 
م��وت��ي��ج��ي اأم�������س االأح�����د ب��ي��ن��م��ا عزز 
الفرن�سي فابيو كوارتارارو موقعه يف 
�سدارة الرتتيب العام للبطولة رغم 

احتالله املركز الثامن.
بفارق  متقدما  ال�سباق  ميلر  واأنهى 
من  بيندر  براد  عن  ثانية   3.409
ال��ذي جنح  رد بول كيه.تي.اإم  فريق 
مت�سابق  من  الثاين  املركز  انتزاع  يف 
ب��رام��اك دوك��ات��ي االإ���س��ب��اين خورخي 

مارتن قبيل النهاية.
وبداأ ميلر ال�سباق من املركز ال�سابع 
الذي ت�سدر  وجنح يف جتاوز مارتن 

الثالثة  ال��ل��ف��ة  يف  م��ب��ك��را  ال�����س��ب��اق 
حتى  تفوقه  على  حافظ  ذل��ك  وبعد 

النهاية.
االنت�سار  ب��ع��د  م���ازح���ا  م��ي��ل��ر  وق����ال 

"اأحيانا اأ�ستطيع قيادة دراجة نارية.. 
اأي��ام هذا  رائعا ط��وال  ك��ان  اإح�سا�سي 

احلرة  التجارب  جولة  منذ  ال�سباق. 
االأوىل".

واأ�ساف ميلر قوله "رائع. �سنخو�س 
و�سيحني  ق��ري��ب��ا  وط��ن��ن��ا  يف  ���س��ب��اق��ا 
موعد زفايف بعد اأ�سابيع قليلة. اأنا يف 

قمة ال�سعادة".
ك��وارت��ارارو موقعه يف �سدارة  وع��زز 
ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��ع��د اأن 
اأ�سبح الفارق الذي يف�سله عن اأقرب 
من  "ارتفاعا  نقطة   18 مالحقيه 
اأربعة �سباقات  اأخر  نقاط" قبل   10
مناف�سه  ت��ع��ر���س  ع��ق��ب  امل��و���س��م  يف 
حلادث  بانيايا  فران�سي�سكو  االأق��رب 
اللفة  يف  جت��������اوزه  ح�������اول  ع���ن���دم���ا 

االأخرية من ال�سباق.
اأبريليا  م���ت�������س���اب���ق  اآم��������ال  وت���ل���ق���ت 
االإ�سباين األيك�س اإ�سبارجارو يف الفوز 

كبرية  �سربة  االأوىل  للمرة  باللقب 
بعد تعر�سه مل�سكلة فنية قبل ال�سباق 

ليحتل املركز 16 يف النهاية.
ماركيز  م�����ارك  االإ����س���ب���اين  وح�����س��ل 
�سابقا  العامل  وبطل  هوندا  مت�سابق 
�ست مرات على مركز اأول املنطلقني 
اأم�س  ���س��ن��وات  ث���الث  يف  م���رة  الأول 
من  يتمكن  مل  لكنه  ال�سبت  االأول 
املقدمة  يف  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
طويال ليحتل املركز الرابع يف نهاية 

ال�سباق.
ياماها  مت�سابق  بيندر  داري��ن  وخ��رج 
وتيت�سوتا ناجا�سيما من فريق هوندا 
حلوادث  تعر�سهما  بعد  ال�سباق  من 
مت�سابق  رين�س  األيك�س  اأ�سطر  بينما 
ال�سباق  م��ن  ل��الن�����س��ح��اب  ���س��وزوك��ي 

ب�سبب م�سكلة فنية.

خورفكان يفوز بلقب الدرع العام للم�صارعة وكاأ�ص النا�صئني

�لفجرية للفنون �لقتالية يحرز كاأ�س رئي�س �لدولة لالأ�ضبال 

�ل�ضامبا عقدة م�ضتع�ضية �أمام �ملنتخبات �ملغاربية 

ميلر يفوز بجائزة �ليابان �لكربى للدر�جات �لنارية 

•• يريفان - اأرمينيا-وام: 

للمالكمة  االإم����ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اجل��اب��ري  عمر  اختري 
رئي�سا للجنة الفنية باالحتاد الدويل للعبة، خالل اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالحتاد للدويل املنعقدة حاليا يف اأرمينيا خالل الفرتة من 
23 اإىل 26 �سبتمرب اجلاري. وتعد تلك هي املرة االأوىل التي يتوىل 

الدويل  باالحتاد  الفنية  اللجنة  رئا�سة  وعربي  وخليجي  اإماراتي  فيها 
االإم��ارات للمالكمة مك�سبا  اإدارة احتاد  للمالكمة، مبا اعتربه جمل�س 
واأك��د ح�سن احلمادي  االم���ارات.  لريا�سة  واإجن���ازا مهما  اإداري���ا كبريا 
اأن تعيني اجل��اب��ري يف هذا  ال��ع��ام الحت��اد االإم����ارات للمالكمة  االأم���ني 
االآ�سيوي،  ب��االحت��اد  ومنا�سبه  الطويلة،  خ��ربات��ه  اإىل  ا�ستند  املن�سب 
اأثبتت  التي  املواطنة  الكفاءات  من  اجلابري  واأن  الناجحة،  وم�سريته 

نف�سها يف ال�سنوات االأخرية يف كل مهمة ا�سندت اإليه، وبالتايل �سيكون 
له دور ملمو�س يف دعم تطور اللعبة حمليا وخليجيا وعربيا. واأ�ساف 
االإمارات  احتاد  اإدارة  اأن مرمي حممد �سادق ع�سوة جمل�س  احلمادي 
باأرمينيا  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  يف  االحت���اد  متثل  للمالكمة 
واعادة  ال���دويل،  ب��االحت��اد  اللجان  روؤ���س��اء  تعيني  ت�سهد  وال��ت��ي  حاليا، 

انتخاب الرئي�س.

�إجناز جديد لريا�ضة �لإمار�ت .. عمر �جلابري رئي�ضا 
للجنة �لفنية بالحتاد �لدويل للمالكمة

 لقب دورة كوريا من ن�ضيب 
�لرو�ضية �ألك�ضندروفا 

اأحرزت الرو�سية اإيكاترينا األك�سندروفا لقب بطلة دورة كوريا املفتوحة 
يف كرة امل�سرب بفوزها على الالتفية يلينا اأو�ستابنكو 7-6 )7-4( و-6

�سفر يف �سيول يف املباراة النهائية.
الألك�سندروفا )27 عاما( يف م�سريتها االحرتافية  الثالث  اللقب  وهو 
مطلع  ال��ه��ول��ن��دي��ة  وزه��رت��وغ��ن��ب��و���س   2020 ال�سينية  �سينجني  ب��ع��د 

حزيران/يونيو املا�سي.
الكلمة  وك��ان��ت  الالعبتني  م��ن  كبرية  ندية  االوىل  املجموعة  و�سهدت 
االخرية للرو�سية بعد االحتكام اىل �سوط فا�سل، قبل اأن تك�سب الثانية 
ب�سهولة تامة. ودخلت األك�سندروفا دورة كوريا وهي م�سنفة يف املركز 24 

عامليا وهو االأف�سل يف م�سريتها االحرتافية التي بداأت عام 2012.
25 عاما وبطلة روالن  اأو�ستابنكو البالغة من العمر  يف املقابل، ف�سلت 
غارو�س عام 2017، يف الظفر باللقب ال�ساد�س يف م�سريتها االحرتافية 

والثاين هذا العام بعد دورة دبي الدولية يف �سباط-فرباير املا�سي.
بعد  النهائي  بلغت  والتي  ال��دورة  يف  اأوىل  امل�سنفة  اأو�ستابنكو  وخ�سرت 
بطولة  لقب  حاملة  رادوك���ان���و،  اإمي���ا  الربيطانية  مناف�ستها  ان�سحاب 
الثامن يف  النهائية  املباراة  النهائي،  �سابقاً، من ن�سف  فال�سينغ ميدوز 

م�سريتها االحرتافية.
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نظريه  ال���ربت���غ���ايل  امل��ن��ت��خ��ب  اأزاح 
املجموعة  ����س���دارة  ع���ن  االإ����س���ب���اين 
برباعية  ت�سيكيا  على  بفوزه  الثانية 
روخا" اأم����ام  "ال  وخ�������س���ارة  ن��ظ��ي��ف��ة 
مناف�سات  ���س��م��ن   ،2-1 ���س��وي�����س��را 
االأخرية  قبل  م��ا  اخلام�سة  اجل��ول��ة 
كرة  يف  االأوروب���ي���ة  االأمم  دوري  م��ن 

القدم.
وبهذا الفوز، رفع "�سيلي�ساو" اأوروبا 
املركز  يف  ن��ق��اط   10 اإىل  ر���س��ي��ده 
اإىل  اإ�سبانيا  ت��راج��ع��ت  فيما  االأول، 
امل��رك��ز ال��ث��اين م��ع 8 ن��ق��اط وخلفها 
���س��وي�����س��را ب�����س��ت ن���ق���اط، ت���ارك���ة قاع 

الرتتيب لت�سيكيا بنقاط اأربع.
و�سيفتها  ال���ربت���غ���ال  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
احل����ايل  ال�����س��ه��ر   27 يف  ا����س���ب���ان���ي���ا 
ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  مناف�سات  �سمن 
املجموعة  ه����ذه  ق��م��ة  يف  االخ�������رية، 
لتحديد هوية املت�سدر حيث بامكان 
االكتفاء  رون��ال��دو  كري�ستيانو  رف��اق 
"ال روخا"  ف��ي��م��ا حت��ت��اج  ب��ال��ت��ع��ادل، 
املربع  اإىل  ب��ط��اق��ت��ه��ا  حل��ج��ز  ل��ل��ف��وز 

الذهبي.
الت�سيكيون  ب���داأ  االأوىل،  امل��ب��اراة  يف 
الدقائق  يف  �ساغط  بهجوم  امل��ب��اراة 
ليم�سك  ج��دوى،  بال  االأوىل  الع�سر 
ومتكنوا  االأم��ور  بزمام  الربتغاليون 
من افتتاح الت�سجيل يف الدقيقة 33 
عن طريق العب مان�س�سرت يونايتد 
االإنكليزي ديوغو دالوت بعد متريرة 
حا�سمة من مهاجم ميالن االإيطايل 

رافايل لياو.
برونو  ال���ن���ادي  زم��ي��ل��ه يف  و���س��اع��ف 
طريقة  ع��ل��ى  النتيجة  ف��رن��ان��دي�����س 
متريرة  ب����اإك����م����ال  االأول  ال����ه����دف 
متقنة من العب نابويل ماريو روي 

.)2+45(
الت�سيكيني  حم����������اوالت  وو������س�����ط 
اأه��در الع��ب باير  للعودة يف امل��ب��اراة، 
ل��ي��ف��رك��وزن االأمل�����اين ب��ات��ري��ك �سيك 
احت�سبها  كان   )6+45( جزاء  ركلة 
احلكم بعد مل�سة يد من رونالدو اثر 
ا�ستعانته بحكم الفيديو امل�ساعد "يف 
اآيه اآر". وعاقب الربتغاليون ت�سيكيا 
اآخرين.  بهدفني  الثاين  ال�سوط  يف 

الدقيقة  يف  ثنائيته  دال���وت  ف��اأح��رز 
قبل  جميلة،  بعيدة  بت�سديدة   52
مهرجان  ج��وت��ا  دي���وغ���و  ي��خ��ت��ت��م  اأن 
االأه��داف بعد ركنية حولها رونالدو 
ليفربول  الع����ب  وت��اب��ع��ه��ا  ب���راأ����س���ه 
االإنكليزي براأ�سه اأي�ساً يف ال�سباك يف 

الدقيقة 82.
فرناندو  ال���ربت���غ���ال  م�����درب  وق�����ال 
كان  االأول  "ال�سوط  اإن  ���س��ان��ت��و���س 
رائعاً وبجودة ممتازة. كنا م�ستعدين 
باإظهار  متاماً ومل ن�سمح لهم فعلياً 

الكثري".
الهدف  ���س��ج��ل��ن��ا  "عندما  واأ�����س����اف 
اإحراز  يف  الت�سيكيون  ف�سل  ال��ث��اين، 
رك����ل����ة اجل���������زاء واأ�����س����ب����ح����وا اأك�����ر 
تركيزنا  على  حافظنا  بينما  ت��وت��راً، 
�سوي�سرا  واأحل�����ق�����ت  وهدوئنا". 
اخل�سارة االوىل با�سبانيا يف الن�سخة 
ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ة ال���ق���اري���ة بعد 
اخل�سارة  وه����ي  وت���ع���ادل���ني،  ف���وزي���ن 
منذ  روخا"  "ال  مل��ن��ت��خ��ب  االوىل 
خ�����س��ارت��ه ن��ه��ائ��ي ال��ن�����س��خ��ة االأخ����رية 
ال���ع���ام امل��ا���س��ي اأم�����ام ف��رن�����س��ا 2-1، 
6 انت�سارات مقابل تعادلني  حمققاً 
 .2021 منذ ت�سرين االّول-اأكتوبر 
�سوي�سرا  ملنتخب  االأول  ال��ف��وز  وه��و 
انت�ساره  منذ  االإ�سباين  على نظريه 

جنوب  م��ون��دي��ال  يف  -1�سفر  عليه 
االأخري  طريق  يف   ،2010 اإفريقيا 

الإحرازه لقبه العاملي االأّول.
كما انه الفوز الثاين توالياً ل�سوي�سرا 
على  ف���وزه���ا  ع��ق��ب  االأمم  دوري  يف 
اجل���ول���ة  يف  -1�سفر  ال����ربت����غ����ال 
حملتها  ا�ستهلت  ب��ع��دم��ا  ال�����س��اب��ق��ة، 

بثالث هزائم توالياً.
اأجرى املدرب لوي�س اأنريكه تعديالت 
االأ�سا�سية  ت�سكيلته  ع��ل��ى  ج���ذري���ة 
مقارنة مع النافذة الدولية ال�سابقة 
ف��اأب��ق��ى ع��ل��ى ث��الث��ة الع��ب��ني فقط، 
ب��ر���س��ل��ون��ة، يف  م��ن  �ستة  اأق��ح��م  فيما 
غار�سيا  واإري��ك  األبا  ج��وردي  الدفاع 
جانب  اإىل  توري�س  ف��ريان  والهجوم 
اأ�سين�سيو  العبي ريال مدريد ماركو 
الفرن�سي  ج���رم���ان  ����س���ان  وب���اري�������س 
األفارو  جل�س  بينما  ���س��اراب��ي��ا،  بابلو 
موراتا )اأتلتيكو مدريد( على مقاعد 
ال���ب���دالء. وت��األ��ف خ��ط ال��و���س��ط من 
املخ�سرم  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ن����ادي  ث��الث��ي 
�سريجيو بو�سكيت�س )34 عاماً( اإىل 
وغايف   )19( ب��دري  ال�سابني  جانب 
روماريدا"  "ال  ملعب  على   .)18(
ب��داي��ة ال�سوط  ���س��اراغ��و���س��ا، وم��ع  يف 
االأر������س  ا���س��ح��اب  ا���س��ت��ح��وذ  االأّول 
من  امل��ئ��ة  يف   75 بن�سبة  ال��ك��رة  على 

واحدة،  م��رة  �سوى  ي�سددوا  اأن  دون 
قبل اأن يفاجىء املنتخب ال�سوي�سري 
م�سيفه بافتتاح الت�سجيل عرب راأ�سية 
االنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  مدافع 
مانويل اأكاجني بعد ركنية من روبن 

فارغا�س )21(.
نارية،  ب��داي��ة  ال��ث��اين  ال�����س��وط  �سهد 
األبا  ب��ت�����س��دي��دة  ا���س��ب��ان��ي��ا  ع���ادل���ت  اذ 
�سباك  اأ�سين�سيو يف  بعد متريرة من 
اأن  قبل   ،)55( �سومر  يان  احلار�س 
وتتقدم  امل���ب���ادرة  �سوي�سرا  ت�ستعيد 
ب��ع��د 4 دق��ائ��ق ع��ق��ب ركنية  جم����دداً 
ج��دي��دة وت��دخ��ل م��ن اأك��اجن��ي الذي 
حّول الكرة اإىل االمتار ال�ستة تابعها 
احلار�س  ���س��ب��اك  يف  اإم���ب���ول���و  ب���ري���ل 

اأوناي �سيمون.
وف���وت ���س��وم��ر ف��ر���س��ة ال��ت��ع��ادل على 
الثانية  الدقيقة  يف  بانقاذه  ا�سبانيا 
ال�سائع  ب��دل  املحت�سب  ال��وق��ت  م��ن 
ت�سديدة من البديل كارلو�س �سولر.

اإ�سبانيا  ت��ل��ت��ق��ي  اأن  ي���رت���ق���ب  واإذ 
الربتغال يوم الثالثاء، قال خوردي 
األبا "علينا الفوز على الربتغال االآن 
ممنٍت  اأنا  الذهبي.  للمربع  والتاأهل 
ل���ل���م���درب الأن�����ه ح���اف���ظ ع��ل��ى ثقته 
اأر�س  اأظ��ه��ر ذل���ك يف  اأن  ب���ي، وع��ل��ّي 

امللعب".

•• اأبوظبي-وام:

بطاًل  احل��م��ادي  اهلل  عبد  اإب��راه��ي��م  اهلل  "�سهم" لعبد  ت��وج 
الذي  ق��دم��اً،   43 فئة  ال�سراعية  للمحامل  النوف  ل�سباق 
االأول حتت  اأم�س  البحرية  اأبوظبي للريا�سات  نادي  نظمه 
رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
اآالف درهم   210 يف منطقة الظفرة. وح�سل البطل على 
جائزة مالية، بعد مناف�سة �سر�سة مع "منران" لل�سيخ زايد 
اآل نهيان الذي حل ثانياً وح�سل على  بن حمدان بن زايد 
مالية، فيما كان املركز الثالث من  جائزة  درهم  األف   170

"زيورخ" ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  ن�سيب 
اآل مكتوم ويل عهد دبي وح�سل على 150 األف درهم جائزة 
الرميثي  م�سبح  را�سد  "مربك" ملحمد  رابعاً  وحل  مالية، 
وح�سل على 115 األف درهم، اأما املركز اخلام�س فكان من 
ن�سيب "ح�سيم" لل�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
و�ساد�ساً حل  دره��م جائزة مالية،  اآالف   110 وح�سل على 
"�ساهني" حلمدان �سعيد جابر احلربي وح�سل على 100 
األف درهم، فيما جاء يف املركز ال�سابع "الظفرة" لل�سيخ زايد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان وح�سل على 90 األف درهم، 
زاي��د بن حمدان بن  "نزاع" لل�سيخ  الثامن جاء  املركز  ويف 

زايد اآل نهيان وح�سل على 80 األف درهم، فيما حل تا�سعاً 
"داح�س" لل�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وح�سل 
العا�سر من ن�سيب  املركز  ك��ان  بينما  األ��ف دره��م،   75 على 
 72 على  وح�سل  العامري  حممد  حمد  ملبارك  "مفارج" 
الثالثة  باملراكز  الفائزين  وت��وج  مالية.  جائزة  دره��م  األ��ف 
االأوىل ماجد عتيق املهريي مدير اإدارة الريا�سات البحرية، 
الرتاثية.  ال�سباقات  ق�سم  مدير  الرميثي  را���س��د  وخليفة 
الفئة، وهو  الثانية من هذه  "النوف" اجلولة  �سباق  ويعد 
االأول بعد العودة من التوقف ال�سيفي الذي ا�ستمر الأكر 

من ثالثة اأ�سهر.

»�ضهم« يتوج بطال ل�ضباق »�لنوف« للمحامل 
�ل�ضر�عية 43 قدما

مع اقرتاب املوعد الكبري واملنتظر الذي �سيجمع ميالن 
بنظريه ت�سيل�سي، على ملعب البلوز ب�ستامفورد بريدج، 
املجموعات  دور  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  ل��ق��اءات  اإط���ار  يف 
الرو�سونريي  ف��ري��ق  ي��واج��ه  اأوروب������ا،  اأب���ط���ال  ب����دوري 

ظروفا �سيئة لكرة االإ�سابات بالفريق.
اخلام�سة  املجموعة  ترتيب  ج���دول  م��ي��الن  ويت�سدر 
من  ن��ق��اط   4 بر�سيد  جولتني،  م���رور  بعد  االآن  حتى 
فوز وتعادل، فيما يقبع ت�سيل�سي بقاع املجموعة بنقطة 

واحدة من تعادل وخ�سارة.

وبداية  املا�سي  االأ�سبوع  الكربى  ال��دوري��ات  توقف  مع 
فرتة املباريات الدولية، بداأ العبو ميالن يف ال�سقوط 
ب���اإ����س���اب���ات خمتلفة  واح������دا ت��ل��و االآخ�������ر، م���ت���اأث���ري���ن 
الفني  املدير  بيويل،  ل�ستيفانو  ذاته  الوقت  ومقلقة يف 

للرو�سونريي.
وما زاد من قلق املنا�سرين مليالن، هو اإ�سابة العنا�سر 
تعر�س  حيث  عنها،  غنى  ال  التي  بالفريق،  االأ�سا�سية 
م��اي��ك م���اي���ن���ان، احل���ار����س االأ���س��ا���س��ي ل�����س��رب��ة خالل 
م�ساركته مبباراة منتخب بالده الفرن�سي اأمام النم�سا، 

وخرج بعد 46 دقيقة متاأثرا باإ�سابته.
بالفريق،  االأي�����س��ر  الظهري  هرينانديز  ثيو  غ���ادر  كما 
واأ�سيب  االإ���س��اب��ة،  ب�سبب  الفرن�سي  املنتخب  مع�سكر 
الظهري االأمين االإيطايل كاالبريا، اأي�سا، مع االأزوري.

ميالن  و�سط  جن��م  ت��ون��ايل،  ���س��ان��درو  للقائمة  وان�سم 
بالفرتة  توهجه  اأوج  يعي�س  وال��ذي  اإيطاليا،  ومنتخب 

االأخرية.
اأن  مان�سيني،  روب��رت��و  ل����الأزوري  الفني  امل��دي��ر  واأع��ل��ن 
بدوري  وامل��ج��ر  اإجن��ل��رتا  ع��ن مباراتي  �سيغيب  ت��ون��ايل 

االأمم االأوروبية.
�سهر،  اإىل  ت�سل  مل���دة  امل��الع��ب  ع��ن  م��اي��ن��ان  و�سيبتعد 
املهمة  امل��ب��اري��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ن  �سيغيب  وب��ال��ت��ايل 

والكبرية لفريقه.
فخالل �سهر اأكتوبر- ت�سرين االأول، �سيخو�س ميالن 
عن  كبري  ب�سكل  �ستك�سفان  ت�سيل�سي،  اأم���ام  م��ب��ارات��ني 
من   16 ال���  ل��دور  منها  �سيتاأهل  وم��ن  املجموعة  �سكل 
دوري اأبطال اأوروبا، بجانب اأن الرو�سونريي �سي�سطدم 

بيوفنتو�س يف الدوري املحلي.

وم���ع اإ���س��اب��ة م��اي��ن��ان، مل ي��ع��د ه��ن��اك ���س��وى احلار�س 
م��ريان��ت��ي يف ق��ائ��م��ة م��ي��الن ب����دوري االأب���ط���ال، اإال اأن 
باإمكانه  الرو�سونريي  اأن  اإىل  اأ�سارت  �سحفية  تقارير 
واإ�سافة  القائمة  م��ن  م��وؤق��ت  ب�سكل  م��اي��ن��ان  ا�ستبعاد 

�سيربيان تاتارو�سانو.
ا اأن اإ�سابة ثيو �سيكون لها تاأثريها الكبري  وال�سك اأي�سً
على ميالن يف ظل عدم وجود بديل كفء، على عك�س 
من  بدال  د�ست  م�ساركة  �ست�سهد  التي  اليمنى  اجلبهة 

امل�ساب كاالبريا يف حال عدم عودته.

عا�ضفة �إ�ضابات تورط ميالن قبل موقعة ت�ضيل�ضي

اأكد املدير الفني ملنتخب اإ�سبانيا، لوي�س اإنريكي مارتينيز، عقب اخل�سارة 
االأمم  دوري  ببطولة  اخلام�سة  اجل��ول��ة  يف   )2-1( �سوي�سرا  ي��د  على 
كمدرب  حقبته  يف  �سوءاً"  "االأكر  ك��ان  االأول  ال�����س��وط  اأن  االأوروب���ي���ة، 

ل�"املاتادور".
الذي  اللقاء  عقب  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  اخل�سارة  اإنريكي  وحلل 
احت�سنه ملعب ال روماريدا "ال اأتذكر مباراة بهذا العدد من االأخطاء 

الفنية من اأكر من العب، واإ�سافة على هذا، الهدفني الذين 
خا�س  وب�سكل  رك��ن��ي��ت��ني،  رك��ل��ت��ني  م��ن  �سباكنا  �سكنا 

الهدف االأول الذي جعلنا متاأخرين يف النتيجة. 
الثاين، و�سهد  ال�سوط  االأداء حت�سن كثرياً يف 

اأخطاء اأقل".
ورغم اخل�سارة، التي كلفت اإ�سبانيا �سدارة 

جولة  قبل  الربتغال  ل�سالح  املجموعة 
مواجهة  �ست�سهد  ال��ت��ي  ال��ن��ه��اي��ة  م���ن 
مدرب  اأن  اإال  املنتخبني،  ب��ني  حا�سمة 

"اأي  وج���ود  ع��دم  اأك���د  "املاتادور" 
يف  ق��ط��ر  م���ون���دي���ال  ق��ب��ل  �سك" 

نوفمرب -ت�سرين الثاين املقبل.
بالتح�سن.  يتعلق  "االأمر  واأو���س��ح 
تدخل  اأن  االأف�������س���ل  م���ن  ب��ال��ط��ب��ع 

اإيجابية،  ب�سل�سلة  ه��ذه  مثل  بطولة 
قادم.  ه��و  مل��ا  مت��ام��اً  م�ستعدون  ولكننا 

هناك اإميان كامل يف هذه املجموعة".
اإنريكي  اأو�سح  اليوم،  خ�سارة  توابع  وحول 

اأن حتى التعادل مل يكن ليمنحهم االأف�سلية 
يف امل��ب��اراة االأخ���رية اأم���ام ال��ربت��غ��ال، التي يجب 

على اإ�سبانيا خو�سها بحتمية الفوز.
ملونديال  التح�سري  اإط��ار  يف  احلقيقية  "املباراة  واأ�سار 
يف  اأمامهم  تعادلنا  لقد  الربتغال.  اأم��ام  �ستكون  قطر 

لن  النتيجة  ه��ذه  حتى  ول��ك��ن   ،)3-3( االأوىل  امل��ب��اراة 
تخدمنا االآن. كانت هناك مباريات كان الفوز فيها اأقرب 

لنا من اخل�سارة.
 �سنخاطر باأق�سى �سكل ممكن اأمام فريق من امل�ستوى االأول 

وميتلك العبني كبار".
كما �سدد اأي�ساً على اأن هذا املنتخب "متخ�س�س يف مواجهة 

اأي مواقف �سعبة"، واأنه م�ستعد متاما للمونديال.
املقبل  الثالثاء  ي��وم  املجموعة  يف  اخلتامية  اجلولة  اأن  يذكر 
�ست�سهد مواجهة "احل�سم" بني جارتي �سبة اجلزيرة االأيبريية 

اأ�سحاب  ت��ع��ادل  اأو  ف��وز  اأن  حيث  الربتغالية،  ب��راغ��ا  مدينة  يف 
فوز  �سيعني  بينما  ال��ن��ه��ائ��ي،  لن�سف  ال��ت��اأه��ل  مينحهم  االأر�����س 

الثانية  للن�سخة  النهائي  ن�سف  وبلوغ  ال�سدارة  ا�ستعادة  االإ�سبان 
على التوايل.

�عرت�ف �ضادم من �إنريكي بعد 
خ�ضارة »�ملاتادور«

�لربتغال تنّحي �إ�ضبانيا عن 
�ضد�رة دوري �لأمم 
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الفجر الريا�ضي

اأفادت تقارير ريا�سية باأن نادي بر�سلونة االإ�سباين ال يزال ين�سد عودة النجم 
خيارات  االعتبار  عني  يف  وا�سعا  ل�سفوفه،  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني 

عدة.
وح�سبما ذكرت �سحيفة "ماركا" االإ�سبانية، فاإن امل�سكلة الرئي�سية لعودة 
مي�سي لرب�سلونة تتمثل برتدي العالقة بني "الربغوث" ورئي�س النادي 
�سان  لباري�س  االأرجنتيني  النجم  انتقال  بعد  الب��ورت��ا،  خ��وان  الكتالوين 

جرمان.
وتت�سارب االأنباء حول العالقة بني البورتا ومي�سي، حيث قالت م�سادر 
الثنائي، لكن مل  ر�سالة هاتفية بني  العودة لطبيعتها، بعد  ب��داأت يف  اإنها 

يحدث اأي لقاء، فيما نفى اآخرون وجود ات�ساالت بني الطرفني.
حفل  تنظيم  خ��الل  من  للبلوغرانا  مي�سي  ع��ودة  تكون  "ماركا" اأن  وتوقعت 
"من�سب  واق��رتاح عر�س  للنادي،  �سفريا  اإىل جانب جعله  ه��ذا  ل��ه،  تكرميي 

ا�ست�ساري" اأو "�سكرتري فني" متعاون مع املدير الريا�سي.
اإىل  بالعودة  مي�سي  بر�سلونة  يغري  اأن  ال�سحيفة  وف��ق  ميكن  كذلك 
كامب نو بعد املوافقة على اأي �سروط مالية يقرتحها الالعب، االأمر 

الذي �سيكّلف النادي االإ�سباين مبالغ كبرية.
عودة  الإمكانية  م��وؤ���س��را  اعتربتها  ب��ع��الم��ات  "ماركا"  وا�ست�سهدت 
مي�سي لرب�سلونة، مثل عدم بيع منزله يف "كا�سل ديفيلز" باإ�سبانيا، 
وزيارته بني حني واآخر، باالإ�سافة اإىل ال�سائعات التي حتدثت عن 

كون االأرجنتيني غري �سعيد يف اللعب بالدوري الفرن�سي.
اخلمي�س،  ن�����س��رت،  ق��د  ال��ي��وم��ي��ة  موندو"  "اإل  �سحيفة  وك��ان��ت 
والتي   2020 ب�سروط جتديد عقد مي�سي عام  تتعلق  معلومات 

مل تثمر يف نهاية املطاف.
مع  اللعب  موا�سلة  اأج��ل  وم��ن  مي�سي  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
�سينتهي يف يونيو  ال��ذي كان  نهاية عقده  اإىل ما بعد  بر�سلونة 
2020 يف خ�سم انت�سار وباء  عام  يف  م�ستعدا،  كان   ،2021
لكن  باملئة،   20 بن�سبة  راتبه  خف�س  لقبول  "كوفيد19-"، 
باملئة،   3 بفائدة  التاليني  العامني  خ��الل  ا���س��رتداده  طلب 
وطالب مبكافاأة قدرها 10 ماليني يورو للتجديد وتخفي�س 

ال�سرط اجلزائي اإىل مبلغ رمزي قدره 10 اآالف يورو.
موندو  "اإل  الأن  اأ�سفه  ع��ن  االأرب��ع��اء،  بر�سلونة،  واأع���رب 
ت��ت��ف��اخ��ر ب��اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���س��ول اإىل ك��م��ي��ة ه��ائ��ل��ة من 
ال��وث��ائ��ق ور���س��ائ��ل ال��ربي��د االإل��ك��رتوين امل��وج��ودة يف 
حوزة حتقيق ف�سيحة بر�ساغايت، يف حني اأن هذه 
تبادلها مع  يتم  الوثائق مل  وه��ذه  املعلومات 

االأطراف حتى االآن".
ك�سفت  وتتعلق ف�سيحة "بر�ساغايت" التي 
 ،2020 "كادينا �سري" يف ع��ام  اإذاع��ة  عنها 
عالقات  �سركة  مع  بالتعاقد  ال��ن��ادي  بتورط 
ال�سبكات  ع��ل��ى  ت�����س��ه��ري  ح��م��ل��ة  لتنفيذ  ع��ام��ة 
و�سخ�سيات  بارتوميو  خ�سوم  �سد  االجتماعية 
ال�سابق بيب غوارديوال  وامل��درب  مثل مي�سي وبيكيه 

واحلايل ت�سايف هرنانديز.
واأكد بر�سلونة اأن الوثائق املن�سورة "ال عالقة لها بالتحقيق 

يف الق�سية وا�ستخدامها ي�سر ب�سمعة النادي و�سريته".
حماية  وب��ه��دف  ال�سبب،  "لهذا  ق��ائ��ال:  بيانه  بر�سلونة  واختتم 
حقوق نادي بر�سلونة، فاإن امل�سالح القانونية للنادي تدر�س بالفعل 

االإجراءات املنا�سبة التي يجب اتخاذها".

تقدم  برييتيني  ماتيو  واالإي��ط��ايل  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�سربي  ع��زز 
بفوزهما مبباراة   4-8 العامل  باقي  اأوروب��ا على ح�ساب نظريه  منتخب 
الزوجي على االأمريكي جاك �سوك واالأ�سرتايل األيك�س دي مينور 5-7 

و6-2 يف لندن �سمن مناف�سات كاأ�س اليفر يف كرة امل�سرب.
اليوم  مناف�سات  يف  وبرييتيني  ديوكوفيت�س  من  لكل  الثاين  الفوز  وهو 

الثاين بعدما ك�سب كل منهما مباراة الفردي.
ودخل املنتخبان االوروبي والعاملي مناف�سات اليوم الثاين وهما متعادلني 
روجيه  ال�سوي�سري  لالأ�سطورة  العتزال  املوؤثر  ال��وداع  �سهدت  اأم�سية  يف 
25 عاماً على مالعب  ال��ذي و�سع ح��داً الأك��ر من  فيدرر )41 عاماً( 
الكرة ال�سفراء يف ثنائية اأخرية مع مناف�سه الكبري و�سديقه االإ�سباين 

رافايل نادال وخ�سارة اأمام االأمريكيني جاك �سوك وفران�سي�س تيافو 
)2-7( و11-9. و7-6   4-6

و�سمحت هذه اخل�سارة ملنتخب باقي العامل بادراك التعادل 2-2 مع 
اأن تاأخر  نهاية اليوم االأول من اأ�سل ثالثة ايام من املناف�سات، بعد 
�سفر2-، اإال اأن ذلك مل مينع فيدرر من التواجد على مقاعد البدالء 

لت�سجيع زمالئه ال�سبت.
امل�سنف  بديله برييتيني،  على فوز  �ساهداً  ال�سوي�سري  كان  وبالفعل، 

-13( 6-7 اأوجيه-األيا�سيم  عاملياً، على مناف�سه الكندي فيليك�س   15
و7-10. و6-4   )11

يف  الفا�سل  ال�سوط  خ��الل  الالعبني  بني  ال�سراع  واح��ت��دم 
نقطة  �ساد�س  االإي��ط��ايل  ا�ستغل  حيث  االأوىل،  املجموعة 

حل�سم املجموعة ل�ساحله.
اأ�ستطع  "مل  وقال برييتيني عن مباراة وداع فيدرر 

النوم، لقد كانت موؤثرة للغاية".
فهذا  تن�س،  الع��ب  اأ�سبح  اأن  اخ��رتت  اإذا  اأنني  روجيه  "اأخربت  واأ���س��اف 
الت�سلل  يلعب يف بطولة روما وكنت طفاًل، حاولت  كان  بف�سله. عندما 

اإىل املدرجات لروؤيته".
وعادل االأمريكي تايلور فريتز الكفة جمدداً 4-4 بفوزه على الربيطاين 
كامريون نوري، بديل نادال الذي يعاين ال�ستعادة لياقته البدنية، 1-6 
�سابقاً  عاملياً  اأّول  امل�سنف  ديوكوفيت�س،  يعيد  اأن  قبل  و8-10،  و6-4 
الواليات  الن�سخة االخ��رية من بطولة  والغائب عن 
امل�ساد  اللقاح  تلقي  لرف�سه  املفتوحة  املتحدة 
بفوزه  الأوروب��ا  االأف�سلية  كورونا،  لفريو�س 

على تيافو 6-1 و3-6.
وح�سب نظام امل�سابقة، يح�سل كل منتخب 
على نقطة واحدة يف كل مباراة يفوز بها 
يف اليوم االأول، ثم على نقطتني يف كل 
مباراة يك�سبها يف اليوم الثاين ثم ثالث 
الثالث.  اليوم  انت�سار يف  نقاط على كل 
مناف�سه  ي�سبق  ال���ذي  املنتخب  وي��ف��وز 

اإىل جمع 13 نقطة.

ال�سابق  النجم  كاكا،  ري��ك��اردو  علق 
مل��ي��الن وري���ال م��دري��د، على نتائج 

املريجني خالل املو�سم احلايل.
اأبرزتها  ت�سريحات  يف  كاكا،  وق��ال 
االإ�سبانية:  "ماركا"  ���س��ح��ي��ف��ة 
"بداية ريال مدريد للمو�سم رائعة 
تطور  اإىل  ف��ق��ط  اأن���ظ���ر  ال  ح���ق���ا. 
ا كثرًيا  الالعبني، لكنني اأركز اأي�سً
اأن�سيلوتي  ك��ارل��و  �سخ�سية  ع��ل��ى 
الذي تطور ب�سكل مثري لالإعجاب 

كمدرب".
الأنه  ت�سواميني  "اأحب  واأ����س���اف: 
�سغري جًدا لكنه يتمتع ب�سخ�سية 
للغاية.  جيد  ب�سكل  ويلعب  كبرية 
يجب اأن اأع��رتف ب��اأن ل��دي �سكوك 
الأن كا�سيمريو كان العًبا متمر�ًسا 
ت�سواميني  م��ن  ك��ل  ول���دى  للغاية 
لكنهما  قليلة  خ��ربة  وكامافينجا 
يتعامالن مع �سغوط اللعب لريال 

مدريد ب�سكل مثري لالإعجاب".
مف�سل  بنزميا  اأن  "اأعتقد  وتابع: 
الذهبية  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  يف  للغاية 
اأب������ًدا القول  اأن����ه ال مي��ك��ن��ك  رغ���م 
بن�سبة  اجل���ائ���زة  �سيمنحوه  اأن��ه��م 

كامل  العب  االآن  كرمي   .100%
و�ستكون اجلائزة م�ستحقة له".

وع��ن اأف�����س��ل ذك��ري��ات��ه م��ع الريال 
بعيًدا عن الفوز بالبطوالت، قال: 
لكنني  غ��ري��ًب��ا  االأم����ر  ي��ب��دو  "قد 
تاأكيد  فيه  مت  ال��ذي  ال��ي��وم  اأف�سل 
م��غ��ادرت��ي ل��ل��ن��ادي، الأن��ن��ي حتدثت 

اأنني  واأخ�������ربين  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و  م���ع 
حم����رتف رائ�����ع وف��ع��ل��ت ك���ل �سيء 
مم��ك��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج رائ���ع���ة يف 
والدقائق  االإ�سابات  لكن  مدريد، 
من  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي  القليلة 

املدرب مل ت�سمح بذلك".
للغاية  ممتًعا  ذلك  "كان  واختتم: 

النادي  اأب������واب  اأن  ���س��ع��رت  الأن���ن���ي 
م����ف����ت����وح����ة. ل�����ه�����ذا ال�������س���ب���ب لن 
ت�سمعوين اأحت��دث ب�سكل �سيئ عن 
اأو ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و. يف  م���دري���د 
فلورنتينو  قابلت  عندما  ال��واق��ع، 
يف  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف 

باري�س هذا العام تعانقنا".

اع����ت����رب م��������درب اإجن������ل������رتا، غ���اري���ث 
�سغوط  حت����ت  ال����واق����ع  ����س���اوث���غ���ي���ت، 
ع����ق����ب م���������س����رية حم���ب���ط���ة ب�������دوري 
نف�سه  ال��ق��دم،  لكرة  االأوروب��ي��ة  االأمم 
املنتخب  لقيادة  املنا�سب"  "ال�سخ�س 

يف كاأ�س العامل يف قطر هذا العام.
وهبطت اإجنلرتا اإىل امل�ستوى الثاين 
مباريات  خم�س  عقب  االأمم  ب���دوري 
ال�سل�سلة  وت��ت�����س��م��ن  ان��ت�����س��ار،  دون 
اإحداهما بنتيجة  هزميتني من املجر 
من  اأخرى  وخ�سارة  وميبلي  يف   4-0

اإيطاليا بجانب تعادلني.
�ساوثغيت  ع��ل��ى  اجل��م��اه��ري  وان��ق��ل��ب��ت 
ع��ق��ب اخل�������س���ارة 0-4 م���ن امل��ج��ر يف 
ي���ون���ي���و -ح�����زي�����ران امل���ا����س���ي وواج�����ه 
����س���ي���ح���ات ا����س���ت���ه���ج���ان اأي���������س����اً من 
اأثناء ت�سفيقه لها  اجلماهري الزائرة 
يف  اإيطاليا  م��ن   1-0 الهزمية  عقب 

ميالنو يوم اجلمعة.
وق���ال ���س��اوث��غ��ي��ت ال���ذي ق���اد اإجنلرتا 
النهائي بكاأ�س العامل  ال��دور قبل  اإىل 
اأوروبا  بطولة  نهائي  واإىل   2018
ال�سخ�س  اأن����ن����ي  "اعتقد   2021

املنا�سب لقيادة الفريق يف البطولة".

ي�سمن  ه����ذا  اأن  "اعتقد  واأ�����س����اف 
اأظن  وال  ���س��ك  دون  اأك����رب  ا���س��ت��ق��راراً 
�سيئاً  ك��ان  اإيطاليا"  "اأمام  االأداء  اأن 
ل�سخرية  ���س��اأت��ع��ر���س  اأن���ن���ي  واأع������رف 

ب�سبب �سل�سلة الهزائم".
املكت�سبة  اخل��ربة  اأن  �ساوثغيت  وي��رى 
ال�سف  م��ن  مناف�سني  م��واج��ه��ة  م��ن 
يف  ���س��ت�����س��اع��د  االأمم  دوري  يف  االأول 
كاأ�س  نهائيات  يف  التحديات  تخطي 

20 نوفمرب  يوم  تنطلق  التي  العامل 
"ت�سرين الثاين".

بالتحديد  ال�سبان  "الالعبون  وتابع 
تعلموا  املباريات  ه��ذه  خا�سوا  الذين 

الكثري ونعرف اأننا �سنتح�سن".
وق���ال ه���اري ك��ني ق��ائ��د اإجن��ل��رتا اإنه 
�سدد  لكنه  امل�سجعني  اإح��ب��اط  يتفهم 

على عدم وجود حاجة للهلع.
هوت�سبري  توتنهام  مهاجم  واأ���س��اف 

"لن نهلع وندرك اأننا نريد التح�سن، 
ك��ن��ت م�����س��ج��ع��اً الإجن����ل����رتا وال زل���ت، 
لتقييم عما  "�سنخ�سع  ذلك.  واأتفهم 
الثاين  -ت�سرين  نوفمرب  يف  �سيحدث 
ل�ست  ال���ع���امل  ك���اأ����س  يف  جن��ح��ن��ا  واإذا 
بهذه  اجل��م��ه��ور  ان�سغال  م��ن  م��ت��اأك��داً 

الفرتة ال�سابقة من ال�سيف".
اأمام  اأر���س��ه��ا  على  اإجن��ل��رتا  و�ستلعب 

اأملانيا اليوم االثنني. 

كاكا: يوم �لرحيل �أف�ضل ذكرى 
يل مع ريال مدريد

�ضاوثغيت يرى نف�ضه �لأف�ضل 
رغم هبوط �إجنلرت� 

بر�ضلونة يجهز »خطة« لعودة 
مي�ضي.. ويطرح مغريات 

كاأ�س ليفر.. ديوكوفيت�س وبرييتيني 
يعزز�ن تقدم منتخب �أوروبا 

اإىل  النهائية  املباريات  يف  انت�ساراتها  �سجل  �سام�سونوفا  لودميال  الرو�سية  ع��ززت 
7-5 و7-5 لتفوز  ال�سينية ت�سينغ �سينوين  -4�سفر بالفوز االأحد على مناف�ستها 

بلقب بطولة بان با�سيفيك للتن�س يف العا�سمة اليابانية طوكيو.
بهذا االنت�سار عززت �سام�سونوفا م�سرية جناحها على املالعب ال�سلبة بالفوز بثالث 

لقب خالل �سهرين.
وكان انت�سار اليوم الفوز رقم 18 لالعبة الرو�سية "23 عاما" يف 19 مباراة بينما 
كانت هزميتها الوحيدة منذ يوليو متوز املا�سي اأمام االأ�سرتالية اآيال تومليانوفيت�س 

يف الدور الرابع )دور 16( يف بطولة اأمريكا املفتوحة.
وتوجت �سام�سونوفا امل�سنفة 30 عامليا بلقبني متتاليني يف وا�سنطن وكليفالند قبل 

قائمة  يف  �ستتقدم  واالآن  نيويورك  يف  ال�سلبة  املالعب  على  املفتوحة  اأمريكا  خو�س 
الت�سنيف الدولية اجلديدة غدا االثنني لت�سبح والأول مرة طوال م�سريتها مبا�سرة 

خارج قائمة اأول 20 م�سنفة عامليا.
"رائع. ال اأجد الكلمات للتعبري االآن. اأحتاج  وقالت �سام�سونوفا يف امللعب بعد الفوز 

اإىل قليل من الوقت.
تلعب بطريقة رائعة. كانت مواجهة قوية جدا. لقد  اإنها  فعال.  �سعبة  مباراة  "كانت 

قاتلنا على كل نقطة. املباراة كانت �سعبة".
واأ�سافت الالعبة الرو�سية الفائزة "قدمت اأنا اأداء عاليا يف جميع املباريات اخلم�س 

التي لعبتها. واأنا �سعيدة للغاية مبا قدمت".

�ضام�ضونوفا حترز ثالث لقب خالل �ضهرين يف طوكيو  �أ�ضرت�ليا جتدد فوزها على نيوزيلند� 
جددت اأ�سرتاليا فوزها على جارتها نيوزيلندا عندما تغلبت عليها -2�سفر االأحد يف اأوكالند واأمام 35 األف 

متفرج يف مباراة دولية ودية يف كرة القدم يف اإطار ا�ستعدادات االأوىل لنهائيات كاأ�س العامل يف قطر.
و�سجل ميت�سل دوك )54( وجاي�سون كامينغز )80 من ركلة جزاء( الهدفني.

اأوير  �سجله  بهدف وحيد  بريزبني  اأي��ام يف �ساحلها يف  قبل ثالثة  االأوىل  املواجهة  ا�سرتاليا ح�سمت  وكانت 
مابيل )35(.

وقال مدرب اأ�سرتاليا غراهام اأرنولد "ب�سكل عام، كان االأداء جيًدا، لكني اأعلم اأن "االأوالد" قادرون على االأداء 
ب�سكل اأف�سل".

ويفتتح االأ�سرتاليون م�ساركتهم اخلام�سة توالياً يف النهائيات وال�ساد�سة يف تاريخهم �سد فرن�سا يف 22 ت�سرين 
الثاين-نوفمرب، قبل لقاء تون�س يف 26 منه والدمنارك يف 30 منه �سمن مناف�سات املجموعة الرابعة.
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متطوعًا من �ل�ضارقة للعمل �لتطوعي    90
يقبلون على �مل�ضاركة يف ملتقى �لر�وي �لدويل 

على مدى 3 اأيام متوا�سلة ي�سارك  املتطوعون من مركز ال�سارقة للعمل 
ال�سارقة  ملتقى  فعاليات  يف  االجتماعية،  اخل��دم��ات  دائ���رة  يف  التطوعي 
 -21 22  حتت �سعار حكايات البحار، من  ال���  ال��دويل للراوي يف  دورت��ه 
23 �سبتمرب اجلاري، والذي داأب على تنظيمه معهد ال�سارقة للرتاث، يف 

منطقة الرتاث بال�سارقة القدمية. 

العوي�س  ع��ل��ي  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  م��وؤ���س�����س��ة  ن��ظ��م��ت 
عر�ساً  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  ي���وم  م�����س��اء  الثقافية 
اأب����ن����اء امل�����س��ت��ح��ي��ل �سمن  ل��ل��ف��ي��ل��م االج��ت��م��اع��ي 
بح�سور  ال�سينمائي،  العوي�س  ن���ادي  فعاليات 
من  كبري  وجمهور  حمود  ح�سام  الفيلم  خم��رج 

ال�سينمائيني واملثقفني واملهتمني.
ر�سد الفيلم اأحداثاً واقعية بطلها �ساب م�ساب 
وقدم  بالتوحد،  م�سابة  وفتاة  داون  مبتالزمة 
الفئة  تلك  نحو  ال�سلبية  النظرة  ب�سيطة  بلغة 
متوازيتني  حكايتني  ع��رب  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن 
يف جمتمع مل يفهمها جيداً لكن يد االأمل التي 

امتدت لهما حولت حياتهما اإىل عامل اأف�سل.
وبطولة  حمود،  ح�سام  واإخ��راج  �سيناريو  الفيلم 
وم��روان غريواتي وحممد ح�سن  �سلوى جميل 
البيك ونور �سكري و�سو�سن اإ�سماعيل. وت�سوير 
اأح��م��د نعمة وم�����س��اع��د خم���رج ح�سن  وم��ون��ت��اج 

باإمكانات  �سعبي مبدينة حلب  طحان، وح�سب خمرجه فقد �سور يف حي 
ب�سيطة وتقنيات غري معقدة لكن حامله االإن�ساين حول الق�سة اإىل ن�سيج 

خا�س دفع اإىل التعاطف واملوؤازرة.
ويف نهاية العر�س حتولت القاعة اإىل حلقة نقا�سية تناولت جوانب الفيلم 

�سارك فيها عدد كبري من احل�سور حيث حاوروا املخرج عن مغزى املو�سيقى 
الت�سويرية ومدة الفيلم واالإ�ساءة وقد اأجاب ح�سام حمود عن الكثري من 
�سهادة  الهمم  اأ�سحاب  ترعى  ممر�سة  قدمت  كما  اإيجابية،  بروح  االأ�سئلة 
يو�سل  اأن  ا�ستطاع  الأن��ه  االأعماق  الم�س  الفيلم  اأن  واأك��دت  موؤثرة  واقعية 

ر�سالته ب�سكل مبا�سر.

�نطالق حملة �آرت بي �إيه بارت مع مز�د دبي
د�سن جمتمع الفنانني اجلديد اآرت بي اأبارت Art be a Part يف دبي واملكر�س لدعم الق�سايا االإن�سانية اأول حملة ناجحة للغاية جلمع التربعات. وجنح مزاد االأعمال الفنية التي �ساهم بها فنانون 
من جميع اأنحاء العامل بجمع 243،000 درهم اإماراتي م�ساء ال�سبت املا�سي، و�ستخ�س�س عائدات املزاد لدبي العطاء، وهي جزء من مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية ومنظمة االأمم 

املتحدة للطفولة اليوني�سف يف الهند.
ويف هذا ال�سياق قالت النا�سطة اخلريية والفنانة ِمدها ناندا، التي اأ�س�ست جمتمع الفنانني اجلديد اآرت بي اأبارت، 
بعد حفل االطالق الر�سمي للمزاد: لقد كانت اال�ستجابة للمبادرة رائعة، وهذه جمرد البداية. واأنا ممتنة لكل الدعم 

الذي تلقيناه الإجناح املزاد.
واأ�سافت: لقد ا�ستقطبنا بالفعل فنانني من خمتلف اجلن�سيات، وناأمل اأن ينمو جمتمعنا بعد عدة �سنوات ويكون له 

تاأثري اإيجابي يف جميع اأنحاء العامل.
وعر�س املزاد اأعمااًل فنية عديدة لفنانني من جميع اأنحاء العامل، و�سمت اللوحات التي ح�سدت اأعلى عطاء لوحة 
هاو تو �سبيند اإت للفنان االإيطايل املعا�سر بابلو دانا، ولوحة دونت موف اإيه ما�سل وهي لوحة بورتريه لنمر للفنان 
�ستيفن جرافر وهو فنان بريطاين يعي�س حالياً يف الهند، ولوحة �سرييغراف تاليثا للفنان واملو�سيقي من هوليوود 
اإدارة عالقات  الر�سا رئي�س  اأمل  اأقيم يف فندق تاج دبي يف بزني�س باي،  الذي  لوك جو�س. ومن بني �سيوف احلفل 
امل��وارد يف مكتب منظمة  املانحني وال�سراكات يف موؤ�س�سة دبي العطاء،  وفريوز تقي الدين رئي�سة ال�سراكات وتعبئة 

االأمم املتحدة للطفولة اليوني�سيف يف منطقة اخلليج بدبي.

�فتتاح �ضاطئ »كيما«  يف » بامل وي�ضت بيت�س«  بدبي 
 افتتح فندق �سانت ريجي�س دبي، النخلة، يوم اجلمعة املا�سي  �ساطئ كيما 
الرتفيهي يف بامل وي�ست بيت�س  بالتعاون مع جمموعة ريكا�س الرائدة يف 

جمال ال�سيافة واإدارة املاأكوالت وامل�سروبات، 
النخلة:   دب��ي،  ريجي�س  �سانت  لفندق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  فا�سل،  م���روان  ق��ال  و 
االأع��زاء، والذي  ال�ساطئ اجلديد كلًيا ل�سيوفنا  نحن �سعداء الفتتاح هذا 
الذوقية  التجارب  اأف�سل  اأعلى معايري اخلدمة لتوفري  مّت تطويره  وفق 

للماأكوالت اليونانية على االإطالق. 

جناح كبري للن�ضخة �لثالثة ع�ضرة 
من حتدي �لثلج يف »�ضكي دبي«

�سهدت الن�سخة الثالثة ع�سرة من بطولة حتدي العوائق اجلليدية حتدي 
الفطيم، جناًحا  و�سركة  ماجد  الريا�سي  دبي  ال��ذي نظمه جمل�س  الثلج 
درجة  يف  التحدي  م�سارات  مع  وحما�سهم  امل�ساركني  تفاعل  و�سط  كبرًيا 

حرارة تبلغ 4 حتت ال�سفر.
وواجه املت�سابقني خالل التحدي العديد من احلواجز املتنوعة التي و�سلت 
ال�سنوي  احل��دث  ه��ذا  يف  امل�ساركني  لتجعل  ت�سميمها  مت  عائقا   23 اإىل 
يخو�سون املناف�سات يف التحدي والت�سويق، و�سهد التحدي م�ساركني من 
خمتلف اجلن�سيات وخمتلف الفئات العمرية للرجال والن�ساء ما بني 15- 
60 عاما، وذلك �سمن فئتني تناف�سيتني هما فئة النخبة التي اقت�سرت 
املناف�سة فيها على الرجال وال�سيدات الذين متكنوا من اإكمال التحدي يف 
اأقل من 25 دقيقة، والفئة الثانية هي فئة الهواة املختلطة  ج�ست فور فن 

وهي فئة مفتوحة جلميع امل�ستويات البدنية.
ود�سنت فئة النخبة مناف�سات التحدي يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف وتلتها 
فئة ج�ست فور فن، ومت تق�سيم امل�ساركني اإىل جمموعات مكونة من اأربعة 
مت�سابقني يف�سل بني انطالقة كل جمموعة واالأخرى دقيقة كاملة حتى 
ت�سلم  ال�سباق  نهاية  ويف  املتناف�سني،  ب��ني  اجل�سدي  التباعد  حتقيق  يتم 

جميع املت�سابقني ميداليات امل�ساركة.

تري��ضولي�س دبي تعني �ألك�ضندر 
�ضو�ضكي رئي�ضًا تنفيذيًا 

عن  دبي  �سولي�س  تريا  منتجع  اأعلن 
���س��و���س��ك��ي �ساحب  األ��ك�����س��ن��در  ت��ع��ي��ني 
ال�سيافة  قطاع  يف  الوا�سعة  اخل��ربة 
مبن�سب الرئي�س التنفيذي للوجهة 
ال����ف����اخ����رة م����ن فئة  ال�������س���ح���راوي���ة 
اخل��م�����س جن���وم يف دب���ي ت��زام��ن��اً مع 
اقرتاب موعد افتتاح املنتجع ر�سمياً 
اجلاري.  العام  من  ال��راب��ع  الربع  يف 
�ست�سمل مهام �سو�سكي تو�سيع منتجع 
تريا �سولي�س دبي يف املنطقة وتعزيز 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك��وج��ه��ة مم��ي��زة ال ب��د من 
تطوير  مع  العام  م��دار  على  زيارتها 
تريا �سولي�س لل�سيافة ك�سركة رائدة 
اكت�سب  ال�����س��ي��اف��ة.  اإدارة  جم���ال  يف 
قبل  بلجيكي  مواطن  وهو  �سو�سكي، 
تعيينه يف من�سب الرئي�س التنفيذي 
لل�سيافة،  ���س��ول��ي�����س  ت����ريا  ل�����س��رك��ة 
مع  ال�سيافة  قطاع  يف  وا�سعة  خ��ربة 
من  يقرب  ملا  امتدت  مهنية  م�سرية 

عقدين من الزمن.

جائزة نون للفنون تدعو �لفنانات 
للت�ضجيل يف ن�ضختها �خلام�ضة

باب  فتح  عن  ال�سارقة  �سيدات  لنادي  التابع  للمواهب  ك��والج  مركز  اأعلن 
الفنانات واملبدعات يف جمال  الت�سجيل يف  جائزة نون للفنون من جميع 
الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف يف دولة االإمارات العربية املتحدة وتنطلق 
دورة هذا العام حتت �سعار املا�سي واحلا�سر. يتمحور �سعار اجلائزة حول 
الزمان،  مر  على  االإن�سان  بها  مير  التي  واملمار�سات  واالأف��ك��ار  التغيريات 
من  ابتداًء  الدولة  يف  املقيمات  الفنانات  من  امل�ساركات  اجلائزة  وت�ستقبل 

عمر 18 �سنة فما فوق.

فيلم �أبناء �مل�ضتحيل يلقى �ضدى �إيجابيًا يف نادي �لعوي�س �ل�ضينمائي

جزيرة يا�س تنظم عر�ضًا  متاألقًا بالألعاب 
�لنارية �حتفاًء باليوم �لوطني �ل�ضعودي

 اأ�ساءت جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف اأبوظبي، معاملها باللون 
االأخ�سر احتفاء باليوم الوطني ال��� 92 للمملكة العربية ال�سعودية، يف 23 
�سبتمرب.  وقامت جزيرة يا�س بهذه املنا�سبة بتنظيم عر�ساً مميزاً لالألعاب 
النارية بحيث متكن اجلميع متابعته من واجهة يا�س باي البحرية. كما 
التي حتت�سنها جزيرة يا�س، مبا يف  ال�سياحية والرتفيهية  املعامل  اكت�ست 
ذلك عامل فرياري اأبوظبي، ويا�س ووتروورلد اأبوظبي، وعامل وارنر براذرز 
اأبوظبي، و كالمي اأبو ظبي، ويا�س مول، وفنادق يا�س بالزا، وفندق دبليو 
ال�سعودي،  العلم  لون  باالأخ�سر  اأرينا،  واالحت��اد  يا�س،  - جزيرة  اأب��و ظبي 
احتفاًء ب� 92 عاماً على تاأ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1930.

املجتمع، عرب  اأف��راد  بجودة حياة 
ترتكز  ممنهجة  ع��م��ل  منظومة 
امل�����س��رتك وتبادل  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
م�ستوى  وت����ط����وي����ر  اخل���������ربات 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة، و���س��واًل اإىل 

اأمن املجتمع و�سعادته.
اإدارة  االح���ت���ف���االت،  يف  و����س���ارك 
و”الروح  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ال�������س���وؤون 

وعرو�س  وف���ع���ال���ي���ات  ب��اأن�����س��ط��ة 
املتنوعة  الرتفيهية  دب��ي  �سرطة 

مع عائالتهم.
عبيد  خ���ل���ف���ان  ال���ع���م���ي���د  واأك���������د 
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  اجل����الف، 
ركيزة  االأم�������ن  اأن  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
واالزده���ار،  واال���س��ت��ق��رار  التنمية 
وبتوجيهات  االإدارة،  ف��اإن  وعليه، 

�سفراء  وجم��ل�����س  االإيجابية”، 
االأمان، وت�سمنت عرو�ساً للفرق 
االأمنية  وال���دوري���ات  املو�سيقية، 
والدراجات  ال��ف��اره��ة،  ال�سياحية 
البولي�سية،  وال��ك��الب  ال��ه��وائ��ي��ة، 
جانب  اإىل  البحرية،  والعرو�س 
وم�سابقات  ري���ا����س���ي���ة  اأن�������س���ط���ة 

متنوعة وجوائز كثرية قيمة.

احتفلت اإدارة ال�سرطة ال�سياحية 
للتحريات  ال���ع���ام���ة  االإدارة  يف 
واملباحث اجلنائية ب�سرطة دبي ب�” 
اليوم العاملي لل�سياحة” بالتعاون 
يف  اال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  مع 
بيت�س،  – ك��اي��ت  ج��م��ريا  منطقة 
اجلماهري  م����ن  ال���ع�������س���رات  م����ع 
لال�ستمتاع  ت�����واف�����دوا  ال����ذي����ن 

بلغات  م��ع��ه��م  ت���وا����س���ل  ق����ن����وات 
ع��امل��ي��ة، ك��م��ا تعمل ب��ال��ت��ع��اون مع 
���س��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة اأم���ن 

�سامل  ج����م����ال  ال������ل������واء  �����س����ع����ادة 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  اجل����الف، 
اجلنائية،  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 

حتقيقاً  ال�������س���ي���اح���ي،  ال����ق����ط����اع 
تر�سيخ  يف  الدولة  ال�سرتاتيجية 
االأم�������ن  وال�������س���ع���ادة، واالرت����ق����اء 

حتر�س دائماً على تقدمي خدمات 
املجتمع،  اأف�������راد  ل��ع��م��وم  رائ������دة 
وفتح  وال���زوار،  ال�سياح  فيهم  مبا 

�صهد تفاعاًل كبريًا من املجتمع

�ضرطة دبي حتتفل باليوم �لعاملي لل�ضياحة يف كايت بيت�س



ين�ضر �إعالنًا عن فقد�نه ل�ضهادة وفاته
انت�سار �سورة  بعد  االإنرتنت،  ده�سة م�ستخدمي  اأثار رجل هندي 
الإعالن ن�سره يف اإحدى ال�سحف يطلب فيه امل�ساعدة للعثور على 

�سهادة وفاته املفقودة.
و�سارك اأحد �سباط ال�سرطة الهندية �سورة لالإعالن املطبوع على 
يتم  �سهادة  وفاته، وهي  �ساهدة  اأنه فقد  ادعى رجل  تويرت، حيث 

اإ�سدارها فقط عند وفاة �سخ�س ما.
"لقد  وجاء يف االإع��الن الذي ن�سره �سخ�س يدعى راجيت كومار 
مع   ،"2022-9-7 بتاريخ  ب��ازار  لومدينغ  وفاتي يف  �سهادة  فقدت 

ذكر رقم الت�سجيل والرقم الت�سل�سلي لل�سهادة املفقودة.
و منذ اأن متت م�ساركته، انت�سرت �سورة االإعالن على االإنرتنت. 
يطلب  الرجل  كان  اإذا  عما  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمو  وت�ساءل 
اأن بع�س امل�ستخدمني �ساألوا مازحني  امل�ساعدة من ال�سماء. حتى 
املفقودة،  ال�سهادة  على  عثورهم  مبجرد  يتوا�سلوا  اأن  يجب  اأي��ن 
"اإذا  �ساخراً  امل�ستخدمني  اأح��د  اإن دي تي يف. وعلق  بح�سب موقع 
او  ت�سليمها يف اجلنة  اأي��ن يجب  املفقودة  ال�سهادة  العثور على  مت 
النار؟"، وعلق اآخر "بالتاأكيد هذه هي املرة االأوىل التي يفقد فيها 
�سخ�س ما �سهادة وفاته". وال يعرف بعد ملاذا ن�سر راجيت كومار 
مثل هذا االإعالن، وهل فقد بالفعل �سهادة وفاته؟ واإذا كان كذلك 

كيف ح�سل عليها وهو ال يزال على قيد احلياة؟

حتقق رقمًا قيا�ضيًا بحلق �ضوف 370 خروفًا 
حققت بريطانية رقماً قيا�سياً بحلق �سوف 370 راأ�ساً من االأغنام 
خالل 8 �ساعات فقط. ومتكنت املزارعة ماري بريبل )34 عاماً( 
م��ن ج��ز ���س��اه ك��ل دق��ي��ق��ة ون�����س��ف، اأو مب��ا ي��ع��ادل )46 خ��روف��اً يف 
ون�ساأت  ترعرعت  كونها  عليها،  �سعباً  االأم��ر  يكن  ومل  ال�ساعة(. 
منذ نعومة اأظافرها يف مزرعة يف ريف "كنت" الربيطانية، لكنها 

تخ�س�ست يف االآونة االأخرية يف ق�س وحلق روؤو�س االأغنام.
ت�سافر  القطاع، فبداأت  "خبرية" يف هذا  واأ�سبحت بريبل مبثابة 
وك��ف��اءة، حتى  الثقيلة مبهارة  االأغ��ن��ام  لتزيل �سوف  العامل  ح��ول 
اأ�سبح جز �سوف االأغنام وظيفة بدوام كامل بالن�سبة لها، ح�سب 
اآخر،  ريا�سي  اأي  مثل  ومثلها  الربيطانية.  ميل  دايلي  �سحيفة 
يتعني على بريبل اخل�سوع جلل�سات ريا�سية وخطة تدريب مكثفة 

واتباع نظام غذائي منا�سب للحفاظ على لياقتها.

�لثري�ن تولد �لكهرباء
يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  ت��داول��ه  فيديو  مقطع  اأث��ار 
الهند موؤخرا ردود فعل متباينة، بعد اأظهرت لقطات لثريان وهي 

تولد الكهرباء، بعدما ا�ستخدمت بطريقة "غريبة".
وتظهر يف الفيديو ثريان مت�سي على اآالت ت�سبه تلك امل�ستخدمة 
حركتها  خ��الل  م��ن  ل��ت��وّل��د  "تريدميل"،  الريا�سية  االأن��دي��ة  يف 
الكهرباء. ويف لقطة اأخرى يظهر ثور وهو مي�سي على االآل��ة، ما 

ينتج عن حركته �سّخ للمياه يف املزرعة التي �سّور الفيديو فيها.
اأثار  ال��ف��ي��دي��و  ف���اإن  اإك�سربي�س"،  "اإنديان  م��وق��ع  ذك���ر  وح�سبما 
اللجوء  مّت  التي  احليلة  كثريون  اعترب  فبينما  متباينة،  تعليقات 
اإليها "مبتكرة" لتوليد الطاقة واال�ستخدامات الزراعية، اعتربها 

اآخرون م�سيئة حلقوق احليوانات وتعذيبا لها.
"ابتكار  ق��ائ��ال:  الفيديو  على  التوا�سل  م��واق��ع  رواد  اأح��د  وع��ّل��ق 
"اإنه  اآخ���ر:  ق��ال  بينما  الكهرباء"،  لتوليد  للبيئة  �سديق  مذهل 

تعذيب ملخلوقات ال ت�ستطيع التعبري عن اأملها ومعاناتها".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تكاد تفقد �ضاقها ب�ضبب و�ضم
�سيان  وكانت  عليها.   كبرياً  و�سماً  ر�سمت  اأن  بعد  �ساقها  تفقد  اأن  وك��ادت  ال��دم  بتعفن  بريطانية  ام���راأة  اأ�سيبت 
جوهان�سون "26 عاماً" قد ذهبت للح�سول على و�سم عني و�ساعة وبو�سلة وزهرة على �ساقها يف اأبريل "ني�سان" 
بالنتيجة، لكن �سرعان ما  املا�سي. وعلى الرغم من �سعادتها  ا�ستعانت به يف  2021، واختارت فنان و�سم كان قد 

ا�ستطاعت �سم رائحة اللحم املتعفن وبداأ اجلرح ينزف.
امل�ستخدم  اأن احلرب  اأخربها  اإن طبيبها  األريتون، غرب يورك�ساير  اأطفال من ت�سابل  اأم الأربعة  وقالت �سيان وهي 
للو�سم قد مت دفعه بعمق �سديد، يف حني قال فنان الو�سم اإن �سيان ا�ستخدمت كرمياً خمدراً ال ينبغي لها اأن تغمره 

يف املاء بعد الو�سم بوقت ق�سري.
واأ�سافت �سيان "عندما مت االنتهاء من الو�سم الأول مرة، بدا جمياًل للغاية، وكان اأحد اأف�سل الو�سوم لدي، وكنت 
�سعيدة جداً به. ولكن يف غ�سون اأربع �ساعات كنت يف حالة اأمل �سديد، وكان مكان الو�سم ملتهبا للغاية. يف البداية 
حاولت حتمل االأمل، ولكن يف غ�سون 12 �ساعة كان االأمل �سديداً لدرجة اأنني مل اأ�ستطع امل�سي، وانتهى بي االأمر 

طريحة الفرا�س ومل اأ�ستطع احلركة. كانت اأ�سواأ جتربة يف حياتي".
وعندما ذهبت �سيان اإىل امل�ست�سفى تبني اأنها م�سابة باإنتان وقرر االأطباء اإجراء عملية ترقيع للجلد الأنه كان �سيئاً 
الو�سم توغل بعمق �سديد يف جلدها، مما ت�سبب يف رف�س ب�سرتها للحرب، والأن  اإن  التجميل  للغاية. وقال جراح 

احلرب كان يف جمرى الدم، فقد ت�سبب يف تعفن الدم.
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طائرة تتجاوز �ملدرج وتغو�س باملاء
امل��درج وغا�ست مقدمتها يف مياه  اأوروب��ي��ة �سخمة  جت��اوزت طائرة �سحن 
بحرية قبالة مطار فرن�سي يوم  اأم�س االأول ال�سبت ما اأدى اإىل توقف عدد 

من الرحالت واإغالق املطار حتى اإ�سعار اآخر.
وذكرت �سحف بريطانية اأن الطائرة من طراز ”بوينغ 737“ تابعة ل�سركة 
و�سويديني  بريطانيني  مل�ستثمرين  اململوكة  اأتالنتيك“ ال�سياحية  ”و�ست 
كانت متجهة من مطار �سارل ديغول يف باري�س اإىل مطار ”مونبيليه“ يف 

جنوب فرن�سا فجر ال�سبت عندما وقع حادث الهبوط.
”اإيزي  رح��الت  اإل��غ��اء  ميل“ مت  ”اندبندنت“ و“ديلي  ل�سحيفتي  ووفقا 
جيت“ ورحالت خلطوط اأخرى بني مطار لندن جاتويك وجنوب فرن�سا 

بعد اأن جتاوزت طائرة ال�سحن املدرج وغا�س اأنفها يف بحرية قرب املطار.
البحر  �ساحل  على  مونبلييه  م��ط��ار  اإغ���الق  ”مت  ميل“:  ”ديلي  وق��ال��ت 
االأبي�س املتو�سط   حتى اإ�سعار اآخر“ م�سيفة اأن رجال االإنقاذ انت�سلوا ثالثة 

اأ�سخا�س من الطائرة ومل ي�سب اأحد باأذى.
واأكدت ال�سلطات الفرن�سية اأن التحقيق جار واأنه مت اإغالق املطار اإىل اأجل 
”ديلي  ل�  وفقا  احل���ادث،  مالب�سات  يف  التحقيق  اكتمال  حتى  م�سمى  غري 
ميل“. واأ�سارت ال�سحيفة التي ن�سرت مقطع فيديو للطائرة وهي ال تزال 
يف البحرية اإىل اأنها تابعة ل�سركة ”وي�ست اأتالنتيك“ ال�سياحية وكانت يف 
ال�ساعات االأوىل  اإىل مطار مونبلييه يف  باري�س �سارل ديغول  طريقها من 

من ال�سبت وو�سلت قبل ال�ساعة الثالثة �سباًحا بقليل.

ك�ضف مالب�ضات �ملطاردة �جلنونية مب�ضر
اأم�ر النائب العام امل�سري حمادة ال�ساوي، بحب�س املتهم املت�سبب برعونته 
العام، وعر�سه  ال�سوي�س  والقوانني يف حادث بطريق  للوائح  اتباعه  وعدم 

على م�سلحة الطب ال�سرعي للتاأكد من تعاطيه للمواد املخدرة.
وذكر بيان النيابة العامة امل�سرية اأنها "تلقت اخلمي�س 22 �سبتمرب اإخطارا 
من ال�سرطة يفيد �سبط اأح�د االأ�سخا�س لقيادته �سيارته ع�لى نحو يعر�س 
ا نتج عنه تلفيات  االآخرين للخطر، واعرتا�سه طريق ال�سيارات املارة، مِمّ
باإحداها، ف�سال عن �سبط مواد كحولية وخمدرة بحوزته". واأفاد تقرير 
فور  للمتهم  اإج��راء حتليل  باأنه خالل  طبي �سادر من م�ست�سفى حكومي 
�سبطه تبني تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما ر�سدته وحدة 
الر�سد والتحليل باإدارة البيان مبكتب النائب العام لعدة مقاطع ُم�سّورة 
تخ�س الواقعة، فبا�سرت النيابة العاّمة التحقيقات على الفور. وا�ستمعت 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة الأق�����وال اأح���د ق��ائ��دي ال�����س��ي��ارات االأخ�����رى، وال����ذي �سهد 
بال�سرب  عليه  والتعدي  عمًدا،  به  وا�سطدامه  طريقه  املتهم  باعرتا�س 
الأقوال  العامة  النيابة  ا�ستمعت  كما  ذلك.  جراء  بينهما  م�ساجرة  ون�سوب 
اأمني ال�سرطة القائم ب�سبط املتهم، والذي اأكد عدم حمل املتهم لرخ�ستي 

كويتي يغو�س بالقرب 
من �ضمكة قر�س 

اإخ��ب��اري��ة كويتية  وث��ق��ت ح�����س��اب��ات 
يف  االأ�سخا�س  اأح��د  غو�س  حلظة 
البحرية  االأح��م��د  �سباح  منطقة 
ب����ال����ق����رب م�����ن ����س���م���ك���ة ال���ق���ر����س 
قبل  ر���س��ده��ا  مت  ال��ت��ي  ال�سخمة، 
املائية  املمرات  بني  تتجول  يومني 
امل��ن��ط��ق��ة. واأظ��ه��ر املقطع  ت��ل��ك  يف 
ي�سبح  وه�����و  ال���غ���وا����س  امل�����ت�����داول 
���س��م��ك��ة القر�س  ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن 
ت�����س��ع��ى اجلهات  ال���ت���ي  ال�����س��خ��م��ة 
الغوا�سني  م��ع  بالتن�سيق  املعنية 
م����ن����ذ ي�����وم�����ني الإخ������راج������ه������ا من 
اخلوارير البحرية. وقال املهند�س 
مقطع  ن�سر  ال���ذي  ال���دوب  حممد 
”تويرت“  الفيديو عرب ح�سابه يف 
واأعاد ح�ساب ”املجل�س“ االإخباري 
ن�سره، اإن ”القر�س تعر�س الإ�سابة 
�سديدة يف زعنفته الظهرية ب�سبب 
القوارب“.  اأح����د  م��ك��ي��ن��ة  م�����راوح 
ومن املرجح اأن يكون الغوا�س من 
ال��ذي��ن ن�سقت  ال��غ��وا���س��ني  ���س��م��ن 
للتعامل  الر�سمية  اجلهات  معهم 
وزارة  وك��ان��ت  ال��ق��ر���س.  �سمكة  م��ع 
الداخلية الكويتية قد حذرت قبل 
يومني مرتادي ال�ساطئ عقب ورود 
معلومات توؤكد ر�سد �سمكة القر�س 
يف منطقة �سباح االأحمد البحرية. 
وت�سدر احلديث عن هذه ال�سمكة 
على  ال��ن�����س��ط��اء  ح��دي��ث  ال�سخمة 
مدى يومني حول مدى خطورتها 
على مرتادي البحر، ما دفع مدير 
ال�سيخ  للبيئة  العامة  الهيئة  ع��ام 
ع��ب��داهلل االأح��م��د احل��م��ود ال�سباح 
باأن  وتاأكيده  البحر  رواد  لطماأنة 
خطراً  ت�سِكل  ال  ال�سمكة  ”هذه 

على االإن�سان“.

�ملوت يغّيب �ملطرب 
�ل�ضوري ذياب م�ضهور

نعت وزارة الثقافة ال�سورية ونقابة 
ال�سوري  الفني  والو�سط  الفنانني 
ال���ذي تويف  ذي���اب م�سهور  امل��ط��رب 
ع��ن عمر  ال�سبت  االأول  اأم�����س  ي��وم 
ن��اه��ز 76 ع��ام��ا ب��ع��د م�����س��وار فني 

طويل.
ملتاعب  تعر�س  ق��د  ال��راح��ل  وك���ان 
�سحية عديدة يف ال�سنوات القليلة 
قلب  لعملية  خ�سع  حيث  املا�سية 
مفتوح ومن بعدها تعر�س جللطة 

يف املخ واأ�سيب ب�سلل ن�سفي.
ولد م�سهور يف حمافظة دير الزور 
عام 1946 وتعلم على يد املو�سيقي 
يف  امل�����س��ارك��ة  ل��ي��ب��داأ  جا�سم  يو�سف 
واملنا�سبات  االجتماعية  احلفالت 
اإىل   1969 ع����ام  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق��ب��ل 
دم�سق حيث مت اعتماده مطربا يف 

االإذاعة.
اللون  يف  م�����س��ه��ور  ال���ف���ن���ان  ب�����رع 
اأغ��ان كثرية خالل  الفراتي وق��دم 
ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات وال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ذاع 
�سيتها على م�ستوى �سوريا والدول 
العربية منها "يابوردين" و"عاملايا 
عاملايا" و"مننم خامن" كما حلن 
بع�سها  اأغانيه وطور  بع�س  وكتب 

عن تراث دير الزور.
تعامل مع كبار امللحنني ال�سوريني 
عرفة  و�سهيل  حممد  زك��ي  اأم��ث��ال 
وعبد الفتاح �سكر واأمني اخلياط.

اإطاللته  له  كانت  التلفزيون  ويف 
"�سح  م�سل�سلي  خ��الل  م��ن  اأي�سا 
املمثل  م��ع  و�سكر"  و"ملح  النوم" 

دريد حلام.

�ضجاعة �ضابطي �ضرطة يف �إنقاذ رجل
قوة  يف  �سابطني  �سجاعة  فيديو  مقطع  وّث��ق 
ح��م��اي��ة ال�����س��ك��ك احل��دي��دي��ة ال��ه��ن��دي��ة، بعدما 
اأمام  ب��اإن��ق��اذ �سخ�س م��ن م���وت حم��ت��م  جن��ح��ا 

قطار متحرك.
"اإنديان  موقع  ن�سره  ال��ذي  الفيديو  واأظ��ه��ر 
اإك�سربي�س"، �سقوط رجل يف الفجوة الفا�سلة 
ب���ني ق��ط��ار م��ت��ح��رك وم��ن�����س��ة مب��ح��ط��ة �سكة 

حديد كوميباتور يف تاميل نادو.
وهما  ال�سابطان  ا�ستجاب  ك��ب��رية،  وب�سرعة 
اأروجن���ي���ت وم��ي��ن��ي ل��ل��م��وق��ف اخل��ط��ري، وقاما 

ب�سحب الرجل من مكانه.
ون�سرت قوة حماية ال�سكك احلديدية الهندية 
على  لل�سابطني  بال�سكر  متقدمة  ال��ف��ي��دي��و 

موقفهما البطويل.
"تويرت":  ع��ل��ى  م��ن�����س��وره��ا  ال���ق���وة يف  وق���ال���ت 
"ق�سة اأخرى من ق�س�س ال�سجاعة ل�سباطنا. 
اإىل  ال��راك��ب  ل�سحب  �سالمتهم  اأم��ر  جتاهلوا 
على  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  رواد  واأث��ن��ى  املن�سة". 
ال�سابطني قائلني اإنهما ميثالن قيم التفاين 

يف �سبيل �سالمة املواطنني.

تكمل حفل زفافها بعد هروب �لعري�س
قررت عرو�س بريطانية امل�سي قدماً يف حفل زفافها على 

الرغم من هروب العري�س قبل وقت ق�سري من احلفل.
واأنفقت كايلي �ستيد كل مدخراتها البالغة نحو 12 األف 
حفل  ترتيبات  على  دوالر"  األ���ف   13" ا�سرتليني  جنيه 
زف��اف��ه��ا، ومل ت��رغ��ب ب���اأين ي�سيع ك��ل ذل��ك ���س��دى، حتى 
بدون عري�س. واكت�سفت كايلي اأنها لن تتزوج من حبيبها 
اأرب��ع �سنوات  ال��ذي تربطها به عالقة منذ ما يقرب من 
ال��زف��اف. وعلى  ي��وم  ه��رب يف  اأن��ه  ك�سفت حماتها  عندما 
الرغم من حزنها ال�سديد ملا حدث، اإال اأن ذلك مل مينعها 
-اأيلول يف  �سبتمرب   15 الزفاف يف  امل�سي يف مرا�سم  من 
االأهل  بح�سور  �سوانزي  مبدينة   Oxwich Bay فندق 
تابعت كايلي كل  امل��دع��ووي��ن،  وب��دع��م م��ن  واالأ���س��دق��اء. 
مرا�سم الزفاف وحتى اأنها رق�ست والتقطت �سور زفاف 
التي  كايلي،  قالت  و  ال��ه��ارب.  عري�سها  ب��دون  احرتافية 
اإنها  ���س��وان��زي،  بورمتيد،  يف  وتعي�س  ت��اأم��ني  كاتبة  تعمل 
ال�سابق حلفل  اليوم  م�ساًء يف   4 ال�ساعة  العري�س يف  راأت 
احلني.  ذل��ك  منذ  عنه  �سيئاً  ت�سمع  مل  لكنها  ال��زف��اف، 
اأي  اأتلق  مل  لكن  معه،  التوا�سل  حاولت  "لقد  واأ�سافت 
رد منه. لي�س لدي اأي تف�سري ملا حدث. لقد كانت �سدمة 
كبرية، مل يكن هناك اأي موؤ�سر على اأنه �سيفعل ذلك، لكن 
روؤية ذهول املدعووين جعلتني اأرغب يف تغيري االأمر. مل 

اأكن اأريد اأن اأتذكر اليوم على اأنه يوم حزين بالكامل".

يقتل خادمته ويقفز من �لطابق 11
االأجنبية  ال�����دول  اإح�����دى  جن�سية  ي��ح��م��ل  ���س��خ�����س  اأق�����دم 
لديه،  تعمل  التي  اخل��ادم��ة  قتل  على  املا�سي  ال�سبت  ي��وم 
واالن��ت��ح��ار ب��اإل��ق��اء نف�سه م��ن ال��ط��اب��ق احل����ادي ع�����س��ر يف 
العا�سمة امل�سرية. ويف التفا�سيل، تلقت االأجهزة االأمنية 
العقارات  باأحد  و�سيدة  لرجل  جثتني  بوجود  ُيفيد  بالغاً 
مبنطقة النزهة بالقاهرة. وانتقل على الفور رجال االأمن 
اإىل مكان البالغ، وعر على جثة لرجل يف العقد اخلام�س 
من العمر ويحمل جن�سية اإحدى الدول االأجنبية )كندا(، 
اأمام العقار، م�سابا بك�سور مبختلف اأنحاء اجل�سم. وتبني 
بالطابق  �سقته  من  املذكور  �سقوط  التحريات،  خالل  من 
احلادي ع�سر بالعقار، وعر بال�سقة حمل �سكنه على جثة 
خادمته، يف العقد الثالث من العمر، اإفريقية، راأ�سها مه�سم 
اأن  التحريات،  خ��الل  م��ن  تبني  كما  ”بلطة“.  ح��ادة  ب��اآل��ة 
ال�سخ�س الذي عر على جثته اأ�سفل العقار، قتل اخلادمة 

ثم األقى بنف�سه من نافذة ال�سقة بالدور احلادي ع�سر.

تزور �لقرب �خلطاأ لو�لدها ملدة 43 عامًا
قرب  غ��ري  ق���رباً  ت���زور  ب��اأن��ه��ا  بريطانية،  ام����راأة  اكت�سفت 
والدها ملدة تزيد عن اأكر من اأربعني عاماً، مما اأ�سابها 
عاماً،   67 رو����س،  �سيلفيا  دف��ن��ت  واالإح���ب���اط.  بال�سدمة 
والدها جون توما�س طوم�سون يف مقربة ويتون بارك يف 
بي�سوب اأوكالند، مقاطعة دورهام، يف 1979، ومنذ ذلك 
ل��زي��ارة ق��ربه وك��ان��ت ت�سطحب  بانتظام  احل���ني، ذه��ب��ت 
عيد  م��ث��ل  ع��دي��دة  مبنا�سبات  ل��الح��ت��ف��ال  ال��زه��ور  معها 
اأخباراً  تلقت  لكنها  والكري�سما�س.  االأب  وعيد  م��ي��الده 
ت��زوره على  حمبطة موؤخراً تفيد باأن القرب الذي كانت 
واأن  ب���راون،  اآخ��ر يدعى فريدريك  ك��ان ل�سخ�س  ال���دوام 

والدها كان يرقد يف قرب اآخر على بعد اأمتار قليلة.

�أغرب �حتجاجات هزت �ملالعب �لريا�ضية.. دجاجة ومظلة ونقاب
توقفت مباراة تن�س كانت جتمع االأرجنتيني دييغو 
يف  تيت�سيبا�س  �ستيفانو�س  واليوناين  �سوارتزمان 
كاأ�س ليفر للتن�س يف العا�سمة الربيطانية لندن، 
لوقت وجيز اأول اأول اأم�س اجلمعة بعد اأن اقتحم 
نا�سط بيئي امللعب واأ�سرم النار يف ذراعه احتجاجا 

على ا�ستخدام الطائرات اخلا�سة يف بريطانيا.
ووفقا لو�سائل االإعالم الربيطانية، ينتمي ال�ساب 
الكربون  "انبعاثات  ا���س��م  حت��م��ل  جم��م��وع��ة  اإىل 
اإب��ادة جماعية". وال تعترب  2022 متثل  العام  يف 
هذه احلادثة الوحيدة اأو االأغ��رب، بل هي امتداد 
ل�سل�سلة حاالت احتجاج يف املالعب الريا�سية من 
"االألرتا�س" يرتدون  جماهري.  اأو  ن�سطاء  طرف 
ال��ت��ي �سهدتها  ال��غ��ري��ب��ة  امل��ن��اظ��ر  ال��ن��ق��اب: وم���ن 
العا�سمة  يف  اأرينا"  "فريند�س  ملعب  م��درج��ات 
ال�سويدية ا�ستوكهومل، ارتداء م�سجعي االألرتا�س 
لنادي "ايه اآي كي �سولنا" )AIK( يف اأبريل عام 
االأ�سود احتجاجا على قانون دخل  النقاب   2017
ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ال�����س��وي��د، مي��ن��ع اإخ���ف���اء الوجه 
عند  ع��دا  الريا�سية،  الفعاليات  خ��الل  وتغطيته 

كتبوا  يافطة  معهم  وحملوا  دينية.  اأ�سباب  وج��ود 
عليها "االآن نغطي وجوهنا الأ�سباب دينية. الهدف 
هو حرية االألرتا�س". املظلة و�سيلة احتجاج: نزل 
اأحد املحتجني �سد تغري املناخ باملظلة اإىل اال�ستاد 
وهبط على اأر�س ملعب األيانز اأرينا يف ميونخ قبل 
بطولة  وفرن�سا يف  اأملانيا  مباراة  قليلة من  دقائق 
يف  الع�سو  البيئي  النا�سط  واأراد   .2020 اأوروب���ا 
اأن  احلكومية  غ��ري  االأخ�سر"  "ال�سالم  منظمة 
عليها  كتب  م�ستخدما مظلة  االأر���س  على  يهبط 
اأ�ساب  لكنه  غرينبي�س"  النفط  “اتركوا  �سعار 
امللعب:  قلب  يف  دجاجة  الهبوط.  عند  �سخ�سني 
 2012 م��اي��و  روف����رز يف  ب��الك��ب��رين  ق���ام م�سجعو 
ب���اإط���الق دج���اج���ة يف م��ل��ع��ب اإي������وود ب����ارك خالل 
مباراة بالكبرين احلا�سمة يف الدوري االإجنليزي 
املمتاز �سد ويجان. وظلت الدجاجة امللفوفة بعلم 
امل�سجعون  اأراد  م��ا  امل��ل��ع��ب   يف  تتجول  ب��الك��ب��رين 
لفريقهم  امل��خ��زي��ة  النتائج  على  اح��ت��ج��وا  ال��ذي��ن 
�سركة  وه���ي  اآن�����ذاك،  "فينكيز"  ل�سركة  امل��م��ل��وك 

هندية متخ�س�سة يف ت�سنيع حلوم الدجاج.

املمثلة كيت بيكن�صيل حت�صر العر�ص االأول لفيلم »ابنة ال�صجني« خالل مهرجان تورنتو ال�صينمائي الدويل. )ا ف ب(

كاميال كابيلو تخطف قلوب 
�ملتابعني برق�ضها

�ساركت الفنانة العاملية كاميال كابيلو مقطع فيديو من حفلها املو�سيقي االخري 
جزءا من جولتها، ظهرت الفنانة وهي ترق�س ب�سكل رائع وحيوي يف جامب�سوت 

باللونني اال�سود والربتقايل مزينا بنق�سة الورود.
ايقاع  على  ترق�س  وه��ي  االل����وان  ك��ل  م��ن  ف�ستان  يف  ظ��ه��رت  اأخ���رى  و�سلة  ويف 

املو�سيقى.
الفيديو حاز على عدد كبري من االعجابات، وعرب متابعو كابيلو عن اعجابهم 
رائعة".  "اأنت  اخ��رى:  علقت  بينما  باالمرية  احدهم  فو�سفها  رق�سها  بطريقة 
 Power of Women كابيلو حتدثت يف وقت �سابق من هذا العام خالل حدث
وك�سفت اأنه اأثناء عملها مع فرقة Fifth Harmony ، تدهورت �سحتها العقلية 

ب�سكل خطري لكنها اأبقت االأمر �سراً.


