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5 ماليني �سوداين ا�ستفادوا 
»خليفة  م�ساعدات  م��ن 
الإن�سانية« خالل 15 عاما 

•• اخلرطوم-وام:

�آل  ز�ي����د  ب��ن  م���ؤ���س�����س��ة خليفة  ق��دم��ت 
م�ساعد�ت  �لإن�سانية  للأعمال  نهيان 
�إن�����س��ان��ي��ة و�إغ��اث��ي��ة لأك���ر م��ن خم�سة 
�ل�سقيق  �ل�����س���د�ن  يف  �سخ�ص  م��لي��ن 
�سملت  �ملا�سية   15 �ل�  �ل�سن��ت  خلل 
جمالت  ج��ان��ب  �إىل  ع��اج��ل��ة  �إغ����اث����ات 

�لتعليم و �ل�سحة و خدمة �ملجتمع.
ومنذ �نطلقة �مل�ؤ�س�سة يف عام 2007 
�ل�سقيق ولي���ز�ل �سمن  �ل�����س���د�ن  ك��ان 
برنامج �أجندتها �لإن�سانية عرب تقدمي 
ل�لياته  و�إغ��اث��ي��ة  تنم�ية  م�ساعد�ت 
كافة. وت�ستعر�ص وكالة �أنباء �لإمار�ت 
"و�م" يف تقريرها �لتايل جه�د م�ؤ�س�سة 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�لإن�سانية على �ل�ساحة �ل�س�د�نية عرب 

خم�سة ع�سر عاما م�ست .
فقد �سملت م�ساعد�ت �مل�ؤ�س�سة قطاعات 
�لتعاون  خ��لل  من  �ل�سحة  و  �لتعليم 
ووز�رة  وع��امل��ي��ة  حملية  م�ؤ�س�سات  م��ع 
�ل�س�د�نية .. فيما مت تقدمي  �لأوق��اف 
�ل�سيار�ت متعددة �ل�ستخد�م  عدد من 
�أل��ف م�سحف و�سجاد   50 م��ن  و�أك���ر 
ف���اخ���ر ل��ف��ر���ص ع����دد م���ن �مل�����س��اج��د يف 

وليات �ل�س�د�ن �ملختلفة.
)�لتفا�سيل �ص5(
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�لد�ست�ري �حلر يف وقفة �حتجاجية جديدة

�شهدا اإعالن �شراكة اإ�شرتاتيجية �شاملة بني البلدين وتبادل عدد من االتفاقيات 

رئي�س الدولة والرئي�س ال�سربي يبحثان 
العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعاملية

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان رئي�ص  بحث �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
رئي�ص  ف�ت�سيت�ص  �لك�سندر  وف��خ��ام��ة  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة 
جمه�رية �سربيا �ل�سديقة خمتلف ج��نب �لتعاون �مل�سرتك 
�ل��عدة لتنميته وتن�يع قاعدته مبا  �لبلدين و�لفر�ص  بن 

�لق�سايا  من  عدد  �إىل  �إ�سافة   .. �ملتبادلة  م�ساحلهما  يخدم 
و�مل�ستجد�ت �لإقليمية و�لدولية �لتي تهم �لبلدين.

جاء ذلك خلل جل�سة �ملحادثات �لتي عقدها �ساحب �ل�سم� 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان � يف ق�سر �ل�طن يف �أب�ظبي 
�� مع فخامة �لك�سندر ف�ت�سيت�ص �لذي بد�أ �أم�ص زيارة ر�سمية 

�إىل �لدولة.                          )�لتفا�سيل �ص3-2(

رئي�ص �لدولة خلل مباحثاته مع �لرئي�ص �ل�سربي    )و�م(

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء 

حممد بن را�سد: الإمارات بقيادة اأخي حممد بن زايد كانت الأ�سرع يف 
جتاوز اآثار اجلائحة والأكرث توازنا بني �سحة الإن�سان وم�ساحله القت�سادية

•• اأبوظبي -وام:

مكت�م،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  تر�أ�ص 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل«، �جتماع جمل�ص �ل�زر�ء �لذي عقد يف ق�سر �ل�طن يف 
�أب�ظبي بح�س�ر �سم� �ل�سيخ مكت�م بن حممد  �لعا�سمة 

بن ر��سد �آل مكت�م، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ص جمل�ص 
�ل�زر�ء وزير �ملالية، و�لفريق �سم� �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء وزير �لد�خلية، و�سم� 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�س�ر  �ل�سيخ 

�ل�زر�ء وزير دي��ن �لرئا�سة.
)�لتفا�سيل �ص4(

حممد بن ر��سد خلل تروؤ�سه �جتماع جمل�ص �ل�زر�ء     )و�م(

كييف تعلن ا�شتعادة 3000 كليومرت من القوات الرو�شية

رو�سيا ت�سرب اأهدافا للجي�س الأوكراين يف خاركيف
عبري مو�شي ت�شري اإىل العجز عن اإدارة االأزمة

الد�ستوري احلّر: 17 �سبتمرب »يوم غ�سب« يف اجلهات كّلها

ال�شدر يحذر: يجب اإبعاد احل�شد عن املهام االأمنية 

العراق.. احللبو�سي وبارزاين يوؤكدان اأهمية اإجراء انتخابات مبكرة
•• بغداد-وكاالت:

�حللب��سي  حممد  �لعر�قي  �ل��ن����ب  جمل�ص  رئي�ص  �أك��د 
ورئ��ي�����س��ا حت���ال���ف �ل�����س��ي��ادة خ��م��ي�����ص �خل��ن��ج��ر و�حل����زب 
�أم�ص  ب�������ارز�ين  �ل��ك��رد���س��ت��اين م�����س��ع���د  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�ملكتب  �نتخابات مبكرة. وقال  �إج��ر�ء  �أهمية  �لأحد على 
جمل�ص  »رئي�ص  �إن  �ل��ن����ب،  جمل�ص  لرئي�ص  �لإع��لم��ي 
�لن��ب حممد �حللب��سي، ير�فقه رئي�ص حتالف �ل�سيادة 
�لدميقر�طي  �حل���زب  رئ��ي�����َص  �لتقيا  �خل��ن��ج��ر،  خمي�ص 
»�جلانبن  �أن  و�أ���س��اف  ب����ارز�ين«.  م�سع�د  �لكرد�ستاين 
��ستعر�سا �ل��سع �ل�سيا�سي يف �لعر�ق، وتد�عياته �ل�سلبية 

على �لبلد، و�سرورة �عتماد لغة �حل��ر �لبنَّاء؛ لتجاوز 
�خللفات و�ل��س�ل �إىل حل�ل ت�سبُّ يف م�سلحة �ل�سعب 
يف  و�لقان�نية  �لد�ست�رية  �لأ�ساليب  و�ت��ب��اع  �ل��ع��ر�ق��ي، 
جتاوز تد�عيات �ملرحلة �لر�هنة. وتابع �أن �جلانبن �أكد� 
على �أهمية �إجر�ء �نتخابات مبكرة بعد تهيئة �ملتطلبات 

�لقان�نية وم�ستلزماتها وفق �لآليات �لد�ست�رية.
وم��ع ت���سل �لأزم���ة يف �ل��ع��ر�ق، و�ن�����س��د�د �أف��ق �حل��ل �أو 
�ل�سدر  مقتدى  بزعامة  �ل�����س��دري  �لتيار  ب��ن  �ل��ت����ف��ق 
وحتالف  �ملالكي  ن���ري  ي�سم  �ل��ذي  �لتن�سيقي  و�لإط����ار 
�لفتح وف�سائل و�أحز�با �أخرى م��لية لإير�ن، دعا �ل�سدر 

�م�ص �إىل �إبعاد �حل�سد �ل�سعبي عن �أي مهام �أمنية.

•• الفجر -تون�س:

�لد�ست�ري  �أعلنت رئي�سة �حلزب 
�حل���ّر عبري م������س��ي، ع��ن تنظيم 
ي������م غ�������س���ب، وذل�������ك ي������م 17 
»م�ساندة  �جل���������اري،  ���س��ب��ت��م��رب 
ل��ل�����س��ع��ب �ل��ت���ن�����س��ي يف �لأزم������ة 
�لجتماعية و�لأزمة �لقت�سادية 

و�ملالية، �لتي يعي�سها«.
منا�سلي  �أّن  م������س��ي  و�أو���س��ح��ت 
�لد�ست�ري  �حل���زب  وم��ن��ا���س��لت 
�حل���ّر ���س��ي��ت����ج��دون، خ���لل ي�م 
�لغ�سب، �أمام �مل�ؤ�ّس�سات �ل�سيادية 
ل�  �ل�����ب�����لد  يف خم���ت���ل���ف ج����ه����ات 
ب�ساأن  �مل������ط����ن  ����س����ت  »ت��ب��ل��ي��غ 
غ���لء �لأ���س��ع��ار وت��ده���ر �ملقدرة 

�ل�سر�ئية و�لغم��ص �لي�م ب�ساأن 
ميز�نية �لدولة و�لإفل�ص«.

و�أّك��������دت ع����دم �ع������رت�ف �حل���زب 

بالنتخابات  �حل����ّر  �ل��د���س��ت���ري 
�ملقّررة يف دي�سمرب �لقادم.

)�لتفا�سيل �ص12(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لق��ت  �أن  �لأح����د  �أم�����ص  �ل��رو���س��ي��ة  �ل���دف���اع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لأوك�����ر�ين يف منطقة  للجي�ص  م����ق��ع  ت�����س��رب  �ل��رو���س��ي��ة 

خاركيف ب�سربات دقيقة �لت�جيه.
و�أ���س��اف��ت �ل������ز�رة ع��ل��ى و���س��ائ��ل �ل��ت�������س��ل �لج��ت��م��اع��ي �أن 
و�س��ريخ  ج����  حمم�لة  ق����ت  خ��لل  من  تنفذ  �ل�سربات 

ومدفعية.
�لبلد،  �سرقي  م�ساد�  هج�ما  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ق����ت  و�سنت 
م�ستغلة �ملكا�سب �ل�سريعة �لتي حققتها يف �أ�سب�ع من �لقتال 

�لذي غري م�سار �ل�سر�ع ب�سكل حاد.
�مل��ن��اط��ق �لتي  �أوك��ر�ن��ي��ا �ل�سريع ل���س��ت��ع��ادة  و�أج���رب حت��رك 
حتتلها رو�سيا يف خاركيف �ل�سمالية �ل�سرقية، م��سك� على 
�سحب ق��تها ملنع تط�يقها وترك �أعد�د كبرية من �لأ�سلحة 
ي�م   200 م��رور  تر�جع مت�سرع، مع  ور�ءه��ا يف  و�لذخائر 

على �ندلع �حلرب.
ب��اأن ق��تها  �لأح��د  �أم�ص  �أوكر�نيا  �أعلنت  �أن  بعد  ذل��ك  ج��اء 
����س��ت��ع��ادت م��ن �ل��ق����ت �ل��رو���س��ي��ة مناطق ي��ت��ج��اوز جمم�ع 

�أم�ص  �أوك��ر�ن��ي��ا،  جن�ب  �ل��قعة  �ل�سخمة  �ملحطة  ت�سغيل 
�لأحد، ت�قف كل �لعمليات فيها ب�سكل تام.

كما �أ�سافت �أنها ف�سلت �ل�حدة �ل�ساد�سة باملحطة عن �سبكة 
�لكهرباء �لأوكر�نية.

ح�ل  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل�سكان  م��ن  �سابقا  طلبت  كييف  وك��ان��ت 
�لرو�سية،  �ل��ق����ت  عليها  ت�سيطر  �ل��ت��ي  �ل��ن���وي��ة  �مل��ح��ط��ة 

�لإجلء من �أجل �سلمتهم.
ز�ر  �لتي  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  �ل�كالة  ح��ذرت  حن  يف 
من  �ملا�سي  �لأ�سب�ع  �لأط���ر�ف  �ملرت�مي  �ملجمع  مفت�س�ها 
�ملتبادل  �لق�سف  ��ستمر�ر  ظل  يف  ل�سيما  �ل��سع،  خط�رة 

بن �لق��ت �لرو�سية و�لأوكر�نية يف حميطه.
كما طالبت �ل�كالة بتقريرها �لذي ن�سرته �لثلثاء �ملا�سي 
�أي حادث ن�وي يف �ملحطة  �أمنية« لتجّنب  باإقامة »منطقة 
�ل�����س��خ��م��ة، حم����ّذرة م��ن �أن �ل������س��ع �ل���ر�ه���ن ل مي��ك��ن �أن 

ي�ستمر.
فيما تبادلت كل من م��سك� وكييف خلل �لأ�سهر و�لأ�سابيع 
�ملا�سية، �لتهامات بق�سف �ملحطة �لتي تعترب �أكرب من�ساأة 

للطاقة �لن�وية يف �أوروبا برمتها.

�إطار  يف  �ل�����س��ه��ر،  ه���ذ�  م��رّب��ع  كيل�مرت   3000 م�ساحتها 
هج�م م�ساد يرتّكز يف �سمال �سرق �لبلد.

و�أف���اد �جل���ر�ل �لأوك����ر�ين ف��ال��ريي ز�ل�جني يف بيان على 
و���س��ائ��ل �ل��ت�������س��ل �لج��ت��م��اع��ي �أن����ه »م��ن��ذ م��ط��ل��ع �أي���ل����ل/
�سبتمرب، عاد �أكر من 3000 كيل�مرت مربع �إىل �ل�سيطرة 
�لأوك��ر�ن��ي��ة. ويف حميط خ��ارك��ي��ف، ب��د�أن��ا �ل��ت��ق��ّدم لي�ص يف 
نحن  �ل�سمال.  باجّتاه  �أي�سا  بل  فح�سب،  و�ل�سرق  �جلن�ب 

على بعد 50 كلم عن �حلدود«.
�أن��ه��ا �ست�سحب ق����ت��ه��ا م��ن منطقة  �أك���دت رو���س��ي��ا  ب��دوره��ا، 
جي�سها  �أن  كييف  �أعلنت  بينما  �أوك��ر�ن��ي��ا  �سرق  يف  خاركيف 
م�ساد  ه��ج���م  �إط���ار  يف  مهم  ل�ج�ستي  م��رك��ز  على  �سيطر 

خاطف.
�ل�سرق  لرو�سيا يف  م����ل  �نف�سايل  ق��ي��ادي  �أك��د  �لأث��ن��اء،  يف 
�لق��ت  ب��ن  »�سعبة«  م��ع��ارك  ت�سهد  دونيت�سك  منطقة  �أن 

�لرو�سية و�لأوكر�نية.
وبعد �أ�سابيع عدة من �لتحذير�ت �لدولية و�ملحلية، ت�قفت 

حمطة ز�ب�ريجيا للطاقة �لن�وية بالكامل عن �لعمل.
عن  �مل�����س���ؤول��ة  �حلك�مية  �أت����م  �إن��رج���  �سركة  �أع��ل��ن��ت  فقد 

املدفعية نقطة قوة جي�شها احلالية:
لهذا ت�سطر مو�سكو اإىل �سراء 

قذائفها من كوريا ال�سمالية
•• الفجر –خرية ال�صيباين

عند �لهج�م على نهر دونبا�ص، يف نهاية �لربيع، كانت رو�سيا »تطلق ح��يل 20 �ألف 
قذيفة يف �لي�م«، ح�سب تقدير�ت �ل�سلطات �لأوكر�نية، �لتي جتد �سع�بة للرد على 
�ملد�فع  �آلف  على  تعتمد  �ل�قت  ذلك  يف  م��سك�  وكانت  �لنري�ن.  من  �لط�فان  هذ� 
�مل�ج�دة حتت ت�سرفها، وكذلك على خمزون كبري من �لذخرية -وه� �إرث من �حلرب 

�لباردة، عندما كان �لحتاد �ل�س�فياتي م�ستعًد� مل��جهة مبا�سرة مع �لغرب.
و�جرب   ... �ل�س�فياتية  �ل��ق��ذ�ئ��ف  م��ن  �لكرملن  �حتياطي  ذ�ب  �أ���س��ه��ر،  ب�سعة  بعد 
�لك�ري  �لزعيم  �ل��ق��ذ�ئ��ف و�ل�����س����ري��خ« م��ن  ���س��ر�ء »م��لي��ن  ف��لدمي��ري ب�تن على 
�لأمريكية  �مل��خ��اب��ر�ت  عنها  رفعت  �لتي  للمعل�مات  وف��ًق��ا  �أون،  ج�نغ  كيم  �ل�سمايل 
�جلي�ص  �أن  على  علمة  تاميز.  ني�ي�رك  �سبتمرب   5 �لثنن  ي�م  وك�سفتها  �ل�سرية، 

�لرو�سي ميكن �أن ي�سعف من نقطة ق�ته �حلالية، �ملدفعية.  )�لتفا�سيل �ص10(

�ص 08

�ص 13

�ص 17

100 خيل تابعة ل�رشطة دبي ت�شارك 

دوريات »املركبات« مهامها الأمنية

اأخبار الإمارات

على وقع ال�رشاع.. هل تلقى الأمم 
املتحدة م�شري »ع�شبة الأمم «؟

عربي ودويل

بني يا�ص والعني يتوجان باألقاب كاأ�ص 
نائب رئي�ص الدولة للجوجيت�شو

الفجر الريا�شي

نع�س امللكة اإليزابيث يبداأ رحلته.. اأول حمطة يف اإدنربه
•• لندن-وكاالت:

�إليز�بيث من منزلها يف  �مللكة  �أم�ص �لأح��د، نع�ص  نقل، 
متمهلة  رح��ل��ة  يف  �إدن���ربه  �إىل  �ل�سكتلندية  �ملرتفعات 
للعامة  �ل��ف��ر���س��ة  ���س��ت��ع��ط��ي  ����س���اع���ات،   6 ����س��ت��غ��رق��ت 
ت�فيت  �لتي  �مللكة  وت��اأب��ن  �لطريق  على  بال�سطفاف 

بعد �أن �عتلت �لعر�ص ل�سبعة عق�د.
و�أثارت وفاة �مللكة �إليز�بيث »96 عاما«، �خلمي�ص �ملا�سي 
حزنا عميقا و�إ�ساد�ت حارة، لي�ص فقط من �ملقربن يف 
�أي�سا يف جميع  و�لكثريين يف بريطانيا، ولكن  عائلتها 
��ستمر على  �لذي  �نعكا�ص حل�س�رها،  �لعامل يف  �أنحاء 

�ل�ساحة �لدولية 70 عاما.
ويف �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا بت�قيت غرينت�ص �أم�ص ُو�سع 
و�ملغطى  �لبل�ط  خ�سب  م��ن  �مل�سن�ع  �إليز�بيث،  نع�ص 
يف  �لزه�ر  من  �إكليل  ويعل�ه  ل�سكتلند�  �مللكية  بالر�ية 

قاعة بقلعة بامل�ر�ل، يف عربة على يد 6 حر��ص.

�لعربة  �ستتحرك  �آن،  �لأم���رية  �مللكة  بابنة  وم�سح�با 
�لتي حتمل �لنع�ص ببطء من �لقلعة �لنائية ومتر عرب 
بلد�ت وقرى �سغرية يف طريقها لإدنربه، حيث �سينقل 

�لنع�ص �إىل غرفة �لعر�ص يف ق�سر ه�لريود هاو�ص.
وجتمع ع�سر�ت �لآلف عند ق�س�ر ملكية خلل �لأيام 
ل��سع  �خلمي�ص،  �إل��ي��ز�ب��ي��ث،  �مللكة  وف���اة  منذ  �ملا�سية 

�لزه�ر و�إبد�ء �لحرت�م و�لتعازي.
ر�سميا،  تن�سيبه  مر��سم  يف  ت�سارلز  �مللك  �بنها  وق��ال 
�لأمة  وت��اأث��ر  ت��اأث��رك��م،  ع��م��ق  م���دى  »�أع��ل��������������م  �ل�����س��ب��ت: 
�أجمع  �ل��ع��امل  �إن  �ل��ق���ل  ميكنني  �أن��ه  و�أعتقد  باأكملها، 
يتعاطف معي يف تلك �خل�سارة �لفادحة �لتي تكبدناها 

جميعا«.
عرب  ما  �أعلم  �أن  ه�  ي���سيني  ما  »�أعظم  قائل:  وتابع 
و�أن  و�سقيقاي،  ل�سقيقتي  �لتعاطف  من  �لكثريون  عنه 
مثل هذ� �حلب �جلارف و�لدعم ي�سمل �أ�سرتنا باأكملها 

يف حزنها«.

ما  على  جنحت  حملتنا  لبيد: 
النووي التفاق  مبنع  يبدو 

•• القد�س-وكاالت:

�حلا�سم  �لأوروب��������ي  �ل��ب��ي��ان  ب��ع��د 
�إي���ر�ن، وج��ه رئي�ص  �للهجة جت��اه 
وزر�ء �إ�سر�ئيل، يائري لبيد �ل�سكر 
لكل من بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا 
على »�مل�قف �حلازم« يف �ملفاو�سات 
حك�مته  �أن  م���ع���ت���رب�ً  �ل���ن����وي���ة، 
�إحياء �لتفاق  �إعادة  جنحت مبنع 
معل�مات  تقدميها  عرب  �ل��ن���وي، 

حديثة عن ن�ساطها �لن�وي.
�لأ�سب�عي  �جتماعه  خ��لل  وق��ال 
�أم�ص  ����س���ب���اح  �ل�����������زر�ء  مل��ج��ل�����ص 
و�أملانيا  وبريطانيا  فرن�سا  »�أ�سكر 
هذه  ب�����س��اأن  �ل��ث��اب��ت  م�قفها  على 

�لق�سية«.
ب���لده قدمت  �أن  �أك���د لب��ي��د  ك��م��ا 
معل�مات  �لأوروب�������ي�������ة  ل����ل����دول 
ب�ساأن  ح���دي���ث���ة  �����س���ت���خ���ب���ار�ت���ي���ة 
�لن�ساط �لن�وي �لإي��ر�ين يف عدد 

من �مل��قع.
�إىل ذلك، ر�أى �أن "هناك ما ي�سري 
�لإ�سر�ئيلية  �حل��م��ل��ة  جن���اح  �إىل 
�لن�وي،  �لتفاق  �إحياء  �إع��ادة  ملنع 

ووقف رفع �لعق�بات عن �إير�ن".
�أما يف ما يتعلق بن�ساط �مليلي�سيات 
�لإير�نية يف �س�ريا، فاأكد �أن بلده 
�لأر��سي  با�ستخد�م  ت�سمح  »ل��ن 
�لأ�سلحة  ل��ن��ق��ل  مم���ر�  �ل�����س���ري��ة 
لإقامة  �أو  �لإره��اب��ي��ة  للمنظمات 
حدودها  ع��ل��ى  �إي���ر�ن���ي���ة  ق�����ع���د 

�ل�سمالية«، وفق تعبريه.

يتوقع  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
م���واج���ه���ة م���ع ح����زب اهلل

•• القد�س-وكاالت:

�لإ�سر�ئيلي  �جل��ي�����ص  �أن  ي��ب��دو 
ي�ستعد لأي م��جهة حمتملة مع 
حزب �هلل على �حل��دود �للبنانية 

�لإ�سر�ئيلية.
ع�سكرية  وث���ي���ق���ة  ك�����س��ف��ت  ف���ق���د 
يعتقد  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����ص  �أن 
معق�ل"  "�حتمال  ه���ن���اك  �أن 
�هلل،  ح��زب  م��ع  م��جهة  لن�س�ب 
ب���ال���ت���ز�م���ن م����ع ت�������س���اع���د ح���دة 
�لت�تر ح�ل �حلدود �لبحرية، يف 
ظل �ملحادثات غري �ملبا�سرة �لتي 
جت���ري ب������س��اط��ة �أم��ريك��ي��ة بن 

لبنان و�إ�سر�ئيل.
�أعدتها  �ل���ت���ي  ل��ل���ث��ي��ق��ة  ووف���ق���ا 
للجي�ص  �ل�������س���م���ال���ي���ة  �ل����ق����ي����ادة 
زعيم  يخ��ص  فقد  �لإ�سر�ئيلي، 
�هلل حربا  ن�سر  �هلل ح�سن  ح��زب 
�أج���ل ��ستعادة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل م��ن  م��ع 
نف�سه  و�نت�سال  لبنان  يف  �سعبيته 
من �مل�ساكل �لد�خلية، بح�سب ما 

نقلت �لقناة 12 �لإ�سر�ئيلية.
ك��م��ا �أف�����ادت ت��ل��ك �ل���ث��ي��ق��ة، باأن 
حزب �هلل �أ�سبح »ج�سعا وفا�سد�«، 
و�لتعاطف  �لتاأييد  يفقد  و»ب���د�أ 
ويتعر�ص لنتقاد�ت لذعة د�خل 

�لبلد«.
�جل���ي�������ص  �أ���������س��������ار  ذل�����������ك،  �إىل 
حزب  ق��ي��ادة  �أن  �إىل  �لإ�سر�ئيلي 
على  �ل�سيطرة  تفقد  ب��ات��ت  �هلل 

عنا�سرها �لع�سكرية يف �مليد�ن.

احلرب يف اأوكرانيا:
لهذا ت�سل �سحنات الأ�سلحة قطرة-قطرة!

••  الفجر -جوليان �صابروت  -رجمة خرية ال�صيباين

�أ�سهر، ت�سطدم �جله�د �لغربية باختبار  �أكر من �ستة  بينما بد�أ �ل�سر�ع منذ 
مزدوج �ل�ستمر�رية و�لل�ج�ستيك. فمن �ل�عد �إىل �لت�سليم يتطلب �لمر �أحياًنا 

وقًتا ط�يًل ي�سل �إىل عدة �أ�سهر، وحتى عدة �سن��ت.)�لتفا�سيل �ص11(

�سينية  حربية  طائرة   17
ت���ع���رب م�����س��ي��ق ت���اي���وان

•• عوا�صم-وكاالت:

�ملت�ساعد  �ل���ت����ت���ر  وق�����ع  ع���ل���ى 
بكن  ب��ن  �أ���س��ه��ر  م��ن��ذ  و�مل�ستمر 
 17 �أن  ت��اي����ن  �أعلنت  وتايبيه، 
للجي�ص  ت��اب��ع��ة  ح��رب��ي��ة  ط���ائ���رة 
�لأو�سط  �خل��ط  ع��ربت  �ل�سيني 
�أم�ص  م�������س���اء  ت�����اي�������ن،  مل�����س��ي��ق 

�لأول.
و�أو�سحت وز�رة �لدفاع �لتاي��نية 
�أنها ر�سدت 43 طائرة ع�سكرية 
بحرية  ���س��ف��ن  وت�������س���ع  ���س��ي��ن��ي��ة 
�إىل  ت����اي������ن لف���ت���ة  يف حم���ي���ط 
�لتاي��نية  �مل�سلحة  �ل��ق����ت  �أن 
�سارعت �إىل ت�سيري دوريات ج�ية 

وبحرية قتالية.
كما �أ�سارت �إىل �أنها ن�سرت �أنظمة 
�س��ريخ دفاعية رد� على �لتهديد 

�ل�سيني.

بع�ص �ل�سلحة �لمريكية لن ت�سل �ل بعد ��سهر

جماهري ت�سطف على ج�سر ، يف كيرو�ص ، لإلقاء نظرة على نع�ص �مللكة �إليز�بيث �لذي يتم نقله �إىل �إدنربة.)� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة والرئي�س ال�سربي يبحثان العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعاملية
•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لك�سندر  " وفخامة  �هلل  " حفظه 
ف�ت�سيت�ص رئي�ص جمه�رية �سربيا 
�ل�سديقة خمتلف ج��نب �لتعاون 
و�لفر�ص  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ن  �مل�����س��رتك 
قاعدته  وتن�يع  لتنميته  �ل����ع��دة 
�ملتبادلة  م�ساحلهما  ي��خ��دم  مب��ا 
�لق�سايا  م��ن  ع��دد  �إىل  �إ���س��اف��ة   ..
و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�ستجد�ت 

�لتي تهم �لبلدين.
�ملحادثات  خ��لل جل�سة  ذل��ك  ج��اء 
�لتي عقدها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان � يف ق�سر 
���� م��ع فخامة  �أب���ظ��ب��ي  �ل���ط��ن يف 
�لك�سندر ف�ت�سيت�ص �لذي بد�أ �أم�ص 

زيارة ر�سمية �إىل �لدولة.
رئي�ص  �ل�����س��م���  ����س���اح���ب  ورح������ب 
و�ل�فد  �ل�سربي  بالرئي�ص  �لدولة 
�ملر�فق يف دولة �لإمار�ت .. متطلعاً 
ن�عياً  دعماً  �ل��زي��ارة  ت�سكل  �أن  �إىل 
جمالت  لفتح  �لثنائية  للعلقات 
�لبلدين  ب����ن  ل���ل���ت���ع���اون  ج����دي����دة 
و�سعبيهما  تطلعاتهما  يلبي  مب��ا 
و�لتنمية  �ل��ت��ق��دم  م��ن  م��زي��د  �إىل 

�مل�ستد�مة و�لزدهار.
رئي�ص  �ل�سم�  �ساحب  و��ستعر�ص 
�ل����دول����ة و�ل���رئ���ي�������ص �ل�����س��رب��ي .. 
م���������س����ار�ت �ل����ت����ع����اون �ل���ث���ن���ائ���ي يف 
�ملجالت �ل�ستثمارية و�لقت�سادية 
�لعل�م  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل��ت��ج��اري��ة.. 
�لغذ�ئي  و�لأم�����ن  و�ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
و�ل������زر�ع������ة و�ل����ط����اق����ة �مل���ت���ج���ددة 
ج��نب  م���ن  وغ���ريه���ا  و�ل���ف�������س���اء 

�لتعاون بن �لبلدين.
ك��م��ا ت���ن���اول �جل���ان���ب���ان ع������دد�ً من 
�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية حمل 

�لهتمام �مل�سرتك.
وقال �ساحب �ل�سم� رئي�ص �لدولة.. 
�إن �لعلقات �لإمار�تية - �ل�سربية 
.. م�سري�ً  ق�ية ويف تط�ر م�ستمر 
�سم�ه �إىل �أن جمالت �لتعاون بن 
�لبلدين متن�عة ت�سمل �لعديد من 
ت�سهد  و�ل��ت��ي  �حلي�ية  �لقطاعات 
�لي�م ت�قيع ع�سر �تفاقيات لتعزيز 

ج�س�ر �لتعاون بن �لبلدين.
�لك�سندر  �أع��رب فخامة  من جانبه 
بلقاء  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  ف���ت�����س��ي��ت�����ص 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب 
�آل نهيان .. معربا عن �سكره  ز�يد 
�ل�ستقبال  وح�سن  �ل�سيافة  لكرم 

�لذي حظي به.
تقدمه  �ل����ذي  �ل��دع��م  �إىل  و�أ����س���ار 

م�ست�سار  �مل��زروع��ي  م��ب��ارك  حممد 
يف دي��ن �لرئا�سة و�سعادة �لدكت�ر 
حممد حمد �لك�يتي رئي�ص �لأمن 
�ل�سيرب�ين حلك�مة دولة �لإمار�ت 
�ل�س�يدي  ���س��ي��ف  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
مدير عام �سندوق �أب�ظبي للتنمية 
�لظاهري  �سعيد  م��ب��ارك  و���س��ع��ادة 
وعدد  �سربيا  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفري 

من كبار �مل�س�ؤولن .
�ملر�فق  �ل���ف��د  �ل��ل��ق��اء  ح�سر  ك��م��ا 
للرئي�ص �ل�سربي �لذي ي�سم عدد�ً 

من �ل�زر�ء وكبار �مل�س�ؤولن.
وكان �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
 .. ����س��ت��ق��ب��ل  ق���د   " �هلل  ح��ف��ظ��ه   "

و���س��ج��ل رئ��ي�����ص ���س��رب��ي��ا ك��ل��م��ة يف 
�سجل كبار �لزو�ر �خلا�ص يف ق�سر 
�أع��رب خللها عن �سعادته  �ل�طن 
و�عتز�زه  �لإم������ار�ت  دول����ة  ب���زي���ارة 
ب��ع��لق��ات �ل�����س��د�ق��ة �ل��ت��ي جتمع 
�لنم�  من  مزيد�ً  متمنياً  �لبلدين 
�ل��ع��لق��ات ودو�م  ل��ه��ذه  و�ل��ت��ط���ر 

�لتقدم و�لزدهار للدولة .
�ل�سيخ  ����س���م����  �ل����ل����ق����اء..  ح�������س���ر 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�س�ر 
رئي�ص جمل�ص �ل���زر�ء وزير دي��ن 
�ل��رئ��ا���س��ة و���س��م��� �ل�����س��ي��خ ع��ب��د �هلل 
نهيان وزير �خلارجية  �آل  ز�يد  بن 
�ل�سيخ  و���س��م���  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
خ����ال����د ب����ن حم���م���د ب����ن ز�ي�������د �آل 

�ل���ذي���ن رحب��  �مل�����س���ؤول��ن  وك���ب���ار 
بزيارته �إىل �لدولة.

فقد كان يف �ل�ستقبال �سم� �ل�سيخ 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�س�ر 
رئي�ص جمل�ص �ل���زر�ء وزير دي��ن 
بن  �ل�سيخ عبد�هلل  و�سم�  �لرئا�سة 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�ل�سيخ  و���س��م���  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة  �مل��ج��ل�����ص  ع�س� 
�أب�ظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص  �أب����ظ���ب���ي 
�لتنفيذي و�سم� �ل�سيخ حمد�ن بن 
نهيان ومعايل  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�ل�سيخ حممد بن حمد بن طحن�ن 
�آل نهيان م�ست�سار �ل�س�ؤون �خلا�سة 

ب���لده خا�سة  �إىل  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
يف �لأوقات �ل�سعبة ، م�ؤكد� �هتمام 
مع  علقاتها  �آف��اق  بت��سيع  ب��لده 
و�ملق�مات  �لفر�ص  ظل  يف  �لدولة 

�لعديدة �ملتاحة لتعزيزها.
ورحب �جلانبان باتفاقية �ل�سر�كة 
�لتي  �ل�����س��ام��ل��ة  �لإ����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�سربيا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أعلنتها 
ت��سيع  يف  �أهميتها  م�ؤكدين  �أم�ص 
و�ل�ستثمار  �مل�سرتك  �لتعاون  �آفاق 
�ل��ت��ي تت�فر  �مل��ت��ن���ع��ة  �ل��ف��ر���ص  يف 
�ل���ع���دي���د من  �ل���ب���ل���دي���ن يف  ل�����دى 
م�ساحلهما  ي��ح��ق��ق  مب��ا  �مل���ج���الت 
�سعبيهما  تطلعات  ويلبي  �ملتبادلة 

�إىل مزيد من �لتنمية و�لزدهار.

�لك�سندر ف�ت�سيت�ص رئي�ص  فخامة 
�لذي  �ل�سديقة  �سربيا  جمه�رية 
بد�أ �م�ص زيارة ر�سمية �إىل �لدولة.

وج�������رت ل�����س��ي��ف �ل����ب����لد ������ ل���دى 
�أب�ظبي  يف  �ل���ط��ن  ق�سر  و�س�له 
حيث   .. ر�سمية  ��ستقبال  مر��سم   ��
�ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  ��سطحب 
�ل�سيف  نهيان  �آل  ز�ي��د  حممد بن 
�ل�سلم  �ل�سرف وعزف  �إىل من�سة 
�أطلقت  فيما   .. ل�سربيا  �ل�طني 
بزيارة  21 طلقة ترحيباً  �ملدفعية 
ثلة من حر�ص  و��سطفت  فخامته 

�ل�سرف حتية للرئي�ص �ل�سيف.
�لك�سندر  ��ستقبال فخامة  وكان يف 
و�ل�زر�ء  �ل�سي�خ  �سم�  ف�ت�سيت�ص 

�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ص  ع�����س���  ن��ه��ي��ان 
�لتنفيذي  �أب���ظ��ب��ي  مكتب  رئي�ص 
ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  و���س��م��� 
�ل�سيخ  ومعايل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ط��ح��ن���ن �آل 
�خلا�سة  �ل�����س���ؤون  م�ست�سار  نهيان 
يف دي�������ن �ل��رئ��ا���س��ة وم���ع���ايل رمي 
بنت �إبر�هيم �لها�سمي وزيرة دولة 
ل�����س���ؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
ن�����رة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
مرمي  وم��ع��ايل  و�ل�����س��ب��اب  �لثقافة 
�ملهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل��ت��غ��ري  وزي������رة 
بن  �سلطان  ب��ن  �هلل  ع��ب��د  وم��ع��ايل 
ع��د �لنعيمي وزير �لعدل ومعايل 

يف دي��ن �لرئا�سة ومعايل رمي بنت 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة 
ل�����س���ؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
ن�����رة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
مرمي  وم��ع��ايل  و�ل�����س��ب��اب  �لثقافة 
�ملهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل��ت��غ��ري  وزي������رة 
وم���ع���ايل ع���ب���د�هلل ب���ن ���س��ل��ط��ان بن 
ع��د �لنعيمي وزير �لعدل ومعايل 
�ل�سايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  �أح���م���د 
وزي��ر دول��ة ومعايل حممد مبارك 
�ملزروعي م�ست�سار يف دي��ن �لرئا�سة 
و����س���ع���ادة �ل���دك���ت����ر حم���م���د حمد 
�ل�سيرب�ين  �لأم��ن  رئي�ص  �لك�يتي 
و�سعادة  �لإم������ار�ت  دول���ة  حل��ك���م��ة 
عام  مدير  �ل�س�يدي  �سيف  حممد 
و�سعادة  للتنمية  �أب�ظبي  �سندوق 
�ل���ظ���اه���ري �سفري  ���س��ع��ي��د  م���ب���ارك 
�لدولة لدى �سربيا وعدد من كبار 
�لرئي�ص  ي��ر�ف��ق  فيما  �مل�����س���ؤول��ن 
بر�ني�سلف  م���ع���ايل  �ل�������س���رب���ي.. 
�ل�زر�ء  رئي�ص  نائب  نيدمي�فيت�ص 
وزير �لزر�عة و�لغابات و�إد�رة �ملياه 
مايل  �سيني�سا  وم��ع��ايل  �سربيا  يف 
وزي����ر �مل��ال��ي��ة وم��ع��ايل م��اج��ا ب�ب� 
فيت�ص وزيرة �لعدل ومعايل نيك�ل 
�خلارجية  وزي����ر  فيت�ص  ���س��ي��لك��� 
ومعايل �سيناد حمم�د فيت�ص وزير 
و�لغابات  �ل���زر�ع���ة  وز�رة  يف  دول���ة 
ميلرو  نيناد  و�سعادة  �ملياه  و�إد�رة 
�لدفاع  وزي���ر  م�ساعد  ر�دوف��ي��ت�����ص 
ج�فيت�ص  وتاتيانا  �ملائية  للم��رد 
�خلارجية  �ل�����س��ي��ا���س��ة  م�����س��ت�����س��ارة 

للرئي�ص وعدد من �مل�س�ؤولن.
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رئي�س الدولة والرئي�س ال�سربي ي�سهدان اإعالن �سراكة ا�سرتاتيجية �ساملة بني البلدين وتبادل عدد من التفاقيات 

وزير �خلارجية �ل�سربي.
�لقان�ين  ل���ل���ت���ع���اون  �ت���ف���اق���ي���ة   ������
�ملدنية  �مل�����س��ائ��ل  يف  و�ل��ق�����س��ائ��ي 
معايل  ت���ب���ادل���ه���ا   .. و�ل���ت���ج���اري���ة 
ع����ب����د�هلل ب����ن ����س���ل���ط���ان ب����ن ع������د 

 .. ����س���رب���ي���ا  يف  �ل���دب���ل����م���ا����س���ي���ة 
بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  �سم�  تبادلها 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
نيك�ل  �لدويل..ومعايل  و�لتعاون 
�خلارجية  وزي����ر  ���س��ي��لك���ف��ي��ت�����ص 

ومن  �لنعيمي  ع������د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
�جل���ان���ب �ل�����س��رب��ي م��ع��ايل وزي���رة 

�لعدل.
������ �ت���ف���اق���ي���ة ت�����س��ل��ي��م �مل���ج���رم���ن..
تبادلها معايل عبد�هلل بن �سلطان 

وزي����ر �خل���ارج���ي���ة �ل�����س��رب��ي. كما 
���س��م��ل��ت �لت���ف���اق���ي���ات و�مل����ذك����ر�ت 
�لتايل  �جل���ان���ب���ان  ت��ب��ادل��ه��ا  �ل���ت���ي 
: ����� م���ذك���رة ب���ن �أك���ادمي���ي���ة �أن�����ر 
قرقا�ص �لدبل�ما�سية و�لأكادميية 

�لنعيمي ومعايل ماجا ب�ب�فيت�ص 
وزيرة �لعدل �ل�سربية.

�لقان�نية  �مل�������س���اع���دة  �ت��ف��اق��ي��ة   �����
�جلنائية  �مل�������س���ائ���ل  يف  �مل���ت���ب���ادل���ة 
..ت���ب���ادل���ه���ا م���ع���ايل ع����ب����د�هلل بن 

�ل�سربي.
�� مذكرة تفاهم يف جمال مكافحة 
معايل  بالب�سر..تبادلها  �لإجت����ار 
ع���ب���د �هلل ب����ن ���س��ل��ط��ان ب����ن ع������د 
�لعدل..ومعايل  وزي����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 

•• اأبوظبي-وام:

�سهد �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لك�سندر  وفخامة  �هلل"  "حفظه 
جمه�رية  رئ���ي�������ص  ف���ت�����س��ي��ت�����ص 
���س��رب��ي��ا �ل�����س��دي��ق��ة �أم�������ص �إع���لن 
�إ�سرت�تيجية  ����س���ر�ك���ة  �ت���ف���اق���ي���ة 
�آفاق  لت��سيع  �لبلدين  بن  �ساملة 
�ل���ت���ع���اون و�ل���ع���م���ل �مل�������س���رتك بن 
�لتي  �لبلدين يف خمتلف �ملجالت 
للتنمية  �أ�سا�سية  مق�مات  ت�سكل 
ع���دد من  �إىل  و�ل���ت���ق���دم..�إ����س���اف���ة 
تفاهم  وم�����ذك�����ر�ت  �لت���ف���اق���ي���ات 
تهدف �إىل ��ستثمار فر�ص �لتعاون 
من  �ل��ع��دي��د  يف  وتن�يعه  �مل��ت���ف��رة 

�ملجالت.
تبادل �تفاقية �ل�سر�كة �� �لتي جرت 
�سم�   �� �ل�طن  ق�سر  يف  مر��سمها 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
�سيلك�فيت�ص  ن��ي��ك���ل  وم���ع���ايل 

وزيرة  وم��ع��ايل  �لنعيمي  ع����د  ب��ن 
�لعدل �ل�سربية.

�ملحك�م  �لأ�سخا�ص  نقل  �تفاقية   ��
دولة  ج��ان��ب  م��ن  عليهم..تبادلها 
�لإم����ار�ت م��ع��ايل وزي���ر �ل��ع��دل مع 
م��ع��ايل م��اج��ا ب���ب���ف��ي��ت�����ص وزي���رة 

�لعدل يف �سربيا.
�� مذكرة تفاهم يف �ملجال �لثقايف..
حممد  بنت  ن���رة  معايل  تبادلتها 
و�ل�سباب  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي 
�سيلك�فيت�ص  ن��ي��ك���ل  وم���ع���ايل 

وزير �خلارجية �ل�سربي.
���� م��ذك��رة ت��ف��اه��م يف جم���ال �لأمن 
�سعادة  �ل�������س���ي���رب�ين..ت���ب���ادل���ه���ا 
�لك�يتي  ح��م��د  حم��م��د  �ل���دك���ت����ر 
�ل�سيرب�ين حلك�مة  �لأم��ن  رئي�ص 
�لإم��ار�ت ومعايل وزي��ر �خلارجية 
�ل���������س����رب����ي. ������� �ت���ف���اق���ي���ة ت���ع���اون 
للتنمية  �أب����ظ���ب���ي  ���س��ن��دوق  ب���ن 
�ل�سربية..تبادلها  و�حل���ك����م���ة 
�سعادة حممد �سيف �ل�س�يدي ومن 

�جلانب �ل�سربي وزيرة �لعدل.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س جمهورية �سربيا يف واحة الكرامة 
•• اأبوظبي -وام:

�س�ؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  �آل  طحن�ن  بن  خليفة  �ل�سيخ  ��ستقبل 
�أ�سر �ل�سهد�ء �أم�ص يف و�حة �لكر�مة يف �لعا�سمة �أب�ظبي فخامة �لك�سندر 

ف�ت�سيت�ص رئي�ص جمه�رية �سربيا وذلك يف �إطار زيارته �لر�سمية للدولة.
�ل�سيخ خليفة بن  ��ستعر�ص فخامته مع  �لكر�مة  �إىل و�حة  ولدى و�س�له 
طحن�ن �آل نهيان مر��سم حر�ص �ل�سرف ثم و�سع �إكليل �أمام ن�سب �ل�سهيد 
لل�حدة  ك��رم��ز  �لآخ���ر  على  منها  ك��ل  ي�ستند  ل���ح��ا   31 م��ن  يتك�ن  �ل���ذي 

و�لتكاتف و�لت�سامن بن قيادة دولة �لإمار�ت و�سعبها وجن�دها �لأبطال.

�آل نهيان خلل ج�لة قام بها  �ل�سيخ خليفة بن طحن�ن بن حممد  وق��دم 
�أنحاء  خمتلف  يف  �سربيا  جمه�رية  رئي�ص  ف�ت�سيت�ص  �لك�سندر  فخامة 
�ل��حة �سرحا و�فيا عن مر�فقها �لتي ترمز �إىل بط�لت �أبناء دولة �لإمار�ت 
�ل�طنية  و�ل���دللت  �لقيم  م��ن  �لكثري  ع��ن  وتعرب  وت�سحياتهم  �لب���سل 
�ل��زو�ر تعرب عن تقديره  بت�سجيل كلمة يف �سجل  �جلليلة، خمتتما ج�لته 

لبط�لت وت�سحيات �سهد�ء دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لعا�سمة  يف  و�حل�سارية  �ل�طنية  �ملعامل  �أب��رز  �أحد  �لكر�مة  و�حة  وتعترب 
�أب�ظبي حيث مت ت�سييدها تخليد� لبط�لت �سهد�ء �لإمار�ت وت�سحياتهم 

يف �سبيل �لدفاع عن �ل�طن وحماية مكت�سباته ومنجز�ته.
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•• اأبوظبي -وام:

حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  ت��ر�أ���ص 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م،  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
حاكم  �ل����زر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة 
جمل�ص  �ج��ت��م��اع  �هلل"،  "رعاه  دب����ي 
�ل�طن  ق�سر  يف  عقد  �ل���ذي  �ل�����زر�ء 
�سم�  بح�س�ر  �أب���ظ��ب��ي  �لعا�سمة  يف 
�ل�سيخ مكت�م بن حممد بن ر��سد �آل 
مكت�م، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ص 
جمل�ص �ل�زر�ء وزير �ملالية، و�لفريق 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سم� 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�������زر�ء وزير 
بن  من�س�ر  �ل�سيخ  و�سم�  �لد�خلية، 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 

�ل�زر�ء وزير دي��ن �لرئا�سة.
حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  وق���ال 
يف  �ل�طن  بق�سر  تر�أ�ست  ر��سد"  بن 
�لأول  �لج��ت��م��اع  �أب���ظ��ب��ي  �لعا�سمة 
ملجل�ص �ل�زر�ء .. ��ستعر�سنا يف بد�يته 
 .. و�لتنم�ية  �لتناف�سية  م�ؤ�سر�تنا 
�أق�ى من م�ؤ�سر�تنا  �لي�م  م�ؤ�سر�تنا 
�لقت�سادي  ومن����ن���ا  �جل��ائ��ح��ة  ق��ب��ل 
وقطاعاتنا  �جلائحة  قبل  منه  �أ���س��رع 
�لتجارية و�لتنم�ية �أ�سخم منها قبل 

�جلائحة".
بقيادة  �لإم����ار�ت  "دولة  �سم�ه  و�أك���د 
�أخ���ي حم��م��د ب��ن ز�ي���د ك��ان��ت �لأ�سرع 
�آث���ار �جلائحة �لأك���رب �لتي  يف جت��اوز 
م���رت ع��ل��ى �ل��ب�����س��ري��ة وك��ان��ت �لأك���ر 
�لإن�سان وم�ساحله  بن �سحة  ت��زناً 

�لقت�سادية".
" ما ز�ل��ت �لكثري من  و�أ�ساف �سم�ه 
تعاين  وغربه  �لعامل  �سرق  يف  �ل��دول 
من �آثار �جلائحة . . وما ز�لت �لتجارة 
�لعاملية مل ت�ستعد ق�تها بعد .. ولكن 
من�ذجاً  �أ���س��ب��ح��ت  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�لنم�  وق�ة  �سرعة  يف  عاملياً  و��ستثناًء 

بعد �جلائحة".
�لتنم�ية  " م���ؤ���س��ر�ت��ن��ا  ���س��م���ه  وق���ال 
يف  ع��امل��ي��اً  �لأول  �مل��رك��ز  �ل��ي���م حققت 
156 م�ؤ�سر�ً مقارنة ب�121 م�ؤ�سر�ً 
قبل �جلائحة .. و432 م�ؤ�سر�ً �سمن 
مقارنة  عاملياً  �لأوىل  �لع�سر  �مل��ر�ك��ز 
ب314 قبل �جلائحة . . نحن �لأول 
�لبنية  ويف  �مل�����ه���ب  ج���ذب  يف  ع��امل��ي��اً 
�لتحتية ويف مرونة �لق��نن وقدرتنا 

على �لتكيف وغريها".
حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  وذك���ر 
بن ر��سد " جتارتنا �خلارجية لل�سه�ر 

�حلايل جتاوزت  �لعام  من  �لأوىل   6
م���ق���ارن���ة ب840  دره������م  ت���ري���ل���ي����ن 
من�نا   .. �جل��ائ��ح��ة  قبل  دره���م  مليار 
�لق���ت�������س���ادي جت�����اوز ن�����س��ب��ة 22% 
�سم�ه  2022" و�أ�ساف  �لعام  خلل 
" قطاعنا �ل�سياحي جتاوزت �إير�د�ته 
19 مليار درهم خلل �لن�سف �لأول 
من �لعام �جلاري وبلغ �إجمايل نزلء 
�لفنادق 12 ملي�ن نزيل حمققاً من�� 
ب� %42.. وت�قعات بانتعا�سة �سياحية 

ق�ية مع م��سم �ل�ستاء �لقادم".
" و�أق��ررن��ا �ل��ي���م خلل  وق���ال �سم�ه 
�جتماع جمل�ص �ل�زر�ء �إ�سد�ر قان�ن 
�لقطاعن  ب����ن  ل���ل�������س���ر�ك���ة  ج���دي���د 
�حلك�مي و�خلا�ص، هدفنا خلق فر�ص 
�لدخ�ل  �خل��ا���ص  �ل��ق��ط��اع  وت�سجيع 
و�لقت�سادية  �لتنم�ية  �مل�����س��اري��ع  يف 
ت�ؤدي  �سر�كات  و�لجتماعية وتط�ير 

لتح�سن ج�دة �خلدمات �لعامة".
يف  " و�عتمدنا  �ل�سم�  �ساحب  وق��ال 
�مل�ؤقت  �ل��رتخ��ي�����ص  �ل������زر�ء  جمل�ص 
تعمل  �ملنطقة  يف  �سحن  طائرة  لأول 
بالطاقة �لكهربائية �لنظيفة بالكامل 
.. خط�ة مهمة  �نبعاثات  �أي��ة  وب��دون 
قطاع  م�ستقبل  تغيري  يف  ت�ساهم  ق��د 
�ل�سحن م�ستقبل وتاأثري�ته �لبيئية". 
" و�أق��ررن��ا ع���دد�ً من  كما ق��ال �سم�ه 
�تفاقية  م��ن��ه��ا  �ل��دول��ي��ة  �لت��ف��اق��ي��ات 
جمه�رية  م���ع  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل�������س���ر�ك���ة 
�أن��دون��ي�����س��ي��ا، و�ت���ف���اق���ي���ة م���ع مملكة 
مكافحة  جم��ال  يف  للتعاون  �أ�سبانيا 
�ل�سليب  م����ع  و�ت���ف���اق���ي���ة  �جل����رمي����ة 
�ل���دويل لإن�����س��اء مكتب لهم  �لأح��م��ر 
�تفاقيات  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل����دول����ة  يف 
جتنب �لزدو�ج �ل�سريبي مع عدد من 

�لدول" تناف�سية دولة �لإمار�ت.
�ل�زر�ء  جمل�ص  ��ستعر�ص  وتف�سيًل، 
خ�����لل ج��ل�����س��ت��ه ن���ت���ائ���ج وم����ؤ����س���ر�ت 
تناف�سية دولة �لإمار�ت على �مل�ست�ى 
�لإم���ار�ت  دول��ة  حققت  حيث  �لعاملي، 
�مل�ؤ�سر�ت،  م��ن  ع��دد  يف  مم��ي��زة  نتائج 
�لأول  �مل��رك��ز  يف  م���ؤ���س��ر�   156 بلغت 
ب�121  مقارنة   ،2022 للعام  عاملياً 
م�ؤ�سر� يف �لعام 2020، فيما بلغ عدد 
�مل�ؤ�سر�ت �لتي مت فيها حتقيق �ملر�كز 
�خلم�سة �لأوىل 288 م�ؤ�سر� مقارنة 
 ،2020 �ل���ع���ام  يف  م���ؤ���س��ر�  ب189 
�لع�سر  �ملر�كز  �سمن  م�ؤ�سر�  و432 
مقارنة  �جل���اري  للعام  ع��امل��ي��اً  �لأوىل 
 .2020 �ل���ع���ام  يف  م���ؤ���س��ر�  ب�314 

ويف �جلانب �لقت�سادي، حققت دولة 
�مل�ؤ�سر�ت  يف  ك��ب��ري�ً  تقدماً  �لإم����ار�ت 
بلغت  حيث  و�لتجارية،  �لقت�سادية 
�لإجمايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  من���  ن�سبة 
�لأول من  ل��ل��رب��ع  �ل��ث��اب��ت��ة  ب��الأ���س��ع��ار 
�لعام �حلايل %8.4، باإجمايل 399 
مليار   368 ب���  مقارنة  دره���م،  مليار 
درهم يف �لربع �لأول من عام 2021، 
لدولة  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  و�سجلت 
�لإمار�ت قفزة تاريخية جتاوزت ن�سبة 
تريلي�ن   1.060 باإجمايل   50%
�لعام  �لأول من  �لن�سف  درهم خلل 
درهم  مليار  ب�702  �جل��اري، مقارنة 

يف �لن�سف �لأول من عام 2020.

ن��ت��ائ��ج ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة خالل 
الن�شف االأول 2022.

ك��م��ا �ط���ل���ع جم��ل�����ص �ل���������زر�ء خلل 
قطاع  و�إجن����از�ت  نتائج  على  �جلل�سة 
�لعام  بد�ية  منذ  �لدولة  يف  �ل�سياحة 
�جلاري، حيث جنح �لقطاع يف حتقيق 
ق��ب��ل جائحة  م���ع���دلت جت������اوزت م���ا 
و�مل�ؤ�سر�ت  �لنتائج  و�أظهرت  ك�رونا، 
حتقيق �إجناز�ت خلل �لن�سف �لأول 
على  ����س��ت��م��ل��ت   ،2022 �ل���ع���ام  م���ن 
�رتفاع م�ساهمة �ل�سياحة يف �لقت�ساد 
ن�سبة  وزي��ادة   ،12% بن�سبة  �ل�طني 
�ل��ف��ن��ادق يف �لدولة  ن����زلء  من��� ع���دد 
ملي�ن   12 باإجمايل   42% بن�سبة 
قبل   6.2% بن�سبة  م��ق��ارن��ة  ن��زي��ل 
�جلائحة، فيما حقق �لقطاع �ل�سياحي 

�إي��ر�د�ت بلغت 19 مليار درهم خلل 
�لن�سف �لأول من �لعام �جلاري.

مع  لل�شراكة  جديدة  فر�س  خلق 
القطاع اخلا�س.

ويف �ل�س�ؤون �لت�سريعية �عتمد �ملجل�ص 
�إ�سد�ر قان�ن �حتادي يف �ساأن تنظيم 
�لحتادي  �لعام  �لقطاع  بن  �ل�سر�كة 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص يف �ل���دول���ة، حيث 
م�ساريع  تنظيم  �إىل  �ل��ق��ان���ن  يهدف 
�ل�������س���ر�ك���ة ب����ن �جل����ه����ات �لحت����ادي����ة 
و�لقطاع �خلا�ص يف �لدولة، وت�سجيع 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف 
و�ل�سرت�تيجية،  �لتنم�ية  �مل�ساريع 
وزي�����ادة �ل���س��ت��ث��م��ار يف �مل�����س��اري��ع ذ�ت 
و�لجتماعية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ق��ي��م��ة 
و�خل��دم��ي��ة ، ومت��ك��ن �حل��ك���م��ة من 
تنفيذ م�ساريعها �ل�سرت�تيجية بكفاءة 
وفاعلية، بالإ�سافة �إىل �ل�ستفادة من 
و�لإد�رية  �ملالية  و�خل��رب�ت  �لطاقات 
و�لتكن�ل�جية  و�لفنية  و�لتنظيمية 
�مل��ت���ف��رة ل��دى �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص، مبا 
�حل�س�ل  م��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د  مي��ّك��ن 
يحقق  وب�سكل  �خلدمات  �أف�سل  على 
وزيادة  �لتكلفة،  مقابل  قيمة  �أف�سل 
�خلدمات  ج���دة  وحت�سن  �لإنتاجية 
فاعلة  �إد�رة  ����س���م���ان  م����ع  �ل���ع���ام���ة، 
لتط�ير تلك �خلدمات، ونقل �ملعرفة 
و�خل�����ربة م���ن �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص �إىل 
وتاأهيل  وتدريب  �لحت��ادي��ة،  �جلهات 
م�ظفي �جلهات �لحتادية يف �لدولة 

على �إد�رة وت�سغيل �مل�ساريع، و�لتح�ل 
يف �إد�رة بع�ص م�ساريع �لبنية �لتحتية 
�لتنفيذ  م����ن  �ل���ع���ام���ة  و�خل�����دم�����ات 
و�لت�سغيل و�لإد�رة �ملبا�سرة �إىل �أ�سكال 
ل�سيا�سات  وف��ق��اً  �لتنفيذ  م��ن  �أخ���رى 
�جل�دة،  لتحقيق  وب�س��بط  معتمدة 
للم�ساريع  �لتناف�سية  �لقدرة  وحتفيز 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأ������س�������ق  يف 

و�لعاملية.

امل�شريف  ال��ق��ط��اع  دور  ت��ر���ش��ي��خ 
التمويلية  ال���رام���ج  دع���م  يف 

بالدولة.
�ملجل�ص  و�ف���ق  �مل�����س��ريف،  �ل��ق��ط��اع  ويف 
ع��ل��ى �إع�����د�د م�����س��روع ق��ان���ن �حتادي 
بقان�ن  �ملر�س�م  �أحكام  بع�ص  بتعديل 
 2018 ل�سنة   /14/ رق���م  �حت����ادي 
وتنظيم  �مل���رك���زي  �مل�����س��رف  ����س���اأن  يف 
�مل��ال��ي��ة، �لهادف  �مل��ن�����س��اآت و�لأن�����س��ط��ة 
�لتي  �لإج������ر�ء�ت  فعالية  ت��ع��زي��ز  �إىل 
بخ�س��ص  �ملركزي  �مل�سرف  يتخذها 
للأ�سخا�ص  �مل��م��ن���ح��ة  �ل��ت�����س��ه��ي��لت 
�لتعر  ن�سبة  وتخفي�ص  �لطبيعين، 
�لبن�ك  تعامل  و�سمان  �لعملء،  بن 
مب�س�ؤولية جتاه �ملجتمع و�ملتعاملن، 
ب����ن �حلق�ق  �ل�����ت�������زن  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
حيث  �مل�سريف،  �لقطاع  يف  و�ل��جبات 
�ل���ق���ان����ن ح��م��اي��ة عملء  ي�����س��ت��ه��دف 
�لبن�ك  من  �ملرخ�سة  �ملالية  �ملن�ساآت 
�لأفر�د  متنح  �لتي  �ملالية  و�مل�ؤ�س�سات 
قرو�ساً ل تتنا�سب مع دخلهم، و�سمان 

�متثالها لتعليمات وت�جيهات وقر�ر�ت 
�مل�سرف �ملركزي �خلا�سة بحمايتهم، 
نتيجة  �ملتعرين  ظاهرة  من  و�حل��د 
�إثقال كاهلهم باأق�ساط ل تتنا�سب مع 
تبعات  �إىل  وت���ؤدي  دخلهم،  م�ست�يات 

�جتماعية و�قت�سادية وغريها.

تعزيز البيئة الت�شريعية ملزاولة 
اأن�شطة املن�شاآت ال�شحية ومزاولة 

مهنة الطب البيطري.
و�عتمد جمل�ص �ل�زر�ء خلل جل�سته 
تعديل �أح��ك��ام �ل��ق��ان���ن �لحت����ادي يف 
�ساأن �ملن�ساآت �ل�سحية �خلا�سة، حيث 
�ل��ت��درج يف  �ل��ت��ع��دي��لت  �أه���م  تت�سمن 
�جل����ز�ء�ت �لإد�ري�����ة و�مل��ال��ي��ة �ملطبقة 
ي��كب  حيث  �ملخالفة،  �ملن�ساآت  على 
�مللح�ظ  �ل��ت��ط���ر  �ل��ق��ان���ن �جل��دي��د 
�ل�سحية  �مل���ن�������س���اآت  ت�����س��ه��ده  �ل������ذي 
�إيجاد  م��ن  ي�ستدعيه  وم���ا  �خل��ا���س��ة، 
�حتياجات  مع  متلئم  قان�ين  �إط��ار 
�جل���ز�ء�ت  ومت��ك��ن  �ل�سحي،  �ل��ق��ط��اع 
�ملن�ساآت  ردع  م��ن  �ل��ق��ان���ن  �مل��ق��ررة يف 
وحتافظ  فيها،  �لعاملن  �أو  �ملخالفة 
يف نف�ص �ل�قت على ��ستمر�ر �لن�ساط 
�ملقدمة  �لتاأثري على �خلدمات  وعدم 
وتعطيل م�سالح �أفر�د �ملجتمع �لذين 

يتلق�ن تلك �خلدمات.
ويف نف�ص �لإطار �عتمد �ملجل�ص �إ�سد�ر 
�ساأن مز�ولة مهنة  �حت��ادي يف  قان�ن 
�لطب �لبيطري، حيث ت�سم �أهم بن�د 
�لقان�ن ��سرت�طات طالب �لرتخي�ص 
مل��ز�ول��ة �مل��ه��ن��ة، و�إن�����س��اء �سجل ع��ام يف 
لقيد  و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  وز�رة 
�لأطباء �لبيطرين و�لعاملن باملهن 
�لطبية �لبيطرية �مل�ساعدة يف �لدولة، 
بالتن�سيق  وذلك  بالدولة،  �ملرخ�سن 

مع �جلهات �ملعنية.

لت�شغيل  امل���وؤق���ت  ال��رتخ��ي�����س 
طائرات �شحن جديدة.

ك��م��ا و�ف�����ق جم��ل�����ص �ل���������زر�ء خلل 
�لرتخي�ص  �إج�������ر�ء�ت  ع��ل��ى  ج��ل�����س��ت��ه 
�مل������ؤق�����ت ل��ت�����س��غ��ي��ل ن������ع ج���دي���د من 
طائر�ت �ل�سحن وذلك �سمن م�ساريع 
�ل���ت�������س���ري���ع���ات يف �لأم�����ان�����ة  خم���ت���رب 
تعمل  حيث  �ل�����زر�ء،  ملجل�ص  �ل��ع��ام��ة 
�لكهربائية  بالطاقة  �لطائر�ت  ه��ذه 
وب������دون �ن���ب���ع���اث���ات، مم���ا ي�����س��اه��م يف 
�ملتط�رة  �لتنظيمية  �لبيئة  تر�سيخ 
�ملناخي  باحلياد  و�لتز�مها  �لدولة  يف 

�مل�ؤقت  /2050/. ويتيح �لرتخي�ص 
لت�سغيل طائرة �ل�سحن تنفيذ م�سروع 
�لعربية  �لم�������ار�ت  دول����ة  يف  م��ب��ت��ك��ر 
م�ست�ى  ع��ل��ى  م����رة  ولأول  �مل��ت��ح��دة 
�مل�سروع  ي�����س��ت��ه��دف  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�لل�ج�ستية  �خلدمات  فعالية  حتقيق 
�ملحلي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  و�ل�����س��ح��ن 
للدول  و�لإق���ل���ي���م���ي  �ل����دول����ة  د�خ������ل 
�مل����ج����اورة ب��ال��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، ومبا 
�لبديلة  �ل��ط��اق��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ح��ق��ق 
و�ل��ب��ي��ئ��ة �خل�������س���ر�ء وي��ن��ع��ك�����ص على 
تخفي�ص تكاليف �ل�سحن على كل من 

�مل�رد و�مل�ستهلك.

االلتزام البيئي.
�ملجل�ص  و�فق  �حلك�مية  �ل�س�ؤون  ويف 
ع��ل��ى حت��دي��ث �لإ�����س����د�ر �ل���ث���اين من 
/ وط��ن��ي��اً  �مل��ح��ددة  �مل�ساهمات  تقرير 

وز�رة  �مل��ج��ل�����ص  وك���ل���ف   ،/NDC
بالنتهاء  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
للحياد  �ل�طنية  �ل�سرت�تيجية  من 
تقرير  ورف���������ع   2050 �مل����ن����اخ����ي 
 6 خ��لل  وطنيا  �مل��ح��ددة  �مل�ساهمات 
تقرير  �ل��دول��ة  �سرتفع  حيث  �أ���س��ه��ر، 
�مل�������س���ت���ج���د�ت مل�����س��اه��م��ات��ه��ا �مل���ح���ددة 
خف�ص  يف  هدفها  رف��ع  بهدف  وطنياً 
�لقطاعات  ك����اف����ة  يف  �لن����ب����ع����اث����ات 
من  �أع��ل��ى  م�ست�ى  �إىل  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�نخفا�ص  م���ع���دل  ل��ي�����س��ل  �ل���ط���م����ح 
مقارنة   31%" �إىل  �لدفيئة  غ��از�ت 
بحل�ل  للأعمال  �لعتيادي  بال��سع 
ملتطلبات  2030، وذلك حتقيقاً  عام 
وتلبيًة  �مل���ن���اخ  ل��ت��غ��ري  ب��اري�����ص  �ت���ف���اق 
دع�ة  ب�����س��اأن  للمناخ  غل�سك�  مل��ي��ث��اق 
�لطم�ح  �ل��دول لرفع م�ست�ى  جميع 

�ملناخي بحل�ل عام 2030.

االإم��ارات  جمل�س  ت�شكيل  اإع��ادة 
لل�شباب.

�عتمد  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل���������س�����ؤون  ويف 
بامل��فقة  ق��������ر�ر�ً  �ل����������زر�ء  جم��ل�����ص 
�لإم���ار�ت  جمل�ص  ت�سكيل  �إع���ادة  على 
ل��ل�����س��ب��اب، ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ���س��م��ا بنت 
يت�ىل  ح����ي����ث  �مل��������زروع��������ي،  ����س���ه���ي���ل 
ل��ل�����س��ب��اب �سمن  �لإم���������ار�ت  جم��ل�����ص 
مر�جعة  و�لخ���ت�������س���ا����س���ات  �مل����ه����ام 
�ل�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات �ملقرتحة 
�لدولة،  يف  �ل�سباب  ب�����س���ؤون  �ملتعلقة 
�ملتعلقة  و�لدر��سات  �لبح�ث  و�إج��ر�ء 
ب��ف��ئ��ة �ل�����س��ب��اب ب��ه��دف �ل��ت��ع��رف على 

�آر�ئهم ب�ساأن �أهم �لق�سايا �ملتعلقة بهم 
ي��جه�نها  �لتي  �لتحديات  وحتديد 
و�لرب�مج  و�ملبادر�ت  و�قرت�ح �حلل�ل 
�ملنا�سبة لها، و�قرت�ح �حلل�ل �للزمة 
لتفعيل �مل�ساركة �لإيجابية لل�سباب يف 
�مل��ج��ت��م��ع يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات يف 
�له�ية  تعزيز  يف  و�مل�ساهمة  �ل��دول��ة، 
�ل���ط��ن��ي��ة و�مل����ط��ن��ة �ل�����س��احل��ة لدى 
�ل�سباب، �إىل جانب �لتن�سيق يف تط�ير 
وعي  رف��ع  يف  ت�سهم  ون�����س��ر�ت  تقارير 
و�مل��س�عات  �لق�سايا  باأهم  �ل�سباب 
ب��ه��م، و�مل�����س��ارك��ة يف متثيل  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�سباب �لإمار�ت يف �لفعاليات �ل�طنية 
�لر�سمية  و�ل�ف�د  �لدولية  و�ملحافل 
�ل�س�ؤون  ويف  �لتكليف.  ح�سب  للدولة 
�إ�سافة  �ملجل�ص على  �حلك�مية، و�فق 
�لطبي  �ل���ق���ط���اع  ت��خ�����س�����س��ات  ك���اف���ة 
مبادر�ت  �سمن  �ل��دول��ة  يف  و�ل�سحي 
�لإمار�تية  �ل��ك����در  تناف�سية  وبر�مج 
�آخر، ويف �سياق  "ناف�ص". ومن جانب 
�ملجل�ص  �عتمد  �حلك�مية،  �لتقارير 
�لحتاد  ل�سركة  �خلتامية  �حل�سابات 
للمعل�مات �لئتمانية وتقرير مدقق 
�ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��ن��ة  �حل�����س��اب��ات 
على  و�ط��ل��ع   ،2021-12-31 يف 
نتائج �عتماد �سركة �لعربية للطري�ن 
للدولة،  وط����ن����ي  ك���ن���اق���ل  �أب�����ظ����ب����ي 
جمل�ص  من  كل  �إجن���از�ت  و��ستعر�ص 
�إد�رة �لهيئة �لحتادية لل�سر�ئب لعام 
للمعل�مات  �لحتاد  و�سركة   ،2021
و�ملجل�ص   ،2021 ل��ع��ام  �لئ��ت��م��ان��ي��ة 
�ل�ست�ساري للغة �لعربية للفرتة من 

.2022.2020-

دولية. اتفاقيات   4
�ملجل�ص  �سادق  �لدولية،  �لعلقات  يف 
حك�مة  بن  �تفاقيات   4 على  وو�ف��ق 
�ل���دول���ة وع����دد م��ن ح��ك���م��ات �ل���دول 
�لدولية  و�مل����ؤ����س�������س���ات  �ل�������س���دي���ق���ة 
��سبانيا  مملكة  مع  �تفاقية  ت�سمنت 
�لأمنية  �مل�����س��ائ��ل  يف  �ل��ت��ع��اون  ب�����س��اأن 
وم��ك��اف��ح��ة �جل���رمي���ة، و�ت��ف��اق��ي��ة مع 
�لأحمر  لل�سليب  �ل��دول��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ل��ه��ا يف دولة  �إن�������س���اء م��ك��ت��ب  ����س���اأن  يف 
�لإم���������������ار�ت، و�ت����ف����اق����ي����ة �ل�������س���ر�ك���ة 
م���ع حك�مة  �ل�����س��ام��ل��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
مع  و�تفاقية  �إندوني�سيا،  جمه�رية 
�لزدو�ج  ل��ت��ج��ب  ج��ام��اي��ك��ا  ح��ك���م��ة 
فيما  �مل��ايل  �لتهرب  ومنع  �ل�سريبي 

يتعلق بال�سر�ئب على �لدخل.

جمل�س الوزراء يعتمد تنظيم جماالت ال�شراكة بني اجلهات االحتادية والقطاع اخلا�س والرتخي�س املوؤقت لت�شغيل طائرات جديدة لل�شحن تعمل بالطاقة النظيفة

حممد بن را�سد: الإمارات بقيادة اأخي حممد بن زايد كانت الأ�سرع يف جتاوز اآثار اجلائحة 
الأكرب التي مرت على الب�سرية وكانت الأكرث توازنا بني �سحة الإن�سان وم�ساحله القت�سادية

حممد بن را�شد:  
• موؤ�شراتنا اليوم اأقوى من موؤ�شراتنا قبل اجلائحة ومنونا االقت�شادي اأ�شرع منه قبل اجلائحة وقطاعاتنا التجارية والتنموية اأ�شخم منها قبل اجلائحة

• ما زالت الكثري من الدول يف �شرق العامل وغربه تعاين من اآثار اجلائحة . . وما زالت التجارة العاملية مل ت�شتعد قوتها بعد .. ولكن دولة االإمارات اأ�شبحت منوذجًا وا�شتثناًء عامليًا يف �شرعة وقوة النمو بعد اجلائحة 
• جتارتنا اخلارجية لل�شهور 6 االأوىل من العام احلايل جتاوزت تريليون درهم مقارنة ب�840 مليار درهم قبل اجلائحة .. منونا االقت�شادي جتاوز ن�شبة 22 % خالل العام 2022
• قطاعنا ال�شياحي جتاوزت اإيراداته 19 مليار درهم خالل الن�شف االأول من العام اجلاري وبلغ اإجمايل نزالء الفنادق 12 مليون نزيل حمققًا منو 42  %.. والتوقعات انتعا�شة �شياحية قوية مع مو�شم ال�شتاء القادم
• اعتمدنا الرتخي�س املوؤقت الأول طائرة �شحن يف املنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون اأية انبعاثات .. خطوة مهمة قد ت�شاهم يف تغيري م�شتقبل قطاع ال�شحن م�شتقبال وتاأثرياته البيئية 

منها اتفاقية ال�شراكة ال�شاملة مع جمهورية اأندوني�شيا، واتفاقية مع مملكة اأ�شبانيا للتعاون يف جمال مكافحة  الدولية  االتفاقيات  من  عددًا  •اأقررنا 
اجلرمية واتفاقية مع ال�شليب االأحمر الدويل الإن�شاء مكتب لهم يف الدولة وغريها من اتفاقيات جتنب االزدواج ال�شريبي مع عدد من الدول

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت د�ئرة �لبلديات و�لنقل و�جلهات �لتابعة لها �أم�ص مبادرة "ن�ساوركم" 
جميع  مع  �ملبا�سر  �لت���سل  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �ملجتمعي  للت���سل 
فئات �ملجتمع و�جلهات �ملعنية، لل�ستماع �إىل �آر�ئهم وتطلعاتهم وو�سعها 
�سمن مر�حل �لتخطيط و�لتنفيذ مبا يعزز من ج�دة �حلياة �سمن هذه 

�ملجتمعات وي�سمن رفاهيتها.
وتركز مبادرة"ن�ساوركم " �لتي �ستعقدها �لد�ئرة و�جلهات �لتابعة لها يف 
جمال�ص �لأحياء �أو �مللتقيات �ل�سكانية على عدة نقاط تهدف �إىل �لت���سل 
كافة  مع  ح�����ر�ت  فتح  وتت�سمن  �لإم���ارة  مناطق  �ملجتمع يف خمتلف  مع 
�لفئات �ملجتمعية، و�ل�ستماع لهم ب�سكل مبا�سر �سمن حماور حمددة يتم 

خدمة  مر�كز  تقارير  �سمن  �ل�سادرة  و�لدر��سات  �لبيانات  ح�سب  و�سعها 
يتنا�سب  مبا  �لعمليات لحقاً  وتنفيذ  و�لتخطيط  �لعمل  ليتم  �ملتعاملن، 
مع �حتياجات �سكان �لإم��ارة، ويفتح باب �سر�كة د�ئمة بن �لد�ئرة وكافة 

�أفر�د �ملجتمع ليك�ن�� جزء�ً من �لتنمية �مل�ستد�مة و�ملتكاملة.
وتغطي �حل��ر�ت �سمن �سل�سلة جمال�ص "ن�ساوركم" عدة قطاعات حي�ية 
�لعام  و�مل��ظ��ه��ر  �لتحتية،  و�لبنية  �لبلدية،  �خل��دم��ات  ق��ط��اع��ات  تت�سمن 
�لعمر�ين،  و�لنم�  �ل��ع��ق��اري،  و�لقطاع  �ملتكامل،  �لنقل  و�سبكة  ل��لإم��ارة، 
وت�سع �لنقا�سات مدر�ء �لعم�م، و�ملدر�ء �لتنفيذين، و�لخت�سا�سين من 
�لد�ئرة و�جلهات �لتابعة لها يف بلديات مدينتي �أب�ظبي و�لعن ومنطقة 
�لظفرة، �إىل جانب مركز �لنقل �ملتكامل، للطلع على �آر�ء �ل�سكان و�لأخذ 
باآر�ئهم ومقرتحاتهم، بالإ�سافة �إىل ت�ثيق متطلبات �ل�سكان و�لعمل على 

�أ�سا�سها.
�لت���سل مع  �سبل  تعزيز  �إىل  �مل��ب��ادرة  خ��لل  م��ن  �أي�ساً  �ل��د�ئ��رة  وت��ه��دف 
�مل��هب �ل�سابة، كجزء من ��سرت�تيجية �لد�ئرة يف تنمية �إمكانياتهم كركيزة 
�أ�سا�سية وق�ة د�فعة لعجلة �لتنمية و�لتغيري يف �مل�ستقبل، و�ل�ستفادة من 
من  �سي�سهم�ن  �لتي  تطلعاتهم  على  �أك��ر  ��ع��ُرف  و�ل��تَّ �ملبتكرة،  �أف��ك��اره��م 
و�مل�ساحات  �حلي�ية،  و�ملناطق  �لذكية  �مل�ستقبل  مدن  تخطيط  يف  خللها 

�ملجتمعية.
وت�سارك جمم�عة خمتارة من م�ظفي �لد�ئرة و�جلهات �لتابعة لها، من 
�لت���سل  �أهمية  لإب��ر�ز  "ن�ساوركم"،  مبادرة  �سمن  و�خت�سا�سين  م��در�ء 
مع �ملجتمع، ورفع م�ست�ى �ل�عي باأهمية مد ج�س�ر �لت���سل �لفعالة مع 

�جلمه�ر، و�طلعهم على �أهم �مل�ستجد�ت يف كافة �لقطاعات �حلي�ية.

�إىل  و�لنقل  �لبلديات  د�ئ��رة  رئي�ص  �لأحبابي  حممد  ف��لح  معايل  و�أ���س��ار 
�إ�سر�كهم يف  �ملبا�سر مع �ملجتمع بكافة فئاته مبا ي�سمن  �لت���سل  �أهمية 
" نعمل ب�سكل م�ستمر على ت�فري �ملزيد  عملية �لتنمية �مل�ستد�مة وقال: 
من �لآليات �لتي ت�سمح لنا بالإطلع على مدى ر�سا �ل�سكان عن �لقطاعات 
�حلي�ية �لتي تعمل �لد�ئرة �سمنها، و�ست�سكل �سل�سلة جمال�ص "ن�ساوركم" 
خ��ط���ة ج��دي��دة ت�����س��اع��دن��ا ع��ل��ى �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �آر�ئ���ه���م وف��ه��م تطلعاتهم، 
و�سع  يف  �ست�ساهم  �لتي  �ل�سبابية  �لطاقات  من  �ملزيد  �إ���س��ر�ك  جانب  �إىل 

ت�س�ر�تنا ملدن �مل�ستقبل بناًء على �لبتكار".
و�أ�ساف معاليه: " ي�سكل �ملجتمع عن�سر�ً مهماً ن�سع على �أ�سا�سه خططنا 
�ل�سرت�تيجية مبا ي�سمن �حلفاظ على ��ستقر�ره ورفاهيته، وتعزيز مكانة 

�أب�ظبي عاملياً كاأحد �أف�سل �ل�جهات للحياة و�لعمل و�لإزدهار".

دائرة البلديات والنقل تطلق مبادرة »ن�ساوركم« للتوا�سل مع املجتمع
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•• اخلرطوم-وام:

ز�يد  ب��ن  خليفة  م���ؤ���س�����س��ة  ق��دم��ت 
�لإن�سانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
لأكر  و�إغاثية  �إن�سانية  م�ساعد�ت 
م���ن خ��م�����س��ة م���لي���ن ���س��خ�����ص يف 
�ل�سن��ت  خ��لل  �ل�سقيق  �ل�س�د�ن 
�ل����� 15 �مل��ا���س��ي��ة ���س��م��ل��ت �إغ���اث���ات 
عاجلة �إىل جانب جمالت �لتعليم 

و �ل�سحة و خدمة �ملجتمع.
وم��ن��ذ �ن��ط��لق��ة �مل���ؤ���س�����س��ة يف عام 
�ل�سقيق  �ل�������س����د�ن  ك���ان   2007
�أجندتها  ب��رن��ام��ج  �سمن  ولي����ز�ل 
م�ساعد�ت  تقدمي  ع��رب  �لإن�سانية 
كافة.  ل���لي��ات��ه  و�إغ��اث��ي��ة  تنم�ية 
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�ستعر�ص 
جه�د  �ل��ت��ايل  تقريرها  يف  "و�م" 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  م�ؤ�س�سة خليفة 
�ل�ساحة  على  �لإن�سانية  للأعمال 
عاما  ع�سر  خم�سة  عرب  �ل�س�د�نية 

م�ست .
�مل�ؤ�س�سة  م�����س��اع��د�ت  �سملت  ف��ق��د 
ق��ط��اع��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م و �ل�����س��ح��ة من 
م�ؤ�س�سات  م����ع  �ل����ت����ع����اون  خ�����لل 
�لأوق�����اف  ووز�رة  وع��امل��ي��ة  حم��ل��ي��ة 
عدد  تقدمي  مت  فيما   .. �ل�س�د�نية 
�ل�ستخد�م  متعددة  �ل�سيار�ت  من 
و�أكر من 50 �ألف م�سحف و�سجاد 
يف  �مل�ساجد  من  ع��دد  لفر�ص  فاخر 
�إ�سافة  �ملختلفة  �ل�����س���د�ن  ولي���ات 
�إىل حفر �آبار �ملياه وتنظيم م�سروع 
تقدمي  على  ع���لوة  �سائم  �إف��ط��ار 
معد�ت خا�سة باملكف�فن. و كانت 
�لم��ار�ت د�ئماً ول تز�ل من �أو�ئل 
�لدول �لتي و�سلت عرب م�ؤ�س�ساتها 
�ملت�سررة  �مل��ن��اط��ق  �إىل  �لن�����س��ان��ي��ة 
�إغاثية  حملت  و�أطلقت  و�ملنك�بة 
متكررة عرب عق�د مل�ساعدة �ل�سعب 
م��جهة  يف  �ل�����س��ق��ي��ق  �ل�������س����د�ين 
�لكثري من �لك��رث �لطبيعية وه� 
ما كان له طيب �لأثر يف �لتخفيف 
من �لظروف �ل�سعبة �لتي يعي�سها 

�لأ�سقاء يف �ل�س�د�ن. ..

ال�شودان.  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاريع 
.  2008

نظمت   2008 �لعام  من  ماي�  يف 
�مل�ؤ�س�سة بالتعاون مع مكتب برنامج 
�لدولة  يف  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم 

ور�سة عمل ح�سرها مندوب�ن عن 
�أفغان�ستان وجزر �لقمر و�سري�لي�ن 
جانب  �ىل  وفل�سطن  و�ل�����س���د�ن 

وفد من �لربنامج .
ويف �لعام نف�سه متكنت �مل�ؤ�س�سة من 
لت�فري  د�رف����ر  �آب���ار مياه يف  حفر 
م��ي��اه �ل�����س��رب لأه����ايل �لإق��ل��ي��م يف 
كان��  �لتي  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف  ظل 
يحي�نها . .2010 بد�أت �مل�ؤ�س�سة 
�جلماعية  �لإف��ط��ار  م����ئ��د  تنظيم 
يف  �لف�سيل  رم�����س��ان  �سهر  خ���لل 
�خلرط�م  �ل�����س���د�ن��ي��ة  �ل��ع��ا���س��م��ة 
وع��دد من �مل��دن �لأخ���رى ول تز�ل 
ي�منا  حتى  م��ع  مت���سلة  �مل��ب��ادرة 
�لكرمي.  �ل�����س��ه��ر  م���ع ح���ل����ل  ه����ذ� 
.2011 دعمت م�ؤ�س�سة خليفة بن 

�لإن�سانية  نهيان للأعمال  �آل  ز�يد 
يف  غينيا  دودة  ��ستئ�سال  ب��رن��ام��ج 
�أرب����ع م��ن �ل����دول �لأف��ري��ق��ي��ة �لتي 
�إثي�بيا  �مل��ر���ص وه���ي  ب��ه��ا  ي��ت���ط��ن 
وغانا وم��ايل و�ل�س�د�ن وذل��ك من 
م�ؤ�س�سة  م��ع  ���س��ر�ك��ة  ع��ق��د  خ���لل 
كارتر �لتي تنفذ �مل�سروع للح�س�ل 
�ل�سحة  م���ن���ظ���م���ة  �����س����ه����ادة  ع���ل���ى 
�لعاملية با�ستئ�سال �ملر�ص من هذه 

�لبلد�ن.
و�لإ�سر�ف  �لتدريب  �مل�سروع  �سمل 
ع�����ل�����ى �مل�����ت�����ط������ع�����ن �ل�����ق�����روي�����ن 
م�ست�ى  ورف��ع  �ل�سحية  و�لت�عية 
خمتلف  يف  �مل���ر����ص  ع���ن  �ل��ك�����س��ف 
ثم  وم��ن  بها  يت�طن  �لتي  �ل��ق��رى 
�لتربع   2014. �ل��ع��لج.  ت��ق��دمي 

�ل�س�د�ن  يف  للمكف�فن  مب��ع��د�ت 
�لتي  �لإن�������س���ان���ي���ة  �مل�����ب�����ادرة  وه�����ي 
و��سعة  ���س��ري��ح��ة  م��ن��ه��ا  ����س��ت��ف��ادت 
 2015. �ل�����س���د�ين.  �ملجتمع  م��ن 
�ل�سائم  �إف���ط���ار  م�����س��روع  ت��ن��ظ��ي��م 
�لذي �سمل جهات عدة هي جامعة 
ت�زيع  و���س��ه��د  �ل��ع��امل��ي��ة  �أف��ري��ق��ي��ا 
�ألف  ��ستفاد منها /116/  وجبات 
�سخ�ص خلل �ل�سهر �لف�سيل �إىل 
ج��ان��ب �ل��ق�����س��م �ل��د�خ��ل��ي للطلب 
باخلرط�م  �ل��در����س��ن  �جلامعين 
"م�سعب بن عمري" و��ستفاد منها 
رم�سان  ���س��ه��ر  يف  �أل���ف���ا   /174/
علوة على د�خلية طالبات جامعة 
�أل����ف   /145/ ب������ق����ع  �ل�����رب�����اط 
�سخ�ص ليبلغ �إجمايل عدد �لطلبة 

�ألف   435 ح�������يل  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
�مل�ؤ�س�سة  وزع��ت   2016. �سخ�ص. 
�إح��دى ع�سرة  م�ساعد�ت عاجلة يف 
�ل�س�د�نية  ك�سل  ولي��ة  يف  منطقة 
�أ�سرة  �آلف  خم�سة  خللها  �أغاثت 
مت�سررة من �ل�سي�ل و�لفي�سانات 
�ل��ت��ي �ج��ت��اح��ت ع����دد� م���ن ولي���ات 
�لعام  ذ�ك  يف  �ل�����س���د�ن  جمه�رية 
�مل��د  خمتلف  �مل�����س��اع��د�ت  و�سملت 
�إي�����ء  وخ��ي��م  �لرئي�سية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�سحية  م�����س��ت��ل��زم��ات  �إىل  �إ����س���اف���ة 
�لإن�سانية.  �مل��������د  م���ن  وغ���ريه���ا 
�لإر�ساد  وز�رة  ت�سلمت   .2017
و�لأوقاف �ل�س�د�نية �لدفعة �لثانية 
م��ن �ل��دع��م �لإم���ار�ت���ي �مل��ق��دم من 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  م�ؤ�س�سة خليفة 

مع  بالتن�سيق  �لإن�سانية  للأعمال 
�لإ�سلمية  لل�س�ؤون  �لعامة  �لهيئة 
�سيار�ت   5 و���س��م��ل��ت  و�لأوق����������اف 
من  �أك����ر  و  �ل���س��ت��خ��د�م  خمتلفة 
فاخر�  و�سجاد�  �أل��ف م�سحف   50
لفر�ص عدد من �مل�ساجد يف وليات 
�أي�سا  وج���رى  �ملختلفة.  �ل�����س���د�ن 
م�ؤ�س�سة  بن  تفاهم  ت�قيع مذكرة 
�لإر�ساد  ووز�رة  �لإن�سانية  خليفة 
و�لأوقاف �ل�س�د�نية مت مبقت�ساها 
تبادل �خلرب�ت يف جمالت تدريب 
يف  دور�ت  وتنظيم  و�ل��دع��اة  �لأئمة 
جمال �لدع�ة و�لر�ساد و�إعلء قيم 
�لرت�ث �لإ�سلمي مبا يع�د بالنفع 
على �ملجتمعات. كانت وز�رة �لإر�ساد 
و�لأوقاف �ل�س�د�نية قد ت�سلمت يف 

�لدفعة �لأوىل من �لدعم �لإمار�تي 
�ملقدم من �مل�ؤ�س�سة و �سملت 115 
�ملدن  ت�زيعها يف  �أل��ف م�سحف مت 
جانب  �إىل  �ل�����س���د�ن��ي��ة  و�لأري������اف 
يف  م�سجد�   50 م��ن  �أك���ر  �سيانة 
 17 ت��ق��دمي  �ل�����س���د�ن ف�سل ع��ن 
يف  �مللم��ص  �أث��ره��ا  لها  ك��ان  �سيارة 
دف��ع وت��رية �لعمل ب���ز�رة �لوقاف 
�إن�ساء  �إىل  �إ����س���اف���ة  �ل�������س����د�ن���ي���ة 
و�ل��دع��اة يف  �لأئ��م��ة  مركز لتدريب 
منهم  �لكثريين  وتدريب  �ل�س�د�ن 

يف �لإمار�ت.
.2018 �سهد �لعام 2018 �إر�سال 
على  حملت  �إمار�تية  �إغاثة  طائرة 
�مل�ساعد�ت  م���ن  ط��ن��ا   30 م��ت��ن��ه��ا 
�ل�سي�ل  مل���ت�������س���رري  �لإغ�����اث�����ي�����ة 

ووفد�  �ل�����س���د�ن  و�ل��ف��ي�����س��ان��ات يف 
�لإن�سانية  خليفة  مل���ؤ���س�����س��ة  ت��اب��ع��ا 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ل���لإ����س���ر�ف 
��ستهدف  �ل���ذي  �مل��ت��اأث��ري��ن  �إغ���اث���ة 
�ل�سي�ل  من  �ملت�سررة  �لأ�سر  �آلف 
�خلرط�م  �لعا�سمة  �جتاحت  �لتي 
و�أج���ز�ء متفرقة من �ل��ب��لد. و مت 
30 طنا من �مل��د �لإغاثية  ت�زيع 
�لإي��ئية  و�مل�ستلزمات  �لأ�سا�سية 
�آلف   3 م��ن��ه��ا  م�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
�إىل  �إ�سافة  خيمة  و700  بطانية 
ومبيد�ت  وت��ع��ق��ي��م  ن��ظ��اف��ة  م�������د 
من  �ملت�سررين  مل�ساعدة  ح�سرية 
�لأو�ساع  م����ج��ه��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��ي���ل 
�مل�ؤ�س�سة  وزع��ت   2019.  . �آن���ذ�ك 
�ملناطق  يف  �إغ����اث����ي����ة  م�������س���اع���د�ت 
�مل��ت�����س��ررة م���ن �ل��ف��ي�����س��ان��ات يف 4 
و�جلزيرة  �خل���رط����م  ه��ي  ولي����ات 
و�لنيل �لأبي�ص و�سنار وو�سل عدد 
�مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف �ل����لي���ات �لأرب����ع 
�أ���س��رة. و مت  �أل���ف  �إىل ح�����يل 30 
�ل��ف��ري��ق �لغ���اث���ي حينئذ  ت���ج��ي��ه 
من  �لإغ��اث��ي��ة  �مل�����د  ب�سر�ء  بالبدء 
�ل�س�ق �ملحلي يف �ل�س�د�ن �خت�سار� 
�مل�ساعد�ت  و�س�ل  ول�سرعة  لل�قت 
ق�سري.  وق�����ت  يف  ل��ل��م��ت�����س��رري��ن 
�إغاثة  �مل���ؤ���س�����س��ة  ق��دم��ت   2022.
غذ�ئية  م�ساعد�ت  �سملت  عاجلة 
وطبية �إىل �ل�س�د�ن �ل�سقيق �سملت 
�لغذ�ئية  �مل�������د  م���ن  ط��ن��ا   380
�لأدوية  من  طن  و4.5  �لأ�سا�سية 
و�لنازحن  للمتاأثرين  خم�س�سة 
ب���لي��ات د�رف�����ر. وب��الإ���س��اف��ة �إىل 
و�لطبية مت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت 
ل�ستخر�ج  �آب�����ار   8 ب��ح��ف��ر  �ل���ب���دء 
�مل��ي��اه �ل�����س��احل��ة ل��ل�����س��رب، 4 منها 
 . ���س��رق د�رف�������ر و4 يف غ��رب��ه��ا  يف 
م��د  �لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  و�سملت 
و�لطحن  �لأرز  م��ث��ل  �أ���س��ا���س��ي��ة 
و�ل�سكر و�حلليب و�ل�ساي و�لعد�ص 
للعناية  م���ن���ت���ج���ات  �إىل  �إ�����س����اف����ة 
طائرة  و���س��ل��ت  فيما  �ل�سخ�سية. 
م�ساعد�ت على متنها 15 طناً من 
�مل��د �لغذ�ئية �لأ�سا�سية و15 طناً 
�إىل  �مل��د و�مل�ستلزمات �لطبية  من 
�ملنك�بن  لإغاثة  �ل�سقيق  �ل�س�د�ن 
من �لفي�سانات �لتي �سربت �أجز�ء 
كبرية من �لبلد، بعد �إعلن حالة 

�لط��رئ يف 6 وليات �س�د�نية.

•• اأبوظبي-وام:

للدر��سات  �لإم�������ار�ت  م��رك��ز  ب��ح��ث 
�سبل  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  و�ل���ب���ح����ث 
تعزيز �لتعاون مع مر�كز �لدر��سات 
يف �ل�سن وذلك خلل �للقاء �لذي 
جمع �سعادة �لدكت�ر �سلطان حممد 
�لنعيمي، مدير عام مركز �لإمار�ت 
للدر��سات و�لبح�ث �ل�سرت�تيجية، 
و�سعادة  ب��اأب���ظ��ب��ي  �مل���رك���ز  م��ق��ّر  يف 
»ت�سانغ ييمينغ غ�«، �سفري جمه�رية 
�ل�������س���ن �ل�����س��ع��ب��ي��ة ل�����دى �ل���دول���ة 
ييمينغ غ�«  »ت�سانغ  �سعادة  .و�أع��رب 
�لق�ية  بالرو�بط  ب��لده  �عتز�ز  عن 
�ل���ت���ي جت��م��ع��ه��ا ب���دول���ة �لإم��������ار�ت، 
ت��ق���م به  مل��ا  وم��ا حتمله م��ن تقدير 
�لدولة من �أدو�ر �إيجابية م�ؤثرة يف 
�ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل ب�ستى 

جمالت �لعمل �لتنم�ي، ف�سًل عّما 
تقّدمه من �إ�سهامات �إن�سانية جليلة 
ما  �ل��ع��امل؛  متفرقة من  مناطق  يف 
ج��ع��ل��ه��ا من����ذًج���ا ُي��ح��ت��ذى ب���ه على 

�ل�سعيد �لدويل.
�للقاء،  بد�ية  يف  »�لنعيمي«،  ورّح��ب 
�أن  �إىل  م�����س��رًي�  �ل�����س��ف��ري،  ب�����س��ع��ادة 
�ل����ع����لق����ات ب����ن دول�������ة �لإم����������ار�ت 

ت�سهد  �ل�سعبية  �ل�سن  وجمه�رية 
�ملجالت،  ك��ب��رًي� يف خمتلف  ت��ط��ّ�ًر� 
�ملكانة  م��ع  يتفق  �ل���ذي  �لنح�  على 
�ل�سن  جلمه�رية  �ملهمة  �لعاملية 

�ل�س�ر�كة  �أن  م�����ؤك����ًد�  �ل�����س��ع��ب��ي��ة، 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل�������س���ام���ل���ة بن 
و�ملبادر�ت  �مل�ساريع  ت�سمل  �لبلدين 
�مل�سرتكة يف جمال �لطاقة �ملتجددة 

و�لبنية  �ل��ل���ج�����س��ت��ي��ة  و�خل����دم����ات 
وتقنيات  �حل���ي���اة  وع���ل����م  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

�ملعل�مات و�لذكاء �ل�سطناعي.
�أن  »�لنعيمي«  �أك���د  �ل��ل��ق��اء،  وخ���لل 

مركز �لإمار�ت للدر��سات و�لبح�ث 
م�ؤ�س�سة  ب�سفته  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
فاعل  دور  �أد�ء  �إىل  ي�سعى  بحثية، 
بن  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��لق��ات  تنمية  يف 

�لأكادميية  �مل���ج���الت  يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
و�لبحثية، وت�طيد �لتعاون �مل�سرتك 
مبا  �ل�سينية،  �لبح�ث  م��ر�ك��ز  م��ع 
�لتعاون  �أو�����س���ر  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��ه��م 
�سعادة  ��ن  ث��مَّ م��ن جانبه،  �مل�����س��رتك. 
�ل�سفري »ت�سانغ ييمينغ غ�« �لتعاون 
�ل��دول��ت��ن يف �ملجالت  ب��ن  �ل��ق��ائ��م 
�لثقافية  �مل��ج��الت  ومنها  �ملختلفة، 
�لعلقات  مي��ن��ح  م���ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�لتفاهم  وُيعزز  و�أعمق،  �أو�سع  �أبعاًد� 
و�لتقارب بينهما، م�سرًي� �إىل �أهمية 
�لإمار�ت  مركز  بن  �لتعاون  تعزيز 
�ل�سرت�تيجية  و�لبح�ث  للدر��سات 
على  �ل�سن،  يف  �لدر��سات  وم��ر�ك��ز 
�خلرب�ت  ت��ب��ادل  يتيح  �ل���ذي  �لنح� 
�مل�سرتكة،  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  وت���ن���ظ���ي���م 
ول���س��ّي��م��ا م��ع �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي يحتلها 

»�لإمار�ت للدر��سات«.

�سلطان بن حمدان بن زايد يعزي 
حممد بر�سيد الظاهري يف وفاة زوجته 

•• العني-وام: 

قدم �سعادة �ل�سيخ �سلطان بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �سفري �لدولة لدى مملكة �لبحرين 
" وذل��ك يف  "زوجته  لها  �ملغف�ر  وف��اة  �لظاهري يف  بر�سيد  �أحمد  �إىل حممد  �لعز�ء  و�ج��ب 

جمل�ص �خلبي�سي مبدينة �لعن.
كما تقبل �لعز�ء �أبناء �لفقيدة و�سعادة �لع�سري �سعيد �لظاهري �سفري �لدولة لدى �ملغرب.

و�أعرب �ل�سيخ �سلطان بن حمد�ن بن ز�يد عن خال�ص تعازيه و�سادق م���ساته لأ�سرة وذوي 
�لفقيدة د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدها ب���سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم 

�أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سل��ن.

5 ماليني �سوداين ا�ستفادوا من م�ساعدات »خليفة الإن�سانية« خالل 15 عاما 

بحث تعزيز التعاون بني مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية ومراكز الدرا�سات يف ال�سني



االثنني   12  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13644  
Monday    12    September    2022   -  Issue No   13644

06

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل���ت���ق���ت م���ع���ايل ن�������رة ب���ن���ت حممد 
و�ل�سباب،  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي، 
ظ��ه��ر ي�����م �أم�������ص، يف م��ق��ّر �ل������ز�رة 
بالعا�سمة �أب�ظبي، وفد�ً من �أع�ساء 
�لك�جنر�ص �لأمريكي �سمن ثمانية 
�أع�������س���اء ب��رئ��ا���س��ة ب���ري���ت ه����رت����ن، 
�جلمه�ري،  �حل����زب  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص 
وذلك يف �إطار زيارة ر�سمية يق�م بها 
11 من  �ل�فد للدولة ت�ستمر حتى 
�سفارة  من  بدع�ة  �جل��اري  �سبتمرب 
�لأمريكية  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  �ل����دول����ة 

و��سنطن. 
ون������اق�������������س������ت م�����ع�����ال�����ي�����ه�����ا خ������لل 
�ل���ل���ق���اء ت����ّج���ه���ات دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�ل�طنية  و�سيا�ساتها  �ل�سرت�تيجية 
بالثقافة  ي���ت���ع���ّل���ق  مب����ا  و�مل���ح���ل���ي���ة 
و�جله�د �لر�مية �إىل متكن �ل�سباب 
تناول  ك��م��ا  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف 
لتعزيز  �لر�مية  �ل�سبل  بحث  �للقاء 
�أط����ر �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك ب���ن دولة 
�لإمار�ت و�جلانب �لأمريكي يف هذ� 

�لبلدين  جه�د  و��ستعر��ص  �ملجال، 
وت���ط����ي���ر  �ل�����ت�����ع�����اون  يف جم��������الت 
�أكرب  ب�سكل  �لثقافية  �لدبل�ما�سية 
�ملنطقة  �ل�سلم يف  �إر�ساء  مبا يخدم 

و�لعامل.  
وب��ح��ث �ل��ل��ق��اء جملة م��ن �لأه����د�ف 
�مل�����س��رتك��ة ب��ن �ل��ب��ل��دي��ن مب��ا يتعّلق 
و�ل�ستقر�ر،  �ل�سلم  دعائم  باإر�ساء 

�ل�سرق  منطقة  يف  �لت�سامح  وق��ي��م 
�لتفاقيات  �أب���رزه���ا  ك���ان  �لأو����س���ط، 
�ل���ت���ي ح��ظ��ي��ت بدعم  �لب��ر�ه��ي��م��ي��ة 
�لرئي�سين  �حلزبن  قبل  من  كبري 
�إىل  �مل���ت���ح���دة وق������ادت  �ل�����لي����ات  يف 
�لدبل�ما�سية  �ل���ع���لق���ات  ت��ط��ب��ي��ع 
�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم����������ار�ت  ب����ن 
و��سر�ئيل مما عّزز من و�قع �لتجارة 

و�ل�ستثمار و�لتبادلت �لثقافية بن 
ك��ل �ل��ط��رف��ن، ح��ي��ث ت��ت��ز�م��ن هذه 
لت�قيع  �لثانية  �لذكرى  مع  �لزيارة 

�لتفاقية. 
قالت  �للقاء  خلل  لها  ت�سريح  ويف 
�لكعبي،  ب��ن��ت حم��م��د  ن�����رة  م��ع��ايل 
وزيرة �لثقافة و�ل�سباب:" تاأتي هذه 
لبع�ص  �لأوىل  تعترب  �لتي  �ل��زي��ارة 

�لأع�����س��اء ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف �إطار 
�مل�����س��رتك��ة �لتي  �ل���ع���لق���ات  ت��ك��ام��ل 
ت��رب��ط دول���ة �لإم������ار�ت م��ع �جلانب 
�لأم����ري����ك����ي يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت، 
�لذي  �لجتماع  بهذ�  �سعد�ء  ونحن 
�لذي  �مل�سرتك  �لتقارب  عك�ص مدى 

يجمع كل �لبلدين". 
دولة  يف  ن���ؤم��ن  معاليها:"  وت��اب��ع��ت 

باأهمية  ر�����س���خ���اً  �إمي����ان����اً  �لإم�������ار�ت 
�لديني  و�لت�سامح  �ل�سلمي  �لتعاي�ص 
ركائز  ب��اع��ت��ب��اره��م  �لتعبري  وح��رّي��ة 
للمجتمعات  وت���ن���م����ي���ة  �أ����س���ا����س���ي���ة 
دولتنا  جعل  ما  وه��ذ�  كافة،  �لعاملية 
ت�يل �لدبل�ما�سية �لثقافية �هتماماً 
ك���ب���ري�ً ن���ظ���ر�ً مل���ا ت��ل��ع��ب��ه م���ن دور يف 
تقريب �مل�سافات ووجهات �لنظر بن 

�ل�سع�ب".
خلل  ناق�سنا  معاليها:"  و�أ���س��اف��ت 
�ملهمة  �مللفات  من  �لعديد  �لجتماع 
للتعّرف  حر�سه  �ل�فد  �أب��دى  حيث 
�لتي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل�������س���ي���ا����س���ات  ع���ل���ى 
يف  �ملت�سارع  �لنم�  ه��ذ�  لإي��ج��اد  �أدت 
�لإم���������ار�ت، ك��م��ا ب��ح��ث��ن��ا ج��م��ل��ة من 
تعزيز  يف  ت�����س��ه��م  �ل���ت���ي  �مل���������س���ي���ع 

�لبلدين،  ب���ن  �ل�����س��د�ق��ة  ع���لق���ات 
وتناولنا �حلديث عن كيفية ��ستثمار 
�ل��دول��ة يف �ل�سباب م��ن خ��لل طرح 
و�ملبادر�ت  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  وتبني 
�ملختلفة �لتي تدعم ح�س�ر�ً ومتثيًل 
تعتربها  �لتي  �ل�سريحة  لهذه  �أك��رب 
قيادتنا �لروة �لأهم، ولهذ� ت�ليها 
خمتلف  لها  وت�فر  خا�ساً  �هتماماً 
�سبل �لدعم �للزم و�لبنية �لتحتية 
يف  فاعلة  عنا�سر  ليك�ن��  �ل��لزم��ة 

�مل�ستقبل".
�لدولة  �إىل  �ل���ف��د  زي���ارة  و�ست�سمل 
�مل�س�ؤولن  ك��ب��ار  م���ع  ل���ق���اء�ت  ع��ق��د 
�لثنائية  �لعلقات  ملناق�سة  و�ل���زر�ء 
�ملتحدة  �ل�������لي������ات  ت����رب����ط  �ل����ت����ي 
�ستتطرق  ح��ي��ث  �لإم��������ار�ت،  ودول�����ة 
�لجتماعات لبحث خمتلف �لق�سايا 
و�لط�����لع  �ل���ع���امل���ي،  �له���ت���م���ام  ذ�ت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  جه�د  على 
�ملتحدة يف خمتلف �ملجالت �حلي�ية 
�مل�ؤثرة على �ل�سعيد �لعاملي ل �سيما 
�مل��ل��ّح��ة م��ث��ل ت��غ��ري �ملناخ،  �ل��ق�����س��اي��ا 

و�ل�ستد�مة، و�ل�سر�ع �لإقليمي. 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �سهيل بن حممد �ملزروعي، وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية �أن ت�سُدر 
�ل�سديدة  �لت�جيهات  ثمرة  ه���  �لعاملية  �لتناف�سية  م���ؤ���س��ر�ت  �لإم����ار�ت  دول��ة 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  ل�ساحب  �مل�ستنرية  و�ل���روؤى 
�لدولة "حفظه �هلل" و�أخيه �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
�هلل" و�نعكا�ص  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����زر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�لتكيف  �لإم��ار�ت وفكرها �ل�ستباقي وجاهزيتها وقدرتها على  ملرونة حك�مة 

مع �ملتغري�ت.
لت�سدرها  و�سعباً  قيادة  �لإم���ار�ت  لدولة  و�لتربيكات  بالتهنئة  معاليه  وتقدم 
ب�121 م�ؤ�سر�ً قبل جائحة  156 م�ؤ�سر�ً مقارنة  نتائج �ملركز �لأول عاملياً يف 
مقارنة  عاملياً  �لأوىل  �لع�سرة  �ملر�كز  �سمن  م�ؤ�سر�ً  و432   "19 ك�فيد   "

ب314 قبل �جلائحة و�ملركز �لأول عاملياً يف جذب �مل��هب ويف �لبنية �لتحتية 
ويف مرونة �لق��نن و�لقدرة على �لتكيف وغريها.

ولفت معاليه �إىل �جله�د �لكبرية �لتي تبذلها فرق �لعمل �حلك�مية وت�حيدها 
ل��سع �خلطط �مل�ستقبلية �لقادرة على �لتنب�ؤ بالتحديات وحت�يلها �إىل فر�ص 
حقيقة، ودور هذه �جله�ديف ريادة دولة �لإمار�ت عاملياً يف خمتلف �لقطاعات، 
و�لزدهار و�لتنمية �مل�ستد�مة. وقال معاليه �إن تعزيز مرونة قطاعات �لطاقة 
�نطلقا من  �ل���ز�رة  �أول�يات  ياأتي �سمن  و�لنقل،  و�لإ�سكان  �لتحتية  و�لبنية 
�لتز�مها بامل�ساهمة يف �جله�د �ملبذولة لتعزيز تناف�سية دولة �لإمار�ت من خلل 
�إطلقها مبادر�ت ن�عية و�سن ق��نن وت�سريعات طم�حة ت�ستهدف �مل�سروعات 
�لتنم�ية و�لتط�يرية �لتي تق�د دفتها وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية وحتقيق 
�لطم�حة  �مل�ستقبلية  و�لإجن���از�ت  و�لريادة  �لتميز  من  �لدولة  �إليه  ت�سب�  ما 

لبل�غ مئ�ية �لإمار�ت 2071 بكل �قتد�ر.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لت��سيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  مع    متا�سيا 
�مل�سابة  �ملبكر وح�سر �حلالت  �لكت�ساف  �لدولة بهدف  �لفح��سات يف 
وعزلهم  لهم  و�ملخالطن   "19  - "ك�فيد  �مل�ستجد  ك���رون��ا  بفريو�ص 
�ل�ساعات  خلل  جديد�  فح�سا   218،081 �إج��ر�ء  �ل���ز�رة عن  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 

تقنيات �لفح�ص �لطبي.
نطاق  وت��سيع  �لدولة  يف  و�لفح�ص  �لتق�سي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف    و�ساهم 
�إ�سابة  حالة   400 ع��ن  �لك�سف  يف  �ل��دول��ة  م�ست�ى  على  �لفح��سات 

جديدة بفريو�ص ك�رونا �مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت 
جمم�ع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��لزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

�حلالت �مل�سجلة 1،020،025 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف 
�لدولة  يف  �ل�فيات  عدد  يبلغ  وبذلك  �ملا�سية،  �ساعة  و�لع�سرين  �لأرب��ع 

حالة.  2،342
بفريو�ص  مل�سابن  ج��دي��دة  ح��ال��ة   428 �سفاء  ع��ن  �ل�����ز�رة  �أعلنت    كما 
ك�رونا �مل�ستجد "ك�فيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��ص �ملر�ص بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�سحية �للزمة منذ دخ�لها �مل�ست�سفى، وبذلك يك�ن 

جمم�ع حالت �ل�سفاء 999،668 حالة.

�سهيل املزروعي: ت�سّدر الإمارات موؤ�سرات التناف�سية العاملية ثمرة روؤى وتوجيهات القيادة الر�سيدة  »ال�سحة« جتري 218,081 فح�سا ك�سفت عن 400 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد و428 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة

�شمن زيارة ر�شمية للدولة �شّمت ثمانية اأع�شاء وبدعوة من �شفارة الدولة يف وا�شنطن

نورة الكعبي تلتقي وفدًا من الكوجنر�س الأمريكي ملناق�سة �سبل التعاون الثقايف و�سيا�سات ال�سباب 

•• اأبوظبي-وام: 

ج��ئز  ت�زيع  حفل  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  بن  حممد  �ل�سيخ  �سهد 
برنامج �ملر�سد �لثقايف �لعربي و�لذي نظم يف ق�سر �ل�طن باأب�ظبي حتت 
رعاية معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح و�لتعاي�ص 
و بح�س�ر �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان م�ست�سار دبل�ما�سي يف وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل ن�رة �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�سباب 
�لدكت�ر  وم��ع��ايل  و�ل��ع��ل���م  و�ل��ث��ق��اف��ة  للرتبية  �ل�طنية  �للجنة  رئي�سة 
و�لعل�م  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  عام  مدير  �أعمر  ولد  حممد 

/�لألك�س�/.
�أطلقت برنامج �ملر�سد �لثقايف �لعربي �ل�سفرية ف�ق �لعادة للثقافة لدى 
مع  بال�سر�كة  نهيان  �آل  نهيان  بنت  �ليازية  �ل�سيخة  /�لألك�س�/  منظمة 
�ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعل�م /�لألك�س�/ و�ملنظمة �لعربية 

للمتاحف حتت �سعار "باملا�سي نعرب للم�ستقبل" يف �سهر مار�ص �ملا�سي.
كما ح�سر �حلفل �سعادة يعق�ب �حل��سني م�ساعد �ل�زير ل�س�ؤون �ملنظمات 
�لدولية وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل،و�سعادة �ل�سرقي دهمايل رئي�ص 
�لدويل  للمجل�ص  �ل�ست�ساري  �ملجل�ص  وع�س�  للمتاحف  �لعربية  �ملنظمة 
للم�ساريع  �أول  مدير  فيل��ص  دي��ن  و�سعادة  �ل���دويل،  للمتاحف-�لأيك�م 
برنامج  مديرة  و�يل  وذك��رى  للمتاحف،  �لأمريكي  �لتحالف  يف  �خلا�سة 

�ملر�سد �لثقايف �لعربي .
وقد ��ستهل �حلفل بال�سلم �ل�طني وكلمة ترحيبية باحل�س�ر و�ل�سي�ف 

و�لفائزين و�ملكرمن من كافة �أرجاء �ل�طن �لعربي.
نهيان  بنت  �ليازية  لل�سيخة  �ل�سكر  �لكعبي وجهت  ن���رة  ملعايل  كلمة  ويف 
�لثقايف  "�ملر�سد  برنامج  �إط��لق  على  �لعربية  �لثقافة  �سفرية  نهيان  �آل 
/ و�ل��ع��ل���م  و�ل��ث��ق��اف��ة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لعربي" 
�أن  :ي�سعدين  وق��ال��ت  للمتاحف  �لعربية  �ملنظمة  ومب�ساركة  �لألك�س�/ 
و�ساباتنا  �سبابنا  من  نخبة  لنكّرم  �ل�طني  �ل�سرح  هذ�  يف  �لي�م  جنتمع 
�أهم �لأن�سطة �لد�عمة للتنمية �ملجتمعية  �سمن برنامج يعّد و�حد�ً من 
ونتاأمله:"  عنده  نقف  �أن  يجب  ��ستثنائيا  �سعار�  رف��ع  و�ل���ذي  �ل�ساملة 
�لقائد  ل��ه  �مل��غ��ف���ر  مق�لة  ن�ستذكر  �مل�ستقبل"وهنا  �إىل  نعرب  باملا�سي 
�مل�ؤ�س�ص �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهّيان طّيب �هلل ثر�ه و�لتي ُحِفرت يف 
�أذهان �أبناء �ل�سعب �لإمار�تي و�لعربّي على حّد �س��ء:" من لي�ص له ما�ٍص 

لي�ص له حا�سر ول م�ستقبل" .
وقالت: ميثل �س�ن �إرث �ملا�سي و�ملحافظة عليه ونقله للأجيال �لقادمة 
�لركيزة �لتي نعمل عليها ل�سناعة �لغد �مل�سرق باملا�سي و�مل�ستقبل تت���سل 
�لأجيال وتتقارب �لثقافات لتكمل بع�سها �لبع�ص.  وتابعت :نحن نفخر 
ب�عي هذ� �جليل جتاه ه�يتهم �لفكرية و�لثقافية و�حل�سارية �أنتم حماة 
�لف�ج  باعتباركم  لزملئكم  �أ�سيًل  من�ذجاً  �لكبريجت�ّسدون  �لإرث  هذ� 
نبيل  فكر  عن  تعرّبون  بهم  نعتز  �لذين  �لثقافين  �ملر�سدين  من  �لأول 

و�أ�سيل نفخر به وب�ج�ده �سمن �لأجيال �لعربية �جلديدة.
ويف كلمته وجه معايل �لدكت�ر حممد ولد �أعمر جزيل �ل�سكر �إىل دولة 
ولل�سيخة  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  يف  مُمّثلًة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ليازية بنت نهيان �آل نهيان �سفرية �لألك�س� ف�ق �لعادة للثقافة �لعربية 

على ُح�سن �ل�ستقبال وكرم �ل�سيافة وعلى �جله�د �لكبرية لقامة هذ� 
"برنامج �ملر�سد �لثقايف" و�لذي كان  �حلفل �لبهيج للحتفال مب�سابقة 
قد �نطلق منذ ب�سعة �أ�سهر بدعم من برنامج �ل�سفرية وتاأطري و�إ�سر�ف 
�ملنظمة  م��ن  وت��ع��اون  و�ل��ع��ل���م  و�ل��ث��ق��اف��ة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  م��ن 

�لعربية للمتاحف.
كما وجه �ل�سكر للدول �لعربية �لتي جتاوبت مع هذه �ملبادرة ووّفرت كل 
يف  مبتاحفنا  �لثقافين  وللمر�سدين  فيها  م�ساركتها  لإجن��اح  �ل��ظ��روف 
بلد�ننا �لعربية و�أ�سحاب �ملبادر�ت �مل�ستد�مة �لذين ر�فق�نا ولعدة �أ�سهر 
يف خمتلف مر�حل وحمطات هذ� �لربنامج �ل��عد منذ �إطلقه يف �سهر 
مت  وم�سابقات  تدريبية  وور�سات  تن�سيقية  �جتماعات  من   2022 �أبريل 
تاأطريها من قبل متخ�س�سن و�س�ل �إىل ي�م �لتت�يج هذ� �لذي نحتفُل 
فيه بالفائزين و�ملكرمن و�سي�ف �لربنامج من خمتلف �جلهات و�لدول 

�لعربية.
�إىل  وبالإ�سافة  �لثقافية  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  لقاءنا  �إن   : معاليه  و�أ���س��اف 
�حتفالنا باملُت�جن و�ملُكرمن ه� �أي�سا منا�سبة نثّمن فيها جميعا بالنجاح 
�ملميز و�لإقبال �لكبري و�لتغطية �لعلمية �ل���سعة �لتي عرفتها خمتلف 
للثقافة  �ل��ع��ادة  ف���ق  �لألك�س�  �سفرية  وبرنامج  �لثقايف  �ملر�سد  فعاليات 
و�لعل�م  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  �أولته  و�ل��ذي  عامة  �لعربية 
�لأول�ية �لق�س�ى وتفاعلت بكل �يجابية مع �لأن�سطة �لتي مت �قرت�حها 
ووفرت كل �لإمكانيات لتنفيذها يف ظروف مريحة و�إ�سر�ِك �أغلب �لدول 
�لعربية و�لرتويج لها على �أو�سع نطاق.وقال : لقد كان �لتحدي بالن�سبة 
ه���ان وه� �أمر طبيعي لكل برنامج يطلق لأول مرة  �إىل �ملنظمة مبثابة �لرِّ
بطم�ح وتفاوؤل لتحقيق �لأهد�ف �ملرج�ة غري �أنه وبف�سل خربة �لألك�س� 
يف جمال �لعمل �لعربي �مل�سرتك وعزمية فريق برنامج �سفرية �لألك�س� 
ف�ق �لعادة للثقافة �لعربية وتعاون دولنا �لعربية ميكننا �لعتز�ز �لي�م 
وِفطنِة  ِر  تب�سُّ م��ن  ينبُع  حميٍد  لتقليٍد  �أوىل  ب��ذرة  زرِع  يف  جنحنا  باأننا 
�ل�سيخة �ليازية بنت نهيان �آل نهيان و�هتمامها بهذه �ملجالت و�طلعها 
�ل���سع على حاجيات متاحفنا �لعربية و�مل�سرفن عليها و�ملرتادين لها...
و�إذ نهنُئ �أنف�سنا ونهنُئ كافة �سركائنا بنجاح هذه �لدورة �لأوىل من �ملر�سد 
�أن يت���سل ب�سفة دورية وي�سرب لنا  �لثقايف فاإننا ناأمل لهذ� �لربنامج 
م�عد� �سن�يا يف متاحف بلد�ننا �لعربية ومع مر�سدينا �لثقافين للأخذ 
ح�سارتنا  بكن�ز  �لتعريف  يف  �لنبيلة  �لتاريخية  ر�سالتهم  لأد�ء  باأيديهم 
ومق�ماتها ون�سرها و�إب��ر�ز دور �لرت�ث �لثقايف يف تكري�ص قيم �لت�سامح 
و�ل�سلم و�لعي�ص �مل�سرتك، و�إز�حة �ل�س�رة �لنمطية على متاحفنا ليجعل 
منها ف�ساء�ت للمثاقفة وتبادل �لأفكار و�لإبد�ع و�لإنتاج �لثقايف و�حت�سان 

كل �ل�سر�ئح �لجتماعية دون ��ستثناء �أو �إق�ساء �أو متييز.
�لعزم  عاقدون  فنحن  �لثقايف  �ملر�سد  برنامج  يف  جنحنا  :مثلما  و�أ�ساف 
�لعادة  ف���ق  �لألك�س�  �سفرية  برنامج  �أن�سطة  بقية  يف  �أي�سا  �لنجاح  على 
للثقافة �لعربية بف�سل �لعز�ئم �ل�سادقة و�لن��يا �لطيبة و�لعمل �لدوؤوب 
�لأر�ص  هنا يف هذه  �أخ��رى  م��عيد  �هلل  �ساء  �إن  لنا  �ستك�ن  وقريب��������������ًا   ،
نعتمد  �ل��ذي  �لر�ئد  �لربنامج  �إط��ار هذ�  �لطيبة مع فعاليات جديدة يف 
و�إبر�ز  بر�جمها  وخمتلف  منظمتنا  ب��اإجن��از�ت  �لتعريف  يف  كثري�  عليه 

دورها يف �لرقي بالعمل �لعربي �مل�سرتك.

وع�س�  للمتاحف  �لعربية  �ملنظمة  رئي�ص  دهمايل  �ل�سرقي  �سعادة  وق��ال 
�ملجل�ص �ل�ست�ساري للمجل�ص �لدويل للمتاحف-�لأيك�م �لدويل : دعمنا 
لهذ� �لربنامج �ملتميز �لذي ي�سلط �ل�س�ء على �أحد �أهم وظائف �ملتحف 
وهي �لر�ساد �ملتحفي يرجع بالأ�سا�ص �إىل ك�نه يتطابق مع �أهم عن�سر يف 
خمططنا �ل�سرت�تيجي يف �ملنظمة وه� تك�ين وتاأهيل �لكادر �لب�سري يف 
�ملتاحف �لعربية للحفاظ على فعالية �أد�ئهم �ملهني، ورد �لعتبار جلميع 
يف  يك�ن�ن  �لذين  �ملتحفين  �ملر�سدين  فئة  خا�سة  فيها  �لعاملة  �لفئات 

�ل��جهة على �ت�سال مبا�سر مع كل �سر�ئح �لزو�ر.
هذه  يف  �مل�ساهمة  على  للمتاحف  �لعربية  �ملنظمة  عملت  لقد   : و�أ���س��اف 
�لإر�ساد  مبهنة  �خل��ا���ص  �لأك��ادمي��ي  �ملحت�ى  بت�فري  �لثقافية  �مل��ب��ادرة 
وقال  �مل�سارك�ن.  منها  ��ستفاد  �لتي  �لتك�ينية  للدور�ت  وبتاأطري  �لثقايف 
�أول للم�ساريع �خلا�سة يف �لتحالف �لأمريكي  �سعادة دين فيل��ص مدير 
منظمة  وه���  للمتاحف،  �لأم��ري��ك��ي  �لتحالف  ع��ن  بالنيابة   : للمتاحف 
ع�س�ية ت�سم 35000 متحف ومتحف متخ�س�ص يف �ل�ليات �ملتحدة 
باجل��ئز  �لفائزين  جميع  مع  �أك���ن  �أن  ي�سرفني  �لعامل  م�ست�ى  وعلى 
من  عاما  ثلثن  من  يقرب  ما  �لهامة..وخلل  باإجناز�تكم  للحتفال 
�ملهني  �لتعليم  على  و�لإ���س��ر�ف  للمتاحف  �لأمريكي  �لتحالف  يف  �لعمل 
و�لرب�مج �لدولية و�لجتماع �ل�سن�ي ومعر�ص �ملتاحف �لأكرب يف �لعامل 
و�لآن جملة �لتحالف �لأمريكي للمتاحف ، تعرفت على �لعمل �ل�ستثنائي 
ما  �لتي غالباً  �لثقايف  �ل��رت�ث  �ملتاحف وم��قع  ي�ستمر كل ي�م يف  �ل��ذي 
متر مرور �لكر�م ومع ذلك فاإن �لعمل �لذي تق�م به و�لذي يتم تكرميك 
�ل�سباب  لتعليم  تقدمها  �لتي  �لأ�سا�سية  �مل�ساهمة  على  �سهادة  ه�  ب�سببه 

و�لتما�سك �لجتماعي و�ملجتمعي و�ل�ستد�مة.
و�أ���س��اف : من خ��لل �لل��ت��ز�م بنقل ودع��م �ملعرفة ح���ل �ل��رت�ث �لثقايف 
�ملادي وغري �ملادي نتعرف على �أنف�سنا و�لآخرين وعلقتنا بالعامل وكل 
وم��قع  �ملتاحف  �أن  نعلم  ون��ح��ن  �لإن�سانية  �لتجربة  ع��ن  خ��ال��د  ه���  م��ا 
�لرت�ث �لثقايف هي �أ�سياء كثرية: �أماكن �ملعرفة و�لإلهام، وم�سادر �لفخر 
�لرت�ث  على  و�مل�سرفن  جمتمعاتنا،  يف  �حلي�ين  و�ل�سركاء  �ل�طني، 

�مل�سرتك �لذي يقدم �أعظم �إجناز�ت �لب�سرية و�أعظم �لكن�ز.
وقد مت عر�ص ملخ�ص مرئي عن مر�حل و�إجناز�ت برنامج �ملر�سد �لثقايف 

�لعربي.
بنت  �ليازية  �ل�سيخة  �لألك�س�  لدى  �لعربية  �لثقافة  �سفرية  عن  ونيابة 
�إجن��اح هذ�  �ساهم يف  �إىل  كل من  �ل�سكر و�لعرفان  �آل نهيان قدم  نهيان 
وخمت�سن  ووز�ر�ت  وم�ؤ�س�سات  �سركاء  من  �ل��ه��ادف،  �لعربي  �لربنامج 
على  �ل�س�ء  ت�سليط  �أج��ل   من  �جله�د  وب��ذل����  باإخل�ص  عمل��  �لذين 
�له�ية  وتعزيز  �لثقافة  على  للحفاظ  و�ل�سياحي  �لثقايف  �لإر�ساد  قطاع 

�لعربية.
من  �لعديد  تنظيم  �إطلقه  منذ  �لعربي  �لثقايف  �ملر�سد  برنامج  �سهد  و 
�إىل  �مل�جهة  و�مل�سابقات  و�لرتويجية  �لتفاعلية  و�لن�ساطات  �ل��رب�م��ج 
�ملر�سدين �لثقافين و�ملتاحف و�مل��قع �لأثرية �لعربية، لإبر�ز دور �ملتحف 
ثقافيا  مركز�  باعتباره  و�لتاريخية  �لرت�ثية  �له�ية  على  �ملحافظة  يف 
وبحثيا يق�م بت�عية �ملجتمع بفئاته �ملختلفة باله�ية �لثقافية و�سيختتم 

�لربنامج بج�لة تفاعلية يف �ملتاحف �لفائزة يف �سهر دي�سمرب �لقادم.

ت���زي��ع �جل����ئ��ز وت��ك��رمي �لفائزين وع��دد م��ن �ل�سخ�سيات على  وق��د مت 
/�لهيئات  و�ل��ث��ق��ايف  �ملتحفي  �لإر����س���اد  يف  �لتميز  �ل��ت��ايل:ج��ائ��زة  �ل��ن��ح��� 
�لرت�ث  ق��ط��اع   / و�ل�����س��ب��اب  �لثقافة  وز�رة  �لأول:  �ل��ف��ائ��ز  و�ل�������ز�ر�ت/: 
�ملتحدة وت�سلمت  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لثقايف /دولة  �إد�رة �لرت�ث  و�لفن�ن 
�ما  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �لآث��ار يف  ق�سم  رئي�ص  �ملناعي  �أ�سماء  �جلائزة 
و�لآث��ار/ �ملتاحف  �إد�رة  و�لآث���ار/  للثقافة  �لبحرين  �لثاين:هيئة  �لفائز 
خدمات  ق�سم  رئي�ص  �إبر�هيم  ف��دوى  �جلائزة  وت�سلمت  �لبحرين  مملكة 

�لزبائن ،�لفائز �لثالث: هيئة متاحف قطر/ دولة قطر.
�ما جائزة �لتميز يف �لإر�ساد �ملتحفي و�لثقايف /�ملتاحف و�مل��قع �لأثرية/: 
�لفائز �لأول : متحف وم�قع �سب�سطية/ دولة فل�سطن وت�سلم �جلائزة 
�لفائز  �ل�سياحة،  وز�رة  يف  للمتاحف  �لعامة  �لإد�رة  مدير  عقل  ف��ر����ص 
�لثاين: متحف جربة للرت�ث �لتقليدي/ �جلمه�رية �لت�ن�سية ،وت�سلمت 
�سيدي  متحف  �لثالث:  ،�لفائز  �ملتحف  حمافظة  �لعل�ي  �سنية  �جلائزة 
حممد بن عبد �هلل �ل�س�يرة / �ململكة �ملغربية ، وت�سلمت �جلائزة غيثة 

�لر�ب�يل حمافظة �ملتحف.
�ملتفردة  �مل�ساركات  /تكرمي  و�لثقايف  �ملتحفي  �لإر�ساد  يف  �لتميز  وجائزة 
/:�لتكرمي �لأول : مرمي �لرئي�سي / متحف �لتاريخ �لطبيعي /�سلطنة 
�ل�طني  �لعم�مي  �ملتحف   / �هلل  خلف  �سادية   : �لثاين  �لتكرمي   ، عمان 
�سطيف/ �جلمه�رية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية ، �لتكرمي �لثالث 

: ريا�ص باكروم / متحف �ملكل / �جلمه�رية �ليمنية.
 وم�سابقة �ملر�سد �لثقايف للأفكار و�مل�ساريع �مل�ستد�مة:�لفائز �لأول : عز 
�لدين حجاج - جمه�رية �ل�س�د�ن عن م�سروع تط�ير �لبنية �لتفاعلية 
عن  �لعر�ق  جمه�رية   - �سالح  ليلى  �لثاين:  �لفائز   ، �لعربية  للمتاحف 
م�سروع  تعايف �مل�روث �لثقايف بعد �ل�سر�ع مبادرة تعاون مع متحف بغديد� 
للرت�ث �ل�سرياين ،�لفائز �لثالث: �سمية �لبجاوي - �جلمه�رية �لت�ن�سية 
عن م�سروع �ملر�سد �لثقايف �ملتنقل ومت تكرمي �أف�سل مرمم عربي : من 
جمه�رية �لعر�ق �ملرمم �لأثري �ملخت�ص يف �لعمارة و�ملنق�لت �ملهند�ص 

في�سل فرحان.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن جميع �لفائزين �لعاملن باملتاحف �سيح�سل�ن على 

ع�س�يتي �ملنظمة �لدولية للمتاحف و�لتحالف �لأمريكي للمتاحف.
كما مت تكرمي 5 من رو�د �لإعلم و�لإر�ساد �لثقايف: �سعادة حمد �لكعبي 
عبد�لرحيم  عنه  نياية  �لتكرمي  وت�سلم  �لحت���اد  ج��ري��دة  حترير  رئي�ص 
�لفد�غ  ليلى  و���س��ع��ادة  �لحت���اد  ج��ري��دة  يف  �ملحليات  ق�سم  رئي�ص  �لنقبي 
مديرة �ملتحف �ل�طني �ل�سع�دي وعلي �آل �سل�م م�ست�سار ثقايف وم�ؤ�س�ص 
م�قع "��ساأل علي " ومقدم برنامج "دروب"، و�لدكت�ر م�سطفى �ل�سريف 
�أمن �س�ن �لرت�ث �لثقايف يف �لهيئة �لعامة للآثار  ، نائب  �أثري  مرمم 
و�لإعلم يف �ل�س�د�ن ، و�لدكت�ر عيد �ليحيى باحث وكاتب ومقدم �سل�سلة 
"على خطى �لعرب"، ومايا حتاحت معد رئي�سي يف قناة �لعربية ومعده 

�سل�سلة برنامج على خطى �لعرب.
و�ختتم �حلفل بتقدمي عر�ص ثر�ثي ثقايف فني مميز لل�سرية �لهللية  
" وكلمة ختامية لذكرى و�يل مديرة  �مل�سرحية  " �ل�ر�سة  قدمته فرقة 
وتقدمي  �ل�طن  ق�سر  يف  ج�لة  �أعقبته  �لعربي  �لثقايف  �ملر�سد  برنامج 

عر�ص فني �س�ئي.

حممد بن نهيان بن مبارك ي�سهد حفل توزيع جوائز برنامج املر�سد الثقايف العربي
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اأخبـار الإمـارات
ق�ساء اأبوظبي تنجز نحو 170 األف طلب ق�سائي عن بعد خالل 6 اأ�سهر 

•• اأبوظبي-وام:

908 طلبات ق�سائية  و  �ألفاً   169 �أب�ظبي،  د�ئ��رة �لق�ساء يف  �أجن��زت 
عن ُبعد، مبعدل �إجناز بلغ %92 خلل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 
�أمام حماكم  �ملنظ�رة  �لدعاوى  �لإجناز يف  ن�سبة  2022، فيما و�سلت 
�أب�ظبي �إىل %99 باإجمايل 20 �ألفاً و 563 دع�ى، �إىل جانب عقد 
�لعمليات  �أد�ء  تقرير  و�أظهر  مرئية.  حماكمة  جل�سة  و628  �ألفاً   25
�حلي�ية ن�سف �ل�سن�ي لد�ئرة �لق�ساء لعام 2022، �أن عدد �لدعاوى 
بلغ  و�لإد�ري����ة  �ملدنية  و�ل��دع��اوى  للأ�سرة  �أب�ظبي  حمكمة  يف  �ملنجزة 
�لتجارية  �ملحكمة  �أمام  �لدعاوى  �سجلت  فيما  630 دع�ى،  و  �آلف   5
�إىل  �لعمالية  �ملحكمة  يف  �ملنجزة  �لق�سايا  عدد  وو�سل  دع�ى،   2400
�لأحكام  تنفيذ  طلبات  �إجمايل  بلغ  حن  يف  ق�سية،   243 و  �آلف   5

�مل�ست�سار  �سعادة  و�أكد   .98% �إجناز  بن�سبة  طلباً   447 و  �آلف   107
معدلت  �أن  �أب���ظ��ب��ي،  يف  �لق�ساء  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �ل��ع��ربي،  �سعيد  ي��سف 
�لإجناز �ملرتفعة للعمليات �لق�سائية و�لعدلية، يف ظل تطبيق منظ�مة 
�لنقلة  تعك�ص  �أب�ظبي،  حماكم  يف   100% بن�سبة  ُبعد  عن  �لتقا�سي 
�لن�عية �ملحققة يف تط�ير �خلدمات و�لرتقاء بالأد�ء �مل�ؤ�س�سي، متا�سياً 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�س�ر  �ل�سيخ  �سم�  ت�جيهات  م��ع 
جمل�ص �ل�زر�ء، وزير دي��ن �لرئا�سة، رئي�ص د�ئرة �لق�ساء يف �أب�ظبي، 
ت�جهات  ي��دع��م  مب��ا  �لق�سائي،  �ل��ن��ظ��ام  يف  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  لتطبيق 
�مل�ست�سار ي��سف �لعربي،  �أب�ظبي لتحقيق �لريادة عاملياً. و�أكد  حك�مة 
�جلديدة  �ل�سرت�تيجية  خطتها  تنفيذ  �إط��ار  يف  �لق�ساء  د�ئ��رة  �هتمام 
2021 – 2023، ب�سمان �ل�ستد�مة و��ستمر�رية �لأعمال يف خمتلف 
م�ست�سرفة  م�ستهدفات  و���س��ع  م��ع  �لق�سائية،  و�لعمليات  �لإج�����ر�ء�ت 

و�ل��سائل  �لتقنيات  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  �ل��رق��م��ي  وللنت�سار  للم�ستقبل 
خيار�ت  يتيح  مبا  مبتكرة،  بطريقة  وت�ظيفها  �حلديثة  �لتكن�ل�جية 
متعددة �أمام �ملتعاملن يف �ل��س�ل �إىل �خلدمات �لق�سائية و�لعدلية. 
و �أفاد �لتقرير �لإح�سائي خلل �ل�ستة �أ�سهر �لأوىل من �لعام �جلاري، 
�ألفاً   66 بلغ  �أب�ظبي،  �لعامة يف  �لنيابة  �إىل  �ل����ردة  �لق�سايا  باأن عدد 
و�أو�مر  و993،  �ألفا   19 �جلز�ئية  �لأو�م���ر  و�إج��م��ايل  ق�سية،  و154 
 556 �ألفا و   39 206، و�إج��ر�ء�ت تنفيذ �لأحكام  �ألفا و   37 �لإحالة 
�إجر�ء، فيما �سجلت �لطلبات �لإلكرتونية �ملنجزة يف �لنيابة �لعامة 49 
�ألفاً و 61 طلباً، و�لتحقيقات عن ُبعد 6 �آلف و 182 حتقيقاً. �أما فيما 
يتعلق باإح�سائيات �خلدمات �لعدلية يف �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ثيقات، 
�ألفا  �ألفا و958 معاملة للكاتب �لعدل، و41   44 فقد ت�سمنت �إجناز 
معاملة  و2514  �مل��رئ��ي،  �لت�سال  تقنية  عرب  ت�ثيق  معاملة  و893 

الإ�سعاف الوطني ينظم ور�سة توعية 
مبنا�سبة اليوم العاملي لالإ�سعافات الأولية 

•• اأبوظبي-وام:

من�سات  ع��ل��ى  للجمه�ر  مفت�حة  ت���ع���ي��ة  ور���س��ة  �ل�طني"  "�لإ�سعاف  ن��ظ��م 
�لت�سال �ملرئي ح�ل �أ�س�ص �لإ�سعافات �لأولية و�لإنعا�ص �لقلبي �لرئ�ي وجهاز 
�لأولية  للإ�سعافات  �لعاملي  �لي�م  مبنا�سبة  وذل��ك  �لآيل،  �لقلب  رجفان  مزيل 
و�لذي يحتفي �لعامل به �سن�يا لت�سليط �ل�س�ء على �أهمية �لإ�سعافات �لأولية 
يف �إنقاذ �لأرو�ح و�حلفاظ على �سلمة �لآخرين. وتاأتي هذه �ملبادرة �سمن �لتز�م 
بن  �لإ�سعافية  و�لثقافة  �ملعرفة  وتر�سيخ  بن�سر  �ملت���سل  �ل�طني  �لإ�سعاف 
�أفر�د �ملجتمع، و�لتي تعد حم�رية، خا�سة يف �لدقائق �لأوىل �حلرجة للحالت 

�لطارئة، وقد ت�سهم يف �إنقاذ حياة �ملر�سى و�مل�سابن �أو تقليل �مل�ساعفات.

الفجرية واحة االأمن واالأمان.

برعاية حمد بن حممد  ال�سرقي وتوجيهات ويل عهده الأمني...  تت�سدر اإمارة الفجرية امل�سهد العاملي بالأمن والأمان, ح�سب موقع نومبيو الأمرييكي

وم������ع ت�������س���در �م���������ارة �ل���ف���ج���رية 
و�لمان،  بالمن  �لعاملي  للم�سهد 
حمد  ب��ن  ر����س��د  �ل�سيخ  �سم�  �ك���د 
�لفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  �ل�����س��رق��ي 
�ملنا�سبة،  بهذه  و�لع���لم  للثقافة 
وب��ك��ل �ل��ف��خ��ر و�لع���ت���ز�ز، ع��ل��ى �ن 
�ل�سع�ر بالمن و�لمان، ه� مفتاح 
�لد�خلية  و�لطماأنينة  �ل�����س��ع��ادة، 
�ن�����س��ان. وي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه ومعه  لي 
�ل�سعي �ملت���سل �ىل �لعمل و�جلد 

و�ملثابرة و�لجتهاد و�لجناز. 
     وقبل �يام معدود�ت وبكل �لفخر 
و�لعتز�ز، ت�سدرت �مارة �لفجرية 
�ل��ع��امل��ي يف م���ؤ���س��ر �لمن  �مل�����س��ه��د 
�ف��اد م�قع  �لعاملي. حيث  و�لم��ان 
"ن�مبي�" �لمريكي �ملتخ�س�ص يف 
باأن �ملدينة  �ملعي�سة  ر�سد تفا�سيل 
مكانتها  ت���ع���زي���ز  يف  جن���ح���ت  ق����د 
�لعاملية  �ل���ج��ه��ات  �ك���ر  ك��اح��دى 
ع���ل���ى م�����س��ت���ي �لم������ن و�لم�������ان. 
على  �لفجرية  �م��ارة  وق��د ح�سلت 
م�ؤ�سر  ع���ل���ى  ن��ق��ط��ة   93012
�لعام  يف  �مل���دن  لم���ان  "ن�مبي�" 
2022، لتتف�ق بذلك على 465 

مدينة يت�سمنها �مل�ؤ�سر �لعاملي. 
    و�ل�س��هد و�لجن��از�ت �ملت��لية 
�ل��ك��ث��رية، ه��ي �ل��ت��ي ج��ع��ل��ت �م���ارة 
�لعاملي  �مل�سهد  تت�سدر  �ل��ف��ج��رية 
يف م���ؤ���س��ر �لم�����ان �ل��ع��امل��ي. فمن 
مت�سي  جن����اح����ات  �ىل  جن����اح����ات 
�لر�ئدة  باخلط��ت  قدما  �لم��ارة 
كل  خم����ت����ل����ف  يف  و�مل������ت��������ل������ي������ة، 
�لجتماعية،  و�ملجالت  �لقطاعات 
و�ل����ث����ق����اف����ي����ة، و�لق����ت���������س����ادي����ة، 
و�لتنمية  و�لريا�سية،  و�ل�سياحية، 
�ساملة،  روؤي������ة  ���س��م��ن  �ل���ك���ب���رية، 
وب�����س��رية ث��اق��ب��ة، ت��ق���م ع��ل��ى بنية 
حتتية م�ستد�مة ومتكاملة، تدعم 
تناف�سية �لدولة، من خلل تنظيم 
وت�سييد  حمكم،  وتخطيط  ر��سخ، 
�ملت��لية،  �لتحتية  �لبنية  مل�ساريع 
وف������ق �ف�������س���ل �مل����ع����اي����ري، و�رق������ى 

�مل���سفات �لعاملية.
بطفر�ت  �لإم�������ارة  ح��ظ��ي��ت  ح��ي��ث 
وك���ب���رية، وقفز�ت  ت��ن��م���ي��ة لف��ت��ة 
�ل�سن��ت  خ��لل  ه��ام��ة،  تط�يرية 
�مل����ا�����س����ي����ة، ع�����رب جم����م�����ع����ة من 
تتكامل  �لتي  �لن�عية،  �لجن���از�ت 
و�ل�سامل  �مل��ت�������س��ل  �لزده����ار  م��ع 
�لتي ت�سهده �لمارة عاما بعد عام، 
يف �إطار �مل�سرية �لتنم�ية �ل�ساملة 

�مارة  �لم��ار�ت عامة، ويف م�سرية 
��ستعر�ص  خا�ص،  ب�سكل  �لفجرية 
�لتجلي  ع���ل���ي  �ل�����س����ت����اذ  م����ع����ايل 
م�سرية �لنه�سة يف �مارة �لفجرية، 
بكل  مت���سلة،  �جيال  ثلثة  عرب 
وميادينها.  وحق�لها،  قطاعاتها، 
م�����ث����ق����ا م���ع���ل����م���ات���ه �ل����غ����زي����رة، 
وذ�ك��رت��ه �لم��ي��ن��ة و�ل��دق��ي��ق��ة، مبا 
من  �خلا�سة  مبحف�ظاته  يكتنزه 
ع��م��لت ق��دمي��ة، وط����ب��ع بريدية 
�لب�مات  �ىل  ب��ال���س��اف��ة  م��زم��ن��ة، 
و�لتي  و�ملنظمة،  �لكثرية  �ل�س�ر 
�ملتن�عة،  بال�س�ر  ل��لم��ارة  ت����ؤرخ 
للم�سرية  �مل���ث��ق��ة  و�ل��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ة 

�لحتادية عاما بعد عام. 
�لتمنيات  و�طيب  �لتهاين  ��سدق   
�ىل �أ�سحاب �ل�سم� �ل�سي�خ و�هايل 
�م����ارة �ل��ف��ج��رية، وم����ط��ن��ي دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �لكر�م.
     ����س��ت��ه��ل م��ع��ايل �ل���س��ت��اذ علي 
�ملنا�سبة  ب���ه���ذه  ح��دي��ث��ه  �ل��ت��ج��ل��ي 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة، ب���رف���ع ����س��م��ى �ي���ات 
مقام  �ىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات  �ل��ت��ه��اين 
��سحاب  �ل�سي�خ  �ل�سم�  ��سحاب 
�ل�سم�  ����س��ح��اب  و�ىل  �لم������ار�ت، 
�لمناء،  �ل��ع��ه���د  �ول���ي���اء  �ل�����س��ي���خ 
�لم�������ار�ت  دول������ة  م�����ط���ن���ي  و�ىل 
�لعربية �ملتحدة �لكر�م ب�سكل عام، 
و�ىل �هايل �لفجرية ب�سكل خا�ص 
�لتقدم  من  و�مل��زي��د  �ملزيد  متمنيا 
�لمام  و�لزده�����ار، و�ىل  و�ل��ت��ط���ر 

و�مل���ت���������س���ل���ة، يف دول�����ة �لم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة. 

حديث من القلب اىل القلب 
وبهذه �ملنا�سبة �لتاريخية �ملجيدة، 
كان لبد لنا من جل�سة ح��ر �سريح 
وم������س���ع��ي وه�����ادف، م���ع معايل 
�لتجلي  م�سطفى  ع��ل��ي  �ل���س��ت��اذ 
�لد�ئرة  م��دي��ر   – ن��ا���س��ر  �أب����   –
�ملالية يف �إمارة �لفجرية، و�ل�ساهد 
�حل�سيف على تط�ر �لم��ارة منذ 
�لبد�يات، و�لذي ت�ىل هذه �لد�رة 
ويزيد،  ق��رن  ن�سف  منذ  �لعتيدة 
ول��ث��لث��ة �ج���ي���ال م��ت����ل��ي��ة. فغد� 
�ل��ي���م م��در���س��ة خم�����س��رم��ة، حيث 
ثقافته  ب�����س��ع��ة  �جل��م��ي��ع  ي�����س��ت��ن��ري 
و�سم�لية خربته، و�سفافية �إد�رته، 
خدمة  يف  و�إخ����ل�����س����ه  و�أم����ان����ت����ه 

�لمارة، و�لدولة و�ملجتمع. 
ويذكر معايل �ل�ستاذ علي �لتجلي 
�ن���ه يف �ح����دى ل���ق���اء�ت ���س��م��� ويل 
بن  �ل�سيخ حم��م��د  �لم���ن  �ل��ع��ه��د 
�مل�س�ؤولن  �حد  مع  �ل�سرقي  حمد 
�ل��ي��اب��ان��ي��ن خ���لل زي��ارت��ه لمارة 
�ل��ف��ج��رية وب��ح�����س���ر م��ع��ال��ي��ه، �ن 
لل�سيف  ق����ال  �ل��ع��ه��د  ويل  ���س��م��� 
�لياباين م�سري� �ىل معايل �ل�ستاذ 
ع��ل��ي �ل��ت��ج��ل��ي �ن ه���ذ� �ل��رج��ل قد 
خ����دم ج����دي وخ�����دم و�ل������دي و�ن���ا 

لثلثة �جيال مت��لية. 
وبهذه �ملنا�سبة �لتاريخية يف م�سرية 

�خل�ص �ملدر�سن و�قبال �لطلب 
لفتا. 

قطاع ال�شحة العامة
قال  �لعامة  �ل�سحة  قطاع  وح���ل 
�ل���ت���ج���ل���ي: يعترب  ع���ل���ي  �ل����س���ت���اذ 
م�����س��ت�����س��ف��ى �ل����ك�����ي����ت ه������ �ق�����دم 
�لفجرية،  �م�������ارة  يف  م�����س��ت�����س��ف��ى 
ب��ج����ر �حل�سن  �ن�����س��اوؤه  وق���د مت 
�ل��ت��اري��خ��ي يف �ل��ف��ج��رية، وت�����ىل 
�لفريق �لطبي قادما على دفعات، 
كل �سهرين، حيث �لعناية �لكاملة 
ل����ل����م����ر�ج����ع����ات، و�ل����ف����ح����������س����ات، 
و�لعلجات، و�لدوية، وكان حاكم 
�ل���ك����ي���ت �ل�����س��ق��ي��ق��ة ي���م��ه��ا �مري 
�ل��ك���ي��ت �مل���رح����م �ل�����س��ي��خ عبدهلل 

�ل�سامل �ل�سباح. 

الزراعة يف الفجرية
�لن�ساط  ع����ن  م���ع���ال���ي���ه  وحت������دث 
�لزر�عي يف �مارة �لفجرية ببد�ياته 
�ل��زر�ع��ي��ة يف  ك��ان��ت �ملنطقة  ق���ال: 
�ل��ف��ج��رية م��ت��م��ي��زة، وكانت  �م����ارة 
ودول  �ملت�ساحلة،  �لم����ار�ت  ت���زود 
�خل���ل���ي���ج م���ث���ل ق���ط���ر و�ل���ك����ي���ت 
للتدخن.  ب��ال��غ��ل��ي���ن  و�ل��ب��ح��ري��ن 
ذل���ك  �ىل  وي���������س����اف  و�أ��������س�������اف: 
عام  تباعا  �مل��سمية  �لتم�ر  �ن��ت��اج 
و�لتط�ير  �لت�����س��اع  م��ع  ع���ام،  بعد 
�مل����ت�����������س����ل، ح���ي���ث ت���ن���ت���ج م�����ز�رع 
�ن��ع  �ج����د  �ل��ف��ج��رية  يف  �لنخيل 
�لروة  �س�ؤ�ل عن  �لتم�ر.  وح���ل 
ق��ال معاليه:  �لم��ارة  �ل�سمكية يف 
ب�سمك  �ل��ف��ج��رية  �م�����ارة  ت�����س��ت��ه��ر 
�سمك  و  و"�ل�سال"،  "�ل�سنعد"، 
و�سمك  �بر�هيم"،  "�ل�سلطان 
"�لبياح"،  و���س��م��ك  "�ل�سعري"، 
و�سمك  "�ل�سردين"،  و����س���م���ك 

"�لغليا" وغريها.

املحاكم ال�شرعية
وح�����ل ����س����ؤ�ل ع��ن ن�����س��اط �لئمة 
من  و�لعلماء  و�لق�ساة  و�خلطباء 
ق��ال معاليه: كانت  �ل��دي��ن،  رج��ال 
تق�م  �ل�سع�دية  �لعربية  �ململكة 
�ل�سرعية،  �مل��ح��اك��م  ك��اف��ة  بتم�يل 
جانب  �ىل  ف���ي���ه���ا،  و�مل�����ظ����ف����ن 
�لق�ساة و�مل�ست�سارين، وكان �حلكم 
�ل�سرعي م�سدره �ملحاكم �ل�سرعية 

ل غري. 

املنطقة ال�شناعية
م�سرية  يف  �لبد�يات  �ىل  وبالع�دة 
�ل�ستاذ  م��ع��ايل  �ل��ن��ه�����س��ة، حت���دث 
�ملنطقة  ن�ساط  ح�ل  �لتجلي  علي 
�ل�سناعية: يف �لعام 1954 حيث 
�ل��ف��ج��رية كر�جان  ي���ج��د يف  ك���ان 
و�عمال  �ل�سيار�ت  لت�سليح  فقط 
�لغرفة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����س��ي��ان��ة، 
وك���ذل���ك ل��ك��ث��اف��ة �ل���زر�ع���ة وكرة 
�مل�����ز�رع يف �لم�����ارة. و�أ����س���اف: ثم 
وغدت  �ل�سناعية  �ملنطقة  تط�رت 
وتط�ر  �مل�سانع  بتن�ع  �من�ذجية 
�سناعة  م��ن  �ل�سناعية،  �لع��م��ال 
�ل���س��م��ن��ت يف دب����ا �ل���ف���ج���رية، �ىل 
�ملفرو�سات،  �ىل  �لطاب�ق،  �سناعة 
و�لعمال  �ل�سيانة،  ���س��رك��ات  �ىل 
�ل�سناعات  �ىل  �مل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، 
�لفايرب  �ىل  �لخ���رى،  �لتح�يلية 
�ىل  �لن������رتل�������ك،  �ىل  ج����ل�����ص، 
�ل�س�ف �ل�سخري، وغري ذلك من 

جمالت �ل�سناعة.

ن�شاط ثقايف �شامل 
�لثقايف  �لن�ساط  عن  �س�ؤ�ل  وح���ل 
معايل  ق����ال  �ل���ف���ج���رية  �م������ارة  يف 
تعترب  �ل���ت���ج���ل���ي:  ع���ل���ي  �ل����س���ت���اذ 
�حلك�مات  م��ن  �ل��ف��ج��رية  حك�مة 
�ملت�ساحلة  �لم����ار�ت  يف  �ملتقدمة 
�لثقافة،  ن�����س��ر  يف  �خل��ل��ي��ج  ودول 
�ملثقفن  ل���دى  �حل�����ف���ز  وت��ن��م��ي��ة 
�س��ء يف نطاق �ملد�ر�ص �و �لن��دي 
�و �ملجال�ص �و �جلامعات �و و�سائل 
�ل���دوري���ة  �مل���ن���ت���دي���ات  �و  �لع������لم 
�ل�طنية  �ملتا�سبات  �و  و�مل��سمية 
حد  على  و�لجتماعية  و�لدينية 
�مل��ب��دع���ن يح�سل�ن  ���س����ء. وك���ان 
د�ئ���م���ا ع��ل��ى م��ك��اف��ات جم��زي��ة من 
����س��ح��اب �ل�����س��م��� �ل�����س��ي���خ، ومن 

�مل�س�ؤولن. 
وم�����ث�����ال ذل������ك رع�����اي�����ة �ل�����ن�������دي 
وتاأمن  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
�مل���������س����اك����ن، و�مل���������س����اري����ف �����س������ء 
لقتناء  �و  للنقل،  �و  للملب��سات 
�لكتب و�ملر�جع، �و �ملكارم �لخرى 
ل���رع���اي���ة �مل�������ه�����ب، وت���ع���زي���ز دور 
�ل�سعر�ء،  م��ن  و�ملثقفن،  �لثقافة 
و�لكتاب، و�خلطباء، و�ملحا�سرين، 

د�ئما باأذن �هلل. 
�ن ح�س�ل  باملنا�سبة  و�أك��د معاليه 
�لتقدير  هذ�  على  �لفجرية  �م��ارة 
�لعاملي بالمن و�لمان، ه� ح�ساد 
�مل��ت�������س��ل، من  ل��لزده��ار  طبيعي 
ج��ي��ل �ىل ج��ي��ل، وم���ن ق��ط��اع �ىل 
�لتفا�سل  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع��ل��ى  ق���ط���اع، 
و�ل����ت����ك����ام����ل، ب���ب�������س���رية ث���اق���ب���ة، 

وط�حات لي�ص لها حدود.
 

معايل علي التجلي يتذكر.
ويع�د معايل �ل�ستاذ علي �لتجلي 
�مارة  �ملالية يف  �لد�ئرة  مدير عام 
�لفجرية بالذ�كرة �ىل ن�سف قرن 
ويزيد. و�لذكريات �سدى �ل�سنن 
�لبد�يات  م��ن��ذ  ي���ق����ل:  �حل���اك���ي، 
يتميز �مل�س�ؤول�ن يف �مارة �لفجرية 
�ل����ح��د يف �لعمل،  �ل��ف��ري��ق  ب���روح 
ب�سكل  د�ئ��م��ا  �ل��ف��ري��ق يعمل  وه���ذ� 
م���ربم���ج وم���ت���ك���ام���ل، وي��ع��ن��ى بكل 
�لتفا�سيل ملختلف �لقطاعات، وه� 
��سا�ص �لتط�ر و�لتنمية و�لزدهار، 
ح���ي���ث �لي�����ث�����ار ����س���ي���د �لج�����������ء، 
هاج�ص  و�ل���ت���ك���ام���ل  و�ل���ت���ف���ا����س���ل 

�جلميع.

قطاع التعليم 
�لمارة  يف  �لتعليم  م�سرية  فح�ل 
يق�ل معايل �ل�ستاذ علي �لتجلي: 
لقد بد�أت م�سرية �لتدري�ص يف �مارة 
�لدولة  �سيف  مب��در���س��ة  �ل��ف��ج��رية 
�ملدر�سة  ث����م   ،1966 �ل����ع����ام  يف 
�لح��م��دي��ة �ل��ت��ي ج���اءت ب��دع��م من 
�لبعثة  وباأ�سر�ف  �لك�يت  حك�مة 
دعمت  حيث  �لك�يتية  �لتعليمية 
حك�مة �لك�يت �ملدر�سة باملدر�سن 
وكان  وب��ال��ق��رط��ا���س��ي��ة،  وب��ال��ك��ت��ب 

و�مل���ت���ح���دث���ن، و�ل���ن���ا����س���ري���ن، مما 
�نع�ص �ملكتبات، ووفر �لكتب، و�سجع 
على �قامة �ملعار�ص �لثقافية، كما 

�ساعف من �لطم�حات.
�لفجرية  �م�������ارة  ت�������زد�ن  و�ل����ي�����م 
بامل�ساجد حيث ي�جد 64 م�سجد� 
كما  �لوق����اف،  ل�����ز�رة  تابعة  كلها 
ي����ج���د خ��م�����ص ج���ام���ع���ات، وث���لث 
مطابع، ��سافة �ىل مكتبة جامعة 
خا�سة بالدي��ن �لمريي، وغريها 
لل�سعر�ء  �خل��ا���س��ة  �مل��ك��ت��ب��ات  م���ن 

و�لكتاب و�مل�ظفن. 
ن����ادي  ولب�������د م����ن �ل������س�����ارة �ىل 
�إم��������ارة  �ل���ع���ت���ي���د يف  �ل���ف���رو����س���ي���ة 
ي�ستقطب  و�ل�����������ذي  �ل����ف����ج����رية 
�لهاوين و�ملحرتفن مل���سلة هذه 
تاريخنا  يف  �ل��ع��ري��ق��ة  �ل��ف��رو���س��ي��ة 

�لعربي و�ل�سلمي. 

ال�شياحة والت�شوق
وح�������ل �ل�������س���ي���اح���ة و�ل���ت�������س����ق يف 
علي  �ل�ستاذ  معايل  ق��ال  �لم���ارة، 
�م����ارة  يف  �لن  ي����ج���د  �ل��ت��ج��ل��ي: 
حديثا  ف���ن���دق���ا   21 �ل����ف����ج����رية 
وم�����ت�����ط������ر�، وك�����ذل�����ك ع������دد من 
مثل  و�ملتكاملة،  �حلديثة  �ل�س��ق 
ومركز  �لتجاري،  �لفجرية  مركز 
و�لفجرية  �لفجرية،  �سنرت  �سيتي 
م�ل، ومركز �س�ق كارف�ر، ومركز 
�لل�ل� وغريها. كما تتزين �لمارة 
ب����ع����دد م����ن �ل������������دو�ر�ت �جل����ذ�ب����ة 
و�لر�ئقة، مثل دو�ر �ل�سقر، ودو�ر 
ودو�ر  �مل��ب��خ��رة،  ودو�ر  �ل����دي������ن، 

�لدلة، ودو�ر مر�ص، وغريها. 
منتجع  ويق�سد  معاليه:  و�أ���س��اف 
�لفجرية  �م������ار�ة  يف  م�����س��ب  ع���ن 
و�ملجم�عات  �ل��ع��ائ��لت،  ع�����س��ر�ت 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة �ل������ف����دة ع��ل��ى م���د�ر 
�ملعدنية  �مل�����ي�����اه  ح���ي���ث  �ل�������س���ن���ة، 
لل�ستجمام  ط���ل���ب���ا  �ل�������س���ح���ي���ة، 
�و  �ملنطقة،  يف  �خللبة  بالطبيعة 
طلبا لل�ست�سفاء و�لقبال يتز�يد 
عاما بعد ع��ام.  و��ستطرد �ل�ستاذ 
ع��ل��ي �ل��ت��ج��ل��ي ي���ق����ل: ولب����د من 
�لت�قف ونحن نتكلم عن �ل�سناعة 
من  و�ل�سياحة  و�لثقافة  و�لتجارة 
�جلغر�يف  �مل���ق��ع  �ن  �ىل  �ل����س���ارة 
�مل���ت���م���ي���ز لم�������ارة �ل���ف���ج���رية على 
عمان،  و���س��اح��ل  �ل��ه��ن��دي،  �ملحيط 
�مل��نىء  �ق��رب  لتك�ن  �ك�سبها  ق��د 
ل����دول �خلليح.  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ل��ل��ع��امل 
حيث وج�د �مليناء و�ملطار و�ملنطقة 
�حلرة يف حميط جتاري و�سياحي 
و�حد. وكذلك �ملعار�ص �ل�سناعية 
��ساف  مما  �ملت���سلة،  و�لتجارية 
�ىل مم��ي��ز�ت �لم����ارة �ل��ك��ث��ري من 
وغربا،  ���س��رق��ا  �ل��ع��امل��ي  �له���ت���م���ام 
�س��ء يف تخزين �لنفط وم�ستقاته، 
و�لزي�ت وتن�عها، و�ل�سلع �لخرى، 
ت�سهيل  يف  �ل�����س��ن��اع��ي��ة،  ك��امل��ع��د�ت 
�لعفاء�ت من  �و  �لت�سدير،  �عادة 
�ل�سر�ئب يف �ملنطقة �حلرة، �و يف 
حركة �ملغادرة و�لع�دة ذهابا و�يابا 

للجميع على مد�ر �لعام.

باقة متميزة من التجار
و��سار معايل �ل�ستاذ علي �لتجلي 
�ىل �لن�ساط �لدوؤوب لغرفة �سناعة 
وزر�ع��ة وجت��ارة �لفجرية، وكذلك 

تثمر  حيث  �لقت�سادية،  �ل��د�ئ��رة 
وفر�ص  و�حل������ف����ز  �ل��ت�����س��ه��ي��لت 
�لعمل باذكاء �لطم�حات، وب�ج�د 
�لبارزين حمليا  �لتجار  نخبة من 
و�ق��ل��ي��م��ي��ا و�ل���ذي���ن ي��ج��م��ع���ن بن 
خربة �ل�سياب وطم�حات �ل�سباب، 
و�لتفاوؤل �لد�ئم مب�ساعفة �لنجاح 
و�لتميز و�لبد�ع. حيث يت�فر �ملناخ 
وبالفعل  �لناجح،  للعمل  �ل�سحي 
و�ل���ت���ف���اع���ل، ل��ت��ح��ق��ي��ق �له������د�ف 
و�لتنمية،  �ل��ت��ط���ي��ر  يف  �مل��ن�����س���دة 
�لد�ئم  و�لتفاوؤل  �لفر�ص،  وك�سب 

مب�ستقبل �ف�سل. 
�إم��������ارة  �أب���������رز �ل����ت����ج����ار يف  وم������ن 
بن  �زدهارها  م�كب  يف  �لفجرية، 

�لأم�ص و�لي�م هم: 
عبد�لغف�ر  ه��ا���س��م  -حم���م���د   1

بهروزيان.
عبد�لغف�ر  ���س��ري��ف  -حم��م��د   2

بهروزيان.
�سعادة. �أمن  حممد  -عبد�لرز�ق   3
��سكندر. عبد�ل�هاب  علي  -حممد   4

�ملك�سح. �سلطان  بن  -عبدهلل   5
�لع��سي. �أمن  -حممد   6

جا�سم. بن  -م��سى   7
رف�����ي�����ع  حم������م������د  -ح������ب������ي������ب   8

�لع��سي.
�ملل. علي  -حممد   9

عبيد. -�سعيد   10
خلفان. عبيد  -خلفان   11

وغريهم وغريهم....

روؤية م�شتقبلية
لتط�ر  �مل�ستقبلية  روؤي��ت��ه  وح����ل 
�إم�����ارة �ل��ف��ج��رية و�زده����اره����ا نح� 
�مل�ستقبل �لف�سل د�ئما، قال معايل 
�سبابنا  �ن  �لتجلي:  علي  �ل���س��ت��اذ 
وعل�مهم،  ب��ك��ف��اء�ت��ه��م  ق�������ادرون 
�بائهم  خ����رب�ت  م���ن  و�ل����س���ت���ف���ادة 
�مل�سرية،  ي���سل��  باأن  و�جد�دهم، 
وي�����س��اع��ف���� م��ن �لجن������از�ت، بكل 
كفاءة و�قتد�ر، لن �جليل �ل�سابق 
خم�سن  م�����دى  وع���ل���ى  �مل����ؤ����س�������ص 
ملتابعة  �ل�سباب  �لدولة  هياأت  عاما 
�مل�سرية، بكل رو�فدها وقطاعاتها، 
ح��ت��ى و���س��ل��ت دول���ت���ن���ا �ل���ي����م �ىل 
�ل��ف�����س��اء بكل  ع���امل  �مل���ري���خ، و�ىل 
�ساحب  من  بدعم  و�ع��ت��ز�ز.  فخر 
و��سحاب  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ص  �ل�����س��م��� 
�ل�����س��م��� �ل�����س��ي���خ ح��ك��ام �لإم�����ار�ت، 
�مل�����س���ؤول��ن، ورعاية  وت���ج��ي��ه م��ن 
و�لخت�سا�ص،  �لأم�����ر  �أويل  م���ن 
وبحكمة قادتنا من جيل �ىل جيل، 
وعلى ر�أ�سهم �ل��لد �ملرح�م �ل�سيخ 
ز�يد، و�ل��لد �ملرح�م �ل�سيخ ر��سد 
بن �سعيد، و�أ�سحاب �ل�سم� �ل�سي�خ 
حكام �لإمار�ت �لذين نقل�� �ل�سعب 
م���ن ب������د�وة �ل�����س��ح��ر�ء �ىل رب����ع 
�مل��دن��ي��ة و�ل��ت��ق��دم و�لزده�����ار و�ىل 

�لعل�م و�لتكن�ل�جيا و�لف�ساء. 
ف��ك��ل من  ب��ال��ق���ل:  وخ��ت��م معاليه 
�����س����ار ع���ل���ى �ل��������درب و�����س����ل، وكل 
�أ�سرة  و�جل��م��ي��ع  ح�����س��د،  زرع  م��ن 
و�ح�����د، وم�سرية  وه����دف  و�ح�����دة، 
مباركة و�ح��دة، ويد �هلل د�ئما مع 

�جلماعة. 
�أوتي  ف��ق��د  �حل��ك��م��ة  ي����ؤت  "ومن 

خري� كثري�" �سدق �هلل �لعظيم. 
و�هلل ويل �لت�فيق....

را�سد بن حمد ال�سرقي:               •احلوافز دائمة لتحقيق املزيد من النجاح والتميز والإبداع 
           •مفتاح ال�سعادة والطماأنينة لأي اإن�سان

•• الفجرية – د.حممود علياء

ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم الفجرية، وتوجيهات �شمو ال�شيخ 
حممد بن حمد ال�شرقي ويل العهد االأمني، ومتابعة �شمو ال�شيخ 

را�شد بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم، 
الرا�شخ لدىل  والوعي  امل�شوؤولني،  املتكامل بني  التعاون  وبف�شل 
الفجرية  ام��ارة  مت�شي  الفجرية،  ام��ارة  يف  واملقيمني  املواطنني 
قدما يف امل�شرية االحتادية ال�شاملة، يف دولة االمارات العربية 

املتحدة. 

حمد بن حممد ال�شرقي حممد بن حمد ال�شرقي

را�شد بن حمد ال�شرقي

علي التجلي يتحدث للزميل د.حممود علياءعلي التجلي

علي التجلي:
قرن   ن�شف  خالل  املباركة  الفجرية  مل�شرية  اليانع  القطاف  يج�شد  عاملي  •تقدير 

الف�شاء   عامل  اإىل  و�شوال  روافدها  بكل  امل�شرية  يوا�شل  اجلديد  •اجليل 
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اأخبـار الإمـارات

يف اإطار مذكرة التفاهم بني حكومتي البلدين يف جمال التحديث والتطوير احلكومي

ال�سنغال تتعرف على جتارب دولة الإمارات يف تطوير العمل احلكومي

بحث التعاون امل�سرتك بني موا�سالت الإمارات و»�سابتكو« ال�سعودية

حتمل جواز �شفر

مهامها الأمنية »املركبات«  دوريات  ت�سارك  دبي  ل�سرطة  تابعة  خيل   100

•• دبي-الفجر: 

جمه�رية  م��ن  حك�مي  وف��د  �طلع 
�لناجحة  �ل��ت��ج��ارب  على  �ل�سنغال 
و�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات ومن���اذج �لعمل 
�حلك�مي يف دول��ة �لإم���ار�ت خلل 
للدولة،  �أج����ر�ه����ا  ر���س��م��ي��ة  زي������ارة 
�مل�قعة  �ل��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  �إط����ار  يف 
للتعاون  �ل��ب��ل��دي��ن  ح��ك���م��ت��ي  ب���ن 
و�لتط�ير  �ل��ت��ح��دي��ث  جم����الت  يف 

�حلك�مي.
ع��ه���د بنت خلفان  و�ل��ت��ق��ت م��ع��ايل 
للتط�ير  دول�����ة  وزي������رة  �ل����روم����ي 
�حل����ك�����م����ي و�مل�������س���ت���ق���ب���ل، �ل����ف���د 
�ل�����س��ن��غ��ايل �ل����ز�ئ����ر، وب��ح��ث��ت معه 
�لبلدين  بن  �لثنائي  �لتعاون  �آفاق 
وجمالت  �حلك�مي،  �لتحديث  يف 
�ل����ت����ب����ادل �مل����ع����ريف �مل�������س���رتك بن 
و�ل�سنغال،  �لإم���������ار�ت  ح��ك���م��ت��ي 
م�����ؤك����دة ���س��ع��ي ح��ك���م��ة �لإم�������ار�ت 
�لبناءة  �ل��ع��لق��ات  لتعزيز  �ل��د�ئ��م 
�ل�سقيقة  �ل�������دول  ح���ك����م���ات  م����ع 
تعاون  من�ذج  وتر�سيخ  و�ل�سديقة، 
م�ساركة  ع��ل��ى  ي��ق���م  ه����ادف  دويل 

�خلرب�ت و�لتجارب.
�إىل  �ل�سنغايل  �ل�فد  وهدفت زيارة 
و�لتعرف  و�خل��رب�ت  �ملعارف  تبادل 
ع���ل���ى من������اذج �ل���ع���م���ل �مل���ب���ت���ك���رة يف 
و�لأفكار  و�ل��روؤى  �حلك�مي  �لعمل 
�لناجحة  و�ل��ت��ج��ارب  �ل��ت��ط���ي��ري��ة 
يف �لإم���ار�ت، كما مت خلل �لزيارة 

�مل�ستقبلية  �خل���ط���ط  ����س��ت��ع��ر����ص 
وبحث �أهم �ملبادر�ت �ل�سرت�تيجية 
يف خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات و�مل���ح���اور 
بال�ستفادة  عليها  �لتفاق  مت  �لتي 
م��ن �ل��ت��ج��ارب �ل��ت��ي ط���رت��ه��ا دولة 

�لإمار�ت يف �لعمل �حلك�مي.
تر�أ�ص �ل�فد �ل�سنغايل �سعادة حممد 
حمم�د دي�ب �لأمن �لعام يف وز�رة 
وحتديث  �ل���ع���م����م���ي���ة  �ل����ظ���ي���ف���ة 
�سعادة  ي��ر�ف��ق��ه  �ل��ع��ام��ة.  �خل���دم���ة 
لمن �سار �لأمن �لعام �مل�ساعد يف 
و�سعادة  للحك�مة،  �لعامة  �لأم��ان��ة 
يف  �ل���زي��ر  م�ست�سار  ف��اي  �هلل  عبد 
و�سعادة  للرئا�سة،  �لعامة  �لأم��ان��ة 
�ملنتدب  �لع�س�  ن��دي��اي  �إب��ر�ه��ي��م��ا 

�لأمانة  و�لطرق يف  �لتنظيم  ملكتب 
عدد  ج��ان��ب  �إىل  للرئا�سة،  �ل��ع��ام��ة 

من �مل�س�ؤولن.

ع����ب����داهلل ل����وت����اه: ت��ع��زي��ز 
ال��دويل  وال��ت��ع��اون  ال�شراكات 
ع����ام����ل حم�������وري ل��ل��ن��ه��و���س 

باحلكومات
نا�سر  �هلل  ع���ب���د  �����س����ع����ادة  و�أك���������د 
رئا�سة  م��ك��ت��ب  ع����ام  م���دي���ر  ل����ت���اه 
�س�ؤون  وز�رة  يف  �ل�������زر�ء  جم��ل�����ص 
�لتعاون  �أن تعزيز  �ل���زر�ء،  جمل�ص 
�لتحديث  �ل��دول��ي��ة يف  و�ل�����س��ر�ك��ات 
ع���ام���ًل حم�رياً  �حل��ك���م��ي مي��ث��ل 
وتعزيز  ب��احل��ك���م��ات  �ل��ن��ه������ص  يف 

للم�ستقبل  وج��اه��زي��ت��ه��ا  م��رون��ت��ه��ا 
مبا ينعك�ص �إيجاباً على حياة �أفر�د 
�ملجتمع، م�سري�ً �إىل �أن حك�مة دولة 
م�ساركة  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  �لإم������ار�ت 
م��ع��ارف��ه��ا وجت��ارب��ه��ا �ل��ن��اج��ح��ة مع 
�حل����ك�����م����ات و�ل����������دول ل���لرت���ق���اء 
وتعزيز  و�لأد�ء  �ل��ك��ف��اءة  مب�ست�ى 
للم�ستقبل،  �حل��ك���م��ات  ج��اه��زي��ة 
�لتي  �ل���ت���ج���ارب  ب���ال����س���ت���ف���ادة م���ن 
ط�رتها دولة �لإمار�ت يف �لتحديث 
�لنا�ص  ح��ي��اة  لتح�سن  �حل��ك���م��ي 

وبناء م�ستقبل �أف�سل.
زي����ارة  �إن  ل����ت���اه:  �هلل  ع��ب��د  وق����ال 
�ل�سنغال  ج��م��ه���ري��ة  ح��ك���م��ة  وف���د 
ل���لإم���ار�ت، ت��اأت��ي يف �إط���ار �جله�د 

لتفعيل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ن  �مل�����س��رتك��ة 
وتبادل  �لثنائي،  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية 
�ل�������روؤى و�لأف�����ك�����ار ح�����ل جم���الت 
�حلك�مي،  �ل��ت��ح��دي��ث  يف  �ل��ت��ع��اون 
�لتفاقية.  وحم���اور  ب��ن���د  وتنفيذ 
و�لتعاون  �لتفاهم  مذكرة  وتغطي 
و�ل�سنغال  �لإم����ار�ت  حك�متي  ب��ن 
"�خلدمات  ت�����س��م��ل  حم������اور  ع�����دة 
�حلك�مي،  و�ل��ت��م��ي��ز  �حل��ك���م��ي��ة، 
و�لأد�ء  �حل���ك����م���ي���ة،  و�مل�������س���رع���ات 
�حل�����ك������م�����ي، و�ل������ق������ي������اد�ت وب����ن����اء 
و�لربجمة،  �حل��ك���م��ي��ة،  �ل���ق���در�ت 
و�ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة �حل���ك����م���ي���ة، 
و�أج�����رى  �حلك�مي".   و�لب���ت���ك���ار 
�ل�سنغال  ج��م��ه���ري��ة  ح��ك���م��ة  وف���د 

�سل�سلة لقاء�ت و�جتماعات وج�لت 
�أف�سل  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  م���ع���رف���ي���ة 
و�ملمار�سات  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل���ت���ج���ارب 
حك�مة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  �مل���ب���ت���ك���رة 
�خلدمات  جم�����الت  يف  �لإم���������ار�ت 
�حلك�مي،  و�لب��ت��ك��ار  و�مل�����س��رع��ات 
وتعرف  و�لكفاء�ت،  �لقدر�ت  وبناء 
�إىل �لتجارب �لناجحة �لتي ط�رتها 
و�لتميز  �لأد�ء  تعزيز  جم���الت  يف 
�لعاملية،  و�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  �مل���ؤ���س�����س��ي 
م�ستحيل،  �ل�����ل  وز�رة  وجت����رب����ة 
وم�ساريع  م����ب����ادر�ت  �إىل  �إ����س���اف���ة 
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل يف جمالت 
�مل�ستقبل  متحف  وز�ر  �ل��ربجم��ة، 
حيث �طلع على �أق�سامه و�لتجارب 

�ل����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا ل�����ل�����زو�ر. وت���رك���ز 
�ل�سر�كة بن حك�مة دولة �لإمار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة وج���م���ه����ري���ة 
�ل�سنغال، على جمم�عة و��سعة من 
�ملجالت �لتي ت�سهم يف تعزيز تبادل 
�مل��ع��رف��ة و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن �خلرب�ت 
و�ل��ن��م��اذج و�ل��ت��ج��ارب �ل��ن��اج��ح��ة يف 
�أف�سل  وتطبيق  �حلك�مي،  �لعمل 
�حلك�مية  �خل��دم��ات  يف  �ملمار�سات 
و�خلدمات �لذكية و�لأد�ء �مل�ؤ�س�سي 
�لقياد�ت  وبناء  و�لتميز،  و�لبتكار 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  و�ل�����ق�����در�ت 
م�������س���رية �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ط����ي���ر يف 
�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  و�سهد  �ل�سنغال، 
وتدريب  ع��م��ل  ور���س��ة   65 تنظيم 

4000 متدرب �سنغايل،  �أكر من 
م��ن خ��لل �أك����ر   14 �أل���ف �ساعة 
عمل.  �جلدير بالذكر، �أن "برنامج 
�لذي  �حلك�مي"،  �مل��ع��ريف  �ل��ت��ب��ادل 
�أط��ل��ق��ت��ه ح��ك���م��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
�س�ؤون  وز�رة  تنفيذه  على  وت�سرف 
تعزيز  �إىل  �ل����زر�ء، يهدف  جمل�ص 
�ملعارف  لتبادل  �لعاملية  �ل�سر�كات 
�لناجحة يف  و�ل��ت��ج��ارب  و�خل���رب�ت 
لر�سم  �حل��ك���م��ي،  �لعمل  جم���الت 
�حلل�ل  و�بتكار  �مل�ستقبل  م�سار�ت 
�ل�ستباقية للتحديات �لتي �ست��جه 
�حلك�مات بال�ستفادة من �لتجارب 
�ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ط���رت��ه��ا دولة 

�لإمار�ت يف �لإد�رة �حلك�مية.

•• دبي-وام:

ب���ح���ث���ت م�������������س�����لت �لإم�������������ار�ت 
و�ل�سركة �ل�سع�دية للنقل �جلماعي 
�لعلقة  تر�سيخ  �سبل  "�سابتك�" 
�جلانبن  ب�����ن  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
بامل�ساريع  �مل�سرتك  �لتعاون  وفر�ص 

�مل�ستقبيلة وتبادل �خلرب�ت.
مبقر  عقد  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع  ح�سر 
�لإمار�ت  مل���سلت  �لعامة  �لإد�رة 
يف دب���ي م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���ص خ��ال��د بن 
�ل�سناعة  نائب وزير  �ملديفر  �سالح 
�لتعدين  ل�س�ؤون  �ملعدنية  و�ل��روة 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  –بال�سع�دية 
بن  خالد  �ملهند�ص  و�سعادة  �سابتك� 
�ملنتدب  �ل��ع�����س���  �حل��ق��ي��ل  ع���ب���د�هلل 
لل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  –�لرئي�ص 
و�سعادة  �لإد�رة  جم��ل�����ص  و�أع�����س��اء 
�ملنتدب  �ل��ع�����س���  �مل���ن�������س����ر  خ���ال���د 

م���سلت  �إد�رة  جم��ل�����ص  وع�����س��� 
�لإمار�ت ونائب رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
رئي�ص  ع��ن  ممثًل  ب�سفته  �سيتك�؛ 
�لإم���ار�ت  م���سلت  �إد�رة  جمل�ص 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  ت�كل  ف��ري��ال  و 
�ملجل�ص  �أع�ساء  من  وع��دد  بالإنابة 

و�أع�ساء من فريق �لإد�رة �لعليا يف 
�ل�سركة.

وج�����رى خ����لل �لج���ت���م���اع تقدمي 
عرو�ص تعريفية عن كل من �سركة 
و�ل�سركة  �لإم����������ار�ت  م���������س���لت 
�ل���������س����ع�����دي����ة ل���ل���ن���ق���ل �جل���م���اع���ي 

�ل�سع�دية  و�ل�����س��رك��ة  "�سابتك�" 
�لإمار�تية للنقل �ملتكامل "�سيتك�" 
�ملمكنة  �ل���ت���ع���اون  ���س��ب��ل  وم��ن��اق�����س��ة 
�مل�سرتكة  و�مل�ساريع  �لفر�ص  و�آف��اق 
بالإ�سافة �إىل �لتفاق على �مل�ساريع 
�مل�ستقبلية �مل�سرتكة ل�سيما �لتعاون 

�ل�س�قية  �حل�����س��ة  زي����ادة  �سبيل  يف 
لكل �ل�سركتن.

وبحث �جلانبان �لدخ�ل �إىل �أ�س��ق 
�حلك�مي  �ل��ق��ط��اع��ن  يف  ج���دي���دة 
و�خل��ا���ص ون��ق��ل �مل��زي��د م��ن خرب�ت 
�سيتك�  �إىل  �لإم�������ار�ت  م�������س��لت 

�لفريقن  ب���ن  �جل���ه����د  ت���ح��ي��د  و 
من  �أف�سل  عرو�ص  على  للح�س�ل 
م������ردي �حل���اف���لت �مل��در���س��ي��ة مع 
�مل�ردين  �إ����س���ر�ك  �إم��ك��ان��ي��ة  در�����س���ة 
�سر�ئها  ب��دل  �حل��اف��لت  ت�سغيل  يف 
و�لت���سل مع �جلهات �لرقابية من 

�أجل �إ�سر�كهم يف �لأعمال ما ي�سهل 
عمل �سيتك� �إ�سافًة �إىل �لتعاون بن 
�ل�سركتن من �أجل تط�ير خدمات 
�ل�����س��ي��ان��ة وت������س��ي��ع��ه��ا ل��ت��ق��دم �إىل 
م�ست�يات  رف��ع  على  و�لعمل  �لغري 
م���سلت  �أ�س�ًة مبعايري  �ل�سلمة 

�لإمار�ت و�لعمل على تبني �آخر ما 
ت��سلت �إليه تكن�ل�جيا �لنقل.

�ملنتدب  �لع�س�  �ملن�س�ر  و�أكد خالد 
م���سلت  �إد�رة  جم��ل�����ص  وع�����س��� 
�لإم��������ار�ت ون���ائ���ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
�أهمية �للقاء يف تعزيز  �إد�رة �سيتك� 
�ل�سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  وت��سيع 

�ملتميزة بن �لطرفن .
�أ����س���اد م��ع��ايل �ملهند�ص  م��ن ج��ان��ب��ه 
تخلله  مبا  �ملديفر  �سالح  بن  خالد 
تط�ير  �سبل  ��ستعر��ص  من  �للقاء 
�لتعليمي  للنقل  �لن�عية  �خلدمات 
خرب�ت  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  باملنطقة 
�لطرفن يف هذ� �ملجال وبال�سر�كة 
�ل����ب����ن����اءة م����ع ����س���رك���ة م���������س���لت 
�ل�سع�دية  �ل�سركة  ع��رب  �لإم�����ار�ت 
�لإمار�تية للنقل �ملتكامل "�سيتك�" 
مب���سفات  �لنقل  خدمات  بتقدمي 

خم�س�سة للنقل �لتعليمي .

•• دبي-وام:

بياناتها  ك��اف��ة  ي��ح���ي  ���س��ف��ر  ب���ج�����ز 
و�إجناز�تها  و�ل�����س��ح��ي��ة  �ل�سخ�سية 
خط��ت  يف  م�سريتها..ت�سري  ط�����ل 
و�ثقة �أنيقة 100 من �خليل �لتابعة 
ملركز �سرطة �خليالة يف �س��رع دبي يف 
تعزيز  يف  لت�سارك  خمتلفة  ت�قيتات 
�ل�سرطية  �لدوريات  وم�ساركة  �لأمن 

عملها يف بث �لطماأنينة بن �لنا�ص .
وت���ت���ن����ع م���ه���ام ه����ذه �ل����دوري����ات بن 
و�ملركبات  �مل�سب�هن  على  �لتدقيق 
�لريا�سية  �ملن�ساآت  وتاأمن  �ملهج�رة 
و�ل����ق����درة ع��ل��ى �ل�����س��ري يف �لأم���اك���ن 
�ل�������س���ي���ق���ة �ل�������س���ع���ب���ة ع���ل���ى دوري�������ات 
تاأهيلها  طرق  تتن�ع  كما  "�ملركبات" 
فمنها خي�ل مكافحة �ل�سغب و خي�ل 
�سباقات  خي�ل  و  �لعلجي  �لتدريب 

�لقدرة و خي�ل �لطاعة .
حممد  خبري  �لدكت�ر  �ل��ل����ء  ويق�ل 
�سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  �ل��ع��ظ��ب  عي�سى 
�خل��ي��ال��ة �إن ���س��رط��ة دب���ي م���ن �أق���دم 
��ستخدمت  �لتي  �ل�سرطية  �لأج��ه��زة 
�خليل يف عملها منذ �سبعينات �لقرن 

�مل���ا����س���ي و ح�����س��ل��ت ع��ل��ى �لع�����رت�ف 
�ل������دويل م���ن ق��ب��ل م��ن��ظ��م��ة �خلي�ل 
�أنظمة  �أحدث  لتطبيقها  �لربيطانية 
�ملدربن  ت���دري���ب  جم����ال  يف  �ل��ع��م��ل 
وتطبيق  وت���دري���ب  �خلي�ل  ب��امل��رك��ز 
�لب�سرية  �مل�����������رد  �أن���ظ���م���ة  �أح��������دث 
و�ل�سلمة �ملهنية يف خمتلف �لأق�سام 

و�ل�سعب.
��سرت�تيجياً  ه��دف��اً  �مل��رك��ز  ي��خ��دم  و 
نظر�ً  ه� �حلد من �جلرمية  رئي�سياً 
�إلقاء  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  و�أدو�ره  مل��ه��ام��ه 
و�ملطل�بن  �مل��ت��ه��م��ن  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����ص 
وقدرة دورياته على �ل�سري يف �لأماكن 

دوريات  ت�ستطيع  ل  و�ل��ت��ي  �ل�سيقة 
�إىل جانب  �إليها  "�ملركبات" �ل��س�ل 
�لأف���ر�د  �سع�ر  تعزيز  يف  م�ساهمتها 
بج�لتهم  �لطماأنينة  وب��ث  ب��الأم��ان 
و�ملناطق  �لخ��ت�����س��ا���ص  م��ن��اط��ق  يف 

�ل�سناعية و�لتجارية و�ل�سياحية.
�إىل جانب  �خل��ي��ال��ة  ���س��رط��ة  وم��رك��ز 
فاإنه يق�م كما يق�ل  �ل�سابقة  مهامه 
على  �لتدقيق  ..مبهام  �لعظب  �لل��ء 
�مل�����س��ب���ه��ن و�مل���رك���ب���ات �مل�����س��ب���ه��ة و 
�لريا�سية  �ملن�ساآت  وتاأمن  �ملهج�رة 
وتدريب وتاأهيل �لفر�سان و�ملر�سحن 
�لتدريب  وت����ق����دمي  و�ملُ�������س���ت���ج���دي���ن 

�لعلجي لأ�سحاب �لهمم.
دورية   1182 بت�سيري  �مل��رك��ز  وق���ام 
�خت�سا�ص  مناطق  خمتلف  يف  خيالة 
�ل�سناعية  و�ملناطق  �ل�سرطة  مر�كز 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����س��ي��اح��ي��ة م��ن��ذ بد�ية 
�ل���ع���ام �جل���اري���ة وح���ت���ى ب���د�ي���ة �سهر 
"�أغ�سط�ص" �ملا�سي �إىل جانب مهامه 
�لأخ��رى حيث مت �سبط 71 �سخ�ساً 
مطل�باً على م�ست�ى مر�كز �ل�سرطة 
جنائياً  م��ط��ل���ب��ة  م���رك���ب���ة  و915 

ومرورياً وحترير 352 خمالفة.
وح�ل �أهم �لق�سايا �لتي مت �سبطها 
�إن  من قبل �ملركز قال �لل��ء �لعظب 
قيامهما  �أث��ن��اء  �مل��رك��ز  م��ن  �سابطن 
�خت�سا�ص  مبنطقة  تفقدية  بج�لة 
��ستبها  �ل���ر�����س���دي���ة  ���س��رط��ة  م���رك���ز 
تثري  بطريقة  تتحرك  كانت  ب�سيارة 
�ل���ري���ب���ة ف���ق���رر� �ل��ت��دق��ي��ق ع��ل��ي��ه��ا يف 
�لنظام �ملروري �لحتادي ليكت�سفا �أن 
مل���سفات  مطابقة  غري  م���سفاتها 
�أن حتمل رقم  �ل�سيارة �لتي ُيفرت�ص 
و�ملُ�سجلة يف  �مل��س�عة عليها  �لل�حة 
�أن��ه��م��ا حاول  مبيناً  �مل����روري  �ل��ن��ظ��ام 
رف�ص  �سائقها  �أن  �إل  �ل�سيارة  �إيقاف 

ل��لأو�م��ر و�ن��ط��ل��ق م�سرعاً  �لم��ت��ث��ال 
بها.

مركز  م����ع  �ل�������س���اب���ط���ان  وت�����������س����ل 
�لتعميم  وج��رى  و�ل�سيطرة  �ل��ق��ي��ادة 
ع��ل��ى �ل�����س��ي��ارة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ن قبل 
�إيقافها  �أن متكنت من  �إىل  �لدوريات 
و�إلقاء �لقب�ص على 3 �آ�سي�ين فيها 
�سيارتهم  يف  �ل�سرطة  �سبطت  حيث 
�ل�سرقة يف  �أدو�ت ت�ستخدم يف جر�ئم 
دليل على تخطيطهم لتنفيذ جر�ئم 

�سرقة.
نائب  �جللف  �ساحي  �لر�ئد  ويق�ل 
مدير مركز �سرطة �خليالة �إن �ملركز 
ن��ف��ذ �ل���ع���دي���د م���ن �مل�����ب�����ادر�ت خلل 
�لعام �جلاري ومنها مبادرة �لتدريب 
�مللتقى  �ل��ه��م��م  �ل��ع��لج��ي لأ���س��ح��اب 
�أمنية  �ل�ست�ي ملتقى �لربيع حتقيق 
مع  "�سارك  م��ب��ادرة  جانب  �إىل  طفل 
فر�سة  م��ن��ح  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �خليالة" 
�أمام �أفر�د �ملجتمع للتط�ع و�مل�ساركة 
مع فريق �سرطة �خليالة حيث �سارك 
 90 ت�سيري  �مل��ب��ادرة يف  �ملتط�ع�ن يف 

دورية.
�أن مركز  �جل����لف  �ل���ر�ئ���د  و�أو����س���ح 

من  خي�ل   3 �أه��دى  �خليالة  �سرطة 
"�لفار�ص  م��ب��ادرة  �سمن  �إ�سطبلته 
3 طلب من �مل�ساركن  �ملتف�ق" �إىل 
�لذي  �لأمان"  "�س��عد  ب��رن��ام��ج  يف 
باملهام  للقيام  �لطلبة  بت�ظيف  ُيعنى 
ومتكينهم  دب��ي  �سرطة  يف  �ل�ظيفية 
من تنفيذ �لعديد من �ملهام �ل�سرطية 
�حلق�ل  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
لفتاً  �ل�سيف  �إج���ازة  خ��لل  �لعلمية 
�إىل �أن �مل��ب��ادرة ت��اأت��ي يف �إط���ار حر�ص 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي على 
�أطيافه  بكافة  �ملجتمع  �أف���ر�د  �إ���س��ع��اد 
كيفية  �لأط��ف��ال  مع  يتابع  �ملركز  و�أن 
ع���ن���اي���ت���ه���م ب����اخل����ي�����ل و�إع���ط���ائ���ه���م 
�لت�جيهات �ملنا�سبة من �أجل رعايتها 

يف بيئة �آمنة و�سليمة.
و�أ�سار �إىل �أن �ملركز ميتلك 100 خيل 
�أع��ل��ى م�ست�ى  م���ؤه��ل��ة وم��درب��ة على 
وك���ل خ��ي��ل ل��دي��ه ج������ز ���س��ف��ر يح�ي 
و�ل�سحية  �ل�سخ�سية  بياناته  ك��اف��ة 

و�إجناز�ته ط��ل م�سريته.
وبن �لر�ئد �جللف �أن مركز �سرطة 
�خليالة لديه �أطباء بيطري�ن وطاقم 
ل��له��ت��م��ام باخلي�ل  �مل��م��ر���س��ن  م��ن 
ومتابعة  �لإ����س���اب���ات  م���ن  وع��لج��ه��ا 
���س��ح��ت��ه��ا ووق��اي��ت��ه��ا م���ن �لأم����ر������ص 
�لنزول  ق��ب��ل  �سلمتها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 
و�إع����د�د ج���د�ول للتح�سن  �مل��ي��د�ين 
من �لأمر��ص وغريها مما ي�ؤدي �إىل 
تعزيز قدرة �خلي�ل وكفاءة �أد�ئها يف 

��ستمر�رية  من  ويعزز  �ملهام  خمتلف 
خ��دم��ت��ه��ا ل�����س��ن����ت �أط�������ل وه����� ما 
تاأديته  على  �لطبي  �لطاقم  يحر�ص 

على �أكمل وجه.
وق����ال �إن م��ن �أه����م ب��ر�م��ج �مل��رك��ز يف 
تاأهيل �خلي�ل هي تروي�سها وتاأهيل 
خي�ل  و  �ل�����س��غ��ب  م��ك��اف��ح��ة  خ���ي����ل 
�سباقات  خي�ل  و  �لعلجي  �لتدريب 
وغريها  �ل��ط��اع��ة  خ���ي����ل  و  �ل���ق���درة 
م��ن �ل��رب�م��ج. وق��ال �ل��ر�ئ��د �جللف 
�إجن�����از�ت م��رك��ز �سرطة  �أه���م  �إن م��ن 
�خليالة خلل �لفرتة �ملا�سية �خل�ذة 
�خلي�ل  ت���دري���ب  وم����درع����ة  �ل���ذك���ي���ة 
�خلي�ل  لتدريب  �له��ئية  و�لدر�جة 

و�سرج �مل�ساج لإ�سحاب �لهمم.

ي���رت�أ����ص م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ص رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص �ل�طني 
�لحتادي وفد �ملجل�ص �لذي �سيق�م بزيارة ر�سمية �إىل عدد 
من دول �أمريكا �للتينية، خلل �لفرتة من 12�إىل 22 
�لعلقات  تعزيز  �إىل  �لزيارة  وتهدف  2022م،  �سبتمرب 
�لثنائية بن �ملجل�ص �ل�طني �لحتادي وبرملانات كل من 
�لأورغ������ي،  وجمه�رية  �لحت��ادي��ة،  �ل��رب�زي��ل  جمه�رية 
جت�سيد�ً  ك�ل�مبيا،  وجمه�رية  ب���ار�غ�����ي،  وجمه�رية 
�ل�����س��ر�ك��ة �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وم����ك��ب��ة �لعلقات  ل��ع��لق��ات 
و�ل���دول  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ن  �ملتنامية 
�أن يعقد م��ع��ايل �سقر  �مل��ق��رر  �ل��ت��ي �سيتم زي��ارت��ه��ا. وم��ن 
�لزيار�ت  خلل  �لحت��ادي  �ل�طني  �ملجل�ص  رئي�ص  غبا�ص 
عدد�ً  ويلتقي  �ل��ربمل��ان��ات،  روؤ���س��اء  م��ع  مباحثات  جل�سات 

يف  �لتعاون  علقات  تعزيز  �سبل  ملناق�سة  �مل�س�ؤولن،  من 
قيادة  روؤي��ة  يحقق  مبا  �لربملانية،  �سيما  �مل��ج��الت  جميع 
�سع�بها.  وتطلعات  �ل�سديقة  و�ل��ب��ل��د�ن  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�ل���ط��ن��ي �لحت������ادي يف ع�س�يته  �مل��ج��ل�����ص  وف����د  وي�����س��م 
�أع�ساء جمم�عة جلنة �ل�سد�قة مع برملانات دول �أمريكا 
�لطاير  ط��ارق حميد  �لدكت�ر  كل من:  �سعادة  �للتينية، 
ن��ائ��ب رئي�ص  �ل��ع��اب��دي  ر����س��د  �مل��ج��م���ع��ة، و�سعيد  رئ��ي�����ص 
�ملجم�عة، ومرمي ماجد بن ثنية ع�س� �ملجم�عة، �أع�ساء 
�ملجل�ص �ل�طني �لحتادي، و�سعادة كل من: �لدكت�ر عمر 
وعفر�ء  للمجل�ص،  �لعام  �لأم��ن  �لنعيمي  �لرحمن  عبد 
ر��سد �لب�سطي �لأمن �لعام �مل�ساعد للت�سال �لربملاين، 
وطارق �أحمد �ملرزوقي �لأمن �لعام �مل�ساعد لقطاع �س�ؤون 

�سقر غبا�س يرتاأ�س وفد املجل�س الوطني الحتادي يف زيارة ر�سمية اإىل عدد من دول اأمريكا الالتينية  عبداهلل بن زايد يقدم التعازي يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية
•• اأبوظبي-وام:

�مللكة  �ل��دويل تعازيه يف وفاة  �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون  ز�يد  �ل�سيخ عبد�هلل بن  قدم �سم� 
�إليز�بيث �لثانية خلل زيارته �أم�ص �إىل مقر �سفارة �ململكة �ملتحدة يف �أب�ظبي.

وعرب �سم�ه عن خال�ص تعازيه و�سادق م���ساته يف وفاة �مللكة �إليز�بيث �لثانية ..م�ؤكد� �أن �لر�حلة 
للحكمة  عامليا  رم��ز�  وكانت  وطيدة  تاريخية  �سد�قة  علقات  �لإم���ار�ت  دول��ة  مع  جمعتها  �لكبرية 

و�لعتد�ل و�لت�سامح.
�إليز�بيث �لثانية حر�ست على تر�سيخ من�ذج فريد للتعاون �مل�سرتك �ملثمر  �أن �مللكة  و�أ�ساف �سم�ه 
و�ململكة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لثنائية بن  �لعلقات  �أن  ..م���ؤك��د�  بلدينا  �زده��ار وتقدم  �أج��ل  و�لبناء من 

�ملتحدة تاريخية وق�ية ومتط�رة.
كما عرب �سم�ه عن متنياته للمملكة �ملتحدة و�سعبها �ل�سديق دو�م �لتقدم و�لزدهار بقيادة جللة 

�مللك ت�سارلز �لثالث ملك �ململكة �ملتحدة لربيطانيا �لعظمى و�إيرلند� �ل�سمالية.
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�إن ع��دد �سحايا  �ل�����س���د�ن  �مل���دين يف  ل��ل��دف��اع  �ل��ق���م��ي  ق��ال �ملجل�ص 
�لأمطار و�ل�سي�ل �رتفع �إىل 118 قتلى ومثلهم من �مل�سابن.

و�أفاد عميد �سرطة عبد �جلليل عبد �لرحيم عبد �لرحمن، �لناطق 
�آخرين   118 و�إ�سابة  �سخ�سا   118 ب�فاة  �ملجل�ص،  با�سم  �لر�سمي 
�أنحاء �لبلد نتيجة �لأمطار و�ل�سي�ل و�لفي�سانات، �لتي  مبختلف 

ت�سهدها �لبلد يف هذه �لأيام.
و64109  كليا  �نهيار�  منزل   42238 �نهيار  عن  �أي�سا  وك�سف 
منزل �نهيار� جزئيا، بجانب ت�سرر 347 مرفقا و261 من �ملتاجر 

و�ملخازن.
و�أ�سار �ملجل�ص �إىل �أن �أعلى ن�سبة وفاة )26( �سجلت ب�سمال كردفان، 

و�أعلى ن�سبة �إ�سابات )49( بجن�ب كردفان.
تعليمي  قطاع  بال�ليات:  �ملت�سررة  �ملر�فق  �أن  تقريره  يف  و�أ���س��اف 
236، قطاع �سحي 23، قطاع خدمي 28، م�ساجد 51 و�أخرى 9. 
ر�سمية  جهات  من  �ملقدمة  و�مل�ساعد�ت  �لإغاثة  جه�د  وت�ستمر  هذ� 

و�سعبية حملية، علوة على جه�د �أخرى �إقليمية ودولية. 

تعمل جمم�عة من �للجئن �ل�س�رين يف تركيا على ت�سكيل قافلة 
لل��س�ل �إىل �لحتاد �لأوروب��ي على ما �أعلن منظم�ن  �أم�ص �لأول 

�ل�سبت.
�ن�سئت  قناة  عرب  �لقافلة  لهذه  �خلطط  و�سع  على  �لعمل  ويجري 
 70 �أي��ام ويتابعها ما يقرب من  �ستة  �إع��د�ده��ا قبل  تلغر�م مت  على 
�ألف �سخ�ص. ويدع� �ملنظم�ن �لنا�ص �إىل �إح�سار �أكيا�ص ن�م وخيام 

و�سرت�ت جناة ومياه و�أطعمة معلبة و�أدو�ت �إ�سعاف �أولية.
وقال �أحد �ملنظمن وه� لجئ يبلغ من �لعمر 46 عاما طلب عدم 
ذلك عندما يحن  “�سنعلن عن  بر�ص  فر�ن�ص  ل�كالة  ك�سف ه�يته 
�إىل  تق�سيمها  �سيتم  �لقافلة  �إن  �ملنظم�ن  يق�ل  �لن��ط��لق«.  وق��ت 
جمم�عات ت�سم كل و�حدة منها 50 �سخ�سا بقيادة م�سرف. وجاء 
يف ر�سالة ن�سرها �حد �مل�س�ؤولن عن هذه �لقناة على تلغر�م “نحن يف 
10 �سن��ت. نحن حممي�ن.. لكن �لدول �لغربية يجب  تركيا منذ 
يعي�س�ن  �س�ري  لجئ  ملين   3،7 وهناك  �لعبء«.  يف  ت�سارك  �أن 
ر�سميا يف تركيا. و�أدت �حلرب �لأهلية يف �س�ريا �إىل مقتل ما يقرب 
على  �لبلد  �سكان  ن�سف  ح����ىل  و�إج��ب��ار  �سخ�ص  ملي�ن  ن�سف  من 
ترك منازلهم. ويخ�سى �لعديد من �للجئن �ل�س�رين يف تركيا �ن 
تتم �إعادتهم �إىل بلدهم، خا�سة بعد �لتح�ل �لأخري يف م�قف تركيا 
�إنه ي�ستعد  �أردوغ��ان  من دم�سق. وقال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب 

لإعادة ملي�ن لجئ �س�ري على �أ�سا�ص ط�عي.
 

تختلف �ل�ظيفة �لتي يرثها ت�سارلز �لثالث �لي�م �ختلفاً كبري�ً عما 
كانت عليه عندما ُتّ�جت �إليز�بيث �لثانية قبل 70 عاماً. ومع �نتهاء 
ما ن�ع �مللكية �لتي ي�ؤذن بها �عتلء  “�لع�سر �لإليز�بيثي �جلديد”، 
�لكاتبة �ل�سحفية ل�ر� كلن�سي يف  �لعر�ص؟ ت�ساءلت  �مللك �جلديد 

مقال لها ن�سره م�قع “ذ� ك�نفرزي�سن” �لأمريكي.
كانت   ،1952 يف  �ل��ع��ر���ص  �لثانية  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �مللكة  �عتلت  عندما 
�لعاملية  �حل���رب  نهاية  م��ن  فقط  �سن��ت  �سبع  بعد  على  بريطانيا 
�لثانية. وكانت �أعمال �إعادة �لبناء ما ز�لت يف ذروتها. لكن �لتق�سف 
�أف�سحا  �ملا�سي  �لقرن  يف  �أربعينيات  يف  �ساد�  �للذين  �لنف�ص  و�سبط 

�ملجال �أمام �خلم�سينيات �لأكر �زدهار�ً.
باعتلء  �لنا�ص يف حينه  رّح��ب  ب��اأن  �لكاتبة: رمب��ا ل عجب  وق��ال��ت 
كان �ملجتمع  “�لع�سر �لإليز�بيثي �جلديد”.  �مللكة �لعر�ص ب��سفه 
يف ط�ر �لتغري، وها هي ملكة �سابة جميلة تت�ىل دفته. وبعد مرور 
�سبعن عاماً، تبدو بريطانيا خمتلفة متاماً. فرمبا تك�ن فرتة حكم 
�جتماعي  وتغري  تكن�ل�جي  ت��سع  �أ�سرع  �سهدت  �لثانية  �إليز�بيث 

�سيا�سي مقارنة باأي ملك يف �لتاريخ �حلديث.
ت��فقّياً،  عن�سر�ً  �مللكية  �ل�س�رة  كانت  “لطاملا  كلن�سي:  وتابعت 
بد�ية من �س�رة �لعاهل على �لعملت �ملعدنية و�نتهاء ب�س�رته يف 
تط�ر  على  هذ�  ��ستمل  �لثانية،  لإليز�بيث  وبالن�سبة  �لب�رتريهات. 
جذري، وذلك بد�ية من ظه�ر �لتلفزي�ن، مرور�ً ب�سحف �لتابل�يد 
�لت���سل �لجتماعي و�سحافة  و�سائل  �إىل  �لبابار�تزي،  و�مل�س�رين 

�مل��طن )�لعمليات �ملتعلقة بالدميقر�طية و�مل�ساركة(«.

عوا�صم

اخلرطوم

انقره

وا�شنطن

  زلزال قوته 7,6 درجات ي�سرب �سرق بابوا-غينيا 
•• بور موري�صبي-اأ ف ب

�أم�ص، ملحقا  باب��-غينيا �جلديدة  7،6 درج��ات �سرق  زل��ز�ل ق�ته  �سرب 
�أ�سر�ر� مببان بالقرب من مدينة ماد�نغ �ل�ساحلية ويف مناطق د�خلية من 

�لبلد، وفق ما �فاد �سكان.
�لأم��ر حتذير� من  ب��ادئ  للم�سح �جلي�ل�جي يف  �لأمريكي  �ملعهد  و�أ�سدر 
�إمكان ح�س�ل ت�س�نامي، لكنه عاد ورفع هذ� �لتحذير �سريعا. رغم ذلك، 
حذر �ملعهد من �أنه قد تك�ن هناك “تقلبات طفيفة يف م�ست�ى �سطح �لبحر 

يف بع�ص �ملناطق �ل�ساحلية«.
و�ُسجل �نقطاع للتيار �لكهربائي ف�سل عن �أ�سر�ر حلقت مببان يف �أجز�ء 

خمتلفة من �لبلد.
و�أو�سح �ملعهد �لأمريكي �أن �لزلز�ل وقع على عمق 61 كلم، على بعد نح� 

67 كيل�مرت� من مدينة كينانت�.
لكن �لنا�ص �سعرو� بالزلز�ل يف كل �أنحاء �لبلد، خ�س��سا يف �ملدن �لقريبة 
نح�  بعد  على  �ل��قعة  م�ري�سبي  ب���رت  �لعا�سمة  يف  وكذلك  مركزه،  من 
500 كيل�مرت. وقال �سكان يف مدينتي ماد�نغ ولي �لقريبتن من مركز 

�لزلز�ل، ل�كالة فر�ن�ص بر�ص �إن �لهزة كانت ق�ية.
وروى هيفي �ب�ك�ري �لذي يعمل يف من�ساأة �سياحية بالقرب من ماد�نغ �أن 

�لهزة “كانت ق�ية جد�«.
تقع باب��-غينيا �جلديدة على ما ي�سمى حز�م �لنار يف �ملحيط �لهادي �لذي 

ي�سهد ن�ساطا زلز�ليا كثيفا ب�سبب �لحتكاك بن �لطبقات �لتكت�نية.
يف مت�ز/ي�لي� 2020، �أثار زلز�ل ق�ته 6،9 درجات �لرعب يف �لعا�سمة 

ف�رت م�ري�سبي من دون �أن ت�سجل �أ�سر�ر كبرية.

»ا�سرتاتيجية الرعب«.. تكتيكات ينقلها داع�س من �سوريا اإىل مايل

اقتحام واإطالق نار.. ميلي�سيات تت�سارع على مديرية اأمن يف ليبيا

املعار�سة الكندية تنتخب زعيما جديدا لها  ماكرون يوؤكد مت�سكه با�ستقرار جيبوتي 
•• اأوتاوا-اأ ف ب

بعد نح� عام على ف�سلهم يف �لنتخابات �لت�سريعية، �نتخب �ملحافظ�ن �لكندي�ن زعيما جديد� لهم ه� �ل�سعب�ي 
بيري ب��لييفر �لذي فر�ص نف�سه على خ�س�مه و�سيك�ن على ر�أ�ص �لتيار �ملُعار�ص لرئي�ص �ل�زر�ء جا�سنت ترودو.

�أكر من  �سغل ب��لييفر �سابقا من�سب وزير يف حك�مة �ستيفن هاربر و�نُتخب نائبا �سبع مر�ت. وقد ح�سل على 
68،15 % من نح� 400 �ألف �س�ت يف �جل�لة �لأوىل، متقدما بفارق كبري على مناف�سه �لرئي�سي، رئي�ص وزر�ء 

كيبيك �ل�سابق جان �ساري�ست )16،07%(.
وكان هناك ثلثة مر�سحن �آخرين يتناف�س�ن على قيادة هذ� �حلزب �لذي ي�سم نح� 675 �ألف ع�س�: �لنائبان 

�لفدر�ليان ليزلن ل�ي�ص و�سك�ت �يت�سي�س�ن ورئي�ص �لربملان �ل�سابق يف �أونتاري� رومان بابر.
ووعد ب��لييفر يف كلمة �أمام ن�سطاء �حلزب �ملجتمعن يف �لعا�سمة �لكندية �أوتاو�، باأنه “من خلل معاجلة �لت�سخم 
بتخفي�سات  و�ع��د�  �لليرب�لية،  ت��رودو  جا�سنت  حك�مة  �نتقد  كما  وحياتكم«.  �أم��لكم  على  �ل�سيطرة  لكم  �سنعيد 
�سريبية. وقال “�لعمل يبد�أ هذه �لليلة ل�ستبد�ل هذه �حلك�مة �لقدمية �لتي... ُتقّدم لكم �لقليل، بحك�مة جديدة 

ت�سعكم يف �ملقدمة: رو�تبكم، معا�ساتكم �لتقاعدية، منازلكم، وبلدكم«.

 1500 فرن�سية يف �خلارج وت�سم ح��ىل 
جمدد�  �لزعيمان  و�أك���د  فرن�سي.  ج��ن��دي 
فرن�سا  ب��ن  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ع��لق��ة  “متانة 
وه�  �ل�سرت�تيجية،  وطبيعتها  وجيب�تي 
�مل�سلحة يف  �لق��ت  زي��ارة وزي��ر  ما تظهره 
 15 يف  جيب�تي  �إىل  �لفرن�سية  �حلك�مة 
بح�سب ما قال �لإليزيه  �يل�ل/�سبتمرب” 
يف بيان. وخلل �ملكاملة �لهاتفية مع جيلي، 
جيب�تي  با�ستقر�ر  “مت�سكه  ماكرون  �أك��د 
�ملعارك  ��ستئناف  �أ�سعفه  �إقليمي  ج���  يف 
�أزم����ة غذ�ئية  �إث��ي���ب��ي��ا وخ��ط��ر ح���دوث  يف 

وفقا للإليزيه. �إقليمية”، 
بعد  �إن���ه  �خلمي�ص  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وق��ال��ت 
�أدى  �ل��ه��دن��ة،  ���س��ري��ان  م��ن  �أ���س��ه��ر  خم�سة 
 24 يف  �إثي�بيا  �سمال  يف  �لقتال  ��ستئناف 
�آب/�أغ�سط�ص �إىل تعطل �إي�سال �مل�ساعد�ت 
تيغر�ي  منطقة  يف  �سيما  ل  �لإن�����س��ان��ي��ة، 
بن  �ل�ستباكات  ت�ستد  وق��ت  يف  �مل��ت��م��ردة، 

متمردي تيغر�ي و�لق��ت �حلك�مية.
“�أهم �مل�ساريع  كما ناق�ص ماكرون وجيلي 
�لعلقات  ت��ع��زي��ز  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �جل��اري��ة 

بح�سب �لرئا�سة �لفرن�سية. �لثنائية”، 

•• باري�س-اأ ف ب
�لفرن�سي  �ل��رئ��ي�����ص  �أن  �لإل���ي���زي���ه  �أع���ل���ن 
�إميان�يل ماكرون “�أبدى مت�سكه با�ستقر�ر 
مع  ه��ات��ف��ي��ة  حم���ادث���ة  خ����لل  جيب�تي” 
جيلي  عمر  ��سماعيل  �جليب�تي  �لرئي�ص 
�أ�سعفها  �إق��ل��ي��م��ي��ة  “بيئة  ظ���ل  يف  وذل����ك 

��ستئناف �ملعارك يف �إثي�بيا«.
وجيب�تي دولة �سغرية يف �لقرن �لإفريقي 
فرن�سا  �ىل  بالن�سبة  ��سرت�تيجية  وتعترب 
ع�سكرية  ق��اع��دة  �أك���رب  ت�ست�سيف  �إن��ه��ا  �إذ 

•• عوا�صم-وكاالت

بلدة تلتايت  ب�سمته يف  �لإرهابي  د�ع�ص  تنظيم  ترك 
�أعمال حرق  تخللتها  ك��ربى  م��ايل، يف مذبحة  �سمايل 
ونهب وجت�يع، يف �إطار �سر�ع فر�ص �ل�سيطرة و�لنف�ذ 
�ل��ق��اع��دة وحركات  ع��ل��ى م��ن��اط��ق ح��دودي��ة م��ع تنظيم 

�إرهابية حملية.
عربية”،  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  حتدث��  خ��رب�ء  وب��سف 
فاإن “مذبحة تلتايت هي �س�رة ل�سرت�تيجية �لرعب 
�لتي فجرها وتدرب عليها �لتنظيم يف �س�ريا و�لعر�ق، 
�أطر�ف  �أج��ن��دة  لتحقيق  �إف��ري��ق��ي��ا  غ��رب  �إىل  وينقلها 

خارجية«.

ماذا حدث يف تالتايت؟
�سر�ع  عقب  �ملا�سي،  �لأ�سب�ع  �ملذبحة،  د�ع�ص  �رتكب 
كيل�مرت�   150 بعد  على  ت��لت��اي��ت  بلدية  يف  ث��لث��ي 
من غاو� �سمايل مايل، بن “د�ع�ص �ل�سحر�ء” )فرع 
�لإ�سلم  “ن�سرة  وجماعة  �إف��ري��ق��ي��ا(،  غ��رب  يف  د�ع�����ص 
“�إنقاذ  وحركة  �لقاعدة،  لتنظيم  �لتابعة  و�مل�سلمن”، 
وكل  �مل���ايل،  �جلي�ص  م��ن  �مل��دع���م��ة   )MSA( �أزو�د« 

طرف هدفه �ل�سيطرة على تلتايت.
بعد  �أن���ه  عربية”،  ن��ي���ز  “�سكاي  مل���ق��ع  ذك���رت  م�سادر 
�ملعارك، “قتل د�ع�ص �أكر من 30 مدنيا، و3 مقاتلن 
من بينهم �سابط من حركة �إنقاذ �أزو�د »MSA«، كما 

�رتكب جر�ئم حرق وتدمري وجت�يع«.
»د�ع�ص ��سطر للن�سحاب، �إثر و�س�ل تعزيز�ت حلركة 
ح�سب  �أ�سغتمان”،  �أغ  م��سى  يق�دها  �لتي   )MSA(

�مل�سادر.
“�إنقاذ  ح��رك��ة  �سيطرة  حت��ت  �لآن  ت��لت��اي��ت  �أ�سبحت 

•• طرابل�س-وكاالت

ليبيا،   يف  غريان  �أم��ن  مديرية  مقر  م�سلح�ن  �قتحم 
���س��ر�ع على  ع��ل��ى خلفية  وذل���ك  �ل�����س��ب��ت،  �لأول  �أم�����ص 
�لنف�ذ بن �مليلي�سيات يف �ملدينة �ل��قعة على بعد 75 

كيل�مرت� جن�ب �لعا�سمة طر�بل�ص.
و�أخرى  �لد�يخ،  تابعة لعبد �خلالق  هاجمت جمم�عة 
مليلي�سيا �لغ�سري، �ملديرية خلل ت��جد مدير �لأمن 
�ملكلف خالد �لعربي، �لذي عينته حديثا وز�رة �لد�خلية 
يف �حلك�مة منتهية �ل�لية، مما �أ�سفر عن �إ�سابة �أحد 

عنا�سر �ملديرية، ح�سب م�سادر “�سكاي ني�ز عربية«.
وقع �خللف بن �مليلي�سيات يف �ملدينة، �إثر قر�ر �ل�ز�رة 
ب��اإق��ال��ة م��دي��ر �لأم���ن �ل�سابق، خ��ال��د م��لط��م، وتعين 
ميلي�سيا  من  بتاأييد  يحظى  و�ل��ذي  منه،  بدل  �لعربي 

“ل��ء غريان” بقيادة نا�سر ��سطيبة، وفق �مل�سادر.
يف �خلام�ص من �سبتمرب �جلاري، �أقدم جمه�ل�ن على 
على  تر�بية”  “�س��تر  و�سع  عرب  �ملديرية،  مقر  غلق 
�لب��بة، وكتب�� عليها “مغلق من قبل �ملجل�ص �لبلدي، 
و�لأعيان و�حلكماء، وم�ؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، و�لق�ة 

�لع�سكرية باملدينة«.
وخرج عدد من �لأ�سخا�ص، قال�� �إنهم ميثل�ن مك�نات 
�ملدينة، يف مقطع فيدي� هاجم�� فيه د�خلية �حلك�مة 
منتهية �ل�لية، وت�عدو� ب�”�إ�سر�ب عام” يف حال عدم 

�لرت�جع عن قر�ر تغيري مدير �لأمن.

ترويع املدنيني
�لهلع و�لذعر بن  ت�سببت تلك �لأح��د�ث يف حالة من 

�لعر�ق  يف  لطريقته  ��ستمر�ر�  طاعته،  على  لإجبارهم 
�أبعد،  “هدف  �إىل  و�س�ريا وغريهما«. وي�سري بن بيل 
يف  له  و��سع  جغر�يف  جم��ال  خلق  يريد  د�ع�ص  �أن  وه��� 
�أو بن  و�لنيجر و�جل��ز�ئ��ر،  م��ايل  ب��ن  مثلث �حل���دود 
مايل و�لنيجر وب�ركينا فا�س�، لتحقيق حلمه بتاأ�سي�ص 
يف  �مل�ؤ�س�ص  �لع�س�  يق�ل  جانبه،  من  د�ع�سية«.  �إم��ارة 

بكاي �أغ حمد: “�حلركة �ل�طنية لتحرير �أزو�د”، 
»د�ع�ص ي�سعى لل�سيطرة على مناطق قريبة من �حلدود 
�لأ�سلحة  تهريب  لت�سهيل  فا�س�،  وب�ركينا  �لنيجر  مع 
�ل�سرعين،  غ��ري  و�مل��ه��اج��ري��ن  و�ل��ب�����س��ائ��ع  و�مل��ق��ات��ل��ن 

�مل�ساعد�ت لعائلت �سحايا  �لتي بد�أت تقدمي  �أزو�د”، 
مذبحة د�ع�ص و�أهايل �لبلدة، و�سرحت باأنها “وجدت 
نهب  بعدما  ي�من،  مل��دة  دون طعام  و�لأط��ف��ال  �لن�ساء 

د�ع�ص �ملنطقة، و�أحرق �ملحلت �لتجارية«.

اأهداف “ا�شرتاتيجية الرعب«
و�لنهب  �مل��ذ�ب��ح  �رت��ك��اب  على  “د�ع�ص”  ح��ر���ص  وع��ن 
�ل�طنية  “�حلركة  �ملدنين، يعلق ممثل  و�حل��رق �سد 

لتحرير �أزو�د” يف م�ريتانيا، �ل�سيد بن بيل، باأن:
لل�سكان،  و�ل��رته��ي��ب  �ل��رع��ب  ن��ه��ج  مي��ار���ص  »�لتنظيم 

قدم  �ل��ذي  �ل�سجاد،  لبيع  متجر  عند  جتمع��  �ل��ذي��ن 
�مل�س�ؤولة  �جل��ه��ة  ُت��ع��رف  مل  حيث  ك��ب��رية،  تخفي�سات 
عن �لإط��لق، وفق �مل�سادر، لكن �حل��ادث يعك�ص حالة 

�لف��سى �لعارمة يف �لغرب �لليبي.

االأزمة اجلوهرية
تقف  �ل��ت��ي  �جل�هرية”  “�مل�سكلة  �مليلي�سيات  وت��ع��د 

ن�����س��ط��اء ع��رب م��قع  �مل��دي��ن��ة، ح��ي��ث ن�سر  �مل��دن��ي��ن يف 
�لأنباء  �إىل  بالإ�سافة  �لأم��ر،  �لت���سل، تدوينات ح�ل 
�ملت�سارعن،  ب��ن  �لت�سعيد  �إمكانية  �إىل  ت�سري  �ل��ت��ي 
�أن يك�ن م�سريهم مثل ما يحدث  لتثار خم��اوف من 

يف �لعا�سمة طر�بل�ص ونطاقها.
وقد �سهدت طر�بل�ص �أي�سا و�قعة غريبة، عندما �أطلق 
�لأه���ايل  م��ن  و���س��ط ح�سد  �ل��ه����ء  �ل��ن��ار يف  م�سلح�ن 

وي�ستخدم كل �أدو�ته لذلك، ومن بينها �لتهجري«.
�أماكن  يف  �ل�سكان  “تهجري  كذلك  د�ع�ص  �أه���د�ف  من 
بعينها، بالتفاق مع �أطر�ف خارجية، متهيد� ل�ستغلل 

ما بها من نفط وغاز«.

عوائق التعاون �شد داع�س
وعن فر�ص تعاون حركات �إقليم �أزو�د �أمام �لإرهابين، 
�لأزو�دية”  �حل��رك��ات  “تن�سيقية  �أن  بيل،  ب��ن  ي��سح 
للدفاع  �لكل  مع  للتعاون  ت��ام  ��ستعد�د  “على  )�سيما( 
عن �لإقليم، ب�سرط �لتفاق على ت�س�ر �سيا�سي لإقليم 
بغ�ص  �ل��غ��رب��اء  وج��ه  و�ح���د� يف  و�ل���ق���ف �سفا  �أزو�د، 

�لنظر عن م�سمياتهم«.
�سيما  �أن  وه���  “عائقا”،  يعتربه  م��ا  �إىل  ي�سري  لكنه 
�لأزو�دي������ة،  �حل���رك���ات  ب��ن  للتن�سيق  ف��ك��رة  “طرحت 
�أن حركات  �إل  �ل��ع��دو،  ه���  مل��ن  م���ح��د  �إط���ار ت�س�ر  يف 
كما ي�جد عائق  ف���رم( مل ت��فقهم �لطرح”.  )ب��لت 
�آخر، ح�سب بن بيل، وه� “�سعف �لتن�سيق بن بع�ص 
بن  �لثقة  لغياب  �مل��ايل  و�جلي�ص  �لأزو�دي����ة  �حل��رك��ات 
بال�سعي  �حلركات  هذه  �جلي�ص  يتهم  حيث  �جلانبن؛ 
لف�سل �إقليم �أزو�د عن �لدولة، فيما تتهم هذه �حلركات 

�جلي�ص با�سطهادها«.
وت�����س��اع��د �لإره������اب يف ب���رك��ي��ن��ا ف��ا���س��� وم����ايل وغرب 
�لنيجر ب�سكل �أ�سرع من �أي منطقة �أخرى يف �إفريقيا، 

بزيادة 140 باملئة منذ عام 2020.
 2.5 ون���زوح  �آلف �سخ�ص،   8 ع��ن مقتل  ه��ذ�  و�أ���س��ف��ر 
للدر��سات  �إف��ري��ق��ي��ا  م��رك��ز  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���ا  م��ل��ي���ن، 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، وم��ق��ره و����س��ن��ط��ن، فيما و���س��ل عدد 
 ،2022 وح��ده، خلل  د�ع�ص  تنظيم  �سحايا هجمات 

�إىل ح��يل �ألف قتيل.

�ملحلل  ي�ؤكد  كما  �لليبية،  �لدولة  ��ستعادة  جه�د  �أم��ام 
�ل�سيا�سي �لليبي، عز �لدين عقيل، �لذي ي�سري �إىل �أنه 

“ل بديل عن نزع �سلحها وتفكيكها«.
ويتابع: “ليبيا لن ت�سل �إىل �ل�ستقر�ر ولن تتمكن من 
�إل  �لبلد،  يف  وق�ية  م�حدة  ع�سكرية  م�ؤ�س�سة  �إن�ساء 

باحتكار �لدولة ل�ستخد�م �لق�ة«.
�مل�ؤ�س�سات  على  �سط�تها  تفر�ص  �مل�سلحة  »�ملجم�عات 
�لعامة يف �ملنطقة �لغربية، وتت�سارع عليها، كما ت�سع 
معايريها �خلا�سة لتقلد �ملنا�سب بها، مبا يقيد و�س�ل 
�لكفاء�ت �لليبية �حلقيقية �إىل مر�كز �لإد�رة �لعامة”، 

وفق عقيل.
�لنقد  على  “ت�سيطر  �مليلي�سيات  �أن  ك��ذل��ك  وي������س��ح 
�لأجنبي وجتارة �لعملة، وتفر�ص �لإفل�ص �لفني على 

�لبن�ك، وتدمر �سبكة �لأ�س��ق �ل�طنية«.

هيمنة امليلي�شيات
�إن  ق�س�ط،  حممد  �لليبي  �ل�سيا�سي،  �لباحث  وي���ؤك��د 
“هذ� �مل�سهد ه� �لذي يعي�سه �لغرب �لليبي ط��ل 11 
و�لع�سكرية  �ل�سرطية  �مل�ؤ�س�سات  تخ�سع  حيث  �سنة، 

للميلي�سيات وهيمنتها«.
�ملا�سية،  �ل�����س��ن����ت  ط�����ل  �مليلي�سيات  ت��غ���ل  و”يع�د 
طر�بل�ص،  �لعا�سمة  على  تعاقبت  �لتي  �حلك�مات  �إىل 
�مل�سلحة،  �ملجم�عات  لتلك  و�ل��دع��م  �لتم�يل  وقدمت 

وفق ق�س�ط. وذلك ل�سمان ولئها وحمايتها”، 
�ملنطقة  يف  �ساملة  “ف��سى  ع��ن  �ل��ي���م  ذل���ك  و�أ���س��ف��ر 
�س��ء  وتت�سارع  تختلف  �لتي  �جلهات  ومئات  �لغربية، 

على �لنف�ذ �أو من �أجل �ل�سلطة«.

بعد اغتيال القبي�سي.. العراق يف مواجهة »تغول« مافيات املخدرات •• بغداد-وكاالت

مكافحة  م�������س����ؤول  �غ��ت��ي��ال  �أع�����اد 
�ل�طني  �لأم���ن  بجهاز  �ملمن�عات 
�لقي�سي،  قا�سم  �لعميد  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل�س�ء  ت�سليط  قليلة،  �أي����ام  ق��ب��ل 
ن�ساط  د�ئ���رة  �ت�����س��اع  جم���دد� على 
�ملخدر�ت و�لجتار  �سبكات تهريب 
�لأجهزة  �أن  رغ���م  �ل���ب���لد،  يف  ب��ه��ا 
ب�سكل  ت��ع��ل��ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأم���ن���ي���ة 
�لقب�ص  و�إلقاء  تفكيكها  مت���سل 
منظمة،  وجم��م���ع��ات  �أف����ر�د  على 
للم��د  و�ل��رتوي��ج  �لتعاطي  بتهم 

�ملخدرة على �ختلف �أ�سنافها.
و�أكد جهاز �لأمن �ل�طني �لعر�قي 
“من  �سيعزز  �لقي�سي  �غ��ت��ي��ال  �أن 
م���سلة  ع���ل���ى  �جل����ه����از  �إ������س�����ر�ر 
�لع�سابات  �ل��دوؤوب مل��جهة  �لعمل 

�لجر�مية وجتار �ملخدر�ت«.
ورف�������ص م�����س��در �أم���ن���ي ع���ر�ق���ي، 
ط����ل����ب ع�������دم ك�������س���ف ه�����ي����ت����ه، يف 
ني�ز  “�سكاي  م���ق��ع  م���ع  ح��دي��ث 
دو�فع  بطبيعة  �جل����زم  عربية”، 
عملية �لغتيال، طالبا: “�لرتيث 
�لتحقيقات  نتائج  ��ستباق  وع���دم 
ول��� �أن �أ���س��اب��ع �لت��ه��ام م��ن حيث 
نح� ع�سابات  بد�هة  تت�جه  �ملبد�أ 
�لجتار باملخدر�ت”، ك�ن �ل�سابط 

�مل�����س��ت��ه��دف ه����� م�������س����ؤول وح����دة 
�ملمن�عات بجهاز �لأمن �ل�طني.

ويف فرب�ير �ملا�سي، �غتيل �لقا�سي 
�ملتخ�س�ص  �ل�������س���اع���دي  ف��ي�����س��ل 
بر�سا�ص  �مل����خ����در�ت  ق�����س��اي��ا  يف 
يثري  مم���ا  �ل���ع���م���ارة،  يف  م�سلحن 
كارتلت  �أن  ع���ن  ع��م��ي��ق��ة  ���س��ك���ك��ا 
هذه  م��ث��ل  ور�ء  ت��ق��ف  �مل����خ����در�ت 

�لعمليات �ملتكررة.
مي�سان،  حم���اف���ظ���ة  ت�����س��ه��د  ك���م���ا 
جن�بي  �لعمارة،  مدينة  ومركزها 
�ل���ع���ر�ق، ب��ن ح��ن و�آخ����ر ت�تر�ت 
ع�سائرية  ن���ز�ع���ات  ب�سبب  �أم��ن��ي��ة 
�سيا�سية  ح�������س���اب���ات  وت�������س���ف���ي���ة 
ه����ذه  �مل��������خ��������در�ت يف  وت�����ه�����ري�����ب 
�مل��ح��اف��ظ��ة �حل���دودي���ة م��ع �إي����ر�ن، 
حيث تز�يدت يف �ل�سن��ت �لأخرية 

جتارة �ملخدر�ت وتعاطيها.

كارتلت خمدر�ت
ظاهرة  ت��ن��ام��ي  �أن  خ�����رب�ء  ي����رى 
�لعر�ق وعربه  �ملخدر�ت يف  جت��ارة 
على يد مافيات وع�سابات منظمة 
حم��ل��ي��ة و�أج���ن���ب���ي���ة، ي��ت��غ��ذى على 
خارجية  ومتد�خلة  مركبة  �أ�سباب 

ود�خلية، �أهمها �لأزمات �ل�سيا�سية 
وقرب  ب��ال��ب��لد،  �ملزمنة  و�لأم��ن��ي��ة 
�لبلد من خط�ط جتارة �ملخدر�ت 
عن  ف�سل  وتهريبها،  �لإقليمية 
و�لفقر  و�لبطالة  �لف�ساد  تف�سي 
�لعر�قين  �أم���ام  �لآف����اق  و�ن�����س��د�د 
وخ���ا����س���ة �ل�����س��ب��اب م��ن��ه��م، وه���ذ� 
جماح  كبح  مهمة  من  ي�سعب  كله 
و�لق�ساء  �ملتفاقمة  �لظاهرة  هذه 

عليها.
وي�سريون �إىل تز�يد خط�رة �ت�ساع 
�ملتاجرة  �ل�����س��ب��ك��ات  ه����ذه  ن�����س��اط 
باملخدر�ت يف �لعر�ق وعربه، بدللة 
�لرت��ف��اع �مل��ه���ل يف �أع���د�د مدمني 
�مل���خ���در�ت يف �ل���ب���لد، خ��ا���س��ة بن 
و�ل�سابة،  �ليافعة  �لعمرية  �لفئات 
لآفة  �لأوىل  �ل�سحية  ه��ي  و�ل��ت��ي 

�لإدمان �ملدمر.

من ممر �إىل ميد�ن
�لعر�قي  �ل�ساأن  يف  �لباحث  يق�ل 
ع��ل��ي �ل��ب��ي��در، يف ل��ق��اء م���ع م�قع 
“جتارة  عربية”:  ن��ي���ز  “�سكاي 
بعد  �نتع�ست  ب��ال��ع��ر�ق  �مل���خ���در�ت 
كانت  قبلها  حيث   ،2003 �ل��ع��ام 

�لبلد ب�سكل عام مبناأى عن تف�سي 
�مل��خ��در�ت و�لجتار  �إدم���ان  ظاهرة 
�لعقابية  �ل���ق�����ن���ن  ب��ف��ع��ل  ب���ه���ا، 
�ل�����س��ارم��ة و�ل���ر�دع���ة، �ل��ت��ي كانت 
�ملتعاطن  ���س��د  �آن������ذ�ك  م��ع��ت��م��دة 
و�ملتاجرين بها، و�لتي كانت ت�سل 
لعق�بة �لإعد�م، ولهذ� فالعر�ق كان 
ونقطة  ثان�ي  ممر  جم��رد  حينها 
جتارة  م�سار�ت  يف  هام�سية  عب�ر 
�مل��خ��در�ت �ل��دول��ي��ة، �إل �أن��ه حت�ل 
مع �لأ�سف بعد ذلك مليد�ن مفت�ح 
و�خلطرية،  �لقذرة  �لتجارة  لتلك 
للعر�ق  �ل�سرقية  �حل��دود  ولتغدو 

ب�ؤرة تهريب و�جتار باملخدر�ت«.
»وه������ك������ذ� ف����امل������ج����ه����ة �لأم����ن����ي����ة 
وحدها  ت��ك��ف��ي  ل  و�ل���س��ت��خ��ب��اري��ة 
�لج���ت���م���اع���ي���ة  �مل�����ع�����اجل�����ات  دون 
�ملحفزة  ل��ل��ع����م��ل  و�لق��ت�����س��ادي��ة 
لتنامي جتارة �ملخدر�ت يف �ملجتمع 
�لرتكيز  بد من  كما ول  �لعر�قي، 
ع���ل���ى ت�������س���دي���د ن����ق����اط وم����ر�ك����ز 
على  و�ملد�همة  و�ملر�قبة  �لتفتي�ص 
وخا�سة  �حل��دودي��ة  �ملناطق  ط���ل 
�ملحاذية لإير�ن ومطالبتها ب�سبط 
�أم��ام عمليات  �حل��دود من جانبها 

وع�سابات تهريب �ملخدر�ت”، وفق 
�لباحث �لعر�قي.

لأفغان�ستان،  �إي��ر�ن حماذية  »ك���ن 
�لأك��رب لزر�عة وجتارة  �لبلد  وهي 
ت��اأث��ر �لعر�ق  �مل��خ��در�ت، يزيد م��ن 
تر�خيا  طبعا  ثمة  �أن  كما  �سلبيا، 
�أم���ن���ي���ا وف��������س���ى وم���اف���ي���ات ق�ية 
بيئة  �لبلد  يغدو  ول��ه��ذ�  ب��ال��ع��ر�ق، 
�ملخدر�ت،  لتجارة  وجاذبة  خ�سبة 
ف��م��ث��ل �إي�������ر�ن ل��دي��ه��ا ح�����دود مع 
�سبط  ب�����س��ب��ب  ل��ك��ن  �أخ������رى  دول 
ب�سر�مة،  حل���دوده���ا  �ل����دول  ت��ل��ك 
تعجز كارتلت �ملخدر�ت �لإير�نية 
�إدخ����ال ب�ساعتها  ع��ن  و�لأف��غ��ان��ي��ة 
علي  ح�����س��ب  �إليها”،  �ل�������س���ام���ة 

�لبيدر.
»لعل �لعامل �لأهم هنا �لذي يزيد 
�لتامة على  �ل�سيطرة  من �سع�بة 
�حل����دود �ل��ع��ر�ق��ي��ة �لإي���ر�ن���ي���ة ه� 
ط���ل��ه��ا و�ل�����ذي ي�����س��ل لأك����ر من 
تلك  وت��ت��م��ي��ز  ك��ي��ل���م��رت،   1400
�حلدود بت�ساري�ص معقدة و�سعبة 
ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري من 
و�ملتل�سقة  �مل��ت��د�خ��ل��ة  �مل���ن���اط���ق 

كما يختم. �سكنيا”، 

اأرقام �شادمة
�إح�سائيات جمل�ص �لق�ساء �لأعلى 
�إىل  2021 ت�سري  يف �لعر�ق لعام 
�ملخدر�ت  على  �لإدم��ان  “ن�سبة  �أن 
من  ب���امل���ئ���ة   50 �إىل  ت�������س���ل  ق����د 
�لأكرب  �لن�سبة  و�أن  �ل�سباب،  فئة 
يف  باملئة،   70 �إىل  ت�سل  للتعاطي 
�مل��ن��اط��ق و�لأح���ي���اء �ل��ف��ق��رية �لتي 

تكر فيها �لبطالة«.
مديرية مكافحة �ملخدر�ت �لتابعة 
�أعلنت  �لعر�قية  �لد�خلية  ل���ز�رة 
مطلع �لعام �جلاري �أن “حمافظتي 
�ملرتبة  حتتلن  ومي�سان  �لب�سرة 
يف  و�ل��ت��ع��اط��ي  ب��ال��ت��ه��ري��ب  �لأوىل 

�ملحافظات �جلن�بية«.
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  ق��ان���ن  ين�ص 
رقم  �لعر�ق،  �لعقلية يف  و�مل�ؤثر�ت 
 ،2017 �ل���ع���ام  يف  �ل�������س���ادر   50
ت�سل حلد  ���س��ارم��ة  ع��ق���ب��ات  على 
منه،   27 �مل�����ادة  ك��م��ا يف  �لإع������د�م 
 28 �مل���ادة  �مل���ؤب��د كما يف  ولل�سجن 

من �لقان�ن.
�أكر �أ�سناف �مل��د �ملخدرة تعاطيا 
يف �لعر�ق، هي كل من �لكري�ستال 
وحب�ب  و�حل�����س��ي�����س��ة  �لأب����ي���������ص 
تدخل  وم��ع��ظ��م��ه��ا  �ل���ك���ب���ت���اغ����ن، 
�ل��ب��لد ع��رب �حل���دود �لط�يلة مع 

�إير�ن.
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�لعاملية 0،27 درجة لكل عقد.
�أن  �أنه يف ظل غياب تغيري�ت ف�رية، فمن �ملت�قع  وحتذر �لدر��سة من 
يرتفع معدل حر�رة �ملنطقة مبقد�ر خم�ص درجات مئ�ية بحل�ل نهاية 
يف  �لب�سري”  للتكيف  �حلرجة  “�لعتبات  يتجاوز  قد  ما  وه���  �ل��ق��رن، 
بع�ص �لبلد�ن. ويق�ل ي��ص ليليفيلد، من معهد ماك�ص بلنك للكيمياء 
يف  �ساهما  كيانان  وهما   ،)Cyprus Institute( ق��رب���ص«  و”معهد 
�لدر��سة، �إن �ل�سكان “�سي��جه�ن حتديات �سحية ومعي�سة كبرية، مبا 

يف ذلك �ملجتمعات �ملحرومة، وكبار �ل�سن و�لن�ساء �حل��مل«.
بلبنان  �إىل م�سر، م��رور�ً  �لي�نان  وتغطي �لدر��سة �ملنطقة �ملمتدة من 
و���س���ري��ا و�ل���ع���ر�ق و�ل��ب��ح��ري��ن و�ل��ك���ي��ت و�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 

و�إير�ن.
من  ب�سدة  تعاين  لن  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  �أن  �إىل  �لدر��سة  وت�سري 

و�لأ�سخا�ص  �لأغنياء  “�لتفاوتات بن  �ل�فيات ويفاقم  زيادة معدل  يف 
�لأكر فقر�ً” يف �ملنطقة.

ح��يل  عن  ممثل�ن  يجتمع  �أن  �ملقرر  من  �لثاين-ن�فمرب،  ت�سرين  يف 
�ل�ساحلية  �ل�سيخ  �سرم  مدينة  يف  “ك�ب27”  م���ؤمت��ر  يف  دول��ة  مئتي 
�لأو�ساع على �سعيد  �إليه  �آلت  ما  ملتابعة  �لأحمر،  �لبحر  �مل�سرية على 
�للتز�مات �ملرتبطة باتفاقية باري�ص �مل�قعة عام 2015، و�لتي تهدف 
 ،2100 �إىل �حت��ء �لح��رت�ر باأقل من درجتن مئ�يتن بحل�ل عام 

و�إذ� �أمكن باأقل من درجة مئ�ية ون�سف درجة.
وقد �رتفعت درجة حر�رة �لك�كب مبعدل 1،2 درجة تقريباً منذ ع�سر 
ما قبل �ل�سناعة. يف �أيار-ماي�، قالت �ملنظمة �لعاملية للأر�ساد �جل�ية 
�لتابعة للأمم �ملتحدة �إن هناك فر�سة و�حدة من �ثنتن لبل�غ هدف 

درجة مئ�ية ون�سف درجة يف غ�س�ن �ل�سن��ت �خلم�ص �ملقبلة.

•• عوا�صم-وكاالت

�أظهرت در��سة مناخية جديدة �أن منطقة �ل�سرق �لأو�سط تزد�د �حرت�ر�ً 
مرتن �أكر من �ملعدل �لعاملي، ما قد يحمل �آثار�ً مدمرة على �سع�بها 
�سخ�ص  ملي�ن   400 من  �أك��ر  ي��جه  ذل��ك،  وبنتيجة  و�قت�ساد�تها. 
لفرت�ت  و�جلفاف  �ل�سديدة،  �حل��ر  مل�جات  �لتعر�ص  خطر  �ملنطقة  يف 
�ساهم  �لتي  �لدر��سة  بح�سب  �لبحر،  �سطح  م�ست�يات  و�رتفاع  ط�يلة، 
فيها عدد كبري من �لباحثن وُن�سرت نتائجها قبل �سهرين من م�ؤمتر 

�لأمم �ملتحدة للمناخ )ك�ب27( �لذي ت�ست�سيفه م�سر.
وبّينت �لدر��سة زيادة مت��سطة قدرها 0،45 درجة مئ�ية لكل عقد يف 
بناًء على  �ملت��سط،  للبحر  �ل�سرقي  �لأو�سط و�حل��ص  �ل�سرق  منطقة 
بيانات ُجمعت بن عامي 1981 و2019، عندما كان مت��سط �لزيادة 

تغري �ملناخ فح�سب، بل �ستك�ن �أي�ساً م�ساهماً رئي�سياً يف حدوثه. وت��سح 
�أحد  قريباً  ت�سبح  �أن  ميكن  بالنفط  �لغنية  �ملنطقة  ه��ذه  �أن  �لنتائج 
�مل�سادر �لرئي�سية لنبعاثات غاز�ت �لدفيئة، لتتف�ق تالياً على �لحتاد 

�لأوروبي يف غ�س�ن ب�سع �سن��ت.
فاإن  �حل��دود،  تتجاوز  �ملناخ  تغري  تد�عيات  �أن  “مبا  ليليفيلد  وي�سيف 
�لتعاون �ل�ثيق بن �لبلد�ن �ملعنية �سروري للتعامل مع �لآثار �ل�سارة 
�لدر��سة، من  �أحد معدي  �لظاهرة«. ويحذر ج�رج زيتي�ص، وه�  لهذه 
“�سي�ؤديان �إىل  �أن ت��سع �ملناطق �جلافة و�رتفاع م�ست�ى �سطح �لبحر 
�لنيل  ل �سيما يف دلتا  �ل�ساحلية و�لزر�عة”،  �ملناطق  تغري�ت كبرية يف 

مب�سر.
“تتاأثر  تقريباً” �س�ف  �حلياة  جم��الت  “جميع  ف��اإن  للدر��سة،  ووفقاً 
�أن ي�ساهم هذ�  بازدياد معدلت �حلر و�جلفاف. ومن �ملحتمل  ب�سدة” 

 400 مليون �سخ�س �سيعانون من تغري املناخ بال�سرق الأو�سط

•• تون�س-وكاالت

ت���ف�������س���ل ت�����ن���������ص ع������ن م�����ع����ده����ا 
�أ�سهر،  ث��لث��ة  �ل���ق���ادم  �لن��ت��خ��اب��ي 
ت����ت���������س����ارع ف���ي���ه���ا �ل������س�����ت�����ع�����د�د�ت 
�ل�سيا�سية،  و�مل�����س��اور�ت  �لل�ج�ستية 
�لن���ت���خ���اب���ات  م�����ع����د  �ن����ت����ظ����ار  يف 
�لت�سريعية يف دي�سمرب �لقادم، فيما 
�ل�سيا�سي بخ�س��ص  يحتدم �جلدل 
�ملنتظر  �لنتخابي  �لقان�ن  ملمح 
�لنتخابية  �لعملية  �سينظم  �ل��ذي 
ومت�يل  �مل�س������اركة  �س����روط  ويحدد 
تل�ح  فيما  �لن��ت��خ��اب��ي�����ة،  �حل��م��لت 
�ل�سيا�سية  �مل����ك�����ن����ات  م�����ن  ع������دد 

باملقاطعة.
قي�ص  �لرئي�ص  ب���د�أ  ذل���ك،  �سياق  يف 
�لجتماعات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��ع��ي��د 
�لت�ساورية، قال �إنها تهدف “لتلقي 
�لإ�سلحي  �مل�سار  لدعم  �ملقرتحات 
25 ي�لي�”،  بد�أته ت�ن�ص يف  �ل��ذي 
�لنتخابي  �ل��ق��ان���ن  �أن  �أع��ل��ن  ك��م��ا 
�لتي  “�مللحظات  ي��ر�ع��ي  �جل��دي��د 
�مل�سار  دع����م������  �ل����ذي����ن  ب���ه���ا  ت���ق���دم 
 25 �لإ���س��لح��ي �ل���ذي �نطلق ي���م 
و�نخرط��  �ملا�سي  �لعام  من  ي�لي� 

يف عملية �لتاأ�سي�ص �جلديد«.
با�سم  �ل���ر����س���م���ي  �ل����ن����اط����ق  و�أك��������د 
�لتليلي  �لن��ت��خ��اب��ات حم��م��د  ه��ي��ئ��ة 
مل�قع  ت�����س��ري��ح��ات  يف  �مل���ن�������س���ري، 
“�لهيئة  �أن  عربية”،  ني�ز  “�سكاي 
 60 م��ن  ب��اأك��ر  ل�ج�ستيا  م�ستعدة 

�ألف منت�سب وقع تك�ينهم للعتماد 
�لقادمة  �لن��ت��خ��اب��ات  خ��لل  عليهم 
�جل������ن����ب  ت��������س���ي���ح  �ن����ت����ظ����ار  ويف 
�لت�سريعية ب�سدور �ملر�س�م �خلا�ص 
ب�����اإع�����لن �لن����ت����خ����اب����ات و�آج����ال����ه����ا 
�مل��ح��دد للدو�ئر  و�لأم����ر �حل��ك���م��ي 

�لنتخابية«.
معلن  “�مل�عد  �مل��ن�����س��ري:  و�أو���س��ح 
�لقان�ين  ل��لإط��ار  ويحتاج  �سيا�سيا 
وحتديد  �لناخبن  دع���ة  تتم  حتى 
رئا�سة  وع��������دت  وق������د  �ل�����رزن�����ام�����ة 
�جلمه�رية باإعلن �لن�ص �لت�سريعي 
يف �أقرب �لآجال بعد ��ست�سارة �لهيئة 
�لفنية”،  �جل������ن����ب  م����ن  ع�����دد  يف 
مرجحا �أن ت�سمل �نتخابات دي�سمرب 
فقط  �ل���ن�����ب  جم��ل�����ص  �لت�سريعية 
�خلا�سة  �لنتخابات  ت�ؤجل  �أن  على 
بالغرفة �لنيابية �لثانية �ملتمثلة يف 
جمل�ص �لأقاليم و�جلهات و�لتي مت 
�جلديد  �لد�ست�ر  مب�جب  �إحد�ثها 
�حل����م����لت  ل����ل����ت����د�خ����ل يف  جت���ن���ب���ا 

�لنتخابية وت�ستيت �ملقرتعن.
وتعكف رئا�سة �جلمه�رية على �إعد�د 
م�سروع �لقان�ن �لنتخابي �جلديد 
�لنتخابات  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ل��ع��ر���س��ه 
ردود  ت��ت����ىل  بينما  �ل����ر�أي،  لإب����د�ء 
فعل �لأحز�ب ح�ل �لقان�ن �ملنتظر 
وملمح �حلياة �ل�سيا�سية �جلديدة 

لي�سمن  �لآر�ء  ���س��رب  م���ؤ���س�����س��ات 
مت�يل  ير�قب  وقان�ن  م�سد�قيتها 
خا�سة  و�جل����م����ع����ي����ات  �لأح�������������ز�ب 

�لتم�يلت �خلارجية«.
�لتيار  �لناطق با�سم  من جهته، دعا 
�ل�����س��ع��ب��ي، حم�����س��ن �ل���ن���اب���ت���ي، �إىل 
�لنتخابات  يف  �لت�سريع  “�سرورة 
�ل�ستثنائية  �مل��رح��ل��ة  م���ع  ل��ل��ق��ط��ع 
لأنها عن��ن �أزمة بينما حتتاج �لبلد 
�ل�ستقر�ر،  م��رح��ل��ة  �إىل  ل��ل��م��رور 
�لفاعلة  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل���ق����ى  وح���ث 
وخطاب  جديد  من���ذج  تقدمي  على 
�سادق للت�ن�سين �لذين خذل�� من 

�لأحز�ب طيلة �ل�سن��ت �ملا�سية«.
�لنتخابات  �أن  �ل��ن��اب��ت��ي  و�أ�����س����اف 
�لن�ص  جه�زية  �إىل  حتتاج  �لقادمة 
�لقان�ين �لذي ينظمها و�إىل تنقية 
بالأزمة  �مل���ت���اأث���ر  �ل�����س��ي��ا���س��ي  �مل���ن���اخ 
بينما  �ملحا�سبة،  وتعر  �لقت�سادية 
حتتاج ت�ن�ص �إىل �إجر�ء �لنتخابات 
يف �آجالها و�إر�ساء �لربملان و�مل�ؤ�س�سات 
�أن حزب  �إىل  �لدميقر�طية، م�سري� 
بالقان�ن  �سيلتزم  �ل�سعبي  �ل��ت��ي��ار 
�لنتخابي وما �سي�سعه من �سروط 

للعبة �لنتخابية.
�ل�سعب،  ح��رك��ة  ع�س�  �أك���د  ب����دوره، 
ني�ز  ل�”�سكاي  ب����ب���ك���ري،  ح�����امت 
�لت�سريعية  �أن �لنتخابات  عربية”، 

وقال  �سي�سبطها.  ك��م��ا  ت���ن�����ص  يف 
�ل��ب��ع��ث، �سهيب  ب��ح��رك��ة  �ل���ق���ي���ادي 
للم�قع،  ت�����س��ري��ح��ات  يف  �مل��زري��ق��ي، 
حاجة  يف  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل�����س��اح��ة  �إن 
جديد  �إن��ت��خ��اب��ي  ق���ان����ن  ���س��ن  �إىل 

�لأفر�د  على  �ق��رت�ع  نظام  “�عتماد 
على دورت��ن مع فر�ص �لتدقيق يف 
�لعدلية  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن  �مل��رت���س��ح��ن 
و�سرفاء  ن��زه��اء  ن�����ب  ن�سمن  حتى 
�إىل جانب و�سع قان�ن ينظم ن�ساط 

و�سّفافة،  نزيهة  �نتخابات  ي�سمن 
�لّتلعب  �أم�����ام  �ل���ّط���ري���ق  وي��ق��ط��ع 
بعث  وي�سرتط  �لّناخبن،  باأ�س��ت 
تر�قب  ق�����س��ائ��ي��ة خم��ت�����س��ة  د�ئ������رة 
�لعملية �لنتخابية، وتبت يف �جلنح 

مر�حل  بكل  �لنتخابية  و�جل��ر�ئ��م 
�لتقا�سي يف �أجل ل يتجاوز �سنة من 
تاريخ �لإعلن عن �لنتائج �لنهائية 

للنتخابات.
�أن ح��زب��ه �قرتح  �مل��زري��ق��ي  و�أ���س��اف 

�ملنتظرة من �ساأنها �أن تنهي �ملرحلة 
�قت�ساديا  �أث���رت  �لتي  �ل�ستثنائية 
ت�سمح  و�أن  �ل��ب��لد  على  و�جتماعيا 
�ل�ستقر�ر  م��رح��ل��ة  يف  ب���ال���دخ����ل 
�ل�سيا�سي، �لذي يعيد ثقة �خلارج يف 
�لت�ن�سين  �آم��ال  ويحيي  �حلك�مة 

بتح�سن �لأو�ساع.
�لنتخابات  �أن  ب����ب���ك���ري  و����س���رح 
ل  �لأف���ر�د  على  �ستك�ن  �لت�سريعية 
على �لقائمات و�أن �لأحز�ب �ست�سارك 
فيها عرب من تختارهم من �لأفر�د 

يف دو�ئر �نتخابية �سيقة.
غالبية  تتجه  �لآخ���ر،  �جل��ان��ب  على 
مقاطعة  �إىل  �مل��ع��ار���س��ة  �لأح�������ز�ب 
�نتخابات 17 دي�سمرب، حيث �أعلنت 
مك�ناتها  �أن  �خلل�ص”  “جبهة 
�ستقاطع  �لنه�سة  ح���زب  و�أب���رزه���ا 
بينما  �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  �لن���ت���خ���اب���ات 
�لقان�ن  يق�سي  �أن  يرجح مر�قب�ن 
�لنه�سة  حركة  �جلديد  �لنتخابي 
وح����ل����ف����اءه����ا ع���ل���ى غ�������ر�ر �ئ���ت���لف 
ما  ب�سبب  ت���ن�����ص،  وق��ل��ب  �ل��ك��ر�م��ة 
�رتكب�ه من جر�ئم �نتخابية خلل 
�لكاتب  وع��ل��ق  �مل��ا���س��ي��ة.  �ل��ع�����س��ري��ة 
�لعام جلمعية عتيد معز �لرحم�ين 
ت�ن�ص  يف  �ل�سيا�سية  “�ملرحلة  �أن 
�ل���ت���ام خا�سة  �ل��غ��م������ص  ي��ع��رتي��ه��ا 
قبل  �لنتخابي  �لقان�ن  تغيري  مع 
�مل����ع���د، وتاأخر  �أ���س��ه��ر م���ن  ث��لث��ة 
هيئة �لنتخابات يف �إطلق حملتها 

�لت�ع�ية لفائدة �ملقرتعن«.

يوم قبل انتخابات تون�س.. جدل ب�ساأن مالمح القانون النتخابي  100

�لتاج �لربيطاين، حيث ي�جد �لعديد من �ملا�ص، م��س�ع نز�ع

•• الفجر –خرية ال�صيباين
 20 “تطلق حوايل      عند الهجوم على نهر دونبا�س، يف نهاية الربيع، كانت رو�شيا 
�شعوبة  جتد  التي  االأوكرانية،  ال�شلطات  تقديرات  ح�شب  اليوم”،  يف  قذيفة  األف 
للرد على هذا الطوفان من النريان. وكانت مو�شكو يف ذلك الوقت تعتمد على اآالف 
املدافع املوجودة حتت ت�شرفها، وكذلك على خمزون كبري من الذخرية -وهو اإرث من 
احلرب الباردة، عندما كان االحتاد ال�شوفياتي م�شتعًدا ملواجهة مبا�شرة مع الغرب.

جن�د �أوكر�ني�ن يحتم�ن خلل ق�سف �ملدفعية �لرو�سية و�لأوكر�نية يف مدينة لي�سيت�سان�سك، منطقة دونبا�صفلدميري ب�تن ي�ستقبل كيم ج�نغ �أون، يف 25 �أبريل 2019 ، يف ميناء فلديف��ست�ك �لرو�سي

املدفعية نقطة قوة جي�شها احلالية:

لهذا ت�سطر مو�سكو اإىل �سراء قذائفها من كوريا ال�سمالية
يرى اجلي�س الرو�شي اأن خمزونه من الذخرية ينفد
فقط بيونغ يانغ واإيران، على ا�شتعداد لدعم مو�شكو

�لرو�سي يف بي�نغ يانغ يف ي�لي� �أن 
للم�ساركة  عمال  �إر���س��ال  باإمكانها 
يف �إع��ادة �إعمار دون��ب��ا���ص.    لي�ست 
ي�سعى  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  ه��ذه هي 
للح�س�ل  �ل��رو���س��ي  �جلي�ص  فيها 
“منب�ذة”.  دولة  على معد�ت من 
�أن  ي���ل��ي���  يف  ب���ادي���ن  �إد�رة  ذك����رت 
م������س��ك��� ط��ل��ب��ت ط����ائ����ر�ت ب����دون 
طيار مهاجر 6 و�ساهد من �إير�ن. 
ب��ست  و��سنطن  �سحيفة  وذك��رت 
م���ؤخ��ًر�، �أن ه��ذه �مل��ع��د�ت �ست��جه 
م�سكلت فنية.    بالن�سبة لرو�سيا، 
يعد ��ستمر�ر �حلرب �سد �أوكر�نيا 

بالتعقيد ب�سكل متز�يد.
عن الك�شري�س

زوجة  ك��ام��ي��ل،  �مل�ستقبلية  �مل��ل��ك��ة 
�مللك �جلديد ت�سارلز �لثالث... ما 

يحيي �جلدل مرة �أخرى.

خ��ل��ف �جل���ب���ه���ة، ب��ف�����س��ل ق���اذف���ات 
�سلمتها  �ل��ت��ي  هيمار�ص  ���س����ري��خ 
�أوكر�نيا،  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل����لي���ات 

رمبا قّ��ص �سل�سل تزويدها.

العقوبات واالأ�شلحة
 وحدود م�شرتكة

�ل�ستنجاد  رو�سيا  ق��ررت  لذلك     
�ل���ت���ي تعمل  �ل�����س��م��ال��ي��ة،  ب���ك����ري���ا 
عيار  من  بقذ�ئف  ا  �أي�سً مد�فعها 
�مل�ستخدم  �لعيار،  152 ملم. هذ� 
�سد �لأمل��ان خ��لل �حل��رب �لعاملية 
�لثانية، ه� �أحد خ�سائ�ص �جلي�ص 
ي�ستخدم  – من جهتهم،  �لرو�سي 
 155 عيار  قذ�ئف  �لنات�  �أع�ساء 

ذ�ب  �أ������س�����ه�����ر،  ب�������س���ع���ة  ب����ع����د      
�لقذ�ئف  من  �لكرملن  �حتياطي 
فلدميري  و�ج��رب   ... �ل�س�فياتية 
“ملين  ������س�����ر�ء  ع����ل����ى  ب�����ت����ن 
�لقذ�ئف و�ل�س��ريخ” من �لزعيم 
�أون،  ج�نغ  كيم  �ل�سمايل  �لك�ري 
�لتي رفعت عنها  للمعل�مات  وفًقا 
�ل�سرية،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل���خ���اب���ر�ت 
�سبتمرب   5 �لثنن  ي���م  وك�سفتها 
ن��ي���ي���رك ت��امي��ز. ع��لم��ة على �أن 

�أن ي�سعف  �جلي�ص �لرو�سي ميكن 
من نقطة ق�ته �حلالية، �ملدفعية.
   »هذ� يعني �أنهم �أفرغ�� خمزون 
ه������ؤلء  �أن  �أو  �ل���ب���ي���لرو����س���ي���ن، 
برييا  لي�  ي��رى  �ل��ب����ب��ات،  �أغلق�� 
�لت�سلح  جم��ال  يف  �لباحث  بينيه، 
�لدر��سات  مركز  يف  و�مل�ستقبليات 
�لفرن�سي  �مل���ع���ه���د  يف  �لأم����ن����ي����ة 
يلجا  �ن  �ل����دول����ي����ة،  ل���ل���ع���لق���ات 
�ل�سمالين،  �لك�رين  �ىل  �لرو�ص 

�أر��سيهم،  م��ن  �لآخ���ر  �ل��ط��رف  يف 
�أ�سعب مما  �ل��سع  �إن  فهذ� يعني 

يريدون �لعرت�ف به«. 
�أ�سهر  �أك��ر من �ستة     بعد م��رور 
تف�سر  قد  �أوكر�نيا،  غزو  بدء  على 
عدة ع��مل �سع�بة جتديد رو�سيا 
�أوًل، جتد  �لقذ�ئف.  ملخزونها من 
م�سانعها للأ�سلحة �سع�بة لتلبية 
تدمري  �إن  ث���م،  �مل��رت��ف��ع.  �ل��ط��ل��ب 
�لع�سر�ت من م�ست�دعات �لذخرية، 

رو�سيا ب�تن �أقرب �إىل كيم ج�نغ 
من  ب������لده  ن���ب���ذ  مت  �ل������ذي  �أون، 
�سن��ت  ع��دة  �ل��دويل منذ  �ملجتمع 
برناجمها  يف  ����س��ت��م��ر�ره��ا  ب�سبب 
�ل���ن����وي. �إىل ج��ان��ب ���س���ري��ا، تعد 
ك�ريا �ل�سمالية حليًفا �آخر مل��سك� 
ل�غان�سك  بجمه�ريتي  �ع��رتف��ت 
ودونيت�سك �ملعلنتن. و�أكد �ل�سفري 

حديدية، يربط بن �لبلدين. من 
خلل هذ� �ملمر، ميكن لبي�نغ يانغ 
152 ملم،  تزويد رو�سيا بقذ�ئف 
لعدة  �سيبرييا  قبل عب�ر �سخامة 
�أيام، عرب �لقطار �لعابر ل�سيبرييا، 

و�س�ل �إىل �جلبهة �لأوكر�نية.
   لقد جعلت �لعق�بات �لقت�سادية 
على  �ملفرو�سة  �ل�سديدة  و�مل��ال��ي��ة 

ملم. ول يز�ل هذ� �لعيار ي�ستخدم 
يف ع���دد ك��ب��ري م���ن �ل��ب��ل��د�ن �لتي 
�ل�س�فياتي  �لنف�ذ  كانت يف جمال 
�ل�سابق.    لرو�سيا ح��دود �سغرية 
�أق�سى  يف  نهرية،  ك��م،   18 بط�ل 
�أر��سيها،  م��ن  �ل�����س��رق��ي  �جل��ن���ب 
مع ك�ريا �ل�سمالية. فقط “ج�سر 
�سكك  م���ن  �أ���س��ا���س��ا  �ل�سد�قة”، 

بالق�ة«.     �لتاج وما�سة �خللف، 
قريًبا  �ل�سا�سات  على  يظهر�ن  قد 
جًد�، وه� م�سدود على ر�أ�ص زوجة 

وت��سح  �ل�سرقية.  �لهند  ل�سركة 
�أنها  �لربيطانية  �لإع���لم  و�سيلة 
عليها  ُي�����س��ت���ل  ومل  ُت�����س��رق  “مل 

ق���ب���ل ت�����س��ل��ي��م��ه��ا، ب�����س��ل���س��ة، �إىل 
خم�سينيات  يف  �لربيطانية  �مللكية 
�لقرن �لتا�سع ع�سر. هدية للملكة 
“معاهدة  م���ن  ك���ج���زء  ف��ي��ك��ت���ري��ا 
�حلرب  ب��ن��ه��اي��ة  �إي���ذ�ن���ا  له�ر”، 

�لأجنل�-�سيخية �لأوىل.
   يف �لهند، �خلطاب خمتلف متاًما. 
م�����رت م����ن ب����ن �أي�������دي ر�ج����ب�����ت، 
�ملحاربن  ث����م  �مل����غ�����ل،  �لأم���������ر�ء 
ومهر�جا  و�لأف���غ���ان،  �لإي��ر�ن��ي��ن 
�ملا�سة.  لندن  �سرقت  ثم  �لبنجاب، 
�لي�م، ك�هين�ر# ، �لذي يتقا�سمه 

•• الفجر -خرية ال�صيباين
�إليز�بيث  �مل��ل��ك��ة  وف����اة  ت�سببت     
�لثانية يف �نفجار ت�يرت. وتدفقت 
جمم�عة من �لر�سائل تكرميا لها 
و�سط  لكن  �لإن��رتن��ت.  �سبكة  على 
ن����ب���ات �ل��ع���ي��ل و�ل���ب���ك���اء، ظهرت 
ا بع�ص �لتغريد�ت �لنتقامية،  �أي�سً
ب�سكل  و�لهند  �آ�سيا  من  تغريد�ت 
�ملا�سة  �إىل  ت�������س���ري  دق�������ة،  �أك�������ر 
�مللكي.     �لتاج  تزين  �لتي  ك�هين�ر 
-تكتب  �لكرمية  ك�هين�ر  �أح��ج��ار 

ا ك���-ه-ن���ر -ه��ي و�ح��دة من  �أي�سً
ا و�حدة  �أكرب �لأحجار، ولكنها �أي�سً
من �أكر �لأحجار �إثارة للجدل يف 
�لإندبندنت.  تلحظ  كما  �لعامل، 
مت تركيب �ملا�سة �لتي يزيد وزنها 
عن 105 قري�ط على �لتاج �مللكي 
للملكة   1937 ع���ام  �ل��ربي��ط��اين 
�مللك  زوج��ة  ل��ي���ن،  ب��اوز  �إليز�بيث 
ج�رج �ل�ساد�ص، ويتم عر�سها �لآن 
مع جم�هر�ت �لتاج �لربيطاين يف 
برج لندن. لكن ما�سيها �مل�سطرب 
ي���ؤج��ج �ل��ت���ت��ر�ت ح���ل م��ن ميلك 

�مل��ا���س��ة ح��ق��ا، وك���ل خ��لف��ة ملكية 
ت��ط��رح �مل������س���ع على �ل��ط��اول��ة يف 

�لهند.

من الهند اإىل لندن
   �لأ����س���ل �ل��دق��ي��ق ل���� ك����-ه-ن����ر 
-�ملقّدرة بنح� 400 ملي�ن دولر 
للق�سر  بالن�سبة  م��ع��روف.  -غ��ري 
�مل��ل��ك��ي �ل���ربي���ط���اين، ل ����س���ك: مت 
مناجم  يف  �مل���ا����س���ة  ع���ل���ى  �ل���ع���ث����ر 
تيلجنانا  ولي����ة  يف  ج���ل��ك���ن��د�، 
�ل��ه��ن��دي��ة، و���س��ط وج��ن���ب �لبلد، 

ع�سر�ت �لآلف من �لهن�د ، يطالب 
باإعادة �حلجر �لكرمي �إىل �أر��سيه 
�لقدمية.  �ل��ع�����س���ر  م���ن  ك�����اإرث   ،
و�أفغان�ستان  باك�ستان  ت�سارك  كما 

و�إير�ن يف هذ� �لإجر�ء.
لي�ست جديدة.  �ل�����س��ك��اوى  ه��ذه     
معركة  �ن���دل���ع���ت   ،2016 ع�����ام 
قان�نية لإجبار �حلك�مة �لهندية 
�حلظرية.  �إىل  �مل��ا���س��ة  �إع����ادة  على 
ف��ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه���ذه �لأخ�������رية، كان 
“هدية”  ف��ع��ل  �ل��ث��م��ن  �حل���ج���ر 
�لقد�مى  �ل��ب��ن��ج��اب  ح��ك��ام  ق��دم��ه��ا 

اإحدى ما�شات التاج الريطاين

وفاة اإليزابيث الثانية ي�سعل التويرت حول كوهينور...!
م�شتخرج من مناجم هندية، يرتّبع احلجر الثمني االآن على التاج امللكي
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اأبرز �سروطها اإبقاء الكاظمي.. هل حتل مبادرة ال�سدر اأزمة العراق؟
•• بغداد-وكاالت

ترتقب �لأو�ساط �ل�سيا�سية �لعر�قية، �نتهاء زيارة �أربعينية �لإمام �حل�سن 
لبدء فعالياتها �ل�سيا�سية، خا�سة �أن زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر 
طرح مبادرة جديدة لإنهاء �لأزمة �مل�ستع�سية، وهي �أط�ل مدة يبقى فيها 

�لعر�ق دون حك�مة، بعد �سق�ط نظام �سد�م ح�سن عام 2003.
ون�����س��ت م��ب��ادرة �ل�����س��در �لأخ����رية ع��ل��ى �إب��ق��اء رئ��ي�����ص �حل��ك���م��ة م�سطفى 
�لكاظمي يف من�سبه وكذلك رئي�ص �جلمه�رية برهم �سالح لإد�رة مرحلة 

�نتقالية و�إجر�ء �لنتخابات �ملبكرة.
ك��م��ا ط��ال��ب ب��ح��ل جم��ل�����ص �ل���ن�����ب ع���رب ����س��ت��ق��ال��ة ح��ل��ف��ائ��ه م��ث��ل �حلزب 
�لدميقر�طي �لكرد�ستاين برئا�سة م�سع�د بارز�ين وكذلك حتالف �ل�سيادة 
�أنه ل  �إىل  �ل�سدر  �أ�سار  كما  برئا�سة حممد �حللب��سي وخمي�ص �خلنجر، 
د�عي للج�ء �إىل تياره للمطالبة باحلل و�إمنا ميكن تنفيذ تلك �خلط��ت 
�حلك�مة  رئي�ص  �إب��ق��اء  �لتن�سيقي  �لإط���ار  ق���ى  وترف�ص  �لأزم����ة.  لإن��ه��اء 
ت��فقه  عدم  بد�عي  �ملقبلة  �ملرحلة  لإد�رة  من�سبه  يف  �لكاظمي  م�سطفى 
مقاليد  على  �سط�تها  بفر�ص  ورغبتها  �مل�سلحة  �لف�سائل  ممار�سات  مع 
�سخ�سية  �أن��ه  كما  �إي��ر�ن،  ل�سيا�سة  �ل�سمنية  ومناه�سته  �لبلد  يف  �حلكم 
عرب  �لدبل�ما�سي  �مل�ست�ى  على  جناحات  حتقيق  من  متكنت  بر�غماتية 
�أغاظ  ما  وه�  �لعربي  �لعر�ق وحميطه  بن  وثيق  ب�سكل  �لعلقات  �إع��ادة 
بقاء  م��ن  �لتن�سيقي  �لإط����ار  ق���ى  ل��ط��ه��ر�ن. تخ�سى  �مل����ل��ي��ة  �مل��ج��م���ع��ات 
�لكاظمي لإد�رة �لنتخابات �ملقبلة، فيما يرى مر�قب�ن �أن ذلك يع�د �إىل 
رغبتها باإحد�ث تغيري يف �لأرقام �أو تزوير بع�ص نتائج �لنتخابات، ما يعني 

�أو حتى �إعطاء ولية ثانية للكاظمي، 
حك�مة  ت�سكيل  نح�  ما�ص  و�لعمل 

جديدة«.
�لباحث يف �ل�ساأن �ل�سيا�سي �لعر�قي، 
“هناك  �أن  ي����رى  �ل�����س��م��ري،  رح��ي��م 
���س��ب��اب��ي��ة يف �ل����ق����ر�ر�ت، و���س��ي��ل من 
�لتي  �لي�مية  و�لبيانات  �لتغريد�ت 
�لتز�م  دون  �ل�سيا�سي،  �مل�سهد  تعقد 
وه�  و�ح���دة،  �أو خطة  و����س��ح،  منهج 
�ل�سيا�سي يف ت�ستت  ما يجعل �ل��سع 
م��ا نحن  �إىل  �أو�سلنا  م��ا  ك��ب��ري، وه��� 
�ل�����س��م��ري، يف  و�أ����س���اف  �لآن«.  ع��ل��ي��ه 
عربية”  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  حديث 
�إر�دة  ميثل  ل  �ل��ق��ائ��م  “�ل�سر�ع  �أن 

م�ساحله  يقدم  م��ن  وه��ن��اك  �ل�سعب، 
��ستقالة  ترف�ص  �لأح��ز�ب  بع�ص  فمثًل  �لعامة،  �مل�سلحة  على  �ل�سخ�سية 
ت�سري  �لتي  هي  �مليزة  وه��ذه  ميثل�نها،  �لذين  و�ل����زر�ء  ووكلئها  ن��بها 

بامل�سهد �ل�سيا�سي يف �لبلد«.
ويرى مر�قب�ن لل�ساأن �لعر�قي، �أن �ل�سدر طرح خط�ة باجتاه �حلل، ك�نها 
جاءت على �عتبار �أن رئي�ص �جلمه�رية �ت�سف بال��سطية، وخطابه �لأخري 
يتحدث  ومل  د�ست�رية  وتعديلت  مبكرة  لنتخابات  طريق  خريطة  و�سع 

بجانب �سيا�سي.

 الحتاد الإفريقي ميدد مهمة 
مبعوثه لل�سالم يف اإثيوبيا 

•• نريوبي-اأ ف ب

�أعلن �لحتاد �لإفريقي متديد تف�ي�ص �ملبع�ث �خلا�ص للقرن �لإفريقي، 
�لتي  �إثي�بيا  يف  �ل�سلم  جه�د  م���سلة  �ملكلف  �أوب��ا���س��اجن���،  �أول��سيغ�ن 

��ستئنف �لقتال فيها �أو�خر �آب/�أغ�سط�ص.
ياأتي هذ� �لقر�ر على �لرغم من رف�ص متمردي تيغر�ي و�ساطة �أوبا�ساجن� 
منذ  �حلك�مية  �لق��ت  وبن  بينهم  د�رت  �لتي  �حل��رب  �إنهاء  �إىل  �لهادفة 

نهاية 2020.
وكتب رئي�ص مف��سية �لحتاد �لفريقي م��سى فقي حممد على ت�يرت �إثر 
لقائه �أوبا�ساجن� “جددت ثقتي �لكاملة به و�سجعته على م���سلة تعامله 
مع �لطرفن و�جلهات �لفاعلة �لدولية للعمل من �أجل �ل�سلم و�مل�ساحلة 

يف �إثي�بيا و�ملنطقة«.
وُتبذل جه�د دبل�ما�سية عدة لإيجاد حل �سلمي لل�سر�ع بعد جتدد �لقتال 
يف �سمال �إثي�بيا �ل�سهر �ملا�سي مما �أدى �إىل �نهيار �لهدنة �لتي مت �إقر�رها 

يف �آذ�ر/مار�ص.
و�سددت حك�مة رئي�ص �ل�زر�ء �أبيي �أحمد على �أن �أي حمادثات مع �ملتمردين 

يجب �أن جتري برعاية �لحتاد �لإفريقي ومقره �أدي�ص �أبابا.
ب�”قرب”  جهتها  م��ن  ن���ددت  ت��ي��غ��ر�ي  لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  �ن  غ��ري 

�أوبا�ساجن� من �لزعيم �لإثي�بي.

�لكاظمي  �إبقاء  �أن  �ل�سدر  ي��رى  �لق�ى.  لتلك  حليف  رئي�ص  �إىل  �حلاجة 
�سيك�ن عامل ت��زن بن �لطرفن ل�ستقلليته، كما �أنه متكن من �إجر�ء 
�نتخابات حظيت بقب�ل دويل و��سع جلهة نز�هتها �ملعق�لة. يخ�سى �ل�سدر 
من جميء رئي�ص جديد للحك�مة، بدعم من ق�ى �لإطار، ما يعني �إمكانية 
�تخاذ �إجر�ء�ت عقابية �سده �أو �سد �أن�ساره، مثل تنفيذ �ملذكر�ت �لق�سائية 

�لتي �سدرت بحق قيادين �سدرين، �ل�سهر �ملا�سي.
يرف�ص �ل�سدر �أي ع�دة جلل�سات جمل�ص �لن��ب، ويريد حّله باأي طريقة، 
فيما يق�ل مر�قب�ن �إن �ل�سدر، لديه حلفاوؤه يف �ملجل�ص مثل رئي�ص �لربملان 
حممد �حللب��سي، وكذلك نائبه من �حلزب �لدميقر�طي �ساخ��ن عبد�هلل، 

ما يعني �إمكانية ع�دة جل�سات �ملجل�ص، لتخاذ �لإجر�ء�ت �ملطل�بة.
�أن �لإط��ار �لتن�سيقي ما�ص يف  �لتن�سيقي يتطلع �إىل حك�مة جديدة يبدو 
�أدت  �إر�دته �لتي  روؤيته لت�سكيل حك�مة عر�قية بعيدة من �ل�سدر وفر�ص 
لت�سل  �ل�سدري،  �لتيار  �أن�سار  �لبلد من  �سهدتها  كبرية  �حتجاجات  �إىل 
�لإطار  �ملن�س�ية يف  �ل�سيعية  و�لف�سائل  �أن�ساره  بن  عنيفة  �إىل �سد�مات 
�لتن�سيقي، ت�سببت بقتل و�إ�سابة �لع�سر�ت و�سرخ كبري من �ل�سعب مللمته 

يف �ل��سط �ل�سيعي �ل�سعبي.
�لتن�سيقي علي  �ل��ق��ي��ادي يف ق���ى �لإط���ار  ق��ال  �ل�����س��در،  ورد� على م��ب��ادرة 
�لفتلوي �إن “�أي حديث عن متديد حلك�مة م�سطفى �لكاظمي مرف��ص 
ول ميكن �لإبقاء على هذه �حلك�مة لتك�ن م�سرفة على �لنتخابات �ملبكرة، 
خ�س��سا �أنها حك�مة ت�سريف �أعمال ي�مية، ول متلك �سلحيات كاملة«. 
و�أ�ساف يف ت�سريح �سحفي �أن “حك�مة �لكاظمي كانت جزء� �أ�سا�سيا من 
�لأزم��ة �لتي مير بها �لعر�ق حالياً، ولهذ� ل ميكن �لإبقاء على �حلك�مة 

لقد انخف�ست امل�ساعدات املالية والع�سكرية الغربية عن احتياجات اأوكرانيا

احلرب يف اأوكرانيا:

لهذا ت�سل �سحنات الأ�سلحة قطرة-قطرة...!
•• الفجر -جوليان �صابروت 

رجمة خرية ال�صيباين
   بينما بداأ ال�شراع منذ اأكرث من �شتة اأ�شهر، ت�شطدم 
اال�شتمرارية  م���زدوج  باختبار  الغربية  اجل��ه��ود 
واللوج�شتيك. فمن الوعد اإىل الت�شليم يتطلب االمر 

اأحياًنا وقًتا طوياًل ي�شل اإىل عدة اأ�شهر، وحتى عدة 
�شنوات.

   انه طلب متكرر: تدعو اأوكرانيا الغربيني بانتظام 
لزيادة م�شاعداتهم املالية والع�شكرية. �شافر رئي�س 
الوزراء االأوكراين دني�س �شميهال اإىل بروك�شل يوم 
االأوروب���ي  االحت��اد  من  وطلب  �شبتمر،   5 االثنني 

تقدمي املزيد من الدعم الع�شكري وزيادة امل�شاعدات 
املالية واإجراءات انتقامية اأقوى �شد رو�شيا.

   ع�شية تلك الزيارة، وخالل رحلة اإىل برلني، دعا 
دعمها  تعزيز  اإىل  اأملانيا  االأوك��راين  ال��وزراء  رئي�س 
بجهودها  االع���رتاف  مع  كييف،  ملدينة  الع�شكري 
بيان  يف  �شميجال  ديني�س  وق��ال  �شابقا.  املبذولة 

الهاوتزر  وم��داف��ع   2 مار�س  �شواريخ  ق��اذف��ات  “اإن 
بانزرهابيتز 2000 التي قدمتها اأملانيا، حققت اأداًء 
اإم��دادات  زي��ادة  يف  وناأمل  املعركة،  �شاحة  يف  جيًدا 
 23 اأ�شارت يف  اأملانيا قد  االأ�شلحة الثقيلة«.   وكانت 
اأغ�شط�س اإىل ت�شليم اأ�شلحة جديدة الأوكرانيا مقابل 

ما يقرب من 500 مليون يورو.

رئي�ص وزر�ء �وكر�نيا يعرتف باجلهد �لملاين�لرجل �لثالث ب�ز�رة �لدفاع �لمريكية ك�لن كال يعدد �مل�ساعدة �لمريكية

�لت�سليم  ع���م���ل���ي���ات  ب����ن  وم�����ن   
م�سادة  دف��اع��ي��ة  �أن��ظ��م��ة  ث��لث��ة 
�إيري�ص-تي،  للطائر�ت من طر�ز 
لرئي�ص  وف���ًق���ا  �خلريف”،  “يف 
“دزينة من  �لأوك����ر�ين.  �ل����زر�ء 
قاذفة  و20  �ل����س���رتد�د،  دب��اب��ات 
�ساحنات  ع��ل��ى  م��رك��ب��ة  ���س����ري��خ 
بالإ�سافة �إىل “ذخرية  �سغرية”، 
دقيقة و�جهزة م�سادة للطائر�ت 
�مل�سرّية”، عّدد من جهته �ملتحدث 
ل�كالة  �لمل��ان��ي��ة  �حلك�مة  با�سم 
فر�ن�ص بر�ص. يف �ملجم�ع، �ست�سل 
يقرب من  ما  �إىل  �ل�سحنات  هذه 
500 ملي�ن ي�رو، و�سيتم ت�سليم 

جزء كبري منها عام 2023.

للطائر�ت  �مل�سادة  �لدفاع  �أنظمة 
ت�سّلم يف غ�س�ن عامن

�لع�سكرية،  �مل����ع����د�ت  ب��ع�����ص     
�أم���ري���ك���ي���ة ه�����ذه �مل�������رة، ل����ن يتم 
�أغ�سط�ص   ... يف  �ل  ����س��ت��لم��ه��ا 
ثمانية  �ثنان من  وهما   .2024
�أن���ظ���م���ة دف������اع ج������ي م����ن ط����ر�ز 
�ل�سركة  م��ن  طلبها  مت  نا�سام�ص 
�مل�سنعة يف 26 �أغ�سط�ص �ملا�سي.

�أع����ل����ن  �أغ���������س����ط���������ص،   25 يف     
بايدن،  �لأم��ري��ك��ي ج���  �ل��رئ��ي�����ص 
جدي���دة  ع�س���كرية  م�ساعدة  عن 
مليار�ت  ثلثة  تقارب  لأوكر�نيا 
�ل�����لي����ات  دع�����م  لإظ����ه����ار  دولر 
يف  بايدن  وق��ال  �مل�ستمر.  �ملتحدة 
لأوكر�نيا  ه���ذ�  “�سي�سمح  ب��ي��ان 
باحل�س�ل على �أنظمة دفاع ج�ي 
 ”...“ وذخ��رية  مدفعية  و�أنظمة 
على  ق��درت��ه��ا  ل�����س��م��ان  ور�د�ر�ت 
نف�سها  عن  �ل��دف��اع  يف  �ل�ستمر�ر 

على �ملدى �لط�يل«.
للق��ت  و����س��ن��ط��ن  و���س��ت��ط��ل��ب     
 300 �أك�������ر م����ن  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة 
�أنظمة  مع  مت��فقة  قذيفة  �أل��ف 
وطائر�ت  و�ل��������ر�د�ر�ت  �مل��دف��ع��ي��ة 
�ملر�قبة بدون طيار �لتابعة حللف 
م���رة،  ولأول  وخ���ا����س���ة،  �ل���ن���ات����، 
�أح����دث ج��ي��ل م��ن �أن��ظ��م��ة �لدفاع 
�مل�����س��ادة ل��ل��ط��ائ��ر�ت ب����دون طيار 
ف��ام��ب��ري �ل��ت��ي، ب�����س����ري��خ دقيقة 

تاأخري”،  �أدن����ى  “دون  �لأ���س��ل��ح��ة 
�لقان�نية:  �إج���ر�ء�ت���ه���م  ب��ات��ب��اع 
�لإفر�ج  ثم  �لك�نغر�ص،  ت�س�يت 
رئي�ص  ق���ب���ل  م����ن  �لأم�����������ل  ع����ن 
�ل�سيا�سة  ي��ق���د  �ل����ذي  �ل����دول����ة، 
�لقائد  وه�����  ل��ل��ب��لد  �خل���ارج���ي���ة 
�ل���ع���ام ل��ل��ج��ي������ص. وي����ذّك����ر جان 
حت�يل  عمليات  �أّن  بر�نا،  �إيريك 
�أوكر�نيا  �إىل  ت�سليمها  مت  �أ�سلحة 
�ل�سهرين  خ�������لل  وق����ع����ت  ق�����د 
“يتم  و�ن��ه  �ل�سر�ع،  �لأول��ن من 
على  و�لإ�������س������ر�ف  ت����اأط����ري  �لآن 

�لق��فل«.
�مل�ساعد�ت  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة     
�لع�سكرية، فاإن لأوكر�نيا، “�لبلد 
حاجة حي�ية  �ملنهك �قت�سادًيا”، 
5 مليار�ت  �مل��ايل، ح����يل  للدعم 
ي�رو �سهرًيا، يذّكر مي�سيل غ�يا. 
حتى  ك��ي��ي��ف  م�������س���اع���دة  “يجب 
�قت�ساد  �إىل  �لدولة  ه��ذه  تتح�ل 
ح����رب وم����ن �أج�����ل مت��ك��ي��ن��ه��ا من 
ل�����س��ن����ت. و�إل،  �ل�����س��ر�ع  حت��ّم��ل 
�ستتمكن  ه��ل  م�ساعدتنا،  ب���دون 
�أوك��ر�ن��ي��ا م��ن �حل��ف��اظ على هذ� 

�جلهد على �ملدى �لط�يل؟«.

طائرة  بتدمري  ت�سمح  �لت�جيه، 
بدون طيار تقرتب.

   ه�����ذه �ل���دف���ع���ة �جل����دي����دة من 
�مل�����س��اع��د�ت ت��ت��ك���ن ح�����س��رًي��ا من 
�أ�سلحة طلبت من �سناعة �لدفاع 
�لأم��ري��ك��ي��ة، و�ل��ت��ي ل��ن ت�سل �إىل 
�أوكر�نيا �إل يف غ�س�ن عدة �أ�سهر 
�أع��م،  ثلثة  �أو  عامن  حتى  �أو 
ح�����س��ب��م��ا �أك�����د م�������س����ؤول ك��ب��ري يف 

�لبنتاغ�ن.
   وت���ه���دف ه����ذه �ل���س��ل��ح��ة �إىل 
لكييف  �لدفاعية  �لقدر�ت  تعزيز 
ولي�ص   ، �مل���ت��������س���ط  �مل������دى  ع���ل���ى 
م�����س��اع��دة �ل��ق����ت �لأوك��ر�ن��ي��ة يف 
�مل�����س��اد �حلالية،  �ل��ه��ج���م  ج��ه���د 
�ل�سريحة  م���ع  �حل�����ال  ك����ان  ك��م��ا 
مت  �لتي  �مل�ساعد�ت  م��ن  �لأخ���رية 

لأوكر�نيا لل�ق�ف يف وجه رو�سيا، 
�ل�ليات  تز�ل  للمعهد. ول  وفًقا 
�مل���ت���ح���دة ب����ف����ارق ك���ب���ري �ل���د�ع���م 

�لرئي�سي لكييف.
�لع�سكرية  و�مل��ع��د�ت  �لأ���س��ل��ح��ة     
ت�سليمها  ����س���ي�������س���ت���غ���رق  �ل����ت����ي 
تخدم  ل  �سن��ت،  حتى  �أو  �سه�ًر� 
�سحيفة  وت���ذك���ر  �لأوك���ر�ن���ي���ن. 
م�سنعي  �أن  ف����ر�ن���������ص  وي�������س���ت 
يدين�ن  �لأم���ري���ك���ي���ن  �مل����ع����د�ت 
�لبريوقر�طية �لع�سكرية، وت�سّدد 
�إج�����ر�ء�ت �ل�����س��ر�ء، و�ل��ت��اأخ��ري يف 
�إ�����س����د�ر ط��ل��ب��ات �ل���ع���رو����ص من 

�لبنتاغ�ن.
�إري���ك   ل��ك��ن ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل ج���ان 
ب������ر�ن������ا، ف��������اإن �لأم����ري����ك����ي����ن ل 
يظهرون �أي “ممانعة” يف ت�سليم 

»ال ميكن الذهاب 
اأ�شرع من املو�شيقى«

�لعقيد  غ����ي���ا،  مي�سيل  ي���ذّك���ر     
�ت�سال  �ل��ب��ح��ري��ة، يف  �ل�����س��اب��ق يف 
مع جملة لك�سربي�ص �لفرن�سية، 
“قدم��  �لبد�ية  يف  �لغربين  �أن 
لأوكر�نيا  �ل�سرعة”  وج���ه  ع��ل��ى 
�لأ�سلحة �مل�ج�دة لديهم.    لكن 
هذه �ملخزونات �أ�سبحت بعد ذلك 
نادرة. “�ملرحلة �لتالية هي طلب 
�ملعد�ت، وهذ� ل حمالة ي�ست�جب 
نذهب  �أن  مي��ك��ن��ن��ا  “ل  وقتا”. 
ي�سيف  �مل��سيقى”،  م��ن  �أ����س���رع 
للك�سربي�ص.  ب��ر�ن��ا  �إري���ك  ج��ان 
بد  �مل��خ��زون��ات، ل  ت��ف��رغ  “عندما 
خا�سة  ل���ت���ج���دي���ده���ا،  وق�����ت  م����ن 
بالدفاع  �لأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق  ع��ن��دم��ا 

�لإعلن عنها يف �لأ�سب�ع �ل�سابق 
مببلغ 775 ملي�ن دولر، �أو�سح 
�لثالث  �ل���رج���ل  �ل�����س��ح��اف��ة  �ىل 
�لمريكية ك�لن  �ل��دف��اع  ب����ز�رة 
كال، �لذي �أ�سار �ىل �ن “�ل�ليات 
عن  �لآن  �أف����رج����ت  ق���د  �مل���ت���ح���دة 
دولر  م��ل��ي��ار   13.5 م���ن  �أك�����ر 
لأوكر�نيا  ع�سكرية  كم�ساعد�ت 

منذ بد�ية ولية ج� بايدن«.
 وم����������ع ذل������������ك، ك�����م�����ا ت����لح����ظ 
يتلق  فر�ن�ص، مل  وي�ست  �سحيفة 
كبرًي� من  بعد جزًء  �لأوكر�ني�ن 
�س�يت�ص  ب���دون ط��ي��ار  �ل��ط��ائ��ر�ت 
غ��ست  وف��ي��ن��ي��ك�����ص   300 ب��ل��ي��د 
مل  ذل���ك،  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ملعلنة. 
يتم �إ�سد�ر �أي �إ�سعار باإ�سناد عقد 

�س�يت�ص بليد 600.

يتابع  و�ل��ذي  �لعاملي،  للقت�ساد 
�أ�سب�عيا وبلد تل� �لآخر �مل�ساعدة 
�ملقدمة �إىل كييف. “�إنه �نخفا�ص 
حاد مقارنة ب�سهر �أبريل �أو ماي�”، 
�أكد �ملعهد، كما ذكرت ل� فيغارو. 
�مل�������س���اع���د�ت  �ن���خ���ف�������س���ت  “لقد 
�حتياجات  و�لع�سكرية عن  �ملالية 
كري�ست�ف  ي�����رى  �أوكر�نيا”، 

تريبي�ص، مدير �ملعهد.
�مل�ساعد�ت  �لربيع، جت��اوزت     يف 
و�ملالية  “�لإن�سانية  �ل��رت�ك��م��ي��ة 
�ملتحدة  �ململكة  و�لع�سكرية”من 
و�إ�سبانيا  وب�لند�  و�أملانيا  وفرن�سا 
و�إيطاليا 4 مليار�ت ي�رو �سهرًيا. 
�لتعهد  �حل�����رب، مت  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ 
�مل�ساعد�ت  من  مليار   84 مببلغ 
و�لع�سكرية  و�لإن�����س��ان��ي��ة  �مل��ال��ي��ة 

بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أو  �ل�����س��اروخ��ي 
ط��ي��ار، ح��ت��ى ل��� ك��ن��ا ن��ت��ح��دث عن 
جم��م��ع ���س��ن��اع��ي ع�����س��ك��ري مثل 
ذلك �مل�ج�د يف �ل�ليات �ملتحدة، 
يحدد  و�لذي يعمل ب�سكل جيد”، 
�مل��ح��ا���س��ر يف ج��ام��ع��ة ب��اري�����ص 2 
يف  و�ملتخ�س�ص  �أ���س��ا���ص  ب��ان��ت��ي���ن 

�ل�ليات �ملتحدة.
�لنتقالية، حيث  �ل��ف��رتة  ه��ذه     
جتديد  �إىل  �ل��غ��رب��ي���ن  ي�����س��ط��ر 
ق��ب��ل تزويد  �أ���س��ل��ح��ت��ه��م  خم����زون 
�أوكر�نيا بجزء منها، تف�ّسر �سبب 
ع����دم �ت���خ���اذ �ل������دول �لأوروب����ي����ة 
�أملانيا  �أو  فرن�سا  مثل  �لرئي�سية، 
�أو �إي��ط��ال��ي��ا، �أي �ل��ت��ز�م ج��دي��د يف 
�سهر  ب��د�ي��ة  ورد يف  ك��م��ا  ي���ل��ي���، 
�أغ�����س��ط�����ص م���ن ق��ب��ل م��ع��ه��د كيل 

 باالإ�شافة اإىل امل�شاعدات الع�شكرية، حتتاج اأوكرانيا اإىل دعم مايل، حوايل 5 مليارات يورو �شهرًيا

�مل�ساعد�ت �ملالية مطل�بة �ي�سابع�ص �ل�سلحة �لمريكية لن ت�سل �ل بعد ��سهر
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عربي ودويل

�لد�ست�ري �حلر يف وقفة �حتجاجية جديدة

بريطانيا تنفي 
حديث بوتني ب�ساأن 

احلبوب الأوكرانية  
•• لندن-رويرتز

نفت بريطانيا �لأحد تاأكيد� كرره 
�لرئي�ص �لرو�سي فلدميري ب�تن 
عن ت�سدير جزء ب�سيط فقط من 
�حلب�ب �لأوكر�نية �إىل دول فقرية 
مب�جب �تفاق دويل، وو�سفت تلك 
�ل��ت��اأك��ي��د�ت ب���اأن ل �أ���س��ا���ص لها من 

�ل�سحة.
وق��ال ب�تن ي���م �لأرب��ع��اء دون �أن 
�سفينتن  �إن  مب�����س��در  ي�ست�سهد 
�سفينة   87 �أ����س���ل  م���ن  ف��ح�����س��ب 
�أل��ف طن من �ملنتجات   60 حتمل 

ذهبت لدول فقرية.
و�سمح �لتفاق، �لذي ت��سطت فيه 
با�ستئناف  وتركيا،  �ملتحدة  �لأمم 
������س�����ادر�ت �حل����ب�����ب م����ن م�����ن���ئ 
�أوكر�نية مطلة على �لبحر �لأ�س�د، 
ودخل حيز �لتنفيذ �ل�سهر �ملا�سي. 
�لربيطانية،  �لدفاع  وز�رة  وقالت 
ن��ق��ل ع��ن �أرق����ام م�����س��دره��ا �لأمم 
ب��امل��ئ��ة من   30 ن��ح���  �إن  �مل��ت��ح��دة، 
ت�سديرها  مت  �ل����ت����ي  �حل�����ب������ب 
دول  �إىل  و�سلت  �لت��ف��اق  مب�جب 
يف  �ل��دخ��ل  ومت��سطة  منخف�سة 

�أفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا.

جمانب  �حل��ال��ي��ة  �ل�سنة  م��ن  �لأول 
خل�ص  ع������دم  ظ�����ل  يف  ل���ل�������س�����ب 
�ل�ستثمار�ت  وغ����ي����اب  �مل�����زودي�����ن 
و�لنق�ص  �لهيكلية  و�لإ����س���لح���ات 

�مل�سجل يف �مل��د �لأ�سا�سية.
   و�عتربت رئي�سة �حلزب �لد�ست�ري 
�حلر عبري م��سي �أن �لنق�ص �لفادح 
�سببه  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �مل������د  يف  �مل�سجل 
�لذي  �ملايل  و�لعجز  �لدولة  �سيا�سة 

تعي�سه �مل�ؤ�س�سات �لعم�مية.
   و�نتقدت عبري م��سي ما �عتربته 
ت�سريحات  م�����س��م���ن  يف  ت�����س��ارب��ا 
ورئي�سة  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����ص  �ل���رئ���ي�������ص 
�حل��ك���م��ة جن���لء ب����دن ح����ل ملف 
�ل���دع���م، ح��ي��ث ���س��رح��ت ب����اأن ب�دن 
و�إ�سلحه  �لدعم  رف��ع  عن  تتحدث 
�سندوق  م���ع  �مل��ف��او���س��ات  �إط�����ار  يف 
�ل��ن��ق��د �ل����دويل ف��ي��م��ا ي���ؤك��د رئي�ص 

�لدولة عدم رفعه. 
�سعيد  ق���ي�������ص  م��������س���ي  ودع��������ت     
�لت�ن�سي  �ل�����س��ع��ب  م�����س��ارح��ة  �إىل 
برنامج  م����ن  م����ق���ف���ه  ب��خ�����س������ص 
مع  مفاو�ساتها  �إط���ار  يف  �حلك�مة 
���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل و�ل����ذي مل 

يتم �لإف�ساح عنه �إىل �لآن.

منا�سلي  �أّن  م������س��ي  و�أو���س��ح��ت     
ومنا�سلت �حلزب �لد�ست�ري �حلّر 
�لغ�سب،  ي���م  خ��لل  �سيت��جدون، 
�أمام �مل�ؤ�ّس�سات �ل�سيادية يف خمتلف 
جهات �لبلد ل� “تبليغ �س�ت �مل��طن 
ب�ساأن غلء �لأ�سعار وتده�ر �ملقدرة 
ب�ساأن  �ل��ي���م  و�ل��غ��م������ص  �ل�سر�ئية 

ميز�نية �لدولة و�لإفل�ص«.
   و�أّك���������دت ع�����دم �ع�������رت�ف �حل����زب 
�لد�ست�ري �حلّر بالنتخابات �ملقّررة 

يف دي�سمرب �لقادم، م�سرية بالق�ل: 
�إّنها  ي��ق��ال  بانتخابات  ن��ع��رتف  “ل 
ت�سريعية يف حن �أّنها عملية تزكية 
�ساكلة  على  �س�رى  جمل�ص  لتك�ين 
�عتربته  م��ا  وه���  �خللفة”،  دول��ة 

“غري مطابق للمعايري �لدولية«.
   و�����س����ّددت ع���ن رف�������ص ح��زب��ه��ا ملا 
�لدولة  ج��ر�ئ��م  “تبيي�ص  �عتربته 
و�إ�سفاء �سرعية على جر�ئم يف حق 
على  م�����س��ّددة  �لت�ن�سي”،  �ل�سعب 
�نتخابات  يف  �حل���زب  م�ساركة  ع��دم 
عن  �لبعد  ك��ّل  “بالبعيدة  و�سفتها 

�لدميقر�طية و�ملعايري �لدولية«.
�لد�ست�ري     وكانت رئي�سة �حل��زب 
�حل�����ر ق����د �ع�����ت�����ربت، �ل�������س���ب���ت، �أن 
�ل�������س���ل���ط���ة �حل����ال����ي����ة ع�����اج�����زة عن 
�ل��سع  ت��ده���ر  و�أن  �لأزم�����ة،  �إد�رة 
�لق��ت�����س��ادي و�لج��ت��م��اع��ي و�مل���ايل 
�لأزم�����ة  �إد�رة  ع���ن  �ل��ع��ج��ز  وح���ال���ة 
�لنزيف،  ووق�����ف  �حل���ل����ل  و�إي����ج����اد 
ينذر  �ل��ذي  �ل��د�ه��م  مبثابة �خلطر 
بانهيار �ل���دول���ة.     و�أ���س��اف��ت عبري 
م��سي �أن عمل �حلك�مات �ملتعاقبة 
ق���د �رت���ك���ز ع��ل��ى ت��ب��ي��ي�����ص �لأرق������ام 
�ل���ع���ام وجتميل  �ل������ر�أي  وم��غ��ال��ط��ة 

�نخرطت يف عملية �ملغالطات. 
ب���اأن �حل��دي��ث ع��ن حتقيق     وبينت 
فائ�ص يف �مليز�نية خلل �ل�سد��سي 

مع  م��ربم��ة  �تفاقيات  �أي  تنفيذ  يف 
مما  لل�سغل  �لت�ن�سي  �لعام  �لحت��اد 
ي��خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن �لح��ت��ق��ان ح�سب 

�ل�سعب  �حل��ق��ائ��ق وع���دم م�����س��ارح��ة 
�ل��ت���ن�����س��ي ب��ح��ق��ي��ق��ة �ل������س��ع �ملايل 
�لعجز  �إىل  ي���ؤدي  و�لقت�سادي مما 

ق����ل���ه���ا.     و���س��رح��ت ع��ب��ري م��سي 
تدعي  �لتي  �حلالية  �حلك�مة  ب��اأن 
�إ����س���لح م���ا �أف�������س���ده �لإخ����������ن، قد 

عبري مو�شي ت�شري اإىل العجز عن اإدارة االأزمة

الد�ستوري احلّر: 17 �سبتمرب »يوم غ�سب« يف اجلهات كّلها  رئي�شة  اأع��ل��ن��ت      
الد�شتوري  احل���زب 
مو�شي،  عبري  احل���ّر 
ع����ن ت��ن��ظ��ي��م ي���وم 
غ���������ش����ب، وذل������ك 
�شبتمر   17 ي����وم 
“م�شاندة  اجل����اري، 
يف  التون�شي  لل�شعب 
االجتماعية  االأزمة 
واالأزمة االقت�شادية 
وامل�����ال�����ي�����ة، ال���ت���ي 

يعي�شها«.

•• الفجر -تون�س

العراق.. الإطار التن�سيقي يحاول »حتدي ال�سدر« بجل�سة نيابية

عامًا على هجمات 11 �سبتمرب.. بال حماكمات  21

•• بغداد-وكاالت

دعا ن��ب يف �لإطار �لتن�سيقي، رئا�سة جمل�ص �لن��ب �لعر�قي، �إىل �ملبا�سرة 
�جتاحت  �لتي  �ل�سدرية  �لحتجاجات  منذ  �ملعطل  باملجل�ص  �لعمل  بع�دة 
وم�سلحي  �ل�سدر  �أتباع  بن  جرت  �لتي  �مل�سلحة  و�مل��جهة  �لربملان  مبنى 

�لإطار يف �ملنطقة �لرئا�سية �خل�سر�ء ببغد�د، نهاية �أغ�سط�ص �ملا�سي.
وتت�ساعد �لدع��ت �ل�سيا�سية من جهة جتمع �لق�ى �مل��لية لإير�ن، بعد 
�لذي  �لعر�قي،  �لأربعاء، دعاوى حللربملان  �لعليا،  �ملحكمة �لحتادية  رد 
طالب زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر، بحله و�إجر�ء �نتخابات مبكرة، 
�إعلن نتائج �لنتخابات يف  للخروج من �لأزمة �لتي تع�سف بالبلد منذ 
�أكت�بر �ملا�سي. ورغم مطالبات “�لإطار �لتن�سيقي” ب�سرورة عقد جل�سة 
باإمكانية عقد هذه جل�سة،  �آخ��رون  ن����ب  �أي��ام، ي�سكك   10 �لنيابية خلل 
نتيجة غياب �لت��فق �ل�سيا�سي بن زعامات �لكتل، بينما يرى مر�قب�ن �أن 
�إ�سر�ر �لإطار على عقد �جلل�سة ل�ستفز�ز �ل�سدر و�ل�سغط على حلفائه من 
�لكرد و�ل�سنة، وحتديًد� رئي�ص �ملجل�ص حممد �حللب��سي. وميثل “�لإطار 
�لتن�سيقي”، �لكتلة �لنيابية �لأكرب يف جمل�ص �لن��ب �لعر�قي، بعد ��ستقالة 
�لكتلة �ل�سدرية يف ي�ني� �ملا�سي، بناًء على طلب �لزعيم �ل�سدري مقتدى 
�ل�سدر، �لذي ف�سل بت�سكيل حك�مة “�أغلبية وطنية” مع حليفيه حتالف 

�ل�سيادة �ل�سني، و�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين.

�مل�سلحة م�سطفى �لكاظمي، �إىل �تخاذ �لتد�بري �للزمة حلماية �مل�ؤ�س�سات 
وحماية �ملتظاهرين.

احلاجة لتوافق �شيا�شي
�لعر�قي يف  للربملان  �إمكانية عقد جل�سة  �آخ��رون  ن����ب  ��ستبعد  ذل��ك،  �إىل 
�سيا�سي  ت��فق  �إىل  بحاجة  �لنيابية  �جلل�سة  �أن  م�ؤكدين  �حل��ايل،  �ل��سع 

بن خمتلف �لكتل يف �لبلد.
يق�ل �لنائب �مل�ستقل، �إ�سكندر وت�ت، �إنه “من �ملمكن عقد جل�سة للربملان 
�إىل  يحتاج  �لأم��ر  وه��ذ�  �ل�سيا�سية،  �لكتل  جميع  بن  �لكامل  �لتفاق  بعد 
زيارة  عطلة  �نتهاء  تنتظر  �لكتل  “جميع  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �ل���ق��ت«.  بع�ص 
�أربعينية �لإمام �حل�سن، لتع�د �حل��ر�ت من جديد، وجتنب �أي �سد�مات 

ميد�نية، و�ل�سعي نح� �لتهدئة و�إيجاد خمرج للأزمة �حلالية«.

»حتدي ال�شدر فقط«
من جانب �آخر، عز� مر�قب�ن �سيا�سي�ن، �إ�سر�ر ق�ى “�لإطار �لتن�سيقي” 
على عقد جل�سة ملجل�ص �لن��ب، �إىل نية تلك �لق�ى ��ستفز�ز �لتيار �ل�سدري 

مطالبات اإطارية
جمل�ص  ح��ل  م��ن  م�س�ؤوليتها  �لعليا،  �لحت��ادي��ة  �ملحكمة  �أخ��ل��ت  �أن  وب��ع��د 
حممد  �مل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  �لتن�سيقي”  “�لإطار  يف  ن������ب  ط��ال��ب  �ل���ن�����ب، 
�إحياء �حلياة �لربملانية �ملت�قفة منذ �سهرين، متهمن  �حللب��سي، باإعادة 

�إياه ب�”تعطيل �ملجل�ص ل�سالح �أجند�ت �سيا�سية«.
ني�ز  “�سكاي  مل�قع  ن�سيف  عالية  �لتن�سيقي،  �لإط���ار  ع��ن  �لنائب  وق��ال��ت 
�إن “�حلل �حلايل للأزمة �ل�سيا�سية �لتي يعي�سها �لعر�ق، يجب  عربية”، 
�لن��ب  جمل�ص  دور  تفعيل  يجب  لكن  �ملبكرة،  �لنتخابات  ع��رب  يك�ن  �أن 
�سبتمرب  م��ن   20 ي���م  جل�سة  “عقد  حت���اول  كتلتها  �أن  مبينة  �ملعطل”، 
يف  �لأو���س��اع  لتهدئة  �ل�ساعية  �ل��دول��ي��ة  “�جله�د  �أن  و�أ���س��اف��ت  �جل����اري«. 
�لبلد، مبا فيها �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية وبعثة �لأمم �ملتحدة، تطالب 
�لق�ى  تكتل  �لتن�سيقي”  “�لإطار  ويحمل  �لنيابي«.  �لعمل  با�ستئناف 
�مل��لية لإير�ن، رئي�ص �ملجل�ص �لنيابي حممد �حللب��سي، م�س�ؤولية تعطيل 

بح�سب �لنائب رفيق �ل�ساحلي. �ملجل�ص “ل�سالح �أجند�ت �سيا�سية”، 
ويف وقت �سابق، قرر رئي�ص جمل�ص �لن��ب حممد �حللب��سي، تعليق عقد 
للق��ت  �لعام  �لقائد  دع��ا  بينما  �آخ��ر،  �إ�سعار  حتى  �لن��ب  جمل�ص  جل�سات 

وزعيمه �ملطالب بحل �ملجل�ص و�إجر�ء �نتخابات �ملبكرة.
يرى �لباحث �ل�سيا�سي حممد نعناع، �أنه “لي�ص مت�قًعا عقد جل�سة للربملان 
�أن  بدون ت��فق و��سع ي�سبق �نعقادها”، م�ؤكًد� مل�قع “�سكاي ني�ز عربية”، 
“عقدها بدون ت��فق يعني ف�سلها �حلتمي؛ لأن ن�ساب �لثلثن ل�ستكمال 
بدون  �لتن�سيقي  �لإط���ار  قبل  من  حتقيقه  �سعب  �حلك�مة  ت�سكيل  م�سار 

ت��فق مع �لأطر�ف �لأخرى«.
�ل�����س��دري على  �ل��ت��ي��ار  “ما ز�ل���ت تتفق م��ع  �أن تلك �لأط����ر�ف  �إىل  و�أ���س��ار 
�خلط�ط �لعري�سة للمرحلة �ملقبلة، ومتخ�فة من �لإطار �أن ينكث ب�ع�ده 

�لتي يقطعها لهذه �لكتل بعد ت�سكيل �حلك�مة«.
“�أما �حتمالية عقد جل�سات �عتيادية فه� �أمر طبيعي، لكنُه  ويتابع ق�له 
�لإطار  ق���ى  و�ست�ستخدمه  �جل��دي��دة،  �حلك�مة  ت�سكيل  مل�سار  منتج  غري 
لتحدي �ل�سدر فقط، مبعنى �أنهم ��ستطاع�� �إخر�جه من �لربملان وجتاوز 

�لتظاهر�ت و�لعت�سامات و�لقتحامات بدون تلبية مطالبه«.
وب�ساأن �نتقاد�ت �لإطار �ملت���سلة لأد�ء رئي�ص �لربملان حممد �حللب��سي، 
��ستئناف  �سالح  يف  لي�ص  للحلب��سي  �لإط����ار  “��ستعد�ء  �أن  نعناع  ي��رى 

��ستحقاقات ت�سكيل �حلك�مة �لتي ت�سعى �إليها �لكتلة �لنيابية �لأكرب«.
وي�سيف “هناك ن�ع من ممار�سة �ل�سغط �لإعلمي على رئي�ص �لربملان، 
�ملرحلة  يف  �إليه  بحاجة  لأنهم  ��ستقطابه،  على  �سيعمل�ن  �لنهاية  يف  لكن 

�ملقبلة«.

 تاولنت بال زعيم �لأغلبية يف �لربملان �لألباين 
�إير�ن ترف�ص �أن ت�جه لها �أ�سابع 
�لتهام، لكننا على يقٍن �أن �إير�ن 
هي من يختبئ ور�ء هذ� �لهج�م 

�لذي مت �إف�ساله«. 

نعي�ص  �لآن  :”نحن  ب���ال  وت��اب��ع 
يف قرٍن يت�سم برقمنة �لإنرتنت، 
خم�سمئة  من  �أك��ر  ف��اإن  بالتايل 
�لتي  �خل������دم������ات  م�����ن  خ�����دم�����ة 
ن���ق���دم���ه���ا ل���ل���ع���م����م ت����ق����دم عرب 
و�خلدمات  كالت�ساريح  �ل�سبكة، 
مكاتب  ت����ج���د  ول  �حل��ك���م��ي��ة، 
�خلدمات  هذه  ملر�جعة  حك�مية 
�لهج�م �خلطري كان  لذلك هذ� 

حماولة لتعطيلها .
�ألبانيا  :” �إن  ق��ائ��ًل  ب��ال  و�أ���س��ار 
جانب  �إىل  �ل����ن����ات�����  يف  ع�������س���� 
�ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية حيث 
��سرت�تيجية  ع���لق���ات  جت��م��ع��ن��ا 
م���ه���م���ة، و�ل����ب����ن����د �خل����ام���������ص يف 
م��ع��اه��دة �ل��ن��ات��� ي��ن�����ص ع��ل��ى �أنه 
�لأع�ساء  م��ن  ع�س�  ت��ع��ر���ص  �إن 
ماهية  عن  �لنظر  بغ�ص  لهج�م 

•• تريانا -الفجر: 
دع���ا �ل�����س��ي��د ت���اولن���ت ب���ال زعيم 
�لألباين  �ل���ربمل���ان  يف  �لأغ��ل��ب��ي��ة 
�لد�عم  ���س��ل���ك��ه��ا  لتغيري  �ي����ر�ن 

للإرهاب .
قطعت  ب����������لده   �أن  و�أو��������س�������ح 
�لعلقات �لدبل�ما�سية مع �إير�ن 
ممار�ساتها  ب�سبب  �لأ���س��ب���ع  ه��ذ� 
�لإره������اب������ي������ة ع����ل����ى �لأر���������س�������ي 

�لألبانية.
بلده  ح��ك���م��ة  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار   
ط��ل��ب��ت م����ن �ل�����س��ف��ري �لإي�������ر�ين 
�لعاملة  �لدبل�ما�سية  و�لهيئة 
�لأر��سي  ي���غ���ادرو�  �أن  ت��ري�ن��ا  يف 
وبالفعل غادرو� جميعاً  �لألبانية 
ي�م �أم�ص �لأول و�أغلقت �ل�سفارة 

نهائياً، 

�أم�ص  ���س��ح��ايف  ت�سريح  يف  وذك���ر 
�ل��ق��ر�ر بعد هج�ٍم  ي��اأت��ي ه��ذ�   “
�ألبانيا  منه  عانت  ح��اد  �سيرب�ين 
ي�لي�  م����ن  ع�����س��ر  �خل���ام�������ص  يف 
�لبنية  ت��دم��ري  ب��ه��دف   ،2022
�لتحتية �لرقمية كاملًة يف بلدنا 
، م�سري�ً �ىل �أن �ألبانيا تعد و�حدة 
م��ن �أه���م �ل���دول �لوروب��ي��ة �لتي 
ت��ق���م ب��ت��ق��دمي �أك����ر م���ن 150 
خ��دم��ة رق��م��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ، ولكن 
�لهج�م ف�سل ول ز�لت �خلدمات 

م�ستمرة وجميعها �آمنة. 
:”منذ  قائًل  ب��ال  �ل�سيد  �أ�ساف 
�لهج�م �لير�ين مل نقم بالكثري 
بد�أنا  ب��ل   ، عليه  �ل���رد  �أج���ل  م��ن 
�لتحقيق و�أخربنا حلفاءنا ، حيث 
تعد �ألبانيا ع�س�� يف حلف �لنات� 
وجزء� من منظمة �لتجارة �سمال 

معهم  ب��ال��ت��ع��اون  و  �لأط��ل�����س��ي��ة، 
�لذي  �ل�سامل  �لتحقيق  يف  بد�أنا 
مت �إج��ر�وؤه مع عدد من �خلرب�ء 

يف �لرقمنة. 
�حلك�مة  �ن   “ ي���ق����ل  وم�����س��ى 
�لألبانية متاأكدة �أن هذ� �لهج�م 
�أف����ر�ٍد عادين،  ِقبل  ي���اأِت م��ن  مل 
ب���ل ه���� م��ن��ظ��ٌم م���ن ق��ب��ل �إي�����ر�ن 
�أن  مفادها  حقيقية  �أدل��ة  ولدينا 
�سيرب�نية  ج��م��اع��ات  �أرب���ع  ه��ن��اك 
�لهج�م  ه��ذ�  يف  ت�رطت  �إرهابية 
وو�ح�����د م��ن��ه��م ك����ان م��ت���رط��ا يف 
هجماٍت �أخرى على دوٍل �سديقة 
�خلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  لأل���ب���ان���ي���ا، 
و�ل�����س��رق �لو���س��ط، وب��ال��ت��ايل كل 
�أن  ���س��ك  �أي  دون  �أث��ب��ت��ت  �لأدل�����ة 
هذ� �لهج�م �خلطري كانت �إير�ن 

ور�ءه.

باتخاذه ه�  قمنا  �ل��ذي  و�ل��ق��ر�ر 
حقيقية  نتائج  على  مبني  ق���ر�ر 
وملم��سة، �أنا و�ثٌق �أن هذه لي�ست 
فيها  نرى  �لتي  �ل�حيدة  �حلالة 

بالق�ل  ت�������س���ري���ح���ه  و�خ����ت����ت����م   
�جلماعة  ب��اأن  مقتنع�ن  :”نحن 
�سنت  ق��د  �ل�سيرب�نية  �لإره��اب��ي��ة 
هج�ما مماثل على دول �سديقة، 

ه����ذ� �ل���ه���ج����م ف���اإن���ه ع��ل��ى بقية 
�ل���دع���م  ي���ق���دم�����  �أن  �حل���ل���ف���اء 

و�مل�ساعدة. 
و�أ�ساف “�سنتخذ كافة �لإجر�ء�ت 
للدفاع �ل�سيرب�ين وبكل فخٍر �إننا 
بالتعاون مع �سركاٍت  نق�م  حالياً 
عالية،  م�سد�قية  ذ�ت  �أمريكية 
وذلك لزيادة �أمن �لبنى �لتحتية 

�لرقمية«.
و�أكد �مل�س�ؤول �للباين “ �أن قر�ٌر 
قطع �لعلقات مع �ير�ن قد �تخذ 
ن���ظ���ر�ً لأن   ، �مل��ن��ا���س��ب  �ل����ق���ت  يف 
للهج�م  تعر�ست  �ألبانيا هي من 
و�أنه  �ل��ه��ج���م،  ���س��ن  م��ن  ولي�ست 
�لألبانية  �حلك�مة  �تخذته  قر�ر 
كدولة ذ�ت �سيادة يحق لها �تخاذ 
و�سعبها  �أر��سيها  لتاأمن  قر�ر�ت 

بالتن�سيق مع حلفائها.«

•• وا�صنطن-وكاالت

 11 ل��ه��ج��م��ات  �ل�21  �ل���ذك���رى  يف 
�سبتمرب تتعر حماكمة �لعقل �ملدبر 
للهج�م �لإرهابي �لأكرب يف �ل�ليات 
�ملتحدة �لذي خلف �أكر من 2977 
�ملعتقل  �سيخ حم��م��د،  خ��ال��د  ق��ت��ي��ًل، 
�آخ���ري���ن يف  4 م��ت��ه��م��ن  �إىل ج��ان��ب 
عملية  �أن  ورغم  غ��نتانام�.  �سجن 
�لكبري  و�لقيادي  �لإره��اب��ي  مطاردة 
يف تنظيم �لقاعدة خالد �سيخ حممد 
�لق��ت  م��ن  ���س��ه��ر�ً   18 ����س��ت��غ��رق��ت 
�لأمريكية، �لتي متكنت من �لقب�ص 
مار�ص  يف  باك�ستان،  ج��ب��ال  يف  عليه 
تقدميه  �أن  �إل   ،2003 )�آذ�ر( 
للعد�لة تاأخر �أكر من �للزم، و�أثار 
ز�لت  م��ا  �لتي  �لأ���س��ر  �آلف  حفيظة 
�ل���ع���د�ل���ة يف مقتل  ت��ن��ت��ظ��ر حت��ق��ي��ق 

�أدي�����ن ب��ال�����س��ل���ع ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي يف 
تنفيذ �لهج�م �ملاأ�ساوي يف �ل�ليات 
�ملتحدة. جيم�ص ك�نيل، وه� حمامي 
�أحد �ملتهمن �خلم�سة، يف هج�م 11 
�سبتمرب، ي�ؤكد، �أن �لطرفن ل يز�ل 
�ت��ف��اق قبل  �ل��ت������س��ل �إىل  ي��ح��اولن 
�ملحاكمة، و�لذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل 
جتنب �ل�ق�ف �أمام �لق�ساء، وي�سفر 
�ستك�ن  ول��ك��ن��ه��ا  �أخ�����ف  �أح���ك���ام  ع���ن 
“ني�ي�رك  �سحيفة  �أط����ل.  لفرتة 
ب��ست”، قالت، �إن خالد �سيخ حممد 
�إىل خليج غ��نتانام� يف  منذ و�سل 
�ملحاكمة،  �ن���ت���ظ���ار  يف  وه�����  ك����ب���ا، 
ورغ�����م م�����رور ك���ل ت��ل��ك �ل�����س��ن��ن ل 
وي�سف  م��ع��ط��ل��ة.  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت������ز�ل 

�أقاربهم وحمبيهم.  وبح�سب �سحف 
�لإرهابين  حماكمة  ف��اإن  �أمريكية، 
�ملعتقلن يف غ��نتانام� �ملخطط لها 
تاأجيلها  مت  ع�سكرية  حمكمة  �أم���ام 
وكالة  وذك������رت  ن���ه���اي���ة.  ل  م���ا  �إىل 
�ملطاردة  �أن  بر�ص”،  “�أ�س��سيتيد 
�لقاعدة  يف  �لثالث  للرجل  �لعاملية 
��ستغرقت 18 �سهر�ً، لكن حماولت 
مبنطق  ل��ل��ع��د�ل��ة  لتقدميه  �أم��ري��ك��ا 
�أط�ل من  ��ستغرق وقتاً  قان�ين قد 
�إن  �مل��ن��ت��ق��دون،  ذل��ك بكثري. وي��ق���ل 
�ل��ت��اأخ��ري �مل��ري��ب �أ���س��ب��ح و�ح����د�ً من 
�لإرهاب  �إخفاقات �حلرب على  �أكرب 

يف �ل�ليات �ملتحدة. 
�ل�����س��ه��ر �مل��ا���س��ي، ك���ان ���س��اه��د�ً على 

حتقيق  م�سرية  يف  ج��دي��دة  �نتكا�سة 
�سبتمرب،   11 ه��ج��م��ات  يف  �ل��ع��د�ل��ة 
��ستماع  ج��ل�����س��ات  �أل���غ���ي���ت  ع���ن���دم���ا 
ق��ب��ل حم��اك��م��ة خ��ال��د ���س��ي��خ حممد، 
�أو�ئل  عقدها  �ملقرر  من  ك��ان  و�لتي 
�لحتجاجات  وتت�ساعد  �خل��ري��ف.  
�ملطالبة بتعجيل �ملحاكمة، مع ط�ل 
�نتظار �أ�سر �أقارب �ل�سحايا لتحقيق 
وقالت  حمبيهم،  مقتل  يف  �ل��ع��د�ل��ة 
�إن عدد�ً كبري�ً  “�أ�س��سيتيد بر�ص”، 
�أن  �أق��ارب �ملغدورين، مات�� قبل  من 
يف  �ملتهمن  حم��اك��م��ة  م��ن  يتمكن�� 
تنفيذ �لهج�م. ويرجح حمام�ن يف 
بالإعد�م  �حلكم  �ملتحدة،  �ل���لي��ات 
���س��ي��خ حم���م���د يف حال  ع���ل���ى خ���ال���د 

�ل��ع��ام �لأم��ري��ك��ي �ل�سابق يف  �مل��دع��ي 
ني�ي�رك ديفيد كيلي تاأخر حماكمة 
“باملاأ�ساة �ملروعة لعائلت  �ملتهمن، 

�ل�سحايا«. 
ي��ق���ل �خل�����رب�ء، �إن����ه ق��د ي��ك���ن من 
�ل�����س��ع��ب حم��اك��م��ة �لإره���اب���ي خالد 
مدنية  حم���ك���م���ة  يف  حم���م���د  ����س���ي���خ 
�ل����س���ت���ج�����ب  “�أ�ساليب  ب�����س��ب��ب 
�لتي تعر�ص لها من قبل  �لعنيفة” 
عملء وكالة �ملخابر�ت �ملركزية بعد 
�ل��ق��ب�����ص ع��ل��ي��ه. وي��ق���ل �ل��ن��ق��اد، �إن 
�لأ�ساليب - �لتي ت�سمنت ما ل يقل 
183 حالة من �لإيهام بالغرق  عن 
- ترقى �إىل م�ست�ى �لتعذيب، وذلك 
يجعل �ملعل�مات �لتي �أقر خالد �سيخ 
حممد بها م�سك�ك يف �أمرها، لأنها 
�نتزعت حتت �لتعذيب، وقد ل تك�ن 

مقب�لة يف حمكمة مدنية.

زعيم االأغلبية يف الرملان االألباين يدعو اإيران لتغيري �شلوكها الداعم لالإرهاب

الهجوٍم ال�سيرباين الإيراين كان يهدف لتدمري البنية التحتية الرقمية يف األبانيا

اإعالن امللك ت�سارلز ر�سميا ملكا لأ�سرتاليا ونيوزيلندا 
•• �صيدين-رويرتز

�أقيمت مر��سم يف عا�سمتي �أ�سرت�ليا وني�زيلند� �أم�ص 
�لأحد لإعلن �مللك ت�سارلز �لثالث ر�سميا ملكا لكل 

�لبلدين.
يف ني�زيلند�، �سهد �لربملان يف ولنجت�ن مر��سم �إعلن 
ي�م  ت�فيت  �لتي  �إليز�بيث  للملكة  خلفا  ملكا  ت�سارلز 

�خلمي�ص عن عمر ناهز 96 عاما.
�أردي��رن يف كلمة من  �ل���زر�ء جا�سيند�  وقالت رئي�سة 
على درج �لربملان �إن �ملر��سم �أقيمت للعرت�ف بنجل 

�مللكة “جللة �مللك ت�سارلز �لثالث ملكا لنا«.

وكانت قد قالت يف كلمة �أمام ح�سد عقب وفاة �مللكة �إن 
ني�زيلند� دخلت فرتة تغيري.

رعايته  با�ستمر�ر  �أظهر  ت�سارلز...  “�مللك  �إن  وقالت 
ولي�ص  �لعلقة  ه��ذه  �سعبنا  يقدر  لأم��ت��ن��ا..  �لعميقة 

لدي �أدنى �سك يف �أنها �ستزد�د عمقا«.
هرييل،  ديفيد  �ل��ع��ام  �حلاك�����م  �أع��ل��ن  �أ�س����رت�ليا  ويف 
�مللك  ر�سميا  �أ�سرت�ليا،  يف  �لربيطاين  �لعاهل  ممثل 
�ل��ربمل��ان يف  ل��ل��ب��لد يف م��ر����س��م مببنى  ت�����س��ارل��ز ملكا 
طلقة   21 �ملدفعية  باإطلق  �حل��دث  و�ت�سم  كانبري�. 

حتية.
و�ل��ع��اه��ل �ل��ربي��ط��اين ي��ر�أ���ص 14 دول���ة �أخ����رى غري 

لكنها  ون��ي���زي��ل��ن��د�،  �أ���س��رت�ل��ي��ا  منها  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
رئا�سة �سرفية �إىل حد كبري.

ويف وقت �سابق، قال رئي�ص �ل�زر�ء �لأ�سرت�يل �أنت�ين 
�ألبانيزي �إن �أ�سرت�ليا �ستقيم ي�م حد�د وطني يف 22 
�أنه  معلنا  �إل��ي��ز�ب��ي��ث،  �مللكة  روح  على  �أي��ل���ل  �سبتمرب 

�سيك�ن عطلة ر�سمية.
و�أ�س�������اف �أن���������ه �سي�س�����افر �إل�����ى لن��������دن ي�������م �خلمي�ص 
�أي������ل�ل  �س�������بتمرب   19 يف  �مللك������ة  جن����������ازة  حل�س���������ر 
�ل�س������هر  م��ن   21 يف  �أ�س�����رت�ليا  �إىل  �لع���������دة  ث�������م 

ذ�ته.
من  ذل��ك  “بعد  �لتلفزي�نية  �يه.بي.�سي  لقناة  وق��ال 

ي���م��ا للحد�د �ل�طني  �ل��ت��ايل  �ل��ي���م  ي��ك���ن  �أن  �مل��ق��رر 
و�لتاأبن.«

وقال رئي�ص �ل�زر�ء “هذ� لل�سماح للنا�ص للحد�د على 
وفاة �مللكة �إليز�بيث«.

وتعليق  �أ���س��رت�ل��ي��ا،  يف  �ل�طنية  �لأع���لم  تنكي�ص  ومت 
د�ر  للملكة على  �لربملان وعر�ص �س�رة �سخمة  عمل 

�لأوبر� يف �سيدين.
وز�رت �مللك������ة �إليز�بيث �أ�س������رت�ليا على نح������� متك�����رر 
�لزيار�ت  ع�������دد  وبل������غ  حكمه�������ا،  فت�������رة  خ�������لل 
ع�������ام  يف  و�لأخي��������رة   1954 ع�������ام  يف  �لأول�����ى   16

.2011
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عربي ودويل

اأوكرانيا تنتقد »حياد الهند«.. وتتحدث عن اهمية احلوار مع  ال�سني
•• كييف-وكاالت

�نتقد وزير �خلارجية �لأوكر�ين دميرتو ك�ليبا، حياد �لهند �إز�ء �لجتياح 
“�لت�سحيات”  من  ب�”�ل�ستفادة”  �لبلد  ه��ذ�  متهما  لأوكر�نيا،  �لرو�سي 

�لأوكر�نية و�لغربية.
ميكنك  “ل  كييف:  يف  �لأوروب��ي��ة  لل�سرت�تيجية  يالطا  منتدى  يف  وق��ال 
�أن تك�ن حمايد� وتتظاهر باأن �سيئا مل يحدث عندما ت�ستفيد �أ�سا�سا من 
�سل�سلة  فر�ص  ��ستدعى  �لذي  �أوكر�نيا  �جتياحها  بد�ية  منذ  ت�سحياتنا«. 
�أ�سبحت  �ل��رو���س��ي،  �لنفط  على  حظر  ذل��ك  يف  مب��ا  عليها  غربية  عق�بات 
�لتكرير  م�سايف  وت�ستفيد  لني�دلهي.  للنفط  �لرئي�سي  �مل����رد  م��سك� 
ك�ليبا  وقال  �أوروب��ا.  �لبنزين يف  �أ�سعار  �رتفاع  و�سط  �ل��سع  �لهندية من 

�إن �لهند باتت لديها “�إمكانية ل�سر�ء �لنفط �لرو�سي ب�سعر منخف�ص جد� 
وبالتايل حل م�ساكلها �لد�خلية، وذلك لأن هناك �سخ�سا مي�ت يف �أوكر�نيا 

ولأن هناك �سخ�سا يف �أوروبا يفر�ص عق�بات«.
وتابع: “�أعتقد �أن �لهند مدينة لنا«. ورد� على �س�ؤ�ل ح�ل علقات كييف 
مع �ل�سن �لتي مل تندد بالجتياح �لرو�سي لأوكر�نيا، قال �ل�زير �إنه ياأمل 

يف ح��ر مع بكن يت�سف بن�ساط �أكرب.
و�أو�سح: “ل يعني ذلك �أنه لي�ص لدينا �أي �ت�سال على �لإطلق، لكننا ن�د 

�أن ن�سمع �ملزيد منهم«.
و�أردف: “عندما يق�ل م�س�ؤول�ن �سيني�ن �سيئا ما �سد �مل�سلحة �ل�طنية 
�أن �ل�سن  �مل��ب��د�أ ل ن��رى  ب��ال��رد. لكن من حيث  لأوك��ر�ن��ي��ا فاإننا ل ن��رتدد 

ت�ساعد رو�سيا وهذ� �أمر جيد بالفعل«.

طهران تعترب النتقاد الغربي ملطالبها »غري بناء«
•• جنيف-اأ ف ب

ب�ساأن  و�أملانيا(  وبريطانيا  )فرن�سا  �لثلث  �لأوروبية  �ل��دول  بيان  �أن  �لإير�نية  �خلارجية  وز�رة  ر�أت 
�مل�سار  “تدمري”  م��ن  �إي��اه��ا  حم��ذرة  و”م�ؤ�سف”،  بّناء”  “غري  �ل��ن���وي  �لت��ف��اق  �إح��ي��اء  مباحثات 
�لدبل�ما�سي. وقال �ملتحدث با�سم �ل�ز�رة نا�سر كنعاين يف بيان تعليقاً على �مل�قف �لأوروبي “غري 
بن  �لر�سائل  وتبادل  �لدبل�ما�سية  �لتفاعلت  ت�ستمر  بينما  و�مل�ؤ�سف،  �ملفاجئ  “من  �إن��ه  �لبّناء”، 
�لأطر�ف �ملفاو�سن ومن�سق �ملباحثات من �أجل �جناز �ملباحثات، �أن ت�سدر �لدول �لأوروبية �لثلث 

معترب�ً �أنه ي�سّكل “�نحر�فاً عن مقاربة مثمرة يف �ملفاو�سات«. بياناً كهذ�”، 
و�أتى �مل�قف �لإير�ين بعد �إبد�ء برلن ولندن وباري�ص “�سك�كاً جدية” حيال نية طهر�ن يف �إحياء 

�تفاق �لعام 2015 �لذي �ن�سحبت منه و��سنطن �أحادياً بعد ذلك بثلثة �أع��م.
وقالت �لدول �ملن�س�ية يف �لتفاق، �إن �ملقرتح �لذي عر�سه �لحتاد �لأوروبي على طهر�ن ميّثل “�حلد 

�لأق�سى ملرونة” �لق�ى �لأوروبية ب�ساأن �مللف.

حت���م���ل يف ط���ي���ات���ه���ا م�����ؤ�����س����ر�ت 
خطرية«.

�إن  م��دف��ي��دي��ف  “ق�ل  و�أ����س���اف: 
م�سري  تلقى  ق��د  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
للت�ساوؤل:  يدفعنا  �لأمم،  ع�سبة 
هل �أ�سبح �لعامل على �سفا حرب 
عاملية ثالثة �ستطيح مب�ؤ�س�ساتها 
من  عنها  متخ�ص  وم��ا  �لأمم��ي��ة 
ق����ن��ن دول��ي��ة على م��دى قر�بة 

8 عق�د؟«.
ت�سكلت  �لأمم  “ع�سبة  �أن  وذّك��ر 
�لعاملية  بعد �حلرب   1919 عام 
�ل�سلح  م���ؤمت��ر  و�ن��ع��ق��اد  �لأوىل 
بنهاية  �آن�����ذ�ك، وح��ل��ت  ب��ب��اري�����ص 
�حل��������رب �ل����ع����امل����ي����ة �ل����ث����ان����ي����ة يف 
�ملتحدة  �لأمم  ل��ت��اأخ��ذ   ،1946

مكانها«.

�سيا�سية  مرحلة  �ملتطرف  �ليمن 
ت�ستعد  وقت  يف  �ل�س�يد  يف  جديدة 
�لدورية  �ل��رئ��ا���س��ة  ل��ت���يل  �ل���ب���لد 
من  �لأول  يف  �لأوروب�������ي  ل���لحت���اد 
�آلية  ولإجن��از  �لثاين/يناير  كان�ن 
تر�سيحها �لتاريخي للن�سمام �إىل 

�حللف �لأطل�سي.
ويف حال حقق �لي�سار ف�ز� جديد�، 
��سرت�تيجية  ذل��ك  ُي�سقط  ف�س�ف 
�لتقارب بن �ليمن ودمي�قر�طيي 
�ل�����س���ي��د، وي��ق��ط��ع �ل��ط��ري��ق �أم����ام 

و�س�لهما �إىل �ل�سلطة.
وت��ه��دف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي تعتمد 
مقعد�   349 م��ن��ح  �إىل  �ل��ن�����س��ب��ي��ة 
�لتي  �لأح��ز�ب  ووحدها  بالإجمال، 
حتقق �أكر من %4 من �لأ�س��ت 

حت�سل على مقاعد.
وي��ت��ط��ل��ب ت��ع��ي��ن رئ��ي�����ص ل���ل����زر�ء 
من  مطلقة  غالبية  على  ح�س�له 
ي�سل  �أل  ب�سرط  �مل�ؤّيدة،  �لأ�س��ت 
 145 �إىل  ل����ه  �مل���ع���ار����س���ن  ع�����دد 

�س�تا.
7،5 ملين ناخب  ودع��ي ح����ىل 
�أن عملية  باأ�س��تهم، غري  للإدلء 
�ل�س�يد  ت�سمح  �إذ  ب���د�أت  �لق����رت�ع 
بالت�س�يت م�سبقا. وغالبا ما تك�ن 
�لبلد  ج���د� يف  م��رت��ف��ع��ة  �مل�����س��ارك��ة 
ملين   10،3 �سكانه  ع��دد  �لبالغ 
ع����ام   87% وت����خ����ط����ت  ن�������س���م���ة، 
م�ست�ياتها  �أعلى  م�سجلة   ،2018

منذ ثلثن عاما.

وفق  �ملجل�ص”،  ع��ق��د  لن���ف���ر�ط 
�حلربي .

هل يتكرر �شيناريو 
ع�شبة االأمم؟

ل���لإج���اب���ة ع���ل���ى �ل���������س�����ؤ�ل، قال 
بالعلقات  و�ل���ب���اح���ث  �ل���ك���ات���ب 
�ل��دول��ي��ة، ط��ارق ���س��ارمم��ي، مل�قع 

“�سكاي ني�ز عربية«:
�ملتحدة  �لأمم  �إ����س���لح  »ح��دي��ث 
بت�قيته  و�ق���ع���ي  غ���ري  ط���رح  ه���� 
يف ظ��ل �لأزم���ة �ل��دول��ي��ة �لكربى 
�أوكر�نيا،  ح��رب  ب�سبب  �مل�ستعلة 
�ل�سادرة  فالت�سريحات  ول��ه��ذ� 
دع�������ت  ع���ل���ى  رد�  �ل����رو�����ص  ع����ن 
�إ�سلحات  لإح��د�ث  �لأمريكين 
وت���غ���ي���ري�ت ب��امل��ن��ظ��م��ة �لأمم���ي���ة 

�لدولية �ملن�ط بها حفظ �لأمن 
منذ  لكن  �لعاملين،  و�ل�ستقر�ر 
تاأ�سي�سه عام 1945 وبد�ية �أول 
�جتماعاته يف �لعام �لتايل، �ت�سح 
�أن غالبية قر�ر�ت جمل�ص �لأمن 
�لدويل ل ميكن تطبيقها عمليا، 
ملزمة،  ل��ي�����س��ت  و�ق���ع���ي���ا  و�أن����ه����ا 
ل��ت��ج��اذب��ات �لدول  ك���ن��ه خ��ا���س��ع 
�لنق�ص  ح���ق  ���س��اح��ب��ة  �خل��م�����ص 
فيه ولت��فقاتها �ل�سعبة، وهكذ� 
ت�س�د �زدو�جية �ملعايري يف تعاطي 
و�مللفات  �لأزم�������ات  م���ع  �مل��ج��ل�����ص 

�لدولية �ملختلفة«.
»ل����ه����ذ� ف���ح���ق �ل���ن���ق�������ص ل���ل���دول 
�خل��م�����ص د�ئ���م���ة �ل��ع�����س���ي��ة، ه� 
�سامن للت��زن و�لردع بينها و�أي 
�إخلل به �أو تغيري، �سيق�د غالبا 

ثاين  خا�س��  �لذين  �ملعتدل�ن  �أم��ا 
�أولف  ب��ق��ي��ادة زع��ي��م��ه��م  �أن��ت��خ��اب��ات 
ن��يا  ف��رت�ج��ع��ت  ك��ري�����س��رت���س���ن، 
�لأ�س��ت لهم حتى 16 �إىل 18% 

بح�سب �آخر ��ستطلعات للر�أي.
�حلك�مة  رئ���ا����س���ة  م��ن�����س��ب  ي���ع����د 
�حلزب  �إىل  �ل�����س���ي��د  يف  ت��ق��ل��ي��دي��ا 
لكن  �ملنت�سر،  �ل��ت��ح��ال��ف  يف  �لأول 
تعار�ص  �لتقليدي  �ليمن  �أح���ز�ب 
دمي�قر�طيي  م���ن  وزر�ء  ت��ع��ي��ن 
�ل�����س���ي��د، و���س��ت��ع��ار���ص ب�����س��دة �أكرب 

ت�ليهم رئا�سة �ل�زر�ء.
�ل��ي�����س��ار، فيخيم  �أم�����ا م���ن ج���ان���ب 
ت�سكيلة  ح������ل  �أي�������س���ا  �ل���غ���م��������ص 
تنبثق  قد  �لتي  �جلديدة  �حلك�مة 
عنه �إذ يعار�ص كل من حزب �لي�سار 
�لطرف  يحظى  �أن  �ل��سط  وح��زب 
�لآخ��ر بنف�ذ كبري. غري �أن خرب�ء 
�ل�����س��ي��ا���س��ة ي�����س��ت��ب��ع��دون ق��ي��ام �أزم���ة 
تلت  �لتي  بالأزمة  �سبيهة  �سيا�سية 
جرت  ح����ن   ،2018 �ن���ت���خ���اب���ات 
�أربعة  ����س��ت��م��رت  ���س��اق��ة  م��ف��او���س��ات 
�أن  �إذ  �حل��ك���م��ة،  لت�سكيل  �أ���س��ه��ر 

�ملع�سكرين و��سحن هذه �ملرة.
و���س��ي��ف��ت��ح ف�����ز �ل��ي��م��ن ب��دع��م من 

�لر�أي باإحر�زه بح�سب ��ستطلعات 
�لر�أي 16 �إىل %19 من �لتاأييد، 
�لقيا�سية  �ل��ن�����س��ب��ة  ي��ت��خ��ط��ى  م����ا 
وبلغت   2018 ع���ام  حققها  �ل��ت��ي 

.17،5%

•• عوا�صم-وكاالت

فيما يبدو �أنها نذر م��جهة بن 
م��سك� وو��سنطن، تتمح�ر هذه 
�ملرة ح�ل �لأمم �ملتحدة، وحتديد� 
�ل�������دويل، �سدد  �لأم������ن  جم��ل�����ص 
�لأمم  لدى  رو�سيا  مندوب  نائب 
ب�ليان�سكي،  دم��ي��رتي  �مل��ت��ح��دة، 
�أنه  على  �جلمعة،  �أم�ص  �أول  �أول 
حق  ن���زع  م��ن  �أح����د  يتمكن  “لن 
مبجل�ص  رو����س���ي���ا  م����ن  �ل��ن��ق�����ص 
حملل�ن  �ع��ت��ربه  فيما  �لأمن”، 
رد� على �ملندوبة �لأمريكية ليند� 
ت���م��ا���ص غ��ري��ن��ف��ي��ل��د، �ل��ت��ي دعت 
�لأمن”،  جمل�ص  “�إ�سلح  �إىل 
منتقدة ما �عتربته “�إفر�طا من 

رو�سيا يف ��ستخد�م �لفيت�«.

ت�شريحات رو�شية
�س�ؤ�ل،  ع��ل��ى  �إج��اب��ت��ه  م��ع��ر���ص  يف 
ك���ان مي��ك��ن حرمان  �إذ�  م��ا  ح����ل 
رو����س���ي���ا م���ن ح���ق �ل��ن��ق�����ص، قال 
“بالطبع  ب�ليان�سكي:  دميرتي 
ل، ل ت�جد مثل هذه �لآلية �لتي 
ت�سمح بذلك، ودون رو�سيا يف هذه 
�حل��ال��ة ي��ج��ب �إع�����ادة ب��ن��اء �لأمم 
و��ستطرد:  جديد«.  من  �ملتحدة 
“ل �أ�ستطيع حتى �أن �أتخيل كيف 
ميكن �أن تبدو هذه �لعملية دون 
�لكامل  �ل��ت��دم��ري  ي�سحبها  �أن 

�لدولية  �لعلقات  �أ�س�ص  جلميع 
�حل���دي���ث���ة، و�جل���م���ي���ع ي���درك����ن 
�أن  �إىل  ن����ه  ب�ليان�سكي  ذل����ك«. 
�خلا�ص  م�قفها  “تبدي  رو�سيا 
من �إ�سلح جمل�ص �لأمن �لدويل، 
ليت�سع متثيل دول �إفريقيا و�آ�سيا 
و�أم���ريك���ا �ل��لت��ي��ن��ي��ة ف���ي���ه«. ويف 
�لإط�����ار ذ�ت����ه، ق���ال ن��ائ��ب رئي�ص 
جمل�ص �لأمن �لرو�سي، دميرتي 
مدفيديف، �إن “�ل�ليات �ملتحدة 
���س��ت��ع��اين م���ن ع�����ذ�ب ���س��دي��د �إذ� 
�سلحيات  على  �لتعدي  حاولت 
�ل��د�ئ��م��ن يف جمل�ص  �لأع�����س��اء 
�أن  �إىل  م�سري�  �لدويل”،  �لأم��ن 
�سيك�ن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  “م�سري 
مل�����س��ري ع�سبة  م�����س��اب��ه��ا  ح��ي��ن��ه��ا 

�لأمم«.

حتذير ا�شتباقي
ت�سريحات  �أن  م���ر�ق���ب����ن  ر�أى 
“ت�سكل  �ل�����رو������ص  �مل���������س�����ؤول����ن 
م����ن مغبة  ����س��ت��ب��اق��ي��ا  حت����ذي����ر� 
جم������رد �ل���ت���ف���ك���ري يف م���ث���ل ه���ذ� 
�ل��رتوي��ج يف  ي��ت��م  ح��ي��ث  �لأمر”، 
ب��ع�����ص �ل����دو�ئ����ر �ل��غ��رب��ي��ة، وفق 
ل�����س��ي��ن��اري���ه��ات �سحب  �ل���رو����ص، 
�لع�س�ية من رو�سيا على خلفية 
حربها باأوكر�نيا، �أو �أقله تقلي�ص 
�سلحياتها د�خل جمل�ص �لأمن. 
�ملنظمة  �ن��ه��ي��ار  ه���ذ�  و”�سيعني 

وم����ع �ن��ه��ي��ار ذل����ك �لحت�����اد عام 
غربية  دو�ئ����ر  ح��اول��ت   ،1991
�ملقعد  ل�سحب  �آن�����ذ�ك  �ل���رتوي���ج 
من  �لأم���ن  مبجل�ص  �ل�س�فييتي 

م��سك�«.
“رو�سيا  م��سحة:  و����س��ت��ط��ردت 
رف�����س��ت ذل����ك ب�����س��دة، ب��ح��ك��م �أن 
ذل����ك �مل��ق��ع��د �لأمم�����ي ه���� حقها 
�ل�����ذي ل م�����س��اوم��ة ع��ل��ي��ه، ومبا 
�لدولية  م��ك��ان��ت��ه��ا  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 
و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  وقدر�تها 
كق�ة  �ل���ه���ائ���ل���ة،  و�لق���ت�������س���ادي���ة 
بعد  م��ا  لنظام  وم�ؤ�س�سة  عظمى 
منت�سف  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب 
ثمة  »�لآن  �مل����ا�����س����ي«.  �ل����ق����رن 
حم��اولت جديدة لإخ��ر�ج رو�سيا 
م��ن جمل�ص �لأم����ن و���س��ح��ب حق 
�ل��ف��ي��ت��� م��ن��ه��ا، وه����ي حم����اولت 
�إخ����ر�ج  لأن  م�ستحيل،  جن��اح��ه��ا 
رو���س��ي��ا م���ن �مل��ج��ل�����ص ي��ع��ن��ي بكل 
م��ن��ظ��م��ة �لأمم  �ن���ه���ي���ار  و����س����ح 
�مل�ؤ�س�سات  وجم����م����ل  �مل����ت����ح����دة 
�ملرتبطة بها، و�سق�ط �لعديد من 
�ملتعلقة  �لدولية كتلك  �ملعاهد�ت 
�لت�سلح  ����س���ب���اق���ات  م����ن  ب���احل���د 
وغريها”،  �ل��ن���وي��ة  و�لأ���س��ل��ح��ة 

وفق �لباحثة �لرو�سية.
“ل مي��ك��ن حت�يل  �أن���ه  ر�أت  ك��م��ا 
�لتلعب بع�س�ية جمل�ص �لأمن 
�لد�ئمن،  �أع�سائها  و�سلحيات 

�لأمم������ي������ة، �ل����ت����ي ت���ع���د �مل�����ؤط����ر 
منذ  �لقائمة  �لدولية  لل�سرعية 
�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل���رب  ن��ه��اي��ة 
ب��ع��د �ن��ت�����س��ار �حل��ل��ف��اء ع��ل��ى دول 
وف���ق   ،”1945 ع������ام  �مل�����ح������ر 

حتذير مر�قبن.
نائب  “دع�ة  �أن  �إىل  �أ���س��ارو�  كما 
�ملتحدة،  ب���الأمم  �لرو�سي  �ملمثل 
لي�سم  �ملجل�ص  ع�س�ية  لت��سيع 
بلد�نا من �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا 
�ل��لت��ي��ن��ي��ة، ب��غ�����ص �ل��ن��ظ��ر عن 
�ملتعلقة ب�سمان  �ملعلنة  مربر�تها 
�ل�����ت�������زن يف �ل��ت��م��ث��ي��ل �ل�����دويل 
فاإنها  �لأم��������ن،  جم��ل�����ص  ���س��م��ن 
�سبكة  �أن  بحيث  م��سك�،  ت��خ��دم 
حتالفاتها د�خل �ملنظمة �لأممية 
مع  حينها  �ستت�سع  وم�ؤ�س�ساتها 

�ت�ساع �لتمثيل �لدويل« .

»ال ميكن اإخراج رو�شيا«
�لباحثة  قالت  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 
مبدر�سة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��لق��ات  يف 
م������س��ك��� �ل��ع��ل��ي��ا ل��لق��ت�����س��اد لنا 
“�سكاي  مل�قع  حديث  يف  ب��دف��ان، 

ني�ز عربية«:
»�لدول �ملنت�سرة باحلرب �لعاملية 
�ل��ث��ان��ي��ة، وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا �لحت���اد 
حظيت  �ل�������س���اب���ق،  �ل�����س���ف��ي��ي��ت��ي 
مبجل�ص  �ل���د�ئ���م���ة  ب��ال��ع�����س���ي��ة 
�لنق�ص،  وب��ح��ق  �ل����دويل  �لأم����ن 

من  م��سك�  بحق  �ب��ت��ز�ز  ل���رق��ة 
لن  ورو�سيا  �لغرب،  ع���سم  قبل 
ت�سمح مطلقا مبثل هذ� �لبتز�ز« 

.

�شمان متثيل اإفريقيا
 واأمريكا الالتينية

“زيادة  �أن  ب����دف����ان  و�ع�����ت�����ربت 
ح�������س����ر ورف�������ع مت���ث���ي���ل ق������ار�ت 
�للتينية  و�أم����ريك����ا  ك��اإف��ري��ق��ي��ا 
و�آ�سيا يف م�ؤ�س�سات �لأمم �ملتحدة 
وه��ي��ئ��ات��ه��ا �ل��دول��ي��ة، ه��� مطلب 
ملح و�سروري ك�ن هذه �لقار�ت 
�سكان  �لتي ت�سم غالبية  �لثلث 
���س��ب��ه مغيبة  �لأر�������ص  وم�����س��اح��ة 
�إىل  ون���ه��ت  �لأم����ن«.  يف جمل�ص 
و�أمريكا  �إف��ري��ق��ي��ا  “قارتي  �أن 
�جل���ن����ب���ي���ة حت�����دي�����د� ل وج������د 
�لد�ئمة  �ل����دول  ق��ائ��م��ة  يف  لهما 
بالعد�لة  ي��خ��ل  مم��ا  �ل��ع�����س���ي��ة، 
ويطعن يف �سرعية متثيل �ملنظمة 
�لعامل  ���س��ع���ب  ملختلف  �لأمم��ي��ة 

وقار�ته«.

الفيتو.. “�شامن 
التوازن الدويل«

م�������ن ج������ان������ب������ه، ق����������ال �خل����ب����ري 
�ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي و�ل���ع�������س���ك���ري، 
“�سكاي  مل���ق��ع  حم��م��د �حل���رب���ي، 
“رغم ك�نه �ملظلة  ني�ز عربية”: 

••ا �صتوكهومل-اأ ف ب

عليها  هيمن  �نتخابية  حملة  بعد 
و�لت�سخم،  �جل���رمي���ة  م������س���ع��ا 
�ل�������س����ي���دي����ن �إىل  �أم���������ص  ت�����ج����ه 
برملان  لختيار  �لق���رت�ع  �سناديق 
جديد و�سط �سيناري� غري م�سب�ق 
�إما قيام حك�مة مدع�مة  �سي�سهد 
من �ليمن �ملتطرف �أو ف�ز �لي�سار 

ب�لية ثالثة.
ت�يل  �إمكانية  وردت  �أن  ي�سبق  ومل 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي �حل��ك��م بدعم  �ل��ي��م��ن 
من  مبا�سر  غ��ري  �أو  مبا�سر  ���س����ء 

حزب “دمي�قر�طيي �ل�س�يد«.
منب�ذ�  ط�يلة  لفرتة  ظل  وبعدما 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، تت�قع  �ل�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
����س��ت��ط��لع��ات ل��ل��ر�أي ل��ه��ذ� �حلزب 
يحّل  �أن  للهجرة  و�ملعادي  �لق�مي 
�ملرتبة  يف  ت��اري��خ��ه  يف  م����رة  لأول 
�ل��ث��ان��ي��ة، م���ا ���س��ي��ج��ع��ل م��ن��ه �لق�ة 
كل  ت�سم  ج��دي��دة  كتلة  يف  �لأوىل 

�لت�سكيلت �ليمينية.
�لنتخابية  �حلملة  على  وهيمنت 
�ملعار�سة  حظ�ظ  تدعم  م���سيع 
وت�س�ية  ك������الإج������ر�م  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة، 
�لع�سابات،  بن  �لد�مية  �حل�سابات 
�ملهاجرين،  �ن����دم����اج  وم�����س��ك��لت 
و�ل��زي��ادة �حل��ادة يف ف��تري �ل�ق�د 

و�لكهرباء وغريها.
�ل������زر�ء  ���س��ع��ب��ي��ة رئ��ي�����س��ة  �أن  غ���ري 
�ل�سرت�كية �لدمي�قر�طية �ملنتهية 

�لتي  �أندر�س�ن  ماغد�لينا  وليتها 
تتف�ق على خ�سمها �ملحافظ �أولف 
كري�سرت�س�ن من حيث ن�سبة �لثقة، 
من  �ل��سطين  �لناخبن  وتخّ�ف 
يلعبان  ع��ام��لن  �ملتطرف،  �ليمن 

ل�سالح �لي�سار.
�لر�أي  ��ستطلعات  معاهد  وت�سري 
�خلم�سة يف �آخر ت�قعاتها �إىل تقدم 
غري  �أحمر-�أخ�سر،  ملع�سكر  طفيف 
�ل����ردة تبقى �سمن  �لن�سب  �أن كل 
هام�ص �خلطاأ بعد ��ستد�د �ملناف�سة 
ك��ب��ري يف  ح��د  �إىل  �ل��ف��ارق  وتقل�ص 

�ل�سب�عن �ملا�سين.
�آخ����ر �لأرق������ام ف����ز �لتكتل  ت��ت���ق��ع 
�ل�سرت�كين  ب���ق���ي���ادة  �ل���ي�������س���اري 
يف  �لأول  �حل��زب  �لدمي�قر�طين، 
وبدعم  �لثلثينات،  منذ  �ل�س�يد 
�لي�سار  وح��زب  �خل�سر  من  مت�قع 
�أ�س��ت  ب��ن�����س��ب��ة  �ل��������س���ط،  وح����زب 
ترت�وح بن %49،6 و51،6%.

�ل������ذي ي�سم  �ل���ي���م���ن  ت��ك��ت��ل  �أم������ا 
دمي����ق���ر�ط���ي���ي �ل�������س����ي���د وح����زب 
�مل���ع���ت���دل���ن )حم�����اف�����ظ( و�حل�����زب 
و�حلزب  �ل��دمي���ق��ر�ط��ي  �مل�سيحي 
�ل���ل���ي���رب�يل، ف���ي���رت�وح �ل��ت��اأي��ي��د له 

ح��ك���م��ة ت��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل ت����ام على 
ب�سفتهم  �ل�����س���ي��د  دمي���ق��ر�ط��ي��ي 
�أو  �حل���ك����م���ة  يف  �لأول  �حل�������زب 
لدينا  �ستك�ن  لها...  �لأول  �لد�عم 

�س�يد خمتلفة لأربع �سن��ت«.

وقالت  و49،4%.   47،6% بن 
�لأخري  �لي�م  يف  �ل�سبت  �أندر�س�ن 
�سباق  “�إنه  من �حلملة �لنتخابية 

ي�سهد مناف�سة �سديدة للغاية«.
قيام  �أخ�����س��ى  “بالطبع  و�أ����س���اف���ت 

�لأخ����ريي����ن من  �لأ����س���ب����ع���ن  ويف 
�حلملة، تخطى حزب دمي�قر�طيي 
زع���ي���م���ه جيمي  ب���ق���ي���ادة  �ل�������س����ي���د 
�أك��ي�����س���ن خل��ام�����ص �ن��ت��خ��اب��ات على 
��ستطلعات  يف  �ملعتدلن  �لت��يل، 

فيما يبدو اأنها نذر مواجهة بني مو�شكو ووا�شنطن

على وقع ال�سراع.. هل تلقى الأمم املتحدة م�سري »ع�سبة الأمم«؟

حزب قومي معاٍد للهجرة 

انتخابات ت�سريعية يف ال�سويد يطبعها �سعود اليمني املتطرف 

لتوفري كلفة الطاقة ال�شم�شية  

لبنانيون ي�ستعينون باملغرتبني ويبيعون مقتنياتهم 
•• توال-اأ ف ب

يف ت�ل يف �سمال لبنان، عملت جمم�عة من �ملتط�عن على جمع مبلغ مئة 
�ألف دولر من مغرتبن لإقامة م�سروع �إنتاج كهربائي عرب �لأل��ح �ل�سم�سية 
لتاأمن تغذية بالتيار للبلدة، يف ظل �أزمة كهرباء خانقة يف كل لبنان مت���سلة 

منذ �سنتن.
ويق�ل �ملهند�ص �إيلي جريج، وه� �أحد �ملتط�عن يف �مل�سروع، ل�كالة فر�ن�ص 
“يف �لظرف �حلايل، مل تعد �لطاقة �ل�سم�سية جمرد بديل، بل باتت  بر�ص، 

�سرورة«.
خلل �ل�ستاء �ملا�سي، كان �أهايل ت�ل يحظ�ن بثلث �ساعات فقط ي�مياً من 
�ساعتن  �أو  ب�ساعة  �حل��ظ،  حالفهم  ومتى  �خلا�سة،  �مل���ل��د�ت  عرب  �لكهرباء 
لتاأمن  �لتحّرك  �لبلدة  �سكان  وق��ّرر  لبنان.  كهرباء  م�ؤ�س�سة  من  �إ�سافيتن 
�لطاقة، مدركن �أن �لدولة �للبنانية وم�ؤ�س�ساتها �ملفل�سة و�لعاجزة لن حترك 

�ساكنا.
فت���سل�� مع �أقاربهم �ملغرتبن �لذين وّفرو� مت�يًل جتاوز مئة �ألف دولر، 
�أر�ص  185 ل�حاً مع �لأجهزة �للزمة لت�ليد �لكهرباء يف  ما �سمح بن�سب 
تابعة لكني�سة. وبالتن�سيق مع �لبلدية، مّت و�سل �لأل��ح بال�سبكة �لكهربائية 
�لتابعة مل�ّلد خا�ص لت�زيع �لطاقة على منازل �لقرية. وتنعم �لقرية حالياً 

بالتيار ملدة 17 �ساعة ي�مياً.
�لقرية  نعمت  مل��ا  �ل�سم�سية،  �ل��ط��اق��ة  �أل������ح  ن��رّك��ب  مل  “ل�  ج��ري��ج  وي��ق���ل 
بالكهرباء بالأ�سا�ص«. ويعّد قطاع �لكهرباء من �لقطاعات �ملتد�عية يف لبنان 
منذ عق�د �عتاد خللها �للبناني�ن على دفع فات�رتن مقابل �حل�س�ل على 
تع��ص  �لتي  �مل���ل��د�ت  لأ�سحاب  و�أخ���رى  للدولة  و�ح��دة  �لكهربائي،  �لتيار 
نق�ص �إمد�د�ت �لدولة. لكن �لنهيار �لقت�سادي �لذي بد�أ منذ �سنتن فاقم 
على  ق��ادرة  �لر�سمية  لبنان  كهرباء  م�ؤ�س�سة  تعد  ومل  مه�ل،  ب�سكل  �مل�سكلة 
تاأمن �لكهرباء �إل ل�ساعتن يف �لي�م كحد �أق�سى، فيما �ل�سلطات عاجزة عن 

��ستري�د �لفي�ل �لكايف لت�سغيل معامل �لإنتاج.

م��ن ثلثن  �أك���ر  بعد  �ل����ق��ع��ة على 
�أل��ح  كيل�مرت� �سمال بريوت، تغّطي 
�ل�سيار�ت  م���ق��ف  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة 
“�سبين�ص”  ل�����س���ب��رم��ارك��ت  �ل���ت���اب���ع 

�ل�سخم.
�ل�سركة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  وي��ق���ل 
�أننا  “�أعتقد  عز�لدين  ح�سان  �ملالكة 
عرب  �مل��ح��روق��ات  كلفة  ن�سف  �سن�فر 

تركيب �أل��ح �لطاقة �ل�سم�سية«.
�ألف   800 بن  تنفق  �ل�سركة  وكانت 
�سهرياً  دولر  م��ل��ي���ن  و1،4  دولر 
ل�����س��ر�ء �مل��ح��روق��ات م��ن �أج���ل ت�سغيل 
لبنان  يف  �ملنت�سرة  متاجرها  م���ل��د�ت 

على مد�ر �ل�ساعة.
وي�سيف عز �لدين “تكلفة �ملحروقات 

�لي�م هائلة. �إنها كارثة بب�ساطة«.
�أّنها  �إل  �ل�سم�سية،  �لطاقة  �ىل  للتحّ�ل  در��سة  �ل�سركة  �أج��رت  �سن��ت،  قبل 
�أجلت تنفيذ �مل�سروع مر�ر�ً. لكن يف ظل �ل��سع �حلايل، “بات �أمر� نحتاج �إىل 

وفق عز �لدين. �أن ننفذه وب�سرعة”، 
تز�ل  �لنهار، ل  �ساعات  �لتغذية خلل  �ل�سم�سية  �لطاقة  �أل����ح  ت�ّفر  وبينما 
“�حلل �مل�ستد�م  �سل�سلة �ملتاجر تعتمد على �مل�لد�ت ليًل. ويق�ل عز �لدين 

وم��ع �رت��ف��اع �أ���س��ع��ار �مل��ح��روق��ات جر�ء 
عنها  تدريجياً  �حلك�مي  �لدعم  رف��ع 
ب��سع  ي��ع��د  �مل���ا����س���ي، مل  �ل���ع���ام  م��ن��ذ 
�لتي  �مل�لد�ت  ف��تري  دفع  �للبنانين 

جلاأ �أ�سحابها بدورهم �ىل �لتقنن.
�لطاقة  �أل����ح  �أ�سهر، �جتاحت  وخلل 
يكن  ع�����دة، ومل  م��ن��اط��ق  �ل�����س��م�����س��ي��ة 
ب��ال��ت���ج��ه �ىل بديل  �ل��رغ��ب��ة  �ل���د�ف���ع 
من  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  �أو  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ����س���دي���ق 
�لن��ب��ع��اث��ات، ب��ل ب���ات �خل��ي��ار �ل�حيد 
و�مل�ؤ�س�سات  و�ل�سركات  للمنازل  �ملتاح 

�لتجارية.
قامت  ب���������ريوت،  ������س�������رع  ب���ع�������ص  يف 
منظمة غري حك�مية مببادرة ن�سبت 
مب�جبها �أل��ح �سم�سية لت�ليد كهرباء 

ت�سيء �إ�سار�ت �ل�سري �لتي باتت معطلة متاما على معظم �لأر��سي �للبنانية. 
ويروي جريج كيف �ت�سل به �أحد �سكان �لقرية ليعرّب عن فرحه بروؤية �لثلج 

للمرة �لأوىل منذ مدة يف ثلجة منزله.
فر�ن�ص  ل�كالة  ت���ل،  بقالة مت���سع يف  ي�ن�ص، مالكة حمل  وتق�ل جاكلن 

بر�ص “تذّمر �لأطفال لعامن مطالبن باملثلجات، وقد حان �ل�قت �أخري�ً«.
وت�سيف “�ستك�ن لدينا مثّلجات للمرة �لأوىل منذ عامن«. يف مدينة جبيل 

�ل�حيد ه� كهرباء �لدولة، وكل ما عد� ذلك جمرد حماولت للتع�ي�ص عن 
ع��دد� هائل من  �مل�لد�ت �خلا�سة  �لرتفاع �حل��اد يف ف��تري  ودف��ع  غيابها«. 
�ل�سكنية  �لأبنية  �أ�سطح  و�أ�سبحت  �ل�سم�سية.  �لطاقة  �عتماد  �إىل  �للبنانين 

و�ل�سرفات مكتظة بالأل��ح و�لبطاريات.
�لطاقة  �أل������ح  �أول م��ن جل��اأ �ىل  زي��ن��ة �سايغ  ك��ان��ت  �مل��ا���س��ي،  �ل�سيف  خ��لل 
�ل�سم�سية يف �ملبنى �لذي تقطنه يف بريوت، ثم �أقدم �أ�سحاب ت�سع �سقق �أخرى 

على �خلط�ة ذ�تها خلل �لعام �حلايل.
وتق�ل زينة �لتي كّلفها �مل�سروع قر�بة �ستة �آلف دولر وباتت تعتمد ح�سر�ً 

على �لطاقة �ل�سم�سية، “�سر� �أنا �ملتحكمة بالكهرباء، ل �لعك�ص«.
لكن �عتماد �لطاقة �ل�سم�سية لي�ص بالأمر �ل�سهل، خ�س��ساً من ناحية كلفته 
يف بلد فقدت عملته �أكر من ت�سعن يف �ملئة من قيمتها �أمام �لدولر، وبات 
لبنان،  �لفقر. يف قرية يف جن�ب  �سكانه حتت خط  �ملئة من  نح� ثمانن يف 
يروي م�س�ؤول حملي لفر�ن�ص بر�ص من دون �لك�سف عن ه�يته، �أن عدد�ً من 
وحتى  جم�هر�ت  �أو  �سيار�ت  من  مقتنياتهم  باع��  �ملي�س�رين  غري  �ل�سكان 
�لقا�سي  �لتقنن  ��ستنزفهم  بعدما  �ل�سم�سية،  �لطاقة  �ىل  للتح�ل  �أر�����ص 
�لأزم��ة �لقت�سادية، كانت  �مل�لد�ت يف ظل مد�خيل حم��دودة. قبل  وف��تري 
ب�سع �سركات فقط تقدم خدمات �لطاقة �ل�سم�سية، ويجهد مندوب�ها لإقناع 
�لعام  �نتع�ص  �ل�س�ق  لكن  �خل��ي��ار.  ه��ذ�  �عتماد  بجدوى  و�ل�سركات  �لأف���ر�د 
“فري  �أنط��ن �سكيم من �سركة  �ملا�سي و�سارع كر لل�ستثمار فيه. ويق�ل 
�إيرجي” �إن �ل�س�ق �زدهر لدرجة �أّن “�أي �أحد بات قادر�ً” على �لدخ�ل �إليه، 
ما �أدى �إىل وق�ع ح��دث عّدة بينها �حرت�ق �لبطاريات �أو “تطاير �لأل��ح” 
من على �لأ�سطح. ويحّذر خرب�ء من خطر تركيب �لأل��ح �ل�سم�سية من دون 

تد�بري �ل�سلمة �للزمة، فيما ل ت�جد �أي رقابة من �لدولة على �مل��س�ع.
وتعتمد بلديات عدة على �ملغرتبن �أو �ملتم�لن من �أبنائها �أو منظمات غري 
تطرح  �سيا�سية  �أح��ز�ب��اً  �أن  حتى  �ل�سم�سية،  �لطاقة  �أنظمة  ل��سع  حك�مية 
�ل�سيا�سية  �ملحا�س�سة  على  نظامه  ي��ق���م  بلد  يف  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  خدماتها 

وتنتع�ص فيه �سبكات �لزبائنية.
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املال والأعمال
اأبو الغيط: قمة املناخ فر�سة فريدة لإعداد طرح كامل لأولوياتنا 

�لأمر  �مل�ساركة  و�جلهات  �ملعر�ص 
�سبكة  �لفر�سة لإن�ساء  �أت��اح  �ل��ذي 
�ل�����س��رك��اء و�لعملء  ع��لق��ات م��ن 

�جلدد و�ملحتملن.
عبد�ملح�سن  ع������ب������د�هلل  و�أك�����������د 
علقات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي، 
�لأع�ساء يف غرفة عجمان،  ودعم 
�لغرفة  وف��د  م�ساركة  جن��اح  على 
من  ع���دد�ً  �مل�����س��ارك��ة  �سهدت  حيث 
�للقاء�ت �لثنائية بن وفد �لغرفة 
و�أ�سحاب  �مل�ستثمرين  م��ن  وع��دد 
�لأعمال وممثلي �جلهات �مل�ساركة 
لبحث  �ل������������دول،  خم���ت���ل���ف  م������ن 
�ل�سفقات  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  �سبل 
�ملمار�سات،  �أف�سل  على  و�لط��لع 
�لرتويج  �إىل  �لغرفة  ع��م��دت  كما 
يف  �مل��ت��اح��ة  �ل�ستثمارية  للفر�ص 

�لإمارة.
بدعم  عجمان  غ��رف��ة  �أن  و�أو���س��ح 
حري�سة  �لإد�رة  جم���ل�������ص  م����ن 
م�ساركتها  ق���اع���دة  ت������س��ي��ع  ع��ل��ى 
مب�ساركة  �خل��ارج��ي��ة  �مل��ع��ار���ص  يف 
و�مل�سانع،  �ملن�ساآت  م��ن  �أع�سائها 
ح���ر����س���اً ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا 
��ستد�مة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
وحتقيق  �لأع���م���ال  جمتمع  ومن���� 
ومتكن  و�ل�����ري�����ادة  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
�مل�����ن�����������س�����اآت م������ن ت����ط�����ي����ر ومن����� 

�لعمال.  

•• عجمان-الفجر:

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
�ملعر�ص  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ع��ج��م��ان 
للأغذية   MIHAS  � �ل���دويل 
ب��ن��ج��اح لف����ت حيث  يف م��ال��ي��زي��ا، 
مب�ساركة  �ل���غ���رف���ة  ج���ن���اح  ���س��ه��د 
�لر�ئدة  �مل�����س��ان��ع  م���ن  جم��م���ع��ة 
و�مل�سروبات  �لأغ����ذي����ة  جم����ال  يف 
عجمان  �إم�������������ارة  يف  �ل����ع����ام����ل����ة 
�لر�سمية  �ل����ف����د  �ل��ع��دي��د  زي����ارة 
و�أ�سحاب  و�مل�ستثمرين  و�خلا�سة 
�لأع���م���ال م��ن �ل����دول �مل�����س��ارك��ة يف 
�لغرفة  ��ستعر�ست  كما  �ملعر�ص، 
و�لت�سهيلت  �ل�ستثمارية  �مل��ز�ي��ا 
�لن�عية  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�مل��ق���م��ات 
�لتي ت�فرها عجمان للم�ستثمرين 
وجمتمع �لعمال، وذلك على مد�ر 

4 �أيام يف �لعا�سمة ك��لملب�ر.
�مل�ساركة  �مل�سانع  م�����س���ؤويل  و�أك���د 
حت��ت م��ظ��ل��ة غ��رف��ة ع��ج��م��ان على 
�لت��سع  يف  ودوره  �ملعر�ص  �أهمية 
�أ����س�����ق  �إىل  �مل��ح��ل��ي��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ات 
وف���ت���ح قن��ت  خ��ارج��ي��ة ج���دي���دة، 
�مل�ستثمرين  مع  �ملبا�سر  للت���سل 
م��ن �خل����ارج وب��ح��ث ف��ر���ص تبادل 
�ل�سفقات،  و�ب����������ر�م  �مل���ن���ت���ج���ات 
م�سيدين بجه�د �لغرفة يف �إتاحة 
�لإمارة  ومن�ساآت  مل�سانع  �لفر�سة 

�سناعة  جم�����ال  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة 
و�لتعبئة  و�ل��ت��غ��ل��ي��ف  �لأغ�����ذي�����ة 

و�لرتويج و�لت�س�يق«.
مدير  عبد�ملاجد  يا�سن  و�أو���س��ح 
لل�سناعات  �لم�����ري  م�����س��ن��ع  ع����ام 
�ملعر�ص  يف  �مل�ساركة  �أن  �لغذ�ئية، 
�لمارة  م�سانع  جه�د  من  ع��ززت 
�مل�����س��ارك��ة حت��ت مظلة �ل��غ��رف��ة يف 

ي�ساهم  مما  جديدة  �أ���س����ق  ر�سد 
يف تنمية �سادر�ت �لمارة، وكذلك 
بناء �سر�كات مثمرة مع جمم�عة 

و��سعة من �جلهات �مل�ساركة.
مدير  دي����ب����اك  ك���ان����ج���ي���ا  وق�������ال 
�لعرب  ت�����ب���ل  �مل��ب��ي��ع��ات مب�����س��ن��ع 
�أن ج��ن��اح غ��رف��ة عجمان  و�ل��ه��ن��د، 
زو�ر  جانب  من  لفتا  �إقبال  �سهد 

من �مل�ساركة يف �ملعار�ص �خلارجية 
ي��كب  �ل���ذي  �لأم����ر  �ملتخ�س�سة 
�لتط�ر�ت �ملتلحقة �لتي ي�سهدها 

�لقطاع �ل�سناعي يف �لإمارة.
�ملدير  �ل�����س��ي��د�وي  و�أك�����د ط��ال��ب 
�ل�سيد�وي،  مب��ع��ام��ل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �مل��ع��ر���ص �ل����ذي وفر 
للتعرف  م��ب��ا���س��رة  ت�������س��ل  ق��ن��اة 

�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مب�����س��ن��ع غلفا 
يف  �مل�ساركة  بنتائج  �مل��ي��اه،  لتعبئة 
�ملنظمة  �للجنة  وج��ه���د  �مل��ع��ر���ص 
يف �لرتويج ملنتجات م�سانع �إمارة 
عجمان، معرباً عن تقديره جله�د 
بالقطاع  للرتقاء  عجمان  غرفة 
�تاحة  ع��رب  �لم����ارة  يف  �ل�سناعي 
معار�ص  يف  للم�ساركة  �ل��ف��ر���س��ة 

ع��ل��ى م�����س��ت��ج��د�ت جم����ال �لم���ن 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�آخ����ر ت��ط���ر�ت �سناعة 
�إىل جانب  �لأغ��ذي��ة و�مل�����س��روب��ات، 
�لفر�سة  �ت��اح��ة  يف  �مل��ع��ر���ص  دور 
ل��ت��ع��زي��ز �ل�����س��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون بن 
م�سانع عجمان و�أ�سحاب �لعمال 

و�مل�ستثمرين من �خلارج.
�لع�سكري،  �أ�ساد جا�سم  من جانبه 

وخارج  د�خ���ل  متخ�س�سة  دول��ي��ة 
�ل��دول��ة. وق��ال ف��ريوز �ستار مدير 
�حلب�ب  لتعبئة  ميل�  م�سنع  ع��ام 
من�سة  وفر  “�ملعر�ص  و�لبهار�ت، 
�ل�س�ء  �سلطت  ه��ام��ة  ت��روي��ج��ي��ة 
مل�سانع  �لإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ق��در�ت  على 
�لتعرف  ج����ان����ب  �إىل  ع���ج���م���ان، 
و�لتقنيات  �لأ�ساليب  �أح��دث  على 

م�شاركة ناجحة لوفد غرفة عجمان امل�شارك معر�س  MIHAS لالأغذية يف ماليزيا

م�سوؤويل امل�سانع: امل�ساركة عززت من فر�س التو�سع باملنتجات نحو اأ�سواق خارجية جديدة

ك�رونا وما تلها من �أزمات تركة كبرية .. لفتا �إىل �أن �لأرقام �أ�سدق بيانا، 
�لعربي،  �ل�سعيد  على  وخا�سة  �لدي�ن،  ت�سخم  �إىل  �مل�ؤ�سر�ت  ت�سري  حيث 
�لأخرية  �لأزم�����ات  �أ�س�����افت  �لأزم��ات..ك��م��ا  بهذه  �أك��رب  ب�سكل  تاأثر  و�ل��ذي 

�أعب�������اء �إ�سافي�������ة �إىل �لأزمات �لتي تعانيها بالفعل .
�أث��رت ب�سكل ملح�ظ على �س�ق  ب��د�أت �حل��رب �لرو�سية  �أن��ه عندما  و�أ�ساف 
�لإم������د�د�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل��ط��اق��ة، ح��ي��ث �إن �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة حت��ظ��ى بثلث 
�أنها  يرى  �لعربية  �لغذ�ء  لأزم��ة  و�ملتابع  �لأوكر�نية،   - �لرو�سية  �ل�سادر�ت 

�ست�ستمر لفرتة.
و�أو�سح �أنه ل ميكن حت�سن جمال �لغذ�ء �إل بتح�سن م�سادر �ملياه وجتاوز 
�لإد�رة  لتحقيق  �سم�لية  �أو���س��ع  بنظرة  و��ستبد�لها  �لتقليدية  �ل�سيا�سات 
�ملتكاملة لهذه �لأزمات.. م�ؤكد� �أن جمابهة �لتحديات �حلالية حتتاج تعاونا 

عربيا عن طريق تقا�سم �لأعباء وتبادل �خلرب�ت.
وي�سلط �ملنتدى �لذي ي�سارك فيه كبار �مل�سئ�لن و�خلرب�ء وقادة �لفكر من 
و�لتنمية  �لبيئة  �ملناخ على  تغرُيّ  تاأثري�ت وحل�ل  �ل�س�ء على   .. دولة   30
مبا يف ذلك تد�بري �لتكّيف مع تغرُيّ �ملناخ و�لتخفيف من �آثاره على �لعديد 

من �لقطاعات.
تتناول جميعها  8 حماور رئي�سية،  �ملنتدى مناق�سة  و�سيتم خلل فعاليات 
حتديات تغري �ملناخ �ملدرجة على جد�ول �لأعمال ملعظم �لبلد�ن يف �لعامل، 
و�لرتكيز على �لأمن �لغذ�ئي و�ملائي، يف ظل تغري �ملناخ، و�لطاقة �لنظيفة 
و�ملتجددة، و�لتنمية �مل�ستد�مة، و�سبل �حلفاظ على �لبيئة، وحماية �لتن�ع 
�أك�سيد �لكرب�ن، ف�سل عن و�سائل  �لبي�ل�جي، و�لتحكم يف �نبعاثات ثاين 

�لنقل �مل�ستد�م و�ملدن.

•• القاهرة -وام:

�ملناخ  قمة  �أن  �لغيط  �أب���  �أحمد  �لعربية  �ل��دول  �لعام جلامعة  �لأم��ن  �أك��د 
�لقادمة فر�سة فريدة لإعد�د طرح كامل لأول�ياتنا، م�سري� �إىل �أن �ملنطقة 
�ل�سلبية  �ل��ت��اأث��ري�ت  يف  �سئيلة  بن�سبة  ت�ساهم  �أن��ه��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م  �لعربية 
للتغري�ت �ملناخية، �إل �أنها �لأكر تاأثر� بهذه �لتغري�ت، حيث تعاين �ملنطقة 

نق�سا مائيا و��سحا .
منتدى  فعاليات  م��ن  �لأوىل  �جلل�سة  خ��لل  كلمته  يف   - �لغيط  �أب���  وق��ال 
�لأطر�ف  م�ؤمتر  �ل�سيخ..  �سرم  �إىل  2022..�لطريق  و�لتنمية  “�لبيئة 

 ،»/COP 27/ للمناخ
- �إن �لعامل ما ز�ل يعاين و�سعا مرتديا �أثر على �لتنمية، حيث خلفت جائحة 

كهرباء ال�سارقة ت�ستقبل 5539 طلبا لتو�سيل الكهرباء واملياه يف 8 اأ�سهر »الدويل لالت�سال احلكومي« ينظم ور�س عمل تقدمها ثالث جهات دولية
ت ملمح  غ���ريَّ �ل��ت��ي  �لتقنية  �ل��ت��ط���ر�ت  �حل��ك���م��ي يف ع�سر  �لت�����س��ال 
�لت���سل ي�ست�سيف �ملنتدى ور�سة “�لت�سال �حلك�مي �لفعال يف �لع�سر 
�لرقمي” �لتي تنظمها �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية، �لتابعة جلامعة 
�لدول �لعربية وتتناول فيها �سمات �لت���سل �حلك�مي �لفعال يف �لع�سر 
�حلك�مي  �لت�سال  م�ظف  بها  يتمتع  �أن  ينبغي  �لتي  و�ملهار�ت  �لرقمي 

�ملعا�سر لتحليل �جلمه�ر �لذي يتلقى �ملعل�مات.
�ملعتمدة من  �ملدربة  �لدكت�رة منى جمدي  تقدمها  �لتي  �ل�ر�سة  وتركز 
�ملعهد �لربيطاين للعلقات �لعامة على تعريف �حل�س�ر مبهار�ت �سياغة 
�لر�سائل �ملقنعة لبناء �ل�س�رة �لذهنية �للئقة بامل�ؤ�س�سة لدى �جلمه�ر 
�ملرج� من �خلطاب  �لإيجابي  �لتغيري  �ملبتكرة لإح��د�ث  و�أح��دث �لطرق 
�لإعلمي �إ�سافة �إىل �سرح معزز بالأمثلة �لعملية ح�ل �أف�سل �ملمار�سات 
يف �لت���سل �جلماهريي �حلديث و�آليات قيا�ص م�ؤ�سر�ت تقييم �لت���سل 

�لفّعال �لتي ينبغي �أن يحيط خبري �لت�سال �حلك�مي بها.
و�ل�ست�سر�ف”  للبحث  �ل�سطناعي  �لذكاء  “�سحافة  م�ؤ�س�سة  وتنظم 
/�مل�سغر/  �ملهني  �ل��دب��ل���م  بعن��ن  عمل  ور���س��ة  �ملنتدى  فعاليات  خ��لل 
من  ع������دد�ً  وت�����س��ت��ه��دف  �ل�سطناعي”  �ل����ذك����اء  “�سحافة  يف  �لأول 
و�سناع  �حلك�مي  �لت�سال  وم�س�ؤويل  �حلك�مية  و�لقياد�ت  �لإعلمين 
�لذكاء  تطبيقات وحل�ل  على عدٍد من  �لعتماد  لتمكينهم من  �ملحت�ى 
و�إد�رة  �حل��ك���م��ي��ة  �خل��دم��ات  و�إد�رة  �مل��ح��ت���ى  �سناعة  يف  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�لأهد�ف و�ل�سرت�تيجيات �لعليا للم�ؤ�س�سات معتمدة على �أحدث تقنيات 

�لذكاء �ل�سطناعي.

•• ال�صارقة- وام: 

وجه �ملنتدى �لدويل للت�سال �حلك�مي 2022 دع�ة للجمه�ر خا�سة 
تقام  �لتي  �لعمل  ور���ص  ح�س�ر  �إىل  �لإم���ار�ت  يف  �لت�سال  كليات  ط��لب 
على مد�ر ي�من �سمن فعاليات دورته �ل� 11 �لتي تعقد يف مركز �إك�سب� 
�ل�سارقة خلل �لفرتة ي�مي 28-29 �سبتمرب �جلاري و�لتي متهد �أمام 
�لإعلمي  �خلطاب  ممار�سات  �أف�سل  �إىل  لل��س�ل  �لطريق  �مل�ساركن 
�مل���ؤث��ر وت��ع��رف��ه��م ع��ل��ى خ��ل���س��ة جت���ارب نخبة م��ن م���ؤ���س�����س��ات �لتدريب 

�لإعلمي د�خل دولة �لإمار�ت وخارجها.
و�سمن �سر�كاتها مع �ملنتدى �لذي ينطلق حتت �سعار “حتديات وحل�ل” 
حمت�ى  “�بتكار  بعن��ن  عمل  ور�سة  عربية  ني�ز  �سكاي  �أكادميية  تنظم 
رقمي.. من و�إىل �لهاتف” يقدمها �لإعلميان يف قناة �سكاي ني�ز عربية 
�أبان�ب من�س�ر و�إميان خّطاب حيث تعرف �مل�ساركن على �لأدو�ت �للزمة 

لبتكار حمت�ى �حرت�يف ب���سطة �لهاتف �ملحم�ل.
�لر�سمي  �ملحت�ى  حت�يل  ط��رق  معرفة  م��ن  �مل�ساركن  �ل�ر�سة  ��ن  ومت��كِّ
لدى  بالقب�ل  يحظى  ج���اذب  باأ�سل�ب  رق��م��ي  حم��ت���ى  �إىل  للم�ؤ�س�سات 
ت�سليط  �إىل  �إ�سافة  �لذكية  �له��تف  ��ستخد�م  يف�سل�ن  ممن  �جلمه�ر 
�لت���سل  من�سات  م��ن�����س���ر�ت  على  �لتفاعل  زي���ادة  كيفية  على  �ل�����س���ء 
ملت�سفحي  لتك�ن جاذبة  ت��فرها  ينبغي  �لتي  �مل��ادة  و�سروط  �لجتماعي 

�لأجهزة �لذكية.
منظ�مة  لتط�ير  �للزمة  و�ملعارف  باملهار�ت  �مل�ساركن  تزويد  وبهدف 

وت��سيل  تقنيات  لأحدث  و�عتمادها  �ملتط�رة  �لرقمية 
�خلدمات يف م�عدها ودون �أي تاأخري.

و�أو�سح �أن تز�يد �أعد�د طلبات ت��سيل خدمات �لكهرباء 
باآفاق  يب�سر  و�ل�سناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  للقطاعات  و�مل���اء 
�ل�سارقة  باإمارة  �ل�ستثمار�ت  وزي��ادة  و�ع��دة  �قت�سادية 
للم�ستثمرين  �خل��دم��ات  ت�فري  على  �لهيئة  وحت��ر���ص 
با�ستمر�ر على مر�جعة  تعمل  كما  �ملعايري  �أف�سل  وفق 
وتط�ير �لإجر�ء�ت و�لتح�ل �للكرتوين للتي�سري على 
�مل��د  لت�فري  �ل��لزم��ة  �لإج�����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �ملتعاملن 
و�لتن�سيق  �خلدمات يف م�عدها  لت��سيل  و�مل�ستلزمات 

مع �ملكاتب �ل�ست�سارية مل��كبة �لتغيري�ت.
�أن �لهيئة وفرت خلل �لفرتة �ملا�سية عدد� من  وذكر 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  جلميع  �لإلكرتونية  �لقن��ت 
�إد�رة �خلدمات �مل�سرتكة من طلبات �عتماد خمططات 
و�مل�ؤقت  �لد�ئم  �لت��سيل  وطلبات  �مل�ساريع  وت�ساميم 
 “ �لطبيعي  �لغاز   ، �ملياه   ، “ �لكهرباء  �مل�ساريع  لكافة 
بالإ�سافة �إىل �لتن�سيق �مل�ستمر مع مكاتب �ل�ست�سار�ت 
�لإ�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  وتفعيل  و�ملقاولن  �لهند�سية 
يف  و�ل����س���ت���م���ر�ر  متخ�س�سة  ب�����س��ري��ة  ك�������در  وت����ف���ري 
تط�ير مهار�تهم برب�مج تدريبية مما ي�ساهم يف �جناز 
�مل��ع��ام��لت بدقة وك��ف��اءة وت���ف��ري �ل���ق��ت و�جل��ه��د على 

�ملتعاملن.

•• ال�صارقة-وام:

خلل  �ل�����س��ارق��ة  وغ���از  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ��ستقبلت 
�أغ�سط�ص  نهاية  2022 حتى  يناير  بد�ية  �لفرتة من 
�ملا�سي 845 طلبا لت��سيل �لكهرباء �لد�ئم و1070 
�لتجارية  ل��ل��م�����س��روع��ات  �مل��خ��ط��ط��ات  لإع���ت���م���اد  ط��ل��ب��ا 
للكهرباء  د�ئ���م  ت������س��ي��ل  ط��ل��ب   699 ��ستقبلت  فيما 
للم�سروعات �ل�سناعية بالإ�سافة �إىل �عتماد خمططات 

. لعدد 969 
لت��سيل  طلبا   491 �لهيئة  ��ستقبلت  �ملياه  قطاع  ويف 
�ملخططات  لإع���ت���م���اد  ط��ل��ب��ا   463 و  �ل����د�ئ����م  �مل����ي����اه 
�ملياه  لت��سيل  طلبا  و470  �ل��ت��ج��اري��ة  للم�سروعات 
�لد�ئم و�عتماد �ملخططات لعدد 532 طلبا يف �لقطاع 

�ل�سناعي .
و�أو�سح �ملهند�ص �إبر�هيم �لبلغ�ين مدير �إد�رة �خلدمات 
�أن �لهيئة  �مل�سرتكة بهيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�سارقة 
�ل�سيخ  �ل�����س��م���  روؤي����ة وت���ج��ي��ه��ات ���س��اح��ب  تعمل وف���ق 
�ملجل�ص  ع�س�  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت���ر 
�لأعلى للحتاد حاكم �ل�سارقة ومتابعة من �سم� �ل�سيخ 
�سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل �لعهد على 
�لكهرباء و�ملياه و�لغاز وفق  ��ستمر�رية خدمات  �سمان 
�أعلى معايري �لعتمادية و�لكفاءة و�لتح�ل نح� �لبنية 

اإند�سرتيز لل�سلب«  »تريند 
»حرة  يف  عملياتها  تو�سع 
احل��م��ري��ة ب��ال�����س��ارق��ة« 

•• ال�صارقة- وام: 

ت�����������س����ل ه���ي���ئ���ة �مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة 
باحلمرية يف �ل�سارقة تاأكيد مكانتها 
كمركز ر�ئد لل�سركات �ملتخ�س�سة يف 
قطاع �حلديد و�ل�سلب و�ل�سناعات 
تناف�سية  وت���ع���زي���ز  ب��ه��ا  �مل��رت��ب��ط��ة 
�أعلنت  ح��ي��ث  ف��ي��ه��ا  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�لتي  �إند�سرتيز”  “تريند  �سركة 
منذ  ل��ه��ا  م��ق��ر�  �ملنطقة  م��ن  تتخذ 
2006 عن ت��سيع عملياتها  �لعام 
مب�ساحة  �أر�ًص  با�ستئجار  ون�ساطها 
لبناء من�ساأة  �ألف قدم مربع   323
�إجمالية  ��ستثمار  بقيمة  ج��دي��دة 
حيث  دره���م  ملي�ن   25 �إىل  ت�سل 
ت�ستهدف من خلل �لت��سعة تعزيز 
قدرتها �لإنتاجية من 3،600 طن 
ي�سهم  ما  �سن�يا  طن   8،400 �إىل 
�ل�سارقة  �إم������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
قطاع  يف  لل�ستثمار  مثلى  كبيئة 

�سناعة �ل�سلب.

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : كيدووز اليت لاللعاب الرتفيهية �س.ذ.م.م 
�لعن��ن : حمل رقم 629 ملك لمري ريتيل ���ص.ذ.م.م - جمري� �لوىل ،  �ل�سكل �لقان�ين 
:�سركة  ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة - �ل�سخ�ص �ل��حد ذ.م.م ،  رقم �لرخ�سة : 844072 رقم 
و�ل�سياحة  �لإق��ت�����س��اد  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب���ج��ب   1587489  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �لقيد 
�أعله  �مل��ذك���رة  �ل�سركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
�لعدل حماكم  و�مل�ثق لدى كاتب   2022/9/7 بتاريخ  ، وذلك مب�جب قر�ر حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2022/9/7  وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن 
 3401  - 8B-3401 الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون ، �لعن��ن : مكتب رقم 
هاتف:043215355   - �لول  �لتجاري  �ملركز   - بردبي   - �سعيد  �سهيل  �سعيد  ملك   A  ،
- فاك�ص:043215356 ، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خلل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
 �لعن��ن : مكتب رقم A ، 3401 - 8B-3401 ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - �ملركز 

�لتجاري �لول - هاتف:043215355 - فاك�ص:043215356   
�ملذك�ر  �مل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مب�جب 
�أعله لت�سفية كيدووز اليت لاللعاب الرتفيهية �س.ذ.م.م وذلك مب�جب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2022/9/7 و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/7 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر �أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
MOJAU_2022- 0082361 رقم املعاملة

اخطار عديل بالوفاء
 784196464795747 �مار�تي �جلن�سية - ويحمل بطاقة ه�ية رقم   - �ساح�ه  �سامل  �ملخطر:�سامل عبيد 
وبطاقة حماماة حتت �لقيد رقم 191 ب�سفته وكيل عن �سركة جن�م �جلزيرة لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ.م.م 
وميثلها �ملدير/منري ثابت �حمد نا�سر - ميني �جلن�سية ويحمل بطاقة ه�ية رقم:784197508502479 
- عن��نه:�ل�سارقة - �سارع �لزهر�ء - ميد�ن �ل�ساعة - بناية �سر�فة �لفرد�ن - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 201 

- هاتف رقم:065632233.
�ملخطر �ليه:�حمد حممد يا�سر �لق��ف - �جلن�سية �س�ريا - عن��نه:�ل�سارقة - �لقا�سميه - �سارع �جل��ز�ت - بناية 

زهر�ت �جلبل - �سقة رقم 602 - هاتف رقم:0508038602
�مل��س�ع:�ملطالبة ب�سد�د مبلغ وقدره 50.000 درهم خم�س�ن �لف درهم مب�جب تعاملت جتارية بن �ملخطر 
بتاريخ  �نه  وحيث  درهم  �لف  خم�س�ن  درم   50.000 مببلغ  للمخطر  �سيك  �ليه  �ملخطر  حرر  �ليه  و�ملخطر 
��ستحقاق �ل�سيك ت�ده �ملخطر ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون �سرف لن �حل�ساب مغلق وبيانه كالتايل:�ل�سيك 
على  و�مل�سح�ب   2022/4/8 ��ستحقاق  بتاريخ  درهم  �لف  خم�س�ن  درهم   50.000 مببلغ   000024 رقم 
دون  ولكن  وتكر�ر�  مر�ر�  �ل�دية  �لطرق  بكافة  بال�سد�د  �ليه  �ملخطر  طالب  قد  �ملخطر  �ن  وحيث  �مل�سرق  بنك 
جدوى - لذلك:فاننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملدي�نية �ملذك�ر و�لبالغ قدره 50.000 درهم خم�س�ن �لف 
درهم خلل خم�سة �يام من تاريخ �خطاركم و�ل �ست�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية و�طلب من �ل�سيد �لكاتب 

�لعدل �لت�ثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به وهذ� �خطار منا بذلك
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
1683و�لكائنة  رقم  رخ�سة  حرة  منطقة   Nohmi Middle East )Branch(/سركة�
 ، مل��ط��ار دب��ي - ����ص.ب - دب��ي - دول���ة �لم����ار�ت �لعربية �ملتحدة  مبدينة دب��ي �ملنطقة �حل���رة 
�عله  �مل��ذك���رة يف  �ل�سركة  ه��ذه  ت��رغ��ب   ، دب��ي  مل��ط��ار  �حل���رة  �ملنطقة  �سلطة  ل��دى  و�ملرخ�سة 
بتاريخ:8/ �لذي عقد  �جتماعه  �لد�رة يف  ب���سطة جمل�ص  �تخاذه  و�ل��ذي مت  للكافة  قر�رها 
September 2022 ب�ساأن �غلق وحل �ل�سركة ، وفقا لذلك تهيب �ل�سركة باأي طرف معني 
بالمر ولديه �ي مطالبات يف م��جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خلل 15 ي�ما من تاريخ 

هذ� �لعلن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و �لت�سال ب�����:
Nohmi Middle East )Branch( /ل�سادة�

�ص.ب:دبي
دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف رقم:
k_osa@nohmi.co.jp:لربيد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاب فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب��� 15 ي�ما

اإ�شعار ت�شفية
70021

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
MOJAU_2022- 0087515 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

�لأطر�ف  بن  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيق�م  �نه  �لعلم  يرجى 
�ملذك�رة.

من �لطرف �لأول :ر��سد حممد ر��سد عبد�هلل �لنقبي - �جلن�سية �لمار�ت عن ح�سته �لبالغه %100  
�إىل �لطرف �لثاين :مرمي خلفان حممد �لغاوى �لنقبي - �جلن�سية �لمار�ت 

بال�سم �لتجاري )مدر�سة �خلليج لتعليم قيادة �ل�سيار�ت(  ن�ساط �لرخ�سة )تعليم قيادة �ل�سيار�ت( 
و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خ�رفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 240470 

�ل�سادرة  بتاريخ  1985/3/31 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخ�رفكان 
وعليه �سيق�م �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
MOJAU_2022- 0087707 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

�لأطر�ف  بن  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيق�م  �نه  �لعلم  يرجى 
�ملذك�رة.

من �لطرف �لأول :ريهانه �سفيان �سيخ ن�ر حممدفقري �سيخ �جلن�سيه - �لهند يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة %100

�إىل �لطرف �لثاين :ن��ل عبد�هلل مبارك خمي�ص �لبل��سي - �جلن�سية �لمار�ت 
بال�سم �لتجاري )�سال�ن غ�سن �لريحان لل�سيد�ت(  و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - 

�ل�سارقة - رخ�سة مهنية رقم:783137 - تعديلت �خرى:مت تغيري �ل�سكل �لقان�ين من وكيل 
خدمات �ىل م�ؤ�س�سة فردية 

وعليه �سيق�م �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن بالن�شر

 رقم )2022/150552(
�ملنذر:�ياد �ساكر علي علي

�ملنذر �ليه:ليت ف�ر ليف للتجارة ذ.م.م - جمه�ل �لعن��ن
فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليها ب�سد�د قيمة �ل�سيك و�لبالغ قدره 540.000 
�أي��ام خم�سة �يام من   5 درم خم�سمائة و�ربع�ن �لف درهم وذلك خلل 
تاريخ ��ستلم هذ� �لنذ�ر �و �لعلن به و�ل �سن�سطر �آ�سفن �ىل �للج�ء 
�ىل �ل�سلطات �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقان�نية مع حتميلكم 

لكافة �مل�سروفات و�لر�س�م و�لتعاب و�لف��ئد �ملرتتبة على ذلك  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005177 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �حمد طلبة ملقاولت �لبناء ذ.م.م - جمه�ل حمل �لإقامة 
ويطالبك  �لدع�ى  عليك  �قام  قد  �ملقر�ص  �سعد  �لدين  �سيف  �ملدعي/�سعد  طلب  على  بناء 
فيها:لذلك يطالب �ملدعي من عد�لة �ملحكمة ت�سجيل �لدع�ى و�علن �ملدعي عليها ب�س�رة من 
لئحتها و�حلكم بالز�مها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ �جمايل 40500 درهم و�لز�مها بالر�س�م 

و�مل�ساريف .
�ل�سارقة  حمكمة  �لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  �نت 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدع�ى رقم 10 ( �سخ�سيا 
�مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدع�ى  على  ج��بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب���سطة  �و 
�ملذك�ر  �لدع�ى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  وذلك خلل 

رقمها �عله - ب��سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/7  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عاي�شه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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املال والأعمال
حلقات �سبابية حول »ثقافة ال�سرائب لدعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة«

مل�ؤ�س�سة حممد  �لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �ملري  �سعيد  و�ل�سيد  �أب�ظبي، 
بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملت��سطة، وعدد من �مل�س�ؤولن يف 

�جلهات �لحتادية و�ملحلية �ملعنية.
�لرئي�سي  �ب��ر�ه��ي��م  عي�سى  �أد�ره����ا  �ل��ت��ي  �ل�سبابية  �حل��ل��ق��ات  وت��ن��اول��ت 
�أخ�سائي �لإنفاذ �ل�سريبي بالهيئة �لحتادية لل�سر�ئب جمم�عة من 
�ملحاور �لرئي�سية؛ من �أبرزها �خلدمات �لتي تقدمها �لهيئة وت�جهاتها 
بقطاع  �لإم����ار�ت  �سباب  ل��دى  �ل�سريبية  �لثقافة  وتعزيز  �مل�ستقبلية، 
�ل�سباب  ت��جه  �لتي  �لتحديات  و�أب��رز  و�ملت��سطة،  �ل�سغرية  �ل�سركات 
ب��ق��ط��اع �ل�����س��رك��ات �ل�����س��غ��رية و�مل��ت������س��ط��ة، وت�����س���ر�ت��ه��م مل����ج��ه��ة تلك 
�لتحديات وجتاوزها، و�ملقرتحات و�لآر�ء �لبتكارية لل�سباب يف عمليات 
�لتط�ير و�لتحديث �مل�ستمر �لذي تق�م به �لهيئة، للرتقاء �ملت���سل 

�للقاء�ت �ملت���سلة �إىل ن�سر �ل�عي �ل�سريبي بن جميع فئات �لأعمال، 
للتغلب على �أية حتديات قد ت��جههم، و�إمد�دهم باملعل�مات �ملطل�بة، 
عرب �لت���سل �لد�ئم معهم من خلل فرق �لهيئة �ملتخ�س�سة، م�سري�ً 
جانب  م��ن  �ل�سريبية  �ل�ستف�سار�ت  زي���ادة  م��ع  تفاعًل  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
�ل�سركات �ل�سغرية و�ملت��سطة، ونظر�ً لأن هذه �ل�سريحة متثل �لن�سبة 
�لهيئة  و�سعت  ��سرت�تيجية؛  �أهمية  من  لها  وم��ا  �ل��دول��ة،  يف  �لعظمى 
هذ� �لقطاع �لهام �سمن �أول�ياتها �لت�ع�ية على مد�ر �لعامن �ملا�سي 
و�حلايل، برتكيز �لغالبية �لعظمى من �جلل�سات �لت�ع�ية على قطاع 
�لقطاعات  مع  �لت���سل  �إىل  �إ�سافة  و�ملت��سطة،  �ل�سغرية  �ل�سركات 

�لأخرى.
�سرح  �ل��ث��لث  �لنقا�سية  �حل��ل��ق��ات  خ��لل  مت  �أن���ه  �إىل  �لهيئة  و�أ����س���ارت 

•• اأبوظبي-وام:
�مل�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  لل�سر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  �سباب  جمل�ص  عقد 
�لحتادية لل�سباب ثلث حلقات �سبابية نقا�سية ح�ل “ثقافة �ل�سر�ئب 
لدعم �ل�سركات �ل�سغرية و�ملت��سطة” �سمن مبادر�ت �ملجل�ص �لر�مية 
�ىل زيادة ن�سب �لمتثال �ل�سريبي عرب رفع م�ست�ى �ل�عي �ل�سريبي 
 ، �ل�سباب  �لأع��م��ال من  رو�د  مع  و�مل�ستمر  �ملبا�سر  �لت���سل  خ��لل  من 
�سارك فيها �أكر من 100 من ممثلي �ل�سركات �ل�سغرية و�ملت��سطة .

وعجمان  ودب��ي  �أب���ظ��ب��ي  �سباب  م��ر�ك��ز  يف  �ل�سبابية  �حللقات  وع��ق��دت 
�لحتادية  �لهيئة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ب�����س��ت��اين  ع��ل��ي  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  بح�س�ر 
�مل���ؤ���س�����س��ة �لحتادية  ع���ام  �ل��ن��ظ��ري م��دي��ر  ل��ل�����س��ر�ئ��ب، و���س��ع��ادة �سعيد 
يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  وكيل  �لبل��سي  ر��سد  و�سعادة  لل�سباب، 

يف  �ملتمثل  �لهيئة  �أه���د�ف  �أه��م  �أح��د  لتحقيق  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا،  بخدماتها 
للقطاع  وري��ادة  تط�ر�ً  �أك��ر  م�ستقبل  ر�سم  يف  �ل�طن  �سباب  “�إ�سر�ك 
هذه  �نعقاد  �إن  �لب�ستاين  خ��ال��د  �سعادة  وق���ال  �لإمار�تي”  �ل�سريبي 
و�لت�ع�ية  �لتثقيفية  �خلطة  �سمن  �ل�سبابية  �حللقات  من  �ملجم�عة 
�ل�سركات  ق��ط��اع  يف  �لإم������ار�ت  ���س��ب��اب  وم�����س��ان��دة  دع���م  ب��ه��دف  للهيئة، 
�ل�سغرية و�ملت��سطة، ومتكينهم من حتقيق �لمتثال �ل�سريبي �لذ�تي 
ب�سل�سة و�سه�لة، حيث مت خللها �لرتكيز على �ل�ستماع لآر�ء �ل�سباب 
و�خلدمات  �ل�سريبية،  �لإج���ر�ء�ت  ح���ل  وملحظاتهم  ومقرتحاتهم 
�لتي تقدمها �لهيئة للخا�سعن لل�سريبة، ل��سعها يف �لعتبار خلل 

عمليات �لتط�ير و�لتح�سن �ملت���سلة خلدمات �لهيئة.
لل�سر�ئب تهدف من خلل هذه  �لهيئة �لحتادية  �أن  �لب�ستاين  و�أك��د 

اطلع على جتربة الدائرة يف تعزيز منظومة التميز احلكومي

»املجل�س العاملي« ي�سيد بتطور خدمات جمارك دبي 
اأحمد حمبوب م�شبح: اأنظمتنا الذكية منوذج يقتدى به يف العمل اجلمركي

�ل�سركات  حتظى  للربنامج،  �لنم� 
بفر�سة  فيه  �لأع�����س��اء  و�مل�ؤ�س�سات 
تن�يع �أعمالها د�خل �أ�س��ق جديدة، 
�أو جن�ب  �ل��لت��ي��ن��ي��ة  �أم��ري��ك��ا  م��ث��ل 

�آ�سيا �أو �أفريقيا.
�لعملء  �����س���ع���اد  �إد�رة  و����س���ارك���ت 
�ل�ساملة  �لتح�سن  بعر�ص منهجية 
للرتقاء  �ل����د�ئ����رة  �ت��ب��ع��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�سملت  و�ل��ت��ي  متعامليها  ب�����س��ع��ادة 
وتط�ير  �مل�����ب�����ادر�ت،  م���ن  �ل���ع���دي���د 
در��سات  نتائج  جميع  متابعة  �آل��ي��ة 
�ل�سري  و�ملت�س�ق  �ملتعاملن  �سعادة 
�ل���د�خ���ل���ي و�خل�����ارج�����ي م����ن خلل 
ف����ري����ق ع���م���ل م���ت���خ�������س�������ص، �ل�����ذي 
�لنتائج  لتلك  �سامل  حتليل  �أج��رى 
وقابلة  و�قعية  م�ستهدفات  وو���س��ع 
ي��ت��م م��ر�ج��ع��ت��ه��ا ب�سكل  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، 
دوري �نطلقاً من ت�جيهات فريق 

�لقيادة يف �لد�ئرة.
ويف نهاية �للقاء قام �ل�فد بح�س�ر 
���س��ع��ادة �مل��دي��ر �ل��ع��ام جل��م��ارك دبي 
و�أح��م��د ع��ب��د �ل�����س��لم ك��اظ��م مدير 
و�لتميز  �ل�سرت�تيجية  �إد�رة  �أول 
)�لريادة(  �سجرة  بغر�ص  �مل�ؤ�س�سي 
�ل�سدر  ���س��ج��رة  ت��ع��د  �ل�����س��در ح��ي��ث 
�لأ�سيلة  �ل���ط��ن��ي��ة  �لأ����س���ج���ار  م���ن 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت وت��رت��ب��ط برت�ث 
م�سدر  ومت���ث���ل  �مل��ن��ط��ق��ة  وت����اري����خ 
و�لريادة  �ل�ستقر�ر  وعن��ن  �حلياة 

و�ل�ستد�مة.

•• دبي -الفجر

 �����س���ت���ق���ب���ل���ت ج�����م�����ارك دب�������ي وف����د 
،�سمن  ل��ل��ت��م��ي��ز  �ل���ع���امل���ي  �مل��ج��ل�����ص 
�ملمار�سات  �أف�سل  “لقاء�ت  �سل�سلة 
�حلك�مية”، من تنظيم برنامج دبي 
للمجل�ص  �لتابع  �حلك�مي  للتميز 
دب����ي، مب�ساركة  لإم�����ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
روؤ�ساء وممثلي �جلهات �حلك�مية يف 
دبي �خلرب�ء و�ملتخ�س�سن �لعاملين 
وروؤ�ساء بر�مج �لتميز على �مل�ست�ى 
 25 �لعاملي ، وذل��ك مبنا�سبة م��رور 
عاماً على تاأ�سي�ص �لربنامج ، و�طلع 
�ل����ف���د ع��ل��ى جت���رب���ة ج���م���ارك دبي 
منظ�مة  تعزيز  يف  ودوره��ا  �لر�ئدة 
�ل��ت��م��ي��ز و�ل���ري���ادة �حل��ك���م��ي��ة، كان 
�سعادة  �ل���ز�ئ���ر  �ل���ف��د  ����س��ت��ق��ب��ال  يف 
�لعام  �ملدير  م�سبح  حمب�ب  �أحمد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  دب���ي  جل��م��ارك 
�مل��نئ و�جلمارك و�ملنطقة  مل�ؤ�س�سة 
�حلرة، وعدد من �ملدر�ء �لتنفيذين 

ومدر�ء �لإد�ر�ت �جلمركية.
�إ�سادة و��سعة من وفد  و�سهد �للقاء 
�ملجل�ص �لعاملي خلدمات جمارك دبي 
�سعادة  زيادة  �ملبتكرة ومنهجيتها يف 
�ملتعاملن و�لتي ت�جتها بح�س�لها 
% وفق نتائج در��سات   91.8 على 
�����س����ع����ادة م���ت���ع���ام���ل���ي ح���ك����م���ة دب���ي 
دبي  برنامج  �أعلنها  �لتي   ،2021
للتميز �حلك�مي، كما ثمن �ملجل�ص 

لقاء عمل للم�سدرين وامل�ستوردين 
يف الإمارات وال�سودان

•• دبي -وام:

�لروة  وز�رة  وف��د  م��ع  ب��ال��دول��ة  و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف  �حت���اد  ناق�ص 
�حلي��نية �ل�س�د�نية �لذي يزور �لدولة �لتح�سري�ت �خلا�سة ب�ساأن عقد 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  و�مل�ست�ردين  للم�سدرين  عمل  لقاء 
��ستري�د  رفع �حلظر عن  بعد  �لقادم  �كت�بر  �سهر  �ل�س�د�ن يف  وجمه�رية 

�مل���سي.
جاء ذلك خلل �للقاء �لذي عقد يف مكتب �حتاد �لغرف بدبي بن حميد 
حممد بن �سامل �لمن �لعام لحتاد �لغرف و�لدكت�ر ح�سن �لت�م عبد �هلل 

وكيل وز�رة �لروة �حلي��نية بال�س�د�ن و�ل�فد �ملر�فق له .
وقال بن �سامل �أن �لعلقات �ملميزة �لتي تربط �لقطاع �خلا�ص �لمار�تي 
و�ل�س�د�ين ت�ستمد ق�تها من رو�بط �لأخ�ة و�جل��ر �لتي تربط �لبلدين 
�ل�سقيقن. و�إن روؤيتهما تهدف �إىل �لنم� �مل�ستد�م و�لقت�ساد �ملتن�ع ليك�نا 
من �لقت�ساد�ت �ملكملة لبع�سهما ل�سيما يف جمال �لمن �لغذ�ئي وحمركاً 

رئي�ساً للت�ظيف وم�سدر�ً لتحقيق �لنم� و�لتط�ر .
دولة  يف  �مل�ست�رين  �أو  �مل�سدرين  ت����ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�لي�م  �لعامل  بها  �لتي مير  �لتحديات  �ل�س�د�ن هي جزء من  �أو  �لم��ار�ت 
مل���سلة  �جل��ه���د  م�ساعفة  م��ن��ا  تتطلب  و�ل��ت��ي  �لأ���س��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى 
من  لل�ستفادة  �مل��تية  و�ل�ستثمارية  �لتجارية  �لبيئة  وتهيئة  �لنفتاح 
وز�رة  ت��جد  �أن  م�سيفا  �لعاملية  �لأ�س��ق  ت�سهده  �لذي  �لت��سع  متطلبات 
�لروة �حلي��نية يف لقاء �لعمل �ملزمع عقده بن �مل�سدرين و�مل�ست�ردين 
�لمار�تن و�ل�س�د�ن �سي�سهم للخروج مببادر�ت وت��سيات ت�ساعد ب�سمان 
�سل�سة دخ�ل �ملنتجات �حلي��نية “ �مل���سي” مبا يحقق �لتكاف�ؤ و�لت��زن 

يف تبادل �ملنافع وخدمة �مل�سالح �مل�سرتكة.

•• دبي -وام:اأ

�أن  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  علنت هيئة 
�لأول  �لعم�مية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع 
ح�س�رياً  ���س��ي��ع��ق��د  �ل����ذي  ل��ل�����س��رك��ة 
�ملقبل  �أكت�بر   10 ي���م  و�فرت��سياً 
�سي�س�ت على ت��سية جمل�ص �لإد�رة 
ب�ساأن ت�زيع �أرباح نقدية بقيمة 3.1 
لل�سهم  ف��ل�����ص   6.2“ دره����م  م��ل��ي��ار 
عام  �لأول من  �لن�سف  �ل��حد”عن 
دفعها  �مل���ق���رر  م���ن  و�ل���ت���ي   ،2022
�سهر  يف  �مل�ستحقن  �لأ�سهم  حلملة 
�أكت�بر 2022. كما �سيتم �لت�س�يت 
ب�ساأن  �لإد�رة  جمل�ص  ت��سية  على 
�إ����س���ايف من  ت��خ�����س��ي�����ص  �أي  ت��ع��ل��ي��ق 
�لقان�ين  ل���لح���ت���ي���اط���ي  �لأرب����������اح 
�لقان�ين  �لحتياطي  يتجاوز  حيث 
لل�سركة حالًيا %50 من ر�أ�ص مال 
�ل�سركة. وذكرت �لهيئة �نه يج�ز ملن 
�لعم�مية  �جلمعية  ح�س�ر  حق  له 
م��ن غري  يختاره  م��ن  عنه  ينيب  �أن 
�أع�ساء جمل�ص �لإد�رة �أو �لعاملن يف 
�ل�سركة �أو �سركة و�ساطة يف �لأور�ق 
مبقت�سى  فيها  �لعاملن  �أو  �ملالية 
ين�ص  بالكتابة  ثابت  خا�ص  ت�كيل 
�سر�حة على حق �ل�كيل يف ح�س�ر 

�لعم�مية  �جل��م��ع��ي��ة  �ج���ت���م���اع���ات 
ق���ر�ر�ت���ه���ا فيما  و�ل��ت�����س���ي��ت ع��ل��ى 
�أل ي��ك���ن �ل���ك��ي��ل- ل��ع��دد من  يجب 
�ل�سفة  ب��ه��ذه  -ح���ائ���ز�ً  �مل�����س��اه��م��ن 
على �أك���ر م��ن %5 م��ن ر�أ����ص مال 
ناق�سي  ومي��ث��ل  �مل�����س��در.  �ل�����س��رك��ة 
�لأه��ل��ي��ة وف��اق��دي��ه��ا �ل��ن��ائ��ب���ن عنهم 
كهرباء  هيئة  �أن  �إىل  ي�سار  قان�نياً. 
�إير�د�ت  �سجلت  ���ص.م.ع،  دبي  ومياه 
خلل  دره��م  مليار   12.08 بقيمة 
 ،2022 ع����ام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����س��ف 
وبلغ �سايف �لأرباح 3.3 مليار درهم 

خلل �لفرتة ذ�تها.

�لعمل  �ل��رق��م��ي ومن������ذج  �ل��ت��ح���ل 
�ل�ستباقي   يف جمارك دبي ، و نظام 
مر�قبة �أد�ء �خلدمات ونظام �لتكامل 
�إد�رة  ����س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا  �حل��ك���م��ي، 
�مل�ؤ�س�سي  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
خطة �لد�ئرة للأع��م �لقادمة وفق 
وتعزيز  �ملجتمع  حلماية  ر�سالتها 
من  �مل�ستد�مة  �لقت�سادية  �لتنمية 
و�لبتكار  و�لت�سهيل  �للتز�م  خلل 
رئي�سة  م��ب��ادئ   5 لتحقيق  وذل���ك   ،
مرتبطة  ع���ام���ة  �أه��������د�ف   4 وف�����ق 
�أد�ء  مب�ستهدفات لتحقيق م�ؤ�سر�ت 
�لتح�سن  �سمان  تت�سمن   ، رئي�سية 
�لعائد�ت،  تعزيز  منه  وينبثق  �ملايل 
متميزة  م���������س����ارك����ة  و�ل����ن����ف����ق����ات، 
�لآمنة  للجمارك  �ل��ري��ادة  لتحقيق 
�لفعال  �ل��ت��ف��ت��ي�����ص  ل��ت��ع��زي��ز  ع���امل���ي���اً 
ت�فري  �خل��دم��ات.،  فعالية  و�سمان 
لكافة  خم�س�سة  ��ستباقية  خدمات 
يف  �ل��ري��ادة  لتحقيق  �ملعنية  �جلهات 

عاملياً،  �مل�ستد�مة  �جلمارك  تط�ير 
ت�ست�سرف  ����س��ت��ب��اق��ي��ة  خ��دم��ات  م��ع 
وظيفية  جتربة  وت���ف��ري  �مل�ستقبل  
�لعمل،  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ط���ي��ر  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لح�����رت�يف  �لأد�ء  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
و�����س���ت���ث���م���ار �أم����ث����ل ل���ل���ط���اق���ات، مع 
�ملعريف  �لتط�ير  يف  ط��ف��رة  �إح����د�ث 

لبيئة �لعمل.
�ل�سرت�تيجية  �إد�رة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
لتحقيق  دب��������ي  ج������م������ارك  خ����ط����ة 
م�����س��ت��ه��دف �ل������س���ل ب��ت��ج��ارة دبي 
�إىل تريلي�يّن درهم خلل �ل�سن��ت 
عر�ص  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  �ل���ق���ادم���ة، 
�لل�ج�ستي  �جل�����ز  برنامج  م��ب��ادرة 
و�لذي يتيح للتّجار ووكلء �ل�سحن 
مقابل  يف  �مل��ي��ز�ت  م��ن  بعدد  �لتمّتع 
زي���ادة ح��رك��ة �ل��ت��ج��ارة يف ك��ل مركز 
للربنامج،  �ل���ت���اب���ع���ة  �مل����ر�ك����ز  م����ن 
�لن�سمام  خ�����لل  م����ن  �إن������ه  ح���ي���ث 
�سريعة  �لق���ت�������س���اد�ت  ���س��ب��ك��ة  �إىل 

-2021 �خلم�سية  �ل��د�ئ��رة  خطة 
2026 و�لتي تنطلق من 5 مبادئ 
رقمية،  م��ب��ت��ك��رة،  )ري���ادي���ة،  رئي�سة 

ر�سيقة، ُمبدعة(.
�سم �ل�فد �لز�ئر نخبة من �خلرب�ء 
وروؤ�ساء  �ل��ع��امل��ي��ن  و�مل��ت��خ�����س�����س��ن 
�لعاملي  �مل�ست�ى  على  �لتميز  بر�مج 
برنامج  �خل��رب�ء يف  وجمم�عة من 

دبي للتميز �حلك�مي.
ويهدف �ملجل�ص �لعاملي للتميز �لأول 
�لفعاليات  ت��ط���ي��ر  �إىل  ن���ع��ه  م��ن 
جمال  يف  �مل�������س���رتك���ة  و�لأن�������س���ط���ة 
�ل�سركاء  بن  �لأد�ء  ومتيز  �جل���دة 
ت�سليط  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��دول��ي��ن، 
�ملمار�سات  �أف�������س���ل  ع���ل���ى  �ل�������س����ء 
ج��ئز  �إد�رة  جم�����ال  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
�جل�������دة و�ل���ت���م���ي���ز، وت��ق��ي��ي��م �أك���ر 
وتر�سيخ  فعالية،  �لإد�رة  ممار�سات 
�ل��ت��م��ي��ز، وحتفيز  وم����ب����ادئ  �أ����س�������ص 
لها  و�ل��رتوي��ج  �لتميز،  من��اذج  تبني 

�سل�سل �لإمد�د عرب ت�فري خدمات 
و  �مل��ت��ق��دم��ة  �لتكن�ل�جيات  تعتمد 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل�سطناعي،  �ل��ذك��اء 
�أ�سهم  �لتقنية  يف  �ل��د�ئ��رة  ��ستثمار 
ب�سكل مبا�سر يف �إجناز ما يقارب من 
�جلمركية  �مل��ع��ام��لت  م��ن   97%
ت�سري  حيث  �لذكية،  �لأنظمة  ع��رب 
�لريادة  على طريق  قدماً  �ل��د�ئ��رة  
بف�زها بجائزة �لنخبة �سمن نتائج 
�لدورة �لتقييمية �لأخرية لربنامج 
ل���ل���ت���م���ي���ز �حل����ك�����م����ي، حيث  دب������ي 
رحلة  �لعام  �ملدير  �سعادة  ��ستعر�ص 
�ل�سن��ت  م����د�ر  ع��ل��ى  دب���ي  ج��م��ارك 
�رت���ف���ع���ت علمة  ب��ح��ي��ث  �ل�����س��اب��ق��ة 
يف   650 �إىل   433 م���ن  �ل���د�ئ���رة 
نحن  و�أ�ساف:”   .2021 ع�����ام 
مركز  يف  مهم  ج��زء  بك�ننا  ���س��ع��د�ء 
و�ل�سياحة  �لتجارة  يف  �ملح�ري  دبي 
كثب مع عملئنا عرب  نعمل عن  و 
�ج��ت��م��اع��ات دوري�����ة ل���لط���لع على 

و�لتعريف بها وتط�يرها و�لتدريب 
�لتقدير  وم���ن���ح  و�ل��ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ي��ه��ا 

��ستناد�ً �إليها.
من جانبه رحب �سعادة �ملدير �لعام 
�أن روؤي���ة  ب��اأع�����س��اء �ل����ف���د م����ؤك���د�ً 
�ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  وت�جيهات 
�آل م��ك��ت���م نائب  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل�زر�ء 
حاكم دبي ، رع��اه �هلل،  ر�سخت دبي 
مكانتها كاأف�سل مدن �لعامل للعي�ص 
و�لريادة  للتميز  عاملية  عا�سمة  و 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �حلك�مي،  �لعمل  يف 
دبي من تط�ير  تقدمه جمارك  ما 
و�ب��ت��ك��ار خ��دم��ات جمركية  �أن��ظ��م��ة 
به على  يحتذى  ب��ات من���ذج��اً  ذكية 
�لحرت�يف  �جلمركي  �لعمل  �سعيد 
�جلمارك  م��ن��ظ��م��ة  �أ����س���ادت  ح��ي��ث   ،
و�ل���ه���ي���ئ���ات  �ل����ع����امل����ي����ة و �جل�����ه�����ات 
�لذي  ب��ال��دور  �ملختلفة  �جل��م��رك��ي��ة 
ت�ؤديه جمارك دبي يف تعزيز مرونة 

�حتياجاتهم،  وتلبية  مقرتحاتهم 
�لتجارة  من�سة  بتط�ير  قمنا  حيث 
�لإل��ك��رتون��ي��ة ع���رب �حل�����دود و�لتي 
�لتي  تعد �لأوىل من ن�عها �إقليمياً 
تعتمد على تقنيات “�لبل�ك ت�سن”، 
يف  و�مل�ستثمرين  �ل�سركات  لت�سجيع 
جم���ال �ل��ت��ج��ارة �لإل��ك��رتون��ي��ة على 
�إقليمية لهم يف دبي  تاأ�سي�ص مر�كز 
، وه� ما ي�سع دبي يف �سد�رة م�سهد 
�لقطاع  يف  �جل����دي����دة  �ل���ت���ح����لت 
حت�سينات  �أدخ��ل��ن��ا  ك��م��ا  �ل���ت���ج���اري، 
�لذكي  �ملبكر  �لإف�ساح  برنامج  على 
�لإف�ساح  للم�سافرين  يتيح  و�ل��ذي 
عن �أمتعتهم �إلكرتونياً قبل �لقدوم 
معدودة،  دق��ائ��ق  ويف  �ل���دول���ة،  �إىل 
تعزيز  على  دب��ي  جمارك  تعمل  كما 
�لقت�سادي  �مل�سغل  برنامج  م�سرية 
�ملعتمد و�لذي مينح مز�يا للأع�ساء 

تدعم ت�سهيل �لتجارة.
�إ�سرت�تيجية  ع��ر���ص  مت  ذل���ك  �إىل 

»طرق دبي« ت�سدر تقرير ال�ستدامة ال�سنوي ال�سابع 2021
•• دبي-وام:

�أ�سدرت هيئة �لطرق و�مل���سلت 
�ل�سن�ي  �ل����س���ت���د�م���ة  “تقرير 
ي�سلط  �ل���ذي   ”2021 �ل�����س��اب��ع 
ممار�ساتها  �أب������رز  ع��ل��ى  �ل�����س���ء 
�لبيئة  �سعيد  على  وتطبيقاتها 
 /ESG/ و�مل��ج��ت��م��ع و�حل���ك��م��ة
�لهيئة  ��سرت�تيجية  م��ن  ك��ج��زء 
�ل�سفافية  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل�����س��اع��ي��ة 
يف  �ل�سن�ي  �أد�ئها  عن  و�لإف�ساح 

جمال �ل�ستد�مة.
ويعك�ص تقرير �ل�ستد�مة �ل�سابع 
�لتقدم �لذي حققته هيئة �لطرق 
ريادتها  م�����س��رية  يف  و�مل�������س��لت 
ح��ك���م��ي��ة يف قطاع  ج��ه��ة  ك������اأول 
�إجن�����از�ت م�ث�قة  �ل��ن��ق��ل حت��ق��ق 
و�ملعل�مات  �لبيانات  كافة  تغطي 
و�لإح�������������س������اء�ت �مل����ع����رو�����س����ة يف 
على  لل�ستد�مة  �لهيئة  تقرير 
-2017“ ���س��ن����ت  خم�ص  م���د�ر 

2021” وفقاً للمعايري�لدولية 
با�ستخد�م   ISAE3000
 DNV GL ب�����روت������ك������لت 
�ل�سلة.  ذ�ت   VeriSustain

�لتقرير  �أ�سار  �لبيئية”  “�لريادة 
م�ستخدمي  ع�����دد  �رت����ف����اع  �إىل 
و�لتنقل  �جلماعي  �لنقل  و�سائل 
ومت   18.5% بن�سبة  �مل�����س��رتك 
جمال  يف  م����ب����ادرة   36 ت��ط��ب��ي��ق 
�ل���ه���ي���ئ���ة ل���ل���ط���اق���ة و�لق���ت�������س���اد 
�لأخ�سر ..و�لتي �ساهمت بدورها 
يف حتقيق �لهيئة وف�ر�ت قيا�سية 
2021 بلغ حجمها �أكر  يف عام 
كيل�و�ط/�ساعة  ملي�ن   68 من 
م��ن �ل��ك��ه��رب��اء و43 م��ل��ي���ن لرت 
من �ل�ق�د وخف�ص �نبعاثات مبا 
يقارب 155 �ألف طن من مكافئ 
�أك�����س��ي��د �ل��ك��رب���ن وحت�يل  ث���اين 
�أل����ف ط���ن من  م���ا ي���ق���ارب 450 
�لنفايات  م��ك��ب��ات  ع���ن  �ل��ن��ف��اي��ات 
م���ن خ���لل مم��ار���س��ات ف��ّع��ال��ة يف 

�إد�رتها.
�ل����ت����ق����ري����ر يف حم�����ر  وت������ن������اول 
“�لزدهار  �ل��ث��ال��ث  �ل���س��ت��د�م��ة 
�لقت�سادي” حتقيق �لهيئة ن�سبة 
�مل�ستهدف  �لإجن��از  من   161%
�لتكلفة  ل��رت���س��ي��د  ل���ه  �مل��خ��ط��ط 
�مل�ردين  ر���س��ا  ن�سبة  بلغت  فيما 
تعظيم  ن�سبة  وب��ل��غ��ت   91.8%

و�مل���سلت  �ل��ط��رق  هيئة  وت��ع��د 
�حلك�مية  �جل�����ه�����ات  ب�����ن  م�����ن 
تقرير  تن�سر  �ل��ت��ي  عاملياً  �لأوىل 
وفقاً  ب��ه��ا  �خل���ا����ص  �ل����س���ت���د�م���ة 
لأح�����دث م��ع��اي��ري م���ب���ادرة �إع����د�د 
 GRI« �ل����ع����امل����ي����ة  �ل����ت����ق����اري����ر 
�ستك�ن  �ل��ت��ي   »Standards
�إلز�مية بحل�ل عام 2023 ..مما 
لتحقيق  �ل��ه��ي��ئ��ة  ج���ه����د  ي��ع��ك�����ص 
روؤيتها بالريادة �لعاملية يف �لتنقل 
�ل�سهل و�مل�ستد�م ومبا ين�سجم مع 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة للأمم 

�ملتحدة.
�ل��ت��ق��ري��ر يف حم�ر  وي�����س��ت��ع��ر���ص 
“�لريادة  �لأول  �ل�����س����ت����د�م����ة 
 2021 يف  �ملجتمعية” 
ملين   5 ح����يل  �أن  ..م��سحاً 
�سخ�ص ��ستفادو� من 43 مبادرة 
ل���ل���م�������س����ؤول���ي���ة �لج���ت���م���اع���ي���ة مت 
تنفيذها د�خل �لهيئة ويف �ملجتمع 
�لدول  يف  �ل��دول��ة  وخ���ارج  �ملحلي 
..وبلغت  و�ل�����س��دي��ق��ة  �ل�����س��ق��ي��ق��ة 
 91.3% �ملتعاملن  ر�سا  ن�سبة 
خ��لل �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي. ويف حم�ر 
�ل����س���ت���د�م���ة �ل����ث����اين �مل��ت��م��ث��ل ب� 

ح��يل110%  �لأ����س����ل  قيمة 
ح���ي���ث ط��������رت �ل���ه���ي���ئ���ة خ���ارط���ة 
عام  حتى  �لأ���س���ل  لإد�رة  طريق 
2030. وي�سلط �لتقرير �ل�س�ء 
�ل��رئ��ي�����س��ي يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى دور 
�مل�ستد�م  �لتنقل  �سياغة م�ستقبل 
بالرتكيز على ��ست�سر�ف �مل�ستقبل 
�ل�سرت�تيجية  �مل�����س��اري��ع  وت��ب��ن��ي 
للقت�ساد  �ل��د�ع��م��ة  �مل�����س��ت��د�م��ة 
و�ل�سعادة  �ل���رف���اه���ي���ة  وحت��ق��ي��ق 
�إم��ارة دبي وم��كبة  ل�سكان وزو�ر 
و�مل�ستقبلية  �لعاملية  �ل��ت���ج��ه��ات 
و�ل�����ط�����رق  �ل����ن����ق����ل  جم��������ايل  يف 
�ل��ه��ي��ئ��ة لتك�ن  وت��ع��زي��ز م�����س��اع��ي 
ت��ق��دمي خدمات  ر�ئ����دة ع��امل��ي��اً يف 
�إذ  مبتكرة لكافة �سر�ئح �ملجتمع، 
طريق  خريطة  �لهيئة  �ع��ت��م��دت 
لتحقيق و�سائل �لتنقل �جلماعي 
�نبعاثات كرب�نية �سفرية بحل�ل 
�أول  �لهيئة  لت�سبح   2050 ع��ام 
�ل�سرق  منطقة  يف  حك�مية  جهة 
�لأو���س��ط و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ت�سع 
خريطة طريق متكاملة ت�ستهدف 
و�لبنية  �ل����ع����ام����ة  �مل�������������س�����لت 

�لتحتية �لتابعة لها.

»ديوا« تعتزم توزيع اأرباح نقدية بقيمة 3.1 
مليار درهم عن الن�سف الأول من 2022

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اإنذار عديل بالن�شر

 رقم )2022/150569(
�ملنذر:م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �حلبت�ر للعقار�ت

�ملنذر �ليه:بن ما�سي �لدولية ل�ستقد�م �ليدي �لعاملة
�مل��س�ع:ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار �ملتبقي 
عليه منذ �نتهاء عقد �ليجار مبلغ وقدره )81180.82( درهم خلل مدة 
�ملنذر لتخاذ كافة  �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لن��ذ�ر و�ل �سي�سطر   5 �ق�ساها 
�لجر�ء�ت �لقان�نية �لتي حتفظ له حقه ورفع �لدع�ى �مل��س�عية و�ملطالبة 
بالتع�ي�ص �ملنا�سب عن �ي عطل �و �سرر تعر�ص له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �ليه 

كافة ر�س�م وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اإنذار عديل بالن�شر

 رقم )2022/150568(
�ملنذر:م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �حلبت�ر للعقار�ت

�ملنذر �ليه:�ساين في�سن للعلنات �ص.ذ.م.م
�مل��س�ع:ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار �ملتبقي 
عليه منذ �نتهاء عقد �ليجار مبلغ وقدره )97288.36( درهم خلل مدة 
�ملنذر لتخاذ كافة  �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لن��ذ�ر و�ل �سي�سطر   5 �ق�ساها 
�لجر�ء�ت �لقان�نية �لتي حتفظ له حقه ورفع �لدع�ى �مل��س�عية و�ملطالبة 
بالتع�ي�ص �ملنا�سب عن �ي عطل �و �سرر تعر�ص له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �ليه 

كافة ر�س�م وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 70533
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004839 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : فاناجا بيتامبار�ن بيتامبار�ن - جمه�ل حمل �لإقامة 
فيها  وتطالب  �عله  �ملذك�رة  �لدع�ى  �أقامت  قد   ، لل�سيد�ت  �سرينة  �سال�ن  �ملدعية  �ن  نعلمكم 
بالتي:�ول:قب�ل قيد �لدع�ى و�لت�سريح بها وحتديد �قرب جل�سة لنظرها ولعلن �ملدعي عليها 
باجلل�سة �ملحددة - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 6000 درهم �مار�تي مع 
�لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سم�ل �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل - ثالثا:حتميل �ملدعي عليها �لر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .
�نت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/9/22 �أمام مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدع�ى ( �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
�ملذك�ر رقمها �عله - ب��سفك مدعي عليه.  حرر  �لدع�ى  �لن�سر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من 

بتاريخ  2022/9/8  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004423 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �س�دري تيم�ر عبا�ص - جمه�ل حمل �لإقامة 
نعلمكم �ن �ملدعي فايز بن �ساهر بن نا�سر �ل �لزور �ل�سهري )�سع�دي �جلن�سية( قد �قام �لدع�ى 
�ملذك�رة �عله ويطالب فيها بالتي 1- قب�ل �لدع�ى وقيدها وحتديد �قرب جل�سة لنظرها و�علن 
�ملدعي عليه 2- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د �لدين �ملرت�سد يف ذمته و�لبالغ قدره 240.000 درهم 
�لز�م   -3 �ل�سد�د  �لدع�ى وحتى متام  تاريخ رفع  12% من  ب��قع  �لقان�نية  �لفائدة  للمدعي مع 

�ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .
�نت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/9/22 �أمام مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدع�ى ( �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
�ملذك�ر رقمها �عله - ب��سفك مدعي عليه.  حرر  �لدع�ى  �لن�سر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من 

بتاريخ  2022/9/8  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

/ليليبيت  �مل�����دع������  ف���ق���د 
�لفلبن     ، ر�بينان  باتاي�ل 
�سفره  ج�������ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)p6477268a(  رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  �لت���������س����ال 

.0544102070

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• ح�صن �صيداأحمد – العني 

�ختتمت �أم�ص �لأول �ل�سبت �جل�لة 
�أدن�ك للمحرتفن  �لثانية لدوري 
بح�سيلة و�فرة من �لأهد�ف بلغت 
 ، م��ب��اري��ات  ���س��ب��ع  يف  ه���دف���اً    25
مبار�ة  يف  �لأك��رب  �حل�سيلة  وكانت 
و�حدة من ن�سيب �لعن �لذي �أودع 
�أهد�ف يف مرمى �سيفه �لظفرة   7
يف ليلة �لزعيم �لذي نه�ص �سريعاً 
و�سق�طه  �لأوىل  �جل�لة  كب�ة  من 
يف فخ �لتعادل مع م�سيفه عجمان 

بهدف ملثله.

�شوبر هاتريك كودجو 
 ��ستفاق مهاجم �لعن لبا ك�دج� 
للمحرتفن  �أدن�����ك  دوري  ه���د�ف 
���س��ري��ع��اً وط������ى ���س��ف��ح��ة �إه������د�ره 
�لقاتل  �ل�����ق����ت  يف  ج������ز�ء  ل���رك���ل���ة 
�أمام  ملبار�ة فريقه �لأوىل بالدوري 
نقطتن  م��ه��در�ً  ع��ج��م��ان  م�سيفه 

على حامل �للقب.
وع����اد لب����ا ك����دج���� و�ل���ع����د �أحمد 
يف  هاتريك"  ���س���ب��ر   " ب��رب��اع��ي��ة 
�جلريح  �ل���ظ���ف���رة  ف����ار�����ص  م���رم���ى 
 ، �لأول  �ل�س�ط  يف  جميعاً  �سجلها 
�لعن  جلماهري  يق�ل  �أن  بها  �أر�د 
و�ل�������س���ارع �ل���ري���ا����س���ي : ل�����س��ت �أن���ا 
م��ن ي��ه��در �لأه�����د�ف ول��ك��ن��ه��ا كب�ة 

عار�سة.
وتاريخياً يعد �س�بر هاتريك لبا يف 
�لثالث  �لأول  �أم�ص  �لظفرة  مرمى 
وكان   ، �ل��ع��ن  م��ع  م�سريته  خ���لل 
قد �سجل �س�بر هاتريك يف مرمى 
 )1-7  (  2019 ع��ام  يف  �لفجرية 
�جلزيرة  مرمى  يف  باآخر  و�أعقبه   ،

يف 2022 ) 0-5(.

هاتريك مبخوت 
مرمى  يف  ه����ات����ري����ك  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه 
ف��از فيها  �مل��ب��ار�ة �لتي  خ�رفكان يف 
برباعية  �ل��ن�����س���ر  ع��ل��ى  �جل���زي���رة 

رف��ع علي مبخ�ت   ، مقابل هدفن 
�لهد�ف �لتاريخي لدورينا ر�سيده 
 ، 186 ه����دف����اً  ل�����  م����ن �لأه���������د�ف 
مرمى  يف  م����ب����خ�����ت  وه�����ات�����ري�����ك 
م�سريته  يف   15 �ل���  خ���رف��ك��ان ه��� 

�سمن بط�لة دوري �ملحرتفن.
ت���رب���ع م��ب��خ���ت ع��ل��ى ق��م��ة ج���دول 
ت���رت���ي���ب �مل�����س��اب��ق��ة ب������  5 �أه������د�ف 
ودبا  خ���رف��ك��ان  م��ب��ار�ت��ي  مبجم�ع 
ن�سف ح�سيلة  وه���   ، بعد ج�لتن 
�لذي  �ملا�سي  �مل��سم  �أهد�فه يف كل 
�أهد�ف   10 ب�   �كتفى فيه مبخ�ت 

فقط. 

دوري اجلماهري 
�جلماهري  دوري  م���ب���ادرة  ُح��ظ��ي��ت 
ر�ب��ط��ة �ملحرتفن  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لإم����ار�ت����ي����ة ب���ت���ف���اع���ل  لف�����ت من 
�ملختلفة  دوري���ن���ا  �أن���دي���ة  ج��م��اه��ري 
ب�سكل  ك��ل ملعب  ت����ج��دت يف  �لتي 
بينها  فيما  �سريف  تناف�ص  يف  ر�ئ��ع 

و�لت�سجيع  و�مل����ؤ�زرة  �حل�س�ر  على 
�حل�����س��اري ، وك���ان ر�ئ��ع��اً �حل�س�ر 
�ل���ك���ث���ي���ف جل���م���اه���ري �ل����������س����ل يف 
م����درج����ات م����ب����ار�ة ف��ري��ق��ه��ا �أم�����ام 
 ، كلباء  ��ستاد  يف  �لبطائح  م�سيفه 
وكان جمه�ر �أندية �لعن و�ل�حدة 
، و���س��ي��زد�د تفاعل  و�ل��ن�����س��ر ر�ئ��ع��اً 
�جل��م��اه��ري وح�����س���ره��ا م��ع ت��يل 
بن  �ملناف�سة  ق�ة  و�رتفاع  �ملباريات 

�لفرق.

بدالء الفر�شان 
و�سباب  �لفجرية  دبا  مبار�ة  حفلت 
باإ�ستاد  م����ب����ار�ة  �أول  يف  �لأه����ل����ي 
�ل���ن�����خ���ذة �جل���دي���د ب����الإث����ارة من 
ب��د�ي��ت��ه��ا وح���ت���ى ن��ه��اي��ت��ه��ا ب������الأد�ء 
�ل����ك����ب����ري �ل��������ذي ق����دم����ه ����س���م���اوي 
�ل��ف��ج��رية ، و�مل��ع��ان��اة �ل��ك��ب��رية �لتي 
ع��ان��اه��ا ف��ر���س��ان دب����ي ، ح��ت��ى جاء 
�حل��ل م��ن �أق���د�م ب���دلء �لربتغايل 
لي�ناردو جاردمي �لذي دفع بي�ري 

�سيز�ر �لذي �سجل هدف �لتعادل يف 
م��رم��ى دب��ا ، ورج���ح �ل��ب��دي��ل �لآخر 
�سباب  ل�سالح  �لكفة  دومبيا  �مل��ايل 
، ليفرح  �ملبار�ة   �لأهلي يف خ��تيم 
ج��اردمي كما مل يفرح منذ قدومه 

لقلعة �لفر�سان. 

�شبورة اأملانية
وعمر  يعق�ب  جا�سم  ثنائية  نزلت 
�ل�سيف  م���رم���ى  يف  رب���ي���ع  ج��م��ع��ة 
على مدرب  و���س��لم��اً  ب���رد�ً  عجمان 
فعل  �ل���ذي  فينك  �لأمل����اين  �لن�سر 
ك���ل ���س��يء م���ن �أج����ل حت��ق��ي��ق ف�زه 

�لأول مع �لعميد ، وك��ان قد �سقط 
�ل��ت��ع��ادل �لإي���ج���اب���ي بهدف  ف���خ  يف 
ملثله مع �لظفرة يف �جل�لة �لأوىل 
ل����دوري �أدن������ك ل��ل��م��ح��رتف��ن ، ما 
�لأزرق  �مل��ارد  وجماهري  �إد�رة  �أقلق 
م�سهد�ً  وك����ان  �مل�������س�����ر.  ب���د�ي���ة  يف 

�لن�سر  م�����درب  �����س���ت���خ���د�م  لف���ت���اً 
و�يت   " ك��ب��رية  "�سب�رة"  �لأمل�����اين 
�للعب  ب�رد" ل�سرح وتلقن خطط 
خط  على  �لبدلء  خا�سة  للعبن 
مهماً  لي�ص  ق��اع��دة  مطبقاً  �مللعب 
ه�  �مل���ه���م  "�لرب�ستيج"  �مل���ظ���ه���ر 

•• ال�صارقة- الفجر

معر�ص  م��ن  �لأوىل  �لن�سخة  جنحت 
�ُختتمت  �لذي   "2022 �لأ�سايل   "
ز�ئر،   1500 ��ستقطاب  يف  فعالياته 
�أن�سطة  متابعة  على  حر�س��  �ل��ذي��ن 
بر�مج  م����ن  ت�����س��م��ن��ه  وم�����ا  �مل���ع���ر����ص 
تثقيفية  وور��������ص  ون��������دو�ت  ت���ر�ث���ي���ة 
وع���ر����س���اً م���ت���ن����ع���اً لأح�������دث و�أج�������د 
منتجات وم�ستلزمات ريا�سات �ل�سيد 
و�ل��ف��رو���س��ي��ة، �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �أك���ر من 
25 عار�ساً ونخبة من �أبرز �ل�سركات 
�إىل جانب عدد  و�لعلمات �لتجارية، 

�ل��ن����دي و�جل��م��ع��ي��ات �حلك�مية  م��ن 
�لتي ُتعنى بالفرو�سية و�ل�سقارة.  

و�أت������اح �مل��ع��ر���ص �ل�����ذي ن��ظ��م��ه مركز 
�إك�����س��ب��� �ل�����س��ارق��ة ب���دع���م م���ن غرفة 
�أر�ص  على  �ل�سارقة  و�سناعة  جت���ارة 
�ملعار�ص يف مركز �إك�سب� �لذيد، و�سهد 
م��ن مّلك  ك��ب��ري�ً  م�ساركة وح�����س���ر�ً 
و�ل�سق�ر،  و�ل��ه��ج��ن  �خل��ي��ل  وم��رب��ي 
�ل�سيد  ري���ا����س���ات  ل��ع�����س��اق  �ل��ف��ر���س��ة 
منتجات  �أبرز  ل�ستك�ساف  و�لفرو�سية 
�ل���ع���ن���اي���ة ب���اخل���ي���ل و�ل���ه���ج���ن وط����رق 
�ل�سطبلت  وجت���ه���ي���ز�ت  ت��رب��ي��ت��ه��ا 
�حلي��نات،  نقل  وم��ع��د�ت  وم��رك��ب��ات 

و�قتناء �أحدث تقنيات و�أدو�ت �لعناية 
م�ستلزمات  ج���ان���ب  �إىل  ب��ال�����س��ق���ر 
�ل�����رتب�����ي�����ة و�ل�����ت�����غ�����ذي�����ة و�ل�����رع�����اي�����ة 
م��ن �خلدمات  و�ل��ع��دي��د  �ل��ب��ي��ط��ري��ة، 

�ملرتبطة بالريا�سات �لرت�ثية.
�ملدفع،  ���س��ي��ف حم��م��د  ���س��ع��ادة  و�أك������د 
�إك�سب�  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
�سهده  �ل����ذي  �ل��ن��ج��اح  �أن  �ل�����س��ارق��ة، 
تت�يجاً  ي��اأت��ي  "�لأ�سايل"،  م��ع��ر���ص 
"�إك�سب�  ي���ب���ذل���ه���ا  �ل����ت����ي  ل���ل���ج���ه����د 
قطاع  تنمية  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل�سارقة" 
�ملنطقة  يف  و�مل�������ؤمت������ر�ت  �مل���ع���ار����ص 
خلل  من  تناف�سيته،  ورف��ع  �ل��سطى 

��سرت�تيجية  خ���ط���ط  وف�����ق  �ل���ع���م���ل 
�أجندة  زخ��م  زي���ادة  ت�ستهدف  مبتكرة 
مركز  ي�ست�سيفها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
��ستقطاب  �لذيد، و�لعمل على  �إك�سب� 
�ملتخ�س�سة  و�مل������ؤمت�����ر�ت  �لأح�������د�ث 
و�لن�عية، م�سري�ً �إىل �أن هذه �جله�د 
ت�����س��ري م���ن جن����اح �إىل جن�����اح، وه���ذ� 
م���ا جت�����س��ده �مل�����س��ارك��ة �مل��ت��ن��ام��ي��ة من 
�أعد�د  يف  �للفت  و�لتز�يد  �لعار�سن 
�لكبري من �جلمه�ر  �ل��زو�ر و�لإقبال 
و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  خمتلف  ع��ل��ى 
"�إك�سب� �لذيد" نتيجة  �لتي تنظم يف 
للثقة �لكبرية يف ما يتم تقدميه من 

�أحد�ث وفعاليات.
و�أعرب �ملدفع، عن �سعادته بالنجاحات 
�لتي حققها معر�ص "�لأ�سايل" �س��ء 
قطاع  تعزيز  يف  �مل�ساهمة  �سعيد  على 
و�ل�سناعات  و�ل���ف���رو����س���ي���ة  �ل�����س��ي��د 
تلبية  �سعيد  ع��ل��ى  �أو  ب��ه��ا،  �مل��رت��ب��ط��ة 
وزو�ره��ا من  �ملنطقة  �سكان  متطلبات 
ع�ساق �لريا�سات �لرت�ثية من خلل 
�أحدث  لق��ت��ن��اء  لهم  �لفر�سة  �إت��اح��ة 
�خلي�ل  وم�����س��ت��ل��زم��ات  �أدو�ت  و�أج�����د 
تعزيز  جانب  �إىل  و�ل�سق�ر،  و�لهجن 
�ل�������رت�ث �ل���ث���ق���ايف ل����دول����ة �لإم��������ار�ت 
�سكره  ع����ن  م���ع���رب���اً  ل�����ه،  و�ل�����رتوي�����ج 

�ل�����س��ارق��ة لدعمها  ل��غ��رف��ة  وت��ق��دي��ره 
و�لفعاليات  �ملعار�ص  لكافة  �ملت���سل 
�ل�سارقة،  �إك�سب�  مركز  ينظمها  �لتي 
وم��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى �جل��ه���د �ل���ر�ئ���دة �لتي 
ب��ذل��ت��ه��ا ف���رق �ل��ع��م��ل لإجن�����اح ن�سخة 
على  �حل��دث  و�سّكل  �لأوىل.  �ملعر�ص 
�أي��ام من�سة مهمة لدعم  م��د�ر ثلثة 
�لتقاليد  و�إحياء  �لرت�ثية  �لريا�سات 
و�ل����ع����اد�ت �لإم���ار�ت���ي���ة �لأ���س��ي��ل��ة مبا 
وور�ص  تر�ثية  فعاليات  م��ن  ت�سمنه 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع���ن ط����رق رع���اي���ة �خلي�ل 
�سهدت  ح��ي��ث  و�ل�������س���ق����ر،  و�ل���ه���ج���ن 
�حلدث  خ��لل  ُنظمت  �لتي  �ل�ر�سات 

وحت�سن  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل��ت��ل��ق��ي��ح  ع����ن 
و��سعة  م�ساركة  �حلي��نية  �ل�سللت 
�ل�سيد  ب���ري���ا����س���ات  �مل���ه���ت���م���ن  م����ن 
و�ل��ف��رو���س��ي��ة وت��ع��رف���� ع��ل��ى خمتلف 
�جل��نب �ملتعلقة باحلي��نات �لأ�سلية 
وك���ي���ف���ي���ة رع���اي���ت���ه���ا و�لع����ت����ن����اء بها 
وحت�سن �سللتها و�أف�سل �ملمار�سات 
�لبيطرية  �لرعاية  يف  �ملتبعة  �لعاملية 
و�أكد  و�لتلقيح.  و�لتغذية  و�ل��رتب��ي��ة 
�لعار�سة  �ل�سركات  ممثلي  م��ن  ع��دد 
 "2022 "�لأ�سايل  م���ع���ر����ص  �أن 
منتجاتهم  لرتويج  لهم  فر�سة  مّثل 
�مل��ب��ي��ع��ات، م�سيدين  �أف�����س��ل  وحت��ق��ي��ق 

�ملعر�ص،  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ب���الح���رت�ف���ي���ة 
�ل�سارقة  لغرفة  بال�سكر  ومت�جهن 
تنظيم  على  �ل�سارقة  �إك�سب�  وم��رك��ز 
هذ� �حلدث �ملتميز، م�ؤكدين حر�سهم 
�لقادمة  �ل������دور�ت  يف  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
نظر�ً للنجاح �لذي حققه "�لأ�سايل" 
عدد  �أع���رب  فيما  �لأوىل،   ن�سخته  يف 
من �لزو�ر عن �إعجابهم باملعر�ص وما 
عالية  ج���دة  ذ�ت  منتجات  من  قدمه 

وباأ�سعار تناف�سية.

• �شوبر هاتريك كودجو الثالث  وهاتريك مبخوت ال� 15  
• �شباعية عيناوية نارية يف مرمى الظفرة قبل ديربي اجلزيرة  

اختتم فعالياته و�شهد م�شاركة كبرية من ماّلك ومربي اخليل والهجن وال�شقور

معر�س »الأ�سايل 2022« ي�ستقطب 1500 زائر يف ن�سخته الأوىل 
قدم عر�شًا متنوعًا الأحدث واأجود منتجات وم�شتلزمات ريا�شات ال�شيد والفرو�شية

اأبرز م�شاهد اجلولة الثانية لدوري اأدنوك للمحرتفني 

انفجار تهديفي يف اجلولة الثانية لأدنوك للمحرتفني بلغ 25 هدفًا
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•• اأبوظبي-الفجر:

�لأردين  �ل��ب��ط��ل  م����ج��ه��ة  ت��ت�����س��در 
علي �لقي�سي و�لكندي جي�سي �رنيت 
�سل�سلة  ن�����ز�لت  م�����ج���ه���ات  ق��ائ��م��ة 
بط�لت "حماربي �لإمار�ت" للفن�ن 
�لقتالية �ملختلطة �لتي �ستقام ي�مي 
�مل��ق��ب��ل��ن، ب�سالة  �جل��م��ع��ة و�ل�����س��ب��ت 
�لحت�������اد �أري����ن����ا ب���ج���زي���رة ي���ا����ص يف 
�لن�سختن  �أب�ظبي �سمن  �لعا�سمة 
و�لدولية  �لإف��ري��ق��ي��ة   )33 )32و 

من �لبط�لة. 
�رنيت  �لقي�سي-  م��جهة  وتكت�سي 
يف �لنز�ل �لرئي�سي للن�سخة �لدولية 
ث���اأري���اً بعد  �ل��ري�����س��ة، ط��اب��ع��اً  يف وزن 
�ل��ث��اين يف  �أم���ام  ك��ان �لأول خ�سر  �أن 
�لن�سخة �ملا�سية من �لبط�لة ب�سبب 
�لإيقاف �لطبي عقب تعر�سه جلرح 
خلل �لنز�ل �أدت �إىل تت�يج جي�سي 
�رنيت بلقب وزن �لري�سة، وت���سلت 
�ملناو�سات بن �لطرفن على م��قع 

�ل��ت�������س��ل �لج��ت��م��اع��ي م��ن��ذ ي�ني� 
�ملا�سي مما ينبئ بنز�ل ق�ي ومثري، 
تت�يجاً  �لن�سخة  هذه  تت�سمن  وكما 
�آخ��ر�ً وذلك بلقب وزن �ملت��سط بن 

�للبناين ج��ص ت�غ� و�لأذربيجاين 
طاهر �بدلييف . 

�لإفريقية  �ل��ن�����س��خ��ة  ت�����س��ه��د  ك��م��ا   
�لثالثة، 13 نز�ل ق�يا بن م��هب 

وجن����م م��ن �ل���ق���ارة �ل�����س��م��ر�ء وكما 
ت�سهد تت�يج �أول بطل يف نز�ل يجمع 
ب���ن ك��ي��ف��ن ع��م��ر م���ن ج����زر �لقمر 

و�إميلي� كي�س�� من �أنغ�ل. 

و�كد ف�ؤ�د دروي�ص �لرئي�ص �لتنفيذي 
�للجنة  �أن  �لريا�سية  ب��امل��ز  ل�سركة 
�ملنظمة تربط �لليل بالنهار من �أجل 
�ك��م��ال �جل��اه��زي��ة لإق���ام���ة �حلدث، 

م�سري�ً �إىل �أن �لكثري من �جلماهري 
ح�������ل �ل����ع����امل ي����رتق����ب�����ن �ل����ن����ز�ل 
علي  �لأردين  �لبطل  ب��ن  �ل�ساخن 
�لقي�سي و�لكندي جي�سي �رنيت، و�ن 

�خلا�سة  �حل�������س���اب���ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�ملختلطة  �لقتالية  �لفن�ن  بريا�سة 
�لجتماعي  �ل��ت�������س��ل  و����س���ائ���ل  يف 

�ملختلفة تهتم بالنز�ل. 

دروي�ص  ف�������ؤ�د  و�أث����ن����ى  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ل�����س��رك��ة باملز  �ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�للحمدود  �لدعم  على  �لريا�سية 
م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة �ل����ذي جعل 
�أنظار  حمط  �أب�ظبي  �لعا�سمة  من 
�لقادمة  �لن�سخة  �أن  م���ؤك��د�ً  �ل��ع��ام، 
�لن�سخة  بقية  من  �لأف�سل  �ستك�ن 
حتظى  �أن  يت�قع�ن  و�أن��ه��م  �ملا�سية 
خلف  ومن  ح�س�ر�ً  غفرية  مبتابعة 
�مل�ساركة  للأ�سماء  ن��ظ��ر�ً  �ل�سا�سات 

فيها. 
�لريا�سية منظم �حلدث   باملز  وتعد 
يف  �ملختلطة  �لقتالية  �لفن�ن  ع�ساق 
بتنظيم  و�لعامل  و�ملنطقة  �لإم���ار�ت 
�لإبهار  قمة  يف  ج��دي��دي��ن  ن�سختن 
و�لنز�لت  �لتنظيم  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى 
�ملرتقبة بن �بطال �للعبة يف �فريقيا 
�لقتالية يف  و�لعامل يف قلعة �لفن�ن 
�أرينا وذلك  �لإم��ار�ت �سالة �لحت��اد 
�أب�ظبي  تعزيز مكانة  �إىل  �سعيها  يف 

كعا�سمة للعبة يف �لعامل . 

»حماربي االإمارات« تعود بن�شختني جديدتني  

الأردين القي�سي والكندي جي�سي اأرينت يف لقاء ثاأري يف الدولية  
دروي�س: نعد مبوا�شلة االإبهار واالإثارة يف االحتاد اأرينا 

•• دبي- وام:

ك��رم��ت ���س��رط��ة دب���ي �ل��ف��ائ��ز�ت يف ب��ط���ل��ة بادل 
للتن�ص للإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�سرطة يف دبي 
للعن�سر �لن�سائي �سمن خطة �لأجندة �لريا�سية 

�ل�سن�ية يف ملعب بادل �ديدت.
�ل�س�ؤون  �إد�رة  م��دي��ر  علي  عبد�لبا�سط  و�أ���س��اد 
�ملجتمع  لإ���س��ع��اد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
و�لريا�سية  �ملجتمعية  باملكا�سب  دب��ي  ب�سرطة 

ل�����لإد�ر�ت  للتن�ص  ب����ادل  ب��ط���ل��ة  حققتها  �ل��ت��ي 
�لعامة ومر�كز �ل�سرطة يف دبي مثنياً على ح�سن 
�لتنظيم يف ملعب بادل �ديدت وه� ما �ساهم يف 
حتقيق �لأهد�ف �لتي �أقيمت من �أجلها �لبط�لة 

.
وف������ازت �ل���لع���ب���ت���ان �آم���ن���ة �ل�����س��ام�����س��ي وم���رمي 
�لذهبية  و�مليد�ليات  �لبط�لة  بكاأ�ص  �لظاهري 
وحققت �للعبتان هبة خالد ون�ر مرو�ن �ملركز 

�لثاين .

•• اأبو ظبي -وام:

�مليد�لية  للج�دو  �ل�طني  منتخبنا  لع��ب  جمعة  من�س�ر  �أح��رز 
�سمن  �لنا�سئن  لفئة  كجم   90 ف���ق  وزن  ملناف�سات  �ل��ربون��زي��ة 
و�لأ�سبال  و�ل��ن��ا���س��ئ��ات  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط���ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
و�لرب�عم بت�ن�ص. وتع�د بعثة منتخبنا لنا�سئي �جل�دو من ت�ن�ص 
�لي�م �لثنن بعد �مل�ساركة يف �لبط�لة، �لتي �أقيمت حتت �إ�سر�ف 

 523 م�ساركة  �لبط�لة  ه��ذه  و���س��ه��دت  للعبة.  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد 
�لت�ن�سية  �لأندية  �أبطال  مقدمتهم  يف  دول   9 من  ولعبة  لعبا 
�إىل  �إ�سافة  ت�ن�سيا،  ناديا   23 300 لعب ولعبة من  وعددهم 
�أندية  و3  �أن��دي��ة من م�سر  و5  �جل��ز�ئ��ر  ناديا من   18 م�ساركة 
م��ن �ل��ك���ي��ت، وفريقن م��ن �لإم����ار�ت وليبيا ون��اد و�ح��د م��ن كل 
�لبط�لة ف�ز لعبنا من�س�ر  من قطر و�س�ريا و�ليمن. و�سهدت 
جمعة بربونزية وزن ف�ق 90 كجم لفئة �لنا�سئن، فيما �كت�سب 

باقي لعبينا �لنا�سئن خربة جيدة من �مل�ساركة يف هذه �لبط�لة 
�حلايل؛  �سبتمرب   17 يف  �ملحلي  �لن�ساط  لبدء  ��ستعد�د�  �لق�ية 
وتلبية  �خل��رب�ت  و�كت�ساب  �لحتكاك  بهدف  �مل�ساركة  كانت  حيث 
دع�ة �لأ�سقاء يف ت�ن�ص. و�أكملت �للجنة �لفنية للج�دو �لرتتيبات 
باإقامة  �ل�سارقة  �سيافة  يف  �جل��دي��د  �مل��سم  بانطلقة  �خلا�سة 
بط�لة كاأ�ص �لحتاد لفئتي �لرب�عم و�ل�سباب، �ملقررة ي�م �ل�سبت 

�ملقبل مب�ساركة جميع �لأندية.

من�سور جمعة يحرز برونزية لالإمارات
 يف »عربية« اجلودو

�سرطة دبي تكرم الفائزات يف 
بطولة بادل للتن�س 

فهد ال�شام�شي: �شكرا لكل امل�شاهمني يف اإجناح البطولة ونبارك للفائزين باللقب

بني يا�س والعني يتوجان باألقاب كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�سو
•• دبي-وام:

بط�لة  مناف�سات  على  �أم�ص  م�ساء  �ل�ستار  �أ�سدل 
ك����اأ�����ص ����س���اح���ب �ل�����س��م��� ن���ائ���ب رئ���ي�������ص �ل���دول���ة 
للج�جيت�س�، �لتي �أقيمت على مد�ر ي�مي �ل�سبت 
و�لأحد ب�سالة ر��سد بن حمد�ن بنادي �لن�سر يف 
دبي، و�سهدت مناف�سات ق�ية وح�س�ر� جماهرييا 
باللقب  �لفائزين  تت�يج  مر��سم  وج��رت  غفري�. 
و�ملر�كز �لثلثة �لأوىل، بح�س�ر �ل�سيخ �سعيد بن 
مكت�م بن جمعة �آل مكت�م رئي�ص �حتاد �لإمار�ت 
للبادل تن�ص، و�سعادة حممد �سامل �لظاهري نائب 
رئي�ص �حتاد �لمار�ت للج�جيت�س�، و�سعادة ي��سف 
�لحتاد،  �إد�رة  جمل�ص  ع�س�  �ل��ب��ط��ر�ن  ع��ب��د�هلل 
و�سعادة خمي�ص عبيد �لكعبي رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
و�سعادة  �لريا�سية،  للألعاب  �لعن  ن��ادي  �سركة 
�أحمد عبد �لرحمن �لع�ي�ص رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
ن���ادي �ل�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات �ل���دف���اع ع��ن �لنف�ص، 
و�أحمد �سعيد علي �جل��رو�ن نائب رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة نادي �ل�سارقة لريا�سات �لدفاع عن �لنف�ص، 
�إد�رة �سركة  وعبد�لرز�ق �لها�سمي رئي�ص جمل�ص 
�لن�سر للألعاب �لريا�سية، وفهد علي �ل�سام�سي 
�لأمن �لعام لحتاد �لإمار�ت للج�جيت�س�، و�سامل 
يا�ص  بني  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لكثريي  نايف 
للألعاب �لريا�سية ، وطارق �لبحري �ملدير �لعام 
ومبارك  �جل�جيت�س�،  ملحرتيف  �أب�ظبي  لر�بطة 
�لحت����اد،  ل����دى  �ل��ف��ن��ي��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��ه��ايل 
وحممد �ملرزوقي مدير �إد�رة �لت�س�يق و�لت�سال 

وعدد من ممثلي �لحتاد و�ل�سركاء و�لأندية.
وح�سد بني يا�ص �للقب يف فئة �لكبار متف�قا على 
�ل�حدة و�لعن �ساحبي �ملركزين �لثاين و�لثالث، 
كما فاز بني يا�ص باللقب على م�ست�ى فئة �ل�سباب 
متف�قا على �ل�سارقة لريا�سات �لدفاع عن �لنف�ص 
و�ل�حدة، �للذين �حتل �ملركزين �لثاين و�لثالث، 
"حتت  �لنا�سئن  �أح��رز �لعن �للقب يف فئة  فيما 
حل  �ل���ذي  �جل��زي��رة  على  متف�قا  عاما"،   16

�لنف�ص،  عن  �لدفاع  لريا�سات  و�ل�سارقة  و�سيفا 
�لذي حل ثالثا.

وقام �ل�سيخ �سعيد بن مكت�م بن جمعة �آل مكت�م 
�سامل  ���س��ع��ادة حم��م��د  ي��ر�ف��ق��ه  �لأب���ط���ال،  بتت�يج 
�ل��ظ��اه��ري وم�����س���ؤول��� �لحت����اد ومم��ث��ل��� �لأندية 
�أ�سحاب  مكت�م  بن  �سعيد  �ل�سيخ  وهناأ  �لفائزة، 
�لبط�لة،  مناف�سات  بق�ة  و�أ���س��اد  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 
�ل�ستثمار  يف  �حلثيثة  وج��ه���ده  �لحت���اد  وب���دور 
ب�سباب �ل�طن من �للعبن �مل��طنن �ملتميزين 
�حلري�سن على �لنتقال للعاملية ومتثيل �ملنتخب 

�ل�طني يف �ل�ستحقاقات �خلارجية.
وقال فهد علي �ل�سام�سي �لأمن �لعام للحتاد: 
تاألقا لفتا للعبن  �لبط�لة  "�سهدت مناف�سات 
�ل�س�ء  �ل��ب��ط���ل��ة  و�أل���ق���ت  �ل���ف���ئ���ات،  يف خم��ت��ل��ف 

�ل�سابة  �مل����ه��ب  م��ن  ج��دي��دة  �أد�ء جمم�عة  على 
و�ل�ج�ه �ل�ساعدة �لتي �ستري قائمة �ملنتخبات 
�ل���ط��ن��ي��ة، م��ا ي����ك��ب روؤي���ة �لحت���اد وخططه يف 
مقبل�ن  لأن��ن��ا  و�ملتميزين  �للعبن  خ��رية  �سم 
للمنتخب  �لدعم  كل  تتطلب  مهمة  مرحلة  على 
وت�����س��اف��ر �جل��ه���د مل�������س��ل��ة م�����س��رية �لإجن�����از�ت 

�مل�سرفة على كافة �ل�ساحات".
�ساحب  �إىل  و�لمتنان  بال�سكر  �ل�سام�سي  وتقّدم 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�ل�سيخ  �ل�سم�  و���س��اح��ب  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة 
�لدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
"رعاه �هلل"  دب���ي  ح��اك��م  �ل������زر�ء  رئ��ي�����ص جمل�ص 
و�لريا�سة  للريا�سين  �ملحدود  غري  �لدعم  على 
�لإمار�تية �لتي �رتقت �سلم �ملجد ودخلت �لتاريخ 

"�سهدت مناف�سات  و�أو���س��ح:  �لأب�����ب.  �أو���س��ع  من 
�لأندية  �لعام م�ساركة قيا�سية من  �لبط�لة هذ� 
حا�سما  عامل  و�سّكلت  و�مل�ؤ�س�سات،  و�لأكادمييات 
�ملكا�سب  �أه��م  ..وم��ن  �لبط�لة  م�ست�ى  تط�ر  يف 
��ستد�مة  �سمان  �ل��ب��ط���لت  ه��ذه  حتققها  �ل��ت��ي 
و�إع���د�د  �لإم��ار�ت��ي��ة  �جل�جيت�س�  ري��ا���س��ة  ت��ط���ر 

�ملنتخبات بق�ة لل�ستحقاقات �ملقبلة".
و�أو�سح �سعادة خمي�ص عبيد �لكعبي رئي�ص جمل�ص 
�لريا�سية:  ل��لأل��ع��اب  �ل��ع��ن  ن���ادي  ���س��رك��ة  �إد�رة 
"�سعد�ء بتحقيق لقب �لنا�سئن يف هذه �لبط�لة 
�لغالية و�لذي حتقق بف�سل تركيزنا على �لفئات 
�سنا  �لأ�سغر  �لفئات  �سيما  ل  �ملختلفة  �لعمرية 

لأنهم ميثل�ن م�ستقبل �لنادي و�ملنتخب".
�لإجن��از م�ساعفة ك�نه  بهذ�  "فرحتنا  و�أ���س��اف: 

ميثل�ن  �ل��ذي  �مل��طنن  �أبنائنا  ب���سطة  حتقق 
من�ذجا يحتذى يف �ملثابرة و�لإ�سر�ر و�مل�س�ؤولية". 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ك��ث��ريي  ن��اي��ف  ���س��امل  وع���رب 
�سعادة  عن  �لريا�سية  للألعاب  يا�ص  بني  لنادي 
و�لكبار  �ل�سباب  لقبي  بتحقيق  �لنادي  م�س�ؤويل 
يف بط�لة كاأ�ص نائب رئي�ص �لدولة للج�جيت�س� 
بن  �سيف  �ل�سيخ  �سم�  للفريق  �لإجن����از  م��ه��دي��ا 
�آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �ل���زر�ء وزير  ز�يد 
�ل�سيخ  و�سم�  يا�ص،  بني  ن��ادي  رئي�ص  �لد�خلية، 
جلهاز  �ملنتدب  �لع�س�  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد 
�أب�ظبي لل�ستثمار و�سم� �ل�سيخ عمر بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �أمناء م�ؤ�س�سة ز�يد بن 
و�لإن�سانية  �خلريية  للأعمال  نهيان  �آل  �سلطان 

على دعمهم �للحمدود.

و�أ�ساف: "جنح نادي بني يا�ص بطل كاأ�ص رئي�ص 
لقب  �إ�سافة  يف  متتالية  م���سم  لثلثة  �ل��دول��ة 
كاأ�ص نائب رئي�ص �لدولة خلز�ئنه ..ولعب� �لنادي 

�لأبطال كان�� على قدر �لآمال و�لتحدي".
�لعن  ن��ادي  لع��ب  �ل�سام�سي  �سعيد  �أحمد  وق��ال 
كجم:   42 وزن  �لنا�سئن  ذهبية  على  و�حل��ائ��ز 
"�أ�سعر بالكثري من �لفخر و�لعتز�ز مل�ساركتي يف 
هذه �لبط�لة �لغالية وحتقيقي �مليد�لية �لذهبية 
�لتت�يج  من�سة  �عتلء  على  فريقي  وم�ساعدتي 
جمم�عة  "خ�ست  و�أ���س��اف:  باللقب".  و�لظفر 
من �لنز�لت �لق�ية �أمام مناف�سن �أكفاء، و�أ�سكر 
�ل��ع��ن وجميع زم��لئ��ي يف  ل��ن��ادي  �جل��ه��از �لفني 
�لفريق و�جلماهري �لتي مل تت�قف عن م�ؤ�زرتي 

لتحقيق هذ� �لإجناز".
وق���ال ع��م��ار �حل������س��ن��ي لع���ب ب��ن��ي ي��ا���ص، و�لذي 
حقق ذهبية وزن 94 كجم فئة �ل�سباب �إن �لفريق 
عازم على حتقيق �للقب �لغايل و�إ�سافته خلز�ئن 
ويجمع  �ل��دول��ة  رئي�ص  كاأ�ص  �إىل  لين�سم  �ل��ن��ادي 

�لنادي �للقبن �لأغلى.
و�أ�ساف �أن �أج��ء �لبط�لة وحّدة �ملناف�سة �أ�سافت 
ملخزون �للعبن �ملهاري و�لفني و�أف�سحت �ملجال 
�أمام �لحتكاك �لق�ي مع عدد من �أبرز �للعبن 

�مل�سنفن و�لأف�سل على �ل�ساحة �ملحلية.
�أكادميية  لعب  �ألفي�ص  مرييام  �لرب�زيلي  وق��ال 
كجم:   69 وزن  �لكبار  بذهبية  و�لفائز  �ل�حدة، 
�لذهبية  �مليد�لية  لتحقيق  كبرية  ب�سعادة  "�أ�سعر 
و�ل��س�ل بفريقي ملن�سة �لتت�يج و�إن كنا نطمح 
بتحقيق �للقب ولكن علينا تقبل �لنتيجة و�لنظر 

للم�ستقبل بتفاوؤل".
�لإم�����������ار�ت  لحت��������اد  �ل�������س���ك���ر  "كل  و�أ��������س�������اف: 
للأندية  �لن�سمام  لنا  يتيح  �ل��ذي  للج�جيت�س� 
�لر�ئعة ذ�ت  �لبط�لت  �ملحلية و�مل�ساركة يف هذه 
�سقل  ل��ن��ا  يتيح  م��ا  �ل��ع��ال��ي��ة،  �لفنية  �مل�������س��ف��ات 
�لأمثل  و�ل���س��ت��ع��د�د  ج��اه��زي��ت��ن��ا  ورف���ع  م�هبتنا 

لل�ستحقاقات �لقادمة".
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الفجر الريا�ضي

����س��رتد ب��اري�����ص ���س��ان ج��رم��ان �سد�رة 
ب��ط���ل��ة ف��رن�����س��ا ل��ك��رة �ل���ق���دم بف�زه 
�ل�سعب على �سيفه بري�ست -1�سفر 
�ل�����س��اب��ع��ة، يف ح��ن و��سل  �مل��رح��ل��ة  يف 
�مام  بقلب تخلفه  مر�سيليا مطاردته 

ليل �ىل ف�ز 1-2.
و����س���ج���ل �ل�����رب�زي�����ل�����ي ن���ي���م���ار ه���دف 
بعد   30 �لدقيقة  يف  �ل�حيد  �مل��ب��ار�ة 
من  �ملنطقة  د�خ��ل  متقنة  ك��رة  تلقيه 
ليتابعها  مي�سي  لي�نيل  �لرجنتيني 

بي�سر�ه د�خل �ل�سباك )30(.
وي��دي��ن ���س��ان ج��رم��ان �ي�����س��ا حلار�ص 
مرماه �ليطايل �لعملق جانل�يجي 
دوناروما �لذي �نقذ مرماه من ركلة 
�جلز�ئري  �ملهاجم  لها  �ن��ربى  ج��ز�ء 
�ث����ر خ��ط��ا �رتكب  ���س��ل��ي��م��اين  �إ����س���لم 
عليه من قبل مد�فع فريق �لعا�سمة 

بري�سنل كيمبيبي )71(.
 19 �ىل  ر�سيده  ج��رم��ان  �سان  ورف��ع 
مقابل  مر�سيليا  م��ع  مت�ساويا  نقطة 
للن�ص �لفائز على ترو� -1�سفر   17
�جلمعة. ودخل �سان جرمان �مل��جهة 
���س��د ���س��ي��ف��ه �مل��ت�������س��ع �ل����ذي يحتل 
بق�ة  مر�سح  وه�  ع�سر  �ل�سابع  �ملركز 
�لرغم  وعلى  �لثلث  �لنقاط  حل�سد 
م��ن �ل��ب��د�ي��ة �جل��ي��دة ب��ق��ي��ادة ثلثيه 
�ل�سهري نيمار ومي�سي وكيليان مبابي، 
�لكثرية  �لفر�ص  ��ستغلل  مل يح�سن 

�لتي �سنحت له.
م�ستغل  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ن��ي��م��ار  و�ف��ت��ت��ح 
ف�سيطر  مي�سي  م��ن  �مامية  مت��ري��رة 
و����س���ط مر�قبة  ب��ي��م��ن��اه  �ل���ك���رة  ع��ل��ى 
م���ن �ح���د م��د�ف��ع��ي ب��ري�����س��ت ق��ب��ل �ن 
حار�ص  ع���ن  ب��ع��ي��د�  ب��ي�����س��ر�ه  يطلقها 
ر�سيده  نيمار  ورف���ع   .)30( �مل��رم��ى 
�ىل ثمانية �أهد�ف يف �لدوري لينفرد 

ب�سد�رة �لهد�فن �أمام مبابي )7(.
ثم قام �لرب�زيلي بتمرير كرة متقنة 
و�سجل  باحلار�ص  �ن��ف��رد  �ل��ذي  ملبابي 

�لهدف  �ألغى  �حلكم  لكن  �ل�سباك  يف 
ب��د�ع��ي �ل��ت�����س��ل��ل. وم��ن��ح م����درب �سان 
�لفر�سة  غالتييه  كري�ست�ف  جرمان 
�لفريق  �ىل  �جل��دد  �ل��فدين  لبع�ص 
�ل�سباين  �لل���ع���اب  ���س��ان��ع  و�ب���رزه���م 
ه�غ�  �ل�ساب  و�ملهاجم  روي�ص  فابيان 

�يكيتيكي.
د�ئما  �ل�����س��ع��ب  "من  غ��ال��ت��ي��ي��ه  وق����ال 
خ������ص م���ب���ار�ة م��ب��ا���س��رة ب��ع��د دوري 
�ملباريات  م���ن  �ل���ن����ع  ه���ذ�  �لب���ط���ال. 
ي�ستنفد طاقة كبرية بدنًيا ومعن�ًيا".

ل  �لفريق  �إن  هنا  �ق����ل  "ل  و����س��اف 
ل��ك��ن رمب����ا ل ت�جد  ي���ح���اول �ل��ل��ع��ب 
�لذي  ب��اجل��ه��د  للقيام  مم��اث��ل��ة  رغ��ب��ة 

ر�أيناه هذ� �مل��سم".
�ر�حة  �ىل  يلجاأ  مل  مل��اذ�  �س�ؤ�له  ودى 
�حد جن�مه �لثلثة �جاب "كنت �ريد 
ممكنة  ت�سكيلة  ب��اق���ى  �مل���ب���ار�ة  ب���دء 
لكي نح�سم �لنتيجة مبكر� ثم �لقيام 

بالتبديلت ب�سكل مبكر �ي�سا".
مل��جهة  �سان جرمان مدع�  �ن  يذكر 
م��اك��اب��ي ت��ل �ب��ي��ب �ل���س��ب���ع �مل��ق��ب��ل يف 

�لبطال  دوري  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ل��ة 
ثمن  ب��ف���ز  م�����س����ره  ��ستهل  �ن  ب��ع��د 
مناف�سه  �لي���ط���ايل  ي���ف��ن��ت������ص  ع��ل��ى 
 1-2 �ملجم�عة  �لرئي�ص على �سد�رة 
منت�سف  ب��ر�ن�����ص  دي  ب���ارك  ملعب  يف 
"فيل�دروم"،  ملعب  وعلى  �ل���س��ب���ع. 
ق���ل���ب م��ر���س��ي��ل��ي��ا ت��خ��ل��ف��ه �م������ام ليل 

�سفر1- �ىل ف�ز 1-2.
م��ه��اج��م مر�سيليا  ب��ق��ي  م���رة ج��دي��دة 
مقاعد  على  باييت  دمييرتي  وقائده 

�للعبن �لحتياطين.
�لت�سجيل  ��سمايلي  �لرب�زيلي  �فتتح 
لل�سي�ف، لكن مر�سيليا �درك �لتعادل 
�ألك�سي�ص  �لت�سيلي  مهاجمه  ب���سطة 
�سان�سي�ص )26( ر�فعا ر�سيده �ىل 4 
�هد�ف هذ� �مل��سم يف �سف�ف فريقه 
���س��ام���ي��ل جيغ�  �سجل  ث��م  �جل��دي��د. 

هدف �لف�ز )61(.
خ�سر  عدديا  �ملنق��ص  مر�سيليا  وكان 
�سفر2-  �لن��ك��ل��ي��زي  ت���ت��ن��ه��ام  �م����ام 
دوري  يف  �ل��ق��اري  م�س��ره  م�ستهل  يف 
�ينرت�خت  م����ج��ه��ة  ق��ب��ل  �لب���ط���ال 
فر�نكف�رت �لملاين يف �جل�لة �لثانية 

�لثلثاء.
و�ل���ف����ز ه���� �ل�����س��اد���ص مل��ر���س��ي��ل��ي��ا هذ� 
ت��ع��ادل و�ح����د بقيادة  �مل������س��م م��ق��اب��ل 
�يغ�ر  �ل����ك����رو�ت����ي  �جل����دي����د  م����درب����ه 

ت�دور.

�رتقى بر�سل�نة م�ؤقًتا �ىل �سد�رة �لدوري �ل�سباين لكرة �لقدم بف�زه -4�سفر على م�سيفه قاد�ص �سمن مناف�سات �ملرحلة �خلام�سة يف مبار�ة ت�قفت قر�بة 
ن�سف �ساعة قبل ت�سع دقائق من نهايتها ب�سبب تعر�ص �أحد م�سجعي �لفريق �مل�سيف لأزمة قلبية يف �ملدرجات.

وو��سل �لهد�ف �لب�لندي روبرت ليفاندوف�سكي بد�يته �لر�ئعة للم��سم و�نفرد برتتيب هد�يف �لليغا ر�فًعا ر�سيده �ىل �ستة بعد �أن دخل بديل و�سجل 
�لهدف �لثاين )65( بعد �أن �فتتح �له�لندي فرنكي دي ي�نغ �لنتيجة )55( قبل �أن ي�سيف �لبديلن �أن�س� فاتي )86( و�لفرن�سي عثمان دميبيليه 

)90+2( �لهدفن �لخرين بعد �ل�ستئناف.
ت�قفت �ملبار�ة ح��يل ثلثن دقيقة يف �ل�س�ط �لثاين ب�سبب �أزمة �سحية خطرية يف �ملدرجات. و�أ�سار م�س�ر ل�كالة فر�ن�ص بر�ص حا�سر يف �مللعب �إىل �أن 

�أحد �مل�سجعن �أ�سيب بن�بة قلبية قبل �إجلئه. كما فقد م�سّ�ر يق�م بتغطية �ملبار�ة وعيه بعد ذلك دقائق.
وقال مدرب بر�سل�نة ت�سايف هرناندي�ص بعد �ملبار�ة "علمنا �أنها كانت ن�بة قلبية، لكنهم متكن�� من �إنعا�ص �مل�ساب. هذ� �أهم �سيء. نحن نتحدث عن حياة 

�إن�سان وهي �أهم بكثري من كرة �لقدم. �تفقنا على �يقاف �ملبار�ة وحل�سن �حلظ متكن�� من �إنقاذه ومتكنا من �إكمالها".
وي�ستعد ليفان�ف�سكي للع�دة �ىل فريقه �ل�سابق بايرن مي�نيخ �لملاين عندما يحل مع بر�سل�نة يف بافاريا �لثلثاء �ملقبل �سمن 

�جل�لة �لثانية من دوري �أبطال �أوروبا.
�لتالية يف  �ملباريات �خلم�ص  �مل��سم �حل��ايل، �سرب بر�سل�نة بق�ة يف  �ملرحلة �لوىل من  �سلًبا يف  بعد تعادله 

6 يف �لدوري �ملحلي  جميع �مل�سابقات و�سجل 20 هدًفا ن�سفها تقريبها حمل ت�قيع ليفاندوف�سكي، منها 
�لقارية  �مل�سابقة  يف  فريقه  م�س��ر  م�ستهل  يف   )1-5 �لت�سيكي )ف�ز  بلزن  فيكت�ريا  وثلثية يف مرمى 

�لربعاء.
�أن حقق مفاجاأة  �أحرج بر�سل�نة �مل��سم �ملا�سي بعد  13 نقطة وكان قاد�ص  ورفع �لنادي �لكاتال�ين ر�سيده �ىل 

بف�زه عليه -1�سفر يف ملعب كامب ن� بعد �أن تعادل �سلًبا ذهاًبا يف مبار�ة ُطرد فيها دي ي�نغ.
و�أر�ح �ملدرب ت�سايف هرناندي�ص �لعديد من لعبيه قبل مبار�ة بايرن �أمثال ليفاندوف�سكي ودميبيليه وبيدري �لذين دخل�� جميًعا يف 
�ل�س�ط �لثاين، و�سارك �أ�سا�سًيا بدل منهم فري�ن ت�ري�ص و�له�لندي ممفي�ص ديباي ودي ي�نغ. كما �سارك �ل��فد�ن �جلديد�ن هيكت�ر 

بيلريين )�أ�سا�سًيا( ومارك� �أل�ن�س� )دخل يف �لدقيقة 78( للمرة �لوىل مع فريقهم �جلديد.
وهيمن بر�سل�نة على �للقاء و�سدد بد�ية ديباي كرة ت�سدى لها �حلار�ص )5( قبل �أن ترتد كرة �لرب�زيلي ر�فينيا من �لقائم )10( 

ومن ثم فر�سة �أخرى لت�ري�ص بعد ث��ٍن �أنقذها �حلار�ص.
و�سجل �لفريق �لكاتال�ين �لهدف �لول عندما مرر ر�فينيا كرة جميلة �أمامية من �لرو�ق �لمين �ىل غايف د�خل �ملنطقة �لذي 
مررها عر�سية �ىل منت�سف �ملنطقة، خرج ليبعدها �حلار�ص �لرجنتيني خريمييا�ص ليدي�سما لكنها تهياأت �مام دي ي�نغ تابعها 
ر�فينيا عر�سية من د�خل  �أن مرر  بعد  �لثاين  �لهدف  ليفاندوف�سكي  �ل�سباك )55(. وبعد ثماين دقائق من نزوله، �سجل  يف 
�ملنطقة خرج لها �حلار�ص و��سطدم بزميله �لذي كان يحاول ت�ستيتها لُتفلت منهما وتتهادى �أمام �لب�لندي تابعها �سهلة من 
م�سافة قريبة )67(. وت�قفت �ملبار�ة يف �لدقيقة 81 بعد تعر�ص �أحد جماهري قاد�ص لأزمة �سحية و�س�هد ليدي�سما ميرر 
جهاز �سدمات �لقلب قبل تدخل طبي. بد� �لت�تر على حمّيا �جلماهري و�للعبن وبد� �ملد�فع �لوروغ�ياين رونالدو �أر�وخ� 

وه� يتل� �ل�سلة حتى �أمرهم �حلكم يف �لدقيقة 101 �ىل دخ�ل غرفة تبديل �مللب�ص.
و�أفادت �سحيفة �سب�رت �لكاتال�نية نقل عن رئي�ص قاد�ص ق�له "�أعادو� �إحياء �ل�سخ�ص �مل�ساب، �نتك�ص مرة �أخرى ومل 

يتمكن�� من و�سعه يف و�سعية م�ستقرة. لقد جنح�� يف �لنهاية ومتكن�� من �إخر�جه".
تلقى  عندما  �لثالث  �لهدف  بر�سل�نة  و�سجل  فيها  ت�قفت  �لتي  �لدقيقة  من  �ملبار�ة  �نطلقت  �للعب،  ��ستئناف  مع 
ليفاندوف�سكي كرة جميلة يف �لعمق و�نطلق نح� منطقة �جلز�ء ومررها خال�سة �ىل فاتي �لذي تابعها من م�سافة 

قريبة )86(.
و�سجل دميبيليه �لهدف �لر�بع بت�سديدة من م�سارف �ملنطقة لم�سها �حلار�ص باأنامله وتهادت يف �ل�سباك )2+90(.

10 نقاط يف �ملركز  4-1 على �سيفه �سلتا فيغ� لريفع ر�سيده �ىل  �أتلتيك� مدريد �ىل �سكة �لنت�سار�ت بف�زه  وعاد 
�لر�بع. �سجل �أهد�ف فريق �لعا�سمة �لرجنتينيان �أنخل ك�ريا )9( ورودريغ� دي ب�ل )50(، �لبلجيكي يانيك كار��سك� 

)66( وهدف عك�سي من �أوناي ن�نيي�ص )82(. فيما �أحرز غابريل فييغا هدف �ل�سي�ف �ل�حيد )71(.
ودخل �أتلتيك� �ىل �للقاء بعد ف�زه �ملثري على ب�رت� �لربتغايل منت�سف �ل�سب�ع يف �فتتاح دوري �لبطال على �أن يحل 

على باير ليفرك�زن �لملاين �لثلثاء.
قبل ذلك، حقق �إ�سبيلية �أخرًي� ف�زه �لول يف �لدوري بتف�قه 3-2 على م�سيفه �إ�سباني�ل.

وف�سل �لنادي �لأندل�سي يف �خلروج بالنقاط �لثلث يف �ملباريات �لربع �لوىل مكتفًيا بتعادل مقابل ثلث هز�ئم، 
�آخرها �سد بر�سل�نة -3�سفر �ل�سب�ع �ملا�سي.

عرب  �لول  �ل�س�ط  يف  �لثلثة  �له���د�ف  بت�سجيله  �أخ���رًي�  �أنيابه  عن  ك�ّسر  ل�بيتيغي  خ�لن  �مل��درب  فريق  �أن  �إل 
�لرجنتيني �إريك لميل )1( وثنائية خ��سيه �أنخل كارم�نا )26 و45(.

عادل خ��سيل� يف �ل�قت بدل �ل�سائع من �ل�س�ط �لول )45+4(، وكاد �لفريق �لكاتال�ين �أن يحقق ع�دة بعد 
�لر�ص  �لثاين لأ�سحاب  �لهدف  �ل�سيف  بر�سل�نة هذ�  �لذي و�سل من  بر�يث�يت  �لدمناركي مارتن  �سجل  �أن 

.)62(
رغم طرد لميل لنيله �إنذ�ٍر ثاٍن )84(، جنح �إ�سبيلية �لذي �سقط على �أر�سه برباعية نظيفة 

�سد مان�س�سرت �سيتي �لنكليزي �لثلثاء يف م�ستهل دور �ملجم�عات من دوري �أبطال �أوروبا 
جنح يف �ل�سم�د ليحقق �أول ف�ز ر�فًعا ر�سيده �ىل �أربع نقاط يف �ملركز �ل�ساد�ص ع�سر.

�أقرت لعبة �لتن�ص �لت�ن�سية �أن�ص جابر، باأنه �سيك�ن من 
�ملفت�حة  �أمريكا  نهائي  يف  هزميتها  تقبل  عليها  �ل�سعب 
�أمام �لب�لندية �إيغا �سفي�نتك، لكنها �أكدت �أنها �ست���سل 
�أبدت  بلقب بط�لة كربى، حيث  �لتت�يج  �أجل  �لكفاح من 

قناعتها باأن نهائيات كثرية تنتظرها.
وقالت جابر يف م�ؤمتر �سحفي بعد خ�سارتها نهائي �أمريكا 
عامليا  �لأوىل  �مل�سنفة  �سفي�نتك  به  فازت  �لذي  �ملفت�حة، 
وميبلدون  نهائي  "خ�سارة   )5-7( و6-7   2-6 بنتيجة 

كانت �سعبة وهذه �لهزمية �ستك�ن �سعبة �أي�سا".
لكن  �لن�م.  من  �ساأمتكن  كنت  �إذ�  �أرى  "�س�ف  و�أ�سافت: 
وقتا  �لأم���ر  ��ستغرق  �لتن�ص.  م��ن  ج��زء  و�ل��ه��زمي��ة  �ل��ف���ز 
تت�يجي  و�سي�ستغرق  �ح����رت�يف  ل��ق��ب  ب����اأول  ت���ج��ت  ح��ت��ى 
�أت�قف  "لن  وت��اب��ع��ت:  �أي�سا".  وقتا  ك��ربى  بط�لة  بلقب 
عن �لكفاح. بالتاأكيد �ساأبلغ نهائي �آخر. �أنا و�ثقة من �أنني 
�ساأتط�ر ومن �أنه تنتظري نهائيات كثرية". وتدّربت �أن�ص 
جابر يف ملعب �لفنادق خلل طف�لتها، ثم مع �لفتيان، 
نهائي بط�لة فل�سينغ  ببل�غها  �أن حتّطم �حل��جز  قبل 
ميدوز �لمريكية، �آخر �لبط�لت �لربع �لكربى، من دون 
�ن تتمكن بالتت�يج بها ما كان �سيجعلها �أول لعبة �إفريقية 
�إجناز  �مل�سرب.  كرة  يف  كربى  بط�لة  لقب  حترز  وعربية 
�أّول لعبة عربية يف ربع نهائي بط�لة كربى  تل� �لآخ��ر: 
يف ��سرت�ليا 2020، �أول عربية متّ�جة بدورة �حرت�فية 
�لو�ئل  �لع�سرة  بن  عربياً  �لأوىل  يف برمنغهام 2021، 
متّ�جة  و�ّول  �ل��سافة،  �إىل  و�س�ًل  �لعاملي  �لت�سنيف  يف 
بلقب �حدى دور�ت �للف يف مدريد يف �أيار/ماي� �ملا�سن، 
قبل �جنازيها يف وميبلدون يف مت�ز/ي�لي� �ملا�سي عندما 
خ�����س��رت �ل��ن��ه��ائ��ي، ث��م فل�سينغ م��ي��دوز ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�سفي�نتيك يف  �إيغا  �لأوىل عاملياً  �لب�لندية  �مام  خ�سارتها 
�لنهائي 2-6 و6-7 )5-7(. يذكر �ن �جلن�ب �إفريقيات 
�س�رمان  رينيه   ،)1927 )فرن�سا  بيك�ك  ب���اودر  �أي��ري��ن 
)�أ�سرت�ليا 1959( و�سارة رين�لدز )وميبلدون 1960(، 
�لأربع  �لبط�لت  بلغن نهائي  �فريقيا  �ل�حيد�ت من  هن 
�ل��ك��ربى، يف حقبة �ل��ه����ة �ل��ت��ي ب��ات��ت �ح��رت�ف��ي��ة يف �لعام 
ت�سلقت جابر �مل�سنفة خام�سة عاملياً حالياً و�لتي   .1968
�لثنن  �جل��دي��د  �لرتتيب  �ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  �ىل  �ست�سعد 
ب�سرعة يف  �لقمة  �لبط�لة �لمريكية،  نتيجتها يف  بف�سل 
غ�س�ن عامن، وتبقى فخ�رة بت�ن�ص، وطنها وبلد ن�ساأتها 
�ل�سابعة  �و  ع�سرة  و�ل�ساد�سة  �لثالثة  بن  تدّربت  "حيث 
ع�سرة". ويف مبادرة منها، قامت خلل �سهر مّت�ز/ي�لي� 

معد�ت  ل�سر�ء  �لعلني  �مل��ز�د  يف  م�سربيها  ببيع   2021
طبية وم�ساعدة �مل�ست�سفيات يف بلدها �لتي �سهدت م�جة 
برتميم  و�ساهمت  ك�فيد19-،  جائحة  من  "ت�س�نامي" 
يف  مهّم�سة  حمافظات  يف  ومعاهد  م��د�ر���ص  تهيئة  و�ع���ادة 

�سمال غرب ت�ن�ص.
�أن  ت����رتّدد يف  �ل��ل��ع��ب ول  ُي��ع��رف عنها ج����ر�أة و���س��ر�م��ة يف 
تت�قف لتطلب من �أحد �مل�سجعن �لتز�م �ل�سمت لتتمكن 
�لريا�سية  �مل�����س��ت��ل��زم��ات  ���س��رك��ة  �ل��رتك��ي��ز. و���س��ّم��م��ت  م��ن 
"ل�ت�" قمي�ساً خا�ساً بها ُكتب عليه "يّل حبيبي"، �رتد�ها 
مع�سكر جابر خلل �ملبار�ة �لنهائية يف ني�ي�رك، يف �إ�سارة 

�إىل �أن �للعبة "م�سدر �إلهام للآخرين".
�خلا�سة،  بطريقتها  �لتعليق  �إىل  د�ئ��م��اً  وت�سعى  م��رح��ة 
و�أغان  �ي��ق��اع��ات  �إىل  �ل�ستماع  لطلب  ج���ر�أة  متلك  حيث 
برلن  دورة  خلل  فيها  �نت�سرت  مبار�ة  كل  بعد  ت�ن�سية 
�لتي �أحرزت لقبها هذه �ل�سنة. وتفاعل معها �مل�س�ؤول عن 
�أغنية  من  مقطعاً  خ�سي�ساً  لها  وب��ث  �مللعب  يف  �لتن�سيط 

لفنان �لر�ب �لت�ن�سي "بلطي".
وتن�سر  �لجتماعي  �لت���سل  م��قع  على  �لن�ساط  كثرية 
مقاطع فيدي� و�س�ر�ً جلزء من حياتها �لعائلية �خلا�سة 
م��ع زوج��ه��ا �ملعد �ل��ب��دين ك��رمي ك��ّم���ن وك��ذل��ك باحتفالها 
بانت�سار�تها بعد كل دورة. ُولدت �أن�ص �أو "وزيرة �ل�سعادة" 
�ل�ساحلية  ه��لل  ق�سر  مدينة  يف  �لت�ن�سي�ن  يلّقبها  كما 
تتكّ�ن  عائلة  يف   ،1994 �آب/�أغ�سط�ص   28 يف  )���س��رق(، 
من �سابن وفتاتن هي �أ�سغرهم. عن �لدور �لكبري �لذي 
لعبته و�لدتها �سمرية يف �طلق م�سريتها، تق�ل "و�لدتي 
كانت ملهمتي. هي عا�سقة كبرية للتن�ص و�خذتني �ىل ناد 
للتن�ص عندما كنت بعمر �لثالثة. كانت متار�ص �للعبة مع 
كل  �م�سي  "كنت  تابعت  بالتعليق".  �ن��ا  و�ق���م  ��سدقائها 
�لنهار �سعيدة يف نادي �لتن�ص لدرجة �ين كنت �ن�سى تناول 
ت�سربن  �ساجعلك  م��ا  "+ي�ما  ل��لدتها  قالت  �لطعام". 
�لقه�ة يف رولن غارو�ص+". كانت بد�ية �أن�ص يف حمافظة 
�س��سة �ل�ساحلية �سرق �لبلد، يف ملعب على ملك فنادق 
حّمام  "نادي  ملعب  �إىل  �نتقلت  ثم  �ل�سياحية،  �ملنطقة  يف 
�س��سة" يف ذ�ت �ملحافظة "بد�أت يف ناد �سغري يف بلدتي يف 
�ملن�ستري ثم �نتقلنا �إىل حمام �س��سة )�سرق(. لعبت هناك 
يف �لفنادق لعدم ت��جد �أندية كرة م�سرب". �أردفت جابر 
كرة  بلعبة  �لنه��ص  مبركز  �لأوىل  خط��تها  ب��د�أت  �لتي 
�نه  مليكة،  نبيل  �آن���ذ�ك  مدربها  م��ع  �مل��در���س��ة  يف  �مل�سرب 
خ�ست  جيدة،  نتائج  وحتقيق  حملية  دور�ت  خ��ص  "بعد 
�أول دورة دولية يف باري�ص عندما كنت بعمر �لعا�سرة. بعمر 
�لثالثة ع�سرة ذهبت �إىل ت�ن�ص �لعا�سمة للتدرب و�لدر��سة 
يف �ل�قت عينه". مدّربها مليكة �لذي ر�فقها ط��ل ع�سر 
�سن��ت، �كت�سف م�هبة فريدة ب�سخ�سية "حتاول �ن تك�ن 

�ملتميزة" على بقية رفاقها من �لبنات و�لأولد كذلك.
ع�سرة  �لثالثة  بل�غها  حتى  ر�ف��ق��ه��ا  �ل���ذي  مليكة  ي�سرح 
�أن مدربن  "كانت لها قدر�ت حتّكم كبرية يف �لكرة، حتى 
�أن�ص  فّكرت  وفعل  �ليد،  لكرة  ��ستقطابها  حاول��  �آخرين 
يف  ببقائها  مت�ّسكت  لكن  �خت�سا�سها  تغيري  يف  بجدية 
�لعبيدي  عمر  �ل�سابق  زميلها  يق�ل  �لتن�ص".  ريا�سة 
ل�كالة فر�ن�ص بر�ص من �أمام ملعب للتن�ص يحمل 
�س��سة"  ح��ّم��ام  "نادي  يف  لها  تكرميا  ��سمها 
ح��ي��ث �أم�����س��ك��ت �ل��ب��ط��ل��ة �مل�����س��رب لأّول 
روجيه  نلقبها  ك��ن��ا  �ن��ن��ا  "�أتذكر  م���رة 
�لتن�ص  �أ�سط�رة  �إىل  ن�سبة  فيدرر" 
�ل�س�ي�سري. تابع "و�جهتها خلل 
�ساقطة  كرة  فرمت  �لتمارين، 
ح��اول��ت �ل��ل��ح��اق ب��ه��ا لكني 
يدي".  وُك�سرت  �سقطت 
م����ن����ذ ذل�������ك �ل����ت����اري����خ 
باخلبيزة  "تلقبني 
للهجة  با "
�لت�ن�سية تعني 

�ملغل�ب".

بر�سلونة يت�سدر موؤقًتا برباعية يف مرمى قاد�س

اأن�س جابر: لن اأتوقف عن 
الكفاح للفوز ببطولة كربى

�سافي�  برون�  �لرب�زيلي  �للعب  مع  �مل�سري  �لأهلي  تعاقد 
قادماً من ب�ليفار �لب�ليفي مقابل 1.5 ملي�ن دولر خلل 

فرتة �لنتقالت �حلالية.
للم��سم  ��ستعد�د�ً  "�لأحمر"  �سفقات  �أول  �سافي�  و�أ�سبح 
تغيري�ت  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جت��ري  �أن  �ملنتظر  م��ن  �إذ  �جل��دي��د، 
�لت�ن�سي  ت�سم  �لتي  �لأجانب  �للعبن  قائمة  على  جذرية 
�ألي� ديانغ و�جلن�ب �أفريقي بري�سي تاو  علي معل�ل و�ملايل 
�أرقاماً  �لرب�زيلي  �للعب  وميتلك  ميك�س�ين.  و�مل�زمبيقي 
�إىل  �لرب�زيلي  �لثانية  �لدرجة  دوري  يف  حققها  لكنه  جيدة 
�أن مركزه جناح  �إذ  ب�ليفيا،  �لأوىل يف  �لدرجة  دوري  جانب 

�أمين ويلعب بقدمه �ليمنى ويبلغ من �لعمر 28 عاماً.

ُول����د ���س��اف��ي��� يف م��دي��ن��ة ب����ار� دي م��ي��ن��ا���ص �ل��رب�زي��ل��ي��ة وب���د�أ 
مينريو،  �أمريكا  فريق  �سباب  م��ع   2013 ع��ام  يف  م�سريته 
ومت ت�سعيده �إىل �لفريق �لأول يف 2015 وخرج على �سبيل 
�لإعارة يف لأكر من فريق وهم ك�يابا وبر�غنتين� ثم �نتقل 
�إىل ل�ليتان�. وتكرر �لأمر نف�سه مع فريق ل�ليتان� �إذ خا�ص 
ب�ليفار  �إىل  نهائي  ب�سكل  ين�سم  �أن  قبل  جتربة  م��ن  �أك��ر 

�لب�ليفي يف �مل��سم �ملا�سي.
وخ��ا���ص ���س��اف��ي��� 74 م���ب���ار�ة م��ع خم��ت��ل��ف �ل��ف��رق يف دوري 
�لدرجة �لثانية �لرب�زيلي وخللهم متكن من ت�سجيل 15 
�لدرجة  دوري  يف  �أرق��ام��ه  بينما  ه��دف��اً،   12 و�سنع  ه��دف��اً 
 17 �ل��لع��ب يف  ���س��ارك  �إذ  ك��ان��ت �سعيفة  �ل��رب�زي��ل��ي  �لأوىل 

مبار�ة فقط و�سجل هدف و�حد. يف �ملقابل �لفرتة �لأف�سل 
يف م�سرية �للعب كانت خلل �مل��سم �لذي ق�ساه مع نادي 
 31 يف  ���س��ارك  �إذ  ك��ب��ري،  ب�سكل  تاألقه  �سهد  و�ل���ذي  ب�ليفار 
�أه��د�ف. ومتيز   4 و�سنع  16 هدفاً  �سجل  مبار�ة وخللهم 
�أك��ر من  يف  بلعبه  �ملا�سي  �مل��سم  �لرب�زيلي خلل  �للعب 
مركز �إىل جانب �جلناح �لأمي��ن وذلك باعتماد �مل��درب عليه 
ب�سكل كبري يف  �سافي�  وتاألق  �أي�سر وكر�أ�ص حربة.  يف كجناح 
طريقة �إحر�زه للأهد�ف �إذ �أنه رغم لعبه كجناح ولكنه ط��ل 
م�سريته �أحرز 10 �أهد�ف بر�أ�سه، كما �أنه يتميز بت�سديد�ته 
بعيدة �ملدى و�لتي ي�سعها يف �لز�وية �لبعيدة وه� ما يظهر 

من مقاطع �لفيدي� �لتي تد�ولها جمه�ر �لأهلي له.

تعرف اإىل م�سرية الربازيلي �سافيو لعب الأهلي اجلديد
�أن���ت����ين ج��ن��اح مان�س�سرت  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��لع��ب  �أع����رب 
�لأ�سط�رة  ل��زم��ي��ل��ه  �ل��ك��ب��ري  �ح���رت�م���ه  ع���ن  ي���ن��اي��ت��د 
منه  بالتعلم  وتعهد  رون��ال��دو،  كري�ستيان�  �لربتغايل 

قدر �مل�ستطاع.
ملان�س�سرت  �لر�سمي  �مل�قع  مقابلة مع  �أنت�ين، يف  وقال 
�لفريق،  يف  زم����لئ����ي  مل�������س���اع���دة  "جئت  ي����ن���اي���ت���د: 
كل  يف  هائلة  م�هبة  ه��ن��اك  �ل��ع��م��ر،  ع��ن  �لنظر  بغ�ص 

�للعبن".
فه�  رون��ال��دو  ت�سف  �أن  ميكن  ل  "�لكلمات  و�أ���س��اف: 
�لأف�سل يف �لعامل، يف غ�س�ن �أيام قليلة فقط، تعلمت 
حتدثت  وكلما  ع��ادي��ة،  غ��ري  عقلية  لديه  منه،  �لكثري 

�إليه، �أ�ستفيد منه كثرًي�".
وتابع: "�أنا متاأكد من �أن لدينا هج�ًما ق�ًيا، وه� �أمر 

و�عد جًد� للم�ستقبل".
ك��م��ا ت��ع��ه��د ج��ن��اح �أي��اك�����ص �ل�����س��اب��ق، مب�������س��ل��ة �إ�سعاد 
�جلماهري بعد بد�يته �لإيجابية �أمام �أر�سنال، وت�سجيله 

هدًفا يف �لظه�ر �لأول له مع �لفريق.
بالفعل،  هنا  �لأ�سياء  على  و�أعتاد  �أتاأقلم  "�أنا  و�أو�سح: 

�لرتفيه ه� �سيء �أحببته د�ئًما و�ساأو��سل �لقيام به".
خلل  ي���ن��اي��ت��د،  مان�س�سرت  ل�سف�ف  �أن��ت���ين  و�ن��ت��ق��ل 
�ملريكات� �ل�سيفي �ملا�سي، قادًما من �أياك�ص �أم�سرتد�م، 

يف �سفقة و�سلت قيمتها لنح� 100 ملي�ن ي�رو.

اأنتوين يف�سح عن »راأيه احلقيقي« يف رونالدو

�سان جرمان ي�سرتد ال�سدارة بفوز �سعب على بري�ست 
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ت�س�اهم  ال�سارقة  اجتماعية 
م��ع��ك��م ن���ح���ن  ح���م���ل���ة   يف 

مدير  �حل��م��ادي  ح�سة  ك�سفت 
يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل���ت���لح���م  �إد�رة 
�لجتماعية  �خل���دم���ات  د�ئ�����رة 
�ل�سارقة  مركز  �أن  �ل�سارقة،  يف 
للعمل �لتط�عي تلقى �أكر من 

�سجل��  مل��ت��ط���ع��ن  ط��ل��ب   500
24 �ساعة، وذلك للم�ساركة  �لتابعة للمركز، خلل  ��سمائهم على من�سة �لتط�ع 
يف حملة نحن معكم وتنفيذ�ً لت�جيهات �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
و�لفي�سانات  �ل�سي�ل  ل�سحايا  �لدعم  بتقدمي  �هلل،  حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان 
�حلملة،  يف  �خلريية  �ل�سارقة  بجمعية  ممثلة  �ل�سارقة  ت�سارك  حيث  باك�ستان،  يف 

ومب�ساركة متط�عي مركز �ل�سارقة للعمل �لتط�عي.

طفل مبهام �سابط �سرطة ملدة يوم عمل
دبي،  �سرطة  �ملجتمع يف  لإ�سعاد  �لعامة  �لإد�رة  �لأمنية يف  �لت�عية  �إد�رة   حققت 
رغبة عائلة �لطفل �سامل �ملهريي، يف �أن ُيعاي�ص جتربة �أد�ء مهمة �سابط �سرطة 
�ل�سابط  مهام  �أد�ء  م��ن  ومكنته  �سرطة،  �سابط  زي  ل��ه  ووف���رت  عمل،  ي���م  مل��دة 
�مليد�نية �سمن ج�لة يف �لدوريات �لريا�سية �لفارهة.  و��سطحبت �سرطة دبي 
 ،  SPS �ل��ذك��ي   �ل�سرطة  مركز  �إىل  �لفارهة  �ل��دوري��ة  يف  ج�لته  �سمن  �لطفل 
و�ساهد عرو�ساً للكلب �لب�لي�سية بالتعاون مع �إد�رة �لتفتي�ص �لأمني K9، ثم 
�سلم�ه هدية. و�أكد بطي �أحمد بن دروي�ص �لفل�سي مدير �إد�رة �لت�عية �لأمنية 
برنامج   ياأتي �سمن  �لطفل،  �أمنية  �أن حتقيق  �ملجتمع،  �لعامة لإ�سعاد  �لإد�رة  يف 
�ل�سرت�تيجي  �لت�جه  �إط��ار  يف  �لأطفال  �أمنية  حتقيق  �إىل  �لهادف  طفل  �إ�سعاد 

ل�سرطة دبي يف �إ�سعاد �ملجتمع.

 ك�سفت جمم�عة ب��رودو�ي �إنرتتينمنت جروب عن ��ست�سافة 
�لعر�ص �مل��سيقي �لعاملي بياف! ل� �سبيكتاكل، يف �أوبر� دبي ي�م 
و�لثامنة م�ساًء. ويحتفي �لعمل  �أكت�بر يف �لثالثة ع�سر�ً   22
50 مدينة ح�ل  �ل��ذي مت تقدميه فيما يزيد عن  �لأي��ق���ين، 
�أيق�نة  مب�سرية  ون��ي���ي���رك،  ولندن  باري�ص  فيها  مبا  �ل��ع��امل، 

�لغناء �لفرن�سية �إديث بياف.
ي�سطحب �لعر�ص �جلمه�ر يف رحلٍة مميزة ل�ستك�ساف م�سرية 
�ملغنية �لر�حلة من خلل تقدمي باقة من �أ�سهر �أغنياتها، مبا 
 Non Je Ne Regrette  ، La Vie en Rose  فيها
Rien  وMon Dieu  برفقة عرو�ٍص ب�سرية من �ل�س�ر 

و�ملحت�ى �ملرئي �لذي ي�س�ر مر�حل خمتلفة من حياتها.
�لفرن�سية  و�مل��سيقية  �ملمثلة  �ل��ع��ر���ص  يف  ب��ي��اف  دور  وُت�����ؤدي 
يف  �لعمل  فريق  �إىل  �ن�سمت  �لتي  لريميت،  ناتايل  �ل�سهرية 
تزيد على ثلثة عق�د  وتتمتع لريميت بخربة   .2018 عام 
�أعمال  يف  مميزة  �أدو�ر�ً  �أّدت  حيث  �مل��سيقي،  �مل�سرح  جمال  يف 
عن  ف�سًل   ، ج��ريل  مات�ص  ليتل  ذ�  و  �ستارمانيا  مثل  �سهرية، 

�أنحاء  بثها يف خمتلف  يتم  �لتي  �لإذ�ع��ي��ة  �لرب�مج  �لأدو�ر يف  غريها من 
فرن�سا.

ومت تقدمي عر�ص بياف! ل� �سبيكتاكل للمرة �لأوىل يف فرن�سا عام 2015 
مبنا�سبة �لذكرى �ملئ�ية مليلد �إديث بياف، ليتم تقدميه منذ ذلك �ل�قت 
يف �أكر من 400 عر�ص عاملي يف 50 دولة ح�ل �لعامل، وح�سره ما يزيد 

عر�س لبريل يحتفل بخم�س �سنوات من الروعة والتاألق!
 يحتفل عر�ص لبريل بالذكرى �خلام�سة لنطلقته يف 13 �سبتمرب 2022. وبهذه �ملنا�سبة �ملهمة، �سُتقام فعاليات خا�سة يف قاعة �حلبت�ر يف 

فندق حبت�ر بال�ص، بح�س�ر �جلهات �لر�عية و�سركاء �أ�سا�سين �ساهم�� يف تاأّلق �لعر�ص و�إبد�عه على مر �ل�سنن.
�إىل خلية  �لتقنيات حت��ّ�ل  باأحدث  �أطلقت م�سرحاً جمّهز�ً  �ملنطقة، حيث  �أول عر�ص مائي يف  ك�سفت جمم�عة �حلبت�ر عن   ،2017 عام  يف 
�أ�سا�سياً يف تعزيز �لتجربة �لتي تقّدمها دبي  للبتكار �لتكن�ل�جي و�لأد�ء �لب�سري يف عر�ٍص يعرّب عن روح دبي. �أ�سبح عر�ص لبريل عامًل 
لل�سياح و�ملقيمن من خلل حتّ�له �إىل معلم �أ�سا�سي يطبع �ملدينة ك�جهة عاملية بارزة. ي�ستمتع �لزّو�ر مبجم�عة من �لأن�سطة �لنهارية بدء�ً 
من �لأ�س��ق ومرور�ً مبر�كز �لت�س�ق و�ملغامر�ت يف �ل�سحر�ء و�نتهاًء باملتنزهات و�ل�س��طئ �ملذهلة... وعند غروب �ل�سم�ص، ي�سّع عر�ص لبريل 
يف �ن�سهار لفت بن �ل�س�ر و�لتكن�ل�جيا و�ل�ستعر��سات �ملذهلة. تتخطى �لحتفالية 5 �سن��ت من �لروعة و�لتاألق جدر�ن �مل�سرح. يف هذ� 
�ل�سدد، يق�ل �ملدير �لعام تروي دو�زو �إن عر�ص لبريل ي�سع �لروعة و�لتاألق يف �سلب ��سرت�تيجيته م�سيفاً:  �نطلقاً مما جت�سده جمم�عة 
�حلبت�ر، وجممع �حلبت�ر �سيتي حتديد�ً حيث ُيقام �لعر�ص، ي�سّكل �ل�سغف و�لبتكار مرتكَزين ر��سَخن للعنا�سر �لتي جتعل من لبريل عر�ساً 
ر�ئعاً. نبذل ق�سارى جهدنا لبناء ثقافتنا �لتنظيمية وفل�سفتنا �لإد�رية و�سر�كاتنا على �لأ�س�ص نف�سها. يدرك �مل�ؤّدون وطاقم �لعمل يف عر�ص 
لبريل م�س�ؤوليتنا كجهة ر�ئدة يف �لرتفيه �حلي يف �ملنطقة ويف �أد�ئنا دور �ل�سفر�ء �لفخ�رين للم�سهد �لفني و�لثقايف �لغني يف دبي. نتطلع 
�إىل م���سلة م�ساهمتننا يف دبي كمخترب للم�ستقبل. وحتّدث مدير �لعر�ص �لتنفيذي بيار فان�ف عن روؤيته لتط�ر عر�ص لبريل يف �ل�سن��ت 
�خلم�ص �ملقبلة:  �نق�ست خم�ص �سن��ت، ونتطلع �إىل �حلفاظ على معايرينا يف �ملرحلة �ملقبلة. نريد �إر�ساء جمه�رنا ومنحهم �لتجربة �لأف�سل، 
ولذلك علينا �أن نعيد �بتكار �أنف�سنا وكاأنها �ملرة �لأوىل؛ �لأمر �أ�سبه باأن تك�ن على علقة غر�مية مع �سخ�ص. يكمن �لتحدي �لآن يف �حلفاظ 

على قيمنا، وعلى تفانينا و�سخائنا، و�لدخ�ل يف تلك �لعلقة مع جمه�رنا مبا ُي�سفي على �لعر�ص معنى حقيقياً يف �ل�سن��ت �ملقبلة.

نادل يفوز بكيلوغرام من الذهب مع »حمظوظ« 
و�ل��ذي قدم حتى  �لإم���ار�ت،  �لر�ئد يف دول��ة  �لأ�سب�عي  �ل�سحب  �حتفل حمظ�ظ، 
�لآن 27 ملي�نري�ً على مد�ر عامن منذ �إطلق عملياته لأول مرة، ب�سيد، �لفائز 
�لثاين بكيل�غر�م من �لذهب يف �سحب �ل�سيف �لذهبي �خلا�ص يف ن�سخته �لثانية 
كجزء من �لعر�ص �لرتويجي �خلا�ص �لذي ��ستمر ملدة �سهرين، و�لذي �أقيم �سمن 
�سبتمرب   3 بتاريخ  و�لت�سعن  �لثاين  �ملبا�سر  �لأ�سب�عي  “حمظ�ظ”  �سحب  �إط��ار 
يعمل �سيد، باك�ستاين �جلن�سية �لبالغ من �لعمر 28 عاماً، نادًل يف دولة   .2022
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ �أربع �سن��ت، و�عتاد على �مل�ساركة يف حمظ�ظ ب�سكل 
�ل�سا�سة  ��سمه على  ر�أى  بالغة عندما  كانت ده�سته  �أ�سهر، وقد  �ستة  �أ�سب�عي منذ 

�أثناء متابعته للبث �ملبا�سر لربنامج �ل�سحب ليلة �ل�سبت 3 �سبتمرب.

�شمن مبادرة املعرفة ال�شياحية

ال�سرطة ال�سياحية بدبي تنظم 
حما�سرة توعوية ملوظفي اأتالنت�س نخلة جمريا

و�ملباحث  للتحريات  �لعامة  �لإد�رة  يف  �ل�سياحية  �ل�سرطة  �إد�رة  نظمت   
�جلنائية يف �سرطة دبي، حما�سرة ت�ع�ية مل�ظفي منتجع وفندق �أتلنت�ص 
مع  وبالتعاون  و�ل�سياحة،  �لقت�ساد  د�ئ��رة  مع  وبال�سر�كة  جمري�،  نخلة 
مدير  م��ب��ارك،  م��سى  �مل��ق��دم  وق���ال  دب���ي.  �سرطة  يف  �لد�خلين  �ل�سركاء 
��ستكماًل  تاأتي  �لت�ع�ية  �ملحا�سرة  �إن  بالنيابة،  �ل�سياحية  �ل�سرطة  �إد�رة 
جله�د �لإد�رة لتعزيز وج�د بيئة �سياحية �آمنة لل�سياح و�لزو�ر يف �لإمارة، 
بالتعاون مع �ل�سركاء يف �لقطاعن �حلك�مي و�خلا�ص، وذلك عرب برنامج 
منه  �نطلقت  و�لذي  �ل�سياحية،  �ملعرفة  ملبادرة  �لد�عم  �ل�سياحية  �لت�عية 
�لتعامل  ب�سبل  للت�عية  دب��ي،  يف  و�ملنتجعات  �لفنادق  مل�ظفي  حما�سر�ت 
�سرطة  و�إر�سادهم خلدمات  �لإم��ارة،  و�ل��زو�ر يف  لل�سياح  �مل�ساعدة  وتقدمي 
دبي �لذكية، وه� ما يدعم حتقيق �لت�جهات �ل�سرت�تيجية ل�سرطة دبي 
جميع  �ملحا�سرة  و�سملت  �آمنة.  �سياحية  بيئة  وت�فري  �ملجتمع،  �إ�سعاد  يف 
�أق�سام وقطاعات �لفندق، وت�سمنت �س��بط و�إجر�ء�ت �لت�سجيل �لفندقي، 
بدور  و�لت�عية  �لفندقية،  ب��اخل��دم��ات  �ل�سلة  ذ�ت  و�لأن��ظ��م��ة  و�ل��ق����ن��ن 
و�لإر�ساد�ت  �لن�سائح  وت��ق��دمي  �ملحلية،  وبالق��نن  �ل�سياحية  �ل�سرطة 

�ل��جب �تباعها يف �لتعامل مع �ل�سياح باإمارة دبي.

اإمين�سا تعلن عن تعيني 
مدير تنفيذي للعمليات 

�لعاملية  �ل�سركة  �إمي��ن�����س��ا،  �أع��ل��ن��ت 
�لر�ئدة يف تط�ير حل�ل �لت�سنيع 
�ل��رق��م��ي يف ق���ط���اع �ل���ط���اق���ة، عن 
مبن�سب  �ل����ذي����اب  ����س���اري  ت��ع��ي��ن 
�سريك ومدير تنفيذي للعمليات. 
�لقيادة  فريق  �إىل  �لذياب  وين�سم 
للم�ساعدة  ل��ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�لإ�سرت�تيجية،  روؤي��ت��ه��ا  تنفيذ  يف 
و�مل�ساهمة يف من�ها، بالإ�سافة �إىل 
�لتجارية  عملياتها  نطاق  ت��سيع 

على م�ست�ى �لعامل. 
ق��ب��ل ت���ل��ي��ه ه����ذ� �مل��ن�����س��ب، ت�ىل 
�������س������اري ق������ي������ادة وح���������دة �أع�����م�����ال 
وحماية  �ل�������س�����ئ���ل  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
�لأ���س���ل يف �ل�سرق �لأو���س��ط لدى 
�لر�ئدة  �لعاملية  �ل�سركة   ،Pall
�إىل  عملياتها  ح��ج��م  ي�����س��ل  �ل��ت��ي 
تقنيات  يف  �ل��������دولر�ت  م���ل���ي���ار�ت 

�لرت�سيح و�لف�سل �ملتقدمة. 

وحدة ف�سادة الدم اجلديدة يف مدينة 
ال�سيخ �سخبوط الطبية ترحب باأول مر�ساها

 �فتتحت مدينة �ل�سيخ �سخب�ط �لطبية، وهي و�حدة من �أكرب �مل�ست�سفيات 
�أب�ظبي  �مل�سرتك بن �سركة  �ملتحدة، و�مل�سروع  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دولة 
للخدمات �ل�سحية  �سحة وماي� كلينك، �أحدث وحدة متخ�س�سة بف�سادة 
�لدم، كجزء من ق�سم علم �لأمر��ص وطب �ملخترب�ت. ومن خلل �سر�كتها 
بت�فري �خلدمات  �لطبية  �سخب�ط  �ل�سيخ  تلتزم مدينة  كلينك،  ماي�  مع 
�لعلجية �ملتخ�س�سة و�ملتقدمة و�لتي حتقق فرقاً يف حياة �ملر�سى، ك�نها 

�ل�حيدة من ن�عها يف �لدولة، وجزء�ً من خدمات طب نقل �لدم.

دبي اأوبرا ت�ست�سيف العر�س العاملي  »بياف! لو �سبيكتاكل« 

�ساروخان يروج لل�سياحة العالجية يف الإمارات
�ساروخان  �لهندي  �لنجم  مع  �سر�كة  �لإم���ار�ت،  يف  �ل�سحية  �لرعاية  خلدمات  �لقاب�سة  برجيل  جمم�عة  عقدت 
ليك�ن �سفري� للمجم�عة.  و�أعلنت �ملجم�عة، �أنه مت �لتفاق مع �لنجم �ساروخان، على �لظه�ر يف حملة �إعلنية 

ل�ساحلها على عدة من�سات يف منطقة �خلليج.
وتتطلع برجيل �لقاب�سة، �لتي تدير 39 م�ست�سفى ومركًز� طبًيا يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، �إىل �ل�ستفادة 

من �سعبية �ساروخان  �لكبرية  جلذب �ملزيد من �لباحثن عن �ل�سياحة �لعلجية �إىل دولة �لإمار�ت.
وقال �لنجم �ساروخان: �لرعاية �ل�سحية هي قطاع يهمنا جميًعا ولدينا جميًعا جتارب معه، وزيارتي �إىل مدينة 

برجيل �لطبية يف �أب� ظبي ولقاء رئي�سها �لدكت�ر �سم�سري فاياليل كانت مليئة باملعل�مات وملهمة.
و�أ�ساف: �لتقيت بامل�ظفن و�سعرت باحلما�ص �ل�سديد و�لفخر بهم، وهم جّيدون للغاية، وملتزم�ن بتقدمي �لدعم 

و�مل�ساعدة للنا�ص و�أنا متحم�ص لأن �أك�ن جزًء� من تلك �ملنظ�مة.
وقال �لدكت�ر �سم�سري فاياليل، �مل�ؤ�س�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�ربجيل �لقاب�سة: يج�سد �ساروخان �لتميز وباعتباره 
جنًما عاملًيا فقد فاز بقل�ب �مللين يف جميع �أنحاء �ملنطقة، وت�سرتك �ملجم�عة و�ساروخان يف رغبتهما لإثر�ء حياة 

�لنا�ص وحت�يلها للأف�سل، كما �أن �سخ�سية �ساروخان ومبادئه �سيرتدد �سد�ها بق�ة مع �لعلمة �لتجارية. 

�حتياجات �ملجتمع �ملحلي، وي�سعى 
د�ئ���م���اً ل��ت��ق��دمي ك���ل ج���دي���د، حيث 
ت��اأت��ي ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة مت��ا���س��ي��اً مع 
��ست�سافة  �أب���ظ��ب��ي م���ل يف  روؤي���ة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ف��ري��دة �ل��ت��ي جتمع 
ودّي  ج���  يف  كلهم  �ملجتمع  �أف����ر�د 

مليء بالفرح و�لرتفيه.

م�ل  �أب����ظ���ب���ي  زو�ر  و���س��ي��ت��م��ك��ن 
م���ن خ��������ص جت���رب���ة مم��ت��ع��ة عرب 
�لقطع  م��ن  جم��م���ع��ة  ��ستك�ساف 
��ستخد�مها  مت  �ل��ت��ي  �لأي��ق���ن��ي��ة 
�أث����ن����اء ت�����س���ي��ر ���س��ل�����س��ل��ة �لأف�����لم 
�لبهجة  ت��ب��ع��ث  و�ل���ت���ي  �ل�����س��ه��رية، 
�لفئات  خمتلف  من  للزو�ر  و�مل��رح 

�لتجارب �ملمتعة مبا يف ذلك �ألعاب 
 Trivia لتحدي و�ختبار تريفيا�
�جلمه�ر  ت��ن��ت��ظ��ر  �ل��ت��ي   Quiz

خلل عطلت نهاية �لأ�سب�ع.
بك�نه  م�������ل  �أب�����ظ����ب����ي  ي���ت���م���ي���ز  
قلب  يف  يقع  عائلياً  جتارياً  مركز�ً 
جميع  ي���ف��ر  �أب���ظ��ب��ي،  �لعا�سمة 

�لعمرية. و�سي�ستمع �لزو�ر بفر�ص 
ر�ئ���ع���ة لل��ت��ق��اط ���س���ر مم��ي��زة يف 
ب�تر   ه���اري  فعالية  �أن��ح��اء  جميع 
�لح���ت���ف���ال ب��ه���غ����رت������ص، حيث 
مي���ك���ن ل��ل�����س��ي���ف ت�����س��ل��ق �ل�����درج 
 Grand Staircase  لكبري�
و�أخذ ق�سط من �لر�حة يف �لغرفة 

  �ف���ت���ت���ح �أب����ظ���ب���ي م������ل �أب������ب����ه 
ب�تر  ه������اري  ل���س��ت��ق��ب��ال جت���رب���ة 
ه�غ��رت�ص”  “�حتفال  �ل��ع��امل��ي��ة 
مرة  لأول  �أب�ظبي  يف  تقام  و�لتي 
 9 �ملا�سي  �جلمعة  ي�م  من  �بتد�ًء 
 4 �أي��ل���ل �حل���ايل وح��ت��ى  �سبتمرب 

�أكت�بر 2022.

�مل�����س��رتك��ة لأخ����ذ �ل�����س���ر وزي����ارة 
 ،Hagrids Hut هاغرد  ك�خ 
�ملحظ�رة   �ل���غ���اب���ة  و�����س���ت���ك�������س���اف 
 Forbidden Forest
ه�غ��رت�ص  ق���ط���ار  وم�������س���اه���دة 
 Hogwarts �ل�������������س������ري������ع 
من  و�ل�����ع�����دي�����د   ،Express

اأبوظبي مول يفتتح اأبوابه لالحتفال بتجربة عامل هاري بوتر .. »احتفال بهوغوارت�س« 



جرمية مفزعة داخل م�سجد 
يف  �ل��ق��اه��رة  ���س��م��ايل  �لدقهلية  مبحافظة  دك��رن�����ص  ن��ي��اب��ة  حت��ق��ق 
�سج�ده  بذبح ج��اره خلل  �ساب  قام خللها  جرمية قتل مروعة 

ب�سلة �جلمعة د�خل �مل�سجد.
�جلرمية وقعت د�خل �مل�سجد �لكبري بقرية ميت �ل�س�د�ن يف مركز 
دكرن�ص بالدقهلية، حيث قام �ساب يدعى �سابر فرج "33 عاما"، 
بطعن جاره �ل�سربيني ع��ص "48 عاما"، من �خللف يف منطقة 
�لرقبة خلل �سج�د �لأخري ب�سلة �جلمعة، مما �أدى ل�فاته على 

�لف�ر.
�ل�سرطة  وح�����س��رت  �مل�سجد  د�خ���ل  �ملتهم  على  حتفظ��  �لأه����ايل 

وت�سلمته ومتت �إحالته للنيابة �لعامة للتحقيق.
م�سدر مطلع على �سري �لتحقيقات يف �جلرمية قال مل�قع "�سكاي 
لتمثيل  ليل  �ملتهم  ��سطحبت  �لعامة  �لنيابة  �إن  عربية"  ني�ز 

�جلرمية يف م�قع حدوثها.
و�أو�سح �أن �ملتهم �سرح تف�سيليا طريقة �رتكاب �جلرمية، و�أنه عقد 
�ملتهم، ووقت �سلة  �لتخل�ص من  ليلة �خلمي�ص على  �لعزم منذ 
�سكينا يف طيات ملب�سه، ور�قب  للم�سجد خمفيا  �جلمعة ح�سر 

�ملتهم خلل خطبة �جلمعة وحدد مكان جل��سه يف �ل�سف �لأول.
�لأخ��ري يف حماذ�ة  �ل�سف  �ملتهم فقد جل�ص يف  وح�سب �عرت�فات 
�لركعة  �ل�سج�د يف  �ل�سلة وخلل  ب��د�أت  مبا�سرة وحينما  �ملتهم 
�ملجني  �لأول وطعن  �ل�سف  �إىل  �لأخ��ري  �ل�سف  ه��رول من  �لأول 
عليه يف رقبته من �خللف خلل �سج�ده، فاأخذ �ملجني عليه يردد 
وحاول��  باملتهم  و�أم�سك��  �ل�سلة  عن  �لأه��ايل  وت�قف  �ل�سهادة 

�إ�سعاف �ملجني عليه، لكنه فارق �حلياة.

تكت�سفان حملهما يف الوقت 
نف�سه وتنجبان باليوم نف�سه 

�أن  قبل  نف�سه  �ل�قت  بريطانيتان حملهما يف  �كت�سفت �سديقتان 
ينتهي بهما �لأمر باإجناب طفليهما يف �لي�م نف�سه. 

قبل عامن، �لتقت ماي�سي كامبل و�يت )27 عاماً( وم�رجان ه�د 
وتغريت   ، نف�سها  �ل�سناعة  يف  تعملن  �أنهما  و�أدركتا  عاماً(   29(

حياتهما �إىل �لأف�سل بعد �أن �كت�سفتا حملهما يف �ل�قت نف�سه .
ماي�سي �لتي كانت تدر�ص �لتمري�ص يف جامعة �س�ف�لك، �إب�س�يت�ص، 
وتعمل على �لتن�سيب مع فريق متري�ص جمتمعي مت �أخذها حتت 
جناح م�رغان، وهي ممر�سة م�ؤهلة. و�أ�سبحت م�رغان بعد ذلك 
تنف�سلن  ل  و�أ�سبحتا  وثيقة  ر�بطة  �لزميلتان  و�أقامت  معلمة، 

منذ ذلك �حلن.
�لبع�ص، كانتا تتحدثان  �أ�سبحتا قريبتن من بع�سهما  �أن  ومنذ 
للغاية  �سعيدتن  وكانتا  �أ���س��رة،  تك�ين  يف  �أحلمهما  ح���ل  كثري�ً 

لكت�ساف �أنهما قد حملتا بطفلهما �لأول يف �ل�قت نف�سه .
كما �ساركت �ل�سديقتان فرحتهما عندما خ�سعتا للفح�ص بعد 12 
�أ�سب�عاً من �حلمل يف �لي�م نف�سه و�كت�سفتا �أن ماي�سي كانت تت�قع 
طفًل �سغري�ً، بينما كانت م�رغان تنتظر طفلة. وللح�س�ل على 
ك��ل خ��ط���ة على  �ل�سديقتان رح��ل��ة �حل��م��ل يف  ت�����س��ارك��ت  �ل��دع��م، 
�كت�سفت  عندما  ذل��ك  �أ���س��دق  "مل  م���رغ��ان  قالت  حيث  �لطريق، 
�أوًل حيث جاءت  �أي�ساً. �أخربتني ماي�سي  �أن ماي�سي كانت حامًل 

وقالت: لدي �سيء �أق�له لك و�أجبتها: لدّي ما �أق�له لك �أي�ساً".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ُجنب اأبي�س فرعوين عمره يتخطى 2500 عام
 عرت بعثة �أثرية م�سرية على �أو�ن فخارية حت�ي ق��لب من �جُلنب مبنطقة �سقارة جن�بي �جليزة، بينما قال 

م�س�ؤول حك�مي مل�قع "�سكاي ني�ز عربية" �إن عمر هذ� �جُلنب يتخطى 2500 عام.
جاء ذلك بعدما ��ستاأنفت �لبعثة �أم�ص �لأول �ل�سبت �أعمال م��سم �حلفر �ل�ساد�ص لها مبنطقة �آثار �سقارة، و�أ�سفر 
خط�ط  �س�رة  يف  �لقدمية  �مل�سرية  باللغة  كتابات  عليها  �لفخارية،  �لأو�ين  من  جمم�عة  �كت�ساف  عن  عملها 

دمي�طيقية.
و�أو�سح �لأمن �لعام للمجل�ص �لأعلى �مل�سري للآثار م�سطفى وزيري، �أن "د�خل هذه �لأو�ين عر على جمم�عة 
 26 �لزمنية للأ�سرتن  �لفرتة  �ملتاأخر يف  �لع�سر  �إىل  �أن ترجع  �ملرجح  �لتي من  �لأبي�ص،  من ق��لب من �جُلنب 

و27".
و�أ�سار وزيري يف بيان �إىل �أن "�مل�سري �لقدمي كان يطلق على �جُلنب �لأبي�ص ��سم )حرم(، وهي كلمة تغريت خلل 

�لع�س�ر �لقبطية �إىل )حل�م( ثم �أ�سبحت تعرف �لآن با�سم )�جُلنب �حلل�م(".
و�أ�ساف: "ل يز�ل هناك جمم�عة �أخرى من �لأو�ين مغلقة متاما، و�ستفتحها �لبعثة قريبا ملعرفة ما حت�يه من 
�مل�سرية مدير  �لآث��ار  �ملنطقة". قال خبري  �ملزيد من كن�ز هذه  للك�سف عن  �أعمال �حلفر  �ست�ستكمل  �أ�سر�ر، كما 
منطقة �آثار و�دي �ملل�ك يف �لأق�سر علي ر�سا، مل�قع "�سكاي ني�ز عربية"، �إن �لأ�سرتن 26 و27 تع�د�ن �إىل عام 

2500 عام. يتخطى  �ملكت�سف  �جلنب  هذ�  عمر  �أن  �أي  تقريبا،  �مليلد  قبل   664

االثنني   12  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13644  
Monday    12    September    2022   -  Issue No   13644

حلظات موؤثرة.. يت�سلم تكرمي ابنته املتوفاة 
م�ؤثر،  فيدي�  مقطع  م�سر،  يف  �لجتماعي  �لت���سل  م��قع  رو�د  ت��د�ول 

يظهر فيه �أب يت�سلم تكرمي �بنته �ملت�فاة يف حفل تخرج دفعتها.
وبح�سب �لفيدي�، ظهر �لأب و�سط زميلت �بنته، �لطالبة �لر�حلة �أمينة 

عمر حممد، �لتي ت�فيت قبل �أيام قليلة من �حلفل، بح�سب �ملتد�ول.
و�نهمرت دم�ع زميلت �لطالبة �لر�حلة خلل وق�ف و�لدها بينهن، قبل 
�أن يتبدل �حلال ن�سبًيا ف�ر �لند�ء على ��سم "�أمينة"، حتى �سجت �لقاعة 
بت�سفيق حار. وقالت مقدمة �حلفل خلل �لفعالية: "من �حلزن و�لأ�سى 
�أن ننعى وفاة زميلتنا �أمينة عمر حممد.. ويت�سلم �لتكرمي نيابة عنها عمر 
"ي�سرفني  حممد ع�سف�ر". وقال �لأب عقب ت�سلمه �لدرع و�سهادة �بنته: 
�أن �أح�سر نيابة عن �بنتي رحمة �هلل عليها و�أ�ستلم جائزتها بيدي و�حلمد 
قبل  و��سع من  بتعاطف  �لفيدي�  �سكًر�". وحظي مقطع  �لعاملن..  هلل رب 
م�ستخدمي م�قع "في�سب�ك" يف م�سر، وه� ما �نعك�ص ب�سكل و��سح على 
تعليقاتهم. ون�هت و�سائل �إعلم حملية، باأن �لأب مقيم يف قرية كفر عطا 
�هلل يف نطاق مركز بنها مبحافظة �لقلي�بية �سمال �لعا�سمة �لقاهرة، فيما 
كانت �لطالبة �لر�حلة تدر�ص يف كلية �لدر��سات �لإ�سلمية بجامعة �لأزهر 
يف حمافظة �ل�سرقية. وذكر �لأب، يف ت�سريحات �سحفية، �أنه فخ�ر بابنته 
كان  باأنه  من�ًها  دينها،  تعاليم  على  حري�سة  كانت  �أنها  خا�سة  �لر�حلة، 

يتمنى �أن تت�سلم تكرميها بنف�سها.

حتذير.. اأفعى يف منزلك اإذا �سممت رائحة اخليار
على �لرغم من �أن �سم �لرو�ئح يف بع�ص �لأحيان قد يك�ن جتربة غري �سارة، 
فاإنه قد يك�ن �سببا يف �إنقاذ حياتك، كاأن ت�سم ر�ئحة طعام يحرتق لتتمكن 
من �إنقاذ �مل�قف قبل �ندلع حريق، ومن بن �مل��قف �لتي قد ت�سعفك فيها 

حا�سة �ل�سم، �إذ� �سممت ر�ئحة خيار يف �ملنزل.
�ملنزل، يف  �أن��ه يف حال �سممت ر�ئحة �خليار يف  "ب�بي ب�نز"،  وذك��ر م�قع 
�ل�قت �لذي ل يق�م فيه �أحد بطبخه �أو �أكله، فهذ� قد يعني �أن هناك �أفعى 
"قد يك�ن هناك حي��ن قاتل يزحف  �أنه  �سامة يف منزلك. و�أو�سح �مل�قع 
مبنزلك"، كالأفاعي �جلر�سية �ل�سامة، على �سبيل �ملثال، يف حال �نت�سرت 
ر�ئحة �خليار. ويع�د �ل�سبب ور�ء هذه �لر�ئحة، �إىل �لغدد �مل�ج�دة يف قاعدة 

ذيل �لثعبان، ومن �ملمكن �أن ت�ستد �لر�ئحة �إذ� �ختلطت مع ف�سلته.
دفاع.  كاآلية  باخليار،  �ل�سبيهة  �لر�ئحة  يطلق  �لثعبان،  يخاف  وعندما 
�أي�سا على تلك �لر�ئحة. و�سدد  �ل�سامة  �أوك��ار �لأفاعي  �أن حتت�ي  وميكن 
و�لزو�حف  �حل��ي����ن��ات  م��ع  �لتعامل  ب��خ��رب�ء  �لت�سال  �أهمية  على  �مل���ق��ع 
�لقرت�ب  وع��دم  �ملنزل،  يف  وج�دها  من  تاأكدت  ح��ال  يف  منها،  لتخلي�سك 

ب�سبب اأمر مثري لل�سحك.. 
خرباء ينتقدون اآيفون 14

�لتقنية  جم����ال  يف  خ����رب�ء  �ن��ت��ق��د 
�لأمريكية  "�أبل"  ���س��رك��ة  �ع��ت��م��اد 
ع��ل��ى ���س��ا���س��ة مب��ع��دل حت��دي��ث 60 
"�آيف�ن  �جل��دي��د  هاتفها  يف  هرتز 
مثري  "�أمر  �إن�����ه  ق��ائ��ل��ن   ،"14
يف  �أب��������ل  وك�������س���ف���ت  لل�سحك". 
يف  نظمته  �ل���ذي  �ل�����س��ن���ي  حفلها 
�لأربعاء  مقرها ب�لية كاليف�رنيا 
�لتي  �أجهزتها  �أح���دث  ع��ن  �ملا�سي 
 ،14 �آيف�ن  ه��تف  �سل�سلة  �سملت 

و�ل�سماعات و�ل�ساعات �لذكية.
"�آيف�ن   :14 �آيف�ن  وت�سم قائمة  
 14 14 بل�ص و�آي��ف���ن  14 و�آي��ف���ن 

برو و�آيف�ن 14 برو ماك�ص".
�أن  غايد"  "ت�مز  م����ق���ع  وذك�����ر 
 "14 "�آيف�ن  �جل��دي��د  �أب���ل  ه��ات��ف 
�مليز�ت �جلديدة  بالعديد من  جاء 
ن�عها،  م��ن  �ل��ف��ري��دة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
هاتفا  ت��ط��رح  �أن  "لكن  م�����س��ي��ف��ا: 
دولر،   800 قيمته   2022 ع��ام  يف 
هرتز   60 �سا�سته  حتديث  ومعدل 
فقط ه� لي�ص �أمر� مثري� لل�سحك 
فقط، ولكنه �إهانة". و�أ�سار �إىل �أن 
كل �سركات �له��تف �لعاملية �نتقلت 
�لآن �إىل معدل حتديث 120 هرتز، 
 Samsung Galaxy" م���ث���ل 
 Oppo Find X3" �أو   "S21
نفهم  �أن  "ميكن  و�أو�سح:   ."Pro
ب�سا�سة  �لح��ت��ف��اظ  يف  �أب����ل  رغ��ب��ة 
�آيف�ن  120 هرتز كميزة لهاتفها 
 800 ينفق��  لن  �لنا�ص  لكن  ب��رو، 
ومعدل   14 �آي����ف�����ن  ع���ل���ى  دولر 
ه��رت��ز فقط،   60 ف��ي��ه  �ل��ت��ح��دي��ث 
بنف�ص  �أخ���رى  ه����ت��ف  ت�جد  فيما 
�لتحديث  معدل  ويتجاوز  �لقيمة 

فيها 90 هرتز".

لعبة احلبار قد يدخل 
التاريخ من بوابة اإميي 

ي��جه م�سل�سل �سك�يد غامي)لعبة 
�لي�م  ���س��ر���س��ة  م��ن��اف�����س��ة  �حل���ب���ار( 
ج��ئز  ت����زي���ع  ح��ف��ل  يف  �لث���ن���ن 
باأهميتها  �مل��������زي������ة  "�إميي"، 
�ل�سينما،  يف  للأو�سكار  تلفزي�نياً 
�أم���ام���ه ف��ر���س��ة لدخ�ل  و���س��ت��ك���ن 

�لتاريخ.
هذ� �لعمل �لذي �أنتجته نتفليك�ص 
�ساحقاً،  ع���امل���ي���اً  جن����اح����اً  وح���ق���ق 
�للغة  بغري  �إن��ت��اج  �أول  ي�سبح  ق��د 
"�إميي"  بجائزة  يف�ز  �لإنكليزية 

لأف�سل م�سل�سل در�مي.
"�سك�يد غامي"  ومن �ساأن حتقيق 
�مل�سل�سل  ي�����س��ع  �أن  �لإجن������از  ه���ذ� 
بتجاوز�ت  ي���ن���دد  �ل�����ذي  �ل��ع��ن��ي��ف 
�لر�أ�سمالية على �مل�سار عينه للفيلم 
"بار��سايت"  �جل��ن���ب��ي  �ل���ك����ري 
�أف�سل فيلم  �أو�سكار  �حلائز جائزة 

عام 2020.
لكي  �مل�سل�سل  ع��ل��ى  �سيتعن  ل��ك��ن 
يطيح  �أن  �أجنلي�ص  ل��ص  يف  يف�ز 
"�ساك�سي�سن"  ه���  ج���اد  مب��ن��اف�����ص 
�ل���ذي مت��ت م��ك��اف��اأت��ه ق��ب��ل عامن 
عائلة  �ملتمح�رة ح�ل  ق�سته  على 
�مل�ؤ�مر�ت  �أف���ر�ده���ا  ي��ت��ب��ادل  ق���ي��ة 

و�ملكائد.
�س�ؤون  يف  �ملتخ�س�ص  �ملعلق  وق��ال 
�ل�سينما يف م�قع "ديدلين" بيت 
للغاية  �ل�سعب  "من  �إن  هام�ند 
من  �ل�سخم  �لإنتاج  هذ�  م��جهة 
"�ت�ص بي �و"، مذّكر�ً باأن �مل�سل�سل 
 25 �ل�سباق مع  يت�سدر  �لأمريكي 

تر�سيحاً.

مربي نحل ق�سر باكنغهام 
يخرب النحالت بوفاة امللكة

ق���ام مربي  ق����رون،  �إىل  ي��ع���د  �أن���ه  يعتقد  غ��ام�����ص  تقليد  يف 
�لنحل �مللكي باإبلغ خليا �لنحل �ملحف�ظة يف �أر��سي ق�سر 

باكنغهام وبيت كلرن�ص ب�فاة �مللكة.
ه�  �سيدهم �جلديد  �أن  هادئة،  بنربة  �لنحل،  �إخبار  كما مت 
�لر�سمي  �لنحل  مربي  �أخ��رب  و  �لثالث.  ت�سارلز  �مللك  �لآن 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  عاماً"   79" ت�سابل  ج����ن  �ل��ق�����س��ر،  يف 
�لربيطانية كيف �سافر �إىل ق�سر باكنغهام وكلرن�ص هاو�ص 
ي�م �جلمعة بعد �أنباء وفاة �مللكة لتنفيذ �لطق��ص �لغريبة. 
وو���س��ع ت�����س��اب��ل ���س��ر�ئ��ط ����س����د�ء م��رب���ط��ة يف �أق���������ص على 
قبل  �لنحل،  من  �لآلف  ع�سر�ت  ت�سم  �لتي  �لنحل،  خليا 
جديد�ً  �سيد�ً  و�أن  ماتت  قد  �مللكة  ع�سيقتهم  �أن  يخربها  �أن 
�سيك�ن ه� �مل�س�ؤول من �لآن ف�ساعد�ً عنها، ثم حث �لنحل 
على �أن يك�ن�� جيدين مع �سيدهم �جلديد �لذي ��ستهر يف 
ي�م من �لأيام بالتحدث �إىل �لنباتات. وترتكز هذه �لطق��ص 
�لنحل  �إخ��ب��ار  ع��دم  �أن  مفادها  قدمية  خر�فة  على  �لغريبة 
حتى  للع�سل  �لنحل  �إن��ت��اج  ع��دم  �إىل  �سي�ؤدي  �مل��ال��ك  بتغيري 

�مل�ت ، �أو  ترك �خللية .

يك�سب 5 ماليني دولر من الراب بعمر 9 اأعوام
يعي�ص طفل �أمريكي حياة �لنج�م بعمر 9 �سن��ت فقط بعد 
�أن بد�أ م�سريته �ملهنية يف م��سيقى �لر�ب يف عام 2017. 
وبد�أت �سهرة �لطفل مي�سيا بينتيلي �ملعروف با�سم �س�بر 
�سياه على ي�تي�ب قبل �أن يتفّرع ملتابعة �سغفه بامل��سيقى. 
فيها  يخدع  م�سحكة  مقاطع  بانتظام  �لطفل  وي�سارك 
�سقيقيه وو�لديه عندما ل ي�ستعر�ص م��هبه يف �لر�ب. 
 4.80 وك�سب مي�سيا حتى �لآن ثروة �سافية تقدر بنح� 
ملي�ن دولر، وي�سارك بانتظام �أ�سل�ب حياته �لفاخرة مع 
�إن�ستغر�م. و�إذ� مل يكن يجل�ص  75300 متابع على  نح� 
ف�ق �سيارة بنتلي �أو يقف �أمام �سيارة ماكلرين، ميكنك 
�لكهربائية  �ل�سيار�ت  من  �أ�سط�له  يف  يتج�ل  جتده  �أن 
�خلارقة �مل�سغرة. وجنح مي�سيا بالفعل يف �تخاذ خط��ت 
يف م�سريته �ملهنية تتجاوز �سنه بكثري، حيث جذب �نتباه 
بع�ص �لفنانن �ملعروفن. وقام مغني �لر�ب �أوف�ست �أحد 
�أع�ساء فرقة ميغ��ص بال�ستعانة به ليق�م باأد�ء يف حفل 
�لعام. جاء ذلك  �سابق من هذ�  �بنه يف وقت  عيد ميلد 
�س�رة  �سارك  عندما  مبا�سرة،  �لتا�سع  ميلده  عيد  بعد 

لتعاونه مع غ�ت�سي �إك�ص بيلن�سياغا.

ن�سنا�س يثري الفزع يف الإ�سكندرية
بري  حي��ن  ب�ج�د  م�سر  يف  �لإ�سكندرية  �أه��ايل  ف�جئ 
�سرطة  ق�سم  ب��د�ئ��رة  �ل��ف��زع  �أث���ار  �لأ���س��ج��ار مم��ا  يت�سلق 
�لدخيلة. حتركت �لأجهزة �لأمنية بعد ورود بلغ لق�سم 
�سرطة �لدخيلة مبديرية �أمن �لإ�سكندرية، ومتكنت �لق�ة 
�ل�سرطية من �ل�سيطرة على �حلي��ن �لربي "ن�سنا�ص"، 
و�إيد�عه د�خل قف�ص حديدي متهيًد� لت�سليمه حلديقة 

�حلي��ن بالإ�سكندرية.
بعد �إجر�ء �لتحقيقات، تبن �أن �حلي��ن �مل�سار �إليه ملك 

مدير �أحد �ملطاعم كائن بد�ئرة �لق�سم.
باأنه  �أن �سبطه �لأجهزة �لأمنية،  و�عرتف �ساحبه، بعد 
ي�سعه د�خل قف�ص حديدي باملطعم جلذب �لز�ئرين، �إل 
�أنه ف�جئ بقيام �حلي��ن بفتح �لقف�ص و�لهرب منه ومل 

يتمكن من �ل�سيطرة عليه.

�سيدة ت�سرق �سماعة رجل بطريقة غريبة
�أحد  �أظهر مقطع فيدي� من د�خل  بهدوء حت�سد عليه، 
�ملطار�ت �سيدة ت�سرق �سماعة ر�أ�ص من �أحد �لركاب، دون 

�أن ينتبه �لأخري لذلك.
و�نت�سر �لفيدي� بكرة على م��قع �لت���سل �لجتماعي، 
�لتي جرت  �ل��قعة،  �سهد  �ل��ذي  �ملطار  ��سم  دون حتديد 

�أمام �أنظار �لركاب ومرت بهدوء غريب.
من  ر�أ����ص  �سماعة  �سق�ط  حلظة  �لفيدي�  مقطع  ووث��ق 
�سري  م��ن  حقيبته  با�ستلم  �ن�سغاله  �أث��ن��اء  �ل��رك��اب  �أح��د 

�حلقائب، بينما �نت�سلتها �ل�سيدة �أمام �أنظار �جلميع.
يفت�ص  ور�ح  �سماعته،  لختفاء  م�سدوًما  �ل��رج��ل  وب���د� 
�ملغادرة  من  �ل�سيدة  متكنت  فيما  �حلا�سرين،  بن  عنها 
يف ه���دوء، وت��رك��ت��ه على بعد �أق���ل م��ن م��رت. وب��ع��د ذلك، 
ظهر مقطع فيدي� �آخر ليكمل �أحد�ث �لق�سة، �إذ ظهرت 
�ل�سماعة  �ساحب  م��ن  تقرتب  وه��ي  جديد  م��ن  �ل�سيدة 

وتعيدها له، وكانت فرحته بالغة با�ستعادة �سماعته.

ما م�سري كالب وخيول امللكة اإليزابيث؟
�لر�حلة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �مل��ل��ك��ة  ����س��ت��ه��رت 
�لكلب  لرتبية  بحبها  �لثانية  �إليز�بيث 
ورك���ب �خلي�ل، وكانت متتلك جمم�عة 
ك����ب����رية م���ن���ه���ا. ف���م���ا ه������ م�������س���ري ه���ذه 

�حلي��نات بعد رحيل �مللكة؟
ط��ل فرتة حكمها، �متلكت �مللكة �أكر من 
و�ساهمت  �لك�رجي  ف�سيلة  من  كلباً   30
�أي�ساً يف �إن�ساء ف�سيلة �لدورجي من خلل 
�أمل��اين مع ف�سيلة �لك�رجي.  تهجن كلب 
م��ن حياتها،  مهماً  وك��ان��ت �جل���ر�ء ج���زء�ً 
و�ساركتها  ج���لت��ه��ا،  يف  �إل��ي��ه��ا  و�ن�����س��م��ت 
�لذي  �لطعام  تناولت  �أنها  وحتى  �ل�سرير 

�أعده �لطهاة �مللكي�ن خ�سي�ساً لها.
ويف وقت وفاتها، كانت �مللكة متتلك �ثنن 
و�ساندي،  م��ي��ك  �ل���ك����رج���ي،  ك����لب  م���ن 
و�أح��د كلب دورج��ي ��سمه كاندي، وكلبة 
رعاية  �أن  وُيعتقد  لي�سي.  ت��دع��ى  �أخ���رى 

كلبها �ملحب�بة �ستنتقل �إىل �أفر�د �أ�سرتها 
م�قع  بح�سب  �حلياة.،  قيد  على  �لباقن 

ميرتو �لربيطاين.
وقالت كاتبة �ل�سرية �مللكية �إنغريد �سي��رد 
ملجلة ني�زويك، "�أتخيل �أن �لعائلة �ستعتني 
بالكلب ، رمبا �أندرو ب�سفته ه� �ل�سخ�ص 
�لذي �أعطاها له، �إنها كلب �سغرية جد�ً 

من ف�سيلة ك�رجي ودورجي".

ماذ� �سيحدث خلي�ل �مللكة؟
مل ترتك �مللكة ور�ءها كلبها فح�سب، بل 
100 ح�سان مبا يف ذلك �ثنان  �أك��ر من 
مبنا�سبة  عليهما  ح�����س��ل��ت  �خل���ي����ل  م���ن 
�ل��ي���ب��ي��ل �ل��ب��لت��ي��ن��ي ل��ه��ا، �أح���ده���م���ا من 
�إمي���ان����ي���ل ماكرون  �ل��ف��رن�����س��ي  �ل��رئ��ي�����ص 
�إلهام  �لأذرب��ي��ج��اين  �لرئي�ص  من  و�لآخ���ر 
علييف، بح�سب م�قع ميرتو �لربيطاين.

املمثلة االأمريكية كايل ريت�شاردز لدى و�شولها حل�شور احتفال ليلة الهالوين يف يونيفر�شال �شتوديوز هوليوود. ا ف ب

مونيكا بيلوت�سي تتاألق يف مهرجان البندقية 
يف  مهرجان  �حلمر�ء  �ل�سجادة  على  بيل�ت�سي   �ليطالية  م�نيكا  �ملمثلة  تاألقت 
تلعب  حيث   Siccità لفيلم  �لول  �لعر�ص  خلل  �لدويل   �ل�سينمائي  �لبندقية 

دور�ً رئي�سياً �ىل جانب �ملمثل فالريي� ما�ستاندريا.
ذ�ت  ��س�د  ف�ستان  يف  �حل��م��ر�ء  �ل�سجادة  على  �ملعتاد  ب�سحرها  بيل�ت�سي  ظهرت 
�لفاخرة  �لفرن�سية  �ل��ع��لم��ة  م��ن  ح���ذ�ء  معه  ن�سقت  �ل�����س��اق،  ط���ل  على  فتحة 
�إطللتها عقد  زّين  بينما  كتفيها،  على  من�سدًل  �سعرها  وتركت   ،Louboutin

من �ملا�ص.
فيلم Siccità للمخرج �لإيطايل باول� فريزي يقدم ن�سخة من روما كمدينة 
تعاين �جلفاف، حيث مل متطر منذ ثلث �سن��ت، مما �أدى �إىل نق�ص �ملياه �لذي 
يقلب �لق��عد و�لعاد�ت ر�أ�ساً على عقب. حياة �لنا�ص يف هذه �ملدينة يربطها و�قع 

ماأ�ساوي و�حد يبحث كل منهم عن خل�سه �ل�سخ�سي.


