
لقطة فيديو النفجارات يف م�صنع اآزوف�صتال يف ماريوبول ن�صرتها جمهورية دونيت�صك االنف�صالية  )ا ف ب( 

بلينكن ونظريته ال�صويدية يف مقر وزارة اخلارجية بوا�صنطن  )رويرتز(

يف ذكرى توحيد القوات امل�سلحة: 

رئي�س الدولة : 6 مايو 1976 حمطة فارقة وعالمة م�سيئة يف م�سرية دولتنا االحتادية
حممد بن را�سد : بات ل�سيادة دولتنا وا�ستقالل قرارنا درعًا ي�سونهما، و�سيفًا بتارًا يردع الطامعني والواهمني
حممد بن زايد : االإمارات توؤمن باأن ال�سالم طريق حتقيق تطلعات ال�سعوب اإىل التقدم والتنمية واالزدهار

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
امل�صّلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
من  ال�������ص���اد����َس  اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ذك��رى توحيد   1976 مايو عام 
القوات امل�صلحة .. حمطٌة فارقٌة 
وعالمٌة ُم�صيئٌة يف م�صريِة دولتنا 
اليوم  ذل����ك  ف��ف��ي  االحت�����ادي�����ة.. 
بتوحيد  القراُر  �صدَر  التاريخي، 
امل�صّلحة حتت علٍم وقيادٍة  قواتنا 
واح��دة؛ حتقيًقا الآم��ال �صعبنا يف 
ُمتطّورة،  ع�صريٍة  ع�صكريٍة  ق��وٍة 
واال�صتقالل،  ال�����ص��ي��ادة  ت�����ص��وُن 
وُتعّزز االأمن واال�صتقرار، وُتر�ّصخ 

قيم الوالء والفداء للوطن.
اأك�����د �صاحب  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

الكرملني: ا�ستخبارات الغرب لن تعرقلنا يف اأوكرانيا 

جتدد القتال يف اآزوف�ستال.. ورو�سيا تدّمر م�ستودعات ذخرية ووقود 
•• عوا�صم-وكاالت:

ق�����ال رئ���ي�������س ال���������وزراء االأوك��������راين 
ب���الده  اإن  ام�������س  ���ص��م��ي��ه��ال  دي��ن�����س 
12 مليار دوالر يف  اأكرث من  تلقت 
اأ���ص��ل��ح��ة وم�����ص��اع��دات مالية  ���ص��ورة 
م��ن��ذ ب����دء ال���غ���زو ال���رو����ص���ي يف 24 
ف���راي���ر. ج���اء ذل���ك خ���الل موؤمتر 
قادة  مب�صاركة  وار�صو  يف  للمانحني 
املفو�صية  ورئي�صة  وال�صويد  بولندا 

االأوروبية.
وق�����ال ال���ك���رم���ل���ني، اخل��م��ي�����س، اإن���ه 
املتحدة  ال���والي���ات  اأن  ج��ي��دا  ي���درك 
حلف  يف  اأخ����رى  ودوال  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
���ص��م��ال االأط��ل�����ص��ي )ال���ن���ات���و( تزود 
مبعلومات  االأوك�����������راين  اجل���ي�������س 
ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، م��وؤك��دا اأن ه���ذا لن 

مينع رو�صيا من حتقيق اأهدافها.
با�صم  املتحدث  تعقيب  ذلك يف  جاء 
على  بي�صكوف  دم��ي��رتي  الكرملني 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  ل�صحيفة  ت��ق��ري��ر 
اأن وا�صنطن قدمت معلومات  يفيد 
ا����ص���ت���خ���ب���ارات���ي���ة ����ص���اع���دت ال���ق���وات 
ق��ادة ع�صكريني  االأوك��ران��ي��ة يف قتل 

رو�س.
الر�صمي  امل����ت����ح����دث  اأع�����ل�����ن  ك���م���ا 
اإم���دادات  اأن  اخلمي�س،  للكرملني، 
حتول  الأوكرانيا  الغربية  االأ�صلحة 

دون نهاية �صريعة للنزاع.
ت�صغيل  ع���ل���ى  ب���ي�������ص���ك���وف  و������ص�����دد 

اآزوف�صتال،  م�����ص��ن��ع  يف  ا����ص���ت���ق���روا 
امل���دن���ي���ني هناك  ع���ر����ص���وا م���ب���ادل���ة 

بالطعام والدواء.
الدفاع  وزارة  اأعلنت  جهتها،  وم��ن 
الرو�صية اأن قواتها دمرت ب�صواريخ 
املا�صية  الليلة  خ��الل  الدقة  عالية 
ع�صكري  م���ط���ار  يف  ج���وي���ا  ع����ت����ادا 
والوقود  ل��ل��ذخ��رية  وم�����ص��ت��ودع��ني 
اإ�صقاط  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
للجي�س  تابعة  حربية  ط��ائ��رات   3
االأوكراين. كما اأكدت اأن مدفعيتها 
اأوكرانية  وم��ع��اق��ل  م��واق��ع  ق�صفت 
عديدة الليلة املا�صية مما اأ�صفر عن 
مقتل 600 مقاتل. ياأتي ذلك فيما 
اأن  الريطانية  الدفاع  وزارة  اأك��دت 
لعملياتها  الرو�صية  ال��ق��وات  تنفيذ 
اأوك����ران����ي����ا مل مي��ن��ع��ه��ا من  ����ص���رق 
ق�صف جميع اأنحاء البالد مبا فيها 

االأهداف املدنية.
الريطانية  الدفاع  وزارة  واأ�صافت 
خ����ارج  مل���ن���اط���ق  رو����ص���ي���ا  ق�����ص��ف  اأن 
���ص��رق اأوك���ران���ي���ا ي��ع��ود ل��رغ��ب��ت��ه��ا يف 
ما  وه��و  االأ�صلحة،  اإم���دادات  عرقلة 
يف�صر �صعيها لل�صيطرة على منافذ 
واأو�صحت  ال���ب���ح���ري���ة.  اأوك����ران����ي����ا 
�صتفتح  القوات  اأن  الرو�صية  الدفاع 
ال�صاد�صة  حتى  �صباحا  الثامنة  من 
م�صاء بتوقيت مو�صكو ممرا اإن�صانيا 
اآزوف�صتال  م�����ص��ن��ع  م��ن��ط��ق��ة  م����ن 

لل�صلب الإجالء املدنيني.

م�صنع  موقع  يف  االإن�صانية  املمرات 
اآزوف�����ص��ت��ال ل��ل��م��ع��ادن، اآخ����ر جيوب 
ميناء  يف  الرو�صي  الهجوم  مقاومة 
ماريوبول االأوكراين اال�صرتاتيجي. 
تعمل  "املمرات  لل�صحافيني:  وقال 
اليوم"، م�صيفا اأن القوات الرو�صية 

ما زالت حتا�صر امل�صنع.
الرو�صي،  اجل��ي�����س  وي���وا����ص���ل  ه����ذا 
اخلا�صة  الع�صكرية  عمليته  تنفيذ 
وت�����دم�����ري امل������واق������ع وال���ت���ج���م���ع���ات 
تدخل  حيث  االأوكرانية،  الع�صكرية 

ي�صتمر  فيما  ال�71،  يومها  احل��رب 
باملزيد من  اإم���داد كييف  ال��غ��رب يف 
االأ�صلحة والعتاد احلربي والذخائر.

م�صت�صار  اأعلن  التطورات،  اآخ��ر  ويف 
القتال  جت��دد  االأوك�����راين  الرئي�س 
ماريوبول،  يف  اآزوف�صتال  م�صنع  يف 
على  االأوك���راين  اجلي�س  �صدد  فيما 
ل�صد  جوي  دف��اع  الأنظمة  احتياجه 

الق�صف ال�صاروخي الرو�صي.
منطقة  ح�����اك�����م  ق��������ال  وق����ب����ل����ه����ا، 
قتلوا  م��دن��ي��ني   5 اإن  ل��وغ��ان�����ص��ك، 

ت�صنه  ال���������ذي  ال���ق�������ص���ف  ب�������ص���ب���ب 
على  املنطقة  على  الرو�صية  القوات 
�صاعة  وال��ع�����ص��ري��ن  االأرب�������ع  م����دى 
تركز  الق�صف  اأن  واأ�صاف  املا�صية. 
وبوبا�صنا  ���ص��ي��ف��ريودون��ت�����ص��ك  يف 
فيما  ولي�صيت�صان�صك.  وه��ري���ص��ك 
اأع��ل��ن��ت اأوك���ران���ي���ا ال��ت�����ص��دي ل�11 

هجوما رو�صيا على اإقليم دونبا�س.
نوفو�صتي  وك��ال��ة  نقلت  وم��ي��دان��ي��اً، 
ع��م��ل��ي��ات ع�صكرية  مل��ق��ر  ع��ن مم��ث��ل 
الذين  االأوك��ران��ي��ني،  امل�صلحني  اأن 

ال�سويد: تلقينا �سمانات اأمريكية يف حال االن�سمام للناتو

وزير اخلارجية اللبناين: بالدنا مل تعد تتحمل النزوح ال�سوري

غوتريي�س يدعو لبنان النتخابات حرة.. وتفكيك �سالح امللي�سيات
املديرة ال�سابقة لديوان قي�س �سعيد:

حتقيق ق�سائي يف ت�سجيالت من�سوبة لنادية عكا�سة
•• الفجر –تون�س:

حتقيق  فتح  ق��ررت  اإنها  تون�س  يف  العامة  النيابة  قالت 
عكا�صة  لنادية  من�صوبة  م�صربة  �صوتية  ت�صجيالت  يف 
املديرة ال�صابقة لديوان الرئي�س قي�س �صعيد، وت�صمنت 
وقد  اجل��م��ه��وري��ة،  برئي�س  م�ًصا  املن�صوبة  الت�صجيالت 

و�صفت نادية عكا�صة الت�صجيالت باملفركة.
باملحكمة االبتدائية يف تون�س  العامة  النيابة  واأو�صحت 
يف  للبحث  الوطنية  ال��وح��دة  كلفت  لها-اأنها  بيان  -يف 
ج���رائ���م االإره������اب واجل���رمي���ة امل��ا���ص��ة ب�����ص��الم��ة ال���رتاب 
امل�صتوجبة،  الفنية  الت�صاخري  واإجراء  بالبحث  الوطني، 
بخ�صو�س حمتوى الت�صجيالت ال�صوتية الواقع تداولها 
واملن�صوب م�صمونها  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  عر 

اإىل مديرة الديوان الرئا�صي �صابقا نادية عكا�صة.

املحكمة  ل��دى  العمومية  النيابة  اأن  ال��ب��الغ،  يف  وج���اء 
املذكورة، اتخذت هذا القرار اعتبارا ملحتوى الت�صريبات 
اأو  مبا�صرة  ب�صفة  اأف��ع��ال  ردود  م��ن  تلته  وم��ا  امل��ذك��ورة، 
التحقق من �صحتها ومالب�صاتها  غري مبا�صرة، وبغاية 

وم�صمونها، وترتيب االآثار القانونية على ذلك.
االطالع  ت��ول��ت  العمومية  النيابة  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ���ص��اف 
االأبحاث  واأن  ال�صوتية،  الت�صجيالت  على حمتوى هذه 
مواقع  على  ال�صفحات  بع�س  وك��ان��ت  ج��اري��ة.  ت���زال  ال 
املنق�صي،  ال�صهر  اأواخ��ر  تداولت  االجتماعي،  التوا�صل 
ت�صجيالت �صوتية متت ن�صبتها اإىل عكا�صة، وفيها م�س 

بالرئي�س التون�صي قي�س �صعّيد.
وكانت عكا�صة قد نفت يف تدوينة على ح�صابها اخلا�س 
تداواه  مت  ما  "في�صبوك"  االجتماعي  التوا�صل  ب�صبكة 

واعترت اأن الت�صريب مفرك واإنه لي�س �صوتها.

•• �صتوكهومل-رويرتز:

اآن  ال�صويد  خارجية  وزي��رة  قالت 
ليند يف وا�صنطن اإن بالدها تلقت 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ن  ���ص��م��ان��ات 
اأثناء  دع���م  ع��ل��ى  �صتح�صل  ب��اأن��ه��ا 
لالن�صمام  طلبا  تقدميها  ف��رتة 
وفح�س  االأطل�صي  �صمال  حللف 
الدول االأع�صاء الثالثني باحللف 

للطلب.
فنلندا  وج��ارت��ه��ا  ال�صويد  وظ��ل��ت 
فرتة  اأثناء  االأطل�صي  حلف  خ��ارج 
رو�صيا  ال��ب��اردة، لكن �صم  احل��رب 
 2014 ع��ام  القرم  جزيرة  ل�صبه 
الدولتني  دف����ع  اأوك���ران���ي���ا  وغ����زو 
�صيا�صاتهما  يف  ال��ت��ف��ك��ري  الإع�����ادة 
احتمال  ت����زاي����د  م����ع  االأم����ن����ي����ة، 

ح�صولهما على ع�صوية احللف.
اأنهما  بالقلق من  البلدان  وي�صعر 
خالل  للخطر  عر�صة  �صيكونان 
الع�صوية،  طلبات  فح�س  عملية 
اإىل  ع��ام  زه��اء  ت�صتغرق  والتي قد 

•• بريوت-وكاالت:

دعا اأمني عام االأمم املتحدة اإىل اإجراء انتخابات نيابية 
اأيار   15 ي��وم  لبنان  يف  و�صاملة  و�صفافة  ونزيهة  ح��رة 
ما  ذلك  بعد  للحكومة  �صريع  ت�صكيل  على  وحث  مايو، 
�صي�صمح بتنفيذ اإ�صالحات تعالج اأزمات البالد املتعددة.
اإىل  اأنطونيو غوتريي�س يف تقريره  العام  االأم��ني  وقال 
اال�صتقطاب  اإن  املتحدة  ل���الأمم  التابع  االأم���ن  جمل�س 
ال�صيا�صي يف لبنان قد تعمق واإن ال�صعب اللبناين ي�صارع 

يومياً لتلبية االحتياجات االأ�صا�صية اجلوهرية.
اأنحاء  جميع  يف  امل��ت��ك��ررة  االح��ت��ج��اج��ات  اإىل  اأ���ص��ار  كما 
ال�صيا�صي  الو�صع  من  عام  اإحباط  اأثارها  والتي  البالد 

واالأزمة االقت�صادية واملالية.
تنفيذ  ب�صاأن  ال�صنوي،  العام ن�صف  االأمني  وكرر تقرير 
قرار جمل�س االأمن لعام 2004، اأن مطالبه الرئي�صية 
املتمثلة يف فر�س احلكومة اللبنانية �صيادتها على جميع 
اأنحاء البالد ونزع �صالح امليلي�صيات اللبنانية وتفكيكها، 

مل يجر تنفيذها.
بدوره، اأكد وزير اخلارجية اللبناين عبداهلل بو حبيب، 

:2022  ،1994  ،1939

فنلندا، ال�سي�سان، اأوكرانيا: ملاذا تت�سابه حروب رو�سيا؟
•• الفجر -اإريك مارتل بور�صيه* -ترجمة خرية ال�صيباين

فيهما  ���ص��ارك  �صابقني  بنزاعني  اأوك��ران��ي��ا  يف  احلالية  احل��رب  ق��ارن��ا  اإذا 
عام  الفنلندية  ال�صوفياتية  -احل���رب  وال��رو���ص��ي  ال�صوفياتي  اجلي�س 
1939 واحلرب االأوىل يف ال�صي�صان يف 1994-1996 -ميكننا فقط 
اأن نتفاجاأ من اأوجه الت�صابه بينهما. ومع ذلك، فاإن ال�صياقات التاريخية 

واالجتماعية خمتلفة متاًما.                  )التفا�صيل �س14(

اأع�صاء  ج��م��ي��ع  عليها  ي��واف��ق  اأن 
احللف.

وقالت ليند للتلفزيون ال�صويدي 
مع  اجتماعها  بعد  وا�صنطن  م��ن 
نظريها االأمريكي اأنتوين بلينكن 
بالطبع لن اأخو�س يف اأي تفا�صيل، 
لكني اأ�صعر باأين متاأكدة جدا من 

اأن لدينا االآن �صماناً اأمريكياً.

ول���ك���ن���ه���ا ا����ص���ت���درك���ت ق���ائ���ل���ة مع 
�صمانات  ل���ي�������ص���ت  اإن�����ه�����ا  ذل��������ك، 
ميكنك  ال  ه��ذه  ملمو�صة،  اأم��ن��ي��ة 
احل�صول عليها اإال اإذا كنت ع�صوا 
ال��ع�����ص��وي��ة يف ح��ل��ف �صمال  ك��ام��ل 
االأط��ل�����ص��ي. واأح��ج��م��ت ل��ي��ن��د عن 
ال��ت��ي ح�صلت  ال�����ص��م��ان��ات  ك�����ص��ف 

عليها من بلينكن.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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الإمارات حتتفي بالذكرى الـ 46 لتوحيد 
القوات امل�صلحة �صمام اأمان الوطن

اأخبار الإمارات

درا�صة حديثة لـ »تريندز« تك�صف الوجه احلقيقي 
للمراأة الإخوانية.. ودورها يف اإ�صعال فتيل العنف

عربي ودويل

»رميونتادا« ثالثة لريال تقوده 
للنهائي ومالقاة ليفربول 

الفجر الريا�صي

حممد بن زايد يزور منزل 
عمر الدرعي يف مدينة العني

•• العني -وام: 

زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�صلحة اأم�س �صعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي املدير التنفيذي 
عام  مدير  واالأوق���اف  االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  يف  االإ�صالمية  لل�صوؤون 

جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�صرعي .. وذلك يف منزله يف مدينة العني.
وتبادل �صموه واحل�صور التهاين واالأمنيات مبنا�صبة عيد الفطر املبارك .. �صائلني 
واليمن  ب��اخل��ري  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ك��رمي��ة  املنا�صبة  ه���ذه  يعيد  اأن  ع��ز وج���ل  امل���وىل 

والركات.
كما تناول اللقاء االأحاديث الودية التي جت�صد خ�صو�صية العالقة التي جتمع قيادة 
دولة االإم��ارات و�صعبها ونهج التوا�صل الدائم االأ�صيل والرتابط الذي يتحلى به 
اإرثاً وقيماً حتافظ عليها االأجيال وحتر�س على ا�صتدامتها  املجتمع والذي ميثل 

وتر�صيخها.               )التفا�صيل �س9(

امل�صلحة  اأن دور قواتنا  رعاه اهلل، 
الثانية  عاما  اخلم�صني  يف  ممتد 
وما يليها، كما كان لها واأجهزتنا 
اإجنازات  يف  رئي�صي  دور  االأمنية 

اخلم�صني االأوىل.
على  احل���ف���اظ  اإن  ���ص��م��وه  وق�����ال 
املبادئ الع�صرة لوثيقة اخلم�صني 
الثانية وممار�صتها ي�صتدعي منا 
وتعزيز  تطوير  يف  ق��دم��اً  امل�صي 
املقدمة  ويف  ال���ذات���ي���ة،  ق��درات��ن��ا 
امل�صلحة  ق���وات���ن���ا  ق������درات  م��ن��ه��ا 
واأج���ه���زت���ن���ا االأم����ن����ي����ة واأج����ه����زة 
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة، م��وؤك��دا �صموه 
اأن  مي��ك��ن  اق��ت�����ص��ادي��ة  تنمية  :ال 
وا�صتقرار  اأم��ن  دون  م��ن  تتحقق 
.. وال �صالم يدوم من دون قوات 

م�صلحة ت�صونه وحتميه. 
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ���ص��م��وه التي 
الوطن"  "درع  جملة  اإىل  وجهها 
ال�صاد�صة  ال����ذك����رى  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
واالأرب������ع������ني ل���ت���وح���ي���د ال����ق����وات 

امل�صّلحة،
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���ص��اح��ب ال�صمو 
اآل نهيان  ال�صيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
اأن  امل�����ص��ل��ح��ة ..  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
ت���وؤم���ن ب�����اأن ال�����ص��الم ه���و طريق 
ال�صعوب  ط����م����وح����ات  حت���ق���ي���ق 
التقدم واالزدهار  اإىل  وتطلعاتها 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأرك�����ان هذا 
ال�صالم يف املنطقة واإيجاد حلول 
 .. االإق��ل��ي��م��ي��ة  ل���الأزم���ات  �صلمية 
بجانب تهيئة الظروف ل�صراكات 
فاعلة من اأجل التنمية واالزدهار 
ولكنها   .. ب��رم��ت��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
تدرك يف الوقت نف�صه اأن ال�صالم 
امل�صتقر وامل�صتدام يحتاج اإىل قوة 
حت��م��ي��ه وم����ن ه��ن��ا ت��ع��ط��ي دول���ة 
لتطوير  كبرية  اأهمية  االإم����ارات 

قواتها امل�صلحة وحتديثها.
وق������ال ����ص���م���وه مب��ن��ا���ص��ب��ة ذك����رى 

 46 ال���  امل�صلحة  ال��ق��وات  توحيد 
بينما  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  نحتفي   ..
تاريخ  م��ن  ن��ب��داأ مرحلة ج��دي��دة 
اإىل  وطننا العزيز ن�صعى خاللها 
مل�صلحة  كبرية  حتقيق طموحات 
ورفاهه  وت��ن��م��ي��ت��ه  �صعبنا  ت��ق��دم 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��االت  يف خمتلف 
وتاأثريها  ب��الدن��ا  م��وق��ع  ت��ع��زي��ز 
وقواتنا   .. وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ذلك  ك��ل  م��ن  القلب  يف  امل�صلحة 
ومعززة  وداع����م����ة  ح��ام��ي��ة  ف��ه��ي 

وباعثة  ال�صاملة  الدولة  لقدرات 
احلا�صر  يف  وال��ث��ق��ة  للطماأنينة 

وامل�صتقبل.
له  امل���غ���ف���ور  اأن  ���ص��م��وه  واأو�����ص����ح 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
مدركا  ك���ان  ثراه"  اهلل  "طيب 
االإمارات  دول��ة  اإن�صاء  بداية  منذ 
التنمية  اأن  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وقوة  يحميها  ���ص��ي��اج  اإىل  حت��ت��اج 

ت�صون مكت�صباتها ومقدراتها.
)التفا�صيل �س3-2(

حتمل  با�صتطاعته  يعد  مل  لبنان  اأن  اخلمي�س،  اأم�����س 
ال���ن���زوح ال�����ص��وري ع��ل��ى اأرا����ص���ي���ه، ف��ه��ن��اك وج����ود هائل 

لنازحني يفوق مقدرات البالد.
وق����ال ب��و ح��ب��ي��ب، ب��ع��د ت���روؤ����س ال��رئ��ي�����س م��ي�����ص��ال عون 
اجتماعاً اليوم خ�ص�س للبحث يف املوقف اللبناين الذي 
بروك�صل  واملنطقة  �صوريا  دع��م  موؤمتر  خ��الل  �صيبلغ 
ومنظمات  حكومات  عن  ممثلني  مب�صاركة  يعقد  ال��ذي 
دولية واإقليمية ومنظمات املجتمع املدين، اإن "لبنان ال 
 ، ي�صاعدوه هو  اأن  اأو  فيه،  النازحني  ي�صاعدوا  اأن  يريد 
اإىل  ال�صوريون  النازحون  عاد  اإذا  بانف�صنا  نهتم  فنحن 
الذي  ال��وزراء  �صنطبق قرار جمل�س  واأ�صاف:  بالدهم. 
قائاًل:  ال�صياق،  ه��ذا  يف  دي��اب  ح�صان  حكومة  يف  اتخذ 
نريد اأن نتعاون مع االأمم املتحدة اإال اأنه يجب اأن ناأخذ 
اأن ميلوا هم علينا م�صلحتنا  االعتبار م�صلحتنا ال  يف 

فنحن نعرفها.
ولفت اإىل اأنه يف العادة يدعو االحتاد االأوروب��ي واالأمم 
املتحدة اإىل هذا املوؤمتر اإال اأنه ب�صبب اختالف الفريقني 
الع��رتا���س االحت���اد االأوروب����ي على دع���وة رو���ص��ي��ا،  فان 

االأمم املتحدة رف�صت امل�صاركة فيه.

الوجه اجلديد للحركة االأمازونية:
الربازيل: تك�ساي �سوروي، 
�سوت ماأ�ساة الهنود احلمر!

•• الفجر -خرية ال�صيباين 

عاًما،   24 �صوروي،  تك�صاي  تبت�صم...  جتعلها  املقارنة 
الطالبة  اإىل  اإ���ص��ارة  ال��رازي��ل، يف  ث��ون��رغ  ه��ي غريتا 
اأجل  ال�صباب من  اإ�صرابات  التي كانت وراء  ال�صويدية 
الوجه  تعتر  التي  تعرتف  رائ��ع��ة،  فتاة  غريتا  امل��ن��اخ. 
اجلديد للحركة الرازيلية لل�صكان االأ�صليني، لكن ما 
تقوله هي، نحن هنود االأمازون نرّدده منذ امد بعيد، 

دون اأن ي�صتمع اإلينا اأحد.    )التفا�صيل �س10(

حرب ال�صي�صان عنف ا�صتثنائي

النا�صطة تك�صاي �صوروي، كانت املمثلة الوحيدة للرازيل يف قمة غال�صكو للمناخ
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 1491 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد- لقاح  1491 جرعة من  املجتمع تقدمي  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  ليبلغ  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  19" خالل 
250.19 جرعة لكل  اللقاح  24،744،646 جرعة ومعدل توزيع  ام�س  حتى 

�صخ�س.  100
اإىل  " و �صعيا   19 " كوفيد -  ال���وزارة لتوفري لقاح  ياأتي ذل��ك متا�صيا مع خطة 
الو�صول للمناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم و التي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد 

احلاالت وال�صيطرة على الفريو�س .

ال�سحة جتري 203،719 فح�سا ك�سفت عن 196 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و301 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  متا�صيا 
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت 
امل�ص�������ابة بفريو�س ك�����ورونا امل�صتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم 
وعزلهم .. اأعلنت ال������وزارة عن اإجراء 203،719 فح�صا جديدا 
املجت������مع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��الل 

با�صت������خدام اأف�ص�����ل واأح������دث تقنيات الفح�س الطبي.
الدولة  يف  والف���ح�س  التق��������صي  اإج����راءات  تكثي��������ف    و�ص�������اهم 
عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع 
196 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات 
ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة، 
 899،637 امل�صجلة  احل���االت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة، 

حالة.

واأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
خالل االأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،302 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 301 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س 
اأعرا�س املر�س  التام من  19 وتعافيها  امل�صتجد كوفيد -  كورونا 
امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد 

وبذلك يكون جمموع حاالت ال�صفاء 883،461 حالة.

يف ذكرى توحيد القوات امل�سلحة: 

رئي�س الدولة : ال�ساد�س من مايو 1976 حمطة فارقة وعالمة م�سيئة يف م�سرية دولتنا االحتادية
واإدارة وتدريًبا  وتنظيًما  ت�سليًحا  الوطني؛  جي�سنا  قدرات  تطوير  يف  • ما�سون 

لالأ�سدقاء وعوًنا  لالأ�سّقاء،  و�سنًدا  الوطنية،  للوحدة  رمًزا  دائًما،  كعهدها  امل�سّلحة،  قواتنا  •�ستظّل 

يف الذكرى ال�ساد�سة واالأربعني لتوحيد القوات امل�سّلحة

حممد بن را�سد : دور قواتنا امل�سلحة ممتد يف اخلم�سني الثانية وما يليها
بات ل�سيادة دولتنا وا�ستقالل قرارنا درعًا ي�سونهما، و�سيفًا بتارًا يردع الطامعني والواهمني

اأظهرت قواتنا يف املعارك التي خا�ستها احرتافية عالية وكفاءة و�سجاعة �سهد لها القريب والبعيد
يف كل املهام، قدمت قواتنا امل�سلحة �سورة م�سرفة لوطننا و�سعبنا، وج�سدت قيم اأبناء االإمارات يف البذل والعطاء

ذكرى توحيد القوات امل�سّلحة تعي�س معنا وفينا، وهي �سفحة م�سرقة تتوا�سل عربها االأجيال

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
 1976 االأعلى للقوات امل�صّلحة"حفظه اهلل" اأن ال�صاد�َس من مايو عام 
ذكرى توحيد القوات امل�صلحة .. حمطٌة فارقٌة وعالمٌة ُم�صيئٌة يف م�صريِة 
دولتنا االحتادية.. ففي ذلك اليوم التاريخي، �صدَر القراُر بتوحيد قواتنا 
امل�صّلحة حتت علٍم وقيادٍة واحدة؛ حتقيًقا الآمال �صعبنا يف قوٍة ع�صكريٍة 
ع�صريٍة ُمتطّورة، ت�صوُن ال�صيادة واال�صتقالل، وُتعّزز االأمن واال�صتقرار، 

وُتر�ّصخ قيم الوالء والفداء للوطن.
جاء ذلك يف كلمة �صموه يف الذكرى ال�صاد�صة واالأربعني لتوحيد القوات 

امل�صّلحة التي نقلتها جملة درع الوطن فيما يلي ن�صها:  
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم اأبنائي القادة وال�صّباط و�صّباط ال�صف وجنود 
قواتنا امل�صّلحة البا�صلة ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اإن ال�صاد�َس 
من مايو �صنة 1976، الذي نحتفل اليوم بذكراه ال�صاد�صة واالأربعني، 
هو حمطٌة فارقٌة وعالمٌة ُم�صيئٌة يف م�صريِة دولتنا االحتادية، ففي ذلك 
امل�صّلحة حتت علٍم وقيادٍة  القراُر بتوحيد قواتنا  التاريخي، �صدَر  اليوم 
واحدة؛ حتقيًقا الآمال �صعبنا يف قوٍة ع�صكريٍة ع�صريٍة ُمتطّورة، ت�صوُن 
الوالء  وُت��ر���ّص��خ قيم  االأم���ن واال���ص��ت��ق��رار،  وُت��ع��ّزز  ال�صيادة واال���ص��ت��ق��الل، 

والفداء للوطن.
لقد ج�ّصد ذلك القرار النظرة الثاقبة للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
"طّيب اهلل ثراهم"،  االإم��ارات  املوؤ�ّص�صني حّكام  القادة  اآل نهيان واإخوانه 
اأرك��ان االحتاد وتعزيز  ا�صتكمال  ُقدًما يف  املُ�صي  الواثق على  واإ�صرارهم 

اأداء واجباته  الوطني؛ ت�صليًحا وتنظيًما وتدريًبا واإدارة، مبا مُيّكنه من 
الوطنية.

فالتحديات واملخاطر التي ُتهّدد منطقتنا وحميطنا االإقليمي والتوّترات 
واال�صطرابات املُ�صتمّرة التي ي�صهدها العامل، ت�صتدعي مّنا، ب�صفتنا قادة 
هذا الوطن، اليقظة واال�صتعداد، والعمل على ح�صد الطاقات، واالرتقاء 
بالقدرات، وامتالك اأحدث الُنظم واالأ�صلحة واملعدات الع�صكرية؛ حفاًظا 
على قواتنا امل�صّلحة يف اأعلى م�صتويات القوة والقدرة واجلاهزية والتفّوق 
من  لتمكينها  واال�صتقرار  االأم��ن  لدولتنا  ي�صمن  مبا  وذل��ك  الدفاعي، 
يف  الفاعلة  واملُ�صاهمة  الطموحة،  م�صروعاتها  تنفيذ  يف  ُق��دًم��ا  املُ�صي 
، وُمكافحة االإرهاب، وتقدمي امل�صاعدة يف  حفظ ال�صالم واالأمن الدولينينْ

مناطق الكوارث والنزاعات.
عالقاتنا  تو�صيع  يف  �صن�صتمّر  والع�صكرية؛  ال�صيا�صية  لروؤيتنا  وتعزيًزا 
قواتنا،  وحتديث  وال�صديقة،  ال�صقيقة  ال��دول  مع  الع�صكري  وتعاوننا 
التي  الوطنية،  الع�صكرية  �صناعاتنا  وتطوير  ت�صليحها،  م�صادر  وتنويع 
اقت�صادنا  لتنويع  املُهّمة  ال��رواف��د  اأح��د  املُتقّدمة،  مُبنتجاتها  اأ�صبحت، 

الوطني املبني على املعرفة.
اأبناء القوات امل�صّلحة االأوفياء نحن فخورون باإجنازاتكم وجناحاتكم يف 
الواجب، فقد  اإليكم يف خمتلف ميادين  اأوكلت  التي  املهام  تنفيذ جميع 
ُمقّدرات  على  احلفاظ  يف  بذلك  واأ�صهمتم  واإخ��ال���س،  بكفاءة  اأّديتموها 
الوطن وحماية ُمكت�صباته، وتعزيز اأمن وا�صتقرار دولتنا و�صعبنا، ويف مّد 

يد العون لن�صرة املظلوم واإغاثة املُحتاج، فلكم مّنا كّل الثناء والتقدير.
بالتحّية اخلال�صة للرعيل االأول من  اليوم املجيد نتقّدم  يف ذكرى هذا 

م�صريته؛ ا�صت�صراًفا واعًيا منهم، باأاّل قوة وال منعة وال تنمية دون جي�س 
ومنذ  واجلاهزية،  الكفاءة  عايل  والت�صليح،  التدريب  جّيد  قوي،  موّحد 
توحيدها، ظّلت القوات املُ�صّلحة احلار�س االأمني للُمكت�صبات، وال�صريك 
اأمٍن  م��ن  وّف��رت��ه لوطننا  وال��ن��ج��اح��ات، مب��ا  االإجن�����ازات  ك��ّل  الرئي�س يف 
واأماٍن وا�صتقرار، وبيئٍة داعمة للتنمية، وما قّدمته من منوذج ُملهم يف 
الت�صحية والتفاين، ولهذا كّله، �صيظّل توحيد قواتنا امل�صّلحة اأحد اأجنح 

ا�صتثماراتنا الوطنية.
اأبنائي ال�صّباط و�صّباط ال�صف واجلنود اليوم وبعد مرور 46 �صنة على 
قرار توحيد قواتنا امل�صّلحة، فاإننا ُنفاخر بكفاءتها وجدارتها وجاهزيتها، 
واإدارة  املُتقّدمة،  الع�صكرية  التكنولوجيا  ا�صتيعاب  يف  الفائق  وجناحها 
اأكرث منظومات ال�صالح تقّدًما وتطّوًرا، واالنخراط الفاعل يف ال�صناعات 
ون�صاًء،  رج��ااًل  ب�صبابنا،  مدعومًة  والتكنولوجية،  والع�صكرية  الدفاعية 
ومبدار�س ومعاهد ومراكز تدريب وكليات واأكادمييات ع�صكرية ُمتقّدمة، 
وبرنامج خدمة وطنية ُير�ّصخ قيم الوالء واالنتماء، ويزرع يف �صبابنا روح 
بناء  مدر�صة  هي  الع�صكرية  فاخلدمة  والت�صحية،  واالن�صباط  النظام 
لتحديات  ا�صت�صراًفا  جاهزيتها؛  وتعزيز  و�صقلها،  الوطنية  ال�صخ�صية 

امل�صتقبل وتكيًفا مع ُمتغرّياته، واغتناًما للُفر�س املُ�صاحبة لها.
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ��ي  فاإنني  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
 ، دب��ي  ، حاكم  ال���وزراء  ، رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب   ، اآل مكتوم 
واأخي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخ��واين   ، امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
املجل�س االأعلى لالحتاد حّكام االإمارات، ما�صون يف تطوير قدرات جي�صنا 

•• دبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
امل�صلحة  دور قواتنا  اأن  "رعاه اهلل" ،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ممتد يف اخلم�صني عاما الثانية وما يليها، كما كان لها واأجهزتنا االأمنية 

دور رئي�صي يف اإجنازات اخلم�صني االأوىل.
وقال �صموه اإن احلفاظ على املبادئ الع�صرة لوثيقة اخلم�صني "الثانية" 
وممار�صتها ي�صتدعي منا امل�صي قدماً يف تطوير وتعزيز قدراتنا الذاتية، 
واأجهزة  االأم��ن��ي��ة  واأجهزتنا  امل�صلحة  قواتنا  ق���درات  منها  املقدمة  ويف 
احلماية املدنية، موؤكدا �صموه : " ال تنمية اقت�صادية ميكن اأن تتحقق 
من دون اأمن وا�صتقرار .. وال �صالم يدوم من دون قوات م�صلحة ت�صونه 
وحتميه ". جاء ذلك يف كلمة �صموه التي وجهها اإىل جملة "درع الوطن" 
مبنا�صبة الذكرى ال�صاد�صة واالأربعني لتوحيد القوات امل�صّلحة، فيما يلي 

ن�صها : // ب�صم اهلل الرحمن الرحيم ..
اأيها املواطنون واملواطنات ..

�صباط وجنود قواتنا امل�صلحة ..
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

قرار  ل�صدور  واالأرب��ع��ني  ال�صاد�صة  ال��ذك��رى  بحلول  واأهنئكم  اأحييكم 
توحيد قوات االإمارات امل�صلحة.

دولتنا  بناء  م�صرية  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  التاريخي  ال��ق��رار  ه��ذا  ك��ان  لقد 
واكتملت حمركات  االحت��اد،  اأرك��ان  االإم��ارات��ي، معه توطدت  ومنوذجنا 
التنمية امل�صتدامة، وانطلقت عملية بناء جي�صنا الوطني، يف �صياق روؤية 
والتدريب  والت�صليح  التوطني  وم�صاريع  ا�صتوعبت خطط  ا�صرتاتيجية 
ول�صيادة  حتميهما،  م��ظ��ل��ة  و�صعبنا  وط��ن��ن��ا  الأم����ن  ف��ب��ات  وال��ت��ح��دي��ث، 
الطامعني  يردع  بتاراً  و�صيفاً  ي�صونهما،  درع��اً  قرارنا  وا�صتقالل  دولتنا 

والواهمني.
الدفاعي  واق��ع��ن��ا  ك��ان   ،1976 م��اي��و   6 التوحيد يف  ق���رار  ���ص��در  ح��ني 
وخططنا  وا�صحة،  وروؤيتنا  كبرية،  كانت  اأحالمنا  لكن  ج��داً،  متوا�صعاً 
طموحة. كنا ن�صابق الزمن، ونذلل ال�صعوبات، ونبتكر احللول للتغلب 

على التحديات وجتاوز العقبات.
وبف�صل روؤية وقيادة والدنا ورمز دولتنا ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه"، انطلقت عملية كرى لبناء قواتنا امل�صلحة، وتوا�صلت 
االنطالقة بقيادة اأخي �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�صمو  �صاحب  واأخ���ي  امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�صلحة.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  ب��دور  واالإ���ص��ادة  التنويه  م��ن  ب��د  ال  وهنا 
�صموه من  تخرج  اأن  فمنذ  امل�صلحة،  قواتنا  تطوير  زاي��د يف م�صرية  بن 

درع اجلزيرة يف حرب حترير الكويت، ومع قوات االأمم املتحدة يف اإقليم 
االإن�صانية  امل�صاعدات  االألغام يف جنوب لبنان، وتقدمي  واإزال��ة  كو�صوفو، 
يف اأفغان�صتان، واأخرياً ولي�س اآخراً، ن�صرة ال�صعب اليمني ال�صقيق، حيث 
اأدت قواتنا دوراً رئي�صياً يف دعم ال�صرعية يف اليمن، واإعادة اإعمار البنى 
عالية  احرتافية  خا�صتها  التي  امل��ع��ارك  يف  قواتنا  واأظ��ه��رت  التحتية؛ 

وكفاءة و�صجاعة �صهد لها القريب والبعيد.
ويف كل هذه املهام، قدمت قواتنا امل�صلحة �صورة م�صرفة لوطننا و�صعبنا، 
وج�صدت قيم اأبناء االإمارات يف البذل والعطاء، �صواء يف ميادين الوغى، 
اأو ميادين العمل االإن�صاين. وقد راكمت قواتنا عر هذه املهام امليدانية 
خرات زادتها قوة وقدرة ومنعة، واأكدت مكانة دولتنا ودورها الفعال يف 

اأمن وا�صتقرار املنطقة.
اأبناء وبنات االإمارات الكرام �صباط وجنود قواتنا امل�صلحة البا�صلة ..

وقد حققنا  امل�صلحة  قواتنا  توحيد  قرار  بذكرى �صدور  احتفاوؤنا  ياأتي 
اأهدافنا يف االأعوام اخلم�صني االأوىل من عمر دولتنا املديد، وانطلقنا يف 
العام االأول من اخلم�صني الثانية بثقة اأكر، وطموحات اأعر�س، وعزم 
اإىل م�صاف  العال و�صواًل  اإىل  بدولتنا و�صعبنا  امل�صي قدماً  اأق��وى على 

الدول االأكرث تقدماً وحت�صراً وفاعلية.
اإجنازات  يف  رئي�صي  دور  االأمنية  واأجهزتنا  امل�صلحة  لقواتنا  ك��ان  وكما 
اخلم�صني االأوىل، فاإن هذا الدور ممتد يف اخلم�صني الثانية وما يليها، 
وهو دور متعاظم مع ما ي�صهده العامل من متغريات جاحمة، ومع ما 
الكرى من تعقيدات وتدافع ومواجهات  الدول  العالقات بني  ت�صهده 
باأ�صره،  ال��ع��امل  على  بظاللها  تلقي  مبا�صرة،  وغ��ري  مبا�صرة  ع�صكرية 
النظام  يف  الفو�صى  من  بحال  وتنذر  الدوليني،  وال�صلم  االأم��ن  وتهدد 
الدويل وموؤ�ص�صاته التي بدت م�صلولة يف التعاطي مع االأزمات الدولية 

املزمنة وامل�صتجدة.
نحن يف االإمارات نر�صد ونتابع التطورات واملتغريات االأمنية وال�صيا�صية 
للتعامل  ونعد  لتاأثرياتها،  ونتح�صب  والعامل،  املنطقة  يف  واالقت�صادية 
مع كل االحتماالت، ونت�صرف مبا يتوافق مع م�صاحلنا العليا، مهتدين 
هدف  اأن  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  "الثانية"  اخلم�صني  لوثيقة  ال��ع�����ص��رة  ب��امل��ب��ادئ 
ال�صيا�صة هو خدمة االقت�صاد، وهدف االقت�صاد هو توفري اأف�صل نوعية 

حياة ل�صعب االإمارات.
 واأن الدعوة لل�صلم وال�صالم واملفاو�صات واحلوار حلل كافة اخلالفات 
هو االأ�صا�س يف ال�صيا�صة اخلارجية لدولتنا، واإن املحرك االأ�صا�صي لهذه 
الدوليني  واالأ���ص��دق��اء  االإقليميني  ال�صركاء  م��ع  ال�صعي  ه��و  ال�صيا�صة 

لرت�صيخ ال�صالم واال�صتقرار االإقليمي والعاملي.
ومن املفروغ منه اأن احلفاظ على هذه املبادئ وممار�صتها ي�صتدعي منا 
امل�صي قدماً يف تطوير وتعزيز قدراتنا الذاتية، ويف املقدمة منها قدرات 
تنمية  فال  املدنية.  احلماية  واأجهزة  االأمنية  واأجهزتنا  امل�صلحة  قواتنا 

كلية �صاندهري�صت الع�صكرية يف العام 1979 والتحق ب�صفوف قواتنا 
فروعه،  بكل  جي�صنا  تطوير  ال�صاغل  و�صغله  رتبها،  يف  وت��درج  امل�صلحة 

تنظيماً وتدريباً وت�صليحاً وت�صنيعاً وتكويناً للكوادر والقيادات.
وقد اأ�صرف �صموه على و�صع وتنفيذ ا�صرتاتيجيات التطوير والتحديث، 
وق����اد م��ن امل���ي���دان ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر، وع��اي�����س اجل��ن��ود وال�����ص��ب��اط يف 
الوطنية  اخل��دم��ة  ب��رن��ام��ج  لنجاح  ال��داف��ع��ة  ال��ق��وة  وك���ان  مع�صكراتهم، 
واالحتياط منذ انطالقه يف العام 2014. وهو الرنامج الذي اأحدث 
نقلة نوعية يف تكوين �صبابنا، من خالل تدريبهم ع�صكرياً، وتعويدهم 
على االن�صباط واإدارة الوقت، واإك�صابهم مهارات قيادية، وتعميق القيم 

الوطنية يف نفو�صهم، وتاأهيلهم للخدمة الفعلية اإذا دعا الداعي.
قدراته  جت�صده  م�صهود  بنجاح  الوطني  جي�صنا  بناء  م�صرية  تكللت  واإذ 
ومكانته و�صمعته وخراته وكفاءة من�صوبيه و�صجاعتهم وعمق انتمائهم 
ووالئهم، فاإن �صنام هذه امل�صرية كان توطني وتاأهيل كافة الرتب يف جميع 
فروع ال�صالح خالل فرتة قيا�صية. وقد حتقق هذ االإجناز اال�صرتاتيجي 
برامج  الت�صليح  �صفقات  رب��ط  عمقت  مدرو�صة  وخطط  دوؤوب  بعمل 
الع�صكرية، حر�صت  واالأكادمييات  املدار�س  اإن�صاء  اإىل  وبادرت  التدريب، 

على تطوير مناهجها واأنظمتها لت�صاهي اأف�صل مثيالتها يف العامل.
ومل تغفل جهود التوطني والتكوين عن دور فاعل للمراأة يف بنية قواتنا 
اأثبت  وكما  والتدريب.  التاأهيل  وفر�س  امل��دار���س  لها  فوفرت  امل�صلحة، 
االإماراتية كفاءة عالية يف املجاالت املدنية، اأثبت كفاءة واقتداراً يف مهام 

املجال الع�صكري كافة، مبا يف ذلك امل�صاركة يف العمليات الع�صكرية.
اأمام  وا�صعاً  الباب  الرتب، فتحنا  كافة  اإجن��از توطني  ومثلما جنحنا يف 
ال�صناعات الدفاعية؛ ومنذ العام 1992 مت ربط برامج الت�صلح برامج 

الت�صنيع ونقل اخلرة.
واأ�صهمت  الدفاعية،  ال�صناعات  القتحام  اخلا�س  القطاع  حتفيز  ومت   
ال�صراكات  وع��ق��د  اخل����رات  ت��ب��ادل  يف  املتخ�ص�صة  ال���دوري���ة  معار�صنا 

وت�صويق منتجات م�صانعنا.
قواتنا  ق���درات  تعزيز  يف  الدفاعية  �صناعاتنا  منتجات  ت�صهم  وال��ي��وم 
مواردنا  ورف���د  اق��ت�����ص��ادن��ا،  وت��ن��وي��ع  ال�صيا�صي،  ق��رارن��ا  ودع���م  امل�صلحة، 
الب�صرية بكفاءات علمية متميزة مبعارفها وخراتها. وقد باتت اإحدى 
�صركاتنا من بني اأكر 25 �صركة �صناعات دفاعية يف العامل، وبات ختم 
" �صنع يف االإمارات" عنواناً للجودة واالتقان، مما عزز موقعنا التناف�صي 
يف �صوق الدفاع الدولية، وبخا�صة يف جماالت ت�صميم وت�صنيع وتطوير 
الفردية،  واالأ�صلحة  واملقذوفات  والذخائر  احلربية،  وال�صفن  املركبات 
اال�صتطالع،  واأجهزة  املدفعية،  وقذائف  لل�صواريخ  امل�صادة  واملنظومات 

واالأنظمة غري املاأهولة مبا يف ذلك امل�صريات "الدرونز".
وقد ترافقت هذه االإجن��ازات مع مهمات جليلة نفذتها قواتنا امل�صلحة 
قوات  و�صمن  لبنان،  يف  العربية  ال��ردع  ق��وات  �صمن  مب�صاركتها  بداية 

الع�صكريني، داعني بالرحمة واملغفرة للراحلني منهم، ومبوفور ال�صحة 
والعافية للذين ما زالوا يرفدون حياتنا بجهودهم املُخل�صة واإ�صهاماتهم 
بدمائهم  �صّحوا  الذين  االأبطال  ل�صهدائنا  والعرفان  والوفاء  اجلليلة، 
بيننا من  واملُقيمني  االإم��ارات،  ل�صعب  والتحّية  للوطن،  ف��داًء  واأرواحهم 

اأبناء الدول ال�صقيقة وال�صديقة.
و�صنًدا  الوطنية،  للوحدة  رم��ًزا  دائًما،  كعهدها  امل�صّلحة،  قواتنا  و�صتظّل 
وحًقا  وواجًبا  �صرًفا  لها  االنتماء  و�صيظّل  لالأ�صدقاء،  وعوًنا  لالأ�صّقاء، 

جلميع املواطنني.
وميّدكم  ُخطاكم،  اخل��ري  طريق  على  ُي�صّدد  واأن  يوّفقكم،  اأن  اهلل  اأ���ص��األ 
بالعزمية ملوا�صلة عطائكم لوطنكم واأّمتكم، واأن يحفظ وطننا و�صعبنا، 

وُيدمي علينا نعمة االأمن واال�صتقرار واالزدهار.
 وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته //.

اقت�صادية ميكن اأن تتحقق من دون اأمن وا�صتقرار. وال �صالم يدوم من 
بالتطورات  اهتمامنا  ف��اإن  وهكذا  وحتميه.  ت�صونه  م�صلحة  ق��وات  دون 
انطالقة  متابعة  عن  حلظة  ي�صغلنا  ال  واالإقليمية  الدولية  واملتغريات 
اال�صرتاتيجي  االإط���ار  اأجن��زن��ا  اأن  بعد  "الثانية"  اخلم�صني  يف  وطننا 
واملحددة  واالأه����داف،  االأول��وي��ات  الوا�صحة  اخلطط  واأع��ددن��ا  لعملنا، 
امل�صاريع والرامج الزمنية، وو�صعنا روؤية ملنظومة العمل احلكومي تعزز 
واجتاهاتها  املتغريات  ا�صت�صراف  على  وقدرتها  للم�صتقبل،  جاهزيتها 

ل�صمان �صرعة التكيف معها، والتح�صب الآثارها.
التي  امل�صلحة  قواتنا  اال�صرتاتيجي  االإط��ار  ي�صمل هذا  وبطبيعة احلال 
باتت مواكبة املتغريات جزءاً من ثقافتها، وا�صت�صراف امل�صتقبل يف قلب 

خططها. 
واأنا على ثقة تامة باأنها �صتوا�صل نهجها يف التطور والتحديث، و�صتواكب 
و�صت�صتخل�س  الع�صكرية،  والتكنولوجيا  ال�صالح  يف  ومتغري  جديد  كل 

الدرو�س امل�صتفادة من اأحدث احلروب يف العامل.
اأبناء وبنات االإمارات الكرام �صباط وجنود قواتنا امل�صلحة البا�صلة ..

مع كل عام تتجدد فيه ذكرى توحيد قواتنا امل�صلحة تزداد ثقتنا بقدرتنا 
على قهر ال�صعاب مهما بدت �صخمة وكاأداء. ونزداد اإمياناً بقدرتنا على 
ال��ذك��رى معطوفة على  فهذه  العمل،  وم��واق��ع  ميادين  ك��ل  االإجن���از يف 
اأبناء وبنات  اإليه قواتنا، جت�صد يف داللتها جهود  امل�صتوى الذي و�صلت 
دول  ب��ني  �صاأنها  واإع���الء  دولتنا  بناء  م�صرية  يف  وعطاءاتهم  االإم����ارات 

العامل.
ان الذكرى التي نحتفي بها اليوم ال تنق�صي بانق�صاء اليوم، الأنها تعي�س 
وحمطة  االأج��ي��ال،  عرها  تتوا�صل  م�صرقة  �صفحة  وه��ي  وفينا،  معنا 
بهية ت�صيء �صرديتنا الوطنية، وتغني ثقافتنا وهويتنا، وت�صارك يف ر�صم 

معامل م�صتقبلنا.
يف هذه الذكرى نحّيي رجال ون�صاء قواتنا امل�صلحة، درع الوطن وح�صنه 
�صهدائنا  اأرواح  نحّيي  و  وا�صتقراره.  اأمنه  على  ال�صاهر  وحار�صه  املنيع، 
�صدر  عوا  ور�صّ معدننا،  اأ�صالة  واأظهروا  هاماتنا،  رفعوا  الذين  االأب��رار 
ال�صهداء  اأ���ص��ر  ونحّيي  وال��ف��خ��ار.  املجد  باأو�صمة  ومواطنة  م��واط��ن  ك��ل 
ال�صابرين املحت�صبني الذين اأن�صاأوا اأبناءهم على حب الوطن واال�صتعداد 

لفدائه باأرواحهم.
واأختم بحمد اهلل الذي اأكرمنا واأفا�س علينا من نعمة، ووفقنا خلدمة 
االأمن  وطننا  على  ي��دمي  اأن  وت��ع��اىل  �صبحانه  واأ���ص��األ��ه  واأم��ت��ن��ا.  �صعبنا 

واالأمان، واأن يلهمنا �صواء ال�صبيل، وير�صدنا اإىل ما يحب وير�صى.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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اأخبـار الإمـارات

مبنا�سبة الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات امل�سلحة : 

حممد بن زايد : االإمارات تعمل على تعزيز ال�سالم وتوؤمن باأنه طريق حتقيق تطلعات ال�سعوب اإىل التقدم والتنمية واالزدهار
قواتنا امل�سلحة حامية وداعمة ومعززة لقدرات الدولة ال�ساملة وباعثة للطماأنينة والثقة يف احلا�سر وامل�ستقبل
ت�سحيات �سهداء االإمارات االأبرار وما �سطروه من بطوالت �ستظل باقية اأبد الدهر تلهم االأجيال بعد االأجيال 

نتطلع نحو مزيٍد من التطوير لقواتنا امل�سلحة لتظل رمزًا لعزة االإمارات ومنعتها وعونًا للحق والعدل و�سندًا لالأ�سقاء واالأ�سدقاء 
القوات امل�سلحة االإماراتية وهلل احلمد ، غدت من اأقوى جيو�س املنطقة واأكرثها تطورًا واحرتافية

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة .. اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
توؤمن باأن ال�صالم هو طريق حتقيق طموحات ال�صعوب وتطلعاتها اإىل 
التقدم واالزدهار وتعمل على تعزيز اأركان هذا ال�صالم يف املنطقة واإيجاد 
ل�صراكات  الظروف  تهيئة  بجانب   .. االإقليمية  لالأزمات  �صلمية  حلول 
فاع�����لة من اأجل التنمية واالزده��ار يف املنطقة برمتها .. ولكنها تدرك 
حتميه  ق��وة  اإىل  يحتاج  وامل�صتدام  امل�صتقر  ال�صالم  اأن  نف�صه  الوقت  يف 
امل�صلحة  قواتها  لتطوير  كبرية  اأهمية  االإم���ارات  دول��ة  تعطي  هنا  ومن 

وحتديثها .
.. نحتفي   46 ال�  امل�صلحة  القوات  ذك��رى توحيد  �صموه مبنا�صبة  وق��ال 
بهذه الذكرى بينما نبداأ مرحلة جديدة من تاريخ وطننا العزيز ن�صعى 
وتنميته  �صعبنا  ت��ق��دم  مل�صلحة  ك��ب��رية  ط��م��وح��ات  حتقيق  اإىل  خاللها 
وتاأثريها  بالدنا  موقع  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  املجاالت  خمتلف  يف  ورفاهه 
يف املنطقة والعامل .. وقواتنا امل�صلحة يف القلب من كل ذلك فهي حامية 
يف  والثقة  للطماأنينة  وباعثة  ال�صاملة  الدولة  لقدرات  ومعززة  وداعمة 

احلا�صر وامل�صتقبل.
واأو�صح �صموه اأن املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
اأن  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  اإن�صاء  بداية  ثراه" كان مدركا منذ 
ومقدراتها  مكت�صباتها  ت�صون  وق��وة  يحميها  �صياج  اإىل  حتتاج  التنمية 
ولذلك اأعطى اأهمية كبرية للقوات امل�صلحة وتطويرها وتعزيز قدراتها، 
ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �صار عليه من بعده �صاحب  ال��ذي  النهج  وهو 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
وا�صتح�صر  املنا�صبة  ب��ه��ذه  امل�صلحة  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  جميع  �صموه  وه��ن��اأ 
ت�صحيات �صهداء االإم��ارات االأب��رار يف كل املواقع داخل الوطن وخارجه 
�صتظل  االإماراتية  الوطنية  �صجل  يف  را�صخة  بطوالت  من  �صطروه  وما 
باقية اأبد الدهر تلهم االأجيال بعد االأجيال .. كما ا�صتح�صر بكل تقدير 
وعرفان كل االأجيال التي مرت يف تاريخ املوؤ�ص�صة الع�صكرية االإماراتية 
وتعزيز  تطويرها  م�صرية  يف  ب���ارزة  ب�صمات  م��ن  تركته  وم��ا  العريقة 

قدراتها عر خمتلف املراحل التي مرت بها.
وفيما يلي ن�س كلمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف 

ذكرى توحيد القوات امل�صلحة ال� 46:
 اأبنائي االأعزاء ..

اإننا نعي�س يف بيئة اإقليمية ودولية م�صطربة و�صريعة التحول والتغري، 
االأمن  على  واخل��ط��ر  التهديد  م�صادر  م��ن  الكثري  طياتها  يف  وحتمل 
الوطني للدول يف كل مكان .. وهذا يفر�س علينا اأعلى درجات اليقظة 
واال�صتعداد واأن نكون دائماً قادرين على التعامل مع التغريات املت�صارعة 

يف العامل من حولنا بوعي ومعرفة.
الع�صكرية  بعقيدتها  البا�صلة،  امل�صلحة  قواتنا  باأن  كاملة  ثقة  واأنا على   
بتطوير  و�صغفهم  لوطنهم  وحبهم  ووالئهم  اأبنائها  ووطنية  الرا�صخة 
اكت�صبتها  كبرية  خ��رة  من  متلكه  ما  اإىل  اإ�صافة  ال���دوام  على  اأنف�صهم 
على مدى عقود طويلة لديها وعي كامل بكل التطورات والتغريات يف 
واآليات  وا�صرتاتيجيات  ب��روؤى  مواكبتها  على  وق��ادرة  والعامل،  املنطقة 
التقليدية  �صواء  والتهديد  للتعامل مع كل م�صادر اخلطر  عمل فاعلة 
ال�صباط  اأبنائي  اأو حجمها.  كان م�صدرها  اأي��اً  التقليدية  اأو غري  منها 

و�صباط ال�صف واجلنود..
اأق���وى جيو�س  ، غ��دت م��ن  االإم��ارات��ي��ة وهلل احلمد  امل�صلحة  ال��ق��وات  اإن 
املنطقة واأكرثها تطوراً واحرتافية، وهذا بف�صل ا�صرتاتيجية التطوير 
والتحديث املمتدة منذ عهد ال�صيخ زايد " رحمه اهلل " والتي تركز على 
على  �صواء  واجلاهزية  والتفوق  التميز  اأ�صباب  بكل  امل�صلحة  قواتنا  رفد 
م�صتوى التدريب اأو االأ�صلحة واملعدات اأو املعاهد املتخ�ص�صة التي تعزز 
بكل ما هو جديد يف  اأف��راده��ا  لها وتو�صع معرفة  العلمية  القاعدة  من 
اإن ما �صهدته  التخ�ص�صات.  الع�صكرية احلديثة يف كل  واملعارف  العلوم 
ال�صناعات الدفاعية االإماراتية من تطور كبري خالل ال�صنوات املا�صية 
وما حتظى به من تقدير يف املنطقة، وما تقيم من �صراكات فاعلة على 
واالعتزاز،  الفخر  على  يبعث  اأم���ر  ه��و  وال��ع��امل��ي،  االإقليمي  امل�صتويني 
الذات  واالع��ت��م��اد على  ال��ق��وة  اأ�صباب  م��ن  امل�صلحة مب��زي��ٍد  قواتنا  ومي��د 
تنويع  خ��الل  م��ن  ال��وط��ن��ي  اقت�صادنا  تعزيز  يف  ي�صهم  اأن���ه  ع��ن  ف�صاًل 
م�صادر دخله وتعميق قاعدته املعرفية والتكنولوجية.. و�صنوا�صل دفع 
�صناعاتنا الدفاعية اإىل االأمام با�صتمرار كونها واحدة من اأهم اأولوياتنا 

ال�صناعية.
اأبنائي ال�صباط و�صباط ال�صف واجلنود..

اإن دولة االإم��ارات العربية املتحدة توؤمن باأن ال�صالم هو طريق حتقيق 
تعزيز  على  وتعمل  والرخاء،  التقدم  اإىل  وتطلعاتها  ال�صعوب  طموحات 
اأركان هذا ال�صالم يف املنطقة واإيجاد حلول �صلمية لالأزمات االإقليمية 
وتهيئة الظروف ل�صراكات فاعلة من اأجل التنمية واالزدهار يف املنطقة 

برمتها.

بكل  البا�صلة  امل�صلحة  قواتنا  اأبناء  واجلنود،  ال�صف  و�صباط  ال�صباط 
واالأربعني  ال�صاد�صة  الذكرى  مبنا�صبة  بخري  واأنتم  عام  كل   .. فروعها 
نبداأ  بينما  ال��ذك��رى  بهذه  نحتفي   .. البا�صلة  امل�صلحة  قواتنا  لتوحيد 
حتقيق  اإىل  خاللها  ن�صعى  ال��ع��زي��ز،  وطننا  ت��اري��خ  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
خمتلف  يف  ورف��اه��ه  وتنميته  �صعبنا  ت��ق��دم  مل�صلحة  ك��ب��رية  ط��م��وح��ات 
املجاالت، وتعزيز موقع بالدنا وتاأثريها يف املنطقة والعامل .. وقواتنا 
امل�صلحة يف القلب من كل ذلك .. حامية وداعمة ومعززة لقدرات الدولة 

ال�صاملة وباعثة للطماأنينة والثقة يف احلا�صر وامل�صتقبل.
ويف هذه املنا�صبة الوطنية الغالية نرتحم على املغفور له ال�صيخ زايد بن 
القرار  اتخذوا  الذين  املوؤ�ص�صني،  القادة  واإخوانه من  نهيان  اآل  �صلطان 
مايو  �صهر  من  ال�صاد�س  يف  امل�صلحة  القوات  بتوحيد  احلكيم  التاريخي 
وتقدمه  لوحدته  ال�صلب  واالأ�صا�س  الوطن  ح�صن  لتكون   1976 عام 
االأبرار  �صهدائنا  ت�صحيات  ن�صتح�صر  كما  املا�صية..  العقود  مدى  على 
يف كل املواقع، داخل الوطن وخارجه، وما �صطروه من بطوالت را�صخة 
يف �صجل الوطنية االإماراتية �صتظل باقية اأبد الدهر تلهم االأجيال بعد 

االأجيال..
تاريخ  يف  مرت  التي  االأجيال  كل  وامتنان  وعرفان  تقدير  بكل  ونتذكر 
بارزة  ب�صمات  من  تركته  وم��ا  العريقة  االإم��ارات��ي��ة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
مرت  التي  املراحل  خمتلف  عر  قدراتها  وتعزيز  تطويرها  م�صرية  يف 
مزيٍد  نحو  واإ���ص��رار،  وطموح  ثقة  بكل  نتطلع،  نف�صه  الوقت  ويف  بها.. 
لتظل  املقبلة  الفرتة  خ��الل  امل�صلحة  لقواتنا  والتحديث  التطوير  من 
رمزاً لعزة دولة االإمارات ومنعتها وعوناً للحق والعدل و�صنداً لالأ�صقاء 

واالأ�صدقاء وعن�صر ا�صتقرار و�صالم يف املنطقة والعامل.
ال�صيخ  ك��ان  لقد  واجل��ن��ود..  ال�صف  و�صباط  ال�صباط  االأع���زاء،  اأبنائي 
زايد، رحمه اهلل، مدركاً منذ بداية اإن�صاء دولة االإمارات العربية املتحدة 
اأن التنمية حتتاج اإىل �صياج يحميها، وقوة ت�صون مكت�صباتها ومقدراتها، 
ولذلك اأعطى اأهمية كبرية للقوات امل�صلحة وتطويرها وتعزيز قدراتها، 
ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �صار عليه من بعده �صاحب  ال��ذي  النهج  وهو 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
وقد كانت قواتنا امل�صلحة على العهد بها دائماً يف مواجهة كل التحديات 
ال��ت��ي م���ر ب��ه��ا ال���وط���ن وامل��ن��ط��ق��ة خ���الل ال��ع��ق��ود امل��ا���ص��ي��ة، وب�����اإذن اهلل 
واأهدافها  املعادية  القوى  عندها  تتحطم  التي  القوية  ال�صخرة  �صتظل 

وموؤامراتها ال�صريرة.
 اأبنائي ال�صباط و�صباط ال�صف واجلنود..

اإىل  اأن ال�صالم امل�صتقر وامل�صتدام يحتاج  ولكنها تدرك يف الوقت نف�صه، 
اأ�صباب  تغذية  على  دائماً  تعمل  لل�صالم  املعادية  القوى  واأن  قوة حتميه 
بقاءها ويخدم  املنطقة الأن هذا ما ي�صمن  اال�صتقرار يف  وع��دم  التوتر 
اأهدافها وتطلعاتها ومن هنا تويل دولة االإمارات اأهمية كبرية لتطوير 
العقود  ق�صوى خالل  اأولوية  ذلك  و�صيظل  امل�صلحة وحتديثها،  قواتها 
املقبلة كما كان خالل العقود املا�صية، الأنها هي الدرع الواقي للوطن يف 
اأبنائي ال�صباط و�صباط  اأوقات االأزم��ات واملحن.  اأوقات ال�صالم كما يف 

ال�صف واجلنود..
يف هذه املنا�صبة الوطنية املجيدة، اأوجه التحية والتقدير البنة االإمارات 
الرائدة التي اأ�صهمت بفعالية واإخال�س يف م�صرية قواتنا امل�صلحة خالل 
العقود املا�صية، واأثبتت قدرتها على حتمل م�صوؤوليات العمل الع�صكري 
املنظومة  �صمن  واالأ���ص��ا���ص��ي  املهم  دوره���ا  ولها  ك��ب��رية،  بكفاءة  ال�صعبة 

الع�صكرية االإماراتية خالل ال�صنوات املقبلة.
كما اأحيي �صبابنا الذين يقبلون بحب ووالء على اأداء اخلدمة الوطنية 
واالحتياطية، ويحر�صون على اال�صتفادة منها يف تعزيز قدراتهم وتو�صيع 

خراتهم ومعارفهم خلدمة وطنهم يف كل مواقع العمل الوطني.
على الرغم من اأهمية االأ�صلحة واملعدات احلديثة يف تعزيز قدرات قواتنا 
االأه��م �صمن عنا�صر قوتها الأنه  الب�صري هو  العن�صر  .. يظل  امل�صلحة 
املنوط به ا�صتخدام هذه االأ�صلحة واملعدات، والذي يحمل يف قلبه وعقله 
قيم الوالء للوطن والت�صحية من اأجله بكل غال ونفي�س. ولذلك فاإن 
العن�صر الب�صري له اأهميته املحورية يف خطط تطوير القوات امل�صلحة 

االإماراتية يف املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.
الوطنية  الذكرى  هذه  يف  واجلنود..  ال�صف  و�صباط  ال�صباط  اأبنائي   
الغالية، اأرفع اأ�صمى اآيات التهاين اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�صلحة " حفظه اهلل 
" و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واأ�صحاب ال�صمو حكام االإم��ارات واإىل 

كل اأبناء قواتنا امل�صلحة البا�صلة، و�صعب االإمارات..
وكل عام وبالدنا يف عزة وتقدم وا�صتقرار ووحدة.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حاكم ال�سارقة : نفتخر بتوحيد قواتنا امل�سلحة التي 
كانت وال زالت من االأركان االأ�سا�سية للدولة

•• ال�صارقة -وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة اأننا 
امل�صلحة  ال��ق��وات  بتوحيد  نفتخر 
االإم��ارات��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت وال زالت 
من االأركان االأ�صا�صية للدولة التي 

عمل عليها القادة املوؤ�ص�صون .
���ص��م��وه التي  ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة 
الوطن"  "درع  جملة  اإىل  وجهها 
ال�صاد�صة  ال�����ذك�����رى  مب���ن���ا����ص���ب���ة 
واالأربعني لتوحيد القوات امل�صّلحة، 
فيما يلي ن�صها :يف مثل هذا اليوم 
بذكرى  ن��ح��ت��ف��ي  ع�������ام،  ك����ل  م����ن 
توحيد القوات امل�صلحة االإماراتية، 
االأركان  م��ن  زال��ت  وال  كانت  التي 
االأ�صا�صية للدولة التي عمل عليها 
وحدة  ل�صمان   ، املوؤ�ص�صون  القادة 
ب���الدن���ا واحت�����اد اإم���ارات���ن���ا، ونحن 
نفتخُر بها وبتوحيدها وهو االأمُر 
ال���ذي ع��م��ل ع��ل��ى اإك��م��ال اجلهود، 
ال�����ص��ف��وف، و���ص��ب��ق��ه �صدُق  و���ص��ّم 
قواٍت  لتكوين  و�صالمتها،  النوايا 
اأمينٍة موحدٍة حتر�ُس تراب واأر�س 
يريد  �صوء  كل  الغايل من  الوطن 
اأن مي�ّصُه، ومن كّل مكروه يريد اأن 

يُقرب منه ومن اأهله.
اآيات  اأ�صمى  نرفع  املنا�صبة  وبهذه 

�صاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل" ، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  واإىل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  عهد 

اأ�صحاب  واإىل  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
كافة  واإىل  االإم���ارات  حكام  ال�صمو 
���ص��ب��اط و����ص���ف ���ص��ب��اط واأف������راد 
امل�صلحة، مبنا�صبة الذكرى  قواتنا 
لتوحيد  واالأرب�����ع�����ني  ال�������ص���اد����ص���ة 
ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة ، 
بالدنا  ي���ح���ف���ظ  اأن  اهلل  داع�������ني 
ويدمي  امل�صلحة،  وقواتنا  و�صعبنا 
وتقدماً  وترابطاً  اأمناً  نعمه  علينا 

وازدهاراً .

حاكم عجمان : قواتنا امل�سلحة م�سنع الرجال وعرين االأبطال واحل�سن احل�سني للدفاع عن الوطن ومكت�سباته
•• عجمان -وام:

حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 
قواتنا  اأن  عجمان  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
امل�صلحة البا�صلة تلعب يف اخلم�صني 
ع��ام��ا اجل���دي���دة م��ن ع��م��ر دولتنا 
وفاعال  دورا حيويا ومهما  الفتية 
�صيا�صة  اأه��داف وغايات  يف حتقيق 
�صيما  وال  اخل���ارج���ي���ة  االإم���������ارات 
وال�صلم  االأم���ن  بحفظ  يتعلق  م��ا 
ال�صعيدين  ع���ل���ى  واال�����ص����ت����ق����رار 
االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل واإع�����الء قيم 
التحديات  مواجهة  يف  الت�صامن 
اخلليجي  االأم�������ن  ت����واج����ه  ال���ت���ي 

والعربي.
وقال �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ملجلة  ال��ك��ل��م��ة  - يف 
الذكرى  مبنا�صبة  الوطن"  "درع 
امل�صلحة  ال��ق��وات  لتوحيد   46 ال��� 
على  اأث��ب��ت��ت  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  اإن   -
مدى ال�صنوات املا�صية اأنها م�صنع 
الرجال وعرين االأبطال واحل�صن 
الوطن  ع����ن  ل���ل���دف���اع  احل�������ص���ني 
وعنوان  واإجن����ازات����ه  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه 
الوطنية والتفاين يف خدمة الوطن 
والذود عن حيا�صه، وال�صند للحق 
واالأمن،  لل�صالم  والداعم  والعدل 
اأمن  حفظ  على  ال�صاهرة  والعني 
املتمتعني  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 

بنعيم اال�صتقرار والطماأنينة.
ويف ما يلي ن�س الكلمة : // ميثل 
ال�صاد�س من مايو من كل عام اأحد 
االأي���ام اخل��ال��دة يف ذاك���رة الوطن، 
ف��ال��ي��وم ون��ح��ن نحيي ال��ذك��رى ال� 
امل�صلحة  قواتنا  توحيد  على   46

اإىل عهد  امتد  وال��ذي  ثراه"،  اهلل 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

اهلل". "حفظه 
املنا�صبة  ه������ذه  يف  يل  وي���ط���ي���ب 
فيها  ن�����ص��ت��ذك��ر  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
البوا�صل  االإم���ارات  اأبطال  م�صرية 
ونرتحم فيها على �صهدائنا االأبرار 
االأمة  وج���دان  يف  ذك��راه��م  ونخلد 
�صاحب  اإىل  اأتوجه  اأن  االإماراتية 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 
اهلل"  "حفظه  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

مباء  �صطر  وطني  باإجناز  نحتفي 
االإن�صانية  ذاك�������رة  يف  ذه�����ب  م����ن 
اإجن���ازات  ال��دول��ة ونعي�س  وت��اري��خ 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة االإم����ارات����ي����ة االأب���ي���ة 
اأمن  حفظ  يف  اأهميتها  ونتلم�س 
واأمان �صعبنا ومكت�صباتنا الوطنية 
واالإجنازات اجلليلة منذ توحيدها 
وتطويرها على مر  1976م  عام 
العقود حتى اأ�صبحت رمزاً �صاخما 
للكفاءة  ع��ري�����ص��اً  وع��ن��وان��ا  ل��ل��ق��وة 
ب��ع��د ف�صل  واالح���رتاف���ي���ة وذل����ك 
الكبري  ال��دع��م  بف�صل  ت��ع��اىل  اهلل 
ال�صيخ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  اأواله  ال�����ذي 
"طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�صحاب  للقوات امل�صلحة واإخواين 
املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�����ص��ي��وخ  ال�����ص��م��و 
االأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم����ارات 
باأ�صمى  ال��ك��رمي  االإم����ارات  و�صعب 
اآيات التهاين والتريكات وم�صاعر 

املحبة والتقدير.
التي  املتجددة  الذكرى  هذه  تعر 
ع��ن قيمة  ع���ام  ك��ل  حت��ل علينا يف 
ب��ه��ا موؤ�ص�صو  اآم����ن  ال��ت��ي  ال���وح���دة 
الدولة وقادتها الكبار على راأ�صهم 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ثراه"،  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
وجت�����ص��د ال��ل��ب��ن��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة التي 
تر�صيخ  ال���دول���ة يف  ع��ل��ي��ه��ا  ق��ام��ت 
االحت��اد وروح االحت��اد يف النفو�س 
على  والتاأكيد  والقلوب  والعقول 
الوطنية  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود  اأه��م��ي��ة 
وب���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة ع�����ص��ك��ري��ة قوية 
اإىل جنب  اأف��راده��ا جنبا  ي��رتا���س 
يف ي��د واح����دة وحت���ت راي���ة واحدة 
حري�صة  ر���ص��ي��دة  ق���ي���ادة  ظ���ل  ويف 
اأ���ص��د احل��ر���س على ال��وط��ن وعلى 
املواطن وعلى كل ُمقيم على اأر�س 

دولتنا احلبيبة.
املا�صية  ال�������ص���ن���وات  م����دى  وع���ل���ى 
م�صنع  اأنها  امل�صلحة  قواتنا  اأثبتت 
الرجال وعرين االأبطال واحل�صن 
الوطن  ع����ن  ل���ل���دف���اع  احل�������ص���ني 
وعنوان  واإجن����ازات����ه  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه 
الوطنية والتفاين يف خدمة الوطن 

والذود عن حيا�صه وال�صند للحق 
واالأمن  لل�صالم  وال��داع��م  والعدل 
اأمن  حفظ  على  ال�صاهرة  والعني 
املتمتعني  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
بحمد اهلل تعاىل بنعيم اال�صتقرار 

والطماأنينة.
ويف اخلم�صني اجل��دي��دة م��ن عمر 
دولتنا الفتية تلعب قواتنا امل�صلحة 
البا�صلة دورا حيويا ومهما وفاعال 
�صيا�صة  اأه��داف وغايات  يف حتقيق 
�صيما  وال  اخل���ارج���ي���ة  االإم���������ارات 
وال�صلم  االأم���ن  بحفظ  يتعلق  م��ا 
ال�صعيدين  ع���ل���ى  واال�����ص����ت����ق����رار 
االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل واإع�����الء قيم 
التحديات  مواجهة  يف  الت�صامن 
اخلليجي  االأم�������ن  ت����واج����ه  ال���ت���ي 
م�صلحة  ي��خ��دم  ومب����ا  وال���ع���رب���ي، 
�صورتها  م���ن  وي���ع���زز  االإم���������ارات 
باعتبارها  وامل�������ص���رف���ة  امل�������ص���رق���ة 
ق���وة اأم���ن وا���ص��ت��ق��رار و���ص��الم على 
والعاملي،  االإق��ل��ي��م��ي  ال�����ص��ع��ي��دي��ن 
واالإيجابية  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�����ص��اه��م��ة 
مع املجتمع ال��دويل يف كل ما من 
واال�صتقرار  االأم���ن  تر�صيخ  �صاأنه 
وال��ت��ن��م��ي��ة وال����رخ����اء واالزده��������ار، 
والتعاي�س  ال�����ص��الم  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز 
والتعاون والتفاهم ونبذ اخلالفات 

واالنق�صامات واحلروب.
نتوجه  اخلالدة  الذكرى  هذه  ويف 
القدير  العلي  امل��وىل  اإىل  بالدعاء 
اأن يحفظ قادتنا واأن يدمي عليهم 
على  ينعم  واأن  وال�صعادة  ال�صحة 
التقدم  من  باملزيد  الغايل  وطننا 
واالزده�����ار واالأم����ن وال�����ص��الم واأن 
القوة،  امل�صلحة  قواتنا  على  ي��دمي 

والرفعة، والعزة، واملنعة //.



اجلمعة    6  مايو    2022  م   -    العـدد   13535  
 Friday     6   May   2022   -  Issue No   13535

04

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

قال �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي اإنه يف ال�صاد�س من مايو من كل عام نتوقف اأمام حدث كبري 
االإم���ارات،  ت��اري��خ  يف  مهمة  حت��ول  ونقطة  فا�صلة  عالمة  �صكل 
اإذ ي�صادف هذا  دول��ة االحت��اد  ق��ام عليها �صرح  رئي�صية  وركيزة 
اإيذانا  امل�صلحة،  قواتنا  بتوحيد  التاريخي  القرار  ذك��رى  اليوم 
ببدء مرحلة جديدة انطلقت معها �صواعد اأبناء االإمارات تبني 
من  عاما   50 خ��الل  متكنت  فتية  دول��ة  اأ�ص�س  وتر�صي  وتعمر 
قيامها من اأن توجد منوذجا تنمويا فريدا باإجنازات ا�صتحقت 

بجدارة تقدير العامل واحرتامه �صمن خمتلف املجاالت.
واأك��د �صموه - يف كلمة وجهها عر جملة درع الوطن مبنا�صبة 
اأنه   - امل�صلحة  ال��ق��وات  لتوحيد  واالأرب��ع��ني  ال�صاد�صة  ال��ذك��رى 
بف�صل فطنة قائد حمب ل�صعبه، وحر�س والد اأراد الأبناء وبنات 
يت�صدروا م�صاف  واأن  التميز  اأعلى مراتب  يكونوا يف  اأن  وطنه 
للمغفور  القرار احلكيم  كان  امل�صتقبل،  وال�صعوب �صانعة  االأمم 
وبدعم  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له 
االإماراتية،  امل�صلحة  ال��ق��وات  توحيد  املوؤ�ص�صني  ال��ق��ادة  اإخ��وان��ه 
لتكون الدرع الذي يحمي مقدرات الوطن، وي�صون عليه �صيادته 
امل�صا�س  نف�صه  له  ت�صول  ي��ردع كل من  ال��ذي  وال�صيف  و هيبته، 

مبكت�صباته اأو تهديد �صالمته.
واالأربعني  ال�صاد�صة  بالذكرى  احتفالنا  ومع  " اليوم،  واأ�صاف: 
واجبة  وت��ق��دي��ر  اإع����زاز  حت��ي��ة  ن��وج��ه  امل�صلحة،  ق��وات��ن��ا  لتوحيد 
ملا قدموه  وامليادين،  املواقع  البوا�صل و�صمن خمتلف  الأبطالها 
ويقدمونه من بذل وعطاء وت�صحيات، ذودا عن حيا�س الوطن 

و�صونا ملكانته وحفظا لرايته عالية يف �صماء العزة والكرامة".
ونوه �صموه مبا �صطره اأبطال القوات امل�صلحة من اأروع مالحم 
ومنيعا  �صاخما  دائ��م��ا  االإم����ارات  ا�صم  ليظل  وال��ف��داء  الوطنية 
ليقدموا املثال والقدوة يف االنتماء لهذه االأر�س الطيبة والوالء 
وقت  كل  يف  ال��واج��ب  ن��داء  لتلبية  وامل��ب��ادرة  الر�صيدة،  لقيادتها 
وحني، معاهدين اهلل تعاىل على بذل الغايل والنفي�س من اأجل 
رفعة ا�صم االإمارات بني االأمم �صانعة التاريخ، وتاأكيد اإ�صهامها 

االإيجابي املوؤثر يف ن�صر مقومات االأمن وال�صالم واال�صتقرار يف 
مناطق متفرقة من العامل.

لهذه  احلامي  ال�صياج  و�صتظل  كانت  امل�صلحة  القوات  اأن  اأك��د  و 
امل�صرية املباركة التي تتقدم معها االإم��ارات بخطى حثيثة نحو 
م�صتقبل ت�صعى فيه لتبوء مواقع ريادية جديدة بقيادة �صاحب 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  واأخيه �صاحب  اهلل"، 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل" و متابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�صلحة وبدعم  االأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
اإخ��وان��ه��م اأع�����ص��اء املجل�س االأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات.. 
م�صتقبل يحمل اأ�صباب اخلري والنماء ل�صعب االإمارات ول�صعوب 

املنطقة والعامل.

وقال : " لقد كانت اإ�صهامات قواتنا امل�صلحة البا�صلة يف خمتلف 
تاأ�ص�صت  التي  االأ�صيلة  للقيم  جت�صيدا  والفداء  العطاء  ميادين 
عليها دولة االإمارات العربية املتحدة، و�صيم �صعبها االأبي وخلقه 
امل��ا���ص��ي��ة داعما  ال��ن��ب��ي��ل... وك��م��ا ك��ان��ت خ���الل اخلم�صني ع��ام��ا 
بقاع  �صتى  يف  وامل�صت�صعفني  االأ���ص��ق��اء،  وم�صاندة  احل��ق  لن�صرة 
العامل �صتبقى خالل اخلم�صني املقبلة رمزا للبطولة وال�صجاعة 
ال��ع��ون لكل م��ن يحتاجها  ي��د  وت��ق��دمي  ب��ال ح���دود،  والت�صحية 
امتدادا للدور االإن�صاين الكبري الذي اأ�صهمت به قواتنا امل�صلحة 
يف العديد من املناطق املنكوبة حول العامل، وعلى قدر امل�صوؤولية 
الرا�صخة  عقيدتها  من  انطالقا  عاتقها،  على  امللقاة  الوطنية 
و�صالمته  اأم��ن��ه  على  ���ص��اه��رة  تبيت  ال���ذي  للوطن  االن��ت��م��اء  يف 

وازدهاره".
و اأ�صاف �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم : " 
ال يفوتنا يف هذه املنا�صبة اأن ن�صيد بالتقدم الكبري الذي ت�صهده 
ال�صناعات الدفاعية يف دولة االإم��ارات وهو ما مل يكن يتحقق 
يف مناأى عن قرار توحيد �صفوف القوات امل�صلحة، فيما ي�صيف 
اكتمال التميز يف هذا املجال عن�صر قوة جديدة جعل من قدرات 
ت�صنيع امل�صتلزمات الدفاعية يف دولتنا م�صدر فخر واعتزاز لكل 
اإماراتي واإماراتية مبا و�صلت اإليه تلك القدرات من م�صتويات 
من  دول��ي��ا  تقديرا  م�صتقطبة  عامليا،  االأف�����ص��ل  ت�صاهي  راق��ي��ة 

خراء وموؤ�ص�صات كرى لها باع طويل يف هذا امل�صمار ".
لقدرات  امل�صتمرة  التحديث  و  التطوير  اأن عمليات  �صموه  واأكد 
و  البحرية  و  ال��ري��ة  اأف��رع��ه��ا  جميع  �صمن  و  امل�صلحة  ال��ق��وات 
العامل  اإليه  تو�صل  ما  اأح��دث  امتالك  على  واحلر�س  اجلوية، 
من جتهيزات وتقنيات دفاعية، والعمل املتوا�صل على رفع كفاءة 
امليدانية والتقنية، معطيات تزيد  املهام  االأف��راد �صمن خمتلف 
على  الكاملة  قدرتنا  يف  ثقتنا  وتر�صخ  بامل�صتقبل  تفاوؤلنا  م��ن 
مبتغريات  مي��وج  ع��امل  يف  ال��ت��ح��دي��ات،  اأ���ص��ك��ال  لكافة  الت�صدي 
جت��ع��ل م���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى اأع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات اجل��اه��زي��ة اأمانة 
اأمانة واإخال�س، لتظل  التهاون يف حملها بكل  وطنية ال ميكن 
االإمارات دائما واحة لالأمن واال�صتقرار ومنارة لالأمل وال�صالم 

وال�صعادة.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة اأن توحيد القوات امل�صلحة 
االإماراتية قرار م�صريي اتخذه االآباء املوؤ�ص�صون لري�صخ دعائم 
اأمة اأ�صبحت رمزاً للقوة احلكيمة التي ت�صاهم يف تعزيز اأمن 

املنطقة وحتولت اإىل واحة لل�صالم واال�صتقرار يف العامل.
"درع الوطن"  ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا ع��ر جم��ل��ة  ���ص��م��وه - يف  وق����ال 
هذا  اإن   - امل�صلحة  القوات  لتوحيد  مبنا�صبة الذكري ال� 46 
و�صلت  ال��ذي  والتطور  التقدم  مدى  يف  للتاأمل  فر�صة  اليوم 
اإليه قواتنا امل�صلحة على كافة امل�صتويات التنظيمية والقتالية، 
اأذن بوالدة  وهو ما يعك�س حكمة ذلك القرار التاريخي الذي 
قوة حكيمة ترعى الوطن وت�صهر على اأمنه وا�صتقراره وتكون 
ورخائه  تقدمه  ملوا�صلة  و�صامناً  االأم���ان  �صمام  واأب���داً  دائ��م��اً 

وازدهاره.
ويف ما يلي ن�س كلمة �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة ..

نحتفل يف ال�صاد�س من مايو بالذكرى ال� 46 لتوحيد القوات 
امل�صلحة يف دولة االإم��ارات، هذا القرار امل�صريي الذي اتخذه 
للقوة  رم���زاً  اأ�صبحت  اأم���ة  دع��ائ��م  لري�صخ  امل��وؤ���ص�����ص��ون  االآب����اء 
احلكيمة التي ت�صاهم يف تعزيز اأمن املنطقة وحتولت اإىل واحة 

لل�صالم واال�صتقرار يف العامل.
اأهم  كان من  46 عاماً  امل�صلحة قبل  القوات  ق��رار توحيد  اإن 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  اتخذها  التي  املف�صلية  ال��ق��رارات 
"طيب اهلل ثراه" واإخوانه االآباء املوؤ�ص�صون  اآل نهيان  �صلطان 
من اأجل رفع دعائم االإمارات العربية املتحدة، واإي�صال ر�صالة 
التنمية  نحو  م�صريتها  يف  ما�صية  الدولة  اأن  مفادها  للعامل 
كل  مظلته  حتت  يجمع  ق��وي  جي�س  على  م�صتندة  واالزده���ار 

اأبناء الوطن حلماية حدوده والذود عن اأر�صه ومقدراته.
قواتها  يف  متمثلة  االأم��ة  لوحدة  ذك��رى  فقط  لي�س  اليوم  اإن 
امل�صلحة املنيعة، ولكن فر�صة للتاأمل يف مدى التقدم والتطور 
امل�����ص��ل��ح��ة ع��ل��ى ك��اف��ة امل�صتويات  اإل���ي���ه ق��وات��ن��ا  ال����ذي و���ص��ل��ت 
القرار  ذل���ك  حكمة  يعك�س  م��ا  وه���و  وال��ق��ت��ال��ي��ة،  التنظيمية 
اأذن بوالدة قوة حكيمة ترعى الوطن وت�صهر  التاريخي الذي 
على اأمنه وا�صتقراره وتكون دائماً واأبداً �صمام االأمان و�صامناً 

ملوا�صلة تقدمه ورخائه وازدهاره.

اأتوجه بتحية خا�صة الأبنائي وبناتي من اأفراد و�صباط قواتنا 
امل�صلحة البا�صلة .. دروع الوطن و�صمام اأمانه، واأوؤكد لهم اأن 
راية االإمارات �صتبقى خفاقة بني االأمم بعزمهم وت�صحياتهم، 
ب�صجاعتهم  االأرك����ان  وق��وي  البنيان،  را���ص��خ  احت��ادن��ا  و�صيظل 
اأ�صعب  م��واج��ه��ة  م��ن  اهلل  مب�صيئة  و�صنتكمن  واإخ��ال���ص��ه��م، 
التحديات يف كل وقت وزمان، بروحهم الوطنية وتفانيهم يف 

حب االإمارات.
رج����ال ق��وات��ن��ا امل�����ص��ل��ح��ة ال��ب��وا���ص��ل، ح��م��اة احت���ادن���ا، وعيوننا 
قيادتنا  وت��وج��ي��ه��ات  دع���م  بف�صل  ت�صكلون  ال��ي��وم  ال�����ص��اه��رة، 
الر�صيدة منوذجاً عاملياً يف الكفاءة القتالية ورمزاً لالإخال�س 
والت�صحية، وعلى عاتقكم حتملون ر�صالة االإمارات احل�صارية 
الت�صحية  على  االأمثلة  اأروع  وتقدمون  ال�صالم  على  القائمة 
قلوبنا،  على  ال��ع��زي��زة  ال��ذك��رى  بهذه  احتفالنا  م��ع  وال��ف��داء. 
الوطن  �صهداء  واإج��الل  واع��ت��زاز  وفخر  تقدير  بكل  ن�صتذكر 
من اأبناء القوات امل�صلحة االأبرار، الذين �صحوا بحياتهم فداًء 
لدولة االإمارات لتبقى رايتها خفاقة يف �صماء املجد وميادين 

العزة وال�صرف.
وال ي�صعني اليوم �صوى اأن اأرفع اأ�صمى التهاين والتريكات اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  اأخ��ي 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ���ي  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  واأخ��ي �صاحب  "رعاه اهلل" ،  حاكم دبي 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخ���واين   ، امل�صلحة  للقوات 
املجل�س االأعلى لالحتاد، حكام االإم��ارات، واإىل اأفراد و�صباط 
قواتنا امل�صلحة، و�صعب دولة االإمارات العظيم، وكل عام ودولة 

االإمارات العربية املتحدة يف خري و�صالم وتقدم.

•• اأم القيوين-وام: 

بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
را���ص��د امل��ع��ال ع�����ص��و امل��ج��ل�����س االأعلى 
توحيد  ق���رار  اأن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م 
ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة ل���دول���ة االإم������ارات 
يف  حتول  نقطة  كان  املتحدة  العربية 
اأ�ص�س  نوعية  وقفزة  االإم���ارات  تاريخ 
لها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" .. م�صريا 
�صموه اإىل اأن توحيد القوات امل�صلحة 
م���ن مايو  ال�����ص��اد���س  االإم����ارات����ي����ة يف 
1976، يعد ذكرى وطنية يف نفو�س 
اأبناء االإمارات وم�صدر اعتزاز وافتخار 
لالإمارات. ورفع �صاحب ال�صمو حاكم 
التهاين  اأي������ات  اأ���ص��م��ى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
اأخيه �صاحب ال�صمو  اإىل  والتريكات 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�صاحب  اهلل" واأخيه  "حفظه  الدولة 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زاي��د 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�صيوخ  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب  واإخ����وان����ه 
اأع�صاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
 46 ال���  ال��ذك��رى  االإم�����ارات مبنا�صبة 
لتوحيد القوات امل�صلحة للدولة التي 
توافق ال�صاد�س من مايو من كل عام، 
وب���ال���دور ال���ذي ب��ذل��وه ل��ب��ن��اء قواتنا 
امل�صلحة لت�صبح ح�صنا ودرعا للوطن. 
عر  وجهها  كلمة  يف   - �صموه  وق���ال 
"درع الوطن" بهذه املنا�صبة -  جملة 
علينا جميعا اأن جندد الوالء للقيادة 
العلي  ���ص��ائ��ل��ني  ل���ل���دول���ة  ال���ر����ص���ي���دة 
ويدمي  دول��ت��ن��ا  ي��ح��ف��ظ  اأن  ال��ق��دي��ر 
كونها  للوطن  ذخ��را  امل�صلحة  قواتنا 
الدرع الواقي وال�صياج احل�صني لردع 
واأ�صاد  لدولتنا.  ال�صوء  اأراد  م��ن  ك��ل 

امل�صلحة  ال���ق���وات  يف  ب��اأب��ن��ائ��ن��ا  ���ص��م��وه 
ال��ذي��ن اأث��ب��ت��وا ق���درات غ��ري م�صبوقة 
والثبات  وال��ت�����ص��ح��ي��ات  امل��واج��ه��ة  يف 
ع��ل��ى امل��ب��ادئ ال��را���ص��خ��ة ال��ت��ي حر�س 
بدولة  اإميانا  املوؤ�ص�صون  القادة  عليها 
امل�����ص��رتك والعمل  ال��وح��دة وامل�����ص��ري 
لتوا�صل م�صرية  ركائزها  تعزيز  على 
لتثبت  وال��ن��ه�����ص��ة  وال���ت���ط���ور  ال��ب��ن��اء 
والعطاء  ال��ب��ن��اء  اأن  اأج���م���ع  ل��ل��ع��امل 
ق���وة حتميها  اإىل  ي��ح��ت��اج  وال��ت�����ص��ام��ح 
�صموه  م���ن���وه���ا  ع���ل���ي���ه���ا،  وحت�����اف�����ظ 
القوات  اإليها  و�صلت  ال��ت��ي  بالكفاءة 
متميزة  ومكانة  تطوير  من  امل�صلحة 
تتبواأتها نظري دورها الريادي يف دعم 
ال�صلم واالأمن العاملي على ال�صاحتني 
العون  ي��د  وم��د  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
الكوارث  مناطق  يف  املنكوبة  لل�صعوب 
اأك�صبها  مم���ا  واالأزم��������ات  واحل�������روب 
اأج���م���ع. واأك����د  ال���ع���امل  اح������رتام دول 

اأن  القيوين  اأم  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
�صيظل  امل�صلحة  ال��ق��وات  توحيد  ي��وم 
م�صريا  االإم����ارات،  ت��اري��خ  يف  م�صهودا 
هو  ال���ق���وة  اأم����ت����الك  اأن  اإىل  ���ص��م��وه 
ل��ع��زة ونه�صة  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��م��ان��ة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  واخ��ت��ت��م  االإم�������ارات. 
 : ب��ال��ق��ول  كلمته  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م 
 46 ال���  ب��ال��ذك��رى  نحتفل  " ون��ح��ن 
لتوحيد القوات امل�صلحة ن�صتذكر بكل 
�صهدائنا  ت�صحيات  واإج����الل  تقدير 
امل�صلحة  ال���ق���وات  اأب���ن���اء  االأب����رارم����ن 
للوطن  فداء  بحياتهم  �صحوا  الذين 
لتبقى راية االإم��ارات خفاقة يف �صماء 
اأع���اد اهلل   .. ال�صرف  امل��ج��د وم��ي��ادي��ن 
ه����ذه ال����ذك����رى ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى دول���ة 
بالعزة  الر�صيدة  وقيادتنا  االإم����ارات 
وقواتنا  ع��ام  وك��ل  والتمكني،  وال��ق��وة 
باألف  االإم����������ارات  و����ص���ع���ب  امل�����ص��ل��ح��ة 

خري".

•• ال�صارقة-وام: 

قال �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة اإن توحيد القوات امل�صلحة 
يعد اأحد املنجزات االأ�صا�صية التي قامت وا�صتندت عليها 
والتطور  والتقدم  بالدنا وهي تخطو يف طريق االحت��اد 
فكان اأن تكونت قوات م�صلحة موحدة و اأمينة على اأر�صها 
و�صعبها، لتوؤدي اأجل االأدوار واالأعمال يف خدمة الوطن 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  ملجتمع  القوي  البنيان  وتعك�س 
امل��ت��ح��دة وت��ع��د اإح����دى ث��م��رات ال��ف��ك��ر احل��ك��ي��م والروؤية 
اليوم  ثمارها  نعي�س  والتي  املوؤ�ص�صني،  للقادة  ال�صديدة 

اأمنا و�صالما ومنعة وقوة .
واأ�صاف �صموه - يف كلمة وجهها عر " جملة درع الوطن 
ال�صاد�صة واالأربعني لتوحيد القوات  الذكرى  " مبنا�صبة 
امل�صلحة - اأنه يف كل عام يتجدد االحتفال بهذه الذكرى، 
وف��ي��ه��ا ن��ث��م��ن ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ل��دع��م القوات 
وتدريبات  عتاد  م��ن  حتتاجه  م��ا  بكل  رف��ده��ا  و  امل�صلحة 
وتطبيقات جتعلها يف اأعلى درجات اجلاهزية، اإىل جانب 
اإليها واالنخراط يف �صفوفها  تدافع ال�صباب لالن�صمام 

بكل حب ووطنية وانتماء.
ورفع �صموه بهذه املنا�صبة اأ�صمى اآيات التهاين والتريكات 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل" و�صاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

ال�صمو حكام االإمارات  امل�صلحة واأ�صحاب  االأعلى للقوات 
واإىل كافة �صباط و�صف �صباط واأفراد قواتنا امل�صلحة، 
القوات  لتوحيد  واالأرب��ع��ني  ال�صاد�صة  الذكرى  مبنا�صبة 
التطور  من  مزيدا  للبالد  متمنيا   ، االإماراتية  امل�صلحة 
اأن يحفظها و�صعبها  ، و دعا اهلل تعاىل  والتقدم والنماء 
واأن يدمي علينا نعمه واأمننا ويقوي ع�صد قواتنا امل�صلحة 

وهي تدافع عن االأر�س واالأهل والوطن.

•• الفجرية -وام: 

االأعلى  املجل�س  ال�صرقي ع�صو  ال�صيخ حمد بن حممد  ال�صمو  اأكد �صاحب 
حاكم الفجرية اأن القوات امل�صلحة االإماراتية اأ�صحت اليوم منوذجا ا�صتثنائيا 
يحمل قيم االإن�صانية والت�صحية، وين�صر ر�صالة الت�صامح والعطاء، وميد يد 
العون لن�صرة ال�صرعية وحل النزاعات ل�صمان ا�صتقرار ال�صعوب يف خمتلف 

مناطق العامل.
مواجهة  على  قدرتهم  اأثبتوا  اأبطالها  و  الدفاعية  اأجهزتها  اأن  اإىل  ون��وه 
وا�صحة مبدى  ر�صالة  ال��غ��ايل، يف  اأر���س وطننا  االع��ت��داء عن  ورد  املخاطر 
واأمنه  بالوطن  امل�صا�س  �صاأنه  م��ن  م��ا  لكل  الت�صدي  يف  وج�صارتها  قوتها 

وا�صتقراره.
و فيما يلي ن�س كلمة �صموه التي وجهها عر " جملة درع الوطن " مبنا�صبة 
الذكرى ال�صاد�صة واالأربعني لتوحيد القوات امل�صلحة . " يف الذكرى ال� 46 
بقيادة  امل�صلحة  اأن توحيد قواتنا  نوؤكد  امل�صلحة،  االإماراتية  لتوحيد قواتنا 
واإخوانه   ،" ث��راه  " طيب اهلل  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
وق��رارا مف�صليا يف  تاريخية،  �صرورة  كان  االإم���ارات،  ال�صمو حكام  اأ�صحاب 

نه�صته  ركائز  من  رئي�صيا  وركنا  ال�صاخمة،  رايته  وحت��ت  االحت��اد  م�صرية 
احل�صارية واحلفاظ على مكت�صباته النفي�صة ودعم كيانه املتني.

ويف هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا، جندد اعتزازنا باإرادة االحتاد 
الوطني  العمل  تعزيز  نحو  اجل��ه��ود  ووح���دت  ال���روؤى  جمعت  التي  القوية 
امل�صرتك، مبا ي�صهم يف احلفاظ على اأمن الوطن وا�صتقراره وتوفري احلياة 

االآمنة للمواطنني، ولكل من يعي�س على اأر�س دولة االإمارات الطيبة.
واالإقليمي  ال��وط��ن��ي  امل�صتوى  على  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  ب���اإجن���ازات  نفخر  اإن��ن��ا 
التكنولوجية  واالإم��ك��ان��ات  املخل�صني  اأف���راده���ا  ب��ق��درات  ون�صيد  وال��ع��امل��ي، 
�صعي  بف�صل  واجل��وي��ة،  البحرية  و  ال��ري��ة  قواتنا  متتلكها  التي  املتطورة 
بالتخطيط  امل�صلحة  ال��ق��وات  منظومة  لتطوير  ال��دائ��م  االإم����ارات  حكومة 
املختلفة،  اخل���رات  ا�صتقطاب  ع��ر  ال��ف��اع��ل��ة،  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال��ث��اق��ب، 
املعتمدة  والكفاءة  اجل��ودة  معايري  ذات  الع�صكرية  التقنيات  اأح��دث  وتفعيل 
عامليا، مبا يتواءم مع مكانة دولة االإم��ارات يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية، 

و�صمعتها الرفيعة بني دول العامل.
يحمل  ا�صتثنائيا  منوذجا  اليوم  االإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة  القوات  اأ�صبحت  لقد 
يد  ومي��د  وال��ع��ط��اء،  الت�صامح  ر�صالة  وين�صر  والت�صحية،  االإن�صانية  قيم 

العون لن�صرة ال�صرعية وحل النزاعات ل�صمان ا�صتقرار ال�صعوب يف خمتلف 
مناطق العامل، كما اأثبتت اأجهزتها الدفاعية وقدرات اأبطالها قدرتها على 
الغايل، يف ر�صالة وا�صحة  اأر���س وطننا  مواجهة املخاطر ورد االعتداء عن 
مبدى قوتها وج�صارتها يف الت�صدي لكل ما من �صاأنه امل�صا�س بالوطن واأمنه 
وا�صتقراره. ويف هذه املنا�صبة الوطنية العظيمة، نتقدم باأ�صمى اآيات التهاين 
والتريكات اإىل اأخي �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" واأخي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
واأخي  "رعاه اهلل" ،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة واإىل اإخواين حكام االإم��ارات الكرام، و�صعب 
االإمارات، موؤكدين على ثقتنا الكاملة بقواتنا امل�صلحة وجاهزيتها بالدفاع 

عن الوطن ومقدرات احتادنا الغايل.
االإمارات  �صهداء  ن�صتذكر بطوالت  الغالية،  الذكرى  بهذه  اإذ نحتفل  اإننا  و 
ال����ررة، ال��ذي��ن ���ص��ح��وا ب��اأرواح��ه��م ف���داء ل��ل��وط��ن، وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى االأر�����س، 
و�صطروا اأروع املالحم االإن�صانية يف الت�صحية والوالء، داعني اهلل عزوجل اأن 

يتغمدهم بوا�صع رحمته، ويدمي االأمن واالأمان على دولة االإمارات".

حاكم الفجرية : قواتنا امل�سلحة منوذج ا�ستثنائي يحمل قيم االإن�سانية والت�سحية

حاكم اأم القيوين : قرار توحيد القوات امل�سلحة نقطة حتول يف تاريخ االإمارات

حمدان بن حممد: توحيد القوات امل�سلحة نقطة حتول مهمة يف 
تاريخ االإمارات وركيزة رئي�سية قام عليها �سرح دولة االحتاد 

حاكم راأ�س اخليمة: توحيد القوات امل�سلحة قرار 
م�سريي ر�سخ دعائم اأمة اأ�سبحت رمزا للقوة احلكيمة

•• ال�صارقة- الفجر

احتفاًء بيوم العمال الذي ي�صادف االأول من مايو من كل عام، اأقامت هيئة 
تطوير معايري العمل بال�صارقة االحتفاالت يف احلديقة العمالية بال�صجعة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية   ،2022 4 م��اي��و  3 و  ي��وم��ي 

واخلا�صة يف االإمارة. 
و���ص��م��ل��ت االح��ت��ف��االت ال��ت��ي ح�����ص��ره��ا اآالف ال��ع��م��ال، ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من 
املحا�صرات وور�س العمل بلغات عدة، والفحو�س الطبية املجانية وفحو�س 
االأ�صنان املجانية بهدف رفع م�صتوى الوعي واملعرفة وال�صحة لدى العمال، 
والرتفيهية  والغنائية  املو�صيقية  ال��ع��رو���س  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

واالألعاب واليوجا.

العمل  معايري  تطوير  هيئة  رئي�س  الق�صري،  يو�صف  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
جتاه  املجتمعية  الهيئة  م�صوؤولية  بالعمال،  االهتمام  "يعك�س  بال�صارقة: 
هذه الفئة وامل�صوؤولني عنها كافة، وحر�صها على تر�صيخ قيم االإخاء واملحبة 
االإن�صانية بني جميع فئات املجتمع، حيث تتبع الهيئة يف ذلك نهج القيادة 
حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  الر�صيدة، 
الإيجاد  دوم��اً  يدعو  ال��ذي  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 

بيئة عمل جاذب يف ال�صارقة". 
واأ�صاف �صعادته: "يحقق هذا االحتفال على مدى يومني جانباً مهماً من 
اأهداف الهيئة اال�صرتاتيجية، الرامية اإىل توفري بيئة عمل الئق، ومتكني 
العمال من زيادة م�صتوى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم باالإ�صافة للرتفيه 

عن اأنف�صهم واإطالق العنان ملواهبهم". 

التي  كافة  واخلا�صة  احلكومية  والدوائر  للجهات  بال�صكر  �صعادته  وتوجه 
اأ�صهمت يف اإجناح فعاليات يوم العمال، كما توجه اأي�صاً بال�صكر اإىل الرعاة 
الفعاليات. وقال:  اإجن��اح هذه  اأجل  الذين عملوا بجهد من  التطوع  وفرق 
عمل توعوية  وور�س  اأن�صطة  من  اال�صرتاتيجيني  �صركاءنا  قدمه  ما  "كل 
اأ�صالة  ويبني  ال�صارقة،  الإم��ارة  امل�صرق  الوجه  يعك�س  وترفيهية،  ومعرفية 

املجتمع االإماراتي، الذي طاملا حر�س على تلبية احتياجات العمال". 
بتقدمي  ال�صارقة  بجامعة  االأ�صنان  قيام م�صت�صفى طب  الفعاليات،  و�صملت 
املتنقلة،  االأ���ص��ن��ان  ع��ي��ادة  خ��الل  م��ن  للعمال  ال��الزم��ة  الطبية  الفحو�صات 
التابعة مل�صت�صفى طب االأ�صنان بجامعة ال�صارقة، حيث مت فح�س الع�صرات 
من العمال الذين �صاركوا يف الفعاليات وتواجدوا يف مكان انعقادها، اإ�صهاماً 
املجتمع  اأبناء  وكذلك  كافة،  للعمال  �صحية  بيئة  توفري  على  بالعمل  منه 

املحلي. فتقدمي مثل هذه اخلدمات للعمال، يعد اأمراً مهماً، حيث يتم من 
خاللها تدارك انت�صار العديد من االأمرا�س، خا�صة تلك املتعلقة باالأ�صنان، 
وبالتايل عالجها بالطريقة ال�صحيحة، وحتويلها اإىل املراكز املتخ�ص�صة يف 

حال تطلب االأمر ذلك. 
و�صمل االحتفال اأي�صا عدداً من الفعاليات الرتفيهية املو�صيقية والغنائية 
التي �صاعدت على منح العمال �صعوراً بالفخر وبرفع م�صتوى الثقة باأنف�صهم، 
وباأنهم يعي�صون يف بلد ينعم باالأمن واالأمان، وال يفرق بني اأفراد املجتمع. 

ومت تنظيم الفعاليات بالتعاون مع وزارة املوارد الب�صرية والتوطني، ووزارة 
ال�صحة ووقاية املجتمع، وبلدية مدينة ال�صارقة، و�صرطة ال�صارقة، وهيئة 
وال�صالمة،  الوقاية  وهيئة  بال�صارقة،  امل��دين  وال��دف��اع  بال�صارقة،  ال�صحة 

وعيادة اال�صنان بجامعة ال�صارقة، �صركة بيئة. 

هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة تقيم االحتفاالت بيوم العمال على مدى يومني 

ويل عهد ال�سارقة : توحيد القوات امل�سلحة اأحد 
املنجزات االأ�سا�سية التي قامت عليها بالدنا
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي تطلق احلملة التوعوية »توا�سل اأ�سهل خلدمة اأف�سل«

•• دبي-وام: 

اأطلقت اإدارة التوعية االأمنية يف االإدارة العامة الإ�صعاد املجتمع يف �صرطة 
اإىل  الهادفة  اأف�صل"،  خلدمة  اأ�صهل  "توا�صل  التوعوية  احلملة  دب��ي، 
تعزيز الوعي لدى اأفراد املجتمع باخلدمات الذكية التي توفرها القيادة 
العامة ل�صرطة دبي لهم على تطبيقها الذكي، اإ�صافة اإىل اخلدمات التي 
تدخل  اأي  دون  وي�صر  ب�صهولة   SPS الذكية  ال�صرطة  مراكز  توفرها 

ب�صري وعلى مدار ال�صاعة.
االأمنية،  التوعية  اإدارة  مدير  الفال�صي،  دروي�س  بن  اأحمد  بطي  واأك��د 
اأن احلملة تاأتي يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�صرطة دبي على تعزيز 

باأهمية ا�صتخدام اخلدمات الذكية املتوفرة على تطبيق �صرطة  الوعي 
املخ�ص�س   901 االت�صال  مركز  على  االت�صال  اإىل  احلاجة  دون  دب��ي، 
للحاالت غري الطارئة، و999 املخ�ص�س للحاالت الطارئة، للم�صاهمة 
يف تخفيف ال�صغط على الرقمني، وتعزيز �صرعة ا�صتجابة �صرطة دبي 
اإ�صعاد  االأم��ن واالأم��ان، والعمل على  الطارئة، وبالتايل تعزيز  للحاالت 

اأفراد املجتمع.
ولفت اإىل اأن احلملة التوعوية ُتنفذها �صرطة دبي بال�صراكة مع موؤ�ص�صة 
ال�صينما ومن�صات  ال��ط��رق ودور  اإع��الن��ات يف  ن�صر  ع��ر  ل��الإع��الم،  دب��ي 
تطبيقات التوا�صل االجتماعي، مبيناً اأن �صرطة دبي توفر جمموعة من 
اخلدمات املهمة على تطبيقها الذكي، والتي ت�صهل على النا�س الو�صول 

اإىل اخلدمات ب�صهولة وي�صر.
الب�صيطة"،  "االإبالغ عن احل��وادث  اأن من هذه اخلدمات، خدمة  وبني 
و"عني ال�صرطة" .. الفتا اإىل اأن احلملة �صتعمل اأي�صاً على توعية اأفراد 
الذكي،  التطبيق  على  املتوفرة   "SOS " اال�صتغاثة  بخدمة  املجتمع 
اإىل  واالإ���ص��ع��اف  ال�صرطة  م��ن  ال��ع��ون  ت��ق��دمي  �صرعة  يف  ت�صاهم  وال��ت��ي 

املُحتاجني يف حالة تعر�صهم الأي ظرف طارئ ويف وقت قيا�صي.
واأ�صاف اأن احلملة �صت�صمل اأي�صاً التوعية مبن�صة "ecrime" اخلا�صة 
ب�صورة  االإلكرتونية،  باجلرائم  املتعلقة  اأف��راد اجلمهور  بتلقي بالغات 
 www.ecrime.ae صل�صة و�صهلة من خالل العنوان االإلكرتوين�

.

واأو�صح الفال�صي اأن احلملة تت�صمن اأي�صاً تعزيز الوعي باخلدمات التي 
توفرها مراكز ال�صرطة الذكي /SPS/، بطريقة ذكية ودون اأي تدخل 
ب�صري وعلى مدار 24 �صاعة يف اليوم، مبيناً اأن مركز ال�صرطة الذكية 
على م�صتوى اإمارة دبي توفر جمموعة من اخلدمات الرئي�صية يف املجال 

اجلنائي واملروري واملجتمعي، واحل�صول على ال�صهادات والت�صاريح.
اإمكانية ت�صجيل بالغ جنائي  ال�صرطة الذكية توفر  اأن مراكز  كما بني 
دون احلاجة اإىل مقابلة موظفني، وذلك عر التوا�صل املبا�صر بالفيديو 
كونفرن�س مع �صباط حتقيق يتحدثون بلغات عدة، اإذ يتناق�س ال�صابط 
اإفادته  اإىل املتعامل حم�صر  مع املتعامل التفا�صيل جميعها، ثم ير�صل 

ليوقعه.

ويل عهد عجمان: توحيد القوات امل�سلحة عالمة فارقة وم�سيئة يف تاريخ وطننا
•• عجمان-وام: 

النعيمي ويل عهد عجمان  ال�صيخ عمار بن حميد  �صمو  اأك��د 
ذك��رى وطنية عزيزة  امل�صلحة هي  ال��ق��وات  توحيد  ذك��رى  اأن 
ومميزة  وم�صيئة  فارقة  عالمة  ومتثل  وا�صتثنائية  وغالية 
يف ت���اري���خ وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب وحت����ول ع��ل��ى درج����ة ك��ب��رية من 
االإم���ارات،  احلبيبة  دولتنا  جي�س  يف  واال�صتثنائية  االأهمية 
قواتنا  لتوحيد  واالأرب��ع��ني  ال�صاد�صة  بالذكرى  نحتفل  حيث 
امل�صلحة وفاء وجتديدا للعهد وحفظا لهذا االإجناز التاريخي 
حتقيق  نحو  املباركة  م�صريتنا  يف  مهما  منعطفا  �صّكل  ال��ذي 
مظلة  حتت  القومية  واالأه���داف  الوطنية  ال��وح��دة  مم�صكات 
ذل��ك يف كلمة  والعزيز ج��اء  الغايل  دولتنا  واح��دة هي احت��اد 
مبنا�صبة  الوطن"  "درع  جم��ل��ة  اإىل  وج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ���ص��م��وه 
فيما  امل�صّلحة،  القوات  لتوحيد  واالأربعني  ال�صاد�صة  الذكرى 
الفخر  ك��ل معاين  تتج�صد  االأغ���ر  ال��ي��وم  ه��ذا  ن�صها: يف  يلي 
وطنية  ب��ذك��رى  نحتفل  ونحن  واالإب����اء  وال�صموخ  واالع��ت��زاز 
وم�صيئة  ف��ارق��ة  عالمة  ومتثل  وا�صتثنائية  وغالية  ع��زي��زة 
ت��اري��خ وطننا احلبيب وحت��ول على درج��ة كبرية  ومم��ي��زة يف 
من االأهمية واال�صتثنائية يف جي�س دولتنا احلبيبة االإمارات، 

حيث نحتفل اليوم بالذكرى ال�صاد�صة واالأربعني على توحيد 
االإجناز  لهذا  وحفظا  للعهد  وجتديدا  وف��اء  امل�صلحة  قواتنا 
التاريخي الذي �صّكل منعطفا مهما يف م�صريتنا املباركة نحو 
القومية حتت  واالأه��داف  الوطنية  الوحدة  حتقيق مم�صكات 
مظلة واحدة هي احتاد دولتنا الغايل والعزيز ففي هذا اليوم 
اتخذ املوؤ�ص�س ، طيب الذكر الوالد املغفور له ال�صيخ زايد بن 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخ��وان��ه  نهيان  اآل  �صلطان 
الوا�صحة  بروؤيتهم  االإم���ارات  حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س 
قرارهم  ال���وط���ن  ه���ذا  مل�صتقبل  واال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  وال���واث���ق���ة 
التاريخي يف ال�صاد�س من مايو عام 1976م بتوحيد القوات 
امل�صلحة وبناء جي�س موحد يحمي االأر�س والعر�س وي�صون 
االأمن ويحفظ اال�صتقرار ويعزز االإجنازات واملكت�صبات ويعلي 

راية االحتاد.
يف هذه املنا�صبة اخلالدة اأرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتريكات، 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مقام  اإىل 
"حفظه اهلل"،  رئي�س الدولة، القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اآل مكتوم نائب  واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
"رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 

واإخوانهم  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 

االإمارات، واإىل �صعب االإمارات العزيز.
ه���ذا ال���ق���رار ال��ت��اري��خ��ي و���ص��ع ق��وات��ن��ا امل�����ص��ل��ح��ة يف م�صاف 
اجليو�س القوية واحلديثة وعزز الثقة يف اإمكاناتها وقدراتها 
اأربعة عقود من حتقيق  اأك��رث من  اأن متكنت على مدى  بعد 
الوطنية  الكوادر  ناحية  من  لها  وم�صهود  عالية  نوعية  نقلة 
املوؤهلة واملدربة واملنظمة وما توفر لها من اأ�صلحة متطورة، 
ومواكبة خمتلف التقنيات الع�صكرية ملواجهة كافة التحديات. 
للدولة  امل�صتدامة  والتنمية  ال�صاملة  النه�صة  مع  وان�صجاما 
ن��ه�����ص��ة وتطورا  ب���الدن���ا  ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف  ال�����ص��ن��اع��ات  ���ص��ه��دت 
مت�صارعا اأثمر عن �صناعة ع�صكرية متقدمة على اأر�س دولتنا 
الكثري  العاملي ونرفد  ال�صوق  نناف�س يف  الوطنية  وب�صواعدنا 
من الدول باإنتاجنا، كما اأن اأهم معار�س الدفاع يف العامل تقام 

يف االإمارات.
لقد حر�صت قيادتنا الر�صيدة على اأن تكون لقواتنا امل�صلحة 
دور كبري يف حتقيق ال�صلم، واالأمن واال�صتقرار اإقليميا، ودوليا 
التعاون  جمل�س  ب��دول  اأ�صقائنا  ق��وات  مع  بفاعلية  واالإ�صهام 
واإغاثة  املنطقة  وا���ص��ت��ق��رار  اأم���ن  حتقيق  يف  العربية  واأم��ت��ن��ا 

املنكوبني يف خمتلف دول العامل التي مرت بحروب وكوارث، 
الالجئني  واإي��واء  للمحتاجني  االإن�صانية  امل�صاعدات  وتقدمي 

من احلروب بالتعاون والتن�ص�يق مع املجتمع الدول�ي.
بال�صيا�صة  العامل  وثقة  وتقدير  اح��رتام  دولتنا  ك�صبت  لقد 
امل���ت���وازن���ة وامل��ن��ف��ت��ح��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى االح�����رتام والتعاون 
والتعاي�س بني خمتلف الثقافات واالأديان يف �صالم واطمئنان 
وت��ع��ظ��ي��م ق��ي��م ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اون ب��ني اجل��م��ي��ع يف ال�صراء 
املبادرات  اأن لالإمارات يدا طويل يف  االأي��ام  واأثبتت  وال�صراء 
امللهمة واملتفردة التي تهدف خلدمة الب�صرية واإ�صعاد ال�صعوب 
وقد كان لقواتنا امل�صلحة ا�صهام كبري يف حتقيق هذه االأهداف 
وتوؤديها  بها  ت��ق��وم  ظلت  ال��ت��ي  وامل��ت��ع��ددة  املختلفة  ب���اأدواره���ا 
مب�����ص��وؤول��ي��ة ع��ال��ي��ة واإخ���ال����س ك��ب��ري، وح�����س، وط��ن��ي متجذر 

وعميق.
الوطنية  املوؤ�ص�صة  تلك  امل�صلحة  القوات  باأبناء  فخورون  اإننا 
����ّل ع��ط��اءه��م يف اإر����ص���اء دعائم  ال��ع��ري��ق��ة ون��ع��ّظ��م دوره����م وجُنِ
ونوؤكد  وت�صحياتهم  ب�صالتهم  ون��ث��م��ن  واال���ص��ت��ق��رار  االأم����ن 
يف  ونذكر  لهم،  وامل�صتمرة  الدائمة  وم�صاندتنا  املطلق  دعمنا 
يف  االأعلى  املثل  �صربوا  الذين  البوا�صل  �صهداءنا  اليوم  هذه 
الت�صحية والفداء وال�صر لن�صرة احلق والدفاع عن املظلوم 

واإغاثة امللهوف لتبقى االإمارات خريها للجميع تن�صد العدل 
وتن�صر ال�صالم.

اأن يحفظ  القدير  العلي  املوىل  اإىل  بالدعاء  نتوجه  وختاماً، 
امل�صلحة  قواتنا  تظل  واأن  الكرمي  و�صعبنا  الر�صيدة  قيادتنا 
والدرع  احل�صني  واحل�صن  وال�صمود  للفداء  رم��زا  البا�صلة 

املتني و�صمام اأمن واأمان وا�صتقرار الوطن واملواطن.

ويل عهد الفجرية : قواتنا امل�سلحة اأثبتت قدرتها على حفظ اأمن الوطن و دعم ا�ستقرار املنطقةويل عهد اأم القيوين : توحيد القوات امل�سلحة قرار تاريخي يف م�سرية دولة االحتاد

ويل عهد راأ�س اخليمة : قرار توحيد القوات امل�سلحة عالمة م�سيئة يف تاريخ االإمارات

•• اأم القيوين -وام:

را�صد  ب��ن  �صعود  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
ق��رار توحيد  اأن  القيوين  اأم  املعال ويل عهد 
عام  م��اي��و  م��ن  ال�صاد�س  يف  امل�صلحة  ال��ق��وات 
يف  مهمة  وحم��ط��ة  ت��اري��خ��ي  ق���رار   1976
امل�صلحة  قواتنا  وو�صع  االحتاد  دولة  م�صرية 
على طريق التحديث والتطوير، واأحدث لها 
اأدائها لعملها والقيام  نقلة نوعية وكمية يف 
اأك��م��ل وجه  ب��دوره��ا وامل��ه��ام امل��ن��اط بها على 

�صواء يف الداخل اأو يف اخلارج .
القيوين - يف كلمة  اأم  ورف��ع �صمو ويل عهد 
له مبنا�صبة ذكرى توحيد القوات امل�صلحة ال� 
اإىل  والتريكات  التهاين  اأيات  اأ�صمى   -  46
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
"حفظه اهلل" و�صاحب  نهيان رئي�س الدولة 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 

حكام االإمارات واإىل منت�صبي القوات امل�صلحة.
وقال �صموه : " اإنه انطالقا من اإميان القيادة الر�صيدة باأن وحدة الوطن 
هي ال�صمان االأ�صا�صي لتحقيق االأمن واكت�صاب القوة واملنعة، باعتبار قواتنا 
امل�صلحة درع الوطن وحامي مكت�صباته واإجنازاته، فاإن هذا القرار التاريخي 
على  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  وو���ص��ع  االحت���اد  دول���ة  م�صرية  يف  مهمة  حمطة  ك��ان 
طريق التحديث والتطوير، واأحدث لها نقلة نوعية وكمية يف اأدائها لعملها 
الداخل لتاأمني  اأكمل وجه �صواء يف  املناط بها على  والقيام بدورها واملهام 
ال�صقيقة  ال��دول  يف  ال�صالم  وحفظ  االإن�صانية  املهام  وكذلك  الوطن  ح��دود 
وال�صديقة يف خمتلف بلدان العامل". واأ�صاف �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود 

بن را�صد املعال : " اأن القائد املوؤ�ص�س املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب 
اهلل ثراه " كان يوؤمن بحتمية التالحم وبناء 
التنمية  جم��االت  لدعم  ق��وي  حديث  جي�س 
ال�صمان  مي��ث��الن  باعتبارهما  وال��ت��ط��وي��ر، 
ال�صاملة  النه�صة  م�صرية  لتوازن  احلقيقي 
نهجه  وع��ل��ى  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية  وحتقيق 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتكمل 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة 
املجل�س االأعلى حكام االإمارات، م�صرية البناء 
قواتنا  و�صلت  حتى  والتطوير  والتحديث 
امل�صلحة اإىل ما هي عليه االآن من جاهزية عالية واإمكانية دفاعية متطورة، 
للفخر".  وم��دع��اة  باملعرفة  امل��ع��زز  الع�صري  للجي�س  من��وذج��ا  واأ���ص��ب��ح��ت 
" اإن  اأم القيوين منت�صبي القوات امل�صلحة قائال :  وخاطب �صمو ويل عهد 
دولة االإمارات و�صعبها وجميع قياداتها تعتز وتفتخر مبا قدمه �صهداوؤنا من 
القوات امل�صلحة، حيث اأنهم ج�صدوا بكل معاين الكلمة قيم الت�صحية والفداء 
واالنتماء، واأن تقدمي ال�صكر واالإجالل الأفراد القوات امل�صلحة يف هذا اليوم 
واجب على كل مواطن ومقيم يعي�س على اأر�س الدولة وينعم بحياة هادئة 
وي�صت�صعر االأمن واالأمان يف ربوعها، فتحية عظيمة لفخر الوطن ودرعه يف 
ذكرى توحيد القوات امل�صلحة .. حماكم اهلل يا حماة الوطن، فكلمات ال�صكر 
ال تفي بحقكم ، ف�صكرا لكم دائما واأب��دا، وت�صحياتكم وعطاوؤكم لن ين�صى 
اأبدا و�صيبقى را�صخا يف النفو�س و�صكرا جلهودكم املبذولة يف احلفاظ على 

مكت�صبات الوطن ومقدراته".

•• الفجرية-وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد 
القوات  اأن  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  ال�����ص��رق��ي 
امل�����ص��ل��ح��ة االإم���ارات���ي���ة اأ���ص��ح��ت ال���ي���وم من 
اأقوى اجليو�س يف املنطقة و العامل، بف�صل 
االإمارات  دول��ة  قيادة  تقدمه  ال��ذي  الدعم 
االأ�صلحة  اأف�صل  وتوفري  التدريب  مبجال 
الع�صكري  امل��ج��ال  احل��دي��ث��ة يف  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
لتوؤكد جاهزيتها التامة وحرفيتها العالية 
التحديات  اأن����واع  خمتلف  م��ع  التعامل  يف 
واالأخ��ط��ار يف ال��ظ��روف واالأزم��ن��ة ك��اف��ة. و 
فيما يلي ن�س كلمة �صموه التي وجهها عر 
الذكرى  مبنا�صبة   " الوطن  درع  جملة   "
القوات  ل��ت��وح��ي��د  واالأرب�����ع�����ني  ال�����ص��اد���ص��ة 
امل�صلحة . " نحتفل اليوم بالذكرى ال� 46 
التي  االإم��ارات��ي��ة،  امل�صلحة  القوات  لتوحيد 

اأمن الوطن،  اليوم دورها املحوري يف حفظ  اأثبتت منذ توحيدها وحتى 
اال�صرتاتيجية  واخل��ط��ط  العالية  اخل���رات  بف�صل  املنطقة،  وا�صتقرار 
املنبثقة من نهج االإمارات ود�صتور احتادها االأ�صيل. يف هذا اليوم، اأجمعت 
الروؤى الثاقبة الأ�صحاب ال�صمو حكام االإم��ارات وموؤ�ص�صيها االأوائ��ل على 
ف�ُصّخرت  الرا�صخة،  ووحدته  االحت��اد،  راي��ة  حتت  امل�صلحة  قواتنا  توحيد 
وُح�صدت  وامل��وارد،  الطاقات  وا�صُتثمرت  واملوؤ�ص�صية،  الفردية  االإمكانيات 
اجلهود يف �صبيل �صون مكت�صبات احتاد االإمارات وُمنجزاته التي ال تقدر 

بثمن، وحتى تبقى درع الوطن احل�صني و�صياجه املتني.
اأق���وى اجليو�س يف  م��ن  ال��ي��وم  االإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  اأ�صبحت  لقد 

املنطقة والعامل، بف�صل الدعم الالحمدود 
الذي تقدمه قيادة دولة االإمارات لتدريب 
رجالها، وتوفري اأف�صل االأ�صلحة الع�صكرية 
الع�صكري،  امل��ج��ال  يف  احلديثة  والتقنيات 
لتوؤكد جاهزيتها التامة وحرفيتها العالية 
التحديات  اأن����واع  خمتلف  م��ع  التعامل  يف 
واالأخطار يف كافة الظروف واالأزمنة. واإننا 
ن�صت�صهد  العظيمة،  املنا�صبة  هذه  يف  اليوم 
اأبنائها  و  االإم���������ارات  ����ص���ه���داء  ب���ب���ط���والت 
لّبوا  الذين  ال�صرف،  �صاحات  يف  املخل�صني 
ن��داء ال��وط��ن، وج���ادوا ب��اأرواح��ه��م رخي�صًة 
ودح�س  واالأم�����ان،  االأم���ن  حفظ  �صبيل  يف 
ال��ع��دوان، ودع��م اال�صتقرار يف اأوط��ان��ن��ا، يف 
امل�صلحة  القوات  الأف��راد  فريٍد  مثاٍل وطنٍي 
االإماراتية الذين ينتهجون قيم الت�صحية 
وي��ن�����ص��رون مبادئ  واالإن�����ص��ان��ي��ة  وال����وف����اء 
وبهذه  م��ه��ن��ت��ه��م.  وال���ع���ط���اء يف  ال��ت�����ص��ام��ح 
�صاحب  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  نرفع  ال�صاخمة،  الذكرى 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
اأ�صحاب ال�صمو حكام االإم��ارات واأولياء العهود، واملواطنني  امل�صلحة واإىل 
االأ�صاو�س  واأفرادها  امل�صلحة،  واملقيمني، وجنّدد فخرنا واعتزازنا بقواتنا 
الوطن  اأم��ن  على  ال�صاهرة  العني  ليكونوا  بالنهار  الليل  ي�صلون  الذين 

واملواطن".

•• راأ�س اخليمة-وام:

�صعود بن �صقر  ال�صيخ حممد بن  �صمو  اأك��د 
قرار  اأن  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�صمي 
توحيد القوات امل�صلحة يف ال�صاد�س من مايو 
م�صيئة  ع��الم��ة  مي��ث��ل   1976 ال���ع���ام  م���ن 
يف ت��اري��خ دول���ة االإم�����ارات و ق���رارا م�صرييا 
ات��خ��ذه ال���وال���د امل��وؤ���ص�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 
"طيب اهلل ثراه"  زايد بن �صلطان اآل نهيان 
 " " رحمهم اهلل  املوؤ�ص�صون  االآب���اء  اإخ��وان��ه  و 
قوة  تعزيز  يف  اأ�صهم  املهم  التوقيت  ذاك  يف 
االحتاد و دعم اأركانه و ا�صتقراره يف مواجهة 

التحديات.
راأ���س اخليمة يف كلمة  �صمو ويل عهد  وق��ال 
القوات  لتوحيد   46 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�صبة 
امل�صلحة  القوات  توحيد  ق��رار  اإن   .. امل�صلحة 
االإماراتية حتت قيادة واحدة و علم واحد و 

ما يحمله من دالالت على وحدة الكلمة وقوة االحتاد جاء ا�صتجابة للروؤية 
املوؤ�ص�صني  اآل نهيان واالآباء  املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان  الثاقبة للوالد 
وطموحات �صعب دول��ة االإم��ارات يف بناء قوة دف��اع موحدة ت�صون مقدرات 
ال�صعب وحتمي مكت�صبات االحتاد و تذود عن اأمن الوطن براً وبحراً وجواً، 
1976 ق��وة وع��زة ورفعة  ال�6 من مايو  ليزداد احت��اد دول��ة االإم���ارات بعد 

ومنعة .
واأ�صاف �صموه : " لقد كان قرار توحيد القوات امل�صلحة االنطالقة احلقيقية 
نحو عملية تطوير �صاملة لتاأ�صي�س قوة ع�صكرية متقدمة تتبنى قيم ال�صالم 
واالإن�صانية وت�صاهم مع املجتمع الدويل يف احلفاظ على االأمن و اال�صتقرار 
الدويل " .. م�صددا على اأن الدور الوطني للقوات امل�صلحة االإماراتية جتاوز 
حدود الوطن اإىل امل�صاهمة يف مهام اإن�صانية واإغاثية واإمنائية على امل�صتويني 
االإقليمي والعاملي ما عزز من مكانة دولة االإم��ارات على اخلارطة الدولية 
باعتبارها قوة دفاعية و اإن�صانية اإىل جانب مكانتها ال�صيا�صية و االقت�صادية 

و احل�صارية.

وقال �صموه : " لقد حظيت قواتنا امل�صلحة 
ب��دع��م ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اآل نهيان  ب��ن زاي����د  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  ال�����ص��م��و 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
للقوات امل�صلحة حتى اأ�صحت اليوم منوذجا 
واملوؤهلة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة 
واملهارات  ب��امل��ع��رف��ة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��اً  ع�����ص��ك��ري��اَ 
الع�صكرية  للتكنولوجيا  املواكبة  وال��ق��درات 
احل���دي���ث���ة وال����ت����ي ت��ت��م��ت��ع ب���ك���ف���اءة وق�����درة 

عالية".
���ص��ه��دت منذ  امل�����ص��ل��ح��ة  ال����ق����وات  اأن  واأك������د 
اأبناء  ب�صواعد  كبرية  نوعية  نقلة  توحيدها 
االإمارات املخل�صني الذين نذروا اأنف�صهم يف 

�صبيل احلفاظ على اأمن وا�صتقرار الوطن و �صالمة اأرا�صيه .
و قال �صموه : " و اإذ نحتفي بهذه املنا�صبة الغالية فاإننا ن�صت�صعر كل معاين 
الفخر و االعتزاز بت�صحيات اإخواننا اأبناء القوات امل�صلحة واأدوارهم الوطنية 
التي �صيخلدها التاريخ لتظل دولة االإمارات وطن االأمن و اال�صتقرار واأر�س 

النماء و الرخاء".
بهذه  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  راأ���س اخليمة  �صمو ويل عهد  ورف��ع 
اآل نهيان رئي�س الدولة  املنا�صبة اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
"حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة 
االإمارات و اأبناء القوات امل�صلحة ، �صائاًل املوىل عز وجل اأن يدمي على قيادتنا 
الر�صيدة التوفيق و ال�صداد و على دولة االإمارات العزة و االأمن و اال�صتقرار 

واالزدهار.

مكتوم بن حممد : توحيد القوات امل�سلحة منا�سبة للفخر واالعتزاز مب�سرية بناء وطننا
•• دبي-وام:

حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  ق��ال 
ن��ائ��ب حاكم  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
اإن����ه يف ذك����رى �صدور  وزي����ر امل��ال��ي��ة 
قرار توحيد قوات االإمارات امل�صلحة 
الذي يوؤرخ النطالق م�صرية بنائها، 
يتجلى جناح منوذجنا االإماراتي يف 
اأروع واأبهى �صوره، فخالل ال�صنوات 
ق����وات  ان���ت���ق���ل���ت  امل���ا����ص���ي���ة   46 ال������ 
االإمارات امل�صلحة اإىل جي�س ع�صري 
ميلك اأحدث اأنواع االأ�صلحة، واأرقى 
التاأهيل  واأك�����ادمي�����ي�����ات  م�����دار������س 
وبرامج التدريب والتكوين، وقوامه 
ن��خ��ب��ة م���ن اأب���ن���اء وب���ن���ات االإم������ارات 
ي��ق��ودن��ه وي��ن��درج��ون يف رت��ب��ه كافة، 
�صبابنا  احتياط من  ق��وات  ترفدهم 
الوطنية  باخلدمة  التحقوا  الذين 
االإلزامية وتخرجوا بتاأهيل ع�صكري 

وجهوزية لتلبية النداء.
" يف هذه الذكرى   : واأ�صاف �صموه 
م�صاعر  نف�صي  يف  تفي�س  امل��ب��ارك��ة 
ال��ف��خ��ر واالع�����ت�����زاز مب�����ص��رية بناء 
وط���ن���ن���ا، وب����اآب����اء ال��ت��اأ���ص��ي�����س واآب�����اء 
امل�صرية،  ق��ادوا هذه  الذين  التمكني 
حتى �صار منوذجنا االإماراتي منارة 
جناحاتها  ت�صع  وح�صارية  تنموية 

واإجنازاتها يف العامل باأ�صره ".
جاء ذلك يف كلمة �صموه التي وجهها 
مبنا�صبة  الوطن"  "درع  جملة  اإىل 
ال�����ذك�����رى ال�������ص���اد����ص���ة واالأرب�����ع�����ني 
يلي  فيما  امل�صّلحة،  القوات  لتوحيد 
اأن  وي�صرفني  ي�صعدين   //  : ن�صها 

التخلف  م���ن  دول���ت���ن���ا  ب��ه��ا  ون���ق���ل���وا 
اإىل  ال��ه��ام�����ص��ي��ة  ال��ت��ق��دم، وم���ن  اإىل 
االزدهار،  اإىل  العوز  ومن  الفاعلية، 
حتى �صار منوذجنا االإماراتي منارة 
جناحاتها  ت�صع  وح�صارية  تنموية 

واإجنازاتها يف العامل باأ�صره.
وف������رادة من��وذج��ن��ا االإم�����ارات�����ي اأن���ه 
ال�صاملة  التنمية  حقول  كافة  اأوىل 
واأدار  ت�����ص��ت��ح��ق،  ال������ذي  االه���ت���م���ام 
تطويرها مبا يتنا�صب مع طبيعتها 
االإجناز  فكان  ا�صتدامتها،  وي�صمن 
والنجاح م�صهودين يف بناء االإن�صان 
االقت�صاد  وت���ع���زي���ز  وال�����ع�����م�����ران، 
وتنويعه، واإدامة االزده��ار، وتوطيد 
االأم�������ن واال�����ص����ت����ق����رار، واالرت����ق����اء 
بنوعية احلياة. وهو ما �صار بدولتنا 
موؤ�صرات  يف  امل��ت��ق��دم  ال��رتت��ي��ب  اإىل 
الدولية،  وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وحفزها اإىل التطلع للمراكز االأوىل 

يف كافة هذه املوؤ�صرات.
توحيد  ق������رار  �����ص����دور  ذك������رى  ويف 
يوؤرخ  الذي  امل�صلحة  االإم��ارات  قوات 
ب��ن��ائ��ه��ا، يتجلى  الن���ط���الق م�����ص��رية 
جن��اح من��وذج��ن��ا االإم���ارات���ي يف اأروع 
ال�صنوات  ف��خ��الل  ����ص���وره.  واأب���ه���ى 
انتقلت  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ت واالأرب���ع���ني 
حال  م��ن  امل�صلحة  االإم�����ارات  ق���وات 
ومن  ال����وح����دة،  ح����ال  اإىل  ال���ت���ع���دد 
العديد  م��ت��ف��رق��ة حم����دودة  ك��ت��ائ��ب 
ع�صري  ج��ي�����س  اإىل  وال���ت�������ص���ل���ي���ح، 
االأ�صلحة،  اأن���������واع  اأح��������دث  مي���ل���ك 
التاأهيل  واأرقى مدار�س واأكادمييات 
وبرامج التدريب والتكوين، وقوامه 
ن��خ��ب��ة م���ن اأب���ن���اء وب���ن���ات االإم������ارات 

اح��ت��ف��ل م��ع اأب���ن���اء وب��ن��ات االإم�����ارات 
قواتنا  توحيد  ق��رار  �صدور  بذكرى 
عام  مايو  م��ن  ال�صاد�س  يف  امل�صلحة 

.1976
واغ��ت��ن��م ح���ل���ول ذك�����رى ه����ذا اليوم 
�صيدي  الأه���ن���ئ  اخل����ال����د،  ال���وط���ن���ي 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل"، و�صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
و�صيدي   ، اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم   ،
املجل�س حكام االإمارات حفظهم اهلل 
هذه  فيه  حتل  ع��ام  كل  ويف  جميعاً. 
نف�صي  تفي�س يف  امل��ب��ارك��ة  ال��ذك��رى 
مب�صرية  واالع��ت��زاز  الفخر  م�صاعر 
واآباء  التاأ�صي�س  وب��اآب��اء  وطننا،  بناء 
امل�صرية،  ق��ادوا هذه  الذين  التمكني 

ي��ق��ودن��ه وي��ن��درج��ون يف رت��ب��ه كافة، 
�صبابنا  احتياط من  ق��وات  ترفدهم 
الوطنية  باخلدمة  التحقوا  الذين 
االإلزامية وتخرجوا بتاأهيل ع�صكري 

وجهوزية لتلبية النداء.
ل�صباط  والتقدير  ال��ع��رف��ان  حتية 
وجنود قواتنا امل�صلحة البوا�صل وملن 
يف  اخل��دم��ة  �صرف  ون��ال��وا  �صبقوهم 
ال�صلك الع�صكري. والتحية مو�صولة 
االأمنية  االأج���ه���زة  ون�����ص��اء  ل���رج���ال 
مقدرين  املدنية،  احلماية  واأج��ه��زة 
دورهم يف توطيد االأمن واال�صتقرار 
اأرج�����اء وط��ن��ن��ا، وم��ث��م��ن��ني عالياً  يف 
كل  اأداء  يف  و���ص��ج��اع��ت��ه��م  ك��ف��اءت��ه��م 
ووقوفهم  ب��ه��ا،  يكلفون  ال��ت��ي  امل��ه��ام 
وجمتمعنا  وطننا  حلماية  باقتدار 

من عاديات الزمان.
االأبرار  ل�صهدائنا  واج��ب��ة  والتحية 
بهذه  معنا  اأرواح��ه��م  الذين حتتفي 
وتلهمنا  الغالية،  الوطنية  املنا�صبة 
لوطننا  ال���ع���ط���اء  م����ن  امل����زي����د  اإىل 
ومعي  اأعاهد  خدمته.  يف  والتفاين 
�صباب و�صابات االإمارات اهلل �صبحانه 
على  ال�����ص��ري  ن���وا����ص���ل  اأن  وت���ع���اىل 
�صراطه امل�صتقيم، والعمل مبا يحب 
وي��ر���ص��ى. ون��ع��اه��د ق��ادت��ن��ا ع��ل��ى اأن 
نظل عند ح�صن ظنهم، واأن نقتدي 
خطاهم،  ع���ل���ى  ون�������ص���ري  ب��ن��ه��ج��ه��م 
ون��ب��ذل غ��اي��ة اجل��ه��د للحفاظ على 
ليبقى  اإليها  واالإ���ص��اف��ة  اإجن��ازات��ه��م 
وطننا عزيزاً منيعاً مزدهراً، وتبقى 

راياته خفاقة تعانق املجد.
وال�����������ص�����الم ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 

وبركاته.
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•• اأم القيوين - وام: 

را�صد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
املعال نائب حاكم اأم القيوين اأنه يف 
يوم ال�صاد�س من مايو لعام 1976، 
القرار  امل���ب���ارك ���ص��در  ال���ي���وم  ه����ذا 
امل�صلحة  القوات  بتوحيد  التاريخي 
حت���ت َع���لَ���م واح�����د وق����ي����ادة واح����دة 
ال���واق���ي واحل�صن  ال�����ص��ي��اج  ل��ت��ك��ون 
ويذود  ال��وط��ن،  ال��ذي يحمي  املنيع 
عن حيا�صه، ويحافظ على �صيادته 
ا�صتقالله  وي�����ص��ون  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه، 

وا�صتقراره.

اإىل  وجهها  كلمة  - يف  �صموه  وق��ال 
مبنا�صبة   " ال���وط���ن  "درع  جم��ل��ة 
ال�����ذك�����رى ال�������ص���اد����ص���ة واالأرب�����ع�����ني 
ل��ت��وح��ي��د ال���ق���وات امل�����ص��ّل��ح��ة - بعد 
������ص�����دور ذل�������ك ال�������ق�������رار، ات����خ����ذت 
القيادة العامة للقوات امل�صلحة من 
نرا�صاً  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 
وتطوير  بناء  يف  هديه  على  ���ص��ارت 
اإىل  ع��م��دت  حيث  امل�صلحة،  ق��وات��ن��ا 
مدها باأحدث االأ�صلحة، ووفرت لها 
اأف�صل فر�س االطالع، ومهدت لها 
�صبل اكت�صاب اخلرات والتعامل مع 

اأحدث �صنوف االأ�صلحة.

العامة  ال���ق���ي���ادة  اأر�����ص����ت  واأ�����ص����اف 
للقوات امل�صلحة دعائم ا�صرتاتيجية، 
اأبناء  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  رك��ي��زت��ه��ا  ج��ع��ل��ت 
الكوادر  اإع��داد  الوطن، فعملت على 
لها  تتوافر  التي  املواطنة  الب�صرية 
ال���ق���درة ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ع�����ص��ر، مع 
العمل على توفري اأحدث منظومات 
ال���ت�������ص���ل���ح وت���ه���ي���ئ���ة ك�����ل ال����ظ����روف 
للتدريب عليها من خالل  املالئمة 
دورات تدريبية م�صتمرة، ومناورات 
ومتارين ع�صكرية م�صرتكة، ل�صمان 
القوات  عنا�صر  قبل  من  ا�صتيعابها 
باملعرفة  اأف��راده��ا  وتزويد  امل�صلحة، 

للتعامل  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات 
الع�صكرية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  م���ع 
قواتنا  واأ�����ص����ب����ح����ت  ال����دف����اع����ي����ة، 
متميزة  مكانة  اليوم  تتبواأ  امل�صلحة 
طليعة  ويف  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  ب��ني 
اأن  وا�صتطاعت  احلديثة،  اجليو�س 
الواقع  اأر�����س  ع��ل��ى  ك��ف��اءت��ه��ا  تثبت 
اأك��رث من موقع حملي واإقليمي  يف 
ودويل، واأ�صفر هذا االأداء املميز عن 
املجتمع  م��ن  واإ����ص���ادة  ع��امل��ي  تقدير 

الدويل.
وقال يبقى علينا وفاًء بوفاء اأن نظل 
�صف  و�صباط  و�صباطاً  ق��ادة  دائماً 

امل�صوؤولية  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  وج���ن���وداً 
ال��ت��ي األ��ق��ي��ت ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا، وعلى 
اإياها  اأول��ت��ن��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة  م�صتوى 
التدريب  نوا�صل  الر�صيدة،  قيادتنا 
من  ح�صيلتنا  زي����ادة  ع��ل��ى  ون�����داوم 
الع�صكرية،  امل���ع���رف���ة  ف���ن���ون  ���ص��ت��ى 
ونتابع كل ما ي�صتجد من تطور يف 
العلوم الع�صكرية وميادين التدريب 
الثنائية وامل�صرتكة، واأن  والتمارين 
ن�صع ن�صب اأعيننا اأن الوطن عزيز 
اإىل  اأب��ن��ائ��ه وه��و دوم���اً بحاجة  على 
وت�صحياتهم  وعقولهم  �صواعدهم 
واإميانهم، ونحن على يقني اأن اأبناء 

القوات امل�صلحة �صيبقون دائماً على 
الوعد والعهد خمل�صني يف اأدائهم، 
حتمل  يوا�صلون  لقيادتهم،  اأوفياء 
واجباتهم،  اأداء  يف  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م 
وي�����ص��ت��ل��ه��م��ون م���ن ه����ذه ال���ذك���رى 
وال�صلوك  ال�صامية  املعاين  املجيدة 
ملوا�صلة  وال��داف��ع  ف  امل�صرِّ الوطني 
م�����ص��رية ال��ت��ق��دم وال���ت���ط���ور، لتظل 
على  ق����ادرة  دائ��م��اً  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا 
اأمن  على  احلفاظ  يف  ر�صالتها  اأداء 

الوطن وا�صتقراره.
نحتفل  ون��ح��ن  ي�صعنا  ال  واأ����ص���اف 
ب���ال���ذك���رى ال�������ص���اد����ص���ة واالأرب����ع����ني 

لتوحيد قواتنا امل�صلحة اإال اأن نرفع 
اأ�صمى اآيات التهاين والتريكات اإىل 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مقام 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�صمو  "حفظه اهلل"، واإىل �صاحب 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
"رعاه اهلل" ،  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واإىل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
املجل�س  اأع�����ص��اء  اإخ��وان��ه��م  واإىل   ،

االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات، 
داعني اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يعيد 
الوطن  وعلى  املنا�صبة  ه��ذه  عليهم 

الغايل بالُيمن واخلري والركات.

•• اأبوظبي -وام"

اليوم اجلمعة  االإم���ارات  دول��ة  حتتفل 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   46 ال�����  ب���ال���ذك���رى 
واحدة  مركزية  ق��ي��ادة  حت��ت  امل�صلحة 
و�صعار واحد وعلم واحد، لتكون �صمام 
اأم����ان ال���وط���ن، وال�����ذود ع��ن��ه وحماية 

اإجنازات ومكت�صبات دولة االحتاد.
ومي��ث��ل ال�����ص��اد���س م���ن م��اي��و م���ن كل 
ع����ام اأح����د االأي������ام اخل���ال���دة يف ذاك����رة 
ال���وط���ن، ف��ف��ي ه���ذا ال���ي���وم م���ن العام 
ال�صيخ زايد  املغفور له  اتخذ   1976
بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
واإخوانه اأ�صحاب ال�صمو حكام االإمارات 
قرارهم التاريخي وامل�صريي بتوحيد 
القوات امل�صلحة لت�صكل اأهم مرتكزات 
دولة االحتاد الفتية، ولتكون ح�صنها 
امل��ن��ي��ع يف م��واج��ه��ة ك��ل م��ن ت�����ص��ول له 

نف�صه تهديد اأمنها وا�صتقرارها.
وحظيت القوات امل�صلحة االإماراتية يف 
واهتمام  بدعم  بنائها  مراحل  جميع 
حر�صت  والتي  الر�صيدة  قيادتنا  من 
االإم��ك��ان��ات للقوات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على 
االأ�صلحة  باأحدث  وتزويدها  امل�صلحة 
التكنولوجيا  اإل��ي��ه  و�صلت  م��ا  وب��اآخ��ر 
دعماً  وذل�����ك  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
لكفاءتها القتالية املتكاملة لت�صبح يف 
طليعة اجليو�س احلديثة مبا حققته 

من نقالت نوعية متالحقة.
و�صكل العن�صر الب�صري حمور عملية 
التحديث والتطوير يف قدرات القوات 
العلمي  م�صتوى  على  ���ص��واء  امل�صلحة 
االإم���ارات  عمدت  حيث  التدريبي،  اأو 
والكليات  واملدار�س  املعاهد  اإن�صاء  اإىل 
بتدريب  ت����ق����وم  ال����ت����ي  ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
ع�صكرياً  ت���اأه���ي���اًل  ال�����ص��ب��اب  وت���اأه���ي���ل 
وم�صتجدات  الع�صر  متطلبات  يالئم 

اتفاقيات  اإىل توقيع  اإ�صافة  االأو�صاع، 
م��رم��وق��ة لدعم  م��ع ج��ام��ع��ات مدنية 

العن�صر الب�صري.
املعاهد  وت���ع���د  ع���ل���م���ي���ة..  �����ص����روح   -
واملدار�س الع�صكرية والكليات باأنواعها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال����راف����د االأ����ص���ا����ص���ي ال���ذي 
كوادرها  امل�صلحة  القوات  منه  ت�صتمد 
الع�صكرية فعن طريقها يكون التاأهيل 
تتبلور  خ���الل���ه���ا  وم�����ن  وال����ت����دري����ب 
ب�صورتها  الع�صكرية  التن�صئة  عملية 
ال�صحيحة ومبفهومها االأ�صيل فين�صاأ 
بال�صفوف  ان�صمامه  بعد  الع�صكري 
توؤهله  التي  القوية  الن�صاأة  الع�صكرية 
ب���دوره يف حتمل  للقيام  ت��ام��اً  ت��اأه��ي��اًل 
�صتلقى على  التي  امل�صوؤوليات اجل�صام 
للوطن  حماية  م��ن  بعد  فيما  عاتقه 

وحفظ الأمنه وا�صتقراره.
الع�صكرية«،  زاي����د  »ج��ام��ع��ة  وجت�����ص��د 
م�صار  نوعية يف  ونقلة  خطوة جديدة 
���ص��م��ن م�صاعي  ال��ع�����ص��ك��ري،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
م�صتوى  ل���ت���وف���ري  االإم�����������ارات  دول������ة 
تدريب ع�صكري فائق واإعداد وجتهيز 
عاٍل  م�صتوى  وتعزيز  امل�صتقبل،  ق��ادة 
ال�صلك  ب���ني ���ص��ب��اط  م���ن االن�����ص��ج��ام 
منت�صبي  م���ن  واالأم����ن����ي  ال��ع�����ص��ك��ري 
وزارت���ي ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة، وتر�صيخ 
الدولة  موؤ�ص�صات  يف  التكاملي  العمل 
ذات العالقة بتبني روؤية واحدة �صاملة 

يف �صبيل خدمة الوطن.
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  واأ�ص�در �صاحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
رقم  االحتادي  اهلل" املر�صوم  "حفظه 
كلي�ة  باإن�ص�اء   2021 ل�صن�ة   /20/
احلرب ككيان م�صتقل عن كلية القيادة 
ت��رج��م��ة لطموحات  وذل���ك  واالأرك�����ان 
الر�صيدة يف مواكبة متغريات  القيادة 
قيادات  واإعداد  اال�صرتاتيجية،  البيئة 

ُعد وذلك ووفقاً  الدولة على كافة ال�صُ
لتطوير  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��خ��ط��ط 

القوات امل�صلحة.

- اخلدمة الوطنية ..
يعد ال� 30 من اأغ�صط�س 2014 يوماً 
التحقت  حيث  االإم����ارات،  يف  تاريخياً 
واملواطنات  املواطنني،  من  دفعة  اأول 
باخلدمة الوطنية واالحتياطية الأداء 
الواجب املقد�س، و�صرب اأبناء الوطن، 
اأروع االأمثال يف  من الذكور واالإن��اث، 
حب الوطن واال�صتعداد لتلبية ندائه.

الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  وح��ر���ص��ت 
الرنامج  تطوير  على  واالحتياطية 
الروح  وتنمية  ا�صرتاتيجياً،  التدريبي 
بناء  واإع������ادة  للمنت�صبني،  ال��وط��ن��ي��ة 
املواطن،  ال�صباب  �صخ�صية  وتطوير 
املقومات  ميتلك  ج��دي��د  ج��ي��ل  وخ��ل��ق 
بنف�صه  ت���ق���ه  ل���دي���ه  ج���ي���ل  ال���ق���ي���ادي���ة 
العريقة،  التاريخية  بجذوره  واعتزاز 
حتقيقاً لروؤية موؤ�ص�س الدولة املغفور 
اآل نهيان،  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  له 

"طيب اهلل ثراه".

- املراأة ..
ال�صيخة  ���ص��م��و  م���ن  م��ت��وا���ص��ل  ب��دع��م 
االحتاد  رئي�صة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
االأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي 
االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة 
اهتمت   ، االأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
امل��راأة يف خدمة  امل�صلحة بدور  القوات 
الوطن التي اأثبتت جدارتها باالنتماء 
ال��ق��وات واأن��ه��ا على م�صتوى  اإىل ه��ذه 
يف  وتفانياً  واإجن����ازاً  عمال  امل�صوؤولية 
للم�صوؤولية  وحت��م��اًل  ال���واج���ب  اأداء 
واال�صتعداد والت�صحية دفاعا عن تراب 

الوطن واإجن����ازاته ومكت�ص�����باته.

اإن�����ص��اء مدر�صة  ويف ه��ذا االإط����ار ج��اء 
بهدف  الع�صكرية  االأزور  بنت  خ��ول��ة 
كفاءة  ذي  ن�صائي  وط��ن��ي  ك���ادر  اإع���داد 
ال����ق����وات  اإىل  ل���الن�������ص���م���ام  وخ�������رة 
رافداً  املدر�صة  اأ�صبحت  وقد  امل�صلحة، 
تزودها  امل�صلحة  ال��ق��وات  رواف����د  م��ن 
كل عام باملجندات املواطنات املوؤهالت 
التخ�ص�صات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  للعمل 
كاأعمال ال�صكرتارية وال�صوؤون االإدارية 
الع�صكري، مما  واالإع��الم  والكمبيوتر 
ي�صاهم يف النهاية يف دعم حقوق املراأة 

يف املجتمع وم�صاواتها بالرجل.

- ر�صالة �صالم ..
ت��وؤم��ن دول����ة االإم������ارات ب����اأن امتالك 
للحفاظ على  اأك��ر �صمانة  هو  القوة 
ال�صالم ولهذا فاإنها تنظر اإىل تطوير 
امل�صلحة  ق��وات��ه��ا  وت��ق��وي��ة  وحت���دي���ث 
باعتبارها اأولوية اأ�صا�صية و�صتم�صي يف 
هذا الطريق الأن التحديات واملخاطر 
التي حتيط باملنطقة حتتاج اإىل اأعلى 

م�صتويات اليقظة واال�صتعداد.
القوات  ���ص��ط��رت   .. اإن�����ص��ان��ي��ة  م��ه��ام   -
توحيدها  م��ن��ذ  االإم���ارات���ي���ة  امل�صلحة 
اأجم����ادا اإن�����ص��ان��ي��ة ع��ر جم��م��وع��ة من 

اإغاثة  ب���ه���دف  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ه���ام 
املنكوبني يف خمتلف دول العامل التي 
ب��ح��روب وك���وارث ع�صيبة، وقد  م��رت 
قدمت قواتنا خالل تلك املهام مناذج 
م�صرفة يف الت�صحية والعطاء وتقدمي 
للمحتاجني  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
واإي������������واء ال����الج����ئ����ني م�����ن احل������روب 
ومعاجلة امل�صابني واإعادة بناء واإعمار 
ما خلفته اآلة احلروب وجعلها اأر�صية 

�صاحلة وبث احلياة فيها من جديد.

- املعار�س ..
"اآيدك�س"  م����ع����ر�����ص����ا  ا�����ص����ت����ط����اع 
دب����ي  و"معر�س  و"نافدك�س"، 
يومك�س  وم����ع����ر�����ص����ا  للطريان" 
تر�صيخ  انطالقتهم،  منذ  و�صيمتك�س 
اأهم  باعتبارهم من  الدولية  مكانتهم 
واأكر املعار�س العاملية املتخ�ص�صة يف 
جمال الطريان والدفاع، واأن يقدموا 
ال�صناعات  ل��ت��ط��ور  ف���ري���دة  ف��ر���ص��ة 
ال����دف����اع����ي����ة وال���ع�������ص���ك���ري���ة يف دول�����ة 
االإم�������ارات، وحت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��ا من 
قوية مع  تناف�صية  بيئة  توفري  خالل 
املتقدمة  نظرائها من خمتلف الدول 
والتعرف  احل���ي���وي،  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 

عاملياً،  املناظرة  التقنيات  اأح��دث  على 
من  املعار�س  تلك  توفره  عما  ف�صاًل 
ف��ر���ص��ة ت�����ص��وي��ق��ي��ة ه��ائ��ل��ة م���ن خالل 
الرتويج  يف  ا�صتثنائية  اأولوية  منحها 
امل�صلحة  بقواتنا  اخلا�صة  والتعاقدات 
التي حتر�س على �صد احتياجاتها من 

منتجات امل�صانع الع�صكرية الوطنية.

- ت�سنيع ال�سالح .. 
قطعت دولة االإمارات مراحل متقدمة 
دف��اع��ي��ة حملية  ت��ط��وي��ر ���ص��ن��اع��ة  يف 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ت�����ص��اه��م  ق���وي���ة 
ا�صتقالليتها  وب��ن��اء  امل�صلحة  ق��وات��ه��ا 
اعتمادها  خف�س  مع  اال�صرتاتيجية، 
ع���ل���ى م�������وردي ال�������ص���الح م����ن ال�����دول 
االأج��ن��ب��ي��ة، ف�����ص��اًل ع��ن ال��ت��ح��ّول اإىل 
لالأ�صواق  ل��الأ���ص��ل��ح��ة  ع���امل���ي  د  م�������وِرّ

الدولية.
موقعاً  ال���ي���وم  االإم��������ارات  واأ���ص��ب��ح��ت 
الع�صكرية  االأن��ظ��م��ة  ل��ت��وري��د  م��ه��م��اً 
على م�صتوى منطقة ال�صرق االأو�صط 
وتناف�صية  م��ن��ت��ج��ه��ا  ج�����ودة  ب��ف�����ص��ل 
ال�صركات  ت���ق���دم���ه  وم�����ا  اأ�����ص����ع����اره����ا 
البيع،  بعد  م��ا  خ��دم��ات  م��ن  الوطنية 
االإمارات  دولة  امتالك  يوؤكد  ما  وهو 

�صناعاتها  لتطوير  وا���ص��ح��ة  ل��روؤي��ة 
الع�صكرية.

- التمارين الع�صكرية .. تاأتي التمارين 
الع�صكرية امل�صرتكة املتعددة االأطراف 
ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ق��وات��ن��ا امل�����ص��ل��ح��ة على 
ال�صقيقة  ال��دول  العام مع قوات  مدار 
وال�������ص���دي���ق���ة، ع���ل���ى اأر���������س ال����دول����ة 
والعمل  ال��ت��ع��اون  اأوا����ص���ر  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل�صرتك، وتبادل اخلرات يف املجاالت 
القدرة  رف��ع  يف  ي�صهم  م��ا  الع�صكرية 
التن�صيق  وزي��ادة  القتالية،  الع�صكرية 
ب����ني ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة 

والقوات امل�صلحة ال�صديقة.
فعالية  ت���رز   .. االحتاد"  "ح�صن   -
"ح�صن االحتاد" التي تنظمها القوات 
العام،  يف  مرتني  االإماراتية،  امل�صلحة 
حجم الدور الهام الذي تقوم به قواتنا 
امل�صلحة املدربة تدريباً عالياً يف حفظ 
اأمن الوطن واملواطن وكل مقيم على 

اأر�س االإمارات العربية املتحدة.
وجت�������ص���د ف���ع���ال���ي���ة ح�������ص���ن االحت������اد 
وجاهزيتها  امل�صلحة  ال��ق��وات  خ��رات 
ومهنيتها  ال���ع���ال���ي���ة  وم���ع���ن���وي���ات���ه���ا 
ال�صاملة عر عدة �صيناريوهات ملعارك 
حية خمتلفة، مت�صمنة عملية جوية 
اجلوانب  اأحد  ويتمثل  رهائن،  الإنقاذ 
ت�صليط  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل���ه���ذه  ال���ه���ام���ة 
ال�صوء على التن�صيق والتعاون الوثيق 
الذي متار�صه القوات امل�صلحة والقوى 
التهديدات  مع  التعامل  عند  االأمنية 

االأمنية.

- يوم ال�سهيد وذاكرة الوطن ..
راأ�صها  وعلى  الر�صيدة  القيادة  تقدر 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
االأعلى للقوات امل�صلحة " حفظه اهلل" 

من  االأب��رار  الوطن  �صهداء  ت�صحيات 
اأن�صع  يف  وت�صعهم  امل�صلحة،  ال��ق��وات 
اأ�صرهم  وحتت�صن  تاريخها،  �صفحات 
كاأ�صرة  جانبهم  اإىل  وت��ق��ف  وذوي��ه��م 

واحدة.
اأ�صدره  ال���ذي  االأم����ر  اأن  يف  ���ص��ك  وال 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
من  نوفمر  الثالثون من  يكون  ب��اأن 
ي��اأت��ي تخليداً  لل�صهيد،  ي��وم��اً  ع��ام  ك��ل 
وعطاء  بت�صحيات  وع��رف��ان��اً  ووف�����اًء 
الررة،  واأبنائه  الوطن  �صهداء  وب��ذل 
ال��ذي��ن وه��ب��وا اأرواح���ه���م ل��ت��ظ��ل راية 
االإمارات خفاقة عالية، كما قرر �صمّوه 
عطلة  الوطنية  املنا�صبة  ه��ذه  اعتبار 

ر�صمية على م�صتوى الدولة.
اليوم مرا�صم وفعاليات  وتقام يف هذا 
وطنية خا�صة، ت�صرتك فيها موؤ�ص�صات 
الدولة كافة، وكل اأبناء �صعب االإمارات 
وافتخاراً  ا���ص��ت��ذك��اراً  فيها،  واملقيمني 
ب��ق��ي��م ال��ت��ف��اين واالإخ���ال����س وال����والء 
اأبناء  ن��ف��و���س  امل��ت��ج��ّذرة يف  واالن��ت��م��اء 
االإمارات، التي حتّلوا بها وهم يجودون 
باأرواحهم يف �صاحات البطولة والعطاء 

وميادين الواجب.
ب��دء تف�صي  ك��ورون��ا .. منذ  - اح��ت��واء 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��امل��ي��اً، اآم���ن���ت دولة 
االإم������ارات ب����اأن ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة مبا 
متلكه من موارد واإمكانات وخلرتها 
ال�����ط�����وارئ واالأزم���������ات  يف م���واج���ه���ة 
ا�صتعدادها  ذل���ك  يف  مب��ا  وال����ك����وارث، 
تبقى  البيولوجية،  احل��روب  ملواجهة 
م���وؤه���ل���ة ل��ل��ق��ي��ام ب�����دور ن�����ص��ط لدعم 
املنظومة الوطنية يف مواجهة كورونا، 
وك���ان���ت ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة م���ن اأب����رز 
الدولة  ال��داع��م��ة جل��ه��ود  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

عاملياً يف الت�صدي للوباء.

•• ال�صارقة - وام:

اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ق��ال 
ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
العظيم  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل  يف  ال�صارقة 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  اأي������ام  م���ن 
التاريخي  ب��ال��ق��رار  نحتفي  امل��ت��ح��دة، 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ب��ت��وح��ي��د  احل��ك��ي��م 
، ل��ت��ب��داأ ب��الدن��ا م�����ص��رية ك��ب��رية نحو 
حتر�صها  وال��ن��م��اء،  والنه�صة  التقدم 
تدافع  وال��ت��ي  القوية  امل��وح��دة  قواتنا 
يف  فيها  للعمل  االإم���ارات  وبنات  اأبناء 
خمتلف املجاالت ، ولتكون قوات �صالم 
وتنمية وعطاء ال حم��دود. جاء ذلك 
يف كلمة �صموه التي وجهها اإىل جملة 
الذكرى  مب��ن��ا���ص��ب��ة  الوطن"  "درع 
القوات  لتوحيد  واالأرب��ع��ني  ال�صاد�صة 

اإنه يف  امل�صّلحة، فيما يلي ن�صها : // 
مثل هذا اليوم العظيم من اأيام دولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، نحتفي 
بتوحيد  احلكيم  ال��ت��اري��خ��ي  ب��ال��ق��رار 
القوات امل�صلحة ، لتبداأ بالدنا م�صرية 

كبرية نحو التقدم والنه�صة والنماء، 
حتر�صها قواتنا املوحدة القوية والتي 
ت��داف��ع اأب��ن��اء وب��ن��ات االإم����ارات للعمل 
ولتكون   ، امل��ج��االت  خمتلف  يف  فيها 
قوات �صالم وتنمية وعطاء ال حمدود 
ب���الدن���ا بهذه  ع����ام حت��ت��ف��ل  ك���ل  ، ويف 
ال���ذك���رى ال���ع���زي���زة ع��ل��ى ق���ل���وب اأهل 
املراحل  ال��ذاك��رة  ت�صتدعي  االإم���ارات، 
املختلفة التي عا�صتها قواتنا امل�صلحة، 
املبذولة  واجل���ه���ود  ال��ك��ب��ري  وال���دع���م 
لتطويرها وتقدمها، لتكون على اأعلى 
اأدوارها  الأداء  اجلاهزية  يف  الدرجات 
املاأمولة، وم�صاهمتها املبا�صرة يف كافة 
خطط التنمية امل�صتدامة التي ترتكز 
املتقدمة  املراكز  لتتبواأ  بالدنا  عليها 

يف خمتلف املوؤ�صرات التنموية.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ن��رف��ع اأ���ص��م��ى اآي���ات 

�صاحب  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
"حفظه اهلل" ،  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صمو  �صاحب  واإىل   ، اهلل"  "رعاه 
اآل نهيان ويل  ال�صيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
اأ�صحاب ال�صمو  للقوات امل�صلحة واإىل 
�صباط  ك��اف��ة  واإىل  االإم�������ارات  ح��ك��ام 
و�صف �صباط واأفراد قواتنا امل�صلحة، 
مبنا�صبة الذكرى ال�صاد�صة واالأربعني 
االإماراتية  امل�صلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 
، داع���ني اهلل ع��ز وج��ل اأن ي��دمي على 
بالدنا نعمة االأمن واالأمان مع املزيد 

من التقدم واالزدهار.

•• ال�صارقة-وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن 
�صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ت��وح��ي��د  ذك���رى  اأن 
اأعظم  االإم��ارات��ي��ة، متّثُل واح��دة من 
االأيام واملنا�صبات الوطنية يف الدولة، 
االأمان  �صمام  ت��زال  وم��ا  كانت  حيث 
للنه�صة احلديثة التي تعي�صها دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
عر  وجهها  كلمة  يف   - �صموه  وق���ال 
مبنا�صبة  الوطن"  "درع  جم���ل���ة 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   46 ال�����  ال���ذك���رى 
امل�صلحة - منذ توحيد القوات امل�صلحة 
تواىل الدعم الالحمدود من القيادة 

العظيمة  ب���االأدوار  موؤمنًة  الر�صيدة، 
امل�صلحة،  ال����ق����وات  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
الوطن  ع���ن  ال����دف����اع  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا 

تتطور  وحتى  وترابه،  واأر�صه  واأهله 
قدراتها الع�صكرية يف كافة املجاالت، 
لتكون م�صدر فخٍر وعٍز وانتماء لكل 
فرد من اأف��راد جمتمعنا االأ�صيل، يف 
ك��ل ع��اٍم نحيي ه��ذه ال��ذك��رى ونحن 
وهم  وبناتنا  اأبنائنا  اأي��دي  على  ن�ّصُد 
ال���دف���اع ع��ن البالد،  ل����واء  ي��ح��م��ل��ون 
ب��واج��ب��ات��ه��م، كما نرتحم  وي��ق��وم��ون 
على �صهداء الوطن والواجب يف كافة 

املجاالت.
اأ�صمى  ورف����ع ���ص��م��وه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة 
ال���ت���ه���اين وال����ت����ري����ك����ات اإىل  اآي��������ات 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  اهلل" و�صاحب 

رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�صلحة واإىل اأ�صحاب ال�صمو 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص���اء  ال�����ص��ي��وخ 
كافة  واإىل  االإم����ارات  حكام  ل��الحت��اد 
واأف��راد قواتنا  �صباط و�صف �صباط 
ال�صاد�صة  الذكرى  امل�صلحة، مبنا�صبة 
امل�صلحة  ال��ق��وات  لتوحيد  واالأرب��ع��ني 
االإم���ارات���ي���ة، داع��ي��ا امل����وىل ع��ز وجل 
واالأم���ان  االأم���ن  با�صتمرار  ننعم  اأن 
وحت���ق���ي���ق امل����زي����د م����ن االإجن����������ازات 

والتقدم واالزدهار.

عبداهلل بن را�سد املعال : القوات امل�سلحة ال�سياج الواقي واحل�سن املنيع 

عبداهلل بن �سامل القا�سمي: قواتنا امل�سلحة كانت �سلطان بن اأحمد بن القا�سمي: توحيد القوات امل�سلحة قرار تاريخي حكيم
وما تزال �سمام االأمان للنه�سة احلديثة

•• العني- وام: 

نظمت موؤ�ص�صات ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
والتعليمية املهرجان االفرتا�صي "عيدنا غري 5" مبنا�صبة 
عيد الفطر املبارك وذلك برعاية ال�صيخة الدكتورة �صما 

بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�صة جمل�س االإدارة .
ومهارية  وت��رف��ي��ه��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ف��ق��رات  امل��ه��رج��ان  ت�صمن 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  م��رك��ز  م��ن  مب�صاركة 
الثقايف وجمعية حممد بن خالد اآل نهيان الأجيال امل�صتقبل 

ومكتبة اأجيال امل�صتقبل ومدر�صة القهوة وال�صنع .

عن  املهرجان  خ��الل  من  امل�صتقبل  اأجيال  مكتبة  واأعلنت 
الفائزين يف م�صابقاتها التي طرحتها خالل �صهر االبتكار 
"عقول  م�����ص��اب��ق��ة  ت�صمنت  و  ال���ق���راءة  ���ص��ه��ر  و  ال��وط��ن��ي 
مبتكرة" يف دورتها الثانية والتي احتوت على ثالثة فروع 
وم�صابقة "الكاتب املبتكر" و "امل�صور املبتكر" و "الر�صام 
الق�صرية" ال��دورة اخلام�صة  "الق�صة  املبتكر" و م�صابقة 
تناف�س  و  االأجيال"  بعيون  "اإك�صبو  عنوان  حملت  والتي 
فيها عدد كبري من املت�صابقني ح�صل 5 منهم على املراكز 
االأوىل كما ح�صلت جمموعة اأخرى على �صهادات متيز و 

م�صاركة.

كما مت االإعالن عن نتائج امل�صابقة الرم�صانية "عني على 
االإم��ارات " اإ�صافة اإىل االإع��الن عن االأ�صدقاء الرقميني 

ملكتبة اأجيال امل�صتقبل عن �صهري مار�س و اأبريل .
و�صارك املطبخ التدريبي يف مركز ال�صيخ حممد بن خالد 
 .. " " ب�صكويت االأطفال  اآل نهيان الثقايف بتقدمي ور�صة 
واأغاين  والق�صائد  االأنا�صيد  امل��ه��رج��ان  ف��ق��رات  وتخللت 
العيد التي عرت عن فرحة اجلميع بعيد الفطر املبارك 
دعمها  ع��ل��ى  االإدارة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال�����ص��ك��ر  وت���ق���دمي 
الإدخال  ال��وط��ن  اأع��ي��اد  موؤ�ص�صاتها  وم�صاركة  للمهرجان 

البهجة يف نفو�س اجلميع .

موؤ�س�سات حممد بن خالد الثقافية تنظم مهرجان )عيدنا غري 5(

االإمارات حتتفي بالذكرى الـ 46 لتوحيد القوات امل�سلحة �سمام اأمان الوطن
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•• ال�صارقة-وام:

�صلطان  ب���ن  ف��ي�����ص��ل  ال�����ص��ي��خ  اأك�����د 
القا�صمي اأن توحيد القوات امل�صلحة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
 1976 ع��ام  مايو  من  ال�صاد�س  يف 
يعتر اأحد اأهم دعائم احتادنا الذي 
اأر���ص��اه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ زاي���د بن 
�صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
االأعلى  املجل�س  اأع�����ص��اء  واإخ���وان���ه 
لالحتاد حكام االإمارات وكذلك من 
اأهم الثوابت التي متد وطننا باأهم 
الكوادر الب�صرية القادرة على حفظ 
وا���ص��ت��ق��راره ودع����م م�صريته  اأم��ن��ه 
م��ن خ��الل احل��ف��اظ على مقدرات 

ومكت�صبات االحتاد.
مبنا�صبة  ت�������ص���ري���ح  يف   - وق��������ال 
القوات  لتوحيد   46 ال����  ال��ذك��رى 
دولة  اأب���ن���اء  اإق���ب���ال  اإن   - امل�����ص��ل��ح��ة 
االإم��ارات على االلتحاق واالنت�صاب 
فر�صا  ي��ع��ت��ر  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ق��وات��ن��ا 
اأبناء  م��ن  وت��اأك��ي��دا  وواج��ب��ا مقد�صا 
زاي����د ل��ل��وق��وف ���ص��ف��ا واح����دا خلف 
تلتزم  ال���ت���ي  ال���ر����ص���ي���دة  ق���ي���ادت���ن���ا 

الدعم  اأ�صكال  كافة  بتقدمي  دائ��م��ا 
قواتنا  وق���درات  اإمكانيات  لتطوير 
املعدات  باأحدث  واإم��داده��ا  امل�صلحة 

والتجهيزات املتطورة.
�صلطان  بن  في�صل  ال�صيخ  واأ���ص��اف 
اليوم  ه���ذا  " اإن���ن���ا يف   : ال��ق��ا���ص��م��ي 
�صهدائنا  اأرواح  ن�����ص��ت��ذك��ر  امل���ب���ارك 
قواتنا  ق��دم��ت��ه��م  ال���ذي���ن  االأب�������رار 
الن�صال  �����ص����اح����ات  يف  امل�������ص���ل���ح���ة 
وا�صتقرار  اأم������ن  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
اأن  م���وؤك���دا   .. ومنطقتنا"  دول��ت��ن��ا 
ت�صحياتهم �صتبقى و�صام عز وفخر 

نعتز به دائما.

•• اأبوظبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
نهيان  اآل  خ����ال����د  ب�����ن  حم���م���د 
التطوعية  واج��ب  جمعية  رئي�س 
االإماراتية  امل�صلحة  ال��ق��وات  اأن 
اأع����دت رج���اال م��ن اأب���ن���اء الوطن 
روح  ب��ك��ف��اءة  يتحلون  املخل�صني 

اجلندية املتميزة.
و قال معاليه يف كلمة له مبنا�صبة 
امل�صلحة  ال��ق��وات  ت��وح��ي��د  ذك���رى 
توحيد  ق����رار  اإن   .. االإم���ارات���ي���ة 
من  ال�صاد�س  يف  امل�صلحة  القوات 
كان   1976 ال����ع����ام  م����ن  م���اي���و 
اأن���ار دروب  ق���رارا وطنيا خ��ال��دا، 
امل�صتقبل الواعد باخلري والعطاء 
تاريخ  يف  نا�صعة  �صفحة  و�صطر 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
والقوة  وال��وح��دة  باملجد  املر�صع 

والعزمية.
امل�صلحة  القوات  توحيد  اعتر  و 

من  تاريخية  خطوة  االإم��ارات��ي��ة 
ج�صدت  ب�صرية  ذات  ف��ذة  ق��ي��ادة 
كل التطلعات الكبرية التي كانت 
له  املغفور  وق��ل��ب  جت��ول يف عقل 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
و اإخوانه االآباء املوؤ�ص�صني رحمهم 
اهلل و الذين اأجمعت روؤاهم على 
ات���خ���اذ ه����ذا ال����ق����رار حت���ت راي���ة 
االحتاد ل�صون مكت�صبات الوطن 

وترابه الطاهر.

املنا�صبة  ب���ه���ذه  م��ع��ال��ي��ه  رف����ع  و 
والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�صاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو 
اآل نهيان  زايد  ال�صيخ حممد بن 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
االأع������ل������ى ل����ل����ق����وات امل�������ص���ل���ح���ة و 
حكام  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  اإخ��وان��ه��م 
االإمارات و اأولياء العهود جمددا 
مبنت�صبي  االع����ت����زاز  و  ال��ف��خ��ر 
و�صهدائها  امل�����ص��ل��ح��ة،  ال����ق����وات 
والعطاء  الت�صحية  رم��ز  االأب���رار 
االأمان  �صمام  جميعا  باعتبارهم 
وال�������ص���م���ان احل���ق���ي���ق���ي ل���ت���وازن 
تعي�صها  التي  ال�صاملة  النه�صة 

دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-الفجر:

ق������ال ����ص���ع���ادة ����ص���ام���ي حم���م���د بن 
عدي- وكيل الوزارة امل�صاعد لقطاع 
امل�صاندة يف وزارة الدولة  اخلدمات 
ل�صوؤون املجل�س الوطني االحتادي: 
"اإن توحيد قواتنا امل�صلحة، والذي 
له-  املغفور  م��ن  ب��ق��رار حكيم  ج��اء 
ب��اإذن اهلل- ال�صيخ زاي��د بن �صلطان 
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- واالآباء 
امل��وؤ���ص�����ص��ون ح��ك��ام االإم������ارات، �صكل 

نقلة نوعية يف تاريخ دولة االإمارات، 
وتاأكيداً عملياً على اأن احتادنا را�صخ 
وموؤ�ص�صاته  �صلطاته  بكل  ومتكامل 

املحلية واالحتادية".
واأ�صار �صعادته اإىل ما تبذله قواتنا 
امل�صلحة من جهود جبارة يف �صبيل 
االأم��ن واالأم��ان واال�صتقرار  �صمان 
امل�صرفة  اإجن��ازات��ه��ا  واإىل  لدولتنا، 
على كافة امل�صتويات يف �صبيل ن�صرة 
وم�صاعدة  االإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا 
ن�صر  يف  وامل�صاهمة  امل�صت�صعفني، 
وال�صالم  االأخ��������وة  وق���ي���م  م����ب����ادئ 
مكانتها  م��ن  ع��زز  مم��ا  والتعاي�س، 
االإقليمي  ال�صعيدين  على  الرائدة 

والدويل.
م��ا حققته  "اإن  ���ص��ع��ادت��ه:  واأ���ص��اف 
ق���وات���ن���ا امل�����ص��ل��ح��ة م����ن اإجن��������ازات 
ع��ظ��ي��م��ة وم�����ا و����ص���ل���ت اإل����ي����ه من 
م�����ص��ت��وي��ات اح���رتاف���ي���ة ع��امل��ي��ة هو 
الر�صيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  ل����روؤي����ة  ن���ت���اج 
احلكيمة،  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  ال��ث��اق��ب��ة 
تبقى  اأن  ع���ل���ى  حت����ر�����س  وال����ت����ي 
من  متطورة  قوية  امل�صلحة  قواتنا 
خ��الل ت��زوي��ده��ا ب��اأح��دث اخلرات 
لتظل احل�صن احل�صني  وامل��ع��دات، 
اأر�صنا  ي�صون  ال��ذي  املنيع  وال���درع 

ويحمي كل من يعي�س عليها". 

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
اأن  امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي االحت���������ادي 
ال�صاد�س من مايو من كل عام ميثل 
ال��وط��ن، ففي  يوما خالدا يف ذاك��رة 
اتخذ   1976 العام  من  اليوم  ه��ذا 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
واإخوانه  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان، 
اأ����ص���ح���اب ال�����ص��م��و ح���ك���ام االإم������ارات 
ق�����راره�����م ال���ت���اري���خ���ي وامل�������ص���ريي 
ب��ت��وح��ي��د ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة، حتت 
راي��ة واح��دة وب��روح وطنية واح��دة ، 
االحتاد  دولة  مرتكزات  اأهم  لت�صكل 
راية  حت��ت  املنيع  ح�صنها  ولتكون   ،

اإجن�������ازات وطننا  االحت�����اد حل��م��اي��ة 
باالإميان  ع��ام��رة  ب�����ص��واع��د  ال��ع��زي��ز 
م�����ص��ت��ع��دة دائ���م���اً ل��ل��دف��اع ع��ن تراب 

وطننا الغايل .
وق����ال م��ع��ال��ي��ه - يف ك��ل��م��ة ل��ه بهذه 
ال�صاد�صة  ال���ذك���رى  اأن   - امل��ن��ا���ص��ب��ة 
امل�صلحة  القوات  لتوحيد  واالأربعني 
التي توافق ال�صاد�س من �صهر مايو 
من كل عام منا�صبة وطنية جميدة 
العمل  ع��ظ��ي��م  خ���الل���ه���ا  ن�����ص��ت��ذك��ر 
املوؤ�ص�صون، وما  االآب��اء  اأجن��زه  ال��ذي 
اأع��م��ال خالدة،  م��ن  ق��دم��وه لوطننا 
م�صلحة  ق��وات  تاأ�صي�س  اأهمها  وم��ن 
حماية  على  وق��ادرة  فاعلة  اإماراتية 

�صرح االحتاد احل�صاري .

الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
اع����ت����زازه  ع����ن  ي���ع���ر  اإذ  االحت��������ادي 
ال���ع���م���ي���ق ب����ق����رار ت���وح���ي���د ال����ق����وات 
امل�������ص���ل���ح���ة، ي���ت���ق���دم ب���اأ����ص���م���ى اآي�����ات 
مقام  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
"حفظه  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
احلكيمة  ب���روؤي���ت���ه  ُم�����ص��ي��داً  اهلل"، 
ازده��ار وتقدم  الدائم على  وحر�صه 
منجزاته،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��وط��ن 
�صاحب  اإىل  بالتهنئة  ي��ت��وّج��ه  ك��م��ا 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 

اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  واأ�صحاب   ،
املجل�س االأعلى حكام االإمارات، واإىل 
اأبنائنا البوا�صل من منت�صبي  جميع 
القوات امل�صلحة، واإىل �صعبنا الكرمي 
قلوبنا  على  الغالية  ال��ذك��رى  بهذه 

جميعا.
امل�صلحة هي  اأن قواتنا  واأكد معاليه 
م�����ص��ن��ع ال���رج���ال و ال�����ص��ي��اج االآم���ن 
واأن  لنه�صتنا  احل�����ص��ني  واحل�����ص��ن 
ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ال��دول��ة  موؤ�ص�س 
"طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
املجل�س  اأع�صاء  ثراه" واإخوانه  اهلل 

االأعلى حكام االإمارات تيقنوا ح�صب 
الفكري  وعمقهم  احلكيمة  روؤيتهم 
اال���ص��ت�����ص��رايف م���ن اأن����ه ال مي��ك��ن اأن 
لدولة  حقيقية  نه�صة  هناك  تكون 
االحتاد ما مل يكن لديها جي�س قوي 
والرجال  العتاد  من  ميتلك  موحد 
الوطن  ت��راب  حماية  من  ميكنه  ما 

والدفاع عن م�صاحله وم�صتقبله .
وقال يف هذه الذكرى الوطنية التي 
امل�صلحة  بقواتنا  فيها  ونعتز  نفخر 
البا�صلة واأدوارها الوطنية والقومية 
واالإن�صانية امل�صهودة يف حتمل اأمانة 
امل�صوؤولية الوطنية بعزمية الرجال، 
�صهداء  ن�صتذكر  االأب���ط���ال،  واإرادة 
الوطن االأب��رار الذين قدموا مناذج 

م�صيئة يف م�صرية الوطن، و�صحوا 
ب����اأرواح����ه����م ف������داء ل����ه والأم�����ن�����ه يف 
ملبادئ  واإع��الء  وامل�صتقبل،  احلا�صر 
تاأ�ص�صت  التي  الثابتة  دولة االإمارات 
على قيم العدل وال�صالم والت�صامح 
والت�صدي  ال�صقيق،  مع  والت�صامن 
بكل قوة وحزم لكل ما من �صاأنه اأن 

يقو�س اأمنها اأو يهدد ا�صتقرارها.
القوات  اأن ذكرى توحيد  اإىل  واأ�صار 
امل�����ص��ل��ح��ة مت��ث��ل ت���ع���ب���رياً ع���ن عمق 
وامل�صري  ال��وح��دة  بتجربة  االإمي����ان 
العمل  امل�صرتك، وبداية ملرحلة من 
اجلاد واملخطط من اأجل بناء قوات 
م�����ص��ل��ح��ة اإم���ارات���ي���ة ف��اع��ل��ة وق����ادرة 
وحماية  ال��وط��ن  اأم���ن  �صيانة  على 

مكت�صباته. و�صيظل هذا القرار دوماً 
واح���داً م��ن اأه��م ال��ق��رارات الداعمة 
اإمكانية  لها  ُي��وف��ر  احت��ادن��ا  مل�صرية 
ومواكبة  الع�صر  حتديات  مواجهة 
اأحدث التقنيات، لتبقى على الدوام 
اأمن  يحمي  درع���اً  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب�صواعد 

الوطن وا�صتقراره.
امل�صلحة  ال���ق���وات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
االإم������ارات������ي������ة اأث����ب����ت����ت ج����دارت����ه����ا 
من  ال��ع��دي��د  يف  العالية  وحرفيتها 
امل��ه��م��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ����ص���واء يف 
ال�صالم  حفظ  اأو  االأ�صقاء  م�صاعدة 
قواتنا  وقدمت   ، الدوليني  واالأم��ن 
مناذج م�صرفة يف الت�صحية والعطاء 
االإن�صانية  امل�������ص���اع���دات  وت����ق����دمي 

الالجئني  واإي����������واء  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني 
امل�صابني  وم��ع��اجل��ة  احل�����روب  م���ن 
اآلة  اإع��م��ار م��ا خلفته  واإع���ادة بناء و 
ف��ق��دم��ت ���ص��ورة م�صرفة  احل�����روب، 
�صهد  والعربي  االإم��ارات��ي  لالإن�صان 

بها اجلميع.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد �صمو ال�صيخ حممد بن خليفة اآل 
نهيان ع�صو املجل�س التنفيذي الإمارة 
امللهمة  التاريخية  ب����االأدوار  اأبوظبي 
له  املغفور  املوؤ�ص�س  للقائد  واخل��ال��دة 
 " نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
االإحتاد  دول���ة  ق��ي��ام  " منذ  اهلل  طيب 
واإر�صائه اأ�ص�س نه�صتها وركائز منعتها 
وقوتها .. وا�صفا قراره " رحمه اهلل " 
ال�صاد�س  يف  امل�صلحة  ال��ق��وات  توحيد 
من مايو من العام 1976 باأنه اأحد 

اأهم واأعظم القرارات التي مت اتخاذها 
االإماراتية  الوحدة  م�صرية جتربة  يف 
م�صرية  تعزيز  يف  ال��ه��ام  ل���دوره  نظرا 

دولة االحتاد.
مبنا�صبة  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  ���ص��م��وه  وح��ي��ا 
القوات  ل��ت��وح��ي��د   46 ال�����  ال����ذك����رى 
امل�صلحة .. قرار املغفور له ال�صيخ زايد 
�صوء  يف  ج��اء  وال���ذي   " اهلل  "رحمه 
روؤية ا�صرتاتيجية ا�صت�صرافية و�صعها 
الثاين  ق��ي��ام دول����ة االحت�����اد يف  م��ن��ذ 
وعمل   1971 ع�����ام  دي�����ص��م��ر  م����ن 
نافذة  وب�����ص��رية  ق��وي��ة  واإرادة  ب����داأب 

اأج��ل حتقيقها على مدى �صنوات  من 
تلني  بعزمية ال  اأراد  ما  له  ك��ان  حتى 
الوطن  درع  امل�صلحة  ال��ق��وات  لت�صبح 
املنيع  وج���داره  القاطع  و�صيفه  املنيع 
امل�س  ت�صول له نف�صه  يف وجه كل من 

مبكت�صبات وطننا الغايل.
ووج�����ه يف ه����ذا ال�������ص���اأن حت��ي��ة اإع�����زاز 
واإجالل اإىل قواتنا امل�صلحة االأبية يف 
�صطرته  وم��ا  ال�46  توحيدها  ذك��رى 
�صجلها  م�صهودة  بطولية  اأدوار  م��ن 
التاريخ مبداد من نور دعما لالأ�صقاء 
وال�����������ص�����الم على  ل�����الأم�����ن  وح����ف����ظ����ا 

امل�صتويني االإقليمي والعاملي.
اأكمل  اأجنزتها على  التي  املهام  وثمن 
وجه دفاعا عن اأمن الوطن وم�صالح 
اأن  واأك���د  و�صعبها..   العليا  االإم�����ارات 
ق����رار ت��وح��ي��د ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة كان 
م�صارها  يف  االأ�صا�صية  التحول  نقطة 
النطالقتها  احل��ق��ي��ق��ي��ة  وال���ب���داي���ة 
امل�صلحة  قواتنا  اإن  وت��ط��وره��ا..   وقال 
الوطن  اأم����ان  ���ص��م��ام  و�صتبقى  ك��ان��ت 
مواجهة  يف  امل���ن���ي���ع  دف����اع����ه  وخ������ط 
املخاطر ويف خمتلف الظروف حتفظ 
ومكت�صباتها  واأم��ن��ه��ا  ال��دول��ة  ���ص��ي��ادة 

خم�صة  خالل  حققتها  التي  امل�صهودة 
عقود.

ال�صيخ حممد بن خليفة  �صمو  ون��وه    
للقيادة  املخل�صة  باجلهود  نهيان  اآل 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  ال��ر���ص��ي��دة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل"و�صاحب  "حفظه 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب����ي 
اآل نهيان ويل  ال�صيخ حممد بن زايد 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 

اأ�صحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�صلحة  للقوات 
ال�صمو حكام االإمارات �صريا على نهج 
ال�صيخ زايد يف دعم قواتنا  املغفور له 
اأ�صاليب  اأح��دث  وفق  وبنائها  امل�صلحة 
والتكنولوجية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت�����ص��ل��ي��ح 

الع�صكرية املتقدمة.
    وقال اإن دولة االإمارات وهي حتتفل 
ت��وح��ي��د قواتها  ب���ذك���رى  ال���ع���ام  ه����ذا 
امل�صلحة لت�صتذكر بكل فخر ما قدمته 
اأبيا  من خدمات جليلة ليبقى وطننا 
عزيزا مدى الدهر يف ظل ما و�صلت 
واحرتافية  وحتديث  تطور  من  اإليه 

تلعبه من  وم��ا  اأفرعها  كل  وكفاءة يف 
االإم���ارات  ع��ن  ال��دف��اع  اأدوار مهمة يف 
وجن���دة االأ���ص��ق��اء وحم��ارب��ة االإره���اب، 

وحفظ ال�صالم واال�صتقرار.
   ووجه �صمو ال�صيخ حممد بن خليفة 
اإعزاز  حتية  كلمته  ختام  يف  نهيان  اآل 
ل�����ص��ه��دائ��ن��ا االأب���������رار ال����ذي����ن ن�����ذروا 
الغايل و�صعبه  اأرواحهم ليحيا وطننا 
عزيزا كرميا بعدما �صطروا بدمائهم 
�صاحات  يف  امل���الح���م  اأع���ظ���م  ال��ذك��ي��ة 
تعاىل  �صائال اهلل   .. وال��ف��داء  ال�صرف 
اأن يتغمدهم بوا�صع رحمته ور�صوانه 

واأن  ج���ن���ات���ه  ف�����ص��ي��ح  ي�����ص��ك��ن��ه��م  واأن 
وال�صديقني  ال�صهداء  منازل  ينزلهم 

وال�صاحلني .

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
توحيد  ق����رار  اأن  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
قواتنا امل�صلحة ميثل اإحدى املحطات 
م�صريتنا  يف  ال���ف���ارق���ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
االحتادية، حيث كانت قواتنا امل�صلحة 
وال تزال اأحد روافد التالحم الوطني، 
ح��ي��ث ي��رت��ب��ط اأب��ن��اء ال��وط��ن برباط 
ورايتها  االإم��ارات  مقد�س هو ح�صن 
وق��ي��م��ه��ا وم��ب��ادئ��ه��ا ال��ت��ي ت�����ص��ري يف 
�صرايني اأبناء الوطن جميعاً، وجتري 
الدماء، ما ينعك�س يف  منهم جمرى 
كافة،  الأدواره���ا  امل�صلحة  قواتنا  اأداء 
القتالية منها واالإن�صانية واالإغاثية، 
االأدوار  هذه  بني  التنقل  ميثل  حيث 
االإن�صانية  ب��ال��ق��ي��م  ال��ت��م�����ص��ك  م���ع 
�صاطعاً  ب��ره��ان��اً  ذات��ه��ا،  واحل�����ص��اري��ة 
اأ�صالة �صعب االإم��ارات ومت�صكه  على 

بغر�س القائد املوؤ�ص�س.
التي  م��ع��ال��ي��ه  ك��ل��م��ة  ذل�����ك يف  ج�����اء 
الوطن"  "درع  جم��ل��ة  اإىل  وج��ه��ه��ا 
مب���ن���ا����ص���ب���ة ال������ذك������رى ال�������ص���اد����ص���ة 
امل�صّلحة،  القوات  لتوحيد  واالأربعني 
فيما يلي ن�صها: يف هذا اليوم االأغر، 
ي��ح��ت��ف��ل ف��ي��ه وط��ن��ن��ا الغايل  ال�����ذي 
امل�صيئة يف  النقاط  اأهم  بواحدة من 
تاريخنا الوطني املجيد، وهي ذكرى 
توحيد قواتنا امل�صلحة، ن�صتذكر بكل 
القائد  دور  وت��ق��دي��ر  واع���ت���زاز  ف��خ��ر 
بن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ص�س 
ثراه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �صلطان 
واإخ���وان���ه امل��وؤ���ص�����ص��ني، ال��ذي��ن اأدرك���وا 
املكت�صبات  حت��م��ي  ق���وة  وج���ود  قيمة 
وامل�صالح التي حتققها دولة االحتاد، 
ومبا ي�صمن لهذه امل�صرية اأن مت�صي 
بكل ثبات وثقة واقتدار نحو اأهدافها 

التناف�صية العاملية املتجددة.
اإن توحيد قواتنا امل�صلحة ميثل در�صاً 

واإدراك  ال��وط��ن��ي��ة  يف  م��ب��ك��راً  ب��ل��ي��غ��اً 
ال�����دور احل���ي���وي ال����ذي ت�����ص��ط��ل��ع به 
ال���وط���ن���ي���ة يف احل���ف���اظ  اجل����ي����و�����س 
و�صون  ال��دول��ة  وا�صتقرار  اأم��ن  على 
اأرا�صيها  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  وح��دت��ه��ا 
والتهديدات  التحديات  مواجهة  يف 
ن��ه��ج مت�صي عليه  وه���و  اخل��ارج��ي��ة، 
الر�صيدة، حيث  قيادتنا  به  وتتم�صك 
الت�صليحية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  مي��ث��ل 
امل�صلحة  لقواتنا  القتالية  واخل��رات 
ال�صامل  ال��ت��ط��وي��ر  م��رت��ك��زات  اأح����د 

الذي ت�صهده قطاعات الدولة كافة.
امل�صلحة  ق���وات���ن���ا  ت��وح��ي��د  ق�����رار  اإن 
التاريخية  امل��ح��ط��ات  اإح�����دى  مي��ث��ل 
ال���ف���ارق���ة يف م�����ص��ريت��ن��ا االحت����ادي����ة، 
تزال  امل�صلحة وال  قواتنا  كانت  حيث 
الوطني، حيث  التالحم  اأح��د رواف��د 
مقد�س  برباط  الوطن  اأبناء  يرتبط 
االإم��ارات ورايتها وقيمها  هو ح�صن 
�صرايني  ت�����ص��ري يف  ال��ت��ي  وم��ب��ادئ��ه��ا 

منهم  وجت��ري  جميعاً،  الوطن  اأبناء 
اأداء  يف  ماينعك�س  ال���دم���اء،  جم���رى 
كافة،  الأدواره���������ا  امل�����ص��ل��ح��ة  ق���وات���ن���ا 
القتالية منها واالإن�صانية واالإغاثية، 
االأدوار  هذه  بني  التنقل  ميثل  حيث 
االإن�صانية  ب��ال��ق��ي��م  ال��ت��م�����ص��ك  م���ع 
�صاطعاً  ب��ره��ان��اً  ذات��ه��ا،  واحل�����ص��اري��ة 
اأ�صالة �صعب االإم��ارات ومت�صكه  على 

بغر�س القائد املوؤ�ص�س.
واإذا كانت قواتنا امل�صلحة قد احتدت 
عام  مايو  من  ال�صاد�س  يف  وت��وح��دت 
دولتنا  مكت�صبات  لتحمي   1976
اليوم قد غدت جي�صاً  فاإنها  و�صعبنا، 
مدربة  ع�����ص��ك��ري��ة  وق������وة  م���ت���ط���وراً 
من  ولديها  االأ�صلحة  اأح��دث  متتلك 
القتالية من خالل عقيدة  اخلرات 
اال�صتجابة  من  ميكنها  ما  ع�صكرية، 
لتحديات احلا�صر وتدرك متطلبات 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، ومت��ت��ل��ك ال����ق����درة على 
اال�صتقرار  وتر�صيخ  ال�صالم  �صناعة 

واالإ�صهام  واال�صتقرار  االأمن  وحفظ 
ال�صقيقة  اجل���ي���و����س  م����ع  ال���ف���اع���ل 
وال�صديقة يف عمليات بناء الدول يف 
مراحل مابعد ال�صراعات واالأزمات، 
ولي�صت قوة للبغي والعدوان، وي�صهد 
التاريخ على اإ�صهامات قواتنا امل�صلحة 
واحرتافيتها  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وك��ف��اءت��ه��ا 
من  جلياً  ذل��ك  يظهر  حيث  العالية 
اخلارجية  املهام  م�صاركتها يف  خالل 
ك���اف���ة، ����ص���واء يف ح��ف��ظ ال�����ص��الم اأو 
تقدمي العون واالإغاثة االإن�صانية يف 

مناطق النزاعات وال�صراعات.
كلنا فخر مبا حتققه قواتنا امل�صلحة 
يف  ينعك�س  م��ت��ط��ور  ن��وع��ي  اأداء  م��ن 
وكيفاً  كماً  الذاتية  قدراتها  تطوير 
العن�صر  يف  واال���ص��ت��ث��م��ار  وت�صليحاً، 
ب�����ص��ك��ل علمي  وت���اأه���ي���ل���ه  ال���ب�������ص���ري 
باملعاهد  االه��ت��م��ام  خ��الل  م��ن  �صليم 
التي  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  واالأك�����ادمي�����ي�����ات 
املتقدم  العامل  يف  مثيالتها  ت�صاهي 

امل��ن��اه��ج وط���رق التدريب  م��ن ح��ي��ث 
مب�صتوى  االرت����ق����اء  ت�����ص��م��ن  ال���ت���ي 
اأو  الع�صكريني،  من  ال�صابة  االأجيال 
م��ن خ��الل م��ا حت��ر���س عليه قواتنا 
لقدراتها  ت���ط���وي���ر  م����ن  امل�����ص��ل��ح��ة 
ع��ر اإج�����راء ال��ت��دري��ب��ات وامل���ن���اورات 
ال�صقيقة  ال��دول  ق��وات  امل�صرتكة مع 

وال�صديقة.
يف هذا اليوم الوطني الغايل، نتذكر 
بكل العرفان والتقدير �صهداء قواتنا 
امل�����ص��ل��ح��ة ال���ذي���ن ق���دم���وا اأرواح���ه���م 
ف�����داًء ل��ل��وط��ن، ودف���اع���اً ع���ن مبادئ 
االإن�صانية  وقيمها  احلبيبة  دول��ت��ن��ا 
واحل�������ص���اري���ة ال��ن��ب��ي��ل��ة، واالإ����ص���ه���ام 
وال�صلم  االأم������ن  ح��ف��ظ  يف  ال���ف���اع���ل 
يف امل��ن��ط��ق��ة وال�����ع�����امل، ورف������ع راي����ة 
ميادين  يف  خ��ّف��اق��ة  عالية  االإم�����ارات 
ت�صحياتهم  وُنثّمن  والواجب،  احلق 
اأن�صع  م���ن  ���ص��ت��ظ��ل  ال���ت���ي  اخل����ال����دة 
نوجه  كما  ال��وط��ن،  ذاك���رة  �صفحات 

اأبطال  اإىل  وع���رف���ان  ���ص��ك��ر  ر���ص��ال��ة 
دوماً  يثبتون  الذين  امل�صلحة  قواتنا 
والءهم  وعمق  وب�صالتهم،  �صموخهم 
الغايل،  االم���ارات  ل��رتاب  وانتمائهم 
عليه  اهلل  ع���اه���دوا  مب���ا  ومت�����ص��ك��ه��م 
دف��اع��اً ع��ن ال��وط��ن و���ص��ون حيا�صه 

وم�صاحله.
الغالية،  الوطنية  املنا�صبة  ه��ذه  ويف 
نتقدم با�صمي وبا�صم منت�صبي القوات 
التهاين  ب��اأ���ص��دق  ج��م��ي��ع��اً  امل�����ص��ل��ح��ة 
�صاحب  ���ص��ي��دي  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و 
االأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
واإىل  اهلل،  حفظه  امل�صلحة،  للقوات 
�صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، و�صيدي �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  االأع��ل��ى  نائب  اأبوظبي  عهد 

املجل�س  اأع�صاء  واإخوانهم  امل�صلحة، 
ونعاهدهم  االإم����ارات،  حكام  االأع��ل��ى 
جميعاً على اأننا ما�صون يف رفع راية 
االإمارات خفاقة عالية، والثبات على 
وامل���ب���ادىء، واالرتقاء  وال��ق��ي��م  احل��ق 
توا�صل  حتى  القتالية،  بجاهزيتنا 
الوطني  دوره��ا  اأداء  امل�صلحة  قواتنا 
الرا�صخ، درعاً للوطن وح�صناً ح�صيناً 

ومنيعاً الأمننا وا�صتقرارنا.
وال�����������ص�����الم ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل 

وبركاته.

�سقر غبا�س : ذكرى توحيد قواتنا امل�سلحة يوم خالد يف تاريخ الوطن

حممد بن خليفة : توحيد القوات امل�سلحة اأحد اأعظم قرارات دولة االحتاد

حمد الرميثي: قواتنا امل�سلحة اأحد روافد التالحم الوطني

•• العني ف-وام:

احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  رف��ع 
اإىل �صاحب  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  العني  يف منطقة 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل" 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اإخوانهم  واإىل  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
�صباط  و�صف  �صباط  وك��اف��ة  االإم����ارات  حكام  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب 
واالأربعني  ال�صاد�صة  الذكرى  مبنا�صبة  امل�صلحة،  قواتنا  واأف��راد 
اأن  ع��ز وج��ل  داع��ي��ا اهلل   ، االإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 
يحفظ دولة االإم��ارات و�صعبها و قيادتها واأن يدمي على بالدنا 

نعمة االأمن واالأمان.
توحيد  ذك���رى  اأن   - املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف   - �صموه  واأك���د 
القوات امل�صلحة يف ال�صاد�س من مايو من كل عام منا�صبة عزيزة 

اأن  على كل من يعي�س على هذه االأر���س الطيبة .. م�صريا اإىل 
التنمية  م�صرية  تعزيز  يف  �صاهم  امل�صلحة  القوات  توحيد  ق��رار 
امل��ت��ح��دة حتت  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ت�صهدها  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة 

قيادتها الر�صيدة.
و ثمن يف هذه املنا�صبة االإجنازات التي حققتها قواتنا امل�صلحة 
خالل العقود املا�صية منذ تاريخ توحيدها يف الدفاع عن م�صالح 
و مكت�صبات الوطن و ما �صطرته من بطوالت ي�صهد بها القا�صي 
و ال��داين  يف دعم االأ�صقاء و االأ�صدقاء حلفظ االأم��ن وال�صالم 

على امل�صتوى االإقليمي و الدويل. و قال اإن هذه املنا�صبة فر�صة 
القوات  م��ن  ال�صهداء  اأبنائنا  ت�صحيات  خاللها  م��ن  ن�صتذكر 
اأمن  على  احل��ف��اظ  �صبيل  يف  اأنف�صهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  امل�صلحة 
وا�صتقرار منطقتنا .. موؤكدا اأن هذه الت�صحيات �صتبقى و �صام 
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اأخبـار الإمـارات

••   العني-الفجر:

ركا�س  بن  �صامل  الدكتور  ال�صيخ  قال 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال���ع���ام���ري 
االحتادي �صابقاً، ن�صعر اليوم بالفخر 
ب��امل�����ص��ت��وى ال��ك��ب��ري ال���ذي و���ص��ل اإليه 
وحتديث  تطوير  من  البا�صل  جي�صنا 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ون��ظ��رة ثاقبة  وروؤي�����ة 
كبرية  تكنولوجية  واإمكانات  وك��ف��اءة 
على �صعيد قواتنا الرية و البحرية 
واجل���وي���ة. واأ����ص���اف: يف ال���ذك���رى ال� 
جندد  امل�صلحة،  قواتنا  لتوحيد   46
اعتزازنا باإجنازات  املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
واالإقليمي  ال��وط��ن��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
املتوا�صل  ال�����ص��ع��ي  بف�صل  وال��ع��امل��ي، 
الر�صيدة لتطوير قدرات  القيادة  من 
واأح���دث  ب��اخل��رات  االإم������ارات  جي�س 
املعتمدة  والكفاءة  واجل��ودة  التقنيات 
اأيات  اأ�صمى  ب��ن رك��ا���س  ع��امل��ي��اً. ورف��ع 
�صاحب  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
"حفظه اهلل"  الدولة  نهيان    رئي�س 
واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اهلل" و  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�صيوخ  ال�����ص��م��و  واأ���ص��ح��اب  امل�صلحة 
اأع�صاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
ذك�����رى توحيد  االإم��������ارات مب��ن��ا���ص��ب��ة 
القوات امل�صلحة . وختم قائاًل: جندد 
الوالء للقيادة الر�صيدة �صائلني املوىل 
قواتنا  وي���دمي  االإم������ارات  يحفظ  اأن 
لهذا  ح�صيناً  و�صياجاً  درع��اً  امل�صلحة 

الوطن الغايل.

•• اأبوظبي- وام: 

اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع اأن القوات 
امل�صلحة االإماراتية على اأمت اال�صتعداد 
االأمنية  ال��ت��ه��دي��دات  ك��اف��ة  مل��واج��ه��ة 
امل�صهد  ت���غ���ريات  ت��ف��ر���ص��ه��ا  ق���د  ال��ت��ي 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اجل��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي 
م�صدداً على اأن هذه اجلهوزية التامة 
القيادة  وتوجيهات  دع��م  بف�صل  تاأتي 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�صاحب  واأخيه  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"، 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة.
لوكالة  ح��وار خا�س  واأ�صار معاليه يف 
اأنباء االإمارات "وام" اإىل اأن التحديات 
التطورات  ف��ر���ص��ت��ه��ا  ال��ت��ي  االأم���ن���ي���ة 
تتطلب  وال��ع��امل  املنطقة  يف  االأخ���رية 
مرونة اأكر يف تو�صيع خيارات م�صادر 
الت�صليح، موؤكدا: " لن نرتدد يف اتخاذ 
من  تنطلق  والتي  املنا�صبة  اخلطوات 
امل��ق��ام االأول  ال��وط��ن��ي��ة يف  م�����ص��احل��ن��ا 

واالأخري".
تعزيز  خ��ي��ار  يعد  " مل  معاليه  وق���ال 
ال��دف��اع��ي��ة املحلي  ال�����ص��ن��اع��ات  ق��ط��اع 
ت��رف��اً، ب��ل خ��ي��ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي حتتمه 
امل�صهد  ه����ذا  ال���ت���ي حت��ك��م  امل��ع��ط��ي��ات 
باأن  م�صيفاً  العاملي"..  امل�صتوى  على 
�صتوا�صل  االإماراتية  امل�صلحة  القوات 
االإقليمي  االأم��ن  تعزيز  م�صاهمتها يف 
التحالفات  خ������الل  م�����ن  وال����ع����امل����ي 
ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
ال�صرعية  م��ظ��ل��ة  وحت���ت  وال��ت��ط��رف، 

الدولية واالإجماع الدويل.
ع��ل��ى جن����اح تطبيق  و����ص���دد م��ع��ال��ي��ه 
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة واالح��ت��ي��اط��ي��ة يف 
منت�صبي  اأن  اإىل  م�������ص���رياً  ال����دول����ة، 
واملتقاعدين  ال���وط���ن���ي���ة  اخل�����دم�����ة 
الع�صكرين ي�صكلون جنباً اإىل جنب مع 
اإخوانهم من منت�صبي القوات امل�صلحة 
اإياهم  درعاً ح�صيناً للمجتمع، وا�صفاً 
اأنهم  واأك��د  املجتمعية،  املناعة  بجهاز 
االأكادميي  التاأهيل  مب�صتوى  ق��ادرون 
اكت�صبوه  ال��ذي  والع�صكري  والفكري 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة م��ك��ت�����ص��ب��ات االحت������اد يف 
خمتلف  ويف  االأ������ص�����ع�����دة  خم���ت���ل���ف 

املجاالت والتخ�ص�صات.

- جهوزية تامة..
ل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  م��ع��ايل  واأك�����د 
االإماراتية  امل�صلحة  القوات  اأن  الدفاع 
تعاملها مع  تامة يف  اأظهرت جهوزية 
ال��ت��ه��دي��دات االأم��ن��ي��ة االأخ�����رية التي 

ا�صتهدفت الدولة، م�صرياً اإىل اأن تلك 
ال�صدفة،  ول��ي��دة  تكن  مل  التهديدات 
ب�"التهاون  و���ص��ف��ه  مل���ا  ن���ت���اج  ه���ي  ب���ل 
من  ل��ل��ع��دي��د  ال��ت�����ص��دي  يف  الدويل" 
بها  ت�صببت  التي  االأمنية  اخل��روق��ات 
دولة  من  اأك��رث  يف  املوؤدجلة  امللي�صيات 
الثمانينيات  ب��داي��ة  م��ن��ذ  املنطقة  يف 
القوات  اأن  على  م�����ص��دداً  ال��ي��وم.  حتى 
بال�صكل  م��وؤه��ل��ة  االإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة 
التحديات  ت���ل���ك  مل����واج����ه����ة  ال����ك����ايف 
بقدراتها وخراتها الذاتية، وبالتعاون 
االإقليميني  حلفائها  م��ع  وال�����ص��راك��ة 

والدوليني.
وقال " ال �صك اأن امل�صهد اجليو�صيا�صي 
كان  االأو������ص�����ط  ال�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
العقود  طوال  وتعقيداً  ت�صابكاً  االأكرث 
اخل��م�����ص��ة امل���ا����ص���ي���ة، وه����و م���ا تطلب 
ت��ام��ني، وم��ن هنا  مواكبة وا���ص��ت��ع��داداً 
جاء اهتمام قيادة دولة االإمارات ببناء 
الدفاع عن  ق��ادرة على  ق��وات م�صلحة 
اأمنها  وحماية  عالية  بكفاءة  ال��دول��ة 
الوطنية،  ومكت�صباتها  وم�����ص��احل��ه��ا 
وامل�صاهمة يف دعم جهود حماية االأمن 
االإقليمي والعاملي، وهو ما انعك�س على 
ال��دف��اع��ي��ة وخطط  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
الت�صليح التي �صعت اإىل تاأمني كل ما 

يلزم لتاأدية تلك االأدوار واملهام.
اأمت  ع��ل��ى  امل�صلحة  " ق��وات��ن��ا  واأ����ص���اف 
مهمة  لتاأدية  واجل��ه��وزي��ة  اال�صتعداد 
ال��دف��اع ع��ن دول���ة االإم�����ارات العربية 
خمتلف  م�����ن  وح���م���اي���ت���ه���ا  امل����ت����ح����دة 

اأمنها  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ال���ت���ه���دي���دات 
و����ص���ي���ادت���ه���ا وا����ص���ت���ق���الل���ه���ا ووح������دة 

اأرا�صيها".

الــــقــــوات  ـــد  تـــوحـــي ذكـــــــرى   -
امل�سلحة..

لتوحيد   46 ال���  ال��ذك��رى  ومبنا�صبة 
ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة، قال 
التي  امل�����ص��رف��ة  امل��ك��ان��ة  " اإن  م��ع��ال��ي��ه 
قرار  م��ن��ذ  امل�����ص��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  حققتها 
وت�صنيفها   1976 ع��ام  يف  توحيدها 
املنطقة  اأف�����ص��ل ج��ي��و���س  م���ن ���ص��م��ن 
يكن  مل  وت�صليحا  واح��رتاف��ا  ت��دري��ب��ا 
وليد ال�صدفة بل هو نتاج روؤية حكيمة 
جبارة  وج��ه��ود  الر�صيدة  قيادتنا  م��ن 
والرعاية  ال��دع��م  اأ���ص��ك��ال  ك��ل  لتوفري 
اإعداد  خ��الل  �صواء من  ال��ق��وات  لهذه 
املواطن  ال��ب�����ص��ري  ال��ع��ن�����ص��ر  وت��اأه��ي��ل 
م�صلحة  ق�����وات  اأي  ع���م���اد  ب��اع��ت��ب��اره 
حديثة وم�صدر تفوقها فجاء االهتمام 
بتدريبه وفق اأحدث االأ�صاليب املتبعة 
وحتديث  ال���������دويل،  امل�������ص���ت���وى  ع���ل���ى 
والتجهيزات  ال�����ق�����درات  وت���ط���وي���ر 
الع�صكرية ب�صكل متوا�صل عر التزود 
واأك��رثه��ا تطورا يف  االأ�صلحة  ب��اأح��دث 
ال��ع��امل، وق��د اأ���ص��ه��م ذل��ك يف االرتقاء 
قواتنا  وج���اه���زي���ة  وق�������درات  ب���ك���ف���اءة 
امل�صتوى  اإىل  و�صلت  اأن  اإىل  امل�صلحة 

املتقدم الذي ن�صهده اليوم.
منا�صبة  تعد  املنا�صبة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
وطنية حتمل دالالت الفخر واالعتزاز 

قدرات  من  امل�صلحة  قواتنا  حققته  ملا 
وب����ح����راً وج�������واً وع���ل���ى خمتلف  ب������راً 
ال�صامية  بالقرارات  م�صيداً  االأ�صعدة، 
اإىل  ترجمت  والتي  الر�صيدة  للقيادة 
خطوات ومبادرات وقرارات اأ�صهمت يف 
رفع الكفاءة القتالية لقواتنا امل�صلحة، 
ح��ي��ث ع��م��دت ت��ل��ك ال��ت��وج��ي��ه��ات اإىل 
التاأكيد على اأهمية التاأهيل االأكادميي 
اإن�صاء  ع��ر  امل�صلحة  ال��ق��وات  ملنت�صبي 
الع�صكرية  والكليات  واملدار�س  املعاهد 
اإليها،  املنت�صبني  بتدريب  تقوم  التي 
واإعدادهم ع�صكرياً وتزويدهم بجميع 
العلوم واخل��رات والتي توؤهلهم لكي 
ي�صند  ما  اإجن��اح  على  ق��ادري��ن  يكونوا 
اأكدت  كما  م�صتقباًل،  مهام  اإليهم من 
رف��ع قدرات  العمل على  ���ص��رورة  على 
والتنظيمية  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
والتمارين  امل�����ن�����اورات  اإج�������راء  ع���ر 
ب�صكل  ال���ع�������ص���ك���ري���ة  وال�����ت�����دري�����ب�����ات 
الوطنية  ك��وادره��ا  وتاأهيل  متوا�صل، 
التقنيات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  واإع�����داده�����ا 
الع�صكرية  واال�صرتاتيجيات  احلديثة 

املتقدمة.

- امل�سالح الوطنية اأواًل..
والعامل  املنطقة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
ي�صهدان حت��والت ك��رى، وق��ال " لن 
املنا�صبة  اخل���ط���وات  ات��خ��اذ  يف  ن���رتدد 
الوطنية  والتي تنطلق من م�صاحلنا 
 " م�صيفاً  واالأخري"..  االأول  املقام  يف 
وم�صاحلنا  موقفنا  هو  هنا  يهمنا  ما 

اخلطوات  كافة  ات��خ��اذ  على  و�صنعمل 
الكفيلة بتاأمني ذلك". واأ�صاف معايل 
اأن قطاع  وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع 
ال�����ص��ن��اع��ات ال���دف���اع���ي���ة االإم���ارات���ي���ة 
القطاعات  اأك�����ر  اأح�����د  ت�����ص��ك��ل  ب����ات 
اال�صرتاتيجية الواعدة، م�صريا اإىل اأن 
دولة االإمارات حققت جناحات كبرية 
يف هذا االإطار �صمحت بتقدمها للمركز 
ال� 25 عاملياً. واأو�صح معاليه اأن تعزيز 
يعد  مل  املحلية  الدفاعية  ال�صناعات 
ترفاً، بل هو خيار ا�صرتاتيجي حتتمه 
املعطيات التي حتكم هذا امل�صهد على 
باأننا  " نوؤمن  العاملي.. وقال  امل�صتوى 
الوا�صعة وحتالفاتنا  وبف�صل خراتنا 
العاملية ق��ادرون على تلبية جزء كبري 
من احتياجاتنا خالل الفرتة املقبلة، 
اخلارجيني،  عمالئنا  دائ��رة  وتو�صيع 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ج��م ا���ص��ت��ث��م��ارات��ن��ا يف 
ه���ذا ال��ق��ط��اع وال���دع���م ال����ذي وفرته 
ل��ت��ع��زي��ز منظومة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
واأكد  املحلية".  الدفاعية  ال�صناعات 
االإماراتية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�صناعات  اأن 
يف  امل��ي��دان  اأر���س  على  كفاءتها  اأثبتت 
التي نفذتها قواتنا  املهام  العديد من 
امل�صلحة، وقد انعك�س ذلك على الثقة 
باتت  التي  ال�صناعات  تلك  العاملية يف 
حمط اهتمام العديد من الدول حول 

العامل.

- مركز عاملي..
وان���ت���ق���ل م���ع���ال���ي���ه ل���ل���ح���دي���ث ح���ول 

اإىل  ال���ت���ح���ول  االإم�����������ارات يف  جن�����اح 
واملوؤمترات  للمعار�س  ع��امل��ي  م��رك��ز 
اإىل  م�صريا  املتخ�ص�صة،  ال��دف��اع��ي��ة 
ب��ره��ن��ت خالل  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن 
فائقة  ق���درة  على  املا�صية  ال�صنوات 
يف تنظيم وا�صت�صافة كرى املعار�س 
واملوؤمترات الدفاعية يف العامل، وهو 
املحوري  ودوره����ا  مكانتها  ر���ص��خ  م��ا 
ال���دف���اع���ي���ة  ال���������ص����ن����اع����ات  دع�������م  يف 
واأ�صاف  وع��امل��ي��اً.  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
الدفاعية  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���س  اأن 
االإم������ارات  دول����ة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي 
على  فارقا  حدثا  متثل  دوري  ب�صكل 
م�صتوى  على  �صواء  العاملي  امل�صتوى 
حجم احل�صور وامل�صاركة اأو م�صتوى 
لتعزيز  عقدها  يتم  التي  االتفاقيات 
واحلكومات  ال�صركات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ب��ن��اء عامل  ق��دم��اً يف م�صري  وامل�����ص��ي 
لالأجيال  وا����ص���ت���ق���رارا  اأم����ن����اً  اأك�����رث 

احلالية والقادمة.
املعار�س  ه��ذه  " لعبت  وق��ال معاليه 
ال�صناعات  ت��ط��وي��ر  يف  ب������ارزا  دورا 
الدفاعية الوطنية وتعزيز تناف�صيتها 
ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال��دول��ي��ة ح��ي��ث تقف 
اليوم  االإم��ارات��ي��ة  الت�صنيع  �صركات 
عليها  تقف  التي  املن�صة  نف�س  على 
�صريكاً  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ك��ري��ات 
م�صتمدة  ح��ق��ي��ق��ي��اً  وم��ن��اف�����ص��اً  ون�����داً 
�صيا�صة  يف  هائل  م��وروث  من  تاألقها 
وتدريب  واملعرفة،  التكنولوجيا  نقل 

وتاأهيل الكوادر الب�صرية الوطنية".

- املهام اخلارجية..
امل�������ص���ارك���ات  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  وت����ط����رق 
االإماراتية  امل�صلحة  للقوات  اخلارجية 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ام م�����ص��رياً اإىل اأن 
لطلب  تلبية  ج���اءت  امل�����ص��ارك��ات  ت��ل��ك 
القرار  اإطار  املعنية نف�صها ويف  الدول 
واالإج����م����اع ال������دويل، وا���ص��ت��ج��اب��ة من 
االإن�صاين  ال���واج���ب  ل��ن��داء  االإم������ارات 
ودع��م احلق  االأب��ري��اء  اأرواح  يف حفظ 
وال�صرعية يف الدول التي �صهدت تلك 
امل�صاركات يف  اأثمرت هذه  املهام، ولقد 
االأمن  وح��ف��ظ  ال��ق��ان��ون  �صيادة  ب�صط 
ال�صعيدين  على  واال�صتقرار  وال�صلم 

االإقليمي والدويل.
واأ�صاف اأن القوات امل�صلحة االإماراتية 
اأنها  املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  اأث��ب��ت��ت 
متثل طرفاً فاعاًل يف مواجهة م�صادر 
اأمن  تواجه  التي  الرئي�صية  التهديد 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
وا�صحا  ذل����ك  وق����د جت��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
التاريخية  امل���راح���ل  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
"عا�صفة  عملية  يف  م�صاركتها  م��ث��ل 
احلزم" يف مار�س 2015، والتحالف 
الدويل �صد "داع�س" يف عام 2014، 
وم�صاركتها �صمن قوات درع اجلزيرة 
اإىل مملكة  االأم��ن واال�صتقرار  الإع��ادة 
 ،2011 ع����ام  ال�����ص��ق��ي��ق��ة  ال��ب��ح��ري��ن 
 ،1991 عام  الكويت  حترير  وعملية 
م��ه��ام حفظ  م��ن  العديد  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال�صالم يف الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

حول العامل.

- اخلدمة الوطنية..
ال��دول��ة ل�صوؤون  و���ص��دد م��ع��ايل وزي���ر 
اخلدمة  تطبيق  جن���اح  ع��ل��ى  ال���دف���اع 
الدولة،  يف  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
م�صرياً اإىل اأن منت�صبي القوات امل�صلحة 
ي�صكلون  واالحتياطيني  االأف����راد  م��ن 
املجتمعية،  املناعة  بجهاز  و�صفه  م��ا 
م�صدداً على التاأثري االإيجابي لدورات 
�صلوكيات  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
املنت�صبني وتعزيز وعيهم وبواجباتهم 

جتاه الوطن.
و�صدد على اأن دورات اخلدمة الوطنية 
واملن�صبني  الطالب  تاأهيل  يف  جنحت 
مرحلة  م����ن  ل���الن���ت���ق���ال  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
التاأ�صي�س اإىل مرحلة التمكني ودخول 
ووعي  وان�صباط  بالتزام  العمل  �صوق 
بنجاح  ال��ي��وم  "نحتفي  وق����ال:  اأك����ر، 
ت��خ��ري��ج ج��ي��ل ك��ام��ل م��ن اخلريجني 
ب���رام���ج اخلدمة  ت��ع��زي��ز  و���ص��ن��وا���ص��ل 
ل�صمان  م�����ص��ت��م��ر  ب�����ص��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة 
م���واك���ب���ة امل���ت���غ���ريات واالح���ت���ي���اج���ات 
والفكرية  وال�������ص���ل���وك���ي���ة  ال���ب���دن���ي���ة 

للمنت�صبني".

- اعتزاز وتقدير..
ويف ختام احل��وار، وجه معاليه ر�صالة 
اعتزاز وتقدير لكافة منت�صبي القوات 
بال�صمات  م�صيدا  االإماراتية  امل�صلحة 
واخل�����ص��ال ال��ت��ي م��ي��زت ج��ن��ود دولة 
املطلق  ال����والء  يف  املتمثلة  االإم������ارات 
والقوة،  وال�صجاعة  الر�صيدة،  للقيادة 
واحلكمة  بالعمل،  والتميز  واالإب����داع 
يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع خم��ت��ل��ف امل����واق����ف، 
ال�صر وحتمل  الفائقة على  والقدرة 
احرتامهم  ع����ن  ف�����ص��ال  امل�������ص���اع���ب، 
لالأخرين وفكرهم املت�صامح مع كافة 
االأخرى.واأ�صاف:  ال�صعوب والديانات 
اأظهرت املهام التي نفذها اأبناء قواتنا 
املا�صية  ال�������ص���ن���وات  ط�����وال  امل�����ص��ل��ح��ة 
العالية  وال��ك��ف��اءة  االن�����ص��ب��اط  ح��ج��م 
يتمتعون  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة  وامل����ه����ارات 
واال�صتعداد  اجل���اه���زي���ة  وم����دى  ب��ه��ا 
ل��ل��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف االأم����ر 
اإ�صادة  ال����دوام حم��ط  ك��ان على  ال���ذي 
اإىل  ال��دويل.واأ���ص��ار  واإع��ج��اب املجتمع 
الع�صكرية  العقيدة  ومبادئ  اأ�ص�س  اأن 
يف  امل�صلحة  القوات  منها  تنطلق  التي 
واخلارج  الداخل  يف  مهامها  ممار�صة 
املوؤ�ص�س  القائد  لفكر  ترجمة  ج��اءت 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن �صلطان 
والتي  ثراه"،  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�صون  الوطن،  عن  الدفاع  يف  تتمثل 
مكت�صباته  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  اأرا���ص��ي��ه، 
ع�صكرية  ق����وة  ام���ت���الك  خ����الل  م���ن 
ح�صناً  وت��ك��ون  ال��ط��ام��ع��ني  ردع  تتيح 
لل�صالم وحامية له، وعوناً لالأ�صقاء يف 
امللمات، واأداة لالإ�صهام يف حفظ االأمن 

وال�صالم على امل�صتوى الدويل.

•• العني-الفجر:

ق����ال ���ص��ع��ادة غ���ري���ب را����ص���د حممد 
الوحا�صا   ق��ب��ي��ل��ة  م��ع��رف  ال��وح�����ص��ي 
له  ك���ل���م���ة  يف  االإم������������ارات  دول�������ة  يف 
القوات  ت��وح��ي��د  ذك�����رى  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
اإن  واالأرب���ع���ني:   ال�����ص��اد���س  امل�صلحة 
التي  امل�صلحة  القوات  ذكرى توحيد 
ال�صاد�س من مايو من  ت�صادف يوم 
كل عام هي من اأغلى اأيامنا الوطنية 
وال���ت���اري���خ���ي���ة، وه����ي رم�����ز  اإرادت����ن����ا 

وعزميتنا. 
قواتنا   وح�����ص��ور  ق���وة  اإن  واأ����ص���اف: 
ال��ب��ا���ص��ل��ة م���ا ك���ان���ت ل��ت��ت��ح��ق��ق لوال 
اأدركت  التي  الر�صيدة  قيادتنا  دع��م 
االإم�������ارات ودوره يف  اأه��م��ي��ة ج��ي�����س 
ال��وط��ن وحت�����ص��ي��ن��ه وحماية  م��ن��ع��ة 
مقدمتها  ويف  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�����ص��ي��ادة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي  ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل،  رع���اه 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
مواطن  ك��ل  ي�صعر  ح��ي��ث  امل�صلحة، 
الكبري  بامل�صتوى  واالعتزاز  بالفخر 

امل�صلحة،  قواتنا  اإل��ي��ه  و�صلت  ال��ت��ي 
والدرع  احل�صني  احل�صن  هي  التي 

املتني.
وتابع الوح�صي قائاًل :  كانت روؤية 
ال��وال��د امل��وؤ���ص�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ 
طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
املوؤ�ص�صني قناعة  واإخوانه  اهلل ثراه، 
كبرية ب��اأن دول��ة االحت��اد حتتاج اإىل 
ج��ي�����س ق���وي ي��ح��م��ي ���ص��ي��اج االأر�����س 
وي�����ص��ون ال��ك��رام��ة ال��وط��ن��ي��ة فكان 
القوات  بتوحيد  التاريخي،  ال��ق��رار 
امل�����ص��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة حت����ت راي����ة 

واحدة.
القبيلة   اأب��ن��اء  با�صم  الوح�صي  وحيا 
ق���ادة و���ص��ب��اط وج��ن��ود ق���وات جي�س 
االإمارات البا�صل، وجهوزيتها للدفاع 
ع��ن ال��وط��ن ال��غ��ايل و���ص��ي��ادت��ه، كما 
ح��ي��ا  ���ص��ه��داء ال��وط��ن ال��ذي��ن وهبوا 
اأرواح����ه����م ل��ت��ب��ق��ى االإم��������ارات دول���ة 

حم�صنة وقوية وذات عزة وكرامة.

•• اأبوظبي-الفجر:

ه����الل لوتاه-  ���ص��ع��ادة ط�����ارق  ق����ال 
املجل�س  ل�صوؤون  الدولة  وزارة  وكيل 
ذك���رى  "اإن  االحت��������ادي:  ال���وط���ن���ي 
ال�46 حتت  امل�صلحة  قواتنا  توحيد 
ع���ل���م واح������د وق����ي����ادة واح��������دة، هي 
اأبناء  منا�صبة عزيزة على قلوب كل 
ال��وط��ن مل��ا مت��ث��ل��ه م��ن ت��اأك��ي��د على 
وح��دة احت��اد اإم��ارات��ن��ا، وعلى متانة 
�صاهمت  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ة،  حلمتها 
مكت�صبات  تعزيز  يف  امل�صلحة  قواتنا 
دولتنا التنموية وتقدمها وازدهارها 
وا�صتقرارها  اأمنها  على  واحل��ف��اظ 
عر م�صريتها احلافلة باالإجنازات، 
للت�صحية  م�صرفاً  من��وذج��اً  وك��ان��ت 
الظروف  كل  يف  والفداء  والبطولة 
واالأوقات، ملا بذله جنودها البوا�صل 
ل��ه واإخال�س  م��ن ع��ط��اء ال ح���دود 
تاأدية واجباتهم  منقطع النظري يف 

الوطنية".
املنا�صبة  "اإن هذه  �صعادته:  واأ�صاف 
ف��ر���ص��ة ل��ن��ا ل��ت��ج��دي��د ال��ع��ه��د على 
ق�صارى  وب�����ذل  ال��ع��م��ل  م��وا���ص��ل��ة 
اجلهد يف �صبيل رفعة دولة االإمارات 
االإم�����ارات كانت  ���ص��اأن��ه��ا، الأن  وع��ل��و 
وال�صمود،  ال���ع���زة  رم����ز  و���ص��ت��ب��ق��ى 
الوطنية  باملواقف  يحفل  وتاريخها 

املحتاجني  اإغ����اث����ة  يف  ال���را����ص���خ���ة 
واإع����ان����ة امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ني، وه����و نهج 
ال��وال��د امل��وؤ���ص�����س امل��غ��ف��ور ل���ه- باإذن 
اهلل- ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن ���ص��ل��ط��ان اآل 

نهيان-طيب اهلل ثراه". 
املنا�صبة  "وبهذه  ���ص��ع��ادت��ه:  وت��اب��ع 
التهاين  اآي��������ات  ب���اأ����ص���م���ى  ن���ت���ق���دم 
الر�صيدة،  قيادتنا  اإىل  والتريكات 
قواتنا  اأف�������راد  م���ن  ف����رد  ك���ل  واإىل 
اإج���الل  بتحية  ال��ب��وا���ص��ل  امل�����ص��ل��ح��ة 
ت�صحيات  م��ن  يبذلونه  مل��ا  وتقدير 
ت���راب وطننا  ع��ن  ال��دف��اع  �صبيل  يف 
ال���غ���ايل وحت��ق��ي��ق االأم�����ن واالأم�����ان 
اأر�صنا الطيبة  لكل من يعي�س على 
من مواطنني ومقيمني، فاأعمالهم 
العظيمة  وت�صحياتهم  البطولية 
م�صطرة وخالدة يف قلوبنا وعقولنا، 
االأجيال  تتناقله  م�صرف  اإرث  وهي 

عر ال�صنني". 
�صخ�صي

معرف قبيلة الوحا�سا  :القوات 
امل�سلحة  رمز  اإرادتنا وعزميتنا

طارق هالل لوتاه: قواتنا امل�سلحة عززت 
مكت�سبات الدولة التنموية وتقدمها وازدهارها 

وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع لـ »وام«: 

مكانة قواتنا امل�سلحة نتاج روؤية القيادة احلكيمة و�سنوا�سل احلفاظ على مكت�سبات االحتاد

وم�ساحلنا الوطنية حتدد خياراتنا  ترفًا..  يعد  مل  الدفاعي  • الت�سنيع 
والدوليني حلفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة االإقليميني  احللفاء  مع  العمل  • �سنوا�سل 

توترات هي نتاج تهاون دويل يف الت�سدي لفكر امليلي�سيات املوؤدجلة من  املنطقة  ت�سهده  • ما 
للجميع وا�سح  االإيجابي  وتاأثريها  جمتمعية  مناعة  واالحتياطية  الوطنية  • اخلدمة 
ال�سالم وب�سط  واالأ�سدقاء  االأ�سقاء  وعون  الوطن  عن  الدفاع  الع�سكرية:  • عقيدتنا 

�سامل بن ركا�س : جندد اعتزازنا وفخرنا باإجنازات 
قواتنا امل�سلحة على امل�ستوى الوطني واالإقليمي والعاملي
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•• العني -وام: 

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  زار 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
ال��دك��ت��ور عمر حبتور  ���ص��ع��ادة  اأم�����س 
لل�صوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��درع��ي 
االإ�صالمية يف الهيئة العامة لل�صوؤون 
االإ���ص��الم��ي��ة واالأوق�������اف م��دي��ر عام 
ال�صرعي  لالإفتاء  االإم���ارات  جمل�س 

.. وذلك يف منزله يف مدينة العني.
���ص��م��وه واحل�����ص��ور التهاين  وت��ب��ادل 
واالأم���ن���ي���ات مب��ن��ا���ص��ب��ة ع��ي��د الفطر 
ع��ز وجل  امل���وىل  �صائلني   .. امل��ب��ارك 

اأن يعيد هذه املنا�صبة الكرمية على 
اجلميع باخلري واليمن والركات.

الودية  االأح��ادي��ث  اللقاء  تناول  كما 

العالقة  خ�����ص��و���ص��ي��ة  ال��ت��ي جت�����ص��د 
ال��ت��ي جت��م��ع ق��ي��ادة دول����ة االإم�����ارات 
الدائم  ال��ت��وا���ص��ل  ون���ه���ج  و���ص��ع��ب��ه��ا 

ال����ذي يتحلى  االأ���ص��ي��ل وال���رتاب���ط 
اإرث��اً وقيماً  به املجتمع والذي ميثل 
وحتر�س  االأج���ي���ال  عليها  حت��اف��ظ 

على ا�صتدامتها وتر�صيخها.
ال���درع���ي بزيارة  م���ن ج��ان��ب��ه رح���ب 
واأفراد  �صعادته  عن  معرباً   .. �صموه 

اأ���ص��رت��ه ب��ال��زي��ارة وت��ق��دي��ره��م لهذه 
اللفتة الكرمية من �صموه وحر�صه 
الدائم على التوا�صل وم�صاركة اأبناء 

والذي  منا�صباتهم  خمتلف  الوطن 
ي�صفي بهجة و�صعادة على نفو�صهم. 
تبارك  امل���وىل  اإىل  وت��وج��ه اجل��م��ي��ع 

ب��ل��دن��ا نعم  ي���دمي ع��ل��ى  اأن  وت���ع���اىل 
االأمن واالأمان والرخاء وعلى �صعبنا 
تاآلفه وتالحمه يف ظل قائد م�صريته 
املباركة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ل�صموه  اهلل"ومتنياتهم  "حفظه 

موفور ال�صحة وال�صعادة.
رافق �صموه خالل الزيارة .. معايل 
ال�صيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة 
ومعايل  ال��رئ��ا���ص��ة  ���ص��وؤون  وزارة  يف 
الدكتور اأحمد مبارك علي املزروعي 
املجل�س  رئ����ي���������س  م���ك���ت���ب  رئ����ي���������س 

التنفيذي الإمارة اأبوظبي .

•• اأبوظبي-الفجر:

الطبية،  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة   
اإحدى اأكر م�صت�صفيات دولة االإمارات 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
احلرجة  للحاالت  ال�صحية  الرعاية 
وامل���ع���ق���دة، وامل�������ص���روع امل�����ص��رتك بني 
ال�صحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
اأعلنت  كلينك"،  و"مايو  "�صحة" 
مهارات  ل�صقل  اأكادميية  اإط��الق  عن 
بجهاز  يعرف  ما  با�صتخدام  االأط��ب��اء 
ال�صوتية  ف���وق  ب��امل��وج��ات  ال��ت�����ص��وي��ر 
اال�صطناعي  ب����ال����ذك����اء  امل����وج����ه����ة 
)بوَك�س(  بجهاز  يعرف  ما  با�صتخدام 
ال�صوتية  ف���وق  ب��امل��وج��ات  للت�صوير 

املوجه بالذكاء اال�صطناعي. 
ا�صت�صاري  اأن��ور،  �صديق  الدكتور  قال 
ال�صيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ك��ل��ى  اأم����را�����س 
فح�س  "يهدف  ال��ط��ب��ي��ة:  ���ص��خ��ب��وط 
نقطة  ال�����ص��وت��ي��ة يف  ف����وق  امل����وج����ات 
ال��رع��اي��ة اأو اأك��ادمي��ي��ة -ب��وَك�����س- اإىل 

الرعاية  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني  جت��ه��ي��ز 
لتح�صني  اأف�������ص���ل  ب�����ص��ك��ل  ال�����ص��ح��ي��ة 
الفح�س البدين للمر�صى عر جهاز 
يف  ال�صوتي  ف��وق  ب��امل��وج��ات  الفح�س 
الدورة  ه��ذه  اأهمية  وتكمن  ال��ع��ي��ادة، 
حت�صن  اأنها  يف  التخ�ص�صات  متعددة 
املدة  وتقلل  االأول��ي��ة،  التقييم  عملية 
الزمنية املطلوبة لذلك وترفع جودة 
وبالتايل  للمر�صى،  املقدمة  الرعاية 
نحن  االأرواح،  م����ن  امل����زي����د  ت���ن���ق���ذ 
بوَك�س-  دورة-  لتقدمي  متحم�صون 
للمخت�صني  ال��دم،  بديناميكا  املعنية 
االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�صحي  بالقطاع 
العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي".
واأ�صاف: "هذه املبادرة جزء من مهمة 
�صخبوط  ال�صيخ  مدينة  يف  التعليم 
ل��ت�����ص��ب��ح رائ�������دًة يف جمال  ال��ط��ب��ي��ة، 
وايجاد  املنطقة  يف  واالبتكار  البحث 
الرعاية  قطاع  يف  للعاملني  الفر�س 
ممار�صات  تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال�صحية 

جودة  اأعلى  وتقدمي  الطبية  الرعاية 
منها من خالل التدريب الرائد عامليا 

وال�صراكات اال�صرتاتيجية". 
التخ�ص�صات  م��ت��ع��ددة  ال����دورة  ي��ق��ود 
الدكتور �صديق اأنور، والدكتور حامت 
القلب  اأم���را����س  ا���ص��ت�����ص��اري  �صليمان 
برومبتون  "رويال  م�صت�صفيات  يف 
امل���ت���ح���دة،  امل���م���ل���ك���ة  يف  وهارفيلد" 
وف��رن��ان��دو م��اراف��ي��ال، م��دي��ر التعليم 

وتعتر  الطبية،  االأج��ه��زة  �صركة  يف 
اأول  الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
من�صاأة تقدم تدريب )بوَك�س( ال�صامل 
لتقييم ديناميكا الدم يف دورة واحدة، 
مما يجعله الرنامج التدريبي االأول 
من نوعه يف ال�صرق االأو�صط، بالنظر 
اإىل وج����ود ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن ال����دورات 
التدريبية املتاحة على م�صتوى العامل 

والتي تغطي هذا املو�صوع املتكامل.
امل�صتغلني بالطب  ومن خالل متكني 
مو�صوعية  اأك���رث  تقييم  اأج����راء  م��ن 
للمر�صى،  ال��دم��وي��ة  ال�����دورة  ل��ن��ظ��ام 
بالذكاء  امل��وج��ه  "بوَك�س"  جهاز  ف��اإن 
�صماعة  ���ص��ي��ح��ل حم���ل  اال���ص��ط��ن��اع��ي 

الطبيب مبرور الوقت.
قائاًل:  �صليمان  حامت  الدكتور  وعلق 
“�صيح�صن هذا امل�صروع الرائد ب�صكل 
كبري رعاية املر�صى باالإ�صافة اإىل اأنه 
�صريفع مهارات القوى الطبية العاملة 
با�صتخدام �صماعة امل�صتقبل، وبالن�صبة 
اخرتعها  ال���ت���ي  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل�����ص��م��اع��ة 

واالآت��ي��ة من   ،1816 ع��ام  لينيك يف 
التي  -�صتيثو�س-  اليونانية  الكلمات 
ال�����ص��در، و-���ص��ك��وب��ني- والتي  ت��ع��ن��ي 
فقط،  ت�صتمع  ف��ه��ي  ي���رى،  اأن  تعني 
القلب  ع����ن  ال���������ص����ادرة  ل����الأ�����ص����وات 
والرئتني واالأمعاء وتدفق الدم.      ال 
ُيحل الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية 
ال�صاملة  اأو  املتعمقة  حمل اال�صت�صارة 
يف  ي�صاعد  ولكنه  املتخ�ص�صني،  م��ن 
معاجلة االأ�صئلة املنبثقة عن الفح�س 
املُعزز  الذكاء  اأداة  ال�صريري، وت�صاعد 
غري املتخ�ص�صني يف اكت�صاب اخلرة، 
�صريعة  اإج��اب��ات  للممار�صني  وت��ق��دم 
حول  العاجلة  اأو  الق�صرية  لالأ�صئلة 
ح��ال��ة امل��ري�����س م��ب��ا���ص��رة م���ن خالل 
العيادة،  يف  امل���وج���ود  ال��ت��ق��ي��ي��م  ج��ه��از 
ا�صتخدام  ميكن  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
ه���ذا اجل��ه��از يف ح����االت ال���ط���وارئ يف 
اأي  ق��ب��ل  م��ن  التخ�ص�صات،  خمتلف 
"بوَك�س".   يف  تدريبه  مت  طبي  طاقم 
قالت الدكتورة دين كا�صيواغي، رئي�صة 

برنامج  ومدير  الباطني  الطب  ق�صم 
ال�صيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ب��اط��ن��ي  ال���ط���ب 
تدريب  اإدراج  "اإن  الطبية:  �صخبوط 
االإقامة  برنامج  منهاج  يف  -ب��وَك�����س- 
يف ال���ط���ب ال��ب��اط��ن��ي ي��ع��ت��ر اأول���وي���ة 
الطبية،  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة  يف 
حالة  تقييم  ط��رق  االأداة  ه��ذه  وتعزز 
قدرتنا  وت��و���ص��ع  التقليدية،  امل��ري�����س 
على تقدمي رعاية ممتازة تركز على 
تدريب  يعد  االأ�صباب  لهذه  املري�س، 
-بوَك�س- جزءاً ال يتجزاأ من التعليم 

الطبي للخريجني املعا�صرين". 
التدريبية  ال����دورة  ك��ان��ت  امل��ا���ص��ي،  يف 
م��ت��اح��ة االأخ�����ص��ائ��ي��ني امل��م��ار���ص��ني يف 
مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية فقط، 

للعاملني  اأي�صا  االآن  ولكنها مفتوحة 
اأنحاء  جميع  يف  الطبية  ال��رع��اي��ة  يف 
امل���ت���ح���دة ودول  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات 
ال���دورة  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي،  جمل�س 
وتت�صمن  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات،  م���ت���ع���ددة 
ي��ل��ي��ه��ا تدريب  ن��ظ��ري��ة،  حم���ا����ص���رات 
�صخبوط  ال�صيخ  مدينة  تقوم  عملي. 
امتياز،  مركز  باإن�صاء  حالياً  الطبية 
املنطقة  اإىل  م��ت��ط��وراً  ت��دري��ب��اً  ي��ق��دم 
الرعاية  مم��ار���ص��و  ي�����ص��ط��ر  ال  ح��ت��ى 
ال�صحية ال�صفر اإىل اخلارج الكت�صاب 

املهارات والتدريب.
وي���خ���ت���ت���م ال����دك����ت����ور ����ص���دي���ق اأن������ور 
املتقدم  ال��ب��ح��ث  م��ن  "كجزء  ق��ائ��ال: 
االأكادميية،  وال�����ص��راك��ة  ب��ا���ص��ت��م��رار 

ال�صور  ج���م���ي���ع  ا����ص���ت���خ���دام  ���ص��ي��ت��م 
مت  ال��ت��ي  اخل���راء  وتعليقات  الطبية 
اأث��ن��اء ال��ت��دري��ب، يف  احل�����ص��ول عليها 
التعلم االآيل، من  متكني خوارزميات 
التعرف على جوانب معينة من �صور 
املوجات فوق ال�صوتية، و�صيتم تنفيذ 
اال�صطناعي  ال���ذك���اء  ب��ح��ث  م�����ص��روع 
بال�صراكة مع جامعة حممد بن زايد 
خليفة،  وجامعة  اال�صطناعي  للذكاء 
امل�صتقبلية  االإ������ص�����دارات  و���ص��ت��ك��ون 
الأكادميية- بوَك�س- مفتوحة ملمار�صي 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
يف  حم��وري��اً  دوراً  و�صتلعب  امل��ن��ط��ق��ة، 
جعل مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية 

وجهة اأكادميية". 

•• دبي-الفجر:

حلظة  ال���زوار  ينتظر  مذهل  م�صهد   
امل�صتقبل،  م��ت��ح��ف  اإىل  دخ���ول���ه���م 
من  يحمله  وما  الغد  نحو  فرحلتهم 
تبداأ  علميا  خياال  اليوم  تعتر  اآف��اق 
الروبوتات  م��ع  امل��ت��ح��ف،  ب��واب��ة  م��ن 
لت�صيف  ت�صتقبلهم  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
تلهمهم  ا�صتثنائية  اأبعادا  لتجربتهم 
اأف�صل  ملجتمعات  واالأف��ك��ار  ب��ال��روؤى 
ومي���ث���ل ح�صور  ا����ص���ت���دام���ة.  واأك������رث 
ال���روب���وت���ات ال���ط���ائ���رة ال��ه��ج��ي��ن��ة يف 
بداية  ب��امل��ت��ح��ف  اال���ص��ت��ق��ب��ال  رده�����ة 
جتربة وا�صعة وغامرة ت�صهد انطالق 
ال�صيوف يف رحلة عر املكان والزمان 
هذه  تطفو  حيث   ،2071 ع��ام  نحو 
الروبوتات وتهبط وحتوم عالياً فوق 

اأماكن  يف  م��روره��م  اأث��ن��اء  ال�صيوف 
�صورة  مقدمة  ال��رده��ة،  يف  وج��وده��ا 
ع��م��ل��ي��ة مل���ا ���ص��ي��ح��م��ل��ه امل�����ص��ت��ق��ب��ل من 
واالآالت  االإن�صان  بني  وتناغم  تكامل 
ال��ت��ي ت����زداد ذك����اء م��ع ت�����ص��ارع وترية 
االخ��رتاع��ات واالب��ت��ك��ارات. وم��ن هذا 
رحلة  املتحف  زي���ارة  ت�صكل  املنطلق، 
اخرتاعات  ب�صحبة  لالهتمام  مثرية 
وروب����وت����ات ط���ائ���رة ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا يف 
ويعك�س  امل���ن���ط���ق���ة.  يف  اآخ������ر  م���ك���ان 
ح�����ص��ور ال���روب���وت���ات ال���ط���ائ���رة عند 
الذي  املتزايد  ال���دور  املتحف  مدخل 
يوما  الب�صر  ح��ي��اة  يف  االآالت  تلعبه 
الروبوتات  ن�صاط  ميتد  اإذ  ي��وم،  بعد 
اإىل  ال�صناعية  العمليات  م��ن  ال��ي��وم 
حت��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات وات����خ����اذ ق�����رارات 
باالعتماد على الذكاء ال�صناعي، كما 

متحف  �صعي  لري�صخ  وج��وده��ا  ي��اأت��ي 
امل�صتقبل اإىل حتفيز زواره لتخيل ما 
اإطالق  �صيكون عليه الغد من خالل 
امل�صتقبل  ح����ول  الأف���ك���اره���م  ال��ع��ن��ان 
وط����رق ت��ف��اع��ل االإن�������ص���ان م���ع دخول 
احلياة  مناحي  كافة  اإىل  ال��روب��وت��ات 
م�صهد  اإىل  ف�صيئا  �صيئا  تتحول  التي 
رق���م���ي ج���دي���د ع���ن���وان���ه االب���ت���ك���ارات 

املثرية.

جتارب غامرة
يغذي متحف امل�صتقبل عقل االإن�صان 
باالأفكار وال�صور القادمة من العوامل 
ميثل  االإط�����ار  ه���ذا  ويف  امل�صتقبلية، 
املتحف بوابة للعبور اإىل عامل كل ما 
فيه يغو�س يف امل�صتقبل، ويوفر لزواره 
ت�صوراتهم،  ت��ف��وق  غ���ام���رة  جت����ارب 

الطائرة  ال���روب���وت���ات  حت��م��ل  ح��ي��ث 
 Festo ����ص���رك���ة  ط���ورت���ه���ا  وال����ت����ي 
العاملية لتكنولوجيا البيونيك، اأ�صماء 
 AirJellyو  AirPenguin
جديد  ب��ت�����ص��م��ي��م   ،AirRay و 
الطبيعة  م��ن  امل�����ص��ت��وح��اة  ل��الأج��ن��ح��ة 
النموذج  ويعتمد  احل��ي��ة،  وال��ك��ائ��ن��ات 
على   AirPenguin االأول 
توليد دفع اأمامي اأو خلفي للطريان 
اأجنحة  حت��ري��ك  اآل���ي���ة  م���ن  م�صتمد 
ال���ب���ط���اري���ق، ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��ت��ن��د روب����وت 
AirJelly يف ت�صميمه اإىل قنديل 
الهواء  يف  ب�صال�صة  وي��ح��ل��ق  ال��ب��ح��ر، 
بف�صل مفهوم دفع جديد يقوم على 
��م��م��ت كل  م���ب���داأ االرت�������داد، ح��ي��ث ���صُ
ب�صكل  الثمانية  جم�صاته  من  واح��دة 
الروبوت  دف���ع  م���ن  ل��ت��ت��م��ك��ن  خ��ا���س 

ال�صغري عن طريق احلركة املوجية، 
وه��و اأم��ر مبتكر يف جم��ال الطريان، 
ت�صميمه  يف   AirRay يرتكز  كما 
على �صمك ال�صفنني، وميتاز مبفهوم 
املتحرك،  اجل��ن��اح  ع��ل��ى  يعتمد  دف���ع 
اأن  ال��وزن  ويتيح له الت�صميم خفيف 
"ي�صبح" يف الهواء بطريقة متاثل ما 

يفعله �صمك ال�صفنني يف املاء.

تفاعل اجلمهور 
بعيدة  جتربة  ل��زواره  املتحف  ويقدم 
عن النمط التقليدي املعتاد للمتاحف، 
جت��ع��ل رح��ل��ت��ه��م اأك�����رث ج���اذب���ي���ة من 
التقنيات  م��ن  العديد  اإدخ���ال  خ��الل 
ج�صرا  يخلق  م��ا  اجل��اذب��ة،  الرقمية 
نحو الواقع الذي يجب على الب�صرية 
التح�صري خلو�س غماره يف امل�صتقبل 

امل�صتقبل"  "متحف  ويعتر  القريب. 
اأحد اأبرز املعامل املعمارية واحل�صرية 
يف دبي، ويج�صد التزام املدينة بتخيل 
م�صتقبل اأف�صل لالإن�صانية وامل�صاهمة 
يف �صنعه، وي�صكل م�صدر اإلهام يعك�س 

ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي������ة  ج���وه���ره  يف 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي، "رعاه اهلل"، حيث 
امل�صتقبل  بتخيل  امل��ت��ح��ف  يكتفي  ال 

�صلب  يف  زواره  ي�����ص��ع  ب���ل  ف��ح�����ص��ب، 
يكت�صفون  جت��ع��ل��ه��م  غ��ن��ي��ة  جت�����ارب 
والقادرة  القريب،  امل�صتقبل  تقنيات 
على اإحداث حتّول وتغرّي نوعي نحو 

االأف�صل على طريقة حياة الب�صر.

•• ابوظبي-الفجر:

الثاين  ال��دويل  الرتجمة  موؤمتر  بحوث  يف  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  يغطي 
الذي ينعقد يف الفرتة من 9-13 مايو 2022 حتت �صعار "الرتجمة وحفظ 
ذاكرة الوطن: �صورة االإم��ارات يف الثقافات واالآداب والرتاث الفكري العاملي" 
مت  وم��ا  وثقافتها،  وتراثها  االإم����ارات  ت��اري��خ  يف  الرتكيز  م��ع  الرتجمة  ق�صايا 
االإمارات  العامل، و�صورة  اأبهرت  التي  ترجمته عنها، وعن نه�صتها احل�صارية 

يف عيون العامل.
وعلى هذا ال�صعيد تناق�س الدكتورة ناهد راحيل بع�س م�صكالت الرتجمة من 
العربية اإىل العرية يف درا�صة بعنوان "نقل البعد الثقايف يف ترجمة الن�صو�س 
التاريخية: درا�صة يف ترجمة كتاب "ق�صر احل�صن- تاريخ حكام اأبوظبي" اإىل 
اللغة العرية، وتتناول االأ�صتاذة الدكتورة  باربرا مي�صاالك بيكول�صكا مع�صالت 
درا�صة  البولندية يف  اللغة  اإىل  االإم��ارات  تراث  تتعلق برتجمة  وثقافية  لغوية 
بعنوان "�صورة االإم��ارات يف بولندا بناًء على االأدب والرتاث الثقايف االإماراتي 
نقل  اأهمية  زكاي  رامز  الدكتور  االأ�صتاذ  ي�صتطلع  نف�صه  ال�صياق  املرتجم"، ويف 
درا�صة  يف  وذل��ك  االألبانية  اللغة  با�صتخدام  البلقان  لبالد  االإم��ارات��ي  التاريخ 
بعنوان "ترجمة كتاب "زايد، رجل بنى اأمة" اإىل اللغة االألبانية ودوره يف تعزيز 

�صمر  الدكتورة  وتناق�س  البلقان"،  بالد  يف  احل�صاري  واإرثها  االإم���ارات  �صورة 
الروؤية  بعنوان:  درا�صة  االأملانية يف  باللغة  االإماراتي  ال��رتاث  نقل  اأهمية  منري 
اإطاللة  واحلا�صر..  املا�صي  بني  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  �صورة  ل��الإم��ارات:  االأملانية 
اإمارة  التقاليد واحلداثة:  املتحدة بني  العربية  االإم��ارات  "املراأة يف  كتاب  على 
الرتغال  ل�صبونة يف  االأ�صتاذة هاجر عزاز من جامعة  وتناق�س  دبي منوذجاً"، 
املجتمع اللوزوفني الناطق  ونه�صتها احل�صارية احلديثة يف  االإمارات  "�صورة 
بالرتغالية"، وتقدم الدكتورة مينى عزمي من جامعة عني �صم�س  بالقاهرة 
بحثاً تناق�س فيه  "�صورة االإمارات يف االأدب االإ�صباين: التنوع الثقايف وال�صراع 
الدكتور عماد خلف من  العاطفي يف "ر�صائل من دبي" الأ�صونتا لوبيز"، ويقدم 
حتليلية  درا�صة  والفار�صية:  العربية  بني  االآلية  "الرتجمة  عن  بحثاً  ال�صارقة 
ومعايري لرتجمة اأكرث جودة". وي�صارك االأ�صتاذ الدكتور ماهر ال�صربيني من 
اأ�صماء  ترجمة  "اإ�صكاليات  بعنوان  اليابانية  اللغة  عن  ببحث  القاهرة  جامعة 
االأعالم عن اللغة اليابانية"،  وي�صارك االأ�صتاذ الدكتور يحيى عبد التواب من 
الكويت بورقة بحثية يناق�س فيها اإ�صكاليات الرتجمة من الرو�صية عالوة على 
وتناق�س  العوملة"،  ع�صر  يف  والثقافة  "الرتجمة  بواقع   تتعلق  اأخ��رى  ق�صايا 
الدكتورة اإلهام بدر من كلية االأل�صن بجامعة عني �صم�س ق�صايا ترجمية تخ�س 
االآلية  "الرتجمة  اللغتني العرية واليدي�صية يف بحث بعنوان  الت�صابكات بني 

ودورها يف رقمنة اللغة العربية: حت�صني جودة الرتجمة االآلية من العرية اإىل 
العربية-)االألفاظ الدخيلة من اليدي�صية للعرية منوذجاً(.

 وباالإ�صافة اإىل ذلك يقدم الدكتور اأحمد عقيلي ، ع�صو احتاد كتاب االإمارات 
تعليم  الثقافية ويف  املهم يف احلركة  واأثرها  "الرتجمة  بعنوان  نقدية  مقاربة 
جامعة  من  العبادي  ح�صام  الدكتور  يناق�س  مت�صل  �صياق  ويف  العربية"،  اللغة 
الرتجمة  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ري��ادي  "الدور  اال�صكندرية 
االإ�صبانية منوذجاً"، وعلى ال�صعيد  باللغة  الناطقة  واالإع��الم: جريدة اخلليج 
نف�صه ت�صلط االأ�صتاذة الدكتورة رحاب عبد ال�صالم من ق�صم اللغة االإ�صبانية يف 
جامعة عني �صم�س ال�صوء على كتابات ال�صيخ �صلطان القا�صمي يف بحث عنوانه 
"النمرود"  االإمارتية  امل�صرحية  بني  النمرود  ل�صخ�صية  التاريخية  "الرمزية 
النمرود"  “تكر  االإ�صبانية  وامل�صرحية  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  لل�صيخ 

الأنطونيو اإنريكث جومث".
ال���ذي ينظمه  ال��ث��اين  ال���دويل  اأه��م��ي��ة ب��ح��وث م��وؤمت��ر ال��رتج��م��ة  وبالنظر اإىل 
وت�صعباتها  ال��رتج��م��ة  ب��درا���ص��ات  املهتمني  ف���اإن  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���ص��ي��ف 
كبار  ي�صارك فيه كوكبة من  الذي  املوؤمتر  انطالق فعاليات  املتعددة يرتقبون 
والية  و�صط  جامعة  من  م��رييف  باتريك  الروفي�صور  راأ�صهم  وعلى  الباحثني 
فلوريدا بالواليات املتحدة االأمريكية، والروفي�صور تريان�س كريج من جامعة 

ال�صاهي من  اأحمد  األي�صون يف مقاطعة نيوبرونزويك بكندا، والدكتور  ماونت 
جامعة اأك�صفورد، والروفي�صور اإيجور مافري من جامعة ليوبليانا العريقة يف 

�صلوفينيا.
 هذا وي�صتمل املوؤمتر على ع�صرة حماور، اأبرزها: )االإمارات يف عيون االآخرين: 
الوطنية(،  الهوية  وتعزيز  الرتجمة  و)حتديات  والفكر(،  الرتجمة  يف  ق�صايا 
ال�صعيد  على  االإم��ارات��ي��ة  احل�صارية  االإجن����ازات  تعزيز  يف  ال��رتج��م��ة  )دور  و 
العاملي(.  ويف مقدمة البحوث التي ي�صهدها املوؤمتر ياأتي بحث الدكتور  اإيفان 
خيمينيز  ويليامز  من فنزويال  بعنوان )ترجمة ال�صا�صة للمنتجات الفيلمية 
واالجتماعية(،  اللغوية  الف�صاءات  ت�صوير  وكيفية  االإجنليزية  اإىل  االإماراتية 
وبحث الدكتور نا�صر ال�صعدي من عمان بعنوان )املجتمع والثقافة والعمران 
من  "خمتارات  كتاب  ترجمة  يف  )مقاربة  املتحدة:  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
وثائق حكومة بومباي"(، اإ�صافة اإىل بحث الدكتورة �صهام اأ�صامة من جمهورية 
م�صر العربية بعنوان "مقارنة االأفالم الكرتونية املدبلجة باملنتجات االإماراتية 
اللغوي  ال�صياق  يف  واالن�صباط  للتاأدب  براغماتي  اجتماعي  حتليل  املماثلة: 
العربي:  "ا�صتطالع ثقافة اخلليج  بعنوان  واملدر�صة" وبحث م�صرتك  لالأ�صرة 
امل�صطلحات واالأمثال االإماراتية املرتجمة منوذجاً" يقدمه  الدكتور حممد بن 

نا�صر من جامعة الكويت والدكتورة �صياء بور�صلي من جامعة قطر.

حممد بن زايد يزور منزل عمر الدرعي يف مدينة العني

مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية تطلق االأكادميية االأوىل من نوعها 
يف املنطقة للموجات فوق ال�سوتية املوجهة بالذكاء اال�سطناعي 

الروبوتات الطائرة ت�ستقبل �سيوف متحف امل�ستقبل يف جتربة غري م�سبوقة للزوار لتحفيز اآفاق اخليال العلمي

موؤمتر الرتجمة الثاين يحفل بكوكبة من املخت�سني يقدمون بحوثًا مميزة 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية ي�سلط ال�سوء على االإمارات وتراثها يف عيون العامل
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بحلول  املكررة  واملنتجات  اأ�صهر  �صتة  غ�صون  يف  الرو�صية  اخلام  النفط  �صحنات 
على  تن�س  املفو�صية  ق��رار  م�صودة  اأن  اأوروب��ي��ون  م�صوؤولون  وذك��ر  العام«.  نهاية 
وتعتمدان  بحار  على  تطالن  ال  دولتان  وهما  و�صلوفاكيا  للمجر  موؤقت  اإعفاء 
موا�صلة  من  و�صتتمكنان  دروجبا.  اأنابيب  خط  عر  الت�صليم  عمليات  على  كليا 
امل�صرتيات من رو�صيا يف 2023. مع ذلك رف�صت بوداب�صت قبول القرار ب�صكله 
اأث��ار غ�صب احلكومة االأوك��ران��ي��ة. وق��ال وزي��ر اخلارجية االأوكراين  احل��ايل ما 
“اإذا عار�صت دولة حظرا على النفط الرو�صي فهذا يعني �صيئا  دميرتو كوليبا 
واحدا: هذا البلد يقف اإىل جانب الرو�س وي�صارك يف امل�صوؤولية عن كل ما تفعله 
رو�صيا يف اأوكرانيا«. وارتفعت اأ�صعار النفط متاأثرة مب�صروع القرار. وارتفع �صعر 
برميل برنت نفط بحر ال�صمال، ت�صليم متوز-يوليو، 4،92 باملئة منهيا جل�صة 
االأربعاء عند 110،14 دوالرات يف اأعلى م�صتوى له منذ اأ�صبوعني ون�صف. كما 
حزيران-يونيو،  ت�صليم  االأم��ريك��ي،  الو�صيط  تك�صا�س  غ��رب  خ��ام  برميل  ارتفع 

5،27 باملئة اإىل 107،81 دوالر.

الأنه  للرو�س  انت�صارا مهما  املدينة  اال�صتيالء على هذه  و�صي�صكل  عليها كييف. 
اآزوف عر  ال�صاحلية على طول بحر  املناطق  بتعزيز مكا�صبهم يف  �صي�صمح لهم 
ربط منطقة دونبا�س التي ي�صيطر عليها املوالون لهم جزئيا، ب�صبه جزيرة القرم 
 24 الرو�صي الأوكرانيا يف  الغزو  بداية  ومنذ   .2014 التي �صمتها مو�صكو يف 
اإىل  اأوك��ران��ي��ني  ومدنيني  مقاتلني  م��ن  االأ�صخا�س  مئات  جل��اأ  �صباط/فراير، 
اآزوف�صتال الذي  الثانية حتت موقع  العاملية  التي بنيت يف احلرب  اأقبية املجمع 
ق�صفته القوات الرو�صية بكثافة. وقال الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�صكي 
يف ر�صالته اليومية بالفيديو اإنه مت اإجالء 344 �صخ�صا االأربعاء من ماريوبول 
واملناطق املحيطة بها اإىل مدينة زابوريجيا اخلا�صعة ل�صيطرة اأوكرانيا على بعد 
واأطفال«.  ن�صاء  زال هناك مدنيون  “ما  اأنه  اأكد  لكنه  كيلومرتا.   230 حوايل 

•• زابوريجيا-اأ ف ب

يف  االأوكرانية  للمقاومة  معقل  اآخ��ر  ال�صلب  جممع  حميط  ي�صهد  اأن  يفرت�س 
اأيام،  اعتبارا من اخلمي�س ولثالثة  ال�صاحلية اال�صرتاتيجية،  مدينة ماريوبول 
املعارك  لكن  الرو�صية،  القوات  عنه  اأعلنت  اجلانب  اأح��ادي  النار  الإط��الق  وقفا 
اإن  بيان  يف  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت  اأوك��ران��ي��ا.  مناطق  بقية  يف  م�صتمرة 
“القوات امل�صلحة الرو�صية �صتفتح ممرا اإن�صانيا من ال�صاعة الثامنة اإىل 18،00 
بتوقيت مو�صكو )05،00 اإىل 15،00 ت غ( يف اخلام�س وال�صاد�س وال�صابع من 

اأيار-مايو، من موقع م�صنع اآزوف�صتال للمعادن الإجالء املدنيني«.
واأ�صافت “خالل هذه الفرتة �صتوقف القوات امل�صلحة الرو�صية ووحدات جمهورية 
دونيت�صك ال�صعبية )التي اأعلنها االنف�صاليون املوالون لرو�صيا من جانب واحد( 
اإطالق النار واالأعمال العدائية من جانب واحد«. واأكدت اأنه �صي�صمح للمدنيني 
الذين جلاأوا اإىل املجمع ال�صناعي بالتوجه اإىل رو�صيا اأو االأرا�صي التي ت�صيطر 

و�صاركت االأمم املتحدة االأحد يف تنظيم اإجالء مئة مدين حما�صر يف اآزوف�صتال. 
اإجالوؤهم، مع طفلها �صفياتو�صالف  اآنا زايت�صيفا التي كانت بني َمن مت  وقالت 
اأن  “كانت هناك حلظة فقدنا فيها االأمل اعتقدنا  اأ�صهر  البالغ من العمر �صتة 
اجلميع قد ن�صوا اأمرنا«. وكان زيلين�صكي دعا يف ات�صال هاتفي االأربعاء االأمني 
اجلرحى يف  “اإنقاذ”  امل�صاعدة يف  اإىل  اأنطونيو غوتريي�س  املتحدة  العام لالأمم 
هذه املرافق املدمرة. ومن املقرر عقد اجتماع ملجل�س االأمن خم�ص�س الأوكرانيا 
م�صاء اخلمي�س يف نيويورك. من جهتها، اقرتحت املفو�صية االأوروبية االأربعاء ، 
فر�س حظر تدريجي من قبل االحتاد االأوروبي على النفط امل�صتورد من رو�صيا. 
وافقت  اإذا  اإنه  �صرتا�صبورغ  دير اليني يف  اأور�صوال فون  املفو�صية  رئي�صة  وقالت 
عن  تدريجياً  “ف�صنتخلى   - باالإجماع   - االأوروب���ي  االحت��اد  يف  االأع�صاء  ال��دول 

هدنة متوقعة يف جممع ال�سلب مبدينة ماريوبول 

افتتاح  اأ���ص��ه��ر، خ���الل  ق��ب��ل �صتة     
يف  للمناخ  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤمت��ر 
ا�صتمع   ،)26 )ك������وب  غ��ال���ص��ك��و 
���ص��وروي، وهي  تك�صاي  اإىل  ال��ع��امل 
تخاطب قادة الكوكب. اإنها خطوة 
اأوىل نحو “اإنهاء ا�صتعمار ف�صاءات 
التعبري”، اأو�صحت هذه املراأة التي 
امراأة  اأول  اليوم  ذل��ك  يف  اأ�صبحت 
برازيلية من الهنود احلمر تتحدث 
واالو�صاط  االأم��اك��ن  ه��ذه  مثل  يف 
امل���ه���م���ة. ع�����الوة ع��ل��ى ذل�����ك، بلغة 

اإجنليزية تتحدثها بطالقة.
يف  احل��م��ر  ال��ه��ن��ود  “�صعوب  اإن     
الطوارئ  االأم���ام���ي حل��ال��ة  اخل���ط 
امل���ن���اخ���ي���ة، ول����ه����ذا ال�����ص��ب��ب يجب 
التي  ال���ق���رارات  ق��ل��ب  ن��ك��ون يف  اأن 
قالت من على من�صة  ُتتخذ هنا”، 
26”حيث،  “كوب  امل��ن��اخ  م��وؤمت��ر 
ال���رازي���ل���ي  ال���رئ���ي�������س  يف غ����ي����اب 
ج���اي���ري ب���ول�������ص���ون���ارو، ك���ان���ت هي 
الدولة  للرازيل،  الوحيدة  املمثلة 
للتحدث.  الرئي�صية،  االأم��ازون��ي��ة 

ح�������ص���اب  ع����ل����ى  ن����ق����ات����ل  “نحن 
ح��ي��ات��ن��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى االأم�����ازون 
التي،  ال�����ص��اب��ة  ت��ق��ول  والكوكب”، 
ال�صيطرة  م��ن  ف���رتة ط��وي��ل��ة  ب��ع��د 
كايابو  الكبري  للزعيم  االإعالمية 
راوين، ب�صدد جت�صيد اإحياء ن�صال 

ال�صكان االأ�صليني يف الرازيل.
ب��ل��ده��ا، ك��ان��ت الهندية     ح��ت��ى يف 
من اأ�صل اأمريكي حتى ذلك احلني 
خ����ارج  ق���ل���ي���اًل  اإال  م���ع���روف���ة  غ����ري 
ال���دوائ���ر اجل��م��ع��ي��ات��ي��ة، اي���ن كانت 
ن�����ص��ط��ة ب��ك��ث��اف��ة. وم���ن���ذئ���ذ، ب����داأت 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ات ت��ت��ن��ازع��ه��ا. ووّف����رت 
لها �صحيفة فولها دي �صاو باولو، 
الرازيل،  يف  الرئي�صية  ال�صحيفة 
ع���م���وًدا اأ���ص��ب��وع��ًي��ا، ت��ت��ح��دث عره 
عن اإ�صعاف احلوكمة البيئية، من 
ال�صلطة،  يف  املتطرف  اليمني  قبل 

و2021.   2020 ب��ني  االأ����ص���ود، 
وح�صب اخلراء، لن يكون الغطاء 
التجدد. وهذه  ق��ادًرا على  النباتي 
ه��ي ف��ك��رة ج��اي��ر ب��ول�����ص��ون��ارو عن 

“التنمية«...
ع��ل��ى مواقع  وال��ت��ه��دي��د  االإه����ان����ة 

التوا�صل االجتماعي
 ،”26 “كوب  امل��ن��اخ     »يف م��وؤمت��ر 
بحكمة  ���ص��وروي  تك�صاي  امتنعت 
مف�صلًة  علًنا،  �صيا�صته  انتقاد  عن 
االأ�صليني  ال�����ص��ك��ان  ق�����ص��ي��ة  رب���ط 
بق�صية املناخ”، يالحظ ماوري�صيو 
ف��وي��ف��ودي��ك، م��دي��ر ال��ف��رع املحلي 
الذي  للطبيعة،  العاملي  لل�صندوق 
املثري  ال�������ص���اب���ة  “ن�صج  ي��ع��ج��ب��ه 
الهنود  “م�صاكل  لالإعجاب”. 
احلمر ت�صبق هذه احلكومة، حتى 
لو فاقمت هذه االخرية اأو�صاعهم 
امل�صوؤول  ي���ح���دد  كبري”،  ب�����ص��ك��ل 

اجلمعياتي. 
اليميني  الرئي�س  ذل��ك  مينع  ومل 
“التحدث  ب�  املتطرف من اتهامها 
وليمطرها  بالده”،  ع��ن  بال�صوء 
اأن�������ص���ار ب���ول�������ص���ون���ارو ب����اف����رتاءات 

اأو حتى عن اأهمية م�صاركة الهنود 
للبلد،  ال�صيا�صية  احلمر يف احلياة 
�صعيًفا  مت��ث��ي��ل��ه��م  ي���ظ���ل  ح���ي���ث 

للغاية.

نهج الن�سال اجلماعي
   ت��ت��واج��د ت��ك�����ص��اي ����ص���وروي على 
جمموعات  يف  اجل���ب���ه���ات،  ج��م��ي��ع 
وال�صباب،  االأ����ص���ل���ي���ني  ال�������ص���ك���ان 
وك��ذل��ك ���ص��م��ن ح��رك��ات م��ن اجل 
وحماية  املناخية”  “العدالة 
ال����غ����اب����ات. يف االآون���������ة االأخ��������رية، 
لديها  ال���ت���ي  ال��ن��ا���ص��ط��ة،  ح�����ص��دت 
ان�صتغرام،  األ��ف م�صرتك على   59
العت�صام ُنّظم يف برازيليا يف اأبريل 
�صد م�صروع قانون يجيز ا�صتغالل 
ال�صكان  مل��ح��م��ي��ات  ال��غ��ن��ي��ة  ال��رتب��ة 
لهجوم  معار�صة  اإن��ه��ا  االأ�صليني. 
تقوي�س  اإىل  ال���ه���ادف  احل��ك��وم��ة 
اقرار  رغ��م  احل��م��ر،  الهنود  حقوق 
د�صتور عام 1988، الذي كتب يف 

نهاية الديكتاتورية، بها.
مبوا�صفات  ت��ك�����ص��اي  »ت��ت��م��ت��ع     
ت���ن���خ���رط يف  ان���ه���ا  ال���زع���ي���م���ة، اال 

الذين  على  وكذلك  غاباتنا،  على 
النا�صطة،  كتبت  هناك”،  يعي�صون 
“بالت�صجيع  ال���رئ���ي�������س  م��ت��ه��م��ة 
ع��ل��ى غ���زو غ��ري م�����ص��روع الأرا�صي 
ت�صاعف  االأ�صليني”.  ال�����ص��ك��ان 
املناطق  ه���ذه  يف  ال��ت��وغ��الت  ع���دد 
توليه  ق���ب���ل   ،2018 ع�����ام  م���ن���ذ 
 ،2020 ع���ام  م��ب��ا���ص��رة.  ال�صلطة 
ُقتل 182 هندًيا يف هذه النزاعات 
على االأرا�صي -وهو اأمر مل يحدث 
 900 طيلة ربع قرن، ناهيك عن 
���ص��ح��ي��ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا الذي 
فادحة،  ح�����ص��ي��ل��ة  ال����غ����زاة.  ن�����ص��ره 
الدميوغرايف  ال��وزن  اإىل  ترجمتها 
ال�������ص���ع���ي���ف ل���ل���ه���ن���ود احل�����م�����ر يف 
اأي  �صخ�س،  األف   900 الرازيل: 

0.5 باملائة من ال�صكان.
   اأم�����ا ت��ه��ي��ئ��ة ارا�����ص����ي االأم�������ازون 
للزراعة فهي يف اأعلى م�صتوى لها 
فخالل  ع��اًم��ا.  ع�صر  خم�صة  م��ن��ذ 
تبّخرت  ف��ق��ط،  ���ص��ه��ًرا  ع�صر  اث��ن��ي 
كيلومرًتا   13235 م�������ص���اح���ة 
يعادل  م��ا  اأي  ال��غ��اب��ات،  م��ن  مربًعا 
م�صاحة اإيرلندا ال�صمالية اأو اجلبل 

ج���م���اع���ي، ت�صف  ن�������ص���ال  ع��م��ل��ي��ة 
كو�صتا،  ب���ال���وم���ا  ال��ب��ي��ئ��ة  ن�����ص��رية 
ا�صمها على حميط  التي اقرتحت 
املتحدة  ل�������الأمم  ال����ع����ام  االأم��������ني 
للم�صاركة يف موؤمتر “كوب 26”، 
�صخ�صية  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  م���ا  وه�����ذا 
ولي�س فقط  ممثلة بهذا احلجم”، 
دّعمتها  لقد  الهندية.     للق�صية 
اي�صا  ال�صود  عن  الدفاع  منظمات 
املدن  يف  امل��ه��م�����ص��ني  ال�����ص��ك��ان  الأن 
ال����ك����رى ي���ت�������ص���ررون ب�������ص���دة من 
املتطرفة”  امل��ن��اخ��ي��ة  “االأحداث 
امل��رت��ب��ط��ة ب��االح��ت��ب��ا���س احل����راري 
العاملي، مثل الفي�صانات التي قتلت 

املئات يف الرازيل يف بداية العام. 
ب��ورت��و فيلهو،    ط��ال��ب��ة ق��ان��ون يف 
عا�صمة والية روندونيا االأمازونية، 
جيل  اإىل  �صوروي  تك�صاي  “تنتمي 
ج��دي��د م���ن ال��ه��ن��ود احل��م��ر تعّلم 
دون  ولكن  ع�صرية،  حياة  ويعي�س 
والق�صية  ال��ث��ق��اف��ة  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
االأ�صلية”،  لل�صعوب  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
م�صت�صارة  رام��و���س،  اأدري��ان��ا  ت�صرح 
امل���ع���ه���د االج���ت���م���اع���ي ال���ب���ي���ئ���ي يف 

مكر�صة  جمعية  وه���ي  ال���رازي���ل، 
للدفاع عن هذه ال�صعوب.

حماربة “م�سروع فا�سي 
واإبادة جماعية«

الهنود  “ق�صية”  ك���رت  ل��ق��د     
احلمر معها. والدها اأملري �صوروي، 
�صوروي،  ب��اي��رت  جماعة  زع��ي��م  ه��و 
وهي جمموعة عرقية من 1500 
روح، على ح��دود رون��دون��ي��ا، تقاوم 
اع���ت���داءات  ت�صتطيع  م���ا  ب��اأق�����ص��ى 
ووالدتها،  االرا���ص��ي.  م�صت�صلحي 
املوؤرخة البي�صاء اإيفانييد بانديرا، 
هي �صخ�صية بارزة يف حركة ال�صكان 
طفلة،  ك��ان��ت  وعندما  االأ���ص��ل��ي��ني. 
والدتها  تك�صاي  ال�صغرية  رافقت 
لالعرتاف  م��وؤي��دة  م��ظ��اه��رات  يف 
اأ���ص��الف ال��ه��ن��ود احلمر،  ب��اأرا���ص��ي 
املزارعون  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ازع��ه��م  وال���ت���ي 
واملربون واحلّطابون وغريهم من 

املنّقبني عن الذهب.
   وحتت رئا�صة جايري بول�صونارو، 
فا�صًيا  م�����ص��روًع��ا  ن���ح���ارب  “نحن 
الق�صاء  يف  يتمثل  جماعية  واإب���ادة 

و�صائل  على  عن�صرية  وت��ه��دي��دات 
التوا�صل االجتماعي.

   لكن التهديدات ت�صاحبها وتكر 
�صحيتها،  والداها  كان  لقد  معها. 
وُقتل �صديق طفولتها، وهو هندي 
اأورو-اأو-واو- �صعب  م��ن  اأمريكي 

الغابة”.  يحمي  ك���ان  “الأنه  واو، 
يعتقد  ت���خ���اط���ر،  ن��ف�����ص��ه��ا  “هي 
ماوري�صيو فويفوديك، خا�صة بعد 
نزولها للميدان، يف املناطق املتنازع 

عليها«.
   ان “اأيا من الهنود احلمر يرز هو 
رامو�س،  اأدري��ان��ا  توؤكد  م�صتهدف، 
االجتماعي  امل���ع���ه���د  م�����ص��ت�����ص��ارة 
بول�صونارو،  الأنه يف عهد  والبيئي، 
تكت�ص����ح اجلرمي���ة املنظمة منطقة 
االأ�صلحة  وت��ن��ت�����ص��������ر  االأم����������ازون، 
مثيل.  له  ي�صبق  مل  ب�صكل  النارية 
والذين يدمرون الغابة ويهاجمون 
ي�صعرون  االأ����ص���ل���ي���ني  ال�������ص���ك���ان 
باحلماية، فال�صلطة نف�صها ت�صجع 
انتهاك احلقوق الد�صتورية للهنود 
احلمر يف الرازيل، وبالتايل تزداد 

املخاطر”.
ت�صّر تك�صاي  “اأنا ل�صت خائفة”،   
“يف  ت����ت����دارك:  اأن  ق��ب��ل  �����ص����وروي، 

النهاية نعم، غالًبا ...«.
عن الك�سربي�س

الوجه اجلديد للحركة االأمازونية:

الربازيل: تك�ساي �سوروي، �سوت ماأ�ساة الهنود احلمر...!
مع تزايد انتهاك حقوق هنود االأمازون، تقاوم ال�سابة ب�سجاعة وتواجه خماطر كبرية

بورتريه

النا�صطة تك�صاي �صوروي، كانت املمثلة الوحيدة للرازيل يف قمة غال�صكو للمناخت�صلمت امل�صعل عن القائد الكبري كايابو راوين

ال�صطو حرقا على ارا�صي الهنود احلمر

مواطن من االأمازون يحمل الفتة تقول... 
اتركوا الغابة و�صاأنها

تبّخرت م�ساحة 13235 كلم2 من الغابات، اأي ما يعادل م�ساحة اإيرلندا ال�سمالية اأو اجلبل االأ�سود، بني 2020 و2021

•• الفجر -خرية ال�صيباين 
 24 �سوروي،  تك�ساي  تبت�سم...  جتعلها  املقارنة      
اإ�سارة  يف  الربازيل”،  ثونربغ  “غريتا  هي  عــاًمــا، 
اإ�سرابات  وراء  كانت  التي  ال�سويدية  الطالبة  اإىل 
ال�سباب من اأجل املناخ. “غريتا فتاة رائعة، تعرتف 
الربازيلية  للحركة  اجلديد  الوجه  تعترب  التي 
هنود  نحن  هي،  تقوله  ما  لكن  االأ�سليني،  لل�سكان 
ي�ستمع  اأن  دون  بعيد،  امــد  منذ  نـــرّدده  ـــازون  االأم
ت�سيف يف ا�ستوديو رودا فيفا، برنامج  اإلينا اأحد”، 

احلوارات ال�سيا�سية الرئي�سي يف الربازيل.

مماطلة احلوثي يف اال�ستجابة لل�سروط يهدد بن�سف الهدنة
•• عوا�صم-وكاالت

يف  احل��وث��ي  ميلي�صيات  ظ��ل مم��اط��ل��ة  ال��ي��م��ن، يف  يف  ال��ه��دن��ة  ت��رتن��ح  بينما 
اال�صتجابة ل�صروطها، واخلروقات التي جتري يف اأكرث من جبهة، جدد نائب 
الرئا�صي  القيادة  جمل�س  التزام  اليمن،  يف  الرئا�صي  القيادة  جمل�س  رئي�س 

بنجاح الهدنة االأممية على الرغم من تعنت ميلي�صيات احلوثي.
ووفق �صحف عربية �صادرة اأم�س اخلمي�س، ي�صكك مراقبون يف اإمكانية جناح 
املبعوث االأممي اخلا�س اإىل اليمن يف حتويل الهدنة املعلنة اإىل وقف دائم 
الإطالق النار، يف حني طالبت االأمم املتحدة، باالإفراج الفوري عن اثنني من 

موظفيها املحتجزين لدى امليلي�صيات احلوثية.
ي�صكك مراقبون يف اإمكانية جناح املبعوث االأممي اخلا�س اإىل اليمن هان�س 
غروندبرغ يف حتويل الهدنة املعلنة منذ مطلع اأبريل املا�صي اإىل وقف دائم 

ل�صروط  اال�صتجابة  املتمردين احلوثيني يف  النار، يف ظل مماطلة  الإط��الق 
اأك����رث م��ن ج��ب��ه��ة، بح�صب �صحيفة  ال��ت��ي جت���ري يف  ال��ه��دن��ة، واخل���روق���ات 
يريدون  احلوثيني  اأن  اإىل  امل��راق��ب��ني  ه���وؤالء  وي�صري  اللندنية.  “العرب” 
ا�صتغالل هذه الهدنة الإعادة ترتيب اأوراقهم امليدانية وح�صد بع�س املكا�صب، 
القادمة من بع�س اجلبهات يف تعز وم��اأرب وغريهما  االأ�صداء  اأن  واأ�صافوا 
من املحافظات ال تب�صر باإمكانية �صمود الهدنة، التي يراهن عليها املجتمع 
الدويل الإطالق مفاو�صات �صالم تنهي ال�صراع املتفجر منذ 8 �صنوات والذي 
ت�صبب يف اإحدى اأ�صواأ االأزمات االإن�صانية، كما اأ�صاروا اإىل اأن ال�صلطة اليمنية 

والتحالف العربي الداعم لها اأبديا حتى االآن حر�صا على اإجناح التهدئة.
لكن جمريات  البلد،  ه��ذا  ال�صالم يف  الإح��الل  ن��ادرة  فر�صة  الهدنة  وت�صكل 
ا�صتغاللها، و�صط  امل��ت��م��ردي��ن يف  ب��رغ��ب��ة  ت��وح��ي  االأر�����س ال  ع��ل��ى  االأو����ص���اع 
ال�صراع،  يف  خطري  منعرج  اإىل  ي��ق��ود  ق��د  الهدنة  انهيار  اأن  م��ن  حت��ذي��رات 

اأفادت  جهتها،  وم��ن  ال�صرعية.  لل�صلطة  االأخ���رية  الرتتيبات  بعد  ال�صيما 
اأن احلكومة اليمنية اعترت هجوم احلوثيني  �صحيفة “ال�صرق االأو�صط”، 
االأممية، فيما حّذرت  الهدنة  بن�صف  يهّدد  عدائياً  ت�صعيداً  تعز  على مدينة 
املتحدة  االأمم  التي حتاول  ال�صالم  فر�صة  تقوي�س  ال�صرعية من  احلكومة 
مواقع  احلوثية  امليلي�صيات  وهاجمت  للقتال.  دائ��م  وقف  نحو  عليها  البناء 
ة �صرقي مدينة تعز، ما اأدى اإىل اإ�صابة 10 اأ�صخا�س  مدنية بطائرات ُم�صريرَّ
على االأقل، بح�صب �صهود عيان، و�صط حالة من الذعر خلفها الق�صف بني 
ال�صكان املحتفلني بالعيد يف اإحدى احلدائق العامة. وو�صف وزير اخلارجية 
و�صوؤون املغرتبني اليمني اأحمد عو�س بن مبارك، االعتداء ب�”اخلرق ال�صافر 
حمذراً امليلي�صيات من خطر  للقانون الدويل واالإن�صاين وللهدنة االأممية”، 
الهدنة  “متثل  وق��ال:  القائمة،  الهدنة  يف  املتمثلة  ال�صالم  فر�صة  تفويت 
الفر�صة«.  ه��ذه  تقوي�س  م�صوؤولية  امليلي�صيات  و�صتتحمل  لل�صالم،  نافذة 

اإدان��ت منظمة ميون حلقوق  ال�صعودية،  “عكاظ”  وبدورها، نقلت �صحيفة 
“امليلي�صيات  اإن  وقالت  ب�”املميت”،  الذي و�صفته  للهجوم احلوثي  االإن�صان 
احلوثية نفذته بطائرات “درونز” حتمل قذائف متفجرة، م�صتهدفة �صارعاً 
عاماً بجوار متنزه مكتظ باالأطفال والن�صاء«. وحذرت املنظمة يف بيان من 
وقالت: “اإن  انهيار الهدنة االأممية، ب�صبب ما و�صفته ب�”اخلرق ال�صارخ”، 
�صبقتها هجمات مماثلة على  اإذ  تعز؛  االأوىل يف مدينة  لي�صت  الواقعة  هذه 
البيان  و�صكك  فيها �صحايا مدنيون«.  �صقط  الهاون،  بقذائف  �صكنية  اأحياء 
يف جدية جماعة احلوثي يف االلتزام بالهدنة املعلنة التي قال اإنها باتت على 
اأه��داف ع�صكرية ومدنية منذ  واع��ت��داءات على  �صل�صلة هجمات  بعد  املحك، 
بدء �صريانها، كما �صدد على “�صرورة ا�صتمرار جهود االأمم املتحدة بحزم مع 
امليلي�صيات احلوثية، وحتذير قيادتها من مغبة انهيار و�صيك ال حتمد عقباه 

على الو�صع االإن�صاين يف اليمن«.
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عربي ودويل

�صجلت اأكرث من األف حالة اختناق يف العراق اأم�س اخلمي�س ب�صبب 
ليل  منذ  ال��ب��الد  وج��ن��وب  و�صط  يف  مناطق  ت�صرب  ترابية  عا�صفة 
االأربعاء، كما اأفادت وكالة االأنباء الر�صمية، وهي العا�صفة ال�صابعة 
ليل  منذ  عراقية  حمافظات  ���ص��ّت  الغبار  غ��ّط��ى  �صهر.  نحو  خ��الل 
وكركوك  واالأن���ب���ار  وحم��اف��ظ��ات  ب��غ��داد،  العا�صمة  بينها  االأرب���ع���اء، 
الو�صط واجلنوب،  ال��دي��ن، يف  و���ص��الح  وك��رب��الء  االأ���ص��رف  والنجف 
الرتقايل  الغبار  م��ن  �صميكة  طبقات  على  �صكانها  ا�صتيقظ  التي 
العراق  الواقعة يف غرب  االأنبار  تغّطي منازلهم. و�صجلت حمافظة 
وكالة  نقلت  كما  اختناق،  حالة   700 نحو  �صوريا،  مع  واحل��دودي��ة 

االأنباء العراقية عن مدير اإعالم �صحة املحافظة اأن�س قي�س.
نتيجة  اخ��ت��ن��ق  ح��ال��ة   100 م��ن  “اأكرث  �صجلت  ف��ق��د  ال��ن��ج��ف،  اأم���ا 
كما اأعلنت دائرة ال�صحة يف املحافظة الواقعة  العا�صفة الرتابية”، 
يف جنوب العراق، ف�صاًل عن 332 حالة يف �صالح الدين الواقعة يف 

و�صط العراق، و100 حالة يف الديوانية يف اجلنوب.
ودعت ال�صلطات ال�صحية يف حمافظتي االأنبار وكركوك يف ال�صمال 
االأنباء  وك��ال��ة  اأف���ادت  كما  منازلهم،  م��ن  اخل���روج  ع��دم  اإىل  ال�صكان 
اأن تنح�صر العا�صفة الرتابية تدريجياً خالل يوم  العراقية. يتوّقع 
اخلمي�س، بح�صب مدير اإعالم هيئة االأنواء اجلوية العراقية عامر 
اجلابري، مرجحاً يف حديث لوكالة االأنباء العراقية ا�صتمرار هبوب 

العوا�صف الرتابية خالل �صهر اأيار/مايو.
. 
 

 انتقد موقع اإلكرتوين دعائي كبري يف كوريا ال�صمالية  اأم�س اخلمي�س 
باتباع  تعهد  ال��ذي  ي��ول،  �صوك  يون  املرتقب  كوريا اجلنوبية  رئي�س 
جتريها  التي  ال�صواريخ  اختبارات  بخ�صو�س  �صرامة  اأكرث  �صيا�صة 
بيوجنياجن، وو�صفه باأنه “منا�صر للواليات املتحدة” و”ت�صادمي«. 
ومل ي�صدر االإعالم الر�صمي لكوريا ال�صمالية اأي ت�صريحات ر�صمية 
بخ�صو�س يون، الذي يتوىل من�صبه يف العا�صر من مايو اأيار، لكن 
املوقع االإلكرتوين يورميينزوكريي ن�صر نقدا الذعا للرئي�س الكوري 
اجلنوبي املرتقب قبل تن�صيبه. وذكر املوقع “اأحدث يون �صوك يول 
�صدمة بت�صريحاته املنافية للعقل مثل “�صربة ا�صتباقية” و”العدو 
الرئي�صي” واأثار جنون الت�صادم مبنا�صرة حتالف اأقوى بني كوريا 
اجلنوبية والواليات املتحدة«. وكان املوقع ي�صري اإىل ت�صريحات اأدىل 
بها يون وذكر فيها اأنه قد ي�صمح ب�صربة ا�صتباقية لكوريا ال�صمالية 
اإذا ظهرت موؤ�صرات على هجوم و�صيك، كما و�صف كوريا ال�صمالية 
ي���ون الأ�صخا�س  امل��وق��ع اخ��ت��ي��ار  ان��ت��ق��د  “عدو رئ��ي�����ص��ي«. ك��م��ا  ب��اأن��ه��ا 
وزراء  منا�صب  ل�صغل  املتحدة”  للواليات  ومنا�صرين  “متملقني 
الدفاع وال�صوؤون اخلارجية والوحدة، ممن �صعوا اإىل الت�صادم اأثناء 

عملهم يف حكومات حمافظة �صابقة.
 
 

 اأعلنت بريطانيا اأّنها فر�صت حظراً على تزويد رو�صيا مروحة وا�صعة 
والعالقات  واال���ص��ت�����ص��ارات  املحا�صبة  م��ث��ل  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن 
غزو  ب�صبب  مو�صكو  على  العقوبات  ت�صديدها  اإط��ار  يف  وذل��ك  العامة، 
اجلديدة  العقابية  االإج������راءات  ح��زم��ة  وتت�صّمن  اأوك��ران��ي��ا.  ق��وات��ه��ا 
على  بريطانيا(  اإىل  �صفر  ومنع  اأ�صول  فر�س عقوبات )جتميد  اأي�صاً 
احلرب  مرا�صلو  خ�صو�صاً  بينهم  من  ال��رو���س،  االأ�صخا�س  من  مزيد 
اأوكرانيا. وقالت  ق��وات بالدهم يف تغطية احل��رب يف  يرافقون  الذين 
وزارة اخلارجية الريطانية يف بيان اإّن العقوبات اجلديدة “تعني اأّن 
املحا�صبة  خدمات  من  اال�صتفادة  باإمكانها  يعد  مل  الرو�صية  ال�صركات 
الريطانية و”التي متّثل  العامة”  االإدارية والعالقات  واال�صت�صارات 
البيان عن  ونقل  القطاعات«.  الرو�صية يف هذه  ال���واردات  %10 من 
رو�صيا  “حرمان  اإّن  قولها  ت��را���س  ليز  الريطانية  اخلارجية  وزي���رة 
ال�صغط  من  �صي�صع مزيداً  الريطانية  من احل�صول على اخلدمات 
الرو�صي  )الرئي�س  ف�صل  املطاف  نهاية  يف  و�صي�صمن  الكرملني  على 
ف��الدمي��ري( ب��وت��ني«. ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ل��ن��دن ع��ن “63 ع��ق��وب��ة جديدة” 
قناة  كانال”،  “بريفيي  فيها  مب��ا  رو���ص��ي��ة،  اإع���الم  و���ص��ائ��ل  ت�صتهدف 
اآر  تي  “يف جي  رو�صيا، وجمموعة  الرئي�صية يف  التلفزيون احلكومية 
العقابية  االإج���راءات  ومبوجب  احلكومية.  الب�صرية  ال�صمعية  كي” 
الريطانية اجلديدة التي �صملت العديد من ال�صحافيني الرو�س، بات 
م�صدرين  حمتويات  “حجب  الريطانية  االإع��الم  و�صائل  على  لزاماً 

وفقاً للبيان. رئي�صيني للت�صليل الرو�صي، هما اآر تي و�صبيوتنيك”، 

عوا�صم

بغداد

�صول

لندن

هجوم »املو�سل«.. ما هي موؤ�سرات حتركات داع�س يف معقله ال�سابق؟
•• بغداد-وكاالت

املو�صعة  االأم��ن��ي��ة  احل���م���الت  ظ���ل  يف 
التي تقودها القوات االأمنية العراقية 
�صهدت  �صد خاليا تنظيم “داع�س”، 
مدينة املو�صل الواقعة �صمال العراق 
�صيارة  ت��ف��ج��ري  امل���ا����ص���ي  اخل��م��ي�����س 
مفخخة اأمام اأحد حمال بيع املالب�س 
الع�صكرية، ما اأدى ل�صقوط 5 جرحى 

واإحلاق �صرر مادي باملكان.
االإرهابي  “داع�س”  تنظيم  واأع��ل��ن 
م�صوؤوليته عن التفجري الذي وقع يف 
مدينة املو�صل العراقية، بعد اعتقال 
اأحد  العراق  بكرد�صتان  االأم��ن  ق��وات 

امل�صاركني يف العملية االإرهابية.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي بعد 
القوات  اإع������الن  م���ن  ف���ق���ط،  ي���وم���ني 
�صد  ع�صكرية  عملية  ع��ن  ال��ع��راق��ي��ة 
نينوى،  داع�������س يف حم��اف��ظ��ة  خ��الي��ا 
“ والية  ب���  ي�صمى  م��ا  وال��ق�����ص��اء على 

دجلة” جنوب املو�صل.
امل�صلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  با�صم  الناطق  واأو���ص��ح 
االأمنية  العملية  اأن  ر���ص��ول،  يحيي  ال��ل��واء  ال��ع��راق��ي��ة 
االإره���اب،  مكافحة  جل��ه��از  نوعية  عملية  ه��ي  بنينوى 
اإرهابيا  ع��ن�����ص��را   43 م���ن  اأك����رث  م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ���ص��ف��رت 
ا�صتمرار  اإىل  م�صريا  واأ�صلحتهم،  معداتهم  وم�صادرة 
ال�صربات اجلوية ومالحقة خاليا التنظيم يف اجلبال 
الثانية  املرحلة  انطلقت  اأب��ري��ل،  نهاية  ويف  وال��ودي��ان. 
من عمليات “االإرادة ال�صلبة” ملالحقة عنا�صر داع�س 

غرب العراق.
االأخرية  العراقي  اجلي�س  عملية  اأن  مراقبون  وي��رى 
على  ال��ق�����ص��اء  يف  لنجاحها  للتنظيم،  ���ص��رب��ة  مب��ث��اب��ة 
“والية دجلة” والو�صول اإىل مناطق يف عمق ال�صحراء 

�صاعدت يف الك�صف عن معمل لتفخيخ العجالت.

دالالت الهجوم
ي��ع��د ه���ذا ال��ه��ج��وم ه��و ال��ث��اين ال���ذي ت�����ص��ه��ده املو�صل 
ال���ف���رتة االأخ��������رية. ويف 4 اأب����ري����ل امل���ا����ص���ي، ج����رح 8 

•• القد�س-اأ ف ب

اخلمي�س  اأم���������س  ����ص���ب���اح   ان���دل���ع���ت 
االإ�صرائيلية  ال�صرطة  بني  �صدامات 

ومتظاهرين فل�صطينيني على اأثر جتدد زيارات اليهود 
لباحة امل�صجد االأق�صى يف القد�س ال�صرقية املحتلة بعد 

توقف ا�صتمر ع�صرة اأيام تقريبا.
واأك����د م�����ص��ور وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ت��واج��د ال�صرطة 
حالة  ي�صهد  الذي  املوقع  يف  مكثف  ب�صكل  االإ�صرائيلية 
التي  ال�����ص��رط��ة  وق����وات  فل�صطينيني  ب��ني  ال��ت��وت��ر  م��ن 

اأطلقت الر�صا�س املطاطي والغاز امل�صيل للدموع.
وق��ال��ت ال�����ص��رط��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف ب��ي��ان اإن��ه��ا “�صدت 
مبختلف  ال�صرطة”  ر���ص��ق��وا  ال��ذي��ن  ال�صغب  م��ث��ريي 
طفيفة”.  بجروح  �صرطي  “اإ�صابة  موؤكدة  “االأ�صياء” 
مع  ت�صاهل”  وب��دون  “بحزم  �صتتعامل  اأنها  واو�صحت 

مثريي ال�صغب.
ال�صهر  منت�صف  منذ  االأق�صى  امل�صجد  باحات  �صهدت 
عنيفة  �صدامات  رم�صان  �صهر  مع  وبالتزامن  املا�صي 
فل�صطينيني  ومتظاهرين  االإ�صرائيلية  ال�صرطة  بني 
م�صتوطنني  وبينهم  االإ�صرائيليني  زي���ارة  خلفية  على 
هذه  اإىل  الفل�صطينيون  ي��ن��ظ��ر  اإذ  امل�����ص��ج��د  ل��ب��اح��ات 

الزيارات على اأنها “اقتحامات«.
واأ���ص��ي��ب يف ���ص��دام��ات ن��ي�����ص��ان/اأب��ري��ل وال��ت��ي تزامنت 
من   300 من  اأك��رث  اليهودي،  الف�صح  عيد  مع  اأي�صا 
اأجانب  م�صلمون  بينهم  الفل�صطينيني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

وعرب.

املو�صعة،  االأم��ن��ي��ة  العمليات  م��ن  اأك���رث  اخل��الي��ا  ت��ل��ك 
بح�صب مدير املركز االأوروبي.

هجمات ما بعد التحرير
منذ حترير املو�صل من يد داع�س، تعي�س املدينة حالة 
�صد  االأم��ن��ي��ة  احل��م��الت  ا�صتمرار  م��ع  ن�صبيا  ا�صتقرار 
احلدودية  وال�صحراء  املدينة  جنوب  التنظيم  خاليا 

بني العراق و�صوريا.
حترير   2017 يوليو  يف  العراقية  احلكومة  واأعلنت 
اأ�صهر من حترير   6 اجلانب االأمي��ن من املو�صل، بعد 
املدينة  حترير  عملية  انطلقت  حيث  االأي�صر،  اجلانب 
بقيادة التحالف الدويل �صد داع�س يف اأكتوبر 2016.

وع��ل��ى م����دار 5 اأع�����وام م���ن ط���رد ع��ن��ا���ص��ر داع�������س من 
متباعدة،  زمنية  ف��رتات  على  هجمات  �صهدت  املو�صل، 
ووقع التفجري االأول من نوعه بعد عملية التحرير، يف 
تفجري  يف  قتلى   3 ل�صقوط  اأدى  ما   ،2018 نوفمر 

�صيارة مفخخة غرب املدينة.

انتحاري  تفجري  نتيجة  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  م��ن  ج��ن��ود 
اأثناء  امل��دي��ن��ة،  ج��ن��وب  نويكيط  ج��ب��ال  يف  ا�صتهدفهم 
اأمنية باملنطقة نف�صها. وحتمل حتركات داع�س  عملية 
املوؤ�صرات، حيث يرى  ال�صابق بع�س  االأخرية يف معقله 
جا�صم حممد، مدير املركز االأوروبي لدرا�صات مكافحة 
االإرهاب واال�صتخبارات، يف تبنى داع�س لهجوم املو�صل 
يف  املفاجاأة  عن�صر  ميتلك  م��ازال  التنظيم  ب��اأن  موؤ�صر 

تنفيذ عملياته االإرهابية.
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  ت�����ص��ري��ح��ات��ه  يف  حم��م��د  وي��و���ص��ح 
موؤ�صر  يحمل  االإرهابية  العملية  توقيت  اأن  عربية”، 
ثاين مرتبط با�صتغالل داع�س حالة االنق�صام القائمة 
يف ب��غ��داد ب��ني ال�����ص��رك��اء ال��ف��رق��اء ب�����ص��اأن ت��اأخ��ر ت�صكيل 

احلكومة العراقية.
القوات  ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ث��ال��ث  امل��وؤ���ص��ر  يتعلق  بينما 
العراقية يف حماربة داع�س والتي تعتمد على املالحقات 
اخلطة  تلك  مراجعة  ي�صتدعي  ال��ذي  االأم��ر  االأمنية، 
ور�صد  تعقب  يف  اال�صتخباراتي  اجلهد  على  واالعتماد 

لتق�صيم جبل الهيكل بني االأديان«.
ونا�صطون  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون  ات��ه��م  ول��ط��امل��ا 
اإ�صرائيل بال�صعي لتق�صيم االأق�صى اإىل ق�صمني يهودي 

واأكد وزير اخلارجية االإ�صرائيلي يائري لبيد اأن الدولة 
يف  القائم  الو�صع  على  املحافظة  “ملتزمة”  العرية 
حرم امل�صجد االأق�صى، م�صددا على اأن “ال خطة لدينا 

ك���م���ا ���ص��ق��ط ���ص��خ�����ص��ان وج������رح 10 
اآخ��ر ا�صتهدف حي  اآخ��رون يف هجوم 

املثنى باملو�صل، يف مار�س 2019.
ت��راج��ع م��وؤ���ص��ر هجمات  وت��دري��ج��ي��ا 
خ�صارته  ب��ع��د  امل���و����ص���ل،  يف  داع�������س 
م�������ص���ادر ال���ت���م���وي���ل م����ن االأت���������اوات 
واملن�صاآت النفطية وتهريب االآثار يف 
و�صقوط  ب��ال��ع��راق،  ال�صابقة  معاقله 
قياداته وعنا�صره يف الغارات اجلوية 
التي ت�صنها القوات املحلية مب�صاندة 

قوات التحالف.

متركز اخلاليا
رغ���م خ�����ص��ارة داع�����س م��ا ي��ع��رف ب��� “ 
حتركاته  اأن  اإال  املكانية”،  اخل��الف��ة 
االأخ���رية داخ��ل وخ���ارج املو�صل تثري 
املخاوف من عودته بالعراق يف املناطق 
وكركوك  ن��ي��ن��وى  اأم��ن��ي��ا يف  ال���رخ���وة 
لعدة  �صيطرته  بعد  خا�صة  ودي���اىل، 
لهيبان”   “ قرية  على  فقط  �صاعات 

�صمال العراق يف نهاية العام املا�صي.
اأن  اإىل  العراقية،  باال�صتخبارات  م�صادر  اأ�صارت  بينما 
تنفيذ  م��ن  ميكنه  ال  التنظيم  مت��وي��ل  م�����ص��ادر  �صعف 
م�صاحة  على  بال�صيطرة  له  ي�صمح  وال  ك��رى  عمليات 

جغرافية مرة اأخرى بالعراق.
ي��ق��ول جا�صم  امل��و���ص��ل،  ه��ج��وم  خ��ط��ورة  ع��ل��ى  وتعليقا 
حممد” يجب اأن توؤخذ حتركات داع�س يف املو�صل واأي 
م��دن عراقية اأخ���رى بعني االع��ت��ب��ار، الأن��ه��ا ت��وؤك��د على 
بالغة، نظرا النت�صار  م��ازال ميثل خطورة  التنظيم  اأن 
ال�صرقية مثل  ب��امل��ن��اط��ق  امل��و���ص��ل  ال��ن��ائ��م��ة يف  خ��الي��اه 
منطقة كوكجلي وجبل بادو�س، و�صنجار، ويف حمافظة 
كركوك القريبة من املو�صل حيث تتواجد عنا�صره يف 
احلويجة واملناطقة املحاذية لها باجتاه �صال�صل جبال 
حمرين، اإ�صافة اإىل ق�صاء بيجي واملناطق الغربية منه 
مبحافظة �صالح الدين، والفلوجة وعامرية الفلوجة 

مبحافظة االأنبار، وجرف ال�صخر يف بابل«.
ويف يونيو 2014، اأعلن داع�س خالفته املزعومة من 

مدينة املو�صل بعد احتاللها نحو 3 �صنوات.

الزيارة،  اأوق����ات  تق�صيم  اأو  وم�صلم 
اآخر  كما هو احلال يف موقع مقد�س 
ال�صفة  ج���ن���وب  اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة  يف 

الغربية املحتلة.
وي�صمح للم�صلمني بال�صالة يف امل�صجد وباحاته يف كل 
االأوقات، يف حني ي�صمح لليهود واالأجانب بالدخول اإىل 
الباحة والتجوال فيها يوميا ما عدا اجلمعة وال�صبت 
يوؤدي  بع�صهم  لكن  ال�صلوات  اأداء  دون  فرتتني  على 

بع�س ال�صعائر الدينية “خل�صة«.
اخلمي�س وبعد ان�صحاب القوات االإ�صرائيلية من الباحة 
اإعادة  بعد  الهدوء  �صاد  االأوىل،  الزيارات  فرتة  وانتهاء 
الذين  للم�صلني  و�صمح  ال�صريف  احل���رم  اأب����واب  فتح 

و�صلوا يف وقت الحق بالدخول.
وقال مدير امل�صجد االأق�صى ال�صيخ عمر الك�صواين اإن 
االأق�صى”  امل�صجد  ب��اح��ات  اقتحموا  متطرف   600“
حتى ال�صاعة 11،00 بالتوقيت املحلي )9،00 ت غ(. 
وجاءت �صدامات اخلمي�س مع اإحياء اإ�صرائيل الذكرى 
العري.  التقومي  ح�صب  لتاأ�صي�صها  وال�صبعني  الرابعة 
ذكرى  اأيار/مايو،   15 يف  فيحيون  الفل�صطينيون  اأم��ا 

“النكبة” التي تزامنت مع اإعالن دولة ا�صرائيل.
واأظ���ه���رت ���ص��ور ف��ران�����س ب��ر���س اآث����ار مل��ق��اع��د حمطمة 
ومقتنيات متناثرة يف حميط امل�صلى القبلي الذي �صبق 

للقوات االإ�صرائيلية اأن انت�صرت يف حميطه.
الفل�صطيني  االأح��م��ر  ال��ه��الل  اإ���ص��ع��اف  جمعية  وق��ال��ت 
قبل  االأوىل جلريحني  االإ�صعافات  اإن طواقمها قدمت 

نقلهما اإىل امل�صت�صفى.

»بلومربغ« تذّكر وا�سنطن ال�ساعية اإىل خنق بوتني، بهجوم بريل هاربور
•• وا�صنطن-وكاالت

“بلومرغ”  م��وق��ع  امل��ع��ل��ق يف  ك��ت��ب 
القوى  اأن  م����ارك  ه���ال  االأم���ري���ك���ي 
ت�������ص���ي���ق اخل�����ن�����اق على  ال���غ���رب���ي���ة 
الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني، 
���ص��ت��ك��ون حظراً  ال��ت��ال��ي��ة  واخل���ط���وة 
اأوروبياً تدريجياً على امل�صرتيات من 
اأن  النفط الرو�صي. واعتر الكاتب 
اأخذنا  اإذا ما  �صليمة،  ال�صيا�صة  هذه 
يف االعتبار اأن االأموال املح�صلة من 
تكاليف  دف���ع  يف  ت�صتخدم  ال��ن��ف��ط، 
واإبقاء  اأوك��ران��ي��ا  على  بوتني  ح��رب 
االقت�صاد الرو�صي على قيد احلياة. 
ت��ك��ون ملمو�صة،  ق��د  امل��خ��اط��ر  ل��ك��ن 
بع�س  يف  ال���رج���ع���ي���ة  ال����ق����وى  الأن 
عندما  العنف،  اإىل  متيل  االأح��ي��ان 
االقت�صادي  اخل��ن��ق  عملية  تو�صك 

�صدها، على النجاح.
وذكر اأن املثال التقليدي هو اليابان 

فعلى  الثانية.  العاملية  احل��رب  قبل 
م���دى ع��ق��د، ك��ان��ت ال��ي��اب��ان ت�صعى 
وا�صعة  ام��راط��وري��ة  تاأ�صي�س  اإىل 
ع�صكرية  ح��م��الت  و�صنت  اآ���ص��ي��ا.  يف 
من�صوريا،  على  وا�صتولت  ���ص��اري��ة، 
وغزت ال�صني وتو�صعت نحو جنوب 

�صرق اآ�صيا.
االأمريكي  ال����رد  ك���ان  ال���ب���داي���ة،  يف 
ب���ط���ي���ئ���اً. ل���ك���ن يف ن���ه���اي���ة امل���ط���اف، 
للهيمنة  ال��ي��اب��ان  حم��اول��ة  ت�صببت 
االإقليمية وممار�صاتها الوح�صية يف 
من  امل��دن  ق�صف  فيها  مبا  ال�صني، 
اأج��ل اإث��ارة االإره��اب، والقتل املنظم 
االأ�صلحة  وا���ص��ت��خ��دام  ل��ل��م��دن��ي��ني، 
عدواً  وا�صنطن  بجعل  البيولوجية، 

لها.
ويف عام 1940، كانت اإدارة الرئي�س 
تدعم  روزفلت  فرانكلني  االأمريكي 
احل���ك���وم���ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة م���ال���ي���اً. ويف 
املقاتالت  ب������داأت  ال����ت����ايل،  ال���رب���ي���ع 

االأمريكية مع الطيارين املتطوعني 
بالو�صول اإىل ال�صني.

وا�صنطن  اأن  اأه����م����ي����ة،  واالأك���������رث 
بوا�صطة  اليابان  اإىل  القتال  نقلت 
اأواًل  روزف����ل����ت  وع���م���د  االق���ت�������ص���اد. 
الطريان  م��واد  ت�صدير  تقييد  اإىل 
ب���االأوك���ت���ان وبع�س  امل�����ص��ب��ع  وال���غ���از 
وبعدما  طوكيو.  اإىل  امل��ع��ادن  اأن���واع 
و�صلت القوات اليابانية اإىل جنوب 
الهند ال�صينية يف اأوا�صط 1941، 
وجه لها روزفلت ال�صربة القا�صية، 
اإذ فر�س حظراً كاماًل على ت�صدير 

النفط اإىل اليابان.
وك���ان ف��ر���س احل��ظ��ر النفطي على 
ال���ي���اب���ان م����دم����راً، الأن����ه ه����دد ب�صل 
اليابانية  والطائرات  ال�صفن  حركة 
ال�صني  يف  ب����احل����رب  وال����و�����ص����ول 
لكن  ل��ل��ي��اب��ان.  م��ذل��ة  ه��زمي��ة  اإىل 
اليابانيني  الع�صكريني  امل�صوؤولني 
ب��ف��ت��وح��ات جميدة،  ال��ذي��ن وع����دوا 

مواجهة  م��ن  االآن  ي��خ�����ص��ون  ب��ات��وا 
ال���ب���الد دم������اراً ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً على 
اأيدي االأمريكيني. ووفق ما و�صف 
احلرب  وزارة  يف  امل�����ص��وؤول��ني  اأح����د 
اليابانية، فاإن اليابان “بدت وكاأنها 
املياه  م��ن��ه��ا  ت��ن��ف��د  �صبكة  يف  �صمكة 
االإ�صت�صالم،  وع��و���س  ت��دري��ج��ي��اً«. 
ج������ازف ال����ق����ادة ال���ي���اب���ان���ي���ون بكل 
���ص��يء، م��ن ط��ري��ق االإ���ص��ت��ي��الء على 
م�صتعمرات غنية بالنفط يف جنوب 
املمتلكات  وم��ه��اج��م��ة  اآ���ص��ي��ا،  ���ص��رق 
انحاء  يف  وال���غ���رب���ي���ة  االأم���ري���ك���ي���ة 
تدمري  ومبحاولة  الهادئ،  املحيط 
االأ�صطول االأمريكي يف بريل هاربر. 
امل�صوؤولني  قلة من  ك��ان  ووق��ت��ذاك، 
اليابانيني يعتقدون باإمكان هزمية 
اأم��ري��ك��ا يف ح���رب ط��وي��ل��ة. ل��ك��ن يف 
ب��ع�����س االأح�����ي�����ان، وف�����ق م����ا يقول 
البارز  ال��ي��اب��اين  الع�صكري  ال��رج��ل 
هايدي توجو، “يتعني على املرء اأن 

ال�صجاعة،  م��ن  يكفي  م��ا  ي�صتجمع 
واأن يغم�س عينيه، واأن يقفز«.

املهم  من  فاإنه  تاريخية،  ومبقارنة 
االأح����داث  ت�صبيه  يف  امل��ب��ال��غ��ة  ع���دم 
احلظر  اأن  ذل��ك  البع�س.  ببع�صها 
التي  االأخ���رى  والعقوبات  النفطي 
ف��ر���ص��ت ع��ل��ى ال��ي��اب��ان ك��ان��ت اأكرث 
ق���درة ع��ل��ى اإحل����اق االأذى ب��ه��ا، مما 
ت��ف��ع��ل��ه ال���ع���ق���وب���ات احل���ال���ي���ة على 
حا�صماً  اآخ���ر  �صبباً  اأن  كما  ب��وت��ني. 
ك��ان م��وج��وداً ع��ام 1941، وه��و اأن 
اليابان كانت لديها فر�صة ع�صكرية، 
بطيئة  كانت  املتحدة  ال��والي��ات  الأن 
يف اإعادة ت�صليح قواتها عقب احلرب 

العاملية االأوىل.
االأ�صهر  يف  ال�صريعة  املكا�صب  وبعد 
اليابان  التي تلت بريل هاربر، فاإن 
التفوق  ل��دي��ه��ا م�����ص��ت��وى م���ن  ك����ان 
يتمتع  ال  اأم��ري��ك��ا،  ع��ل��ى  الع�صكري 
لديه  بوتني  لكن  ال��ي��وم.  بوتني  ب��ه 

خيارات جلعل االأمور اأكرث �صوءاً. اإنه 
ي�صتطيع، وفق ما حذر مدير وكالة 
االأمريكية  املركزية  االإ�صتخبارات 
وليم برينز، ا�صتخدام قنابل نووية 
اأوك��ران��ي��ا. ورمب��ا يف  تكتيكية داخ��ل 
�صيرانية،  ه��ج��م��ات  ���ص��ن  ام��ك��ان��ه 
اأو توجيه  وحمالت تخريب مادية، 
تزود  دول  ���ص��د  ت��ق��ل��ي��دي��ة  ���ص��رب��ات 
رو�صيا  وتخنق  باالأ�صلحة  اأوك��ران��ي��ا 

بالعقوبات.
الواليات  فاإن  وكلما طالت احلرب، 
�صي�صيقون  واأ���ص��دق��اءه��ا،  امل��ت��ح��دة 
اخل��ن��اق اأك���رث ع��ل��ى رو���ص��ي��ا، لزيادة 
بوتني،  ���ص��ي��دف��ع��ه  ال�������ذي  ال���ث���م���ن 
م��ن القدرة  ت��دري��ج��ي��اً  وي��ح��رم��ون��ه 
على موا�صلة القتال. وكلما اقرتب 
احللفاء من النجاح، فاإنهم ي�صعون 
اأمام خيار واحد:  الرو�صي  الرئي�س 
ت�صعيد  اأو  م��ذل��ة  بهزمية  ال��ق��ب��ول 

احلرب اأماًل يف اإحراز انت�صار.

الإيجاد توازن �صعب بني الغرب ورو�صيا التي توّفر لها جزءاً كبرياً من 
احتياجاتها من ال�صالح والطاقة، متتنع عن اإدانة الغزو الرو�صي ب�صكل 

علني، لكّنها تدعو اإىل احلوار لو�صع حّد للحرب يف اأوكرانيا.
وكانت الرئا�صة الفرن�صية اأعلنت قبل لقاء ماكرون ومودي اأّن للحرب 
وت�صمل  االأوروبي”  االحت���اد  بكثري  ت��ت��ج��اوز  “تداعيات  اأوك��ران��ي��ا  يف 

خ�صو�صاً اآ�صيا.
واأ�صافت اأّن باري�س تريد “م�صاعدة الهنود على تنويع اإمداداتهم«.

اال�صتجابة  على  “عازمان  اإّنهما  البلدان  ق��ال  امل�صرتك  بيانهما  ويف 
الغذائية  االأزم���ة  تفاقم  خلطر  االأط���راف  ومتعّددة  من�ّصقة  بطريقة 
اأحد املنتجني الرئي�صيني للقمح يف  الناجمة عن النزاع يف اأوكرانيا”، 

العامل.
2017، يف ح��ني مل يجر  اإىل فرن�صا منذ  مل���ودي  زي���ارة  ث��ال��ث  وه���ذه 

•• باري�س-اأ ف ب

الهندي  ال����وزراء  ورئي�س  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صي  الرئي�س  دع��ا 
“وقف ف���وري لالأعمال  ب��اري�����س اإىل  اإث���ر اج��ت��م��اع يف  ن��اري��ن��درا م���ودي 
العدائية” يف اأوكرانيا. وقال الزعيمان يف بيان م�صرتك �صدر يف ختام 
اجتماع اأعقبه ع�صاء عمل يف ق�صر االإليزيه اإّن “فرن�صا والهند اأعربتا 

عن قلقهما العميق اإزاء االأزمة االإن�صانية والنزاع الدائر يف اأوكرانيا«.
مدنيني  مقتل  فيه  لب�س  ال  ب�صكل  اأدان��ا  “البلدين  اأّن  البيان  واأ�صاف 
لكي يجتمع  العدائية  ف��وري لالأعمال  وق��ف  اإىل  ودع���َوا  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
على  ال�صكان  معاناة  واإنهاء  والدبلوما�صية  احل��وار  لت�صجيع  الطرفان 
الفور«. من ناحية اأخرى، اأدانت فرن�صا لوحدها “وب�صّدة العدوان غري 
امل�صروع وغري املّرر للقوات الرو�صية على اأوكرانيا«. والهند التي ت�صعى 

ماكرون منذ انتخابه �صوى زيارة واحدة اإىل الهند وذلك يف اآذار-مار�س 
الهند  لزيارة  الفرن�صي  الرئي�س  م��ودي  دعا  الزيارة  وخ��الل   .2018
�صّتى،  جم��االت  يف  البلدين  ب��ني  القائم  التعاون  “تعميق”  اأج��ل  م��ن 
بدءاً بتقنيات الدفاع وو�صواًل اإىل التحّول الطاقوي. وجّدد الزعيمان 
الفرن�صية  اال�صرتاتيجية  “ال�صراكة  تكثيف  يف  رغبتهما  على  التاأكيد 

الهندية ، ال �صيما يف منطقة املحيطني الهندي والهادي«.
املتحدة  اململكة  اأب��رم��ت  اأه��م��ي��ة منذ  اأك���رث  ال�����ص��راك��ة  واأ���ص��ب��ح��ت ه��ذه 
املعاهدة االأمنية  والواليات املتحدة واأ�صرتاليا يف 2021 “اأوكو�س”، 

التي حرمت باري�س من عقد �صخم لبيع كانبريا غوا�صات.
و�صت غوا�صات من   2016 يف  راف��ال  36 طائرة  نيودلهي  وا���ص��رتت 
النووية  الطاقة  البلدان يف جم��ال  يتعاون  يف حني  “�صكوربني”  ن��وع 

املدنية.

ماكرون ومودي يدعوان  لوقف املعارك يف اأوكرانيا 
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دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

�ســـعّيد: 
»املــ�ــســاركــة 
ــة ــوح ــت ــف م
 ملن �ســـــاند 
ــــار  ــــس ــــ� م
لتــ�سحيـح  ا
يـــــــــــــوم
يوليو«  25

جلنة وطنية لتاأ�سي�س جمهورية جديدة

تون�س: فيتو يف وجه معار�سي م�سار 25 يوليو...!
•• الفجر –تون�س

من  انتظمت  التي  الوطنية  اال�ست�سارة  بعد     
انطلق  املا�سي،  مار�س   20 غاية  اإىل  يناير  �سهر 
الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد يف التح�سري ملرحلة 
ما بعد اال�ســت�ســارة اأي مرحلـــة تنظيـــم احلــوار 

الوطني واال�ستفتاء املقرر موعده يوم 25 يوليو 
املقبل.

جلنة  ت�سكيل  عــن  �سعيد  قي�س  ك�سف  وقــد     
وطنية لتاأ�سي�س جمهورية جديدة وحّدد �سروط 
املعنية  االأطــــراف  وبالتحديد  فيها  امل�ساركة 
بامل�ساركة فيها لريفع الورقة احلمراء يف وجه كل 

من عار�س م�سار الت�سحيح ليوم 25 يوليو 2021، 
يف  يدور  او  معها  حتالف  ومن  النه�سة  حركة  اأي 

فلكها اىل جانب قوى �سيا�سية اأخرى.
   اخلطوة اجلديدة للرئي�س التون�سي يف ا�ستكمال 
م�سروعه ال�سيا�سي الذي ي�سفه مب�سار الت�سحيح 
تاأتي و�سط تنامي املبادرات املعار�سة وتتاليها من 

اقرتاح احتاد ال�سغل تكوين هيئة حكماء مرورا 
ال�سابي  لنجيب  التابعة  اخلال�س  جبهة  مببادرة 
تنظيم  احلــر  الــد�ــســتــوري  احلـــزب  اعــتــزام  اإىل 
مايو   15 يوم  قرطاج  ق�سر  نحو  الزحف  م�سرية 
اجلاري. مبادرات مل متنع قي�س �سعيد من امل�سي 

قدما يف تر�سيخ برناجمه ال�سيا�سي.

الد�صتوري احلر يعرت�س�صعيد ي�صتقبل العميد �صادق بلعيد
»خطورة الفكرة«

النقابية، املنظمة ذات     املركزية 
واالجتماعي  اجلماهريي  الثقل 
من  جملة  لها  ال�صيا�صي،  وح��ت��ى 
امل���الح���ظ���ات ع��ل��ى م��ق��ارب��ة قي�س 
اخلانقة  االزم��������ة  حل����ل  ���ص��ع��ي��د 
ال�صيا�صية واالقت�صادية التي متر 
ب��ه��ا ت��ون�����س رغ���م م�����ص��ان��دة احتاد 

ال�صغل مل�صار 25 يوليو.
���ص��ام��ي الطاهري  اع��ت��ر     وق���د 
امل�����ص��اع��د لالحتاد  ال��ع��ام  االأم����ني 
اأم�س  ل��ل�����ص��غ��ل،  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���ع���ام 
اخلمي�س، اأّن خطاب الرئي�س قي�س 
االأخ��ري �صادم، م�صريا اىل  �صعيد 
جمهورية  تاأ�صي�س  فكرة  خطورة 
“التاأ�صي�س  اأّن  م����رزا  ج���دي���دة، 
مبحو ال�صابق �صيكون عملية برت 
“ال  واأّن��ه  واقتالع من اجلذور”، 
اأن ينجح يف ذلك  ك��ان  ميكن الأي 
اأّن  م��وؤّك��دا  قدراته”،  كانت  مهما 
اأّية  ُي�صارك يف  ال�صغل لن  “احتاد 

جرمية لقتل االأحزاب«.
حديث  يف  ال����ط����اه����ري  وق������ال     
اذاعي: “الغمو�س يكتنف الو�صع 
اخلطر  ان  ويبدو  ارتباك  وهناك 
اجلاثم الذي حتدث عنه الرئي�س 
ه��و خطر ج��اث��م حقيقي م��ن كل 
اجلوانب وخا�صة يف عالقة بحالة 
االرتباك والرتدد وامل�صار املجهول 
ال����ذي ن��ن��ت��ه��ج��ه وال�����ذي ه���و غري 
وا���ص��ح الأح��د ونحن م��ن اجلهات 
واالجابة  ال��و���ص��وح  تطلب  ال��ت��ي 

على عديد االأ�صئلة«.
و�صع  اىل  “و�صلنا  ووا�����ص����ل     
الرئي�س  خ���ط���اب  ويف  جم���ه���ول 
االخ����������ري ُج�����م�����ل ������ص�����ادم�����ة عن 
جديدة…يف  جمهورية  تاأ�صي�س 
انحرافات  احل��ال��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ول����ك����ن حم����وه����ا دف����ع����ة واح�������دة 
وال��ت��ح��دث ع��ن ال��ت��اأ���ص��ي�����س فكرة 

ال�صياق  يف  �صعّيد  قي�س  واأّك����د     
لكّل  مفتوحة  امل�صاركة  اأّن  ذات���ه، 
يوم  الت�صحيح  م�صار  �صاند  م��ن 

25 يوليو 2021.
   ويذكر اأّن الرئي�س التون�صي قد 
ان��ه �صتت�صكل  ي��وم االأح����د،  ���ص��ّرح 
جل����ن����ة ل���ت���اأ����ص���ي�������س ج���م���ه���وري���ة 
اأي�ام  يف  اعماله����ا  تنه���ي  ج��دي��دة 

معدودات. 
   واأ�صاف �صعيد، يف كلمة وجهها 
احل������وار  ان  ال���ت���ون�������ص���ي���ني،  اإىل 
ال���وط���ن���ي ب�������ص���اأن االإ�����ص����الح����ات 
�صي�صمل اأربع منظمات رئي�صية يف 
تون�س، يف اإ�صارة اإىل االحتاد العام 
التون�صي لل�صغل والهيئة الوطنية 
ل���ل���م���ح���ام���ني واحت��������اد االع�������راف 
عن  للدفاع  التون�صية  وال��راب��ط��ة 

حقوق االإن�صان.
   وقال اإن من �صاندوا االإجراءات 
املا�صي  ي��ول��ي��و  ات��خ��ذه��ا يف  ال��ت��ي 
امل�������ص���ارك���ة يف احل������وار  مي��ك��ن��ه��م 
ب�  و�صفهم  من  ي�صارك  لن  بينما 

“اخلونة والالوطنيني«.
“�صتت�صكل  اأن�����ه  ���ص��ع��ي��د  واأك�����د     
ه����ي����ئ����ت����ان، اإح�����داه�����م�����ا ل���ل���ح���وار 
ال  الوطنية،  املنظمات  مب�صاركة 
مع من ذكرت اأنهم من املا�صي”، 
الثالث،  ال��الءات  “جنّدد  قائاًل: 
ال ���ص��ل��ح ال ت��ف��او���س ال اع���رتاف 
مب��ن خ��ّرب��وا ال��ب��الد وع��اث��وا فيها 

ف�صاداً وال عودة للما�صي«.
اإع������داد  ي���ج���ري  اأن  وي���رت���ق���ب     
واإقراره  لتون�س  املقبل  الد�صتور 
ع��ن ط��ري��ق اال���ص��ت��ف��ت��اء يف املوعد 

املحدد يوم 25 يوليو 2022.
  وكان �صعيد �صيطر يف 25 يوليو 
التنفيذية  ال�صلطة  على  املا�صي 
وعلق عمل الرملان قبل اأن يحله 
الحقاً يف خطوة و�صفها معار�صوه 

باأنها “انقالب«.

اىل  م�������ص���ريا  جدا”،  خ����ط����رية 
تاأ�صي�س  ع��ن  ي��ت��ح��دث  �صعيد  اأّن 
جمهورية  ال  ج��دي��دة  ج��م��ه��وري��ة 

ثالثة تكون ا�صتمرارا ملا �صبق.
فكرة  “تخيفنا  واأ��������ص�������اف     
البناء  فكرة  مع  ونحن  التاأ�صي�س 
البناء  دائما نحو  واالحت���اد اجت��ه 
ال التاأ�صي�س باملحو واالعادة، ففي 
التون�صي  التاريخ  على  تعال  ه��ذا 
وتاريخ الب�صرية ككل. فهل تون�س 
احل����د حتى  ه����ذا  م��ت�����ص��ح��رة اىل 

نوؤ�ص�س من جديد؟«.
“نحن على  ال��ط��اه��ري  وق����ال     
ح����اف����ة االن����ه����ي����ار االق���ت�������ص���ادي 
واالأمني،  وال��ق��ي��م��ي  وال�����ص��ي��ا���ص��ي 
واحلرائق وخماطر تهدد البالد، 
االيجابي  بال�صغط  نقوم  ول��ه��ذا 
للتعديل واىل حد االن جنحنا يف 
اأجزاء ومت حتديد خارطة طريق 
انه غام�س  باحلوار رغم  ونادينا 
وال نعرف ان كان �صيتم ام ال…

اأي���ة ج��رمي��ة لقتل  ن�صارك يف  ل��ن 
االأح��زاب الأننا عانينا من احلزب 

الواحد«.
ي��ت��ورط االحتاد  “لن     واأ���ص��اف 
يف ه��ذه اجلرمية الأن��ه يعرف انه 
بعد الق�صاء على االح��زاب �صيتم 
املنظمات وال نقا�س  الق�صاء على 
يف ذل���ك وه���ذه ه��ي ف��ك��رة احلكم 

التعّر�س  م��ن  ال�����ّص��ل��ط��ة  حم����ّذرة 
عليها  الت�صييق  اأو  امل�صرية  لهذه 
احُلر  الد�صتوري  اأن�����ص��ار  منع  اأو 

من االن�صمام اإليها.

مهام اللجنة
التون�صية  ال���رئ���ا����ص���ة  وك���ان���ت     
ل��ه��ا م�صاء  ب����الغ  ك�����ص��ف��ت، يف  ق���د 
اللجنة  اأّن  االأرب��ع��اء،  االأول  اأم�س 
جمهورية  ل��ت��اأ���ص��ي�����س  ال��وط��ن��ي��ة 
جلنتني  اإىل  “�صتنق�صم  ج��دي��دة 
اإحداهما لالإ�صالحات  فرعيتني، 
ال���د����ص���ت���وري���ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، اأم���ا 
جملة  اق���رتاح  ف�صتتوىل  الثانية 
االقت�صادية  االإ����ص���الح���ات  م���ن 

واالجتماعية وغريها. 
اأع��م��ال ه���ذه اللجنة     و���ص��ت��ك��ون 
بتقدمي  �صتقوم  كما  ا�صت�صارية، 
نتائج  ع���ل���ى  ب���ن���اء  م���ق���رتح���ات���ه���ا 
اال���ص��ت�����ص��ارة االإل���ك���رتون���ي���ة، وفق 

ن�ّس البالغ.
قد  �صعّيد  قي�س  اأّن  اإىل  وي�صار     
�صادق  العميد  االأرب��ع��اء،  ا�صتقبل 
منا�صبة  اللقاء  ه��ذا  وك��ان  بلعيد، 
امل�صائل  م�����ن  ج���م���ل���ة  مل���ن���اق�������ص���ة 
وال���د����ص���ت���وري���ة على  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اإىل  باالإ�صافة  اخل�صو�س،  وج��ه 
ت�����ص��ك��ي��ل جل��ن��ة وطنية  م��و���ص��وع 

لتاأ�صي�س جمهورية جديدة.

•• لندن-اأ ف ب

يديل الريطانيون باأ�صواتهم يف 
حجم  �صتك�صف  حملية  انتخابات 
اأحل��ق��ت��ه ف�صيحة  ال����ذي  ال�����ص��رر 
احل��ف��الت خ��الل اإج����راءات العزل 
املحافظني  بحزب  غيت(  )ب��ارت��ي 
وتبدو  جون�صون،  بوري�س  بزعامة 
حيث  ال�صمالية  الإيرلندا  حا�صمة 
“ال�صني  ح���زب  ي��اأم��ل ج��م��ه��وري��و 
تاريخي  ن�������ص���ر  حت���ق���ي���ق  فني” 

فيها.
جتري املناف�صة على اآالف املقاعد 
اإنكلرتا  يف  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ج��ال�����س  يف 
�صي�صمح  مم��ا  ووي��ل��ز  وا���ص��ك��ت��ل��ن��دا 
للمرة  اآرائ���ه���م  ب���اإب���داء  للناخبني 
الك�صف  م���ن  اأ���ص��ه��ر  ب��ع��د  االأوىل 
ع���ن احل���ف���الت ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 
مقر رئا�صة احلكومة اأثناء فرتات 
اإج��راءات العزل للحد من انت�صار 

كورونا.
�صيئة،  ن��ت��ائ��ج  ت�صجيل  ح���ال  ويف 
االأغلبية  نواب  بع�س  اإقناع  ميكن 
ال��ذي��ن م��ا زال���وا يف ح��ال��ة ترقب، 
ب�صحب دعمهم لبوري�س جون�صون 

التمثيلية،  غ��ي��اب  اي  ال��ق��اع��دي 
دعا  �صعيد  قي�س  ان  اىل  م�����ص��ريا 
اهدافه  م��ع��رف��ة  ن��ري��د  اىل ح���وار 
وحول ماذا وما هي اآلياته واطاره 
وما هي اللجنة التي �صيتم بعثها 

ومن هم امل�صاركون«.
ال���ع���ام لالحتاد     وك����ان االأم�����ني 
العام التون�صي لل�صغل نور الدين 
الطبوبي، قد �صدد على اأن احلوار 
اأو  ب�����ص��روط  ي��ك��ون  “ال  ال��وط��ن��ي 

بنتائج م�صبقة«.
عن  يبحث  “االحتاد  اأن  وب���نّي     
وبحوار  وا�صعة،  بت�صاركية  ح��وار 
املختلفة،  االآراء  يت�صمن  حقيقي 
حقيقي  وطني  ميثاق  عنه  وينتج 
منّبهاً  التون�صيون”،  عليه  يجمع 
له  �صتكون  ب��ق��وة  “املرور  اأن  اإىل 
طويلة  ل�صنوات  وتداعيات  تبعات 
اإىل  ب��الدن��ا  ن���رتك  اأن  ي��ج��ب  وال 

العبث«.
الرئي�س  اإ����ص���رار  وب��خ�����ص��و���س     
اإط��الق ح��وار على  التون�صي على 
الوطنية  اال�صت�صارة  نتائج  اأ�صا�س 
قال الطبوبي “اإذا مت اعتبار هذه 
وقراراتها  م��رج��ع��اً  اال���ص��ت�����ص��ارة 
احلالة  ه��ذه  يف  للحوار،  منطلقاً 
كما  بعملك  ق��م  ل��ل��رئ��ي�����س  ن��ق��ول 
خياراتك  م�صوؤولية  وحتمل  ت��راه 

ونتائج تلك اخلطوات

من حقه موا�صلة احلكم ا�صتنادا 
للف�صل 80 بعد حل الرملان.

   واأع��ل��ن��ت م��و���ص��ي، خ���الل ندوة 
عن  االرب���ع���اء،  ع��ق��دت��ه��ا  �صحفية 
قي�س  الرئي�س  ل��ق��رارات  رف�صها 
عيد  ليلة  عنها  اأعلن  التي  �صعيد 
الفطر واملتمثلة اأ�صا�صا يف ت�صكيل 
د�صتور  ���ص��ي��اغ��ة  الإع��������ادة  جل���ن���ة 

جديد للبالد.
�صعّيد  قي�س  اإّن  وقالت مو�صي،     
تبّقى  م���ا  ت��ف��ت��ي��ت  اإىل  “ي�صعى 
م��ن ال���ّدول���ة، ع��ن ط��ري��ق الّتفرد 
يرمي  التي  وامل�صاريع  بالقرارات 
اأّي  ت�����ص��ري��ك  دون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  اإىل 
ال����ق����رارات وعلى  ه����ذه  ط����رف يف 
يف  فا�صلة  كانت  ا�صت�صارة  اأ���ص��ا���س 
يعترها  ���ص��ع��ّي��د(  )اأي  اأن����ه  ح��ني 
ناجحة، وذل��ك عر تكوين جلنة 
تقوم ب�صياغة د�صتور ُيعر�س على 
حتى  ودون  نقا�س  دون  امل�صادقة، 
الد�صتور وما  معرفة ف�صول هذا 

يحتويه من اأفكار«. 
القرارات،  رف�����س  ع��ن  وتعبريا     
تنظيم  ع��ن  مو�صي،  عبري  اعلنت 
قرطاج،  نحو  جماهريية  م�صرية 
بكّل  ق������ام  ح���زب���ه���ا  اأّن  م�����وؤك�����دة 
االإجراءات القانونية الاّلزمة من 
ق�صر  ن��ح��و  امل�����ص��رية  تنفيذ  اأج���ل 
15 م��اي��و اجلاري،  ي��وم  ق��رط��اج، 

ال�صلطة  يف  ال��ب��ق��اء  ع��ل��ى  امل�صمم 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��غ��رام��ة التي 
لرئي�س  �صابقة  يف  عليه،  فر�صت 

حكومة يف املن�صب.
ومبت�صما  مرتاحا  جون�صون  وب��دا 
مركز  يف  ب�����ص��وت��ه  اأدىل  ع��ن��دم��ا 
ل���ن���دن عند  ل����الق����رتاع يف و����ص���ط 
ال�صاعة 07،40 )06،40 ت غ(.

ُن�����ص��ر على  ف��ي��دي��و  ت�����ص��ج��ي��ل  ويف 
رئي�س  �صجع  تويرت،  على  ح�صابه 
الت�صويت  على  الناخبني  ال��وزراء 
اأجل  م��ن  “املحافظني”  ل�صالح 
الأن  عائلتك”  ميزانية  “حماية 
انخفا�س القوة ال�صرائية يت�صدر 

اهتمامات الناخبني.
الرملان،  انق�صامات  ع��ن  وب��ع��ي��دا 
ي��ل��وح يف االأف���ق زل���زال �صيا�صي يف 
اإي��رل��ن��دا ال�����ص��م��ال��ي��ة ح��ي��ث يحتل 
الراأي  ا�صتطالعات  يف  ال�����ص��دارة 
املجل�س  يف  ف����ني  ال�������ص���ني  ح�����زب 
مئة  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ح��ل��ي 
عام يف تاريخ املقاطعة الريطانية 
التي يبلغ عدد �صكانها 1،9 مليون 
توتر منذ خروج  اأج��واء  ن�صمة يف 

بريطانيا من االحتاد االأوروبي.

الت�صويت كارثية  اإذا جاءت نتائج 
اخلمي�س فقد يتغري ذلك.

اأن�����ه واج���ه  وم����ا زاد ال���ط���ني ب��ل��ة 
�صعوبات على �صا�صة التلفزيون يف 
نهاية احلملة حول مو�صوع القوة 

ال�صرائية.
وي��اأم��ل ح��زب ال��ع��م��ال، وه��و حزب 
اال�صتفادة  يف  الرئي�صي،  املعار�صة 
من نقاط �صعفه واإن كان زعيمه 
متهما  عاما(   59( �صتارمر  كري 
اأن  بعد  ال�صحية  القواعد  بخرق 

اأ�صبحت  ال��ت��ي  ال�صابقة  معاقله 
االأخرية  االنتخابات  يف  حمافظة 
اإنكلرتا  ����ص���م���ال  يف   2019 يف 

وو�صطه.
بوب  �صي�صوت  )�صمال(  دوديل  يف 
وهو عامل متقاعد حلزب العمال 
لوكالة  وق������ال  “لالحتجاج”. 
فران�س بر�س اإن “ما يدفع النا�س 
املعي�صة.  غ���الء  ه��و  اجل��ن��ون  اإىل 
ك���ل���ف���ة ال�����غ�����ذاء اأ����ص���ب���ح���ت اأك����ر 

والطاقة اأي�صا«.

البرية والكاري مع فريقه  �صارك 
ني�صان/اأبريل  يف  رح���ل���ة  خ����الل 

.2021
كنتي�س  ب��ل��دة  يف  �صتارمر  و���ص��وت 

ب�صمال يف ال�صباح برفقة زوجته.
الفوز  يف  ال��ع��م��ال  ح����زب  وي���اأم���ل 
مبقاعد يف ل��ن��دن مب��ا يف ذل��ك يف 
معاقل ي�صغلها املحافظون تقليديا 
واند�صوورث  و���ص��ت��م��ن�����ص��رت  م��ث��ل 

وكن�صنغتون وت�صيل�صي.
ويريد حزب العمال اأي�صا ا�صتعادة 

»�سكايات جزائية«
ق�������دم احل�����زب      م�����ن ج����ه����ت����ه، 
ال�����د������ص�����ت�����وري احل����������ر، احل������زب 
امل��ت�����ص��در ل���ن���واي���ا ال��ت�����ص��وي��ت يف 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وفق  االن���ت���خ���اب���ات 
جميع ا�صتطالعات الراأي، وجهة 
الرئا�صة  مل�صروع  املعار�صة  نظره 
احلزب  رئي�صة  وقالت  التون�صية، 

تقدمي  �صيتم  باأنه  مو�صي،  عبري 
االأع�صاء  ���ص��د  ج��زائ��ي��ة  ���ص��ك��اي��ات 
ت�صميتهم  ���ص��ي��ق��ب��ل��ون  ال����ذي����ن 
لتاأ�صي�س  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
جمهورية جديدة التي اأعلن عنها 

قي�س �صعيد.
   واعترت مو�صي اأن اللجنة غري 
قانونية، ورئي�س اجلمهورية لي�س 

لي�س من اأولويات الناخبني. وقال 
جنعل  “دعونا  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س 
املحلي(  )امل��ج��ل�����س  ���ص��ت��ورم��ون��ت 
ي��ع��م��ل ، ون���ح���ل ق�����ص��اي��ا االأج�����ور 
وال�صحة والتعليم واالأوبئة، وبعد 
الد�صتور  م��ن��اق�����ص��ة  ميكننا  ذل���ك 

قليال«.
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  اأن���ح���اء  بقية  يف 
املحلية  االنتخابات  هذه  �صتك�صف 
ك��ب��ريا على  اإق��ب��اال  ال��ت��ي ال تلقى 
مواقف  ع����ن  ع�������ادة،  ال��ت�����ص��وي��ت 
ال��ن��اخ��ب��ني جت����اه امل��ح��اف��ظ��ني يف 
طريقة  ان���ت���ق���اد  ب���ع���د  ال�����ص��ل��ط��ة 
اإدارتهم للوباء واعتبار اإجراءاتهم 
التي  االأ���ص��ر  مل�صاعدة  كافية  غ��ري 

يخنقها الت�صخم.
جون�صون  بوري�س  �صعبية  انهارت 
رئا�صة  ت���وىل  ال���ذي  ع��ام��ا(   57(
اأعوام  ثالثة  نحو  قبل  احلكومة 
بعد ف�صيحة “بارتي غيت” التي 
غرامة  اأث��ره��ا  ع��ل��ى  عليه  ف��ر���س 
ا�صتقالته.  اإىل  دع����وات  واأط��ل��ق��ت 
العا�صفة  وقد جنا حتى االآن من 
بت�صليطه ال�صوء على دوره الكبري 
لكن  الأوكرانيا  الغربي  الدعم  يف 

ميكن  ال�����ص��م��ال��ي��ة،  اأي����رل����ن����دا  يف 
اإع����ادة  اإىل  ال��ت�����ص��وي��ت  ي�����وؤدي  اأن 
ي�صري  اإذ  املتحدة.  اململكة  تعريف 
تقدم  اإىل  ل��ل��راأي  ا�صتطالع  اآخ���ر 
ب��ف��ارق ث��م��اين ن��ق��اط لل�صني فني 
اإيرلندا  ت��وح��ي��د  الإع������ادة  امل���وؤي���د 
اأيرلندا،  جمهورية  مع  ال�صمالية 
ال�����وح�����دوي�����ون يف احل����زب  اأم��������ام 
ال��دمي��وق��راط��ي ال��وح��دوي الذي 
املقاعديف  من  ع��دد  باأكر  يحظى 
وبتعادل  واليته،  املنتهية  الرملان 

مع احلزب الو�صطي “حتالف«.
و���ص��ي��دف��ع ف���وز ال�����ص��ني ف���ني، وهو 
للجي�س  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال���واج���ه���ة 
�صابقا،  االأي���رل���ن���دي  اجل��م��ه��وري 
اإىل  اأون��ي��ل  مي�صيل  رئي�صه  نائبة 
املحلية  احلكومة  رئي�س  من�صب 
التي يفرت�س اأن ت�صم القوميني 
وال�����وح�����دوي�����ني مب����وج����ب ات���ف���اق 

ال�صالم املوقع يف 1998.
اأي�صا.  �صلل  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  لكنه 
ف��خ��الل امل��ن��اظ��رة االأخ������رية عر 
هيئة االإذاعة الريطانية الثالثاء، 
حذر زعيم احلزب الدميوقراطي 
دونالد�صون  ج��ي��ف��ري  ال���وح���دوي 

ت�صكيل  ���ص��ريف�����س  ح��زب��ه  اأن  م��ن 
هيئة تنفيذية جديدة ما مل تعلق 
الو�صع  امل��ت��ح��دة  اململكة  ح��ك��وم��ة 
بريك�صت  منذ  للمقاطعة  اخلا�س 
اأنه  للعر�س  امل��وال��ون  ي��رى  ال���ذي 
�صائر  بالعالقات مع  يلحق �صررا 

اململكة املتحدة.
واتهمته مي�صيل اأونيل باأنه يحرم 
ن��اخ��ب��ني اإي��رل��ن��دا ال�����ص��م��ال��ي��ة من 
خ��ي��ار ت��ق��ري��ر م�����ص��ريه��م. واأك���دت 
اأن حزبها الذي خا�س حملة �صدد 
خاللها على اأزمة القوة ال�صرائية، 
الت�صويت  “هاج�س”  لديه  لي�س 

على اإعادة التوحيد.
وع�����رت األ�����ني األ�����ن ال���ت���ي متلك 
م��ت��ج��را يف م��ن��ط��ق��ة وح���دوي���ة يف 
بلفا�صت لوكالة فران�س بر�س عن 
قلقها من فوز حمتمل لل�صني فني 
الوحدوي  احل��زب  انتقدت  لكنها 
اأن  “اآمل  وقالت  الدميوقراطي. 
فعال  يعمل  اأح���د  ال  لكن  ي��ف��وزوا 

من اأجل ال�صعب«.
اأك��د جون بوت�س )56  من جهته 
اأن  ال��ب��ل��دي��ة  امل���وظ���ف يف  ع���ام���ا( 
التوحيد  اإع�����ادة  ع��ل��ى  اال���ص��ت��ف��ت��اء 

جلنتان فرعيتان، اإحداهما لالإ�سالحات الد�ستورية وال�سيا�سية، والثانية القرتاح اإ�سالحات اقت�سادية واجتماعية 

احتاد ال�سغل: »التاأ�سي�س جلمهورية جديدة عملية برت واالحتاد لن ُي�سارك يف اأّية جرمية لقتل االأحزاب«

�صامي الطاهري يت�صاءل

مو�سي: »�سنقا�سي ال�سخ�سيات التي �ستقبل بع�سوية اللجنة الوطنية لتاأ�سي�س جمهورية جديدة«

ت�سويت حا�سم الإيرلندا ال�سمالية  

انتخابات حملية يف بريطانيا ت�سكل اختبارا جلون�سون
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بعد 20 عاما على احلرب 

مو�سكو توا�سل مطاردة  املقاتلني ال�سي�سان يف اأوروبا 
ت�سليم عدد من الالجئني بذريعة مكافحة االإرهاب

توؤكد توظيف ن�ساء االإخوان كاأداة لل�سراع

درا�سة حديثة لـ »تريندز« تك�سف الوجه احلقيقي 
للمراأة االإخوانية.. ودورها يف اإ�سعال فتيل العنف

االإخ������وان  ج��م��اع��ة  اأن  احل���دي���ث���ة 
وظ���ف���ت امل�������راأة ك������ذراع ف��اع��ل��ة يف 
وال�صلوع  ال��ن��وع��ي  العمل  جم��ال 
بالتخابر  تتعلق  عمليات  بتنفيذ 
مع بع�س االأجهزة وقيادة وتنفيذ 
ع��م��ل��ي��ات ب��ني ال���داخ���ل واخل����ارج، 
م�صيفة اأن حالة ال�صراع املحتدم 
داخل االإخوان من جانب القيادة، 
حممود  جبهتي  ب��ني  وال��ت��ن��اف�����س 
واإبراهيم  اإ���ص��ط��ن��ب��ول  يف  ح�صني 
على جذب  �صاعد  لندن،  منري يف 
تاأييد “االأخوات” داخل اجلماعة 
ل��ك��ل ج��ب��ه��ة، ك��م��ا ع���زز م��ن و�صع 

املراأة االإخوانية.

كوادر  يف  مبا�صر  ب�صكل  يوؤثر  قد 
العمل الن�صائي االإخواين يف بع�س 
ال�����دول االأخ������رى ال��ت��ي م���ا زالت 
غري  ومن  اجلماعة،  فيها  تن�صط 
الدول  ه��ذه  تتعامل  اأن  امل�صتبعد 
باعتبارها  االإخ��وان��ي��ة،  امل����راأة  م��ع 
حا�صنة للتطرف، وذلك يف �صوء 
نف�صها  االأي��دي��ول��وج��ي��ا  اعتناقها 
وهو  االأم،  اجلماعة  تتبّناها  التي 
على  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  �صينعك�س  اأم����ر 
فر�س املراأة االإخوانية يف امل�صاركة 
االجتماعي،  وال��ع��م��ل  ال�صيا�صية 
لن�صاطها  فر�صة  اأي  ين�صف  وق��د 

م�صتقباًل.

االأم�����ر حم��ك��وم مب���ح���ددات عدة، 
ترتبط بقدرة اجلماعة على اإنهاء 

حالة �صراعها الداخلي الراهن.

خمططات عدائية
االأع�������وام  اأن  ال����درا�����ص����ة  وذك�������رت 
امل���ا����ص���ي���ة ك�������ص���ف���ت ع�����ن ال���وج���ه 
بعد  االإخوانية،  للمراأة  احلقيقي 
اإليها  امل��وج��ه��ة  ث��ب��وت االت��ه��ام��ات 
النوعية  العمليات  يف  بامل�صاركة 
وت��ب��ّن�����ي خم��ط��ط��ات ع��دائ��ي��ة �صد 
امل�صرية،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
وه����و م���ا ي��دح�����س امل���زاع���م كافة 
ترويجها  اجلماعة  ح��اول��ت  التي 

“املظلومية  ���ص��ن��اع��ة  اإط�������ار  يف 
ال�صورة  وي���ه���دم  التاريخية”، 
اجلماعة  ن�صاء  باعتبار  اخلا�صة 
“مربيات وم�صلحات«. واأو�صحت 
االإخوانيات”  “االأخوات  تاأييد  اأن 
جل��ب��ه��ة حم��م��ود ح�����ص��ني، يعك�س 
التاريخي  الهيكل  الإبقاء  ميلهن 
على  واحل��ف��اظ  ق��ائ��م��اً،  للتنظيم 
ودعمهن  االأم،  اجلماعة  مركزية 
موؤ�صرات  يحمل  ال��ذي  للخطاب 
العنف  ا���ص��ت��م��رار  ع��ل��ى  ودالالت 
اأي�صاً يف مواجهة الدولة امل�صرية، 
م�صيفة اأن تورط املراأة االإخوانية 
م�صر  يف  االإره��������اب  مم���ار����ص���ة  يف 

»ق�سم االأخوات«
جماعة  اأن  ال����درا�����ص����ة  واأك���������دت 
على  ���ص��ه��دت  امل�صلمني  االإخ�����وان 
م������دار ال���ع���ق���د امل���ا����ص���ي حت����والت 
التنظيم  م�صتوى  على  مف�صلية 
واحل���رك���ة، ت���اأث���راً ب���االأزم���ات غري 
اأنتجت  عليها،  املتعاقبة  امل�صبوقة 
ب�����دوره�����ا ع��������دداً م����ن امل���������ص����ارات 
االأطر  ع��ن  بعيداً  اال���ص��ط��راري��ة، 
ودفعت  ل��ل��ج��م��اع��ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
كيانات  ن�����ص�����اط  ت��ن��ام�����������������������ي  اإىل 
وجمموعات وفروع تنظيمية، مل 
ال�صابق،  ب��ارز يف  تكن ذات ح�صور 
وذلك  االأخوات”؛  “ق�صم  اأبرزها 

ال����ف����راغ����ات ولعب  م�����لء  ب���ه���دف 
وحتقيق  ناحية،  من  البديل  دور 
م��ظ��ه��ر ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��م��ا���ص��ك يف 
امل�صتوى  على  مرتبك  و�صع  ظ��ل 
ال�ص�����راع  حالة  عززته  الداخلي، 
اجلماع�����ة،  قي����ادات  بني  املحتدم 
من ناحية اأخرى، لكنه مل يعك�س 
يف  حقيقياً  اأي��دي��ول��وج��ي��اً  حت���واًل 
امل��ف��اه��ي��م اخلا�صة  ال��ت��ع��اط��ي م��ع 

باملراأة.
وبينت الدرا�صة اأن دور “االأخوات” 
يف ال��ت��ن��ظ��ي��م ب����رز ب���ال���ت���وازي مع 
املفاجئ  ال�صيا�صي  ال�صعود  حالة 
 ،2011 ع��ام  اأع��ق��اب  يف  للحركة 

الأ�صباب اقت�صتها �صرورة امل�صاركة 
ال�صيا�صية، والظهور اأمام املجتمع 
ال����دويل ك��ح��زب ح��اك��م يف م�صر، 
�����ص����ري، ولكن  ك��ت��ن��ظ��ي��م  ول���ي�������س 
التهاوي  حالة  ما حدثت  �صرعان 
وال�صقوط خالل عام واحد، االأمر 
الذي كان مفاجئاً للتنظيم، اإذ مل 
خا�صة  ا�صرتاتيجية  ل��دي��ه  ت��ك��ن 
ملعاجلة تداعيات ال�صقوط، لتبداأ 
امل����راأة  ل��ن�����ص��اط  خمتلفة  م��رح��ل��ة 
التنظيمي فيما بعد عام 2013.

عمليات تخابر
“تريندز”  درا�������ص������ة  وك�������ص���ف���ت 

كبديل  امل������������راأة  ظ����ه����رت  ف����ق����د   
التنظيمي  ال����ف����راغ  ح���ال���ة  مل�����لء 
ال����ت����ي اأع����ق����ب����ت غ����ي����اب ال���ق���ي���ادة 
توظيفها  ج����رى  ث���م  امل���رك���زي���ة، 
واالح���ت���ج���اج���ات  امل����ظ����اه����رات  يف 
قدر  لك�صب  وا�صتغاللها  والعنف 
لتقدمي  اأداة  ث��م  ال��ت��ع��اط��ف،  م��ن 
للعمليات  ال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي  ال���دع���م 
ت�صدت  االأدوار  وه��ذه  االإره��اب��ي��ة، 
وجنحت  امل�صرية  ال�صلطات  لها 
اأدوار  اأنها  يعني  ما  اإحباطها؛  يف 
الظروف  ف��ر���ص��ت��ه��ا  “موؤقتة”، 
حالة  حدوث  مبجرد  و�صتتال�صى 
من التوازن داخل اجلماعة، وهذا 

“امليول  اأجل حماربة  قوة تدخل من 
املوازية”  و”املجتمعات  املتطرفة” 

بني اجلالية ال�صي�صانية.
النم�صا  تعر�صت  ذل��ك،  �صهر من  بعد 
علما  اأر�صها،  على  اإرهابي  الأول عمل 
اأنها كانت متهمة بالرتاخي يف مراقبة 
املتطرفني. ومنذ ذلك احلني، قررت 

الدولة م�صاعفة احلذر واملراقبة.
 ،2021 االأول/دي�����ص��م��ر  ك��ان��ون  يف 
ن��ظ��ّم��ت ال���ب���الد رح��ل��ة ت�����ص��ارت��ر تقل 
رو�صيا يف خطوة  اأ�صخا�س اىل  ع�صرة 
ب�صاأن  ال���ف���ع���ال  “التعاون  الإظ����ه����ار 
وردا على �صوؤال  االإعادة اإىل الوطن”. 

�صدر  تقرير  ويف  ب��ان��ت��ظ��ام.  ال��دول��ي��ة 
اأوروب������ا  جم��ل�����س  ن�����ّدد   ،2017 ع����ام 
االإنرتبول”  نظام  ا�صتخدام  “باإ�صاءة 
“ال�صطهاد  معينة  دول  ج��ان��ب  م��ن 

معار�صني �صيا�صيني يف اخلارج«.
���خ م���ف���ه���وم ال���وق���اي���ة من  وم�����ع ت���ر����صّ
�����ص����ّددت دول  ال����غ����رب،  االأخ�����ط�����ار يف 
خ�صية  �صيا�صاتها  االأوروب����ي  االحت���اد 
ال��ت��ع��ر���س ل��ه��ج��م��ات، وف���ق م���ا تقول 

اجلالية ال�صي�صانية.
املدّر�س  �صي�صاين  الج��ئ  قتل  وبعدما 
ت�صرين  يف  فرن�صا  يف  ب��ات��ي  �صامويل 
االأول/اأكتوبر 2020، اأن�صاأت النم�صا 

لوكالة فران�س بر�س، اأكدت احلكومة 
رو�س  م��واط��ن��ني  “اأربعة  ه��ن��اك  اأن 
يف  النظر  ي��ت��ّم  حاليا  التوقيف  ره��ن 
العالقات  تعليق  ورغ��م  ترحيلهم”. 
العقوبات  ب�صبب  رو�صيا  التجارية مع 
امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��رب يف اأوك���ران���ي���ا، ما 
وفقا  قائمة،  الرتحيل  عمليات  زال��ت 

لوزارة الداخلية النم�صوية.
الذي تعّر�س  نازوييف  وقال زوربيك 
ممار�صات  خالل  بالكهرباء  للتعذيب 
اأقتل  اأن  ل  “اأف�صّ ال�صي�صان  يف  القمع 

نف�صي هنا على العودة«.
نازوييف  ي���واج���ه  اإدان����ت����ه،  ح����ال  ويف 

اإمكانية اإلغاء و�صعه كالجئ وت�صليمه 
ال�صلطات  مو�صكو  وت��ِع��د  ب���الده.  اإىل 
الذين  ال�صي�صان  واملنفيني  االأوروبية 

�صيعادون اإىل رو�صيا مبعاملة جيدة.
رغ����م ذل�����ك، اخ��ت��ف��ى ع����دد م��ن��ه��م اأو 
بتهم  اأُدي���ن���وا  اأو  للتعذيب  ت��ع��ر���ص��وا 
حكومية  غ����ري  م��ن��ظ��م��ات  ت��ع��ت��ره��ا 

اأو ُقتلوا بعد عودتهم. “ملفقة”، 
انتقدت  ني�صان/اأبريل،  الرابع من  يف 
الرو�صية  “ميموريال”  م��ن��ظ��م��ة 
ال�صاب  ت��و���ص��الت  لتجاهلها  ف��رن�����ص��ا 
 2002 ع��ام  امل��ول��ود  م����رادوف  داوود 
والذي رّحل يف كانون االأول/دي�صمر 

دائما  “يربطوننا  الرتحيل  بعمليات 
والتطرف  ب�����االإج�����رام  االإع��������الم  يف 
غالبية  اأن  ح���ني  يف  ف��ق��ط،  ال��دي��ن��ي 
الذين يعي�صون يف حالة  ال�صي�صانيني 
من اخلوف والقلق، اأ�صبحوا بعيدين 
من  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك  ال�صيا�صة«.  ع��ن 
االأم���ث���ل���ة ع��ل��ى االن����دم����اج ال��ن��اج��ح يف 
�صاميل  اجل����ودو  الع���ب  م��ث��ل  النم�صا 
بور�صا�صفيلي )26 عاما( الذي فاز يف 
اأوملبياد طوكيو عام 2020 مبيدالية 
اأومل��ب��ي��ة ب��رون��زي��ة، وزل��ي��م��خ��ان قازان 
)19 عاما( الذي ولد يف النم�صا ومل 
يوا�صل  وه��و  مطلقا،  ال�صي�صان  ي��زر 

درا�صته يف علوم الكومبيوتر.
اأحتاج  اأعمل ول��دي كل ما  “اأنا  وق��ال 
بن�صبة  ب��االأم��ان  اأ�صعر  ال  لكنني  اإليه، 

.»100%
قازان  زل��ي��م��خ��ان  جتني�س  مي��ك��ن  وال 
اأوراق��ا ر�صمية رو�صية  الذي ال يحمل 
ما  ولديه فقط جواز مرور من�صوي، 
مل تكن لديه �صلة قربى مع مواطن 

يف النم�صا.
ال�صي�صان  ال���الج���ئ���ني  ج��م��ي��ع  وق�����ال 
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  قابلتهم  ال��ذي��ن 
واإن  ال�صرطة،  من  م�صتهدفون  اإنهم 
اأقل ت�صرف جتاه موظف حكومي قد 
ث��م ترحيلهم. يف  اإدان��ت��ه��م  اإىل  ي���وؤدي 
متوز/يوليو 2021، اأدين �صرطيون 
التقطت  فيديو  مقاطع  انت�صار  بعد 
ب���ك���ام���ريات م��راق��ب��ة ت��ظ��ه��ره��م وهم 
ي�صربون �صي�صانيا من دون معرفة اأن 

هناك من ي�صّور.
رجال  اأي�صا  قازان  زليمخان  ويخ�صى 
ميكن  ال����ذي����ن  “قاديروفت�صكي” 
�صياراتهم  خالل  من  عليهم  التعرف 
الكبرية خ�صو�صا. عندما ير�صدهم، 
باإنزال  م��الحم��ه  اإخ���ف���اء  اىل  ي�صعى 
عن  دون��اي��ي��ف��ا  روزا  واأع���رب���ت  قبعته. 
�صيطرة رم�صان قديروف  اإزاء  قلقها 
يف  امل��ول��ودي��ن  ال�صباب  على  امل��ت��زاي��دة 
االحتاد االأوروب��ي. وقالت “عندما ال 
ويحّر�صهم  اأدمغتهم  يغ�صل  يقتلهم، 

�صدنا اأو �صد الغرب«.

منظمات  تتهمهم  ال��ذي��ن  ق���دي���روف 
معار�صي  مب���ط���اردة  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ري 
ال���رئ���ي�������س ب����ال ه���������وادة، يف ال���داخ���ل 

واخلارج اأي�صا.
ان�صم زوربيك نازوييف، وهو �صي�صاين 
منفي يف النم�صا منذ 18 عاما، خالل 
-1994( االأوىل  ال�����ص��ي�����ص��ان  ح���رب 

املقاتلني  “بويفيكي”،  اإىل   )1996
القوات  واج���ه���وا  ال���ذي���ن  ال�����ص��ي�����ص��ان 
ال��رو���ص��ي��ة، وف���ّر نازوييف  ال��ف��درال��ي��ة 
ب��ع��د ان�����دالع احل����رب ال��ث��ان��ي��ة خ�صية 
بناء  واأع���اد  انتقامي،  لعمل  التعر�س 
اأطفاله... حتى  النم�صا مع  حياته يف 
و�صلته ر�صالة من مكتب املدعي العام 
النم�صوي تخطره باأنه مّتهم بارتكاب 
وبح�صب  وب�����االإره�����اب.  ق��ت��ل  ج���رائ���م 
وكالة  عليها  اط��ل��ع��ت  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة 
بامل�صاركة  مّتهم  فهو  ب��ر���س،  فران�س 
يف املجازر التي ارتكبت بحق املدنيني 

الرو�س عام 1995.
50 عاما  ال��ب��ال��غ  ل��ك��ّن ه���ذا ال��رج��ل 
ينفي  م�صتعار  با�صم  يتحدث  وال���ذي 
اإن����ه  وي����ق����ول  اأبرياء”،  “قتل  اأن������ه 
املحتل  �صد  نف�صه  ع��ن  ي��داف��ع  “كان 
ال���رو����ص���ي«. وي����واج����ه ال���رج���ل ال���ذي 
يف  الرغبة  ه��ذه  كانت  اإذا  ما  يت�صاءل 
متطرف  ب��وج��ود  مرتبطة  حماكمته 
ل��ل��ق��ت��ال يف �صفوف  ذه���ب  ع��ائ��ل��ت��ه  يف 
�صوريا،  يف  االإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
ال�صلطات  ورف�صت  الرتحيل.  خطر 
التعليق  بالق�صية  املكلفة  النم�صوية 
فران�س  وك��ال��ة  م��ن  ع��دة  طلبات  بعد 
بر�س، كما مل يكن ممكنا التحدث اإىل 
امل�صادر الق�صائية وال�صرطية املتكتمة 

حول هذا املو�صوع احل�صا�س.
االحت�����اد  اأب��������رم   ،2006 ال����ع����ام  يف 
االأوروبي اتفاقا مع احلكومة الرو�صية 
اأو  اأ����ص���خ���ا����س م����دان����ني  ال����ص���ت���ع���ادة 
ن�صرة حمراء من  مالحقني مبوجب 
ومنذ  بطلب من مو�صكو.  االإنرتبول 
ذلك احلني، رّحل مئات ال�صي�صانيني، 
حول  ر�صمية  اإح�����ص��اءات  ت��ت��واف��ر  وال 
املنظمات  ت�صكو منه  عددهم، وهو ما 

اأم���ن  ع��ل��ى  و����ص���ط خم�����اوف   2020
اإىل  ُنقل   ،2021 نهاية  يف  ال��دول��ة. 
تعر�س  ح���ي���ث  غ��������روزين  يف  ����ص���ج���ن 
ل���ل���ت���ع���ذي���ب، وف����ق����ا ل��ل��م��ن��ظ��م��ة غري 
احلكومية التي حّلتها مو�صكو اأخريا.

وقالت املنظمة اإن اأقاربه اأُبلغوا بوفاته 
يف �صباط/فراير. ومل يح�صلوا على 
نتائج فح�س الطب ال�صرعي، كما مل 

يتمكنوا من ا�صتعادة جثته.
�صي�صان  ي��خ�����ص��ى  ث���ان���ي���ة،  ج��ه��ة  م���ن 
الكوماندو�س  ق������وات  م����ن  اآخ��������رون 
بت�صفية  امل��ت��ه��م  ل��ق��دي��روف  ال��ت��اب��ع��ة 

معار�صيه يف كل مكان.
ال��ن��م�����ص��وي اىل دور  ال��ق�����ص��اء  واأ����ص���ار 
ال������ذي يتوىل  ال�����ص��ي�����ص��اين  ل��ل��زع��ي��م 
منذ  القوقازية  االأرا���ص��ي  يف  ال�صلطة 
معار�س  اغ��ت��ي��ال  يف   ،2007 ال��ع��ام 
حقوق  انتهاكات  ح��ول  علنا  �صهد  ل��ه 
ب��الده، يف فيينا يف كانون  االإن�صان يف 

الثاين/يناير 2009.
ق��ب��ل اأي������ام م���ن م��ق��ت��ل��ه، ط��ل��ب عمر 
اإ�صرائيلوف، وهو والد الأربعة اأطفال، 
الحظ  بعدما  ال�صرطة  حماية  عبثا 

اأنه ُيالحق يف ال�صارع.
واأ�����ص����اء احل���ك���م ع��ل��ى اأ����ص���ل���وب عمل 
فاإن  االدع�����اء،  اإىل  بالن�صبة  رو���ص��ي��ا. 
اأعطى  ق����دي����روف ه���و م���ن  رم�������ص���ان 

االأوامر.
ات�صل  ال�����ص��ح��ي��ة،  اأرم����ل����ة  وب��ح�����ص��ب 
مرتني  ب��زوج��ه��ا  ال�صي�صاين  ال��زع��ي��م 
قبل مقتله وطلب منه العودة فورا اىل 
ال�صي�صانية  النا�صطة  وتوؤّكد  البالد. 
اأخرى  قتل  جرائم  اأن  دوناييفا  روزا 
ن�صبت اإىل “قاديروفت�صي” حدثت يف 
ا�صطنبول يف اأيلول/�صبتمر 2011 
الثاين/ كانون  يف  )فرن�صا(  ليل  ويف 

يف  جم���ددا  فيينا  ويف   2020 يناير 
متوز/يوليو 2020.

قديروف.  اىل  ات��ه��ام  اأي  ي��وج��ه  ومل 
مع  الق�صائي  التعاون  طلبات  وبقيت 

رو�صيا من دون جواب.
اإحدى  هام�س  على  دوناييفا  وق��ال��ت 
للتنديد  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات 

•• فيينا-اأ ف ب

ق��ب��ل اأك���رث م��ن ع��ق��دي��ن م��ن الزمن، 
ال�صي�صان،  عا�صمة  غ��روزين،  واجهت 
امل�صري نف�صه الذي �صهدته ماريوبول 
الق�صف  نتيجة  امل��دّم��رة  االأوك��ران��ي��ة 
ال����رو�����ص����ي... ح���ت���ى ال����ي����وم، م����ا زال 
الالجئون ال�صي�صان يف اأوروبا يعي�صون 

يف خوف من مو�صكو.
فقد فّر ع�صرات االآالف من ال�صي�صان 
ال�صغرية  الرو�صية  اجلمهورية  م��ن 
دمرتها  ال��ت��ي  امل�صلمة  االأغلبية  ذات 
ح��رب��ان دام��ي��ت��ان، ون��ت��ج ع��ن احلرب 
الثانية التي اأطلقها فالدميري بوتني 
رم�صان  و����ص���ول   ،1999 ال���ع���ام  يف 
امل��������وايل ل��ل��ك��رم��ل��ني اإىل  ق�����دي�����روف 

ال�صلطة.
عدد  يبلغ  ال��ت��ي  النم�صا  وت�صت�صيف 
حواىل  ن�صمة،  ماليني  ت�صعة  �صكانها 
جالية  اأك������ر  ���ص��ي�����ص��اين،  األ������ف   35
اأ�صل  من  ال�صكان،  ع��دد  اإىل  بالن�صبة 

250 األفا موجودين يف اأوروبا.
يف ف��ي��ي��ن��ا، ي��ع��ي�����س ال�����ص��ي�����ص��ان يف حي 
ي�صم  امل��دي��ن��ة  ���ص��رق  �صمال  يف  �صعبي 
ب���ع���د احل�������رب يعمل  ����ص���ي���دت  م����ب����ان 
ال���رج���ال ف��ي��ه��ا غ��ال��ب��ا ك��ح��را���س اأمن 
االأطفال.  برتبية  الن�صاء  تقوم  فيما 
الطبيعية  احل��ي��اة  مظاهر  وراء  لكن 
فيها مطاعم  توجد  التي  ال�صوارع  يف 
متنّوعة،  وم��ت��اج��ر  م��ت��وا���ص��ع��ة  ب��ي��ت��زا 
لوكالة  ال���الج���ئ���ني  ع�������ص���رات  روى 

فران�س بر�س خماوفهم.
يخ�صى البع�س اإعادته اإىل رو�صيا بني 
التعر�س  خ��ط��ر  م��ع  و���ص��ح��اه��ا،  ليلة 
منظمات  بح�صب  القتل  اأو  للتعذيب 
عمليات  ت�����ص��ارع��ت  ف��ي��م��ا  ح��ق��وق��ي��ة، 
بذريعة  ال��الج��ئ��ني  م��ن  ع���دد  ت�صليم 
الهجمات  م��ن��ذ  االإره��������اب  م��ك��اف��ح��ة 
�صي�صانيون يف  مت�صددون  نّفذها  التي 

االحتاد االأوروبي.
حالة  يف  االآخ�������ر  ال��ب��ع�����س  وي��ع��ي�����س 
لقوات  ه���دف���ا  ي�����ص��ب��ح  اأن  م����ن  ق���ل���ق 
رم�صان  رج�����ال  “قاديروفت�صي”، 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  مركز  اأ�سدرها  حديثة،  درا�سة  تقدم 
وّظف  “كيف  عــنــوان:  حتت  وجــاءت  واال�ست�سارات، 
يف  قراءة  ال�سراع؟..  اأدوات  من  كاأداة  املراأة  االإخــوان 
قراءة  وهي  اجلماعة”،  داخل  االأخــوات  دور  حتوالت 
يف جمموعة من التحوالت االأخرية لن�ساط املراأة داخل 
جماعة االإخوان امل�سلمني وال�سياقات التي حكمت تلك 

اأهداف  خلدمة  كــذراع  توظيفها  ودالالت  التحوالت، 
يف  موؤخرًا  وظهورها  املا�سية،  االأعوام  خالل  اجلماعة 

اأزمة ال�سراع املحتدم بني قيادات التنظيم.
ال�سحفية  عمار  ر�سا  اأعدتها  التي  الدرا�سة،  وتو�سلت 
اإىل  واالإرهاب،  ال�سيا�سي  باالإ�سالم  املخت�سة  والباحثة 
على  بناًء  حتــدث  مل  املـــراأة  ب�ساأن  التحوالت  تلك  اأن 
كانت  لكنها  لـالإخوان،  حقيقية  اأيديولوجية  تغيريات 

�سرورة ملواكبة االأزمات الراهنة،

رو�سيا تطرد 7 دبلوما�سيني دمنركيني 
•• مو�صكو-رويرتز

اإنها  اأم�����س  ال��رو���ص��ي��ة  ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
اأعلنت �صبعة دبلوما�صيني دمنركيني “اأ�صخا�صا 
غري مرغوب فيهم” ردا على قرار كوبنهاجن 
املا�صي،  ال�صهر  رو�صيا  دبلوما�صيا   15 بطرد 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى تقدمي  اع��رت���ص��ت م��و���ص��ك��و  فيما 

الدمنرك م�صاعدة ع�صكرية الأوكرانيا.
املعادية  ال��دمن��رك  �صيا�صة  اإن  ال���وزارة  وقالت 
ت���ل���ح���ق �����ص����ررا خطريا  ل���رو����ص���ي���ا  ����ص���راح���ة 
حتتفظ  م��و���ص��ك��و  واإن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات 

باحلق يف اتخاذ خطوات اأخرى ردا على ذلك. 
بيان  يف  الدمنركية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك���دت 
اأر�صل بالريد االإلكرتوين اأنها اأُخطرت بطرد 
اآخرين  موظفني  وثالثة  دبلوما�صيني  اأربعة 
اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  مبو�صكو.  �صفارتها  يف 
اأي  “اإنه قرار لي�س له  الدمنركي يبي كوفود 
م���رر ع��ل��ى االإط����الق وي��ن��ط��وي ع��ل��ى م�صاكل 
تريد  تعد حقا  رو�صيا مل  اأن  يوؤكد  جمة، مما 

حوارا اأو دبلوما�صية«.
ومت��ا���ص��ي��ا م��ع اخل��ط��وات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا دول 
اأخرى يف االحتاد االأوروب��ي، طردت الدمنرك 

ال�صفارة  م��ن  رو���ص��ي��ا  م��وظ��ف��ا   15 �صهر  ق��ب��ل 
ال��ع��ث��ور على  ع��ن  ت��ق��اري��ر  ب��ع��د  كوبنهاجن  يف 
بوت�صا  بلدة  يف  مدنيني  وقتل  جماعية  مقابر 
االأوكرانية. وقال كوفود اخلمي�س اإن املوظفني 
امل��خ��اب��رات الرو�صية  امل��ط��رودي��ن م��ن ع��م��الء 
التي  مو�صكو،  وت��ق��ول  دبلوما�صيني.  ولي�صوا 
ال�صهر  لدبلوما�صييها  الدمنرك  و�صفت طرد 
املدنيني  اإن �صور  “غري مرر”،  باأنه  املا�صي 
اأُعدموا يف بوت�صا كانت ملفقة خلدمة  الذين 
الدعاية االأوكرانية والغربية التي تهدف اإىل 

ت�صويه �صمعة رو�صيا.

  الكرملني: ت�سليح اأوكرانيا يطيل اأمد النزاع
•• مو�صكو- اأ ف ب

اتهم الكرملني دول الغرب باحلوؤول دون نهاية “�صريعة” للحملة الع�صكرية الرو�صية يف اأوكرانيا بتزويدها 
اأ�صلحة للدولة املوالية للغرب. وردا على �صوؤال ب�صاأن تقرير يف نيويورك تاميز ذكر اأن اال�صتخبارات االأمريكية 
اإن  بي�صكوف  الكرملني دميرتي  با�صم  املتحدث  الرو�س، قال  اأوكرانيا على قتل عدد من اجل��راالت  �صاعدت 
“الواليات املتحدة وبريطانيا والناتو )حلف �صمال االأطل�صي( ككل �صلموا معلومات ا�صتخباراتية ... للقوات 
اأوكرانيا،  اإىل  ال��دول  تر�صلها هذه  التي  االأ�صلحة  اإىل تدفق  “اإ�صافة  وتابع  دائ��م«.  ب�صكل  االأوكرانية  امل�صلحة 
فاإن كل تلك االإجراءات ال ت�صهم يف ا�صتكمال �صريع للعملية«. غري اأن بي�صكوف قال اإن تلك اخلطوات “غري 
قادرة على اإعاقة حتقيق” اأهداف العملية الع�صكرية الرو�صية. واأكد من جهة اأخرى ت�صغيل املمرات االإن�صانية 
الإجالء مدنيني من جممع اآزوف�صتال ل�صناعات ال�صلب يف ماريوبول، عقب اإعالن اجلي�س الرو�صي عن وقف 
ي��زال حما�صرا من  اأن امل�صنع ال  م�صيفا  اليوم”  “املمرات تعمل  اأي��ام يف املوقع. وق��ال  النار لثالثة  الإط��الق 
اإعالن  بعد  ال�صخم،  امل�صنع  يف  حما�صرين  االأوكرانيني  اجلنود  ومئات  مدنيون  يزال  وال  الرو�صية.  القوات 

القوات الرو�صية ال�صيطرة على املدينة ال�صاحلية التي دمرها الق�صف، يف جنوب �صرق اأوكرانيا.

العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 47/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859 

مو�صوع الدعوى : املطالبة باإلزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )44193831.65 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  

الفجرية  بنك  بناء   - الوليد  بن  �صارع خالد   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   - االإم���ارات   : عنوانه  الوطني  الفجرية  بنك   : املدعى 
ا�س  �صي   7  -2  ، م  م  ذ  �س  للمجوهرات  الناعمة  اللم�صة   -  1 اإعالنهم  املطلوب  كنعان.  حليم  �صمري   : وميثله   - الوطني 
7 �صي ا�س للذهب واملجوهرات �س ذ م م - �صفتهم :   -4  ، 3-ريهن هار�صاد ميهتا   ، لتجارة االملا�س واملجوهرات �س ذ م م 
والتكافل  بالت�صامن  املدعي عليهم  باإلزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك���  : قد  االإع��الن  مدعى عليهم. مو�صوع 
5% من تاريخ املطالبة وحتى  مببلغ وقدره )44193831.65 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�صداد التام.    وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2022/5/11 ال�صاعة 9.00 �صباحا �صدكم ويقت�صى ح�صوركم 
اإدارة الدعوى االإبتدائية )الثانية ع�صر( بقاعة التقا�صي عن بعد التي ميكن الو�صول اإليها من خالل موقع حماكم  امام 
دبي االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2937/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18 

مو�صوع الدعوى : الئحة دعوى اأثراء بال �صبب باإ�صرتداد مبلغ وقدره 7،388.900 درهم باالإ�صافة اىل تعوي�س عن 
 اال�صرار املادية واالدبية مبلغ وقدره 100،000 درهم والفائدة القانونية 12% والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

املدعى : حممد نا�صر عبداله فانى - واآخرون  - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�صارقة - ال�صناعية رقم 8 - خلف �صارع 
النهدة - �صرة رقم M17 ملك حممود جعفر عبداهلل 

املطلوب اإعالنهم : 1- علي احمد مالحي  - �صفته : اخل�صم املدخل ، 2- قا�صم احمد مالحي - �صفته : اخل�صم املدخل، 
املدخل  اخل�صم   : �صفته   - مالحي  احمد  4-حممد   ، املدخل  اخل�صم   : �صفته   - مالحي  احمد  خالد   -3

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها  الئحة دعوى اأثراء بال �صبب باإ�صرتداد مبلغ وقدره 7،388.900 
 %12 القانونية  والفائدة  100،000 درهم  املادية واالدبية مبلغ وقدره  باالإ�صافة اىل تعوي�س عن اال�صرار  درهم 
8.30 �صباحا  ال�صاعة   2022/5/11 والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 530/2022/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعاوى االإ�صتئنافية احلادية ع�صر رقم 849   

نف�س  اح���وال   2021/2480 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  )ا�صتئناف   : االإ�صتئناف  مو�صوع 
م�صلمني والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب( 

م�صتاأنف  : اأوجلا تروبيت�صينا  
 عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع موتور �صيتي - مبنى �صريك �صك�صبري 1 �صقة 210  

املطلوب اإعالنه : 1- رو�صالن �صخنوكوف - �صفته : م�صتاأنف �صده   
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/2480 احوال نف�س م�صلمني 

وحددت لها جل�صه يوم االإثنني املوافق 2022/5/9 ال�صاعة 09.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن 
بعد يف مبنى االأحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 

يف  الدعوى رقم 2022/76 جتاري كلي - دبي 
املدعي / دار االأدهم لالإن�صاءات )�س ذ م م( 

بوكالة املحامي / حممد نخرية الظاهري للمحاماة واالإ�صت�صارات القانونية  
املعلن اإليه / اخل�صم املدخل / �صي يف تك ا�صت�صاريون مهند�صون  

يف الدعوى رقم )2022/76( جتاري كلي - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س 
املوافق 2022/5/12 يف متام ال�صاعة اخلام�صة ع�صرا لعقد االإجتماع االأول للخرة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / علي حممد علي بوفرو�شه الفال�شي  
رقم القيد مبحاكم دبي 182 
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امـــتـــلـــك اخلـــ�ـــســـوم 
على  هــائــلــة  ــــدرة  ق
حيث ـــل،  ـــس ـــوا� ـــت ال

االحتــــــاد  تـــــاألـــــق   
ــــي  ــــات ــــي ــــوف ــــس ــــ� ال
ب�سمتهما  ــا  ــي ــس ورو�
يف  ــــة  ــــدعــــاي ب اأو 
الــواقــع مــع  قطيعة 

هــــذا اأن  يـــــبـــــدو 
الـــو�ـــســـع �ــســيــوؤدي   
جممدة  حـــرب  اإىل 
دولية  عــواقــب  مــع 
اأكـــــــــــر خـــــطـــــورة

بـــكـــثـــري مـــــن تــلــك   
املــرتــبــطــة بــحــرب 
2014 دونـــبـــا�ـــس 

:2022 ،1994 ،1939

فنلندا، ال�سي�سان، اأوكرانيا: ملاذا تت�سابه حروب رو�سيا...؟
•• الفجر -اإريك مارتل بور�صيه* -ترجمة خرية ال�صيباين

بنزاعني  اأوكرانيا  يف  احلالية  احلــرب  قارنا  اإذا     
والرو�سي  ال�سوفياتي  اجلي�س  فيهما  �سارك  �سابقني 
-احلرب ال�سوفياتية الفنلندية عام 1939 واحلرب 
االأوىل يف ال�سي�سان يف 1994-1996 -ميكننا فقط 

ذلك،  ومــع  بينهما.  الت�سابه  ــه  اأوج من  نتفاجاأ  اأن 
خمتلفة  واالجتماعية  التاريخية  ال�سياقات  فــاإن 
متاًما. ما هو القرب الذي ميكن اأن يكون بني االحتاد 
ال�سوفياتي عام 1939، الذي متيز بعمليات التطهري 
يف  حكومته  تعي�س  والــذي  الرهيبة،  ال�ستالينية 
 ،1994 اأملاين م�ستقبلي، ورو�سيا عام  خوف من غزو 

منطق  ي�سود  حيث  كامل  انهيار  حالة  يف  جمتمع 
اأنــواع  كل  اإىل  اللجوء  اجلي�س  على  وحيث  املافيا، 
خمططات املراوغة لك�سب املال، ورو�سيا عام 2022، 
بعبارة عزيزة على فالدميري بوتني،  التي “ارتقت”، 

على مدى العقدين املا�سيني؟
   يظهر ثابت عند درا�سة هذه ال�سراعات الثالثة: 

)جنون  الكرملني  به  ي�سعر  الذي  اخلوف  من  مزيج 
عهد  يف  ال�سوفياتي  االحتـــاد  يف  املــفــرط  العظمة 
اأوائل  يف  رو�سيا  اأو�سال  متزيق  من  واخلوف  �ستالني، 
 )2022 عام  الناتو  متّدد  من  والرهبة  الت�سعينات، 
جي�سها،  يف  الرو�سية  لل�سلطة  املتنا�سبة  غري  والثقة 

على الرغم من اجلهل العميق باأ�سلوب عمله. 

اجلي�س الرو�صي ازمة ان�صباط

حرب ال�صي�صان عنف ا�صتثنائي

اوكرانيا  الهدنة امل�صتبعدة

حرب فنلندا... مل ياخذ ال�صوفيات قوة العدو يف االعتبار

حرب ال�صي�صان عام 1995

ت�ستفيد اأوكرانيا من دعم خارجي، افتقدته فنلندا عام 1940، والذي ي�سمح لها باملقاومة

 يف كل مرة، لي�ست العنا�سر الكمية هي التي حتدد قوة اجلي�س ال�سوفياتي اأو الرو�سي، ولكن تنظيمه

وعام   1939 ع����ام  يف  وب���امل���ث���ل،    
مل   ،2022 ع���ام  يف  ك��م��ا   1994
توؤخذ قوة العدو يف االعتبار ب�صكل 
كاف. ميكن فهم هذا: على الورق، 
اختالل توازن القوى مطلق. ومع 
ذل��ك، يف كل م��رة، لي�صت العنا�صر 
الكمية هي التي حتدد قوة اجلي�س 
ولكن  ال���رو����ص���ي،  اأو  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 
ارتباًطا  ي��رت��ب��ط  ال���ذي  تنظيمه، 
م�صتوى  اأ�صا�صي:  بعن�صر  مبا�صًرا 

حتفيز رجاله، الذي يظل ه�ًصا.

ال�سلطة ال تعني ال�سيطرة
   الأنه اإذا كان اجلي�س ال�صوفياتي اأو 
الرو�صي عبارة عن هيكل �صلطوي، 
ف����اإن ط��اع��ة رج��ال��ه غ��ري موؤكدة. 
هذه هي الطريقة يف 31 دي�صمر 
هيئة  اأم��������رت  ع���ن���دم���ا   ،1994
بدخول  الرو�صية  العامة  االأرك���ان 
غ�������روزين،  اإىل  ط����واب����ري  اأرب�����ع�����ة 
اثنان  ام��ت��ث��ل  ال�صي�صان،  عا�صمة 
الوحدتني  ق�����ادة  ورف�������س  ف���ق���ط، 

االأخريني االن�صياع.
ك��ان��ت القدرة  ت��ل��ك احل����رب،     يف 
ع��ل��ى ق���ي���ادة وزي�����ر ال����دف����اع، بافل 
مبا�صر  ب�صكل  “تعتمد  غرات�صيف، 
الأنه  االأر�س”.  على  وج���وده  على 
الرو�صية  ال���ق���وات  ت���ك���ون  ع��ن��دم��ا 
���ص��ع��ي��ف��ة ال����داف����ع واحل����اف����ز، ف���اإن 
ال�����ص��ي��اع يف  اإىل  االأوام��������ر مت��ي��ل 
االإر���ص��ال. خ��الل احلرب  �صعوبات 
اإن�صاء  مت  ال�����ص��ي�����ص��ان،  يف  االأوىل 
اأن  نظام لل�صلطة كاريزمي: يجب 
يكون القائد “رائًعا” لتتم طاعته، 
اأوامره  �صخ�صًيا  يعطي  اأن  ويجب 
االإلزامي  الوجود  ه��ذا  ملروؤو�صيه. 
ا  على االأر�س ميكن اأن يف�ّصر اأي�صً
ال����ع����دد ال���ك���ب���ري م����ن اجل�������راالت 
ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا يف احلرب  ال���رو����س 

احلالية يف اأوكرانيا.
القيادة  ال�صياق، ت�صطر     يف هذا 
بتنظيم  ل���ل���ق���وات  ال�������ص���م���اح  اإىل 
يعني  ذل���ك  ك���ان  ل��و  ح��ت��ى  نف�صها، 
اأن نفهم  فقدان ال�صيطرة. ميكننا 
العديدة  االنتهاكات  اأف�صل  ب�صكل 
الرو�صية يف  القوات  ارتكبتها  التي 
ال�صي�صان،  يف  االأوىل  احل��رب  ه��ذه 
حيث اأن هيئة االأركان العامة كانت 
املوؤكدة  غ���ري  امل��ق��اوم��ة  م���ن  ق��ل��ق��ة 
لقواتها �صد عدو �صر�س، اأكرث من 

ب�صكل جيد مبا يتعار�س والتقاليد 
ال�صوفياتي.  للجي�س  العقائدية 
واإذا كان من املمكن يف حالة حرب 
االأمر  هدنة،  اإىل  التو�صل  ال�صتاء 
من  عدائية  فعل  ردود  اأث���ار  ال��ذي 
اختلف  فقد  الفنلنديني،  ال�صكان 
االنت�صار  بعد  ال�صي�صان.  االأم��ر يف 
الرو�صية  ال��ق��وات  ط��رد  مت  االأول، 
على ح��ني غ��رة م��ن غ���روزين بعد 
اإب���رام  عليها  وك���ان  اأ���ص��ه��ر،  ب�صعة 
الواقع  االأمر  هدنة تعرتف بحكم 

با�صتقالل ال�صي�صان.

هل ما زالت الهدنة ممكنة؟
   بعد الدرو�س امل�صتفادة من هاتني 
احلربني، ال ي�صع املرء اإال اأن ي�صك 
هدنة  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 

للحرب احلالية يف اأوكرانيا.
اأراد     خ��الل احل���رب م��ع فنلندا، 
ال�صوفيات حترير قواتهم امل�صلحة 
ملواجهة  باال�صتعداد  لها  لل�صماح 
الحقة مع اأملانيا حيث كان اجلي�س 
االنهيار.  و���ص��ك  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
ال�صي�صانية  ب��احل��رب  يتعلق  فيما 
االأوىل، كان م�صتوى تفكك املجتمع 
الكرملني  اأن  درج���ة  اىل  ال��رو���ص��ي 
هدنة.  لتوقيع  م�صطر  باأنه  �صعر 
احلرب  يف  كذلك  االأم���ر  يكن  ومل 
احل��ال��ي��ة يف اأوك���ران���ي���ا، ح��ي��ث لن 
ي�صعر اأي من الطرفني املتحاربني 
ب���اأن���ه م��ل��زم ب��ق��ب��ول وق����ف اإط����الق 

النار.
تكبدت  ق���د  رو����ص���ي���ا  ك���ان���ت  واإذا    
خ�صائر كبرية، فهي لي�صت عر�صة 
لتهديد حيوي يجرها على اإنهاء 
فتوحاتها؛  ع��ن  بالتخلي  احل���رب 
اأم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة الأوك����ران����ي����ا، فهي 
اخلارجي،  ال���دع���م  م���ن  ت�����ص��ت��ف��ي��د 
الذي افتقدته فنلندا عام 1940، 
والذي ي�صمح لها مبقاومة ورف�س 
املفرطة.  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ن���ازالت 
ويبدو اأن هذا الو�صع �صيوؤدي اإىل 
ح���رب جم��م��دة م��ع ع��واق��ب دولية 
اأك������رث خ����ط����ورة ب��ك��ث��ري م����ن تلك 
 2014 دونبا�س  بحرب  املرتبطة 
ــــة-  ــور يف الــعــلــوم االإداري *دكــت
البحث  خمترب  بـ  م�سارك  باحث 
علوم  يف  التخ�س�سات  مــتــعــدد 
للفنون  الوطني  املعهد  العمل، 

واحلرف.

اهتمامها بالوجود املوؤكد لل�صلوك 
االإجرامي.

يف  االأوىل  احل���������رب  وخ���������الل     
ال�صي�صان، بعيًدا عن الظهور كقوات 
غارقة يف الدعاية وم�صتعدة للموت 
من اأجل الوطن االأم، تردد اجلنود 
ك���ان ال  مل���اذا  يفهموا  ال��رو���س ومل 
�صعروا  منطقة  مهاجمة  م��ن  ب��د 
اأن���ه���ا ق��ري��ب��ة ج����ًدا م��ن��ه��م، وت�صم 
من  يقرب  م��ا  غ���روزين  عا�صمتها 
ب��امل��ائ��ة م��ن ال���رو����س. مل يتم   29
ت�صل  ان��ه��ا مل  اأو  االأوام������ر،  ات��ب��اع 
املدفعية  اأن  حتى  م�صتلميها.  اإىل 
الرو�صية �صتذهب عام 1996 اإىل 
التابعة  �صبيتناز  وح��دة  حد ق�صف 
ل� جهاز االأمن الفيدرايل لالحتاد 
الرو�صي يف بريفوماي�صكايا، والتي 
اأو  الفهم  �صوء  بذريعة  يكرهونها، 

اأخطاء اإطالق النار.
يف  ال����رو�����ص����ي  اجل���ي�������س  والأن     
كونه  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ك���ان  الت�صعينات 
اأ�صيف  ف��ق��د  م���رتاب���ًط���ا:  ه��ي��ك��اًل 
بالنظر  ي��ع��ود  ال���ذي  اإىل اجل��ي�����س، 
وزارة  وح���دات  ال��دف��اع،  وزارة  اىل 
���ا ق����وات  ال���داخ���ل���ي���ة، ول���ك���ن اأي�������صً
االأم���ن  ال��ت��ي ي�صكل ج��ه��از  االأم����ن 
جزًء  الرو�صي  لالحتاد  الفيدرايل 
“القوزاق”  ت�صمية  وحت���ت  منها 
ق��������وات غ�����ري ن����ظ����ام����ي����ة. وق�������وات 
امل�صهورة  الداخلية،  وزارة  وح��دات 
بق�صوتها وم�صتوى ف�صادها العايل 
خا�س  ب�صكل  مكروهة  وجناعتها، 
من قبل املجندين الذين ي�صكلون 
اجلزء االأكر من القوات. وهكذا، 
�صلطته  ال��ك��رم��ل��ني  م���ار����س  ل��ئ��ن 
امل�صلحة،  ق����وات����ه  ع���ل���ى  امل��ط��ل��ق��ة 
وهو  فعاًل،  عليها  ي�صيطر  ال  فاإنه 
احلرب  اأث��ن��اء  ��ا  اأي�����صً �صيحدث  م��ا 
�صّجل  التي  ال�صي�صان،  يف  الثانية 
ونفذت  امل��رة،  ه��ذه  االنت�صار  فيها 

يف ظل قيادة فالدميري بوتني.
ا اأثناء     حدثت هذه الظاهرة اأي�صً

وفحولة ومثابرة و�صبط النف�س” 
وبذلك،  الفنلندي.  اجلي�س  ل��دى 
حلركة  العنان  اإط���الق  يف  جن��ح��وا 
ت���ع���اط���ف ح���ق���ي���ق���ي���ة م�����ن ال������دول 
الغربية جتاههم، بل وح�صلوا على 
احلكومة  عليها  حت�صدهم  نتيجة 
االأوك�����ران�����ي�����ة احل����ال����ي����ة: ال���وع���د 
فرن�صا،  قبل  من  امل�صلح  بالتدخل 
والذي مل ينجز. لقد ذهب اإدوارد 
داالدي�����ري، رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س، الذي 
ي�صعر بح�صا�صية خا�صة جتاه روح 
املقاومة لدى الفنلنديني، اإىل حد 
اق����رتاح ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ص��ك��ري، مما 
اأدى اإىل اإزعاج كاي دور�صيه، الذي 
الدخول  ي��ت�����ص��ّن��ى  ك��ي��ف  ي��ف��ه��م  مل 
ال�صوفياتي  يف ���ص��راع م��ع االحت���اد 
يف  املتحدة  واململكة  فرن�صا  بينما 

حالة حرب مع اأملانيا النازية.

حروب على مرحلتني
   يف كلتا احلالتني، دارت 

احلرب على مرحلتني.
   اإذا كانت االأوىل جمرد �صل�صلة من 
االإخفاقات الع�صكرية، فاإن الثانية 
هي منا�صبة الإعادة تنظيم اجلهاز 
الع�صكري ال�صوفياتي ثم الرو�صي، 
اإقناًعا.  اأك����رث  ن��ت��ائ��ج  اع��ط��ى  مم���ا 
ال�صي�صانية،  ل��ل��ح��رب  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
�صمحت املرحلة الثانية باال�صتيالء 
ع��ل��ى ع��ا���ص��م��ت��ه��ا غ�������روزين، على 
ح�صاب العديد من القتلى املدنيني 
ودم�����ار ه���ائ���ل. وب��ال��ن�����ص��ب��ة حلرب 
ال�����ص��وف��ي��ات التخلي  ق���رر  ال�����ص��ت��اء، 
فنلندا  لغزو  االأول��ي��ة  خطتهم  عن 
اال�صتحواذ  على  ال��رتك��ي��ز  واإع����ادة 
على مناطق ذات قيمة ا�صرتاتيجية 

عالية.
االأ�صلوب  ك�����ان  احل���ال���ت���ني،  يف     
امل�����ص��ت��خ��دم ه��و نف�صه:  ال��ع�����ص��ك��ري 
الق�صف املكثف من اأجل اال�صتفادة 
م���ن امل��دف��ع��ي��ة امل��ت��ف��وق��ة ب�����ص��ك��ل ال 
نهائي، والتقدم البطيء واملنهجي 

العدو يعرف دائما 
كيف يتوا�سل

ال�صابقني،  ال��ن��زاع��ني  ه��ذي��ن     يف 
ملعاملة  الرو�صية  القوات  تعر�صت 
ق�����وة حرب  م���واج���ه���ة  ره���ي���ب���ة يف 
ولئن  الفعالية.  �صديدة  ع�صابات 
اأرتال  على  الفنلندي  اجلي�س  ركز 
دمروها  ال���ت���ي  اخل��ل��ف��ي  احل���ر����س 
ال�صي�صانيني  ف��اإن  منهجي،  ب�صكل 
ن�����ف�����ذوا اأع������م������ااًل م���ره���ق���ة اأك�����رث 
والتدمري  ال��ق��ن��ا���ص��ة،  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
االإم���داد، واإطالق  املنهجي الأرت��ال 
النار على �صيارات االإ�صعاف، وحتى 
اإط���الق ال��ن��ار م��ن ح��ني الآخ���ر من 
اأج����ل حتري�س  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات م���ن 
الرد والقدرة  الرو�س على  اجلنود 
وح�صية  على  ال�صوء  ت�صليط  على 

هذا االأخري.
عنيفني  ال�صي�صانيون  ك��ان  واإذا     

الفنلندية:  ال�صوفياتية  احل���رب 
ب�صرعة  اجل������ن������ود  اأدرك  ف����ق����د 
التناق�س بني الدعاية ال�صوفياتية 
على  وال��واق��ع  ال�صتاليني  للنظام 
بعيدين  الفنلنديون  كان  االأر���س: 
ينتظرون  ب�����راب�����رة  ك���ون���ه���م  ع����ن 
ب����ف����ارغ ال�������ص���ر حت����ري����ره����م من 
ال�����ص��وف��ي��ات��ي��ة التي  ال���ق���وات  ق��ب��ل 
وهكذا،  ال��دع��اي��ة.   ل��ه��م  و�صفتها 
العديدة من اجلنود  الر�صائل  اإىل 
كرثة  م��ن  املنده�صني  ال�����ص��وف��ي��ات 
�صت�صاف  الفنلنديني،  ال��ق��روي��ني 
ح��ل��ق��ات ع�����ص��ي��ان، م��ث��ل االأغ�����اين 
بعد جوالت من  للحرب  املناه�صة 
الفودكا وبع�س الفارين. �صتتمكن 
مفو�صية ال�صعب لل�صوؤون الداخلية 
املظاهرات  ه��ذه  قمع  م��ن  ب�صرعة 
املعادية باإطالق النار على الفارين 

والهاربني.

ال��ذي مير به اجلي�س، ان  ال�صعب 
الذين  يكن حجم عدد اجلنود  مل 

قتلوا، عن ال�صعب.
   ح��ر���س ال�����ص��ي�����ص��ان��ي��ون ع��ل��ى اأن 
ُي����ظ����ه����روا ل���ل���ع���امل ال����ع����دي����د من 
الدبابات الرو�صية املدمرة، وق�صف 
امل����ب����اين امل����دن����ي����ة، واالن���ت���ه���اك���ات 
القوات  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
قبل  الفنلنديون،  ون�صر  الرو�صية. 
اأك����رث م���ن خ��م�����ص��ني ع���اًم���ا، �صوًرا 
جممدين،  ميتني  �صوفيات  جلنود 
اللوج�صتي  ال�����ص��ع��ف  ع��ن  ك��ا���ص��ف��ة 

جلي�س العدو.
اجلنود  ���ا  اأي�������صً و����ص���ف���وا  ل���ق���د     
ميكن  ال  كائنات  باأنهم  ال�صوفيات 
قادرين  “غري  عليهم  ال�����ص��ي��ط��رة 
اأ�صيادهم  ���ص��ل��ط��وي��ة  روؤي������ة  ع��ل��ى 
تعر�س  املقابل  يف  عليها”،  وال���رد 
و�صجاعة  “كرامة  ه��ل�����ص��ن��ك��ي 

ب�������ص���ك���ل خ�����ا������س جت��������اه اجل����ن����ود 
الرو�س، مل يكن هذا هو احلال مع 
بع�س  ارتكبوا  الذين  الفنلنديني 
االنتهاكات يف بداية احلرب، ولكن 
اىل  حكومتهم  دعتهم  م��ا  �صرعان 
االإج����راءات  تلك  الأن  االن�����ص��ب��اط، 
امل������ع������زول������ة ����ص���ت�������ص���ع���ف اخل���ط���ة 

االت�صالية املوجهة للعامل.
اأث���ب���ت  احل������رب������ني،  ه����ات����ني  يف     
اأنهما  وال�صي�صانيون  الفنلنديون 
ميلكان قدرة هائلة على االت�صال، 
ال�صوفياتي  االحت�����اد  ت���األ���ق  ح��ي��ث 
بدعاية  اأو  ب�����ص��م��ت��ه��م��ا  ورو����ص���ي���ا 
كان  واإذا  ال���واق���ع.  م��ع  قطيعة  يف 
لل�صي�صانيني  االت�صايل  امل�صمون 
تعبئة  اإىل  ي��ه��دف  وال��ف��ن��ل��ن��دي��ني 
ات�صال  ف������اإن  ال��������دويل،  امل��ج��ت��م��ع 
اإىل  �صيء  ك��ل  قبل  يهدف  مو�صكو 
والو�صع  احل����رب  ح��ق��ي��ق��ة  اإخ���ف���اء 
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املال والأعمال

خليفة القبي�سي: ا�ست�سافة هذه املوؤمترات يعزز دور »اأدنيك« احليوي يف دعم االقت�ساد ونقل وتوطني املعرفة على امل�ستوى املحلي  
القبي�صي،  ق��ال خليفة  املو�صوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً  امل��ج��ال.   ه��ذا  ع��ام يف  ب�صكل 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  التجارية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س 
اأجندتنا  على  الكرى  العاملية  امل��وؤمت��رات  لهذه  ا�صت�صافتنا  “تعك�س  »اأدن��ي��ك«: 
ل�صياحة  مف�صلة  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  حتتلها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  امل��ك��ان��ة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
االأعمال، وتوؤكد ثقة اجلمعيات والهيئات املحلية والعاملية باالإمكانات والقدرات 
باأجواء  وكفاءة فرق عملها يف تنظيم فعاليات كرى  “اأدنيك”،  التي متتلكها 
اآمنة. هذه االأجندة جت�صد الدور احليوي واملهم الذي تقوم به �صركة “اأدنيك” 
يف دعم التنوع االقت�صادي، واإثراء اجلوانب املعرفية والعملية من خالل توفري 
من�صات لنقل وتبادل وتوطني املعرفة يف خمتلف القطاعات.  واأ�صاف:” نحن 
العام،  هذا  املهمة  النجاحات  من  مزيد  بتحقيق  امل�صي  على  بقدراتنا  واثقون 
الوطني  اأبوظبي  مركز  �صيما  وال  مراكزنا،  حمفظة  يف  الكبري  التنوع  بف�صل 
على م�صتوى  واأكرثها تطوراً  الرائدة،  املرافق  اأه��م  اأح��د  ُيعد  ال��ذي  للمعار�س 

للتوا�صل مع رواد الفكر واجلهات املعنية لو�صع برنامج �صامل يهدف اإىل تعزيز 
امل�صرتكة مل�صتقبل قطاع  الروؤية  ال�صوء على  التعاون وبناء العالقات وت�صليط 
ال�صيافة. ويف الفرتة بني 13 و16 اأكتوبر، ي�صت�صيف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س “اأدنيك” املوؤمتر ال�صنوي الثامن واالأربعون للجمعية الدولية ملر�س 
ال�صكري لدى االأطفال واملراهقني، والذي يركز على حتفيز االأبحاث ال�صريرية، 
وتقدمي الدعم لالأطفال وال�صباب امل�صابني مبر�س ال�صكري. كما ت�صهد اأدنيك 
 2022 وال�صحة  البدين  للن�صاط  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  ا�صت�صافة  اأي�صاً 
ال��دول��ي��ة اجلهة  وُت��ع��د اجلمعية  اأك��ت��وب��ر املقبل.  23 و26  ب��ني  ال��ف��رتة  خ��الل 
�صحية.  حياة  اأمن��اط  ومتبعو  البدين،  الن�صاط  واملمار�صني  للباحثني  الرائدة 
ويقدم املوؤمتر، االأول من نوعه يف املنطقة، مفهوماً جديداً كلياً يف هذا املجال 
م�صتفيداً من املوقع ابوظبي املتميز لنقل املعارف من خمتلف اأنحاء العامل عر 

جمموعًة من احلوارات املميزة .

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  �صة  املتخ�صّ الوجهة  )اأدن��ي��ك(،  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  ك�صفت   
تنظيم اأبرز املوؤمترات الدولية واملعار�س العاملية الرائدة على م�صتوى املنطقة 
2022 والتي تت�صمن جمموعًة متنوعًة  والعامل، عن اأجندتها اخلا�صة بعام 
جهًة  ب�صفتها  “اأدنيك”،  �صركة  وت�صت�صيف  املرموقة.  العاملية  امل��وؤمت��رات  من 
ر�صم م�صتقبل  الرئي�صيني يف  الالعبني  واأح��د  االأعمال  �صياحة  رائ��دًة يف قطاع 
اأبوظبي  مكانة  تر�صخ  وا�صرتاتيجيًة  مهمًة  موؤمترات  االأعمال  فعاليات  قطاع 
باعتبارها وجهًة عامليًة رائدًة يف �صياحة االأعمال، وت�صلط ال�صوء على مقومات 
ال�صركة وا�صتعداداتها ال�صتقبال ال�صيوف واجلهات العار�صة من خمتلف اأنحاء 
امل�صتويات  اأف�صل  وفق  فعاليات  لتنظيم  اإمكاناتها  جميع  ت�صخر  والتي  العامل، 
االمارات  ودول��ة  اأبوظبي،  بها  حتظى  التي  املتميزة  العاملية  باملكانة  تليق  التي 

املنطقة والعامل«. وي�صت�صيف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك يومي 8 
و9 مايو املجل�س العاملي للمجتمعات امل�صلمة، ويتناول املوؤمتر التحديات املتعلقة 
للعلماء  ال��ري��ادي  ال���دور  ي��وؤك��د  مم��ا  املعا�صر،  االإ���ص��الم��ي  للمجتمع  باالنتماء 
واملفكرين يف قيادة االأمة، وتقدمي مقرتحات فكرية و�صرعية. كما ي�صهد مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�س خالل الفرتة بني 11 و16 مايو انطالق “املوؤمتر 
ال�صنوي ال�صاد�س للجمعية الدولية للمهنيني يف جمال اإدمان املوؤثرات العقلية”، 
والذي تنظمه اجلمعية بالتعاون املركز الوطني للتاأهيل، ويناق�س املوؤمتر الذي 
ي�صتقطب العلماء والباحثني اخلراء واملتخ�ص�صني يف جمال االإدمان ال�صلوكي 
العديد من االأوراق البحثية التي تركز على مو�صوع االإدمان. وي�صت�صيف مركز 
الطهاة  املقبل موؤمتر ومعر�س  يونيو  و2  30 مايو  الفرتة بني  يف  “اأدنيك” 
يف  الطعام  واملبدعني يف جمال  الطهاة  اأمهر  يجمع  وال��ذي   ،2022 العامليني 
مكان واحد لر�صم مالمح م�صتقبل الطهي، حيث يوفر املوؤمتر واملعر�س من�صة 

»بنك االإمارات دبي الوطني« يعزز التزامه باأجندة احلوكمة البيئية واالجتماعية

االإمارات وال�سعودية تعلنان م�ساركتهما مبعر�س فروت اأتراك�سني العاملي يف مدريد

•• دبي - وام:

اطلق بنك االإم���ارات دب��ي الوطني 
تقرير  م���ن  ال�����ص��اد���ص��ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
واالجتماعية  البيئية  احل��وك��م��ة 
ال�صنوي،  ال�������ص���رك���ات  وح���وك���م���ة 
تقرير  ب���ا����ص���م  ����ص���اب���ق���اً  امل�����ع�����روف 
اال�صتدامة الذي يو�صح بالتف�صيل 
امل�صتويات  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  اأداء 
واحلوكمة  واالجتماعية  البيئية 
العام  يف  واإجن�����ازات�����ه�����ا   »ESG«

.2021
ملعايري  وف��ق��اً  التقرير  اإع���داد  ومت 
التقارير  الإع���داد  العاملية  امل��ب��ادرة 
وان�صجاماً مع روؤية دولة االإمارات 
التنمية  واأه��داف  املتحدة  العربية 
اأق���رت���ه���ا االأمم  ال���ت���ي  امل�����ص��ت��دام��ة 

املتحدة.
التي ركز  النقاط  اأب��رز  يلي  وفيما 
البيئية  احل��وك��م��ة  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�صركات  وحوكمة  واالجتماعية 
االإم����ارات  بنك  ملجموعة   2021

دبي الوطني للعام..

نتائج  ب��ت��ح��ق��ي��ق  وجن��ح��ن��ا خ��الل��ه 
امل�صهد  ظ���ل  يف  الف��ت��ة  واإجن�������ازات 

االقت�صادي العاملي املتغري«.
ن��ت��ط��ل��ع نحو  “ ب��ي��ن��م��ا  واأ������ص�����اف 
اأن دمج احلوكمة  امل�صتقبل، ندرك 
وحوكمة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
على  ينطوي  اأعمالنا  يف  ال�صركات 
والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري 

اأي�صاً.
 وب���ف�������ص���ل خ����رات����ن����ا ال���وا����ص���ع���ة 
جمال  يف  اال�صتثنائية  واإجن��ازات��ن��ا 
االبتكار، والتي �صاهمت يف تر�صيخ 
القطاع  يف  ال������ري������ادي  م���وق���ع���ن���ا 
بقدرتنا  مت����ام����اً  ن���ث���ق  امل�������ص���ريف، 
اب��ت��ك��ارات��ن��ا ملواجهة  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
تواجهنا  التي  العديدة  التحديات 
كمجتمع عاملي نحن على اأمت الثقة 
تطلعاتنا  حتقيق  على  ق��درت��ن��ا  يف 
على  عطفاً  باال�صتدامة،  املت�صلة 
ن��ح��رزه م��ن تقدم مت�صل  م��ا نظل 
املتعلقة  اأهدافنا  اإنفاذ  وم�صتمر يف 
واالجتماعية  البيئية  باحلوكمة 

وحوكمة ال�صركات«.

كامل  ب��������دوام  م���وظ���ف���اً   9825
ينحدرون من 78 جن�صية.

اإجمايل  م��ن  ال��ن�����ص��اء  ن�صبة  ت��ب��ل��غ 
الكوادر الب�صرية يف جمموعة بنك 
االإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي 41%، 
ن�صبة متثيل  بزيادة  البنك  ويلتزم 
الن�صاء يف االإدارة العليا للمجموعة 

اإىل %25 بحلول عام 2027.
بدوام  للموظفني  امل��رون��ة  ت��وف��ري 
اإت���اح���ة �صاعات  ك��ام��ل م���ن خ���الل 

عمل مرنة واإجازات اأبوة اأطول.
برنامج  “اإك�صت�صينجر”،  ي�صم 
التطوع الداخلي من بنك االإمارات 
دبي الوطني واحلائز على اجلوائز 
موظفي  م���ن  م��ت��ط��وع��اً   902  ،

البنك.
م�������ص���اه���م���ات بنك  ق���ي���م���ة  ت����ق����در 
االإم��ارات دبي الوطني يف املبادرات 
االجتماعية باأكرث من 64 مليون 

درهم.
مبادرات احلوكمة..

م�صوؤولية  االإدارة  جمل�س  ي��ت��وىل 

ال��وط��ن��ي يف دولة  دب���ي  االإم�������ارات 
الذهبي  الت�صنيف  على  االإم���ارات 
الطاقة  ت�صميمات  “الريادة يف  يف 

.»LEED« »والبيئة
بنك االإم��ارات دبي الوطني - فرع 
اأول  الريا�س،  بالعا�صمة  القد�س 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م�����ص��ريف يف  ف���رع 
الت�صنيف  على  يح�صل  ال�صعودية 
“الريادة يف ت�صميمات  الذهبي يف 

.»LEED« »الطاقة والبيئة
البيئية  االإدارة  ن����ظ����ام  ح�������ص���ل 
ال����ت����اب����ع ل���ب���ن���ك االإم��������������ارات دب���ي 
ال���وط���ن���ي ع���ل���ى ����ص���ه���ادة االأي�������زو: 

.14001:2015
ق�صم  م����ن  م��ه��ن��د���ص��ني   6 ح�����ص��ل 
اإدارة املرافق يف البنك على اعتماد 
الطاقة  ت�صميمات  يف  “الريادة 

.»LEED« »والبيئة

املبادرات االجتماعية..
دب��ي الوطني  االإم���ارات  ي�صم بنك 
ف���ري���ق ع���م���ٍل م���ت���ن���وٍع ي��ت��ك��ون من 

االأخ�صر  ال���ع���ق���اري  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
مليون   949 ق��ي��م��ت��ه  وال���ب���ال���غ���ة 
على  ����ص���ن���دوق  اأول  وه����و  دره������م، 
م�صتوى دولة االإم��ارات يتخ�ص�س 
اأ����ص���ول  اال����ص���ت���ث���م���ار يف  ف���ق���ط يف 

عقارية م�صتدامة.
قادت �صركة االإمارات دبي الوطني 
م�صتدامة  م��ع��ام��ل��ة   24 ك��اب��ي��ت��ال 
الأ�صواق راأ�س مال الدين والقرو�س 
69 م��ل��ي��ون دره����م خالل  ب��ق��ي��م��ة 

العام 2021.
اال�صتثمار  ع���م���ل  اإط�������ار  اإط�������الق 

امل�صتدام الإدارة الرثوات.

املبادرات البيئية..
تقليل ا�ستهالك املياه 

.% بن�سبة 22 
حتقيق وفورات با�صتهالك الطاقة 
مبعدل   2021 ال�����ع�����ام  خ������الل 
%12 تعادل تكاليف قدرها 3،7 

مليون درهم.
ح�����ص��ل��ت اأرب����ع����ة م����ن ف������روع بنك 

وحماية  االإدارة  ع��ل��ى  االإ�����ص����راف 
املعنية  االأط������راف  ك��اف��ة  م�����ص��ال��ح 
ذلك،  �صبيل  ويف  املجموعة.  ل��دى 
ال���ل���ج���ان  ت���ك���ل���ي���ف ع�������دد م�����ن  مت 
مب�������ص���وؤول���ي���ات حم������ددة م����ن قبل 
ذلك،  واإىل جانب  االإدارة.  جمل�س 
���ص��ي��ا���ص��ات يف جم���االت  اإق�������رار  مت 
الر�صوة  ومكافحة  االحتيال،  اإدارة 
وحماية  البيانات،  واأم��ن  والف�صاد، 
املبلغني عن املخالفات، وا�صتمرارية 
�صماناً  االأزم�����ات  واإدارة  االأع���م���ال 
لالمتثال الأرقى معايري احلوكمة 
الر�صيدة وامل�صاءلة. فمدونة قواعد 
جمموعة  ل��دى  املعتمدة  ال�صلوك 
بنك االإمارات دبي الوطني تو�صح 
املطلوب  املهني  ال�صلوك  ت��وق��ع��ات 

من كافة املوظفني.
الرئي�س  ن��ي��ل�����ص��ون  ���ص��اي��ن  وق�����ال 
بنك  جم���م���وع���ة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
االإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي “ نفخر 
الوطني  دب����ي  االإم��������ارات  ب��ن��ك  يف 
باإطالق الن�صخة ال�صنوية ال�صاد�صة 

البيئية  احل���وك���م���ة  ت���ق���ري���ر  م����ن 
ال�صركات.  وحوكمة  واالجتماعية 
التي جنمت عن  التداعيات  ورغ��م 
 2021 كان  كوفيد-19،  جائحة 
للمجوعة  بالن�صبة  م��ث��م��راً  ع��ام��اً 

التمويل واال�ستثمار 
امل�سوؤول..

املتحدة  االأمم  مب���ب���ادئ  االل���ت���زام 
 »UNPRI« امل�����ص��وؤول  لال�صتثمار 
م�صدر  ����ص���ن���دوق  واإدارة  ه��ي��ك��ل��ة 

الع�صوية  امل��ن��ت��ج��ات  وت�����ص��دي��ر 
وال�صناعات  الطازجة  واملنتجات 

االإ�صافية امل�صاعدة.
منطقتي  ت��خ�����ص��ي�����س  مت  وق�����د 
االبتكار  ومنتدى  االبتكار  مركز 
واالأفكار  ل��الب��ت��ك��ار  اأخ�����رى  م���رة 
التجارية اجلديدة يف هذا القطاع، 
جوائز  املعر�س  �صي�صت�صيف  كما 
اأ�صبحت  التي  هب”،  “اإنوفي�صن 
حدًثا رئي�صًيا مبنا�صبة دعم ريادة 

االأعمال يف هذه ال�صناعة.
�صي�صلط معر�س فروت اأتراك�صني 
على  م���رة  الأول  ال�����ص��وء   2022
اأحد منتجات الفواكه وهي فاكهة 

الفراولة.

•• دبي- الفجر

����ص���ي�������ص���ك���ل مم����ث����ل����ون م�����ن دول�����ة 

االإمارات العربية املتحدة واململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ج������زًءا من 
ال�صرق  منطقة  من  م�صارك  وفد 
14 من  ال���  الن�صخة  االأو���ص��ط يف 
 Fruit اأتراك�صني  فروت  معر�س 
العا�صمة  يف   Attraction
االإ�صبانية مدريد، احلدث الرائد 
واخل�صروات  الفواكه  ت�صويق  يف 

يف العامل.
ي���ن���ظ���م ه������ذا احل�������دث م�����ن قبل 
و   IFEMA MADRID
FEPEX، و�صيتم انعقاد احلدث 

العر�س،  باأر�صية  اآخ��ر  مكان  ويف 
���ص��ي��ع��ر���س امل��ع��ر���س م����رة اأخ����رى 
للموؤمترات  ك����ام����اًل  ب���رن���اجًم���ا 
واالأن�����ص��ط��ة ال��ف��ن��ي��ة، مم��ا يجعله 
م���رك���ز امل���ع���رف���ة ل��ل�����ص��ن��اع��ة، مع 
جمموعة  ت�صم  جل�صات  ان��ع��ق��اد 
واملحتوى  ال�����روؤى  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
م���ن ق��ب��ل امل��ح��ا���ص��ري��ن اخل����راء 

واملتحدثني.
وت�����ع�����د م���ن�������ص���ة ف����ري���������س ف����ود 
تنظمها  ال����ت����ي  ل��وج��ي�����ص��ت��ك�����س، 
قطاعية  ك��م��ن�����ص��ة   IFEMA

اللوج�صتية  ل��ل��خ��دم��ات  ج���دي���دة 
لالأغذية الطازجة والنقل واإدارة 

�صل�صلة التريد.
اأخرى  املعر�س مرة   هذا ويظهر 
الثالثة  ب����امل����ج����االت  ال����ت����زام����ه 
املتعلقة  واخل�����دم�����ات  ل���ل���ح���ل���ول 
الزراعي:  ال��ق��ط��اع  يف  ب��االب��ت��ك��ار 
احليوية  التكنولوجيا  ا�صتقطاب 
الذكية  وامل��ي��اه  الذكية  وال��زراع��ة 
بالرتويج  ت��ق��وم  ك��م��ا  وال���ط���اق���ة، 
الكال�صيكي،  ال��ب��ي��ئ��ي  ل��ل�����ص��وق 
لت�صويق  متخ�ص�س  جم��ال  وه��و 

يف ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 4 اإىل 6 
اأكتوبر 2022 يف مدينة مدريد 
مرة  �صت�صبح  ح��ي��ث  االإ���ص��ب��ان��ي��ة، 
الفاكهة  ع����امل  ع��ا���ص��م��ة  اأخ�����رى 

واخل�صروات. 
اأكرث  م�صاركة  احل���دث  وي�ص����هد 
وم���دي���ر  م�����ص��������رت   1000 م����ن 
وم�صتورد  بالتجزئة  م�����ص��رتي��ات 
وجت�������ار ج��م��ل�����������������ة م��دع��وي�����ن من 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال��ع��ال��������������������������������������م مع 
للقي��������ام  ع��ار���ص��ة  جهة   1300
اأحدث  ومناق�صة  جتارية  باأعمال 

و���ص��ي��ن�����ص��م مم���ث���ل���ون م����ن دول����ة 
االإمارات العربية املتحدة واململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ك��ج��زء من 
املدعوة  امل�صتوردة  ال��دول  برنامج 
من  جم����م����وع����ة  اإىل  ل����ل����ح����دث 
امل�����ص��رتي��ن امل���وؤث���ري���ن م���ن جميع 
العالقات  وتعزيز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ال��ت��ج��اري��ة ب���ني االأ�����ص����واق خ���ارج 
االحت���������اد االأوروب�������������ي واالحت�������اد 
�صيت�صمن  ك����م����ا  االأوروب�����������������ي، 
الرنامج جمموعة من مناق�صات 
امل����ائ����دة امل�������ص���ت���دي���رة واجل������والت 

االجت���اه���ات واالب���ت���ك���ارات يف هذا 
القطاع.

ماريا  ق���ال���ت  امل���ن���ا����ص���ب���ة  وب����ه����ذه 
معر�س  مديرة  �صان�صيز،  خو�صيه 
فروت اأتراك�صني: “من املتوقع اأن 
يعود حدث 2022 اإىل م�صتويات 
التحديات  بعد  اجلائحة  قبل  ما 
تف�صي  عن  الناجمة  وال�صعوبات 
جائحة كوفيد-19، كما ي�صعدنا 
اأن نلعب دوراً كبرياً يف دفع عجلة 
الفواكه  �صناعة  وانتعا�س  تعايف 

واخل�صروات«. 

االإر�صادية وجل�صات ال�صركات اإىل 
.B2B ال�صركات

ال��ع��ام من  ه���ذا  ن�صخة  و���ص��ت�����ص��م 
املعر�س منطقة جديدة للمعر�س 
النا�صئة،  ال�����ص��رك��ات  م��رك��ز  ه���ي 
والتي �صيتم تخ�صي�صها لل�صركات 
التي مت اإن�صاوؤها حديًثا والتي مت 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا ب��ال��ف��رتة امل��م��ت��دة بني 
�صبتمر  و1   2021 ي��ن��اي��ر   1
امل���ن���ت���ج���ات  ق�����ط�����اع  يف   2022
االإ�صافية  وال�صناعة  ال��ط��ازج��ة 

امل�صاعدة.

العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001291/ 

اإىل املحكوم عليه : حممود �صالح حممود مر�صي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد فوري مر�صي الطراين - اجلن�صية : م�صري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 15850  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�صم املطور

 ABDULLAH HASSAN Y ALZUBAIDI : ا�صم امل�صرتي
ح��ي��ث ان امل���ط���ور امل���ذك���ور اف�����اد ب��اأن��ك��م ق���د ت��خ��ل��ف��ت��م ع���ن ����ص���داد ق�����ص��ط/ اق�صاط 
)The Square / 2102( رق�����م  ال���ع���ق���اري���ة  ال�����وح�����دة  ث���م���ن  م����ن   م�����ص��ت��ح��ق��ة 

للم�صروع )The Square( دبي.
التنفيذية،  والئ��ح��ت��ه  وت��ع��دي��الت��ه   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�صداد املبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا  االخطار. 
، ف�صوف يتم اتخاذ  اليها  امل�صار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم االإلتزام مبا ذكر 

االجراءات القانونية املن�صو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0010479 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبادي حممود حممد ا�صماعيل - جمهول حمل االإقامة 
بناء على طلب املدعية : مرك�ز �ص���ندريال للطباع�ة

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب :
اأ�صليا : توجيه اليمني املتممة للمدعية وذلك لتكملة الدليل املتمثل يف الر�صائل   - املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل   -1
ال�صادرة من املدعى عليه.  واحتياطيا ً : احلكم باإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت االإتفاق املرم بينه وبني املدعى 
له  احلا�صمة  اليمني  توجيه   : الكامل  االحتياط  �صبيل  وعلى  املطالبة.  املبلغ مو�صوع  لقيمة  املدعي  واأحقية  عليه 
بال�صيغة االآتية )اق�صم باهلل العظيم باأنني مل اأطلب من املدعية ترجمة اأوراق بلغت تكلفة ترجمتها مبلغ 2000 
املدعى  باإلزام  الدعوى : احلكم  2- ويف مو�صوع  اأقول �صهيد(.  االأوراق للرتجمة واهلل على ما  اأ�صلمها  درهم ومل 
عليه 3- ويف  املدعى  وبني  بينه  عليها  املتفق  امل�صتندات  ترجمة  قيمة  درهم  عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 2000 
امل�صروفات واالأتعاب : احلكم باإلزام املدعى عليه بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.  اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 
ال�صارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم  اإدارة الدعوى حمكمة  مكتب  اأمام   2022/05/18
)مكتب مدير الدعوى رقم 2( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007153 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليهم : 1/موؤ�ص�صة تارميانز لرتكيب االملونيوم و الزجاج
2/منري عبدالقادر ح�صن من�صور

2022/03/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 
مبثابة  املحكمة  حكمت   : بالتايل  ذ.م.م.  والزجاج  االملونيوم  لتجارة  املهذب  ل�صالح  اأعاله  بالرقم 
اإجمايل وقدره  للمدعية مبلغ  يوؤديا  باأن  والت�صامن  بالتكافل  املدعى عليهما  باإلزام   : احل�صوري 
)416442( درهم اأربعمائة و�صتة ع�صر األفا واأربعمائة واثنان واأربعون درهما - باالإ�صافة للفائدة 
القانونية على املبلغ بواقع 5% من تاريخ االدعاء وحتى ال�صداد التام على اأال تتجاوز اأ�صل الدين 

مع الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
اإخطار عديل بعزل املقاول وت�شفية مالية
MOJAU_2022- 0058440 رقم املعاملة

املخطر / حجى حجى �صامل الدر�صي الكعبي - اجلن�صية : االمارات - رقم الهوية : 784199252730504
العنوان / عجمان - م�صفوت 1 - رقم الهاتف / 0503661631

االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  �صادرة   6848  : رقم  جتارية  رخ�صة   - م(  م  )ذ  للمقاوالت  ابراهيم  يو�صف  �صركة   / اليه  املخطر 
 : االأمييل   -  065756329  -  0506465386  / الهاتف  رقم   -  5 رقم  مكتب   2 النعيمية  عجمان   / العنوان   - عجمان  حكومة 

alshahraconc@gmail.com
ال�صرح

على  �صور(   - �صيارات  مظلة   - ملحق   - اأول   - اأر�صي  )فيال  خا�س  �صكني  فيال  بناء  على  اليه  واملخطر  )املخطر(  املالك  بني  االتفاق  مت 
رقم  القطعة  رقم   -  1 م�صفوت  احلي   - م�صفوت  بقطاع   - عجمان  باإمارة   1 م�صفوت  مبنطقة  والكائنة   0494 رقم  االأر�س  قطعة 
�صادرة من دائرة البلدية والتخطيط حكومة عجمان برق�م  بناء  برخ�صة  وامل�صجلة   308760494  : لالأر�س  املميز  الرقم   -  0376
) 01BLDG100210001898 ( والعائ�دة ملكيته�ا للمال�ك )املخطر( بع�د دفع الثمن والر�صوم وامل�صاريف ويف حي�ن ع�دم التزام 
املخطر اليه ب�صروط واأحكام واليات البناء املتبعه يف الدولة واملن�صو�صة من قبل البلدية مما ت�صبب للمخطر يف ال�صرر واخل�صائر الفادحة 
نظرا لتعطل االعمال وتراكم املخالفات ب�صبب تق�صري املخطر اليه )املقاول( وبالتايل ارغب يف عزل املقاول لذلك ، نخطركم عن طريق 
الكاتب العدل برغبتي بعزل املقاول املذكور اأعاله وجميع املقاوليني امل�صاركيني من الباطن من طرف املخطر اليه )املقاول( واأخ�س بالذكر 
�صركة / اأمري ال�صحراء للمقاوالت خالل ثالثة اأيام فقط من تاريخ ا�صتالمك هذا االخطار نظرا لعدم التزام ) املخطر اليه ( بال�صروط 
واالحكام وقوانني البلدية والت�صبب يف اخل�صائر الفادحه واملخالفات ، هذا باال�صافة اإىل الت�صفية املالية و�صداد اية م�صتحقات ترتبت بناء 
على تعطل االعمال وتراكمها وتق�صري املقاول يف اداء عمله، ويف حالة الرف�س فاأنني �صاأ�صطر اآ�صفا التخاذ االجراءات القانونية مع حتملك 

كافة الر�صوم الق�صائية وامل�صاريف والتعوي�صات واتعاب املحاماة وكل ما يرتتب علي من خ�صائر،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13535 بتاريخ 2022/5/6 
يف م�صاألة حل

جاكوب ماريتيم املحدودة.
 اإىل جميع دائني ومطالبي �صركة JACOB MARITIME LTD ، وهي �صركة وجميع منحلة االأ�صخا�س املعنيني : 
يرجى مالحظة اأن �صهادة حل �صركة .JACOB MARITIME LTD ، وهي �صركة منظمة حتى االآن على النحو 

الواجب وقائمة مبوجب قوانني جمهورية جزر مار�صال ، مع عنوانها امل�صجل
تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، اأجلتيك ، ماجورو ، جزر مار�صال  اأجلتيك ، جزيرة  يف جممع ترا�صت كومباين ، طريق 
املقدمة  احلاالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 اأبريل   7 يف  ال�صركات  م�صجل  اإىل  الواجب  النحو  على 
ال�صركة  �صد  ومطالبهم  وح�صاباتهم  مطالباتهم  تقدمي  ال�صركة  �صد  واملطالبني  الدائنني  جميع  على  يتعني   ، واملقدمة 
املايل  دبي  25، مركز  الطابق   ، ال�صرقي(  )املدخل  تاور  اأنديك�س  �صميث  ريد   c/0 اإىل مديريها يف  والتف�صيل  الكتابة  يف 
،mborye@reedsmith.com : العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة االت�صال: ماري بوري ، الريد االإلكرتوين 

الهاتف: 6361 709 4 971+، يف اأو قبل 6 نوفمر 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 
االتفاقية �صيتم حظرها م�صبقا فيما يتعلق مبمتلكات واأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها.

اإخالء امل�صوؤولية : ال ي�صكل تقدمي هذا االإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، وال 
يجوز اإحياء اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاإقرار ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد 
اأ�صبحت غري  اأو  تقادم  قانون  اأي  والتي مت حظرها مبوجب  اأو م�صاهميها،  اأو م�صوؤوليها  اأو مديريها  اأ�صولها  اأو  ال�صركة 

�صاحلة الأي �صبب ، اأو فيما يتعلق باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.

اإعـــــــــــــــــالن 
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»موانئ اأبوظبي« توقع اتفاقيتني ب�ساأن م�ساريع بقطاع املوانىء يف م�سر

االنبعاثات الكربونية �صنوياً.
هيئة  اأعلنت   2019 نوفمر  ويف 
اختيار  ع���ن  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
اأكوا  �صركة  تقوده  ال��ذي  االئتالف 
لال�صتثمار  اخلليج  وموؤ�ص�صة  ب��اور 
لتنفيذ  االأف�صل”  “االئتالف 
املرحلة اخلام�صة من جممع حممد 
بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية 
بتقنية  م���ي���ج���اوات   900 ب���ق���درة 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  االأل����واح 
عاملياً  اإجن�����ازاً  الهيئة  حققت  وق���د 
تناف�صي  �صعر  اأدنى  على  بح�صولها 
عاملي بلغ 1.6953 �صنت اأمريكي 
املرحلة.  ل��ه��ذه  ���ص��اع��ة  ل��ل��ك��ي��ل��ووات 
وت�����ص��ت��خ��دم ه���ذه امل��رح��ل��ة االأل�����واح 
ثنائية  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية 
االأوجه التي ت�صمح با�صتخدام اأ�صعة 
الوجهني  ع��ل��ى  املنعك�صة  ال�صم�س 
تتبع  ن��ظ��ام  م��ع  االأم��ام��ي واخللفي 
���ص��م�����ص��ي اأح��������ادي امل����ح����ور ل���زي���ادة 
املرحلة  وت��وف��ر  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج��ي��ة 
الأكرث  النظيفة  الطاقة  اخلام�صة 
من 270 األف م�صكن يف اإمارة دبي 
وتقلل نحو 1.18 مليون طن من 

انبعاثات الكربون �صنوياً.
اآل  را�صد  بن  وي�صم جممع حممد 
مكتوم للطاقة ال�صم�صية م�صروعني 
رائدين هما: مركز االبتكار ومركز 
البحوث والتطوير. وتهدف الهيئة 
دعم  اإىل  االبتكار  من خالل مركز 
االبتكار واالإب��داع يف جمال الطاقة 
م�صتوى  ورف��ع  واملتجددة  النظيفة 
الوعي حول اال�صتدامة اإ�صافة اإىل 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ق���درات  �صقل 

تناف�صية االأعمال.

•• دبي - وام: 

العربية  االإم�������ارات  دول����ة  اأط��ل��ق��ت 
اال�صرتاتيجية  م��ب��ادرت��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
امل��ن��اخ��ي بحلول  ل��ت��ح��ق��ي��ق احل���ي���اد 
اأول  ب�����ذل�����ك  ل���ت�������ص���ب���ح   2050
االأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  دول���ة 
و�����ص����م����ال اأف����ري����ق����ي����ا ت���ط���ل���ق ه���ذه 
اأطلقت  كما  اال�صرتاتيجية  املبادرة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة احلياد  دب���ي ك��ذل��ك 
الكربوين 2050 لتوفري 100% 
من  للطاقة  االإنتاجية  القدرة  من 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر 

العام 2050.
وم�������ن اأك��������ر م���������ص����اري����ع ال���ط���اق���ة 
تنفذها  ال��ت��ي  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
لتحقيق  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
ه�����ذا ال����ه����دف جم���م���ع حم���م���د بن 
ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد 
يف  ال�صم�صية  للطاقة  جممع  اأك��ر 
العامل  م�صتوى  على  واح���د  م��وق��ع 
 5،000 االإنتاجية  قدرته  و�صتبلغ 
 2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  م���ي���ج���اوات 
مليار   50 اإىل  ت�صل  با�صتثمارات 
�صي�صهم  اك��ت��م��ال��ه  وع���ن���د  دره������م. 
اأك�������رث من  ت��خ��ف��ي�����س  امل���ج���م���ع يف 
االنبعاثات  من  طن  ماليني   6.5

الكربونية �صنوياً.
الطاير  حممد  �صعيد  معايل  واأك��د 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي اأن االأطر 
دبي  يف  وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  التنظيمية 
القطاع  مب�����ص��ارك��ة  ت�����ص��م��ح  وال���ت���ي 
الطاقة  ان��ت��اج  م�صاريع  يف  اخل��ا���س 
امل�صتثمرين  �صجعت  دب��ي  اإم���ارة  يف 

م�صاحة 4.5 كيلومرت مربع.
د�ّصن �صاحب   2020 ويف نوفمر 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
مكتوم املرحلة الثالثة بقدرة 800 
م��ي��ج��اوات م���ن جم��م��ع حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية. 
وق����د ن��ف��ذت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
امل��رح��ل��ة بتقنية االأل���واح  دب��ي ه��ذه 
ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة وفق  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
بال�صراكة  امل�����ص��ت��ق��ل  امل��ن��ت��ج  ن���ظ���ام 
م��ع ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي ت��ق��وده �صركة 
اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل /م�صدر/ 
وجمموعة “اإي دي اإف” عر �صركة 
“اإي دي اإف اإنرجي نوفل” التابعة 
لها با�صتثمارات بلغت 3.47 مليار 
الطاقة  املرحلة  درهم. وتوفر هذه 
األف   240 م���ن  الأك����رث  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
من  االأوىل  وت��ع��د  دب���ي  يف  م�����ص��ك��ن 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعها 
ت�صتخدم  ال��ت��ي  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال 

ن���ظ���ام ال��ت��ت��ب��ع ال�����ص��م�����ص��ي اأح�����ادي 
الطاقة  اإن��ت��اج��ي��ة  ل���زي���ادة  امل���ح���ور 
اأخرى  مبتكرة  تقنيات  اإىل  اإ�صافة 
ال�صم�صية  االأل����واح  تنظيف  ت�صمل 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��روب��وت��ات مب��ا يرفع 

كفاءة املحطة.
من  الرابعة  املرحلة  الهيئة  وتنفذ 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  جممع 
 950 ب���ق���درة  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة 
اإىل  ت�صل  وبا�صتثمارات  ميجاوات 
نظام  وف���ق  دره���م  م��ل��ي��ار   15.78
املرحلة  ه��ذه  وتعد  امل�صتقل.  املنتج 
موقع  يف  ا�صتثماري  م�صروع  اأك��ر 
يجمع  ال��ع��امل  م�صتوى  على  واح��د 
ال�صم�صية  ال���ط���اق���ة  ت��ق��ن��ي��ت��ي  ب���ني 
ال�صم�صية  وال�����ط�����اق�����ة  امل������رك������زة 
هذه  و�صت�صتخدم  الكهرو�صوئية. 
م�صرتكة:  تقنيات  ث���الث  امل��رح��ل��ة 
املكافئ  القطع  عاك�صات  منظومة 
ميجاوات   600 اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��درة 
/3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات 
�صم�صي  ب����رج  واأع���ل���ى  م��ن��ه��ا/  ل��ك��ل 
 262.44 ب����ارت����ف����اع  ال����ع����امل  يف 
100 م���ي���ج���اوات / ب���ق���درة  م�����رتاً 

ب��ت��ق��ن��ي��ة امل���ل���ح امل��ن�����ص��ه��ر/ واأل������واح 
 250 بقدرة  كهرو�صوئية  �صم�صية 
�صتكون  اكتمالها  وعند  ميجاوات. 
م�صاريع  اأك�����ر  ال���راب���ع���ة  امل���رح���ل���ة 
ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة على 
�صاعة   15 مل����دة  ال���ع���امل  م�����ص��ت��وى 
م���ا ي�����ص��م��ح ب���ت���واف���ر ال���ط���اق���ة على 
���ص��اع��ة. و���ص��ت��وف��ر هذه   24 م����دار 
امل��رح��ل��ة ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة لنحو 
و�صت�صهم  م�����ص��ك��ن   320،000
ط���ن من  م��ل��ي��ون   1.6 خ��ف�����س  يف 

امل�صاركة  على  العامليني  واملطورين 
يف م�صاريع جممع حممد بن را�صد 
الذي  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل 
امل�صتقل  املنتج  بنظام  الهيئة  تنفذه 
الهيئة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   .. للطاقة 
بنحو  تقدر  ا�صتثمارات  ا�صتقطبت 
40 م��ل��ي��ار دره����م م��ن خ���الل هذا 
ال�صراكة  ي�����ص��ج��ع  ال����ذي  ال���ن���م���وذج 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
يف  عاملية  قيا�صية  اأرق��ام��اً  وحققت 
مل�����ص��روع��ات الطاقة  اأدن����ى االأ���ص��ع��ار 
متتالية  م���رات  خلم�س  ال�صم�صية 
الأ�صعار  م���ع���ي���اراً  دب����ي  ب��ات��ت  ح��ي��ث 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة 

العامل.
يف  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  “نعمل  واأ������ص�����اف: 
وت��وج��ي��ه��ات �صاحب  روؤي������ة  اإط������ار 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
واالبتكار  اال�صتدامة  لتعزيز  اهلل” 
اأخ�صر  اق��ت�����ص��اد  ن��ح��و  وال���ت���ح���ول 
م�����ص��ت��دام م���ن خ����الل زي�����ادة ن�صبة 
الطاقة النظيفة واملتجددة لتحقيق 
للطاقة  دب��ي  ا�صرتاتيجية  اأه���داف 
وا�صرتاتيجية   2050 النظيفة 
لتوفري   2050 الكربوين  احلياد 
االإنتاجية  ال���ق���درة  م���ن   100%
الطاقة  م���������ص����ادر  م�����ن  ل���ل���ط���اق���ة 
 .”2050 ال��ع��ام  بحلول  النظيفة 
وتابع يعد جممع حممد بن را�صد 
اأكر  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل 
ال�صم�صية يف موقع  للطاقة  جممع 
واح����د ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل اأكر 
الروؤية  ه��ذه  لتحقيق  م�صروعاتنا 

املجمع  من  االأوىل  املرحلة  ت�صغيل 
وت�صتخدم  م��ي��ج��اوات.   13 ب��ق��درة 
األ���ف لوح   152 م��ن  اأك���رث  املحطة 
حمول   13 ب�  مت�صلة  كهرو�صوئي 
اإىل33  اجل���ه���د  ب���ت���ح���وي���ل  ت���ق���وم 
مليون   28 نحو  وتنتج  كيلوفولت 
كيلووات �صاعة من الكهرباء �صنوياً 
من  اأك���رث  تخفي�س  يف  ت�صهم  ك��م��ا 
االنبعاثات  م����ن  ط����ن  األ������ف   15

الكربونية �صنوياً.
د�صن   2017 م����ار�����س   20 ويف 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم املرحلة الثانية من 
200 ميجاوات من  املجمع بقدرة 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة 
واأول م�صروع من نوعه  اأكر  وتعد 
وفق  املنطقة  يف  ال�صم�صية  للطاقة 

نظام املنتج امل�صتقل.
الثانية  امل��رح��ل��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ون���ف���ذت 
�صركة  تقوده  حتالف  مع  بالتعاون 

االإنتاجية  ق���درت���ه  ���ص��ت�����ص��ل  ح��ي��ث 
عام  بحلول  ميجاوات   5000 اإىل 
م�صروعات  ق���درة  وت��ب��ل��غ   .2030
الطاقة ال�صم�صية التي مت ت�صغيلها 
يف املجمع 1527 ميجاوات بتقنية 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  االأل����واح 
بقدرة  م�������ص���اري���ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ول������دى 
التنفيذ  ق��ي��د  م��ي��ج��اوات   1333
الكهرو�صوئية  االأل������واح  بتقنيتي 
اإ�صافة  املركزة  ال�صم�صية  والطاقة 
اأخ�����رى  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  م����راح����ل  اإىل 
ميجاوات   5000 اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
و�صلت  وق��د   .2030 ع��ام  بحلول 
للطاقة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  ن�صبة 
من   11.4% نحو  اإىل  النظيفة 
اإجمايل مزيج الطاقة يف دبي ومن 
 14% نحو  اإىل  ت�صل  اأن  املتوقع 

بنهاية العام اجلاري.

مت   2013 اأك�����ت�����وب�����ر   22 ويف 

/املطور  ال�����ص��ع��ودي��ة  باور”  “اأكوا 
كيه”  اإ���س  “تي  و�صركة  الرئي�س/ 
الرئي�س/  /امل����ق����اول  االإ����ص���ب���ان���ي���ة 
مليار   1.2 اإىل  ت�����ص��ل  وب��ت��ك��ل��ف��ة 
“�صعاع  �صركة  وك��ان جلهود  دره��م. 
هيئة  اأ�ص�صتها  ال��ت��ي   ”1 للطاقة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي م��ع االئتالف 
الذي تقوده “اأكوا باور” و “تي اإ�س 
اإجن��از االأعمال  دور فاعل يف  كيه” 
بكفاءة وحرفية عالية حيث ت�صمن 
اأكرث من مليون  امل�صروع  العمل يف 
ون�����ص��ف م��ل��ي��ون ���ص��اع��ة ع��م��ل اآمنة 
ا�صابات  اأي������ة  ت�����ص��ج��ي��ل  دون  م����ن 
وتوفر  ال��ت��ن��ف��ي��ذ.  ع��م��ل��ي��ة  خ�����الل 
املرحلة الثانية من املجمع الطاقة 
األف م�صكن يف   50 النظيفة لنحو 
دبي وت�صهم يف تخفي�س 214 األف 
�صنوياً.  الكربون  انبعاثات  طن من 
تركيب  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  وت�����ص��م��ن��ت 
لوح كهرو�صوئي على  2.3 مليون 

% طاقة نظيفة يف دبي بحلول 2050 جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية ركيزة اأ�سا�سية للو�سول اإىل 100 

موانئ اأبوظبي. تن�س االتفاقيتان على قيام جمموعة موانئ 
اأبوظبي بتطوير وت�صغيل واإدارة حمطة متعددة االأغرا�س يف 
ميناء �صفاجا البحري وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة ملوانئ 
متعددة  للمحطات  امل�صرية  املجموعة  و�صركة  االأحمر  البحر 

االأغرا�س، الذراع التجارية لوزارة النقل امل�صرية.
 يعتر م�صروع املحطة متعددة االأغرا�س مبيناء �صفاجا اأحد 
على  اال�صرتاتيجي  للموقع  نظرا  الهامة  القومية  امل�صاريع 
 2024 ع��ام  اإمتامها يف  ل��دى  �صتوفر  وال��ت��ي  االأح��م��ر  البحر 
اأنواع  جميع  مناولة  على  ق��ادرة  مرت   1،000 بطول  اأر�صفة 

الب�صائع العامة وال�صائبة اجلافة وال�صائلة.
  و�صيقدم امل�صروع امل�صرتك مل�صتخدمي امليناء جمموعة وا�صعة 
واإدارة  ال�صفن؛  ح��رك��ة  اإدارة  ت�صمل  البحرية  اخل��دم��ات  م��ن 

وتوفري  امل��الح��ي��ة؛  امل�����ص��اع��دات  وت��وف��ري  اخل��ط��رة؛  الب�صائع 
م��ع��دات اإط��ف��اء احل��رائ��ق وال��وق��اي��ة منها؛ واأم��اك��ن خم�ص�صة 
ال�صفن،  واإر����ص���اد  امل��را���ص��ي،  �صيانة  وخ��دم��ات  ال�صفن؛  لر�صو 

و�صحب ال�صفن، وحلول االإر�صاء بالربط واالإبحار.
اللواء  م��ن  ك��ل  قبل  م��ن  املبدئية  االتفاقية  توقيع  مت  فيما    
مهند�س حممد عبدالرحيم، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة 
 – التنفيذي  الرئي�س  املزروعي،  و�صيف  االأحمر  البحر  ملوانئ 

قطاع املوانئ، جمموعة موانئ اأبوظبي.
واإدارة  وت�صغيل  تطوير  اأعمال  املبدئية  االتفاقية  هذه  تغطي 
ال�صيخ  �صرم  م��وان��ئ  يف  ال�صياحية  لل�صفن  وحم��ط��ات  اأر�صفة 
ت�صهم  اإىل جانب تقدمي خدمات م�صاندة  والغردقة و�صفاجا، 

يف تو�صيع اأعمال ال�صفن ال�صياحية يف م�صر .

•• القاهرة -وام:

وقعت جمموعة موانئ اأبوظبي و الهيئة العامة ملوانئ البحر 
بخ�صو�س  مبدئية  واتفاقية  واأحكام  �صروط  اتفاقية  االأحمر 
ال�صريط  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �صيتم  رئ��ي�����ص��ي��ة  م��ي��ن��ائ��ي��ة  م�����ص��اري��ع 
ال�صاحلي امل�صري و ذلك بح�صور معايل الفريق مهند�س كامل 

الوزير وزير النقل امل�صري.
وق���ع ات��ف��اق��ي��ة ال�����ص��روط واالأح����ك����ام ال���ل���واء م��ه��ن��د���س حممد 
البحر  العامة ملوانئ  الهيئة  اإدارة  عبدالرحيم، رئي�س جمل�س 
االأح��م��ر وال��ل��واء ب��ح��ري ع��ب��دال��ق��ادر دروي�����س، رئي�س جمل�س 
االأغرا�س  متعددة  للمحطات  امل�صرية  املجموعة  �صركة  اإدارة 
و�صيف املزروعي، الرئي�س التنفيذي – قطاع املوانئ، جمموعة 

»�سياحة ال�سارقة »ت�ستعر�س خططها الرتويجية يف »�سوق ال�سفر العربي 2022«

وزارة الطاقة والبنية التحتية تكرم 
املدير االإقليمي ملوؤ�س�سة »البعثة اإىل البحارة«

لدعم  امل��ب��ادرات  م��ن  ع���ددا  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
التي  االأزرق”  جلي�صنا  “دعًما  م��ب��ادرة  بينها  م��ن  ال��ب��ح��ارة 
البحارة خالل تواجدهم يف  اإىل حت�صني جودة حياة  تهدف 
دولة االإمارات وحماية حقوقهم ف�صاًل عن م�صاعدة البحارة 
ولفتت اإىل اأن دولة  يف تخطي التحديات التي يواجهونها”. 
بت�صنيف  “كوفيد-19”  جائحة  خ��الل  ب���ادرت  االإم�����ارات 
ويتواجدون  االأولوية”  “عمال من ذوي  اأنهم  البحارة على 
مثل  يف  رئي�صة  خدمة  ويقدمون  الوباء،  مواجهة  خط  على 

هذه الظروف.

•• دبي -وام: 

التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  ك��رم��ت 
ملوؤ�ص�صة  االإقليمي  املدير  ب��ورم��ان،  اآن��دي 
“البعثة اإىل البحارة” يف منطقة ال�صرق 
جلهوده  تقديرا  اآ�صيا  وج��ن��وب  االأو���ص��ط 
ومتابعة  ال���ب���ح���ارة  دع����م  يف  واإجن�����ازات�����ه 
احتياجاتهم خالل فرتة عمله يف الدولة 
والتي قاربت على االنتهاء وذلك يف اإطار 
التي  االأزرق”  جلي�صنا  “دعًما  م��ب��ادرة 
تتبناها الوزارة. واأ�صادت �صعادة املهند�صة 
وزير  م��ع��ايل  م�صت�صار  م��ال��ك  اآل  ح�صة 
النقل  ل�صوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 

البحري بجهود موؤ�ص�صة “البعثة اإىل البحارة” وهي موؤ�ص�صة 
خريية تقدم امل�صاعدات الطارئة والدعم للبّحارة. واأثنت على 
جهود بورمان خالل فرتة قيادته للموؤ�ص�صة من حيث رعاية 
جائحة  فرتة  خالل  �صيما  ال  لهم؛  الدعم  وتقدمي  البحارة 
العاملني  بالبحارة  االهتمام  “ يعد  وقالت  “كوفيد-19«. 
البحري.. النقل  �صناعة  ركائز  اأه��م  من  ال�صفن  منت  على 

ولطاملا كانت دول��ة االإم��ارات يف طليعة ال��دول التي حتر�س 
على �صمان رفاهية جمتمع البحارة.. ومواكبة لذلك اأطلقت 

•• ال�صارقة-وام: 

ت�����ص��ارك “ هيئة االإمن����اء ال��ت��ج��اري و 
الن�صخة  “ يف  ب��ال�����ص��ارق��ة  ال�����ص��ي��اح��ي 
ال�صفر  “�صوق  م��ع��ر���س  م���ن  ال�29 
دبي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  ال���ذي  العربي” 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي خ��الل ال��ف��رتة من 
وي�صلط  اجل�����اري  م��اي��و   12 اإىل   9
ال�صفر  �صناعة  م�صتقبل  على  ال�صوء 

وال�صياحة.
احلدث  هذا  يف  الهيئة  م�صاركة  تاأتي 
العاملي من واقع التزامها الرا�صخ بدعم 
وامل�صتقبلية يف  امل�صاريع احلالية  اأبرز 
ال�صياحية  الوجهات  وتعزيز  االإم���ارة 
ا�صتقطاب مزيد  اأجل  وتطويرها من 
االإم�����ارة  اإىل  ال������زوار  ال�����ص��ي��اح و  م���ن 
واك��ت�����ص��اف ف��ر���س ت��ع��اون ج��دي��دة مع 

•• دبي-وام:

العربي  ال�صفر  �صوق  معر�س  يناق�س 
املقبل  االث��ن��ني  ينطلق  ال��ذي   2022
حتت �صعار “ م�صتقبل ال�صفر وال�صياحة 
املتعلقة  االجتاهات  “ اأح��دث  الدولية 
والتكنولوجيا  وال�����ص��ف��ر  ب��ال�����ص��ي��اح��ة 
والنقل واال�صتدامة مب�صاركة 1500 
على  دول���ة   112 م��ن  ع��ار���ص��ة  �صركة 
م����دار اأرب���ع���ة اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة وذل����ك يف 

مركز دبي التجاري العاملي.
ال�صفر  ������ص�����وق  م����ع����ر�����س  وي����ع����ق����د 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز   2022 ال��ع��رب��ي 
وال�صركاء  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري  دب�����ي 
االقت�صاد  “ دائ����رة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
وجهة،  ك�����ص��ري��ك  ب���دب���ي  وال�����ص��ي��اح��ة 
ك�صريك  لل�صيافة  اإع��م��ار  وجمموعة 
ف��ن��دق��ي ر���ص��م��ي، وط�����ريان االإم������ارات 

ك�صريك طريان ر�صمي«.
مديرة  ك���ورت���ي�������س،  دان���ي���ي���ل  وق����ال����ت 
معر�س �صوق ال�صفر العربي يف ال�صرق 
العربي  ال�����ص��ف��ر  ����ص���وق  اإن  االأو�����ص����ط 
�صناعة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي���وؤك���د   2022

الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو 
مكانة  وتر�صيخ  تعزيز  يف  املتمثلة  و 
رائدة  �صياحية  وجهة  عامليا  االإم����ارة 
منتجاتها  يف  ا�صتثنائي  بتنوع  تتمتع 
تلبي  ال���ت���ي  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  وجت���ارب���ه���ا 
متطلبات وتطلعات ال�صياح من جميع 
الهيئة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 
عام  ك���ل  ت���ك���ون يف  اأن  ع��ل��ى  حت���ر����س 
جزءا فاعال من هذه املن�صة الدولية 
اخل���راء  ال��ت��ي جت��م��ع حت��ت مظلتها 
تظاهرة  يف  ال��ق��رار  و�صناع  واملعنيني 
���ص��ي��اح��ي��ة مم��ي��زة اأث��ب��ت��ت ع��ل��ى مدار 
يف  الكبري  ودوره����ا  ق��درت��ه��ا  ال�صنوات 
العاملي  ال�صياحي  القطاع  ر�صم معامل 
ملهمة  م�صتقبلية  ت�����ص��ورات  وب���ن���اء 
م�صاركة  اأهمية  امل��دف��ع  واأك���د  ح��ول��ه. 

العربي دراب��ر- عالء الدين لل�صركات 
النا�صئة، 2022 التي �صتتاح الفر�صة 
���ص��رك��ة نا�صئة   15 اأم����ام  م��ن خ��الل��ه��ا 
للح�صول على متويل ا�صتثماري ي�صل 
فيما  اأمريكي  دوالر  اإىل ن�صف مليون 
االفرتا�صية من  الن�صخة  اإط��الق  يتم 

املعر�س يف 17 و18 مايو احلايل.
ن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  اأن  واأو���ص��ح��ت 
قمم  تت�صمن  امل��ع��ر���س  م���ن   2022
على  ال�صوء  �صت�صلط  التي  الوجهات 
ال�صعودية  الرئي�صية  امل�����ص��ادر  اأ���ص��واق 
منتدى  وان���ع���ق���اد  وال���ه���ن���د  وال�������ص���ني 
اجليل  ال�صتك�صاف  دبي”  “اأرايفال 
واالبتكارات  االجت���اه���ات  م��ن  ال���ق���ادم 
�صيتم  ك���م���ا  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ل���الأن�������ص���ط���ة 
ت�صليط ال�صوء على قطاعات الطريان 
الريا�صية  وال�������ص���ي���اح���ة  وال����ف����ن����ادق 
و����ص���ي���اح���ة ال���ت���ج���زئ���ة وت��ن��ظ��ي��م ن����دوة 
ال�صيافة،  خا�صة لال�صتثمار يف قطاع 
لرابطة  مم��ي��زة  م�����ص��ارك��ة  ع��ن  ف�صال 
خاللها  ت��ق��دم  العاملية  االأع��م��ال  �صفر 
والبحث  للعمل  �صفر  حمتوى  اأح��دث 

والتعليم .

ال�صفر  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ت���ام  ���ص��ب��ه  ب�صكل 
وج���ود من�صة  يتطلب  م��ا  وال��ط��ريان 
تطورات  على  ال�صوء  لت�صليط  ب��ارزة 
وا�صتعرا�س  وع��امل��ي��ا  حمليا  ال��ق��ط��اع 
الروؤى واخلطط امل�صتقبلية لل�صياحة 
يف  م�����ص��ارك��ت��ن��ا  “ت�صكل   : وق������ال   ..
لتعزيز  مثالية  فر�صة  املعر�س  ه��ذا 
التوا�صل بني جميع االأطراف املعنية 
وبحث �صبل اإعادة بناء �صراكات فعالة 
معايري  وحتقيق  االإبتكار  على  قائمة 
اال�صتدامة ملنظومة ال�صفر وال�صياحة 

العاملية«.
تعد فر�صة  امل�صاركة  اأن هذه  واأ�صاف 
مم���ي���زة ال���ص��ت��ع��را���س االإم���ك���ان���ي���ات و 
امل���ق���وم���ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة ل��ل�����ص��ارق��ة يف 
ال���ق���ط���اع���ات  و  امل������ج������االت  خم���ت���ل���ف 
ال�صيخ  ال�صمو  لروؤية �صاحب  ترجمة 

خطط  ا���ص��ت��ع��را���س  اإىل  ال���ع���ام  ه����ذا 
االإمارة الرتويجية ال�صتقطاب املزيد 
�صركائها  م��ع  ال��ت��ع��اون  و  ال�صياح  م��ن 
“جناح  يف  امل�صاركني  اال�صرتاتيجيني 
الوعي  تر�صيخ  اأج���ل  م��ن  ال�صارقة” 
اإىل  ال�صياحية  وامل�صاريع  باخلدمات 
اأحدث  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  ج��ان��ب 
م�صتجدات االإمارة �صياحيا والتجارب 
املتنوعة املتاحة يف االإمارة لبناء قطاع 

�صياحي م�صتدام.
و اأكد �صعادة خالد جا�صم املدفع رئي�س 
وال�صياحي  ال��ت��ج��اري  االإمن�����اء  هيئة 
ال�صفر  “�صوق  معر�س  اأن  بال�صارقة 
اإنتقالية  مرحلة  يف  ي��اأت��ي  العربي” 
ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  ي�����ص��ه��ده��ا  م��ه��م��ة 
للو�صع  ال���ع���ودة  م���ع  ال��ع��امل��ي ح��ال��ي��ا 
اجلائحة  ق��ي��ود  زوال  اإث���ر  الطبيعي 

ال�صركات  و  املوؤ�ص�صات  اأه��م  نخبة من 
العاملية يف القطاع ال�صياحي. وت�صلط 
امل��ع��ر���س على  خ���الل  ال�����ص��وء  الهيئة 
�صياحة  وخ����ط����ط  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال�صارقة لتعزيز الثقة عامليا يف ال�صوق 
مراحل  خ�����الل  امل���ح���ل���ي  ال�������ص���ي���اح���ي 
الطبيعي  ل��ل��و���ص��ع  وال���ع���ودة  ال��ت��ع��ايف 
الرتويج  ع��ن  ف�صال  اجل��ائ��ح��ة  عقب 
ل���ل���م�������ص���اري���ع ال�������ص���ي���اح���ي���ة اجل����دي����دة 

الكرى يف االإمارة .
وحت���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 
�صنوي  ب�صكل  ال����دويل  امل��ع��ر���س  ه���ذا 
اإ�صتثنائية  يوفره من فر�س  ملا  نظرا 
جلميع العاملني يف �صناعة ال�صياحة 
لاللتقاء والتوا�صل وتبادل اخلرات 

والتعرف على اأف�صل املمار�صات .
الهيئة من خالل م�صاركتها  و ت�صعى 

وت�صمح  العمل  ب��ط��اق��ات  اإىل  احل��اج��ة 
للعار�صني والزوار مب�صاركة التفا�صيل 
وال��ك��ت��ي��ب��ات وامل������واد ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة عر 
املا�صحات ال�صوئية املبتكرة والبطاقات 
ال���ع���ام من  ه����ذا  دورة  ���ص��ت�����ص��ه��د  ك��م��ا 
ال�صفر  �صوق  م�صابقة  اإط��الق  احل��دث 

االأر�����ص����ي����ة ب��ن�����ص��ب��ة ت���زي���د ع����ن 85? 
وجتاوز  ال�صابق  العام  بن�صخة  مقارنة 
م�صاحة العار�صني يف ال�صرق االأو�صط 

م�صتويات ن�صخة 2019.
�صيك�صف  امل��ع��ر���س  اأن  اىل  واأ�����ص����ارت 
�صتلغي  ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة  ع���ن  ال��ن��ق��اب 

ال�صفر حيث نوا�صل مواجهة حتديات 
جائحة كوفيد-19 مع حتديد كيفية 

دفع عجلة هذه ال�صناعة اإىل االأمام.
ال�صياحة  �صناعة  “ انتع�صت  واأ�صافت 
ارتفاعا  �صهدنا  حيث  ملحوظ  ب�صكل 
زي��ادة م�صاحة  امل�صاركة مع  وا�صحا يف 

مرتات مربعة . من جانبه قال �صعادة 
هيئة  رئي�س  املدفع  �صامل  علي  �صعادة 
نحر�س  الدويل:”  ال�����ص��ارق��ة  م��ط��ار 
يف  م�صاركتنا  خ��الل  وم��ن  الهيئة  يف 
 2022 معر�س �صوق ال�صفر العربي 
التي  اجلهود  ا�صتكمال  و  تعزيز  على 
تبذلها اإمارة ال�صارقة لتن�صيط قطاع 
ال�صياحة واإبراز جتربتنا الناجحة يف 
التعامل و الت�صدي جلائحة كوفيد- 
ال�صالمة  و  االأم��ن  �صبل  وتوفري   19
ت�صليط  و  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  للم�صافرين 
ال�������ص���وء ع���ل���ى امل����راف����ق واخل����دم����ات 
التطوير  وم�صاريع  اجلديدة  الذكية 
وال��ت��و���ص��ع��ة جل����ذب ���ص��رك��ات ط���ريان 
ال�صارقة  م��ط��ار  اإىل  ج��دي��دة  و�صحن 

الدويل«.

ال�صياحة  ل���ق���ط���اع  ال����رائ����د  ال���ع���امل���ي 
ال�صرق  ملنطقة  واخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي 
االأو�����ص����ط مي��ث��ل ف��ر���ص��ة ل��ع��ر���س ما 
ال�صارقة من وجهات  اإم��ارة  به  حتفل 
ال�صيما  مم���ي���زة  ���ص��ي��اح��ي��ة  وم����ع����امل 
بني  جتمع  ال��ت��ي  امل��واق��ع  و  املحميات 
باتت  ال��ت��ي  و  ال��ط��ب��ي��ع��ة  و  ال�����ص��ي��اح��ة 
حتظى باإقبال متزايد من قبل ال�صياح 
يف املنطقة والعامل. و اأ�صارت �صعادتها 
جناح  �صمن  الهيئة  م�صاركة  اأن  اإىل 
العام  ه��ذا  �صرتكز  باملعر�س  االإم����ارة 
�صفاري  اأك���ر  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��ف��اري  على 
يف ال����ع����امل خ������ارج اأف���ري���ق���ي���ا وال�����ذي 
ينفرد باإحتوائه على اأكرث من 120 
احلياة  لنمط  مم��اث��ل��ة  بيئة  يف  ن��وع��ا 
االأفريقية وعلى م�صاحة ثمانية كيلو 

�صوق  معر�س  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�صارقة 
ال�����ص��ف��ر ال��ع��رب��ي مل���ا حت��ت�����ص��ن��ه اإم����ارة 
ال�����ص��ارق��ة م���ن م��ن��ت��ج ���ص��ي��اح��ي فريد 
متنوع التجارب جلميع اأفراد العائلة 
ال��ع��م��ري��ة وتنوع  ال��ف��ئ��ات  ب��اخ��ت��الف 
بوجهات  متيزها  ظل  يف  االإهتمامات 
تلبي تطلعات حمبي ال�صياحة البيئية 
يف  اخلارجية  واالأن�صطة  وامل��غ��ام��رات 
الطبيعة فيما تواكب من جهة اأخرى 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  ع�����ص��اق  اه��ت��م��ام��ات 
وال���رتف���ي���ه ل������رثاء اأج����ن����دة االإم�������ارة 

احلافلة على مدار العام .
����ص���ع���ادة ه���ن���ا �صيف  ق���ال���ت  ب�����دوره�����ا 
البيئة  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال���������ص����وي����دي 
اإن  ال�صارقة  يف  الطبيعية  واملحميات 
املعر�س  العربي  ال�صفر  معر�س �صوق 

معر�س �سوق ال�سفر العربي 2022 يناق�س االجتاهات املتعلقة بال�سياحة والتكنولوجيا والنقل واال�ستدامة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

ال���ي���وم اجل��م��ع��ة اجلولة  ت��ن��ط��ل��ق    
االأخرية من بطولة اأبوظبي جراند 
�صالم للجوجيت�صو ملو�صم 2021 - 
اأرينا  �صالة جوجيت�صو  يف    2022
 8 وال��ت��ي ت�صتمر ح��ت��ى  اأب��وظ��ب��ي  يف 
م��اي��و اجل�����اري مب�����ص��ارك��ة م���ا يزيد 
 42 1000 الع��ب والعبة من  عن 
والرازيل  االإم��ارات  تتقدمهم  دولة 

وكولومبيا.

برنامج حافل 
ت��ق��ام اجل��ول��ة االأخ�����رية م��ن بطولة 
للجوجيت�صو  �صالم  جراند  اأبوظبي 
ملو�صم 2021 - 2022  على مدى 
ثالثة اأيام، حيث ي�صهد اليوم االأول 
ال��ت��ي تنطلق  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  م��ن��اف�����ص��ات 
�صباحا،   11 ال�����ص��اع��ة  يف  ن��زاالت��ه��ا 
الفائزين  اإىل مرحلة تتويج  و�صوال 

عند ال�صاعة 5 م�صاء.
االأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت��وا���ص��ل 
احلما�صية من البطولة مع مناف�صات 
 5 ال�صاعة  تبداأ  التي  الب�صاط  ملكة 
عند  الفائزات  بتويج  وتختتم  م�صاء 

ال�صاعة 6:30 م�صاء. 
ال��ث��اين م��ن البطولة  ال��ي��وم  وي���ب���داأ 
مبناف�صات فئة االأ�صاتذة التي تنطلق 
يتّوج  ف��ي��م��ا  ���ص��ب��اح��ا،   11 ال�����ص��اع��ة 
م�صاء.   5 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  ال���ف���ائ���زون 
مع  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  وتختتم 

تبداأ  التي  الب�صاط  ملك  مناف�صات 
بتويج  وت��خ��ت��ت��م  م�����ص��اء   5 ال�����ص��اع��ة 

الفائزين ال�صاعة 6:30 م�صاء. 
الثالث  ال����ي����وم  م��ن��اف�����ص��ات  وت����ب����داأ 
ال�صاعة  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن  واخل���ت���ام���ي 
11 �صباحا بنزاالت فئة املحرتفني 
ال�صاعة  ال��ف��ائ��زي��ن  بتتويج  وتنتهي 
الوزن  اإج�����راءات  وت��ب��داأ  م�����ص��اء.   5
ال���ر����ص���م���ي���ة جل��م��ي��ع امل�������ص���ارك���ني يف 
�صباحا   10-8 ال�صاعة  البطولة يف 

اأيام اجلمعة وال�صبت واالأحد.

مكانة خا�سة جلولة اأبوظبي 
بالغة  ب���اأه���م���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  حت���ظ���ى 
االأول  باملركز  الفائزين  كونها متنح 
3000 نقطة يف الت�صنيف ال�صنوي 
املعتمد لدى رابطة اأبوظبي ملحرتيف 
للفائزين  و2400  اجل��وج��ي��ت�����ص��و، 
نقطة  و1800  ال����ث����اين،  ب���امل���رك���ز 
يعزز  مما  الثالث،  باملركز  للفائزين 
من فر�س املتناف�صني للفوز بجائزة 
للجوجيت�صو  ال���ع���امل���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
جولة  جوائز  قيمة  وتبلغ  ال�صنوية. 
للجوجيت�صو  �صالم  جراند  اأبوظبي 
الأ�صحاب  اأمريكي  دوالر  األف   225

املراكز االأوىل.

ـــع جنوم  مــ�ــســاركــة وا�ــســعــة الأمل
الب�ساط حمليا وعامليا 

اأكدت  التي  االأ�صماء  اأب��رز  بني  وم��ن 
جمموعة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 

الرازيليني  ال��الع��ب��ني  اأف�����ص��ل  م��ن 
احلزام  حامل  بينريو  لوكا�س  مثل 
االأ�����ص����ود، وال�����ذي ���ص��ي��ن��اف�����س يف فئة 
ك��ج��م، وكايو   62 امل��ح��رتف��ني حت��ت 
 69 حت��ت  ما�صيدو  وتياجو  اأمل��ي��دي��ا، 
ك��ج��م، واأن���در����ص���ون ف���ريي���را  الذي 
ال��ب�����ص��اط يف جولة  م��ل��ك  بلقب  ف���از 
ل��ن��دن يف ف��ئ��ة احل����زام االأ����ص���ود حتت 
ال���دو����ص���ري من  وب�����در  ك���ج���م،   85
ال��ب��ح��ري��ن ح�����زام ب��ن��ف�����ص��ج��ي، حيث 
يناف�س يف فئة املحرتفني حتت 69 
مينينكو  اأنطون  واالأ���ص��رتايل  كجم، 
املحرتفني حتت  فئة  اأ�صود يف  ح��زام 
مانويل  واالأم����ري����ك����ي  ك���ج���م،   69
اأج�����ي�����الر ح�������زام اأ������ص�����ود حت����ت 69 
فران�صي�صكو  واالإي�����ط�����ايل   ، ك��ج��م 
كجم،  جيوفاين حزام بني حتت 94 
حزام  ال�����ص��اروين  روز  وال��ه��ول��ن��دي��ة 

بني - اأ�صود حتت 55 كجم.
التي  االإم����ارات����ي����ة  االأ�����ص����م����اء  وم�����ن 
من  ك��ل  البطولة  يف  بقوة  �صتناف�س 
ع��م��ر ال��ف�����ص��ل��ي يف م��ن��اف�����ص��ات ملك 
ال��ب�����ص��اط، وف��ي�����ص��ل ال��ك��ت��ب��ي، وعلي 
وحمد  البلو�صي،  وع��ب��داهلل  م��ب��ارك، 
امل��ن��ه��ايل، ونا�صر  ال��ف��ال���ص��ي، وع��ل��ي 
الريكي، وعبداهلل املرزوقي عن فئة 
االأ���ص��ات��ذة، وزاي���د ال��ك��ث��ريي، وذياب 
ال��ن��ع��ي��م��ي، وخ��ال��د ال�����ص��ح��ي، وف���راج 
و�صلطان  زاي�����د،  و����ص���امل  ال��ع��ول��ق��ي، 
ال����ع����وي���������س، وحم����م����د ال�������ص���وي���دي، 
ال�صكيلي،  وحمدة  عبداهلل،  وبلقي�س 

املطرو�صي،  وب�صاير  �صرمي،  وميثاء 
و�صريفة النعماين، وودمية اليافعي، 

ومها الهنائي عن فئة املحرتفني.
الب�صاط  وم��ل��ك��ة  م��ل��ك  م��ن��اف�����ص��ات 

ت�صتقطب اأف�صل جنوم اللعبة 
تعتر مناف�صات ملك وملكة الب�صاط 
اإح���دى اأه��م ال��ب��ط��والت امل��رم��وق��ة يف 
م�صتوى  على  اجلوجيت�صو  ري��ا���ص��ة 

تخ�صي�صها  ج���رى  وال���ت���ي  ال���ع���امل، 
والالعبات  الالعبني  من  ملجموعة 
للم�صاركة يف  دع��وت��ه��م  ال��ذي��ن مت��ت 
ال�صابقة  البطولة، وفقاً الإجنازاتهم 

وعلى  ال��ع��امل��ي��ة،  املناف�صات  اأق���وى  يف 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  راأ����ص���ه���ا 
واأبوظبي  اجل��وج��ي��ت�����ص��و،  مل���ح���رتيف 

جراند �صالم. 
"ملك  م���ن���اف�������ص���ات  يف  وي�����������ص�����ارك 
االأوائل  امل�صنفني  من  الب�صاط" 6 
يف ال��ع��امل، وه��م ال��رازي��ل��ي مرييان 
األفي�س حامل ذهبية اأبوظبي جراند 
وجولة   ،2022 لندن  جولة  �صالم 
ومواطنه   ،2020 جانريو  دي  ريو 
رودين جونيور حامل ذهبية بطولة 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو 
�صالم  ج��ران��د  واأب��وظ��ب��ي   ،2017
والبطل   ،2016 ل��ن��دن  ج��ول��ة   –
ال��ف�����ص��ل��ي �صاحب  االإم����ارات����ي ع��م��ر 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ذه��ب��ي��ة 
بني(  )ح���زام  اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف 
2021، والرازيلي لوكا�س بينريو 
�صالم  جراند  اأبوظبي  ذهبية  حامل 
ومواطنه   ،2020 م��ي��ام��ي  ج��ول��ة 
واأل��ي�����ص��ادرو ����ص���ودري، ح��ام��ل ذهبية 
اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���ص��الم – ري���و دي 
جانريو 2019، واالأمريكي اإ�صحاق 
الن�صخة  مناف�صات  بطل  دودي��رل��ني 
الرابعة من ملك الب�صاط – طوكيو 

 .2019
"ملكة  م��ن��اف�����ص��ات  �صعيد  ع��ل��ى  اأم����ا 
الب�صاط" ف�صت�صهد م�صاركة جمموعة 
اأبرز النجمات الرازيليات مثل  من 
على  ح�صلت  والتي  نا�صيمينتو،  يارا 
ذه��ب��ي��ة اأب���وظ���ب���ي ج���ران���د ����ص���الم – 

ج��والت ري��و دي ج��ان��ريو، ومو�صكو، 
 ،2021 عام  يف  وميامي  واأبوظبي، 
ذهبية  ����ص���اح���ب���ة  ���ص��ي��ل��ف��ا  وث���ال���ي���ت���ا 
اأبوظبي جراند �صالم – جولة لندن 
حاملة  ب��و���ص��ري  وج��ول��ي��ا   ،2022
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ذه��ب��ي��ة 
 ،2020 اجل���وج���ي���ت�������ص���و  مل����ح����رتيف 
– جولة  ���ص��الم  واأب���وظ���ب���ي ج���ران���د 
جانريو  دي  وريو  اأبوظبي 2021، 
حاملة  ����ص���وزا  واإجن���ري���د   ،2020
ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  اأب���وظ���ب���ي  ذه��ب��ي��ة 
ورفاييال   ،2021 اجل��وج��ي��ت�����ص��و 

بريتولوت، وريبيكا ميا. 
دوديرلني  اإ�صحاق  االأمريكي  ويقول 
بطل مناف�صات الن�صخة الرابعة من 
اأن  ملك الب�صاط – طوكيو 2019، 
املهمة من  ه��ذه اجلولة  التواجد يف 
ميثل  �صالم  جراند  اأبوظبي  بطولة 
�صيناف�س  ك��ون��ه  ل���ه،  اأه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة 
امل��ح��رتف��ني وب��ط��ول��ة ملك  يف ف��ئ��ة 
فر�صه  �صيعزز  الذي  االأم��ر  الب�صاط 
يف حت���ق���ي���ق اإجن��������از م��ت��م��ي��ز وغ���ري 
ثاليتا  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  م�����ص��ب��وق. 
اأبوظبي  ذه���ب���ي���ة  ���ص��اح��ب��ة  ���ص��ي��ل��ف��ا 
جراند �صالم – جولة لندن 2022 
اأن��ه��ا يف غ��اي��ة ال�����ص��ع��ادة ل��ل��ت��واج��د يف 
البطولة م�صيدة باأجوائها التناف�صية 
بها  تتمتع  التي  الهائلة  واالإمكانات 
اأنها ت�صارك  اأبوظبي، موؤكدة  مدينة 
للمناف�صة وتقدمي اأداء يواكب �صعيها 

العتالء من�صة التتويج.

خطا كل من فينيك�س �صنز وميامي هيت خطوة اأوىل نحو بلوغ نهائي املنطقتني 
كرة  دوري  اوف" من  "بالي  االإق�صائية  االأدوار  من  تواليا  وال�صرقية  الغربية 
ال�صلة االأمريكي للمحرتفني بتقدمهما بنتيجة -2�صفر على داال�س مافريك�س 

وفيالدلفيا �صفنتي �صيك�صرز.
يف املباراة االوىل، خرج فينيك�س فائزا بفارق مريح 129-109 يف مباراة ظلت 
فيها النتيجة متقاربة حتى نهاية ال�صوط االأول )60-58 ل�صالح الفائز( قبل 
ليح�صم   )26-40 ثم   23-31( االخ��ريي��ن  الربعني  يف  فينيك�س  ي�صرب  ان 

النتيجة يف �صاحله.
وتاألق جنم �صنز املخ�صرم كري�س بول )37 عاما( بت�صجيله 28 نقطة ن�صفها 
21 يف ال�صوط الثاين  يف الربع االخري و�صاهم ديفن بوكر ب30 نقطة بينها 
دونت�صيت�س يف  لوكا  ال�صلوفيني  تاألق  الرغم من  على  لفريقهما  الفوز  ليمنحا 

�صفوف مافريك�س وت�صجيله 35 نقطة مع 7 متريرات حام�صة و5 متابعات.
بداأنا  امللعب.  ار�صية  على  قتالية  اكرث  نكون  ان  علينا  يتعني  "كان  بول  وق��ال   

ال�صوط الثاين بهذه الذهنية وحتقق لنا ما اردنا".
على  مبباراتينا  فوزنا  خ��الل  من  به  القيام  علينا  يتوجب  مبا  "قمنا  وا���ص��اف 

ار�صنا ونتطلع اىل خو�س مباراتينا املقبلتني يف داال�س".
وبداأ فينيك�س يو�صع الفارق تدريجيا يف مطلع الربع الثالث الذي افتتحه بوكر 
بثالثيتني متتاليتني قبل ان ي�صجل بول �صت ت�صديدات تواليا يف الربع االخري 
20 نقطة. وكان فينيك�س فاز يف املباراة  قبل ان ينهي املباراة بفارق مريح بلغ 

االوىل اي�صا 114-121.
يف املقابل، �صاهم الثنائي بام اديبايو وجيمي باتلر يف فوز ميامي على فيالدلفيا 
جويل  الكامريوين  جنمه  غياب  ا�صتمر  ال��ذي   103-119 �صيك�صرز  �صفنتي 

امبيد عن �صفوفه، ف�صجل االول 23 نقطة مع 9 متابعات، وا�صاف الثاين 22 
34 للخا�صر وا�صاف كل  12 متابعة، يف حني �صجل تايريز ماك�صي  نقطة مع 

من توبيا�س هاري�س وجيم�س هاردن 21 و20 نقطة تواليا.
وجنح البديالن فيكتور اوالديبو وتايلر هريو يف ت�صجيل 19 و18 نقطة تواليا 

للفائز.
وا�صتمر غياب امبيد ب�صبب ك�صر يف مدار العني اليمنى وارجتاج يف املخ اثر تدخل 
بالكوع من مواطنه با�صكال �صياكام من تورونتو رابتورز يف املواجهة بينهما يف 

الدور ال�صابق.
التالية  للمباراة  اقله  بعودته  متفائال  ريفرز  دوك  �صي�صكرز  م��درب  يكن  ومل 
ال  تخطيها.  )امبيد(  عليه  يتعني  كثرية  خطوات  "ثمة  بقوله  اجلمعة  املقررة 

اعتقد بانه تخطى اي منها حتى االن وبالتايل يتعني علينا ان ننتظر ونرى".
ال�صيطرة  دان��ت  االول  الربع  يف  وجيزة  لفرتة  �صيك�صرز  تقدم  ان  وبعد  عموما 
مليامي الذي تقدم 60-52 يف نهاية ال�صوط االول. ومل يكن اخلا�صر موفقا يف 

الرميات الثالثية النه �صدد 30 مرة وجنح يف 8 منها فقط.
واأ�صف هاردن خل�صارة فريقه بقوله "عندما ت�صنح لك فر�صة الت�صديد فعليك 
ان ت�صتغلها وت�صجل ال �صيما عندما تخو�س املباريات بعيدا عن قواعدك. �صنحت 
الفريق  على  ن�صغط  لكي  ترجمتها  يف  ننجح  مل  لكننا  لذلك  ع��دة  فر�س  لنا 

املناف�س".
واأ�صاف "�صعرت باأننا مل ننجح يف ال�صغط عليهم طوال املباراة.

اما باتلر من الفائز فقال "ال�صل�صلة تبداأ فعليا عندما نلعب خارج اأر�صنا. لقد 
قمنا مبا يتوجب علينا يف املباراتني االولني على ملعبنا".

وكان ميامي فاز يف املباراة االأوىل اأي�صا 92-106.

تنظمها رابطة اأبوظبي للمحرتفني با�ست�سافة احتاد االإمارات للجوجيت�سو

بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو تنطلق اليوم مبناف�سات النا�سئني وملكة الب�ساط 
اأكر من 1000 العب والعبة ميثلون 42 دولة تتقدمهم االإمارات والربازيل وكولومبيا

�سنز وميامي يتقدمان على مافريك�س و�سيك�سرز 

واحلكم  امل��ال  يحيى  ال���دويل  ال�صاحة  حكم  اخلمي�س  اأم�����س  غ��ادر 
هانوي  الفيتنامية  العا�صمة  اإىل  ح�صن  م�صعود  ال��دويل  امل�صاعد 
اأطقم  �صمن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االآ���ص��ي��وي  االحت���اد  م��ن  تعيينهما  بعد 
التحكيم املُكلفة باإدارة مباريات بطولة فيتنام الدولية لكرة القدم 
اجلاري،  مايو   19 اإىل   7 من  للفرتة   )Sea 31 Games(

فو  مقاطعة  يف  ت��ري  فيت  ملعب  على  مناف�صاتها  �صُتقام  وال��ت��ي 
اأمل جمال �صمن  ال��دويل  امل�صاعد  وُت�صارك احلكم  ال�صمالية.  ثو 
البطولة  يف  لل�صيدات  القدم  كرة  مباريات  الإدارة  املُعّينة  االأطقم 
ال�صهر  م��ن   21 اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  �صُتقام خ��الل  وال��ت��ي  ذات��ه��ا، 
اجلاري، وُتلعب مبارياتها على ملعب كام فا يف مقاطعة كوانغ نينه 

ال�صاحلية ال�صمالية. وكلف االحتاد االآ�صيوي كذلك احلكم الدويل 
الإدارة  ح�صن  جن��اة  ال��دويل  امل�صاعد  واحلكم  احلو�صني  ب��در  فهد 
مباريات يف بطولة فيتنام الدولية لكرة ال�صاالت، التي �صُتقام على 
ملعب �صالة االألعاب الريا�صية يف مقاطعة هانام، للفرتة من 16 

اإىل 21 مايو احلايل.

حكامنا الدوليون ُيديرون مناف�سات بطولة 
فيتنام الدولية لكرة القدم وال�ساالت
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"مواليد  14 �صنة  ُي�صارك منتخبنا الوطني للنا�صئني لكرة القدم حتت 
االحتاد  ينظمها  التي  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة  اأرمينيا  بطولة  يف   "2008
االأرميني للفرتة من 7 اإىل 13 مايو اجلاري مب�صاركة منتخبي اأرمينيا 

ولبنان. 
ويفتتح منتخبنا م�صاركته يف هذه البطولة مبالقاة منتخب لبنان يوم 
منتخب اأرمينيا يوم 12 من  يلتقي  الثانية  املواجهة  يف  ثم  مايو،   10

ال�صهر ذاته.
اأم�س  االأول االأربعاء مع�صكره الداخلي مبقر احتاد  ود�صن املنتخب يوم 

الكرة بدبي ، والذي ي�صتمر ملدة ثالث اأيام قبل ال�صفر اإىل اأرمينيا. 
عوانة  ذياب  ملعب  على  التدريبية  احل�ص�س  اأوىل  املنتخب  واأدى العبو 
امل�صاعد،  الفني  واجل��ه��از  الطاهري  في�صل  الوطني  امل��درب  قيادة  حتت 
مب�صاركة 21 العباً، وهم : عبدالرحمن خالد عمر، �صهيل عادل خمي�س 
علي �صعيد، حممد جا�صم اأحمد اليا�س )اجلزيرة( مبارك احمد النوبي 
�صعيد، عبداهلل فهد عبداهلل يعقوب، عمر �صعيد اأحمد مبارك )الوحدة( 

عبداهلل را�صد عبداهلل علي، بطي �صعيد عا�صور فرج )العني( مايد عادل 
ع�صام  �صامل  )الن�صر(  بو�صمرا  دروي�س  من�صور  مبارك  مبارك،  خمي�س 
اأحمد  ع��ب��داهلل  )ال��و���ص��ل(  ي��اق��وت، مايد حممد علي يعقوب  ف��رج  �صامل 
عبداهلل، حممد بطي حممد جمعة  باقر  يو�صف  م��راد، حممد  عبداهلل 
)�صباب االأهلي( �صلطان را�صد مرزوق �صقر )حتا( �صعيد مبارك خمي�س 
���ص��رور )ال�����ص��ارق��ة( حممد يو�صف  ع��م��ران عبيد  )راأ�����س اخل��ي��م��ة( عبيد 
عبداهلل، حممد يو�صف عبداهلل )الفجرية( مايد حممد علي �صعيد )دبا 
احل�صن( . اجلدير بالذكر اأن انتقاء العبي منتخب  مواليد 2008 هو 
النا�صئني، الذي انطلق يف �صهر  نتاج مل�صروع الرنامج الوطني لتطوير 
اأغ�صط�س املا�صي حتت اإ�صراف ومتابعة جلنة املنتخبات الوطنية وال�صوؤون 
اإدارة  جمل�س  ع�صو  الطاير  اأحمد  حميد  برئا�صة  الكرة  باحتاد  الفنية 
االحتاد، رئي�س اللجنة، والذي ت�صمن اأربع مراحل لفرز اأف�صل الالعبني 
�صتة  م��دار  على  اأقيمت  التي  املنتظمة  التدريبات  خ��الل  من  املوهوبني 
اأ�صهر مت�صلة، واأفرز هذا امل�صروع 30 العباً ميثلون  املنتخب امل�صارك يف 
البطولة الودية باأرمينيا، اإال اأن �صروط البطولة الودية ا�صرتطت  وجود 
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منتخبنا الوطني مواليد 2008 ُي�سارك 
يف بطولة اأرمينيا الدولية الودية

فريق االإمارات للدراجات  
يعلن ت�سكيلته امل�ساركة يف 

جولة اإيطاليا 2022
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن فريق االإمارات عن ت�صكيلة الدراجني التي �صت�صارك يف جولة 
و تنطلق من  29 مايو اجل��اري  اإىل   6 الفرتة من  اإيطاليا خ��الل 
االإيطالية.  ال�صباقات  ل��ب��دء  �صقلية  نحو  ال��ت��وج��ه  قبل  بوداب�صت 
و�صيتوىل الرتغايل ال�صاب جواو اأمليدا قيادة ت�صكيلة فريق االإمارات 
�صيتوىل  بينما  العام يف اجلولة  الت�صنيف  الذي ي�صعى للفوز بلقب 
ب�صباقات  املتخ�ص�صني  ال��دراج��ني  قيادة  غافرييا  فريناندو  زميله 

ال�صرعة.
تت�صمن ت�صكيلة الفريق عددا من الدراجني الذين �صبق واأن فازوا يف 
مراحل اجلولة مبن فيهم فورمولو وغافرييا وريت�صيزي واأولي�صي، 
القمي�س  ارت����داء  م��ن   2022 ع��ام  ال���ذي متكن  اأمل��ي��دا  ع��ن  ف�صاًل 
الوردي خالل اجلولة، قبل اأن يحتل املركز الرابع يف الت�صنيف العام 

ذلك العام، واملركز ال�صاد�س يف ن�صخة عام 2021.
وقال جواو اأمليدا اإن جولة اإيطاليا تعد �صباقاً مهما للغاية بالن�صبة 
اإىل  اأتطلع  فاإنني  املميزة لذا  الذكريات  العديد من  يل ولدي فيها 
خو�س �صباقاتها من جديد، وحتقيق نتائج متقدمة مع زمالئي يف 

الفريق".
طوال  ت��درب��ت   .. جيدة  الفريق  يف  ا�صتعداداتنا  " كانت   : واأ���ص��اف 
الفرتة املا�صية على الطرق اجلبلية يف �صيريا نيفادا يف اإ�صبانيا اإىل 
جانب بع�س زمالئي، ومتكنا جميعاً من تقدمي اأداء طيب، و �صيكون 
اأه���دايف خ��الل اجل��ول��ة و نتطلع  اأه��م  ال��ع��ام  ال��ف��وز بلقب الت�صنيف 
بف�صل جهود فريناندو غافرييا  ال�صرعة  �صباقات  للفوز يف  جميعا 

وغريه من الدراجني الذين �صبق اأن �صاركوا يف جولة اإيطاليا".
مهمة  الفريق  مدير  فرينانديز،  ماتني  يوك�صان  االإ�صباين  ويتوىل 
فابيو  االإيطاليني  الريا�صيني  املديرين  جانب  اإىل  الت�صكيلة  قيادة 
ماركو  االإي��ط��ايل  اإليهم  ين�صم  اأن  على  م��ارك��ات��و،  وم��ارك��و  بالداتو 
دراج��ني هم   8 الفريق  ت�صكيلة  املراحل. تت�صمن  مارزانو يف بع�س 
الرتغايل جواو اأمليدا، واالإيطايل األي�صاندرو كويف، والرتغايل روي 
كو�صتا، واالإيطايل ديفيد فورمولو، والكولومبي فريناندو غافرييا، 
والرتغايل روي اأوليفيريا، واالأرجنتيني ماك�صيميليانو ريت�صيزي، 

واالإيطايل دييغو اأولي�صي.

االأول  النائب  اجلنيبي،  نا�صر  عبداهلل  �صعادة  ا�صتقبل 
لرئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم، رئي�س جمل�س اإدارة 
املحرتفني  رابطة  وف��د  االإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  رابطة 
امل�����ص��ري��ة ل���ك���رة ال���ق���دم ب��رئ��ا���ص��ة اأح���م���د دي�����اب رئي�س 
متعب  وعماد  القدم  لكرة  امل�صرية  املحرتفني  رابطة 

و  القدم  لكرة  امل�صرية  املحرتفني  رابطة  رئي�س  نائب 
االإعالمي امل�صري اأ�صامة ال�صيخ ، وذلك مبقر الرابطة 
املحرتفني  رابطة  كاأ�س  نهائي  هام�س  على  باأبوظبي 
اأم�س و توج  اأقيم يف �صتاد حممد بن زاي��د ي��وم  وال��ذي 
بركالت  االأهلي  �صباب  ن��ادي  على  تغلبه  بعد  العني  به 

الرتجيح .
ح�صر االجتماع ممثلو خمتلف االإدارات بالرابطة، ومت 
التذكارية بني اجلانبني  ال��دروع  تبادل  ال��زي��ارة  خ��الل 
مبا  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  وال��ت��اأك��ي��د 

ي�صب يف م�صلحة كرة القدم يف البلدين ال�صقيقني .

رابطة املحرتفني ت�ستقبل وفد 
»رابطة املحرتفني امل�سرية«

هزمية  غ��واردي��وال،  بيب  �صيتي  مان�ص�صرت  م��درب  تقبل 
اإىل  م��دري��د  ري��ال  اأر�صلت  مذهلة  انتفا�صة  بعد  فريقه 
اأم�����س االأول  ال��ق��دم   ل��ك��رة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  نهائي دوري 

االأربعاء مع حتطم اآمال �صيتي ملو�صم اآخر.
اأدرك  اأن  اإىل   0-1 متقدماً  االإجن��ل��ي��زي  الفريق  وك��ان 
ال��ب��دي��ل رودري���غ���و ال��ت��ع��ادل ل��ري��ال م��دري��د يف الدقيقة 
االأخ����رية ث��م اأ���ص��اف ال��ه��دف ال��ث��اين بعد ذل��ك بدقيقة 

واحدة.
واأكمل كرمي بنزميا االنتفا�صة من ركلة جزاء يف الوقت 
3-1 يف �صانتياغو برنابيو  االإ�صايف ليفوز ريال مدريد 

و6-5 يف النتيجة االإجمالية.
التلفزيونية  ���ص��ب��ورت  ب��ي.ت��ي  �صبكة  غ���واردي���وال  واأب��ل��غ 
يف  ف�صلنا  النهاية  يف  لكن  قريبني.  كنا  قريبني.  "كنا 
اأداًء  النهائي. مل نلعب يف ال�صوط االأول، مل نقدم  بلوغ 
جيداً بالقدر الكايف، لكننا مل نتعر�س مل�صاكل اأي�صاً. بعد 
ت�صجيلنا هدف التقدم كنا الطرف االأف�صل، وعرثنا على 

اإيقاعنا، والفريق لعب براحة".
يف  الالعبني  من  العديد  و�صع  مدريد  "ريال  واأ���ص��اف 
وفيني�صيو�س  ورودريغو  ميليتاو  بوجود  اجل��زاء  منطقة 

واأح���رز هدفني. مل  واأر���ص��ل مت��ري��رات عر�صية  وبنزميا 
نقدم اأف�صل ما لدينا، لكن هذا طبيعي ففي الدور قبل 
التاأهل.  بال�صغط والرغبة يف  النهائي ي�صعر الالعبون 
امل��ب��اراة. يجب  ه��ذه  اإنها مثل  القدم غري متوقعة،  ك��رة 

علينا تقبل االأمر".
الفريق  خ��زي��ن��ة  ينق�س  االأب���ط���ال  دوري  ل��ق��ب  زال  وم���ا 
ال��ق��اري الوحيد يف كاأ�س  اأح���رز لقبه  ال��ذي  االإجن��ل��ي��زي 

اأبطال الكوؤو�س يف 1970.
وودع �صيتي دوري االأبطال من الدور قبل النهائي اأمام 
ريال مدريد يف 2016 ثم من دور الثمانية يف 2018 
وتوتنهام  ليفربول  املحليني  غرمييه  اأم���ام  و2019 

هوت�صبري على الرتتيب.
وخرج الفريق من دور الثمانية يف 2020 اأمام اأوملبيك 
املو�صم  نهائي  يف   1-0 يخ�صر  اأن  قبل  الفرن�صي  ليون 

املا�صي اأمام ت�صيل�صي.
وقال غوارديوال الذي يت�صدر فريقه الدوري االإجنليزي 
بحاجة  "نحن  ليفربول  على  واح���دة  بنقطة  متفوقاً 
اأربع  اآخ��ر  يف  جماهرينا  م��ع  وال��ع��ودة  الهزمية  لتجاوز 

مباريات هذا املو�صم".

تواليا  ال��ث��ام��ن  ف���وزه  بتحقيق  النف�س  م��ون��اك��و  ميني 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بطاقة  وتعزيز حظوظه يف حجز 
املو�صم املقبل عندما يحل �صيفا على ليل بطل املو�صم 
ال�صاد�صة  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح  ال��ي��وم اجل��م��ع��ة يف  امل��ا���ص��ي 

والثالثني من الدوري الفرن�صي لكرة القدم.
ويحتل موناكو املركز الرابع بر�صيد 62 نقطة بفارق 
نقاط خلف مر�صيليا  و3  الثالث  رين  االه��داف خلف 

الثاين.
ويبلي موناكو البالء احل�صن حمليا وبالعالمة الكاملة 
منذ خ�صارته اأمام باري�س �صان جرمان �صفر3- يف 20 
متتالية.  انت�صارات  �صبعة  فحقق  املا�صي،  اآذار-مار�س 
ومركز  للمو�صم  �صعيدة  بنهاية  االإم��ارة  فريق  ويحلم 
ب���ني ال��ث��الث��ة االأوائ������ل م�����رادف ل��ل��ت��اأه��ل امل��ب��ا���ص��ر اىل 
الثاين  املركز  املقبل،  املو�صم  العريقة  القارية  امل�صابقة 
على اعتبار اأن االول �صمنه باري�س �صان جرمان املتوج 
باللقب، اأو الدوري التمهيدي الثالث )املركز الثالث(.

ليل  ملعب  اىل  رحلته  يف  �صعبة  موناكو  مهمة  تبدو 
اآم��ال��ه يف  امل��ا���ص��ي، لكن االأخ���ري تبخرت  امل��و���ص��م  بطل 
للم�صابقات  امل��وؤه��ل��ة  البطاقات  اإح���دى  على  املناف�صة 
ال����دوري  االأب����ط����ال،  امل��ق��ب��ل )دوري  امل��و���ص��م  ال���ق���اري���ة 
االأوروبي "يوروبا ليغ"، كونفرن�س ليغ(، عقب خ�صارته 
املرحلة  يف  نظيفة  بثالثية  ت��روا  م�صيفه  ام��ام  امل��ذل��ة 

املا�صية.
العا�صر  امل��رك��ز  يف  نقطة   51 عند  ليل  ر�صيد  جتمد 
املركز اخلام�س  ني�س �صاحب  نقاط خلف  ت�صع  بفارق 

املوؤهل اىل م�صابقة كونفرن�س ليغ.
وما يزيد من حمنة ليل اأن العبيه البارزين الرتغايل 
عن  �صيغيبان  يلماز  ب���راق  وال��رتك��ي  �صان�صيز  ري��ن��ات��و 

مباراة الغد ب�صبب االإيقاف.
حّذر  كليمان  فيليب  البلجيكي  م��ون��اك��و  م���درب  لكن 
خروجه  عقب  ليل  مبواجهة  اال�صتخفاف  من  العبيه 
املباريات  اأحب مثل هذه  "اأنا ال  الوفا�س، وقال  خايل 
الأن هناك رد فعل من الفريق االآخر عندما خ�صر بهذه 
الطريقة" يف اإ�صارة اىل ال�صقوط املذل اأمام تروا الذي 

ي�صارع من اأجل البقاء.

يكونوا  اأن  ال��الع��ب��ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  "يتعني  واأ����ص���اف 
مركزين جيدا".

�صريكه  م��ب��اراة  ت��اأج��ي��ل  ا�صتغالل  م��ون��اك��و  و���ص��ي��ح��اول 
املباراة  االأخ��ري  ب�صبب خو�س  نانت  اأم��ام م�صيفه  رين 
اأجل  م��ن  ني�س،  �صد  ال�صبت  فرن�صا  ل��ك��اأ���س  النهائية 
املركز  واللحاق مبر�صيليا اىل  الثالث  باملركز  االنفراد 
الثاين الأن الفريق املتو�صطي يحل �صيفا على لوريان 
خورخي  االرجنتيني  امل��درب  رج��ال  و�صيطمح  االأح���د. 
�صيفه  اأم���ام  امل��ذل��ة  اخل�����ص��ارة  تعوي�س  اإىل  �صامباويل 
�صكة  اىل  وال��ع��ودة  املا�صية  املرحلة  يف  �صفر3-  ليون 
االنت�صارات للت�صبث باملركز الثاين حتى نهاية املو�صم.

االأربعاء  اىل  نانت  م��ع م�صيفه  ري��ن  م��ب��اراة  وت��اأج��ل��ت 
املقبل، على غرار مباراة ني�س مع �صيفه �صانت اإتيان.

ويناف�س ني�س بدوره على البطاقتني املتبقيتني لدوري 
االبطال كونه يحتل املركز اخلام�س بر�صيد 60 نقطة، 
و�صتكون مواجهته ل�صانت اإتيان حا�صمة بالن�صبة له يف 
�صعيه اىل االميان بحظوظه يف انتزاع بطاقة امل�صابقة 
املركز  �صاحب  ل�صيفه  وبالن�صبة  العريقة،  ال��ق��اري��ة 
اإىل الدرجة  ال��ه��ب��وط  ت��ف��ادي  اأج���ل  ال��ث��ام��ن ع�صر م��ن 
ال��ث��ان��ي��ة. وي��واج��ه م��ت��ز ���ص��اح��ب امل��رك��ز االأخ����ري خطر 
االأحد  خ�صارته  ح��ال  يف  الثانية  الدرجة  اىل  الهبوط 
اأمام �صيفه ليون ال�صابع والطامح اإىل الت�صبث باآماله 

ال�صئيلة يف املناف�صة على بطاقة دوري االأبطال.
ن��ق��اط ع��ن ري���ن الثالث  ب��ف��ارق �صبع  ل��ي��ون  وي��ت��خ��ل��ف 
�صاحب البطاقة االخرية املوؤهل اىل الدور التمهيدي 

للم�صابقة القارية االأم.
االخ��ري خطر  التا�صع ع�صر قبل  ب��وردو  يواجه  ب��دوره 
الهبوط عندما يحل �صيفا على اأجنيه اخلام�س ع�صر 
االأحد. وتقام ال�صبت مباراة واحدة بني بري�صت احلادي 
بتعادله  واملنت�صي  ال�صاد�س  �صرتا�صبورغ  و�صيفه  ع�صر 
املرحلة  3-3 يف  ج���رم���ان  ���ص��ان  ب��اري�����س  م���ع  ال��ث��م��ني 

املا�صية.
تعادله  تعوي�س  فر�صة  ج��رم��ان  �صان  باري�س  وميلك 
الرابع  ت��روا  يالقي  عندما  �صرتا�صبورغ  ام��ام  املخيب 

ع�صر.

غوارديوال: �سيتي كان قريبًا لكن 
ف�سلنا يف تقدمي اأداء اأف�سل

موناكو ي�سعى لتعزيز حظوظه 
يف بطاقة دوري االأبطال 
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الفجر الريا�ضي

"رميونتادا"  م���دري���د  ري����ال  ح��ق��ق 
ثالثة توالًيا يف دوري اأبطال اأوروبا 
ن��ه��ائ��ي م�صابقته  وب��ل��غ  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
امل��ف�����ص��ل��ة ب���ف���وز م��ث��ري وج���ن���وين على 
بقلبه  االإن��ك��ل��ي��زي  �صيتي  مان�ص�صرت 
الوقت  يف  قاتلني  بهدفني  ال��ط��اول��ة 
االأ�صلي قبل اأن يخرج منت�صًرا 1-3 
ن�صف  اإي���اب  يف  االأرب��ع��اء  التمديد  بعد 
ل��ي�����ص��رب م���وع���ًدا م��ع ليفربول  ال��ن��ه��ائ��ي، 

االنكليزي.
ودخ���ل ري���ال م��دري��د اإىل امل��واج��ه��ة خ��ا���ص��ًرا 4-3 
ذهاًبا قبل اأن يتخلف جمدًدا بهدف للجزائري ريا�س 
حمرز )73( و�صع الفريق االنكليزي يف طريقه اىل 
النهائي الثاين توالًيا، اإال اأن البديل الرازيلي رودريغو 
�صوطني  ا  فار�صً و1+90(،   90( قاتلني  هدفني  �صجل 
لقائده  ج���زاء  بركلة  ل�صاحله  النتيجة  امللكي  فيهما  ح�صم  اإ���ص��اف��ي��ني، 
بيب  اال�صباين  �صيتي  الفرن�صي كرمي بنزمية )95(، موجها �صربة جديدة ملدرب  الدويل  وهدافه 

غوارديوال.
اأول فريق يخ�صر  اأ�صبح ريال مدريد   ،2004-2003 امل�صابقة يف مو�صم  ال�16 اىل  اإدخ��ال دور  ومنذ 

مباراة يف كل من ثمن، ربع ون�صف النهائي وينجح يف بلوغ النهائي.
و�صتتجدد املواجهة بني ريال مدريد وليفربول يف النهائي يف 28 اأيار/مايو يف ملعب "�صتاد دو فران�س" 
يف �صواحي باري�س، وذلك للمرة الثالثة بعد االوىل عام 1981 عندما فاز الفريق االنكليزي -1�صفر، 

والثانية عام 2018 عندما توج الفريق االإ�صباين بلقبه الثالث ع�صر يف تاريخه بفوزه 1-3.
وبعد اأن اأحرز لقبه اخلام�س والثالثني يف الليغا ال�صبت، دخل ريال مدريد باحًثا عن النهائي ال�صابع ع�صر 
ذلك �صد باري�س �صان  حقق  اأن  بعد  امل�صابقة  يف  توالًيا  الثالثة  تاريخه. وكرر ريال ال�"رميونتادا" للمرة 

جرمان الفرن�صي وت�صل�صي يف ثمن وربع النهائي توالًيا هذا املو�صم.
و�صي�صعى املدرب االيطايل لريال مدريد كارلو اأن�صيلوتي لكتابة ف�صل جديد من تاريخ كرة القدم كاأول 
)رقم  فني  كمدير  اخلام�س  النهائي  بلوغه  بعد  م��رات،  اأرب��ع  االأم  القارية  امل�صابقة  لقب  يحرز  م��درب 
قيا�صي(، علًما اأنه حقق اللقب ثالث مرات، مع مواطنه ميالن عامي 2003 و2007 وريال مدريد 

عام 2014.
وقال اأن�صيلوتي "اأنا �صعيد جًدا واأعتقد اأن كل املدريديني �صعيدون بهذه املباراة وتاأهلنا اىل نهائي 
اآخر. قاتلنا وو�صعنا كل ما لدينا يف املباراة من اأجل حتقيق الفوز، االلتزام والت�صحية. كانت ليلة 

كبرية".
الطاقة  بحثنا عن  باال�صت�صالم،  الأي العب  ي�صمح  الذي ال  القمي�س  قيمة هذا  "هذه  واأ�صاف 
للفوز واأعتقد اأن املباراة كانت متكافئة. مان�ص�صرت �صيتي فريق قوي جًدا وتقدم يف النتيجة وبعد 

ذلك �صيطرنا على املجريات وبحثنا من اجل معادلة النتيجة والت�صجيل وحققنا مرادنا".
وثاأر ريال مدريد من �صيتي الذي اأق�صاه من الدور ثمن النهائي ملو�صم 2019-2020، علًما 
اأن امللكي كان اأخرج نظريه االنكليزي من ن�صف نهائي مو�صم 2015-2016 يف طريقه اىل 

لقبه احلادي ع�صر.
يف املقابل، قال غوارديوال "كنا قريبني ولكن يف النهاية مل نتمكن من بلوغ )النهائي(. االمر 
بهذه الب�صاطة. يف ال�صوط االول مل نقدم االأداء املرجو. مل نكن جيدين مبا يكفي ولكن مل 
نعاِن. بعدما �صجلنا الهدف، كنا اأف�صل. وجدنا ايقاعنا والالعبون كانوا مرتاحني على اأر�س 

امللعب".
وتابع املدرب الذي خرج من دوري االبطال للمرة ال�صاد�صة )رقم قيا�صي مع الرتغايل جوزيه 
مورينيو( "بعدها، كانوا قادرين على الهجوم والهجوم والهجوم يف اآخر 15 دقيقة ولكن مل 
تكن هذه احلال. مل نعاِن كثرًيا ولكن ال ميكنك التنبوؤ يف كرة القدم. االآن نحن بحاجة اىل 

الوقت ال�صتيعاب ما ح�صل والعودة اىل الديار".
وجاء ال�صوط االول متكافًئا بني الفريقني ا�صتحواًذا، اإال اأن �صيتي كان االأخطر يف الفر�س 
تيبو  البلجيكي  العمالق  املرمى  تاألق حار�س  ل��وال  التقدم  ه��دف  ت�صجيل  على  ق��ادًرا  وك��ان 

العائد كايل ووكر يف احلد من خطورة الرازيلي فيني�صيو�س جونيور  كورتوا، كما جنح الظهري االمين 
الذي مل يتفوق يف اأي ثنائية يف الدقائق ال�45 االوىل.

ورفع ريال ايقاعه يف الثاين وكان قريًبا من االفتتاح مع �صافرة انطالقه عر فيني�صيو�س، اإال اأن الهدف 
رافًعا  املرمى  �صقف  يف  اأ�صكنه  املنطقة  داخ��ل  اليمنى  اجلهة  من  بي�صراه  رائعة  بت�صديدة  ملحرز  كان  االول 
ر�صيده اىل �صبعة يف امل�صابقة هذا املو�صم، لي�صبح اأول العب يف تاريخ �صيتي يتجاوز عتبة ال�صتة اأهداف يف 

مو�صم واحد يف دوري االبطال.
وقتني  ليفر�س  القاتل  ال��وق��ت  يف  هدفني  رودري��غ��و  �صجل  االخ���رية،  اأنفا�صها  تلفظ  امل��ب��اراة  كانت  وبينما 
اإ�صافيني كانت كلمة احل�صم فيهما لبنزمية من ركلة جزاء رافًعا ر�صيده اىل 43 هدًفا هذا املو�صم، بينها 

حظوظه حل�صد الكرة الذهبية. معزًزا  االبطال  دوري  يف   15
وبات رودريغو )21 عاًما( اأول العب يف تاريخ امل�صابقة ي�صجل هدفني يف الدقيقة 90 والوقت بدل ال�صائع 

يف مباراة اإق�صائية.
وقال رودريغو "يف الواقع لي�س لدي الكلمات لو�صف هذه الرميونتادا والتاأهل ومبا حققناه يف هذه املباراة، 

يف بع�س اللحظات كنا مّيتني لكن ارتداء هذا القمي�س علمنا عدم اال�صت�صالم حتى النهاية".
واأ�صاف "دائًما من ال�صعب ان ت�صاهد املباراة من دكة البدالء ولكنني اأحاول دائًما اأن اأكون مركًزا والتفكري 
يف ما �صاأفعله يف حال دخويل. عندما دخلت، كنت متوتًرا ولكني دخلت و�صجلت وال اأجد الكلمات لو�صف 

ما ح�صل".
االيقاف  ب�صبب  الذهاب  بعدما غابا عن مباراة  �صيتي  ت�صكيلة  كان�صيلو وووك��ر اىل  الظهريان ج��واو  وع��اد 
االإ�صابة، فيما غاب  الرازيلي كازميريو من  بعودة  بالن�صبة لريال مدريد  ذاته  واالأم��ر  تواليا،  واالإ�صابة 

النم�صوي دافيد اأالبا ب�صبب اال�صابة وحل مكانه نات�صو فرناندي�س.
بي�صراه فوق  اأنه �صددها  اإال  اأم��ام بنزمية  الكرة من  الدفاع  اأبعد  اأن  اأم��ام فيني�صيو�س بعد  واأتيحت فر�صة 

العار�صة )18(.
واأتت اأول فر�صة حقيقة يف املباراة يف الدقيقة 20 عندما و�صلت الكرة اىل الرتغايل برناردو �صيلفا اىل 

داخل املنطقة فرّو�صها جميلة و�صددها "على الطائر" ت�صدى لها كورتوا براعة.
"على  اأ�صحاب االر���س، �صددها  اإث��ر ت�صتيت خاطئ لدفاع  الكرة ب�صدره  اأن رّو���س  ف��ودن بعد  وح��اول فيل 

الطائر" من خارج املنطقة، اأبعدها كورتوا اىل ركنية )40(.
فيها  ينتهي  التي  االوىل  امل��رة  وكانت  املرمى  ت�صديدة على  اأي  دون  االول من  "مريينغي" ال�صوط  واأنهى 
امل�صابقة يف الرنابيو بتعادل �صلبي منذ لقاء �صيتي بالذات يف �صباط/فراير  ال�صوط االول يف مباراة يف 

.2020
وكاد امللكي اأن يفتتح الت�صجيل ال�صوط الثاين بهدف مباغت من ركلة البداية اثر متريرة عر�صية من داين 
اأن ي�صدد مواطن  اأهدرها بطريقة غريبة اىل جانب املرمى )46(، قبل  كارفاخال اىل فيني�صيو�س الذي 

االخري غابريال جيزو�س كرة قوية ت�صدى لها كورتوا )50(.
باالملاين  زج غوارديوال  فيما  الهدف،  بحًثا عن  كرو�س  توين  االمل��اين  بدال من  برودريغو  اأن�صيلوتي  ودف��ع 

اإيلكاي غوندوغان وزينت�صنكو بدال من دي بروين وووكر الذي تعر�س الإ�صابة )72(.
ومن مل�صة اأوىل، مرر غوندوغان الكرة اىل �صيلفا ومنه اىل حمرز داخل املنطقة ف�صددها رائعة بي�صراه يف 

�صقف املرمى )73(.
وكاد �صيتي يوجه ال�صربة القا�صية لريال مدريد بعد اأن توغل البديل جاك غريلي�س داخل املنطقة و�صدد 
اأبعدها يف توقيت منا�صب  كرة كانت يف طريقها اىل املرمى لكن الظهري االي�صر الفرن�صي فريالن مندي 

.)87(
وجنح رودريغو يف اإدارك التعادل م�صتغال كرة من بنزمية داخل املنطقة تابعها بي�صراه من م�صافة قريبة 

اىل ميني اإيدر�صون )90(.
ومل مت�س دقيقة قبل اأن ي�صيف الهدف الثاين اثر كرة عر�صية لكارفاخال غمزها البديل االخر ماركو 
اأ�صين�صيو براأ�صه لت�صل اىل راأ�س ابن ال�21 عاًما فتابعها يف ال�صباك و�صط فرحة جنونية على اأر�س امللعب 

)90+1( فار�صا التمديد.
وكاد ينزمية يفعلها مع انطالق ال�صوط اال�صايف االول اإال اأن ايدر�صون اأبعد ت�صديدته قبل اأن يقتن�س ركلة 

جزاء اثر عرقلته من الرتغايل روبن ديا�س ترجمها بنف�صه )95(.
وهذا الهدف العا�صر لبنزمية يف االدوار االق�صائية هذا املو�صم، وهو االعلى يف تاريخ امل�صابقة يف هذه االدوار 

ا(. مع الرتغايل كري�صتيانو رونالدو )2016-2017 مع ريال اأي�صً
واأتيحت فر�صة ذهبية ل�صيتي ملعادلة النتيجة يف الوقت بدل ال�صائع براأ�صية لفودن اأبعدها كورتوا براعة 

وتابعها الرازيلي فرناندينيو بجانب القائم )2+105(.

ك�����ل�����وب عند  ي������ورغ������ن  ب������ه  دف��������ع 
الكولومبي  ف���ك���ان  اال����ص���رتاح���ة، 
ل���وي�������س دي����ا�����س ع���ن���د ح�����ص��ن ظن 
مدّربه االأملاين اذ غرّي وجه فريقه 
ُح�صمت  قد  كانت  مباراة  وجم��رى 
ل�صالح  االأول  ال�����ص��وط  نهاية  م��ع 
-2�صفر،  اال�����ص����ب����اين  ف����ي����اري����ال 
ليقلب تاأخره اإىل فوز 3-2 وي�صع 
م�صابقة  ن��ه��ائ��ي  يف  ال�"ريدز" 
ُبعد �صت  اأوروب��ا على  اأبطال  دوري 

مباريات من رباعية تاريخية.
ي��ق��ف ل��ي��ف��رب��ول ع��ن��د ع��ت��ب��ة اجناز 
مو�صم  يف  امل��ب��اري��ات  جميع  خو�س 
63، وذل��ك عندما  واح��د وعددها 
ينتهي من مناف�صات الرميريليغ 
)38( اإ�صافة اإىل �صت مباريات يف 
النهائي  اإىل  و���ص��ل  ح��ي��ث  ال��ك��اأ���س 
كاأ�س  يف  ومثلها  ت�صل�صي،  ملواجهة 
)على  لقبها  اأح���رز  التي  ال��راب��ط��ة 
يف  و13  اأي�����ص��اً(  ت�صل�صي  ح�����ص��اب 

امل�صابقة القارية االأم.
مقعده  حجز  قد  ليفربول  هو  ها 
دوين  �صان  فران�س يف  دو  ا�صتاد  يف 
يف 28 اأيار-مايو خلو�س النهائي 
دوري  يف  م�������ص���ريت���ه  يف  ال���ع���ا����ص���ر 
االأب���ط���ال وال��ث��ال��ث ل��ه يف االأع����وام 

اخلم�صة االأخرية.

الثالثاء  اأم�����ص��ي��ة  م���ب���اراة  اأن  غ��ري 
�صرياميكا" والتي  "ال  ملعب  على 
ك����ادت حتطم   57 ال���رق���م  ح��م��ل��ت 
برباعية  االنكليزي  النادي  اأح��الم 
بالرغم  اإنكلرتا  يف  م�صبوقة  غ��ري 
لكنه وجد  من روزنامة حمتدمة، 
يف ال��ن��ه��اي��ة ال��ط��اق��ة وامل�����ص��در من 

اأجل التم�صك بحلمه.
ليفربول  فقد  دقيقة،   45 خ��الل 
فياريال  "خنقه"  ب��ع��دم��ا  ه��وي��ت��ه 

خ�صارته  م�����ن  ل����ل����ث����اأر  ال�������ص���اع���ي 
النهائي،  ن�صف  يف  ذهاباً  �صفر2- 
حيث ا�صارت االرقام اىل فظاعة ما 
االأخ�صر  امل�صتطيل  داخ��ل  يح�صل 
املئة  70 يف  م���ن  اأق����ل  ن�����ص��ب��ة  م���ع 
حني  يف  الناجحة  التمريرات  م��ن 
يف   90 اإىل  الن�صبة  ه���ذه  و���ص��ل��ت 
ملعبه،  ع��ل��ى  اأي����ام  �صتة  ق��ب��ل  امل��ئ��ة 
وبدا  ال�صراعات  اأمام  ا�صت�صلم  كما 
تائهاً على اأر�س امللعب... مل يحتج 

كلوب لرفع �صوته يف غرفة تبديل 
املالب�س عند اال�صرتاحة، بل كل ما 
التعديالت  بع�س  هي  اإليه  احتاج 
التكتيكية ليدفع بالغاين نابي كيتا 
قلياًل اإىل االمام، ويزج بديا�س من 
اخلروقات  من  املزيد  ا�صافة  اأج��ل 
وا���ص��ت��خ��دام ع��ر���س امل��ل��ع��ب اأك���رث، 
خطة  با�صا�صيات  ال��ت��ذك��ري  مل��ج��رد 

اللعبة... فنجح ال�صحر.
االإ�صبان  اأن  امل��وؤك��د  �صبه  م��ن  ك��ان 

اأو  دقيقة   90 لفرتة  ي�صمدوا  لن 
يقدموا اأداء ال� 45 دقيقة االأوىل، 
ولكن مع ديا�س اأراد كلوب اأن يلحق 
ال�صفراء"  "الغوا�صات  ب���  االأذي����ة 
النهائي  اإىل  التاأهل  فكرة  راف�صاً 

مع اأقل جمهود ممكن.
وف����ور دخ���ول���ه اإىل امل��ل��ع��ب، اأرخ���ى 
ديا�س بثقله واأرهق دفاعات مناف�صه 
مع  وا���ص��ت��ف��زازات��ه  ت��ف��ج��ره  بف�صل 
واأف�صل  ال���رائ���ع  ومت���رك���زه  ال��ك��رة 
الراأ�صي  ه��دف��ه  ذل���ك  ع��ل��ى  ���ص��ورة 
 2-2 لفريقه  التعادل  الذي جلب 

وحطم ثقة فياريال.
خ���ا����س دي����ا�����س م���ب���ارات���ه ال������ 64 
ه����ذا امل��و���ص��م م��ت��ن��ق��اًل ب���ني بورتو 
وتاأديته  ول��ي��ف��رب��ول  ال���رت���غ���ايل 
الكولومبي،  املنتخب  مع  واجباته 
اإذ منذ و�صوله اإىل ملعب "اأنفيلد" 
"كان  ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك����ان����ون  يف 
اال�صكتلندي  قال  كما  ا�صتثنائياً"، 
اأندي روبرت�صون الذي يتقا�صم مع 
ال��ك��ول��وم��ب��ي ال�����رواق االي�����ص��ر بعد 

موقعة الثالثاء.
ميتلكها  ال��ت��ي  "املوهبة  واأ����ص���اف 
متاماً"  تتنا�صبان  للفوز،  واإرادت���ه 
لوي�س  دخ��ل  و"عندما  ال��ري��دز  مع 
ب���داأ   )...( ك���ب���رياً  ف����ارق����اً  اأح������دث 

الكرة  واأخ�����ذ  ل��ل��خ��ل��ف،  دف��ع��ه��م  يف 
ثانياً  ����ص���وط���اً  ق������ّدم  ل���ل���م���راوغ���ة. 

رائعاً".
اأن���ه يف  "اأعتقد  وت��اب��ع روب��رت�����ص��ون 
التح�صريي  امل��و���ص��م  خ��ا���س  ح���ال 
يكون  اأن  مي���ك���ن  م���ع���ن���ا،  ال���ك���ام���ل 

اأف�صل، وهذا خميف".
"بي تي  ال��ب��ث االإذاع�����ي  يف م��وق��ع 
ليفربول  اأجم���اد  تنباأ  �صبورت�س" 
ال�����ص��اب��ق��ون اأم���ث���ال م��اي��ك��ل اأوي����ن 
ا�صا�صي  مب��رك��ز  ك��راوت�����س  وب��ي��رت 

لديا�س يف النهائي.
املنتظر  امل����وع����د  ب���ح���ل���ول  ول����ك����ن 
���ص��ي��ك��ون ل��ي��ف��رب��ول ق���د ل��ع��ب اآخر 
ال����دوري املمتاز  ارب���ع م��ب��اري��ات يف 
اللقب  م�����ص��ع��اه ال���ص��ت��ع��ادة  ���ص��م��ن 
على اأمل دع�صة ناق�صة من �صيتي. 
خا�س  ق��د  ل��ي��ف��رب��ول  �صيكون  ك��م��ا 
من  اأ�صبوعني  قبل  الكاأ�س  نهائي 
ف���ران�������س. �صت  دو  ا���ص��ت��اد  م��وق��ع��ة 
كان  اإذا  نهائيات:  و�صتة  م��ب��اري��ات 
التاريخ،  كتابة  م��ا  ف��ري��ق  ب��اإم��ك��ان 
فال اأح��د اأح��ق من فعل ذلك اأكرث 
من ليفربول �صاحر القارة العجوز 
التنازل  يريد  ال  ان��ه  يبدو  وال���ذي 
كما  مبفرده  ال�صري  اأو  عر�صه  عن 

تقول االأغنية ال�صهرية.

كلوب يك�سب رهان ديا�س يف ال�سباق اإىل رباعية تاريخية 

»رميونتادا« ثالثة لريال تقوده للنهائي ومالقاة ليفربول 

ريال  االإنكليزي،  ليفربول  مهاجم  �صالح  حممد  امل�صري  النجم  حذر 
مدريد االإ�صباين الذي �صرب موعدا معه يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 
اأواخر ال�صهر احلايل باأن "ثمة ت�صفية ح�صاب" بني الفريقني يف اإ�صارة 
اإىل اإ�صابته يف نهائي عام 2018 بني الفريقني والذي توج به الفريق 

امللكي بنتيجة 1-3.
�صيتي  مان�ص�صرت  ام���ام  درام��ات��ي��ك��ي  ب�صكل  تخلفه  م��دري��د  ري���ال  وق��ل��ب 
الوقت اال�صلي ثم  2-1 يف  ف��وز  االخ��رية اىل  الدقيقة  �صفر1- حتى 
3-1 يف الوقت اال�صايف االربعاء لي�صرب موعدا مع ليفربول يف مباراة 

ثاأرية.
وبعد املباراة مبا�صرة غرد �صالح على تويرت بقوله "لدينا ح�صاب يجب 

ت�صفيته".

وهي املرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان يف النهائي بعد مرة اوىل 
عام 1981 عندما فاز الفريق االنكليزي بهدف وحيد الألن كينيدي. 
ريال  يخ�صرها  التي  االخ��رية  النهائية  امل��ب��اراة  تلك  كانت  وللمفارقة، 
مدريد يف دوري االبطال )ب�صيغتها ال�صابقة واحلالية(، اذا بلغ النهائي 
بعدها �صبع مرات اعوام 1998 و2000 و2002 ومن 2014 اىل 

جميعها. بها  وفاز   2018 ثم   2016
دوري  نهائي  اإىل  االإن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  ت��اأه��ل  بعد  ك�صف  ���ص��الح  وك���ان 
اأبطال اأوروبا على ح�صاب فياريال االإ�صباين للمرة العا�صرة يف تاريخه، 
ن�صخة  لتعوي�س خ�صارة  النهائي  ري��ال مدريد يف  يرغب مبواجهة  انه 
اأمام الفريق امللكي عندما تعّر�س ال�صابة قوية يف كتفه وقال   2018
مواجهتهم  اأود  النهائي.  خ�صرنا  "الننا  الريطانية  تي"  "بي  لقناة 

جمدداً واآمل يف التغلب عليهم".
2018 عندما  وكان �صالح )29 عاماً( قد تعّر�س ال�صابة يف نهائي 
املباراة  اكمال  ما حرمه  اأر���ص��اً،  رامو�س  �صريخيو  ري��ال  ا�صقطه مدافع 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  خو�س  وب��ال��ت��ايل   3-1 ليفربول  خ�صرها  التي 

طبيعي. ب�صكل  رو�صيا  يف   2018
وا�صبح ليفربول اأقرب اإىل حتقيق رباعية تاريخية لناٍد انكليزي، بعد 
تتويجه بكاأ�س الرابطة، بلوغه نهائي الكاأ�س اأمام ت�صل�صي، نهائي دوري 
�صيتي يف �صدارة  يتيمة عن مان�ص�صرت  بفارق نقطة  وابتعاده  االبطال، 

الدوري االنكليزي قبل اأربع جوالت على النهاية.
فران�س يف  دو  ا�صتاد  اأوروب��ا على  اأبطال  ل��دوري  النهائية  املباراة  وتقام 

العا�صمة الفرن�صية باري�س يف 28 احلايل.

�سالح لريال مدريد: »لدينا ت�سفية ح�ساب« 

بنزميا يقرتب 
من معادلة رقم 

كري�ستيانو القيا�سي
بات العب ريال مدريد الفرن�صي كرمي بنزميا، على بعد هدفني من معادلة 
ت�صجيال  الع��ب  ك��اأك��رث  رون��ال��دو  كري�صتيانو  للرتغايل  القيا�صي  ال��رق��م 
لالأهداف يف مو�صم واحد بدوري اأبطال اأوروبا وذلك بعدما �صجل هدفا يف 
مرمى مان�ص�صرت �صيتي باإياب ن�صف نهائي الت�صامبيونز ليج قاد املريينجي 

للنهائي.
بت�صجيله  االأبطال  دوري  لنهائي  مدريد  ريال  املا�صية  الليلة  بنزميا  وقاد 
هدفا من ركلة جزاء يف الوقت االإ�صايف للمباراة التي ا�صت�صافها "�صانتياجو 

برنابيو" معقل الفريق "امللكي".
الذي  ال�صيتي  م��ن  اأدن���ى  اأو  قو�صني  ق��اب  النهائي  بطاقة  ك��ان��ت  فبعدما 
انتف�س   ،90 الدقيقة  حتى  حمرز  ريا�س  اجلزائري  بهدف  متقدما  كان 
الريال بثنائية من الرازيلي الواعد البديل رودريغو يف دقيقتني )ق90 

و90+1(، ليعيد املباراة لنقطة ال�صفر.
جزاء،  ركلة  من  الثالث  الهدف  بنزميا  �صجل  االأول  االإ���ص��ايف  ال�صوط  ويف 

ليتاأهل امللكي لنهائي البطولة بنتيجة اإجمالية )5-6(.
ليغ"  "الت�صامبيونز  يف  االأه���داف  من  ر�صيده  بنزميا  رف��ع  الهدف  وبهذا 
هذا املو�صم اإىل 15 لي�صبح على بعد هدفني فقط من معادلة كري�صتيانو 
كاأكرث العب ت�صجياًل لالأهداف يف مو�صم واحد بالبطولة بواقع 17 هدفاً 

يف مو�صم 2014-2013.
املو�صم  هذا  االأبطال  دوري  ه��دايف  قائمة  بنزميا  يت�صدر  ال�15  وباأهدافه 
يليله البولندي روبرت ليفاندوف�صكي العب بايرن ميونخ ب�13 هدفاً، ثم 
االإيفواري �صيبا�صتيان هالري العب اأياك�س اأم�صرتدام يف املركز الثالث ب�11 

هدفاً ثم امل�صري حممد �صالح العب ليفربول رابعاً بثمانية اأهداف.



ميتة تقرع على نع�سها خالل مرا�سم جنازتها
�صدمت امراأة اأعلنت وفاتها بعد حادث �صيارة، املعزين يف جنازتها 
من خالل الطرق على التابوت. وقطعت روزا اإيزابيل �صي�صبيدي�س 
بعد  الذهول،  من  حالة  يف  اأ�صرتها  اأف��راد  وتركت  جنازتها،  كاالكا 
مدينة  يف  اجل��ن��ازة  مرا�صم  خ��الل  نع�صها  من  �صجيًجا  �صمعوا  اأن 
المبايك يف بريو االأ�صبوع املا�صي. وذكرت �صحيفة ديلي �صتار اأنه 
مت االإعالن عن وفاة روزا بعد تعر�صها حلادث حتطم كارثي اأودى 
ا بحياة �صقيق زوجها. وعقب املاأ�صاة، ُو�صعت روزا يف نع�س قبل  اأي�صً
جنازتها يوم الثالثاء املا�صي، لكن املعزين �صعروا بال�صدمة عندما 
ال��ذي��ن رفعوا  اأق��ارب��ه��ا،  ال��ق��دا���س. و ق��ام  ب��داي��ة  �صمعوا �صو�صاء يف 
التابوت على اأكتافهم، باإنزاله على الفور وفتحوا الغطاء ليجدوها 
على قيد احلياة حتدق بهم. وعلق خوان �صيغوندو كاجو، امل�صوؤول 
الفور  "فتحت عينيها وكانت تتعرق. ذهبت على  املقرة  اإدارة  عن 
الثالثة  روزا  اأخت  اأبناء  واأ�صيب  بال�صرطة".  وات�صلت  اإىل مكتبي 
بجروح خطرية يف اأعقاب احلادث الذي وقع على طريق ت�صيكاليو-
بيك�صي، و التقطت عائلتها النع�س واأخذته اإىل م�صت�صفى ريفين�صال 
فرييناف يف المبايكي، مع روزا ال تزال بداخله. وو�صع امل�صعفون 
روزا على اأجهزة االإنعا�س بعد اأن الحظوا اأن لديها عالمات �صعيفة 

على احلياة لكنها توفيت لالأ�صف بعد ب�صع �صاعات.

ل�سق اأجزاء من وجه طفل ينجيه من املوت 
جن��ا ط��ف��ل ب��ري��ط��اين ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر ث���الث ���ص��ن��وات م��ن املوت 
م��ن وجهه  اأج����زاء  ل�صق  بف�صل ج��راح��ة مت خ��الل��ه��ا  ب��اأع��ج��وب��ة، 
ببع�صها البع�س، بعدما �صدمته طائرة درون اأثناء لعبه يف حديقة 
اأ�صيب  اإىل امل�صت�صفى بعدما  اإليوت،  عامة. مت نقل الطفل كايدن 
بجروح خطرية يف وجهه اإثر ا�صطدام طائرة درون اأطلقها رجل يف 

االأربعينيات من عمره يف حديقة �صاتون اإن اآ�صفيلد.
وقالت والدة الطفل، كي�صي اإليوت )23 عاماً( اإن احلادث اأدى اإىل 

جروح خطرية يف وجه ابنها، واإ�صابات حادة يف اأنفه وذقنه.
املت�صررة م��ن وج��ه الطفل  ق��ام اجل��راح��ون بل�صق االأج����زاء  وق��د 
على  اجل��راح��ة  بعد  �صوره  وال��دت��ه  و�صاركت  دقيقة،  جراحة  عر 
التي  املخاطر  على  ال�صوء  لت�صليط  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
بتغيري  اإليوت،  ال�صيدة  وتطالب  ال��درون.  طائرات  عليها  تنطوي 
القوانني اخلا�صة با�صتخدام طائرات الدرون وت�صديد القيود على 
احلادث:  عن  متحدثة  اإليوت  ال�صيدة  وقالت  ا�صتخدامها.  كيفية 
"لقد كان االأمر مروًعا. ال ينبغي ال�صماح بهذه االأ�صياء بحرية يف 
اأن يعاين طفلي من ندوب مدى احلياة.  اأخ�صى  االأماكن العامة. 

اإنه حمظوظ لكونه على قيد احلياة".

ق�س مزيف يخرتق حماية ملكة بريطانيا
اأن  عن  اأنباء  ورود  بعد  فتح حتقيقا  اإن��ه  الريطاين  اجلي�س  ق��ال 
رجال كان يتظاهر باأنه ق�س ق�صى ليلة يف ثكنة مع جنود مكلفني 

بحماية امللكة اإليزابيث بالقرب من مقر اإقامتها بقلعة وند�صور.
اإىل ثكنات  اأن املحتال �ُصمح له بالدخول  وذك��رت �صحيفة ذا �صن 
حر�س كولد�صرتمي دون اإظهار اأي اأوراق ثبوتية اأو وثائق هوية، ثم 

تناول الطعام واحت�صى ال�صراب وتبادل الق�ص�س مع اجلنود.
وقالت ال�صحيفة اإن امللكة مل تكن يف وند�صور اأثناء الواقعة التي 
الدفاع  وزارة  با�صم  متحدث  وق��ال  املا�صي.  االأرب��ع��اء  ي��وم  حدثت 
و�صيتم  اجل��د  االأمني على حممل  اخل��رق  ه��ذا  ياأخذ  "اجلي�س  اإن 
التحقيق فيه بدقة على �صبيل االأولوية. هذا احلادث هو االآن جزء 
من حتقيق جار، وبالتايل فاإن املزيد من التعليق على هذا االأمر 

لن يكون منا�صبا يف الوقت احلايل".
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مادلني؟ الطفلة  اأين  اختفاء..  ق�سة  اأ�سهر  على  عاما   15
وهي  ب�صكل مرعب،  ماكان،  مادلني  االإجنليزية  الطفلة  اختفاء  على  �صنة   15 مايو،   3 املا�صي  الثالثاء  يوم  وافق 

الق�صة التي حركت بريطانيا والعامل كله، وتعتر الطفلة املختفية االأكرث �صهرة يف العامل.
وتعود الق�صة اإىل 3 مايو 2007، عندما اختطفت طفلة تبلغ من العمر 4 اأعوام، من غرفة نومها، خالل ق�صائها 

اإجازة مع والديها بالرتغال.
وظلت الق�صة ترتاوح دون الو�صول مل�صتبهني، وتدخلت جهات ال�صرطة الرتغالية والريطانية واالأملانية يف الق�صة، 

لكنها مل تك�صف عن م�صري مادلني، التي تبلغ اليوم 19 عاما، لو كانت على قيد احلياة.
وظلت ال�صرطة الرتغالية ت�صك يف اأن يكون والدا الطفلة �صببا يف اختفائها من �صقة يف منطقة �صياحية بالرتغال 

عام 2007، ومت اعتبارهما م�صتبهني يف العام املوايل، قبل اأن ترفع عنهما اال�صتباه.
ويف 2020 عاد ملف الطفلة املختفية اإىل الواجهة، مرة اأخرى، بعدما ك�صف حمققو ال�صرطة االأملانية، عن م�صتبه 
فيه �صبق له اأن تورط يف حوادث اعتداء جن�صي على اأطفال، و�صكل هذا االإعالن بارقة اأمل لفك لغز اجلرمية، لكن 

اختبارات الرتغال نفت ال�صلة.
امل�صتبه به هو اأملاين )43 عاما(، وا�صمه كري�صتيان بوكر، حمكوم يف ق�صايا عدة تتعلق بانتهاكات جن�صية يف حق 
اأن كري�صتيان  اأعلنت ال�صلطات  "على خلفية ق�صية اأخرى". وال�صهر املا�صي،  اأطفال، وهو م�صجون حاليا يف بلده 

بوكر هو م�صتبه به ر�صميا يف ق�صية اختفاء مادلني، وهو اأول خيط حقيقي يف اللغز، امل�صتمر منذ 15 عاما.

اجلمعة    6  مايو    2022  م   -    العـدد   13535  
 Friday     6   May   2022   -  Issue No   13535

�سالة العيد على ق�سبان القطار 
تفح�س �صرطة النقل واملوا�صالت يف م�صر مالب�صات واقعة مت تداولها على 
مواقع التوا�صل االجتماعي، وتفيد قيام عدد من املواطنني، بعرقلة حركة 
اأحد القطارات من اأجل اأداء �صالة عيد الفطر على �صريط ال�صكة احلديد. 
امل�صرية،  االجتماعية  ال�صفحات  على  املا�صية  ال�صاعات  خ��الل  وانت�صر، 
على  ال�صالة  �صجادات  يفرت�صون  امل�صلني  من  ع��ددا  يظهر  فيديو  مقطع 
انتهاءهم من  القطار متوقفا ينتظر  ال�صكة احلديدية، فيما كان  ق�صبان 

�صالة العيد. ومل يت�صن التاأكد من تاريخ ت�صوير الفيديو.
وقال م�صدر اأمني ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإن �صرطة النقل واملوا�صالت 
ر�صدوا  احلديدية  ال�صكك  هيئة  م�صوؤويل  وك��ذل��ك  الدقهلية  مبحافظة 
تداول الفيديو، مو�صحا اأن الفح�س املبدئي لكل املتداول عن الواقعة تبني 
اأنها حدثت يف مدينة طلخا يف حمافظة الدقهلية وحتديدا على مزلقان 
م�صجد املحطة. واأ�صاف: "افرت�س امل�صلون �صجادات ال�صالة على ق�صبان 
ال�صكة احلديد، وخالل قدوم القطار املتوجه من القاهرة اإىل طنطا فوجئ 
قائده بوجود امل�صلني على الق�صبان ومل ي�صتجيبوا الإنذارات القطار، مما 

ا�صطر ال�صائق للتوقف حتى انتهاء ال�صالة، حتى ال حتدث كارثة".
وت�صببت الواقعة يف حالة من الغ�صب على مواقع التوا�صل االجتماعي بعد 

انت�صار الفيديو.
وقال اأحد املعلقني على الواقعة عر في�صبوك، يدعى اأحمد متويل: "هذا 
يوجه  القطار،  تعطيل  الفعل  ه��ذا  على  ترتب  ول��و  بالدين،  جهل  الفعل 

للمت�صببني عن هذا الفعل تهمة تعطيل مرفق عام".

الدمى املخيفة.. رعب على �سواطئ اأمريكا
قليلة، على  اأي��ام  االأمريكية، قبل  تك�صا�س  �صواحل  اإح��دى  باحثون يف  عرث 
معرفة  ع��دم  ب�صبب  الكثريين،  ذع��ر  اأث���ارت  التي  املخيفة،  الدمى  ع�صرات 
اإن  "�صاوثرت ليفني" االأمريكية  و�صبب ظهورها. وقالت جملة  م�صدرها 
بعد  على  الواقعة  ال��ري��ة،  للحياة  الوطنية  اأران�صا�س  حممية  يف  باحثني 
حوايل 50 كيلومرتا �صمال �صرقي مدينة كوربو�س كري�صتي، وجدوا اأكرث 
اأطراف  30 دمية باأطراف مفقودة ومغطاة بالرنقيل، ومرمية على  من 
بحثا  ال�صواحل،  يف  اأ�صبوعية  بجولة  الباحثون  يقوم  االأ�صا�س،  ويف  البحر. 
عن ال�صالحف البحرية والثدييات البحرية والطيور املهددة باالنقرا�س، 

اإال اأن عثورهم على الدمى املخيفة كان �صيئا غري متوقع.
جي�س  تك�صا�س،  بجامعة  البحرية  العلوم  معهد  يف  املحمية  مدير  وذك��ر 

تونيل: "هذه ميزة وظيفتنا.. كل يوم نعرث على �صيء جديد".
كرثت  االج��ت��م��اع��ي��ة،  �صفحتنا  ع��ل��ى  ال��دم��ى  ل�����ص��ور  ن�صرنا  "بعد  وت��اب��ع: 

الت�صاوؤالت ب�صاأن م�صدرها و�صبب ظهورها هناك باأعداد وفرية".
وك�صفت "�صاوثرت ليفني" اأن ال �صيء يدعو للقلق واخلوف، م�صرية اإىل اأن 

املنطقة تعد "نقطة جذب للحطام والنفايات من املك�صيك".

اآمرب هريد: جوين ديب �سفعني 
مرتني عندما �سحكت على و�سم

من�صة  ه���ريد  اأم���ر  املمثلة  اع��ت��ل��ت 
ال�صهود الأول مرة يف ق�صية الت�صهري 
جوين  ال�صابق  زوج��ه��ا  رفعها  التي 
اإن من املوؤمل ا�صرتجاع  ديب، قائلة 
الزوجني  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
واأ����ص���راره���ا يف ق��اع��ة امل��ح��ك��م��ة. ويف 
يف  املحاكمة  م��ن  االأوىل  االأ���ص��اب��ي��ع 
والية فرجينيا، �صهد ديب اأن هريد 
ولفظيا،  ج�صديا  اإليه  ت�صيء  كانت 
ت�صجيالت  اإىل  املحلفون  وا�صتمع 
���ص��وت��ي��ة ل��ل��ح��ج��ج ب���ني ال���زوج���ني. 
وكانت هريد تنظر ب�صمت، واأحيانا 
دموعها.  ت��غ��ال��ب  اأو  ����ص���اردة  ت��ك��ون 
قالت هريد يف بداية �صهادتها "كان 
اإي���الم���ا و�صعوبة  ���ص��يء  اأك����رث  ه���ذا 
هريد  قالت  حياتي".  يف  ب��ه  م��ررت 
اأن  بعد  ح��دث  ج�صدي  تعد  اأول  اإن 
و�صم  على  مكتوب  ه��و  عما  �صاألته 
باهت مر�صوم على ج�صده. واأ�صافت 
و�صحكت  "وينو"،  ق��ائ��ال  رد  اأن����ه 
اأن��ه��ا م��زح��ة. وق��ال��ت هريد  معتقدة 
مل   ... وجهي  على  �صفعني  "لقد 
اأك����ن اأع�����رف م���ا ال����ذي ي���ج���ري. اأنا 
اأن  واأ���ص��اف��ت  فيه".  ح��دق��ت  ف��ق��ط 
اأخريني  ���ص��ف��ع��ت��ني  ���ص��ف��ع��ه��ا  دي����ب 
اأمر  ه���ذا  اأن  تعتقدين  "هل  وق���ال 

م�صحك اأيتها.."؟

ثعلب قتل 25 طائرًا 
يف حديقة وا�سنطن 

ق����ت����ل ث����ع����ل����ب ب��������ري مت����ك����ن من 
وا�صنطن  دخ���ول ح��ظ��ائ��ر ح��دي��ق��ة 
25 م��ن ط��ي��ور نحام  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
اإ���ص��اف��ة اإىل ط��ائ��ر من  ال��ك��اري��ب��ي 
ما  بح�صب  ال�صمايل،  البلبول  نوع 
اأعلنت حديقة العا�صمة االأمريكية 

يف بيان .
�صميث�صونيان  ح��دي��ق��ة  واأف��������ادت 
"فريق  ب���اأن  للحيوانات  الوطنية 
اأي���ار-  2 ال��ط��ي��ور ع��رث �صباح  بيت 
النافقة  ال��ن��ح��ام  م��اي��و على ط��ي��ور 
الطيور  ح��ظ��رية  يف  ثعلباً"  وراأى 
الثعلب  اأن  م�����ص��ي��ف��ة  اخل���ارج���ي���ة، 

متكن بعد ذلك من الهرب.
امل�صتهدف،  ال��ن��ح��ام  ق��ط��ي��ع  وك����ان 
طيور  م�����ن   74 اأ�������ص������اًل  ي�������ص���م 
النحام  ط��ي��ور  اأو  ال��ك��اري��ب��ي  ن��ح��ام 

احلمراء.
م��دي��رة ح��دي��ق��ة احليوان  وق��ال��ت 
خ�صارة  "هذه  ���ص��م��ي��ث  ب����ران����دي 
م���اأ����ص���وي���ة ل���ن���ا ول����ك����ل م����ن يحب 

احليوانات".
وكانت اأنثى ثعلب اأثارت الذعر يف 
العا�صمة  الفائت يف  ني�صان-اأبريل 
م���ارة من  هاجمت  اإذ  االأم��ريك��ي��ة، 
ال����ن����واب يف حميط  اأح������د  ب��ي��ن��ه��م 
مبنى الكابيتول. وجلاأت ال�صلطات 
القتل  اإىل  وا�صنطن  يف  ال�صحية 
الثعلب  اأنثى  حياة  الإنهاء  الرحيم 
بداء  ُم�صابة  اأنها كانت  التي تبني 

الكلب.

ليلي راينهارت لـ كيم 
كاردا�سيان: جاهلة ومقززة
راينهارت   العاملية  ليلي  النجمة  �صّنت 
تلفزيون  ع��ل��ى جن��م��ة  ه��ج��وم��ا الذع����ا 
ب�صبب  وذل��ك  كاردا�صيان ،  ال��واق��ع  كيم 
ك�����ص��ف االأخ��������رية ع����ن خ�����ص��ارت��ه��ا من 
7 كيلو كي ترتدي ف�صتان حفل  وزنها 
MetGala، وا�صفة اياها ب� "اجلاهلة 
االإعالم  و�صائل  ليلي  داعية  واملقززة"، 
ون�صر  دع���م���ه���ا  ع����ن  ل��ل��ت��وق��ف  اأي�������ص���ا 
ت�صريح  يف  ل��ي��ل��ي  وق���ال���ت  اأخ���ب���اره���ا. 
حديث لها: "جّوعِت نف�صك ل�3 اأ�صابيع 
فقط لرتتدي ف�صتانا يف احلفل؟ بينما 
يتابعك املاليني من ال�صغار ويتطّلعون 
اإليك؟ جاهلة ومقززة، اأرجوكم توقفوا 
االأغبياء  امل�����ص��اه��ري  ه�����وؤالء  دع���م  ع���ن 
ت���دور حياتهم حول  ال��ذي��ن  وامل���وؤذي���ن 

اأج�صادهم".

عامل يعّلم الفئران كيفية ممار�سة األعاب الفيديو
بينما يعتقد الكثري من النا�س اأن الفئران اآفات �صارة، اإال 
اأن هذه القوار�س هي يف الواقع حيوانات عالية الذكاء، 
حيواناته  ذك��اء  م��دى  الفئران  مالكي  اأح��د  اأظ��ه��ر  حيث 
األعاب  لعب  على  دربها  اأن  بعد  ي�صدق،  ب�صكل ال  االأليفة 
الفيديو. واأجرى فيكتور توث )30 عاماً( هذه التجربة 
العظماء،  ال��ق��رار  �صانعي  م��ن  ه��ي  ال��ف��ئ��ران  اأن  الإث��ب��ات 
لعبة  ممار�صة  اأث��ن��اء  الب�صر  مثل  ذكية  تكون  اأن  وميكن 
ورومريو،  كارماك،  القوار�س،  وكانت   Doom الرماية 
وتوم، الذين مت ت�صميتهم على ا�صم مبتكري لعبة الفيديو 
من  �صل�صلة  ع��ر  م�صتقل  ب�صكل  التنقل  على  ق��ادري��ن   ،
املتاهات، وفتح االأبواب وحتى اإطالق النار على الوحو�س. 
ببناء نظام  امل��ج��ر،  االأع�����ص��اب م��ن بوداب�صت،  وق��ام ع��امل 
وقال  الفئران،  ذك��اء  م��دى  الختبار  االفرتا�صي  ال��واق��ع 
من  للقوار�س  افرتا�صي  واقع  اإعداد  ببناء  قمت  "لقد 
ال�صفر ودربت ثالثة فئران بطريقة اآلية. ويف املتو�صط، 
مهام  تعليمها  وميكنك  ي�صدق  ال  ب�صكل  ذكية  الفئران 
معقدة، ولديها ذاكرة جيدة ب�صكل ا�صتثنائي وفهم خا�س 
واتخاذ  التفكري  ع��اٍل من  االأم��ر مب�صتوى  يتعلق  عندما 
القرار". واأ�صاف توث "ميكن تعليم الفئران مهام معقدة 
ال�صحيح يف  التحرك يف االجت��اه  تعليمهم  واأردت  للغاية 
الفئران  اأتدخل. ولتدريبها، متت مكافاأة  اأن  اللعبة دون 
لقد  ال�صحيح.  االجت��اه  ا�صتداروا يف  املحلى عندما  باملاء 
االأمر  تطلب  لقد  متحركة.  ك��رة  على  الفئران  و�صعت 
الكثري من اجلهد لتعليمها كيفية اجلري، ولكننا و�صلنا 

اإىل هناك يف النهاية".

القب�س على �ساحبة اأكرب عمليات ابتزاز 
اأكر  القب�س على �صاحبة  العراقية  االأمن  اأجهزة  األقت 
وامل�صاهري  امل�صوؤولني  م��ن  لعدد  امل��ايل  االب��ت��زاز  عمليات 
ال��ع��راق��ي��ني. وا���ص��ت��درج��ت ال�����ص��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة املدعوة 
خارج  م��ن  االأم��ريك��ي��ة،  اجلن�صية  وال��ت��ي حتمل  ج��وج��و، 

البالد اإىل اأربيل ثم اإىل بغداد.
هي  ���ص��اب��ا،  نيكول  اأجنلينا  احلقيقي  وا�صمها  وج��وج��و، 
متحولة جن�صيا ا�صتطاعت االإيقاع بالعديد من امل�صوؤولني 
وقامت بابتزازهم لقاء مبالغ مالية �صخمة بع�صهم قام 

بدفعها والبع�س االآخر تقدم ب�صكاوى اأ�صولية �صدها.

جفاف بحرية يك�سف مفاجاأة �سادمة يف القاع
االأمريكي مفاجاآت،  الغرب  التاريخي يف  يحمل اجلفاف 
فقد ُعرث على هيكل عظمي يعود تاريخه اإىل ثمانينيات 
اجلافة  االأر�صية  على  معدين  برميل  يف  املا�صي  القرن 
حذرت  فيما  ف��ي��غ��ا���س،  ال����س  ق���رب  ا�صطناعية  ل��ب��ح��رية 

ال�صرطة من اكت�صافات �صادمة اأخرى مقبلة.
املتحدة  ال��والي��ات  اأك��ر خ��زان للمياه يف  يف بحرية ميد، 
والذي انخف�س م�صتواه ب�صكل كبري حتت تاأثري اجلفاف 
املا�صي من جانب ركاب  االأح��د  املزمن، ُعرث على اجلثة 

قوارب ا�صتجمام داخل �صندوق �صدئ عالق يف الرتاب.
الرميل  يف  املوجودة  ال�صخ�صية  املقتنيات  اإىل  وا�صتنادا 
اإىل  اأن��ه��ا ع��ائ��دة  م��ع اجل��ث��ة، تعتقد �صرطة ال���س فيغا�س 

�صخ�س ُقتل يف الثمانينيات.
من  املقتنيات  طبيعة  وال  الوفاة  اأ�صباب  عن  ُيك�صف  ومل 

جانب املحققني الذين مل يتعرفوا بعد على ال�صحية.

هل كبار ال�سن فري�سة �سهلة لالأخبار الكاذبة؟
اأن  اإىل  ف��ل��وري��دا  م��ن جامعة  درا���ص��ة ج��دي��دة  تو�صلت 
لي�صت  املزيفة  االأخ��ب��ار  اكت�صاف  يف  ال�صن  كبار  كفاءة 
ال�  بعد  اأ�صواأ من �صغار ال�صن، لكنها ت�صعف تدريجياً 
بني  التمييز  على  القدرة  لعدم  يكون  اأن  وميكن   .70
االأخبار احلقيقية واملزيفة عواقب وخيمة على �صحة 
االإن�صان النف�صية واجل�صدية اإىل جانب التاأثري ال�صلبي 

على القرارات املالية.
امل�صارك يف البحث واأ�صتاذ  املوؤلف  وقال بريان كاهيل، 
ت�صور  النا�س  "لدى  فلوريدا:  جامعة  يف  النف�س  علم 
باأن كبار ال�صن �صيكون اأداوؤهم اأ�صواأ من اأداء ال�صباب يف 
جميع املجاالت، لكن هذا لي�س هو احلال فيما يتعّلق 
املعريف  التدهور  املزيفة". ففي حني يرتبط  باالأخبار 
معرفية  ق��اع��دة  االإن�����ص��ان  يكت�صب  العمر،  يف  بالتقدم 
يكون  ما  وغالًبا  احلياتية،  واملزيد من اخلرة  اأو�صع، 
"�صاين�س دايلي"،  اإيجابياً. وبح�صب موقع  تاأثري ذلك 
ق���ام ال��ب��اح��ث��ون يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة م��ن وب����اء كورونا 
حتديد  على  ال��ق��درة  يف  العمرية  ال��ف��روق  با�صتك�صاف 
التجربة جمموعة من  و���ص��ارك يف  امل��زي��ف��ة.  االأخ��ب��ار 
ع��ام��اً، وكان  61 و87  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت��راوح��ت  الكبار 

البالغني االأ�صغر �صناً من طالب اجلامعة.
اإخبارية  مقالة   12 وتقييم  ب��ق��راءة  امل�����ص��ارك��ون  وق���ام 
ك��ام��ل��ة ح���ول ف��ريو���س ك���ورون���ا وم��و���ص��وع��ات اأخ����رى، 
اأجابوا على  6 ق�س حقيقية، و6 مزيفة. ثم  ت�صمنت 

اأ�صئلة لتقييم مدى ثقتهم فيما قراأوا.
اأق��ل على  واأظ��ه��ر ك��ل م��ن ال�صباب وك��ب��ار ال�صن ق��درة 
اكت�صاف اأخبار كورونا املزيفة مقارنة باالأخبار املزيفة 
اليومية، مما قد يعك�س قلة االإملام باملعلومات املتعلقة 
ال�صن  كبار  اأن  الباحثون  والح��ظ  بدايته.  يف  بالوباء 
ل��دي��ه��م م�صتويات  ان��خ��ف�����ص��ت  ع��ام��اً   70 م��ن  االأك����ر 
ال��ت��ف��ك��ري ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، وك��ذل��ك ال���ق���درة ع��ل��ى اكت�صاف 
االأخبار املزيفة. بينما كان البالغون يف الفئة العمرية 
احتمااًل لالنخراط  االأك��رث  هم  ج��داً  متاخرة  �صن  يف 
عدم  ذلك  يف  مبا  "ال�صطحية"،  املعلومات  معاجلة  يف 

تدقيق املعلومات اأو االنتباه اإىل التفا�صيل.
التدهور  تعوي�س  ميكن  ال  ق��د  اإن���ه  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
�صعة يف  �صن متاأخرة ج��داً، حتى مع وج��ود  املعريف يف 
تعر�صاً  اأكرث  الفئة  هذه  يجعل  ما  واملعرفة،  التجربة 

للت�صليل واخلداع.

ال�سحفية االأيرلندية نواال ماكغفرن حت�سر حفل جائزة  بريغروين  يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا - ا ف ب

اأ�سلي جود تنهار يف حفل 
تكرمي والدتها 

الراحلة  تكرمي  بهدف  الكانرتي،  مو�صيقى  م�صاهري  بقاعة  خا�س  تكرميي  حفل  اأقيم 
اأ�صطورة الكانرتي  نعومي جود .

متالك  من  تتمكنا  مل  حيث  عاطفية  فعل  ب��ردة  جود   و اأ�صلي  وينونا  النجمتان  وقامت 
نف�صهما وانهارتا بالبكاء بعدما تذّكرتا والدتهما التي توفيت منتحرًة.

والغريب اأن احلفل قد اأقيم بعد 24 �صاعة فقط على وفاة املغنية العاملية بعد �صراع مع 
مر�س نف�صي، عن عمر ناهز 76 عاماً.

وتكلمت النجمة العاملية اآ�صلي عن اأمها وقالت: "اأحببتك اأمي كثرياً واأنا اآ�صفة 
الأنك مل ت�صتطيعي ال�صمود اأكرث من ذلك". واأ�صافت: "تقديركم الأمي هو 
الذي جعلها ت�صتمر وتقاوم طوال ال�صنوات املا�صية، ورغم قلبي املحّطم، اإال 

اأنني �صاأ�صتمر يف الغناء والتمثيل، واأتذكرها دائماً".


