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الرئي�س ال�شابق: عمالء »الفيدرايل« فت�شوا غرفة زوجتي وطفلي
حرب كالمية بني ترامب وبايدن قبل موقعة االنتخابات

•• وا�شنطن-وكاالت

ترا�سق الرئي�س الأمريكي احلايل، جو بايدن، و�سلفه دونالد ترامب 
الثقيل،  العيار  من  اتهامات  الآخ��ر  اإىل  منهما  كل  ووج��ه  بالكلمات، 
يف  الن�سفي  التجديد  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  �سهرين  م��ن  اأق���ل  قبل  وذل���ك 

الكونغر�س الأمريكي املقررة يف نوفمرب املقبل.
ب��اي��دن »عدو  اإن  ت��رام��ب  ال�����س��اب��ق، دون��ال��د  ق��ال الرئي�س الأم��ري��ك��ي 

الدولة«.
انتخابي يف  ال�سبت، خالل جتمع  ترامب، م�ساء  ت�سريحات  وج��اءت 
ولية بن�سلفانيا متهيدا لنتخابات التجديد الن�سفي يف الكونغر�س 
اأول ظهور  وه��ذا  بر�س«.  »فران�س  وكالة  اأوردت  ما  وف��ق  الأم��رك��ي، 
علني لرتامب منذ عملية التفتي�س التي اأجراها مكتب التحقيقات 
الفدرايل )اأف بي اآي( يف مقر اإقامته مبارالغو بولية فلوريدا يف 

مطلع اأغ�سط�س املا�سي.
فيديو على  ب��اي��دن،  ج��و  احل���ايل،  الأم��رك��ي  الرئي�س  ن�سر  ب����دوره، 
ح�سابه مبوقع »تويرت«، ليل ال�سبت الأحد، قال فيه اإنه ل يعترب اأيا 
�سخ�س  اأي  اأن  »اعتقد  واأ�ساف:  للدولة.  تهديدا  ترامب  اأن�سار  من 
يدعو اإىل ا�ستعمال العنف ول يدين العنف عندما يجري ا�ستخدامه، 
تغير  على  وي�سر  النتخابات،  يف  تفوز  عندما  الع��رتاف  ويرف�س 

الطريقة التي نحكم بها ، فهذا تهديد للدميقراطية«.
التحقيقات  اقتحام مكتب  الأح��د  ال�سبت  ليلة  ترمب،  وا�ستنكر  هذا 
تكتيكات  باتباع  ب��اي��دن  اإدارة  متهماً  ف��ل��وري��دا،  يف  ملنزله  ال��ف��ي��درايل 
»العامل الثالث«، وقال ترمب خالل جتمع حا�سد يف ويلك�س بار بولية 
بن�سلفانيا العامة م�ساء ال�سبت: »اقتحمت اإدارة بايدن منزل خ�سمهم 

ال�سيا�سي الرئي�سي الذي دمرهم متاًما يف �سناديق القرتاع«.
وتابع: بذريعة زائفة من قا�ٍس �سيا�سي اختاروه دا�سوا على حقوقي 
وحرياتي املدنية وفت�سوا غرفة زوجتي واإبني، كما لو اأن بلدنا الذي 

نحبه كثًرا كان عاملًا ثالًثا.
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امل�ست�سار الأملاين ورئي�س الوزراء الأوكراين يف باحة امل�ست�سارية يف برلني )ا ف ب(

جنود ا�سرائيليون يعاينون احلافة حمطمة النوافذ   )ا ف ب(

احللبو�شي يطرح حلواًل لالأزمة ال�شيا�شية

الكاظمي يدعو جلولة ثانية للحوار يف العراق 
•• بغداد-وكاالت:

رئي�س  اأن  عراقية  �سيا�سية  م�سادر  اأك���دت 
اإىل  ي�سعى  ال��ك��اظ��م��ي  م�سطفى  ال������وزراء 
الكتل  ك��ل  ب��ني  ل��ل��ح��وار  ثانية  جل�سة  عقد 
ال�سيا�سية للو�سول اإىل حلول تنهي الأزمة 

التي ت�سهدها البالد.
لها  ي�سعى  التي  الثانية  اجلل�سة  و�ست�سمل 
اإيجاد  ال��ع��م��َل ع��ل��ى  ال��ك��اظ��م��ي  م�����س��ط��ف��ى 
وحِلّ  مبكرة  انتخابات  اإج���راء  على  ت��واف��ق 
ال���ربمل���ان احل�������ايل.ويف ه����ذا الإط��������ار،  دعا 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي، حممد 
احللبو�سي اأم�س الأحد لأن تت�سمن جل�سة 
احل������وار ال���ع���راق���ي امل��ق��ب��ل��ة جم��م��وع��ة من 
املتفاقمة  ال�سيا�سية  الأزم��ة  حلل  الق�سايا 
ت����وؤدي اإىل حرب  ال���ب���الد، وال��ت��ي ك����ادت  يف 
اأهلية.وا�ستعر�س احللبو�سي يف بيان ن�سره 
ما  "تويرت"  مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  على 
قال اإنها "اأمورا"، اأكد اأن العملية ال�سيا�سية 
الت��ف��اق عليه،  ل��ن مت�سي دون  ال��ع��راق  يف 
الأمور  امل��ب��ك��رة.وم��ن  النتخابات  واأب��رزه��ا 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا احل��ل��ب��و���س��ي، حت��دي��د موعد 
وانتخابات  امل��ب��ك��رة،  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات 
جمال�س املحافظات يف موعد اأق�ساه نهاية 
اجلمهورية،  رئي�س  وانتخاب  املقبل،  العام 

متفق  ال�سالحية  كاملة  حكومة  واختيار 
عليها وحمل ثقة.

ك��م��ا ط����رح اإع������ادة ت��ف�����س��ر امل������ادة 76 من 
ال��د���س��ت��ور، واإل���غ���اء الل��ت��ف��اف امل��خ��ج�����ل يف 
ال��ت��الع��ب بحكم ه���ذه امل����ادة وال����ذي حدث 
 ،2010 انتخابات  بعد  �سيا�سية  ب�سغوط 
الحتادية،  العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  واإق����رار 
جمل�س  انتخابات  قانون  تعديل  اأو  واإب��ق��اء 
الحتادية  املحكمة  قانون  وت�سريع  النواب، 
الد�ستور،  م��ن   92 امل����ادة  وح�����س��ب  ال��ع��ل��ي��ا 
الع�سكرية والأمني�ة  الق�وات  انت�س�ار  واإعادة 
الداخلي�ة  وزارة  وتتوىل  �سنوفه�ا،  بجمي�ع 
امل�دن  يف  الأم�����ن  وف�ر�س  النت�س�ار  ح�س�را 
مكانه�ا  ال��ق�����وات يف  ب��ق��ي�����ة  وت��ك�����ون  ك���اف���ة، 
التدريب والنت�سار  الطبيعي يف مع�سكرات 
والأمني�ة  الع�سكرية  القيادة  حتدده�ا  التي 
م��ع ت��وف��ر ك��ل م��ا ي��ل��زم ل��ت��ك��ون ع��ل��ى اأهبة 

ال�ستعداد لأي طارئ.
ال��ف��وري�����ة جلمي�ع  ال���ع�������ودة  اأي�������س���اً  وط�����رح 
ال��ن��ازح��ي�����ن الأب���ري���اء ال��ذي�����ن ه�����ج�����روا م�ن 
اإليها  ال��ع��ودة  م�ن  يتمك�ن�وا  ول�����م  دي��اره�����م 
العالقة بني احلكومة  وتنظيم  الآن،  حتى 
اإقليم كرد�ستان باتفاق  الحتادية وحكومة 
النفط  قانون  اإق���رار  حلني  لل�سعب  مع�ل�ن 

والغاز.

حذر من �شربة رو�شية يف جمال الطاقة        

زيلين�شكي يطالب االأوروبيني باال�شتعداد ل�شتاء قامت !
 

جرحى باإطالق نار على حافلة جنود اإ�شرائيلني يف غور االأردن

العفو الدولية: احلوثيون ميار�شون 
التمييز �شد الن�شاء يف اليمن

•• اليمن-وكاالت:

املحرم،  اإنهاء �سرط  اإىل  الدولية ميلي�سيا احلوثي  العفو  دعت منظمة 
على موافقته اخلطية  دليل  اأو  دون��ه  ال�سفر  الن�ساء  على  ال��ذي يحظر 
عرب املحافظات اليمنية اخلا�سعة ل�سيطرتهم اأو اإىل مناطق اأخرى من 

البالد.
وقالت املنظمة يف بيان اإن القيود احلوثية امل�سددة اأعاقت الن�ساء اليمنيات 

من القيام بعملهن، خا�سة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن ال�سفر.
��ا على  اأي�����سً امل��ح��رم تنطبق  ���س��رط  ال��ت��ي يفر�سها  ال��ق��ي��ود  اأن  واأو���س��ح��ت 
القيام  اأجل  من  يعانني  اللواتي  الإن�ساين  املجال  يف  اليمنيات  العامالت 
بعمل ميداين، مما يوؤثر ب�سكل مبا�سر على و�سول اليمنيني املحتاجني 

اإىل امل�ساعدات، وخا�سة الن�ساء والفتيات.
لل�سرق  الإقليمي  املكتب  مديرة  نائبة  �سمعان،  ديانا  عن  البيان،  ونقل 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف منظمة العفو الدولية بالنيابة، قولها، »يجب 

على �سلطات الأمر الواقع احلوثية اأن ت�سع حًدا ل�سرط املحرم فورا».
واأكدت اأن هذا ال�سرط التقييدي ي�سكل �سكاًل من اأ�سكال التمييز القائم 
على النوع الجتماعي وير�سخ التمييز الذي تواجهه الن�ساء يف اليمن على 
اأ�سا�س يومي. واأ�سارت اإىل حاجة الن�ساء اليمنيات ب�سكل عاجل اإىل اأن يكن 
قادرات على التنقل بحرية يف جميع اأنحاء البالد من اأجل العمل، وطلب 

الرعاية ال�سحية، وتقدمي اأو تلقي امل�ساعدات الإن�سانية.

•• كييف-رويرتز:

ط�����ال�����ب ال����رئ����ي���������س الأوك������������راين 
فولودمير زيلين�سكي الأوروبيني 
اأدى  اإذ  �سعبا  �ستاء  يتوقعوا  ب��اأن 
اإىل  ب��الده  على  الرو�سي  الهجوم 
اأن تقل�س مو�سكو �سادرات النفط 

والغاز.
الت�سريح  بهذا  زيلين�سكي  واأدىل 
خط  م���و����س���ك���و  اأغ���ل���ق���ت  اأن  ب���ع���د 
بالغاز  القارة  ميد  رئي�سيا  اأنابيب 

الرو�سي.
وق�����ال يف خ��ط��اب��ه ال���ي���وم���ي عرب 
ل�سرب  ت�ستعد  »رو���س��ي��ا  الفيديو 
جميع الأوروبيني يف جمال الطاقة 

ب�سكل حا�سم هذا ال�ستاء«.
���س��ب��ب تعطل  واأرج����ع����ت م��و���س��ك��و 
العقوبات  اإىل  ال��ط��اق��ة  اإم�����دادات 
ب�سبب  عليها  املفرو�سة  الغربية 
فنية.  وم�����س��ائ��ل  اأوك���ران���ي���ا  غ����زو 
وات��ه��م��ت ال���دول الأوروب���ي���ة، التي 
دبلوما�سيا وع�سكريا  قدمت دعما 
رو�سيا  الأوك����ران����ي����ة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
الطاقة  اإم�����������دادات  ب���ا����س���ت���خ���دام 

�سالحا.
نق�س  اإن  املحللني  بع�س  وي��ق��ول 
الإمدادات وارتفاع تكاليف املعي�سة 
يهدد  ال�����س��ت��اء  اق����رتاب ف�سل  م��ع 
لكييف  ال��غ��رب��ي  ال��دع��م  بتقلي�س 

•• وادي االأردن-رويرتز:

الع�سكرية  ال�������س���ل���ط���ات  اأف���������ادت 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة وم�����س��ع��ف��ون ب����اأن 
على  ال���ن���ار  اأط��ل��ق��ا  فل�سطينيني 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى طريق  ح��اف��ل��ة 
���س��ري��ع مب��ن��ط��ق��ة ����س���ح���راوي���ة يف 
اأم�س  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 
الأحد، ما اأ�سفر عن اإ�سابة خم�سة 
موؤ�سر  يف  احلافلة،  و�سائق  جنود 
من  العنف  ت�ساعد  احتمال  على 

جديد.
اإلقاء  اأنه جرى  ال�سلطات  وذكرت 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى م�����س��ل��ح��ني اثنني 
حماولتهما  خالل  فيهما  م�ستبه 
ال��ف��رار، بعد ال��ه��ج��وم ال���ذي وقع 
م��ن مدينتي جنني  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى 
اللتني  الفل�سطينيتني  ون��اب��ل�����س 
الجتياحات  م��ن  ���س��ه��ورا  �سهدتا 
املكثفة  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  الأم���ن���ي���ة 
اأ�سفرت �سقوط قتلى يف كثر من 

الأحيان.
فل�سطينيني  اإن  ����س���ه���ود  وق������ال 
احلافلة،  �سيارة جتاوزا  ي�ستقالن 
النران،  م��ن  ب��واب��ل  واأم���ط���راه���ا 
اإ�سرام  ح����اول  ت��وق��ف��ت  وع��ن��دم��ا 
النار فيها. واأظهرت لقطات بثها 
�سيارة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
حارقة  قنبلة  اأن  وذك��ر  م�ستعلة، 

انفجرت داخلها.
م�سوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  تعلن  ومل 
حركة  با�سم  متحدثا  اأن  اإل  بعد، 

الهجوم  ع��ل��ى  اأث���ن���ى  )ح���م���ا����س( 
ف�سل  ت��وؤك��د  العملية  »ه��ذه  قائال 
ك���ل حم�����اولت الح���ت���الل لوقف 
ال�سفة  يف  امل��ت�����س��اع��دة  امل��ق��اوم��ة 

الغربية«.
مداهماتها  اإ����س���رائ���ي���ل  وك��ث��ف��ت 
ال�سهور  يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف 
القليلة املا�سية بعد عدة هجمات 
على  فل�سطينيون  �سنها  دام��ي��ة 
ب��ني مار�س  م��ا  ال��ف��رتة  مدنها يف 

اآذار ومايو اأيار.
اأعمال العنف من العقبات  وزادت 
الفل�سطينيني  م�����س��اع��ي  اأم�������ام 
وتوقفت  م�ستقلة.  دول���ة  لإق��ام��ة 
حمادثات ال�سالم برعاية الوليات 
 2014 يف  اإ�سرائيل  مع  املتحدة 
القت�سادية  الآف�����اق  واأ���س��ب��ح��ت 

م�سداقية  وت����ال�����س����ت  ق����امت����ة، 
املدعومة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
م��ن ال��غ��رب، ال��ت��ي مت��ار���س حكما 
ذاتيا حمدودا يف ال�سفة الغربية.

وعرب رام بن ب��اراك، رئي�س جلنة 
الكني�ست  يف  واخل��ارج��ي��ة  الأم����ن 
الإ�سرائيلي، عن اأمله يف الو�سول 
ال�سلطة  م���ع  ����س���الم  ات���ف���اق  اإىل 
ذلك  و���س��ف  ل��ك��ن��ه  الفل�سطينية 

الأمل باأنه غر ممكن الآن.
الإ�سرائيلي  اجلي�س  لراديو  وذكر 
»امل���وق���ف ح�����س��ا���س ج���دا ومتفجر 
م�����ن ن����اح����ي����ة، ف���ي���م���ا ن������رى على 
متزايدا  ع���ددا  الأخ���رى  الناحية 
اأن  ي���درك���ون  الفل�سطينيني  م��ن 
لي�س  ق���دم���ا  ل��ل��م�����س��ي  ال�����س��ب��ي��ل 

بانتهاج العنف«.

رئي�سي  خ����ارج����ي  ك���ه���رب���اء  خ����ط 
ا�ستمرار  م��ن  ال��رغ��م  على  تعطل 
ال�سبكة  اإم���داد  يف  احتياطي  خ��ط 

بالكهرباء.
ف��ق��ط من  واح������دا  اأن  واأ����س���اف���ت 
املحطة  يف  ال�������س���ت���ة  امل����ف����اع����الت 

النووية ما زال يعمل.
على  الرو�سية  ال��ق��وات  و�سيطرت 
امل��ح��ط��ة ب��ع��د ف����رتة وج���ي���زة من 
24 فرباير  اأوك��ران��ي��ا يف  غ��زوه��ا 
زابوريجيا  واأ���س��ب��ح��ت  ����س���ب���اط. 

نقطة حمورية يف ال�سراع.
الطرفني بع�سهما  واتهم كل من 
املحيطة  املنطقة  بق�سف  بع�سا 
ب��امل��ح��ط��ة مم���ا اأث�����ار خم����اوف من 

احتمال حدوث كارثة نووية.
وق��������ال اإي�����ج�����ور روج����������وف، وه���و 
عينتها  التي  الإدارة  من  م�سوؤول 
الو�سع  اإن  زاب��وري��ج��ي��ا،  يف  رو�سيا 
ح����ول امل��ح��ط��ة ه�����ادئ ح��ت��ى الآن 

ام�س الأحد.
اإذاع���������������ة  اإىل  ح������دي������ث������ه  ويف 
ك��وم�����س��وم��ول�����س��ك��اي��ا ب���راف���دا، قال 
روجوف اإنه مل يكن هناك ق�سف 
رو�سيا  وات���ه���م���ت  ت�����وغ�����الت.  اأو 
اليومني  يف  م���رت���ني  اأوك����ران����ي����ا 
املا�سيني مبحاولة ال�ستيالء على 
املحطة. وقالت اأوكرانيا اإن رو�سيا 

هاجمت املنطقة.

التعامل  احلكومات  حت��اول  بينما 
ي�سعرون  ال����ذي����ن  ال�������س���ك���ان  م����ع 

بالغ�سب.
املا�سي  الأ���س��ب��وع  مو�سكو  وق��ال��ت 
اإن��ه��ا ���س��ُت��ب��ق��ي خ��ط اأن��اب��ي��ب نورد 
الرئي�سية  و�سيلتها   ،1 ���س��رتمي 
مغلقا.  ب���ال���غ���از،  اأمل���ان���ي���ا  ل��ت��زوي��د 
واأعلنت دول جمموعة ال�سبع عن 
لأ�سعار  اأق�سى  ح��د  لو�سع  خطة 

�سادرات النفط الرو�سية.

�سيتوقف عن  اإنه  الكرملني  وقال 
�سقفا  ت�سع  دولة  النفط لأي  بيع 

لل�سعر.
اأولف  الأمل������اين  امل�����س��ت�����س��ار  وذك����ر 
اأن حكومته  الأح��د  اأم�س  �سولت�س 
ك���ان���ت ت��خ��ط��ط ل���وق���ف ك���ام���ل يف 
الغاز يف دي�سمرب كانون  ت�سليمات 
ب���الده  ب�����اأن  ت��ع��ه��د  ل��ك��ن��ه  الأول، 
���س��ت��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى ه������ذا الأم��������ر يف 

ال�ستاء.

�سولت�س يف موؤمتر �سحفي  وق��ال 
�سريكا  تعد  مل  »رو�سيا  برلني  يف 

موثوقا به يف جمال الطاقة«.
قال مفت�سو الأمم املتحدة ال�سبت 
للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا  حم��ط��ة  اإن 
ال��ن��ووي��ة، ال��ت��ي حتتلها رو���س��ي��ا يف 
عنها  انقطعت  اأوك��ران��ي��ا،  ج��ن��وب 
مرة  اخلارجية  الطاقة  اإم����دادات 
الدولية  ال��وك��ال��ة  اأخ���رى.وذك���رت 
اآخر  اأن  ب��ي��ان  يف  ال��ذري��ة  للطاقة 

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة 
الهالل االأحمر يفتتح م�شت�شفى »اأم االإمارات« 

لالأم والطفل يف جزيرة موهيلي بجزر القمر
•• موروين-وام:

رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بتوجيهات 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية الرئي�سة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ومتابعة  الإماراتي،  الأحمر  للهالل  الفخرية 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، افتتحت الهيئة 
امل�ساريع  من  ع��دد  �سمن  موهيلي،  جزيرة  يف  والطفل  ل��الأم  الإم���ارات«  »اأم  م�ست�سفى 
التنموية التي مت تنفيذها للمتاأثرين من اإع�سار »كينيث« الذي �سرب جمهورية القمر 
املتحدة قبل اأربع �سنوات، بالتعاون مع �سفارة الدولة يف موروين. ح�سر مرا�سم افتتاح 
الوزراء  من  وع��دد  املتحدة،  القمر  جمهورية  رئي�س  غ��زايل  عثمان  فخامة  امل�ست�سفى 
يف حكومته، ومعايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي وزيرة دولة، و�سعادة �سعيد 

حممد املقبايل �سفر الدولة لدى جمهورية القمر املتحدة.     )التفا�سيل �س3(
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مفاجاآت �صيف دبي تختتم فعالياتها 
ويوبيلها الف�صي بنجاح مبهر

اأخبار الإمارات

خماوف من تفاقم 
ال�رصاع بني اأنقرة واأثينا

عربي ودويل

الإمارات يف ال�صدارة والربازيل و�صيفا يف 
ختام البطولة الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�صو

الفجر الريا�صي

دعما ملت�شرري ال�شيول والفي�شانات 

االإمارات توا�شل جهودها االإغاثية 
واالإن�شانية على ال�شاحة ال�شودانية

•• اخلرطوم-وام:

الإغاثية  جهودها  الإم����ارات  دول��ة  وا�سلت 
من  ال�����س��ودان��ي��ة  ال�ساحة  على  والإن�����س��ان��ي��ة 
خالل توزيع امل�ساعدات الغذائية والدوائية 
والإيوائية على الأ�سر املت�سررة جراء كارثة 
عدد  لها  تعر�س  ال��ت��ي  وال�سيول  الأم��ط��ار 
اجل�سر  �سمن  وذل��ك  ال�سودان  ولي��ات  من 
اجلوي الإغاثي الذي �سرته الدولة دعما 

لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق.
الهالل  لهيئة  امليدانية  الفرق  وّزع��ت  فقد 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف اإط����ار ه���ذه اجلهود 
500 �سلة غذائية واأكرث من 500 خيمة 

على الأ�سر ال�سودانية 

ومنطقة  ال�����س��الم  دار  ق��ري��ة  يف  امل��ت�����س��ررة 
بولية  املناقل  ملحلية  التابعتني   70 مربع 
�سخ�س   3500 م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��اد  اجل���زي���رة 
اإ���س��اف��ة اإىل ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا والأل��ع��اب على 
البهجة  اإدخ����ال  ب��ه��دف  املنطقتني  اأط��ف��ال 
والفرحة اإىل قلوبهم يف مواجهة الظروف 

الإن�سانية ال�سعبة التي يعي�سونها.
اأن���ب���اء الإم������ارات "وام" يف  وال��ت��ق��ت وك��ال��ة 
ج��ول��ة ل��ه��ا يف امل��ن��اط��ق امل���ت���اأث���رة ع����ددا من 
�سملتهم  ال���ذي���ن  ال�����س��ودان��ي��ني  امل��واط��ن��ني 
�سكرهم  عن  وع��ربوا  الإماراتية  امل�ساعدات 
لدولة الإم��ارات على هذه الوقفة الأخوية 
ال�سادقة التي تعك�س املعدن النفي�س لقيادة 
)التفا�سيل  اخل�������ر.    اإم��������ارات  و���س��ع��ب 

يف  نظرة   .. جوربات�شوف 
م�شرية اآخر زعيم �شوفياتي
•• الفجر -ليا بولفرييني 

-ترجمة خرية ال�شيباين
تويف ميخائيل جوربات�سوف 
عاًما،   91 يناهز  عمر  ع��ن 
 ،2022 اأغ�سط�س   30 يف 
متبايًنا  اإرًث����ا  وراءه  وت���رك 
ولكنه �سخم. مت الرتحيب 
ب����ه يف اأوروب���������ا وال����ولي����ات 
امل������ت������ح������دة ل�����ك�����ون�����ه اأح�������د 
مهند�سي النفراج والتقارب 
ب��ني ال�����س��رق وال��غ��رب الذي 
و�سع نهاية للحرب الباردة، 
�سقوط  على  ا  اأي�سً و�سادق 
 25 يف  الإم�����رباط�����وري�����ة: 
ا�ستقال   ،1991 دي�سمرب 
ال���رئ���ي�������س غ���ورب���ات�������س���وف 
اجلمهوريات  احت��اد  وان��ه��ار 
يف  ال�سوفياتية  ال�سرتاكية 
اأع��ق��اب��ه. ن��ظ��رة اإىل ال���وراء 
زع���ي���م  اآخ���������ر  م���������س����رة  يف 

�سوفياتي.
ميخائيل  ال���������س����اب  ك�������ان 
�سرجيفيت�س جوربات�سوف 
يبلغ 21 عاًما عندما توىل 
منظمة  رئ���ي�������س  م���ن�������س���ب 
ال�سيوعي  للحزب  ال�سباب 
جامعة  يف  ال�������س���وف���ي���ات���ي 

مو�سكو لومونو�سوف.
 )التفا�سيل �س8(

البيد: حملة اإ�شرائيلية مكثفة 
ملنع االتفاق النووي »اخلطري«

•• القد�س-وكاالت:

اأطلقت  اإن بالده  اأم�س الأحد  قال رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي، يائر لبيد 
اإي��ران والقوى الكربى اتفاقا ب�ساأن  اإب��رام  اإىل احليلولة دون  حملة ترمي 
برناجمها النووي. وجاءت ت�سريحات لبيد يف م�ستهل اجلل�سة الأ�سبوعية 
للحكومة الإ�سرائيلية يف القد�س.  قال يائر لبيد اإن احلملة ت�سمل اإجراء 
ات�سالت مع الوليات املتحدة، ي�سارك فيها رئي�س املو�ساد، ديفيد بارنياع، 
ب�ساأن  الأمركيني  امل�سوؤولني  للقاء  وا�سنطن  اإىل  �سي�سافر  اإن��ه  قال  ال��ذي 

التفاق النووي الذي يبدو اأن اإبرامه مع اإيران بات قريبا.
اإىل وا�سنطن، �سمن جهود منع  اليوم الثنني  بارنياع �سيغادر  اأن  واأ�ساف 
التفاق النووي »اخلطر«. وقال لبيد اإن اجتماعات بارنياع مع امل�سوؤولني 
التفاق.  الكامنة يف  املخاطر  تو�سيح موقفنا من  اإىل  تهدف  الأمركيني 
الأم��رك��ي، جو بايدن،  الرئي�س  املا�سي، مع  الأرب��ع��اء  وك��ان لبيد حت��دث، 

وقال له اإن اإ�سرائيل تعار�س التفاق.
ورغم احلملة امل�سادة، قال لبيد اإن ال�سغط الإ�سرائيلي بات يوؤثر ثماره، 

فالوليات املتحدة اأخذت بالعتبار املالحظات الإ�سرائيلية.
من  لكن  �ست�ستمر،  اإي���ران  جت��اه  املتبعة  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  اإن  وق���ال 
للقوى  املوثوقة«  ال�ستخبارية  املعلومات  »تقدمي  مثل  الأدوات،  ك�سر  دون 
بالعالقة  الإ�سرار  ودون  العملية  من  جزءا  اإ�سرائيل  تكون  حتى  الكربى، 

اخلا�سة مع الوليات املتحدة.

يعي�س اآخر �شاعاته كرئي�س للوزراء

بريطانيا: جون�شون ي�شتعد حلياته اجلديدة؟ 
•• الفجر – اإعداد خرية ال�شيباين

اآخر  جون�سون  يعي�س   ... الكربى  وامل��وؤمت��رات  والكتابة،  الربملان،  اإىل  العودة 
�ساعاته كرئي�س للوزراء... ماذا �سيفعل بعد ترك »10 داونينغ �سرتيت«؟

�سيتم الإعالن عن الفائز يف ال�سباق على قيادة حزب املحافظني ومن�سب 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ي��وم اخل��ام�����س م��ن �سبتمرب ب��ع��د ف���رز اأ����س���وات 160 

وبح�سب  امل�ستقبلي.  احلكومة  رئي�س  �سيختارون  مييني  نا�سط  األ��ف 
الفائزة  ترو�س، هي  ليز  وزي��رة اخلارجية،  ف��اإن  ال��راأي،  ا�ستطالعات 

على مناف�سها، وزير املالية ال�سابق، ري�سي �سوناك. واذا من املقرر اأن 
يتوىل �ساغل 10 داونينغ �سرتيت اجلديد من�سبه يف 6 �سبتمرب 
بعد اأن ت�ستقبله امللكة يف باملورال )ا�سكتلندا(، فاإن ال�سوؤال املطروح 

الآن على �سفاه اجلميع: ماذا �سيفعل بوري�س جون�سون؟
منذ مترد الوزراء والربملانيني يف مطلع يوليو، والذي كلفه من�سبه 

جون�سون  بوري�س  ا�ستغل  ل��ل��وزراء،  كرئي�س  وبالتايل  املحافظني،  حل��زب  كزعيم 
البلد:  راأ���س  على  �سجله  للدفاع عن  �سرتيت  داونينغ   10 يف  املتبقيني  ال�سهرين 
تنفيذ الربيك�سيت، قطع الطريق اأمام الي�ساري العمايل جرميي كوربني بف�سل 

انت�ساره النتخابي يف 12 دي�سمرب 2019.   )التفا�سيل �س10(
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االإمارات توا�شل جهودها االإغاثية واالإن�شانية على ال�شاحة ال�شودانية دعما ملت�شرري ال�شيول والفي�شانات

•• اخلرطوم-وام:

وا���س��ل��ت دول���ة الإم�����ارات ج��ه��وده��ا الإغ��اث��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى ال�ساحة 
ال�سودانية من خالل توزيع امل�ساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية على 
الأ�سر املت�سررة جراء كارثة الأمطار وال�سيول التي تعر�س لها عدد من 
وليات ال�سودان وذلك �سمن اجل�سر اجلوي الإغاثي الذي �سرته الدولة 

دعما لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق.
فقد وّزعت الفرق امليدانية لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف اإطار هذه 
اجلهود 500 �سلة غذائية واأكرث من 500 خيمة على الأ�سر ال�سودانية 
املت�سررة يف قرية دار ال�سالم ومنطقة مربع 70 التابعتني ملحلية املناقل 

اإىل توزيع الهدايا  اإ�سافة  3500 �سخ�س  ا�ستفاد منها  بولية اجلزيرة 
اإىل  وال��ف��رح��ة  البهجة  اإدخ���ال  ب��ه��دف  املنطقتني  اأط��ف��ال  والأل��ع��اب على 

قلوبهم يف مواجهة الظروف الإن�سانية ال�سعبة التي يعي�سونها.
والتقت وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف جولة لها يف املناطق املتاأثرة عددا 
الإماراتية وعربوا  امل�ساعدات  �سملتهم  الذين  ال�سودانيني  املواطنني  من 
التي  ال�سادقة  الأخ��وي��ة  الوقفة  ه��ذه  على  الإم���ارات  لدولة  �سكرهم  عن 

تعك�س املعدن النفي�س لقيادة و�سعب اإمارات اخلر.
ن�سكر   :  70 م��رب��ع  منطقة  م��ن  اإب��راه��ي��م  �سديقة  ق��ال��ت  جانبها  فمن 
والأمطار  ال�سيول  هدمت  بعدما  معنا  الأخ��وي��ة  وقفتها  على  الإم����ارات 
حتت  للعي�س  وا�سطررنا  يوؤوينا  ما  كل  وفقدنا  اأطفالنا  و�سردت  بيوتنا، 

ظ��الل الأ���س��ج��ار، حتى ج��اءت دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ممثلة يف 
اأيديها  لنا  وب�سطت  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  الإن�سانية  ذراع��ه��ا 
باخلر وقدمت امل�ساعدات واملواد الإيوائية والغذائية التي عززت �سمودنا 

يف مواجهة الكارثة التي حلت بنا. 
لرتك  ا�سطررنا   : املنكوبة  ال�سالم  دار  قرية  من  اأ�سيل  عبداهلل  وق��ال 
بيوتنا التي جرفتها ال�سيول، واأ�سبحنا بال ماأوى ول غذاء ول دواء حتى 
اأغاثنا الأ�سقاء يف دولة الإم��ارات بالغذاء والدواء ومواد الإيواء ليتجدد 
فينا الأمل با�ستمرار احلياة، ن�سكر الإمارات قيادة و�سعبا على هذه الوقفة 

الأخوية يف مواجهة تلك املحنة ال�سعبة .
. م�سيدا مبا حتملته فرق الهالل الأحمر الإماراتي من م�ساق ال�سفر من 

ولية �سودانية اإىل اأخرى لنجدة امللهوف وتقدمي يد العون وامل�ساعدة.
من ناحيتها توجهت دار ال�سالم ال�سديق من مت�سرري ال�سيول والأمطار 
البي�ساء  اأي��ادي��ه��ا  على  الإم����ارات  ل��دول��ة  بال�سكر   70 م��رب��ع  منطقة  يف 
وم�ساعداتها الإن�سانية التي جاءت يف الوقت املنا�سب بعد معاناة �سديدة 

جراء ال�سيول والأمطار التي دمرت بيوتهم وتركتهم يف العراء.
جدير بالذكر اأن اأربع طائرات كانت قد و�سلت اإىل ال�سودان ال�سقيق �سمن 
امل�ساعدات  من  طنا   120 متنها  على  حاملة  الإماراتي  الإغاثي  اجل�سر 
الغذائية والدوائية والإيوائية فيما مت �سراء كميات كبرة من امل�ساعدات 
الإغاثية من ال�سوق املحلي ال�سوداين مل�ساعدة الأ�سقاء من اأبناء ال�سعب 

ال�سوداين وحت�سني حياتهم املعي�سية يف هذا الظرف الع�سيب.

�شخ�ص  3500 منها  ا�شتفاد  اجلزيرة  بوالية  منكوبتني  منطقتني  �شكان  على  خيمة  و500  غذائية  �شلة   500 • توزيع 
االإن�شانية الكارثة  هذه  مواجهة  يف  معنا  االأخوية  لوقفتها  و�شعبا  قيادة  االإمارات  ن�شكر   : �شودانيون  • مواطنون 
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وقعتا مذكرة تفاهم لت�شريع التعاون ودعم جهود ا�شت�شراف م�شتقبل القطاع ال�شحي

القمة العاملية للحكومات تعزز �شراكتها مع منظمة ال�شحة العاملية

ال�سحية العاملي، ودعمته بالأفكار 
والتو�سيات  ال�ستباقية  واحللول 
امل�ست�سرفني  نخبة  و�سعها  ال��ت��ي 
والتي  واملتخ�س�سني،  واخل�����رباء 
مب�ستويات  الرت���ق���اء  يف  اأ���س��ه��م��ت 

وا�ست�سراف  امل�ستقبلية  التوجهات 
منظومة  وبناء  املقبلة  التحديات 
العامل من  ا�ستباقية متكن  فر�س 
والتغرات  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��وق��ع��ة 

اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  معايل 
فرو�س  اأكد  "لقد  غيربي�سيو�س: 
كورونا الأهمية احلا�سمة لل�سحة 
العامة يف جميع ال��دول، وكيف اأن 
املكون  ه��ي  احلكومية  الإج�����راءات 

على  حري�سة  للحكومات  العاملية 
الهادفة  ���س��راك��ات��ه��ا  اأط����ر  ت��ع��زي��ز 
الكربى،  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع 
ال����ت����ي ت���ت�������س���ارك م���ع���ه���ا ال��������روؤى 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ع��امل��ي يف ر�سم 

امل���رون���ة يف ا���س��ت��ج��اب��ة ال��ك��ث��ر من 
ال����دول واحل��ك��وم��ات ح���ول العامل 
حملتها  التي  الكربى  للمتغرات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  جائحة 
"كوفيد – 19".  من جهته، قال 

�سلطان  ع���م���ر  وق������ال  احل����ي����وي����ة. 
القمة  ب��ني  ال�����س��راك��ة  اإن  ال��ع��ل��م��اء 
اأ����س���ه���م���ت ع���ل���ى مدى  وامل���ن���ظ���م���ة 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة يف دع���م جهود 
الرعاية  ق���ط���اع  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز 

•• دبي-الفجر: 

العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  وق���ع���ت 
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  للحكومات 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ال�������س���راك���ة 
اج���ت���م���اع عقده  ال���ع���امل���ي���ة، خ�����الل 
العلماء  ����س���ل���ط���ان  ع���م���ر  م����ع����ايل 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س��اد 
م��دي��ر موؤ�س�سة  ب��ع��د،  ع��ن  ال��ع��م��ل 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات، مع 
اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  معايل 
منظمة  ع���ام  م��دي��ر  غيربي�سو�س 
مدينة  يف  ال����ع����امل����ي����ة،  ال�������س���ح���ة 
����س���وي�������س���را. وت���ه���دف  ج���ن���ي���ف يف 
م�سرة  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  اإىل  امل���ذك���رة 
ال���ت���ع���اون الإي���ج���اب���ي ال���ب���ن���اء بني 
تعزيز  واملنظمة، من خالل  القمة 
امل�ساركة يف فعاليات اجلانبني على 
وترة  وت�سريع  القيادة،  م�ستويات 
م�ستوى  ورف��ع  املوؤ�س�سي،  التعاون 
احلوار، عرب من�سة القمة العاملية 
بال�سراكات  والرتقاء  للحكومات، 
يف  امل�ستقبلية  احل��ل��ول  تطوير  يف 
و�سيا�سة  العامة،  ال�سحة  جمالت 
التنمية  واأه��داف  العاملية،  ال�سحة 
امل�ستدامة ذات ال�سلة. واأكد معايل 
القمة  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ���س��ل��ط��ان  ع��م��ر 

�سحة  وت��ع��زي��ز  حلماية  الأ���س��ا���س��ي 
املجتمعات".   وح���م���اي���ة  ال���ن���ا����س، 
ال�سحة  منظمة  "ي�سر  واأ���س��اف: 
التفاهم  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  ال��ع��امل��ي��ة 
للحكومات،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م���ع 
ال��ذي تلعبه  ال��دور احلا�سم  ودع��م 
احلكومات يف احلفاظ على �سحة 
وجودة حياة جمتمعاتنا من خالل 
واحللول  الأط���راف  متعدد  العمل 

للتحديات امل�سرتكة".

عالقات مثمرة
العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  وت��ت��م��ت��ع 
ال�سحة  وم��ن��ظ��م��ة  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
ت��ع��اون مثمرة  ب��ع��الق��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
باأجندة  امل���رت���ب���ط���ة  امل����ج����الت  يف 
ال�سحة العامة العاملية وحتدياتها 
و�سهدت  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وف��ر���س��ه��ا 
القمة العاملية للحكومات 2022، 
املا�سي،  م���ار����س  يف  ع���ق���دت  ال���ت���ي 
م�ساركة مدير عام منظمة ال�سحة 
خاطب  رئي�سية،  بكلمة  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال���ع���امل م���ن خ��الل��ه��ا، م����وؤك����داً اأن 
تكون  لن  ك��ورون��ا  فرو�س  جائحة 
الأخ���رة، م��ا يتطلب م��ن جمتمع 
العمل  ال��ع��امل��ي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  ل��ال���س��ت��ع��داد  م��ع��ا 

للم�ستقبل.

ال�شحة جتري 194,778 فح�شا وتك�شف عن 400 اإ�شابة 
جديدة بفريو�ص كورونا و566 حالة �شفاء

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة 
وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  امل�����س��اب��ة  احل����الت 

واملخالطني لهم وعزلهم .
خالل  ج��دي��دا  فح�سا   194،778 اإج�����راء  ال������وزارة  اأع��ل��ن��ت   .

ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام 
اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
 400 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 
ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة، 
الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 1،017،145 

حالة.   كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي 
حالة وفاة يف الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد 

الوفيات يف الدولة 2،341 حالة.
واأعلنت الوزارة �سفاء 566 حالة جديدة مل�سابني بفرو�س كورونا 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 996،627 حالة.

بتوجيهات ال�شيخة فاطمة .. الهالل االأحمر يفتتح م�شت�شفى اأم االإمارات لالأم والطفل يف جزيرة موهيلي بجزر القمر

وميثل وجودنا بينكم اليوم ر�سالة 
ت�سامنية قوية من �سعب الإمارات 
والتنموية  الإن�سانية  الأو�ساع  مع 
املتحدة  ال���ق���م���ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 

ال�سقيقة.
واأ�سافت ال�سام�سي اأن برامج دولة 
الإم��ارات وم�ساريعها يف جمهورية 
الكبر  الدعم  املتحدة جتد  القمر 
الر�سيدة،  الإم��������ارات  ق���ي���ادة  م���ن 
دائ��م��ا على تعزيز  وال��ت��ي حت��ر���س 
ال�ساحة  على  ومبادراتها  جهودها 
القمرية، وقالت : يعترب م�ست�سفى 
والطفل  ل�����الأم  الأمارات"  "اأم 
والذي نحن ب�سدد افتتاحه اليوم، 
ل���ه���ذه اجلهود  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اإ����س���اف���ة 
التنموية  ملبادراتها  نوعية  ونقلة 
البلد  ال�����س��ح��ي يف ه���ذا  امل��ج��ال  يف 
ال�سقيق، ومن �ساأن هذا امل�ست�سفى 
املوجهة  ب����اخل����دم����ات  الرت������ق������اء 

واملمر�سني  لالأطباء  وا�سرتاحات 
وال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة ع���م���وم���ا. ويف 
الذي  الح��ت��ف��ال  يف  كلمتها  ب��داي��ة 
معايل  نقلت  املنا�سبة،  بهذه  اأقيم 
الدكتورة ميثاء ال�سام�سي، حتيات 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
القمر  جلمهورية  الإمارات"  "اأم 
مقرونة  و�سعبا،  حكومة  امل��ت��ح��دة 
ال�سادقة  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ب��ت��م��ن��ي��ات��ه��ا 

بالتقدم والزدهار.
اإن��ه م��ن دواع���ي �سعادتنا  وق��ال��ت : 
الأر�س  ه��ذه  على  اليوم  نلتقي  اأن 
هذا  اف��ت��ت��اح  معا  لن�سهد  الطيبة، 
والتنموي  الإن���������س����اين  ال�������س���رح 
ي���ج�������س���د عمق  ال���������ذي  ال����ك����ب����ر، 
ال�سقيقني  ال�سعبني  بني  العالقة 
الإماراتي والقمري، ويعترب ثمرة 
دولتينا،  بني  قوية  ل�سراكة  يانعة 
وا���س��ت��م��رارا ل��ه��ذا ال��ت��ع��اون جاءت 

الجتماعية  واخل��دم��ات  والتعليم 
اليوم  وننتقل  وغرها،  والإ�سكان 
اأهمية  ي��ق��ل  ل  اآخ�����ر  حم����ور  اإىل 
عن تلك امل��ج��الت، األ وه��و حمور 
توفر الرعاية ال�سحية لالأمومة 

والطفولة ب�سورة عامة.
امل�سروع  ه�����ذا  ي����اأت����ي   : واأ������س�����اف 
احليوي والتنموي الكبر، مببادرة 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من  كرمية 
التي  الإمارات"،  "اأم  م��ب��ارك  بنت 
املبادرات  تبني  على  دائما  عودتنا 
اخل����الق����ة ال���ت���ي حت�����دث ف���رق���ا يف 
الدول  يف  والإعمار  التنمية  جهود 
خا�سة  وال�������س���دي���ق���ة،  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
بتح�سني  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  امل�������س���اري���ع 
ف�سموها  والأطفال،  الن�ساء  �سحة 
املنا�سرين  اأك��������رب  م�����ن  ت���ع���ت���رب 
حل��ق��وق امل����راأة يف احل��ي��اة الكرمية 
وال�ستقرار وحت�سني حظوظها يف 

و�سعادة  دول����ة،  وزي����رة  ال�سام�سي 
�سعيد حممد املقبايل �سفر الدولة 
املتحدة،  ال��ق��م��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
و���س��ع��ادة ح��م��ود ع��ب��داهلل اجلنيبي 
الأمني العام املكلف لهيئة الهالل 
الأحمر الإماراتي، اإىل جانب عدد 

من امل�سوؤولني من اجلانبني.
وي�ستفيد حوايل 20 األف �سخ�س 
امل�ست�سفى  �سكان اجلزيرة من  من 
الذي ا�ستهدف دعم قطاع ال�سحة 
وتعزيز  اخل�������س���و����س  وج�����ه  ع���ل���ى 
ل�سالح  خدماته  وحت�سني  قدراته 
امل�ست�سفى  ويتكون  الأهايل هناك؛ 
احليوية  امل����راف����ق  م���ن  ع����دد  م���ن 
ال���ت���ي ت�����س��م��ل ال���ع���ن���اب���ر واأق�������س���ام 
العناية املركزة والولدة الطبيعية 
والتخدير  اجل��راح��ي��ة  والعمليات 
الفائقة  وال���ع���ن���اي���ة  وال���ت���ع���ق���ي���م 
الإدارة  مكاتب  جانب  اإىل  للخدج، 

ل����الأم����وم����ة وال���ط���ف���ول���ة يف ه���ذه 
يخدم حوايل  اأن��ه  املنطقة، خا�سة 

م�ستفيد. األف   20
ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وتقدمت 
بال�سكر  ال�سام�سي يف ختام كلمتها 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل�����س��رك��اء امل��ح��ل��ي��ني يف 
مقدمتهم  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ى،  تنفيذ 
ذات  واجل��ه��ات  القمرية  احلكومة 

ال�سلة.
����س���ع���ادة حمود  م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
ت�سريح  يف   - اجل��ن��ي��ب��ي  ع���ب���داهلل 
�سعداء   - املنا�سبة  ب��ه��ذه  �سحفي 
اأن ن��ك��ون ال���ي���وم ب���ني اأ���س��ق��ائ��ن��ا يف 
افتتاح  م��ع��ا  لن�سهد  ال��ق��م��ر،  ج���زر 
وت��ن��م��وي جديد،  اإن�������س���اين  ���س��رح 
دولة  اإجن����ازات  �سجل  اإىل  ي�ساف 
الإمارات الإن�سانية يف هذه الدولة 
ال�������س���ق���ي���ق���ة، وال����ت����ي ت�����س��م��ن��ت يف 
كال�سحة  حيوية  جم��الت  ال�سابق 

فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  م����ب����ادرة 
م�ست�سفى  لإن�������س���اء  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
يف  والطفل  ل��الأم  الإمارات"  "اأم 
ال��ذي تقدمه �سموها  الدعم  اإط��ار 
يف  الطبي  القطاع  ق��درات  لتعزيز 

جمهورية القمر املتحدة.
النوعية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  واأك����دت 
ل�سمو  امل���ت���ع���اظ���م  ال�������دور  جت�����س��د 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
التنموية  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 
القمري  ل��ل�����س��ع��ب  والإن�������س���ان���ي���ة 
ال�سقيق، واهتمام �سموها بتح�سني 
الطفولة،  ورع���اي���ة  امل������راأة  ���س��ح��ة 
وحت���ق���ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات 
يف ا���س��ت��دام��ة ال��ع��ط��اء م���ن خالل 
تنموية  وم�����س��اري��ع  ب��رام��ج  تنفيذ 
يف  ع���م���ي���ق  اأث��������ر  وذات  ط���م���وح���ة 
وتوفر  التحتية،  البنية  ت��اأه��ي��ل 
لالأ�سقاء،  ال�����س��روري��ة  اخل���دم���ات 

•• موروين-وام:

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بتوجيهات 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
الرئي�سة الفخرية للهالل الأحمر 
ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  الإم���ارات���ي، 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الإماراتي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
"اأم  اف��ت��ت��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة م�����س��ت�����س��ف��ى 
الإمارات" لالأم والطفل يف جزيرة 
امل�ساريع  موهيلي، �سمن عدد من 
تنفيذها  مت  ال����ت����ي  ال���ت���ن���م���وي���ة 
"كينيث"  اإع�سار  م��ن  للمتاأثرين 
القمر  ج���م���ه���وري���ة  ����س���رب  ال������ذي 
املتحدة قبل اأربع �سنوات، بالتعاون 

مع �سفارة الدولة يف موروين.
امل�ست�سفى  اف��ت��ت��اح  م��را���س��م  ح�سر 
رئي�س  غ�������زايل  ع���ث���م���ان  ف���خ���ام���ة 
ج��م��ه��وري��ة ال��ق��م��ر امل��ت��ح��دة، وعدد 
ومعايل  حكومته،  يف  ال���وزراء  م��ن 
�سامل  ب����ن����ت  م����ي����ث����اء  ال�����دك�����ت�����ورة 

الرعاية ال�ساملة. واأعرب عدد من 
امل�سوؤولني يف جزر القمر والأهايل 
عن �سكرهم ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك على مبادراتها النبيلة 
تقديرهم  م��ع��ل��ن��ني  ب����الده����م،  يف 
لدولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة 
اأو�ساعهم  على وقوفها الدائم مع 
لق�ساياهم  امل�����س��ت��م��ر  ودع���م���ه���ا 
اأهمية  م����وؤك����دي����ن  الإن�������س���ان���ي���ة، 
اجلهود التي تبذلها هيئة الهالل 
ال�ساحة  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
ال�سكان  معاناة  لتخفيف  القمرية 
امل���ح���ل���ي���ني وحت���������س����ني ظ���روف���ه���م 
ع��ل��ى مواجهة  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز 
ال��ت��ح��دي��ات الإن�����س��ان��ي��ة يف خمتلف 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت  امل����ج����الت. 
افتتحت  ق���د  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر 
�سابقا املرحلة الأوىل من م�ساريع 
القمر  اإع��ادة الإعمار يف جمهورية 
اإن�ساء  ت�سمنت  وال���ت���ي  امل��ت��ح��دة، 
وتاأهيلها  م��در���س��ة   12 و���س��ي��ان��ة 
وامل�ستلزمات  باملعدات  وجتهيزها 
ال����درا�����س����ي����ة، ����س���م���ن م���ب���ادرات���ه���ا 
ال�ساحة  على  التعليم  قطاع  لدعم 

القمرية.

الطفولة  ورعاية  املراأة  �شحة  بتح�شني  �شموها  اهتمام  جت�شد  االإمارات  اأم  مبادرة   : ال�شام�شي  •  ميثاء 
وال�شديقة ال�شقيقة  الدول  يف  واالإعمار  التنمية  جهود  يف  الفرق  حتدث  التي  اخلالقة  املبادرات  تبني  على  دائما  عودتنا  االإمارات  اأم   : اجلنيبي  • حمود 

امل�شتقبلية التوجهات  لر�شم  الدولية  املنظمات  مع  الهادفة  ال�شراكات  تعزيز  العلماء:  �شلطان  • عمر 
املجتمعات حياة  وجودة  �شحة  على  احلفاظ  يف  احلا�شم  احلكومات  دور  دعم  غيربي�شيو�ص:  • تيدرو�ص 

Brandon Hall برنامج تدريبي لـ »تنظيم االت�شاالت« يفوز مبيداليات ذهبية وف�شية يف جوائز
•• اأبوظبي-وام:

الت�سالت  تنظيم  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
واحل������ك������وم������ة ال�����رق�����م�����ي�����ة ف�����وز 
للممكنات  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
بناء  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ال���رق���م���ي���ة 
الرقمية  وال���ت���وع���ي���ة  ال�����ق�����درات 
مب���ي���دال���ي���ات ذه��ب��ي��ة وف�����س��ي��ة يف 
 Brandon Hall ج����وائ����ز 
الربنامج  ح�سل  حيث   ،  2022
الرقمية  ل��ل��م��م��ك��ن��ات  ال��ت��دري��ب��ي 
على ميداليتني ذهبيتني عن فئة 
اأف�سل ا�ستخدام للتكنولوجيا من 
اأف�سل  ف��ئ��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م وع���ن  اأج����ل 
امليدالية  ن��ال  كما  تعليمي،  فريق 
برنامج  اأف�سل  فئة  ع��ن  الف�سية 
فيما  امل��ه��ن��ي،  للتطوير  موؤ�س�سي 
ح�سلت ا�سرتاتيجية بناء القدرات 
امليدالية  على  الرقمية  والتوعية 
�سياغة  اأف�سل  فئة  ع��ن  الف�سية 

ل�سرتاتيجية التعليم.
اإبراهيم  حم��م��د  م.  ���س��ع��ادة  واأك����د 

تلبي  رق���م���ي���ة  خ����دم����ات  ت����ق����دمي 
وتعزز  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  اح���ت���ي���اج���ات 
املتكاملة  ال��رق��م��ي��ة  احل���ي���اة  ب��ن��اء 
وال�������س���ام���ل���ة يف دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة .
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي��ت��م��ا���س��ى 
للممكنات الرقمية وا�سرتاتيجية 
الرقمية  والتوعية  ال��ق��درات  بناء 
احلكومة  ط����ري����ق  خ����ارط����ة  م����ع 
حماور   6 ت�سم  وال��ت��ي  الرقمية، 
منها  ك��ل  يت�سمن  اأول���وي���ة،  ذات 
ع����دداً م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت�سب 
ال���ه�������دف  خ�����دم�����ة  ج���م���ي���ع���ه���ا يف 
حتقيق  يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي 
التحول الرقمي بن�سبة 100%. 
الأول���وي���ة  ذات  امل���ح���اور  وت��ت��م��ث��ل 
موحدة  رقمية  من�سة  ت��وف��ر  يف 
م�سرتكة،  رق����م����ي����ة  ومم����ك����ن����ات 
وتوفر بنية حتتية رقمية عاملية 
رقمية  خدمات  ومتكني  امل�ستوى، 
م�سممة  و�سريعة  �سهلة  متكاملة 
املتعاملني،  اأ�سا�س احتياجات  على 

القيادة الر�سيدة.
الربنامج  ف����وز  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الرقمية  ل��ل��م��م��ك��ن��ات  ال��ت��دري��ب��ي 
وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب���ن���اء ال����ق����درات 
اجلوائز  بهذه  الرقمية  والتوعية 
نحو  م���غ���زى  ذات  خ���ط���وة  ي�����س��ك��ل 
ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  حتقيق 
تهدف  وال��ت��ي  الرقمية  احلكومة 
يف  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  تعزيز  اإىل 
اإىل اأن الربنامج  املجتمع، م�سراً 
هو  الرقمية  للممكنات  التدريبي 
واحد من العديد من الربامج التي 

الزرعوين نائب املدير العام لقطاع 
اأن  الرقمية  واحلكومة  املعلومات 
اأ���س��ب��ح��ت عنواناً  الإم�����ارات  دول���ة 
لق�س�س النجاح يف جمال التحول 
بالنجاحات  تزخر  وه��ي  الرقمي، 
املعنيني يف هذا  اأنظار  تلفت  التي 

املجال.
وق���ال ال��زرع��وين : ف��خ��ورون باأن 
ن����رى ه����ذا ال��ت��ق��دي��ر لث��ن��ني من 
يف  اعتمدناها  التي  الربامج  اأه��م 
للمجتمع  الرقمي  التمكني  �سياق 
م��ع الدور  ان�����س��ج��ام��اً  واحل��ك��وم��ة 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي ل���ل���ه���ي���ئ���ة؛ ويف 
ه���ذا ال�����س��ي��اق ف����اإن ال��ه��ي��ئ��ة تويل 
القدرات  لبناء  ا�ستثنائية  اأهمية 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  جم�������الت  يف 
اإىل  ال���و����س���ول  اأن  م���ن  ان���ط���الق���اً 
جم��ت��م��ع رق��م��ي م��ت��ك��ام��ل يتطلب 
ك����ف����اءات وط��ن��ي��ة م���وؤه���ل���ة ق����ادرة 
امل�ستقبل  و�سنع  ا�ست�سراف  على 
التي  الرائدة  الإجن��ازات  وحتقيق 
وبتطلعات  الإم���ارات  بدولة  تليق 

واملهارات  القدرات  م�ستوى  ورف��ع 
الت�سريعات  وج��ه��وزي��ة  الرقمية، 
�سل�س  رق����م����ي  حت������ول  ل�������س���م���ان 
العمل  ك����ف����اءة  ورف������ع  و�����س����ام����ل، 
احلكومي. يذكر اأن جوائز التميز 
 Brandon جم���م���وع���ة  م����ن 
يف  الأع���رق  اجل��وائ��ز  ه��ي   Hall
واملوارد  والتدريب،  التعلم  جمال 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
الأول  الربنامج  وك��ان  الأمريكية 
تد�سينه  مت  ع���ن���دم���ا  ن���وع���ه  م����ن 
هذه  وت�����س��اه��م   .1994 ع����ام  يف 
اجلوائز يف التعرف على املوؤ�س�سات 
باأف�سل  ���س��اه��م��ت  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
ال������ربام������ج وال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
والنظم  وال��ع��م��ل��ي��ات  والأ���س��ال��ي��ب 
نتائج  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي  والأدوات 
م��ل��م��و���س��ة. وف����از ب���اجل���ائ���زة عدد 
ال���ع���امل���ي���ة مثل  ال���������س����رك����ات  م�����ن 
 McKinse ، VMWare
 ، IBM، Google Cloud،

.  Deloitte

الأكادميية  ع��رب  الهيئة  تقدمها 
دوراً  تلعب  وال��ت��ي  الف��رتا���س��ي��ة، 
التحول  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف  ف���اع���اًل 
مهارات  على  وال��ت��دري��ب  الرقمي 
كما  ومفاهيمه  واأدوات���ه  امل�ستقبل 
تعترب اأحد مظاهر اهتمام الهيئة 

بامل�سوؤولية املجتمعية.
الأك���ادمي���ي���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
تنظيم  ل���ه���ي���ئ���ة  الف����رتا�����س����ي����ة 
الرقمية  واحل��ك��وم��ة  الت�����س��الت 
الرقمية  امل���م���ك���ن���ات  اأح������د  مت���ث���ل 
طريق  خ�����ارط�����ة  يف  امل�����ن�����درج�����ة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال�����س��ام��ل وقد 
املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  �ساهمت 
يف تدريب ما يزيد عن 300 األف 

متدرب من 50 دولة.
التدريبي  ال����ربن����ام����ج  واط�����ل�����ق 
بناء  ب��ه��دف  ال��رق��م��ي��ة  للممكنات 
القطاعني  م���وظ���ف���ي  م�����ه�����ارات 
احلكومي واخلا�س حول ممكنات 
التحول الرقمي، لتعزيز الكفاءات 
اأجل  املجال، من  ه��ذا  الالزمة يف 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�سفراء  برنامج  الوطنية  مبادراتها  الإم��ارات �سمن  موؤ�س�سة وطني  اأطلقت 
الهوية الوطنية الإماراتية يف دورتها الثالثة يف مركز راأ�س اخليمة الإبداعي 
بالتعاون مع املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب، وي�سم الربنامج نخبة من ال�سباب 
يف  املوؤ�س�سية  املجال�س  اأع�ساء  من  و�سابة  �ساباً   47 من  مكونا  الإم��ارات��ي 
والقطاع  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��دوائ��ر  وم��وظ��ف��ي  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة 

اخلا�س بالإمارة.
ي��اأت��ي ذل��ك ان��ط��الق��اً م��ن عمق ال��ع��الق��ة ال��را���س��خ��ة ب��ني ال��ه��وي��ة والنتماء 
ال�سعور  بتعزيز  الإمارات"  "وطني  م��ن  واإمي��ان��ا  امل��واط��ن��ة،  وق��ي��م  الوطني 
بامل�سوؤولية الوطنية لدي ال�سباب، وتاأكيد دورهم يف بناء حا�سر وم�ستقبل 

دولة الإمارات.
وجاء اإطالق الربنامج ا�ستجابة لروؤية القيادة احلكيمة برت�سيخ منظومة 
و�سون  الوطن  على  للحفاظ  ال�سباب،  نفو�س  يف  الوطنية  والثوابت  القيم 
م�سرق  وم�ستقبل  زاه���ر  حا�سر  وب��ن��اء  مكت�سباته  ع��ن  وال��دف��اع  منجزاته 

لأبنائه.
واأكد �سعادة �سرار بالهول الفال�سي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة وطني الإمارات اأن الربنامج ينطلق من مرتكز ثابت وهو 
الرهان على �سباب الوطن وامل�ستقبل، م�سرا اإىل اأن تاأهيل ال�سباب �سيكون 

له اأثر على حا�سره وم�ستقبله.

وب���ني ال��ف��ال���س��ي اأن ���س��ف��راء ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة ه��م احل�����س��ن امل��ن��ي��ع على 
خ�سو�سيتنا يف املجتمع الإن�ساين كما اأن الربنامج يحقق هذا املفهوم عرب 
�سخ�سيات وطنية تقدم ور�س عمل وحما�سرات تتناول العديد من املحاور 
يف مقدمتها توظيف الطاقات الإماراتية ال�سابة يف خلق ال�سمعة الطيبة بني 
العوملة  تفر�سها  التي  التحديات  ظل  يف  ال�سباب  وحت�سني  املجتمع،  اأف��راد 

ومتكينهم يف اتخاذ القرارات الواعية واملفيدة للمجتمع.
من جانبه قال �سعادة �سعيد النظري مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب، 
نتيجة  الطيبة،  ال�سمعة  حتقق  اأن  قيا�سي  زم��ن  يف  ا�ستطاعت  الإم���ارات  اإن 
الطيبة  ال�سمعة  اأن احلفاظ على هذه  املوؤ�س�سون، موؤكدا  بذله  دوؤوب  جهد 
التي ت�سكل اأحد اأبرز اأوجه القوة الناعمة للدولة، هو اأمانة وطنية عظيمة، 

تقع م�سوؤولية تاأديتها على كل مواطن حمب لوطنه.
ويرتكز برنامج �سفراء الهوية الوطنية الإماراتية على جملة من الركائز 
والتم�سك  الد�ستور  واح���رتام  الوطنية،  الهوية  تعزيز  واأهمها  الأ�سا�سية 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سيا�سية  للم�ساركة  والتمكني  الأ�سيلة،  الإماراتية  بالقيم 
اإىل  العريق وو�سوًل  الإم��ارات  دولة  تاريخ  والتعرف على  الإماراتي  ال�سنع 

اإجناز البحوث، والتقارير الإبداعية والتقدمي والإلقاء.
الطيبة  ال�سمعة  تعزز  التي  الإماراتية  القيم  تر�سيخ  اإىل  الربنامج  وي�سعى 
اأف��راد املجتمع، ومتكنهم يف كل املجالت وعلى كافة امل�ستويات وتر�سخ  بني 
ثقافة احلوار، وارتباط ال�سباب الإماراتي العميق والأ�سيل بالتاريخ العريق 

والذي يعزز الوعي الوطني.

•• دبي-الفجر:

ب���ل���غ ع������دد ان���������واع امل����ن����ح ال���درا����س���ي���ة 
جامعة  تقدمها  ال��ت��ي  والتخفي�سات 
املواطنني  م���ن  اجل����دد  ل��ل��ط��ل��ب��ة  دب����ي 
الأك������ادمي������ي  ال�����ع�����ام  وامل����ق����ي����م����ني يف 
من  اأك����رث  اجلديد2023-2022 
والتخفي�سات  امل��ن��ح  م���ن  ن��وع��ا   16
للربامج املختلفة ملراحل البكالوريو�س 

واملاج�ستر.
وت���اأت���ي ه���ذه امل��ن��ح وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات يف 
العلم  تي�سر  يف  اجل��ام��ع��ة  دور  اإط����ار 
واملعرفة لالأجيال اجلديدة باعتبارها 
لي�ست جامعة ربحية وبهدف تخفيف 

الأعباء عن اأولياء الأمور.
واأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة ع��ن اإ���س��ت��م��رار فتح 
املنح  طلبات  وت��ق��دمي  الت�سجيل  ب��اب 
الربامج  ه����ذه  درا����س���ة  يف  ل��ل��راغ��ب��ني 
 800863 وح���ددت ال��رق��م امل��ج��اين 
يف  للت�سجيل  املتقدمني  مع  للتوا�سل 

الربامج والتخ�س�سات املختلفة.
 واأو�سحت اإدارة اجلامعة اأن املنح التي 
تقدمها والتي ت�سل اإىل اأكرث من 16 
نوعا من املنح التعليمية والتخفي�سات 

م���ن اأب���رزه���ا ث���الث م��ن��ح ك��ام��ل��ة لكل 
�سنوات الدرا�سة با�سم املغفور له باإذن 
اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
على  جلميله  وعرفانا  لإ�سمه  تخليدا 
اأب��ن��اء ال��وط��ن وع��ل��ى اجل��ام��ع��ة، واملنح 
الكاملة التي يتم تقدميها للمواطنني 
وكذلك  الت�����س��الت  هند�سة  ل��درا���س��ة 
برامج  يف  ل��ل��درا���س��ة  اجل��زئ��ي��ة  امل���ن���ح 
التخ�س�سات  الهند�سة يف  بكالوريو�س 
املاج�ستر يف علوم  وبرنامج  الأخ��رى 
على   50% وت��خ��ف��ي�����س  ال���ب���ي���ان���ات، 
الطلبة  ال��درا���س��ي��ة جل��م��ي��ع  ال��ر���س��وم 
 90% م�����ع�����دلت  ال�����ذي�����ن ح����ق����ق����وا 
للدرا�سة  الثانوية  املرحلة  يف  ف��اأك��رث 
يف م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن داخل 
وخ��ارج الدولة واأن هناك العديد من 
املتنوعة  امل��ن��ح الأخ����رى واحل�����س��وم��ات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  منحة  منها 
وم���ن���ح���ة م����ن رج�����ل الأع�����م�����ال ع����ادل 
الكامل خلم�سة من الطلبة املتفوقني 
فاأكرث  امل��ائ��ة  يف   95 على  احلا�سلني 
من  امل���ت���ق���اع���دي���ن  لأب�����ن�����اء  و50% 
واأبناء  للمواطنني  املواطنني و10% 
ومن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

اأو اأخت  اأخ  اأو من له  يعمل باحلكومة 
م��ن ال��دار���س��ني يف اجل��ام��ع��ة و20% 
وجددت  اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي 
للقيادة  التابعة  اإ���س��ع��اد  بطاقة  جلنة 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي ت��ع��اق��ده��ا مع 
البطاقة  حلاملي  مقدمة  اجل��ام��ع��ة، 
ب��ن�����س��ب مرتفعة  ج���دي���دة  خ�����س��وم��ات 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وبرامج  ب��رام��ج  ع��ل��ى 
الدرا�سات العليا، و�سمل التجديد رفع 
 %  35 اإىل   30 م��ن  اخل�سم  ن�سبة 
 15 وم��ن  البكالوريو�س،  برامج  على 
املاج�ستر   ب��رام��ج  % ع��ل��ى   20 اإىل 

15%- وم��ن  اجل��ام��ع��ة،  يف  املعتمدة 
حماة  ب���ط���اق���ات  لأ�����س����ح����اب   30%
الوطن واأب�سر وفزعة ووفر وموظفي 
دبي  و�سناعة  جتارة  وغرفة  اجلامعة 
اإ�سافة  دب����ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  وه��ي��ئ��ة 
يف  العاملني  واملمر�سني  الأط��ب��اء  اإىل 
واأقربائهم  احل��ك��وم��ي��ة  امل�ست�سفيات 
اإمكانية  الدرجة الأوىل، عدا عن  من 
الدعم املادي من خالل �سندوق املنح 

اأ�س�سه  ال���ذي  للخريجني  ال��درا���س��ي��ة 
مكتب �سوؤون اخلريجني يف اجلامعة، 
تقوم  الر�سمية  اجلهات  بع�س  اأن  كما 
الطلبة  ه�����وؤلء  ف���ئ���ات  اأح�����د  ب��رع��اي��ة 

ح�سب ا�سرتاتيجياتها.
عي�سى  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  واأك��د 
اأهمية  اجل���ام���ع���ة  رئ��ي�����س  ال��ب�����س��ت��ك��ي 
الربامج  واأن  وت��ن��وع��ه��ا  امل���ن���ح  ه����ذه 
ال��ت��ي تطرحها  وامل���ت���ط���ورة  احل��دي��ث��ة 

اجلامعة تتوافق مع روؤيتها وخططها 
بدورها  تتواءم  والتي  ال�سرتاتيجية، 
مع خطة اخلم�سني عاماً املقبلة التي 
الر�سيدة  ال�سيا�سية  القيادة  و�سعتها 
العمل  �����س����وق  اح����ت����ي����اج����ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
امل�ستقبلي، والذي �سيت�سم بالتناف�سية 
ال�����س��دي��دة، ومت��ك��ني اخل��ري��ج��ني من 
ال��رق��م��ي يف عامل  ال��ت��ح��ول  م��واك��ب��ة 

الأعمال.

باأبناءه  ال��ب�����س��ت��ك��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اد 
جناحهم  على  اجل��دد  الطلبة  وبناته 
وت���ف���وق���ه���م، ورح�������ب ب���ه���م يف رح����اب 
ال���ع���ام اجلديد  دب����ي خ����الل  ج��ام��ع��ة 
ت�سمل كلية دبي  والتي  كلياتها  �سمن 
ال��ه��ن��د���س��ة وتقنية  وك��ل��ي��ة  ل��الأع��م��ال، 

املعلومات، وكلية القانون.
عدة  وق��ع��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املوؤ�س�سات  اتفاقيات مع جمموعة من 
و�سول  لت�سهيل  احلكومية  والهيئات 
املنح اىل املواطنني الذين يرغبون يف 
العمل يف هذه املوؤ�س�سات والهيئات عند 
تت�سمن  الت��ف��اق��ي��ات  واأن  ت��خ��رج��ه��م 
البحوث  جم����ال  يف  ال���ت���ع���اون  اأي�������س���ا 
الطلبة  ت�ساعد  لأنها  اإ�سافة  العلمية 

على التدريب خالل الدرا�سة.
لالأعمال  دب����ي  ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار   
البكالوريو�س  لدرجة  الدرا�سة  توفر 
الإدارة،  ت�����س��م��ل  ت��خ�����س�����س��ات،   8 يف 
وامل�سارف،  وال��ت��م��وي��ل  وامل��ح��ا���س��ب��ة، 
الب�سرية،  امل����وارد  واإدارة  وال��ت�����س��وي��ق، 
التوريدات  واإدارة  الأع���م���ال،  وري����ادة 
وتخ�س�س  اللوج�ستية،  وال��ع��م��ل��ي��ات 
درجة  الكلية  مت��ن��ح  فيما  اجل���م���ارك، 

 15 اإىل   12 خ��الل  ال��ع��ام  املاج�ستر 
�سهرا واملاجي�ستر التخ�س�سي خالل 
عامني يف 4 تخ�س�سات، هي الأعمال 
واإدارة  وال��ق��ي��ادة  والت�سويق،  الدولية 
املوارد الب�سرية، والتمويل واملحا�سبة، 

العمليات واللوج�ستيات.
اأما برامج الدكتوراه فتطرح الكلية 4 
تخ�س�سات، تت�سمن الإدارة واملحا�سبة 

واملالية واإدارة املوارد الب�سرية.
فيما متنح كلية القانون املاج�ستر يف 
التحكيم وحل  تخ�س�سني مزدوجني، 
الأم��وال واجلرائم  النزاعات، وغ�سيل 
الهند�سة  ك���ل���ي���ة  وت����ق����دم  امل����ال����ي����ة.  
لدرا�سة  ب���رام���ج  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
واأمن املعلومات والهند�سة الكهربائية 
الكهربائية  والهند�سة  الت�سالت،  يف 
ين�سوي  ف��ي��م��ا  وال���ق���وى،  ال��ط��اق��ة  يف 
حتت درجة املاج�ستر تخ�س�س علوم 
ال��ب��ي��ان��ات وال�����ذي ي��ع��ت��رب م���ن اأح���دث 
تطرحها  ال���ت���ي  امل��اج�����س��ت��ر  ب���رام���ج 
توجهات  م��ع  تتوافق  وال��ت��ي  اجلامعة 
الدولة نحو التحول الرقمي والتو�سع 

يف تطبيقات الذكاء الإ�سطناعي.

جامعة دبي تقدم 16 نوعا من املنح الدرا�شية والتخفي�شات للطلبة املواطنني واملقيمني يف العام االأكادميي اجلديد

�شعيد بن طحنون يح�شر 
اأفراح البلو�شي يف العني

•• العني -وام:

ح�سر معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون ال نهيان، وجنله ال�سيخ 
حممد بن �سعيد بن طحنون ال نهيان، حفل ال�ستقبال، الذي اقامه 
خليفة �سامل علي البلو�سي، مبنا�سبة زفاف جنله "�سلطان" اىل كرمية 

عبداهلل اأحمد �سامل �سودين البلو�سي.
 - ال��ع��ني  اأق��ي��م يف جمل�س اخلبي�سي مبدينة  ال���ذي   - احل��ف��ل  تخللت 

فقرات تراثية و�سعبية احتفال باملنا�سبة.

»وطني االإمارات« تطلق برنامج �شفراء 
الهوية الوطنية االإماراتية يف دورتها الثالثة

درا�شة لـ »تريندز« توؤكد على دور املراأة يف ال�شالم العاملي واأهمية تعزيزه ومتكينه
•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأ������س�����در 
بعنوان  حديثة  درا���س��ة  وال�ست�سارات 
"املراأة وبناء ال�سالم يف العامل" اأكدت 
حمل  اأ�سبح  ال�سالم  يف  امل���راأة  دور  اأن 
الأبحاث  اأظ��ه��رت  اإذ  ال��ع��امل،  اه��ت��م��ام 
الدول  اأن  امل����راأة  دور  ح���ول  امل��ت��زاي��دة 
الأع���ل���ى يف م�����س��ت��وي��ات امل�������س���اواة بني 
والجتماعية  ال�سيا�سية  اجل��ن�����س��ني 
يف  احتماًل  اأق��ل  تعترب  والقت�سادية 
فيما  ال��ق��وة  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ت��ل��ج��اأ  اأن 
يتعلق بتعامالتها مع الدول الأخرى، 

والعك�س �سحيح.
وناق�ست الدرا�سة التي اأعدتها الباحثة 
يف  الن�سر  اإدارة  مدير  احلب�سي  ن��ورة 
تاريخ  هي:  حماور،  "تريندز" اأربعة 
دور املراأة يف حفظ ال�سالم والأمن يف 
العامل وكيف تطور هذا الدور، وتاأثر 
النزاعات واحلروب على و�سعية املراأة 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  واأه������م  ال����ع����امل،  يف 
تواجه املراأة يف عامل اليوم، والتي قد 
اإقامة  يف  دوره���ا  حتقيق  م��ن  متنعها 
ال�سالم ال�سامل، اإ�سافة اإىل م�ستقبل 

دور املراأة يف حتقيق ال�سالم. 

يف  امل���راأة  و�سعية  اأن  الدرا�سة  واأك���دت 
العامل عموماً ويف مناطق ال�سراعات 
واحل�����روب خ�����س��و���س��اً ت��رت��ب��ط مبدى 
ال��دور ال��ذي ميكن اأن تلعبه امل��راأة يف 
جمتمعها، كما اأن دور امل��راأة يجب األ 
�سلبية  متلقية  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ى  يقت�سر 
ل��ل��م�����س��اع��دات، ول��ك��ن��ه��ا ع���ام���ل ن�سط 
للتحول  ق��وي  وداف���ع  للتغير  وف��ع��ال 

الجتماعي. 
واأو����س���ح���ت ال���درا����س���ة اأن ه���ذا الأم���ر 
اأن���واع من  ميكن حتقيقه عرب ثالثة 

التمكني؛ الأول هو التمكني التعليمي، 
القت�سادي،  ال��ت��م��ك��ني  ه���و  وال���ث���اين 
والثالث هو متكني الن�ساء يف الأزمات 
وال�������س���راع���ات وامل���ف���او����س���ات، وذل���ك 
امل��ن��ت��ظ��م املراعي  م���ن خ���الل احل�����وار 
ل��ل��خ�����س��و���س��ي��ة م���ع ال��ن�����س��اء ك���اف���ة يف 
�سرورة  م��ع  ال��ع��امل،  مناطق  خمتلف 
امل�ساورات  م��رح��ل��ة  يف  امل�����راأة  اإ����س���راك 
للمفاو�سات،  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ولي�س يف املراحل النهائية اأو ال�سكلية 

فقط.

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن دوراً تفاعلياً 
الرجل  قرينها  م��ع  بامل�ساواة  ل��ل��م��راأة 
اأمراً  اأ�سبح  ال�سامل  ال�سالم  اإقامة  يف 
باأهميته  الع������رتاف  م���ن  م��ن��ا���س  ل 
ال����ذي ل  ب��ال�����س��ك��ل  تفعيله  و����س���رورة 
امل���������راأة، ولكنه  ع���ل���ى  ف���ق���ط  ي��ن��ع��ك�����س 
احل����وار  اإدارة  اآل����ي����ات  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س 
العامل،  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  وال��ت��ف�����س��اع��ل يف 
مت�سامح  بناء جمتمع  اإىل  ي��وؤدي  مبا 
�سعاره ال�سالم والعدل بعيداً عن لغة 

الت�سدد والتطرف. 

•• دبي-وام:

الزيارات  عدد  و�سول  للمعرفة عن  مكتوم  اآل  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  اأعلنت 
ال�سنوية ملركز املعرفة الرقمي التابع للموؤ�س�سة �� اإحدى اأكرب احلا�سنات الرقمية 
للمحتوى العربي �� اإىل مليون زيارة من قبل 235 األف م�ستخدم قاموا بعر�س 

زيارة. لكل   2،9 مبتو�سط  �سفحة  األف   820
ويوفر املركز ما يقارب 3،5 مليون مادة رقمية و245،906 عناوين يف جمالت 
الكتب واملقالت  املركز ما بني  ..ويتنوع املحتوى الذي يقدمه  املعرفة املختلفة 
والدرا�سات والبحوث واملواد الرتاثية والتقارير والأدلة الإر�سادية والفيديوهات 

واملواد ال�سوتية.
وتاأتي هذه املوؤ�سرات يف ظل تنامي اأهمية مركز املعرفة الرقمي كبوابة معرفية 
احتياجات  يلبي  حيث  املجالت  خمتلف  يف  للمعلومات  �سامل  وم��ورد  متكاملة 
طيف وا�سع من �سرائح املجتمع مبا يف ذلك طلبة املدار�س واجلامعات والباحثون 

واجلمهور  القرار  و�سانعو  واملوظفون  والقراء  والدكتوراه  املاج�ستر  ودار�سو 
عموما.

ويوفر املركز ر�سيدا معرفيا هائال ويتيح من�سة لأهم دور الن�سر العربية ليدعم 
لغة  العربية  اللغة  ح�سور  تعزيز  يف  وي�سهم  العربي  وامل��وؤل��ف  املحتوى  بذلك 
حمورية لنقل املعرفة يف الف�ساء الرقمي. وقال �سعادة جمال بن حويرب املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة اإن مركز املعرفة الرقمي 
يف  العربي  املحتوى  ترثي  ومن�سة  رائ��د  معريف  ك�سرح  مكانته  تر�سيخ  يوا�سل 
العامل الرقمي باأحدث البتكارات التكنولوجية ..معربا بفخر املوؤ�س�سة بحجم 
اإحداث  يف  وجناحه  املركز  يتيحها  التي  املعرفية  القنوات  على  الكبر  الإق��ب��ال 
تطوير  ملوا�سلة  لنا  حافزا  ذل��ك  وي�سكل  املعرفة  ن�سر  �سعيد  على  نوعية  نقلة 
هذا امل�سروع الطموح وتعزيز م�ساهمته يف تو�سيع رقعة انت�سار املحتوى العربي 
ودعم املوؤلفني والنا�سرين والكتاب العرب وت�سهيل و�سول الباحثني والدار�سني 

والقراء اإىل الروافد املعرفية.

ويتيح  ال��رق��م��ي  ال��ع��رب��ي  باملحتوى  خ��ا���س  بحث  حم��رك  اأول  امل��رك��ز  ويت�سمن 
الكتب  لتطوير  متكاملة  من�سة  للنا�سرين  يوفر  كما  الرقمية  املكتبات  حلول 
املعرفة  مركز  بوابة  خ��الل  من  العامل  ح��ول  وت�سويقها  وتوزيعها  الإلكرتونية 
�سبيل  لت�سافر اجلهود يف  اأمنوذجا  الرقمي  املعرفة  ..كما ميّثل مركز  الرقمي 
�سة حممد بن  ن�سر املعرفة اإذ يت�سمن املوؤلفات املعرفية ال�سادرة عن �سركاء موؤ�سَّ

را�سد اآل مكتوم للمعرفة يف اإطار �سراكة ت�سم 25 موؤ�س�سة.
دبي  معهد  �سمنها  من  رائ��دة  وجهات  موؤ�س�سات  املعرفة  �سركاء  قائمة  وت�سمل 
العاملية  دب��ي  وم��وان��ئ  املالحية  دب��ي  مدينة  و�سلطة  حوكمة  ومعهد  الق�سائي 
دبي  ومعهد  وامل��وا���س��الت  الطرق  وهيئة  املالية  ووزارة  دب��ي  �سرطة  واأك��ادمي��ي��ة 
واقت�سادية  دبي  وبلدية  املالية  املوارد  ودائرة  للطاقة  الأعلى  واملجل�س  العقاري 
دبي والهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية م�سر العربية. ول تقت�سر اأهمية 
املركز على كونه من�سًة معرفيًَّة رقميًَّة؛ اإذ يتيح حلوًل رقمية فّعالة لزيادة زخم 
القطاع املعريف الرقمي يف العامل العربي وذاكرًة رقميًة حلفظ املحتوى اخلا�س 

باملوؤ�س�سات املعرفية العربية ومتكنها من بناء من�ساتها الرقمية ف�ساًل عن كونه 
النظام العربي الوحيد الذي يقدم حتليالت �ساملة لدرا�سة التوجهات القرائية 

واملعرفية للم�ستفيدين والباحثني.
14 مكتبة نوعية متخ�س�سة تقدم  الرقمي حتت مظلته  املعرفة  وي�سم مركز 
حقول  كافة  �سمن  العلمية  والتخ�س�سات  العمرية  الفئات  ملختلف  خدماتها 
واملكتبة  الباراملبية  واملكتبة  العربية  اللغة  ومكتبة  زاي��د  مكتبة  وه��ي  املعرفة 
التاريخية ومكتبة الذكاء ال�سطناعي ومكتبة الف�ساء واملكتبة الأدبية ومكتبة 
العرب ومكتبة الطاقة واملكتبة القانونية ومكتبة بلدية دبي واملكتبة القت�سادية 

.EPub ومكتبة
يذكر اأن مركز املعرفة الرقمي يتبنى خططا م�ستقبلية طموحة تتمحور حول 
توفر املزيد من الكتب واملوؤلفات العاملية عرب تو�سيع نطاق ال�سراكات وج�سور 
التعاون مع دور الن�سر العربية والعاملية وتعزيز دوره يف دفع عجلة رقمنة املكتبات 

العربية وت�سهيل الو�سول اإىل املحتوى املعريف �سمن كافة امليادين واملجالت.
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حماكم دبي
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دبليو وام ملقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م
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•• اأبوظبي-وام:

تو�سعت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، 
التفاعلية  ال���ن���م���اذج  اع���ت���م���اد  يف 
اأمام  امل��ق��ام��ة  ال���دع���اوى  ل�سحف 
املحاكم، اإذ اأدرجت اللغة الإ�سبانية 
العربية،  ال���ل���غ���ات  ج����ان����ب  اإىل 
والفرن�سية،  والإجن�����ل�����ي�����زي�����ة، 
وال�سينية،  والرو�سية،  والهندية، 
�سبع  اإىل  الإجمايل  بذلك  لي�سل 
ل���غ���ات ���س��م��ن ���س��ح��ف ال���دع���اوى 

مزدوجة اللغة، ما يتيح لالأجانب 
من اجلن�سيات املتعددة يف الدولة، 
�سهولة معرفة اإجراءات التقا�سي 
والطالع  بها،  الناطقني  باللغة 
ع�����ل�����ى احل�������ق�������وق وال������واج������ب������ات 

املن�سو�س عليها قانوناً.
يو�سف  امل�����س��ت�����س��ار  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
���س��ع��ي��د ال�����ع�����ربي، وك����ي����ل دائ�����رة 
التو�سع  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�ساء 
يف اعتماد �سحف الدعاوى ثنائية 
اللغة، ياأتي متا�سياً مع توجيهات 

���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�سة،  دي����وان  وزي���ر  ال�����وزراء، 
ال��ق�����س��اء، لتطوير  دائ����رة  رئ��ي�����س 
منظومة ق�سائية رائدة ومبتكرة 
ت���ق���دم خ���دم���ات ع��امل��ي��ة اجل�����ودة، 
تعزيز  يف  ف���اع���اًل  دوراً  وت�������وؤدي 
اأبوظبي  لإمارة  التناف�سية  املكانة 
كبيئة جاذبة لال�ستثمار ومق�سداً 
والكفاءات من خمتلف  للمواهب 

اأنحاء العامل.

واأو����س���ح امل�����س��ت�����س��ار ال���ع���ربي، اأن 
باللغة  متاحة  التفاعلية  النماذج 
اإحدى اللغات  العربية اإىل جانب 
للمتعاملني  ي��وف��ر  م��ا  امل��ع��ت��م��دة، 
والتعرف  ال��ل��غ��ة  اخ��ت��ي��ار  �سهولة 
اإىل الإجراءات القانونية املحددة 
حماكم  اأم����ام  ال��ت��ق��ا���س��ي  لعملية 
اأب���وظ���ب���ي، ف�����س��ال ع���ن دوره�����ا يف 
ت��ب�����س��ي��ط اإج���������راءات ال���ق���ي���د، من 
ل�سحيفة  تفاعلي  من���وذج  خ��الل 
قانونية  توعية  يت�سمن  الدعوى 

ل��ل��م��ت��ق��ا���س��ني، ت���ك���ف���ل الط�����الع 
ال�سلة  ذات  القانونية  امل��واد  على 

بالنزاع.
ولفت اإىل اأن اإدراج اللغة الإ�سبانية 
وال������ذي  ال�������دع�������اوى،  يف من��������اذج 
ي�ستفيد منه نحو 20 جالية من 
املقيمني يف الدولة، ياأتي يف اإطار 
ال��ت��ق��ا���س��ي ثنائي  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق 
اإىل تقدمي خدمة  الهادف  اللغة، 
ق�����س��ائ��ي��ة ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى تلبي 
خمتلف  م��ن  املقيمني  متطلبات 
اجل��ن�����س��ي��ات، ومب����ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي نحو 
وحمفزة  ج���اذب���ة  ب��ي��ئ��ة  ت��ر���س��ي��خ 

لالإقامة والعمل وال�ستثمار.
متتاز  ال���ن���م���اذج  اأن  اإىل  وي�������س���ار 
ب��ال��ع��دي��د م���ن اخل�����س��ائ�����س من 
اإذ تتميز  حيث ال�سكل وامل�سمون، 
واعتماد  امل���ت���ط���ور  ب��ت�����س��م��ي��م��ه��ا 
لأول  الن���ف���وج���راف���ي���ك  اأ����س���ل���وب 
اإ�سافة  م���رة يف من���وذج حم��ك��م��ة، 
وا�ستخدام  املحتوى  �سهولة  اإىل 
مب�سطة،  ق��ان��ون��ي��ة  م�سطلحات 
الأكرث  بالطلبات  لئحة  واإت��اح��ة 
املحاكم،  اأمام  و�سيوعا  ا�ستخداما 
النموذج  ت��ع��ب��ئ��ة  اإم���ك���ان���ي���ة  م����ع 
امل��وق��ع الإل���ك���رتوين لدائرة  ع��رب 
الأفراد  قبل  من  وذل��ك  الق�ساء، 
ال�ستعانة  اإىل  احل����اج����ة  دون 

مبخت�سني.

•• دبي:الفجر

�سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  امل���دح���اين،  ���س��امل  �سعيد  العقيد  ك���رم 
الق�سي�س بالوكالة، حممد اآزاد حممد رزاق، وذلك لت�سليمه 
األف درهم، عرث عليه يف منطقة   45 ال�سرطة مبلغاً قدره 
عبدالعزيز  نا�سر  املقدم  بح�سور  وذل��ك  املركز،  اخت�سا�س 
�ساهمراد  ليلى  و  الإداري����ة،  ال�����س��وؤون  ق�سم  رئي�س  اخل��اج��ة، 
رئي�س ق�سم اإ�سعاد املتعاملني، و املالزم حميد حممد النعيمي 
من ق�سم ال�سوؤون الإداري��ة.   واأ�ساد العقيد �سعيد املدحاين 
باأمانة حممد اآزاد، التي جت�سد القيم النبيلة موؤكداً اأن هذا 

التكرمي ياأتي يف اإطار اهتمام اإدارة املركز بتحفيز اجلمهور 
مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للقيادة العامة 
�سكر  �سهادة  امل��دح��اين  �سعيد  العقيد  وق���دم  دب���ي.  ل�سرطة 
اأن  م��وؤك��داً  وفطنته،  لأم��ان��ت��ه  ازاد،  حممد  لل�سيد  وتقدير 
املجتمعية  ال�سراكة  دور  تفعيل  اإط��ار  يف  ياأتي  التكرمي  هذا 
وروح  احلميدة  اخل�سال  وب��ث  واجلمهور،  دب��ي  �سرطة  بني 
التعاون والعمل ي��داً بيد من اأج��ل ب�سط الأم��ن والأم��ان يف 
اأفراد  به  يقوم  ال��ذي  الكبر  ب��ال��دور  ال��وط��ن، م�سيداً  رب��وع 
املجتمع وم�ساهمتهم الفاعلة بالرتقاء ب�سمعة الدولة عرب 

تعاونهم املثمر مع الأجهزة الأمنية. 

•• دبي:الفجر

�سمن مبادرة "اأمن املدار�س" التابعة ل�سرطة دبي، والهادفة 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رط��ة  ب��ني  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
مركز  حقق  اجل��دي��د،  الدرا�سي  العام  ومبنا�سبة  التعليمية، 
منطقة  يف  امل��دار���س  طلبة  م��ن  جمموعة  اأمنية  حتا  �سرطة 
ال�سيارات  يف  بجولت  ا�سطحابهم  خ��الل  من  الخت�سا�س، 
الفارهة، والتقاط ال�سور التذكارية، وتقدمي الهدايا العينية 
لهم، والتعريف باخلدمات التي تقدمها �سرطة دبي للجمهور 
وذلك  من�سور"،  "ال�سرطي  ال�����س��رط��ي��ة  ال��دم��ى  مب�����س��ارك��ة 
بالتعاون مع اإدارة رقابة جوازات املنافذ الربية يف حتا التابعة 

ل����الإدارة ال��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون الأج���ان���ب، وهيئة تنمية 
املجتمع فرع حتا.

اأن  ح��ت��ا،  �سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  الكتبي،  م��ب��ارك  العقيد  واأك���د 
خليفة  اهلل  عبد  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  بتوجيهات  يحر�س  امل��رك��ز 
املري، القائد العام ل�سرطة دبي، ومتابعة اللواء خبر خليل 
ل�����س��وؤون البحث  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل��ن�����س��وري، م�ساعد  اإب��راه��ي��م 
فئاتهم  مبختلف  املجتمع،  اأف��راد  كافة  توعية  على  اجلنائي، 
العمرية، بالربامج واخلدمات ال�سرطية املرورية واملجتمعية 
واجلنائية، حتقيقاً للتوجهات ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي يف 
طالب  توعية  اأن  اإىل  م�سراً  املجتمع،  واإ�سعاد  الأم��ن  تعزيز 
املدار�س ت�ستلزم اأ�ساليب ُمبتكرة وترفيهية وتثقيفية هادفة، 

جتذب هذه الفئة وحتقق الهدف من الر�سائل التوعوية من 
العمل ال�سرطي.

ووجه العقيد الكتبي الطلبة بالهتمام بالتعليم واأن يكونوا 
ق����دوة ل��زم��الئ��ه��م وم�����س��در ف��خ��ر لأه��ال��ي��ه��م، وب����ذل مزيد 
م��ن حتقيق  يتمكنوا  ال��درو���س حتى  اجل��ه��د يف حت�سيل  م��ن 
مع  وبالتعاون  حتا  �سرطة  مركز  اأن  اإىل  م�سرا  اأه��داف��ه��م، 
الإدارة العامة للمرور، �سيكثف الدوريات يف مناطق املدار�س 
بتنظيم  �سيقوم  كما  ال�سر،  حركة  ان�سيابية  على  للحفاظ 
حما�سرات توعوية يف املدار�س. ويف اخلتام مت توزيع الهدايا 
على الطالب والطالبات مب�ساركة ال�سرطي الدمية ال�سرطي 

من�سور وبالتعاون مع ال�سركاء.

•• اأبوظبي-وام:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
والأخالقي  املهني  امليثاق  اعتماد 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
اإط�������اراً عاماً  ال���ع���ام، ال����ذي مي��ث��ل 
ي�������س���ت���ه���دف ك����اف����ة ال���ع���ام���ل���ني يف 
احلكومي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال����ق����ط����اع 
املعاير  اأه����م  وي���ح���دد  واخل���ا����س، 
والأخ������الق������ي������ات وال�������س���ل���وك���ي���ات 
ل���ل���ع���ام���ل���ني وم�������س���وؤول���ي���ات���ه���م يف 

املوؤ�س�سات التعليمية.
والأخالقي  املهني  امل��ي��ث��اق  ي��ه��دف 
واإدراك  التعليم  دور  ت��ق��دي��ر  اإىل 

موؤ�س�سات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اأه���م���ي���ة 
تاأثرهم  حيث  من  العام  التعليم 
وم�سوؤوليتهم ب�سكل مبا�سر وعميق 
ثقافة  وب���ن���اء  الأج�����ي�����ال،  ب���ن���اء  يف 
اأخالقية  ملعاير  ت�ستند  موؤ�س�سية 
تعزز الوعي وحتقق تطلعات قيادة 

الدولة.
واأكد معايل الدكتور اأحمد بالهول 
والتعليم  الرتبية  وزير  الفال�سي، 
بكوادرها  تعتز  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
التعليمية، وحتر�س ب�سكل م�ستمر 
على تر�سيخ قيم املجتمع الإماراتي 
ح�سب توجيهات القيادة الر�سيدة، 
ومب���ا ي��ع��زز م��ن مت��ا���س��ك��ه وير�سخ 

و�سليمة  ���س��ح��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
لتن�سئة الأجيال اجلديدة.

املهني  امليثاق  ان  معاليه  واأ���س��اف 
والأخالقي للعاملني يف موؤ�س�سات 
وثيقة  مي����ث����ل  ال�����ع�����ام  ال���ت���ع���ل���ي���م 
لبناء  ع���ام���اً  واإط��������اراً  ت��و���س��ي��ح��ي��ة 
لأف�سل  ت�ستند  موؤ�س�سية  ثقافة 
املعاير الأخالقية يف بيئة التعليم 

يف دولة الإمارات.
جمموعة  ب��اأن��ه��ا  الوثيقة  وت��ع��رف 
من القواعد والأ�س�س املعتمدة التي 
يف  العاملني  �سلوك  اإليها  يحتكم 
قطاع التعليم مبختلف موؤ�س�ساته" 
والتي  واخلا�سة"،  احل���ك���وم���ي���ة 

ومراعاتها  ب��ه��ا  ال��ت��ق��ي��د  ي��ت��وج��ب 
والقوانني  القيم  م��ع  يتوافق  مب��ا 

والت�سريعات يف دولة الإمارات.
املهني  امل����ي����ث����اق  وث���ي���ق���ة  وت�������س���م 
والأخالقي ع�سرة مبادئ و�سلوكيات 
واأخالقيات للعاملني يف املوؤ�س�سات 
يف  تتمثل  ال���دول���ة،  يف  التعليمية 
الإيجابية  ال��ق��ي��م  غ��ر���س  اأه��م��ي��ة 
من  و�سونهم  الطلبة،  نفو�س  يف 
غر  والتوجهات  الدخيلة  الأفكار 
ال�����س��وي��ة ع��ل��ى ال���دي���ن وال����ع����ادات 
والتقاليد الوطنية، وتعزيز مبادئ 

الت�سامح وتقبل الآخرين.
ك��م��ا ي��وؤك��د امل��ي��ث��اق اأه��م��ي��ة حتفيز 

ع��ل��ى مقدرات  ب��احل��ر���س  ال��ط��ل��ب��ة 
تطوره  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال����وط����ن، 
للم�ساركة  وحتفيزهم  وازده�����اره، 
الوطنية،  واملنا�سبات  الأن�سطة  يف 
والل�������ت�������زام ب���ح���م���اي���ة الأط�����ف�����ال 
اأنواع  جميع  وم��ن  ك��اف��ة،  بفئاتهم 
وال�ستغالل  والإه���م���ال  الإ����س���اءة، 

والتنمر.
كافة  جتنب  كذلك  امليثاق  وي�سم 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
اإف�����س��اء امل��ع��ل��وم��ات ال�����س��ري��ة التي 
ت��خ�����س ال��ط��ل��ب��ة واأول����ي����اء الأم����ور 
غر  والأخ��ب��ار  ال�سائعات  ن�سر  اأو 
العنف  ا�ستخدام  املوثوقة، وجتنب 

الطلبة،  مع  اجل�سدي  اأو  اللفظي 
بال�سلوك  ال��ت��ح��ل��ي  ج���ان���ب  اإىل 
واليجابي  ال���رف���ي���ع  الأخ����الق����ي 
يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع ج��م��ي��ع اأول����ي����اء 
والأعراف  بالقيم  والتقيد  الأم��ور 

املجتمعية.
م�سوؤوليات  �سمن  امليثاق  وي��وؤك��د 
مبعرفة  اله��ت��م��ام  على  العاملني 
واحرتام الثقافة الإماراتية والقيم 
الإ�سالمية يف املوؤ�س�سات التعليمية، 
واح�����رتام ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف جلميع 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  العاملني 
م��ن ت���راث ول��غ��ة وه��وي��ة وجن�سية 
قول  اأو  اأي عمل  ودي��ان��ة، وجت��ن��ب 

املوؤ�س�سة  ب�سمعة  ي�سر  اأو  ي�سيء 
التعليمية والعاملني فيها.

امليثاق  �سمن  املبادئ  تت�سمن  كما 
البتعاد عن املمار�سات وال�سلوكيات 
املوؤ�س�سات  داخ�����ل  امل��ن��ا���س��ب��ة  غ���ر 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، مب�����ا ي�������س���م���ل ذل���ك 
اأية مواد  التعامل مع  اأو  التدخني 
حمظورة يف القوانني والت�سريعات 
الإم���ارات���ي���ة، واحل��ر���س ع��ل��ى عدم 
ان��ت�����س��ار امل��ظ��اه��ر ال�����س��ل��وك��ي��ة غر 
املقبولة �سمن املجتمع الإماراتي، 
وع����������دم ال�����ت�����ط�����رق مل����و�����س����وع����ات 
التوجه  مثل  جمتمعياً  مرفو�سة 
والهوية  ال�����س��وي  غ���ر  اجل��ن�����س��ي 

اإىل  اجلن�سية،  واملثلية  اجلن�سية 
الالئقة  باملالب�س  الل��ت��زام  جانب 
تقاليد  تعك�س  ال��ت��ي  وامل��ح��ت�����س��م��ة 
دولة الإمارات والتي تظهر �سورة 
القطاع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  حم���رتم���ة 

التعليمي.

»الرتبية« تعتمد امليثاق املهني واالأخالقي للعاملني يف موؤ�ش�شات التعليم العام

�شمن مبادرة »اأمن املدار�س« 

�شرطة دبي حتقق اأمنية طلبة املدار�ص يف منطقة حتا

�شلمهم مبلغًا قدره 45 األف درهم

مركز �شرطة الق�شي�ص يكرم �شخ�شًا تقديرًا الأمانته
اإدراج »االإ�شبانية« �شمن النماذج التفاعلية ل�شحف الدعاوى اأمام حماكم اأبوظبي بـ 7 لغات

حمدان بن حممد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة ركا�ص العامري

•• العني-وام:

اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  قدم �سمو 
املجل�س التنفيذي، واإىل جانبه �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ب��اإذن اهلل تعاىل  رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، واج��ب العزاء يف وف��اة املغفور له 
ال�سيخ ركا�س بن �سامل العامري، وذلك خالل زيارة �سموه ظهر اأم�س اإىل منزل 
العائلة يف مدينة العني. واأعرب �سموهما عن اأ�سدق التعازي واملوا�ساة اإىل اأ�سرة 
الفقيد وذويه، راجني املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه جميل ال�سرب وال�سلوان.

الوطني االحتادي ي�شارك يف االجتماع ال�شنوي التا�شع جلمعية االأمناء العامني للربملانات العربية بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

للمجل�س  العام  الأم��ني  النعيمي  عبدالرحمن  عمر  الدكتور  �سعادة  �سارك 
الأمناء  جلمعية  التا�سع  ال�سنوي  الج��ت��م��اع  يف  اأم�����س  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي 

جمهورية  يف  النواب  جمل�س  مبقر  عقد  ال��ذي  العربية  للربملانات  العامني 
م�سر العربية يف القاهرة، وي�ستمر ملدة يومني.

رئي�س  الف�سالة  نا�سر  بن  اأحمد  الدكتور  ل�سعادة  بكلمات  الجتماع  وافتتح 
مناع  اأحمد  امل�ست�سار  ومعايل  العربية،  للربملانات  العامني  الأمناء  جمعية 

نائب رئي�س اجلمعية، ومعايل فايز ال�سوابكة الأمني العام لالحتاد الربملاين 
العربي.

جملة،  اإ���س��دار  مقرتح  للجمعية  الأرب��ع��ني  الجتماع  يف  املجتمعون  وناق�س 
الأمناء  جلمعية  الداخلية  والالئحة  الأ�سا�سي  النظام  لتعديل  ومقرتحات 

الأمناء  ت��ك��رمي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ج��رى  كما  العربية.  للربملانات  ال��ع��ام��ني 
عمر  ال��دك��ت��ور  �سعادة  ت�سلم  حيث  العربية،  للربملانات  ال�سابقني  العامني 
تكرمي  درع  الوطني  للمجل�س  احل��ايل  العام  الأم��ني  النعيمي  عبدالرحمن 

�سعادة اأحمد �سبيب الظاهري الأمني العام ال�سابق للمجل�س.

Date 5/ 9/ 2022  Issue No : 13638

Announcement in the Executive Case by Publication
Payment Notification in Case No. AJCEXCIREA2022/0002843 - Civil (Partial)
To:The defendant: Shakeer Ullah Zakeem Khan
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against 
you in favor of the executing plaintiff. Al Raha Taxi L.L.C represented legally 
by its manager Mr/ Abdulghani Abobokumo in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that. and since the 
judgment required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 26277.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from the date of your announcement 
of this notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/Abdulsamad Mohamad Abdullah Alaamoudi
Ajman Federal Court/Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 5/ 9/ 2022  Issue No : 13638
Input opponent notification note/ (publication) 

In lawsuit No 2022/747 Sharjah appeal - 3rd circuit Issued from 
Sharjah federal court of appeal

To first opponent: Abdullah Ali Abdullah Hussein Al Bannai 
Upon plaintiff's request: Jamal Al-Din Muhammad Ali Alloush
The court informs you of the appeal of the judgment issued in the first instance 
case registered under No 2021/9259 Sharjah payment order.
Therefore, know that the above-mentioned appeal will be considered by this 
court at (09:30) in the morning of 14/09/2022, via remote communication 
technology via the link that will be submitted via the smart justice program, in 
order to answer the case and provide what you have of Data and in the event of 
your failure to appear or not sending an agent on your behalf on time, the court 
will proceed with the case in your absence.
Issued by/Ashraf al Amamry
Secretary of the Third Appeals Chamber
Sharjah Federal Court of Appeal

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سوكو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوي�س كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3737243 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا 

وم�ساوي اي بي واقيو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4210191 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة الر�س الطيبة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1030085 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة علي �سالح حممد احمد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سالح حممد احمد �سيف املرزوقي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ون مور بايت دوت ايه 

اي للمخبوزات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2858391 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيخه عبدالرحمن �سعيد يو�سف ال�سويدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف و�سحه مبارك طار�س احمد القبي�سي

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
للخ�سار  :جرينول  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والفواكه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3758729 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ابراهيم علي حممد علي املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف فاطمه �سامل حممد الربيعي املن�سوري

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :غاية اجلمال خلدمات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الفراح  رخ�سة رقم:1226314 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل حممد احمد نا�سر املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �سيدح�سن علوى عمر البيتى
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:خمترب اوبال لال�سنان ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ط 9 مكتب 904 وحدة بناية/ال�سيخه اليازية بنت �سيف 

بن حممد ال نهيان C88 ابوظبي - �سارع الكرتا �سرق 11 ق
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1964600 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/23  لل�سركة 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:220504065 - 

تاريخ التعديل:2022/09/3
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي املعني 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :التاريخ للديكورات

رخ�سة رقم : CN 3940468 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عبدالبديع زكى �سعد %100

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�سن احمد �سعيد ح�سن الربيكى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبدالبديع زكى �سعد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ التاريخ للديكورات
AL TAREKH FOR DECORATION

اإىل/ التاريخ للديكورات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL TAREKH FOR DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015

 تعديل ن�ساط / حذف املقاولت وال�سيانة والأعمال املتعلقة بها  50042
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي ا�س ار ام لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم : CN 4342526 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دين ا�سالم حممد مطاهر  %49

تعديل مدير / اإ�سافة دين ا�سالم حممد مطاهر
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خلفان حممد را�سد حممد املن�سورى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد را�سد حممد املن�سورى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بي ا�س ار ام لل�سيانة العامة
B S R M GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ بي ا�س ار ام لل�سيانة العامة ذ.م.م
B S R M GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :يونيتك ل�سيانة و ا�سالح امل�سخات و 

ال�سمامات ذ.م.م  رخ�سة رقم : CN 1924589 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / بروين كمار يوراج هيج من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / بروين كمار يوراج هيج من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد امني حممد الزرعونى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ يونيتك ل�سيانة و ا�سالح امل�سخات و ال�سمامات ذ.م.م

UNITECH VALVES & PUMPS MAINTENANCE SERVICES L.L.C

اإىل/ يونيتك ل�سيانة و ا�سالح امل�سخات و ال�سمامات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
UNITECH VALVES & PUMPS MAINTENANCE SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
واأعمال  الداخلى  ال�سادة :براميدز للت�سميم  باأن /  الإقت�سادية  التنمية  تعلن دائرة 

الديكور رخ�سة رقم : CN 2722314 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف عمار عبيد احمد �سيف الكعبى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ براميدز للت�سميم الداخلى واأعمال الديكور

PYRAMIDS FOR INTERIOR DESIGN & DECORATION WORKS

اإىل / براميدز برل للمقاولت العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PYRAMIDS PEARL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كانيفورا لال�ستثمار

 رخ�سة رقم : CN 4542384 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد على حممد �سوكت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كانيفورا لدارة املن�ساآت �س.ذ.م.م
CANEPHORA FACILITY MANAGEMENT L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف علياء على �سامل �سليل املزروعى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كانيفورا لال�ستثمار
CANEPHORA INVESTMENT

اإىل/ كانيفورا لال�ستثمار- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CANEPHORA INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :املبداء لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات 

امل�ستعملة رخ�سة رقم : CN 1084031 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اكرب خان داىل خان  %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سامل احمد �سالح الكثرى  %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة باد �ساه كل عطا حممد خان  %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سامل احمد �سالح الكثرى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ املبداء لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة
ALMABDA USED ALUMINIUM ، COPPER & BATTERIES TRADING

اإىل/ املبداء لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة ذ.م.م
ALMABDA USED ALUMINIUM COPPER & BATTERIES TRADING L.L.C.
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اأوركي�سرتا للزهور

رخ�سة رقم : CN 2395579 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد ح�سني حممد مطر البلو�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اأوركي�سرتا للزهور
ORCHESTRA FLOWERS

اإىل/ اأوركي�سرتا للزهور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ORCHESTRA FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم بانديرا

رخ�سة رقم : CN 3700961 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم بانديرا

BANDERA RESTAURANT

اإىل/ مطعم جوهرة بروت

  JAWHARAT BEIRUT RESTAURANT

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقاله امبيا حممد

رخ�سة رقم : CN 2666739 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد �سعيد على بن كردو�س %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عبدالرحمن عبداهلل فا�سل القباطى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امبياء حممد هولدار

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقاله امبيا حممد
AMBIA MOHAMMED BAQQLA

اإىل/ بقالة ماك�س زون
  MAX ZONE BAQALA 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا دونت 

�سيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3739464 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �شهادة اأ�شهم العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

اأبوظبي  /م�شرف  عن  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 

اال�شالمي - با�شم/تهاين عمر مبارك عون - بعدد اأ�شهم 

 ADIB10184828:2740 �شهم - وبرقم �شهادة

�شركة  عن  �ــشــادرة  ا�شهم  �شهادة  فقدت  وكذلك   -

وبرقم  �شهم   3597 ا�شهم  بعدد  كابتال  الــواحــة 

�شهادة:OILC1162013 فمن يعرث عليهم يرجى 

االت�شال على:0509033530.

العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
 �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كونفني للفعاليات �شركة اأعمال مدنية 
 - ب��ردب��ي   - دب��ي  بلدية  ملك   -  44-43 رق��م  العنوان:مكتب   - الرخ�سة:840291  رق��م 

الفهيدي - ال�سكل القانوين:�سركة اأعمال مدنية.
ا�سم امل�سفي:عمر ن�سر ملراجعة احل�سابات - العنوان:مكتب رقم 229 - 228 ملك حممد 

�سعيد خلف الغيث - بردبي - اجلافلية - هاتف:043888996 
.t.alghaith@nossairauditing.ae:بريد الكرتوين 

مبوجب هذا تعلن دائرة القت�ساد وال�سياحة يف دبي بانه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري 
لديها بانحالل ال�سركة املذكورة اعاله وبتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  من  وعلى  بتاريخ:2021/4/28  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اعاله م�سطحبا 

معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة االقت�شاد وال�شياحة

حكومة  دبي 
دائرة االقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
 �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بتعيني م�شفي

ا�سم ال�سركة : كونفني للفعاليات �شركة اأعمال مدنية 
 - ب��ردب��ي   - دب��ي  بلدية  ملك   -  44-43 رق��م  العنوان:مكتب   - الرخ�سة:840291  رق��م 

الفهيدي - ال�سكل القانوين:�سركة اأعمال مدنية.
ا�سم امل�سفي:عمر ن�سر ملراجعة احل�سابات - العنوان:مكتب رقم 229 - 228 ملك حممد 

�سعيد خلف الغيث - بردبي - اجلافلية - هاتف:043888996 
t.alghaith@nossairauditing.ae:بريد الكرتوين 

مبوجب هذا تعلن دائرة القت�ساد وال�سياحة يف دبي بانه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري 
لديها بانحالل ال�سركة املذكورة اعاله وبتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  من  وعلى  بتاريخ:2021/4/28  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اعاله م�سطحبا 

معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة االقت�شاد وال�شياحة

حكومة  دبي 
دائرة االقت�شاد وال�شياحة

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�سديقة  ال�������س���ارق���ة  م��ك��ت��ب  اخ���ت���ت���م 
بالتزامن  ال�����س��ن��وي��ة  حملته  للطفل 
امل����دار�����س،  اإىل  ال����ط����الب  ع������ودة  م����ع 
وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة 
و�سائل  عرب  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
مبنطقة  الطفل  مركز  ويف  التوا�سل 
الأطفال  ا���س��ت��ف��اد  ح��ي��ث  ب��ال��ق��رائ��ن، 
واأول��ي��اء الأم��ور من ن�سائح ع��دد من 
ركزوا  الذين  واملتخ�س�سني،  اخلرباء 
الأطفال،  �سحة  رعاية  ���س��رورة  على 
ومنحهم فر�ساً كافية ملمار�سة اللعب 

والريا�سة.

اأهمية اللعب  
اأولياء الأمور  اأنظار  ولفتت اجلل�سات 
توؤكد  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال���درا����س���ات  اإىل 
وحاجة  ال����ب����دين  ال���ن�������س���اط  اأه���م���ي���ة 
الأطفال واليافعني اإىل ما ل يقل عن 
الريا�سية  التمارين  من  دقيقة   60
ي��وم��ي��اً. وم���ن خ���الل الأن�����س��ط��ة التي 
�سارك فيها الأطفال والعائالت �سلطت 
احل��م��ل��ة ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة اللعب 
ومهارات  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  اجل��م��اع��ي 
الثقة  م��ث��ل:  ال�����س��غ��ار  ل���دى  خمتلفة 
بالنف�س والنمو العقلي، والتعاون مع 

اخليال  واإث��راء  والت�سامح،  الآخرين، 
والإبداع لدى الأطفال.

ال�شحة والتغذية
وان���ط���الق���اً م���ن اأه�������داف امل����ب����ادرة يف 
ت��ه��ي��ئ��ة ال����ع����ائ����الت ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
اأطفالهم  ل���ع���ودة  امل��ن��ا���س��ب��ة  امل���ه���ارات 
ال�سارقة  مكتب  التقى  امل��دار���س،  اإىل 
يف  الأم����ور  ب��اأول��ي��اء  للطفل  �سديقة 
م��رك��ز ال��ط��ف��ل ب��ال��ق��رائ��ن، ح��ي��ث اأكد 

اأه���م���ي���ة توفر  م���ن خ����الل احل��م��ل��ة 
لالأطفال،  امل��ت��وازن  ّحي  ال�سّ ال��غ��ذاء 
احتياجات  ع���ل���ى  ي�����س��ت��م��ل  وال��������ذي 
اجل�������س���م م����ن ال�������س���ع���رات احل����راري����ة 
والطاقة والعنا�سر الغذائية، والبعد 
الغذائية  القيمة  ذات  الأغ���ذي���ة  ع��ن 
ن�سب  على  حتتوي  والتي  املنخف�سة، 
ع��ال��ي��ة م���ن ال�����س��ك��ري��ات وال����ده����ون، 
�سلوكّيات  ات��ب��اع  اأه��م��ي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
�سرب  �سمنها  من  واإيجابية،  �سحّية 

البدين،  ال���ّن�������س���اط  ومم���ار����س���ة  امل�����اء 
يف  توؤثر  مهارات  الطفل  تك�سب  التي 

حت�سيله الدرا�سي.
 

بيئة معززة ل�شحة االأطفال
من جانبه، اأكد �سعادة الدكتور ح�سني 
امل�ساعد  الوكيل  الرند،  الرحمن  عبد 
وزارة  يف  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ح��ة  ل���ق���ط���اع 
اأهمية  اأن  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة 
ال�سارقة  مكتب  اأطلقها  التي  احلملة 

وزارة  م��ع  بالتعاون  للطفل  �سديقة 
لتقدمي  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
ب�سحة  اله���ت���م���ام  ح����ول  ال��ن�����س��ائ��ح 
الأطفال تزامناً مع عودة الطالب اإىل 
املدار�س، تكمن يف الرتقاء باملمار�سات 
يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال�سحية 
الأطفال  ل�سحة  م��ع��ززة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق 

واليافعني.
ت�����س��ع �سحة  ال�������وزارة  اأن  م��و���س��ح��اً   
اأجيال امل�ستقبل ورفع جودة حياتهم يف 

مقدمة اأولوياتها وخططها التوعوية 
التي  باملمار�سات والأ�ساليب ال�سحية 
البدنية  �سحتهم  ا���س��ت��دام��ة  ت�سمن 

والنف�سية. 
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ح�����س��ني ال���رن���د اإىل 
تت�سمنها  ال���ت���ي  ال���ل���ق���اءات  اأه���م���ي���ة 
الطلبة  اأم������ور  اأول����ي����اء  م���ع  احل��م��ل��ة 
مبادئ  تعزيز  كيفية  ح��ول  لتثقيفهم 
ال�سحية  وال���ع���ادات  ال�سحي  ال��غ��ذاء 
ممار�سة  مثل  الطلبة،  لدى  ال�سليمة 

وا�ستخدام  وال��ن��وم  ال��ب��دين  الن�ساط 
وغرها   الإل���ك���رتون���ي���ة  ال�������س���ا����س���ات 
مثمناً  ال�������س���ي���ف���ي���ة،  الإج�����������ازة  ب���ع���د 
�سديقة  ال�����س��ارق��ة  "مكتب  م���ب���ادرة 
�سمان  ع��ل��ى  حت��ر���س  للطفل" ال��ت��ي 
وال�سالمة  ال�سحة  م�ستويات  اأع��ل��ى 

لالأطفال واليافعني يف املدار�س.

لقاءات تفاعلية
انطالقة احلملة يف مو�سمها  وحول 

ل��ه��ذا ال���ع���ام، اأك����دت ال��دك��ت��ور ح�سة 
خلفان الغزال، املدير التنفيذي ملكتب 
فرتة  اأن  للطفل،  �سديقة  ال�سارقة 
الدرا�سي  للعام  ال��ع��ائ��الت  ا���س��ت��ع��داد 
اجل���دي���د ت��ع��د ف��ر���س��ة ي��ل��ت��ق��ي فيها 
"مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل" مع 
الأطفال واأولياء الأمور، م�سرة اإىل 
اأهمية اأن يتعرف اأفراد املجتمع على 
العادات ال�سحية والركائز الأ�سا�سية 
بعام  التمتع  لالأطفال  ت�سمن  التي 
درا���س��ي حافل ب��الإجن��از وال��ت��ف��وق يف 

اأجواء �سحية اآمنة.
ال�سنوية  حملتنا  "توؤكد  واأ���س��اف��ت: 
مكانة ال�سارقة بو�سفها مدينة تلبي 
القاطنني  الأط���ف���ال  ك��اف��ة  ت��ط��ل��ع��ات 
التمتع  يف  حقهم  على  وت��رك��ز  فيها، 
ب�����س��ح��ة ج����ي����دة وم�������س���اح���ات اآم���ن���ة 
التي  واأن�سطتهم  هواياتهم  ملمار�سة 
ومن  وعواملهم،  براءتهم  مع  تتالءم 
لقب  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ا�ستحقت  هنا 
مدينة �سديقة للطفل، كاأول مدينة 
التكرمي،  ب��ه��ذا  حت��ظ��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
من  حر�سنا  دوؤوب  ع��م��ل  ن��ت��اج  وه���و 
املتطلبات  ك��اف��ة  ت��وف��ر  على  خ��الل��ه 
ال��ت��ي ت��ر���س��م الب��ت�����س��ام��ة ع��ل��ى وجوه 
الأطفال، وت�سمن لهم بيئة مدر�سية 

اآمنة و�سحية". 

•• دبي- وام:

�ساباً   30 م��ن  اج��ت��ازت جم��م��وع��ة 
اجلامعات  خريجي  م��ن  اإم��ارات��ي��اً 
لاللتحاق  �سارمة  اختيار  عملية 
لتحقيق  توؤّهلهم  تدريبية  ب���دورة 
عامل  يف  م�ستقباًل  املهني  النجاح 
املتنامي  ال�����س��ح��اب��ي��ة  احل���و����س���ب���ة 
تعاونية  م���ب���ادرة  ���س��ي��اق  يف  وذل����ك 
بني دائرة املوارد الب�سرية حلكومة 
العاملية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وع��م��الق��ة  دب����ي 
اإيه بي" ومقرها مدينة دبي  "اإ�س 
التابعة ملجموعة تيكوم  لالإنرتنت 

حيث تقام الدورة التدريبية.
التدريب  مبادرة  فكرة  وا�سُتلهمت 
م��ن اج��ت��م��اع ج��رى يف وق��ت �سابق 
بني �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي 
كالين  " وكري�ستيان  املالية  وزي��ر 
ل�سركة  العاملي  التنفيذي  الرئي�س 
"اإ�س اإيه بي" حيث تطرق الجتماع 
اإىل اأهمية تطوير اأ�سحاب املواهب 
عن  واأ�سفر  الإماراتي  ال�سباب  من 
برنامج  ن�سخة خا�سة من  اإط��الق 
ال�سباب  للمهنيني  بي"  اإي��ه  "اإ�س 
للمواطنني  خ�����س��ي�����س��اً  م�����س��ّم��م��ة 

العاملني  اخل���ري���ج���ني  ال�������س���ب���اب 
ع��دد من اجلهات احلكومية  ل��دى 
هيئة  م���ث���ل  ال�����ب�����ارزة  واخل����ا�����س����ة 
الطرق  وه���ي���ئ���ة  ب���دب���ي  ال�������س���ح���ة 
وجمموعة  ب���دب���ي  وامل����وا�����س����الت 
وجمموعة  دبي  وجمارك  الفطيم 

الإمارات.
وقال �سعادة عبداهلل علي بن زايد 
لدائرة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ف��ال���س��ي 
اإن  دب��ي  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد 
�ساحب  روؤي��ة  وفق  تهدف  الدائرة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

اأ�سحاب  اإك�����س��اب  اإىل  اهلل"  "رعاه 
ال�سباب  م��ن  ال�ستثنائية  امل��واه��ب 
التي  اجل��دي��دة  امل��ه��ارات  املواطنني 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ع تطّور  ي������زداد 
جهودها  وتنامي  املوؤ�س�سات  اأعمال 
وذلك  الرقمي  ال��ت��ح��ّول  يف جم��ال 
احلديثة  التقنيات  من  لال�ستفادة 

على الوجه املاأمول.
هام�س  على   - الفال�سي  واأ���س��اف 
حفل اأقامته مدينة دبي لالإنرتنت 
يف  امل��واط��ن��ني  بال�سباب  للرتحيب 
الدورة التقنية التخ�س�سية - من 
امل��ه��م وج���ود ق��اع��دة م��ه��ارات قوية 
راأ�س  متطلبات  تلبي  وم�ستدامة 

دبي  الب�سري جلهات حكومة  امل��ال 
تعّزز  الإم���ارات  دول��ة  واأن  �سيما  ل 

دورها مركزاً عاملياً للتقنية.
ت�سّم  التي  املكثفة  ال���دورة  ومتثل 
اخلريجني  الإم��ارات��ي��ني  ال�����س��ب��اب 
وت�ستغرق �سهرين الن�سخة ال� 16 
من برنامج "اإ�س اإيه بي" للمهنيني 

ال�سباب التي ُتعقد يف الإمارات.
الربنامج  يف  ال��ت��دري��ب  و�سي�سمل 
ال����ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ����رة 
الب�سرية حلكومة دبي على  املوارد 
دورات اعتماد يف من�سة "اأناليتيك�س 
اإيه  "اإ�س  م��ن  ال�سحابية  كالود" 
 SAP Analytics/ بي" 

ويذ  "رايز  وم��ن�����س��ة   /Cloud
 RISE With/ "بي اإي���ه  اإ����س 
SAP/ /التنفيذ ال�سحابي ملن�سة 
S/4HANA ومنهجية تنفيذ 
 /SAP Activate امل�����س��اري��ع 
وحّل تخطيط املوارد املوؤ�س�سية من 

بي". اإيه  "اإ�س 
ال�ساملة  التطوير  خطة  وت��ه��دف 
تقنية  ع���م���الق���ة  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
متني  اأ�سا�س  اإر���س��اء  اإىل  املعلومات 
اعتماد  ب�����س��ه��ادات  م��دع��وم  للتمّيز 
ل��ت��م��ك��ني ال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ني من 
و���س��ع اأق��دام��ه��م ب��ن��ج��اح ع��ل��ى اأول 

طريق م�سرتهم املهنية.

الربنامج  يف  امل�����س��ارك��ون  وي��ت��خ��رج 
معتمدين  م�ساعدين  م�ست�سارين 
يتيح  م�����ا  بي"  اإي��������ه  "اإ�س  م�����ن 
منظومة  �سمن  ف����وراً  توظيفهم 

عمالء ال�سركة و�سركائها.
اأ����س���ار زك���ري���ا حلتوت  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإيه  "اإ�س  ل�سركة  التنفيذي  املدير 
ترحيبه  خ����الل  ب�����الإم�����ارات  بي" 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ب��ال��ط��ل��ب��ة 
يف  به  ُيحتذى  عاملياً  من��وذج��اً  ُتعّد 
وخلق  الرقمي  القت�ساد  تطوير 
اأ�سحاب  وت�سجيع  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 
امل���واه���ب ال�����س��اب��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف 
اأن  جم�����الت ال��ت��ق��ن��ي��ة.. م�����وؤّك�����داً 

املهارات  الإماراتي  ال�سباب  اإك�ساب 
الرقمية �سيمكنه من "رفع معاير 
موؤ�س�سات  يف  ال��رق��م��ي��ة  الإدارة 
التحّول  و  البتكار  وقيادة  الدولة 

الرقمي بطريقة م�ستدامة.
بداية  مي��ث��ل  ال��ربن��ام��ج  اإن  وق����ال 
���س��راك��ة ب���ّن���اءة م���ع دائ������رة امل�����وارد 
ويو�سح  دب���ي  ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة 
كيف ميكن لعالقات ال�سراكة بني 
متكني  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
اأ���س��ح��اب امل��واه��ب الإم��ارات��ي��ة من 
ال��ق��ي��ادي��ة يف  املنا�سب  اأرف���ع  ت���ويّل 

امل�ستقبل.
اأّك������د ع���م���ار امل���ال���ك نائب  ب������دوره 

التاأجر   - ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
"تيكوم"  جمموعة  لدى  التجاري 
واملدير العام ملدينة دبي لالإنرتنت 
القدرات  وتعزيز  دع��م  اأهمية  على 
الوطنية ال�سابة ومتكينها من اأخذ 
الفاعلة  وامل�����س��ارك��ة  امل���ب���ادرة  زم���ام 
وتر�سيخ  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ن��اع��ة  يف 
الإجن��������ازات الق��ت�����س��ادي��ة لإم����ارة 
ب�سفتها  دبي  اإن  املالك  وقال  دبي. 
املجال  تتيح  للتجارة  عاملياً  مركزاً 
ال�سابة  وامل����واه����ب  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�����ام 
الأعمال  جمتمع  م��ن  لال�ستفادة 
املتميز الذي ي�سم كربى ال�سركات 
ال�سركات  ج���ان���ب  اإىل  ال���ع���امل���ي���ة 
�ستى  يف  الأع���م���ال  ورواد  النا�سئة 
املجالت وي�سرنا دعم برنامج "اإ�س 
وذلك  ال�سباب  بي" للمهنيني  اإي��ه 
�سمن جهود مدينة دبي لالإنرتنت 
وتعزيز  ال�سوء  لت�سليط  الرامية 
امل��ب��ادرات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل متكني 

املواهب ال�سابة واملبتكرين.
بي"  اإي��ه  "اإ�س  برنامج  يف  تخّرج  و 
 3730 ن��ح��و  ال�����س��ب��اب  للمهنيني 
طالباً ممن تلّقوا التدريب يف 39 
230 من  م��ن  اأك���رث  بينهم  دول���ة 
دول��ة الإم���ارات وذل��ك منذ اإطالق 

الربنامج يف العام 2012.

اختتم حملته ال�شنوية بالتزامن مع عودة الطالب اإىل املدار�س

ال�شارقة �شديقة للطفل ير�شخ مكانة ال�شحة واللعب حقوقًا لكافة االأطفال

تعاون بني املوارد الب�شرية حلكومة دبي و»اإ�ص اإيه بي« لتطوير مهارات اأ�شحاب املواهب

مفاجاآت �شيف دبي تختتم فعالياتها ويوبيلها الف�شي بنجاح مبهر
•• دبي - وام:

اخ��ت��ت��م��ت اأم�������س ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
اخلام�سة والع�سرين من "مفاجاآت 
ناجح  م���و����س���م  ب���ع���د  دبي"  ���س��ي��ف 
وت�سمن  اأ���س��اب��ي��ع  ع�����س��رة  ا���س��ت��م��ر 
والأن�سطة  الفعاليات  م��ن  العديد 
املتنوعة  وال��رتوي��ج��ي��ة  الرتفيهية 
وفر�س  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد  ل���ك���اف���ة 
ال���رب���ح واجل����وائ����ز ال��ق��ي��م��ة. وعلى 
اأك����رث  ����س���ارك���ت  ي����وم����اً   66 م������دار 
م��ن 960 ع��الم��ة جت��اري��ة رائ���دة 
فعاليات  يف  م����ت����ج����راً  و3250 
التي   - دبي"  ���س��ي��ف  "مفاجاآت 
للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  نظمتها 
والتجزئة- وقدمت خاللها عرو�ساً 
�ستى  ع��رب  وتخفي�سات  ت��روي��ج��ي��ة 
والإلكرتونيات  الأزي�����اء  م��ن��ت��ج��ات 
وم�����������س�����ت�����ح�����������س�����رات ال���ت���ج���م���ي���ل 
وامل���ف���رو����س���ات امل���ن���زل���ي���ة وال���ذه���ب 
وامل��ج��وه��رات وغ��ره��ا يف اأك��رث من 
25 مركز ت�سوق يف خمتلف اأنحاء 
املدينة. كما �سارك اأكرث من2467 
جتارية  ع���الم���ة  و650  م��ت��ج��را، 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة من  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات  يف 
املفاجاآت والتي توا�سلت على مدار 
وت�سمنت  ام�س  واختتمت  اأي��ام   3

باملائة.   90 اإىل  تخفي�سات و�سلت 
يف  دبي"  �سيف  "مفاجاآت  وقدمت 
دورتها اخلام�سة والع�سرين جتارب 
�سملت  العائلة  اأف��راد  لكافة  مميزة 
ترويجياً  ع��ر���س��اً   850 م��ن  اأك���رث 
واأكرث  امل��دار���س  اإىل  ال��ع��ودة  ملو�سم 
40 ف��ع��ال��ي��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة و19  م���ن 
عر�ساً متجول عاملياً اإ�سافًة اإىل 6 
عرو�س اأولية لأفالم مميزة و360 
ل���ق���اء وظ����ه����ورا ل�����س��خ�����س��ي��ت��ي دبي 

املحبوبتني، "مده�س" "ودانة".
الإعالن  مت  امل�سابقات  حيث  وم��ن 
ف��ائ��ز من   3700 اأك����رث م���ن  ع���ن 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني وال��������زوار 
�سيف  "مفاجاآت  ����س���ح���وب���ات  يف 
هدايا  على  ح�سلوا  وال��ذي��ن  دبي" 
ال�سيارات  م��ث��ل  م��ذه��ل��ة  وج���وائ���ز 
والإلكرتونيات وامل�سغولت الذهبية 
بالإ�سافة  والأمل���ا����س  وامل��ج��وه��رات 
اإجمالية  بقيمة  ت�سوق  ق�سائم  اإىل 

درهم  مليون   12 م��ن  اأك���رث  بلغت 
وعرو�س  ال�سحوبات  خمتلف  م��ن 
اليوبيل  م��و���س��م  و���س��ه��د  ال��ت�����س��وق. 
فعاليات  اإقامة  للمفاجاآت  الف�سي 
كبرة ومنها العودة الكبرة لعامل 
"مده�س" والذي �سهد تفاعل اأكرث 
بالإ�سافة  زائ�����ر،  األ����ف   176 م���ن 
"مويف ماجيك" و"وليمة عيد  اإىل 
الأ�سحى"و 94 باقة اإقامة فندقية 
فيها  �سارك  مو�سيقية  حفلة  و18 

224 فنانا وموؤديا حمليا وعامليا.
وخالل الدورة الثانية من فعاليات 
اأكرث  ارت��اد  دبي"  مطاعم  "اأ�سبوع 
6686 فرداً املطاعم امل�ساركة  من 
قائمة   83 من  وجباتهم  واختاروا 
طعام ح�سرية عرب وجبات الإفطار 
مطعماً   50 يف  وال��ع�����س��اء  وال���غ���داء 

فاخراً يف دبي.
وق���������ال اأح������م������د اخل������اج������ة امل����دي����ر 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات 

دورة  ت��ب��ق��ى  "�سوف  وال���ت���ج���زئ���ة: 
مفاجاآت  م����ن  ال��ف�����س��ي  ال���ي���وب���ي���ل 
�سيف دبي يف الذاكرة كواحدة من 
اأف�سل املوا�سم على الإطالق ..فقد 
جنحت الدورة اخلام�سة والع�سرون 
وتقدمي  ا�ستعرا�س  يف  للمفاجاآت 
اأن ت��ق��دم��ه دبي،  اأف�����س��ل م��ا مي��ك��ن 
الرتويجية  العرو�س  اأت��اح��ت  وق��د 
دبي  ل�سكان  والتجارب  والفعاليات 
ا�ستك�ساف جوانب متعددة  وزوارها 

امل��دي��ن��ة، ع��رب جمموعة كبرة  م��ن 
والوجهات  ال��ت�����س��وق  م���راك���ز  م���ن 
والفنادق،  وامل���ط���اع���م  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
خالل  ال�ستفادة  حتقيق  وبالتايل 

ف�سل ال�سيف".
ال��دورة ال�ستثنائية  اأن ه��ذه   واأك��د 
تعزيز  ���س��اه��م��ت يف  امل���ف���اج���اآت  م���ن 
وترفيه  ت�سوق  كوجهة  دب��ي  مكانة 
واأكدت  العامل،  م�ستوى  على  رائدة 
العاملية  امل������دن  م����ن  واح�������دة  اأن����ه����ا 

والزيارة.  والعمل  للحياة  املف�سلة 
�سعادته  ع�����ن  اخل�����اج�����ة  واأع����������رب 
ا�سفاء  يف  احل���دث  ه���ذا  مب�ساهمة 
ال��ب��ه��ج��ة وامل����رح ع��ل��ى ���س��ي��وف دبي 
اأ�سابيع  ع�سرة  م��دار  على  و�سكانها 
الدورة  التطلع لنطالق  اإىل  لفتا 
دبي"  �سيف  "مفاجاآت  م��ن  ال�26 
اأكرب  ب�سكل  املقبل  ال��ع��ام  �سيف  يف 

واأف�سل.
دبي"  ���س��ي��ف  "مفاجاآت  وح��ظ��ي��ت 
بدعم من الراعي الرئي�سي "بطاقة 
م��ا���س��رتك��ارد راك بنك" وع���دد من 
ال�������س���رك���اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني وهم 
ف�ستيفال  "دبي  الفطيم  جمموعة 
بالزا"  وف�����س��ت��ي��ف��ال  م�����ول  ���س��ي��ت��ي 
الزرعوين  وجمموعة  و"ال�سيف" 
"مركاتو" وجمموعة عبد الواحد 
و"�سيتي  و"بلوواترز"  الر�ستماين 
العاملي  امل����ايل  دب���ي  ووك" وم��رك��ز 
و"اإينوك"  الإم�����������ارات  وط�������ران 
وماجد  مر"  و"ل  وات���������س����الت 
و�سيتي  الإم������ارات  "مول  ال��ف��ط��ي��م 
ديرة"  �سنرت  و�سيتي  م��ردف  �سنرت 
ب��ط��وط��ة مول،  "ابن  م���ول  ون��خ��ي��ل 
و�سوق  م���ول  ون��خ��ي��ل  ب��وي��ن��ت  وذي 
التنني 2" و"ذا بييت�س" و"ذا اأوتلت 

فيليدج".

•• ال�شارقة -وام:

اأكد ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سارقة اخلرية اأن 
الإمارات اأ�س�ست لنف�سها �سمعة عاملية ذات طابع فريد فيما يتعلق بامل�ساعدات الإن�سانية 
بال�سعوب  تلحق  التي  والأزم���ات  الكوارث  اآث��ار  ملعاجلة  عاجل  ب�سكل  تقدميها  يتم  التي 
والبلدان النامية وت�سارع بتقدمي الدعم ل�سمان احلياة الكرمية للمجتمعات املت�سررة 

حول العامل.
وقال �سقر بن حممد القا�سمي - يف ت�سريح تزامنا مع اليوم الدويل للعمل اخلري 
الذي يوافق اخلام�س من �سبتمرب من كل عام- اإن العطاء متجذر ومتاأ�سل يف املجتمع 

براجمه  بتنفيذ  وتقوم  مبا�سر  ب�سكل  الر�سيدة  القيادة  عليه  ت�سرف  ،حيث  الإم��ارات��ي 
موؤ�س�سات العمل اخلري الوطنية التي تتزاحم كلها يف �سباق اخلر والعلو ب�ساأن الإن�سان 
والإن�سانية ،و ت�سم الإمارات ع�سرات اجلمعيات واملوؤ�س�سات وهيئات العمل اخلري وهو 
ما يعك�س اجلهود الكربى التي تنطلق من اأر�س الدولة حتمل اإرث العطاء الذي ر�سخه 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " اإىل ال�سعوب التي تعاين 

العوز والفقر ال�سديد حول العامل.
وتابع ان الإمارات اأثبتت من خالل مواقف ع�سيبة ع�سفت بالكثر من الدول ال�سقيقة 
ومغاربها  الأر���س  م�سارق  م�ساعداتها  الإن�ساين فجابت  وموقفها  موؤازرتها  وال�سديقة 
وقد كان جلمعية ال�سارقة اخلرية ن�سيب كبر من هذه املبادرات حيث حملت اجلمعية 

داخل  للمحتاجني  الكرمية  املعي�سة  ل�سمان  الأ�سا�سية  الحتياجات  تاأمني  عاتقها  على 
الدولة وخارجها وا�ستهدفت اجلمعية ب�سكل اأ�سا�سي التو�سع يف تنفيذ م�ساريع التنمية 
امل�ستدامة مثل دعم برامج التعليم وال�سحة وقد قامت على تعزيز هذه اجلهود بتنويع 
من  وامل�ستفيدين  الأف���راد  متكني  على  مبا�سر  ب�سكل  تركز  والتي  الإنتاجية  امل�ساريع 
م�ساعدات املوؤ�س�سات اخلرية اإىل العتماد على اأنف�سهم حيث يتم تدريب العامالت على 
مهنة التطريز ومن ثم ت�سليمهن اآلت اخلياطة لتكوين م�سروع اإنتاجي لهن ،ما يعترب 
فر�سة عمل ميكن اأن تدر عليهن دخال منا�سبا توفرن من خالله احتياجاتهن املعي�سية 
وغرها من فر�س العمل الأخرى .. م�سرا اإىل اأن اجلمعية ت�سعى اإىل �سمان كرامة 

املحتاجني وجعل امل�ساعدات ذات تاأثر اإيجابي على حتقيق ال�ستقرار املعي�سي لهم.

�شقر بن حممد القا�شمي: االإمارات عززت �شمعتها العاملية يف االأعمال االإن�شانية 
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 ذهب، املنحدر من عائلة مزارعني، اإىل 
ما  و�سرعان  القانون،  لدرا�سة  العا�سمة 
ترقى يف املنا�سب. زودته �سنوات درا�سته 
يف مو�سكو بالأدوات الالزمة ليكون رجل 
ج��ه��از من��وذج��ي��ا، وع��ن��دم��ا ع��اد لي�ستقر 
مع زوجته، راي�سا تيتورينكو، يف موطنه 
ك����راي ���س��ت��اف��روب��ول، ع��ن��د ���س��ف��ح جبال 
ال�سكرتر   1970 عام  اأ�سبح  القوقاز، 
الأول للجنة احلزب ال�سيوعي لالإقليم.

ت��ت��وي��ج��ه ط����وي����اًل: عام  ي��ن��ت��ظ��ر     مل 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  اإىل  ان�����س��م   ،1979
املرموق، اجلهاز الأعلى للجنة املركزية 
م�سدر  ال�سوفياتي  ال�سيوعي  للحزب 
اخلط ال�سيا�سي لالحتاد ال�سوفياتي. مع 
الدوغمائية،  يف  الإم��رباط��وري��ة  انغالق 
ويجد احلزب �سعوبة لبث حياة جديدة 
فيها، �سمح موت كون�ستانتني ت�سرنينكو 
للبالد:  رئي�ًسا  باأن ي�سبح  لغوربات�سوف 
ال�ساب  اأ���س��ب��ح   ،1985 م��ار���س   11 يف 

الريفي الأمني العام للحزب ال�سيوعي.
م���ن حكم  الأوىل  ال�����س��ن��وات  ات�����س��م��ت     
جوربات�سوف بال�سباب ال�سيا�سي الكثيف 
ل���الآل���ة ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة. ب��ي��ن��م��ا وق��ع��ت يف 
ت�سرنوبيل  كارثة   ،1986 اأبريل   26
امل�����س��وؤول الول  اإب���الغ  ال��ن��ووي��ة، مل يتم 
بها حتى اليوم التايل، من خالل تقرير 
غ���ر م��ك��ت��م��ل ب�����س��ك��ل م���ف���رط، مم���ا قلل 
م��ن اب��ع��اد احل�����ادث. ب����داأ اإخ����الء �سكان 
البلدات املجاورة متاأخراً ثالثني �ساعة، 

ن�سرات  التلفزيونية  الأخ��ب��ار  بثت  فيما 
“مل يكن هناك دمار  اأنه  اإخبارية توؤكد 

ول حرائق هائلة ول اآلف ال�سحايا«.
   ان��ت��ظ��ر ج��ورب��ات�����س��وف ق���راب���ة ثالثة 
الكارثة  ع���ن  ع��ل��ًن��ا  ل��ل��ت��ح��دث  اأ����س���اب���ي���ع 
متلفز  خطاب  يف  بحجمها  والع����رتاف 
1986. وم��ع ذل���ك، فقد  14 م��اي��و  يف 
اتهم و�سائل الإعالم الغربية ب� “املبالغة 
يف خ��ط��ورة احل����ادث لأغ���را����س جدلية 

و�سيا�سية.
23 فرباير  ���س��ن��وات، يف  ث���الث  ب��ع��د     
لأول  ت�����س��رن��وب��ي��ل  اإىل  ذه���ب   ،1989
جوربات�سوف  راي�سا  زوجته  برفقة  مرة 
امل�������س���وؤول���ني يف حمطة  م����ع  ل��ل��ت��ب��اح��ث 

الطاقة النووية.
ولي���ت���ه،  م����ن  الأوىل  ال�������س���ن���ة  م���ن���ذ     
القوات  ���س��ح��ب  يف  ج��ورب��ات�����س��وف  ف��ك��ر 
الأفغانية،  الأرا����س���ي  م��ن  ال�سوفياتية 
دي�سمرب  يف  ب�������داأ  ال�������ذي  ال����غ����زو  وه�����و 
اقت�ساد  اإ���س��ع��اف  يف  و���س��اه��م   1979
اأ�سعف  ال��ق��در  وبنف�س  الإم��رباط��وري��ة، 
ت�سمح  ال��دول��ي��ة.  ال�ساحة  على  موقعها 
اأبريل   14 يف  املوقعة  جنيف،  اتفاقيات 
وباك�ستان  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ب���ني   1988
والوليات املتحدة والحتاد ال�سوفياتي، 
بان�سحاب القوات الع�سكرية ال�سوفياتية 
من اأفغان�ستان، بداية من 15 مايو من 
فرباير   15 ح��ت��ى  ليمتد  ال��ع��ام،  نف�س 

.1989

اأف���واج املظليني  ال��دب��اب��ات، تعرب     على 
ال�����س��وف��ي��ات احل�����دود الأف��غ��ان��ي��ة، زهرة 
)حمراء( بالبندقية، للعودة اإىل الحتاد 
ال�����س��وف��ي��ات��ي. ورف��ع��ت لف��ت��ة م��ن جانب 
يا  اخل��ر  “�سباح  عليها  ُك��ت��ب  ال�سيارة 

وطن«.
ميخائيل  �����س����ه����د  ان������ف������ه،  ورغ����������م     
ليلة  برلني  ج��دار  �سقوط  جوربات�سوف 
9 نوفمرب 1989. وهو الذي تخلى عن 
اإ�سالحات  اأعقاب  يف  بريجنيف  مذهب 
اأجريت  التي  الرئي�سية  البري�سرتويكا 
داخل الحتاد ال�سوفياتي، لكنه مل يتوقع 
اجلماعية  ال�سربات  ه��ذه  مثل  تاأتي  ان 
الإعالن  وبعد  احل��دي��دي.  ال�ستار  لتهّز 
على التوايل عن تخفي�س كبر يف عدد 
وال�سماح  اأوروب��ا  يف  ال�سوفياتية  القوات 
بحرية احلركة بني الأملان، كان عليه اأن 
اأملانيا  اإعادة توحيد  اإن  يواجه احلقائق: 
يلوح يف الأفق... لتدخل حيز التنفيذ يف 

3 اأكتوبر 1990.
و�سع  ت�������س���رن���وب���ي���ل،  ك�����ارث�����ة  ب���ع���د     
يف  يتمثل  ه��دًف��ا  لنف�سه  ج��ورب��ات�����س��وف 
رف��ع احل��ظ��ر ع��ن امل��ع��ل��وم��ات، م��ن خالل 
هي  ه��ذه  التعبر:  حرية  �سيا�سة  ات��ب��اع 
ال�سفافية  ت�ستخدم  التي  جال�سنو�ست، 
الدعاية  ت�سجيع  اإىل  و�سعى  لها،  عنوانا 
عانى   ،1989 ع���ام  ل��ك��ن  للمناق�سات. 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�������س���وف���ي���ات الأع����ل����ى 
هذه  م�ساوئ  م��ن  ال�سوفياتي  ل��الحت��اد 

احلرية الن�سبية.
   يف 12 دي�سمرب، بينما ُتذاع مناق�سات 
جم��ل�����س ن������واب ال�������س���ع���ب ع���ل���ى ال���ه���واء 
مبا�سرة على �سا�سة التلفزيون، �ساهدت 
ال���ب���الد ب��اأك��م��ل��ه��ا م��واج��ه��ة ح��ام��ي��ة بني 
دميرتييفيت�س  واأن��دري��ه  جوربات�سوف 
����س���اخ���اروف، الأك����ادمي����ي وال��ن��ا���س��ط يف 
القنبلة  م�سمم  الإن�سان،  حقوق  جمال 
غوركي  اإىل  امل��ن��ف��ي  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة، 
لنتقاده  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  ع��اًم��ا  ع�سرين 
ال�سلطة، واأعاد له العتبار جوربات�سوف 
�ساخاروف  ك����ان   .1986 ع����ام  ن��ف�����س��ه 
الد�ستور  م��ن   6 امل����ادة  ب��اإل��غ��اء  ي��ط��ال��ب 
ال�سوفياتي، التي ت�سمن الدور القيادي 
يرف�س  ح���ني  يف  ال�����س��ي��وع��ي،  ل��ل��ح��زب 
حزمة  وي���رث  مناق�ستها،  غوربات�سوف 
الدفاتر التي و�سعها �ساخاروف بع�سبية 
اأمامه. تويف عامل الفيزياء احلائز على 
ب��ع��د ي��وم��ني، عن  ن��وب��ل لل�سالم  ج��ائ��زة 

عمر يناهز 68 عاًما.
باإمكان  ي��ع��د  مل   ،1990 م��ار���س  يف     
ميخائيل جوربات�سوف تاأجيل الإ�سالح 
رئي�س  من�سب  اأن�����س��اأ  فقد  ال��د���س��ت��وري: 
الحت������اد ال�����س��وف��ي��ات��ي، وق��ل�����س ال����دور 
ال�سيوعي  احل������زب  ل���زع���ي���م  ال���ق���ي���ادي 
مار�س،   14 ويف  ال�سوفياتي.  ل��الحت��اد 
ال�سعب  ن���واب  جمل�س  قبل  م��ن  انتخب 
اليوم  يف  اليمني  واأدى  �سنوات،  خلم�س 
التايل يف مو�سكو. ويف اأكتوبر من نف�س 

العام، ح�سل على جائزة نوبل لل�سالم.
   يف غروب الحتاد ال�سوفياتي، مل يكن 
غوربات�سوف يتمّتع بالإجماع، وتعر�ست 
�سلطته لتحديات متزايدة. يف 20 يناير 
1991، تظاهر ما يقرب من مائة األف 
مو�سكو،  يف  ال��ك��رم��ل��ني  ام����ام  م��ت��ظ��اه��ر 
وطالبوا با�ستقالته، كرد فعل على القمع 
الوطنية  ال�سلطات  ق��ب��ل  م��ن  ال��دم��وي 
ا  الليتوانية: قبل اأ�سبوع، قتل 14 �سخ�سً
على  ال�سوفياتية  ال��ق��وات  هجوم  خ��الل 
الربملان ومبنى تلفزيون فيلنيو�س. اأول 
جمهورية على البلطيق تعلن ا�ستقاللها 
ليتوانيا  ���س��ه��دت   ،1990 م���ار����س  يف 
الحتاد  قبل  من  بانف�سالها  الع��رتاف 

ال�سوفياتي يف �سبتمرب 1991.
   يف اأغ�سط�س 1991، كان غوربات�سوف 
ان��ق��الب يف مو�سكو  ان���ق���الب:  م��و���س��وع 
لكنه  ف��ق��ط،  اأي����ام  ث��الث��ة  ا�ستمر  ف��ا���س��ل 
اأ�سعف مواقفه، و�ساهم يف �سعود بوري�س 
يلت�سني، رئي�س جمل�س ال�سوفيات الأعلى 
الحتادية  رو���س��ي��ا  جل��م��ه��وري��ة  املنتخب 
ال�سوفياتية قبل ذلك بعام،  ال�سرتاكية 

والذي اأنقذه ليزيحه ب�سكل اأف�سل.
بو�س  ج������ورج  الأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س     
ميخائيل  ال�����س��وف��ي��ات��ي  ون���ظ���ره  الأب 
اأثناء لقائهما  جوربات�سوف، يت�سافحان 
يف م��و���س��ك��و يف ق��م��ة ن����زع ال�������س���الح بني 
ال�سوفياتي  والحت���اد  املتحدة  ال��ولي��ات 
 31-30 ي�����وم�����ني  ا�����س����ت����م����رت  ال�����ت�����ي 

القمة،  ن���ه���اي���ة  ويف   .1991 ي���ول���ي���و 
ب�ساأن  الت���ف���اق  م���ن  ال��زع��ي��م��ان  مت��ك��ن 
الأ�سلحة  لتخفي�س  تاريخية  معاهدة 
والتي   ،)1 )ال���ب���داي���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
النووية  الرت�سانات  خف�س  اإىل  تهدف 
وتدخل  الثلث،  مبقدار  العظمى  للقوى 

حيز التنفيذ يف 5 دي�سمرب 1994.
   لقد �سبق �سقوط الأنظمة ال�سيوعية 
يف اأوروب�����������ا، ����س���ق���وط الإم����رباط����وري����ة 
ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة ب��ب�����س��ع ����س���ن���وات. واأك����دت 
8 دي�سمرب  املوقعة يف  معاهدة مين�سك، 
وب���ي���الرو����س���ي���ا  رو�����س����ي����ا  ب�����ني   1991
ال�سوفياتي  الحت���اد  تفكك  واأوك��ران��ي��ا، 
امل�ستقلة.  ال����دول  ك��وم��ن��ول��ث  بتاأ�سي�س 
الرئي�س  ق��راأ   ،1991 دي�سمرب   25 يف 
جوربات�سوف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
من  ق�سر  وق���ت  ق��ب��ل  ا�ستقالته،  ب��ي��ان 
ليعلن  التلفزيون  �سا�سة  على  ظ��ه��وره 
اأنهى  قراره لالأمة من مو�سكو. وبذلك 
ما يقرب من �سبع �سنوات من ال�سلطة، 
ال�سوفياتي،  الحتاد  بنهاية  اإيذانا  وكان 

الذي بداأ عام 1917 مع الثورة.
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  م��ن  ان�سحابه  بعد     
مرة  جوربات�سوف  ظهر  ا�ستقالته،  منذ 
اأخرى على ال�ساحة العامة عام 1997 
مبنا�سبة اإ�سهار ل�سل�سلة بيتزا هت: نراه 
اأنا�ستازيا يف  يتناول الغداء مع حفيدته 
مطعم كان �سيفتتح يف ال�ساحة احلمراء، 
واثار اجلدل بني الزبائن الآخرين: هل 

بالفو�سى  اأم  باحلرية،  له  مدينون  هم 
القت�سادية وعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي؟ 
الرجل  حتية  على  اأخ���ًرا  اجلميع  اتفق 
البيتزا  ب��و���س��ول  �سمح  ال���ذي  ال��ع��ظ��ي��م، 
�ساأن  من  مو�سكو:  قلب  اإىل  الأمريكية 
ذلك اأن يوقع انت�ساًرا كبًرا للراأ�سمالية 

على ال�سيوعية.
2009، لعب  �سنوات، عام     بعد ب�سع 
ال�سابق لفائدة لوي�س فويتون،  الرئي�س 
دور كمبار�س جال�س بوقار بجوار حقيبة 
ميكن  ليموزين  �سيارة  يف  ف��اخ��رة،  �سفر 

عرب نوافذها روؤية جدار برلني. 
   وبعد �سمت دام ع�سرين عاًما، حتدث 
م��ي��خ��ائ��ي��ل ج��ورب��ات�����س��وف م����رة اأخ����رى 
ال�سلطوية  امل��ي��ول  لإدان����ة   2011 ع���ام 
ب���وت���ني، مب��ن��ا���س��ب��ة احلملة  ل��ف��الدمي��ر 
هذا  ق��اده��ا  ال��ت��ي  الرئا�سية  النتخابية 
با�ستقالته،  ح��ي��ن��ه��ا  وط���ال���ب  الأخ������ر. 
ال�سنني.  مر  على  النقد  من  يتعب  ومل 
ُيظهره  انعطافا مذهال  فاإن  ذلك،  ومع 
القرم،  جزيرة  �سبه  ل�سم  تاأييده  يعلن 
عند ا�ستفتاء 2014 املثر للجدل بني 

مو�سكو وكييف.
   م��وؤل��ف ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��ب يف �سكل 
الذي  غوربات�سوف،  وو���س��اي��ا،  م��ذك��رات 
اأحد امل�ساهمني الرئي�سيني لو�سيلة  كان 
امتنع  غ��ازي��ت��ا،  نوفايا  املن�سقة  الإع���الم 
ع��ن احل��دي��ث ع��ن غ��زو اأوك��ران��ي��ا، الذي 

قامت به رو�سيا يف فرباير 2022.

نظرة يف م�شرية اآخر زعيم �شوفياتي:

ميخائيل جوربات�شوف, االحتاد ال�شوفياتي املفقود...!
•• الفجر -ليا بولفرييني
 -ترجمة خرية ال�شيباين

    تويف ميخائيل جوربات�شوف عن عمر يناهز 
وترك   ،2022 اأغ�شط�س   30 يف  عــاًمــا،   91

الرتحيب  مت  �شخم.  ولكنه  متبايًنا  اإرًثا  وراءه 
اأحد  لكونه  املتحدة  والــواليــات  اأوروبـــا  يف  به 
مهند�شي االنفراج والتقارب بني ال�شرق والغرب 
ا  الذي و�شع نهاية للحرب الباردة، و�شادق اأي�شً
دي�شمرب   25 يف  االإمــرباطــوريــة:  �شقوط  على 

وانهار  غوربات�شوف  الرئي�س  ا�شتقال   ،1991
ال�شوفياتية يف  احتاد اجلمهوريات اال�شرتاكية 

اأعقابه. 
زعيم  اآخــــر  مــ�ــشــرية  يف  الــــــوراء  اإىل  ــرة  ــظ ن

�شوفياتي.

   كان ال�شاب ميخائيل �شريجيفيت�س جوربات�شوف 
من�شب  توىل  عندما  عاًما   21 العمر  من  يبلغ 
رئي�س منظمة ال�شباب للحزب ال�شيوعي لالحتاد 
ال�شوفياتي يف جامعة مو�شكو لومونو�شوف، بعد 

عامني فقط من ان�شمامه اإىل احلزب.

- مل يتحدث عن غزو اأوكرانيا لكنه اأعلن تاأييده 
ل�شم �شبه جزيرة القرم عند ا�شتفتاء 2014

- �شمح بو�شول البيتزا االأمريكية اإىل قلب مو�شكو 
موّقعا انت�شاًرا كبرًيا للراأ�شمالية على ال�شيوعية

اأظهر التلفزيون الرو�سي يف 23 دي�سمرب 1997 جزًء ق�سًرا من الإعالن ميخائيل جوربات�سوف، زعيم حزب �ستافروبول ال�سيوعي، يلقي خطاًبا يف جتمع حملي يف ال�سبعينات كان التغير مهمة �سعبة

ديارهم اإىل  ال�سوفيات  اجلنود  عودة  اأفغان�ستان،  يف  ال�سوفياتي  لالحتاد  الع�سكرية  العمليات  قاعدة  ترميز،  يف   1989 فرباير  الرئي�س ال�سابق جوربات�سوف يلقي خطاًبا يف 6 مايو 1992 اأمام قطعة من جدار برلني يف كلية و�ستمن�سرت يف فولتون. ويف نف�س املكان األقى ون�ستون ت�سر�سل خطابه عن ال�ستار احلديدي عام 6.1946 
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دان جمل�س النواب الأرجنتيني الهجوم على نائبة الرئي�س كري�ستينا 
كر�سرن ودعا اإىل “ال�سلم الجتماعي” يف جل�سة عرب فيها عن وحدة 
ه�سة تعك�س التوتر ال�سيا�سي يف البالد و�سهدت ان�سحاب اأكرب اأحزاب 

املعار�سة اليمينية بعد الت�سويت مبا�سرة.
على  الهجوم  على  يومني  بعد  ا�ستثنائية  جل�سة  اإىل  ال��ن��واب  ودع��ي 
خروج  اإىل  اأدى  ال����ذي   ،”2015-2007“ ال�����س��اب��ق��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
امل��دن يف بلد يف حالة �سدمة وو�سط  تظاهرات اجلمعة يف عدد من 

موجة من الإدانات الدولية.
)ي�سار  احل��ك��وم��ي  الئ��ت��الف  فيها  يتمتع  ل  ال���ذي  املجل�س  وت��ب��ن��ى 
يوؤكد  اقرتاحا  فيه،  كتلة  اأه��م  كان  واإن  املطلقة  بالأغلبية  الو�سط( 
مع  املطلق”  و”ت�سامنه  الغ��ت��ي��ال  مل��ح��اول��ة  ال�سديدة”  “ادانته 
�سريعني  واإدان���ة  “بتو�سيح  مذكرتهم  يف  ال��ن��واب  كر�سرن.وطالب 
وكاملني للم�سوؤولني عن هذا احلدث املوؤ�سف الذي يقو�س احلياة يف 
ظل الدميوقراطية«.وتابع الن�س الذي اأقر يف ت�سويت برفع الأيدي 
“نحث جميع القادة وال�سعب على البحث عن كل ال�سبل التي توؤدي 
حزبا  اإن  اإذ  اإج��م��اع  ب�سبه  الن�س  تبني  الجتماعي«.ومت  ال�سلم  اإىل 
ي�ساريا راديكاليا �سغرا امتنع عن الت�سويت ب�سبب اعرتا�سه على 
�سيغة املذكرة.لكن نواب حزب “القرتاح اجلمهوري” )بروكوي�ستا 
ريبوبليكانا اأ برو( الذي يقوده الرئي�س الليربايل ال�سابق ماوري�سيو 
ماكري ويعد اأكرب ت�سكيل يف كتلة املعار�سة “معا من اأجل التغير” 
)ميني الو�سط(، غادر القاعة بعد الت�سويت مبا�سرة ومل ي�سارك يف 

املناق�سات.

قالت هيئة الأر�ساد اجلوية يف اأ�سرتاليا  اأم�س الأحد اإنه مت حتذير 
وفي�سانات  �سيء  لطق�س  التعر�س  من  اأ�سرتاليا  �سرق  من  مناطق 
ال�ساحل  �سهدها  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة  الفي�سانات  م��ن  اأ�سهر  بعد  وذل���ك 

ال�سرقي للبالد.
ولقي ما ل يقل عن 13 �سخ�سا حتفهم ومت اإجالء ع�سرات الآلف 
ب�سبب الطق�س ال�سيء يف كوينزلند ونيو �ساوث ويلز والذي اأدى اإىل 
الكهربائي يف  التيار  املنازل وقطع  باملياه وج��رف  امل��دن  غمر مراكز 

مار�س اآذار.
الطق�س  الأح��د حتذيرا من  اأم�س  الأر���س��اد اجلوية  واأ���س��در مكتب 
ال�سيء ب�سبب هبوب رياح مدمرة يف مناطق من جنوب �سرق ولية 
كوينزلند قد تبلغ اأق�سى �سرعة لها نحو 100 كيلومرت يف ال�ساعة 

خالل اليوم.

ي��ري��د ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي اأن ي��ه��اَب ال��ع��امل ب��ل��ده وي��ح��رتم��ه، غر 
اأن اإخ���ف���اق���ات ج��ي�����س��ه ت��ت��ج��ل��ى ع��ل��ى ن��ح��و ُم���ت���زاي���د، ح�����س��ب��م��ا اأف����اد 
ن�سرته جملة  ل��ه  م��ق��ال  ال�سحفي يف  ال��ك��ات��ب  ف��ري��دم��ان،  ل��وران�����س 

“نيو�ستيت�سمان” الربيطانية.
يف 23 فرباير )�سباط( عام 1942، اأ�سدَر جوزيف �ستالني، ب�سفته 
لالحتاد  احلكومية  ال��دف��اع  جلنة  ورئي�س  للدفاع  ال�سعبي  املفو�س 
اأن ي�سن فالدمير بوتني  وكان هذا قبل  “اأمر اليوم”.  ال�سوفيتي، 
حربه �سد اأوكرانيا بثمانني عاماً. وكان الأمر الذي اأ�سدره �ستالني 
هاً اإىل “رفاقه واجلي�س الأحمر ورجال البحرية احلمراء وقادته  ُموجَّ
و�سيا�سييه ورجال ون�ساء الع�سابات«. وقال بعد ثمانية اأ�سهر: “�سنَّت 
اأملانيا الفا�سية هجوماً ب�سعاً على بلدنا، ُمنتكهًة �سراحًة معاهدة عدم 

العتداء«.
َع اأن اجلي�س الأحمر �سُيْدَحر ويفقد قدرته على  وذكَر اأّن العدو “توقَّ
املقاومة عند ال�سربة الأوىل. غر اأن العدو اأ�ساء التقدير«. فب�سبب 
الرتاجع،  اإىل  الأح��م��ر  اجلي�س  “ا�سطر  للهجوم  املفاجئ  الطابع 
واإخالء جزء من اأرا�سينا”، ولكن حتى عندما تقهقهر، “اأْنَهَك قوات 
وبعد ذلك، بينما تعاقبت اأحداث  العدو وكاَل لها �سربات قا�سمة”. 
احلرب، ا�ستطاع اجلي�س الأحمر اأن يفيق ويزداد قوًة. و”هزم اجلي�س 
العا�سمة  بتطويق  ه��ددت  التي  الفا�سية  الأمل��ان��ي��ة  ال��ق��وات  الأح��م��ر 
الأملانية الأوىل، حانت حلظة  اإحباط الهجمات  وبعد  ال�سوفيتية”. 

حا�سمة.

عوا�شم

بيوني�ص اير�ص

�صيدين

لندن

تركت اأمرية ويلز اإرًثا دائًما داخلها
هكذا اأّثر موت ديانا على عالقة العائلة املالكة بو�شائل االإعالم

الأول مرة منذ اأكرث من عقد.. �شفينة حربية تركية يف اإ�شرائيل
•• القد�س-وكاالت

تركية  ر�ست مدمرة  عاماً،   12 منذ  م�سهد مل يحدث  يف 
يف ميناء “حيفا” الإ�سرائيلي بعد تقارب يف العالقات بني 
اأنقرة وتل اأبيب يف الآونة الأخرة، حيث �ستبقى عدة اأيام 

و�ستغادر.
وذكرت �سحيفة “يديعوت اأحرونوت” الإ�سرائيلية، �سباح 
اأم�س، اأن الغر�س من و�سول تلك املدمرة اإىل اإ�سرائيل هو 
اإطاره  يف  �سرت�سو  حيث  الأطل�سي،  �سمال  حللف  ت��دري��ب 
بامليناء يف زيارة ت�ستغرق عدة اأيام، وتزود بالوقود، م�سرة 
اإىل اأنه من غر املتوقع اأن ت�سارك يف تدريب م�سرتك يف 

اإ�سرائيل.

 TCG ال��رتك��ي��ة  امل��دم��رة  ر���س��و  ي��اأت��ي  لل�سحيفة،  وف��ق��اً 
حيفا  م��ي��ن��اء  دخ��ل��ت  ال��ت��ي   )Kemalreis )F-247
“فور�ست  الطائرات  حاملة  و�سول  من  وجيزة  فرتة  بعد 
�سرمان” على خلفية دفء العالقات بني اإ�سرائيل وتركيا، 

حيث اأعلن البلدان عودة ال�سفراء اإىل اأنقرة وتل اأبيب.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن قرار اإعادة ال�سفراء جاء ال�سهر 
املا�سي يف حمادثة بني رئي�س الوزراء يائر لبيد والرئي�س 
الرتكي رجب طيب اأردوغان، الذي حتدث لأول مرة منذ 
اأعلن  كما  البلدين،  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تطبيع  ع��ن  الإع����الن 
مكتب لبيد عودة الرحالت اجلوية الإ�سرائيلية اإىل تركيا.

كل  �سكر  “الزعيمني  اإن  املحادثة  ي��وم  لبيد  مكتب  وق��ال 
منهما الآخر على تطوير العالقات بني البلدين يف الآونة 

الأخ��رة يف اأعقاب احل��وار بني رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي 
وزيري  بني  ال��زي��ارات  وتبادل  اأردوغ���ان  الرتكي  والرئي�س 
اخلارجية، وهناأ رئي�س الوزراء والرئي�س بع�سهما البع�س 
على قرار العودة اإىل التمثيل الدبلوما�سي الكامل واإعادة 

ال�سفراء والقنا�سل العامني اإىل اإ�سرائيل وتركيا ».
الأ�سهر  يف  وتركيا  اإ�سرائيل  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  عملية  وب���داأت 
الأخرة مع و�سول الرئي�س الإ�سرائيلي يت�سحاق هرت�سوغ 
ا�ستقبلت  وق���د  اأن���ق���رة،  يف  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق�����س��ر  اإىل 
الإ�سرائيلي  ال��وط��ن��ي  الن�سيد  ع��زف��ت  ال��ت��ي  الأورك�����س��رتا 
عام  م��ن��ذ  ���س��ي��ا���س��ي  اج��ت��م��اع  اأول  يف  ه��رت�����س��وغ  “الأمل” 
2008، وبعد ثالثة اأ�سهر و�سل لبيد اإىل تركيا يف ظل 

اإحباط هجوم اإيراين على اأرا�سي اإ�سطنبول.

حتذيرات من موجة اغتياالت �شيا�شية يف العراق
•• بغداد-وكاالت

ك�������س���ف م�������س���در اأم����ن����ي ع����راق����ي عن 
موؤ�سرات جدية ب�ساأن موجة اغتيالت 
العراقية  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  حم��ت��م��ل��ة 
ع���ل���ى خلفية  اأخ�������رى  وم������دى  ب����غ����داد 
“التيار  ب��ني  ال��دائ��ر  ال�سيا�سي  ال��ن��زاع 
التن�سيقي”،  و”الإطار  ال�سدري” 
ت�سرين”  “حراك  عودة  مع  بالتزامن 
للمطالبة  ال�����س��ارع  اإىل  الح��ت��ج��اج��ي 

باإ�سقاط النظام.

“ال�سرق  ل�����س��ح��ي��ف��ة  امل�������س���در  وق�����ال 
اإن ح��وادث اغتيال  الأح��د،  الأو�سط”، 
ت�ستهدف نا�سطني من التيار ال�سدري 
اأُبلغ  وق��وى ت�سرين، واأك��د ع��دداً منهم 
اإ�سعار  اإىل  منازلهم  م��غ��ادرة  ب�سرورة 

اآخر.
هناك  ت��ك��ون  اأن  امل�����س��در  ي��ت��وق��ع  ول 
معارك على جبهات وا�سعة ومفتوحة، 
املجاميع  ا�سرتاتيجية  اإىل  ع���ودة  ب��ل 
وا�سطياد  م���الح���ق���ة  يف  امل�������س���ل���ح���ة 
النا�سطني املوؤثرين، فيما لو ا�ستعادوا 

الأحزاب  باإ�سقاط  للمطالبة  ن�ساطهم 
ال�سيعية النافذة.

وتداولت و�سائل اإعالم حملية، وثيقة 
بغداد  ع��م��ل��ي��ات  ق����ي����ادة  ع����ن  �����س����ادرة 
ت�سمنت معلومات عن نية جمموعات 
اغتيال  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال���ق���ي���ام  م�����س��ل��ح��ة 
حتمل  ل  مظللة  ع��ج��الت  با�ستخدام 
ل��وح��ات م��روري��ة وال��دراج��ات النارية، 
التاأكد من �سحة  يت�سنَّ  اأنه مل  ورغم 
ال��وث��ي��ق��ة، ل��ك��ن امل�����س��در الأم���ن���ي اأكد 

فحواها.

�سد  امل�������س���اع���دة يف  خ�����الل  م����ن     
ب��ني ق���رون م��ن التقاليد  ال��ف��ج��وة 
الثقافات يف  واأم��ة جديدة متعددة 
ع�سر الإنرتنت، تركت اأمرة ويلز 
اإرًث����ا دائ��ًم��ا داخ���ل ال��ع��ائ��ل��ة املالكة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وف���ًق���ا ل��ت��ق��ري��ر من 
اي  نقلته  ب��ر���س،  اأ�سو�سيتد  وك��ال��ة 
�سبن�سر غرت  بي �سي نيوز. ديانا 
��ا ال��ع��الق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تربط  اأي�����سً

العائلة املالكة بو�سائل الإعالم.
    تعلم الأمران ويليام وهاري من 
قلوب  اإىل  اأق���رب  يكونا  اأن  اأمهما، 
النا�س، للحفاظ على النظام امللكي 
التقاليد  بع�س  غ��ّرا  “لقد  قوًيا. 
التي  والطريقة  للغاية  الر�سمية 
تالحظ  وظائفهما”،  بها  يوؤديان 

كتاب  موؤلفة  �سميث،  بيدل  �سايل 
ديانا تبحث عن نف�سها.

اإليزابيث  امللكة  اأن تعر�ست     بعد 
لوفاة  ���س��دي��دة  لن��ت��ق��ادات  الثانية 
من  تعلمت  ال�سابقة،  ابنها  زوج��ة 
امل���ا����س���ي وا���س��ت��خ��ل�����س��ت ال����در�����س، 
للتفاعل  م��ي��اًل  “اأكرث  واأ���س��ب��ح��ت 
بيديل  ���س��ايل  تتابع  النا�س”،  م��ع 
اإليزابيث  متكنت  وه��ك��ذا  �سميث. 
�سعبيتها  ت�ستعيد  اأن  م��ن  الثانية 
بهذا،  تقتنعوا  وحتى  �سعبها.  بني 
اليوبيل  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  اإل���ق���اء  يكفي 
ال���ب���الت���ي���ن���ي ل���الح���ت���ف���ال مب����رور 
�سبعني عاًما على حكمها يف يونيو 
الربيطانيني  اأن  وي��ب��دو  امل��ا���س��ي. 
م��ل��ك��ت��ه��م، خا�سًة  دائ���ًم���ا  ي���ق���درون 

عندما تظهر يف اأفالم ق�سرة مع 
بادينغتون، اأ�سهر دب يف اإجنلرتا.

عالقة متناق�شة
امل��ال��ك��ة كيفية  ال��ع��ائ��ل��ة  ت���ع���رف     
وقوتها  وظ���ي���ف���ت���ه���ا  ا�����س����ت����خ����دام 
على  ال�سوء  لت�سليط  الإع��الم��ي��ة 
قلوب  م����ن  ال���ق���ري���ب���ة  ال���ق�������س���اي���ا 
ديانا  عّلمته  م��ا  وه��ذا  عنا�سرها. 
عام  طفلني:  ك��ان��ا  عندما  لبنيها 
ب�سكل  الأم���رة  افتتحت   ،1987
خا�س اأول جناح متخ�س�س ملر�سى 

الإيدز يف اململكة املتحدة من خالل 
الوا�سح  وم��ن  املر�سى.  م�سافحة 
واأن  ُخ��ل��دت،  ق��د  اللحظة  تلك  اأن 
ان��ت�����س��رت يف جميع  ق���د  ال�������س���ورة 

اأنحاء العامل.
   وا����س���ل الأم�����ر ول���ي���ام وزوجته 
اإرث  وه����������اري،  م���ي���دل���ت���ون  ك���ي���ت 
دي���ان���ا م���ن خ����الل ج��ع��ل خدمات 
اأولوية  الأف�سل  العقلية  ال�سحة 
مناق�سة  حد  اإىل  وذهبوا  ق�سوى، 
فعلت  ك���م���ا  ع���ل���ًن���ا،  ����س���راع���ات���ه���م 
والدتهم قبل �سنوات بحديثها عن 

ال�سره املر�سي الذي تعاين منه.
ا     لكن هاري ورث من والدته اأي�سً
م��ن خالل  اأك���رث  الف�سائح  ج��ان��ب 
هّز املوؤ�س�سات امللكية اأكرث من مرة 
عرب و�سائل الإعالم. عام 1995، 
اأ�سرت ليدي دي يف بي بي �سي، عن 
ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا داخل 
فعلت   ،2021 عام  وند�سور.  بيت 
زوجة هاري، ميغان ماركل، ال�سيء 
نف�سه برفقة زوجها خالل مقابلة 

مع اأوبرا وينفري.
امللكية،  واج��ب��ات��ه��ا  ع��ن  بتخليها     

ديانا يف ذلك الوقت -بعد طالقها 
ديانا  الليدي  ت�سارلز،  الأم��ر  من 
�سبن�سر فقدت لقب �ساحبة ال�سمو 
ويلز  اأم���رة  دي��ان��ا،  لت�سبح  امللكي 
-ورمبا يعتقد هاري الآن اأنها اأكرث 

�سالًما.
فاإن  ك��ان��ت احل��ق��ب��ة،  ول��ك��ن مهما   
مهتمة  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال�����س��ح��اف��ة 
للعائلة  ت�����س��ري��ح  ب����اأدن����ى  دائ����ًم����ا 
الف�سائح...  كل  وتفح�س  املالكة، 
ا هو الإرث الذي خلفته  وهذا اأي�سً

اأمرة القلوب.

•• عوا�شم-وكاالت

تك�سف اأرقام البنك الدويل ومنتدى دافو�س الأخرة 
“كوارث  ع��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  الق��ت�����س��اد  ب�����س��اأن  ليبيا  ع��ن 
عام  ق��ب��ل  احل���ال  عليه  ك���ان  مب��ا  م��ق��ارن��ة  مفاجئة”، 

2011 رغم الرثوات الهائلة للبلد النفطي.
ورغ���م ت��اأك��ي��ده��م ع��ل��ى ال���ت���اأزم ال�����س��دي��د لليبيا يف كل 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال�����س��راع��ات  ب�سبب  امل��ج��الت 
الدائرة منذ 2011، فاإن خرباء ليبيني يعربون ملوقع 
“�سكاي نيوز عربية” عن تفاوؤلهم باإمكانية حمو هذه 

الكوارث �سريًعا، حال حتقيق ال�ستقرار يف البالد.

انهيار دخل املواطن
بعنوان  ليبيا  ع��ن  ال���دويل  للبنك  تقرير  اأح���دث  ويف 

“ليبيا الآفاق القت�سادية- �سبتمرب 2022” جاء:
ب�سبب  القت�ساد  اأُنهك  اأن  بعد  املواطن  دخل  انهار   -
يف  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  بلغ  حتى  ال��ن��زاع، 

2022 ن�سف قيمته قبل عام 2011.
- ويف 2011، كان دخل املواطن الليبي اأكرث من 15 
 6000 اإىل   2022 يف  وان��ح��در  ا،  �سنويًّ دولر  األ��ف 

دولر.
بنف�س  مقارنًة  مار�س  يف   5.7% الت�سخم  �سجل   -  
احلد  �سلة  ت�سخم  ���س��ّج��ل  ك��م��ا   ،2021 م��ن  ال�سهر 
الأدنى لالإنفاق ن�سبة اأعلى ب�%32.2، مما كان عليه 

يف مايو 2021. 
النزاع  وجهها  التي  ال�سربات  خلفية  على  ه��ذا  ياأتي 
للدخل،  الرئي�سي  امل�سدر  النفطي،  للقطاع  امل�سلح 
واإيقاف اأو اإغالق حقول وموانئ نفطية، وهو ما اأدى 

اإىل خ�سائر 231 مليار دولر منذ 2011.
ث تقرير البنك عن  - واإىل جانب ال�سراع امل�سلح، حتدَّ
�سربات اأخرى هزت القت�ساد، مثل موجات متالحقة 

لوباء “كورونا«.

االأمن الغذائي يف خطر
اأوكرانيا، وما  - الأمن الغذائي ازداد �سوًءا بعد حرب 
امل��ع��رو���س، ح�سب  و���ُس��ح  لالأ�سعار  ارت��ف��اع  م��ن  عك�سته 

تقرير البنك الدويل.
الأدنى  احل��د  �سلة  يف  الأغ��ذي��ة  تكلفة  متو�سط  بلغ   -
لالإنفاق يف مايو 2022 م�ستوى اأعلى بن�سبة 14%، 

عّما كان عليه قبل الأزمة يف فرباير 2022.

- وختم البنك باأن ا�ستمرار الإ�سرابات �سيفاقم الفقر 
واجلوع الذي تعاين منه اأُ�سر حمدودة الدخل.

اخلري ينتظر الليبيني
رغم الأرقام الت�ساوؤمية فاإن املحلل القت�سادي �سامر 
�سريًعا من  �ستنت�سلها  ليبيا  ث��روات  اأن  يرى  العذابي، 

كبوتها حال انتهاء ال�سراع.
ويو�سح: “اإذا حدث ا�ستقرار �سيكون اخلر يف انتظار 

الليبيني؛ 
فرثوة البالد النفطية واملعدنية ل نهائية، والليبيون 
عددهم ل يزيد على 6 ماليني �سخ�س، وثروات ليبيا 
ا�ستغلت  اإذا  العربي  الوطن  على  تنفق  اأن  على  ق��ادرة 

ب�سكل �سحيح و�سرفت على الليبيني ل ال�سالح«.

التعليم قبل وبعد 2011
ا انتكا�سة يف التعليم،  وجلبت ال�سطرابات للبالد اأي�سً
ف��ق��د خ��رج��ت ل��ي��ب��ي��ا م���ن ال��ت�����س��ن��ي��ف ال�����دويل جلودة 
املنتدى  وف��ق  اجل����ودة،  ه��ذه  ع��وام��ل  لغياب  التعليم، 

القت�سادي العاملي يف دافو�س.
معياًرا   12 ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج�����ودة  م��وؤ���س��ر  وي��ع��ت��م��د 
ه��ي: امل��وؤ���س�����س��ات، والب��ت��ك��ار وت��ط��ور الأع���م���ال، وبيئة 
الأ�سا�سي،  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة،  ال��ك��ل��ي،  الق��ت�����س��اد 
ال�سلع،  اأ�سواق  وكفاءة  والتدريب،  اجلامعي،  والتعليم 
واجلاهزية  امل��ال،  �سوق  وتطوير  العمل،  �سوق  وكفاءة 

التكنولوجية، وحجم ال�سوق.

اإعادة تاأهيل اجليل
ُيده�س  ما  �ساجد،  ال��رتب��وي جم��دي  يجد اخلبر  ل 
يف هذا التدهور، لفًتا اإىل اأن غياب الأمان مع تراجع 
كل  الأجنبية،  العمالة  وه��روب  التعليم  على  الإن��ف��اق 

هذا يولد هذه الكارثة.
ا�ستقدام  يتم  ك��ان   2011 قبل  ب��اأّن��ه  مثاًل  وي�سرب 

اأ�ساتذة جامعات ومدر�سني اأكفاء من كل العامل.
اأن اجل��ي��ل احل���ايل م��ن الطالب  وت��خ��وَّف �ساجد م��ن 
“�سيكون الأ�سواأ يف تاريخ ليبيا، نتيجة ما زرعته دولة 
امليلي�سيات بداخله، ول عالج لذلك اإل باإعادة تاأهيله 

وتعريفه مب�سطلح دولة املوؤ�س�سات«.
اإعادة  اأن  الرتبوي يف  ياأمل اخلبر  الوقت،  نف�س  ويف 
اإىل  ليبيا  يف  التعليم  حم��ال��ة  ل  �ستعيد  ال���س��ت��ق��رار 

جودته.

•• غزة-اأ ف ب

على  ت�سيطر  ال��ت��ي  حما�س  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
قطاع غزة الأحد اإعدام خم�سة فل�سطينيني 
مع  “التخابر”  بتهمة  اأدينا  اثنان  بينهم 

اإ�سرائيل.
وزارة  “نفذت  ب��ي��ان  يف  احل���رك���ة  وق���ال���ت 
الداخلية والأمن الوطني اأحكاما ق�سائية 
بالإعدام على خم�سة من املدانني يف ق�سايا 
اأمنية وجنائية، اثنان منهم اأدينا بالتخابر 

مع الحتالل«.
واأ�ساف البيان اأن الثالثة الآخرين “اأدينو 

بارتكاب جرائم قتل على حلفية جنائية«.
وتواريخ  الأوىل  الأح��رف  ال��وزارة  ون�سرت 
ميالد اخلم�سة دون الك�سف عن هوياتهم 

بالكامل.

وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان، ف������اإن اأح������د امل����داَن����ني 
 1968 ال���ع���ام  يف  امل���ول���ود  ب�”التخابر” 
غزة  ق��ط��اع  ج��ن��وب  خانيون�س  مدينة  م��ن 
 1991 العام  يف  اإ�سرائيل  بتزويد  واأدي��ن 
واأماكن  املقاومة  رج��ال  عن  “معلومات  ب� 
اإقامتهم ... ومعلومات عن موقع من�سات 

وهو اأعدم “�سنقا«. اإطالق ال�سواريخ”، 
 1978 ال���ع���ام  ف���م���ول���ود يف  ال���ث���اين  اأم�����ا 
 2001 العام  يف  اإ�سرائيل  بتزويد  واأدي��ن 
اإىل  “اأدت  ا����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة  مب���ع���ل���وم���ات 
على  مواطنني”  وا���س��ت�����س��ه��اد  ا���س��ت��ه��داف 
بالر�سا�س”  “رميا  واأع���دم  اإ�سرائيل،  يد 
الذين  الآخ��رون  البيان. والثالثة  بح�سب 

اأعدموا كانوا مدانني بالقتل.
اإع��دام تنفذ منذ العام  اأول عمليات  وه��ذه 

.2017

واأع���دم���ت احل��رك��ة يف ذل���ك احل���ني ثالثة 
وه�سام  ليلة  اأب��و  اأ���س��رف  ه��م  فل�سطينيني 
العالول وعبداهلل الن�سار بتهمة التورط يف 
اغتيال القيادي يف حما�س مازن فقها باأربع 

ر�سا�سات قرب منزله يف مدينة غزة.
اإعدامهم يف مكان عام بح�سور مئات  ومت 

املواطنني بالإ�سافة اإىل �سحفيني.
وتقول حما�س اإنها تقدم على تنفيذ اأحكام 
الثوري  ال��ق��ان��ون  اإىل  م�����س��ت��ن��دة  الإع������دام 
اأنها  رغ��م  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 

لي�ست ع�سوا فيها.
ومل تدرج منظمة التحرير عقوبة الإعدام 
الأ�سا�سية  ب��احل��ق��وق  امل��ت��ع��ل��ق  ق��ان��ون��ه��ا  يف 

للعام 2003.
بالعدام  الفل�سطيني  ال��ق��ان��ون  وي��ع��اق��ب 
والقتل  ا���س��رائ��ي��ل  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ج���رائ���م 

ي�سادق  اأن  ع��ل��ى  ب���امل���خ���درات  والجت�������ار 
الرئي�س الفل�سطيني على هذه الأحكام.

الرئي�س  ب�سرعية  تعرتف  ل  حما�س  لكن 
القائم  النق�سام  ظ��ل  يف  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود 
بني الف�سيلني الفل�سطينيني فتح وحما�س 
حما�س  �سيطرة  بعد   2007 ال��ع��ام  منذ 
على احلكم يف القط�������اع املحا�سر.وحتظر 
وتلتزم  الإع�����دام  الفل�سطينية  ال�سلط���ة 
بالربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل 
للحقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة 1989 
املركز  وف��ق  العق�������وبة،  ب��اإل��غ��اء  القا�سي 
الفل�سطيني حلقوق الإن�سان الذي يطالب 
عقوبة  با�ستبدال  غزة  قطاع  يف  ال�سلطات 

الإع�����دام بالأ�سغ�����ال ال�ساقة املوؤبدة.
ح�ساًرا  عاما   15 منذ  ا�سرائيل  وتفر�س 
واملكتظ  الفقر  غ��زة  ق��ط��اع  على  ���س��ارًم��ا 

البالغ عدد �سكانه نحو 2،3 مليون ن�سمة 
والذي يعاين من بطالة تزيد عن 50 يف 

املئة.

حما�ص تعلن اإعدام خم�شة فل�شطينيني يف غزة

ليبيا ما قبل وبعد 2011.. انهيار دخل املواطن الأقل من الن�شف

فرن�شا تنقذ 190 مهاجرا 
حاولوا عبور املان�ص 

•• ليل-اأ ف ب

اأفاد م�سوؤولون فرن�سيون باأنه مت اإنقاذ قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور 
من  �سل�سلة  خ��الل  وذل��ك  اإنكلرتا،  وجنوب  فرن�سا  �سمال  بني  املان�س  قناة 

عمليات الإغاثة التي جرت ال�سبت.
انت�سلت  بحرية  دوري���ة  اإن  ب��ي��ان  يف  )ب��رمي��ار(  ال�����س��واح��ل  �سلطات  وق��ال��ت 
ال�ساحل  قبالة  �سخ�سا   60 نحو  ال�سبت  �سباح  م��ن  الأوىل  ال�ساعات  يف 
الفرن�سي. ومت اأي�سا اإنقاذ 50 اآخرين يف وقت لحق من ال�سباح واأعيدوا 

اإىل الأرا�سي الفرن�سية.
توازيا، مت �سباح ال�سبت ا�ستدعاء قوات الدرك الفرن�سية التي اأنقذت 47 
�سخ�سا قبالة ال�ساحل ال�سمايل، فيما اأُنِقذ 29 اآخرون يف وقت لحق من 

اليوم نف�سه.
وقال بيان “برميار” اإنه مت اإنقاذ ما يقرب من 190 �سخ�سا يف اأقل من 

24 �ساعة.
وحتاول اأعداد متزايدة من املهاجرين الذين ي�سعون للو�سول اإىل اإنكلرتا 
اأن ف��ر���س��ت ال�سلطات م��زي��دا من  ب��ع��د  ال��ق��ن��اة يف ق����وارب م��ت��داع��ي��ة  ع��ب��ور 

الإجراءات الأمنية يف ميناء كاليه ونفق القناة.
والعبور البحري خطر لأن القناة ُتعترب واحدة من اأكرث ممرات ال�سحن 

ازدحاما يف العامل.

   •• الفجر -خرية ال�شيباين
عاًما،  وع�شرين  خم�شة  منذ  القلوب  اأمــرية  توفيت   

لكن ب�شماتها ال تزال قوية داخل بيت وند�شور.
   يف 31 اأغ�شط�س 1997، كان العامل كله يف حالة 
يف  �شيارة  حــادث  يف  ديانا  االأمــرية  توفيت  �شدمة: 
باري�س، عن عمر يناهز 36 عاًما فقط. “رمبا كانت 
اإىل  باالإجنليزية،  الناطق  العامل  يف  امــراأة  اأ�شهر 
اإد  ــوؤرخ  امل يذّكر  الثانية”،  اإليزابيث  امللكة  جانب 

ل تزال اأمرة اأوينز.
القلوب مبهرة بعد 
خم�سة وع�سرين 
عاًما من وفاتها 

املاأ�ساوية
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•• روما-اأ ف ب

الرابطة  ح���زب  زع��ي��م  �سالفيني  م��ات��ي��و  اأث����ار 
الأح���د،  الإي���ط���ايل ج���دًل  امل��ت��ط��رف  اليميني 
ب��ت�����س��ك��ي��ك��ه ب��ف��ع��ال��ي��ة ال���ع���ق���وب���ات الأوروب����ي����ة 
امل����ف����رو�����س����ة ع���ل���ى رو�����س����ي����ا ب�������س���ب���ب غ���زوه���ا 

لأوكرانيا.
وقال �سالفيني لراديو “ار تي ال” قبل توّجهه 
الأوروب����ي  “البيت  الق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى  اإىل 
�سمال  يف  ت�����س��رن��وب��ي��و  يف  امربو�سيتي”   -
النا�س  وي��دف��ع  اأ���س��ه��ر  ع���ّدة  “مّرت  اإي��ط��ال��ي��ا، 

فواترهم اأعلى مبّرتني اأو حتى باأربع مّرات 
متوا�سلة  احل��رب  ت��زال  ل  اأ�سهر  �سبعة  وبعد 

وخزائن الحتاد الرو�سي متتلئ باملال«.
وجاء ذلك بعدما كتب يف تغريدة ال�سبت “هل 
تعمل العقوبات؟ ل. حتى اليوم، هوؤلء الذين 
فر�سوا  الذين  بينما  ال��ف��ائ��زون،  هم  عوقبوا 

العقوبات راكعون«.
اأوروب��ا من  اأن ثمة يف  الوا�سح  “من  واأ�ساف 
اإعادة  ال�����س��روري  يخطئ يف احل�����س��اب��ات، م��ن 
الوظائف  اإن���ق���اذ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ال��ت��ف��ك��ر 

وال�سركات يف اإيطاليا«.

واأج��������������اب اإن������ري������ك������و ل����ي����ت����ا زع�����ي�����م احل������زب 
يف  الرئي�سيني  خ�سومه  اأحد  الدميوقراطي، 
احلملة اجلارية حاليا لالنتخابات الت�سريعية 
تغريدة،  يف  اأيلول/�سبتمرب،   25 يف  امل��ق��ررة 
فالدمير(  ال��رو���س��ي  )ال��رئ��ي�����س  اأّن  “اأعتقد 

بوتني ملا كان قال ذلك ب�سكل اأف�سل«.
من جهتها، رّدت وزيرة اجلنوب مارا كارفانيا 
ُنّظم  ال��ذي  القت�سادي  املنتدى  هام�س  على 
اأ�سمع  “عندما  ك��وم��و  ب��ح��رة  ���س��ف��اف  ع��ل��ى 
باأنني  اأ�سعر  العقوبات،  �سالفيني يتحدث عن 
بلد  ب�ساأن  قلقة  اأنا  بوتني.  دعاية  اإىل  اأ�ستمع 

مثل اإيطاليا يغازل رو�سيا«.
�سالفيني  م���ات���ي���و  ب����ني  ال���ع���الق���ات  واأث���������ارت 
ومو�سكو خماوف، خ�سو�ساً منذ بداية الغزو 
�سلبا  الرو�سي لأوكرانيا، ما يهدد بالنعكا�س 
ايطاليا”  “فورزا  يف  وح��ل��ف��ائ��ه  ح��زب��ه  ع��ل��ى 
خالل  ديتاليا(  )فراتيلي  اإيطاليا”  و”اإخوة 

احلملة النتخابية.
زعيمة  ميلوين  جيورجيا  اتخذت  املقابل،  يف 
يت�سدر  ال������ذي  اإيطاليا”  “اإخوة  ح�����زب 
ل�سالح  وا�سحة  مواقف  ال��راأي،  ا�ستطالعات 

دعم اأوكرانيا واإر�سال الأ�سلحة لكييف.

�شالفيني يثري جداًل يف اإيطاليا النتقاده العقوبات �شد رو�شيا 

ال����وزراء وال��ربمل��ان��ي��ني يف مطلع  منذ مت��رد 
حلزب  كزعيم  من�سبه  كلفه  وال��ذي  يوليو، 
املحافظني، وبالتايل كرئي�س للوزراء، ا�ستغل 
بوري�س جون�سون ال�سهرين املتبقيني يف 10 
داونينغ �سرتيت للدفاع عن �سجله على راأ�س 
الطريق  قطع  الربيك�سيت،  تنفيذ  البلد: 
اأم���ام ال��ي�����س��اري ال��ع��م��ايل ج��رمي��ي كوربني 
12 دي�سمرب  انت�ساره النتخابي يف  بف�سل 
2019، وجناحه يف حملة التطعيم، ودعم 
كانت  اإليه،  بال�ستماع  ع�سكرًيا...  اأوكرانيا 
باأق�سى  التي حققها  اإجنازاته الكربى  هذه 

�سرعة خالل ثالث �سنوات.
    ي�سفي ال��ع��دي��د م��ن م��وؤي��دي��ه، م��ن بني 
بوري�س  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ني،  ح����زب  ن�����س��ط��اء 
ن��وع��ا م��ن ال��ه��ال��ة وال��ق��دا���س��ة. وم���ع انتقاد 
بالزيادة  ات�سمت  التي  القت�سادية  �سيا�سته 
ت�سنع  العام،  والإنفاق  ال�سرائب  احل��ادة يف 
دون  اك��ل��ي��ال  ت��امي��ز  فاينن�سال  �سحيفة  ل��ه 
ف��ري��ًدا يف  اأ�سلوبه يف احلكم  “كان  ا���س��واك: 
ي��وج��د مر�سح  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. ل  ال�����س��ي��ا���س��ة 
و�سيطنته،  وجاذبيته  موهبته  له  خلالفته 
املقابل،  ي���ق���اوم«.   يف  ل  زعيما  يجعله  مم��ا 
اإىل  م�سرين  جيد  بوقت  منتقدوه  يحظى 
اأن جون�سون مل يتمكن من تنفيذ م�ساريعه 
الكربى، مثل مكافحة الحتبا�س احلراري، 
وتقليل التفاوت بني �سمال وجنوب اململكة، 
اإقامة  اأو  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��وح��دة  وال���دف���اع ع��ن 
ع���الق���ة م��ن�����س��ج��م��ة ج����دي����دة م����ع الحت�����اد 
الأوروب����ي.    ي��رتك خلليفته دول��ة يف ك�ساد 
اقت�سادي  رك���ود  اأخ��ط��ر  �سبح  ت��واج��ه  ك��ام��ل 
اأحد  ي�سر  كما  وخا�سة،  عقود.  اأربعة  منذ 
األّد اأعدائه، وزير التنمية الإقليمية ال�سابق، 
الوزراء  رئي�س  ك��ان  “لقد  �ستيوارت:  روري 
�سخ�سيته،  يف  الق�سور  اأوج��ه  ب�سبب  كارثة 

لأب�سط  وانتهاكاته  لالإتيقا  التام  وافتقاره 
الأخالق الأ�سا�سية«.   بعد رحيله، من املتوقع 
اأن يحذو جون�سون حذو اأ�سالفه. �سيح�سل 
ال�سحفي ال�سابق يف �سحيفة ديلي تلغراف، 
والذي يتمتع بقلم جميل، على دفعة هائلة 
جنيه  م��الي��ني   5 بقيمة  م��ذك��رات��ه  لكتابة 
اإ�سرتليني )5.78 مليار يورو(. بالإ�سافة 
اإكمال �سرته  ق��ادًرا على  �سيكون  ذل��ك،  اإىل 
جناًحا  ت�سمن  وال��ت��ي  ل�سك�سبر،  ال��ذات��ي��ة 
لندن:  وك��الء  اأح��د  قال  كما  ا،  اأي�سً جتارًيا. 
ع��الم��ة جت��اري��ة قوية  ه��و  “بوري�س وح���ده 
وم�سهور،  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  معروفة 
ب�سدة  مطلوًبا  و�سيكون  بالفطرة،  وممثل 

لإجراء حما�سرات مدفوعة الأجر«.

م�شاألة املال
   وم���ع ذل���ك، ف��م��ن غ��ر امل��رج��ح اأن يحذو 
اأو جون  بلر  ت��وين  ح��ذو  ال��رائ��ع  جون�سون 
م���ن خالل  ك����ام����رون  دي��ف��ي��د  اأو  م��ي��ج��ور 

للحكومات  امل�������س���ورة  ت���ق���دمي  يف  ال�������س���روع 
ب�سبب  ال���ي���وم  م���ك���روه  الأول  وال�������س���رك���ات. 
���س��الت��ه ب��احل��ك��ام ال�����س��ل��ط��وي��ني م��ن جميع 
لأنه  لنتقادات  الثاين  وتعر�س  املعتقدات. 
تراأ�س جمموعة الأ�سهم اخلا�سة الأمريكية 
الغام�سة كارليل. اأما بالن�سبة للثالث، فهو 
وهي  ك��اب��ي��ت��ال،  جرين�سيل  ق�سية  ق��ل��ب  يف 
ف�سيحة مدوية لت�سارب امل�سالح وممار�سة 

ال�سغط التي تورط فيها ممول كربيتي.
   اذا ك���ان ج��ون�����س��ون ي��ح��ت��اج ب��ال��ت��اأك��ي��د اإىل 
يحتقر  الكال�سيكي  الدب  خريج  ف��ان  امل��ال، 
ال�سيتي وجتاوزاتها دائًما. وعند �سوؤاله عن 
للربيك�سيت،  الربيطانية  ال�سركات  ع���داء 
اأو�ساط  “لتذهب  ال�سابق  لندن  اأعلن عمدة 
اأن  ����س���ك  ول  اجلحيم”.  اإىل  الأع�����م�����ال 
ر�سل  م��ن  وه��ي  امل�سكينة  تات�سر  م��ارج��ري��ت 

الراأ�سمالية املالية، قد تقّلبت يف قربها...
امل���زع���ج ح����ول عودته  ال�������س���وؤال      وي��ب��ق��ى 
موؤيديه  اأك��رث  ذك��ره  وال���ذي  ال�سيا�سة،  اإىل 

هيث  وتيد  م��اي  تريزا  با�ستثناء  حما�سة. 
بهما  الإط��اح��ة  بعد  الربملان  يف  بقيا  اللذان 
روؤ�ساء  غ����ادر  ���س��رتي��ت،  داون���ي���ن���غ   10 م���ن 
ال��وزراء املخلوعون ب�سرعة جمل�س العموم. 
العامل  م����ن  خم���ل���وًق���ا  ل��ي�����س  “جون�سون 
يكره  فهو  لو�ستمن�سرت،  امل�سغر  ال�سيا�سي 
ع���ب���ادة ال�����س��ل��ل��ي��ة وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ق��ائ��م��ة منذ 
اأ�سدقاء  ل  امل��ن��ع��زل  املتقوقع  ف��ه��ذا  ق���رون. 
ل��ه ب��ني ال��ن��واب، اإن��ه �سيغادر يف اأق���رب وقت 
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  ي��ق��ول  ممكن”، 
بوري�س  ع��ودة  �سيناريو  �سيلدون.    اأن��ت��وين 
ال�سحف  يف  اي�����س��ا  ت���داول���ه  مت  ج��ون�����س��ون، 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة خ���الل ه��ذي��ن ال�����س��ه��ري��ن من 
احلملة على خالفته. ويظل هذا ال�سيناريو 
اف��رتا���س��ًي��ا ل��ل��غ��اي��ة، خ��ا���س��ة اأن ال��ن��ائ��ب عن 
جلنة  على  ال��رد  عليه  �سيتعني  اأوك�سربيدج 

حتقيق برملانية يف ف�سيحة “بارتي غيت«.
ا�ستجوابه  خ���الل  بيبي”.  ال��ل��ق��اء  »اىل     
الأخر يف الربملان، مل يفلت خروج بوري�س 

فيلم  م��ن  امل�ستوحى  امل�سرح،  م��ن  جون�سون 
“اأراكم  ح���رف���ًي���ا  وي��ع��ن��ي  “ترميناتور”، 
الإطاحة  متت  ان  فما  اأح��د.  على  لحًقا”، 
ب��رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين ح��ت��ى ن�سرت 
الإنرتنت من ن�سطاء تطالب  عري�سة عرب 

بعودته اإىل ال�سلطة.
تلغراف”  “ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  وق����د     
اليومية، امل�سّغل ال�سابق لبوري�س جون�سون، 
واملوؤيدة ل�سيا�سته علًنا، العري�سة على نطاق 
وا�سع، وقالت اإنها جمعت 10 الف توقيع. 
�سحة  ح��ول  ال�سكوك  بع�س  اأث���ارت  طريقة 
“التاميز”،  ل�  وك��ان هذا كاف  التوقيعات.   
البائع”  “ندم  ���س��دى  م��ق��ال،  يف  ت���ردد  لأن 
وه���ي ظ��اه��رة تالحظ  ال��ع��م��وم،  يف جمل�س 
اأحياًنا بني املالكني عندما يندمون على بيع 
مت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اإىل  وبالنظر  منازلهم. 
فيها طرد بوري�س جون�سون، بعد �سهور من 
وانتقاد �سديد  اجلدل حول “بارتي جيت”، 
اإعادة  �سرعة  م��دى  املده�س  فمن  لنزاهته، 

العتبار مل�ستاأجر داونينغ �سرتيت.

�شيناريو معقول؟
   هل �سيناريو العودة هذا معقول؟ هذه هي 
اإليه دومينيك كامينغز،  ين�سبها  التي  النية 
م�����س��ت�����س��اره ال�����س��اب��ق، واأ���س��ب��ح م��ن��ذئ��ذ األد 
اأو�سح  م��دون��ت��ه،  يف  ال�سيا�سيني.  خ�سومه 
دعم بوري�س جون�سون لليز ترو�س من خالل 
كرئي�سة  ج���دا  �سيئة  ���س��ت��ك��ون  اأن��ه��ا  حقيقة 
دع���وة عمدة  �ستتم  اأن���ه  ل���ل���وزراء اىل درج���ة 
النتخابات  يف  حزبه  لإن��ق��اذ  ال�سابق  لندن 

العامة املقبلة عام 2024.
تنفجر  اأن  اح��ت��م��ال  ‘هناك  يعتقد:  »اإن���ه     
انتخابات  ه��ن��اك  و�ستكون  التحليق،  اأث��ن��اء 
دومينيك  كتب  العودة’”،  وميكنني  اأخ��رى 
ك��ام��ي��ن��غ��ز يف ي��ول��ي��و. ح��ال��ة ن�����ادرة ج����ًدا يف 
اإىل  ال��ع��ودة  ي��ج��ب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  ال�سيا�سة 
لعودة  �سابقة  لإي��ج��اد  ال��ف��ي��ك��ت��وري  الع�سر 

رئي�س وزراء �سابق اإىل ال�سلطة.

بوري�س جون�سون، فان  ك��ان م�سروع  واأّي���ا     
بع�س العقبات قد تنت�سب يف طريقه، اأهمها 
جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ربمل��ان��ي��ة امل�����س��وؤول��ة عن 
فح�س ت�سريحاته يف اإطار “بارتي جيت”. 
اإذا تبني اأنه �سلل الربملان من خالل الدعاء 
باحرتام جميع القواعد ال�سحية يف داونينغ 
يف  ال���س��ت��ق��ال��ة  اإىل  ي�سطر  ف��ق��د  ���س��رتي��ت، 
دائرته النتخابية يف اأوك�سربيدج، ثم جتري 
انتخابات مبكرة هناك. علما انه ل ميكن ال 

لنائب منتخب اأن ي�سبح رئي�ًسا للوزراء.

حا�شر “للم�شاعدة«
   واإذا ظل نائباً، ف�سيظل بحاجة اإىل جمع 
على  للح�سول  خلفه  ب��رمل��اين  مائة  ح��وايل 
التي  وال��ظ��روف  جم���ددا.  لينتخب  فر�سة 
غر  ال�سيناريو  ه��ذا  جتعل  ظلها  يف  �سقط 
م��رج��ح مت���ام���ا.   ي�����س��ار اىل ان���ه يف مقابلة 
اأو�سح  اإك�سرب�س”،  “ديلي  م���ع  اأخ������رة 
�سيكون  واأن���ه  حل��زب��ه،  ا  خمل�سً �سيبقى  اأن���ه 
داونينغ �سرتيت  �ساغل  مل�ساعدة”  “حا�سرا 
ال�سديد  بال�ستياء  ي�سعر  ول��ئ��ن  ال���ق���ادم.    
جتاه الذين اأطاحوا به من ال�سلطة، وي�سعى 
ب��ا���س��ت��م��رار جل��ل��ب اله���ت���م���ام، ف�����اإن بوجو 
موجودا.  ل��ي��ك��ون  ال�����س��ي��ا���س��ة  اإىل  ي��ح��ت��اج  ل 
العودة  حماولة  نوايا  اليه  ين�سبون  الذين 
دونالد  اأمثلة  باتباع  ثمن،  باأي  املقدمة  اإىل 
اأن  ين�سون  ب��رل�����س��ك��وين،  و�سيلفيو  ت��رام��ب 
ال�سخ�س املعني مهتّم جًدا بالتاريخ، ويدرك 
ال�سحفي ال�سابق اأن فر�سة رئي�س احلكومة 
تركه  بعد  للعودة  �سئيلة  املتحدة  اململكة  يف 
لل�سلطة. منذ احلرب العاملية الثانية، فقط، 
هارولد  والعّمايل  بطله،  ت�سر�سل،  ون�ستون 
اأخ��رى بعد  ويل�سون، متكنا من العودة مرة 

الإطاحة بهما.

يعي�س اآخر �شاعاته كرئي�س للوزراء

بريطانيا: بوري�ص جون�شون ي�شتعد حلياته اجلديدة؟ 
•• الفجر – اإعداد خرية ال�شيباين

الكربى  واملوؤمترات  والكتابة،  الربملان،  اإىل  العودة 
... يعي�س جون�شون اآخر �شاعاته كرئي�س للوزراء... 

ماذا �شيفعل بعد ترك “10 داونينغ �شرتيت”؟
قيادة  على  ال�شباق  يف  الفائز  عن  االإعــالن  �شيتم 
اليوم  ـــوزراء  ال رئي�س  ومن�شب  املحافظني  حــزب 
األف   160 اأ�شوات  فرز  بعد  �شبتمرب  من  اخلام�س 

نا�شط مييني �شيختارون رئي�س احلكومة امل�شتقبلي. 
وبح�شب ا�شتطالعات الراأي، فاإن وزيرة اخلارجية، 
ليز ترو�س، هي الفائزة على مناف�شها، وزير املالية 
يتوىل  اأن  املقرر  من  واذا  �شوناك.  ري�شي  ال�شابق، 

يف  من�شبه  اجلــديــد  �شرتيت  داونينغ   10 �شاغل 
باملورال  يف  امللكة  ت�شتقبله  اأن  بعد  �شبتمرب   6
�شفاه  على  االآن  املطروح  ال�شوؤال  فاإن  )ا�شكتلندا(، 

اجلميع: ماذا �شيفعل بوري�س جون�شون؟

- ال يوجد مر�شح خلالفته له موهبته 
وجاذبيته و�شيطنته، مما جعله زعيما ال يقاوم

- جون�شون لي�س خملوًقا من العامل ال�شيا�شي امل�شغر 
لو�شتمن�شرت، فهو يكره ال�شللية والتقاليد القدمية

- اإذا ظل نائبًا، ف�شيحتاج اإىل جمع حوايل مائة 
برملاين خلفه للح�شول على فر�شة لُينتخب جمددا

- �شيح�شل بوجو على دفعة هائلة لكتابة 
مذكراته بقيمة 5 ماليني جنيه اإ�شرتليني 

ليز ترو�س... اذا فازت �سرتث تركة ثقيلة

روري �ستيوارت... لقد كان حكمه كارثة

هل �سيبقى جون�سون نائبا يف الربملان؟

بوري�س جون�سون يفتح قو�سا جديدا

- �شوؤال على ال�شفاه: هل ميكن لبوري�ص جون�شون العودة لرئا�شة احلكومة؟

 خروج رئي�ص وزراء ماليزيا 
ال�شابق من امل�شت�شفى 

•• كواالملبور-رويرتز

قال مكتب رئي�س الوزراء املاليزي ال�سابق مهاتر حممد يف بيان اإنه خرج 
من امل�ست�سفى الأحد الذي كان قد دخله بعد اإ�سابته بكوفيد -19.

وملهاتر البالغ من العمر 97 عاما تاريخ من م�ساكل القلب. وقد اأ�سيب 
بنوبات قلبية واأجريت له عمليات جراحية. وعمل مهاتر رئي�سا للوزراء 

اأكرث من 20 عاما كما اأنه ما زال ع�سوا يف الربملان.
اأثبتت  اأن  بعد  الأرب��ع��اء  ي��وم  الوطني  القلب  وك��ان مهاتر قد دخ��ل معهد 
احلجر  يف  �سيبقى  اإن��ه  البيان  وق��ال  كورونا  بفرو�س  اإ�سابته  الختبارات 

ال�سحي يف املنزل حتى يوم الثالثاء.
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•• �شاو باولو-رويرتز

الربازيلية  النتخابية  ال�سلطات  نفذت 
اأمر تفتي�س وم�سادرة يف منزل القا�سي 
ال�سابق �سرجيو مورو الذي راأ�س اأحد 
الربازيل  يف  ال��ف�����س��اد  حت��ق��ي��ق��ات  اأك����رب 
احلايل  واملر�سح  ال�سابق  العدل  ووزي��ر 

ملجل�س ال�سيوخ.
وهذه اأول مرة ت�ستهدف فيها ال�سلطات 
بعد  �سيته  ذاع  ال��ذي  م��ورو  النتخابية 
رئا�سته حتقيقا وا�سع النطاق يف الف�ساد 

النخبة  بع�س  �سجن  عن  اأ�سفر  وال��ذي 
من  ال��ربازي��ل  يف  والتجارية  ال�سيا�سية 
لوي�س  احل��ايل  الرئا�سي  املر�سح  بينهم 

اإينا�سيو لول دا �سيلفا.
من  طلب  على  ردا  املحكمة  اأم���ر  وج���اء 
حمامي حزب العمال الذي ينتمي اإليه 
لول والذين قالوا اإن هناك خمالفات يف 

مواد حملة مورو النتخابية.
واأك����د حم��ام��و م����ورو، يف ب��ي��ان، مذكرة 
ال��ت��ف��ت��ي�����س ول��ك��ن��ه��م ن���ف���وا ارت���ك���اب���ه اأي 
العمال  ح��زب  طلب  وو�سفوا  خمالفات 

باأنه “مبادرة عدائية«.
عاما”على   49“ م�����������ورو  وق�����������ال 
العمال  ح����زب  اأظ���ه���ر  ال���ي���وم  تويرت” 
تطبيقها  ينوي  التي  ’الدميقراطية’ 
يف البالد معززا عملية تفتي�س تع�سفي 

مل�سكني.
»ل �سيء ي�ساهي مليارات الريالت التي 
�ُسرقت خالل حكم حزب العمال ولول. 
املحاولة  اأرف�س  ولكنني  يخيفوين  لن 
وترهيب  ���س��م��ع��ت��ي  ل��ت�����س��وي��ه  ال��ب�����س��ع��ة 

عائلتي«.

•• نريوبي-رويرتز

ك��ي��ن��ي��ا قرارها  ال��ع��ل��ي��ا يف  امل��ح��ك��م��ة  ت�����س��در 
�ستوؤيد  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ب�ساأن  الث��ن��ني  ال��ي��وم 
التي  الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  تلغي  اأو 
جرت ال�سهر املا�سي يف حكم ينتظره بقلق 
اأعمال العنف  بلد �سهد جولت �سابقة من 

املرتبطة بالنتخابات.
ويقول زعيم املعار�سة رايال اأودينجا، الذي 
الرئا�سة للمرة اخلام�سة،  انتخابات  خا�س 
بفارق  الرئي�س  ن��ائ��ب  روت���و  ول��ي��ام  ف��وز  اإن 

على  ت��الع��ب  عمليات  نتيجة  ك���ان  ب�سيط 
ن��ط��اق وا���س��ع. وت����رباأ اأرب��ع��ة م��ن الأع�ساء 
ال�����س��ب��ع��ة يف م��ف��و���س��ي��ة الن���ت���خ���اب���ات من 
املفو�سية،  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي  النتيجة 

قائلني اإن غمو�سا �ساب عمليات الفرز.
ودخ�����ل�����ت امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ال����ت����اري����خ يف 
بعد   2017 ع��ام  يف  ال�سابقة  النتخابات 
على  كينياتا  اأوه��ورو  الرئي�س  فوز  اإلغائها 

اأودينجا ب�سبب خمالفات اإجرائية.
قاطعها  اإع�������ادة  ج���ول���ة  يف  ك��ي��ن��ي��ات��ا  وف�����از 
100 �سخ�س حتفهم  اأودينجا.ولقى نحو 

يف ا�ستباكات مرتبطة بالنتخابات يف ذلك 
العام. واندلعت هذه املرة احتجاجات لفرتة 
اأودينجا بعد  وجيزة يف العديد من معاقل 
فوز  النتخابات  مفو�سية  رئي�س  اأعلن  اأن 
اأودينجا  ولكن  اآب  اأغ�سط�س   15 يف  روت��و 
و�ساد  ب��ال��ه��دوء  التحلي  اأن�����س��اره على  ح��ث 

الهدوء ال�سوارع منذ ذلك احلني.
حل�ساب  يعمل  فريقا  اإن  اأودي��ن��ج��ا  وي��ق��ول 
ال�سور  املفو�سية وغر  روتو اخرتق نظام 
القرتاع  م��راك��ز  نتائج  لنماذج  احلقيقية 

باأخرى مزيفة مما زاد من اأ�سوات روتو.

•• عوا�شم-وكاالت

تركيا  ب�����ني  اخل���������س����وم����ة  ت�������س���ت���د 
البلدين  زعماء  �سروع  مع  واليونان 
تثر  �سيا�سية  ت�سريحات  ح��رب  يف 
ال�سراع  جت����دد  م���ن  وا����س���ع���اً  ق��ل��ق��اً 
التاريخي بني اجلارين املت�ساحنني. 
ومن �ساأن امللفات احل�سا�سة، كت�سليح 
اليونان جلزر يف بحر اإيجه واأبرزها 
الطائرات  واع���رتا����س  “كريت”، 
الرتكية، ون�سر �سواريخ اإ�س 300، 
البحرية،  احل�����دود  ت���داخ���ل  ك��ذل��ك 
ال��ق��دمي��ة على قرب�س  واخل��الف��ات 
تقرب  اأن  املتو�سط  وغ���از  املق�سمة، 
البلدين من حافة احلرب ال�ساملة.

الرتكي  الرئي�س  جدد  الأول،  اأم�س 
اتهاماته  اأردوغ����������ان  ط���ي���ب  رج�����ب 
منزوعة  ج����زر  ب��اح��ت��الل  ل��ل��ي��ون��ان 
ال�سالح يف بحر اإيجه، وقال اإن تركيا 
عندما  يلزم”  م��ا  “لفعل  م�ستعدة 
يحني الوقت املنا�سب. واتهمت اأنقرة 
اأثينا يف الآونة الأخرة بت�سليح جزر 
بحر اإيجه منزوعة ال�سالح، وهو اأمر 
تنفيه اأثينا. ومل ي�سبق لأردوغان اأن 

اتهم اليونان باحتالل اجلزر.
وقال اأردوغان، متحدثاً من �سام�سون 
يف �سمال البالد، “احتاللكم للجزر 
الوقت  ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا  ي��ق��ي��دن��ا.  ل 
ما  �سنفعل  )امل��ن��ا���س��ب��ني(  وال�����س��اع��ة 

يلزم«.
ت�سريحات  ع���ل���ى  ال���ي���ون���ان  وردت 
اأردوغ�������ان، ب��ال��ق��ول اإن���ه���ا ل���ن حتذو 
اليومي  “انزلقها  يف  ت��رك��ي��ا  ح���ذو 
ال�سائن” يف ت�سريحات وتهديدات، 
اليونانية،  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت 
“�سنبلغ حلفاءنا و�سركاءنا مبحتوى 
ال���ت�������س���ري���ح���ات ال�����س����ت����ف����زازي����ة... 
الديناميت  الذي ي�سع  لنو�سح من 
يف مت��ا���س��ك حت��ال��ف��ن��ا خ����الل فرتة 

خطرة«.

حافة احلرب

ومن الأ�سباب التي قد تدفع اجلارين 
باأن  تركيا  زع��م  احل���رب،  ح��اف��ة  اإىل 
اليونان تنتهك التفاقيات الدولية، 
 ،)1923( “لوزان”  وم����ن����ه����ا 
متنع  التي   ،)1947( و”باري�س” 
ت�سليح 24 جزيرة يف بحر اإيجه، يف 

مقدمتها جزيرة كريت.
اإيجه  بحر  ج��زر  اإن  اأن��ق��رة،  وت��ق��ول 
املعاهدتني  لليونان مبوجب  منحت 
امل��ذك��ورت��ني ب��الأع��ل��ى ب�����س��رط عدم 
اخلارجية  وزي����ر  وق����ال  ت�سليحها. 
م��ول��ود ج��اوي�����س اأوغ���ل���و م�����راراً، اإن 
تركيا �ستبداأ يف الت�سكيك يف ال�سيادة 

ا�ستمرت  اإذا  اجل��زر  على  اليونانية 
اأثينا يف ت�سليحها. ورداً على ذلك قال 
اليوناين كرياكو�س  الوزراء  رئي�س 
اإن موقف تركيا من  ميت�سوتاكي�س، 
على  ال��ي��ون��ان  ���س��ي��ادة  يف  الت�سكيك 

اجلزر “�سخيف«.
اأن���ق���رة لليونان  ك���ان لت��ه��ام  اأي�����س��اً 
بالت�سوي�س على اأجهزة اإنذار النظام 
“اإف-16”  ط��ائ��رة  يف  ال�����س��اروخ��ي 
منظومة  خ������الل  م�����ن  ال����رتك����ي����ة، 
اليونانية  “اإ�س-300”  ���س��واري��خ 
بني  اخل������الف������ات  ت����اأج����ي����ج  يف  دور 

البلدين. 

“اإ�س-300”  ����س���واري���خ  ت�����س��ت��ف��ز 
اليونانية تركيا ب�سدة، وتعترب اأنقرة 
اأن جارتها اأثينا اخرتقت التفاق مع 
تبقى  اأن  على  ين�س  وال��ذي  رو�سيا، 
جممدة.  الدفاعية  ال�سواريخ  تلك 
ال�سواريخ  اإن  ت���ق���ول  ت��رك��ي��ا  ل��ك��ن 
�سد  وحت��دي��داً  تعمل  هي  الدفاعية 

تركيا.
ت�������س���ك���ل اخل�������الف�������ات ع����ل����ى امل����ي����اه 
التحديات  من  واح��دة  القت�سادية 
تر�سل  ف���رتك���ي���ا  ال����ب����ل����دي����ن،  ب�����ني 
مناطق  اإىل  تنقيب  �سفن  با�ستمرار 
وترد  ل��ه��ا،  تابعة  ال��ي��ون��ان  تعتربها 

اأثينا على تلك ال�ستفزاز مبناورات 
بحرية وا�ستعرا�سات ع�سكرية.

ال���ط���ران احلربي  وي������وؤرق حت��ل��ي��ق 
ال�����رتك�����ي امل�������س���ت���م���ر ف�������وق اجل�����زر 
اليونانية اأثينا، ودفعها ملرات عديدة 
اأن���ق���رة مب��وا���س��ل��ة حرب  ات���ه���ام  اإىل 
ال�ستفزازت والتعدي على �سيادتها.

ك���م���ا ي���ع���د ال���ت���ق���ارب ال���وا����س���ح بني 
ل�ستفزاز  ���س��ب��ب��اً  واأث��ي��ن��ا  وا���س��ن��ط��ن 
ال����ك����ات����ب حممد  ت����رك����ي����ا، وي����ق����ول 
“ال�سباح”،  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ب����رل�����س 
مزيد  نحو  اأثينا  تدفع  “وا�سنطن 
م���ن ال��غ��ط��ر���س��ة، رغ����م اأن���ه���ا كبرة 

مل  ول��ك��ن��ه��ا  الأط��ل�����س��ي.  يف  حلفائنا 
تكتف بذلك، بل حولت اليونان اإىل 

م�ستودع لالأ�سلحة الأمريكية«.

�شبب وجيه
ال���ت���وت���رات بني  اأن  امل����ع����روف  وم����ن 
عدة  منذ  تت�ساعد  وتركيا  اليونان 
عقود، اإل اأنها تفاقمت موؤخراً ب�سبب 
يف  الغاز  من  وا�سعة  حقول  اكت�ساف 
اأدى  ما  وهو  املتو�سط،  البحر  �سرق 
البحرية  املناطق  تفاقم م�سكلة  اإىل 
امل��ت��داخ��ل��ة. ويف الأ���س��ه��ر الأخ����رة، 
لأوكرانيا  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  اأ����س���اف 

بدائل  ل���ت���اأم���ني  اأوروب����������ا  وت����داف����ع 
رغبة  مو�سكو  من  الطاقة  ل���واردات 
احتياطيات  م��ن  لال�ستفادة  ملحة 
املنطقة،  يف  الكبرة  البحرية  الغاز 
ب��ح�����س��ب م����ا ذك����رت����ه ال���ب���اح���ث���ة يف 
واملحا�سرة  جاك�سون  هرني  جمعية 
الربيطانية  ك��ام��ربي��دج  جامعة  يف 
ال��دك��ت��ورة ب��ورج��و اأوزت�����س��ي��ل��ي��ك، يف 
ت�سريح ملجلة “نا�سونال انرتي�ست” 

الأمريكية ال�سهر املا�سي.

دوامة خطرية 
ح����دوث مواجهة  ب�����س��ه��ول��ة  ومي��ك��ن 
كل  ب�سبب  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ع�سكرية 
ت��ل��ك اخل���الف���ات، ورغ����م اآل��ي��ة ف�س 
ب��ح��ل��ف �سمال  ال���س��ت��ب��اك اخل��ا���س��ة 
الدولتني  ب��ني  )ال��ن��ات��و(  الأط��ل�����س��ي 
جورج  وي��رى  احللف.  يف  الع�سوين 
املتخ�س�س  الباحث  تزوجوبولو�س، 
الإقليمية  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  يف 
اليونانية  ال��ع��الق��ات  اأن  ل��ل��ط��اق��ة، 
ال��رتك��ي��ة دخ��ل��ت دوام����ة خ��ط��رة يف 
اأمر  اأن���ه  ورغ���م  املا�سيني.  ال��ع��ام��ني 
م��رج��ح احل�����دوث ع��ل��ى ال���ف���ور، من 
ع�سكري يف  ح��ادث  اأي  وق��وع  املمكن 
امل��ت��و���س��ط، ورمبا  ���س��رق  اأي وق��ت يف 
يعتمد الت�سعيد بدرجة كبرة على 
على حماية  املتحدة  الوليات  ق��درة 

اجلبهة اجلنوبية ال�سرقية للناتو.

كينيا ت�شدر حكمها اليوم ب�شاأن انتخابات الرئا�شةالربازيل تفت�ص منزل القا�شي ال�شابق مورو 

•• عوا�شم-وكاالت

مع اإعالن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل 
اأن الو�سع يف حميط حمطة زابوريجيا النووية  غرو�سي، 
عن  ت�����س��اوؤلت  ت���دور  للغاية”،  “معقد  اأوك��ران��ي��ا  بجنوب 

اإمكانية اإغالقها حلني توقف اأعمال الق�سف حولها.
باأن  ن��ي��وز عربية”  “�سكاي  مل��وق��ع  خ��ب��ر حت���دث  وي��ت��وق��ع 
كارثة  لتفادي  املنا�سبة  اأح��د احللول  املحطة  اإغ��الق  يكون 
اأنظمة  انهيار  لتفادي  وقًتا  يتطلب  ذل��ك  لكن  انفجارها، 
اأول  اأول  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  غرو�سي،  ال��ت��ربي��د.وق��ال 
اأم�����س اجل��م��ع��ة ع��ق��ب تفقد ف��ري��ق م��ن ال��وك��ال��ة للمحطة 
واأجهزة  املحطة،  يف  جيدة  “الأمور  اإن  اأوروب���ا،  يف  الأك��رب 
معقد  زابوريجيا  حميط  يف  الو�سع  لكن  تعمل،  الت�سغيل 
التهامات  تبادل  واأوك��ران��ي��ا  رو�سيا  توا�سل  فيما  للغاية، 

حول امل�سوؤول عن الق�سف املتكرر لأهداف حولها«.

اإغالق املحطة:
بيرت اآليك�س، اخلبر الع�سكري وال�سرتاتيجي الأمركي، 
بحكم  “رو�سيا  اإن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  ي��ق��ول 
�سيطرتها على املحطة منذ بداية احلرب م�سوؤولة عن اأي 
حوادث حمتملة اأو ت�سرب اإ�سعاعي، ويجب اأن تعاقب على 
وتكرار  املحطة  انفجار  لتفادي  املمكن  احل��ل  وع��ن  ذل��ك«. 
اإغالقها  اأن  ي���رى   ،)1986( ت�����س��رن��وب��ل  م��ف��اع��ل  ك��ارث��ة 
اإغالق  م�ستحيل  “لكن  النووية  الكارثة  خماطر  �سيقلل 
كل املفاعالت ال�ستة على الفور حلاجتها لكثر من الطاقة 
للتربيد تفادًيا لنهيار اأنظمة التربيد، اأما بعد اتخاذ كل 

اإجراءات ال�سالمة فيمكن اإغالقها وي�سرتيح العامل«.
 و زاب���وري���ج���ي���ا ت�����س��م��ل 6 م���ف���اع���الت ���س��م��م��ه��ا الحت����اد 
املائية-  “القدرة  مفاعالت  وت�سمى   ،1984 ال�سوفييتي 
املائية يف.يف.اإي.اآر-1000 يف-320”، التي يتم تربيدها 

ا باملاء. باملاء وتهدئة نيوتروناتها اأي�سً

حجم الكارثة املحتملة:
اخلبرة يف جمال ال�سالمة النووية، اأولغا كو�سارنا، حذرت 

من اأن اأي �سرر ي�سيب مفاعاًل واحًدا �سيوؤدي اإىل ت�سرب 
اإ�سعاعي بنحو 100 األف بيكريل لكل مرت مربع، ويت�سبب 
يف ت�سكيل �سحابة اإ�سعاعات ن�سطة ي�سل مداها اإىل رومانيا 
اإذا  �ساعة،   23 بعد  تركيا  واإىل  �ساعات،   6 بعد  وبلغاريا 

كانت الرياح �سمالية غربية.
اإىل  �ست�سل  الإ�سعاعات  ف��اإن  �سرًقا،  ال��ري��اح  هبت  اإن  واأم��ا 
تكون  ل��ن  كرا�سنودار  مثل  فيها  مناطق  واأرا���س��ي  رو�سيا، 

�ساحلة للعي�س مدة 300 عام.
اإن�ساء  املرجح  اأن��ه من غر  اأملانيا”  “اإذاعة �سوت  واأوردت 
اأن  اإىل  لفتة  زابوريجيا،  ح��ول  ال�سالح  منزوعة  منطقة 
املا�سي  مار�س  منذ  املحطة  على  رو�سيا  �سيطرة  ا�ستمرار 
رغم تزايد املخاطر يعود لمتالكها خربة تقنية وت�سغيلية 

كبرة، حيث ت�سغل 38 حمطة نووية.
موقع  م��ن  فقط  كيلومرت   500 بعد  على  املحطة  وتقع 

كارثة ت�سرنوبل.

اآخر التطورات
الأوكرانية  النووية  زابوريجيا  مبحطة  العمل  توقف   •
�سبتمرب، جم��دًدا بعد ق�سف دمر خط كهرباء   3 ال�سبت، 

رئي�سي، وفًقا لل�سلطات املحلية املوالية لرو�سيا.
• اأوكرانيا اعرتفت، اجلمعة، بق�سف قاعدة رو�سية يف بلدة 

اإنرغودار حيث تقع املحطة.
• رئي�س الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرو�سي، 
تفقد  بعد  باملحطة  ال��ذري��ة  الطاقة  خ��رباء   6 بقاء  اأع��ل��ن 

الوكالة لها.
ال�سبت،  ي��وم  ال��ذري��ة،  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اأعلنت   -
يزال  ما  ك��ان  خ��ّط  اآخ��ر  ُف�سلت عن  زابوريجيا  اأن حمطة 
يربطها بال�سبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد 

على خط الحتياط.

اأهداف فريق التفتي�س:
جاءت زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد �سد 
وجذب طويل بني رو�سيا واأوكرانيا حول قبولها اأو رف�سها، 

فيما يهدف الفريق منها اإىل:

اإغالق زابوريجيا.. هل ينهي اأ�شواأ 
كارثة نووية حمتملة؟

•• روما-اأ ف ب

الكبر  ك����الرت����ف����اع  ك���ث���رة  ع����وام����ل  ت���ث���ر 
تكاليف  وزي�������ادة  الق����رتا�����س  م���ع���دلت  يف 
وال�سطرابات  اأوكرانيا  يف  واحل��رب  الطاقة 
الإيطاليني  العمل  اأرب����اب  قلق  ال�سيا�سية، 
الذين ياأ�سف عدد كبر منهم لرحيل ماريو 
لال�ستقرار  ن��ظ��ره��م  يف  ال�����س��ام��ن  دراغ�����ي 

وامل�سداقية، عن ال�سلطة قريبا.
ال��ن��خ��ب��ة يف قطاع  اأو�����س����اط  ال��ق��ل��ق يف  ح���ل 
ال�سناعة اليطالية مكان احلما�سة الكربى 
املنتدى الخر  ع��ام خ��الل  التي جتلت قبل 
املنتدى  ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  داف���و����س  امل�����س��غ��ر يف 
القت�سادي ال�سيا�سي الأوروبي يف ت�سرنوبيو 

على �سفاف بحرة كومو.
الرئي�س  ن��ائ��ب  كو�ستانتيني  اأن��دري��ا  واأع��ل��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأغ���رات���ي ال��ت��ي ت�سنع 
مكونات لقطاع انتاج ال�سيارات “تغير رئي�س 
اجليو�سيا�سية  الأزم����ة  اأج����واء  يف  احل��ك��وم��ة 
احلالية بدون انتظار نهاية الولية يف ربيع 

2023 هو �سرب من اجلنون«.
وا�ساف “اذا نظرنا اإىل برامج الحزاب اأعتقد 
اأن %90 من ارباب العمل الإيطاليني كانوا 
منحنا  احلكومة.  يف  دراغ���ي  بقاء  يف�سلون 

روؤية عالية وامنا ل�سمان ال�ستثمارات«.
التي تثر قلقا  الوعود النتخابية  اأن  وتابع 
كبرا هي “�سريبة الن�سبة الواحدة املمولة 
بالديون” التي اقرتحتها الحزاب اليمينية 

وخف�س �سن التقاعد.
ويريد حزب الرابطة بزعامة ماتيو �سالفيني 
اأن تكون هذه “الن�سبة الواحدة” 15 باملئة، 

)اإىل الأمام  “فورت�سا ايطاليا”  بينما ياأمل 
حتدد  اأن  ب��رل��و���س��ك��وين  ل�سيلفيو  اإي��ط��ال��ي��ا( 
30 و50  “تكلف ما بني  باملئة، وقد  ب23 

مليار يورو«.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ف���ال���رت روف���ي���ن���وين رئي�س 
جمل�س ادارة �سركة “ان تي تي داتا اإيتاليا” 
“دراغي  اإن  املتخ�س�سة يف الأمن املعلوماتي 
موؤ�سف  لأم��ر  اإن��ه  للبالد.  م�سداقية  اأعطى 
ب�سخ�سية  اخل���ارج  ام��ث��ل يف  ان  اأف�����س��ل  كنت 

مثل دراغي«.
احلكومة،  توا�سل  اأن  ام��ل  “هناك  وا���س��اف 
اأيا كان الفائز يف النتخابات، يف النهج الذي 

ر�سمه دراغي«.
على  ت��ف��او���س  دراغ���ي  م��اري��و  واأن  خ�سو�سا 
ي���ورو مع  مليار  ت��ق��در مبئتي  اإن��ع��ا���س  خطة 
الحتاد الأوروبي خ�س�س جزء منها لرقمنة 
اإيطاليا املتاأخرة يف هذا املجال عقدين تقريبا 

مقارنة مع الدول املجاورة.
واو�سح روفينوين “اآمل يف ان تبقى احلكومة 
���س��ن��وات بينما  ال�����س��ل��ط��ة خل��م�����س  امل��ق��ب��ل��ة يف 
ال�ستقرار  ع��دم  من  حالة  اإيطاليا  يف  هناك 
ال�سيا�سي ل ت�سمح باإمتام امل�ساريع. كل �ستة 

ا�سهر ننظم حملة انتخابية«.
دراغي  لإقناع  دعواتهم  العمل  ارب��اب  وكثف 
: فبعد  بالبقاء يف من�سبه لكن دون جدوى 
حكومة  يف  اأح������زاب  ث���الث���ة  ع��ن��ه  ت��خ��ل��ت  ان 
بحركة  ب��دءا  تراأ�سها  التي  الوطنية  الوحدة 
الأمام،  اإىل  واإيطاليا  الرابطة  ثم  جن��وم   5

قرر التنحي يف 21 متوز/يوليو.
ومذاك يقوم الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي 
تعيني  بانتظار  العمال  بت�سريف  الوروب��ي 

ميلوين  جورجيا  تكون  ان  ويتوقع  له  خلف 
)اإخ����وة  ديتاليا”  “فراتيلي  ح���زب  زع��ي��م��ة 
يرجح  ال��ذي  املتطرف  اليمني  من  اإيطاليا( 
النتخابات  يف  الوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ي�سل  اأن 

الت�سريعية املبكرة يف 25 ايلول/�سبتمرب.
�سارة  مفاجاأة  حمل  الثاين  الف�سل  ان  رغ��م 
مع زيادة تقديرات النمو لتبلغ %1،1 فقد 
بداأت ال�سحب ترتاكم مع ت�سخم قيا�سي بلغ 

%8،4 يف اآب/اأغ�سط�س.
فرانكو  دان��ي��ي��ل��ي  الق���ت�������س���اد  وزي�����ر  واأق������ر 
على  النمو  اآف��اق  ب��اأن  ت�سرنوبيو  يف  ال�سبت 
تباطوؤ  ب�سبب  موؤكدة  “غر  الق�سر  امل��دى 
الفائدة  معدلت  وارت��ف��اع  العاملي  القت�ساد 

واأ�سعار الطاقة«.
وغ�������ر ك������ارل������و ب����ون����وم����ي رئ����ي���������س احت������اد 
لالأعمال،  الإي���ط���ايل  “كونفيندو�سرتيا” 
امل��ا���س��ي ي�سيد  ال��ع��ام  ك���ان  ال���ذي  لهجته ه��و 

ب”معجزة اقت�سادية �سغرة«.
اقت�ساديا  زل����زال  “نواجه  اخلمي�س  وق���ال 
ميكننا  ل  معه  تتعامل  ان  احل��ك��وم��ة  وع��ل��ى 
النتظار �سهرين” لو�سول خلف دراغي اىل 

�سدة احلكم.
وذك��������ر احت��������اد ال����ت����ج����اري����ني الي���ط���ال���ي���ني 
موؤ�س�سة  ال��ف   120 ان  )كونفكومرت�سو( 
بحلول  ابوابها  تغلق  قد  اخلدمات  قطاع  يف 
ب�سبب   2023 ع�����ام  م����ن  الول  ال��ف�����س��ل 

الرتفاع احلاد يف ا�سعار الطاقة.
الرئي�سة  ���س��ك��وت�����س��ا  ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا  ت���ع���رتف 
باأنه  رو�سرت”  “ايللي  ل�سركة  التنفيذية 

“وقت ع�سيب بالن�سبة لل�سركات«.
تغير  ي�������وؤدي  اأن  “نخ�س�������ى  وا����س���اف���ت 
اتخاذ  عم����لية  اإب��ط�����������������اء  اإىل  احل��ك��������������������وم��ة 
ال���ق���رارات ب�����س��اأن ال��ت��داب��ر ال���الزم���ة لدعم 

ال�سركات وال�سر«.

حملة االنتخابات الت�شريعية تثري قلق اأرباب العمل يف اإيطاليا 

•• بكني-رويرتز

الأحد  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سحة  جل��ن��ة  ذك���رت 
 1848 �سجل  الرئي�سي  ال�سني  بر  اأن 
اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا يوم 
384 م�سحوبة باأعرا�س  ال�سبت منها 

و1464 بال اأعرا�س.
و�سجلت ال�سني 1988 اإ�سابة جديدة 
ال�سابق منها  اليوم  بفرو�س كورونا يف 
502 م�سحوبة باأعرا�س و1486 بال 

اأعرا�س.
جديدة  وف��ي��ات  اأي  ال�سني  ت�سجل  ومل 

ليظل عددها 5226.

الآن  حتى  الرئي�سي  ال�سني  بر  و�سجل 
م�سحوبة  موؤكدة  اإ�سابات   244708

باأعرا�س.
واحدة  اإ�سابة  بكني  العا�سمة  و�سجلت 
حملية جديدة م�سحوبة باأعرا�س مثل 
اإ�سابات  اأي  ت�سجل  ومل  ال�سابق  ال��ي��وم 
قبل  واح��دة  اإ�سابة  مقابل  اأعرا�س  بال 

يوم.
و�سجلت �سنغهاي اإ�سابة حملية جديدة 
باأعرا�س ومل ت�سجل  واح��دة م�سحوبة 
اإ�سابة  مقابل  اأع��را���س  ب��ال  اإ���س��اب��ة  اأي 
واإ�سابتني  باأعرا�س  م�سحوبة  واح��دة 

بال اأعرا�س يف اليوم ال�سابق.

ال�شني ت�شجل 1848 اإ�شابة 
جديدة بفريو�ص كورونا 

•• وا�شنطن-رويرتز

قال م�سوؤولو جمارك اأمريكيون اإن ت�سعة مهاجرين 
لقوا حتفهم ومت اإنقاذ 37 اآخرين اأثناء حماولتهم 
عبور نهر ريو جراندي،الذي ارتفع من�سوب مياهه 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ال��غ��زي��رة،  الأم��ط��ار  ب�سبب 

بالقرب من اإيجل با�س بولية تك�سا�س.
وقالت قوات حر�س احلدود الأمريكية اإن من املتوقع 
هطول مزيد من الأمطار هذا الأ�سبوع. وقالت اإنه 
تزال  املعاك�سة ل  ال��ظ��روف  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  على 
قوات حر�س احلدود الأمريكية تواجه جمموعات 
جراندي.وقالت  ري��و  عبور  يحاولون  ممن  كبرة 
الأرواح،  يف  اخل�سائر  من  املزيد  ملنع  حماولة  “يف 

ن��ط��ل��ب م���ن اجل��م��ي��ع جت��ن��ب ال��ع��ب��ور ب�����س��ك��ل غر 
وحماية  اجل��م��ارك  با�سم  املتحدث  ق��ان��وين«.وق��ال 
احلدود اإن اأفراد دوريات احلدود اإىل جانب وكالت 
�سحايا  ع��ن  يبحثون  املحلية  وال�سرطة  الإط��ف��اء 
اآخرين حمتملني بعد يوم من احل��ادث الذي وقع 

يوم اخلمي�س.
الأمريكية  احل�����دود  دوري�����ات  اأف�����راد  اأن  واأ����س���اف 
اإنقاذهم من  37 مت  53 مهاجرا بينهم  احتجزوا 
 39 املك�سيكية  احلكومة  �سلطات  واعتقلت  النهر. 
عام  نقا�س  يف  تك�سا�س  على  الرتكيز  �سخ�سا.ويتم 
حاد حول الهجرة غر ال�سرعية والتي من املحتمل 
يف  الن�سفي  التجديد  انتخابات  يف  دورا  تلعب  اأن 

نوفمرب ت�سرين الثاين.

مقتل 9 مهاجرين اأثناء حماولتهم 
عبور نهر ريو جراندي 

هل يقرتب البلدان من حافة احلرب ال�شاملة ؟

خماوف من تفاقم ال�شراع بني اأنقرة واأثينا
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•• اجلزائر-اأ ف ب

الغربية  لل�سحراء  الأمم��ي  املبعوث  التقى 
جلبهة  مم��ث��ل��ني  م��ي�����س��ت��ورا  دي  ���س��ت��ي��ف��ان 
ال��ب��ول��ي�����س��اري��و يف ت����ن����دوف ب���اجل���زائ���ر يف 
بح�سب  املنطقة،  يف  الثانية  جولته  اإط���ار 
م�����س��ادر حم��ل��ي��ة.ال��ت��ق��ى دي م��ي�����س��ت��ورا يف 
وفد  رئي�س  ال�سحراويني  لالجئني  خميم 
با�ستقالل  املطالبة  البولي�ساريو  مفاو�سي 
اآدوه  ال�سحراء الغربية عن املغرب خطري 
املتحدة  الأمم  ل��دى  البولي�ساريو  ومم��ث��ل 

ع��م��ر ���س��ي��دي حم��م��د.واأك��د ���س��ي��دي حممد 
اإثر اللقاء اأن جبهة البولي�ساريو “ملتزمة 
بال�سالم، ولكنها ملتزمة اأي�سا بالدفاع بكل 
الطرق امل�سروعة عن حق ال�سعب ال�سحراوي 
واأ�ساف  وال�ستقالل”.  امل�سر  تقرير  يف 
للتعاون  م�ستعدة  البولي�ساريو  “جبهة  اأن 
يف  ال�سخ�سي  واملبعوث  املتحدة  الأمم  م��ع 
حل  اإىل  التو�سل  اإىل  ال��رام��ي��ة  جهودهما 
الحرتام  على  ي��ق��وم  ودائ���م  وع���ادل  �سلمي 
ال��ك��ام��ل حل���ق ال�����س��ع��ب ال�������س���ح���راوي غر 
للم�ساومة  القابل  وغ��ر  للت�سرف  القابل 

وال�ستقالل«.وذكرت  امل�����س��ر  ت��ق��ري��ر  يف 
الدبلوما�سي  اأن  ال�سحراوية  الأنباء  وكالة 
الإي����ط����ايل ال�����س��وي��دي ال�����ذي و����س���ل فجر 
اجل���زائ���ر،  غ����رب  ت���ن���دوف يف  اإىل  ال�����س��ب��ت 
ال�سبان  التقى يف وقت �سابق جمموعة من 
والن�ساء ال�سحراويني.وقال ممثل احلركة 
لدى المم املتحدة لوكالة فران�س بر�س اإنه 
�سيلتقي زعيم البولي�ساريو ابراهيم غايل.
عند  املتحدة،  الأمم  با�سم  متحدثة  قالت 
مي�ستورا  دي  اإن  اجلمعة،  ال��زي��ارة  اإعالنها 
مع  امل�����س��اورات  تعميق  اإىل  دائ��م��ا  “يتطلع 

اإمكانية دفع  ب�ساأن  املعنية  الأط��راف  جميع 
الغربية  ال�سحراء  يف  ال�سيا�سية  العملية 
ت�سرين  يف  تعيينه  بناء«.ومنذ  ب�سكل  قدما 
دي  �ستيفان  ق��ام   ،2021 الثاين-نوفمرب 
مي�ستورا باأول جولة له يف املنطقة يف كانون 
وموريتانيا  الرباط  زار  الثاين-يناير حني 
متوز-يوليو،  بداية  وت��ن��دوف.يف  واجلزائر 
الرباط  اإىل  مي�ستورا  دي  �ستيفان  ت��وج��ه 
عن  تخلى  لكنه  م��غ��ارب��ة  م�����س��وؤول��ني  للقاء 
زي�����ارة ال�����س��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة، ع��ل��ى اأم����ل اأن 

يتمكن من القيام بذلك يف وقت لحق.

مبعوث االأمم املتحدة يلتقي ممثلي البولي�شاريو 

•• �شانتياغو-اأ ف ب

اإىل  ت�سيلي  15 مليون  توجه نحو 
على  للت�سويت  الق���رتاع  �سناديق 
م�����س��روع د���س��ت��ور ج��دي��د ب���داأ العمل 
ال�سعبية  الن��ت��ف��ا���س��ة  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه 
العنيفة التي جرت يف العام 2019 
العدالة  م���ن  مب���زي���د  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

الجتماعية.
يدعو ال�ستفتاء الإلزامي الناخبني 
اإىل ا�ستبدال الد�ستور احلايل الذي 
اأوغ�ستو  دك��ت��ات��وري��ة  ظ��ل  يف  �سيغ 
 ”1990-1973“ ب��ي��ن��و���س��ي��ه 
وال�������ذي ي��ع��ت��رب ع���ائ���ق���ا ب���وج���ه اأي 
اإ����س���الح اج��ت��م��اع��ي ج���وه���ري رغم 
اأُدخلت  التي  املتتالية  الإ�سالحات 

عليه.
�سّكل  احل����ايل  ال��د���س��ت��ور  ك���ان  واإن 
اأتاح  ل��ن��م��وذج  نيوليرباليا  اأ���س��ا���س��ا 
والنمو  ال����س���ت���ق���رار  م����ن  ع����ق����ودا 
اأن��ه وّل��د جمتمعا  الق��ت�����س��ادي، اإل 

يعاين من فوارق عميقة.
اجلديد  الد�ستور  م�سروع  وين�س 
ت�سمن  اأن  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  ب�����س��ورة 
ال������دول������ة ل���ل���م���واط���ن���ني احل�������ق يف 
والتقاعد  العامة  وال�سحة  التعليم 
احلق  يكر�س  كما  الالئق.  وال�سكن 
يف الإجها�س، وهي ق�سية خالفية 
ي�سمح  مل  ال������ذي  ال���ب���ل���د  ه�����ذا  يف 
 2017 العام  منذ  اإل  بالإجها�س 
يف حالت الغت�ساب اأو اخلطر على 
الأم اأو الطفل. كما يهدف امل�سروع 
البيئية  احل����ق����وق  ت���ك���ري�������س  اىل 

والعرتاف بال�سعوب الأ�سلّية.
وبالرغم من عر�س القوة الذي قام 

به اأن�سار الن�س اإذ جمعوا اأكرث من 
اخلم�س  م�ساء  �سخ�س  األ��ف   250
احلملة  اختتام  ل��دى  �سانتياغو  يف 
ر�سميا، مقابل 400 �سخ�س بالكاد 
للمع�سكر الداعي اإىل رف�س الن�س، 
الراأي جميعها  ا�ستطالعات  تتوقع 
الد�ستور  مل�����س��روع  ال��راف�����س��ني  ف��وز 

اجلديد.
وق������ال������ت م������ارت������ا لغ������و�������س ع���امل���ة 
موري  معهد  وموؤ�س�سة  الج��ت��م��اع 
لوكالة  ال����������راأي  ل����س���ت���ط���الع���ات 
الكثر  “�سي�سوت  ب��ر���س  ف��ران�����س 
العا�سمة،  يف  خا�سة  ال�سباب،  م��ن 
التغير.  ي��وؤي��دون  ال�سباب  وه��وؤلء 
موؤيدي  ف���وز  يعني”  ل  ه���ذا  ل��ك��ن 
املتوقع  من  لأن��ه  اجلديد  الد�ستور 
البالد  ج��ن��وب  “يف  ال��ن�����س  رف�����س 

و�سمالها«.
م�سكالت  املنطقتني  هاتني  وت�سهد 
خطرة على �سعيد العنف وانعدام 

الأم��ن. ففي اجلنوب تقوم نزاعات 
حول اأرا�س تطالب بها جمموعات 
م����ت����ط����رف����ة حم����ل����ي����ة م������ن ه���ن���ود 
املابوت�سي، فيما يعاين ال�سمال من 
الفقر ومن م�سكلة الجتار بالب�سر 

نتيجة تدفق املهاجرين.
اأن  واأو������س�����ح�����ت م�����ارت�����ا لغ�����و������س 
جمموعة  ي�سكلون  الرف�س  اأن�سار 
توجه  ذات  جدا”  “متباينة 
“�سعبوي” قوي نابع من “اخلوف” 
من اأن يتم جتريدهم من حقوقهم. 
يف املقابل، فاإن مع�سكر املوافقة على 
فهم  م��ن  متكن  اجل��دي��د  الد�ستور 
كيفية “توزيع احلقوق الجتماعية 

اجلديدة” التي ين�س عليها.
بالطبع  ه���ن���اك  “يبقى  وت���اب���ع���ت 
ا�ستطالعات  ك��ّل  تكون  اأن  احتمال 
ينجح  واأن  خمطئة”  ال�����������راأي 
“يف  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  ال���ت�������س���وي���ت 
التعوي�س عن الت�سويت يف ال�سمال 

هذا  اأن  “اأعتقد  لكن  واجلنوب” 
من   ”5% يتخطى  ل  الح��ت��م��ال 

الفر�س.
وتوقعت اأن “ن�سهد الأحد ت�سويتا 
الد�ستور  اأن  رغ������م  حمافظا” 
اجلديد يحمل قيما ينادي بها جيل 
الألفّية” الذين ولدوا يف العقدين 

ال�سابقني للعام 2000.
الد�ستور  م�����س��روع  رف�����س  اأن  غ��ر 
مدى  على  �ساغته  ال���ذي  اجل��دي��د 
املنتخبة  التاأ�سي�سية  اجلمعية  ع��ام 
من  واملكونة   2021 ايار/مايو  يف 
بال�سرورة  يعني  ل  ع�سًوا،   154
جتميد كل الإ�سالحات، اإذ مّت و�سع 

“خرائط طريق” منذ الآن.
�سي�سيليا  الأك�����ادمي�����ي�����ة  وق����ال����ت 
جامعة  يف  الأ�����س����ت����اذة  اأو�����س����وري����و 
“هناك  اإن  ب��ر���س  لفران�س  ت�سيلي 
1980 مل  اأن د�ستور  اإجماعا على 
اإىل  الن��ت��ق��ال  وعلينا  �ساحلا  يعد 

“حقوقا  ي��ر���س��ي  اآخر”  )د���س��ت��ور( 
واقت�سادية”  و�سيا�سية  اجتماعية 

جديدة.
غونزالي�س  اإمي����ان����وي����ل  واأو������س�����ح 
22 ع��ام��ا الذي  ال�����س��ح��ايف ال��ب��ال��غ 
�سوت من اأجل و�سع د�ستور جديد 
الأول/ ت�����س��ري��ن  ا���س��ت��ف��ت��اء  خ����الل 
رف�س  يعتزم  اأن��ه   ،2020 اأكتوبر 

الن�س املنبثق عن هذه الآلية.
وق����ال “ل مي��ك��ن��ن��ي ال���ق���ول اإن����ه ل 
يعجبني اإطالقا، قراأته واأعتقد اأن 
اإن��ق��اذه��ا يف حال  اأم���ورا ميكن  ثّمة 

ال�سروع بعملية جديدة«.
اأعلن  ال���ن�������س،  رف�������س  ح�����ال  ويف 
ال���رئ���ي�������س غ���اب���ري���ال ب����وري����ك اأن����ه 
عملية  ب��دء  ال��ربمل��ان  م��ن  �سيطلب 
د����س���ت���وري���ة ج���دي���دة ان���ط���الق���ا من 
جمعية  ان��ت��خ��اب  م���ع  “ال�سفر” 
ن�س  ل�سياغة  ج��دي��دة  تاأ�سي�سية 

جديد.
الذي   2020 ا���س��ت��ف��ت��اء  اأن  واأك����د 
على   79% بن�سبة  موافقة  عك�س 
نهائيا  ط��وى  ج��دي��د،  د�ستور  و�سع 

�سفحة د�ستور عهد بينو�سيه.
يدخل  امل����وؤي����دي����ن،  ف����وز  ح����ال  ويف 
يف  التنفيذ  حيز  اجلديد  الد�ستور 

غ�سون ع�سرة اأيام.
اأن  بوريك  الرئي�س  اأن�سار  ويعتقد 
ال�سناتور  وق���ال  �سيتبدل.  الو�سع 
رئي�س  لت�������وري  ك���ارل���و����س  خ������وان 
ح������زب ال�����ث�����ورة ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
اإن  احلكومي  الئ��ت��الف  يف  الع�سو 
كبرة  باأعداد  �سي�سوتون  “النا�س 
�ستخطئ مرة  الراأي  وا�ستطالعات 

جديدة«.

•• برلني-اأ ف ب

يزور رئي�س احلكومة الأوكرانية دني�س �سميغال اأملانيا 
اآماًل يف احل�سول على دعم اأقوى يف وجه رو�سيا وطي 

�سفحة التوترات الأخرة بني كييف وبرلني.
اأعقاب  امل���رتدد جت��اه مو�سكو يف  اأمل��ان��ي��ا  واأث���ار م��وق��ف 
اندلع احلرب قبل �ستة اأ�سهر، وعدم تقدميها الدعم 
�سديداً  غ�سباً  اأوىل،  م��رح��ل��ة  يف  لكييف  الع�سكري 
فولودمير  الأوك��������������������راين  ال������رئي�س  ح��ك��وم��ة  ل���دى 

زيلين�سكي.
اأعلن  اأ�سبوع،  ذل��ك، ومنذ  بعد  الأم��ور حت�ّسنت  ولكن 
اأملانيا  اأن  ب��راغ  يف  �سولت�س  اأولف  الأمل���اين  امل�ست�سار 
اأوكرانيا على  مل�ساعدة  “م�سوؤولية خا�سة”  �ستتحّمل 
تعزيز اأنظمة املدفعية والدفاع اجلوي. ووعد بتقدمي 

دعم لكييف “طاملا تطّلب الأمر ذلك«.
قبل و�سوله الأحد، اأ�سار دني�س �سميغال اإىل “التقّدم 

الهائل” الذي حّققته اأملانيا.
بي  “دي  الأملانية  الأن��ب��اء  وكالة  مع  مقابلة  يف  وق��ال 
اآ” ن�سرها مكتبه الإعالمي “يف البداية، كانت تقّدم 
تقّدم  الآن،  واقية.  خ��وذات  اأو  احلماية  معّدات  فقط 
معّدات حربية متطورة من قاذفات �سواريخ متعّددة 

ومدفعية«.
املزيد  على  احل�سول  نريد  “بالطبع،  اأ���س��اف  ولكنه 
وعلينا  وق��ت ممكن.  اأ�سرع  وامل��ع��دات يف  الأ�سلحة  من 
اأي�ساً تغير فل�سفتنا يف ما يتعلق بعمليات الت�سليم: 
وقت  يف  حديثة”،  قتالية  ب��دب��اب��ات  ت��زوي��دن��ا  ي��ج��ب 
النماذج  الآن معّدات معظمها من  تتلّقى بالده حتى 

القدمية.
وقال “ننتظر من الوليات املتحدة دبابات اأبرامز من 
اأوكرانيا  ليوبارد2.  دبابات  اأملانيا  الثاين ومن  اجليل 

بحاجة اإىل الدبابات احلديثة«.
ت�سليم  اأي�ساً  اأعلنت  “اأملانيا  اأن  اإىل  �سيمغال  واأ���س��ار 
اأن  مو�سحا  اإيري�س-ت”،  اأنظمة دفاع جوي  اأوكرانيا 
ن��ظ��ام��اً حلماية   12 ب���الده ق��د تطلب م��ا جم��م��وع��ه 

جمالها اجلوي.

اأمل����انيا  اإىل  ر�س�����الة  ن��ق��ل  اأي�����س��اً  �سميغال  وي��ع��ت��زم 
مفادها اأّن عليها اعتب�����ار الفظ�����ائع الرو�س�����ية “اإبادة 

جماعية”.
اإنهم  الرو�سية،  ال�سيا�سة  “هذه هي  املقابلة   وقال يف 
يقتلون املدنيني يف اأوكرانيا فقط لأنهم اأوكرانيون”. 
اأملانيا،  ذل��ك  يف  مب��ا  �سركائنا،  م��ن  “نتوّقع  واأ���س��اف 

م�ساركة تقييمنا«.
م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ل��ت��ق��ي ���س��م��ي��غ��ال ال��رئ��ي�����س الأمل����اين 
اأولف  فرانك فالرت �ستاينماير، قبل لقائه امل�ست�سار 

�سولت�س.
بني  ال��ت��وت��رات  نهاية  �ستاينماير  م��ع  ل��ق��اوؤه  ويعك�س 
مع  التقارب  �سيا�سة  دع��م  الرئي�س  ك��ان  اإذ  البلدين، 
مرّتني  اخلارجية  وزي��ر  من�سب  توّليه  اأث��ن��اء  رو�سيا 
يعرتف  اأن  قبل  م��رك��ل،  اأن��غ��ي��ال  امل�ست�سارة  عهد  يف 

بارتكابه خطاأ. 
اأنه  ال��وق��ت  م��ن  ل��ف��رتة  زيلين�سكي  ح��ك��وم��ة  واأع��ل��ن��ت 
�سخ�س غر مرغوب فيه، حتى اأنه ا�سطّر اإىل اإلغاء 

زيارة اإىل كييف يف منت�سف ني�سان-اأبريل.
الثنائية  العالقات  يف  جديدة  حقبة  اأّن  يبدو  والآن، 
ال���ذي ينعك�س يف و�سول  الأم����ر  ت��ت��ف��ّت��ح،  ت���وّت���راً  اأق����ّل 
وكان  ب��رل��ني.  اإىل  ج��دي��د  اأوك������راين  ل�سفر  و���س��ي��ك 
لأ�سهر  ب�سدة  هاجم  ميلنيك  اأندريه  ال�سابق  ال�سفر 

املوقف الأملاين املتحفظ جتاه رو�سيا.
ب��ع��د زي���ارت���ه ب���رل���ني، ي��ن��ت��ق��ل ���س��م��ي��غ��ال الث���ن���ني اإىل 
بروك�سل حيث �سيدير مع م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية 
يف الحت��اد الأوروب��ي جوزيب بوريل اجتماعاً ملجل�س 
ال�����س��راك��ة ب���ني الحت�����اد الأوروب�������ي واأوك����ران����ي����ا، كما 
�سي�سارك يف موؤمتر حول اجلرائم الرو�سية يف اأوكرانيا 

مع رئي�سة الربملان الأوروبي روبرتا ميت�سول.
اأملانيا  ب��راغ، بدعم  اأ�سبوع يف  وك��ان �سولت�س وعد قبل 
لعّدة  “جمهود  اأن��ه  مو�سحاً  اأوكرانيا،  اإعمار  لإع��ادة 

اأجيال«.
البالد يف  اإعمار  اإع��ادة  ب�ساأن  و�سيعقد موؤمتر خ��رباء 
25 ت�سرين الأول-اأكتوبر يف برلني، مب�ساركة رئي�سة 

املفو�سية الأوروبية اأور�سول فن دير لين.

كبري نواب الربملان ال�شيني
 يزور رو�شيا 

•• �شنغهاي-رويرتز

ذكرت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا(  اأم�س الأحد اأن كبر نواب الربملان 
مدينة  يف  ال�سابع  ال�سرقي  القت�سادي  املنتدى  �سيح�سر  ت�سان�سو  يل  ال�سيني 
اأكرب م�سوؤول �سيني يزور رو�سيا  فالديفو�ستوك الرو�سية هذا الأ�سبوع لي�سبح 

منذ بدء احلرب الأوكرانية.
للمجل�س  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س  يل،  ي��ق��وم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اإن  �سينخوا  وق��ال��ت 
الوطني لنواب ال�سعب ال�سيني، بزيارات ر�سمية لرو�سيا ومنغوليا ونيبال وكوريا 
اجلنوبية يف الفرتة من الأربعاء اإىل 17 �سبتمرب. واأ�سافت اأنه �سيح�سر املنتدى 

الذي ي�ستمر اأربعة اأيام واملقرر اأن يبداأ يوم الثنني خالل اإقامته يف رو�سيا.

الت�شيليون مدعوون للت�شويت على م�شروع د�شتور جديد 

رئي�ص احلكومة االأوكرانية
•• القد�س-اأ ف ب يزور برلني للح�شول على دعٍم 

غادر الرئي�س الإ�سرائيلي اإ�سحاق هرت�سوغ الأحد متوجها اإىل 
قتلوا  اإ�سرائيليا  ريا�سيا   11 ذكرى  اإحياء  للم�ساركة يف  اأملانيا 
على يد م�سلحني فل�سطينيني يف اأوملبياد ميونيخ عام 1972.

“ اأم�س الأحد”  “�ساأغادر �سباح اليوم  وقال هرت�سوغ يف بيان 
يف زي���ارة لأمل��ان��ي��ا ب��دع��وة م��ن الرئي�س الأمل����اين ف��ران��ك فالرت 
مرور  ذكرى  اإحياء  على  الزيارة  “ترتكز  �ستاينماير«.واأ�ساف 
50 عاما على املذبحة املروعة التي راح �سحيتها 11 ريا�سيا 

اإ�سرائيليا يف اأوملبياد ميونيخ عام 1972«.
وتاأتي زيارة الرئي�س اإىل ميونيخ يف اأعقاب اتفاق حول تعوي�سات 

مت التو�سل اإليه الأ�سبوع املا�سي بني اأملانيا وعائالت ال�سحايا 
الإ�سرائيليني.وعر�ست برلني على اأقارب ال�سحايا 28 مليون 

دولر، بالإ�سافة اإىل 4،5 ماليني دولر ُمنحت �سابًقا.
الذين  الإ�سرائيليني  املدربني  اأحد  �سبيتزر زوجة  اأنكي  وقالت 
اإنها  بر�س  فران�س  لوكالة  اأن��دري��ه،  ويدعى  الأوملبياد  يف  قتلوا 
مرا�سم  يف  ال�سحايا  اأ�سر  من  �سخ�سا  �سبعني  م�ساركة  تتوقع 

لإثنني.
�سرت�سل  اأنها  الإ�سرائيلية  الأوملبية  اللجنة  اأك��دت  جهتها،  من 

وفدا للم�ساركة اأي�سا.
وي�سادف الإثنني ذكرى مرور 50 عاما على اقتحام م�سلحني 
من منظمة اأيلول الأ�سود الفل�سطينية، القرية الأوملبية وقتلهم 

اإ�سرائيليني اإثنني قبل فجر اخلام�س من اأيلول-�سبتمرب. وقد 
 232 عن  ب��الإف��راج  وطالبوا  رهائن  اآخ��ري��ن  ت�سعة  احتجزوا 
اأخطاء  ارت��ك��ب��وا  الأمل����ان  الأم���ن  رج���ال  فل�سطينيا.لكن  اأ���س��را 

فادحة ت�سببت مبقتل الرهائن اأي�سا وف�سل عملية اإنقاذهم.
ومل يذكر مكتب �ستاينماير ما اإذا كان الرئي�س �سيقدم اعتذاًرا 
ر�سمًيا خالل املرا�سم التي �ستجري يف قاعدة فور�ستنفيلدبروك 
الرهائن  احتجاز  عملية  انتهت  حيث  ميونيخ  بغرب  اجلوية 

بعنف.
و�سيلتقي هرت�سوغ يف زيارته التي ت�ستمر لثالثة اأيام بامل�ست�سار 
يف  ال��ربمل��ان  اأم���ام  كلمة  �سيلقي  كما  �سولت�س  اأولف  الأمل����اين 

برلني.

الرئي�ص االإ�شرائيلي ي�شارك يف اإحياء ذكرى هجوم ميونيخ 

•• عوا�شم-وكاالت

ت�سهده  اأوروب������ي  ج���زائ���ري  حت���رك 
م��������ايل، لإع�����������ادة احل�����ي�����اة لت���ف���اق 
امل�����س��احل��ة وال�����س��الم ب��ني احلكومة 
املالية واحلركات الأزوادي��ة، يف ظل 
الأر�س  اأي تطبيق على  عدم وجود 

لتفاق اجلزائر منذ عام 2015.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  خ����رباء  وق����ال 
اجلزائري  “التحرك  اإن  عربية”، 
اخلارجية،  ال�����س��وؤون  وزي���ر  ب��زي��ارة 
رمطان لعمامرة، اإىل باماكو ولقائه 
ن��ظ��ره امل����ايل ع��ب��د ال����الي دي����وب، 
اخل���ا����س���ة لالحتاد  امل��م��ث��ل��ة  وع���ق���د 
الأوروبي ملنطقة ال�ساحل، اإميانويال 
ل��ق��اءات مع  ع��دة  بباماكو  دي��ل ري، 
ممثلي تن�سيقية احلركات الأزوادية 
حركات  م����ن  ومم���ث���ل���ني   CMA
الدورة  اج��ت��م��اع  قبيل  ف���ورم،  ب��الت 
التفاقية،  متابعة  للجنة  ال�ساد�سة 

لهما دوافع متعددة«.

دوافع حتريك اتفاق اجلزائر
“احلركة  يف  امل���وؤ����س�������س  ال���ع�������س���و 
بكاي  اأزواد”،  ل��ت��ح��ري��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ق���ال  ح��م��د،  اأغ 
دواف���ع  “عدة  ه��ن��اك  اإن  عربية”، 
من قبل املجل�س الع�سكري احلاكم، 
واجل�����زائ�����ر والحت��������اد الأوروب���������ي، 

لتحريك اتفاق اجلزائر«.

�سيا�سي،  هدف  الدوافع،  هذه  »اأه��م 
الع�سكري  امل��ج��ل�����س  ي���ح���اول  ح��ي��ث 
العزلة  يف  دول���ي���ة  ���س��رع��ي��ة  ك�����س��ب 
بتمديد  يعي�سها  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
وكيانات  موؤ�س�سات  على  العقوبات 
م���ال���ي���ة م����ن ق���ب���ل جم��ل�����س الأم�����ن 

وفقا لبكاي. موؤخرا”، 
املجل�س  “حماولة  واأ���������س��������اف: 
ب��اأن��ه لي�س  اإظ��ه��ار نف�سه  الن��ت��ق��ايل 
واإلقاء  اجل����زائ����ر،  لت���ف���اق  امل��ع��ط��ل 
الأزوادية  احلركات  على  امل�سوؤولية 
الت����ف����اق، جمرد  ت��ن��ف��ي��ذ  ف�����س��ل  يف 
حتايل �سيا�سي من قبل باماكو على 
ال���دويل، فخالل  واملجتمع  الت��ف��اق 
التفاقية  ت��وق��ي��ع  م���ن  ���س��ن��وات   7
من  اأي��ا  املالية  احلكومات  تنفذ  مل 

بنودها«.

اتفاق اجلزائر
ات����ف����اق  ت����وق����ي����ع  مت   ،2015 يف 
امل�����س��احل��ة وال�����س��الم ب��ني احلكومة 
املالية واحلركات الأزوادية، برعاية 

اجلزائر.
ن�����س��ت ب���ن���ود ات���ف���اق اجل���زائ���ر على 
“اإعادة بناء الوحدة الوطنية للبالد 
على قواعد حترتم وحدة اأرا�سيها، 

وتاأخذ يف العتبار تنوعها الإثني«.
ال�سالم  “ا�ستعادة  على  ن�ست  كما 
اأ���س��ا���س��ي م��ن خالل  يف م��ايل ب�سكل 
الإقليمية،  اأو  مركزية  ال��ال  عملية 

من  وط��ن��ي  ج��ي�����س  ت�سكيل  واإع������ادة 
ال�سابقة  امل�سلحة  اأع�ساء اجلماعات 

التي كانت موقعة.
القت�ساد  ت��ع��زي��ز  ك���ذل���ك  ���س��م��ل��ت 
اأ�سا�س  على  ال�����س��م��ال(،  يف  )خ��ا���س��ة 
احل���������وار وال�����ع�����دال�����ة وامل�������س���احل���ة 

الوطنية.
)منظمة  “كارتر”  م��رك��ز  وح�سب 
تعمل  ح���ك���وم���ي���ة  غ����ر  اأم����رك����ي����ة 
ال�سالم(،  لتفاق  م�ستقل  كمراقب 
م�سبوق،  غر  ماأزقا  التفاق  يعي�س 
فمنذ اأكتوبر 2021 اأ�سبح احلوار 
اأك��رث �سعوبة، ولأجل  اأط��راف��ه  بني 
حت��ري��ك امل��ي��اه ال���راك���دة دع���ا املركز 

ملراجعة التفاق.
 ،2022 اأغ�������س���ط�������س  م��ط��ل��ع  ويف 
اتفقت احلكومة النتقالية يف مايل 
تفعيل  على  اأزواد  اإق��ل��ي��م  وح��رك��ات 
 26 ب��دم��ج  بينهما،  ال�����س��الم  ات��ف��اق 
���س��اب��ق م���ن احلركات  األ����ف م��ق��ات��ل 
خ��الل عامي  الأزوادي�����ة يف اجلي�س 

.2024-2023
وح�����م�����ل امل�������وؤمت�������ر ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي 
اأزواد  ل��ت��ح��ري��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة 
ت�ساوؤمية  ح���ال���ة   ،»MNLA«
م����ن ت��ط��ب��ي��ق ات���ف���اق���ي���ة اجل����زائ����ر، 
باأنها  احل��رك��ة  بيان  و�سفها  وال��ت��ي 
توفر  ع��ن  و”عاجزة  “م�سلولة” 
الأم�����������ن وم�����واج�����ه�����ة اجل����م����اع����ات 
مما اأفقدها امل�سداقية  الإرهابية”، 

لدى ال�سعب الأزوادي.

 اأهداف اقت�شادية
»وم��ن الأه���داف الأخ���رى التي اأدت 
والحت�����اد  اجل����زائ����ر  حم���اول���ة  اإىل 
امل�ساحلة  ات��ف��اق  اإح���ي���اء  الأوروب������ي 
املالية  احل���ك���وم���ة  ب����ني  وال�������س���الم 
واحل���رك���ات الأزوادي��������ة، ه���و تاأمني 
يف ظل اأزمة  طريق “اأنبوب الغاز”، 
الغاز التي يعي�سها الحتاد الأوروبي 
منذ الأزمة الأوكرانية، والبحث عن 
من  واأي�����س��ا  للرو�سي،  للغاز  ب��دائ��ل 
الع�سكري  املجل�س  ي��ح��اول  خاللها 
�سيا�سية  م��ك��ا���س��ب  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

وفقا ل�”بكاي«. واقت�سادية”، 
“احلركة  يف  ال����ق����ي����ادي  واأ������س�����اف 
اأن  اأزواد”،  ل��ت��ح��ري��ر  ال���وط���ن���ي���ة 
اإىل  ي�����س��ع��ى  ال��ع�����س��ك��ري  “املجل�س 
وحلفائها  ب��ام��اك��و  وج��ه  م��اء  حفظ 
م��ن ال����دول الإق��ل��ي��م��ي��ة، لف��ت��ا اإىل 
“يهدفون  وح��ل��ف��اءه��ا  ب��ام��اك��و  اأن 
الغني  اأزواد،  اإقليم  على  لل�سيطرة 
وبرتول  غاز  من  الطبيعية  باملوارد 

وذهب وغرها«.
املجل�س  ع��ل��ى  اجل����زائ����ر  وت�����س��غ��ط 
بالتزاماته  ل���ل���وف���اء  ال���ع�������س���ك���ري 
التي و�سعت له،  وحتقيق الأه��داف 
التفاق،  ت��ع��رث  م��ن  لقلقها  وذل����ك 
راند”  “مركز  يف  ال��ب��اح��ث  ح�����س��ب 
الأمنية،  لال�ست�سارات  الأم��رك��ي 

مايكل �سوركني.
وق��ع��ت اجلزائر  امل��ا���س��ي،  وال�����س��ه��ر 
مذكرة تفاهم مع نيجريا والنيجر 
ملد خط اأنابيب للغاز الطبيعي عابر 
�سادرات  تعزيز  ب��ه��دف  لل�سحراء، 

الغاز اإىل اأوروبا.
مليار   13 امل�����س��روع  تكلفة  وت��ق��در 
 30 اإىل  دولر، وقد ينقل ما ي�سل 
لأوروب���ا.  �سنويا  مكعب  م��رت  مليار 
الغاز  حقول  الأنابيب  خط  ويربط 
باحلدود  النيجر  ع��رب  النيجرية 
بال�سبكة  ل���رب���ط���ه���ا  اجل����زائ����ري����ة 

اجلزائرية.
وميتد ل�4128 كلم، منها 1037 
يف  ك��ل��م  و841  ن��ي��ج��ري��ا  يف  ك��ل��م 

النيجر و2310 كلم يف اجلزائر.

خطوة ا�شتباقية
اأن����ه من  ب��ك��اي ك��ذل��ك اإىل  واأ�����س����ار 
اأه�������������داف ال�����ت�����ح�����رك اجل������زائ������ري 
الأوروب����������ي وال���رتح���ي���ب م����ن قبل 
“ا�ستباق  ال���ع�������س���ك���ري،  امل���ج���ل�������س 
الأم����ور يف ح��ال��ة متكن الأزوادي����ني 
واحد  كيان  يف  اأنف�سهم  توحيد  من 
اأهدافهم،  ال��ع��دي��د  وحت��ق��ي��ق  ق���وي، 
لل�سعب  امل�سر  تقرير  حق  اأب��رزه��ا 

الأزوادي«.
الع�سكري  “املجل�س  اأن  واأ����س���اف 
وقوى اإقليمية يحاولن اإعادة اإقليم 
الأزواد اإىل ما قبل 2012 بطريقة 

ملتوية، واإحراج احلركات الأزوادية 
اأمام املجتمع الدويل«.

ال�ستثنائي  املوؤمتر  اأقر  اأي��ام،  وقبل 
اأزواد،  لتحرير  ال��وط��ن��ي��ة  للحركة 
م����ب����داأ الن������دم������اج ب����ني احل����رك����ات 
�سيا�سيا  الأزوادي����ة، يف هيئة واح��دة 
موؤمتر  لنتائج  تنفيذا  وع�����س��ك��ري��ا، 
يف  انعقد  ال���ذي  ال�ساد�سة  احل��رك��ة 

كيدال نوفمرب 2019.
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  ت���ك���ل���ي���ف  ومت 
اأزواد  ل��ت��ح��ري��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة 
اآلية الندماج، من خالل  مببا�سرة 
خ���ارط���ة ط��ري��ق م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا، مع 
امل�سلحة  الأخذ يف العتبار احرتام 

العليا لل�سعب الأزوادي.

ملف االإرهاب

وحول ملف مكافحة الإره��اب، قال 
بكاي اإن “عدم تنفيذ اتفاق اجلزائر 
اجلماعات  ن�ساط  ت�ساعد  يف  اأ�سهم 
الإرهابية يف مايل ودول ال�ساحل”، 
ب�”ممار�سة  امل���ايل  اجل��ي�����س  متهما 
حرب  وجرائم  اإن�سانية  غر  اأعمال 

�سمايل مايل«.
حقيقية  نية  توجد  “ل  وا�ستطرد: 
اأو ح�سول الأزواد  ملكافحة الإره��اب 
املجل�س  ق��ب��ل  م���ن  ح��ق��وق��ه��م  ع��ل��ى 
اأزواد  اإق��ل��ي��م  واإع���ط���اء  ال��ع�����س��ك��ري، 
ا�ستقالله يعد احلل اجلذري الذي 
ينهي الأزمات ويق�سي على الإرهاب 
وكل م�ساكل ال�ساحل، لكنه يرى اأن 
كثرين ي��رت��زق��ون م��ن الأزم����ات يف 

مايل«.
وح�����س��ب ال���ب���اح���ث ����س���ورك���ني، فقد 

اإزاء  اأع���رب���ت اجل���زائ���ر ع���ن ق��ل��ق��ه��ا 
ال���ت���ده���ور الأم����ن����ي يف م������ايل، مما 
ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى الأو�����س����اع يف جنوب 
لدفع  “ت�سعى  ل���ذل���ك  اجل�����زائ�����ر، 

الأمور يف باماكو اإىل الأف�سل«.
للدرا�سات  اإف��ري��ق��ي��ا  مل��رك��ز  ووف���ق���ا 
وا�سنطن،  وم��ق��ره  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يتنامى  داع�س  تنظيم  “ن�ساط  فاإن 
ب�����س��دة يف م�����ايل، خ��ا���س��ة يف غ����اوا، 

وميناكا، 
حيث اأ�سفر اإرهاب داع�س عن مقتل 
اأكرث من األف �سخ�س، اأي ما يقرب 
من 40 يف املائة من جميع الوفيات 
يف مايل خالل 2022. كذلك �سنت 
الإ�سالم  “ن�سرة  جماعة  ت�سمى  ما 
50 هجوما  اأك��رث من  وامل�سلمني” 

اإرهابيا يف مايل«.

حترك جزائري اأوروبي الإحياء اتفاق »مايل االأزواد«
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املال والأعمال

مقر االحتاد العاملي للمعاقني بال�شارقة يفوز بالع�شوية اال�شت�شارية للجنة االقت�شادية واالجتماعية يف االأمم املتحدة
•• ال�شارقة-وام:

فاز مقر الحتاد العاملي للمعاقني يف ال�سارقة بع�سوية اللجنة ال�ست�سارية 
جديد  عاملي  اإجن��از  يف  املتحدة،  الأمم  يف  والجتماعية  القت�سادية  للجنة 
العربية  يعزز مكانتها  املقر مبا  التي حتت�سن  الإم��ارة  اإىل �سجالت  ي�ساف 
والإقليمية والعاملية كمدينة �سديقة وبيئة راعية وداعمة لهذه الفئة املهمة 

يف املجتمع.
جاءت نتيجة الت�سويت بالإجماع ل�سالح مقر “عاملي املعاقني” يف ال�سارقة 
بالنتخابات  للمعاقني  العاملي  الحت��اد  الأع�ساء يف  ال��دول  ثقة  نال  اأن  بعد 
التي جرت خالل املجل�س القت�سادي الجتماعي املنعقد حاليا مبقر الأمم 

املتحدة يف و يختتم يف 7 �سبتمرب اجلاري.
 وجاء هذا الإجناز العاملي تتويجاً ل�مبادرات حكومة اإمارة ال�سارقة املتوا�سلة 

يف دعم حقوق ذوي الإعاقة، وت�سخر كافة الإمكانيات التي ت�ساهم يف جناح 
للمعاقني منذ احت�سانه وفق توجيهات  العاملي  اأعمال مقر الحت��اد  ت�سير 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ومتابعة �ساحب 
ال�سعيد  على  املهم  الختيار  ه��ذا  ياأتي  ال�سارقة.كما  حاكم  الأعلى  املجل�س 
الدويل لتميز اإمارة ال�سارقة وجناحها خالل ال�سنوات الأخرة يف اإدارة ودعم 
اإجناز العديد من امللفات التي تعزز عمل الحتاد العاملي للمعاقني وت�سجع 
دولة  داخ��ل  الإعاقة  ذوي  من  بالأ�سخا�س  اخلا�سة  البيئية  املعاير  تطبيق 
الإمارات العربية املتحدة وعلى ال�سعيدين الإقليمي والدويل.وثمن الدكتور 
طارق �سلطان بن خادم النائب الأول لرئي�س الحتاد العاملي للمعاقني رئي�س 
اإدارة نادي الثقة للمعاقني هذا الإجناز الكبر لل�سارقة اإىل جانب  جمل�س 
ما حتققه الإمارة من اإجنازات متوا�سلة على كافة الأ�سعدة نتيجة الرعاية 
والتوجيهات املتوا�سلة والدعم غر املحدود من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
لتاأخذ ال�سارقة بف�سل روؤيته الثاقبة مكانتها البارزة يف م�ساف املدن الداعمة 
الكبرة  اأ�ساد بن خادم باجلهود  املجتمع.كما  واملوؤثرة يف  املهمة  الفئة  لهذه 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن  واملتابعة الدقيقة واملتوا�سلة من جانب �سمو 
امللفات  يدعم  م��ا  بكل  ال�سارقة  حاكم  نائب  و  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان 
املطلوبة  الإمكانيات  كافة  توفر  اأجل  وي�سخرها من  الحت��اد  اأجنزها  التي 
العاملي اجلديد  اأن هذا الجن��از  �سعادته  واأ�ساف  الإعاقة.  خلدمة فئة ذوي 
يوؤكد مكانة الإمارات دولة رائدة وبيئة ممتازة لرعاية هذه الفئة املهمة لبناء 
الأع�ساء  ال��دول  لكل  �سكره  امل�ستدامة معربا عن  التنمية  املجتمع وحتقيق 
التي اأبدت ثقتها بالت�سويت ل�سالح مقر الحتاد بال�سارقة لتبوء هذا املقعد 
الدويل موؤكداً تو�سعة مبادرات ال�سارقة لتهيئة اأكرب عدد ممكن من الأماكن 
بيئياً يف عدد من الدول بهدف ت�سهيل حياة الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة من 

خالل اللجنة ال�ست�سارية للجنة القت�سادية والجتماعية.
ال��دويل للمعاقني  اأربيع الأم��ني العام لالحتاد  اأكد حيدر طالب  من جانبه 
ع�سو جمل�س اإدارة نادي الثقة للمعاقني اأهمية هذا الإجناز الكبر ، م�سراً 
اإىل اأن ذلك التتويج ياأتي نتيجة لثمرة اجلهود الكبرة التي تقدمها حكومة 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س من  ورعاية  الحت��اد وخلدمة  لدعم مقر  ال�سارقة 
اجلهات  ب��ني  املثمر  وال��ت��ع��اون  الكبر  ال���دور  احلياة.وثمن  مناحي  كافة  يف 
املن�ساآت  تهيئة  اأج��ل  من  الإم���ارة  يف  واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
لتكون مرافق �سديقة لذوي الإعاقة حتى تنعك�س التجربة على دول املنطقة 
العربية ودول العامل الأخرى .. م�سرا اإىل اإن فوز مقر الحتاد يف ال�سارقة 
جناح  يوؤكد  والجتماعية  القت�سادية  للجنة  ال�ست�سارية  اللجنة  بع�سوية 
التجربة العربية يف اإدارة �سوؤون ورعاية هذه الفئة وكفالة حقوقها وتعزيز 

م�ساركتها يف بناء املجتمع.

تكاليف ا�شترياد اإيطاليا للطاقة �شتزيد 
اإىل املثلني لت�شل اإىل 100 مليار يورو 

•• ت�شرينوبيو-رويرتز:

قال وزير القت�ساد الإيطايل دانييلي فرانكو اإن من املتوقع اأن يزيد �سايف 
تكاليف واردات الطاقة الإيطالية اإىل املثلني ليقرتب من 100 مليار يورو 
)99.5 مليار دولر( هذا العام حمذرا من اأن روما ل ميكن اأن تنفق اإىل 

ما ل نهاية لتخفيف ال�سغط على القت�ساد.
وتعتمد اإيطاليا على ا�ستراد ثالثة اأرباع ا�ستهالكها من الطاقة مما يزيد 

من تعر�سها لأزمة الطاقة احلالية يف اأوروبا.
وقال فرانكو يف منتدى اأمربو�سيتي التجاري ال�سنوي يوم ال�سبت اإن اأعباء 
ارتفاع  ملواجهة  للمناورة  فر�ستها  من  قل�ست  املرتفعة  الإي��ط��ايل  الدين 

تكاليف الطاقة.
الأ�سبوع على جمموعة جديدة من  ه��ذا  املوافقة  �ستتم  اإن��ه  فرانكو  وق��ال 
الطاقة  ف��وات��ر  حتمل  على  وامل�ستهلكني  ال�سركات  مل�ساعدة  الإج�����راءات 
املرتفعة وذلك بعد �ست حزم م�ساعدات ت�سل قيمتها الإجمالية حتى الآن 

اإىل 52 مليار يورو.
واأ�ساف اأن “ال�ستمرار يف تعوي�س ارتفاع اأ�سعار الطاقة من خالل املالية 

العامة، جزئيا على الأقل، اأمر مكلف للغاية ول ميكننا فعل ما يكفي«.
وقال فرانكو اإنه من املهم معاجلة اأداء �سوق الطاقة يف اأوروب��ا، حيث اأدى 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  اإىل  الرو�سية  ال�����س��ادرات  تقل�س  و�سط  ال��غ��از  اأ�سعار  ارت��ف��اع 
اإىل م�ستويات  الغاز والطاقة  �سعر  اإع��ادة  “ما يهم هو  اأن  الطاقة.واأ�ساف 
ثابتة«.وقال فرانكو اإن �سايف واردات اإيطاليا من الطاقة بلغت 43 مليار 
ال�سابقة  ال�سنوات  م��ع  كبر  ح��د  اإىل  يتما�سى  مب��ا   2021 ع��ام  يف  ي���ورو 

با�ستثناء عام 2020 الذي تاأثر بتف�سي فرو�س كوفيد-19.

�شوق اأبو ظبي العاملي مينح »كليكل« املوافقة املبدئية للعمل ب�شفة و�شيط وحافظ اأمني لالأ�شول االفرتا�شية

•• اأبو ظبي-الفجر:

عاملي  م����زّود  اأح����دث  “كليكل  ���س��رك��ة  ح�سلت 
اأبو  – ومقرها  خلدم�ة الأ�سول الفرتا�سي��ة 
ظبي -على املوافق�ة املبدئي��ة لتقدمي اخلدمات 
 )ADGM( املالي��ة يف �سوق اأبوظبي العاملي
الأم���ني  احل��اف��ظ  و  ال��و���س��ي��ط  ب�سف�ة  للعمل 

لالأ�سول الرقمي��ة. 
“ كليكل”  ���س��رك��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  واأع�������رب 
املوافق�ة  ���س��روره��م ج���راء احل�����س��ول على  ع��ن 
ال��ع��امل��ي، حيث  ظ��ب��ي  اأب���و  ���س��وق  م��ن  املبدئي��ة 

�ستكون ال�سركة قريباً جزءاً من نظام الت�سفر 
ال��ب��ي��ئ��ي امل��ن��ّظ�����م احل���دي���ث يف دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة لتو�سيع منتجاتها وخدماتها 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
امل�سارك  املوؤ�س�س  زاه��و،  مايكل  وق��ال  باأكملها. 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة كليكل: “اإن امل�سار 
�سركة  اأي  لنمو  الوحيد  الطريق  ه��و  املنّظ�م 
ت�سفر اإذا كانت تريد اأن تكون لعباً جاداً على 
طويلة  ف��رتة  منذ  وّل�ت  ولقد  الطويل،  امل��دى 
الأيام التي كان فيه�ا لعبو الأ�سول الرقمية 
يتمتعون مبيزة املُ�سارب املبّك�ر لال�ستفادة من 

ال�سوق ال�ساعدة �سريعة النمو«.
يف  الأخ��رة  ال�سطرابات  زاهو:” اإن  واأ�ساف 
الناجم  الكبر  والبيع  امل�سفرة  العمالت  �سوق 
عن ال�سعور باخلوف من تفويت الُفر�س الذي 
اآخر لإظهار  يحركه اجل�سع، هي جمرد مثال 
ال�سحيح  ال��ت��ح��ك��م  اإىل  ال�����س��وق  ح��اج��ة  ���س��ب��ب 
“كليكل”  و�ستعمل  والم��ت��ث��ال«.  امل��خ��اط��ر  يف 
بن�ساط على اإ�سراك اجلهات التنظيمية العاملية 
املعاير  ب��دع��م  امل�ستمر  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  ك��ج��زء 
امل�ستدام  والنمو  ال��ت��ط��ورات  وتعزيز  العاملية، 

للنظام البيئي للت�سفر ب�سورة جماعية. 

ويعترب �سوق اأبوظبي العاملي اأحد اأهم الهيئات 
لالأ�سول  �����ة  امل��خ��ت�����سّ ال��ع��امل��ي��������ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الف���رتا����س���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة، وي��ظ��ه��ر اإ����س���دار 
باأن  كليكل  �سركة  ال��ت��زام  املبدئي��ة  املوافق��ة 
ت�سبح ال�سركة الرائدة لالأ�سول الفرتا�سية 
ال�����س��ام��ل��ة يف ���س��وق اأب����و ظ��ب��ي ال���ع���امل���ي.  وقد 
كانت  والتي  املجموعة،  ت�سمي�ة  م��وؤخ��راً  اأُعي�د 
لت�سبح  ام”،  “اي دي �سي  با�سم  �سابقاً  ُتعرف 
ال�����س��وت��ي��ة عند  ال��ع��م��الت  ال��ت��ي مت��ث��ل  كلي�كل 
من�سة  وباعتبارها  وازده����ار.  تناغم  يف  النقر 
التي  قدمياً  القائمة  الرقمية  الأ�سول  تبادل 

التحالف )التبادل  الريادة ملفهوم  لواء  حملت 
بو�سفه خدمًة(، فقد جنحت جمموعة كليكل 
ال�ساعدة  امل�����س��ارب��ة  اأ����س���واق  ع��رب  ال��ت��ن��ّق�����ل  يف 
املا�سية. اخلم�سة  الأع����وام  طيلة  والهابط��ة 
ومن خالل تركي�ز على اإن�س��اء البنية التحتية 
للنظام البيئي اخلا�س بهم، يعمل فريق كليكل 
جمموعة  لبناء  ال�ساعة  م���دار  على  اجل��دي��د 
تطبيق  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  املنتجات  م��ن  ج��دي��دة 
الت�سفر الفائق “الكل يف واحد” الذي يخدم 
الع�سر  يف  الت�سفر  م��ن  احتياجاتك  جميع 

الرقمي دائم التط�ّور.

»اإك�شبو ال�شارقة« يفتح باب الت�شجيل للم�شاركة 
يف ن�شخة اليوبيل الذهبي لل�شرق االأو�شط لل�شاعات واملجوهرات

•• ال�شارقة-الفجر:

اأع��ل��ن م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، عن 
ف��ت��ح ب����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل الإل����ك����رتوين 
والإعالميني،  وال�����زوار  للعار�سني 
فعاليات  يف  وامل�������س���ارك���ة  ل��ل��ح�����س��ور 
الن�سخة ال� 50 من معر�س “ال�سرق 
واملجوهرات”  ل��ل�����س��اع��ات  الأو����س���ط 
احلدث الأكرب من نوعه على اأجندة 
املتخ�س�سة  ال���ت���ج���اري���ة  امل���ع���ار����س 
يف دول����ة الإم������ارات وامل��ن��ط��ق��ة الذي 
ب���دع���م م����ن غرفة  امل����رك����ز  ي��ن��ظ��م��ه 
جت�����ارة و���س��ن��اع��ة ال�������س���ارق���ة وذل���ك 
اأكتوبر   9 5 اإىل  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 

.2022
ن�سخة  ت��ق��دمي  اإىل  امل��رك��ز  وي�ستعد 
باليوبيل  اح��ت��ف��اًل  وذل����ك  م��ت��م��ي��زة 
�سي�سهد  ح��ي��ث  ل��ل��م��ع��ر���س،  ال��ذه��ب��ي 
م�ساركات  الأوىل  ل��ل��م��رة  احل�����دث 
واأمريكا  اأوروب���ا  م��ن  متنوعة  دول��ي��ة 
الالتينية واإفريقيا، اإىل جانب املئات 
بت�سميم  املتخ�س�سة  ال�سركات  من 
و���س��ن��اع��ة ال�������س���اع���ات وامل���ج���وه���رات 
وامل�سغولت الذهبية من خمتلف دول 
التجارية  العالمات  واأ�سهر  العامل، 

اإىل  بالإ�سافة  والأمل��ا���س،  ال��ذه��ب  يف 
املحلية  لل�سركات  امل��ت��األ��ق  احل�����س��ور 

ونخبة من امل�سممني الإماراتيني.
ويوفر املعر�س من�سة اإقليمية رائدة 
اأح����دث م��ن��ت��ج��ات وخطوط  ل��ع��ر���س 
والأحجار  امل��ج��وه��رات  م��ن  امل��و���س��ة 
ال����ك����رمي����ة وال�����ل�����وؤل�����وؤ، وال�������س���اع���ات 
املعا�سرة  الجت��اه��ات  من  امل�ستوحاة 
حول  املختلفة  والثقافات  والتقاليد 
التقنية  م�����س��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى  ال���ع���امل 
يتيح احلدث  والتميز، كما  والإب��داع 
للعار�سني ملتقى دولياً لعر�س اأبرز 
وم�سغولتها  موؤ�س�ساتهم  اب��ت��ك��ارات 
من الذهب واملجوهرات اأمام �سريحة 
عقد  جانب  اإىل  ال����زوار،  م��ن  وا�سعة 
ال�سراكات ال�سرتاتيجية بني خمتلف 
ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف هذه 
ال�سركات  ب��اإم��ك��ان  ح��ي��ث  ال�����س��ن��اع��ة 
وال��������زوار ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���رب ال���راب���ط 
https://2u. الإل������ك������رتوين: 

.pw/Or8wK

جتربة عاملية فريدة
���س��ي��ف حم��م��د املدفع،  ���س��ع��ادة  واأك����د 
اإك�سبو  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

ال�سارقة، اأن معر�س ال�سرق الأو�سط 
اأهم  من  ُيعد  واملجوهرات  لل�ساعات 
املعار�س التي ت�سهدها املنطقة، حيث 
ميثل وجهة اأ�سا�سية عاملية يف �سناعة 
وحقق  وال�ساعات،  والأمل��ا���س  الذهب 
على مدى 49 دورة جناحات كبرة، 
ال�  الن�سخة  يف  امل��رك��ز  يحر�س  حيث 
اأق�سى  ب���ذل  ع��ل��ى  م��ن احل����دث   50
اجلهود ل�سمان تقدمي جتربة عاملية 
فريدة يف �سناعة الذهب واملجوهرات، 
مبا يلبي تطلعات العار�سني والزوار، 
حتظى  التي  املتميزة  املكانة  وير�سخ 
وجهة  ب�سفتها  ال�سارقة  اإم����ارة  بها 
عاملية يف قطاع املعار�س واملوؤمترات، 
ف�ساًل عن امل�ساهمة يف تعزيز القدرة 
الذهب  و�سناعة  لتجارة  التناف�سية 
الإمارات  يف  وال�ساعات  واملجوهرات 
التجارة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
من  تعترب  ان��ه��ا  �سيما  ول  ال��ع��امل��ي��ة، 
حيث  ال��دول��ة،  يف  املهمة  ال�سناعات 
ت�����س��ت��اأث��ر الإم�������ارات ب��ح�����س��ة 11% 
م��ن ����س���ادرات ال��ذه��ب ال��ع��امل��ي��ة، كما 
متثل جتارة الذهب نحو %20 من 

ال�سادرات غر النفطية للدولة.
اإك�سبو  مركز  اأن  اإىل  امل��دف��ع،  واأ���س��ار 

ال�سارقة يرحب بالزوار وبالعديد من 
العامل  اأنحاء  من  اجُل��دد  العار�سني 
من  اخلم�سني  ال���دورة  يف  للم�ساركة 
لل�ساعات  الأو���س��ط  ال�����س��رق  معر�س 
املركز  اأن  اإىل  م�سراً  وامل��ج��وه��رات، 
الت�سهيالت  تقدمي  على  �سيحر�س 
واأرقى اخلدمات التناف�سية لل�سركات 
والعالمات التجارية وتوفر من�سات 
م�ساحة  تتيح  التي  املنا�سبة  العر�س 
احلدث  زوار  ل��ي��ب��ه��روا  ل��ل��ع��ار���س��ني 
الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل ب��اإب��داع��ات��ه��م يف 
و�سط  وال�ساعات  املجوهرات  جم��ال 

اأجواء رائعة وجوائز وفرة.

فعاليات مبتكرة
العديد  تنظيم  احل��دث  �سي�سهد  كما 
املبتكرة،  وال���ربام���ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
ومن اأبرزها العر�س اخلا�س لأحدث 
واملجوهرات  الذهب  من  املجموعات 
واآخ���ر الب��ت��ك��ارات يف جم��ال ت�سميم 
ال�ساعات الفاخرة والأحجار الكرمية 
اإىل  اأنحاء العامل، بالإ�سافة  من كل 
املجوهرات  ع��ن  ثقافية  ور����س  عقد 
م�����ن حيث  ال����ك����رمي����ة  والأح�������ج�������ار 
ودولها  ا�ستخراجها  وط��رق  اأنواعها 

الرائدة، كما �سي�سيف املركز من�سات 
بالإك�س�سوارات  متخ�س�سة  ج��دي��دة 
امل�ساحة  زي������ادة  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  م���ع 
الفاخرة.واجلدير  ال�ساعات  مل�سنعي 
من   49 ال�����  ال��ن�����س��خ��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر 
لل�ساعات  الأو�سط  “ال�سرق  معر�س 
جن���اح���اً  ح���ق���ق���ت  واملجوهرات”، 
ا�ستقطاب  م��ن  متكنت  حيث  ك��ب��راً 
زائ����ر، و�سهدت  األ���ف   60 اأك���رث م��ن 
�سركة   300 ع��ن  يزيد  م��ا  م�ساركة 
عاملية وحملية من 20 دولة ونخبة 
وجتارة  وت�سميم  �سناعة  رواد  م��ن 

املجوهرات وال�ساعات يف العامل.

اأملانيا تريد ا�شتخدام االأرباح الهائلة 
ل�شركات الطاقة لتخفيف فواتري االأُ�شر 

•• برلني-اأ ف ب:

اأملانيا  اأن  الأحد  �سولت�س  اأولف  الأمل��اين  امل�ست�سار  اأعلن 
حّققتها  التي  ال�ستثنائية  الأرب���اح  ا�ستخدام  يف  ترغب 
بع�س �سركات الطاقة بف�سل ارتفاع اأ�سعار ال�سوق، من 

اأجل تخفيف الأعباء املالية لالأ�سر.
الأمل��ان��ي��ة يف وث��ي��ق��ة تت�سمن خطة  واأ����س���ارت احل��ك��وم��ة 
اأنها  اإىل  ال��ت�����س��ّخ��م،  ���س��ّد  ج��دي��دة  �سخمة  م�����س��اع��دات 
الأرب����اح  م��ن  ج���زء  “�سحب  اإج�����راء  اإدراج  اإىل  ���س��ت��دع��و 
لتطبيقه  ال�سركات  ه��ذه  حققتها  التي  ال�ستثنائية” 
يف اإطار الحتاد الأوروبي، مو�سحة يف الوقت ذاته اأنها 

جاهزة لتطبيقه على امل�ستوى الوطني.
اأ�سفه  عن  موؤمتر �سحايف  الأمل��اين يف  امل�ست�سار  واأع��رب 

من  بب�ساطة  املنتجني  ل”ا�ستفادة 
اأ����س���ع���ار ال���غ���از امل��رت��ف��ع��ة ج����دا التي 
يتحدد �سعر الكهرباء على اأ�سا�سها«.

تن�سده  ال����ذي  الإ����س���الح  وي��خ��ت��ل��ف 
ب��رل��ني ع��ن ف��ر���س ال�����س��رائ��ب على 
حققتها  التي  ال�ستثنائية  الأرب����اح 
جم��م��وع��ات ال��ط��اق��ة، ال���ذي قررته 
بع�س احلكومات يف اأوروب��ا، ح�سبما 

اأكد وزير املالية كري�ستيان ليندنر.
الليرباليني  زعيم  ليندنر  واأ���س��اف 
اأّن  ال�سريبة،  مل��ب��داأ  ب�سدة  املعار�س 
“الفكرة  ه����ذه  ن��اق�����س��ت  احل��ك��وم��ة 

املثرة للجدل، لكن هناك حتفظات د�ستورية عليها«.
و�سّدد الأحد على اأّن الأمر لي�س عبارة عن “م�سدر دخل 
تنظيم خف�س  املمكن  له ويجعل من  التخطيط  ميكن 
�سريع” لنفقات الأ�سرة.ومل ت�ستخدم كلمة “�سريبة”، 
على  �سُتفر�س  اإل��زام��ي��ة  مب�ساهمة  يتعّلق  الأم���ر  لكن 
ال�سركات العاملة يف قطاع الطاقة بهدف تخفيف اأ�سعار 

الكهرباء التي تدفعها الأُ�سر وال�سركات.
قد  الإلزامية  امل�ساهمة  اأّن هذه  اإىل  املالية  وزير  واأ�سار 

تُدر “ع�سرات املليارات من اليورو«.
وتواجه اأملانيا مثل جميع دول الحتاد الأوروبي، ارتفاعاً 
حاداً يف اأ�سعار الكهرباء وخماوف ب�ساأن اإمدادات الطاقة 
ب�سبب جتفيف الغاز الرو�سي الذي تعتمد عليه �سناعتها 
اأملانيا، وعلى الرغم من  اأن  ب�سكل خا�س.واأكد �سولت�س 
الغاز  اأنابيب  خلط  املطّول  الإغ��الق 
الذي يربط رو�سيا  “نورد �سرتمي” 
على  ق���ادرة  “�ستكون  اأمل��ان��ي��ا،  ب�سمال 

مواجهة هذا ال�ستاء«.
وقال “مل تعد رو�سيا موّرداً موثوقاً 
احلكومة  ا���س��ت��ع��دت   ”...“ ل��ل��ط��اق��ة 
الفدرالية لهذا الحتمال منذ بداية 
بف�سل  اأن����ه  ع��ل��ى  م�������س���ّدداً  العام”، 
تنّوع م�سادر الإم��داد واإع��ادة ت�سغيل 
وملء  الفحم  على  العاملة  املحّطات 
البالد يف و�سع  باتت  الغاز،  خم��زون 

ميكنها من مواجهة الأ�سهر املقبلة.

امل�شروع ميثل امتدادًا للنقلة النوعية املتميزة التي بداأتها اأدنوك يف 2017

اأدنوك .. »ت�شريع X100« م�شروع متكامل ي�شكل اأ�شا�شا �شلبا للم�شتقبل وريادة التحول يف قطاع الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

اخلم�س  ال�������س���ن���وات  خ����الل  “اأدنوك”  ح��ق��ق��ت 
وحتديث  تطوير  ا�ستهدفت  نوعية  نقلة  املا�سية 
مواكبة  على  وقدرتها  مرونتها  وتعزيز  ال�سركة 
املت�سارعة  ال��ت��ط��ورات  م��ن  لال�ستفادة  امل�ستقبل 
مكانة  وت��ر���س��ي��خ  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ي�سهدها  ال��ت��ي 
دول��ة الإم����ارات م���زوداً م��وث��وق��اً وم�����س��وؤوًل ملوارد 
الطاقة ودفع عجلة النمو القت�سادي يف الدولة. 
وتركيزهم  موظفيها  ج��ه��ود  لت�سافر  ونتيجة 
“اأدنوك”  ح��ق��ق��ت  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ت��ح��دي��ث  ع��ل��ى 
التي  امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ملمو�ساً  ت��ق��دم��اً 
يف  لل�سركة  املتميز  الأداء  �سجل  ت��ع��زي��ز  ت�سمل 
ا���س��ت��م��رار النمو  جم��ال خف�س الن��ب��ع��اث��ات، م��ع 
على  واملحافظة  الطاقة،  اأم��ن  ل�سمان  والتو�سع 
به على مدى  تقوم  ال��ذي ظلت  الرئي�سي  ال��دور 
50 عاماً يف امل�ساهمة بتمكني التنمية  اأكرث من 

القت�سادية والجتماعية يف دولة الإمارات.
اأن���ب���اء الإم������ارات “وام” يف  وت�����س��ت��ع��ر���س وك��ال��ة 
مل�سروع  ال�سرتاتيجية  الأهمية  التايل  التقرير 
للم�ستقبل  ال���س��ت��ع��داد  يف   »X100 “ت�سريع 
وري������ادة ال��ت��ح��ول يف ق���ط���اع ال��ط��اق��ة وذل�����ك مع 
العامل،  ي�سهدها  التي  اجليو�سيا�سية  الأو���س��اع 

وامل�ستجدات اجلديدة يف م�سهد الطاقة؛ وب�سبب 
اإنتاجية  �سعة  تطوير  يف  عاملياً  ال�ستثمار  نق�س 
اإ�سافية يف ال�سنوات املا�سية، ازدادت حدة التقلبات 
يف العر�س والطلب يف اأ�سواق الطاقة، كما األقت 
تداعيات تغر املناخ بظاللها على م�سهد الطاقة 
العاملي، وازداد تركيز قطاع الطاقة على مواكبة 
النبعاثات  م���ن  واحل����د  ال���س��ت��دام��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

الكربونية للو�سول اإىل احلياد املناخي.
هذه  م��ث��ل  م���واج���ه���ة  ب�����اأن  “اأدنوك”  وت������درك 
ال���ت���ح���دي���ات ي��ت��ط��ل��ب م�����س��اع��ف��ة ج���ه���ود جميع 
للم�ستقبل،  وال����س���ت���ع���داد  ال��ب�����س��ري��ة  ك����وادره����ا 
والأخذ بزمام املبادرة ودعم قدراتها على مواكبة 
التغرات املت�سارعة يف ديناميكيات قطاع واأ�سواق 
يتيحها  التي  الفر�س  م��ن  وال�ستفادة  الطاقة، 
التحول يف قطاع الطاقة؛ كما تعي باأن مواجهة 
اأ�سبابها  درا���س��ة  اإىل  حتتاج  التحديات  ه��ذه  مثل 
وبحث وحتليل ما متخ�س عنها من نتائج واإعادة 
مبا  اأعمالها  من��وذج  وتطوير  اأول��وي��ات��ه��ا  ترتيب 
ي�سمن تعزيز املرونة و�سرعة ال�ستجابة والذكاء 
الدائم  والرتكيز  ال�ستباقي  والتفكر  والكفاءة 
على م�ساعفة اجلهود وقبول التغير وال�ستفادة 
منه يف ا�ست�سراف ومواكبة امل�ستقبل لتحويل هذه 

التحديات اإىل فر�س.

موؤخراً  “اأدنوك”  اأط��ل��ق��ت  الأ����س���ب���اب،  ول���ه���ذه 
م�سروع “ت�سريع X100« ليكون امتداداً للنقلة 
النوعية التي بداأتها ال�سركة حيث يقدم برناجماً 
متكاماًل ومنهجية تفكر جديدة، واأ�سلوب عمل 
التحول  ومواكبة  للم�ستقبل،  ال�ستعداد  هدفه 
على  املحافظة  ل�سمان  وذل��ك  الطاقة  قطاع  يف 
الطاقة  مل��وارد  وموثوقا  م�سوؤول  م��زودا  مكانتها 
القت�ساد؛  منو  يف  م�ساهمتها  تعزيز  وا�ستمرار 
وي��ع��د ه����ذا ال���ربن���ام���ج ف�����س��اًل ج���دي���داً يف نقلة 
�سلباً  اأ���س��ا���س��اً  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  “اأدنوك” 
التي  املهمة  ال�سرتاتيجية  واملبادرات  للم�ساريع 

اأطلقتها اأدنوك منذ عام 2017.
وي�ستند امل�سروع اإىل حقيقة اأن دور النفط والغاز 
الأ�سا�سي واملهم �سي�ستمر خالل مرحلة التحول 
يف قطاع الطاقة، من اأجل متكني حتّول منطقي 
منظومة  ع��ن  ال��ف��وري  التخلي  لأن  وم���درو����س، 
ال��ط��اق��ة احل��ال��ي��ة، ق��ب��ل ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة جديدة 
يعّر�س  العاملية،  الحتياجات  تلبية  على  ق���ادرة 
يف  والتقدم  القت�سادي،  النمو  من  ك��اّلً  للخطر 
اأدن��وك اأن ما يحتاجه  العمل املناخي حيث توؤكد 
العامل هو نهج �سامل ي�ستفيد من خربات جميع 
اخلربات  فيها  مبا  املجتمع،  و�سرائح  القطاعات 
منظومة  ل��دى  املتوفرة  والإمكانيات  وال��ق��درات 

ال��ط��اق��ة احل��ال��ي��ة، خ��ا���س��ًة واأن الن��ت��ق��ال مل�سادر 
يح�سل  اأن  ميكنه  ول  وق���ت���اً،  ي�ستغرق  ج��دي��دة 

بلم�سة زر.
حتقيق  ع��ل��ى   »X100 “ت�سريع  ي��رك��ز  ل��ذل��ك، 
عدد من الأه��داف التي ت�سمل جمايل القت�ساد 
النمو  ب��ني حتقيق  للرتابط  ن��ظ��راً  وال���س��ت��دام��ة 
املجال  ف���ف���ي  امل���ن���اخ���ي؛  وال���ع���م���ل  الق���ت�������س���ادي 
لتعزيز   »X100 “ت�سريع  يهدف  القت�سادي 
يف  “اأدنوك”  ا�ستدامة م�ساهمة  القيمة و�سمان 

منو القت�ساد الوطني، 
املحلي  املُ��ن��ت��ج  وت��ط��وي��ر  الت�سنيع  ت��وط��ني  ودع���م 
اأم������ا يف جمال  ال���ن���م���و الق����ت���������س����ادي؛  ل��ت��ع��زي��ز 
على   »X100 “ت�سريع  ي���رك���ز  ال����س���ت���دام���ة، 
الطاقة  جم��ال  يف  جديدة  من�سات  بناء  ���س��رورة 
ا�ستمرارية  ل�����س��م��ان  وال��ه��ي��دروج��ني  امل��ت��ج��ددة 
النمو والزدهار ل�� “اأدنوك” يف منظومة الطاقة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وم��وا���س��ل��ة خ��ف�����س الن��ب��ع��اث��ات يف 
حمفظة اأعمالها، حيث ت�سعى “اأدنوك” لتعزيز 
دورها الريادي والتزامها باملحافظة على البيئة، 
وتر�سيخ مكانتها �سمن اأقل �سركات النفط والغاز 
لالحتبا�س  امل�سببة  ال��غ��ازات  لنبعاثات  املُطلقة 

احلراري.
بدورها  ال��ق��ي��ام  موا�سلة  اأن  “اأدنوك”  وت���درك 

الفعال و�سمان م�ساهمتها يف دعم اأهداف مئوية 
الدولة  طموح  دع��م  �سيما  ل   ،2071 الإم����ارات 
اقت�سادات  اأف�سل  مناف�سة  بو�سعه  اقت�ساد  لبناء 
باملرونة  اأع��م��ال��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  اأن  ي��ت��ط��ل��ب  ال���ع���امل، 
والتفكر  والكفاءة  وال��ذك��اء  ال�ستجابة  و�سرعة 

ال�ستباقي.
 »X100 “ت�سريع  م�����س��روع  اأه����داف  وتتما�سى 
م��ع الأول���وي���ات ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا م��ئ��وي��ة الإم����ارات 
ودعم  الإنتاجية،  م�ستوى  رفع  �سيما  ل   2071
الت�سنيع  وقطاع  الوطنية  ال�سركات  وتطور  منو 
املحلي، وال�ستثمار يف البحث والتطوير وتنمية 
جيل من الكوادر الب�سرية واملخرتعني والعلماء 
العلوم  ت��ط��ور  يف  اإ�سهامهم  ودع���م  الإم��ارات��ي��ني، 
املهني  للم�ستوى  امل�ستمر  والتطوير  والتقنية، 
ثقافة  واإك�سابهم  الإم��ارات��ي��ني،  امل��وظ��ف��ني  ل��دى 

عمل جديدة.
التغير  وري���ادة  والتطور،  النمو  حتقيق  وميثل 
اأ�سا�سية  م��ب��ادئ  امل�ستقبل،  وم��واك��ب��ة  والب��ت��ك��ار، 
على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع   »X100 “ت�سريع  مل�����س��روع 
اجلهود  وت�سافر  ال�سابة  للكوادر  الفعال  ال��دور 
وتنفيذ  امل����ب����ادئ  ه����ذه  ت��ط��ب��ي��ق  يف  وت�����س��ري��ع��ه��ا 
الأولويات فائقة الأهمية التي حددتها ال�سركة، 
هدف  حتقيق  على  العمل  ت�سريع  ت�سمل  وال��ت��ي 

زيادة ال�سعة الإنتاجية، وحتقيق الكتفاء الذاتي 
م���ن ال���غ���از، وم�����س��اع��ف��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى خف�س 
التحول  جمال  يف  الأعمال  وتطوير  النبعاثات، 
يف قطاع الطاقة والطاقات اجلديدة، وامل�ساهمة 
وتعزيز  الت�سنيع  توطني  يف  واحلقيقية  الفعلية 

املُنتج الوطني.
الأداء  حت�سني  على   »X100 “ت�سريع  ويعمل 
اأ�سا�سية  ممّكنات  تعترب  التي  امل��ج��الت  بع�س  يف 
لنجاح امل�سروع يف تعزيز مرونة ال�سركة و�سمان 
اأ�سواق  ومتغرات  لحتياجات  ا�ستجابتها  �سرعة 
تتيحها  ال��ت��ي  الفر�س  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  الطاقة 
�سمان  املمّكنات  ه��ذه  وت�سمل  امل�ستجدات،  ه��ذه 
وجود اأنظمة حوكمة مرنة تكر�س ثقافة امل�ساءلة 
وال�����س��ف��اف��ي��ة وت��ت��ي��ح ل��ل�����س��رك��ة ات���خ���اذ ال���ق���رارات 
على  ي��رك��ز  ت�سغيلي  بنموذج  والل��ت��زام  ب�سرعة، 
اأ�ساليب العمل ل�سمان حتقيق  البتكار وجتديد 
تلهم  متكينية  ثقافة  واإر����س���اء  ال�سركة  اأه����داف 

املوظفني لتبّني التغير الإيجابي.
طريق  خريطة  هو   »X100 “ت�سريع  اأن  يذكر 
وخطة عمل، اأطلقتها “اأدنوك” باأهداف وا�سحة 
ومعتمدة وجاهزة للتطبيق ت�ستند على م�ساعفة 
ال�سركة  دور  يعزز  اإيجابي  ف��ارٍق  ل�سنع  اجلهود 

وم�ساهمتها يف م�سرة النمو امل�ستدام.
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املال والأعمال
اأملانيا تقر حزمة م�شاعدات بقيمة 65 مليار دوالر ملواجهة الت�شخم 

•• برلني-اأ ف ب:

وافقت احلكومة الأملانية الأحد على خطة بقيمة 65 مليار يورو “65 
مليار دولر” لتخفيف ال�سغط على الأُ�سر و�سط تراجع اإمدادات الغاز 
وكالة  عليها  اطلعت  وثيقة  بح�سب  الطاقة،  فواتر  وارت��ف��اع  الرو�سي 

فران�س بر�س.
وقال ال�سركاء يف الئتالف احلكومي يف الوثيقة اإن “الإغاثة يف الوقت 
تزايد عبء  ب�سبب  �سرورية  وال�سركات،  للمواطنني  واملالئمة  املنا�سب 
اإىل  ت�سل  الإجمالية  احلزمة  اأن  م�سيفني  ب�سرعة”،  الطاقة  اأ�سعار 

“اأكرث من 65 مليار يورو«.
املتقاعدين  مل��الي��ني  مل��رة واح���دة  ي���ورو   300 دف��ع  الإج�����راءات  وت�سمل 

مل�ساعدتهم على ت�سديد فواتر الطاقة املرتفعة.
ي���ورو ملرة   200 ب��دف��ع��ات ق��دره��ا  ال��ط��الب  اأي�����س��ا  و�ست�سمل احل��ك��وم��ة 
يتلقون  ال���ذي���ن  ل��الأ���س��خ��ا���س  ال��ت��دف��ئ��ة  ت��ك��ل��ف��ة  �ستغطي  ك��م��ا  واح�����دة، 

م�ساعدات اإ�سكان.
يبلغ  امل�ساعدات  م��ن  �سابقتني  اأع��ق��اب حزمتني  الإع���الن يف  ه��ذا  ي��اأت��ي 
البنزين  على  ال�سريبة  خف�س  ت�سمنتا  ي��ورو،  مليار   30 جمموعهما 

ودعما كبرا لتذاكر النقل.
ال�سهرية  1،5 مليار يورو لدرا�سة بديل للتذكرة  وتخ�س�س احلكومة 
باأن  املناطق، علما  املحلية وبني  النقل  �سبكات  ت�سعة يورو على  البالغة 

ال�سعر �سيكون اأعلى على الأرجح.
ل�سد  الرو�سية  الطاقة  واردات  على  �سنوات  منذ  تعتمد  التي  وبرلني 

اأ�سعار الطاقة مع تقل�س الإمدادات  احتياجاتها ، انك�سفت على ارتفاع 
من مو�سكو.

بعد  اآب-اأغ�سط�س،  يف  باملئة   7،9 اإىل  الأمل��اين جم��ددا  الت�سخم  ارتفع 
انخفا�سه ل�سهرين على وقع انعكا�سات تدابر امل�ساعدة احلكومية.

ومن املتوقع اأن يوؤدي ارتفاع اأ�سعار الطاقة اإىل ارتفاع الت�سخم يف اأملانيا 
ومنطقة اليورو اإىل حوايل 10 باملئة بحلول نهاية العام، يف اأعلى معدل 

منذ عقود.
وتاأتي حزمة امل�ساعدة احلكومية الأخرة بعد يومني من اإعالن �سركة 
الطاقة الرو�سية العمالقة غازبروم اأنها لن ت�ستاأنف اإمدادات الغاز عرب 
اأعمال  بعد  له  ك��ان خمططا  كما  ال�سبت   1 �سرتمي  ن��ورد  اأنابيب  خط 

�سيانة لثالثة اأيام.

فريدة العو�شي: اأولوية لتمكني 
رائدات االأعمال يف االقت�شاد الرقمي

»اخلليج للمالحة« ت�شتكمل �شداد قر�ص اإحدى 
�شفنها بقيمة 2.7 مليون دوالر

اأ�شرتاليا ت�شري اإىل دعمها لزيادة رواتب املهاجرين املهرة املوؤقتني 

•• دبي- وام:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
و���س��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال اك�����س��رب���س للنقل 
لنقل  ات���ف���اق���ي���ة  ال�������س���ري���ع  ال������ربي 
اإير،  وي��ز  خ��ط��وط  ع��رب  امل�سافرين 
اأبوظبي  اإىل مطار  دب��ي  اإم���ارة  م��ن 
الدويل “املبنى 3،2،1” وبالعك�س، 
وذل�����ك ب���ه���دف ال���رب���ط ب���ني مطار 
حافالت  وحمطة  ال��دويل  اأبوظبي 
اب����ن ب��ط��وط��ة يف اإم�������ارة دب�����ي، من 
بني  للحافالت  �سريع  خ��ط  خ��الل 

الإمارتني.
��ٌة حالياً  �����سّ خُم�����سّ وه����ذه اخل��دم��ة 
ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع���رب خطوط  ف��ق��ط 
احلافلة  تعرفة  و�ستكون  اإي���ر،  وي��ز 
وزودت  ال�سفر،  تذاكر  قيمة  �سمن 
احلافالت الفاخرة، التي تعمل على 
ت�ستوعب  مب�����س��اح��ات  اخل����ط،  ه���ذا 
اأمتعة امل�سافرين. و�سمن التفاقية 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  �ستقوم 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��واق��ف  ب��ت��وف��ر 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��وف��ر اخل���دم���ة داخ���ل 
اإم����ارة دب���ي م��ن خ���الل حم��ط��ة ابن 

الهيئة  وتعمل  للحافالت،  بطوطة 
�سر  على  وال���س��راف  املراقبة  على 
بطوطة  اب�����ن  حم���ط���ة  يف  ال���ع���م���ل 
جميع  �سالمة  ل�سمان  للحافالت 
�ستتوىل  فيما  امل��ح��ط��ة،  يف  ال��رك��اب 
���س��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال اك�����س��ربي�����س للنقل 
الركاب  ���س��الم��ة  ال�����س��ري��ع  ال�����ربي 
املنقولني على منت حافالتهم من 
حمطة ابن بطوطة للحافالت اإىل 
وبالعك�س  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار 

كونها اجلهة امل�سغلة للخدمة.
واأكد اأحمد ها�سم بهروزيان، املدير 
املوا�سالت  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العامة يف هيئة الطرق واملوا�سالت 
�سركة  مع  التفاقية  توقيع  اأهمية 
ك��اب��ي��ت��ال اك�����س��رب���س ل��ل��ن��ق��ل الربي 
ال�سريع، التي �ستلعب دوراً حيوياً يف 
تعزيز النقل بني اإمارتي دبي ومطار 
ُل  اأبوظبي الدويل الأمر الذي �َسُي�َسِهّ
بال�سفر  ال��راغ��ب��ني  ال���رك���اب  ت��ن��ق��ل 
العا�سمة.  م��ط��ار  ع��رب  اخل���ارج  اإىل 
اأن الت��ف��اق��ي��ة ت��ه��دف اإىل  اأو���س��ح  و 
حت��ق��ي��ق ع�����دة اه�������داف م��ن��ه��ا ربط 
ك��ل م��ن م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل يف 

اإمارة اأبوظبي مبحطة ابن بطوطة 
التعاون  دب���ي،  اإم����ارة  يف  للحافالت 
ب����ني ه��ي��ئ��ة ال����ط����رق وامل���وا����س���الت 
و���س��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال اك�����س��رب���س للنقل 
ل��ت��ق��دمي خدمات  ال�����س��ري��ع  ال����ربي 
املتنقلني  ال����رك����اب  اإىل  م�����س��رتك��ة 
ب��ني الإم���ارت���ني ون��ق��ل ال��رك��اب من 
حم��ط��ة ح���اف���الت اب����ن ب��ط��وط��ة يف 
اأب���وظ���ب���ي ال����دويل  دب����ي اإىل م��ط��ار 
توفرها  ح���اف���الت  ع���رب  وب��ال��ع��ك�����س 
���س��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال اك�����س��ربي�����س للنقل 
ال����ربي ال�����س��ري��ع. وم���ن ج��ه��ت��ه ذكر 
املدير  الأن���������س����اري،  اإ����س���ح���اق  اإي������اد 
التنفيذي ل�سركة كابيتال اك�سرب�س 
الربط  ان  ال�����س��ري��ع  ال����ربي  للنقل 
امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة بني  ب��ني  املبا�سر 
الإمارتني وحتديداً مطار اأبوظبي، 
ال�سياحة  حركة  ان�سيابية  من  يعزز 
اأبوظبي،  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  ال��ق��ادم��ة 
للم�سافرين  ت�����س��ه��ي��الت  ومي���ن���ح 
ال��وق��ت واجلهد،  م��ن خ��الل توفر 
جتربة  على  ايجابا  �سينعك�س  مم��ا 
لدولة  القادمة  وال��ط��ران  ال�سياح 

الإمارات.

خط �شريع للحافالت مل�شافري »ويز اإير« 
من دبي اإىل مطار اأبوظبي الدويل 

•• دبي-رويرتز:

تعتزم  اإن��ه��ا  العراقية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ق��ال��ت 
الدقيق  القمح لإن��ت��اج  م��ن  امل��زي��د  ا���س��ت��راد 

)الطحني( حمليا، 
بهدف تقليل العتماد على الدقيق امل�ستورد 
الأغلى �سعرا، ح�سبما اأفادت ال�سركة العامة 
متاأخرة  �ساعة  يف  بالبالد  احل��ب��وب  لتجارة 

من م�ساء ال�سبت.
“اعتمدت  اإن��ه��ا  ب��ي��ان،  ال�����س��رك��ة، يف  وق��ال��ت 
اآل���ي���ات ج��دي��دة ل��ب��دء ال��ع��م��ل ال��ت��ج��اري من 
واحلبوب  )القمح(  احلنطة  ا�ستراد  خالل 
ل�سد  ال���ب���الد،  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ا���س��ىء  م���ن 

املحلية وتقليل العتماد على  ال�سوق  حاجة 
ا�ستراد الطحني الذي يكون باأ�سعار عالية 
يف ك��ث��ر م���ن الأوق�������ات، ف�����س��ال ع���ن توفر 

خزين ا�سرتاتيجي كبر للبلد«.
رئي�سي  م�������س���ت���ورد  وه�����و  ال�����ع�����راق،  وي���ت���خ���ذ 

للحبوب، 
ت������داب������ر ع����اج����ل����ة ل�����ت�����اأم�����ني خم�����زون�����ات 
والغذاء،  القمح  اإم���دادات  من  ا�سرتاتيجية 
الغزو  ع��ل��ى خلفية  الأ���س��ع��ار  ارت���ف���اع  و���س��ط 

الرو�سي لأوكرانيا.
����س���راء يف  ���س��ف��ق��ة  اأي  ال��������وزارة  ت����ربم  ومل 
اآب،  اأغ�سط�س  مناق�ستها الأخرة للقمح يف 
وق��ال��ت م�����س��ادر ح��ك��وم��ي��ة اإن��ه��ا ت��ت��ج��ه نحو 

ال�سراء املبا�سر.
ال���وزارة ل حتظر جميع  اأن  وذك��رت امل�سادر 
واردات الدقيق. ويرتاوح �سعر جوال الدقيق 
كيلوجراما،   50 وزن��ه  يبلغ  ال��ذي  امل�ستورد، 

حاليا بني 31 و35 دولرا.
ويحتاج العراق بني 4.5 مليون اإىل خم�سة 
واأع��ل��ن يف  �سنويا.  القمح  م��الي��ني ط��ن م��ن 
1.5 مليون  ل�سراء  يوليو متوز عن تطلعه 
طن لتغطية ا�ستهالك البالد خالل الأ�سهر 

الأوىل من العام املقبل.
التي  الإ�����س����اف����ي����ة  ال���ك���م���ي���ة  ت���ت�������س���ح  ومل 
���س��ت�����س��ت��ورده��ا ال��ب��الد م��ن ال��ق��م��ح م��ن اأجل 

الزيادة املزمعة يف اإنتاج الدقيق حمليا.

العراق يعتزم ا�شترياد املزيد 
من القمح لتعزيز اإنتاج الدقيق حمليا 

وفـــــد �شيدات اأعمــــال عجمــــان يبحــــث 
ال�شراكــــة والتعــــاون مـــع منتجــــع زويا

•• عجمان ـ الفجر

قام وفد من جمل�س �سيدات اأعمال 
عجمان بزيارة منتجع زويا ال�سحي 
يف منطقة الزوراء يف اإمارة عجمان، 
بهدف تعزيز التعاون وبحث فر�س 
ال�����س��راك��ة ح����ول ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
الطرفني  اأه����داف  ت��واك��ب  �سحية 
واملجتمع  ال����ف����رد  ����س���ع���ادة  وت����ع����زز 

وحُت�سن جودة احلياة.
خلفان  عائ�سة  املجل�س  وف���د  ���س��م 
اإدارة  النعيمي نائب رئي�س جمل�س 
�سيدات اأعمال عجمان ومنى �سقر 
الإدارة  جمل�س  ع�سو  امل��ط��رو���س��ي 
وع��ب��ر ع��ي��د ال���ف���رج م��دي��ر مكتب 
اع���م���ال عجمان،  ���س��ي��دات  جم��ل�����س 
وا���س��ت��ق��ب��ل ال���وف���د رائ�����د الأع���م���ال 
�سعيد  اأم������ر  حم���م���د  ال�������س���ع���ودي 

موؤ�س�س منتجع زويا ال�سحي.
وقام وفد املجل�س بجولة يف اأجنحة 
على  الط��الع  ومت  املنتجع  واأق�سام 
ومنها  ال�����س��ح��ة  و����س���ائ���ل حت�����س��ني 
“الطب التكاملي، العالج الطبيعي 
واإع����������ادة ال���ت���اأه���ي���ل، وال���ع���الج���ات 

التجميلية بدون جراحة، واللياقة 
النباتية  وال��ت��غ��ذي��ة  وال���س��ت��ج��م��ام، 
واملكمالت الع�سبية، ريا�سات التاأمل 
النف�س”  ال�سوتي وتعزيز  والعالج 
اخلدمات  على  التعرف  جانب  اإىل 
يوفرها  ال��ت��ي  النوعية  العالجية 
من  جمموعة  اأي���دي  على  املنتجع 
املتخ�س�سني يف  الطباء واخل��رباء 
وتعزيز  واحليوية  الن�ساط  جتديد 
با�ستخدام  ال�سحي  احل��ي��اة  من��ط 

اأحدث الو�سائل واملنتجات.
النعيمي،  خلفان  عائ�سة  واأ���س��ادت 
مب���ا ي���وف���ره امل��ن��ت��ج��ع م���ن خدمات 
رائ�����دة ت��ع��زز م���ن ت��ن��اف�����س��ي��ة اإم����ارة 
ال�سياحة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
املنتجع من  العالجية، وما ي�سمه 
جمال  يف  متطورة  حديثة  اأج��ه��زة 
العالج  وط�����رق  ال�����س��ح��ة  حت�����س��ني 
جمل�س  اأن  م��وؤك��دة  وال���س��ت�����س��ف��اء، 
اأع���م���ال ع��ج��م��ان حري�س  ���س��ي��دات 
مع  وال�سراكة  التعاون  تعزيز  على 
واخلا�سة  كافة اجلهات احلكومية 
ا�ستباقية  م��ب��ادرات  تنفيذ  ب��ه��دف 
ذات قيمة م�سافة تعود بالنفع على 

الفرد واملجتمع وت�سب يف حت�سني 
ج����ودة احل���ي���اة ومب����ا ي��ح��ق��ق روؤي����ة 

اإمارة عجمان. 
وق���دم رائ���د الأع��م��ال حممد اأمر 
يوفره  م��ا  ح��ول  واٍف  �سرح  �سعيد، 
وعالجات  خ���دم���ات  م���ن  امل��ن��ت��ج��ع 
الطبيعي  ك���ال���ع���الج  ت��خ�����س�����س��ي��ة 
والتغذية  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي  وال����ط����ب 
ال�سموم  ال�سحيحة والتخل�س من 
وال�����س��ي��ام ال��ع��الج��ي، واأو����س���ح اأن 
خدماته  تقدمي  يف  يعتمد  املنتجع 
على اأعلى املعاير العاملية باعتباره 
اأول منتجع �سحي خم�س جنوم يف 
واإفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
تعزيز  ع��ل��ى  املنتجع  ي��ح��ر���س  ك��م��ا 

�سراكاته مع كافة اجلهات.
ا�ستعرا�س  مت  ال���ل���ق���اء  وخ�������الل 
ف���ر����س ال���ت���ع���اون ���س��م��ن م���ب���ادرة 
التي  الري������ا�سية”  “املن�سة 
ينف������ذها جمل������س �سيدات اعم�������ال 
برامج  اإط����الق  ب��ه��دف  عجم������ان 
ال�سح�������ة  جم������ال  تدعم  واأن�سطة 
الع�����امة والتوعية باأهمية ممار�سة 

الريا�سة.

•• دبي - وام:

اأكدت املهند�سة فريدة العو�سي رئي�سة جمل�س 
املجل�س  الإم��������ارات ح���ر����س  اأع���م���ال  ���س��ي��دات 
رائدات  متكني  جهود  تعزيز  يف  التو�سع  على 
الأعمال يف القت�ساد الرقمي باعتباره اأولوية 
رئ��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى اأج���ن���دة ع��م��ل امل��ج��ل�����س خالل 

املرحلة املقبلة.
التقنيات  اع��ت��م��اد  اأن  ال��ع��و���س��ي  واأو����س���ح���ت 
الرقمية ب�سورة �ساملة �سيوؤدى اإىل م�ساعفة 
الن�ساء يف القوى العاملة كما  معدل م�ساركة 
ي��رف��ع م��ن دخ����ول رائ�����دات الأع���م���ال يف دولة 
الإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��وج��ه ع���ام اىل 
التناف�سية  م�ستوى  ورف���ع  العاملية  الأ����س���واق 

واجلودة.
الثاين  امل��ن��ت��دى  يف  كلمتها  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
العمل  منظمة  نظمته  ال��ذي  العاملة  للمراأة 
“م�ستقبل رائدات  العربية و عقد حتت �سعار 
الرقمية”،  الق��ت�����س��ادي��ات  ظ��ل  يف  الأع���م���ال 
مب�ساركة  ع��م��ان،  �سلطنة   - �ساللة  مبدينة 
اأعمال  ����س���ي���دات  اأع�������س���اء جم��ل�����س  وف����د م���ن 
الإم��ارات �سم �سعادة الدكتورة امنة خليفة و 
الدكتورة  و  العو�سي  ا�سحاق  حممد  فاطمة 

عائ�سة القطامي و فطيم عبيد ال�سحي .
وقالت رئي�سة جمل�س �سيدات اأعمال الإمارات، 
واملحاور  امل��ن��ت��دى  يف  امل��ت��م��ي��زة  امل�����س��ارك��ة  اإن 
الذي  اله��ت��م��ام  عك�ست  مناق�ستها  مت  ال��ت��ي 
من  القرار  و�سناع  املختلفة  املوؤ�س�سات  توليه 
اأج��ل تعزيز مكانة امل��راأة من رائ��دات العمال 
القت�ساد  يف  وا�سهاماتهن  فعاليتهن  وزي���ادة 
كذلك  عك�س  كما  والعاملي  والقليمي  املحلى 
امل��ك��ان��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت ال��ي��ه��ا امل�����راأة ال��ع��رب��ي��ة و 
الآمال والطموحات التي تعقد عليها ملواجهة 

حتديات التنمية.
اأن اعتماد التقنيات الرقمية  واأكدت العو�سي 
معدل  م�ساعفة  اإىل  �سيوؤدى  �ساملة  ب�سورة 
يرفع  كما  العاملة  القوى  يف  الن�ساء  م�ساركة 
م��ن دخ���ول رائ����دات الأع���م���ال يف املنطقة ايل 
التناف�سية  م�ستوى  ورف���ع  العاملية  الأ����س���واق 
واجلودة وهذا بال �سك حتدى كبر لرائدات 
ملزيد  احل��اج��ة  اأهمية  على  م�سددة  الع��م��ال، 
على  القدرة  لتحقيق  والبتكار  التدريب  من 

املناف�سة وال�ستمرارية.
ونوهت العو�سي خالل كلمتها بالإجنازات التي 
الأخرة  ال�سنوات  يف  الإم���ارات  دول��ة  حققتها 
يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وت��ب��واأه��ا مراكز 

الرقمية،  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  متقدمة 
لفتة اإىل اأنه وفقا لتقرير التناف�سية الرقمية 
املركز  الإم��ارات  2022، احتلت دولة  العاملي 
التناف�سية  الأول عربيا و12 عامليا يف موؤ�سر 
ال�ساد�سة  املرتبة  حققت  اأن��ه��ا  كما  الرقمية، 
عاملياً  الثالثة  واملرتبة  القت�سادي  الإداء  يف 
ال�سابعة  واملرتبة  احلكومية،  الإدارة  كفاءة  يف 
ال�ساد�سة  وامل��رت��ب��ة  الأع���م���ال  ك��ف��اءة  يف  ع�سر 
وهذا  التحتية  البني  جاهزية  يف  والع�سرين 
امل��ت�����س��ارع ي�سهم  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اأن  ي��وؤك��د 
ب����درج����ة ك���ب���رة يف من����و الع����م����ال وازده�������ار 
و  للمجتمعات.  الرفاهية  وحتقيق  القت�ساد 
قانوين  اإط��ار  �سياغة  باأهمية  املنتدى  اأو�سى 

يكفل حقوق رائدات الأعمال وينظم العمل يف 
اإطار القت�سادات الرقمية، وتعزيز وا�ستحداث 
م��ن خالل  ال��رق��م��ن��ة  ل��دع��م  ب��ي��ئ��ات متكينية 
خا�سة  العربية  العاملة  القوى  تاأهيل  اإع��ادة 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  ل���الإن���اث  بالن�سبة 
والثورة  ال�سطناعي  الذكاء  ع�سر  يفر�سها 
التكنولوجية، وتطوير منظومة الإح�سائيات 
واملوؤ�سرات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي بهدف 
الالزمة  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  وتقييم  و�سع 
الرقمي،  الق��ت�����س��اد  يف  امل����راأة  وج���ود  لتعزيز 
لتو�سيع  وتطويرها  الأ�سا�سية  البنى  وتهيئة 
والت�سال  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ���دم���ات 

واإتاحتها للجميع دون متييز.

•• دبي -وام:

اأعلنت جمموعة اخلليج للمالحة القاب�سة “�س.م.ع”، املدرجة 
�سفنها  اإح���دى  ق��ر���س  ���س��داد  ا�ستكمال  املايل”  دب��ي  “�سوق  يف 

بالكامل.
وكانت تبلغ قيمة القر�س املمول من �سركة ر�سملة حوايل 2.7 
مليون دولر وبن�سبة فائدة %12؛ وبالتايل، وبعد اأن مت فك 
اأي  دون  ال�سركة  اإىل  �سيعود  ال�سفينة  ه��ذه  دخ��ل  ف��اإن  ال��ره��ن، 
خ�سومات، مما يعزز ربحية ال�سركة وال�سيولة النقدية خالل 

الفرتة الق�سرة املقبلة.
ياأتي هذا الإجن��از ا�ستكمال جلهود ال�سركة يف خف�س تكاليف 
اأغ�سط�س  يف  للمالحة”  “اخلليج  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  ال��ت��م��وي��ل، 
املا�سي اأنها قامت باإعادة متويل 5 �سفن خم�س�سة لنقل املواد 

البرتوكيماوية وذلك �سمن �سروط جديدة وتف�سيلية.
5 �سنوات  اإعادة متويل متتد اإىل  وجرى التو�سل اإىل اتفاقية 
وبن�سبة هام�س فائدة متدنية ل تتجاوز %4 مما اأتاح لل�سركة 
اأن تويف بجميع التزاماتها لبع�س املقر�سني بالكامل واأن تقلل 
اإعادة  خماطر  جتنب  وبالتايل  لالقرتا�س  الإجمالية  الكلفة 

التمويل يف امل�ستقبل.واأو�سحت ال�سركة اأنها ا�ستطاعت اليوم اأن 
تخف�س كلف التمويل بن�سبة %40 مقارنة بعام 2020، كما 
اأن قيمة الفوائد كانت تبلغ 35 مليون درهم �سنوياً كما بنهاية 
عام 2020، ومن املتوقع اأن يتم تخفي�سها بن�سبة %31 اإىل 
24 مليون درهم بنهاية عام 2022 واأن ت�ستمر بالنخفا�س 
تخفي�س  بن�سبة  اأي   ،2023 بنهاية  دره���م  مليون   18 اإىل 
اأن قيمة الديون كانت تبلغ  2020، كما  %49 مقارنة بعام 
433 مليون درهم بنهاية 2020، مقارنة بقيمة الديون التي 
تعادل 294 مليون اليوم، ومن املتوقع اأن ينعك��������س تاأثر هذه 
الثالث  الربع  اإيجابي يف  ال�سركة ب�سكل  نتائج  الج��راءات على 

لهذا الع�����ام.
وبف�س�����ل الإجراءات املتخ������ذة من قب����ل جمل�س الإدارة و�سيا�سة 
اأي  دون  �سفينتني  اليوم متتلك  ال�سركة  فاإن  التكاليف،  �سبط 
ال�سفن  اأن جميع  اإجناز كبر، حيث  اأو قرو�س، وهو  التزامات 
بال�سابق؛  التمويل  �سركات  اأو  للبنوك  مره������ونة  دوماً  ك��������انت 
وو�سلت ال�سركة اليوم اإىل مرحلة تتيح لها اإعادة متويل اأ�سولها 
اإذا ا�ستدعت احلاجة اأو بيع هذه ال�سفن بغية ا�ستبدالها ب�سفن 

جديدة وبا�ستطاعتها الفوز بعقود ت�سغيلية طويلة الأجل.

•• �شيدين-رويرتز:

اأوكونور  بريندان  الأ�سرتايل  والتدريب  املهارات  وزير  قال 
اأم�س الأحد اإن اأ�سرتاليا توؤيد رفع احلد الأدنى لدخل بع�س 
املهاجرين املوؤقتني مع �سعي احلكومة ل�سد النق�س الوا�سع 

يف املوظفني يف جميع اأنحاء البالد.
وكانت ق�سية هجرة الكفاءات حمط تركيز يف قمة الوظائف 
احلكومية الأ�سبوع املا�سي حيث حث رئي�س الوزراء اأنتوين 
األبانيز على اإيجاد حلول و�سط بني اأرباب العمل والنقابات 

ملعاجلة التحديات القت�سادية الرئي�سية يف البالد.
اأنها �سرتفع عدد املهاجرين  واأعلنت احلكومة يوم اجلمعة 
 35 بزيادة  املالية  ال�سنة  هذه  يف  األفا   195 اإىل  الدائمني 
العاملني  ع��دد  نق�س  م��واج��ه��ة  يف  ال�سركات  مل�ساعدة  األ��ف��ا 

واحلد من العتماد على العمال لفرتات ق�سرة.

وقال اأوكونور يف قناة اإيه.بي.�سي التلفزيونية اإن احلكومة 
�ستدر�س رفع احلد الأدنى لدخل املهاجرين املهرة املوؤقتني 

والذي يبلغ 53900 دولر اأ�سرتايل منذ عام 2013.
وقال “اأعتقد اأنه يجب رفع هذا الإجراء” دون اأن يعلق على 
ما اإذا كان ينبغي رفع احلد اإىل 65 األف دولر اأ�سرتايل مبا 
يتما�سى مع �سيا�سة حزب العمال الذي ينتمي لي�سار الو�سط 

قبل توىل احلكم يف النتخابات العامة يف مايو اأيار.
مهارات  تتطلب  التي  ال�سناعات،  يف  العمالة  نق�س  وتزايد 
اأن  عالية ولكن رواتبها منخف�سة مثل رعاية امل�سنني، بعد 
من  يقرب  ملا  اأ�سرتاليا  ح��دود  كوفيد-19  جائحة  اأغلقت 

عامني.
ويبلغ معدل البطالة يف اأ�سرتاليا الآن اأدنى م�ستوى له منذ 
يف  العمالة  نق�س  �ساهم  وق��د  املئة  يف   3.4 عند  عاما   50
ارتفاع الت�سخم الذي اأدى اإىل انخفا�س الأجور احلقيقية.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- الفجر

اأكتوبر  ت�ست�سيف دولة الإمارات يف 
بطولة   ،2023 امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  م��ن 
للرجال  اجل���ول���ف  ل���ه���واة  ال���ع���امل 
ال�  ن�سختها  يف  وذل����ك  وال�����س��ي��دات، 
33، التي �ستقام على ملعب "النار" 
يف عقارات جمرا يف دبي، يف حدث 
يقام للمرة الأوىل على �سعيد دول 

املنطقة.
وبالإجماع،  الإم��ارات��ي،  امللف  وجنح 
يف ك�سب ثقة اأ�سوات اأع�ساء الحتاد 
الدويل للجولف، وذلك على هام�س 
الجتماع ن�سف ال�سنوي الذي اأقامه 

الحتاد الدويل يف فرن�سا.
وت�سلم الحتاد الإماراتي للجولف، 
البطولة،  ع���ل���م  اأم���������س،  م����ن  اأول 
وذل����ك ���س��م��ن م��را���س��م ح��ف��ل ختام 
الذي   ،32 الن�سخة  "مونديال" 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه 
حتر�س  متبعة  مرا�سم  يف  باري�س، 
على  امل�سيفة  ال���دول���ة  خ��الل��ه  م��ن 
للدولة  ال���ب���ط���ول���ة  ع���ل���م  ت�����س��ل��ي��م 
املقبلة،  الن�سخة  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 
الفرن�سي  الحت���اد  رئي�س  ليتوجه 
للجولف با�سكال جريزوت، بت�سليم 

ال�سيد  ع��ب��داهلل  "م" الطيار  ال��ل��واء 
ال���ه���ا����س���م���ي ن����ائ����ب رئ���ي�������س احت�����اد 
البطولة  علم  الإم��ارات��ي،  اجل��ول��ف 
التي �ستحط الرحال يف ن�سختها ال� 

ب�سيافة الدولة.  33
بطولتني

حتت  املقامة  البطولة  يف  وت�سارك 

ال�����دويل لالعبني  الحت�����اد  م��ظ��ل��ة 
ل��ل��ج��ول��ف، لع��ب��و ولعبات  ال���ه���واة 
امل��ن��ت��خ��ب��ات امل��ن�����س��وي��ة حت���ت مظلة 
الحتاد الدويل، يف مناف�سات جترى 
"كاأ�س  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��دات  اأوًل 
اإ�سبريتو �سانتو"، متبوعًة ب� "كاأ�س 
اإيزنهاور" للرجال البطولة الأعرق 

والأ���س��خ��م ع��امل��ي��اً ل��ل��ه��واة، ع��ل��ى اأن 
لل�سيدات  �سواء  منتخب  كل  يتكون 

اأو الرجال من ثالثة لعبني.

الوفد االماراتي
وجاء التواجد الإماراتي يف الن�سخة 
تراأ�سها  بعثة  عرب  فرن�سا،  يف   32

ال�سيد  ع��ب��داهلل  "م" الطيار  ال��ل��واء 
ال��ه��ا���س��م��ي، ن���ائ���ب رئ��ي�����س الحت����اد 
الفني  امل�ست�سار  ال��زرع��وين  وع���ادل 
العام  املدير  �سكيك  واك��رم  لالحتاد 
منتخب  م�ساركة  بجانب  ل��الحت��اد 
"كاأ�س  م���ن���اف�������س���ات  يف  ال������رج������ال 
اأحمد  ال���ث���الث���ي  ع���رب  اإيزنهاور" 

63 عاملياً، وزميليه  �سكيك امل�سنف 
عبداهلل امل�سرخ، وخالد يو�سف.

�شعادة وترحيب 
عبداهلل  "م" الطيار  اللواء  واأع��رب 
�سعادته  ع����ن  ال���ه���ا����س���م���ي،  ال�����س��ي��د 
لأ�سخم  الإم����������ارات  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 

ح��دث ع��امل��ي ل��ه��واة اجل��ول��ف، وقال 
�سحافية:  ت�سريحات  يف  الها�سمي 
للجولف،  الإم���ارات  احت��اد  "يتطلع 
بالعامل  الرتحيب  اإىل   2023 يف 
املقبلة  الن�سخة  با�ست�سافة  اجمع، 
لل�سيدات  "مونديال" اجلولف  من 
وال��رج��ال، يف ح��دث يرتقبه ع�ساق 

نحو  الطريق  وير�سم  عاملياً،  اللعبة 
النجومية".

على  الإم�����ارات  "حتر�س  واأو����س���ح: 
الدوام يف ا�ست�سافة كربى الأحداث 
البنى  على  بذلك  م�ستندة  العاملية، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ع���م���الق���ة واخل�������ربات 
العالية  والح���رتاف���ي���ة  امل���رتاك���م���ة 
لأب��ن��اء ال��دول��ة، يف اخل���روج بحدث 
املعهودة  ب���ال�������س���ورة  ال���س��ت�����س��اف��ة 
ال��ن��ج��اح��ات، وال��ت��ي ت�سنع من  م��ن 
ا�ستثنائية،  ن�سخة  منها  ح��دث  ك��ل 
ونتطلع يف احتاد الإمارات للجولف، 
ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ذات����ه يف  لل�سر ق��دم��اً 
2023 اإىل تقدمي ن�سخة ا�ستثنائية 

من كاأ�س العامل للجولف".
احتاد  يف  كبرة  "تطلعات  واأختتم: 
ال�سيخ  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���س��ة  اجل���ول���ف 
فاهم بن �سلطان القا�سمي واإخوانه 
ت�سهم  يف  الإدارة،  جمل�س  اأع�����س��اء 
ل��ب��ط��ول��ة كاأ�س  ال���دول���ة  ا���س��ت�����س��اف��ة 
ا�سرتاتيجياتنا  مواكبة  يف  ال��ع��امل، 
�سعيد  ع���ل���ى  ل���ي�������س  الحت����������اد،  يف 
امل�ساهمة يف تطوير اجلولف املحلي 
فح�سب، يف امل�ساهمة على الدوام يف 
تطوير وزيادة انت�سار اللعبة يف دول 

املنطقة".

•• دبي-وام:

لبناء  الإم��������������ارات  احت��������اد  ح���ق���ق 
اإجنازا  البدنية  واللياقة  الأج�سام 
دول���ي���ا مم���ي���زا؛ ب��ح�����س��ول 3 من 
على  الإدارة  جم���ل�������س  اأع���������س����اء 
لبناء  اآ����س���ي���ا  ب����احت����ادي  م��ن��ا���س��ب 
خالل  البدنية،  واللياقة  الأج�سام 
اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة يف 

قرغيز�ستان.
ع�سوية  ج����وه����ر  اأح�����م�����د  ون��������ال 
الآ�سيوي  الحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
ظبوي  بن  واأحمد  الأج�سام،  لبناء 
اإدارة  جمل�س  ع�سوية  ال��ف��ال���س��ي 

البدنية،  للياقة  الآ�سيوي  الحت��اد 
الغي�س  في�سل  ال����دويل  واحل��ك��م 
العام  الأم������ني  م��ن�����س��ب  ال���زع���اب���ي 

الآ�سيوي  ب��الحت��اد  احلكام  للجنة 
لبناء الأج�سام.

العمومية  اجلمعية  اجتماع  وعقد 

ع��ل��ى ه��ام�����س ب��ط��ول��ة اآ���س��ي��ا لبناء 
ق���رغ���ي���ز����س���ت���ان،  يف  الأج�����������س�����ام 
وح�����س��ره رئ��ي�����س الحت����اد الدويل 
�سانتوجا،  روفائيل  الدكتور  للعبة 
وال�سيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف 
ال�����س��رق��ي رئ��ي�����س احت����اد الإم�����ارات 
البدنية،  واللياقة  الأج�سام  لبناء 
رئي�س  نائب  والدكتور عادل فهيم 
الحتاد الدويل وعدد من القيادات 

الريا�سية.
ال�سرقي  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  واأه����دى 
الريا�سية  ال����دول����ي����ة  امل���ن���ا����س���ب 
للريا�سة  العامة  للهيئة  اجلديدة 
الإم����ارات،  يف  الريا�سية  والأ���س��رة 

لأبناء  وال��ن��ج��اح  التوفيق  متمنيا 
مبا  املقبلة،  مهامهم  يف  الإم����ارات 
يف  الريا�سة  دور  تعزيز  يف  ي�سهم 

تطور املجتمع.
اأن احت��اد الم����ارات حري�س  واأك���د 
ع���ل���ى ال����ت����ع����اون م�����ع الحت���������ادات 
والعربية  وال���دول���ي���ة  الآ����س���ي���وي���ة 
بناء  ريا�سة  ت��ط��ور  يف  للم�ساهمة 

الأج�سام واللياقة البدنية .
ال���ي���وم الأول  و���س��ه��دت م��ن��اف�����س��ات 
ب��داي��ة مم��ي��زة لالعبي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
الإمارات يف مناف�سات بناء الأج�سام 
ملونة  ميداليات   10 ب��اإح��رازه��م 

ف�سيات" . و3  ذهبيات   5"

لكرة  الأرجنتيني  ال��دوري  �سدارة  اإىل  بالتا  ل  خيمنا�سيا  ارتقى 
اإطار  يف   1-3 اإندبنديينتي  �سيفه  على  تغلبه  بعد  موؤقتاً  القدم 

اجلولة ال�17 من البطولة.
)ق34(  دوم��ي��ن��ج��ي��ز  ب��ن��خ��ام��ني  ع��رب  خيمنا�سيا  ث��الث��ي��ة  ج����اءت 
فيما  )ق56(  كونتني  ونيكول�س  )ق52(  مورالي�س  وليوناردو 

�سجل لياندرو فرنانديز هدف ال�سيوف الوحيد )ق12(.
البطولة  مت�سدراً  نقطة  وبفوزه رفع خيمنا�سيا ر�سيده اإىل 33 

الذي  ت��وك��وم��ان  اأتلتيكو  م��ن  الأول  امل��رك��ز  ان��ت��زع  ح��ي��ث  م��وؤق��ت��اً، 
مباراته  اأن��ه مل يخ�س  اإل  واح��دة  نقطة  بفارق  للو�سافة  تراجع 
نقطة   15 عند  اإندبنديينتي  ر�سيد  جتمد  فيما  بعد،  باجلولة 
بعد  نقطة  ب�28  ال��راب��ع  للمركز  را�سينج  و�سعد   .25 امل��رك��ز  يف 
تغلبه على �سيفه اأرخنتينو�س جونيورز بهدف دون رد من توقيع 
ليتجمد  )ق77(،  مرماه  يف  باخلطاأ  لنزلوتا  فيدريكو  احلار�س 

ر�سيد الزوار عند 27 نقطة يف املرتبة ال�ساد�سة.

 1-2 ال�سبت فاز تيغري على م�سيفه لنو�س  باقي مباريات  ويف 
و�سارميينتو على م�سيفه األدو�سيفي بنف�س النتيجة ونيويلز اأولد 
بويز على م�سيفه فيليز �سار�سفيلد بهدف دون رد ورو�ساريو على 

�سيفه تايري�س بهدف نظيف.
على  اأوراك���ان  بفوز  املا�سي  اخلمي�س  انطلقت  قد  اجلولة  وكانت 
�سيفه �سنرتال كوردوبا بهدفني نظيفني، ومن املقرر اأن ت�ستكمل 

اليوم الأحد وتختتم اليوم الثنني.

البدنية واللياقة  االأج�شام  بناء  »اآ�شيوية«  افتتاح  يف  لالإمارات  ميداليات  و10  دولية  منا�شب   3

خيمنا�شيا يرتقي اإىل �شدارة الدوري 
االأرجنتيني موؤقتًا

االأعرق واالأ�شخم عامليًا للمرة االأوىل يف دول املنطقة

االإمارات ت�شت�شيف مونديال اجلولف يف 2023  

•• الفجرية -وام:

اأّكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرة على دور النوادي واملوؤ�س�سات الريا�سية 
يف تن�سيط احلركة الريا�سية بالدولة، واأهمّية اإقامة املناف�سات والألعاب الريا�سية داخل الدولة اأو 
خارجها بهدف اكت�ساب اخلربة وحتقيق نتائج م�سرفة ن م�سراً اإىل دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة للن�ساط الريا�سي يف الإمارة، مبا ي�سهم يف 

تعزيز ح�سور الدولة يف القطاع الريا�سي عاملياً.
الفجرة  لنادي  الرابع  ال�سنوي  اخلتامي  الفجرة، احلفل  �سمو ويل عهد  ذلك خالل ح�سور  جاء 
املناف�سات  تنظيم  يف  ال��ن��ادي  بجهود  �سمّوه  واأ���س��اد  بالفجرة.  نوفوتيل  فندق  يف  القتالية،  للفنون 

امل�ساركة  يف  للريا�سيني  حافزاً  ي�سكل  مما  العام،  م��دار  على  القتالية  الأل��ع��اب  وبطولت  الريا�سية 
الفاعلة وتعزيز الن�ساط الريا�سي يف اإمارة الفجرة، ويدعم جهود الدولة يف قطاع الريا�سة عامًة، 
واألعاب الدفاع عن النف�س خا�سًة، على امل�ستوى العاملي. والقى العميد اأحمد حمدان الزيودي املدير 
التنفيذي لنادي الفجرة للفنون القتالية كلمة اأكد فيها على امل�ستوى الدويل الذي و�سل اإليه نادي 
الفجرة للفنون القتالية بف�سل الدعم املطلق من �سمو ويل عهد الفجرة وتفاين اأع�سائه جميعا 
امل�ستقبل يعد بالأف�سل والجمل . وكّرم �سمو ويل  النتائج ؛ لفتا ان  كبارا و�سغارا لتقدمي اف�سل 
العهد، خالل احلفل، ال�سركاء الداعمني للنادي واأن�سطته ال�سنوية، واأ�سحاب الإجنازات الريا�سية 
�سعيد  على  متقدمة  مراكز  على  احلا�سلني  املميزين  الالعبني  �سموه  كرم  كما  والدولية،  املحلية 

البطولت الدولية. ح�سر احلفل عدد من مدراء املوؤ�س�سات الحتادية واملحلية.

حممد ال�شرقي ي�شهد احلفل اخلتامي ال�شنوي لنادي الفجرية للفنون 
القتالية ويكرم ال�شركاء واأ�شحاب االإجنازات الريا�شية
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الفجر الريا�ضي

•• ح�شن �شيد اأحمد – العني 

اأدن�����������وك  دوري  ع����ج����ل����ة  دارت 
-2022 ل��ل��م��و���س��م  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
انتظار  طول  بعد  جمدداً    2023
خ��ا���س��ة م���ن ق��ب��ل اجل��م��اه��ر التي 
ملتابعة  خفت من كل ح��دب و�سوب 
م��ب��اري��ات ف��رق��ه��ا ح���اًل وت���رح���اًل ، 
ف��ك��ان اجل��م��ه��ور ه��و ال��ن��ج��م الأول 
للمو�سم  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل���ول���ة  يف 
القوي  الدوري بح�سوره  وم�سابقة 
اأ�سهمت  التي  الإيجابية  وم��وؤازرت��ه 

يف تعزيز حما�س الالعبني.
ورغ����م����اً ع����ن م���ع���ان���اة ال����ف����رق من 
معدلت  وارت���ف���اع  الطق�س  ح����رارة 
اإ���س��اف��ة ملعاناة ال��ب��داي��ة ،  ال��رط��وب��ة 
 2-2 اأوف��ت قمة الو�سل وال��وح��دة 
والتطلعات  ال��وع��ود  بكل  زعبيل  يف 
اجلماهرية الكبرة مب�ساهدة قمة 
واح���داً  ول���و ملمحاً  ك��روي��ة حت��م��ل 
م���ب���اري���ات  كال�سيكو  م��الم��ح  م���ن 
ال�سعادة  واأ����س���ح���اب  الم����رباط����ور 

القدمية.

دوري اجلماهري 
النجم  دوري�����ن�����ا   ج���م���اه���ر  ك���ان���ت 
ت��األ��ق��اً يف �سماء  الأك����رث  احل��ق��ي��ق��ي 
 ، للم�سابقة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل���ول���ة 
الرائعة  وم����وؤازرت����ه����ا  ب��ح�����س��وره��ا 
الالعبني  م��ن��ح  ال�����ذي  وت��ف��اع��ل��ه��ا 
�����س����ح����ن����ات اأك���������رب م������ن احل���م���ا����س 
وكانت   ، ا����س���ع���اده���ا  يف  وال���رغ���ب���ة 
راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم��ارات��ي��ة قد 
جماهر  دوري  م�����س��اب��ق��ة  ح���دث���ت 
بطولة دوري اأدنوك للمحرتفني يف 
ن�سختها الثانية ببع�س التعديالت 
والتفاعل  احل�سور  لتعزيز  هدفت 
اجل��م��اه��ري يف م��درج��ات دوري��ن��ا ، 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��وزي��ع اجل��وائ��ز بنهاية 
ك���ل ج���ول���ة م���ن اجل������ولت ال����� 26 

للم�سابقة.
لالأندية  ج��وائ��ز  الرابطة  ر���س��دت   
لفئتي  جماهرًيا   ح�سوًرا  الأك��رث 
و"النادي  امل�سيف"  "النادي 
ال�سيف" للمركزين الأول والثاين 
اأدن������وك  دوري  م����ن  ج���ول���ة  ك����ل  يف 
ي��ح�����س��ل  مبوجبها  ل��ل��م��ح��رتف��ني، 

�سمن   الأول  املركز  �ساحب  النادي 
األف   60 على  امل�سيف  النادي  فئة 
املركز  دره��م، فيما يح�سل �ساحب 

الثاين على 40 األف درهم.
"النادي ال�سيف" الذي   ويح�سل  
يحقق اأعلى ح�سور جماهري على 
األف درهم ، يليه �ساحب املركز   40
الثاين الذي يح�سل على 30 الف 

درهم.
وا����س���رتط���ت ال���راب���ط���ة ب�����اأن  يكون 
الأدن�����ى حل�����س��ور اجلماهر  احل���د 
 ، امل�سيف  للنادي  م�سجع   2500

و700 للنادي ال�سيف.

كبوة حامل اللقب 
اأدن�����وك  ل��ق��ب دوري  ح���ام���ل  اأف���ل���ت 
ب�سعوبة  العني  فريق  للمحرتفني 
فر�س  ال��ذي  عجمان  م�سيفه  م��ن 
ليلة  يف  ملثله   بهدف  التعادل  عليه 
ال��ربك��ان وع��ان��ى �سيفه  ت��األ��ق فيها 
العيناوي اأميا معاناة ليعود بنقطة 

وحيدة من ا�ستاد را�سد بن �سعيد.
العيناوي  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ي��ق��دم  مل 

ال��ك��ث��ر يف امل����ب����اراة رغ����م امل�������وؤازرة 
التي  جل���م���اه���ره  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
ح�������س���رت وت������واج������دت ب���ك���ث���اف���ة يف 

مدرجات ملعب املباراة.
ال��ع��ني وتراجع  ت��ب��اع��دت خ��ط��وط   
م�ستوى  عدد من اأوراقه الأ�سا�سية 
خ���ا����س���ة ه����داف����ه ال����ت����وج����ويل لبا 
�سفيان  امل��غ��رب��ي  واجل���ن���اح  ك���ودج���و 

رحيمي وحار�سه خالد عي�سى.
وجد هداف العني لبا كودجو دعم 
وموا�ساة رائعة من جماهر العني 
على  �سفحته  ع��ل��ى  تعليقه  ع��ق��ب 
نتيجة  على   الجتماعي  التوا�سل 
امل����ب����اراة واه��������داره رك���ل���ة ج�����زاء يف 

الوقت القاتل. 

البطائح تاألق مبكر 
ف����اج����اأ ال�����ق�����ادم اجل����دي����د ل������دوري 
البطائح م�سيفه  املحرتفني فريق 
بثنائية  عليه  ب��ال��ف��وز  كلباء  احت���اد 
نظيفة يف مباراة راقية من الراقي 
ال�������ذي اأح��������رج اأ�����س����ح����اب الأر��������س 
املباراة  الأف�����س��ل يف  ال��ط��رف  وك���ان 

الإي����راين  اأب���ن���اء  اأداء  ج���اء  بينما   ،
للطموحات  فرهاد جميدي خميباً 
ر���س��م��ت��ه��ا جماهر  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رة 
الر�سائل  ب��ع��د  خ�����س��و���س��اً  ال��ن��م��ور 
اأر�سلها جم��ي��دي يف  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
الإعالم عن جاهزية وقوة و�سطوة 

النمور.
وبدا  كبرة  بواقعية  البطائح  لعب 
زاناردي  كايو  الربازيلي  مدربه  اأن 
املرتاكمة  خ����ربات����ه  م����ن  ا����س���ت���ف���اد 
على  بلعبه  الم���ارات���ي  ال����دوري  يف 
منها هديف  جاء  التي  كلباء  اأخطاء 
ب����دوري  الأول  ظ���ه���وره  يف  ف��ري��ق��ه 
الهدف  ج��اء   ، للمحرتفني  اأدن���وك 
الربازيلي  م��ه��اج��م��ه  م����ن  الأول 
اأن  قبل   7 الدقيقة  يف  دو  لورن�سي 
ي�سجل ال��ربت��غ��ايل ج��واو ب��ي��درو يف 

الدقيقة 9+90.

دورينا  ملدربي  جن�شيات   10
�سيكون  اجل��دي��د  امل��و���س��م  اأن  ي��ب��دو 
وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��اً ب�سبب  ق��وي��اً وح��ام��ي��اً 
ا�ستعدادات الأندية املبكرة  والتنوع 

لتعدد  الكروية  امل��دار���س  يف  الكبر 
ج��ن�����س��ي��ات م���درب���ي دوري���ن���ا ، حيث 
امل���در����س���ة ال�����س��رب��ي��ة بقوة  حت�����س��ر 
، ه��م : مدرب  3 م��درب��ني  ب��وج��ود 
دبا  م������درب   ،  ، ن��ي��ب��و���س��ا  ال���ظ���ف���رة 
عجمان  م���درب   ، زوران  ال��ف��ج��رة 
غوران ، و املدر�سة الربتغالية حيث 
، ومدرب  كارفلهال  الوحدة  م��درب 

، واملدر�سة  �سباب الأه��ل��ي ج���اردمي  
اولريو  املخ�سرم  ع��رب  الرومانية 
ومدرب   ، ال�سارقة  م��درب  كوزمني 
ومدرب  اي�سايال.  دانيال  يا�س  بني 
مدرب  الربازيلية  للمدار�س  واح��د 
البطائح كايو زاناردي ، الهولندية 
م���درب اجل��زي��رة م��ار���س��ي��ل ك��اي��زر ، 
خوان  الو�سل  م��درب  الأرجنتينية 

خورفكان  م��درب  وهنالك   ، بيتزي 
املدرب  ميثل  العنربي  عبدالعزيز 
الإماراتي والعربي ، ومدرب العني 
الأوك���������راين ���س��رج��ي ري���ب���روف. 
وحت�سر يف املو�سم اجلديد املدر�سة 
الأمل��ان��ي��ة والإي���ران���ي���ة ع��رب مدربي 
وفرهاد   ، ف��ي��ن��ك  ت��و���س��نت  ال��ن�����س��ر 

جميدي مدرب احتاد كلباء.

الوعود   بكل  اأوفت  والوحدة  الو�شل  • قمة 
حمفزة  الرابطة  وجوائز  مبكرًا  ا�شتعل  اجلماهري  • دوري 

•• الذيد – الفجر
البطولة  مناف�سات  بنجاح  اختتمت 
ال���ودي���ة ل��ل��رم��اي��ة ال��ه��وائ��ي��ة 10 م 
نظمها  والتي  وامل�سد�س(  )البندقية 
ن����ادي ال��ذي��د ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى اأر����س 
على  النادي  و�سالة  الرماية  ميدان 
اأندية   4 مب�����س��ارك��ة  اأي������ام   3 م�����دار 
للرماية بالدولة، نادي الن�سر ونادي 
ال�����س��ارق��ة لريا�سة  ون����ادي  ال�����س��ارق��ة 

املراأة ونادي الذيد. 
وح��ف��ل��ت م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة التي 
40 لعبا  اأكرث من  �سهدت م�ساركة 

ولعبة من فئات النا�سئني وال�سباب 
وال�سيدات  وال�����رج�����ال  ل��ل��ج��ن�����س��ني 
الإثارة والتحدي رغم اإقامتها و�سط 

الإجراءات الحرتازية. 

احل�شور والتتويج 
وتتويج  اخل����ت����ام  م���را����س���م  و����س���ه���د 
خليفة  من  كل  والفائزات  الفائزين 
مبارك بن دملوك ع�سو جمل�س اإدارة 
و���س��امل �سيف اجلابري  ال��ذي��د  ن��ادي 
بن  وع��ل��ي  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر 
ن���وم���ة ال��ك��ت��ب��ي امل�����س��رف ال���ع���ام على 
اللعبة بالنادي رئي�س اللجنة املنظمة 

ون�سرين علي بن دروي�س رئي�س ق�سم 
بنادي  الن�سوية  الريا�سية  الأن�سطة 
الأندية  ممثلي  من  والعديد  الن�سر 
امل�ساركة، ومت تتويج الثالثة الأوائل 
ولكافة  م�����س��اب��ق��ة  ك���ل  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
الفئات العمرية والرجال وال�سيدات 

بالدروع والهدايا التذكارية.

م�شد�س ال�شيدات ن�شراوي  
�سيدات  10م  امل�سد�س  م�سابقة  ويف 
ح�سلت بنات الن�سر على املركز الأول 
مبجموع  اأحمد  منال  الالعبة  بفوز 
�سهيل  اآل  غاية  وحلت  نقطة   550

بال�سارقة  امل���راأة  ريا�سة  من   548
ثانية وزميلتها جواهر املازمي 538 
ثالثة ولعبة الن�سر كرمية موقاف 

رابعة.   537
�سيدات ريا�سة املراأة 

م   10 ال���ب���ن���دق���ي���ة  م�������س���اب���ق���ة  ويف 
���س��ي��دات نادي  ���س��ي��ط��رت  ل��ل�����س��ي��دات 
ال�سارقة للفتيات على املراكز الثالث 
تهلك  يا�سمني  الالعبة  بفوز  الأوىل 
الأول  ب��امل��رك��ز   614.0 مب��ج��م��وع 
مبجموع  ع��ل��ي  اآل  ���س��روق  وزميلتها 
و�سم�سة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز   607.1

الظهوري 605.7 باملركز الثالث.

م�شابقات امل�شد�س  
– رجال  10م  امل�سد�س  ويف م�سابقة 
املراكز  ال���ذي���د  ن�����ادي  رم�����اة  ح�����س��د 
الثالثة الأوىل بفوز اأحمد الأمري 
طاهر  واأم���ني  الأول  باملركز   561
566 ثانياً وحممد �سالح ال�سام�سي 

ثالثاً.  552

البندقية لرجال الذيد 
ودان�����ت ���س��ي��ط��رة رج����ال ال���ذي���د على 
م�سابقة  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة  امل��راك��ز 
10 م رجال بفوز الالعب  البندقية 
اإبراهيم خليل باملركز الأول 621.7 

 613.6 ال��ي��م��اح��ي  ���س��امل  وال���ث���اين 
والثالث ح�سني اليا�سي 590.2.

نا�شئي البندقية للذيد 
ووا����س���ل رم�����اة ن�����ادي ال���ذي���د ح�سد 
بفوزهم  ب��ال��ب��ط��ول��ة  الأوىل  امل���راك���ز 
م�سابقة  يف  الأوىل  الثالثة  باملراكز 
بفوز  ن���ا����س���ئ���ني  10م  ال���ب���ن���دق���ي���ة 
 610.3 حم���م���د  ����س���ال���ح  ���س��ل��ط��ان 
باملركز الأول والثاين من�سور �سالح 
حممد 587.7 والثالث زايد �سالح 

.562.6

م�شد�س 10م - نا�شئني
م�سابقة  يف  الأول  امل���رك���ز  وح�����س��د 
النا�سئني  ب��ف��ئ��ة  م   10 امل�������س���د����س 
 553 �سالح  كامل  حممد  ال��الع��ب 
م��ن ن���ادي ال�����س��ارق��ة وال��ث��اين زميله 
وال���ث���ال���ث   ،547 ����س���ي���ف  ع����ب����داهلل 

عبداهلل اآل علي 539 نادي الذيد.

تهنئة و�شكر 
امل�سرف  الكتبي  نومة  بن  علي  تقدم 
ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ل��ع��ب��ة ب��ال��ن��ادي رئي�س 
للفائزين  بالتهنئة  املنظمة  اللجنة 
ومقدماً  البطولة  بهذه  وال��ف��ائ��زات 

امل�ساركة  الأن����دي����ة  جل��م��ي��ع  ال�����س��ك��ر 
بالرعاية  وم�������س���ي���داً  ب���ال���ب���ط���ول���ة، 
اإدارة الأندية  والهتمام التي توليها 
اجلن�سني،  م���ن  ولع��ب��ي��ه��ا  ب��ال��ل��ع��ب��ة 
ا�ستعداد النادي على تنظيم  وموؤكداً 
وا�ست�سافة اأي بطولة بهذه الريا�سة 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام وال��ت��ي ت��اأت��ي وفق 
ت��وج��ي��ه��ات ���س��ع��ادة ���س��امل حم��م��د بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  هويدن 

النادي. 

اأهم م�شاهد اجلولة االأوىل لدوري اأدنوك للمحرتفني 

حامل اللقب العيناوي ي�شقط يف فخ التعادل اأمام عجمان 

ختام ناجح للبطولة الودية للرماية بنادي الذيد  

بنات الن�شر وفتيات ال�شارقة يتاألقن ببطولتي امل�شد�ص
اأبناء الذيد ي�شيطرون على م�شابقات البندقية  
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هديف  ورودري���غ���و  ج��ون��ي��ور  فيني�سيو�س  ال��ربازي��ل��ي��ان  �سجل 
ب��ط��ل ال����دوري الإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم ري���ال م��دري��د وق���اداه 
ال�سدارة  يف  منفرداً  ليم�سي   1-2 بيتي�س  ري��ال  على  للفوز 
فيما  ال��راب��ع��ة،  املرحلة  مناف�سات  �سمن  الكاملة  بالعالمة 
وا�سل بر�سلونة مطاردته لغرميه اللدود بفوزه على م�سيفه 

اإ�سبيلية -3�سفر.
بفارق  متقدماً  نقطة   12 اإىل  ر�سيده  امللكي  ال��ن��ادي  ورف��ع 
نقطتني عن بر�سلونة املتقدم للمركز الثاين، وبفارق 3 نقاط 
اأتلتيكو  ج���اره  ع��ن  ن��ق��اط  و5  للثالث،  امل��رتاج��ع  بيتي�س  ع��ن 

ال�ساد�س املتعادل مع م�سيفه ريال �سو�سييداد 1-1.
قبل  ممكنة  طريقة  باأف�سل  ري��ال  وحت�سر 

الدفاع عن  اأي��ام من انطالق حملة  ثالثة 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  مل�سابقة  بطاًل  لقبه 
�سلتيك  اأم�����ام  م��ب��اري��ات��ه  ي�ستهل  ح��ي��ث 
على  امل��ج��م��وع��ات.  دور  يف  ال�سكتلندي 

ويف  برنابيو"  "�سانتياغو  م��ل��ع��ب 
اأم���ام جماهره  ل��ري��ال  م��ب��اراة  اأول 

افتتح  ليغا"،  "ل  يف  املو�سم  ه��ذا 
ف���ي���ن���ي�������س���ي���و����س ج���ون���ي���ور 

انزلق  بعدما  التا�سعة  الدقيقة  يف  امللكي  للنادي  الت�سجيل 
ال��ربت��غ��ايل روي  اإدغ����ار غون�سالي�س واحل��ار���س  امل��داف��ع  ب��ني 
�سيلفا و�سدد الكرة من فوق احلار�س، قبل اأن يعادل �سرخيو 
رودريغو  ومنح   .)17( ال�سابق  مدريد  ري��ال  لعب  كانالي�س 
اذ  جانبه  اإىل  احل��ظ  وق��ف  بعدما  لفريقه  ال��ث��الث  ال��ن��ق��اط 
الوروغ��وي��اين فيدي  بعد متريرة من  ال�سباك  ك��رة يف  �سدد 
ث��وان قليلة من دخ��ول الأخ��ر بدياًل  فالفردي )65( بعد 
للفرن�سي اإدواردو كامافينغا. اأثنى الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي 
"هو مهاجم مميز لأن��ه ي�ستطيع  ري��ال على رودريغو  م��درب 
للغاية  وذك���ي  للغاية  �سريع  ه��و  م��رك��ز.  اأي  يف  اللعب 
بدون الكرة". واأ�ساف "فرتة التعلم انتهت وهو 
لع���ب يف ري���ال م��دري��د م��ن ك��ل النواحي". 
اأر�س  على  املنتظرة  القارية  املواجهة  وعن 
بفرتة جيدة  "الفريق مير  قال  �سلتيك، 
"�ستقام  وت���اب���ع  كبرة"،  ث��ق��ة  م���ع  الآن 
اأه��م م��ب��اراة يف اجل��زء الأول م��ن املو�سم 
الثالثاء. �سنواجه فريقاً يقدم اأداًء رائعاً 
و�سيكون الأمر �سعباً". وخرج ريال فائزاً 
م���ن امل���ب���اراة ال��ت��ي ج��م��ع��ت ب���ني فريقني 
املرحلة  ه��ذه  قبل  للخ�سارة  يتعر�سا  مل 
وفازا يف جميع مبارياتهم الثالث. وخ�سر 
الذي  فقر  نبيل  الفرن�سي  لع��ب��ه  بيتي�س 
ا����س���ط���ر مل����غ����ادرة امل���ل���ع���ب يف 
الدقيقة 11 جراء 
�سه  تعر

ل�سابة يف اأوتار ركبته اليمنى ليحل بدًل منه لوي�س اأنريكه. 
الدويل  الو�سط  لالعب  قوية  �سربة  ال�سابة  ه��ذه  وتعترب 
"الديوك" اإىل  يحلم مبرافقة منتخب  كان  ال��ذي  الفرن�سي 
فوزه  بر�سلونة  وحقق  اجل���اري.  العام  نهاية  قطر  مونديال 
�سان�سي�س  "رامون  توالياً، يف مباراة قوية على ملعب  الثالث 
الأّول  ال�سوط  الأندل�سي يف  النادي  بيخوان"، عاقب خاللها 
بالهجمات املرتدة معتمداً على "رزمة" من الوافدين اجلدد 
"ل  يف  اأه��داف��ه  اّول  يف  الت�سجيل  رافينيا  الربازيلي  افتتح  اذ 
البولندي  واأ���س��اف   )21( "البالوغرانا"  بقمي�س  ليغا" 
الفرن�سي  اأول متريرة من  الثاين بعد  روبرت ليفاندوف�سكي 
جول كونديه يف ثاين مباراة له )36(. ورفع الهداف الدويل 
البولندي ر�سيده اإىل 5 اأهداف يف 4 مباريات يف الدوري هذا 
باملهاجم  هرناندي�س  ت�سايف  امل��درب  ي�ستبدله  اأن  قبل  املو�سم، 
اأن�سو فاتي يف الدقيقة 74. يف املقابل، بدا اإ�سبيلية فو�سوياً 
هدف  منها  ت�سلل،  ح��الت   5 �سده  احت�سب  اذ  الهجمات  يف 
ال�سوط  بر�سلونة  وا�ستهل   .)12( لميال  اإريك  الأرجنتيني 
ال��ث��اين ب��ا���س��اف��ة ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ع��رب امل��داف��ع ال�����س��اب اإريك 
غ��ار���س��ي��ا ب��ت��م��ري��رة حا�سمة ث��ان��ي��ة م��ن ك��ون��دي��ه ب��ع��دم��ا حّول 

املنطقة  داخل  21 عاماً  ال�  ابن  تابعها  براأ�سه  الكرة 
يف ال�سباك )50(. وطماأن بر�سلونة قبل اأربعة 

اأيام من ا�ستقباله فيكتوريا بلزن الت�سيكي يف 
لدوري  املجموعات  دور  ج��ولت  م�ستهل 

الثاين  ال��ق��ط��ب  الب���ط���ال. وف�����س��ل 
العودة  يف  م��دري��د  للعا�سمة 

التعادل  من  باأف�سل 

4 اي��ام من  1-1، وذل��ك قبل  اأم��ام م�سيفه ري��ال �سو�سييداد 
م�سابقة  من  املجموعات  دور  يف  الربتغايل  بورتو  مواجهته 
الت�سجيل بف�سل  اأتلتيكو  افتتح  اأوروب��ا. �سريعاً،  اأبطال  دوري 
األفارو موراتا الذي حّول ب�سهولة ركنية من البلجيكي يانيك 
كارا�سكو يف ال�سباك )5(، يف ثالث اأهدافه هذا املو�سم. وتواىل 
ت�سديدة  اأبرزها  الفر�س،  اه��دار  على  البا�سكي  النادي  لعبو 
من دافيد �سيلفا �سهلة مبا�سرة عند احلار�س ال�سلوفيني يان 
اأوبالك )11(، اأنقذ القائم الأمين لالأخر كرة القائد ميكيل 
مرينو )15( ، قبل اأن يتدخل مرة ثانية لبعاد ت�سديدة من 

20 مرتاً لرباي�س مندي�س )21(. واعتقد اأتلتيكو انه 
احلكم  ان  اإًل  الثاين،  �سجل 

الفيديو  ا�ستعان بحكم 
اآر"  اآي���ه  "يف  امل�����س��اع��د 

للغاء هدف موراتا 
ب�������ع�������دم�������ا مل���������س 

ال������ربت������غ������ايل 
ج������������������������واو 

اأن  قبل   ،)31( لزميله  التمرير  قبل  بيده  ال��ك��رة  فيليك�س 
يتدخل احلار�س األيخاندرو رميرو لنقاذ كرة من 30 مرتاً 
ا�سطدمت  خيميني�س  خو�سيه  الوروغ��وي��اين  اأتلتيكو  ملدافع 
اأدرك  ال��ث��اين،  ال�سوط  بداية  وم��ع   .)38( بالعار�سة  لحقاً 
اأخ���راً  ال��واف��د  ال��ب��دي��ل  راأ���س��ي��ة  بف�سل  ال��ت��ع��ادل  �سو�سييداد 
املو�سم  اأهدافه هذا  اأوم��ار �سديق )55( يف ثالث  النيجري 
اإلت�سي  اأم��ام  اأملريا  ال�سابق  فريقه  �سجل هدفني مع  اأن  بعد 
1-1 واإ�سبيلية 2-1 يف املرحلتني املا�سيتني، قبل اأن يلغي "يف 
وكالعادة،  الت�سلل )77(.  بداعي  له  اآر" هدفاً  اآيه 
اأتلتيكو  م��درب  �سيميوين  دييغو  الأرجنتيني  دفع 
اأنطوان غريزمان يف الدقيقة  مبهاجمه الفرن�سي 
مواطنه رودريغو دي بول، اإل اأن  من  بدًل   66
الأخر ف�سل يف تبديل نتيجة اللقاء كما فعل 
اأمام فالن�سيا بت�سجيله هدف الفوز بعد 
املرحلة  يف  دخ��ول��ه  م��ن  دقيقتني 

املا�سية.

•• اأبوظبي-وام:

مناف�سات  اأم���������س  م�������س���اء  اخ���ت���ت���م���ت 
ب��ط��ول��ة الإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة ملحرتيف 
اجل��وج��ي��ت�����س��و، وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا احتاد 
مع  بالتعاون  للجوجيت�سو  الإم����ارات 
اجلوجيت�سو  ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة 

يف العا�سمة اأبوظبي.
اخلتامي  ال���ي���وم  م��ن��اف�����س��ات  وح�����س��ر 
املنعم  عبد  ���س��ع��ادة  م��ن  ك��ٌل  للبطولة 
الإماراتي  الها�سمي رئي�س الحتادين 
لرئي�س  الأول  ال���ن���ائ���ب  والآ����س���ي���وي 
الحتاد الدويل للجوجيت�سو، و�سعادة 
رئي�س  نائب  ال��ظ��اه��ري  �سامل  حممد 
احتاد الإمارات للجوجيت�سو، والعميد 
حممد حميد بن دملوج الظاهري ع�سو 
جمل�س اإدارة الحتاد، واملهند�سة هنادي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال���ك���اب���وري  خ��ل��ي��ف��ة 
عن  الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  لنادي 
عام  م��دي��ر  ال��ب��ح��ري  وط���ارق  النف�س، 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو،  رابطة 
الفنية  املنهايل مدير الإدارة  ومبارك 
وعدد  للجوجيت�سو  الإم����ارات  ب��احت��اد 
والأكادمييات  الأن��دي��ة  م�سوؤويل  م��ن 

بالدولة.
الثاين  ال���ي���وم  يف  ال����ن����زالت  وح��ف��ل��ت 
وقوة  والندية  احلما�س  م��ن  بالكثر 

اجلماهر  ه���ت���اف���ات  و����س���ط  الأداء، 
احل��ا���س��رة مل����وؤازرة الأب��ط��ال، ومتكنت 
اأكادميية كوماندو جروب من حتقيق 
يف  الريا�سية  ب��امل��ز  وح��ل��ت  ال�����س��دارة، 
يف   A.F.N.Tو ال��و���س��ي��ف  م��رك��ز 
الدول  ت�سنيفات  ويف  الثالث.  امل��رك��ز 
ك���ان���ت ال�������س���دارة م���ن ن�����س��ي��ب دول���ة 
الإم���������ارات م��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى ال���ربازي���ل 
املركز  يف  كولومبيا  وحلت  الو�سيف، 
ال��ث��ال��ث. واأ����س���اد ���س��ع��ادة حم��م��د �سامل 
الظاهري نائب رئي�س احتاد الإمارات 
الفنية  ب����اجل����وان����ب  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
املتميز،  التحكيمي  والأداء  للبطولة، 
الكبر،  اجل����م����اه����ري  واحل���������س����ور 
ال���ت���ي حققها  الإي���ج���اب���ي���ة  وال���ن���ت���ائ���ج 
اأم���ام جمموعة من  اأب��ط��ال الإم����ارات 
اأب�����رز ال��الع��ب��ني ال��ع��امل��ي��ني ..وق�����ال: 
حت�سرية  حمطة  البطولة  "�سّكلت 
الذين  ل���الع���ب���ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ه��م��ة 
 14 الن�سخة  يف  للم�ساركة  يطمحون 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  ل��ب��ط��ول��ة 

اجلوجيت�سو".
"حققت  ال������ظ������اه������ري:  واأ���������س��������اف 
ب��ط��ول��ة الإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة ملحرتيف 
املكا�سب  م���ن  ال��ع��دي��د  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
م��ع خمتلف بطولت  احل���ال  ه��ي  كما 
اأب���وظ���ب���ي ملحرتيف  الحت�����اد وراب���ط���ة 

جنحت  حيث  الأخ����رى،  اجلوجيت�سو 
يف ا���س��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة ال��الع��ب��ني من 
والبني  البنف�سجي  الأح���زم���ة  حملة 
والأ�����س����ود يف م�����س��ه��د ب���ات م��األ��وف��ا يف 
�ساهم  ما  وه��و  اجلوجيت�سو،  عا�سمة 
القوي  الح��ت��ك��اك  ف��ر���س  ت��وف��ر  يف 
مدار�س  اأف�����س��ل  م��ع  ال��دول��ة  لالعبي 
العامل، وال�ستعداد اجليد للم�ساركات 
واأبرزها  ال��ك��ربى،  وال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��اري��ة 
العاملية  واأب���وظ���ب���ي  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ت��ي 

للمحرتفني.
امل�سرف  الأداء  على  الظاهري  واأث��ن��ى 
لأب��ط��ال وب��ط��الت ال��دول��ة وجناحهم 
للبطولة،  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ت�����س��در  يف 
اأ�سبحت  الإم������ارات  دول���ة  اأن  م���وؤك���دا 
م��ن اأوىل ال���دول ال��رائ��دة وامل��وؤث��رة يف 
العامل،  م�ستوى  على  اللعبة  تطوير 
وباتت وجهة رئي�سية ل�سناعة الأبطال 
ال��ق��ادري��ن على حتقيق الإجن����ازات يف 

اأهم املحافل والبطولت.
وقال الربازيلي رامون ليمو�س املدير 
الفني للمنتخب الوطني للجوجيت�سو 

البطولة:  مناف�سات  على  تعليقه  يف 
الوطنية  الإم������ارات  ب��ط��ول��ة  "فاقت 
ملحرتيف اجلوجيت�سو جميع التوقعات 
ال�سعيد  على  فريدا  منوذجا  وقدمت 
امل�ساركات  وحجم  والتنظيمي،  الفني 
عامليا  امل�سنفني  الالعبني  ناحية  من 
البني  وخ�����س��و���س��ا ح��م��ل��ة احل���زام���ني 
اأمامنا  الفر�سة  اأتاحت  كما  والأ�سود، 
املواهب  م��ن  جمموعة  على  للتعرف 
رفيعاً  اأداء  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
نخبة  م��واج��ه��ة  يف  الإ����س���ادة  ي�ستحق 
لع��ب��ي ال��ع��امل، وب��ال��ت��ايل م��ن املر�سح 
الوطني  املنتخب  �سفوف  يف  ردف��ه��م 
كل  اأم�������ام  م���ف���ت���وح  ال����ب����اب  اإن  ح���ي���ث 

املجتهدين.
مقبلون  "نحن  ل���ي���م���و����س:  وت����اب����ع 
اأب������رز بطولت  م���ن  ب��ط��ول��ت��ني  ع��ل��ى 
اجلوجيت�سو على م�ستوى العامل هما 
مظلة  حتت  تقام  التي  العامل  بطولة 
اأبوظبي  وب��ط��ول��ة  ال�����دويل  الحت�����اد 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو يف �سهري 
واإقامة  امل��ق��ب��ل��ني،  ون��وف��م��رب  اأك��ت��وب��ر 

ب��ط��ول��ة الإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة ملحرتيف 
التوقيت ين�سجم  اجلوجيت�سو يف هذا 
والتح�سرية  الإعدادية  اخلطط  مع 
اإىل  الذين يطمحون  املنتخب  لأف��راد 
ب��ط��ول��ة العامل  ل��ق��ب  احل���ف���اظ ع��ل��ى 
اأبوظبي  بطولة  يف  تاألقهم  وتر�سيخ 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ح��رتف��ني، ل���س��ي��م��ا اأن 
امل�ساركني  امل�سنفني  الالعبني  معظم 
نواة  �سي�سكلون  ال��ي��وم  م��ن��اف�����س��ات  يف 
املنتخبات الوطنية لبالدهم يف بطولة 
العامل، وبالتايل فاإننا حري�سون على 
ا���س��ت��خ��ال���س ال���ع���رب وال�����درو������س من 
اليوم،  التي خا�سها لعبونا  النزالت 
واإدراجها �سمن خططنا التح�سرية 
يف تاأهيليهم وتعزيز جاهزيتهم لقادم 

ال�ستحقاقات.
اهتمام  "نويل  ل��ي��م��و���س:  واأ�����س����اف 
كبراً يف اأن ي�سل لعبونا اإىل مرحلة 
اأعلى  على  واملناف�سة  الأ���س��ود  احل���زام 
منلك  اأ�سبحنا  وبالفعل  امل�ستويات، 
جم���م���وع���ة م�����ن ال����الع����ب����ني ال���ذي���ن 
يناف�سون يف احلزامني البني والأ�سود 

فاأمامنا  هنا،  تنتهي  ل  اخلطة  ولكن 
و�سنوا�سل  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ال��ك��ث��ر 
ال��ع��م��ل وال��ت��ح�����س��ر وال���ت���دري���ب دون 
وامتالك  اأه���داف���ن���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��وق��ف 
جيل قوي من الأبطال القادرين على 
احلفاظ على الإجن��ازات وم�ساعفتها 
اأداء لعبي املنتخب  م�ستقبال. وحول 
الوطني يف مناف�سات بطولة الإمارات 
عدد  "جنح  ليمو�س:  يقول  الوطنية 
من لعبي ولعبات املنتخب يف احراز 
ع��دد م��ن امل��ي��دال��ي��ات امل��ل��ون��ة، بالرغم 
من املناف�سة القوية يف ظل وجود عدد 
كبر من الأبطال امل�سنفني، وميكننا 
القول اإن البطولة كانت جتربة مفيدة 
لتطوير امل�ستوى والوقوف عند بع�س 

نقاط ال�سعف".
املنتخب  اع���داد  ب��رن��ام��ج  وبخ�سو�س 
واأبوظبي  ال��ع��امل  لبطولتي  الوطني 
ليمو�س  اأو�سح  للمحرتفني،  العاملية 
اأن الحتاد يقوم حاليا وبالتن�سيق مع 
اجلهاز الفني بو�سع اللم�سات الأخرة 
والتي  الإعدادية  باملع�سكرات  اخلا�سة 

القليلة  الأي���ام  يف  مالحمها  �ستت�سح 
اأكرث  �سيكون هناك  باأنه  املقبلة، علما 
للمرحلة  حت�������س���ري  م��ع�����س��ك��ر  م����ن 
متقدمة  مرحلة  يف  اأننا  كما  القادمة 
الالعبني  جم���م���وع���ة  اخ����ت����ي����ار  م����ن 
والالعبات يف الفئات ال�سنية املختلفة 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  �سيمثلون  ال��ذي��ن 
التي  وامل����وه����ب����ة  ال�����ق�����درة  ومي���ل���ك���ون 
على  واملناف�سة  التاألق  على  ت�ساعدهم 

اأعلى امل�ستويات.
و����س���ه���دت م��ن��اف�����س��ات ام�������س ن�����زالت 
واأج��واء حما�سية بني الالعبني  قوية 
العامل  اأنحاء  والالعبات من خمتلف 
م��ن ف��ئ��ات ال��ه��واة وامل��ح��رتف��ني حملة 
والبني  والبنف�سجي  الأزرق  الأحزمة 
احلو�سني  اأ���س��م��اء  وق��ال��ت  والأ�����س����ود. 
م��ن اأك��ادمي��ي��ة ب��امل��ز ال��ري��ا���س��ي��ة حزام 
ذهبية  ع���ل���ى  واحل�����ائ�����زة  ب��ن��ف�����س��ج��ي 
املحرتفني وزن 55 كجم اأن اإجنازها 
ال��ي��وم ه��و مب��ث��اب��ة م��ك��اف��اأة جلهودها 
ومواظبتها  ال�سابقة،  ال��ف��رتة  خ��الل 
ع���ل���ى ال���ت���م���اري���ن ب�����س��ك��ل ي����وم����ي، يف 

الأكادميية واملنزل.
يف  م�����س��واره��ا  اأن  احلو�سني  واأ���س��اف��ت 
خا�ست  وق��د  �سهال  يكن  مل  البطولة 
مناف�سات قوية يف طريقها اإىل من�سة 
موا�سلة  على  ع��ازم��ة  واأن��ه��ا  التتويج، 

للبطولت  ا���س��ت��ع��دادا  اجل����اد  ال��ع��م��ل 
امل��ق��ب��ل��ة. وق���ال خ��ال��د حم��م��د ال�سحي 
الوطني  واملنتخب  العني  ن��ادي  لع��ب 
/حزام بني/ واحلائز على ذهبية فئة 
املحرتفني وزن 62 كجم يف مناف�سات 
من  بالكثر  البطولة  "حفلت  ام�س: 
امل��ن��اف�����س��ة وال��ن��دي��ة، وم��ث��ل��ت الإع����داد 
وبطولة  ال���ع���امل  ل��ب��ط��ول��ت��ي  الأم���ث���ل 
بالنظر  للمحرتفني  العاملية  اأبوظبي 

اإىل طبيعة وقوة املناف�سني".
بالذهب  ال���ف���وز  "�سعور  واأ������س�����اف: 
بعد تدريب  اأن��ه يتحقق  رائ��ع، خا�سة 
بتوجيهات  ك��ام��ل  وال��ت��زام  م��ت��وا���س��ل، 
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي، واأه����دي ه��ذا الإجناز 
لحت����اد ال��ل��ع��ب��ة، ون����ادي ال��ع��ني الذي 
مقومات  ك���ل  ول���زم���الئ���ي  يل  ي���وف���ر 
ال��ن��ج��اح. وع��رب ال��ربازي��ل��ي روي نيتو 
لع���ب اأك��ادمي��ي��ة ال���وح���دة ح����زام بني 
 85 وزن  املحرتفني  بذهبية  والفائز 
النت�سار  بتحقيق  �سعادته  ع��ن  كجم 
والتتويج ..وقال: "هذا الإجناز حتقق 
باأنني  والإ�سرار، علما  املثابرة  بف�سل 

واجهت عددا من اأ�سر�س املناف�سني".
يف  امل�ساركة  على  "حري�س  واأ���س��اف: 
اأبوظبي  تنظمها  التي  البطولت  كل 
لأن املناف�سة يف بطولتها الحرتافية 

طموح لأبرز لعبي العامل".

االإمارات يف ال�شدارة والربازيل و�شيفا يف ختام البطولة الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�شو

الريال مي�شي بالعالمة الكاملة وبر�شلونة يوا�شل مطاردته 

االأبطال  باإجناز  وفخورون  النجوم  ملتقى  اأبوظبي  • الظاهري: 
• رامون ليمو�س: خطوة مهمة الإعداد املنتخب الوطني لال�شتحقاقات الدولية
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الفجر الريا�ضي

بعودته  اله��داف  بفارق  الفرن�سي  ال��دوري  �سدارة  �سان  باري�س  ا�ستعاد 
فائزاً من اأر�س نانت -3�سفر، يف حني تابع مر�سيليا انطالقته القوية 
بقيادة مدربه اجلديد الكرواتي ايغور تودور وحقق الفوز خارج الديار 

اي�سا على اوك�سر العائد اىل الدرجة الوىل -2�سفر �سمن مناف�سات 
املرحلة ال�ساد�سة.

مر�سيليا  مع  مت�ساوياً  نقطة  ورفع �سان جرمان ر�سيده اإىل 16 
 13 24 مقابل  اذ �سجل  الأه��داف ل�ساحله،  اأف�سلية  ولكن مع 

للنادي املتو�سطي.
على ملعب "بوجوار"، دخل نانت مباراته مع �سان جرمان ويف 

نيته الثاأر من خ�سارته اأمام فريق العا�سمة �سفر4- يف كاأ�س 
البطال يف مطلع املو�سم احلايل، لكنه �سقط جمدداً اأمامه 

الدقيقة  منذ  لعبني  بع�سرة  اكملها  مباراة  يف  بثالثية 
فابيو. الربازيلي  مدافعه  طرد  بعد   24

وا���س��ت��ع��د ���س��ان ج���رم���ان م���ن خ���الل ه���ذا الفوز 
ملواجهة  مم��ك��ن��ة  ط���ري���ق���ة  ب���اأف�������س���ل 

يوفنتو�س اليطايل يف م�ستهل م�سواره يف دوري ابطال اوروبا ال�سبوع 
املقبل.

ارتاأى مدرب �سان جرمان كري�ستوف غالتييه اراحة 
جن��م��ه ال����ربازي����ل ن��ي��م��ار ���س��اح��ب 7 اه�����داف يف 
الدوري هذا املو�سم وذلك قبل اللقاء املرتقب 
�سد "ال�سيدة العجوز" يف امل�سابقة القارية 
الثاين يف  ال�سوط  ي�سركه يف  ان  قبل  الأم 

الدقيقة 62.
افتتح كيليان مبابي الت�سجيل لل�سيوف 
اث��ر متريرة من  18 دقيقة  بعد م��رور 

الرجنتيني ليونيل مي�سي.
ويف ال�����س��وط ال���ث���اين م���رر م��ي�����س��ي كرة 
الذي ك�سر م�سيدة  متقنة باجتاه مبابي 

الت�سلل لي�سجل الهدف الثاين )54(.

ورفع مبامبي ر�سيده من الهداف اىل 7 هذا املو�سم ليت�ساوى مع نيمار 
يف �سدارة ترتيب الهدافني.

ان  بالذات، قبل  الثاين بدل من مبابي  ال�سوط  نيمار منت�سف  و�سارك 
ي�سيف الظهر الربتغايل نونو مندي�س الهدف الثالث ل�سان جرمان اثر 

دربكة داخل املنطقة )68(.
اذ منحه  اأمركية جنوبية،  بنهكة  الفريق مر�سيليا  املقابل، جاء فوز  يف 
الربازيلي جر�سون التقدم بعد مرور 8 دقائق، قبل اأن ي�سيف الوافد 
اجلديد اىل �سفوفه الت�سيلي األك�سي�س �سان�سي�س هدف الطمئنان قبل 
منذ  الثالث  هدفه  م�سجاًل  احتياطياً،  نزوله  بعد  دقائق  ب�ست  النهاية 

مطلع املو�سم احلايل.
والفوز هو اخلام�س ملر�سيليا مقابل تعادل واحد منذ بداية املو�سم، فرفع 

ممكنة.  18 اأ�سل  من  نقطة  ر�سيده اىل 16 
اأبطال  دوري  يف  م�سواره  انطالق  قبل  ملر�سيليا  ناجحة  التجربة  وكانت 
اأوروبا منت�سف ال�سبوع املقبل حيث ي�ستهله مبواجهة من العيار الثقيل 

مع توتنهام النكليزي.
بدوره  ليتابع  نظيفة  بخما�سية  اأجن��ي��ه  �سيفه  وف����ادة  ل��ي��ون  واأك����رم 

انطالقته القوية هذا املو�سم.
ورفع ليون ر�سيده اىل 13 نقطة من 5 مباريات، علماً 

اأنه ميلك مباراة موؤجلة يخو�سها الربعاء املقبل �سد 
م�سيفه لوريان.

ليفتتحوا   32 الدقيقة  حتى  الر����س  اأ���س��ح��اب  انتظر 
توكو  ك����ارل  ال��ك��ام��روين  امل��ه��اج��م  ب��وا���س��ط��ة  الت�سجيل 
ايكامبي م�ستغال خطاأ لعبدالي بامبا. ثم اأ�ساف املهاجم 

املخ�سرم األك�سندر لكازيت العائد اىل �سفوف ليون بعد 
اأر�سنال النكليزي، الهدف الثاين بكرة راأ�سية  فرتة مع 

بعدها ب�ست دقائق بتمريرة حا�سمة من مالو غو�ستو.
ال��ت��ي ج��اء منها  ال��ك��رة  بتمريرة  اأي�����س��اً  وق���ام غو�ستو 

الهدف الثالث ليكامبي )59(.
كرة  م��ن  لوكيبا  كا�ستيلو  وا���س��اف 

راأ�سية الهدف الرابع )62(، واختتم مو�سى دميبيليه الذي نزل بدياًل 
داخل  لي�سدد  م��رتاً   50 م�سافة  بالكرة  �سار  ان  بعد  الأه���داف  مهرجان 

ال�سباك.

�شان جرمان ي�شتعيد ال�شدارة ومر�شيليا يتابع انطالقته القوية 

•• دبي-وام:

باملركز  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات  الإم������ارات  منتخب  ت���وج 
"فالورانت"  ل��ع��ب��ة  يف  وال��ث��ال��ث  "تيكن"  ل��ع��ب��ة  يف  ال���ث���اين 
الإلكرتونية،  للريا�سات  العربية  البطولة  مناف�سات  �سمن 

بالعا�سمة ال�سعودية الريا�س.
�سيف  6 لعبني، هم  املكون من  الإم���ارات  و���س��ارك منتخب 
وخالد  اهلل،  عبد  ويو�سف  اهلل،  عبد  الرحمن  وعبد  جمال، 
و�سلطان  فالورانت"،  "فريق  حممد  العزيز  وعبد  حممد، 
�سارك  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�سات  يف  تيكن"  "فريق  را���س��د 

املخ�سرم  فاز  "تيكني"،  لعبة  ويف  عربياً.  منتخباً   16 فيها 
على  الأوىل  الأدوار  متتالية يف  مباريات  �سلطان را�سد يف 3 
للمباراة  ليتاأهل  وم�سر،  والأردن  جيبوتي  م��ن  مناف�سيه 
النهائية ويخ�سر من نظره ال�سعودي ويح�سل على املركز 

الثاين وامليدالية الف�سية.

ف�شية وبرونزية ملنتخب االإمارات يف البطولة 
العربية للريا�شات االإلكرتونية

ح�����س��م م���ي���الن ح���ام���ل ال��ل��ق��ب درب���ي 
3-2 يف  اإن������رت  امل���دي���ن���ة ����س���د ج������اره 
حني  يف  جمرياتها،  يف  مثرة  مباراة 
وبفارق  انتزع نابويل ال�سدارة موقتاً 
الأه��داف بفوزه الالفت على لت�سيو 
2-1 يف عقر دار الأخر، وذلك �سمن 
املرحلة اخلام�سة من بطولة اإيطاليا 

لكرة القدم.
11 نقطة  نابويل ر�سيده اىل  ورف��ع 
مت�ساوياً مع ميالن ولكن مع اأف�سلية 
اأتالنتا  ي��ت��اأخ��ر  ح���ني  يف  الأه�������داف، 
الذي يلعب اأمام مونت�سا الأحد وروما 
الذي ي�ستقبل اأودينيزي يف اليوم ذاته 
بفارق نقطة، وميلكان فر�سة ا�ستعادة 

ال�سدارة يف حال فوزهما.
ال����ذي  �سرو"  "�سان  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى 
جمريات  ج��اءت  الفريقان،  يتقا�سمه 
ال��ل��ع��ب م��ث��رة م��ن��ذ ال��دق��ي��ق��ة الوىل 

حتى نهاية املباراة.
وبال�سافة اىل تاألق اجلناح الربتغايل 
الثنائية  �ساحب  لياو  رافايل  الواعد 
جرو  اوليفييه  الفرن�سي  واملخ�سرم 

ف���اإن ميالن  ال��ث��اين،  ال��ه��دف  م�سجل 
حار�س  اىل  ب���ال���ف���وز  اأي�������س���اً  ي���دي���ن 
الذي  مانيان  الفرن�سي مايك  مرماه 
خطرة  مل��ح��اولت  الت�سدي  يف  ت��األ��ق 
مارتيني�س  لوت���ارو  الرجنتيني  م��ن 
والرتكي  دج��ي��ك��و  ادي����ن  وال��ب��و���س��ن��ي 

هاكان ت�سالهانوغلو.
تقدم اإنرت عرب لعب و�سطه الكرواتي 
مار�سيل بروزوفيت�س )21(، رد عليه 

لياو بعدها ب�سبع دقائق.
الفرن�سي  �سجل  ال��ث��اين  ال�سوط  ويف 
ج���رو ه���دف ال��ت��ق��دم مل��ي��الن )54( 
حا�سمة  بتمريرة  بي�سراه  بت�سديدة 
تقدم  الخ��ر  يعزز  اأن  لياو، قبل  من 
ب�ست  بعدها  الثالث  بالهدف  فريقه 
دقائق من جمهود ف��ردي رائ��ع داخل 

املنطقة.
اأول لعب برتغايل ي�سجل  وبات لياو 
ثنائية يف تاريخ النادي اللومباردي يف 

مباراة واحدة.
بهدف  ال��ف��ارق  قل�س  دجيكو  اأن  بيد 

فريقه الثاين )67(.

خم�س  يف  ال���ث���ان���ي���ة  ه����ي  واخل���������س����ارة 
تنتظره مباراة  ال��ذي  لإن��رت  مباريات 
العمالق  اأم������ام  ال�����س��ع��وب��ة  غ���اي���ة  يف 
الأملاين بايرن ميونيخ الربعاء املقبل 

على امللعب ذاته.
وحقق نابويل فوزاً ثميناً على امللعب 

بفوزه على لت�سيو  روم��ا  الومل��ب��ي يف 
.1-2

عرب  مبكراً  الت�سجيل  لت�سيو  افتتح 
دقائق. ماتيا زاكانيي بعد مرور 4 

حتى  يخ�سر  مل  ال����ذي  ن��اب��ويل  ل��ك��ن 
عرب  ال��ت��ع��ادل  ادرك  املو�سم  ه��ذا  الن 

راأ���س��ي��ة ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي م��ني جاي 
كيم )38(.

وم������ن������ح������ه اجل����������ورج����������ي خ���ف���ي�������س���ا 
كفارات�سيخيليا هدف الفوز بت�سديدة 

قوية )61(.
املو�سم،  وت�����س��در اجل��ورج��ي م��ف��اج��اأة 

 4 بر�سيد  الهدافني  ترتيب  ���س��دارة 
ال��ه��ول��ن��دي تون  اأه�����داف اىل ج��ان��ب 
وال�سربي  اأت��الن��ت��ا  م��ن  ك��ومب��ي��رن���س 

دو�سان فالهوفيت�س من يوفنتو�س.
التعادلت  دوام��ة  وعاد يوفنتو�س اىل 
ب��ع��د ان اك��ت��ف��ى ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة من 

مباراته مع م�سيفه فيورنتينا 1-1.
ليوفنتو�س  ال���ث���ال���ث  ه���و  وال���ت���ع���ادل 
مقابل  م���ب���اري���ات   5 يف  امل��و���س��م  ه����ذا 
ان��ت�����س��اري��ن، ف���رف���ع ر���س��ي��ده اىل 9 

نقاط يف املركز الرابع موقتاً.
يف  فرانكي"  "اأرتيميو  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
فلورن�سا، بداأ يوفنتو�س املباراة ب�سكل 
ل���ه مهاجمه  اف��ت��ت��ح  ع��ن��دم��ا  م���ث���ايل 
اركاديو�س ميليك  البولندي اجلديد 

الت�سجيل بعد مرور 9 دقائق.
�سفوف  اىل  ان���ت���ق���ل  م��ي��ل��ي��ك  وك������ان 
مر�سيليا  من  ق��ادم��اً  العجوز  ال�سيدة 
ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي وجن���ح يف 
مباراته  يف  اه��داف��ه  ب��اك��ورة  ت�سجيل 
الر�سمية الوىل منت�سف ال�سبوع يف 

مرمى �سبيت�سيا.
ولعب ميليك اأ�سا�سياً بدًل من املهاجم 
الذي  فالهوفيت�س  دو���س��ان  ال�سربي 
�سجل ارب��ع��ة اه���داف يف ال���دوري هذا 
ما�سيميليانو  املدرب  اأّن  علماً  املو�سم، 
ي�����س��رك��ه اط����الق����اً رمبا  األ���ي���غ���ري مل 
ب��اري�����س �سان  لراح��ت��ه قبل م��واج��ه��ة 

جرمان الفرن�سي ال�سبوع املقبل على 
"بارك دي بران�س" يف اجلولة  ملعب 

الفتتاحية من دوري ابطال اأوروبا.
ادراك  يف  الر�������س  اأ����س���ح���اب  وجن����ح 
�سريعة  م��رت��دة  هجمة  اث���ر  ال��ت��ع��ادل 
كوامي  كري�ستيان  العاجي  بوا�سطة 
م��ات��ي��ا بران  م��رم��ى  �سجل يف  ال���ذي 
ال�سيل  بدًل من احلار�س  الذي حّل 
ت�سيت�سني  ف��وي��ت�����س��ي��ك  ال���ب���ول���ن���دي 

امل�ساب بالتواء يف كاحله )29(.
و�سنحت امام فيورنينا فر�سة ذهبية 
للتقدم عندما احت�سب له احلكم ركلة 
جزاء اثر مل�سة يد من الوافد اجلديد 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ان��درو ب��اري��د���س من 
ل��ه��ا ال�سربي  ان����ربى  ���س��ان ج���رم���ان، 
بران  ل��ه��ا  وت�����س��دى  يوفيت�س  ل��وك��ا 

.)44(
وت���دخ���ل ب����ران م���رة ج���دي���دة لينقذ 
للمغربي  اأك���ي���د  ه����دف  م���ن  م���رم���اه 
ال��ث��واين الخرة  ام��راب��ط يف  �سفيان 
عندما ابعد ت�سديدته القوية باأطراف 

اأ�سابعه.

يوفنتو�س يعود اإىل دوامة التعادالت      

 ميالن يح�شم مباراة الدربي ونابويل ينتزع ال�شدارة موؤقتًا 
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جمتمع االمارات

 يف اإطار مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية ملنتجع ليجولند دبي قامت 
دبي،  ليجولند  منتجع  من  جزء  هي  و  املائية،  ليجولند  حديقة 
قامت موؤخرا با�ست�سافة 5 من طالب قرية �سند يف دبي و التي ُتعد 
والأمرا�س  التوّحد  ا�سطرابات طيف  لفهم  اأكرب مركز خم�س�س 

امل�سابهة وعالجها على م�ستوى املنطقة. 
فقد اإحتفل 5 طالب من قرية �سند وهم  وليد، وعبداهلل، وعمر، 
12-14 عاما،  م��ن  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  وال��ت��ي  وي��و���س��ف، و�سليمان 
ملا  فطبقاً  ال�سلوكية،  اإجن��ازات��ه��م  ب��اأح��دث  مدر�سيهم  م��ع  احتفلوا 

انتهائهم  وعند  �سند،   قرية  لطلبة  ال�سلوكي  العقد  عليه  ين�س 
لتباعهم  التقديرات  كل  علي  وح�سولهم  املطلوبة،  املهام  كل  من 
القواعد، يتم مكافاأتهم برحلة ليوم واحد اإىل واحدة من الوجهات 
حديقة  باختيار  ق��ام��وا  وق��د  ال��دول��ة  يف  لهم  املف�سلة  الرتفيهية 
ليجولند املائية لالحتفال بهذا الإجناز و ق�ساء يوم ممتع مليء 

باملرح و الرتفيه. 
وف���ري���ق عملها  امل��ائ��ي��ة  ل��ي��ج��ولن��د  ح��دي��ق��ة  اإدارة  ���س��ع��دت  ول��ق��د   
اليوم  رحلة  لق�ساء  ط��الب  اخلم�سة  ِق��َب��ل  م��ن  كثراً،الإختيارهم 

و  للطلبة  ال��دع��وة  بتوجيه  الإدارة  وق��ام��ت  ك��ج��ائ��زت��ه��م،  ال��واح��د 
الليجو  ط��اب��ع  حت��م��ل  تن�سى  ل  مب��غ��ام��رة  لال�ستمتاع  مدر�سيهم 
بحديقة ليجولند املائية والتي ح�سلت موؤخرا على جائزة اختيار 
امل�����س��اف��ري��ن  ل��ع��ام 2022 اخل��ا���س��ة مب��وق��ع ت��ري��ب اأدف���اي���زر، وهي 
والتي  ال�سياحية  و  الرتفيهية  الوجهات  لأب��رز  منحها  يتم  جوائز 
التقييمات  و  التعليقات  اإىل  ا�ستنادا  لزوارها  مميزة  جت��ارب  تقدم 
احتلت  ق��د  و  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  للم�سافرين  الإي��ج��اب��ي��ة 
حديقة ليجولند املائية املركز 19 من بني اأكرث من 3000 َمعلَم 

حديقة ليجوالند املائية ترحب بطالب قرية �شند  كجزء من 
مبادرة للم�شوؤولية املجتمعية

 حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد اإمارة الفجرة 
الرابع  القتالية حفله اخلتامي  للفنون  الفجرة  نادي  اأم�س  اأول  يوم  نظم 
 .2022 للعام  الفجرة  اإم��ارة  يف  الإجن���ازات  واأ�سحاب  الداعمني  لتكرمي 
حيث كرم �سموه معايل الأ�ستاذ علي م�سطفى التجلي مدير الدائرة املالية 
يف اإمارة الفجرة، ونخبة من كبار امل�سوؤولني ورجال الأعمال، وال�سخ�سيات 

البارزة، وذلك على جهودهم الداعمة للنادي وحر�سهم على متابعة وخدمة 
خمتلف الأن�سطة الثقافية والريا�سية والجتماعية يف اإمارة الفجرة.

تهنئة خا�سة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر 
بدبي والإمارات ال�سمالية اإىل معايل الأ�ستاذ علي التجلي وجميع املكرمني 

واألف مبارك. 

الوجهة  دب�����ي  ���س��ول��ي�����س  ت�����را  م��ن��ت��ج��ع  اأع����ل����ن   
ال�سحراوية التي �سيتم افتتاحها قريباً، والتابعة 
ال�سيف  ا�ستقطاب  ع��ن  لن���د،  ت��وم��ورو  ملجموعة 
عن  م�����س��وؤوًل  ليكون  ���س��ول��ري،  هوغو  التنفيذي 
قائمة  م��ن  امل�ست����وحاة  ال��ط��ع��ام  ق��وائ��م  ت��ط��وي��ر 
مذاقات العامل املعروفة يف مهرجان تومورو لند 

ال�سهر عاملياً يف بلجيكا.
دولية  ب��خ��ربة  الأ���س��ل  الفرن�سي  ال�سيف  يتمتع 
مم���ي���زة، ح��ي��ث ���س��ب��ق ل���ه ال��ع��م��ل يف ال���ع���دي���د من 

املطاعم احلائزة على جنمة مي�سالن مبا يف ذلك 
التي تعترب  واأوت��ي��ل دي كريون،  ب��ري كاتيالن  لو 
من الأ�سهر يف فرن�سا، اإ�سافة اإىل يل مرتوبوليتان 

يف تولوز، و ما لونغ �سوريه يف لوك�سمبورغ.
وتابع هوغو بعد ذلك رحلته يف عامل الطهي حيث 
اآن��د اأون��ل��ي روي���ال م���راج  يف دبي،  انتقل اإىل  ون 
وخالل هذه الفرتة، عمل يف مطعم  �سيليربيتيز 
باي ماورو كولغريكو ، و ذا بيت�س بار اآند غريل، 

واأخراً يف  دريفت بيت�س كلوب.

املتنزهات  اأك���رب  اأح���د  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  ك�سفت   
الأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة  ال��ع��امل  يف  الثقافية 
للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة، عن واحدة 
من اأحدث وجهاتها الرتفيهية التي �ست�ستقبل بها 
�سيوف مو�سمها ال� 27 اإذ ي�ستعد منطاد الهيليوم 
جلوبال فيالج بيغ بالون، الذي يت�سع لنحو 20 
ب�سيوف  للتحليق  الأع���م���ار،  ج��م��ي��ع  م��ن  راك���ب���اً 
القرية العاملية، مبن فيهم اأ�سحاب الهمم،  على 
لروؤية  لهم  الفر�سة  لإت��اح��ة  ق���دم،    200 علو 
اجلهات.  جميع  وم��ن  للمدينة  رائعة  بانورامية 
يبلغ  ال��ذي  بالون،  بيغ  و�سيقدم   جلوبال فيالج 
من  مميزة  جتربة  لل�سيوف  قدما،   65 قطره  
روؤية  وب��زاوي��ة  رائ��ع��ة،  مبناظر  ال�ستمتاع  خ��الل 
املحيطة،  واملناطق  العاملية  للقرية  درجة   360
اأفق  يف  جديداً  معلماً  ال�سخم  املنطاد  و�سي�سبح 
القرية العاملية، وميكن روؤيته على بعد اأميال من 

هذه الوجهة املتعددة الثقافات. 
وق���ال ن��اف��ني ج��اي��ن، م��دي��ر ت��ط��وي��ر الأع���م���ال يف 
القرية العاملية: نحر�س يف كل مو�سم على �سمان 
وجديدة،  ممتعة  بتجارب  �سيوفنا  ي�ستمتع  اأن 
اأجواء  لكت�ساف  منهم  ال��ك��ث��رون  يتطلع  حيث 

ونحن  املنطاد،  منت  على  ال�سيقة  التجربة  ه��ذه 
�سعداء بتوفرها لهم. ومع قرب انطالقة املو�سم  
اجلديد،�سنك�سف عن املزيد من التجارب املمتعة 

جلميع اأفراد العائلة .
جرى ت�سميم منطاد الهيليوم ال�سخم ليتخطى 

القرية  و�سعتها  التي  العاملية  ال�سالمة  معاير 
جنوم   5 ت�سنيف  على  حت�سلت  وال��ت��ي  العاملية، 
ل��ل��ع��ام ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل م���ن ق��ب��ل جمل�س 
�سيف  على  اأي�سا  وح�سلت  الربيطاين  ال�سالمة 
ال�������س���رف امل����رم����وق ع��ل��ى م����دى ال�������س���ن���وات ال����� 3 

لإدارة  ال�سارقة  ل�سركة  التابعة  ال�سارقة  اأج��رة  كرمت 
 10 ال�سارقة،  حلكومة  ال�ستثمارية  ال���ذراع  الأ���س��ول، 
�سائقني متميزين �سمن جائزة ال�سالمة املرورية لعام 
احل���وادث  ولتخفي�س  لل�سائقني  ت�سجيعاً   ،2021
املرورية على الطرقات وتوعية ال�سائقني حول القيادة 
الفئة  ه���ي:  ف���ئ���ات،   3 اإىل  وت���ت���وزع اجل���ائ���زة  الآم���ن���ة. 
وقال  ال��ربون��زي��ة.  والفئة  الف�سية،  والفئة  الذهبية، 
ال�سيد خالد الكندي، املدير التنفيذي لأجرة ال�سارقة، 
 10 بتكرمي  �سعداء  باجلائزة، نحن  يف احلفل اخلا�س 
مركبة  ���س��ائ��ق   900 اإج��م��ايل  م��ن  متميزين  �سائقني 
اأجرة  اأطلقتها  التي  املرورية  ال�سالمة  اأج��رة، يف جائزة 
ال�سارقة يف العام 2021، حتت �سعار ل للحوادث، ول 
جلنة  من  كمبادرة  لل�سكاوى،  ول  املرورية،  للمخالفات 
الكندي: نهدف  ال�سركة. واأ�ساف  املرورية يف  ال�سالمة 
املتميزين وفقاً  ال�سائقني  اإىل تكرمي  من هذه اجلائزة 
اأكرب  م�سافة  ال�سائق  يقطع  اأن  وه��ي  حم���ددة،  ملعاير 

م��ن 100 األ���ف ك��م خ��الل ال��ع��ام، م��ن دون ارت��ك��اب اأي 
حوادث، �سواء مت�سبب اأو مت�سرر، وكذلك عدم ارتكابه 
واأ�سار  املتعاملني.  من  �سكوى  اأو  مرورية  خمالفة  لأي 
املنبثقة  اأن اجل��ائ��زة وامل��ب��ادرات الأخ���رى  اإىل  ال��ك��ن��دي، 
نتائج  حتقيق  يف  �ساهمت  امل��روري��ة  ال�سالمة  فريق  عن 
الأجرة،  ملركبات  امل��روري��ة  احل��وادث  اإيجابية يف خف�س 
ومن اأهم الإجنازات التي نفخر بها حتقيق �سفر وفيات 
ناجمة عن احلوادث خالل العام 2021. ومن جانبه، 
العمليات،  اإدارة  اأول  ال�سيد م�سطفى �سلبي، مدير  اأكد 
رئي�س جلنة ال�سالمة املرورية، حر�س واهتمام ال�سركة 
على اإطالق العديد من املبادرات الإبداعية والتحفيزية 
لل�سائقني لرفع ر�ساهم، باعتبارهم �سفراء قطاع النقل 
يف اإمارة ال�سارقة لدى اجلمهور، ومراآة تعك�س بو�سوح 
روؤيتها  لتحقيق  ال�سارقة  اأج��رة  وا�سرتاتيجية  �سيا�سة 
املتمثلة يف اأن نكون املزود الأول والأكرث اأهمية يف خدمة 

النقل بال�سارقة.

من  ا�ست�سارية  جمموعة  اأك��رب  في�ستج،  �سبكة  اأطلقت    
التاأ�سي�سة لأول مرة يف  العامل، جمموعتها  الأق��ران يف 
الأول  احل�سور  بعد  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

الناجح  لها يف  الدولة يف منت�سف �سهر مايو املا�سي.
ُتعد �سبكة في�ستج ُمنظمًة رائدة وُمتخ�س�سة يف تدريب 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التنفيذيني  الروؤ�ساء  خمتلف 
القادة  م��ن  ع�سو   27000 م��ن  مكونة  �سبكة  وت�سُم 
وال���روؤ����س���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني واأ���س��ح��اب الأع���م���ال يف اأكرث 
الإط���الق اجلديد  وب�سدد    . للمهنيني  دول��ة   24 م��ن 
لل�سبكة قال ناثان فاروجيا املدير العام لفي�ستج الدولية 
والإمارات : �سبكة في�ستج هي ال�سركة الوحيدة يف القمة 
وملا  الأع��م��ال.  ق��ادة  م��ن  ن�سمعُه  اأن  تعليق ممكن  اأك��رث 

كانت هنالك احلاجة الدائمة للقادة واأ�سحاب الأعمال 
لاللتقاء باأقرانهم من ذوي التفكر املماثل وا�ستك�ساف 
املماثلة من  والتعلم من جتاربهم  معهم  اأفكار جديدة 
اأف�����س��ل م�ستقباًل. ل��ه��ذا ف���اأن بعد  اأج���ل ات��خ��اذ ق����رارات 
التي عر�ست مدى  الإ�ستك�سافية  �سل�سلة من اجلل�سات 
يف  الأق���ران  من  ال�ست�سارية  املجموعات  واأهمية  قيمة 
العامل بالن�سبة للروؤ�ساء التنفيذيني واأ�سحاب الأعمال 
على مدار الأ�سهر املا�سية،  قامت في�ستج �سبكة باطالق 
جمموعتها التاأ�سي�سية الأوىل  يف دول جمل�س التعاون 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  اخلليجي  حتديداً يف دول��ة 
داخل  املا�سي  اأغ�سط�س  يف  الأول  اجتماعها  بعد  وذل��ك 

الدولة. 

حتت رعاية ويل عهد الفجرية 

نادي الفجرية للفنون القتالية يكرم علي م�شطفى التجلي 
والداعمني للنادي واأ�شحاب االإجنازات للعام 2022

منقطع  اإق��ب��اًل  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  �سهد 
من  احلكومية  احل�سانات  يف  للت�سجيل  النظر 
اأب��ن��ائ��ه��ا باإحدى  اإحل���اق  ال��راغ��ب��ة يف  قبل ال���س��ر 
ال�سارقة  اإمارة  املنت�سرة يف  احل�سانات احلكومية 
الت�سجيل يف  ب���اب  امل��ج��ل�����س  ف��ت��ح  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 

احل�سانات منذ نهاية �سهر يوليو املا�سي.
و�ست�ستقبل احل�سانات احلكومية عامها الدرا�سي 
الأطفال  اأم�����ور  اأول����ي����اء  م���ع  ت��وا���س��ل  ب��ربن��ام��ج 
ال�سيا�سات  وكافة  ومرافقها  باحل�سانة  للتعريف 
برنامج  وت��ق��دم  املطبقة.  وامل��ن��اه��ج  تتبعها  ال��ت��ي 
من  جمموعة  على  ي��رك��ز  وال���ذي  امل���رح  �سبتمرب 
على  الطفل  ت�ساعد  التي  والأن�سطة  الفعاليات 
الن�سجام الأف�سل يف احل�سانة من خالل املتعة 

واملرح.
هذا  يف  احلكومية  احل�سانات  اأع���داد  ترتفع  كما 
العام الدرا�سي احلايل بافتتاح عدد من احل�سانات 
احلكومية اجلديدة يف املنطقة الو�سطى وت�سمل 
وح�سانة  الطيبة  ح�سانة  ه��ي  ح�سانات  ث��الث 
ا�ستقبال  يتم  اأن  على  ال��ربي��ر  وح�سانة  �سهيلة 

الأطفال بهما مع بداية �سهر �سبتمرب. 

1096 طلبا  ت��ل��ق��ى  اأن����ه  امل��ج��ل�����س ع��ل��ى  وك�����س��ف 
للعام  احلكومية  احل�سانات  لع�سوية  للت�سجيل 
بلغت  ح���ني  يف  2023م   2022- ال���درا����س���ي 
اأعداد الع�سويات ب�سكل اإجمايل من عام 2019 
اأن  بعد  ع�سوية   4927 ع��دده  م��ا   2022 اإىل 

وفق  الت�سجيل  بعملية  القيام  املجل�س  ا���س��رتط 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  خ�س�ست  اأ�سا�سيتني  مرحلتني 
بيانات  ت��دوي��ن  خ���الل  م��ن  ال��ع�����س��وي��ة  لت�سجيل 
خ�س�ست  فيما  ووال���ده  ووال��دت��ه  بالطفل  تتعلق 

املرحلة الثانية حلجز املقعد للطفل.

جمل�ص ال�شارقة للتعليم ي�شتقبل 1096 طلبا للت�شجيل يف ع�شوية احل�شانات احلكومية

منتجع تريا �شولي�ص دبي يعلن عن تعيني ال�شيف التنفيذي حت�شريًا لالفتتاح يف اأكتوبر 

لتحلق ب�شيوفها اإىل اآفاق جديدة

القرية العاملية تك�شف عن جتربة  جلوبال فيالج بيغ بالون اجلديدة 

اأجرة ال�شارقة تكّرم 10 �شائقني متميزين يف جائزة ال�شالمة املرورية

�شبكة في�شتج الدولية ُتطلق جمموعتها التاأ�شي�شية االأوىل يف االإمارات  

�شامح املهتدي رئي�شًا تنفيذيًا 
ل�شركة راأ�ص اخليمة العقارية
اخليمة  راأ����������س  ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
الرائد  العقاري  املطّور  العقارية، 
يف اإم��ارة راأ���س اخليمة، عن تعيني 
رئي�ساً  امل���ه���ت���دي  ����س���ام���ح  ال�����س��ي��د 
ت��ن��ف��ي��ذي��اً ج����دي����داً ل�����س��رك��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ال���ع���ق���اري���ة، وي���اأت���ي ذلك 
ال�سركة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ����س���م���ن 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
اأعلى  اإىل  والو�سول  ا�ستثماراتها 

امل�ستويات.
املهتدي  ���س��ام��ح  ال�����س��ي��د  ومي��ت��ل��ك 
العقارات،  خ��ربة طويلة يف جم��ال 
القطاع،  ه��ذا  يف  حافل  �سجل  ول��ه 
اإدارة  يف  ك��ب��رة  خ���ربة  مي��ت��ل��ك  اذ 
م�ستوى  على  وتطويرها  امل�ساريع 
والوليات  اآ�سيا  الأو���س��ط،  ال�سرق 

املتحدة.

جامعة هرييوت وات دبي تعني هيذر 
ماكريجور مبن�شب عميد اجلامعة 

اأع����ل����ن����ت ج���ام���ع���ة ه�����ري�����وت وات 
هيذر  بروفي�سور  تعيني  ع��ن  دب��ي  
على  احل���ا����س���ل���ة  م���اك���ج���ري���ج���ور 
الربيطانية  الإم��رباط��وري��ة  و�سام 
رئي�س  ون����ائ����ب  ع���م���ي���د  مب��ن�����س��ب 
جامعة هريوت وات دبى ومقرها 
والتي   ، ل��ل��م��ع��رف��ة  دب�����ى  جم���م���ع 
العميد  م���ن�������س���ب  ت�������س���غ���ل  ك����ان����ت 
لالأعمال  اإدن���ربة  لكلية  التنفيذي 
اإدنربة  يف  وات  هريوت  جامعة  يف 
من�سب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ، ���س��اب��ًق��ا 
اأن  ك��م��ا   ، الإدارة  مم��ار���س��ة  اأ���س��ت��اذ 
بروفي�سور ماكريجور هى حما�سب 
جمال  يف  تعمل  كانت  حيث  موؤهل 
 ، ال�ستثمارية  امل�سرفية  اخلدمات 
ثم ق�ست 17 عاًما كرائدة اأعمال 
حيث قادت �سركة البحث التنفيذي 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ا ق��ب��ل ان��ت��ق��ال��ه��ا اإىل 
زميلة  وهي  العايل.  التعليم  قطاع 

اجلمعية امللكية يف اإدنربة.

يف  املوظفني  رع��اي��ة  جلنة  اأطلقت 
اإدارة  يف  املتخ�س�سة  فارنك  �سركة 
بدولة  واخل�سراء  الذكية  املرافق 

جنحت  اإن�سانية  مبادرة  الإم���ارات، 
من خاللها باإر�سال 4.6 طن من 
وغرها  الأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد 

من ال�سروريات اإىل 131 عائالت 
يف �سريالنكا.

وب����داأت احل��م��ل��ة م��ن خ���الل  دعوة 

املوظفي ال�سريالنكيني يف ال�سركة 
ت�سليط  خالله  ج��رى  اجتماع  اإىل 
بالتف�سيل،  امل�����س��روع  على  ال�سوء 
ومت و�سع �سناديق جلمع التربعات 
ال�سركة  م��ك��ات��ب  اأن��ح��اء  جميع  يف 

واأماكن اإقامة املوظفني.
مل�ساعفة  ف��ارن��ك  ���س��رك��ة  وب�����ادرت 
ال�������ذي مت حت�����س��ي��ل��ه من  امل���ب���ل���غ 
التربعات، و�ساهم ق�سم امل�سرتيات 
ل��دي��ه��ا ب��ت��ح�����س��ر جم��م��وع��ة من 
ت�سمل  التي  اليومية  ال�سروريات 
وم�سحوق  وامل��ل��ح  وال��دق��ي��ق  الأرز 
واحلم�س،  وال��ب�����س��ك��وي��ت  احل��ل��ي��ب 
الغ�سيل  م�سحوق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ومعجون الأ�سنان وال�سابون.

فارنك تطلق مبادرة خريية لدعم العائالت يف �شريالنكا



ثالجة تنقذ �شيادًا ق�شى 11 يومًا يف املحيط
جنا �سياد برازيلي من موت حمتم بعدما اأم�سى 11 يوماً هائماً 
املدة  ه��ذه  طيلة  بها  مت�سك  ثالجة  بف�سل  الأطل�سي،  املحيط  يف 

كانت على منت قاربه اخل�سبي البالغ طوله 7 اأمتار.
"44 عاماً" اأوي��اب��وك بولية  وغ��ادر روم��وال��دو ما�سيدو رودري��غ��ز 
اأمابا �سمال الربازيل يف اأواخر يوليو املا�سي، لق�ساء ب�سعة اأيام يف 
ال�سيد، لكن املياه بداأت تت�سرب اإىل قاربه فانتهى به املطاف م�سبثاً 
بثالجة يف حماولة للبقاء على قيد احلياة. وا�ستطاع ال�سمود يف 
كيلوغرامات خالل  نحو خم�سة  وفقد  �سراب،  اأو  دون طعام  املياه 
11 يوماً. واأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التوا�سل 
حلظة اإنقاذه يف 11 اأغ�سط�س )اآب( املا�سي، بعدما وجدته �سفينة 

�سيد على بعد 450 كيلومرتاً من املكان الذي غرق فيه قاربه.
وكان رودريغز يعاين من جفاف حاد، لكنه بالرغم من ذلك يعترب 
نف�سه حمظوظاً لأنه مل يتحول اإىل لقمة �سائغة لأ�سماك القر�س 
التي تكرث يف املحيط حيث كان هائماً، وفقاً حلديثه عن التجربة 
تنته  مل  الربازيلي  ال�سياد  معاناة  لكن  اإع���الم.  لو�سائل  املرعبة 
�سورينام  بدولة  ال�سجن  يف  يوماً   16 اأم�سى  حيث  جناته،  حلظة 
على  وطنه  اإىل  بعودته  املغامرة  وانتهت  معه.  وثائق  وج��ود  لعدم 

منت رحلة هبطت يف بيليم بولية بارا �سمال الربازيل.

اإزالة ورم وزنه  45 كلغ من امراأة 
ل�سئ�سال  بالربازيل  ن��ادرة  جراحية  عملية  يف  طبيباً   14 �سارك 
45 كلغ من رحم ام��راأة بعدما كانت تعي�س معه لأكرث  ورم وزن��ه 
على  امل�سرف  الطبيب  ن�سرها  �سادمة  �سور  واأظهرت  اأع��وام.  من 
�سبب  يك�سف عن  ال��ذي مل  ال��ورم  �سادمة حلجم  �سوراً  العمالية 

منوه اإىل هذا احلجم ال�سخم.
واأفاد الطبيب غالو�سيو بوي�سات اأن املري�سة تبلغ 45 عاماً كانت 
التي  العملية  اأن  اإىل  �سنوات، م�سراً  ال��ورم ملدة خم�س  تعي�س مع 
اأجريت يف اأحد م�ست�سفيات ريو دي جانرو، ا�ستغرقت �ساعتني يف 
حني اأن��ه من غر املعروف �سبب عدم اإزال��ة ال��ورم خالل اخلم�س 
 "UOL" س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة. ون��ق��ل��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ربازي��ل��ي��ة���
عليه  اأج��ري��ت  ورم  اأك���رب  ك��ان  "لقد  ق��ول��ه:  بوي�سات  الطبيب  ع��ن 
عمليات جراحية، وبالتاأكيد اأكرب ورم خ�سع لعملية جراحية على 
الإطالق"، حيث مت اإدخال املري�سة اإىل م�ست�سفى �ساو خو�سيه دو 
التنف�س  اأبلغت عن �سعوبات يف  اأن  املا�سي بعد  الأربعاء  اآفاي يوم 
ال��ورم رمبا  اأن  ال��ورم. ورج��ح الطبيب بوي�سات وم�ساعدوه  ب�سبب 
اإذ  ع��ن جن�سيتها،  يك�سف  التي مل  امل���راأة  رح��م  تطور يف  ق��د  يكون 
نتائج  على  يتعرفوا  اأ�سابيع حتى  ح��وايل ثالثة  الأم��ر  �سي�ستغرق 
العملية لتحديد ما اإذا كان الورم حميداً اأم خبيثاً. واأو�سح اجلراح 
من  م�ساعدة  ب���دون  وتتنف�س  وم�ستقرة  ج��ي��دة  ب�سحة  امل����راأة  اأن 
الأجهزة وتتحدث وتتناول الطعام" متوقعاً حت�سن حالتها خالل 

الأيام املقبلة، وفقاً ملا نقلته �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

اأنهر من االأملا�ص على بع�ص الكواكب.. ما ال�شر؟
قالت درا�سة جديدة اأنه من املحتمل اأن تكون بع�س الكواكب قادرة 
ب�سيطاً  اأنهر من الأملا�س. وا�ستخدمت الدرا�سة نوعاً  على ت�سكيل 
من البال�ستيك لإعادة اإن�ساء الظروف التي ُيفرت�س اأن تكون اأدت 

اإىل وجود الأملا�س يف جوف كوكبي اأورانو�س ونبتون.
الهيدروجني  حت��ّول  هائلة  �سغوطاً  ب��اأّن  فر�سية  العلماء  وو�سع 
حتت  الكيلومرتات  اآلف  عمق  على  يتدفق  اأمل��ا���س  اإىل  والكربون 

ال�سطحني الغازيني للكوكبني العمالقني اجلليديني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تزدهر جتارتها بف�شل تعليق الأوبرا 
وينفري على منتجها

اأبدت  اأن  % بعد   1200 بن�سبة  ارتفاعاً يف مبيعاتها  الأنيقة  املياه  باإنتاج زجاجات  �سهدت عالمة جتارية خمت�سة 
اأوبرا وينفري اإعجابها باملنتج واأعلنت عن م�ساندتها ل�ساحبة ال�سركة التي تتخذ من �سيدين مقراً لها، على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي.
و�ساركت اأوبرا وينفري �سوراً لزجاجات مياه “باي�سي�س” ال�سخ�سية التي طلبتها مبنا�سبة عيد ميالد �سديقتها اآفا 

دوفرناي اخلم�سني، حيث اأبدت اإعجابها بزجاجة املياه وو�سقتها باأنها مثالية.
عندما  الدموع  وغالبتها  الغامرة  بال�سعادة  “باي�سي�س”،  عالمة  يف  امل�ساركة  املوؤ�س�سة  هندري،  اأريانا  �سعرت  وقد 
اإنها ا�ستيقظت يف ال�سباح على �سيل من الطلبات من  اأوبرا وينفري عن منتجها. وقالت هندري،  �ساهدت كلمات 

الوليات املتحدة، بعد اأن ن�سرت اأوبرا وينفري �سور منتجها.
واأ�سافت “مل يكن فريق باي�سي�س على دراية باأن اأوبرا طلبت هذه الزجاجات، ولكن بعد اأن ن�سرت ال�سور وانهالت 

الطلبات علينا ب�سكل ل ي�سدق، علمنا باأن الف�سل يعود اإليها يف زيادة الطلب على الزجاجات”.
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�شكان مدينة اأمريكية ي�شتنجدون من الل�شو�ص
املدينة  باإنقاذ  الأمركية  كاليفورنيا  بولية  اأوكالند  مدينة  �سكان  طالب 

من اجلرمية التي و�سلت اإىل م�ستويات قيا�سية.
ويف اأحدث هذه اجلرائم، اقتحم ل�سو�س مغ�سلة �سيارات يف اأوكالند بولية 
"فوك�س نيوز الأمركية"،  اأفادت �سبكة  اأيام، على ما  كاليفورنيا قبل عدة 
اجلمعة. واأظهر �سريط فيديو �سّورته كامرا املراقبة اثنني من الل�سو�س 
وهما يدخالن املكان عنوة. وقال مالك املن�ساأة اإن الل�سو�س ك�سروا الأبواب 

وحطموا النوافذ و�سرقوا بع�س النقود من املكتب.
واأ�سار اإىل اأن ا�ستهداف من�ساأته جمددا لي�س �سوى م�ساألة وقت.

وهذه اجلرمية هي الأحدث يف �سل�سلة جرائم �سرقة تت�سف باجلراءة وقعت 
املمتلكات"  ونهب  النوافذ  "حتطيم  جرمية  منط  �سار  حتى  اأوك��الن��د،  يف 
مرتبطا باملدينة. ويف يوليو املا�سي، اأ�سدرت ال�سلطات حتذيرا للم�سافرين 
يف طريقهم اإىل مطار اأوكالند الدويل، حيث ا�ستهدف الل�سو�س ال�سيارات 
املقاهي  يف  القهوة  ل�سرب  يتوقفون  عندما  للمطار  امل�سافرين  تقل  التي 
القريبة. ويعتقد ال�سكان اأن ت�ساعد اجلرائم يف املدينة مرتبط بقرار اإلغاء 
اإذ  رئي�سية،  ب�سورة  الأمركية  ال�سرطة  اأي  القانون،  اإنفاذ  وك��الت  متويل 

اإنها بحاجة اإىل متويل كبر خا�سة مع ت�ساعد اجلرائم.

خالف فار�ص كرم ومرييام فار�ص يف طريقه اإىل الق�شاء
كرم  فار�س  اللبنانيني  النجمني  بني  ا�ستعل  ال��ذي  الأخ��ر  اخل��الف  �سكل 
ومرام فار�س، �سدمه جلمهور الفنانني على مواقع التوا�سل الجتماعي.
واأك�����دت م�����س��ادر م��ق��رب��ة م��ن ال��ف��ن��ان��ة م��ري��ام ف���ار����س، ���س��ره��ا بالدعوى 
الق�سائية التي هددت برفعها على الفنان فار�س كرم، على خلفية تغريدة 

م�سيئة، و�سفها فيها باأو�ساف لذعة، ب�سبب حفلة م�سرتكة مت اإلغاوؤها.
وقالت امل�سادر ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اإّن "ثمة اأ�سخا�س دخلوا للو�ساطة 
بني الفنانني، اإل اأّن مريام رف�ست هذه الو�ساطة واأ�سرت على اأخذ حقها 

بالقانون".
اأن  اع��ت��ربت  الغالبية  اأّن  اإل  الفنانني،  ب��ني  ب��دوره��م  ال�سحافيون  انق�سم 
املتهم حتى لو كان ميلك  ال�سخ�س  اإهانة فار�س لزميلته جتعله يف موقع 

كل احلق.
اإن  "�سكاي نيوز عربية":  اإليان احلاج، ملوقع  امل�ست�سارة الإعالمية،  وقالت 
من  الكثر  وم�س  احل��دود  تخطى  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام 
القيم الإن�سانية واملهنية وهنا تكمن خطورته وخطورة ا�ستخدامه خا�سة 

لدى امل�ساهر وحتديدا يف الأمور ال�سلبية.
اأن ينتهي هذا اخلالف بعيداً عن  "اأمتنى  وتابعت احلاج حديثها بالقول: 

�شيد اخلوامت يحقق اأقوى 
انطالق يف تاريخ اأمازون برامي 
اأن م�سل�سلها  اأم��ازون  �سبكة  اأعلنت 
اأوف ذي رينغز:  ال�سخم ذي لورد 
ذي رينغز اأوف باور امل�ستوحى من 
ت��ول��ك��ني، حقق  اآر  اآر  ج��ي  رواي�����ات 
اأق����وى ان��ط��الق��ة يف ت��اري��خ من�سة 
 25 م�ستقطباً  فيديو"،  "برامي 

مليون م�ساهد.
م��ع ه��ذا الإن��ت��اج ال��رائ��د ال��ذي بداأ 
بثه اجلمعة، تهدف "برامي فيديو" 
"ات�س  م��ن��اف�����س��ت��ه��ا  م��واج��ه��ة  اإىل 
اآب-  21 اأط��ل��ق��ت يف  او" ال��ت��ي  ب��ي 

اجلديد  اجل��زء  الفائت  اأغ�سط�س 
ثرونز"،  اأوف  "غامي  �سل�سلة  م��ن 
دراغن".  اأوف ذي  "هاو�س  بعنوان 
اأي�ساً  لفتت  او"  بي  "ات�س  وكانت 
حقق  اجل��دي��د  م�سل�سلها  اأن  اإىل 
اأف�سل انطالق على من�ساتها، مع 
10 ماليني م�ساهد  ما يقرب من 

يف الوليات املتحدة وحدها.
اأن  اإىل  بيان  "اأمازون" يف  واأ�سارت 
"�سيد  �سل�سلة  من  اجلديد  اجل��زء 
من  "اأكرث  ا���س��ت��ق��ط��ب  اخلوامت" 
25 مليون م�ساهد حول العامل يف 
يومه الأول، حمطماً جميع الأرقام 
القيا�سية ال�سابقة وم�سجاًل اأف�سل 
من�سة  ت��اري��خ  يف  لعمل  ان��ط��الق��ة 
اأول  ب���ث���ت  ال���ت���ي  فيديو"  ب������رامي 

حلقتني من امل�سل�سل اجلديد.
وقالت رئي�سة ا�ستوديوهات اأمازون 
اإىل  املنا�سب  "من  �سالك  جنيفر 
تولكني،  ق�س�س  تكون  اأن  م��ا  ح��د 
�سعبية  الأك��������رث  ب����ني  م����ن  وه������ي 
كثرون  ويعتربها  الإط���الق  على 
النوع  ل���ه���ذا  احل��ق��ي��ق��ي  الأ�����س����ل 
اللحظة  اإىل هذه  قادتنا  اخليايل، 

التي نفتخر بها".

بلجيكا تعتقل املحتال 
بطل وثائقي نتفليك�ص

البلجيكية  ال�������س���ل���ط���ات  اأع���ل���ن���ت 
اعتقال فنان حمتال بريطاين كان 
�سبكة  على  وثائقي  فيلم  مو�سوع 
فراره  بعد  بلجيكا  يف  نتفليك�س، 
�سابطي  اأ�ساب  حيث  فرن�سا،  من 

�سرطة.
اأن  البلجيكية  ال�����س��رط��ة  وذك����رت 
روبرت هندى فريغارد "51 عاما" 
يتوقع اأن ميثل اأمام قا�س بلجيكي 
اعتقاله  من  يوم  بعد  ال�سبت،  يوم 
ع���ل���ى ط����ري����ق ����س���ري���ع يف غ�����روت 

بيغاردن �سرق بروك�سل.
فر هندي فريغارد الأ�سبوع املا�سي، 
بعدما �سدم رجلي �سرطة ب�سيارته 
ال�سرطة  اأثناء فراره من مداهمة 
بو�سط  فيدايالت  قرية  يف  ملنزله 

فرن�سا.
وقال جيل بلوندو، املتحدث با�سم 
ال���ع���ام يف منطقة  امل���دع���ي  م��ك��ت��ب 
"كان  ال�سبت،  يوم  هايل-فيلفورد، 
ال�سخ�س  ي��خ�����س��ع  اأن  امل��ف��رت���س 
ال�سرطة  قبل  من  للفح�س  املعني 
وفر منذ حوايل اأ�سبوع. كما اأ�ساب 
بجروح  اأ�سيب  اأحدهما  �سرطيني 

بالغة اخلطورة".
اعتقال  م��ذك��رة  ف��رن�����س��ا  اأ����س���درت 
اأوروب���ي���ة. وف��ت��ح الدع����اء ال��ع��ام يف 
يف  "ال�سروع  يف  حت��ق��ي��ق��ا  ال���ب���الد 

قتل" �سابطي ال�سرطة.
ال�سرطة  ق���وات  اإن  ب��ل��ون��دو  وق���ال 
متكنت من حتديد موقع هندي-

فريغارد عرب لوحة �سيارته.

جائزة فيزا بور ليماج مل�شور اأوكراين 
اأب��رز جوائز مهرجان  ُمنحت جائزة فيزا دور نيوز، 
يف  ال�سحفي  للت�سوير  الدويل  ليماج"  بور  "فيزا 
الأوك���راين  اإىل  ال�سبت  فرن�سا،  -ج��ن��وب  بربينيان 
ماريوبول  لتقاريره عن مدينة  مالوليتكا  اإيفغيني 
اأوكرانيا.  ج��ن��وب  يف  �سديد  لق�سف  تعر�ست  ال��ت��ي 
التاأثر  عليه  ب��دا  ال��ذي  مالوليتكا  اإيفغيني  واأه��دى 
م�سدداً  الأوكراين"،  "ال�سعب  اإىل  ال�سديد، جائزته 
على اأهمية اجلائزة بو�سفها اعرتافاً بقيمة عمله. 
35 عاماً من وكالة  البالغ  الأوك��راين  امل�سور  وكان 
ت�سرنوف  م�ست�سالف  ومواطنه  بر�س،  اأ�سو�سيتيد 
اأ�سو�سييتد  وكالة  يف  الفيديو  م�سور  عاماً"،   37  "
 23 يف  م���اري���وب���ول  دخ����ال  ���س��ح��ف��ي��ني  اأول  ب���ر����س، 
�سباط-فرباير، قبل �ساعة من انطالق الغارات على 
املدينة. كما كانا اآخر من غادرها يف 15 اآذار-مار�س. 
اأمام  اإيفغيني مالوليتكا لوكالة فران�س بر�س  وقال 
ون�����س��اء حوامل  امل��روع��ة لأط��ف��ال مقتولني  ���س��وره 
حتت الأنقا�س، ومقابر جماعية حمفورة على عجل 
ب�سبب عدم القدرة على تنظيم جنازة جراء الق�سف 
يوماً  كانت  م��اري��وب��ول  يف  الع�سرون  الأي���ام  "هذه 

واحداً طوياًل بال نهاية ومن �سيئ اإىل اأ�سواأ".

اأماين.. ثالث جرمية با�شم احلب يف م�شر
ف��ي��م��ا مي��ث��ل ث��ال��ث ج��رمي��ة ق��ت��ل ب��ا���س��م احل���ب يف م�سر 
خالل اأقل من 3 اأ�سهر، لقيت طالبة جامعية يف املنوفية 
م�سرعها رميا بالر�سا�س، على يد �ساب تقدم خلطبتها 
لكنها رف�سته، بح�سب ما اأكده �سهود عيان ملوقع "�سكاي 

نيوز عربية".
وم�ساء ال�سبت، اأقدم �ساب يدعى اأحمد فتحي، على قتل 
يف  عليها  النار  باإطالق  الكرمي،  عبد  اأم��اين  تدعى  فتاة 
املنوفية  ملحافظة  التابعة  طنب�سا  ط��وخ  بقرية  ال�����س��ارع 

�سمايل القاهرة.
املتهم  اإن  القرية،  اأه���ايل  م��ن  امل�سلمي،  حمزة  اأب��و  وق��ال 
عليها  واأط��ل��ق  منزلها  من  خروجها  خ��الل  الفتاة  غافل 

النار من م�سد�س خرطو�س.
الفتاة  نقل  مت  عربية" اأن��ه  نيوز  "�سكاي  ملوقع  واأو���س��ح 
من جانب الأهايل على الفور اإىل م�ست�سفى بركة ال�سبع 

املركزي لكنها فارقت احلياة.
فيما ق��ال حم��م��ود ال��ن��ادي، م��ن اأه���ايل ال��ق��ري��ة، بح�سب 
�سهدت  التي  املنطقة  �سكان  ب��ني  معلومات  م��ن  املتوافر 
واأنه  املتهم،  من  ال��زواج  رف�ست  ال�سحية  ف��اإن  اجلرمية 
تعر�س لها يف ال�����س��ارع ع��دة م���رات ون��ه��رت��ه ف��اأق��دم على 
ن��ي��وز عربية" اأن  "�سكاي  مل��وق��ع  وت��اب��ع  م��ن��ه��ا.  الن��ت��ق��ام 
ال�سحية طالبة بال�سنة الرابعة بكلية الرتبية الريا�سية 
وتبلغ من العمر 20 عاما، بينما املتهم حا�سل على موؤهل 

متو�سط وعمره يناهز ال� 30 عاما.

نفوق ع�شرات الطيور ب�شبب تو�شيع طريق 
يف حادث حمزن، نفقت ع�سرات الطيور وُدمرت اأع�سا�سها 
ب��ع��د ق��ط��ع ���س��ج��رة، ل��غ��اي��ة ت��و���س��ي��ع ال��ط��ري��ق ال�����س��ري��ع يف 

منطقة مالبورام بولية كرال الهندية.
املوؤ�سف  احل��ادث  بهذا  الفيديو اخلا�س  ن�سر مقطع  ومت 

على "تويرت" من قبل �سباط خدمة الغابات الهندية.
ميكن  "كيف  اجلمعة:  ك�سوان،  ب��ارف��ني  ال�سابط  وكتب 
اأن ن�سل لهذه الدرجة من الق�سوة"، كما كتب ال�سابط 
�سوزانتا ناندا: "للو�سول اإىل منزلنا مبكرا، فاإننا ندمر 

منازل الطيور".
وح�سد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية اأكرث 
8 اآلف  1.9 مليون م�ساهدة، واأع��اد ن�سره اأكرث من  من 

مغرد.
وُي��ظ��ه��ر ال��ف��ي��دي��و ج��راف��ة ُت�����س��ق��ط ���س��ج��رة، ح��ي��ث كانت 
تعي�س فراخ الغاق الهندي حديثة التفقي�س ونفقت اأثناء 

حتطمها.
متى  مقبول،  غر  "بب�ساطة  امل�ستخدمني:  اأح��د  وكتب 
نتعلم اح��رتام ه��ذا اجل��زء من نظامنا البيئي؟ ك��ان من 

املمكن التخطيط لهذا ب�سكل اأكرث ح�سا�سية ".
امل�ستقبل  م��روع��ة،  ���س��ور   " اآخ���ر:  م�ستخدم  كتب  بينما 
الفقرة  الطيور  اأ�سبحت  خميف،  الأ�سجار  من  اخل��ايل 

بال ماأوى ".

والد انتحر جنله قبل 16 �شنة يكافح ظاهرة االنتحار املنت�شرة يف وايومنغ االأمريكية 
فكرة  ن��ي��ربغ��ر  لن�������س  راودت  ���س��ن��ة،   16 ق��ب��ل 
و���س��ع ح���ّد حل��ي��ات��ه ب��ع��دم��ا ���س��ن��ق جن��ل��ه نف�سه. 
من  املتحدر  النفط  مهند�س  فيقود  حالياً،  اأم��ا 
ولية وايومينغ معركة ملكافحة حالت النتحار 
ال��ك��ث��رة املُ�����س��ّج��ل��ة يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن غرب 

الوليات املتحدة.
وي�ستذكر هذا الرجل ال�سبعيني قائاًل "كنت يف 
مكتبي عندما ات�سلت زوجتي بي وقالت يل "عد 

اإىل املنزل فوراً".
ال��ن��اب�����س��ة باحلياة  ال��ن��ظ��رات  وي��ت��اب��ع ���س��اح��ب 
اإىل  وذه��ب��ت  ���س��ي��ارت��ي  ن��ح��و  م�����س��رع��اً  "هرعت 
املنزل"، م�سيفاً "كانت ابنتي ت�سرخ وهي راكعة 
يف احلديقة"، اإذ اإن جنله ليل ذا ال�سنوات ال�سبع 

ع�سرة اأنهى حياته.
يعاين  ك����ان  اأن�����ه  اأدرك  "كنت  ال���وال���د  وي���ق���ول 
اك��ت��ئ��اب��اً، وك��ن��ت اأع��ل��م اأّن����ه ي��واج��ه ���س��ع��وب��ات يف 
بح�سرة  وي�سيف  معّينة"،  ظ��روف  مع  التعامل 
يف  كان  عندما  جنلي  بجانب  حا�سراً  اأكن  "مل 
اأفكار  على  التغلب  وبهدف  اإيل".  احلاجة  اأم�ّس 

الن��ت��ح��ار ال��ت��ي راودت����ه ب����دوره، ان�����س��م نيربغر 
ت��ك��اف��ح هذه  اإىل جم��م��وع��ة  ك��ا���س��رب  امل��ق��ي��م يف 
اأي  تفوق  بن�سبة  وايومينغ  املنت�سرة يف  الظاهرة 
النتحار  معدل  ويبلغ  اأخ���رى.  اأمركية  ولي��ة 
ذات  الأمركية  بالولية  املعروفة  وايومينغ  يف 
الكثافة ال�سكانية الأقل، �سعفي ذلك املُ�سّجل يف 

خمتلف اأنحاء البلد.
اأكرث  اإىل  ت�سل  م�سافات  الولية  م��دن  وتف�سل 
قا�سياً  طق�سها  ُي��ع��ت��رب  فيما  ك��ي��ل��وم��رتاً،   150
وي��ح��وز ث��ل��ث ���س��ك��ان��ه��ا ال��ب��ال��غ��ني اأ���س��ل��ح��ة داخل 
اإليها العلماء  منازلهم، ما ي�سّكل عوامل ي�ستند 
لتف�سر ن�سبة النتحار املرتفعة يف هذه الولية. 
"عقلية رعاة البقر" التي  اإىل ما �سبق  وُي�ساف 
"تدعو الأ�سخا�س اإىل النهو�س بعد كل م�سكلة 
البكاء"،  عدم  على  الرجال  وحت�س  يواجهونها 

على ما يذكر نيربغر.
من  �سكانية  غالبية  وايومينغ  ت�سم  ذل��ك،  اإىل 
ُيعتربون  ال���ذي���ن  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ب�����س��رة  اأ���س��ح��اب 
ع��ر���س��ة لالنتحار.  اأك����رث  الإح�������س���اءات  ح�����س��ب 

املمثلة اإميي لو وود خالل ح�شورها مهرجان البندقية ال�شينمائي الـ79.  )رويرتز(

كايت مو�ص تدخل عامل التجارة االإلكرتونية 
م�ستح�سرات  ع��ن  اإلكرتونياً  موقعاً  مو�س  كايت  الربيطانية  الأزي���اء  عار�سة  اأطلقت 
التجميل والأك�س�سوارات �سّمته "كوزمو�س" �سعياً منها يف ال�48، اإىل اإعادة التمو�سع مهنياً 
ُملِهماً يف الرفاهية والعافية. وعرب املوقع، تدعو جنمة املو�سة  وتكري�س نف�سها مرجعاً 
املعروفة بحبها للحفالت وعالقاتها مع املمثل الأمريكي جوين ديب اأو مو�سيقيي الروك 
الإجنليز كبيت دوهرتي، وجيمي هين�س، اإىل اأ�سلوب حياة يركز على الطبيعة "الكونية". 
ويبيع املوقع مثاًل �سوائل مغذية للب�سرة من الكانابيديول والكولجني ب� 105 جنيهات 
"مقّد�سة"  واأنواعاً  ال�ساي )20 جنيهاً(  ، ومنتجات من  120 دولراً(  ا�سرتلينية )نحو 

الطبيعية  البيئة  وال��روح مع  "لتوازن اجل�سم  املعّطر )120 جنيها(   ال��رذاذ  من 
 waif "ويف" بداياتها  يف  مو�س  كايت  البيولوجية".وُلقَبت  ال�ساعة  ودورات 
اأي "الطفلة ال�سغرة البائ�سة" ب�سبب نحافتها ال�سديدة، وكانت منوذجاً ملَيل 
يف عامل املو�سة يف ت�سعينات القرن الع�سرين والعقد الأول من القرن احلادي 
اأُطلقت  والع�سرين نحو العار�سات ذوات الأج�سام النحيلة جداً، وهي موجة 

عليها ت�سمية "هروين �سيك".


