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انفجارات عنيفة بعد ال�سربات الإ�سرائيلية يف �سوريا

حزب العمل يطالب بانتخابات �سابقة لأوانها

جو بايدن يف حملة انتخابية

حتذير رو�سي عاجل من ا�ستخدام كييف قنبلة قذرة

رو�سيا تدمر م�ستودعا كبريا لوقود طائرات اأوكرانيا
اإ�سرائيل تدّمر معدات لت�سنيع درون اإيرانية يف �سوريا

•• عوا�صم-وكاالت

ب����ع����د ي����وم����ن م�����ن ا����س���ت���ه���داف 
اإ����س���رائ���ي���ل مل���واق���ع ع�����س��ك��ري��ة يف 
دم���������س����ق وحم����ي����ط����ه����ا، اأف���������ادت 
ال�سربات  ب��اأن  جديدة  معلومات 
الع�سكرية دمرت معدات لتجميع 
للف�سائل  تابعة  م�سرية  طائرات 
الق�سف  اأن  الإي��ران��ي��ة.واأ���س��اف��ت 
مطار  منطقة  ط��ال  الإ�سرائيلي 
العا�سمة  ب����ري����ف  ال����دمي����ا�����س 
للمر�سد  وف��ق��ا  وذل���ك  ال��غ��رب��ي، 
الإن�سان.كما  حل��ق��وق  ال�����س��وري 
معدات  ت���دم���ري  مت  اأن�����ه  ت��اب��ع��ت 
ت�ستخدم  ل��وج�����س��ت��ي��ة  ع�����س��ك��ري��ة 
لتجميع طائرات م�سرية م�سنعة 
يف اإيران، نتيجة ل�ستهداف مكان 

تخزينها ب�سكل مبا�سر.
ال�سربات  ا����س���ت���ه���دف���ت  ك���ذل���ك 
الدميا�س  مبطار  ومهبطا  رادارا 
حتى  معلومات  دون  الع�سكري، 

اللحظة عن خ�سائر ب�سرية.
يومن  بعد  التطورات  ه��ذه  اأت��ت 
م��ن اإع����ان ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري اأن 

لقواته  تابعة  اأر���س��ي��ة  م�����س��ادات 
ل�سربات  ال���ت�������س���دي  ح�����اول�����ت 
دم�سق  ري���ف  ���س��م��اء  يف  ع�سكرية 
املر�سد  امل��ا���س��ي��ة.واأك��د  اجل��م��ع��ة 
دم�سق  جنوب  منطقة  اأن  حينها 
هي  اإ���س��رائ��ي��ل  ا�ستهدفتها  ال��ت��ي 
�سيطرة  حت����ت  ق���اب���ع���ة  م��ن��ط��ق��ة 
ق�سفا  اأن  اإىل  اإي����ران.ي���������س����ار 
اإ�سرائيلياً كان قتل ال�سهر املا�سي، 
هجوم  يف  ����س���وري���ن  ج���ن���ود   5
دم�سق. مطار  ق��رب  بال�سواريخ 

اإ�سرائيلية  غ����ارات  ت�سببت  ك��م��ا 
مطار  باإخراج  حزيران  يونيو  يف 
لنحو  اخل������دم������ة  ع������ن  دم���������س����ق 
اأ���س��ب��وع��ن.وا���س��ت��ه��دف��ت غ����ارات 
مطار  اأخ���رى  اإ�سرائيلية  ج��وي��ة 

حلب مرتن ال�سهر املا�سي.
وخ���ال الأع�����وام امل��ا���س��ي��ة، �سّنت 
اإ�سرائيل مئات ال�سربات اجلوية 
للجي�س  مواقع  طالت  �سوريا  يف 
ال�سوري واأهدافاً اإيرانية واأخرى 

حلزب اهلل اللبناين.

ال�سي�سي يثمن اأهمية تر�سيم
 احلدود البحرية مع قرب�ص واليونان

•• القاهرة-وكاالت

اأكد الرئي�س امل�سري، عبد الفتاح ال�سي�سي، اأم�س الأحد، على اأهمية اتفاقية تر�سيم 
احلدود البحرية بن م�سر وكل من قرب�س واليونان يف البحر املتو�سط وال�سعودية 
يف البحر الأحمر، لفتا اإىل اأن حقل ظهر للغاز الطبيعي مل يكن ممكنا اكت�سافه 
لو مل يتم تر�سيم احلدود.واأ�سار عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل اأن التفاقية وفرت 120 
مليار دولر �سنويا لت�سغيل حمطات الكهرباء.واأ�ساف يف مداخلة خال كلمة رئي�س 
بالعا�سمة   2022 م�سر  القت�سادي..  املوؤمتر  اأم��ام  مدبويل،  م�سطفى  ال��وزراء 
الإداري��ة، اأنه لول تر�سيم احلدود البحرية، ملا متكنت �سركات التنقيب من العمل 
يف هذه املناطق.وتابع الرئي�س امل�سري: ف�سل اهلل علينا كان عظيما باكت�ساف حقل 
�سهريا  دولر  مليار   2 توفري  منتلك  ل  لأننا  مظلمة،  م�سر  لكانت  ول��وله  ُظهر، 
فقد  احلالية  بالأ�سعار  اأم��ا  الكهرباء،  حمطات  لت�سغيل  للغاز  القدمية  بالأ�سعار 
ت�سل التكلفة اإىل 10 مليارات دولر �سهريا ل�سراء الغاز املطلوب لت�سغيل حمطات 

الكهرباء املوجودة يف م�سر، حتى ل تنقطع الكهرباء عنها.

�ص 03

�ص 08

�ص 15

ا�ستعدادات م�رصية مكثفة لالحتفاء مبرور 50 عاماً 
على تاأ�سي�ص العالقات الر�سمية مع الإمارات

اأخبار الإمارات

تريندز يحلل يف درا�سة حديثة اأطماع 
اجلماعات الدينية لنهب ثروات ليبيا

عربي ودويل

رئي�سا الحتادين ال�سعودي والكويتي 
يُ�سيدان بتنظيم نهائي كاأ�ص رئي�ص الدولة

الفجر الريا�سي

الهالل الأحمر يفتتح م�ساريع تنموية يف موريتانيا 

موريتاين يرفع �ساخ�سة تو�سح اأحد امل�ساريع الإماراتية التنموية يف موريتانيا )وام(
لها  تتبع  ال��ت��ي  املقاطعة  ح��اك��م 
ق��ري��ة اغليك ب��ن ب��ي��ه، وان���داده 
العام  الأم������ن  ���س��ال��ك  حم��م��د 
امل�سوؤولن  من  وع��دد  للبلديات 

املحلين هناك. 
واأكد املزروعي اأن هذه امل�ساريع 
الهال  ه��ي��ئ��ة  اه��ت��م��ام  جت�����س��د 
بتعزيز  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
ج���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة والإع�����م�����ار يف 
ت�سمنت  اإنها  وق��ال  موريتانيا، 

 •• نواك�صوط -وام
الأحمر  ال��ه��ال  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
امل�ساريع  م���ن  ع����ددا  الإم����ارات����ي، 
التنموية يف قرية اغليك بن بيه، 
لدعم  امل�ستمرة  ج��ه��وده��ا  �سمن 
اخلدمات الأ�سا�سية يف جمهورية 

موريتانيا. 
وت�����س��م��ن��ت ت��ل��ك امل�����س��اري��ع اإع����ادة 
القرية  يف  الطبي  امل��رك��ز  ت��اأه��ي��ل 
ومعهد حتفيظ القراآن، اإىل جانب 
وتزويدها  ارت����وازي����ة  ب��ئ��ر  ح��ف��ر 
بالطاقة  تعمل  وم�سخة  ب��خ��زان 
ال�سم�سية مع اإن�ساء �سبكة لإي�سال 
اأمدادات املياه اإىل املنازل، بجانب 
ترميم و�سيانة ال�سد الرئي�سي يف 
500 مرت مربع،  بطول  القرية 
اأكرث  امل�ساريع  وي�ستفيد من هذه 
اغليك  يف  �سخ�س  األ���ف   11 م��ن 

والقرى املجاورة. 
وفد  امل�ساريع  اف��ت��ت��اح  يف  و���س��ارك 
ال����ه����ال الأح�����م�����ر ال�������ذي ي����زور 
م��وري��ت��ان��ي��ا ح��ال��ي��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ عدد 
والتنموية،  الإن�سانية  املهام  من 
املزروعي  �سهيل  �سعيد  ب��رئ��ا���س��ة 
م���دي���ر الت�������س���ال احل���ك���وم���ي يف 

الهيئة..
 وم��ن اجل��ان��ب امل��وري��ت��اين ح�سر 
احل�سن  حممد  الفتتاح  مرا�سم 

جم�������الت رائ��������دة وح���ي���وي���ة يف 
واخلدمات  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�سحة 
الهيئة  من  م�ساهمة  الأ�سا�سية 
التي  التحتية  البنية  تاأهيل  يف 
من  وا�س������عة  ق��ط��اع��ات  ت��خ��دم 
ال�س�����قيق،  امل��وري��ت��اين  ال�سعب 
التي  امل�س�����اريع  اأن  اإىل  واأ�س�������ار 
هي  م��ا  اغليك  يف  افتتاحها  مت 
امل�ساريع  �سل�سلة  يف  حلقة  اإل 
ال�ساحة  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي 

املوريتانية يف املجالت كافة. 
امل�سوؤولون  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
�سكرهم  ع�����ن  امل����وري����ت����ان����ي����ون 
على  ل���ل���ه���ي���ئ���ة  وت�����ق�����دي�����ره�����م 
جهودها امل�ستمرة يف تبني مثل 
�ساأنها  م��ن  التي  امل�ساريع  ه��ذه 
احداث طفرة كبرية يف م�ستوى 
واملناطق  اغ��ل��ي��ك  يف  اخل��دم��ات 

املجاورة،
 )التفا�سيل �س2(

بعد ا�ستقالة ليز ترو�س:

ملاذا ل يعود الربيطانيون اإىل �سناديق القرتاع...؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

على الرغم من ا�ستقالة رئي�سة الوزراء الربيطانية ليز ترو�س، لي�س من 
املتوقع اأن ي�سوت جميع الربيطانين يف انتخابات عامة حمتملة يف اأي 

وقت قريب... ملاذا؟
رئي�س  ق�ساها  زمنية  ف��رتة  لأق�سر  القيا�سي  الرقم  الآن  حتمل  باتت 
يوم  ا�ستقالتها  ت��رو���س  ليز  اأع��ل��ن��ت  امل��ت��ح��دة.  اململكة  ت��اري��خ  يف  حكومة 
اإليزابيث  وف���اة  �سّجلت  ���س��رتي��ت  داون��ي��ن��غ  يف  ي��وًم��ا   45 ب��ع��د  اخلمي�س 
الثانية، وعا�سفة مالية ذاتية، ثم تغيري كامل يف ال�سيا�سة القت�سادية، 

وا�ستقالت داخل حكومتها. 
وقبل يوم اجلمعة 28 اأكتوبر اجلاري، يجب اأن يكون للمملكة املتحدة 
رئي�س وزراء ثالث يف غ�سون �سهرين. ومع ذلك، لي�س من املخطط يف 
الوقت احلايل اإجراء انتخابات ت�سريعية على الرغم من دعوة املعار�سة 
العّمالّية اأو الليربالين الدميقراطين، اأو رئي�سة الوزراء الإ�سكتلندية 

نيكول �ستورجيون... كيف نف�سر ذلك؟                 )التفا�سيل �س10( 

�سراع ميهد للمربع الأول
خ���الف���ات ال�����س��ل��ط��ة يف 
ال����ع����راق ت��ت�����س��اع��د

•• بغداد-وكاالت

فيما يبدو عودة مل�سهد التخا�سم 
وال�سراع  التحا�س�س  �سبيل  يف 
ال���������وزارات وت��ق��ا���س��م كعكة  ع��ل��ى 
بعد  يحدد  مل  بالعراق،  ال�سلطة 
ملنح  ال��ربمل��ان  جل�سة  لعقد  موعد 
التي  اجل��دي��دة  للحكومة  ال��ث��ق��ة 
ك���ل���ف رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة عبد 
اللطيف ر�سيد، حممد ال�سوداين 
ب��ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا، و����س���ط ح���دي���ث عن 
وج��������ود خ�����اف�����ات م����زم����ن����ة بن 
خمتلف القوى ال�سيا�سية وكذلك 
داخ��ل كل مكون، ح��ول احل�س�س 

الوزارية وتوزيع املنا�سب .
ه��ن��اك خ��اف��ات يف �سفوف قوى 
ال�سيعية،  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  الإط��������ار 
خا�سة بن دولة القانون بزعامة 
الفتح  وحت���ال���ف  امل���ال���ك���ي  ن�����وري 
ب��زع��ام��ة ه����ادي ال���ع���ام���ري، حول 
على  والنفط  الداخلية  حقيبتي 
ذكرت  م��ا  وف��ق  وج��ه اخل�سو�س، 

و�سائل اإعام حملية.
ب��ن حتالف  ي�سود  اأي�����س��ا  خ��اف 
ال�سامرائي  مثنى  ب��زع��ام��ة  ع���زم 
ال�سيادة بزعامة خمي�س  وحتالف 

اخلنجر.

منت�سف املدة 2022:
ماذا لو خ�سر جو بايدن اأغلبيته يف نوفمرب...؟

•• الفجر -ثيو لوبري -ترجمة خرية ال�صيباين

كبريا  يوًما  املتحدة  ال��ولي��ات  �ست�سهد  املقبل،  نوفمرب  من  الثامن  يف 
2022. ويف ذلك  لعام  املدة  اق��رتاع منت�سف  جديًدا لانتخابات، مع 
اليوم، �سيتم دعوة املواطنن الأمريكين اإىل �سناديق القرتاع لتخاذ 
ال�سلطة  ي��ت��ول��ي��ان  ال��ل��ذي��ن  ال��ك��ون��غ��ر���س  جمل�سي  ت�سكيل  ب�����س��اأن  ق���رار 
الت�سريعية وميليان الكثري من �سيا�سة الباد.                      )التفا�سيل 

قتلى بتفجري ي�ستهدف فندقًا بكي�سمايو يف ال�سومال 

   

الإمارات متتلك مرافق نقل من بني
 الأف�سل والأكرث تطورًا على م�ستوى العامل 

•• اأبوظبي-وام
ال�سنوات  خ��ال  ال��دول��ة  اأ�سدرته  ال��ذي  ال��ربي  النقل  قانون  �ساهم 
املا�سية، يف تعزيز مكانة الدولة يف جمال النقل الربي وريادتيها عاملياً 
يف النقل الربي وجودة الطرق، وحتقيق بيئة وبنية حتتية م�ستدامة 
مع احلفاظ على البيئة لتحقيق توازن تام بن التنمية القت�سادية 
ع��امل��ي متميز وم�����س��ت��دام يواكب  ن��ظ��ام نقل  وت��وف��ري  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
والجتماعي  وال�سياحي  والتجاري  والقت�سادي  التنموي  ال�سياق 
والثقايف والبيئي للدولة.  كما �ساهم قانون النقل الربي يف حتقيق 
اأداء رائد يف جمال ال�ستدامة البيئية، حيث مت اإعداده لإيجاد نظام 
واآمنة،  بيئياً،  م�ستدامة  بطريقة  الحتياجات  يلبي  عاملياً  رائد  نقل 

وموثوقة، واأكرث فعالية.    )التفا�سيل �س2(

% منوًا متوقعًا لال�ستثمارات خالل 5 �سنوات   75
جمال اجلروان: الإمارات اأكرب الدول امل�ستثمرة يف م�سر 

•• اأبوظبي-وام

الإمارات  العام ملجل�س  الأم��ن  قال �سعادة جمال بن �سيف اجل��روان 
اأكرب  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  ب��اخل��ارج،  للم�ستثمرين 
م�ستثمر يف جمهورية م�سر العربية على ال�سعيد العربي والعاملي، 
وذلك بعد �س����نوات من العمل اجل������اد والتناغم بن قيادتي الدولتن 
اأن��ب��اء الإم����ارات “وام”  ال�سقيقتن.  واأ���س��اف - يف ح��وار م��ع وك��ال��ة 
العاقات  تاأ�سي�س  على  ع��ام��اً   50 مب���رور  الح��ت��ف��ال  م��ع  بالتزامن 
الإماراتية امل�سرية حتت �سعار “م�سر والإمارات قلب واحد” – اأن 
ال�ستثمارات الإماراتية يف م�سر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولر 

ومن املتوقع ارتفاعها بن�سبة %75.         )التفا�سيل �س12(

اإطفائيون اأوكرانيون يخمدون  حريقاً اإثر ال�سربات الرو�سية على م�ستودعات الطاقة والذخرية )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت

الأحد،  ال��رو���س��ي،  اجلي�س  اأع��ل��ن 
على  يحتوي  م�ستودعا  دم��ر  اأن��ه 
الوقود  م���ن  ط���ن  األ�����ف   100
الأوك���راين،  للطريان  املخ�س�س 

بالإ�سافة اإىل خمازن ذخرية.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية، اإن 
ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة دم���رت كذلك 
وق������ود  ي�س������م  ن��ف��ط  خ��������������زان 
الع�س�������كرية  ل��ل��م��رك��ب��ات  دي����زل 

الأوكرانية.
واأك������د م��ع��ه��د درا�����س����ات احل����رب، 
اأب��ح��اث ع�سكرية  م��وؤ���س�����س��ة  وه���و 
املتحدة،  ال����ولي����ات  يف  م��ق��ره��ا 
الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة  اأن  الأح������د، 
من  �سباطها  �سحبت  ال��رو���س��ي��ة 
دنيرب  نهر  ع��رب  الواقعة  املدينة 
اإىل  والتي �سمتها رو�سيا موؤخراً 
القوات  لتقدم  حت�سبا  اأرا�سيها، 
ب��ح�����س��ب م���ا نقلت  الأوك����ران����ي����ة، 

وكالة اأ�سو�سييتد بر�س.
الرو�سي  الدفاع  وزي��ر  هذا وعرب 
لوزير  قلقه  عن  �سويغو  �سريغي 
�سيبا�ستيان  ال��ف��رن�����س��ي  ال���دف���اع 
ا�ستخدام  احتمال  ب�ساأن  ليكورن 
كييف قنبلة قذرة، ح�سبما ذكرت 

ه��ذا وق��ال��ت وك��ال��ة ب��ل��وم��ربغ، اإن 
رو�سيا اأن�ساأت اأ�سطول غري مرئي 
للتهرب من  النفط  ن��اق��ات  م��ن 

العقوبات.
وك����ان����ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة قد 
املا�سي  اآذار  م���ار����س  يف  اأع��ل��ن��ت 
واردات  على  ك��ام��ل  حظر  ف��ر���س 
النفط وال��غ��از ال��رو���س��ي، يف حن 
قال الحتاد الأوروب��ي اإنه يهدف 
م�سادر  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  ل���وق���ف 
كامل  ب�سكل  ال��رو���س��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
دفعت   .2030 ع������ام  ب���ح���ل���ول 
املفرو�سة على مو�سكو  العقوبات 
اإي���ج���اد طرق  اإىل  ال��ن��ف��ط  جت����ار 
جديدة لت�سدير النفط الرو�سي، 
�سفينة  من  �سحنات  تهريب  عرب 
الوكالة،  وب��ح�����س��ب  اأخ�����رى.  اإىل 
ب�سحنات  اخلا�سة  البيانات  ف��اإن 
ال��ن��ف��ط ال��ب��ح��ري��ة م��ن رو���س��ي��ا يف 
فرباير،  اأرق����ام  ت��ت��ج��اوز  �سبتمرب 
اأ�سطول  ب�سبب  ت��ك��ون  ق��د  وال��ت��ي 

الظل لناقات النفط.
وبعد هجمات �سابقة، وحماولت 
اأعلنت  اأوكرانية عدة لخرتاقها، 
ال�����س��ل��ط��ات امل���وال���ي���ة ل��رو���س��ي��ا يف 
اأوكرانيا،  جنوب  خري�سون  اإقليم 
تكبد  الأوك�����������راين  اجل���ي�������س  اأن 

خ�سائر جمة على اجلبهات.

وزارة الدفاع الرو�سية، الأحد.
اأكتوبر   23 ال����وزارة: يف  وذك���رت 
حم����ادث����ات  اأج�����ري�����ت   ،2022
هاتفية بن وزير الدفاع الرو�سي 
���س��ريغ��ي ���س��وي��غ��و، ووزي������ر دف���اع 

اجلمهورية الفرن�سية.
واأ�سافت الوزارة اأنه متت مناق�سة 

ال��ذي يتجه  اأوك��ران��ي��ا  الو�سع يف 
غري  الت�سعيد  م��ن  امل��زي��د  ن��ح��و 

املن�سبط.
�سويغو  اأن  ال�������وزارة  واأو����س���ح���ت 
خماوفه  الفرن�سي  لنظريه  نقل 
من  املحتملة  ال�ستفزازات  ب�ساأن 
اأوكرانيا با�ستخدام قنبلة قذرة .

ف��وف��ًق��ا مل�����س��ادر م��وث��وق��ة يف دول 
اأوكرانيا  ذل��ك  يف  مب��ا   - خمتلفة 
- ووفًقا للمعلومات الواردة، فاإن 
ل�ستفزاز  ي�����س��ت��ع��د  ك��ي��ي��ف  ن��ظ��ام 
ي�سمى  م��ا  بتفجري  اأرا���س��ي��ه  على 
الأ�سلحة  اأو  ال���ق���ذرة  ب��ال��ق��ن��ب��ل��ة 

النووية منخف�سة القوة.

جوليد  ن���ا����س���ي  حم���م���د  وق��������ال 
جوبالند  ���س��رط��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ثاثة  اإن  ال�سومايل  للتلفزيون 
مهاجمن ما زالوا داخل الفندق 
اإنهاء  ع��ل��ى  تعمل  ال�����س��رط��ة  واإن 
اأق������رب وق����ت ممكن  ال��ه��ج��وم يف 

وطلب من ال�سكان الهدوء.
وكي�سمايو هي العا�سمة التجارية 
اإقليم يف جنوب  وهو  جلوبالند، 
ال�����س��وم��ال م��ا زال���ت اأج����زاء منه 
خا�سعة ل�سيطرة حركة ال�سباب.

من  ال�سباب  حركة  ط��رد  وج��رى 
وكان   .2012 ع��ام  يف  كي�سمايو 
رئي�سيا  م�����س��درا  امل��دي��ن��ة  م��ي��ن��اء 
ال�سرائب  لإي��رادات احلركة من 
على  والر�سوم  الفحم  و���س��ادرات 
ال���واردات  م��ن  وغ��ريه��ا  الأ�سلحة 

غري القانونية.
هجوم  اأدى   ،2019 ع����ام  ويف 
مم�����اث�����ل ع����ل����ى ف�����ن�����دق اآخ���������ر يف 
�سخ�سا   26 مقتل  اإىل  كي�سمايو 

على الأقل.

•• مقدي�صو-رويرتز

ال�سومالية  ال�������س���رط���ة  ق���ال���ت 
اإن م�سلحن فجروا  الأحد  اأم�س 
�سيارة حمملة باملتفجرات و�سنوا 
هجوما بالر�سا�س على فندق يف 
و�سط مدينة كي�سمايو ال�ساحلية 
اأ�سفر عن مقتل  بال�سومال، مما 

ثاثة اأ�سخا�س على الأقل.
وب���������داأ اإط���������اق ال�����ن�����ار ب���ع���د اأن 
حمملة  ������س�����ي�����ارة  ا�����س����ط����دم����ت 
باملتفجرات ببوابة فندق توكل يف 
املدينة ال�ساحلية. وقالت جماعة 
اإنها  بالقاعدة  املرتبطة  ال�سباب 
ال�سابط  وق���ال  ال��ه��ج��وم.  ن��ف��ذت 
ف��������رح حم����م����د ل�������روي�������رتز من 
ثاثة  قتل  الآن  حتى  كي�سمايو 
اآخرون  اأ�سخا�س واأ�سيب ثمانية 

نقلوا اإىل م�ست�سفى كي�سمايو.
ال�سومايل  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وذك�����ر 
قوات  اأن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي 
اإرهابي  تتعامل مع حادث  الأمن 

عندما  حممد  وق��ال  الفندق.  يف 
وق�����ع الن���ف���ج���ار وال���ه���ج���وم كان 
ملناق�سة  الفندق  هناك اجتماع يف 
خ��ط��ة ل�����س��ن ح����رب وا���س��ع��ة على 

حركة ال�سباب.
ال�سابط  ن�������ور  حم����م����د  وق��������ال 
بال�سرطة وفرح علي، وهي مالكة 
لرويرتز  ك��ي�����س��م��اي��و،  يف  م��ت��ج��ر 
ال��ذي وق��ع يف فندق  اإن النفجار 

توكل �سبق اإطاق النار.
التلفزيون  بثها  واأظهرت لقطات 
الر�سمي ال�سومايل بح�سابه على 
ت��وي��رت اأف�����رادا م��ن ق���وات الأمن 
اإىل  اأح���د اجل��رح��ى  وه��م ينقلون 

�سيارة اإ�سعاف.
وق����ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأب����و م�سعب 
امل�����ت�����ح�����دث ب����ا�����س����م ال���ع���م���ل���ي���ات 
ال��ع�����س��ك��ري��ة حل��رك��ة ال�����س��ب��اب اإن 
اجل��م��اع��ة م�����س��وؤول��ة ع��ن الهجوم 
القائمن  ي�����س��ت��ه��دف  ك���ان  ال����ذي 
على اإدارة اإقليم جوبالند الذين 

يعملون من الفندق.
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رئي�ص الدولة ونائبه
 يهنئان الرئي�ص ال�سيني

•• اأبوظبي- وام

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
رئي�س  بينغ  جن  �سي  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  اهلل" برقية  "حفظه 
لولية  انتخابه  اإع��ادة  مبنا�سبة  ال�سديقة،  ال�سعبية  ال�سن  جمهورية 

ثالثة رئي�ساً للحزب ال�سيوعي ال�سيني لرئا�سة اللجنة املركزية. 
اآل مكتوم نائب رئي�س    كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س �سي جن بينغ. 
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اأخبـار الإمـارات
الهالل الأحمر يفتتح م�ساريع تنموية يف موريتانيا 

•• نواك�صوط -وام

امل�ساريع  من  ع��ددا  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهال  هيئة  افتتحت 
امل�ستمرة  جهودها  �سمن  بيه،  ب��ن  اغليك  قرية  يف  التنموية 

لدعم اخلدمات الأ�سا�سية يف جمهورية موريتانيا. 
القرية  الطبي يف  املركز  تاأهيل  اإع��ادة  امل�ساريع  تلك  وت�سمنت 
ومعهد حتفيظ القراآن، اإىل جانب حفر بئر ارتوازية وتزويدها 
�سبكة  اإن�����س��اء  م��ع  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  وم�سخة  ب��خ��زان 
و�سيانة  ترميم  بجانب  امل��ن��ازل،  اإىل  امل��ي��اه  اأم����دادات  لإي�����س��ال 
وي�ستفيد  500 مرت مربع،  القرية بطول  الرئي�سي يف  ال�سد 
من هذه امل�ساريع اأكرث من 11 األف �سخ�س يف اغليك والقرى 

امل���ج���اورة.  و���س��ارك يف اف��ت��ت��اح امل�����س��اري��ع وف��د ال��ه��ال الأحمر 
الإن�سانية  املهام  من  عدد  لتنفيذ  حاليا  موريتانيا  يزور  الذي 
الت�سال  م��دي��ر  امل��زروع��ي  �سهيل  �سعيد  برئا�سة  والتنموية، 
مرا�سم  ح�سر  املوريتاين  اجلانب  وم��ن  الهيئة،  يف  احلكومي 
قرية  لها  تتبع  التي  املقاطعة  حاكم  احل�سن  حممد  الفتتاح 
العام للبلديات  اغليك بن بيه، وان��داده حممد �سالك الأم��ن 
اأن هذه  املزروعي  واأك��د  امل�سوؤولن املحلين هناك.   وع��دد من 
امل�ساريع جت�سد اهتمام هيئة الهال الأحمر الإماراتي بتعزيز 
اإن��ه��ا ت�سمنت  وق���ال  م��وري��ت��ان��ي��ا،  التنمية والإع���م���ار يف  ج��ه��ود 
وال��ت��ع��ل��ي��م واخلدمات  ال�����س��ح��ة  رائ�����دة وح��ي��وي��ة يف  جم����الت 
التي  التحتية  البنية  تاأهيل  الهيئة يف  الأ�سا�سية م�ساهمة من 

واأ�سار  ال�سقيق،  املوريتاين  ال�سعب  من  وا�سعة  قطاعات  تخدم 
اإل حلقة  اغليك ما هي  افتتاحها يف  التي مت  امل�ساريع  اأن  اإىل 
يف �سل�سلة امل�ساريع التي تنفذها الهيئة ال�ساحة املوريتانية يف 
املجالت كافة.  من جانبهم اأعرب امل�سوؤولون املوريتانيون عن 
�سكرهم وتقديرهم للهيئة على جهودها امل�ستمرة يف تبني مثل 
هذه امل�ساريع التي من �ساأنها احداث طفرة كبرية يف م�ستوى 
اخلدمات يف اغليك واملناطق املجاورة، م�سيدين بدور الهال 
ب�سورة  موريتانيا  يف  والتنموي  الإن�ساين  الإم��ارات��ي  الأحمر 
عامة، موؤكدين على اأن الهيئة ظلت على الدوام بجانب ال�سعب 
لحتياجاته  وملبية  لأو���س��اع��ه  وم����وؤازرة  م�ساندة  امل��وري��ت��اين 

الأ�سا�سية. 

ويل عهد البحرين ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

الإمارات متتلك مرافق نقل من بني الأف�سل والأكرث تطورًا على م�ستوى العامل 

 تراأ�س اأعمال اللجنة امل�سرتكة بني الإمارات والبحرين

عبداهلل بن زايد: العالقة بني الإمارات والبحرين قدمية ومتجذرة ولها امتداد تاريخي 

•• اأبوظبي-وام

�ساهم قانون النقل الربي الذي اأ�سدرته الدولة خال ال�سنوات املا�سية، يف 
تعزيز مكانة الدولة يف جمال النقل الربي وريادتيها عاملياً يف النقل الربي 
وجودة الطرق، وحتقيق بيئة وبنية حتتية م�ستدامة مع احلفاظ على البيئة 
نظام  وتوفري  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية  بن  ت��ام  ت��وازن  لتحقيق 
نقل عاملي متميز وم�ستدام يواكب ال�سياق التنموي والقت�سادي والتجاري 

وال�سياحي والجتماعي والثقايف والبيئي للدولة. 
ال�ستدامة  جم��ال  يف  رائ��د  اأداء  حتقيق  يف  ال��ربي  النقل  ق��ان��ون  �ساهم  كما 
الحتياجات  يلبي  عاملياً  رائ��د  نقل  نظام  لإي��ج��اد  اإع���داده  مت  حيث  البيئية، 
بطريقة م�ستدامة بيئياً، واآمنة، وموثوقة، واأكرث فعالية، كما �ساهم يف دفع 
اآفاق اأرحب، وكذلك �ساعد  عملية التنمية القت�سادية بدولة الإم��ارات اإىل 
تكلفة  وتخفي�س  الحت��ادي��ة،  ال��ط��رق  على  ال�سامة  م�ستوى  تعزيز  على 
املناخي  للحياد  ال�سرتاتيجية  املبادرة  م�ستهدفات  ودعم  الدورية،  ال�سيانة 

الكربون.  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  تقليل  خال  من   ،2050
ومتتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى حتتية ُتعد من بن الأف�سل والأكرث 

وو�سائل  الطرق  و�سبكة  البنى  ه��ذه  وتتكامل  العاملي،  امل�ستوى  على  تطوراً 
النقل الأخرى لرتبط مناطق الدولة بع�سها ببع�س لتدعم النمو امل�ستدام 
الذي حققته يف خمتلف القطاعات احليوية، ل �سيما القت�سادية والتجارية 
ومبا  ال��دول��ة،  يف  واحل�سري  الجتماعي  ال��رتاب��ط  جانب  اإىل  وال�سياحية، 
عن  ف�سًا  والب�سائع،  وامل�سافرين  للركاب  والآم��ن  ال�سهل  التنقل  ي�سمن 
الطلب  تلبية  على  ق��ادرة  عاملية  مبوا�سفات  احتادية  طرق  �سبكة  امتاكها 
املتزايد على النقل الربي، و�سمان حتقيق تنمية م�ستدامة، اإذ بلغت اأطوال 
الطرق الحتادية يف الإمارات وفقاً لأخر الإح�ساءات 925 كيلومرتاً، بينما 

و�سلت اأطوال احلارات املرورية للطرق الحتادية اإىل 4288 كيلومرتاً. 
واإج����راءات  امل����روري  الزدح����ام  ال��دول��ة يف تخفيف  ج��ه��ود  تعزيز  �سبيل  ويف 
الطرق  م�ستخدمي  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت  وت��وف��ري  ال��ط��رق،  على  ال�سامة 
اأبرزها  عملية،  خطوات  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اتخذت  الحتادية، 
لكل  �ساحنة   20 ب�سعة   ،15 بلغ عددها  والتي  ال�ساحنات  ا�سرتاحات  اإن�ساء 
ا�سرتاحة، فيما �ساهمت مبادرات الوزارة النوعية يف حماية البيئة، وخف�س 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ال�����س��اح��ن��ات اإىل ج��ان��ب اإط��ال��ة العمر 
الأمن  عنا�سر  حتقيق  يف  وك��ذل��ك   25% مبتو�سط  للطرق  الف��رتا���س��ي 

وال�سامة على الطريق الحتادية، و�سامة مرتادي الطرق، من خال دعم 
م�ستهدفات ال�سامة املرورية. 

مكانة  تعزيز  يف  املميزة،  امل��ب��ادرات  جانب  اإىل  ال��ربي  النقل  ق��ان��ون  و�ساهم 
العاملية يف  وريادتها  والتميز  للريادة  كمركز عاملي  وعاملياً  اإقليمياً  الإم��ارات 
اإذ  للطرق،  التحتية  البنية  على  املحافظة  خال  من  وذل��ك  الطرق،  قطاع 
احتلت دولة الإمارات املركز ال�سابع عامليا يف جودة الطرق، كما ر�ّسخ تفوقها 
منظومة  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  اإىل  اإ�سافة  اللوج�ستي،  املجال  يف  العاملي 

النقل الربي يف الدولة. 
اجلدير بالذكر اأن القانون الحتادي رقم 9 ل�سنة 2011 ب�ساأن النقل الربي، 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  ترخي�س  على  احل�سول  �سرورة  على  �سدد 
النقل  ك��ل م��ن يعمل يف  ي��ل��زم  ال��ق��ان��ون  واأن  ب���ري،  ن�ساط نقل  م��زاول��ة  قبل 
بالإمارات اأن يحمل بطاقة ت�سغيلية، وهو ما ي�سهم يف تذليل املعوقات على 
الطرق الحتادية، التي ت�سهد اكتظاظاً بو�سائل النقل الربي من ال�ساحنات 
وال�سيارات اخلفيفة، حيث اأ�سهم القانون يف توفري اأماكن لوقوف احلافات 
وال�ساحنات وت�سغيلها يف �ساعات الذروة مبا ي�سهم يف حتقيق عنا�سر الأمن 
وت�سري  الب�سائع.   نقل  اأثناء  ال�ساحنات  و�سامة  الطريق  على  وال�سامة 

دولة الإمارات العربية املتحدة بخطوات ثابتة وواثقة يف تطبيق قانون النقل 
الربي، لدوره يف تنظيم قطاع النقل الربي وترخي�س وت�سجيل ال�ساحنات 
واحلافات بحيث ت�سبح هناك اإح�ساءات دقيقة باأعدادها وماكها واأنواعها، 
اأع��داد هذه الو�سائل على  البيئة يف ظل زي��ادة  اأنه ينظم حماية  اإىل  اإ�سافة 
موقع  زي��ارة  بنود  يت�سمنه من  وما  القانون  على  ولاطاع  الدولة،  طرق 
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وقال اإن العاقات بن دولة الإمارات 
ومم���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن ت���ع���د من���وذج���ا 
ل��ل��ت��اح��م وال��ت��ك��ام��ل وال���رتاب���ط بن 
وتزخر  و�سعبيهما،  البلدين  قيادتي 
ال���ود والح����رتام  ب��ق��واع��د متينة م��ن 

املتبادل ووحدة الهدف وامل�سري.
احلكيم  بالنهج  نعتز  اأن��ن��ا  واأ����س���اف: 
الإمارات  لدولة  اخلارجية  لل�سيا�سة 
ال�سام  لرت�سيخ  امللمو�سة  واجل��ه��ود 
وال����س���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
التعاون  م�����س��رية  ب���دف���ع  واله���ت���م���ام 
اخل��ل��ي��ج��ي امل�������س���رتك ل��ل��ح��ف��اظ على 
مت��ا���س��ك امل��ج��ل�����س وت��ع��زي��ز اإجن���ازات���ه 
امل�����س��ت��م��ر على  اإىل احل���ر����س  اإ���س��اف��ة 

تعزيز العمل العربي امل�سرتك.
واأ�سار اإىل اأن هذه اجلهود تتطابق مع 
البحرين  ململكة  اخلارجية  ال�سيا�سية 
فهناك متاثل يف الأهداف والتطلعات 

امل�سرتكة بن البلدين.
دولة  اإىل  بالتهنئة  ���س��ع��ادت��ه  وت��ق��دم 
 2020 اإك�سبو  جن��اح  على  الإم����ارات 
دب����ي، والإجن�����از ال��ك��ب��ري ال����ذي حتقق 
البارز،  العاملي  تنظيم هذا احل��دث  يف 
دولة  اإىل جن����اح  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
الإم�������ارات يف ت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���ر ال���دول 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف 
عام   28 ك�����وب  امل����ن����اخ  ت���غ���ري  ب�������س���اأن 

.2023
واأعرب �سعادته عن اعتزازه باإ�سهامات 
الإماراتية  امل�����س��رتك��ة  العليا  اللجنة 
البحرينية منذ تاأ�سي�سها فقد قدمت 
الكثري لتعزيز التعاون امل�سرتك يف ظل 

دعم ورعاية من قيادتي البلدين.
بن  امل�سرتكة  اللجنة  اأع��م��ال  ح�سر 
املرر  �ساهن  خليفة  م��ع��ايل  البلدين 
وزي����ر دول����ة و���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ �سلطان 
�سفري  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  بن 
الدولة لدى مملكة البحرين و�سعادة 
م�ساعد  ال���ه���اج���ري  م����ب����ارك  ���س��ع��ي��د 
وزارة  يف  القت�سادية  لل�سوؤون  الوزير 
اخلارجية والتعاون الدويل وعدد من 

امل�سوؤولن من كا البلدين.

يعزز م�سارات  كافة مبا  امل�سرتك 
التنمية يف البلدين ويعود باخلري 

على �سعبيهما.
واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ويل  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  �سلمان 
يف  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 
يوليه  م��ا  على  البحرين  مملكة 
�سموه من حر�س واهتمام بتعزيز 
بن  امل�سرتك  التعاون  م�ستويات 
وال�سعبن  ال�سقيقن  ال��ب��ل��دي��ن 
املن�سودة،  التطلعات  يحقق  مب��ا 
مل��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن دوام  م��ت��م��ن��ي��اً 

التقدم والزدهار.
امللكي  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأق��������ام 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 
غداء  م��اأدب��ة  البحرين  مملكة  يف 
تكرميا ل�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
والتعاون الدويل والوفد املرافق.

خليفة  م����ع����ايل  ال���ل���ق���اء  ح�������س���ر 
دول��ة و�سعادة  امل��رر وزي��ر  �ساهن 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن ح��م��دان بن 
زايد اآل نهيان �سفري الدولة لدى 
�سعيد  و���س��ع��ادة  البحرين  مملكة 
الوزير  م�ساعد  الهاجري  مبارك 
وزارة  الق��ت�����س��ادي��ة يف  ل��ل�����س��وؤون 

اخلارجية والتعاون الدويل.

الدكتور  ����س���ع���ادة  رح����ب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ب�سمو  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ 

والوفد املرافق.
املتميزة  ال��ع��اق��ات  اأن  �سعادته  واأك���د 
التي تربط بن دولة الإمارات ومملكة 
القادة  دع��ائ��م��ه��ا  اأر�����س����ى  ال��ب��ح��ري��ن 
امل��وؤ���س�����س��ون، ون��ح��ن ح��ري�����س��ون على 
ورعاية  دعم  ظل  يف  امل�سرية  موا�سلة 

من قيادتي البلدين.

البلدين  و���س��ع��ب��ي  ق��ي��ادت��ي  ت��ط��ل��ع��ات 
ال�سقيقن.

بال�سكر  كلمته  ختام  يف  �سموه  وتوجه 
اإىل جلان العمل واللجنة التح�سرية 
انعقاد  ب��ذل��وه م��ن جهود م��ع  على م��ا 
اأع��م��ال ال����دورة ال��ع��ا���س��رة م��ن اللجنة 
امل�����س��رتك��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، م���وؤك���دا اأن 
من  امل���زي���د  �ست�سهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال������دورة 
مبختلف  امل�سرتك  العمل  يف  الإجن���از 

القطاعات.

ال�سمو  ���س��اح��ب  زي�����ارة  اأن  م���وؤك���دا   ،
امل��ل��ك��ي الأخ�����رية اإىل دول����ة الإم�����ارات 
والتوقيع على العديد من التفاقيات 
ومذكرات التفاهم بن البلدين �سكلت 
الإماراتية  العاقات  يف  كبرية  دفعة 
البحرينية وناأمل اأن نعمل معا ب�سكل 

م�ساعف من اأجل تعزيز عاقاتنا.
كما عرب �سموه عن اأمله بالعمل ب�سكل 
متوا�سل لارتقاء بالعاقة بن دولة 
البحرين مبا يلبي  الإم��ارات ومملكة 

اخلا�س يف مملكة البحرين.
���س��ك��ره وتقديره  ���س��م��وه ع��ن  واأع�����رب 
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  لأخ��ي��ه 
ال�سيافة  كرم  على  الزياين  را�سد  بن 
واللجنة  ال����زي����ارة  ب��ه��ذه  واله���ت���م���ام 

العليا امل�سرتكة بن البلدين.
ال�سمو  �ساحب  باهتمام  �سموه  واأ�ساد 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د اآل 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل  خ��ل��ي��ف��ة 
الوزراء باللجنة امل�سرتكة بن البلدين 

ع��اق��ات��ن��ا، وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي توجد 
اأكرب، فهناك  ب�سكل  بها  للعمل  فر�س 
قطاعات ينظر لها البلدان بكثري من 
الهتمام مثل القطاعات التكنولوجية 
وامل�سارف والطاقة النظيفة واملتجددة 

وال�سحية وغريها.
ن�سهد  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��م��وه  واأك�����د 
املزيد من ت�سافر العمل بن احلكومة 
والقطاع اخلا�س، واأي�سا بن القطاع 
الإم�����ارات والقطاع  اخل��ا���س يف دول���ة 

ومملكة البحرين - الذين اأتوجه لهم 
نفتح  اأن  منا  يتطلب   - خ��ا���س  ب�سكر 
اأكرب، ون�سهل من  لهم الفر�س ب�سكل 
ونقلل  امل�����س��رتك،  وعملهم  توا�سلهم 
من اأية حتديات اأو معوقات تواجههم، 

واأن جند لهم املحفزات الازمة.
واأ�ساف �سموه: نتطلع اإىل التعرف على 
روؤية رجال الأعمال يف دولة الإمارات 
تعزيز  كيفية  حول  البحرين  ومملكة 
الفر�س املتاحة، والتفكري يف م�ستقبل 

ال�سيخ  ���س��م��و  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن زاي����د  ع���ب���داهلل 
الإماراتية  الأخ���وي���ة  ال��ع��اق��ات 
البحرينية ت�سكل منوذجا متميزا 
واملثمرة بن  الرا�سخة  للعاقات 
الأ�سقاء، م�سريا اإىل اأن الإمارات 
امل�سي  على  حتر�سان  والبحرين 
التعاون  اآف���اق  تعزيز  نحو  ق��دم��ا 
العمل  جم��الت  وتنمية  الثنائي 

التكامل  حت���ق���ق  اأرح��������ب  اآف��������اق 
الأ�سعدة،  خمتلف  على  املن�سود 
م��ث��م��ن��ا اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
اأجل  امل�سرتكة من  العليا  اللجنة 
القت�سادية  ال�������س���راك���ة  ت��ع��زي��ز 
تطلعات  وحتقيق  وال�ستثمارية، 
ال�سقيقن  وال�����س��ع��ب��ن  ال��ب��ل��دي��ن 
والدفع بالعاقات امل�سرتكة نحو 

كل ما من �ساأنه اخلري والنماء.

ال�سقيقن،  وال�سعبن  البلدين 
لدولة  الفاعلة  ب�����الأدوار  م��ن��وه��اً 
الإمارات اإقليمياً ودولياً وجهودها 
يف تعزيز العمل العربي امل�سرتك 
واإر�ساء دعائم الأمن وال�ستقرار 

وال�سام.
اجتماعات  مبخرجات  اأ���س��اد  كما 
يف  اأ���س��ه��م��ت  ال��ت��ي  العليا  اللجنة 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي نحو 

باخلري  ي����ع����ود  مب�����ا  امل���������س����رتك 
وال�سعبن  البلدين  على  والنماء 

ال�سقيقن.
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����اد 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  مبواقف 
البحرين  مملكة  جت���اه  امل��ت��ح��دة 
و�سعبها، معربا عن تقدير اململكة 
لهذه املواقف النابعة من عاقات 
جتمع  را�سخة  تاريخية  ورواب���ط 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�������س���ت���وي���ات، وما 
حت���ظ���ى ب����ه ه�����ذه ال���ع���اق���ة من 
�ساحب  م����ن  واه����ت����م����ام  رع����اي����ة 
اجل��ال��ة امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى 
اآل خليفة، واأخيه �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زاي��د 
حتقق  وال���ت���ي  اهلل"  "حفظهما 
املنجزات  م��ن  ال��ع��دي��د  بف�سلها 
التعاون  م�����س��ارات  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 

ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "حفظه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
ومتنياته لدولة الإمارات و�سعبها 

املزيد من الرفعة والنماء.
واأك����������د ع����ل����ى ع����م����ق ال����ع����اق����ات 
ال��را���س��خ��ة وامل��م��ي��زة ال��ت��ي جتمع 
الإمارات  ودولة  البحرين  مملكة 

•• املنامة-وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س   
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
ال���دويل اأع��م��ال ال����دورة ال��ع��ا���س��رة من 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��رتك��ة ب���ن دولة 
الإمارات ومملكة البحرين فيما تراأ�س 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ال��ب��ح��ري��ن��ي  اجل��ان��ب 
وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

خارجية البحرين.
عن  كلمته  م�ستهل  يف  �سموه  واأع���رب 
�سعادته بالتواجد يف مملكة البحرين 
ال�سقيقة، وقال: ات�سرف بالتواجد يف 
بلدي البحرين، وقد ت�سرفت و�سعدت 
اأم�����س ب��ل��ق��اء ���س��اح��ب اجل��ال��ة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل مملكة 
البحرين، وتوجيهات جالته لنا، وما 
للم�سي  عزمية  م��ن  جالته  اأظ��ه��ره 

قدما يف تعزيز عاقاتنا الأخوية.
وقال �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان: ال��ع��اق��ة ب��ن دول���ة الإم����ارات 
ومتجذرة  ق��دمي��ة  البحرين  ومملكة 
ولها امتداد تاريخي ي�سعر به املواطن 
الإم�����ارات�����ي وال��ب��ح��ري��ن��ي ك��م��ا تزخر 

بالكثري من الآمال والفر�س.
التبادل  و���س��ول  اأن  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
البلدين  ب��ن  النفطي  غ��ري  التجاري 
املا�سي  ال��ع��ام  دولر  مليار   6.5 اإىل 
يعد اإجنازا، ولكن ل يعك�س امكانياتنا، 
اإمكانيات  ه���ن���اك  اأن  ن��ع��ت��ق��د  ف��ن��ح��ن 
وطموحات   .. وكبرية  عديدة  وفر�سا 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ب��ل��دي��ن،  ق���ي���ادت���ي 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
اجلالة  و����س���اح���ب  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
خليفة  اآل  ع��ي�����س��ى  ب����ن  ح���م���د  امل���ل���ك 
عاهل مملكة البحرين حفظهما اهلل، 
العاقة  ه��ذه  على  حري�سن  جتعلنا 
لتحقيق  الرغبة  م��ن  الكثري  ولدينا 

طموحاتهما.
وقال �سموه: ما ن�سهده من اهتمام من 
امل�سوؤولن يف حكومتي البلدين ورغبة 
من القطاع اخلا�س يف دولة الإمارات 

•• املنامة- وام:

ال�����س��م��و امللكي  ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سقيقة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  يف 
اأم�س،  امل��ن��ام��ة  يف  ال��رف��اع  بق�سر 
اآل  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
ال�سيخ  ����س���م���و  ون����ق����ل  ال���������دويل. 
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان اإىل 
امل��ل��ك��ي حتيات  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "حفظه 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل، ومتنياتهما ململكة البحرين 
والزدهار.  التقدم  دوام  و�سعبها 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ورح�����ب 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة 
املرافق  وال��وف��د  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
العا�سرة  ال��دورة  انعقاد  مبنا�سبة 
بن  امل�سرتكة  العليا  اللجنة  من 
ال��ب��ل��دي��ن، وح��م��ل��ه حت��ي��ات��ه اإىل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 

- و�سول التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين اإىل 6.5 مليار دولر العام املا�سي يعد اإجنازًا 
- نتطلع اإىل التعرف على روؤية رجال الأعمال يف دولة الإمارات ومملكة البحرين حول تعزيز الفر�س املتاحة

عبداللطيف بن را�سد الزياين :العالقات املتميزة التي تربط بني دولة الإمارات ومملكة البحرين
 اأر�سى دعائمها القادة املوؤ�س�سون 

-  نعتز بالنهج احلكيم لل�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات واجلهود امللمو�سة لرت�سيخ ال�سالم  وال�ستقرار يف املنطقة والعامل
- العالقات بني دولة الإمارات ومملكة البحرين تعد منوذجا للتالحم والتكامل والرتابط  بني قيادتي البلدين و�سعبيهما
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اأخبـار الإمـارات

ا�ستعدادات م�سرية مكثفة لالحتفاء مبرور 50 عامًا على تاأ�سي�ص العالقات الر�سمية مع الإمارات
•• القاهرة-وام

العربية  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  ت�سهد 
وفعاليات  م��ك��ث��ف��ة،  ا����س���ت���ع���دادات 
م�����واك�����ب�����ة لن������ط������اق ف���ع���ال���ي���ات 
الح��ت��ف��ال مب���رور 50 ع��ام��اً على 
الر�سمية  ال����ع����اق����ات  ت���اأ����س���ي�������س 
الإماراتية امل�سرية، والتي تنظمها 
بالتعاون  الإم����ارات،  دول��ة  حكومة 
م����ع احل���ك���وم���ة امل�������س���ري���ة خ���ال 
اأكتوبر   28 اإىل   26 م��ن  ال��ف��رتة 

اجلاري مب�سر. 
وتواكب تلك ال�ستعدادات تغطيات 
�ساملة ومتنوعة يف و�سائل الإعام 
ال�سحف  ف���ي���ه���ا  مب����ا  امل�������س���ري���ة، 
واملواقع الإخبارية، التي خ�س�ست 
م�ساحات وا�سعة لإلقاء ال�سوء على 
خ�سو�سية العاقات الثنائية التي 
ال�سقيقن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  جت��م��ع 

وتاريخها، واأبرز حمطاتها. 
م�سرية  اإع������ام  و����س���ائ���ل  ون��ق��ل��ت 
ت���������س����ري����ح����ات ع������دي������دة ل���������وزراء 
هذا  يف  م�����س��ري��ن  وم�������س���وؤول���ن 
انطاق  تفا�سيل  وتابعت  ال�سدد، 
احتفاًل  �سخم  ريا�سي  مهرجان 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى  ع���ام���اً   50 مب����رور 
ال���ع���اق���ات امل�����س��ري��ة الإم���ارات���ي���ة 
حتت �سعار "م�سر والإمارات قلب 
املركزية  الإدارة  تنظمه  واحد"، 
ال�سباب  بوزارة  الريا�سية  للتنمية 
والريا�سة امل�سرية "، بالتزامن مع 
انطاق �سباق للدراجات الهوائية 

بجميع املحافظات امل�سرية. 
وق���ال���ت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة نيفن 
امل�سرية  الثقافة  وزيرة  الكياين، 
اإن العاقات التي تربط بن م�سر 

مواقف  يف  م�����س��ر  يف  ج���ان���ب  اإىل 
كثرية". 

يف  "ت�سارك  م���ع���ال���ي���ه���ا:  وق����ال����ت 
ُت��ق��ام يف م�سر  ال��ت��ي  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
العام اجلاري بهذه املنا�سبة العديد 

ال���ع���اق���ات امل���م���ي���زة.. ك��ان��ت دولة 
الإم��������ارات ح��ري�����س��ة ع��ل��ى تقدمي 
الدعم وامل�ساندة مل�سر يف كثري من 

املحطات". 
واأو�سحت وزيرة الثقافة امل�سرية، 

اأن العاقات بن البلدين حكومة 
منوذجية  "عاقات  ه���ي  و���س��ع��ب��اً 
واأن  العربية-العربية،  للعاقات 
ال���ت���اري���خ ي�����س��ه��د ع��ل��ى ع���دي���د من 
الإمارات  لوقوف  البارزة  املحطات 

العامة للقاعدة ال�سعبية". 
اأ�سرف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأو����س���ح 
الحتفالية  اإق����ام����ة  اأن  ���س��ب��ح��ي 
م�سر  ب��ن  العاقات  عمق  تعك�س 
ودول����ة الإم������ارات واحل���ر����س على 
القوية  ال���ع���اق���ات  ه����ذه  ت��ع��م��ي��ق 
احلكومي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ت��ي��ن��ة 
وال�����س��ع��ب��ي، وت���اأك���ي���دا ع��ل��ى عمق 
ال���ع���اق���ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة بن 
وجود  على  ي��دل  وال���ذي  البلدين، 
التعاون  جانب  اإىل  �سعبي  ام��ت��داد 
احل���ك���وم���ي وت����واف����ق ال�������روؤى بن 

قيادتي البلدين. 
اإق���ام���ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����ار 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف جميع  امل��ه��رج��ان��ات 
بالتزامن  يتم  امل�سرية  املحافظات 
م����ع م����ه����رج����ان م����ق����ام اأي���������س����اً يف 
ال��ع��ا���س��م��ة الإداري����������ة اجل����دي����دة، 
50 عاما  وذل���ك اح��ت��ف��اًل مب���رور 
امل�سرية  ال��ع��اق��ات  تاأ�سي�س  على 

عاقات  "هي  الإم��������ارات،  ودول�����ة 
اأخ��وة منوذجية يحتذى بها، وهي 
الناجحة  الثنائية  للعاقات  مثال 
فعاليات   " ه��ن��اك  واأن  واملميزة"، 
تنظيمها  ���س��ي��ت��م  ع���دي���دة  ث��ق��اف��ي��ة 
على  ع���ام���اً   50 م����رور  مب��ن��ا���س��ب��ة 

تاأ�سي�س العاقات بن البلدين". 
الحتفال  اأن  ال��ك��ي��اين  واأك������دت 
العاقات  على  قرن  ن�سف  مب��رور 
ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ُي����ربز ط��ب��ي��ع��ة قوة 
ومتانة تلك العاقات املمتدة على 
مدار خم�سة عقود من التعاون يف 
خمتلف املجالت، م�سيفة: "ُنبارك 
كله  الإم���ارات���ي  وال�سعب  لأنف�سنا 
بهذه املنا�سبة"، وا�سفة الحتفالية 
"مبرور  لاحتفال  منا�سبة  باأنها 
وال�سداقة  الأخ��وة  من  عاماً   50

وال�سند والدعم". 
واأ������س�����اف�����ت م����ع����ايل ال����ك����ي����اين: 
من  طويل  بتاريخ  نحتفل  "نحن 

من الوزارات املختلفة، وُتربز جانباً 
من حجم تلك العاقات وتنوعها، 
بعدد  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت�����س��ارك  ك��م��ا 
وتنظم  املختلفة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
ب��ع�����س امل��ع��ار���س وامل��ل��ت��ق��ي��ات، من 
الرتاثية  للحرف  معار�س  بينها 
الأن�سطة  ل���ب���ع�������س  وم���ل���ت���ق���ي���ات 
عن  تعبرياً  تاأتي  والتي  اخلا�سة، 
روح املودة والأخوة بن البلدين". 

اأ�سرف  الدكتور  معايل  اأطلق  كما 
والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  �سبحي 
ال��ع��رب��ي��ة، عرب  ب��ج��م��ه��وري��ة م�سر 
مهرجانا  ك��ون��ف��ران�����س،  ال��ف��ي��دي��و 
ري���ا����س���ي���ا اح����ت����ف����اًل مب�������رور 50 
العاقات  ت��اأ���س��ي�����س  ع���ل���ى  ع���ام���ا 
امل�����س��ري��ة الإم���ارات���ي���ة حت��ت �سعار 
واحد"،  قلب  والإم�����ارات  "م�سر 
املركزية  الإدارة  ت��ن��ظ��م��ه  وال�����ذي 
ال�سباب  بوزارة  الريا�سية  للتنمية 
الدارة   " امل�������س���ري���ة  وال���ري���ا����س���ة 

الإماراتية. 
وان���ط���ل���ق امل���ه���رج���ان ت���زام���ن���ا مع 
انطاق �سباق للدراجات الهوائية 
امل�سرية،  امل���ح���اف���ظ���ات  ب��ج��م��ي��ع 
وف���ت���اة  �����س����اب   500 مب�������س���ارك���ة 
ع��ل��ى م�ستوى  ك���ل حم��اف��ظ��ة  م���ن 
العرو�س  من  ع��دد  و�سبقه  م�سر، 
والريا�سية  الفنية  ال�ستعرا�سية 
مب�ساركة فرق اجلوالة يف عدد من 

املحافظات امل�سرية. 
الإعامية  ال��ت��غ��ط��ي��ات  واأب��������رزت 
لنطاق  م��ع��ربة  ���س��وراً  املختلفة 
�سيما يف  وال�����س��ب��اق، ل  امل��ه��رج��ان، 
والقاهرة،  الإداري��������ة،  ال��ع��ا���س��م��ة 
يرتافق  ب���ور����س���ع���ي���د  وحم���اف���ظ���ة 
وامل�سري،  الإماراتي  العلمان  فيها 
ابتهاجاً وتفاعًا مع قرب انطاق 
فعاليات الحتفال مبرور 50 عاماً 
الر�سمية  العاقات  تاأ�سي�س  على 

الإماراتية امل�سرية. 

�سكري: الحتفالت امل�سرية الإماراتية منا�سبة ل�ستح�سار احلا�سر واملا�سي        

 COP27 وزير اخلارجية امل�سري ل�»وام«: ال�سراعات والأزمات الدولية ل يجب اأن تنتقل اإىل
•• القاهرة - وام:

اأك����د م��ع��ايل ���س��ام��ح ���س��ك��ري وزير 
اخلارجية امل�سري �سعي باده اإىل 
اتفاقية  اأط��راف  ي�سكل موؤمتر  اأن 
لتغري  الإط����اري����ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
حمطة   "COP27" امل�����ن�����اخ 
تعهدات  تنفيذ  �سعيد  على  مهمة 
والتزامات املناخ، داعياً اإىل جتنيب 
باده  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة 
الفرتة  خ�����ال  ال�����س��ي��خ  ����س���رم  يف 
املقبل(  نوفمرب   18 اإىل   6 )م��ن 
الدولية  وال��ن��زاع��ات  ال�����س��راع��ات 

وعدم نقلها اإىل احلدث. 
مع  ح�������وار  يف   - ����س���ك���ري  وح�������ذر 
وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات عقد مبقر 
اخل��ارج��ي��ة امل�����س��ري��ة ب��ال��ق��اه��رة - 
التعامل مع  اإخ��ف��اق يف  اأي  اأن  من 
التحديات املناخية يذهب بالعامل 
اإىل  ..داعيا  الاعودة  مرحلة  اإىل 
التعاون بن الدول للخروج بنتائج 

تتنا�سب مع اأهمية احلدث. 
معاليه  ن�����وه  ال�������س���دد  ه�����ذا  ويف 
امل�سري  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون 
الإم��ارات��ي خ��ال قمة امل��ن��اخ التي 
اإىل  ..واأ�����س����ار  م�����س��ر  ت�ست�سيفها 
جهود البلدين لتنمية قدراتهما يف 
جمال الطاقة اجلديدة واملتجددة 
وزيادة ال�ستثمارات يف كل منهما.  
الحتفالت  اإىل  احل����وار  وت��ط��رق 
بالذكري  الإم����ارات����ي����ة  امل�����س��ري��ة 
اخل���م�������س���ن لإق�����ام�����ة ال���ع���اق���ات 
والتي  البلدين  بن  الدبلوما�سية 
ت��ن��ط��ل��ق الأ�����س����ب����وع امل���ق���ب���ل حتت 
���س��ع��ار م�����س��ر والإم�����������ارات.. قلب 
ت�سكل منا�سبة  اإنها  .. وقال  واحد 
واملا�سي  احل��ا���س��ر  ل���س��ت��ح�����س��ار 
زايد  ال�سيخ  له  باملغفور  والعتزاز 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
تر�سيخ  يف  ودوره  واأث������ره  ثراه" 
البلدين  ب����ن  ال��ع��م��ي��ق��ة  امل���ح���ب���ة 

وال�سعبن ال�سقيقن. 
ك��م��ا اأ����س���ار ���س��ك��ري يف ح����واره اإىل 
الهموم العربية امل�سرتكة ..موؤكدا 
ل  ك��ل  العربي  القومي  الأم���ن  اأن 

ي�سعدين  ال�����������س�����دد  ه��������ذا  ويف 
امل�سرية  ب��الح��ت��ف��الت  ال��ت��ن��وي��ه 
اخلم�سن  ب��ال��ذك��ري  الإم���ارات���ي���ة 
الدبلوما�سية  ال��ع��اق��ات  لإق��ام��ة 
�ستنطلق  وال����ت����ي  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ن 
الأ�سبوع املقبل حتت �سعار "م�سر 
فمثل  واحد"،  قلب  والإم������ارات.. 
منا�سبة  ت�سكل  الح��ت��ف��الت  تلك 
واملا�سي  احل��ا���س��ر  ل���س��ت��ح�����س��ار 
ال�سيخ  له  املغفور  ماآثر  وا�ستلهام 
“طيب  اآل نهيان  زايد بن �سلطان 
اهلل ثراه” ودوره يف تر�سيخ املحبة 
وال�سعبن  البلدين  بن  العميقة 

ال�سقيقن. 

هموم وطموحات م�سرتكة  
ه���م���وم  ت���ق���ي���م���ون  ك����ي����ف  �س5: 
وط��م��وح��ات م�����س��ر والإم�������ارات يف 

جمال البيئة؟ 
اهتمام  ه���ن���اك  ب���ال���ت���اأك���ي���د،  ج5: 
البيئة  ب��ه��ذه  البلدين  ج��ان��ب  م��ن 
و�سرورة  خطورتها  مل��دى  واإدراك 
الثنائي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون 

والإقليمي والدويل. 
هناك  الثنائية  العاقات  اإط��ار  يف 
قدرات  لتنمية  م�����س��رتك  اه��ت��م��ام 
ال���ط���اق���ة  ال�����دول�����ت�����ن يف جم�������ال 
اجل������دي������دة وامل�����ت�����ج�����ددة وزي��������ادة 
ال�ستثمارات يف كل منهما، وتعزيز 
املت�سلة  احلديثة  التكنولوجيات 
مبواجهة حتديات التغري املناخي، 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����ق����درات 
الذاتية يف كا البلدين من خال 
وامل�سوؤولية  وال�ستثمار  ال��ت��ع��اون 
ا�ست�سافة  يف  ع��ل��ي��ه��م��ا  ال���واق���ع���ة 
 ،"COP28"و  "COP27"
لدولتن  ي��ك��ون  م����رة  اأول  ف��ه��ذه 
امل�����س��وؤول��ي��ة، واإن  ع��رب��ي��ت��ن ه����ذه 
ال�����س����ط����اع  ي�����ك�����ون  اهلل  ������س�����اء 

مب�سوؤوليتهما على خري وجه. 

الت�سامن العربي 
للتحديات  روؤيتكم  ه��ي  م��ا  �س6: 
التي تواجه الدول العربية وكيفية 

التعامل معها ؟ 

العربية  ال��دول  كافة  واأن  يتجزاأ، 
تعمل �سوياً لهذا الغر�س. 
وفيما يلي ن�س احلوار.. 

"COP27" ب�سرم  �س1: يعقد 
ال�سيخ خال الفرتة من 6 - 18 
ن��وف��م��رب امل���ق���ب���ل، ف��م��ا ه���ي خطة 
النتائج  ب��اأف�����س��ل  ل��ل��خ��روج  م�����س��ر 
ل���ك���اف���ة الأط���������راف ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

التغريات املناخية؟ 
من  ال����������دورة  ه������ذه  ت���ع���ق���د  ج1: 
ظ���روف  ظ���ل  يف   "COP27"
ج���ي���و����س���ي���ا����س���ي���ة م���ع���ق���دة وت���وت���ر 
اإىل  ينتقل  األ  ن��اأم��ل  وا�ستقطاب 
دائ����رة امل��ف��او���س��ات امل��ع��ن��ي��ة بتغري 
نبعثها  نحن  ر�سالة  وه���ذه  امل��ن��اخ، 
لاأطراف من خال و�سائل عديدة 
الجتماعات  خ�����ال  م����ن  �����س����واء 
التي  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����وزاري�����ة غ���ري 
اأو من  ال���ع���ام  ع��ق��دت ع��ل��ى م����دار 
التح�سريي  الج����ت����م����اع  خ�����ال 
عقد  وال�������ذي   ،"COP27"�ل
اأوائل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الكونغو  يف 
ال�����س��ه��ر اجل��������اري، ب�������س���رورة اأن 
مب�سوؤولياتها  الأط���راف  ت�سطلع 
الق�سية  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  ك��ام��ل��ة 
الب�سرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��وج��ودي��ة 
وهي "تغري املناخ"، لأن ال�سراعات 
وال�ستقطاب  ال��دول��ي��ة  والأزم����ات 
اإىل  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ي��ج��ب  ل  احل�����ايل 
هذا املجال، اإذ اإن اأي اإخفاق اأو اأي 
تراجع يف اخلطوات نحو التعامل 
م���ع حت���دي���ات ت��غ��ري امل���ن���اخ �سوف 
اإىل  العامل ويجعله ينتقل  ي�سيب 
املدمرة  ل��اآث��ار  ال��اع��ودة  مرحلة 

املرتبطة بتغري املناخ. 
العديدة  التقارير  اإىل  بالإ�سافة 
املوؤ�س�سات  ع����ن  �����س����درت  ال����ت����ي 
ب�سرورة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
مئوية  درج��ة   1.5 على  احل��ف��اظ 
زي���ادة يف ح���رارة الأر����س وم��ا دون 
درجتن مئويتن هو اأمر جوهري، 
فاإن  احل���د  ه���ذا  م��ا جت���اوزن���ا  واإذا 
ت��ف��اق��م ال���س��ط��راد ال����ذي يحدث 
على  امل��رتت��ب��ة  ال�سلبية  الآث����ار  يف 
معه  ي�ستحيل  ���س��وف  امل��ن��اخ  ت��غ��ري 

فقط  لي�س  وتفاعل  ودع��م  بتاأييد 
ل��ل��ح��ك��وم��ات، ول��ك��ن اأي�����س��ا دوائ���ر 
املجتمع  وم���وؤ����س�������س���ات  الأع�����م�����ال 
املدين والتي ل غنى عنها يف اإطار 
ل��ت�����س��اف��ر ج���ه���ود كافة  ال��ت��و���س��ل 
الأطراف حكومية وغري حكومية 

ملواجهة ق�سايا التغري املناخي. 
اأي�����������������������س�����������ا، �������س������ي������ت������م خ��������ال 
م�����وائ�����د  "COP27"عقد 
عنا�سر  تتناول  رئا�سية  م�ستديرة 
قمة  اإط����ار  يف  وم���ب���ادرات  رئي�سية 
تواجهنا،  التي  والتحديات  امل��ن��اخ 
لإبراز  تعقد  قمم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بع�س املبادرات التي اأطلقتها دول 
اأ�سلوب  لتعزيز  و���س��رك��اء  �سقيقة 

التعامل مع حتديات املناخ. 

م�سر والإمارات  
�س4: كيف ترون ال�سراكة امل�سرية 

الإماراتية يف "COP27"؟ 
الإماراتية  امل�سرية  ال�سراكة  ج4: 
عاقة  فهي  املناخ  موؤمتر  تتعدى 
تربط  و����س���راك���ة وحم���ب���ة  اأخ�������وة 
ب���ن ال��ق��ي��ادت��ن وال�����س��ع��ب��ن على 
هناك  وبالتاأكيد  امل�ستويات،  كافة 
تن�سيق قائم بن م�سر والإمارات 
م�����ن خ�������ال ال����ف����ري����ق امل�������س���ري 
وال����ف����ري����ق   "COP27" يف 
ي���ع���م���ل على  ال�������ذي  الإم�������ارات�������ي 
وهذا   ،"COP28" ل���  الإع����داد 
التن�سيق يهدف اأي�ساً اإىل اأن يكون 
ف��اأي جناح  املعتاد،  ال��ت��داول  هناك 
اإطار  يف  اإح����رازه  يتم  تقدم  اأي  اأو 
للموؤمتر  ينتقل  اأن  يجب  املوؤمتر 
لل�سري  عليه  ال��ب��ن��اء  ليتم  ال��ق��ادم 
الإجنازات  حتقيق  يف  الأم��ام  نحو 
هناك  املناخية.   التحديات  جت��اه 
الفريق امل�سري  تن�سيق وثيق بن 
والإم���������ارات���������ي ����س���اب���ق���ا ولح����ق����ا 
اأن م�سر  ل�"COP27" باعتبار 
ملدة   "COP"�ال رئا�سة  �ستتوىل 
امل���وؤمت���ر وت�سلم  ان��ع��ق��اد  ب��ع��د  ع���ام 
ال����راي����ة ل���اأ����س���ق���اء يف الإم��������ارات 
لإحراز  امل��وف��ق��ة  اجل��ه��ود  ملوا�سلة 

 ."COP28" تقدم اآخر خال

الر�سائل ال�سرتاتيجية 
ال�����ر������س�����ائ�����ل  ه��������ي  م��������ا  �س3: 
م�سر  تعتزم  التي  ال�سرتاتيجية 

اإي�سالها عرب "7COP2"؟ 
ج3: اأوًل: هي ر�سائل من املجتمع 
من  يومن  اأول  فخال  ال���دويل، 
رفيع  ���س��ق  ينعقد  ���س��وف  امل���وؤمت���ر 
امل�������س���ت���وى، وه���ن���ا ك���ان���ت ال���دع���وة 
مل�����س��ارك��ة وف���رية م��ن ق���ادة العامل 
ال�سيا�سية  الإرادة  ع��ن  ل��اإع��راب 
للتعامل مع ق�سية التغري املناخي، 
وه��ن��اك تاأكيد م��ن ع��دد كبري من 
الدول  حكومات  وروؤ�ساء  الروؤ�ساء 
اأن يكون خطابها  امل�ساركة، وناأمل 
توافق  اإىل  للتو�سل  داعما  خطابا 
لتخاذ الإجراءات ملزيد من حتقيق 

الثقة بن الدول الأطراف. 
بالتاأكيد، هذا ال�سق رفيع امل�ستوى 
مهم ويعطي الإ�سارة للمفاو�سن 
امل��رون��ة يف  م��راع��اة فكرة  ب�سرورة 
نتائج  اإىل  ن�سل  حتى  ال��ت��ف��او���س 

تلبي احتياجات كافة الأطراف. 
امل�سرية  امل���ب���ادرات  ه��ن��اك  ك��ذل��ك، 
ال����ت����ي ����س���ي���ت���م اإط����اق����ه����ا خ���ال 
موؤمتر املناخ �سواء الأمن الغذائي، 
والزراعة، والهيدروجن الأخ�سر، 
واملتجددة،  اجل���دي���دة  وال���ط���اق���ة 
وح��ي��اة ك��رمي��ة يف اأف��ري��ق��ي��ا؛ عدد 
حتظى  اأن  ن���اأم���ل  امل�����ب�����ادرات  م���ن 

اأن نعود اإىل الو�سع ال�سابق.  على 
املناخ  قمة  امل�����س��ارك��ة يف  الأط����راف 
هذا  خ���ال  ال���ه���دف  اأن  ت��ق��در  اأن 
املوؤمتر هو تناول حتديات التغري 
لتناول  لي�س حمفًا  واأنه  املناخي 
مرتبطة  غ��ري  اأخ���رى  ق�سايا  اأي 
امل�سلحة  ولذلك  املناخ،  بتحديات 
قدما  ال��دف��ع  لي�ستمر  م�����س��رتك��ة 
الدولية من  نحو ت�سافر اجلهود 
توؤثر على  اجلميع ملعاجلة ق�سية 

اجلميع. 

توجهات م�سر
توجهات  اأب��������رز  ه����ي  م����ا  �س2: 
جهود  دع��م  يف  امل�سرية  ال��رئ��ا���س��ة 

مواجهة التغري املناخي؟ 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة  ال����ع����ن����ا�����س����ر  ج2: 
ح����ول،  ت���رت���ك���ز   "COP27"�ل
تخفي�س النبعاثات، والتكيف مع 
تغري  عن  املتولدة  ال�سلبية  الآث��ار 
وق�سية  التمويل،  وق�سية  امل��ن��اخ، 

اخل�سائر والأ�سرار. 
هناك توافق على اأن هذه الق�سايا 
الرئي�سية مرتبطة بقدرة املجتمع 
الدويل على التعامل مع حتديات 
ت���غ���ري امل����ن����اخ وال���ع���م���ل ع���ل���ى بناء 
الثقة فيما بن الأط��راف )الدول 
املتقدمة والدول النامية(، وتوفري 
ت�سطلع  ح��ت��ى  ال����ازم����ة  امل�������وارد 

النتقال  يف  مب�سوؤوليتها  ال���دول 
الوقود  على  العتماد  من  العادل 
اجلديدة  الطاقة  اإىل  الأح��ف��وري 
التفاو�س  م�سار  وب��دء  واملتجددة، 
والت�ساور فيما بن الأطراف على 

ق�سية اخل�سائر والأ�سرار. 
تعمل الرئا�سة امل�سرية على توفري 
الأط���راف  لت�سجيع  امل��وات��ي  امل��ن��اخ 
على بلوغ نقطة التوافق، وتقدمي 
تخدم  النهاية  يف  التي  ال��ت��ن��ازلت 
لتحقيق  اجل���م���اع���ي���ة  امل�����س��ل��ح��ة 

الإجناز. 
العمل على  العام مت  ه��ذا  وخ��ال 
ت�����س��ج��ي��ع ال������دول ب�����اأن ت��ع��ظ��م من 
يف  الطوعية  الوطنية  التزاماتها 
ولكن  النبعاثات،  تخفي�س  اإط��ار 
عن�سر  اأهمية  على  التاأكيد  اأي�ساً 
التكيف، ونحن نرى الآثار املدمرة 
الفي�سانات  يف  ح�����دث  م����ا  م���ث���ل 
و�سرورة  ب��اك�����س��ت��ان  يف  وال�����س��ي��ول 
حتمي  اإج�����راءات  باك�ستان  ات��خ��اذ 
الأ���س��رار، وحتى يتحقق  من هذه 
ذل��ك لب��د اأن ت��ك��ون ه��ن��اك املوارد 
لتدارك  ل��ل��دول  امل��ت��وف��رة  امل���ادي���ة 
هذه الآثار والعمل على احتوائها، 
العنا�سر  ه���ذه  حت��ق��ق  اأن  ون���اأم���ل 
�سيا�سية  واإرادة  لتوافق  الو�سول 
الهدف  لتحقيق  ت����وؤدي  وا���س��ح��ة 

امل�سرتك. 

ل��دي��ن��ا موارد  ع��رب��ي��ة  ك���دول  ج6: 
اأو  ب�سرية  ���س��واء  وق���درات  �سخمة 
تاأثريها  ي��ك��ون  لأن  ت��وؤه��ل  م��ادي��ة 
الدولية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  الأق������وى 
وقدرتها على اأن حتتوي وتتعامل 
م����ع ال���ت���ح���دي���ات ب��ال�����س��ك��ل ال����ذي 
�سعوبها  اأط���روح���ات  م��ع  يتنا�سب 
�سلبية  اآث�������ار  اأي  م����ن  وي��ع��ف��ي��ه��ا 

لاأو�ساع الدولية الراهنة. 
الأمن  اأن  ه��و  اجل��وه��ري  ال�����س��يء 
القومي العربي كل ل يتجزاأ وكافة 
الدول العربية تعمل �سوياً حلماية 
الأمن القومي وحماية م�ساحلها 
املبنية  الدولية  العاقات  اإط��ار  يف 
وتعزيز  امل��ت��ب��ادل  الح�����رتام  ع��ل��ى 
ال�سركاء  ومع  بيننا  فيما  امل�سالح 
ال���دول���ي���ن.  وه��ن��اك ق��م��ة عربية 
قادمة تعقد باجلزائر لها اأهميتها 
اخلا�سة يف هذا ال�سدد كونها تاأتي 
ب��ع��د ان��ق��ط��اع ت��رت��ب ع��ل��ى جائحة 
وترية  ا�ستعادة  وبالتايل  ك��ورون��ا، 
العربية  ال��ق��م��م  ان��ع��ق��اد  ودوري������ة 
الزعماء  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة 
العرب للتوا�سل والت�ساور وتعزيز 
الت�سامن والعمل العربي امل�سرتك 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  خ��ا���س��ة 
ال����دول����ي����ة ال����ت����ي ت�����واج�����ه الأم������ة 
التعامل  من  لبد  والتي  العربية، 
معها والقدرة على مواجهتها من 
والتاأكيد  امل�سرتك.   العمل  خال 
بالق�سية  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  اأي�����س��ا 
ق�سية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الفل�سطينية 
ودعم  العربي  العامل  يف  حمورية 
ن�����س��ال ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 
دولته،  واإق��ام��ة  طموحاته  حتقيق 
من  العديد  تناول  اإىل  بالإ�سافة 
الق�سايا الدولية والإقليمية التي 
لها اأثرها على الأمن وال�ستقرار. 
العربية  ال��ق��م��ة  ت��ك��ون  اأن  ون���اأم���ل 
حم��ط��ة اأخ�����رى ت��ع��زز م���ن ت���داول 
وو�سع  التحديات  ح��ول  ال��زع��م��اء 
تلك  م��ع  للتعامل  م��ن��ا���س��ب  اإط����ار 
تعزيز  خ������ال  م����ن  ال���ت���ح���دي���ات 
الدول  ب��ن  وال��ت��ك��ام��ل  الت�سامن 

العربية. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

ت��راث الم���ارات فعاليات  ن��ادي  اختتم 
الذي  العا�سر  البحري  �سهيل  ملتقى 
نظمه خال الفرتة من 21 اإىل 23 

اأكتوبر اجلاري يف جزيرة ال�سمالية. 
من  ط���ال���ب���اً   24 امل��ل��ت��ق��ى  يف  �����س����ارك 
الربنامج  وت�سمن  للنادي،  املنت�سبن 
والأن�سطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ب����اق����ة 
والعرو�س  العمل  وور����س  التعليمية 

امل����ب����ا�����س����رة ال����ت����ي ق���دم���ه���ا م����درب����ون 
وح����رف����ي����ون م���ت���م���ر����س���ون يف جم���ال 
ال�سناعات واحلرف اليدوية املرتبطة 
اأحمد مر�سد  وت��راث��ه.  وق��ال  بالبحر 
اإن النادي  الرميثي مدير عام امللتقى 
يحر�س على تنظيم هذا امللتقى �سنويا 
اجلديدة  الأج����ي����ال  ت��ع��ري��ف  ب���ه���دف 
الإماراتي  البحري  ال��رتاث  مبفردات 
التقليدية  ال���ع���ي�������س  ك�����س��ب  وط������رق 
القدمية التي كان يتبعها الأج��داد يف 

دولة الإم��ارات، وبهدف ربط الطاب 
بهويتهم الوطنية وتعزيز روح النتماء 
اأن��ه مت الرتكيز من  واأ�ساف  لديهم.  
املتنوعة  والأن�سطة  الفعاليات  خ��ال 
املعرفة  الطلبة  اإك�ساب  على  للملتقى 
بكل ما يتعلق بالرتاث البحري وقيمه 
لإتقان  ال��ازم��ة  وامل��ه��ارات  ومعانيه، 
لتعريفهم  الرتاثية،  وامل��ف��ردات  املهن 
مبا متثله البيئة البحرية من جانب 

خ�سب يف احلياة الإماراتية. 

ا�ستقبلت  للملتقى  الأول  ال��ي��وم  ويف 
امل�ساركن،  الطاب  ال�سمالية  جزيرة 
املدرب بدر احل�سني من�سق عام  وقدم 
عن  ل��ل��ط��اب  تعريفية  ن��ب��ذة  امللتقي 
الأن�سطة فيها  اجلزيرة وعن ميادين 
واإلقاء  امللتقى  واأن�سطة  وعن فعاليات 
ك��ل��م��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة خم��ت�����س��رة ع���ن جنم 
بحرية  ور���س��ة  تنظيم  مت  كما  �سهيل، 
للطاب بعنوان "ترديع خيوط �سيد 
ربط  ك��ي��ف��ي��ة  لتعليمهم  ال�سماك" 

اخليوط وجتهيز اأدوات ال�سيد. 
ويف اليوم الثاين قام الطاب بتطبيق 
عملي ل�سيد الأ�سماك باخليط بطرق 
واحلداق  واللفاح  ال�سب  متنوعة مثل 
وت���ع���رف���وا ع��ل��ى اأن�������واع الأ����س���م���اك يف 
جزيرة ال�سمالية، كما اأقيمت للطاب 
على  لتدريبهم  خ�س�ست  عمل  ور�سة 
مثل  ال��غ��و���س  ادوات  ���س��ن��اع��ة  كيفية 
فعاليات  واختتمت  والفطام،  الدين 

اليوم بخروفة بحرية عن الغو�س. 
ويف اليوم اخلتامي للملتقى مت تنظيم 
ت��رف��ي��ه��ي للطاب  ري��ا���س��ي  ب��رن��ام��ج 

قوارب  ورك��وب  ال�سباحة  ن�ساط  �سمل 
تتويج  مت  كما  )ال��ك��اي��اك(،  التجديف 

امل�����س��ارك��ن وت�����س��ل��ي��م هدايا  ال���ط���اب 
قيمة للمتميزين. 

•• اأبوظبي-وام

6.48 كجم  ق��دره  ب��وزن  الأول  املركز  اأح��رز فريق كاريب مافن 
التي  الثانية  لل�سيدات" �سمن اجلولة  الأ�سماك  "�سيد  ملناف�سات 
 80 اأكرث من  الأول مب�ساركة  اأم�س  اأبوظبي  العا�سمة  اأقيمت يف 

مت�سابقة مبختلف الأوزان. 
وجاء يف املركز الثاين فريق ليلى اإبراهيم بوزن 6.20 كجم، بينما 

جاء يف املركز الثالث فريق �سهيلة املهريي بوزن 4.12 كجم. 

واأقيم ال�سباق بتنظيم من نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية حيث 
انطلقت املناف�سات ال�ساد�سة �سباحا وا�ستمرت ملدة 6 �ساعات، وقد 
مت توزيع امل�ساركات اإىل جمموعات خمتلفة يف 20 قاربا مت ن�سرها 

يف املوقع املحدد لل�سيد. 
ق�سم  رئي�س  ال��ظ��اه��ري  نا�سر  املناف�سات  بنهاية  ال��ف��ائ��زات  وت��وج 
ال�سباقات احلديثة يف نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية، وخليفة 
ال�سويدي  وخليفة  ال��رتاث��ي��ة  ال�سباقات  ق�سم  م�سرف  الرميثي 
م�سرف عام ال�سباق.  ووجه �سامل الرميثي مدير عام نادي ابوظبي 

للريا�سات البحرية ال�سكر اإىل امل�ساركات يف املناف�سات، واإىل هيئة 
اأبوظبي للبيئة �سريك النادي يف تنظيم املناف�سات. 

وقال الرميثي اإن م�ستوى امل�ساركات يرتفع من جولة اإىل اأخرى، 
امل�����س��ارك��ات بقوانن  امل���ام  ه��و  الأخ����رية  الن�سخة  م��ي��ز  م��ا  ان  ك��م��ا 

املناف�سة. 
واأ�سار الرميثي اإىل اأن املناف�سات جت�سد م�ساعي تعزيز دور وح�سور 
النادي  يخ�س�س  حيث  املناف�سات،  وخمتلف  الريا�سة  يف  امل���راأة 

مناف�سات اأخرى لهن يف بطولت التزلج على املاء واملوتو�سريف. 

جناح لفت للن�سخة الثانية من �سيد الأ�سماك 
لل�سيدات على �ساطئ اأبوظبي 

•• دبي-وام

"املنتدى  فعاليات  املتميز  التعليمي  ل���اأداء  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة  نظّمت 
اأكادميية  للتعليم اخلا�س مبقر  ال�سارقة  العلمي للموهبة" بالتعاون مع هيئة 
ال�سارقة للتعليم اخلا�س بهدف م�ساعدة العاملن يف قطاع التعليم يف التعرف 

على احتياجات الطلبة املوهوبن وتطوير املمار�سات املتبعة يف خمتلف البيئات 
التي حتت�سن الطلبة املوهوبن.

والعرو�س  العلمية  ال���ور����س  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�سمن  ال���ذي  امل��ن��ت��دى  يف  ���س��ارك 
يف  تربويون  ومر�سدون  املوهوبن  تربية  جم��ال  يف  متخ�س�سون  التقدميية.. 
رعاية  الأم��ور ومهتمون مبجالت  واأولياء  وباحثون  الرتبوية  واملراكز  املدار�س 

املوهوبن . ناق�س املنتدى دور برامج املوهوبن يف تطوير املهارات الجتماعية 
واأولياء  املعلمن  ق��درات  وبناء  دعم  واآليات  لديهم،  والفكري  العاطفي  والذكاء 

الأمور واملمار�سن للطلبة ذوي املوهبة .
واأكد الدكتور جمال املهريي، نائب رئي�س جمل�س الأمناء الأمن العام ملوؤ�س�سة 
توحيد  على  احل��ر���س  املتميز  التعليمي  ل����اأداء  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 

اجلهود وتعزيز التعاون مع املوؤ�س�سات واجلهات املعنية يف الدولة بقطاع التعليم 
واملوهبة.

اأحدث املو�سوعات ونتائج الأبحاث يف جمال تربية وتعليم  وا�ستعر�س املهريي 
املوهوبن وتنمية املواهب من خال جمموعة من ور�س العمل حول مو�سوعات 

متنوعة .

•• عّمان-الفجر:

فعالية  املجتمع،  تنمية  وزي���رة  بوحميد،  عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  �سهدت 
العا�سمة  يف  لل�سرطان  احل�سن  مركز  اأطفال  من  طفًا   23 اأمنيات  حتقيق 
للمكتب   77 ال��دورة  م�ساركة معاليها يف  وذل��ك على هام�س  عّمان،  الأردن��ي��ة 
التنفيذي ملجل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية العرب، التي نظمها قطاع ال�سوؤون 
الجتماعية بجامعة الدول العربية، وا�ست�سافها الأردن على مدى يومي )19 

و20 اأكتوبر 2022(.

ملوؤ�س�سة حتقيق  الأمناء  الكعبي، ع�سو جمل�س  �سعادة حمدان  الفعالية  ح�سر 
ال�سوربجي  نهى  وال�سيدة  التنفيذي،  الرئي�س  الزبيدي  هاين  وال�سيد  اأمنية، 

مديرة امل�ساريع، مديرة امل�ساريع يف املوؤ�س�سة والوفد املرافق ملعايل الوزيرة.
اأورام  ق�سم  رئي�س  �سلطان،  اإي��اد  الدكتور  الأمنيات،  حتقيق  فعالية  ح�سر  كما 
واأمرا�س الدم عند الطفال يف مركز احل�سن لل�سرطان، والدكتور ح�سن ها�سم 
الأطفال  عند  العظم  نخاع  زراع��ة  وا�ست�ساري  الدم  اأمرا�س  و  اأورام  ا�ست�ساري 
تنمية  دائ��رة  رئي�س  ال�ساق،  مادلن  وال�سيدة   ، لل�سرطان  احل�سن  مركز  يف 

الربامج وال�سراكات املحلية، وفريق عمل موؤ�س�سة ومركز احل�سن لل�سرطان.

امل�سباح  جنّي  ح�سور  اأب��رزه��ا  من  ك��ان  وممتعة  �سّيقة  عرو�س  احلفل  وتخّلل 
ال�سحري واحلكواتي، الذي توىّل مهمة اإخراج الأمنيات، التي متّثلت يف اأحدث 
الأجهزة الإلكرتونية املتنّوعة، وت�سليمها اإىل معايل وزيرة تنمية املجتمع ملنح 
الأطفال اأمنياتهم. كما مّت التقاط ال�سور التذكارية لهذا احلفل الذي حمل 

معه اأروع حلظات الفرح وال�سعادة لاأطفال املر�سى وعائاتهم.
تنمية  وزي���رة  معايل  اإىل  والتقدير،  بال�سكر  الزبيدي  ه��اين  ال�سيد  وت��وّج��ه  
املجتمع على ح�سورها حلفل حتقيق الأمنيات يف العا�سمة الأردنية، ودعمها 
م�ساعي  اإب��راز  على  وحر�سها  املوؤ�س�سة،  وم��ب��ادرات  فعاليات  ملختلف  املتوا�سل 

الإمارات الإن�سانية النبيلة يف ن�سر ال�سعادة والأمل داخل وخارج الدولة.
كما توّجه الزبيدي بال�سكر والتقدير اإىل موؤ�س�سة ومركز احل�سن لل�سرطان 
على تعاونهم الدائم مع املوؤ�س�سة، وجهودهم الكبرية املبذولة لعاج الأطفال 

واإحياء م�ساعر الأمل والتفاوؤل يف قلوبهم من جديد مع عائاتهم.
كما توجهت ال�سيدة مادلن ال�ساق بال�سكر والعرفان ملعايل ح�سة بنت عي�سى 
بوحميد، وزيرة تنمية املجتمع يف دولة الإمارات، وفريق عمل موؤ�س�سة حتقيق 
اأمنية- بالإمارات على دعمهم املتوا�سل لتحقيق اأمنيات اطفال مركز احل�سن 

لل�سرطان- الردن على مدار 9 �سنوات متتالية. 

موؤ�س�سة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي املتميز تنّظم املنتدى العلمي للموهبة

بح�سور ح�سة بنت عي�سى بوحميد

ّقق اأمنيات 23 طفاًل من مركز احل�سني لل�سرطان بالأردن موؤ�س�سة تقيق اأمنية تحُ

•• دبي-وام

را�سد  بن  حممد  مركز  ا�ستعر�س 
لابتكار احلكومي جتربة حكومة 
دول��ة الإم���ارات يف تعميم وتر�سيخ 
ثقافة البتكار احلكومي يف خمتلف 
م�ساركة  خ���ال  ال��ع��م��ل،  جم����الت 
فعاليات  ���س��م��ن  امل���رك���ز  م���ن  وف���د 
لابتكار،  اأوزب���ك�������س���ت���ان  اأ����س���ب���وع 
�سعار  حت����ت  ت��ن��ظ��ي��م��ه  مت  ال������ذي 
لتحقيق  اخل�����س��راء  "البتكارات 
التنمية امل�ستدامة"، بح�سور وفود 
ال���دول واحلكومات  م��ن ع��دد م��ن 
واملنظمات العاملية ونخبة من اأبرز 
املتحدثن وامل�ساركن العاملين من 
واخلا�س.  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن 
ويهدف اأ�سبوع اأوزبك�ستان لابتكار 
اأحدث  لعر�س  من�سة  اإن�����س��اء  اإىل 
وامل�ساريع  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وال����ن����م����اذج الأول�����ي�����ة امل���ب���ت���ك���رة يف 
خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، م���ن خال 
جمموعة من امل�ساركات والتجارب 

التنمية  لتحقيق  الهادفة  العاملية 
امل�������س���ت���دام���ة، وت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل بن 
البتكار  ث��ق��اف��ة  ل��رت���س��ي��خ  ال�����دول 
عمل  جم���������الت  يف  وت���ع���م���ي���م���ه���ا 
جاهزيتها  وت��ع��زي��ز  احل���ك���وم���ات، 
عبري  واأك��دت  التحديات.  ملواجهة 
ت��ه��ل��ك م���دي���ر م���رك���ز حم���م���د بن 
خال  احل��ك��وم��ي،  لابتكار  را���س��د 
بعنوان  ج��ل�����س��ة  يف  م�������س���ارك���ت���ه���ا 
 2022 العاملي  البتكار  "موؤ�سر 
اأن  اأوزبك�ستان"،  جت����رب����ة   –
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات حري�سة 
وجتاربها  خرباتها  م�ساركة  على 
لتعزيز  الب����ت����ك����ار،  يف  ال�����رائ�����دة 
املفاهيم  م��ن  احل��ك��وم��ات  ا�ستفادة 
طورتها  التي  وال��ن��م��اذج  والأدوات 
ل��ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا مبا 
�سريعة  ح���ل���ول  اإي���ج���اد  يف  ي�����س��ه��م 
وفعالة للتحديات، واإعادة ت�سميم 
مبا  احلكومية  اخلدمات  م�ستقبل 
الأفراد  حياة  على  اإيجاباً  ينعك�س 

واملجتمعات. وقالت اإن حكومة دولة 
الإم��ارات جنحت بتحويل البتكار 
جمتمعية  ي��وم��ي��ة  مم��ار���س��ة  اإىل 
وحكومية، وثقافة عمل يف خمتلف 
اجلهات واملوؤ�س�سات، من خال دعم 

واحت�سانها،  اخلاقة  البتكارات 
الأفكار اخلاقة  اأ�سحاب  وحتفيز 
امل�ساريع  تطوير  على  واملبتكرين 
لتطبيقها  امل��ب��ت��ك��رة  وامل�����ب�����ادرات 
اجلهات  ا�ستفادة  وتعزيز  ون�سرها، 

اأف�����س��ل اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  م��ن��ه��ا 
اجلل�سة  يف  ����س���ارك  احل���ك���وم���ي���ة. 
وزير  ع��ب��درح��م��ن��وف  اإب��راه��ي��م  د. 
اأوزبك�ستان،  يف  الب��ت��ك��ار  ت��ط��وي��ر 
منظمة  م��ن  فن�سنت  ون�����س��ي��ه  ود. 

وبونيود  العاملية،  الفكرية  امللكية 
رحمتليف ن وزارة تطوير البتكار 
يف اأوزبك�ستان، وحبيب اأ�سان مدير 
منظمة  يف  النا�سئة  ال����دول  ق�سم 

امللكية الفكرية العاملية.

جتربة  تهلك  عبري  وا�ستعر�ست 
الب����ت����ك����ار  الإم���������������ارات يف  دول���������ة 
ن�سر  يف  املعتمد  والنهج  احلكومي 
البتكار  واأدوات  ومن���اذج  مفاهيم 
املجتمعية  امل�ساركة  وتعزيز  عاملياً 
وم������ب������ادرات  اب����ت����ك����ار جت��������ارب  يف 
دعم  يف  توظيفها  يتم  م�ستقبلية 
توجهات دولة الإمارات امل�ستقبلية، 
لتعزيز  املبذولة  اجلهود  وتناولت 
وحتفيز  ال���ب�������س���ري  امل�������ال  راأ���������س 
وامل��واه��ب احلكومية على  ال��ك��وادر 
ابتكار خدمات وحلول  امل�ساركة يف 
وم�����س��اري��ع ت��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���اً على 
املجتمع وترتقي مب�ستويات العمل 
احلكومي وتدعم تناف�سية الدولة 

وريادتها العاملية.
امل�ساريع  ا�ستعر�ست عدداً من  كما 
التي  وامل��ب��ادرات  وال�سرتاتيجيات 
اأط��ل��ق��ه��ا م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�سد 
ل��اب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي، م��ث��ل دبلوم 
احلكومي،  ال���ق���ط���اع  يف  الب���ت���ك���ار 
اخلّاقة،  احل��ك��وم��ات  واب���ت���ك���ارات 

وه�������اك�������اث�������ون ال���ام�������س���ت���ح���ي���ل، 
لت�سميم  امل���ه���ن���ي  وال�����ربن�����ام�����ج 
وتطرقت  وغ����ريه����ا،  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
يف ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة الب���ت���ك���ار يف 
اأبرز اجلهات  دولة الإم��ارات، واإىل 
وامل���ب���ادرات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي تقود 
الإمارات،  دول��ة  يف  البتكار  جهود 
ووزارة  احلكومية  امل�سرعات  مثل 

الام�ستحيل.
م�ساركة  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل����دي����ر 
را���س��د لابتكار  ب��ن  م��رك��ز حممد 
اأ�سبوع  فعاليات  �سمن  احلكومي 
اأوزب���ك�������س���ت���ان ل��اب��ت��ك��ار، ت���اأت���ي يف 
يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط���ار 
ال��ت��ح��دي��ث احل���ك���وم���ي ب���ن دول���ة 
اأوزبك�ستان  وجمهورية  الإم����ارات 
 ،2019 ع����ام  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ال��ت��ي مت 
حم�������وراً   27 ت���ت�������س���م���ن  وال�����ت�����ي 
اخلدمات  جمالت  ت�سمل  رئي�سياً، 
والأداء وغريها  والتميز  والبتكار 

من حماور العمل احلكومي.

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي ي�ستعر�ص جتربة حكومة الإمارات يف تعميم ثقافة البتكار

نادي تراث الإمارات يختتم ملتقى �سهيل البحري العا�سر 
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•• دبي.– الفجر:

اأك����د م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
املديرين  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  ال���ع���ام 
اأن  وامل��وا���س��ات،  ال��ط��رق  يف هيئة 
املرحلة الأوىل من م�سروع التو�سعة 
التي  الذكية،  املرورية  الأنظمة  يف 
اأجنزتها الهيئة يف نوفمرب من عام 
ن�سبة  زي��ادة  يف  �ساهمت   ،2020
الرئي�سة  ال���ط���رق  ���س��ب��ك��ة  ت��غ��ط��ي��ة 
املرورية  بالأنظمة  دب���ي،  اإم���ارة  يف 
 ،60% اإىل   11% م��ن  ال��ذك��ي��ة، 
ت��ع��ت��زم يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
املرحلة  تنفيذ  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رتة 
ل�ستكمال  امل�����س��روع،  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
تغطية الطرق الرئي�سة يف الإمارة 

اإجمايل  لريتفع   ،100% بن�سبة 
بالنظام  امل��غ��ط��اة  ال���ط���رق  اأط������وال 
 710 اإىل  ك��ي��ل��وم��رتا   480 م���ن 

كيلومرتات.
وقال معاليه: يعد م�سروع تطوير 
الذكية،  املرورية  الأنظمة  وتو�سعة 
رئي�ساً، يف حتقيق توجهات  عن�سراً 
للمدينة  ال��ت��ح��ول  يف  دب��ي  حكومة 
التقنيات  وتوظيف  عاملياً،  الأذك���ى 
ت�سهيل  يف  ال��ذك��ي��ة  وال��ربجم��ي��ات 
اإىل  دب��ي، م�سرياً  التنقل يف  عملية 
اأن امل�سروع �ساهم يف حت�سن ر�سد 
%63، وحت�سن  بن�سبة  الأح��داث 
زم������ن ال����س���ت���ج���اب���ة يف احل�������وادث 
 ،30% بن�سبة  الطارئة  واحل��الت 
بن�سبة  ال���رح���ل���ة  زم�����ن  وحت�������س���ن 

من خال اللوحات  وذلك   ،20%
اإىل جانب  امل��ت��غ��رية،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الربط والتكامل مع مركز التحكم 
ومركز  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  ال���ت���اب���ع  امل���وح���د 
ل�سرطة  التابع  وال�سيطرة  القيادة 

دبي.

املرورية  لالأنظمة  دبي  مركز 
الذكية 

واأو�سح معايل املدير العام ورئي�س 
الهيئة،  يف  امل����دي����ري����ن  جم���ل�������س 
امل�سروع  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأن 
اأهمها  عنا�سر،  ع��دة  على  ا�ستملت 
املرورية  لاأنظمة  دبي  مركز  بناء 
ال���ذك���ي���ة، ال������ذي ي���ع���د اأح������د اأك����رب 
واأح��دث مراكز التحكم امل��روري يف 

العامل من حيث توظيف التقنيات 
املرورية،  احل��رك��ة  واإدارة  ال��ذك��ي��ة، 
احلالية  ال���ن���ق���ل  و����س���ائ���ل  ودع�������م 
وامل�ستقبلية، كما يعد �سرياناً ناب�ساً 
متجدداً لإدارة احلركة املرورية يف 

ومن�سة  الإم���ارة،  يف  الطرق  �سبكة 
فيها  وظفت  متكاملة،  تكنولوجية 
اأحدث تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
وال���ب���ي���ان���ات ال�����س��خ��م��ة واإن���رتن���ت 
الأ�����س����ي����اء، واأن���ظ���م���ة الت�������س���الت، 
اأجهزة  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ����س���اف���ة 
املعلومات  وجمع  امل���روري  الر�سد 
واخلدمات الذكية الأخرى، ويعمل 
املركز من خال الأنظمة املرورية 
�سبكة  واإدارة  مراقبة  على  الذكية 
ال���ط���رق احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 

جميع مناطق دبي.
املتقدم  امل���رك���زي  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��م��ل 
مع  امل�������رب�������وط   )iTraffic(
من�سًة  �سمن  امل��ي��دان��ي��ة،  الأج��ه��زة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى جمع 

وحتليلها،  ال�����س��خ��م��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
القرارات  اتخاذ  دعم  يف  وامل�ساعدة 
امل���روري���ة  احل���رك���ة  لإدارة  الآن���ي���ة 

واحلوادث والفعاليات الكبرية.

مكونات املرحلة الأوىل
اأي�ساً  الأوىل  امل���رح���ل���ة  و���س��م��ل��ت 
لوحة   112 وت���رك���ي���ب  حت���دي���ث 
التقنيات  ب��اأح��دث  متغرية  رقمية 
مرورية  معلومات  ت��وف��ر  العاملية، 
�سبكة  حالة  ع��ن  لل�سائقن  ف��وري��ة 
الزدحامات  م��واق��ع  م��ث��ل  ال��ط��رق 
واحل�����وادث امل���روري���ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
ع���ر����س ال���ر����س���ائ���ل والإر�������س������ادات 
والن�سائح املهمة املتعلقة بال�سامة 
لزيادة  الفعاليات  ادارة  و  املرورية، 

امل����روري����ة،  احل���رك���ة  اإدارة  ك���ف���اءة 
مواقع  ع���ل���ى  ال����ل����وح����ات  ووزع��������ت 
خم��ت��ارة م��ن �سبكة ال��ط��رق يف دبي 
الكربى،  الفعاليات  مناطق  وحول 
 623 فعلى �سبيل املثال جرى بث 
ر�سالة على اللوحات املتغرية حول 
كما  دب��ي،   2020 اإك�سبو  معر�س 
تركيب  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ���س��م��ل��ت 
امل�������روري وجمع  ال���ر����س���د  اأن���ظ���م���ة 
كامريا   116 وتركيب  املعلومات، 
اإجمايل  لريتفع  م��روري��ة  مراقبة 
عدد الكامريات اإىل 245 كامريا، 
وتركيب 100 جهاز ر�سد احلوادث 
وت��ع��داد امل��رك��ب��ات، وب��ذل��ك يرتفع 
اإج��م��ايل ع��دد الأج��ه��زة اإىل 235 
جهازاً، وكذلك تركيب 115 جهاز 

ومعدل  ال����رح����ات  زم����ن  ح�����س��اب 
ا�ست�سعار  حمطة  و17  ال�سرعات، 
حالة الطق�س، وكذلك تنفيذ �سبكة 
لات�سالت  ال��ب�����س��ري��ة  الأل����ي����اف 
والأنظمة  امل��وق��ع��ي��ة  الأج���ه���زة  ب��ن 
كيلومرتاً،   660 بطول  امل��رك��زي��ة 
الألياف  �سبكة  ط��ول  ارت��ف��ع  حيث 
الب�سرية اإىل 820 كيلومرتاً، كما 
�سمل امل�سروع تنفيذ اأعمال تطوير 
املروري  املركزي  النظام  برجميات 
املتقدم، الذي ي�سهم يف دعم اتخاذ 
ال�ستجابة  خطط  وي��وف��ر  ال��ق��رار، 
النظام  ي���ق���وم  ح���ي���ث  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة، 
الأجهزة  م���ع  ب��ال��ت��ك��ام��ل  امل���رك���زي 
الواردة  البيانات  وحتليل  امليدانية 

منها وتفعيل اخلطط املنا�سبة.

•• دبي _ الفجر:

رئي�س  ال��غ��ري��ر  عي�سى  ���س��ع��ادة  اأك����د 
الأوق�����اف  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأن  ب���دب���ي  ��ر  ال��ق�����سّ اأم�������وال  واإدارة 
اعتماد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل ال��ق��ان��ون رقم 
ل�سنة   )18( رق��م  والقانون   )17(
وفق  ياأتي  املوؤ�س�سة  ب�ساأن   2022
حتقيق  يف  دب��ي  اإم���ارة  ا�سرتاتيجية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف جم����الت 
"اإن   ال��غ��ري��ر  وق���ال  ال��وق��ف��ي،  العمل 
ي��ع��ك�����س حر�س  ال���ق���ان���ون اجل���دي���د 
القيادة الر�سيدة،على نقل ال�ستثمار 
ال��وق��ف��ي اخل����ريي يف الإم�������ارة  اإىل 

ومرونة  �سمولية  اأك���رث  م�ستويات 
مبا ير�سخ ريادة دبي يف جمال العمل 

الإن�ساين امل�ستدام".
ال��ق��ان��ون رقم  اأن  ال��غ��ري��ر  واأو����س���ح 
)18( ل�سنة 2022 ن�س على نقل 
ل�ست�سارات  را�سد  بن  حممد  مركز 
الوقف والهبة اإىل موؤ�س�سة الوقاف 
من  اع��ت��ب��ارا  الق�سر  ام���وال  واإداراة 
كوحدة  ب���ال���ق���ان���ون  ال��ع��م��ل  ت���اري���خ 
التنظيمي  هيكلها  �سمن  تنظيمية 
املركز  حم��ل  املوؤ�س�سة  حت��ل  اأن  على 
يف كل ماله من حقوق وماعليه من 

التزامات.
 وق���ال ���س��ع��ادة ع��ل��ي امل��ط��وع الأمن 
العام ملوؤ�س�سة الأوقاف واإدارة اأموال 
رقم  ال���ق���ان���ون  اإن  ب���دب���ي  ���ر  ال���ق�������سّ
جملة  ح���دد   2022 ل�سنة   )17(

للموؤ�س�سة  الرئي�سية  الأه���داف  من 
حتقق روؤية الدولة يف تنمية الوقف 
من خال منظور اجتماعي معا�سر 
وي�سجع  ال�������س���ري���ع���ة  م����ع  ي���ت���واف���ق 
وير�سخ  اإح����ي����اء  ع��ل��ى  اخل����ري  اأه�����ل 
بالأوقاف  والعناية  ال��وق��ف،  مكانة 
واملحافظة عليها واإدارتها وا�ستثمار 
املقا�سد  ي���ح���ق���ق  مب����ا  اأ�����س����ول����ه����ا، 
القانون  وي�سيف  منها،  ال�سرعية 
مبا  والهبات  بالو�سايا  خا�سة  مواد 
باملجتمع  ب��ال��ن��ه��و���س  دوره�����ا  ي��ع��زز 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي بن 

اأفراده.
�ستقدم  املوؤ�س�سة  اإن  املطوع  واأ�ساف 
اجل���دي���د جمموعة  ال���ق���ان���ون  وف����ق 
للمواطنن  اخل��دم��ات  من  اإ�سافية 
واملقيمن �سمن نطاق اخت�سا�ساتها 

مبوجب نظام حمكم حدده القانون، 
"موؤ�س�سة  ال�سم  اعتماد  اإىل  واأ���س��ار 
الأوقاف واإدارة اأموال الق�سر بدبي" 
"موؤ�س�سة  ال�سابق  ال���س��م  ع��ن  ب��دل 

ر". الأوقاف و�سوؤون الق�سّ
تتوىل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  امل���ط���وع  وذك����ر 
وقيد  ح�سر  اجل��دي��د  القانون  وف��ق 
الأوق���اف والإ���س��راف عليها وتنظيم 
اإدارت���ه���ا وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، ونظم 
يجوز  ال����ت����ي  الأح�����������وال  ال����ق����ان����ون 
الوقف  وره���ن  وب��ي��ع  ا�ستبدال  فيها 
ال�سريعة  اأح��ك��ام  �سمن  واج��راءات��ه��ا 
كذلك  ول��ل��م��وؤ���س�����س��ة  الإ����س���ام���ي���ة، 
الذرية  الأوق�������اف  ع��ل��ى  الإ�����س����راف 
وامل�سرتكة وتقدمي الن�سح وامل�سورة 
الأوق������������اف عند  ل���ن���ظ���ار وم����������دراء 
ال��ط��ل��ب وو���س��ع ال��ت��داب��ري الإداري�����ة 

توقع  التي  واجل���زاءات  والتنظيمية 
على املخالفن.

اجلديد  الت�سريع  اأن  امل��ط��وع  وب��ن 
اأم�����وال  واإدارة  الأوق�������اف  مل��وؤ���س�����س��ة 
ترخي�س  اإج�������راءات  ن��ظ��م  ��ر  ال��ق�����سّ
غري  كموؤ�س�سات  الوقفية  املوؤ�س�سات 
القوانن  لأح���ك���ام  ت��خ�����س��ع  رب��ح��ي��ة 
اأو  ل���ل���م���واط���ن���ن  �����س����واء  ال�������س���اري���ة 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  وحوكمة  املقيمن، 
واآلية عملها، كما نظم القانون اأحكام 
للمواطنن  والهبات  الو�سايا  �سجل 
واملقيمن واإن�ساء الو�سية وحجيتها 
والتزاماته  الو�سية  منفذ  وتعين 
والتدابري  للو�سايا  املوؤ�س�سة  واإدارة 
يف  الو�سية  منفذ  بحق  تتخذ  التي 

حال اإخاله بواجباته.
املوؤ�س�سة  اأه��داف  اأن  املطوع  واأ�ساف 

تت�سمن العناية باأموال الق�سرومن 
عليها  وامل����ح����اف����ظ����ة  ح���ك���م���ه���م،  يف 
مبا  وتنميتها  وا�ستثمارها  واإدارت��ه��ا 
اأحكام  ح��دود  يف  م�سلحتهم،  يحقق 
ه�����ذا ال���ق���ان���ون وق����ان����ون الأح�������وال 
يف  ال�سارية  والت�سريعات  ال�سخ�سية 
ال��ق��ان��ون اجلديد  منح  كما  الإم����ارة 
على  وال��ق��وام��ة  ال��و���س��اي��ة  املوؤ�س�سة 
اأم��وال الق�سر وم��ن يف حكمهم من 
امل��ق��ي��م��ن وذل�����ك ب���ن���اءاً ع��ل��ى طلب 
���س��ادر عن  او مب��وج��ب ح��ك��م  منهم 
املوؤ�س�سة  وتتوىل  املخت�سة،  املحكمة 
ح�����س��ر وق��ي��د الأوق������اف والإ����س���راف 
عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  واإدارت���ه���ا  عليها 
ا�ستبدال  �ساحية  املوؤ�س�سة  ومتلك 
وبيع وره��ن الوقف والإ���س��راف على 
الأوقاف الذرية وامل�سرتكة وتقدمي 

ومديري  ل��ن��ظ��ار  وامل�����س��ورة  الن�سح 
الأوق�����������اف ع���ن���د ال���ط���ل���ب وات����خ����اذ 

الإجراءات بحق املخالفن.
ال��ق��ان��ون يت�سمن  اإن   وق���ال امل��ط��وع 
واإدارة  لإن�ساء  التنظيمية  القواعد 
امل��واط��ن��ن واملقيمن  الأوق����اف م��ن 
واجل��ال��ي��ات يف الم�����ارة، ك��م��ا ينظم 
املوؤ�س�سات  ت���رخ���ي�������س  اإج�����������راءات 
ك��م��وؤ���س�����س��ات غ���ري ربحية  ال��وق��ف��ي��ة 
ال�سارية  ال��ق��وان��ن  لأح��ك��ام  تخ�سع 
من  املقيمن  اأو  للمواطنن  ���س��واء 
ج��م��ي��ع ال���ط���وائ���ف، وح���وك���م���ة هذه 

املوؤ�س�سات واآلية عملها.
با�سرت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  امل��ط��وع  واأك����د 
ال�ساحيات  وف��ق  مهامها  بتنفيذ 
امل����ن����وط����ة ب���ه���ا مب����وج����ب ال���ق���ان���ون 
القانون  اأن  اإىل  م�����س��ريا  اجل���دي���د، 

لارتقاء  ط���ري���ق  خ����ارط����ة  مي���ث���ل 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال��وق��ف��ي وحتدد 
للن�ساط  اجل��دي��دة  املرحلة  مامح 
الإن�ساين يف دبي، واأ�ساف نعمل على 
تف�سي  �ساملة  ا�سرتاتيجية  حتقيق 
واإحداث  ال��وق��ف  قطاع  تطوير  اإىل 
ال�ستثمار  جم��الت  يف  نوعية  نقلة 

اخلريي يف الإمارة.

•• دبي-وام

املقبل  اخلمي�س  يوم  دبي  ت�ست�سيف 
م�ستقبل  ل��ب��ح��ث  دول����ي����ا  م����وؤمت����را 
مكافحة العدوى بالأوبئة يف العامل 
احلد  و�سبل  لها  ال�ستعداد  وكيفية 

من اآثارها. 
ي�سارك يف املوؤمتر علماء متخ�س�سون 
يف علوم الأوبئة وخ��رباء يف التعقيم 
الفريو�سات  اآث�������ار  م����ن  وال����وق����اي����ة 
الأمرا�س  ب��ع��اج  معنيون  واأط���ب���اء 

الفريو�سية والأمرا�س املعدية. 
تقنية  جت����رب����ة  امل�����وؤمت�����ر  وي�����ط�����رح 
"مايكرو�سيف"  الأمريكية  التعقيم 
ادارة  اعتماد من  �سهادة  نالت  والتي 
واعتماد  الأمريكية  وال��دواء  الغذاء 
الأمريكية  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  وك���ال���ة 
وهيئة  الأوروبية  املطاابقة  وعامة 

الدواء والغذاء ال�سعودية. 
ويتناول املوؤمتر اأهمية الإعتماد على 
والت�سدي  التعقيم  يف  املوؤك�سد  امل��اء 
باإعتباره  والأوب�����ئ�����ة  ل��ل��ف��ريو���س��ات 
يف  ال��ك��ام��ل��ة  فعاليتها  ث��ب��ت��ت  تقنية 
خ�سو�سا  الفريو�سات  على  الق�ساء 

"كوفيد19-" ومت  يف مكافحة وباء 
من�ساآت  تعقيم  يف  عليها  الإع��ت��م��اد 
اخلليج،  دول  يف  ح��ك��وم��ي��ة  ���س��ح��ي��ة 
وامل�ست�سفيات  الإ���س��ع��اف  وموؤ�س�سات 

وو�سائل النقل العام. 
امل�سرفة  ق�����دوم�����ي  ����س���ف���ا  وق�����ال�����ت 

يعد  اإن احل��دث  املوؤمتر  العامة على 
بتطورات  للتنبوؤ  ا�ستباقية  خ��ط��وة 
ال���ف���ريو����س���ات ع���امل���ي���ا م�������س���رية اإىل 
العاملية  اجل���ه���ود  ���س��م��ن  ي���اأت���ي  اأن����ه 
م���ن ق��ب��ل الأك����ادمي����ي����ن واخل�����رباء 
املبكر  ل��ا���س��ت��ع��داد  وامل��ت��خ�����س�����س��ن 

لظهور الفريو�سات. 
جل�سات  يف  �سي�سارك  اأن��ه  واأو�سحت 
ومتخ�س�سون  خ��������رباء  امل�����وؤمت�����ر 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، خ��ا���س��ة يف 
واملنطقة  اخلليج  ودول  اأوروب���ا  دول 
العربية ومنها الإم��ارات وال�سعودية 

وم�سر والكويت والأردن والبحرين 
املتحدة  ال������ولي������ات  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

المريكية واأملانيا. 
اجلل�سات  اإن  ق��دوم��ي  �سفا  وق��ال��ت 
امليكروبات  م���و����س���وع���ات  ���س��ت��ب��ح��ث 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ع�����دوى امل��ك��ت�����س��ب��ة يف 

الت�سدي  وك��ي��ف��ي��ة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 
املن�ساآت  يف  امل���ع���دي���ة  ل����اأم����را�����س 
فعالية  اخ��ت��ب��ار  وك��ي��ف��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
للفريو�سات  الت�سدي  يف  املطهرات 
ووق�������اي�������ة ال��������ك��������وادر ال����ط����ب����ي����ة يف 
امل�ست�سفيات من العدوى الناجتة عن 
بحث  جانب  اإىل  املعدية  الأم��را���س 
�سبل مواجهة العدوى والوقاية من 
املن�ساآت  يف  وال���ع���دوى  ال��ف��ريو���س��ات 
والتعليمية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

وال�سياحية. 
وت������ت������م������ي������ز ت�����ق�����ن�����ي�����ة ال����ت����ع����ق����ي����م 
من  مكوناتها  ب��اأن  "مايكرو�سيف" 
امل��وؤك�����س��د وه����ي خالية  ال��ن��ق��ي  امل����اء 
الكيميائية  وامل�������واد  ال���ك���ح���ول  م���ن 
واج���ت���ازت اخ��ت��ب��ارات ه��ي��ئ��ات ال���دواء 
الق�ساء  يف  قدرتها  وثبتت  الدولية 
ومنع  والفريو�سات  امليكروبات  على 
ب�سكل  اخلطرة  بالأمرا�س  العدوى 
ك��ام��ل وخ����ال زم����ن ق��ي��ا���س��ي يقدر 

بثوان. 
ومن املقرر اأن ي�سع املوؤمتر تو�سيات 
مل�ساعدة املخت�سن يف جمال مكافحة 
وال���دول  اخل��ل��ي��ج  ال��ع��دوى مبنطقة 

املعايري  اأف�����س��ل  لتطبيق  ال��ع��رب��ي��ة 
خ�سو�سا  ال��ت��ع��ق��ي��م  يف  احل���دي���ث���ة 
خ�سبة  بيئة  ت��ع��د  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اآت  يف 

وامليكروبات  بالفريو�سات  للعدوى 
خ�سو�سا امل�ست�سفيات، مبا يحد من 
العدوى املر�سى والطواقم الطبية. 

دبي ت�ست�سيف موؤمترا دوليا حول مكافحة الأوبئة بالعامل 

•• اأبوظبي-وام

اأكد معايل عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة 
ال�سحة – اأبوظبي اأنه يف اليوم العاملي ل�سلل الأطفال 
تربز دولة الإمارات وجهودها الرائدة بقيادة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
امل�ستوى  الأطفال على  �سلل  "حفظه اهلل يف مكافحة 
العاملي والتي جت�سد نهجها الرا�سخ يف اخلري والعطاء 
املتوا�سل منذ تاأ�سي�سها والقيم واملبادئ التي تتبناها 
مل�ساعدة ال�سعوب وامل�ساهمة يف تطوير برامج التنمية 
الب�سرية وتاأمن احلياة الكرمية لاإن�سان والهتمام 

بال�سحة واحلد من انت�سار الأمرا�س ومكافحتها. 
وقال اآل حامد مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سلل الأطفال 
اإن دول���ة الإم�����ارات وا���س��ل��ت رف��د اجل��ه��ود العاملية يف 
مواجهة مر�س �سلل الأطفال والتي اأ�سهمت يف اإنقاذ 
من  املاين  ل��دى  جودتها  وحت�سن  الكثريين  حياة 
اأنحاء العامل وتعمل على تنفيذ  الأطفال يف خمتلف 
العاملية  ال�سحة  املتحدة ومنظمة  الأمم  برامج هيئة 
واحلد  والأوب��ئ��ة  الأم��را���س  م��ن  املجتمعات  حلماية 
الأفراد  والكوارث وحت�سن حياة  الأزم��ات  تاأثري  من 
يف ك��ل م��ك��ان ح���ول ال��ع��امل واحل��ف��اظ ع��ل��ى �سحتهم 

و�سامتهم.

••  ال�صارقة الفجر:

وقع مركز التطوير والتعليم امل�ستمر باجلامعة القا�سمية �سبع مذكرات 
للتعاون العلمي يف جمال الخت�سا�س، وذلك على هام�س انعقاد امللتقى 
كورونا  بعد  ما  التدريب  م�ستقبل  )ا�ست�سراف  الأول  ال��دويل  التدريبي 
القا�سمية  ال��ذي نظمته اجلامعة  والتحديات(   – الفر�س   19 كوفيد 
وجاء  ال��ع��امل.  دول  مبختلف  واخل���رباء   الباحثن  من  نخبة  مب�ساركة 
التوقيع يف اإطار خطة اجلامعة القا�سمية لتعزيز التعاون العلمي بينها 
التدريب  التعاون يف جمال  دول��ة وتوثيق  داخ��ل وخ��ارج  املوؤ�س�سات  وبن 

وتبادل اخلربات وتنمية املوارد الب�سرية. �سمل التوقيع كا من  هيئه 
تطوير معاير العمل يف حكومة ال�سارقة ومعهد ال�سارقة للرتاث بحكومة 
ال�سارقة و �سركة ICDL ، واأكادميية العاقات العامة  باملعهد امللكي 
الربيطاين للعاقات العامة و مركز البتكار العاملي و م�ست�سفى  الزهراء 
NMC . وقع املذكرات الأ�ستاذ الدكتور عطا ح�سن عبد الرحيم مدير 
الأ�ستاذ  بح�سور  القا�سمية  باجلامعة  امل�ستمر  والتعليم  التطوير  مركز 
الدكتور عواد اخللف مدير اجلامعة لتكون هذه املذكرات اإطارا مرجعيا 
يف التعاون يف جمال تدريب وتاأهيل الكفاءات الوظيفية التدريب التقني 

والإداري وتنمية املوارد الب�سرية وتطوير املهارات .

مركز التطوير والتعليم امل�ستمر باجلامعة عبداهلل اآل حامد: الإمارات وا�سلت رفد اجلهود العاملية يف مواجهة مر�ص �سلل الأطفال 
القا�سمية يوقع �سبع مذكرات للتعاون العلمي

اأوقاف دبي: القانون اجلديد ينظم العمل الوقفي وفق منظور اجتماعي معا�سر

غّطت 60 % من الطرق الرئي�سة وعززت حتول دبي للمدينة الأذكى عامليًا

الطاير: املرحلة الأوىل من الأنظمة املرورية الذكية �ساهمت يف ت�سني ر�سد الأحداث بن�سبة 63 % وال�ستجابة للحوادث 30 %
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

ا�ستعر�ست معايل مرمي بنت حممد 
املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة 
من�����وذج وت���وج���ه���ات دول�����ة الإم�������ارات 
و�سلطت  ال��غ��ذائ��ي،  الأم���ن  تعزيز  يف 
تعزيز  يف  الدولة  جهود  على  ال�سوء 
ال�����س��ب��اب يف حت��ق��ي��ق هذا  م�����س��ارك��ة 
الهدف عرب البتكار وريادة الأعمال. 
جاء ذلك خال م�ساركة معاليها يف 
فعاليات منتدى الغذاء العاملي الذي 
ا�ست�سافته العا�سمة الإيطالية روما 
يف الفرتة من 17 وحتى 21 اأكتوبر 
ملنظمة  الرئي�سي  امل��ق��ر  يف  اجل����اري، 
املتحدة  ل���اأمم  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة 
"الفاو"، حيث جمع نخبة وا�سعة من 
�سناع القرار وامل�سوؤولن احلكومين 
واملوؤثرين  ال�����س��ب��اب  الأع���م���ال  ورواد 
الربحية،  غ��ري  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال����ذي يقوده  ب��ه��دف دع����م ال��ت��ح��ول 

والزراعة  الأغذية  اأنظمة  يف  ال�سباب 
، حتت �سعار "اأنظمة غذائية �سحية، 

كوكب �سحي". 
ورك����ز امل��ن��ت��دى ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى رفع 
وع����ي ال�����س��ب��اب ب��ال��ع��اق��ة ب���ن تغري 

امل��ن��اخ واإم��ك��ان��ي��ة ال��و���س��ول اإىل غذاء 
لتبني  العمل  وحتفيز  وم��غ��ذي  اأم���ن 
النظم الغذائية ال�سحية امل�ستدامة. 

" م��ع م��ا ن�سهده  وق��ال��ت م��ع��ال��ي��ه��ا: 
اأ�سعار  يف  متزايد  ارت��ف��اع  من  جميعاً 

معدلت  وزي�������ادة  ال���غ���ذائ���ي���ة،  امل������واد 
نتحمل  اأن  ي���ج���ب  ف���اأن���ن���ا  اجل��������وع، 
اإيجاد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م�����س��وؤول��ي��ات��ن��ا يف 
وب��ن��اء اأن��ظ��م��ة غ��ذائ��ي��ة اأك���رث مرونة 
على  نعمل  اأن  يجب  كما  وا�ستدامة، 

اآليات  نوعية يف  ونقله  حتقيق حتول 
انتاج وا�ستهاك الغذاء بهدف خف�س 
معدلت الهدر والفقد، لنوفر تغذية 
اأجمع ونحافظ  العامل  ل�سكان  كافية 

على بيئتنا لاأجيال القادمة." 

واأ�سافت: " ال�سباب هم الفئة الأكرث 
تاأثرياً يف املجتمع، لذا يجب اأن نعمل 
وتزويدهم  ق��درات��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لتحفيزهم  ال�����ازم�����ة  ب�����امل�����ه�����ارات 
احللول  وتبني  الأع��م��ال  ري���ادة  على 

مب�سوؤولية  ل��ي�����س��ارك��وا  الب���ت���ك���اري���ة 
متكاملة  منظومة  اإيجاد  يف  حقيقية 
امل�ستدامة،  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال��ن��ظ��م  م���ن 
اأ�سيا  ي��ك��ون��وا ج���زءا  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
اإ�سراكهم  ع���رب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ن��اء  م���ن 

ال�سيا�سات  و�����س����ن����اع����ة  ر������س�����م  يف 
وال�سرتاتيجيات." 

معايل  عقدت  املنتدى،  هام�س  وعلى 
مرمي املهريي جمموعة من اللقاءات 
مع م�سوؤويل منظمة "الفاو" رفيعي 
امل�����س��ت��وى، وم��ن��ه��م ���س��ع��ادة ���س��ود ونيو 
املدير العام للمنظمة ، وماريا هيلينا 
نائب املدير، وماك�سيمو توريرو كبري 
و�ستيفانو�س  الفاو،  يف  القت�سادين 
التنمية  اأه���داف  مكتب  مدير  فوتيو 
ال��ف��او ورئ��ي�����س مركز  امل�����س��ت��دام��ة يف 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف الأمم  ال��ن��ظ��م  ت��ن�����س��ي��ق 
امل���ت���ح���دة، ورك�����زت امل���ح���ادث���ات خال 
الج���ت���م���اع���ات ع��ل��ى م�����س��اه��م��ة دول���ة 
انعدام  حت��دي  معاجلة  يف  الإم�����ارات 

الأمن الغذائي والتغذوي. 
كما ناق�ست معاليها �سبل تعزيز بتني 
امل�ستدامة  ال�سحية  الغذائية  النظم 
رئي�س  ف��ريي��رو  غابرييل  �سعادة  م��ع 

جلنة الأمن الغذائي العاملي. 

•• دبي-وام

اختتمت فعاليات الدورة ال�ساد�سة من معر�س الديكور 
الذي   "2022 ال��ب��ن��اء-دي��ك��وب��ي��ل��د  وم����واد  والت�سميم 
مركز  يف  ل��اإ���س��ك��ان  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  نظمته 
دبي التجاري العاملي وت�سمنت اأحدث اخلدمات املبتكرة 
قدمتها  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة  وال��دي��ك��ور  ال��ب��ن��اء  �سناعة  يف 
امل�ساكن  ال�سركات يف قطاع بناء وجتهيز  اأهم  نخبة من 

احلديثة والع�سرية. 

�سفقات  ل��اإ���س��ك��ان  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  ووق��ع��ت 
واأعمال جتارية خال املعر�س . 

ي��ع��د فر�سة  امل��ع��ر���س  اأن  م�����س��ارك��ون  ع���ار����س���ون  واأك�����د 
ل���س��ت��ع��را���س ك���ل م���ا ه���و ح���دي���ث وع�������س���ري يف جمال 
الذي  الكبري  بالتطور  واأ�سادوا   ، واملفرو�سات  الت�سميم 

ي�سهده من حيث عدد امل�ساركات والتنوع . 
دائمن  ع��م��اء  ق��اع��دة  “ديكوبيلد” اإي��ج��اد  وا���س��ت��ط��اع 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ك��ل ج��دي��د وب��ن��اء ع��اق��ات ، اإىل جانب 
املتنوعة  العمل  وور����س  ال���دورات  م��ن  جمموعة  تنظيم 

وزارة  منها  للمعر�س  وال�سركاء  ال��رع��اة  م��ع  بالتعاون 
الطاقة والبنية التحتية وبرنامج ال�سيخ زايد لاإ�سكان 
والتي  والإ�ست�سارين  نخبة من اخلرباء  اإىل  بالإ�سافة 
البناء  بقطاع  املرتبطة  املو�سوعات  من  العديد  تناولت 
على  احل�سول  يف  وم�ساعدتهم  ال��زوار  وتوعية  وال�سكن 
الإر�سادات والن�سائح التي ت�سهل عليهم اتخاذ القرارات 
املواد  اأف�سل  وا�ستخدام  املائم  امل�سكن  لبناء  ال�سليمة 
وبتكاليف  واأج���وده���ا  ال�سكنية  احل��ل��ول  اأف�����س��ل  واإي��ج��اد 

مقبولة. 

اختتام الدورة ال�ساد�سة من ديكوبيلد 2022 

مرمي املهريي ت�سلط ال�سوء على دور ال�سباب يف تعزيز العتماد على النظم الغذائية امل�ستدامة 

•• دبي-وام

تفقد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي ا�ستعدادات 
مركز �سرطة املوانئ يف العمل على تعزيز الأمن والأمان يف مناطق الخت�سا�س، 
دبي يف  ل�سرطة  العامة  القيادة  توجيهات  لتحقيق  واملوانئ،  وال�سواطئ  الربية 
اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  الباغات  مع  ال�ستجابة  و�سرعة  العالية  اجلاهزية 
اإليزابيث الثانية يف ميناء را�سد، على  اإىل املتعاملن. واطلع معاليه يف �سفينة 
الإدارات  على  ال�سنوي  التفتي�س  برنامج  �سمن  املوانئ،  �سرطة  مركز  موؤ�سرات 
اأحمد حممد بن ثاين، م�ساعد  اللواء طيار  ال�سرطة، بح�سور  العامة ومراكز 
مدير  نائب  احلمراين  �سالح  الدكتور  والعميد  املنافذ،  ل�سوؤون  العام  القائد 
املكتب  مدير  نائب  �سليمان  خالد  والعميد  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة  الإدارة 
التنظيمي، والعميد خبري اأحمد بورقيبة مدير مركز املرونة، والعقيد الدكتور 
ح�سن �سهيل مدير مركز �سرطة املوانئ، ونائبه العقيد را�سد ثاين العايل، وعدد 

املوانئ،  �سرطة  ملركز  ال�سرتاتيجية  امل��وؤ���س��رات  على  اطلع  كما  ال�سباط.  من 
املا�سي،  العام  خ��ال  باغاً   152 مع  اجلنائية  ال�سجات  ق�سم  تعامل  حيث 
األ��ف من مرتادي   500 لكل  املقلقة  موؤ�سر اجلرائم  الط��اع على  اإىل جانب 
ال�سواطئ والعربات يف مناطق الخت�سا�س، واحلوادث التي مت التعامل معها. 
وا�ستمع معاليه اإىل �سرح حول جهود التدريب لرفع ن�سب اجلاهزية يف مركز 
والتعامل  البحري  الإنقاذ  وق�سم  البحري  الأم��ن  ق�سم  وجهود  املوانئ،  �سرطة 
اإح�سائيات  الط��اع على  اإىل جانب  الإن��ق��اذ،  البحرية وعمليات  احل��وادث  مع 
وموؤ�سرات ق�سم اأمن ال�سواطئ يف التعامل مع املخالفات على ال�سواطئ، وتعزيز 
الأمن والأمان، وبرامج التوعية املنفذة يف جمال ال�سامة العامة. واأ�ساد الفريق 
عبد اهلل املري بالدور الكبري الذي يلعبه مركز �سرطة املوانئ يف احلفاظ على 
الأمن البحري لإمارة دبي، ومراقبة و�سبط حركة املاحة ال�ساحلية لاإمارة، 
والتي  وال�سواطئ،  امل��وان��ئ  مناطق  ت�سهده  ال��ذي  القت�سادي  النمو  ومواكبة 

تتطلب جاهزية عاملية على مدار ال�ساعة.

•• دبي-الفجر:

تنفيذاً لتوجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دبي، للعمل امل�سرتك بن قطاعات العمل ال�سرطي املختلفة، التقى �سعادة 
اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث 
اجلنائي و�سعادة اللواء عبد اهلل علي الغيثي، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
العمليات، يف فندق ال�سيف الرتاثي، بح�سور اللواء �سعيد حمد بن �سليمان، 
مدير  املزروعي،  مهري  �سيف  واللواء  والإنقاذ،  للنقل  العامة  الإدارة  مدير 
الإدارة العامة للمرور، واللواء الدكتور عادل ال�سويدي، مدير مركز �سرطة 
جبل علي، رئي�س جمل�س مديري مراكز ال�سرطة، وعدد من مديري الإدارات 

العامة ونوابهم، ومديري الإدارات الفرعية يف القطاعن.
وبحث اللقاء �سبل تعزيز التعاون بن القطاعن، بالإ�سافة اىل ا�ستعرا�س 
يف  العامة  الإدارات  من  املقدمة  والقرتاحات  والنتائج  واملبادرات  الربامج 

القطاعن.

رفع م�ستوى الأداء
واأكد اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري، اأن اللقاءات الدورية بن خمتلف 
العوائق  ملعرفة  العامة  الإدارات  دعم  يف  بالغ  اأث��ر  لها  ال�سرطية  القطاعات 
�ساأنها  التي من  الإبداعية،  والأفكار  والآراء  امل�سورة  وتقدمي  والحتياجات 
حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي، و�سوًل اإىل م�ستوى عاملي من 

التميز والريادة يف العمل ال�سرطي.

جتارب وممار�سات
ب����دوره، ق���ال ال��ل��واء ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ال��غ��ي��ث��ي، اإن ك��ل ق��ط��اع م��ن القطاعات 
ال�سرطية يدعم الآخر، واإن كانت هناك اختافات تخ�س�سية اإل اأن التجارب 
واملمار�سات امل�سرتكة لها دور كبري يف تطوير الإدارات العامة كافة، واأن مثل 
ب�سكل  اإدارات عامة يف مكان واح��د، ت�ساهم  التي جتمع عدة  الأن�سطة  هذه 
كبري يف عمل نقلة نوعية ل��اأداء، وذلك من خال توحيد اجلهود وتعزيز 

التوا�سل والعمل امل�سرتك.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
وفدا من جامعة الأنبار العراقية برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور م�ستاق طالب الندا، 
رئي�س جامعة الأنبار، بهدف بحث �سبل تعزيز التعاون القائم بن اجلامعتن يف 

عدد من املجالت املختلفة.
ا�ستهل الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي اللقاء بالرتحيب برئي�س جامعة 
اجلامعتن  بن  القائم  بالتعاون  �سعادته  عن  معربا  له  املرافق  والوفد  الأنبار 
تويل  ال�سارقة  جامعة  اأن  م��وؤك��دا  .م،   2019 ع��ام  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  منذ 
التعاون مع املوؤ�س�سات العلمية الدولية اهتماما خا�سا ملا له من اأهمية يف جمال 
يف  اأهميته  جانب  اإىل  امل�سرتكة  العليا  الدرا�سات  برامج  وط��رح  العلمي  البحث 
ميادين الت�سنيفات الدولية، ورحب بتعزيز التعاون من خال تو�سيع جمالته 
العلمي  امل�ستوى  على  امل��ج��الت  خمتلف  لي�سمل  م�ستقبا  الأن��ب��ار  جامعة  مع 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وتبادل  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  اأو  والأك��ادمي��ي 

والطلبة من خال برنامج املنظمة العاملية لتبادل عرو�س التدريب )اإيا�ستا(.
من جانبه اأعرب رئي�س جامعة الأنبار عن �سعادته بزيارة جامعة ال�سارقة لأول 

مرة، �ساكرا مدير اجلامعة على ح�سن ال�ستقبال وال�سيافة، واأعرب عن التهنئة 
جلامعة ال�سارقة باحتفالتها باليوبيل الف�سي وعلى �سعودها طبقا لت�سنيف 
لعام  ال��ع��امل  م�ستوى  على  اجل��ام��ع��ات  بت�سنيف  املتخ�س�سة  التاميز  موؤ�س�سة 
نبذة عن جامعة الأنبار وما ت�سمه من كليات ومراكز  2023م، ثم قدم رئي�س 
بحثية، وحتدث عن اأهمية التعاون بن اجلامعتن وتعزيز وتو�سيع هذا التعاون 
الإن�سانية، والتعاون  العلوم  البحثية يف جمال  التعاون بن املجموعات  لي�سمل 
مع مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني يف تطوير اأع�ساء الهيئات التدري�سية 
والإدارية بجامعة الأنبار، والتعاون يف جمال التعليم الطبي وتنظيم وح�سور 

املوؤمترات العلمية التي تنظمها اجلامعتان.
ح�سر اللقاء الأ�ستاذ الدكتور اأحمد ال�سماع، مدير جامعة خورفكان، والأ�ستاذ 
الأكادميية،  لل�سوؤون  ال�سارقة  جامعة  مدير  نائب  احل��اي��ك،  يو�سف  الدكتور 
والأ�ستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي 
والدرا�سات العليا، والأ�ستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون 
نادر  الدكتور  والأ�ستاذ  الطب،  كلية  وعميد  ال�سحية  والعلوم  الطبية  الكليات 
الدكتور  والأ�ستاذ  الإن�سانية والجتماعية،  والعلوم  الآداب  كلّية  البزري، عميد 

را�سي الزبيدي، مدير مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني. 

املري ي�سيد بدور الأمن البحري

املن�سوري والغيثي يبحثان �سبل تعزيز التعاون بني القطاعات ال�سرطية 

جامعتا ال�سارقة والأنبار العراقية يبحثان تعزيز التعاون

•• ال�صارقة-الفجر:

الف�سي،  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  اح��ت��ف��ال  مبنا�سبة 
ومرور 25 عاماً على اإن�سائها، اأزاحت اجلامعة ال�ستار عن 
الن�سب التذكاري الذي مت ت�سميمه ليكون �ساهداً ومعرباً 
منذ  م�سريتها  خ��ال  اجلامعة  حققته  ال��ذي  التميز  عن 
ن�ساأتها عام 1997م، ويعرب هذا العمل عن دعم اجلامعة 
وتخليدها لطلبتها املتميزين، ومت و�سعه يف مدخل املبنى 

الرئي�سي للجامعة.
مرت   16 حجمة  يبلغ  ال���ذي  ال��ت��ذك��اري  الن�سب  و�سمم 
اأ�سم   )7069( وي�سم  مبتكرة،  هند�سية  بطريقة  مربع 
من  امتياز  معدل  على  احلا�سلن  اخلريجن  اأ�سماء  من 
عاماً   25 ال���  م��دار  على  والتخ�س�سات  الكليات  خمتلف 
الإداري���ة  املنا�سب  اأه��م  حالياً  ي�سغلون  وال��ذي��ن  املا�سية، 
الن�سب  تنفيذ  ومت  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  خمتلف  يف  امل��ت��ع��ددة 
التذكاري مبوا�سفات عالية من مواد الرخام واجلرانيت 
والأ�سمنت وم�سحوق الأملنيوم املطلي، ويتو�سط الت�سميم 
�سكل  على  ت�سميم  عبارة  وخلفية  وخريجة  خلريج  رم��ز 
كتاب مفتوح، ثم ُنق�ست الأ�سماء جدرانه با�ستخدام اأف�سل 
تقنيات احلفر الغائر وبطريقة مفهر�سة ومت�سل�سلة حب 
�سنوات التخرج، وا�ستغرق العمل به اأكرث من 384 �ساعة 

عمل على مدار �سهرين كاملن. 

ٌيخلد اأ�سماء �سبعة اآلف من املتميزين من خريجي اجلامعة

جامعة ال�سارقة تزيح ال�ستار عن ن�سب تذكاري مبنا�سبة اليوبيل الف�سي
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وعدد داعميه اأقل بكثري بح�سب و�سائل اإعام.
ال�سباق  ي��ت��اب��ع  ال���ذي  فاوك�س”  “غيدو  م��وق��ع  ف��وف��ق 
نائبا حتى   123 دع��م  على  ���س��ون��اك  ك��ث��ب، ح�سل  م��ن 
ال�سبت، متقدما على جون�سون )72( وموردنت  م�ساء 

.)25(
اأمام املر�سحن حتى ظهر الثنن لتقدمي هذه التزكية. 
ا�سمن  التفاق على  اإم��ا  النواب  يتعن على  ذل��ك،  بعد 
األفا   170 ع��دده��م  البالغ  احل���زب  اأع�����س��اء  على  يجب 
اتخاذ قرار ب�ساأنهما من طريق الت�سويت عرب الإنرتنت 
واإم��ا على  الأول/اأك��ت��وب��ر،  28 ت�سرين  بحلول اجلمعة 

ا�سم واحد يتوىل باأثر فوري من�سب رئي�س الوزراء.
حيث  الكوالي�س،  خلف  ال�سباق  من  كبري  ق�سم  يجري 
يحاول جون�سون و�سوناك اللذان كانا على خاف منذ 

ال�سيف املا�سي، احل�سول على مزيد من الدعم.
قال وزير العدل ال�سابق دومينيك راب ل�سكاي نيوز “ل 
مي���ك���ن���ن���ا ال����ع����ودة 
ل  ال���������وراء.  اإىل 
ن�سهد  اأن  مي��ك��ن 
ح����ل����ق����ة اأخ���������رى 
م�سل�سل  م�������ن 
يف  بارتي غيت”، 
اإقامة  اإىل  ا�سارة 
مقر  يف  ح��ف��ات 
احلكومة  رئا�سة 
رغ����������م ال����ق����ي����ود 
التي  ال�����س��ارم��ة 
فر�ست يف خ�سم 

اجلائحة.
الأ�سهر  ات�سمت 

اإىل  تذهب  املحافظة  “القبائل  ال��غ��اردي��ان  كتبت  فيما 
احلرب«. بث تلفزيون �سكاي نيوز لقطات لطائرة تابعة 
للخطوط اجلوية الربيطانية اآتية من الكاريبي تهبط 
عند ال�ساعة 10،15 )09،15 ت غ( يف مطار غاتويك 

وتقل جون�سون.
م�ساء اجلمعة، قال جيم�س دودريدج، حليف جون�سون يف 
“لقد قال  م�سيفاً  “رئي�سه”.  اإنه حتدث اىل  الربملان، 

+�سنقوم بذلك، اأنا جاهز+«.
ر�سمًيا  تر�سحه  يعلن  مل  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  لكن 

للمن�سب.
حكومة  م��ن  ا�ستقالته  اأدت  ال���ذي  ���س��ون��اك  يعلن  ومل 
رئي�س  ا�ستقالة  اإىل  اأخ����رى،  ���س��ت��ون  وتلتها  ج��ون�����س��ون 
احلكومة، عن تر�سحه بعد. فقد بقي متكتما جدا منذ 

خ�سارته اأمام ترا�س مطلع اأيلول �سبتمرب.
وه���و اأول م��ن ن���ال دع���م اأك���رث م��ن 100 ن��ائ��ب، احلد 

الأدن�����������ى امل���ط���ل���وب 
م�����ن الأ�������س������وات 
ملن�سب  ل��ل��رت���س��ح 
زع���������ي���������م ح�������زب 
امل�������ح�������اف�������ظ�������ن 
وب������������ال������������ت������������ايل 
اإىل  ال�����و������س�����ول 
داونينغ �سرتيت.

وح�سل جون�سون 
ع��ل��ى دع����م اأك���رث 
نائب   100 م��ن 
اأي�����������������س��������ا وف�������ق 
دودريدج، لكن مل 
ذلك.  تاأكيد  يتم 

بعثة  ورئي�س  املتحدة،  ل��اأمم  العام  لاأمن  اخلا�س  املبعوث  التقى 
رئي�س  مع  ال�سبت  م�ساء  باتيلي،  عبداهلل  ليبيا،  يف  الأمم��ي��ة  الدعم 
مدينة  يف  ب��ا���س��اغ��ا،  فتحي  ال���ن���واب،  جمل�س  م��ن  املكلفة  احل��ك��وم��ة 
“اللقاء  اإن  ب��وك،  في�س  مبوقع  ح�سابه  عرب  با�ساغا  وق��ال  بنغازي. 
تناول تكثيف اجلهود الرامية اإىل دعم ال�سام وال�ستقرار ومعاجلة 
الأزمة بتوافق ليبي«. ونقلت البعثة الأممية عرب موقعها الر�سمي 
اأن  الأزم��ة هو  “ال�سبيل للخروج من  اأن  اللقاء  باتيلي خال  تاأكيد 

يجتمع الليبيون معا لإيجاد حل ليبي«.
ودعم  بتي�سري  املتحدة  الأمم  والتزام  التزامه  لبا�ساغا  باتيلي  واأك��د 
ال�سام  حتقيق  اأج��ل  م��ن  ال�سيا�سي  امل���اأزق  لتجاوز  الليبية  اجل��ه��ود 

وال�ستقرار لل�سعب الليبي.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ب��ات��ي��ل��ي يف ب��ن��غ��ازي ال�����س��ب��ت اأي�����س��اً م��ع اأع�����س��اء اللجنة 
اإىل  ودع��اه��م  ال�سرقية،  املنطقة  ع��ن   )5+5( امل�سرتكة  الع�سكرية 

موا�سلة جهودهم؛ للحفاظ على اتفاق وقف اإطاق النار.
و�سمن جملة اللقاءات التي اأجراها يف بنغازي ال�سبت، التقى باتيلي 
وحماميات  اأكادمييات  بينهن  املدينة،  يف  الن�ساء  من  جمموعة  مع 
املتوا�سلة  اجلهود  من  “جزء  ه��ذه  لقاءاته  اأن  واأو���س��ح  ونا�سطات، 
الرامية جلمع الآراء من خمتلف الأطراف الليبية املعنية حول اأجنع 

ال�سبل نحو ال�سام وال�ستقرار«.
 

اأج���رى وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الإي��ط��ايل اجل��دي��د اأنطونيو ت��اج��اين، اأول 
حمادثة هاتفية له، مع نظريه الأوكراين دميرتو كوليبا.

تويرت  مب��وق��ع  ح�سابه  على  كتبها  لكوليبا  ت��غ��ري��دة  يف  ذل��ك  وج���اء 
للتوا�سل الإجتماعي، وفقاً لوكالة اأنباء اأوكرين فورم الأوكرانية.

وقال وزير اخلارجية الأوكراين: “اأعرب عن تقديري لإجراء وزير 
اأول حمادثة هاتفية له معي  اأنطونيو تاجاين  الإيطايل  اخلارجية 
منذ ت�سلمه مهام عمله. وهذه دللة وا�سحة على اأولويات احلكومة 

الإيطالية اجلديدة«.
كما اأعرب كوليبا عن متنياته بالنجاح لنظريه الإيطايل يف م�ساعيه، 
واأكد اأن الأولوية الق�سوى لأوكرانيا يف الوقت الراهن هي احل�سول 

على اأنظمة الدفاع اجلوي يف اأقرب وقت ممكن.

الأملاين”البوند�ستاغ”  الربملان  يف  اأع�ساء   6 من  جمموعة  و�سلت 
اإىل ت��اي��وان الأح���د، يف ث��اين زي��ارة من قبل وف��د برملاين اأمل��اين هذا 

ال�سهر و�سط توترات اإقليمية مت�ساعدة.
بيرت  البوند�ستاج  التي يرتاأ�سها ع�سو  املجموعة،  ا�ستقبال  وكان يف 
ال�سوؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  احل���ر،  ال��دمي��ق��راط��ي  ل��ل��ح��زب  املنتمي  ه��اي��ت 
مطار  اإىل  و�سولها  ل��دى  ت�ساي  ي��ن   - مينج  ال��ت��اي��واين  اخل��ارج��ي��ة 

تاويون الدويل. 
ومن املقرر اأن تختتم الزيارة يوم الأربعاء املقبل.

اأملانيا  الئتاف احلاكم يف  التزام  ال��زي��ارة ج��زء من  اإن  وق��ال هايت 
الرئي�سي  القلق  اأن م�سدر  م�سيفاً  الدميقراطية”،  ال��دول  “بدعم 
وفقا  هو اأن ال�سن “ترغب يف �سم تايوان، بالقوة اإذا لزم الأمر”، 

لبيان �سحايف.
من  ال�سينية  التهديد  اإ���س��ارات  متنعنا  اأن  ينبغي  “ل  هايت:  وتابع 
بالدميقراطية  اخلا�سة  قيمنا  ت�ساركنا  كدولة  تايوان  ودع��م  زي��ارة 

واحلرية«.
ال�سن  لكن   ،1949 ع��ام  منذ  م�ستقلة  بحكومة  ت��اي��وان  وتتمتع 
اأرا�سيها وتعار�س اأي �سكل  تعترب اجلزيرة الدميقراطية جزءاً من 

من اأ�سكال الت�سالت الر�سمية بن تايوان والدول الأخرى.

عوا�صم

طرابل�ص

روما

برلني

هل تزّود مو�سكو ال�سوريني باأنظمة دفاع اإ�سافية ؟

ت�سليح اإ�سرائيل اأوكرانيا رهن بنتيجة النتخابات

اإنديبندنت: الرجالن يتناف�سان بينما تتال�سى اآمال الوحدة      

جون�سون و�سوناك.. معركة للفوز برئا�سة حزب املحافظني 

 الإرهاب العابر للحدود.. تد خطري لرئي�ص بوركينا فا�سو اجلديد
اإر�سال وا�ستقبال، واملا�سية املنهوبة، مع الإفراج عن رهينة«.

انتقاليا  رئي�سا  ت���راوري  تن�سيب  م��ن  �ساعات  قبل  الهجوم  وج���اء 
للباد، اجلمعة، وهو منفذ النقاب الع�سكري الذي اأطاح برئي�س 
املجل�س الع�سكري احلاكم، اللفتنانت كولونيل بول هرني �سانداوغو 

داميبا، يف 30 �سبتمرب.
وتعهد تراوري، وكان قبل النقاب رئي�سا لفوج املدفعية يف منطقة 
كايا التابعة للمنطقة الع�سكرية الأوىل، مبكافحة الإرهاب وا�ستعادة 

الُلحمة الوطنية.

الإرهاب واأزمة احلدود
انت�سار  بعد   ،2015 ع��ام  منذ  العنف  م��ن  فا�سو  بوركينا  ت��ع��اين 

احلركات الإرهابية يف مايل املجاورة.

بتنظيمي  مرتبطة  حركات  با�ستهداف  الإرهابية  العمليات  ب��داأت   
اأنحاء  باقي  اإىل  تتمدد  اأن  قبل  ال��ب��اد،  ل�سمال  وداع�����س  ال��ق��اع��دة 
وال�سراعات  والنقابات  الداخلية  ال�سطرابات  م�ستغلة  الباد، 
مقتل  يف  الإرهابية  الهجمات  ت�سببت   ،2015 عام  منذ  العرقية. 

الآلف ونزوح مليوين �سخ�س.
40 يف املئة من الأرا�سي  اأكرث من  اأن  اإىل  ت�سري تقديرات ر�سمية 

خارجة عن �سيطرة الدولة.
املنطقة  ومنها  احلدودية،  املناطق  على  الإرهابية  اجلماعات  تركز 
نقطة  وت�ستخدمها  دي��ف��وار،  ك��وت  م��ع  فا�سو  بوركينا  غ��رب  جنوب 
منطقة  وه��ي  والب�سائع،  الأ�سلحة  تهريب  لأن�سطة  ا�سرتاتيجية 

غنية بالذهب، وفقا ملركز اإفريقيا للدرا�سات ال�سرتاتيجية.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ليا،  منى  البوركينية  للباحثة  ت�سريح  بح�سب 

ال�سمالية  امل��ن��اط��ق  ا���س��ت��ه��داف  على  ي��رك��ز  الإره����اب  ف���اإن  عربية”، 
احلدودية، م�ستغا اله�سا�سة الأمنية على احلدود و�سهولة تهريب 

امل�سلحن واملخدرات والذهب والب�سائع.
للحد م��ن مت��دد الإره��اب��ي��ن، دع��ت ليا ال���دول الإف��ري��ق��ي��ة لزيادة 
التعاون الأمني وال�ستخباراتي ملواجهة هذه اجلماعات، بالتزامن 
مع حل اأزمات ال�سكان املحلين يف املناطق امل�ستهدفة، يف اإ�سارة اإىل 

الأحوال القت�سادية والنزاعات العرقية هناك.
مقارنة   2022 عام  2800 يف  وعددها  العنف  اأح��داث  ت�ساعفت 
وبوركينا  م��ايل  اإداري���ة يف  135 منطقة  بن  وم��ن  املا�سي،  بالعام 
ي��ق��رب من  اأو م��ا  84 م��ق��اط��ع��ة،  ال��ن��ي��ج��ر، تعر�ست  ف��ا���س��و وغ���رب 
اأق��ل من  العدد  ه��ذا  وك��ان   ،2022 الثلثن، لهجمات متطرفة يف 

الثلث يف عام 2017.

•• عوا�صم-وكاالت

نفذ جي�س بوركينا فا�سو عملية ع�سكرية ناجحة �سد هجوم اإرهابي 
تراوري  اإبراهيم  الكابنت  ت�سلم  بينما  الباد،  غربي  منطقة  على 
من�سب الرئي�س، ليكون امللف الأمني من اأخطر التحديات املطلوب 
اأن يثبت جدارته فيها. واأعلن اجلي�س البوركيني يف بيان اأنه “م�ساء 
للمراقبة  ال�سريع  العمل  جمموعة  عنا�سر  ن��ف��ذت  اأك��ت��وب��ر،   17
والتدخل )GARSI(، مع متطوعن حملين، عملية مت�سيط يف 
اإقليم كوموي مبنطقة كا�سكيدز غربي بوركينا فا�سو، بعد تعر�س 

قرية كونغودجان لهجوم اإرهابي اأ�سفر عن مقتل 4 مدنين«.
واأ�ساف البيان: “قتل اجلي�س 15 اإرهابيا، مبن فيهم قائد الهجوم، 
وا�ستعاد 4 دراجات نارية وبنادق AK-47 واأجهزة �سحن وحمطات 

•• عوا�صم-وكاالت

قدمت اأوكرانيا طلباً ر�سمياً لإ�سرائيل 
وذلك  بالأ�سلحة،  تزويدها  اأج��ل  من 
على  ح�سلت  رو���س��ي��ا  اأن  ب���دا  ب��ع��دم��ا 
بالي�ستية  و�سواريخ  م�سرّية  طائرات 
من اإي��ران. ويف هذا الإط��ار، اعتربت 
اأن  ال��رو���س��ي��ة  “فيزغلياد”  �سحيفة 
م�ستنقع  اإىل  اأب��ي��ب  ت��ل  جت���ّر  ك��ي��ي��ف 
م�ستعر�سة  رو�����س����ي����ا،  م����ع  احل������رب 
ترتتب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ت��داع��ي��ات 
ع����ل����ى ال�����ع�����اق�����ات ب�����ن اإ�����س����رائ����ي����ل 
وما  واإي���ران،  �سوريا  وو�سع  ورو�سيا، 
النتخابات  يف  الفائز  �سيفعله  ال��ذي 
نوفمرب  يف  امل����ق����ّررة  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

)ت�سرين الثاين( املقبل.
اأوكرانيا  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
تتلّقى بالفعل اأنظمة دفاع اإ�سرائيلية 
املعلومات  اإىل  )اإ����س���اف���ة  خم��ت��ل��ف��ة، 
الآن  الأم��ر  اأن  غري  ال�ستخباراتية(، 
يتمحور حول زيادة حجم ونطاق هذه 
الإمدادات. فعلى �سبيل املثال، تطلب 
اأوكرانيا من اإ�سرائيل تزويدها بنظام 
ال��ق��ب��ة احل���دي���دي���ة ل���ل���دف���اع اجل���وي 

حلمايتها من ال�سواريخ الرو�سية.

اإنهاء احلياد الإ�سرائيلي؟
ال��ق��ّب��ة احلديدية  ن���ظ���ام  ت���ق���دمي  اأب���ي���ب  ت���ل  ورف�����س��ت 
لأوك����ران����ي����ا، ب���ذري���ع���ة اأن�����ه مي��ك��ن��ه ف��ق��ط ال���ت�������س���ّدي ل� 
ت�ستخدمها  ل��ل��ت��ي  امل�����س��اب��ه��ة  البدائية”  “ال�سواريخ 
اأن  على  اخل���رباء  معظم  يّتفق  ذل��ك،  وم��ع  “حما�س”. 

اإ�سرائيل بب�ساطة حتاول جتّنب التورط يف ال�سراع.
وقالت اإلينا �سوبونينا، م�ست�سارة مدير معهد الدرا�سات 
الإ�سرتاتيجية احلكومي يف رو�سيا، لل�سحيفة الرو�سية، 
الع�سكرية  امل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي  م�����س��األ��ة  “مناق�سة  اإن 
ال�سيف.  اإ�سرائيل منذ بداية هذا  لأوكرانيا ن�سطت يف 
بع�س  بينيت  نفتايل  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  اأظهر  واإذ 
يائري لبيد، مل  ال���وزراء احل��ايل  رئي�س  اأن  اإل  احل��ذر، 
يخف موقفه النقدي جتاه رو�سيا يف اأوكرانيا يف العديد 
اأن  اإىل  املمكنة  ال��ط��رق  بكل  ملّ��ح  حيث  ت�سريحاته،  م��ن 
يف احلرب  الإ�سرائيلي”  الوقت قد حان لنهاء احلياد 

الرو�سية على اأوكرانيا.

•• لندن-اأ ف ب

ووزير  بوري�س جون�سون  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�س  اأج��رى 
ماليته ال�سابق ري�سي �سوناك اللذان يتناف�سان للو�سول 
ل���وج���ه م�ساء  وج���ه���ا  ���س��رتي��ت حم���ادث���ات  داون���ن���غ  اإىل 

ال�سبت.
وكان جون�سون قد عاد يف ال�سباح اإىل لندن بعد اإجازة يف 
الكاريبي ما يعزز فر�سية تر�سحه يف ال�سباق اإىل داوننج 
�سرتيت وقد التقى �سوناك ملناق�سة املناف�سة داخل حزب 
املحافظن خلافة رئي�سة الوزراء امل�ستقيلة ليز ترا�س 

ح�سبما اأفادت و�سائل اإعام عدة بينها بي بي �سي.
�سيخو�س  اأن��ه  الآن  حتى  ر�سميا  منهما  اأي  يعلن  ومل 
ال�����س��ب��اق ل��ي��ح��ل حم���ل ت���را����س ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت اخلمي�س 

ا�ستقالتها بعد 44 يوما فقط على تروؤ�سها احلكومة.
ُيعتقد اأن هذه اأول حمادثات وجها لوجه بن الرُجلن 
�سوناك  ا�ستقالة  اأثارته  الذي  اخلاف  بعد  �سهور  منذ 
من حكومة جون�سون يف متوز/يوليو. ومل تتوافر �سوى 
باأنه  �سن  ذا  �سحيفة  و�سفته  ما  ح��ول  قليلة  تفا�سيل 

»قمة �سرية«.
بعد ا�ستقالة ترا�س، برزت ثاثة اأ�سماء يف هذه احلملة 
ال�����س��ري��ع��ة داخ���ل ح���زب امل��ح��اف��ظ��ن: ال���وزي���رة احلالية 
امل�����س��وؤول��ة ع��ن ال��ع��اق��ات م��ع ال���ربمل���ان ب��ي��ن��ي موردنت 
التي اأعلنت ر�سمًيا تر�سحها اجلمعة لرئا�سة احلكومة، 
اأيلول/�سبتمرب  ال��ذي خ�سر مطلع  امل��ال  و�سوناك وزي��ر 
الذي  جون�سون  ال�سابق  ال����وزراء  ورئي�س  ت��را���س،  اأم���ام 

ا�ستقال يف متوز يوليو بعد �سل�سلة ف�سائح.
طغت معركة جون�سون مع �سوناك على عناوين ال�سحف 
“جون�سون  اإن��دي��ب��ن��دن��ت  �سحيفة  وع��ن��ون��ت  ال�����س��ب��ت. 
الوحدة”،  اآم����ال  تتا�سى  بينما  يتناف�سان  و���س��ون��اك 

اليهودي الأوكراين من رو�سيا.

جتاوز اخلطوط احلمراء
وحّذرت رو�سيا من اأن توريد الأ�سلحة الإ�سرائيلية اإىل 
التي  احل��م��راء  للخطوط  ه��و مبثابة جت���اوز  اأوك��ران��ي��ا 
الدبلوما�سية  للعاقات  بالن�سبة  فقط  لي�س  حّددتها، 
الر�سمية، على  ا لاتفاقات غري  اي�سً البلدين، بل  بن 

�سبيل املثال، يف اإيران و�سوريا.
مفاعل  اأن  اإىل  الإ�سرائيلية  الإع���ام  و�سائل  واأ���س��ارت 
اإذ  اإىل رو�سيا،  بالأ�سا�س  الإي��راين يعود  النووي  بو�سهر 
املفاعات  يف  ال��وق��ود  جهاز  على  البلوتونيوم  ي��رتاك��م 
ان�����س��ط��اري��ة ميكن  م���ادة  ت�سغيله، وه���و  اأث��ن��اء  ال��ن��ووي��ة 

ا�ستخدامها ل�سنع قنبلة نووية. 
ويف ال��وق��ت ال���راه���ن، ي��ت��وىل امل��وظ��ف��ون ال���رو����س اإزال���ة 
رو�سيا  وترف�س  املفاعل،  من  امل�ستهلك  الوقود  ق�سبان 

»اللوبي اليهودي« 
الرو�سية-الإ�سرائيلية  العاقات  اأن  �سوبونينا  واأ�سافت 
تزداد �سوًءا، م�سرية اإىل دور اللوبي اليهودي الأوكراين 
الأثرياء  ُي�سهم  بينما  اإ�سرائيل،  يف  ال��ق��وي  النفوذ  ذي 
اأوكرانيا ورو�سيا يف تاأزمي العاقات بن  الذين غادروا 

تل اأبيب ومو�سكو، وياأخذون موقفاً �سلبياً من رو�سيا.
ب���دوره، ق��ال الباحث يف معهد درا���س��ات الأم��ن القومي 
بجامعة تل اأبيب �سيمون ت�سيبي�س لل�سحيفة الرو�سية، 
من  اليهودية”،  “الورقة  ل�ستغال  ت�سعى  كييف  اإن 
الذين  اليهود  مل�ساعدة  اإ�سرائيل  على  ال�سغط  خ��ال 
يعي�سون يف اأوكرانيا”، يف اإ�سارة اإىل ال�سراع على م�سري 

اأحد فروع وكالة الهجرة اليهودية يف رو�سيا.
ا�ستطاعوا  اليهودية  اأن قادة اجلالية  ت�سيبي�س  واأ�ساف 
بهم،  املحيط  �ساي باخلطر  ال�ستات نحمان  وزير  اإقناع 
وب��ق��درة الأ���س��ل��ح��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال�ستات 

بالتكنولوجيا  الإي���ران���ي���ن  ت���زوي���د 
ال���ازم���ة ل��ف�����س��ل ال��ب��ل��وت��ون��ي��وم عن 
اأن  ال���ق�������س���ب���ان. واع����ت����رب اخل��������رباء 
الإم������دادات الإي��ران��ي��ة اإىل رو���س��ي��ا ل 
ت��دع��و ل��ل��ق��ل��ق، ب��ق��در اإم��ك��ان��ي��ة �سماح 

رو�سيا لإيران بالتحكم يف املفاعل.

زيادة الدعم 
الع�سكري الرو�سي ل�سوريا

وذك�������رت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���رو����س���ي���ة اأن 
ه��ن��اك ات��ف��اق��ي��ات ب���ن م��و���س��ك��و وتل 
الإطار،  هذا  ويف  �سوريا.  ب�ساأن  اأبيب 
تغا�ست  مو�سكو  اإن  �سوبونينا  قالت 
الأخ����رية ع��ن ت�سرفات  ال�����س��ن��وات  يف 
اأثار  الإ�سرائيلين يف �سوريا، وهو ما 
ت�ساوؤل العديد من العرب ف�سًا عن 
الإيرانين، الذين تتعر�س من�ساآتهم 
ب�����س��ك��ل م��ن��ت��ظ��م ل��ل��ه��ج��وم م����ن قبل 

الإ�سرائيلين..
 م�سرية اإىل اأنه يف حال ت�سليم اأ�سلحة 
اأن  ميكن  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  اإ�سرائيلية 
تزّود مو�سكو ال�سورين باأنظمة دفاع 
جوي ا�سافية، وحتر�س على مراقبة 
للحدود  اإ����س���رائ���ي���ل  اح������رتام  م����دى 

اجلوية ل�سوريا.

النتخابات الإ�سرائيلية
نوفمرب  يف  جديدة  انتخابات  اإىل  اإ�سرائيل  توّجه  وم��ع 
)ت�����س��ري��ن ال����ث����اين( امل���ق���ب���ل، اأو����س���ح���ت ���س��وب��ون��ي��ن��ا اأن 
اإىل  احل��اج��ة  اإ���س��رائ��ي��ل ح��ول  احل��ال��ي��ة يف  الت�سريحات 
م�ساعدة اأوكرانيا متّثل جزًءا من احلملة النتخابية”، 
ُتعترب مواقف لبيد ومن  “ب�سكل ع��ام، ل  اأن��ه  م�سيفة 
بنيامن  حظوظ  لكن  قوية؛  توّجهاته،  نف�س  يتبعون 
نتانياهو، �سديق الرئي�س الرو�سي فادميري بوتن، يف 

العودة اإىل ال�سلطة مرتفعة..
الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ت��ع��اون��ا  اأن  لهما  �سبق  وق���د   
قد  اأمريكا،  مع  اجليدة  نتانياهو  وعاقات  احل�ّسا�سة، 

تدفعه اإىل لعب دور الو�سيط«.
الأ�سلحة  اإم��دادات  اأن م�ستقبل  �سوبونينا  اأك��دت  ولهذا، 
على  كبري  ح��د  اإىل  يعتمد  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  الإ�سرائيلية 
الذي  التحالف  ون��وع  بالنتخابات،  تفوز  التي  اجلهة 

�سيتّم ت�سكيله.

“بارتي  بينها  ع��دة،  بف�سائح  جون�سون  حلكم  الأخ��رية 
غيت” التي اعتقدت ال�سرطة اأنه خالف القانون فيها.

ول ي����زال ج��ون�����س��ون ي��خ�����س��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق جت��ري��ه جلنة 
املعايري الربملانية، ما قد يوؤدي نظريا اإىل تعليق عمله 

يف الربملان اأو حتى طرده.
وحذر الزعيم ال�سابق حلزب املحافظن وليام هيغ من 
اأن عودة جون�سون �ستوؤدي اإىل “دوامة موت” بالن�سبة 

اىل احلزب.
وقال “قد تكون اأ�سواأ فكرة �سمعتها منذ 46 عاما منذ 

ان اأ�سبحت ع�سواً يف حزب املحافظن«.
اأكد ديفيد فرو�ست، حليف جون�سون املقرب خال  كما 
بريك�ست، يف تغريدة اأنه يجب “امل�سي قدًما” م�سيفاً 
العام  وا�سطراب  فو�سى  بتكرار  املجازفة  عدل  “لي�س 

املا�سي«.
مدير  باركلي  �ستيف  م��ن  ج���اءت  الأ���س��د  ال�سربة  لكن 
على  وكتب  ل�سوناك.  دعمه  اأعلن  ال��ذي  ال�سابق  مكتبه 
تويرت “بلدنا يواجه حتديات اقت�سادية كبرية وري�سي 

هو الأف�سل للتعامل معها«.
قوي،  دع��م  على  العتماد  دائ��ًم��ا  ميكنه  جون�سون  لكن 

خ�سو�سا من وزيرة الداخلية ال�سابقة بريتي باتل.
“اأنه زعيم  اأندرو �ستيفن�سون  كما راأى النائب املحافظ 

اثبت نف�سه«.
واأ�����س����اف “مل مي��ن��ح��ن��ا ه����ذا الن��ت�����س��ار ال��ت��اري��خ��ي يف 
ب��ل ح�سل  2019 فح�سب،  ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اأي�����س��اً ع��ل��ى بريك�ست، وو���س��ع اأو���س��ع ان��ت�����س��ار ل��ل��ق��اح يف 

اأوروبا، ووقف اإىل جانب حلفائنا يف اأوكرانيا«.
ورئ��ي�����س ال�������وزراء امل��ق��ب��ل ���س��ي��ك��ون اخل��ام�����س م��ن��ذ عام 
2016، عندما �سوتت اململكة املتحدة على اخلروج من 

الحتاد الأوروبي.

لل اأمريكي: بوتني اأوقع نف�سه يف ماأزق •• وا�صنطن-وكاالت   حمحُ

راأى املحلل المريكي جون هريب�ست 
فادميري  ال���رو����س���ي  ال��رئ��ي�����س  اأن 
مرور  فبعد  الآن،  م����اأزق  يف  ب��وت��ن 
غزو  �سن  على  اأ�سهر  ثمانية  قرابة 
بحكومة  ل��اط��اح��ة  تقليدي  ك��ب��ري 
ن����ظ����ريه الأوك������������راين ف���ول���ودمي���ري 
ال�سيطرة  وب�������س���ط  زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي، 
يتحقق  ،مل  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�سيا�سية 
التي  ه��ي  حكومته  واأ�سبحت  ذل��ك 

تبدو عليها دللت الإجهاد.
واأ�ساف هريب�ست الذي عمل �سفري 
اأوكرانيا  يف  �سابقاً  املتحدة  الوليات 
مركز  مديري  وكبري  واأوزبك�ستان، 
الأطل�سي،  للمجل�س  التابع  اأورا�سيا 
نا�سونال  جم��ل��ة  ن�����س��رت��ه  ت��ق��ري��ر  يف 
الو�سع  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  ان��رتي�����س��ت 

ق���د ت��ف��اق��م ج�����راء ق�������رارات بوتن 
ال�سيا�سية  م�ساكله  لإدارة  الأخ���رية 
التي �سهدتها رو�سيا ، نتيجة هجوم 
ال�سرق  يف  امل�ساد  الناجح  اأوك��ران��ي��ا 
اأوكرانيا  جن����اح  واأدى  واجل����ن����وب. 
م�سوؤويل  م��ن  دع����وات  اإط����اق  اإىل 
رو�سيا  اأن���ح���اء  ال��ب��ل��دي��ات يف ج��م��ي��ع 
وانتقاد  بال�ستقالة  بوتن  تطالب 
جانب  م��ن  احل��رب��ي  للمجهود  ح��اد 
اأ�سروا  الذين  املتطرفن  القومين 

على الت�سعيد حتى الن�سر.
مواجهة  يف  اأن�����ه  ه��ريب�����س��ت  وت���اب���ع 
اإجراءات  بثاثة  بوتن  “قام  ذل��ك 
تعبئة  وه����ى  ب��امل��خ��اط��ر،  حم��ف��وف��ة 

قواته  يف  ال��ن��ق�����س  ل�����س��د  ج���زئ���ي���ة 
ا�ستفتاءات  وت��ن��ظ��ي��م  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
مناطق  اأرب�������ع  يف  ف��ي��ه��ا  م�������س���ك���وك 
اأوك����ران����ي����ة ت��خ�����س��ع ج���زئ���ي���ا فقط 
كما  اأ���س��ف��رت  ال��رو���س��ي��ة،  لل�سيطرة 
ل�سالح  ت�سويت  ع��ن  م��ت��وق��ع��اً  ك���ان 
�سم  اأعقبها  رو�سيا  اإىل  الن�سمام 
دقة  اأق��ل  وت�سريحات  املناطق،  هذه 
اإذا  ب��اأن��ه  ك��ب��ار  رو����س  م��ن م�سوؤولن 
ا�ستمرت الهجمات الأوكرانية، فاإنه 
بكل  املناطق  الدفاع عن هذه  ميكن 
الو�سائل املتاحة لدى الكرملن مبا 

يف ذلك ا�ستخدام اأ�سلحة نووية.
وكان بوتن قد �سن غزوه لأوكرانيا 

ع�سكرية  “عملية  اأن���ه  اأ���س��ا���س  على 
على  اأراد  لأن��ه  حربا  خا�سة”ولي�س 
جتنيد  يتجنب  اأن  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه 

الرو�س للم�ساركة يف القتال.
ال�������راأي التي  ا���س��ت��ط��اع��ات  ورغ�����م 
تظهر  وال��ت��ي  ليفادا  مركز  اأج��راه��ا 
دع����م اأغ��ل��ب��ي��ة ك���ب���رية حل���رب���ه �سد 
اأن  اأوكرانيا ، كان بوتن يعلم يقيناً 
رغبة  لديه  لي�ست  الرو�سي  ال�سعب 

كبرية يف خو�سها.
وب���ث���ت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ب��ئ��ة اخل�����وف يف 
نفو�س مئات الآلف من الرجال يف 
للهروب  دفعهم  مم��ا  التجنيد  �سن 
م��ن ال��ب��اد، واأث�����ارت م��ظ��اه��رات يف 

يف  عنيفة  واحتجاجات  مدينة   50
مو�سكو  منها  جندت  التي  داغ�ستان 
ك���ب���رياً م���ن اجلنود  ب��ال��ف��ع��ل ع�����دداً 
ل�سن  واأدت  اأوكرانيا،  اإىل  لإر�سالهم 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى م���راك���ز ال��ت��ج��ن��ي��د يف 
ال�سباط  وع���ل���ى  م��دي��ن��ة  ع�����س��ري��ن 
واأعقبها  التجنيد  بعملية  القائمن 
تقارير كثرية عرب و�سائل التوا�سل 
الج���ت���م���اع���ي ع����ن جم���ن���دي���ن جدد 
جمهزين بعتاد �سيئ ا�سطروا ل�سراء 

متطلباتهم من مالهم اخلا�س.
واأ�سبح من املقلق للغاية للكرملن، 
من  التعبئة  لقرار  انتقادات  ظهور 
امل�ستوى،  رفيعة  �سخ�سيات  ج��ان��ب 

م����ث����ل رئ����ي���������س جم����ل���������س ال�����دوم�����ا 
ورئي�سة   ، ف��ول��ودي��ن  فيا�سي�ساف 
العليا  »ال���غ���رف���ة  الحت������اد  جم��ل�����س 
قناة  ورئي�سة  ماتفيينكو  فالنتينا 
رو�سيا اليوم مارجريتا �سيمونيان«.

وكان بوتن ياأمل اأن يقنع بالتلويح 
الغرب  النووية  الأ�سلحة  با�ستخدام 
املتحدة  ال���ولي���ات  وب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة 
حلمله  زيلين�سكي  ع��ل��ى  بال�سغط 
ع���ل���ى وق������ف ال����ه����ج����وم امل���������س����اد يف 
الأرا�سي التي تدعي رو�سيا ملكيتها 

الآن.
ووجه الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
ملو�سكو  وخا�ساً  عاماً  قوياً  حت��ذي��راً 
النووية  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  ب����اأن 
ال���ت���اأث���ري  ذات  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ،ح����ت����ى 
عواقب  ل��ه  ي��ك��ون  ���س��وف  املنخف�س، 

مدمرة بالن�سبة لرو�سيا.

 اأبناء املناطق النائية يف رو�سيا.. ل جبناء هنا!
•• مو�صكو-وكاالت

لتجنب  رو�سيا  الأخ���رى من  الكربى  وامل��دن  مو�سكو  الآلف من  فر  رمب��ا 
ما  الباد،  الكاملة. ففي مناطق من  ال�سورة  ير�سم  لكن هذا ل  التعبئة، 
املجندين  يف  هناك  نق�س  ول  ق��وي  بدعم  يحظى  بوتن  ف��ادمي��ري  ي��زال 
بنجامن  ال�سحفي  املرا�سل  اأف��اد  ما  للقتال، ح�سب  الراغبن يف لن�سمام 

كينيل يف تقرير ن�سرته �سحيفة “ليزيكو” اليومية الفرن�سية.
»ل جبناء هنا!” تقول اإيلينا، البالغة من العمر حوايل 30 عاماً، ملرا�سل 
ال�سحيفة الفرن�سية وهي تنظر اإليه بنظرة �سارمة، كاأنها ل تفهم  خطورة 
كامها. “نحن م�ستعدون للذهاب اإىل اأوكرانيا وحماربة الغرب!” وبكلمة 
بلدة �سغرية ل يزيد  اأو�ست لبين�سك، وهي  بلدة  اإىل  ت�سري  كانت  “هنا” 
بجنوب  الزراعية  كرا�سنودار  منطقة  يف  ن�سمة  األ��ف   40 عن  �سكانها  عدد 

رو�سيا.
وبعيداً عن مو�سكو وهواج�س النخبة احل�سرية، ل يزال الدعم لبوتن يف 
عن  املحلين  ال�سكان  �سوؤال  وعند  لرو�سيا.  النائية  املناطق  يف  قوياً  حربه 
ويتحدثون عن  ال��ف��ور  احل��رب على  ك��ان��وا ميتدحون  اأوك��ران��ي��ا،  القتال يف 

اعتزازهم باإر�سال رجالهم اإىل اجلبهة.
مثل املاين من الرو�س، ا�ستمع �سكان اأو�ست لبين�سك اإىل جميع خطابات 

فادميري بوتن حول اأوكرانيا وت�سريحاته ال�ساخبة املعادية للغرب.
لثاثة  واأب  اأج��رة  �سيارة  �سائق  الفرن�سية عن دميرتي،  ال�سحيفة  وتنقل 
ومع  هنا”.  املتحم�سن  امل��ج��ن��دي��ن  م��ن  الآلف  “يوجد  ق��ول��ه:  اأط���ف���ال، 
اأ�سباب دعمهم  ذلك، قطع معظم النا�س املحادثة عندما ُطلب منهم �سرح 

للحرب.
يقول يوري، بائع ع�سل وع�سري تفاح حملي: “نحن يف طريقنا اإىل حرب 
ولكن دعم من  “نحن نظهر دعمنا”.  كبرية. واأنا م�ستعد لها!”، م�سيفاً 

اأجل ماذا؟ يرد بابت�سامة: “الدعم لكل �سيء...«.
َمْن هم “الفا�سيون” امل�ستهدفون يف اأوكرانيا؟ ما اأهداف الكرملن؟ ملاذا 
تراجع اجلي�س الرو�سي اأمام الأوكرانين بعدما اعتقدوا اأنهم �سي�سطرون 
تف�سل  لل�سراع؟  القت�سادية  العواقب  ما  الربيع؟  يف  ب�سرعة  كييف  على 
غالبية  مثل  مثلها  الأ�سئلة  من  الأن��واع  هذه  على  الإجابة  عدم  �سفيتانا 
عن  نتحدث  “دعونا  قائلة:  املو�سوع  وتغري  اأو�ست-لبين�سك.  يف  النا�س 

الطبيعة والطق�س اللطيف«.
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بو�سطن. وقالت مه�ِسد  اأخرى مثل  اأمريكية  املتظاهرين من مدن  بع�س 
اإيران”.  حت��ري��ر  يف  “�ساعدوا  اأخ�����س��ر  قمي�سا  ارت���دت  ال��ت��ي  ع��ام��ا(   28(
واأ�سافت املهند�سة ال�سابة التي غادرت اإيران قبل ثاث �سنوات ومل ترغب 
مثل كثريين يف ك�سف ا�سمها الكامل لأن عائلتها ل تزال يف الباد “مل نعد 
نريد هذا النظام امل�ستبد الذي مينعنا من ال�ستفادة من حقوقنا الإن�سانية 

ومن حريتنا«.
على لفتة حتملها �سابة اأخرى، ُعّلقت خ�سلة �سعر اإىل جانب عبارة “�سعرنا 

قد يزعجكم لكن عقلنا �سُينهيكم«.
منذ اأكرث من �سهر تخرج احتجاجات وا�سعة يف اإيران اأثارتها وفاة ال�سابة 
التي  الآداب  �سرطة  ب��َي��د  اعتقالها  بعد  اأميني  مه�سا  ال��ك��ردي��ة  الإي��ران��ي��ة 

اتهمتها بخرق قواعد اللبا�س ال�سارمة يف اجلمهورية الإ�سامية.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�سارك اآلف الأ�سخا�س بينهم كثري من الإيرانين والإيرانيات يف م�سرية 
بالعا�سمة الأمريكية وا�سنطن دعما لاحتجاجات يف اإيران و�ساروا و�سول 

اإىل البيت الأبي�س حاملن �سعار “ن�ساء حياة حرية«.
ان��ط��ل��ق��ت امل�����س��رية يف ن��ه��اي��ة ف���رتة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر م��ن ن��ا���س��ون��ال م���ول وهي 
الإي��راين حتت  العلم  األ��وان  املدينة، وتوجهت حاملة  �ساحة كبرية بو�سط 
احلرية”  “نريد  فيها  امل�ساركون  وردد  الأبي�س  البيت  نحو  ال�سم�س  اأ�سعة 
و”العدالة لإيران«. وقال �سياماك اأرام اأحد املنظمن لوكالة فران�س بر�س 
اأنه الأكرب”،  اأ�سبوعي نقوم به يف وا�سنطن واأعتقد  “هذا خام�س احتجاج 
جاء  �سخ�س.  اآلف”  ع�سرة  من  “اأكرث  امل�ساركن  ع��دد  يكون  اأن  مرجحا 

م�سرية بوا�سنطن دعما لالحتجاجات يف اإيران 

•• كييف-اأ ف ب

اأعربت اأوكرانيا التي تعر�ست بنيتها 
القوات  وت��واج��ه  للق�سف  التحتية 
ال���رو����س���ي���ة يف اجل����ن����وب وال�������س���رق، 
ع���ن ق��ل��ق��ه��ا اخل��م��ي�����س م���ن احتمال 
من  ال�سمال  يف  ج��دي��دة  جبهة  فتح 
اإن  وا�سنطن  قالت  فيما  بيارو�س، 
امل�ساعدات الع�سكرية املفرت�سة التي 
ت�سمل  مو�سكو  اإىل  طهران  تقدمها 

وجود عنا�سر اإيرانين يف القرم.
يثري ت�سريح البيت الأبي�س مزيدا 
م���ن الت���ه���ام���ات ���س��د اإي������ران التي 
ا�ستهدفها حلفاء اأوكرانيا يف الغرب 
رو�سيا  لت�سليمها  بعقوبات اخلمي�س 
م�سرّيات انتحارية، وهو اتهام ينفيه 

البلدان.
الأمن  جمل�س  با�سم  املتحدث  وقال 
ال���ق���وم���ي ب��ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س جون 
عنا�سر  اأن  “تقديراتنا  ك���ريب���ي 
ع�����س��ك��ري��ن اإي���ران���ي���ن ك���ان���وا على 
الأر�����س يف ال��ق��رم و���س��اع��دوا رو�سيا 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  العمليات”،  ه��ذه  يف 
على  ان��ت��ح��اري��ة  مب�����س��رّيات  هجمات 
مدن وبنى حتتية اأوكرانية يف الأيام 

الأخرية.
الرئي�س  ات���ه���م  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  يف 
زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين 
يف كلمة األقاها عن ُبعد اأمام املجل�س 
الأوروبي، رو�سيا التي تعاين هزائم 
اأيلول-�سبتمرب،  منذ  اجلبهة  على 
الأوكرانية  الكهرباء  �سبكة  بتحويل 
ا�ستهدافها  ع��رب  معركة”  “�ساحة 
ب�����س��رب��ات ج��وي��ة ل�����س��ّل ال���ب���اد مع 

اقرتاب ف�سل ال�ستاء.
الأوروبية  ال���دول  زيلين�سكي  ودع���ا 
اإىل تزويد كييف دفاعات جوية اأكرث 
العقوبات  من  مزيد  وفر�س  تطوراً 

•• اأبوظبي – الفجر:

قامت درا�سة حديثة، اأ�سدرها مركز 
وال�ست�سارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
ليبيا  يف  ال��راه��ن  الو�سع  بتحليل 
يف ظ����ل ع�����دم ا����س���ت���ق���رار ال���دول���ة 
و�سراع  املوؤ�س�ساتي،  امل�ستوى  على 
اأط������راف ع����دة، حم��ل��ي��ة م���ن حيث 
الن�ساأة واأخ��رى خارجية من حيث 
كما  والأه���داف،  والتبعية  ه  التوجُّ
تك�سف الأدوار املتبادلة واملتناق�سة 
ب��ن اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة يف ليبيا 
ظل  يف  ث��روات��ه��ا،  نهب  يف  رغبتهم 
اللذين  والدويل  املحلي  ال�سياقن 

يلتقيان يف الأهداف.
واأك��������دت ال����درا�����س����ة، ال���ت���ي حتمل 
عنوان: »ليبيا.. اجلماعات الدينية 
ال��������رثوة«، واأع����ده����ا خالد  ون���ه���ب 
وال�سحفي  ال��ك��ات��ب  ققه  ب��ن  عمر 
تداخل  اأن  اجل���زائ���ري،  وال��ب��اح��ث 
نتج  والوطنية  املحلية  الأج��ن��دات 
ل���رثوات ليبيا،  ون��ه��ب  عنه ���س��راع 
لحقاً  �سي�ستد  ال�سراع  اأن  مبينة 
حول املناطق النفطية، ولن ُينتظر 
اأن تعود خريات ليبيا على �سكانها؛ 
ترى  ال���دي���ن���ي���ة  اجل����م����اع����ات  لأن 
اأن���ه���ا ال��وح��ي��دة ���س��اح��ب��ة احل���ق يف 
بع�س  ولءات  على  معتمدة  ذل��ك، 
عنا�سرها من �سكان تلك املناطق، 
الطويل ل ميكن  امل��دى  على  لكن 
لها حتقيق اأهدافها لثاثة اأ�سباب 
اأول����ه����ا: رف�������س معظم  رئ��ي�����س��ي��ة؛ 
ال�سعب الليبي لأي تق�سيم منتظر، 
وثانيها: وجود جي�س �سعبي يقاتل 
الوحدة اجلغرافية للوطن،  لأجل 

القت�سادية على مو�سكو.
ال��رئ��ي�����س الأوك������راين م�ساء  وات��ه��م 
اخلمي�س الرو�س بتلغيم �سّد حمطة 
ل��ت��ول��ي��د ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رم��ائ��ي��ة يف 
اأوكرانيا  بجنوب  خري�سون  منطقة 

التي ت�سيطر عليها قوات مو�سكو.
اليومي  زيلين�سكي يف خطابه  وق��ال 
التوا�سل  �سبكات  على  ين�سر  ال��ذي 
لّغم  ملعلوماتنا،  “وفقا  الجتماعي 
اإره���اب���ي���ون رو������س وح������دات حمطة 
الكهرومائية  ل��ل��ط��اق��ة  ك��اخ��وف��ك��ا 

و�سّدها«.
واأ����س���اف ال��رئ��ي�����س الأوك������راين “يف 
�ستختفي  ال�������س���ّد...  ت��دم��ري  ح��ال��ة 
قناة �سمال القرم” و�ستكون “كارثة 

وا�سعة النطاق«.
اأوكرانيون  ع�����س��ك��ري��ون  اأع����رب  ك��م��ا 
اخلمي�س عن خ�سيتهم من اأن تفتح 
ال�سمال  يف  ج��دي��دة  جبهة  مو�سكو 
م��ن ب��ي��ارو���س، م��ا ق��د ي��ه��دد طرق 

نقل الأ�سلحة الغربية.
وق����ال اأول��ي��ك�����س��ي غ���روم���وف، نائب 
الأوكرانية  العامة  الأرك����ان  رئي�س 
“خطر  اإن  اإح��اط��ة �سحافية  خ��ال 
اجلبهة  ع��ل��ى  ال���ه���ج���وم  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
امل�سلحة  القوات  قبل  من  ال�سمالية 

لاحتاد الرو�سي يتزايد«.
قد  ج��دي��د  ه��ج��وم  اأي  اأن  واأ����س���اف 
ي�ستهدف ب�سكل اأكرب غرب اأوكرانيا 
اللوج�ستية  ال�������س���راي���ن  “لقطع 
الرئي�سية لتزويد اأوكرانيا بالأ�سلحة 

واملعدات الع�سكرية«.
ال�سياق  ه����ذا  يف  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  واأك�����د 
اأن القرتاح  اأم��ام املجل�س الأوروب��ي 
مراقبة  ب��ع��ث��ة  ب��ن�����س��ر  الأوك����������راين 
اأوكرانيا  ب��ن  احل����دود  ع��ل��ى  دول��ي��ة 

وبيارو�س “يزداد اأهمية كل يوم«.
الرئي�س  انتقد  وق��ت  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 

وث��ال��ث��ه��ا: امل���وق���ف ال�����دويل الذي 
يرف�س تق�سيم ليبيا. 

مقاي�سة الأمان
املجتمع  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
و�سعه  ت��غ��ريُّ  اإىل  م���وؤه���ل  ال��ل��ي��ب��ي 
ن��اح��ي��ت��ن: الأوىل،  ال��ط��ب��ق��ي، م��ن 
التدريجي  ب���ال���ت���ا����س���ي  ت��ت��ع��ل��ق 
على  املحاِفظة  الو�سطى  للطبقة 
نتيجة  القيم؛  ومنظومة  التوازن 
ن��ه��ب ال����رثوة م��ن ق���وى خمتلفة، 
ت�سكل يف جمموعها طبقة راأ�سمالية 
مقاي�سة  وال��ث��ان��ي��ة،  منتجة،  غ��ري 
وال�سلم الجتماعي مقابل  الأم��ان 
ال�سرورة  وعند  الوطنية،  ال��رثوة 
ما  ال�سخ�سية؛  املمتلكات  مقابل 
الجتماعية  املطالب  انتهاء  يعني 
احلديث  حتى  اأو  ال���رثوة  ب��ت��وزي��ع 

عن العدالة الجتماعية. 
وت����ت����وق����ع ال�����درا������س�����ة ا����س���ت���م���رار 
ن��ه��ب ال�����رثوات ال��ل��ي��ب��ي��ة م���ن قبل 
ال�سلمية   - ال��دي��ن��ي��ة  اجل���م���اع���ات 
اجلماعات  لكن هذه   - والإرهابية 
واخلارجية  الداخلية  والأج��ن��دات 
الليبي  ال�سعب  اإق��ن��اع  يف  تفلح  ل��ن 
�ستجعله  واإمن����ا  ال���ب���اد،  بتق�سيم 
الطبقي  ال��و���س��ع  ُم���َك���ره���اً  ي��ق��ب��ل 
اجلديد اأمًا يف الأمن وال�ستقرار، 
وان�����ت�����ظ�����اراً ل�����س��ل��ط��ة ال�����دول�����ة يف 

امل�ستقبل املنظور.

م نهب ُمنظَّ
اجلماعات  اأن  ال���درا����س���ة  وب��ي��ن��ت 
امل�سرح  ع���ل���ى  وغ����ريه����ا  ال���دي���ن���ي���ة 
اأجنبية،  اأو  كانت  حملية  الليبي، 

ل��ك��ن رو����س���ي���ا و���س��ف��ت م����رة اأخ����رى 
اإيرانية  طائرات  با�ستخدام  اتهامها 
“افرتا�سات  ب���اأن���ه���ا  ط���ي���ار  ب�����دون 

خيالية«.
وكان زيلين�سكي قد اأعلن الأربعاء اأن 
233 من  �سهر  خ��ال  دم��ر  جي�سه 

هذه الطائرات امل�سرّية الإيرانية.
اإي��ران اخلمي�س معلومات  نفت  كما 
بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  اأوردت��ه��ا 
الإ�سامية  اجل��م��ه��وري��ة  ب���اأن  تفيد 
ت��خ��ط��ط لإر������س�����ال �����س����واري����خ اإىل 
�سد  حربها  يف  ل�ستخدامها  رو�سيا 

اأوكرانيا.
وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الإي������راين 
ح�سن اأمري عبد اللهيان عرب تويرت 

اإن هذه املزاعم “ل اأ�سا�س لها«.
ال�سربات  م���ن  ع����دة  م���وج���ات  ب��ع��د 
التحتية،  ب��ن��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي��ة 
اإمداد  من  اخلمي�س  اأوكرانيا  ح��ّدت 
الكهرباء لل�سكان وال�سركات ل �سيما 

يف كييف.
ح�ّس  الأوك���ران���ي���ة،  ال��ع��ا���س��م��ة  ويف 
كليت�سكو  ف��ي��ت��ايل  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س 
ال�سركات واملتاجر واملقاهي واملطاعم 
يف  الإمكان”  ق���در  “التوفري  ع��ل��ى 

الإ�ساءة والإعانات امل�سيئة.
اأخ���������رى، دع���ت  ع������دة  م���ن���اط���ق  ويف 
ال�سلطات املحلية ال�سكان اإىل تقليل 
رو�سيا  دم���رت  اأن  بعد  ا�ستهاكهم 
الطاقة  حم���ط���ات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   30
الأرقام  وف��ق  اأ�سبوع،  يف  الأوك��ران��ي��ة 

التي اأعلنها زيلين�سكي الثاثاء.
وق����������������������������ال����������������������������ت ��������������س�������������رك�������������ة 
يف بيان  “ت�سرينيفت�سيوبلينريغو” 
ا�ستهاك  على  قيود  فر�س  مت  اإن��ه 
منطقتي  يف  خ�����س��و���س��ا  ال��ك��ه��رب��اء 

لفيف وت�سرنيفت�سي.
الإدارة  اأك����دت  اأوك��ران��ي��ا،  يف ج��ن��وب 

الأم�������ريك�������ي ج�����و ب�����اي�����دن احل�����زب 
متهما  اخلمي�س،  م�ساء  اجلمهوري 
اإياه بالرغبة يف تقلي�س الدعم املايل 
الأم���ريك���ي لأوك��ران��ي��ا يف ح���ال فوز 
احلزب يف النتخابات الت�سريعية يف 

ت�سرين الثاين-نوفمرب.
وق�����ال ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي خال 
التي  بن�سلفانيا  ولي��ة  يف  ل��ه  جولة 
تعّد حمورية يف انتخابات التجديد 
فازوا  اإذا  اإن��ه��م  “يقولون  الن�سفي 

ال����دول الأع�����س��اء يف  واأق�����رت قبلها 
الحت������اد الأوروب���������ي ع���ق���وب���ات على 
�سركة “�ساهد ل�سناعات الطريان” 
الإيرانية املرتبطة باحلر�س الثوري 
الع�سكرين  وامل�����س��وؤول��ن  ال��ن��اف��ذ، 
الثاثة مبن فيهم اجلرنال حممد 
القوات  اأرك���ان  ق��ائ��د  ب��اق��ري  ح�سن 

امل�سلحة الإيرانية.
ورح������ب������ت ك����ي����ي����ف ب���ال����س���ت���ج���اب���ة 

“ال�سريعة” من الحتاد الأوروبي.

فمن املحتمل األ ي�ستمروا يف متويل 
اأوكرانيا«.

وت����اب����ع ال����زع����ي����م ال���دمي���وق���راط���ي 
هذا  ي��ف��ه��م��ون.  ل  ال��ن��ا���س  “هوؤلء 
ي���ت���ج���اوز اأوك����ران����ي����ا. ه�����ذه اأوروب�������ا 
اأن  م�سيفا  الناتو”،  هذا  ال�سرقية. 
اجلمهورين “لي�س لديهم اأي فهم 

لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية«.
اأوكرانيا  ح��ل��ف��اء  رك����ز  الأث����ن����اء،  يف 
على  اخلمي�س  جهودهم  الغربيون 

التي  امل��ف��رت���س��ة  الأ���س��ل��ح��ة  �سحنات 
وتبنوا  رو���س��ي��ا،  اإىل  اإي����ران  قدمتها 

حزمة عقوبات �سد طهران.
التي  الإج������������راءات  ل���ن���دن  وت���ب���ن���ت 
اتخذها الحت��اد الأوروب���ي يف اليوم 
عقوبات  ف���ر����س  ب��اإع��ان��ه��ا  ن��ف�����س��ه 
اإي��ران ت�ستهدف ثاثة  جديدة على 
جرنالت و�سركة اأ�سلحة “م�سوؤولن 
ت��زوي��د رو�سيا ط��ائ��رات م�سرية  ع��ن 

انتحارية” لق�سف اأوكرانيا.

الفو�سوي  اأو  امل���ن���ّظ���م  ن��ه��ب��ه��ا  يف 
بينها،  ف���ي���م���ا  ت���ت���ق���ات���ل  ل�����ل�����رثوة، 
وهي  الوطنية.  بالدولة  وترتب�س 
حتاول، بق�سد وزيف، جْعل �سلطة 
ت��دّي��ن��ه��ا اأو����س���ع واأع���ل���ى م��ن جمال 
تطرفت  وب��ذل��ك  ال��ق��ان��ون،  �سلطة 
ل�سلطتي  باإبعادها  غّيها،  يف  بعيداً 
»ال��دي��ن وال���دول���ة« م��ع��اً، ذل��ك لأن 
�سلطة الدين مرجعيتها ال�سمري، 
و�سلطة الدولة مرجعيتها القانون، 
حياة  م���ن  ت��ل��غ��ي  اأن  ت���ري���د  وه����ي 
ال�سمري،  ح�سور  الليبي  ال�سعب 
الدرا�سة  وذك����رت  ال���دول���ة.  وق��ي��ام 
مل  الدينية  اجلماعات  عنا�سر  اأن 
تكتف بنهب الرثوة، بل عملت على 

اإره��اب��ه��ا، وخا�سة  ت��راه��ن عليه يف 
العراق  يف  مداخيلها  ت��راج��ع  بعد 
عليها  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي  و����س���وري���ا، 
لذلك  ليبيا؛  باجتاه  متددها  عند 
�سرقة  ع��ل��ى  مت��وي��ل��ه��ا  يف  ت��ع��ت��م��د 
الليبي،  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  اأم������وال 
وال�سرائب، وال�ستياء على اأجور 
العمال واملوظفن، ونهب املمتلكات 
الطرقات،  على  والنهب  اخلا�سة، 
وال�������س���رق���ة، وال���ه���ب���ات اجل���ربي���ة، 
واأموال الزكاة، والختطاف املتبوع 
الب�سر،  وت��ه��ري��ب  ال��ف��دي��ة،  ب��دف��ع 
وي����ح����دُث ه����ذا ك��ل��ه يف ظ���ل حرب 
النفط  على  لا�ستياء  متوا�سلة 

الليبي.

خالها  م��ن  وحتكمت  �سرعنتها، 
يف اقت�ساد الدولة عرب خ�سخ�سة 
بعاقات  م���دع���وم���ة  م����درو�����س����ة، 
دول��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع، ومثال 
بلحاج،  عبداحلكيم  جت��رب��ة  ذل���ك 
الإ�ساموين  املتطرفن  وهو من 
واأح�����د اأع�����س��اء ج��م��اع��ة الإخ�����وان 
يف  تن�سيبهم  مت  ال��ذي��ن  امل�سلمن 
بدعم  طرابل�س،  مبدينة  ال�سلطة 
�سيا�سي ومايل من دول عدة، ومن 
خال موقعه ا�ستطاع نهب الرثوة 
اأ�س�س  ح��ي��ث  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
»حزب الوطن« وهو حزب اإ�سامي 
�سارك يف انتخابات يوليو 2012، 
“�سركة  اأ���س�����س   ،2013 ع���ام  ويف 

به،  اخل��ا���س��ة  الأجنحة”  ط���ريان 
وب��ع��د ذل����ك ب���ع���ام، اج���ت���اح حتالف 
من امليلي�سيات املتطرفة العا�سمة 
واحتّل  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ط���ار  ������ر  ودمَّ
عبداحلكيم  ث��روة  وو�سلت  مبناه، 

بلحاج اإىل ملياري دولر.

ال�ستيالء على النفط
امل�سهد  اأن  ال���درا����س���ة  واأو����س���ح���ت 
الوجود  ُي��ظ��ه��ر  ال���راه���ن  ال��ل��ي��ب��ي 
خال  م��ن  ال���دول  لبع�س  الفعلي 
ل���ه���ا، بهدف  ال��ت��اب��ع��ن  امل���رت���زق���ة 
حتقيق امل�سالح عرب نهب الرثوات 
الليبية، ول�سيما النفط، ويف ذلك 
الذي  “داع�س”،  مزاحمة لتنظيم 

ال���رو����س���ي���ة مل��ن��ط��ق��ة خ���ري����س���ون اأن 
بداأت  ق��د  امل��دن��ي��ن  اإج���اء  عمليات 
األف   15 ن��ق��ل  اخل��م��ي�����س  و���س��م��ل��ت 
�سمتها  ال��ت��ي  املنطقة  م��ن  �سخ�س 

مو�سكو موؤخرا.
األفا   50 بن  “ما  نقل  تعتزم  وه��ي 
قليلة  اأي���ام  غ�سون  يف  األفا”  و60 

اإىل ال�سفة الأخرى لنهر دنيرب.
البلدية  ال�����س��ل��ط��ات  رئ��ي�����س  وق�����ال 
�سالدو  ف��ادمي��ري  لرو�سيا  امل��وال��ي��ة 
امل��ح��ت��ل��ة منذ  اإن م��دي��ن��ة خ��ري���س��ون 
الربيع، �سيتم اإخاوؤها يف ظل تقدم 

القوات الأوكرانية.
�سوروفكن  �سريغي  اجل��رنال  واأق��ر 
ال��ذي مت تعيينه م�سوؤول عن قيادة 
اأوكرانيا،  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
“�سعب  هناك  الو�سع  باأن  الثاثاء 

للغاية«.
ل�����س��ك��رت��ري جمل�س  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ل��ك��ن 
الأوكراين  وال��دف��اع  القومي  الأم��ن 
ف��اإن��ن��ا ن�سهد  دان���ي���ل���وف،  اأول��ي��ك�����س��ي 
“حت�سريا لرتحيل جماعي لل�سكان 
الأوكرانين” اإىل رو�سيا “من اأجل 
تغيري الرتكيبة الإتنية يف الأرا�سي 

املحتلة«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��رب امل��ت��ح��دث با�سم 
اخلارجية الأمريكية نيد براي�س اأن 
فادميري  الرو�سي  الرئي�س  اإع��ان 
بوتن هذا الأ�سبوع تطبيق الأحكام 
العرفية يف الأرا�سي الأوكرانية التي 
اأن الأوكرانين مل  مت �سمها يظهر 
على  لرو�سيا  الن�سمام  يف  يرغبوا 

عك�س تاأكيدات الكرملن.
جلنود  ت��دري��ب  م��رك��ز  ب��وت��ن  وزار 
ري����ازان  م��ن��ط��ق��ة  يف  تعبئتهم  مت���ت 
اخلمي�س،  م��و���س��ك��و  ����س���رق  ج���ن���وب 
بح�سب مقطع فيديو بثه التلفزيون 

الرو�سي.

املحكمة الإ�سرائيلية ترف�ص 
الطعون يف اتفاق تر�سيم احلدود

•• القد�س-اأ ف ب

رف�ست املحكمة العليا الإ�سرائيلية الأحد الطعون التي قدمها معار�سو 
اتفاق تر�سيم احلدود البحرية مع لبنان معتربين اأن التفاقية تتطلب 
على  احلكومة  موافقة  اأم��ام  الطريق  ميهد  ق��رار  يف  ال��ربمل��ان،  موافقة 

اتفاق الرت�سيم وتوقيعه.
وتو�سل البلدان اللذان ل يزالن يف حالة حرب عمليا، بعد مفاو�سات 
واإزالة  البحرية  حدودهما  لرت�سيم  اتفاق  اإىل  اأمريكية  برعاية  مكثفة 
الأبي�س  البحر  �سرق  يف  غ��از  حقول  ا�ستغال  اأم��ام  الرئي�سية  العقبات 

املتو�سط.
التفاق  يف  قانونية  طعونا  اإ�سرائيلية  ميينية  جماعات  اأرب���ع  وق��دم��ت 
ما  وه��و  �سيادة”  “ذات  اإ�سرائيلية  اأرا����س  عن  تنازل  ميثل  اأن��ه  معتربة 

يحتاج اإىل موافقة الربملان.
ويتوجه الإ�سرائيليون يف الأول من ت�سرين الثاين نوفمرب اإىل �سناديق 

القرتاع يف انتخابات هي اخلام�سة خال اأقل من خم�س �سنوات.
عن  وال��ت��ن��ازل  كهذه  �سفقة  اإب���رام  يجوز  ل  اأن��ه  الطعون  مقدمو  وراأى 

الأرا�سي خال فرتة انتخابات.
وحاول معار�سو التفاق اأي�سا اإجبار احلكومة على اإجراء ا�ستفتاء على 

�سروطه.
ورف�ست هيئة موؤلفة من ثاثة ق�ساة يف املحكمة العليا جميع احلجج 

املقدمة �سد ال�سفقة على اأن تن�سر احلجج كاملة يف وقت لحق.
ومع �سدور قرار املحكمة بات باإمكان حكومة يائري لبيد اإعطاء موافقتها 

النهائية وامللزمة على التفاق.
واأ�سارت تقارير اإ�سرائيلية ولبنانية اإىل اأن م�سوؤويل البلدين �سيوقعون 

ب�سكل منف�سل على التفاق خال الأ�سبوع اجلاري.
اإ�سعارا توؤكد  اإر�سال الوليات املتحدة  ويدخل التفاق حيز التنفيذ بعد 

خاله تلقيها موافقات منف�سلة من كا البلدين.
لدى  البحرية  احل��دود  اإحداثيات  باإيداع  ولبنان  اإ�سرائيل  تقوم  بعدها 

الأمم املتحدة.
ال�سيطرة  حت��ت  البحري  كاري�س  حقل  ي��ك��ون  اأن  على  الت��ف��اق  وين�س 
الإ�سرائيلية واأن مينح حقل قانا اإىل لبنان، لكن مبا اأن جزءا من احلقل 
الأخري يتجاوز خط الرت�سيم امل�ستقبلي، �ستح�سل الدولة العربية على 

ح�سة من الإيرادات امل�ستقبلية من ا�ستغاله.
اإىل  يعود  قد  ال��ذي  نتانياهو  بنيامن  املعار�سة  زعيم  حذر  جانبه،  من 
رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات، ب��اأن��ه ل ي��ع��ت��زم الل���ت���زام ب�سروط 

ال�سفقة.

اأوكرانيا تخ�سى فتح جبهة جديدة �سمال 

الوليات املتحدة توؤكد وجود اإيرانيني يف القرم 

ترى اأن الأجندات الداخلية واخلارجية لن ُتقنع ال�سعب الليبي بتق�سيم البالد

تريندز يحلل يف درا�سة حديثة اأطماع اجلماعات الدينية لنهب ثروات ليبيا

من هو الرئي�ص ال�سيني �سي جينبينغ؟ 
“لديه فعا  بر�س  اأدري��ان غيغ�س لفران�س  اآخ��ر هو  ويقول كاتب �سرية 
روؤية لل�سن ويريد اأن يراها اأقوى دولة يف العامل”، معتربا اأن �سي لي�س 
العائلية يف و�سائل  ملا قيل عن ثروته  الإث��راء خافا  مدفوعا برغبة يف 
الإعام الدولية. يقع احلزب ال�سيوعي يف قلب هذه الروؤية التي ي�سميها 
وكتب  ال�سينية«.  لاأمة  العظيم  “التجديد  اأو  ال�سيني”  “احللم  �سي 
كريي براون موؤلف كتاب “�سي: درا�سة يف ال�سلطة” اأن “�سي رجل اإميان 
... بالن�سبة له اهلل هو احلزب ال�سيوعي”. واأ�ساف اأن “اأكرب خطاأ يرتكبه 
بقية العامل ب�ساأن �سي هو عدم اأخذ هذا الإميان على حممل اجلد«. مل 
تكن طفولته تدل على �سعوده بهذا ال�سكل يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني. 

كان والده �سي ت�سونغ �سون بطا ثوريا واأ�سبح نائبا لرئي�س الوزراء، ثم 
هدفا ملاو ت�سي تونغ خال الثورة الثقافية. وقال ت�سان اإن “�سي وعائلته 
ما زال م�سدومن«. فقد �سي مكانته بن ليلة و�سحاها ويبدو اأن اأختا له 
من اأبيه انتحرت ب�سبب ال�سطهاد. وقال هو نف�سه اإنه اأ�سبح منبوذا من 
قبل زمائه يف املدر�سة وهي جتربة يقول عامل ال�سيا�سة ديفيد �سامبو 
اإنها �ساهمت يف منحه “اإح�سا�ًسا بالنف�سال العاطفي والنف�سي والعتماد 
�سي  اأُر���س��ل  �سن اخلام�سة ع�سرة فقط  �سن مبكرة«. يف  ال��ذات منذ  على 
للعمل يف ظروف قا�سية يف الريف حيث كان ينقل احلبوب وينام يف كهف 
دم” خال هذه الفرتة. وروى ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست  ويقول اإنه “�سُ

••بكني-اأ ف ب

عندما توىل �سي جينبينغ ال�سلطة يف 2012، توقع املراقبون اأن يكون 
تكتمه  ب�سبب  ال�سن،  تاريخ  الأك��رث تقدمية يف  ال�سيوعي  زعيم احل��زب 

وتاريخه العائلي. بعد ع�سر �سنوات، �سقطت هذه التوقعات بالكامل.
�سي الذي اأ�سبح الأحد بعد فوزه بولية ثالثة تاريخية على راأ�س احلزب 
اأقوى زعيم لل�سن منذ ماو ت�سي تونغ، اأظهر طموحا با حدود وت�سلبا 
احلياة  مفا�سل  على جميع  هيمنت  ال�سيطرة  يف  ورغبة  املعار�سة  حيال 
اأجل  “من  يكافح  ال�سيني ل  الرئي�س  لكن  تقريًبا.  ال�سن احلديثة  يف 
ال�سلطة ب�سبب رغبته يف ال�سلطة وحدها”، وفق ما يعتقد األفريد ل. ت�سان 
“يكافح  اأنه  موؤلف كتاب عن حياة �سي، بل يو�سح لوكالة فران�س بر�س 
للم�ستقبل.  من اأجل ال�سلطة )وي�ستخدمها( كاأداة ... لتحقيق روؤيته” 

يف 1992 عن جل�سات ا�سطر خالها لإدانة والده. قال حينذاك “حتى 
يجعلك  “ذلك  اأن  واأ���س��اف  الفهم”.  على  جمرب  اأن��ت  تفهم  ل  كنت  اإذا 
اإىل  احل��ن  ذل��ك  منذ  “مييل  �سي  اأن  ت�سان  وي��رى  الأوان«.  قبل  تن�سج 
املجازفة” لكنه “ينظر ببع�س التقدير اأي�سا اإىل تع�سف ال�سلطة«. اليوم 
اأ�سبح الكهف الذي كان ينام فيه موقعا �سياحيا لإظهار اهتمامه بالأكرث 
يف  كتبا  تقراأ  اأ�سطورية  �سبه  ل�سخ�سية  �سورة  ال�سكان  اأح��د  ر�سم  فقرا. 
اإرث والده،  “مل يكن رج��ًا عادًيا«. وب�سبب  اأن��ه  الراحة، موؤكدا  ف��رتات 
ُرف�س طلبه بالن�سمام اإىل احلزب ال�سيوعي مرات عدة قبل اأن يقبل. يف 
1974 اأ�سبح �سي زعيما للحزب يف قريته. وقد بداأ على حد قول غيغ�س 
وت�سلق �سلم ال�سلطة اإىل اأن اأ�سبح حاكم  “عند م�ستوى منخف�س جدا”، 
 2002 1999 ثم زعيم احلزب يف ت�سيجيانغ يف  مقاطعة فوجيان يف 

واأخرياً يف �سنغهاي يف 2007.
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احل��������������زب 
اجل���م���ه���وري 
و�����س����ع  يف 
ي�����س��م��ح ل��ه 
ب�����ال�����ف�����وز 
على  ب��واح��د 
من  الأق��������ل 
جم����ل���������س����ي 
�س جنر لكو ا

م���ن امل��رج��ح 
ي�ستخدم  اأن 
احل��������������زب 
اجل���م���ه���وري 
ال�������ّدي�������ون 
ل����الب����ت����زاز 
وال�������س���غ���ط 
ع����������ل����������ى 
�س جنر لكو ا

جلنة التحقيق بخ�سو�س ترامب قد تندثرجو بايدن يف حملة انتخابية
ان�سداد كلي اأو جزئي

ل�ستياء  الرئي�سية  النتيجة  �ستكون 
جمل�سي  اأح����������د  ع����ل����ى  امل�����ع�����ار������س�����ة 
طموحات  ت���اأج���ي���ل  ه���ي  ال���ك���وجن���ر����س 
البيت الأبي�س. مع تزايد ال�ستقطاب 
ال�سيا�سي يف الوليات املتحدة واقرتاب 
املقبلة  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د 
عام 2024، ميكن اأن تغري موا�سلة 
ا�سرتاتيجيته العرقلة الدائمة احلزب 
ح�سة  زادت  اإذا  خ��ا���س��ًة  اجل��م��ه��وري، 

املنتخبن املو�سوفن بالرتامبين.
يكن  املا�سين، مل  العامن  على مدار 
جو بايدن قادًرا اإل على العتماد على 
يف  ق��دًم��ا  للم�سي  ال�سيقة  اأغ��ل��ب��ي��ت��ه 
كوفيد- ف��ريو���س  م��ن  للتعايف  خطته 
الأم���ري���ك���ي���ة(  الإن�����ق�����اذ  )خ���ط���ة   19
وخطته  دولر،  تريليون   1.9 البالغة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ل��ل��م��ن��اخ )ق����ان����ون احلد 
دولر.  م��ل��ي��ار   550 ال��ت�����س��خ��م(  م���ن 
التحتية  البنية  حتديث  قانون  فقط، 
التحتية  البنية  يف  ال�ستثمار  )قانون 
وال���وظ���ائ���ف( وال��ق��ان��ون ال���ه���ادف اإىل 
)قانون  املو�سات  اأ�سباه  اإنتاج  تعزيز 
اعتمادهما،  املمكن  من  كان  الرقائق( 
حلظة،  اخ�����ر  يف  الأح�����ي�����ان  ب��ع�����س  يف 

بف�سل التوافق بن احلزبن.
يف حال فقدان الأغلبية، لن ي�ستطيع 
ب�ساأن  ال���ت�������س���رف  ال���دمي���ق���راط���ي���ون 
الإجها�س  اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ق��وق 
يف  احل����ق  ح��ت��ى  اأو  امل��ث��ل��ي��ن  زواج  اأو 
من  ك��ام��ل  ق�سم  و�سيظل  ال��ت�����س��وي��ت. 
اأف�سل”  ب�سكل  البناء  “اإعادة  برنامج 
ب��اي��دن نائما يف ال��ك��رات��ن خال  جل��و 
احتمال  انتظار  يف  املقبلن،  العامن 
يف  الكوجنر�س  على  الي�سار  ا�ستياء 
ان��ت��خ��اب��ات اخ����رى، م��ا مل ي��ك��ن هناك 
اأدن����ى م��ن ال��ت��واف��ق م��ع الأغلبية  ح��د 

اجلديدة.
بالن�سبة  الأ������س�����واأ  ال�����س��ي��ن��اري��و  ل��ك��ن 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ن -م���وج���ة ح���م���راء يف 
جمل�س النواب وجمل�س ال�سيوخ متنح 
على  التحايل  اإم��ك��ان��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ن 
برناجمهم  لتنفيذ  ال��رئ��ا���س��ي  الفيتو 

-لن حتدث.

�سيا�سة الفرجة
اأقلية، فمن  الدميقراطيون  اأ�سبح  اإذا 
الت�سريعي  امل���اأزق  ي�ساحب  اأن  املرجح 
م�سهد �سيا�سي بائ�س وحزين. لقد حّذر 
اليمينين  اجلمهورين  م��ن  العديد 
املتطرفن املقربن من دونالد ترامب 

الأف�سل  م��ن  اأن��ه  الن��ت��خ��اب��ات، بحجة 
النتخابات  ع���ام  ���س��يء  اأي  ف��ع��ل  ع���دم 

باأكمله.
ه�������ذه ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة اجل�����دي�����دة، 
كنتاكي  �سناتور  قبعة  م��ن  امل�سحوبة 
املمكن  م��ن  جعلت  م��اك��ون��ي��ل،  ميت�س 
تاأخري املوعد النهائي واأتاحت الفر�سة 
ل��دون��ال��د ت��رام��ب ل��ري���ّس��ح م��ه��ره بعد 
فوزه على هياري كلينتون، وبالتايل 
ت���ع���زي���ز ال��ه��ي��م��ن��ة امل���ح���اف���ظ���ة داخ����ل 
تخّلى  مفاجاأة،  ودون  العليا.  املحكمة 
ال�سرتاتيجية  تلك  عن  اجلمهوريون 
بادر  التقدمي روث  القا�سي  بعد وفاة 
قبل  تعوي�سه  مت  ال���ذي  جين�سبريغ، 
الرئا�سية  النتخابات  من  قليلة  اأي��ام 

لعام 2020.
وميكن للبيت الأبي�س والدميقراطين 
م���واج���ه���ة ه����ذا ال���و����س���ع م����رة اأخ����رى 
غياب  يف  ا���س��ت��ق��ال،  اأو  ق��ا���س  م���ات  اإذا 
ال�سيوخ.  جم��ل�����س  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه��م 
بالن�سبة  ���ا  اأي�������سً ت���ط���رح  ق���د  م�����س��ك��ل��ة 
الفدرالين،  الق�ساة  على  للم�سادقة 
يف  كبرية  وق��وة  اأهمية  ميلكون  الذين 

الوليات املتحدة.

الديون لالبتزاز 
احل����زب  ي�����س��ت��خ��دم  اأن  امل����رج����ح  م����ن 
وال�سغط  لابتزاز  الّدين  اجلمهوري 
من  العديد  يرغب  الكوجنر�س.  على 
ا�سرتاط  يف  امل��ن��ت��خ��ب��ن  امل��ح��اف��ظ��ن 
لرفع �سقفه، القيام بتخفي�سات كبرية 
يف امليزانية على الربامج الجتماعية. 
واإذا ف�سلت املفاو�سات، فلن يكون لدى 
لدفع  الو�سائل  الفيدرالية  احلكومة 
تخلف  اأول  اإىل  ي��وؤدي  مما  فواتريها، 
عن ال�سداد يف تاريخ الوليات املتحدة.
واملتقاعدين  اجل���ن���ود  ف�����اإن  ول���ذل���ك 
الجتماعية  ل��ل��م�����س��اع��دات  وامل��ت��ل��ق��ن 
واإذا  ال��ط��ع��ام.  ح��ت��ى  ع��ن��ه��م  �سينقطع 
ا���س��ت��م��ر احل���ظ���ر، ف��ق��د حت���دث حالت 
اإف������ا�������س وت�������س���ري���ح ب�����ا ت�����وق�����ف... 
اأزمة  يف  ال��ب��اد  �ستغرق  خ��ط��رة  لعبة 

اقت�سادية خطرية.
ويف مواجهة الهاوية، �ستعود بالتاأكيد 
املتمثلة  املجنونة  الفكرة  ال�سطح  اإىل 
يف اإن�ساء عملة معدنية بقيمة 1000 
اخلزانة  وزارة  قبل  م��ن  دولر  مليار 
الأمريكية وتخزينها يف �سندوق ودائع 
امل��رك��زي. وم��ع ذل��ك، من  تابع للبنك 
كل  لأن  الق�سة  بقية  تخيل  ال�سعب 

هذا �سيكون جديًدا وغري م�سبوق.

م��ن اأن��ه��م يف ح��ال ف��وزه��م، �سيطلقون 
مع  التحقيقات  م��ن  كاملة  جمموعة 
العديد من ال�سخ�سيات املعروفة، مثل 
اأنتوين فو�سي، ال�سيد كوفيد  الدكتور 
ب���اي���دن، جنل  ه���ان���رت  اأو  الأم���ري���ك���ي، 
الرئي�س، وحول موا�سيع خمتلفة مثل 
من  الن�سحاب  اأو  كوفيد-19  اأ�سول 

اأفغان�ستان.
ال��رادي��ك��ال��ي��ون الأك�����رث ت��ط��رف��ا، مثل 
تايلور  م����ارج����وري  ج���ورج���ي���ا  مم��ث��ل��ة 
انون،  كيو  حركة  م��ن  املقربة  ج��ري��ن، 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن���ظ���ري���ات امل�����وؤام�����رة، 
اإج��راءات عزل �سد  يريدون حتى بدء 
اأي �سبب حقيقي. كل  جو بايدن، دون 
واح����د فقط:  ه����دف  ل���ه  “�سو”  ه����ذا 
اإر�����س����اء ال���ق���اع���دة الأك�����رث ت��ط��رف��اً يف 
احلزب اجلمهوري باأي ثمن، حتى لو 
ال�ستقطاب يف  زي���ادة  يعني  ذل��ك  ك��ان 
فقط  اثنان  واف��ق  الأمريكي.  املجتمع 

املبالغ  لتقليل  و�ستدفع  اأوكرانيا،  غزو 
انتخاب  مت  اإذا  ل��ه��ا  ���س��روط  و���س��ع  اأو 
باأعداد  ت��دع��م��ه��م  ال���ذي���ن  امل��ر���س��ح��ن 

كبرية.
يتهمون  ترامب،  دونالد  ه��وؤلء، مثل   
الدميقراطين بانتظام باإنفاق الكثري 
م�سوؤولية  ويحّملونهم  اأوكرانيا،  على 
اإطالة اأمد احلرب، بل حتى م�سوؤولية 

احلرب.

رهان املحكمة العليا
يف  ق�سائية  هيئة  اعلى  ت�سكيل  يعتمد 
الرئي�س  على  العليا،  املحكمة  اأمريكا، 
ال�سيوخ  وعلى جمل�س  الرت�سيحات  يف 
القا�سي  ت�����ويف  ع���ن���دم���ا  ل���ت���اأك���ي���ده���ا. 
فرباير  يف  �سكاليا  اأن��ت��ون��ن  امل��ح��اف��ظ 
2016، رف�س اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
اجل���م���ه���وري���ون ���س��م��اع م��ر���س��ح ب����اراك 
العملية حتى  واأوق��ف��وا  البديل  اأوب��ام��ا 

الكبري القدمي اأكرث مما هي عليه.

انتهاء جلنة 
التحقيق الربملانية

ب��ع��د حم���اول���ة دون����ال����د ت���رام���ب قلب 
ع���ل���ى مبنى  وال���ه���ج���وم  الن���ت���خ���اب���ات 
اأقام   ،2021 يناير   6 يف  الكابيتول 
عليه  ي�سيطر  ال���ذي  ال���ن���واب  جمل�س 
برملانًيا  حت��ق��ي��ًق��ا  ال���دمي���ق���راط���ي���ون 
الفرتة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 

املظلمة.
العامة  ال����س���ت���م���اع  ج��ل�����س��ات  مت��ك��ن��ت 
واخل��ا���س��ة امل��ت��ع��ددة م���ن حت��دي��د دور 
الأحداث  هذه  خال  ال�سابق  الرئي�س 
وا���س��ت��ن��ت��اج اأن��ه��ا ك��ان��ت ف��ع��ا حماولة 
الدافعة  ال���ق���وة  ه���و  وك����ان  ان��ق��اب��ي��ة، 
وتعقب  ت��وث��ي��ق  مت  ل���ه���ا.  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
اأفعاله واأفعال حلفائه، مما قد  جميع 
يوؤدي اإىل اتهامه من قبل وزارة العدل 

امل�ساركة يف جلنة  املحافظن على  من 
امل�سايقات  ج��راء  الربملانية،  التحقيق 

امل�ستمرة.
امل�ستقبل  يف  املحتمل  ال�سطراب  ه��ذا 
ل يقلق البيت الأبي�س. يعتقد اجلهاز 
التنفيذي اأن مثل هذه ال�سرتاتيجية 
من �ساأنها اأن تلحق ال�سرر باملحافظن 
 2024 لعام  الرئا�سية  النتخابات  يف 

وتقوي املع�سكر الدميقراطي.
»قد يعمل هذا ب�سكل جيد مع القاعدة، 
فلوريدا،  ممثل  جايتز  م��ات  و�سيمنح 
املقرب من دونالد ترامب، ومارجوري 
رائ���ًع���ا ليقولوه  ���س��ي��ًئ��ا  ت��اي��ل��ور ج��ري��ن 
لن  لكنه  الجتماعية،  �سبكاتهم  على 
وي�سكون�سن  يف  ال�سواحي  ن�ساء  يقنع 
مقرب  م�����س��در  ق����ال  وبن�سلفانيا”، 
بوليتيكو.  ل�سحيفة  بايدن  اإدارة  من 
لدونالد  ج��دي��ًدا  تر�سيًحا  اأ�سفنا  اإذا 
ت��ت��ده��ور ���س��ورة احلزب  ت��رام��ب، فقد 

الق���ت�������س���اد الأوك������������راين وامل����ق����اوم����ة 
امل�سلحة.

مليار   65 من  يقرب  ما  ا�ستثمار  مت   
دولر حتى الآن، مما مّكن من ت�سليح 
ب���ل���د ف����ول����ودمي����ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي على 
الرو�سية  الهجمات  و�سد  وا�سع  نطاق 
امل���ت���ع���ددة. ومت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى حزم 
م�ساعدات ثاث باأغلبية كبرية يف كا 
املجل�سن. بالن�سبة لاأخرية، التي مت 
�سّوت  �سبتمرب،  يف  عليها  الت�سويت 
57 نائًبا و11 ع�سًوا جمهورًيا فقط 
يف جمل�س ال�سيوخ -من اإجمايل 535 

منتخًبا يف الكونغر�س -�سدها.
وب��الإم��ك��ان ا���س��ت��م��رار ه���ذا ال��دع��م اإذا 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة للحزب  ح��اف��ظ��ت اجل��ه��ة 
على نفوذها. ومع ذلك، فاإن احلركات 
والدوائر  البديل  اليمن  القريبة من 
التاآمرية، ل تخفي باأي حال ميلها اإىل 
وبدء  املا�سي  ف��رباي��ر  منذ  الكرملن 

بعرقلة الدميقراطية.
حتظى  ل  ال�����ت�����ي  ال����ل����ج����ن����ة،  ه��������ذه 
والناخبن  املحافظن  ل��دى  ب�سعبية 
يناير  يف  تفكيكها  �سيتم  الرتامبين، 
اجلمهوريون  ا����س���ت���ع���اد  اإذا  امل���ق���ب���ل 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى جم��ل�����س ال����ن����واب يف 
م�����ن رغبة  ال�����رغ�����م  ع���ل���ى  ن����وف����م����رب، 
واإدراًكا  عملهم.  موا�سلة  يف  اأع�سائها 
منهم لهذا الحتمال منذ اليوم الأول، 
فقد اأكملوا بالفعل معظم التحقيقات. 
قبل  كامل  تقرير  ن�سر  ينبغي  لذلك 

نهاية العام.

دعم اأوكرانيا اأكرث اإثارة للجدل؟
الن�سفية  النتخابات  ه��ذه  �ستخ�سع 
ل��ل��ت��دق��ي��ق ع���ن ك��ث��ب م���ن ق��ب��ل كييف 
اأن  ح����ي����ث  وب�����روك�����������س�����ل،  وم����و�����س����ك����و 
ب�سلطة  يتمتع  ال��ذي  ه��و  الكوجنر�س 
الإف����راج ع��ن الأم����وال ال��ازم��ة لدعم 

اإذا اأ�سبح الدميقراطيون اأقلية، فمن املرجح اأن ي�ساحب املاأزق الت�سريعي م�سهد �سيا�سي بائ�س

مارجوري تايلور جرين تريد اإجراءات عزل �سد بايدنت�سليح اوكرانيا �سيتحول من التوافق اىل عملية يل ذراع

املحكمة العليا �ساحة معركة حمتملة اي�سا

�ستكون النتيجة الرئي�سية ل�ستيالء املعار�سة على اأحد 
جمل�سي الكوجنر�ص هي تاأجيل طموحات البيت الأبي�ص

لن يحدث ال�سيناريو الأ�سواأ بالن�سبة للدميقراطيني، 
موجة حمراء كبرية يف جمل�ص النواب وجمل�ص ال�سيوخ

منت�سف املدة 2022:

ماذا لو خ�سر جو بايدن اأغلبيته يف نوفمرب...؟
•• الفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية ال�صيباين

الوليات  �ست�سهد  املقبل،  نوفمرب  م��ن  الثامن  يف   
اقرتاع  مع  لالنتخابات،  جديًدا  كبريا  يوًما  املتحدة 
�سيتم  اليوم،  ذلك  ويف   .2022 لعام  امل��دة  منت�سف 

القرتاع  �سناديق  اإىل  الأمريكيني  املواطنني  دعوة 
الكونغر�س  جمل�سي  ت�سكيل  ب�ساأن  ق��رار  لت��خ��اذ 
الكثري  وميليان  الت�سريعية  ال�سلطة  يتوليان  اللذين 

من �سيا�سة البالد.
اأع�سائه ل�ست  يف جمل�س ال�سيوخ، الذي يتم انتخاب 
اأي  ع��ام��ني،  ك��ل  املقاعد  ثلث  جتديد  يتم  �سنوات، 

وع�سرون  واح��د  منهم  العام،  هذا  وثالثني  خم�سة 
للحزب اجلمهوري واأربعة ع�سر للحزب الدميقراطي. 
يف جمل�س النواب، حيث تكون فرتة ولية امل�سوؤولني 

املنتخبني �سنتني، تكون جميع املقاعد على املحك.
تخرج  ل  قد  املبا�سر،  للرئي�س  مواتية  غري  تاريخًيا 
القاعدة.  عن  املقبل  لل�سهر  الن�سفية  النتخابات 

فعلى الرغم من العودة القوية جلو بايدن والأغلبية 
التي يتمتع بها منذ اأغ�سط�س يف ا�ستطالعات الراأي، 
على  واح��دة  انتزاع  على  ق��ادرون  اجلمهوريني  ف��اإن 
�سّلمنا  اإذا  الدميقراطيني،  من  املجل�سني  من  الأق��ل 
�ستكون  فماذا  املختلفة...  ال�ستطالعات  تقوله  مبا 

العواقب؟
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بالن�سبة للمحافظني، قد تكون الدعوة اإىل انتخابات ت�سريعية خماطرة �سبيهة بالنتحار

ع����ل����ى ال������رغ������م م��ن 
ا����س���ت���ق���ال���ة رئ��ي�����س��ة 
الربيطانية  ال����وزراء 
من  لي�س  ت��رو���س،  ليز 
ي�سوت  اأن  امل���ت���وق���ع 
الربيطانيني  ج��م��ي��ع 
عامة  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
وقت  اأي  يف  حمتملة 

قريب... ملاذا؟
الآن  حت��م��ل  ب���ات���ت    
الرقم القيا�سي لأق�سر 
ق�ساها  زم��ن��ي��ة  ف���رتة 
رئي�س حكومة يف تاريخ 

اململكة املتحدة.
حزب العمل يطالب بانتخابات �سابقة لأوانهاليز ترو�س تعّجلت الفرح

بعد ا�ستقالة ليز ترو�س:

ملاذا ل يعود الربيطانيون اإىل �سناديق القرتاع...؟
ال�سغط الإعالمي وال�سيا�سي قد يجرب املحافظني على الدعوة لنتخابات مبكرة

ا�ستقالتها  ت����رو�����س  ل���ي���ز  اأع���ل���ن���ت 
ي����وم اخل��م��ي�����س ب��ع��د 45 ي���وًم���ا يف 
داون���ي���ن���غ ����س���رتي���ت ���س��ّج��ل��ت وف����اة 
مالية  وعا�سفة  الثانية،  اإليزابيث 
ال�سيا�سة  ذاتية، ثم تغيري كامل يف 
الق���ت�������س���ادي���ة، وا����س���ت���ق���الت داخ���ل 

حكومتها. 
اأكتوبر   28 اجل��م��ع��ة  ي����وم  وق���ب���ل 
للمملكة  ي��ك��ون  اأن  يجب  اجل����اري، 
يف  ث���ال���ث  وزراء  رئ���ي�������س  امل���ت���ح���دة 
لي�س  ذل��ك،  وم��ع  �سهرين.  غ�سون 
م���ن امل��خ��ط��ط يف ال���وق���ت احل���ايل 
اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ت�����س��ري��ع��ي��ة على 
الرغم من دعوة املعار�سة العّمالّية 
اأو  الدميقراطين،  الليربالين  اأو 
رئي�سة الوزراء الإ�سكتلندية نيكول 

�ستورجيون... كيف نف�سر ذلك؟

ل �سيء يجرب املحافظني على 
الدعوة لنتخابات جديدة    

يف اململكة املتحدة، جتري 
النتخابات الت�سريعية نظرًيا كل 
5 �سنوات. وبالتايل، من املقرر 

•• عوا�صم-وكاالت

اأمريكيون  اأم��ن��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  اأف����اد 
ت��ع��م��ل على  اإي������ران  اأن  ل��ه��م  وح��ل��ف��اء 
اأ�سلحة  ب���ت���وري���د  ال���ت���زام���ه���ا  ت���ع���زي���ز 
للهجوم الرو�سي على اأوكرانيا، حيث 
اإر�سال طائرات دون  على  وافقت �سراً 
ط��ي��ار ه��ج��وم��ي��ة، ف�����س��ًا ع��م��ا و�سفه 
�سواريخ  اأول  ب��اأن��ه  امل�سوؤولن  بع�س 
اأر�س-اأر�س اإيرانية ال�سنع خم�س�سة 
الأوكرانية  امل���دن  ���س��د  ل��ا���س��ت��خ��دام 
ومواقع القوات، وفق تقرير ل�سحيفة 

“وا�سنطن بو�ست” الأمريكية.
ي�ساعد  اأن  ميكن  التقرير،  وبح�سب 
التدفق املتزايد لاأ�سلحة من طهران 
اإدارة  م�سوؤولو  يقول  م��ا  تعوي�س  يف 
املعدات  يف  فادحة  خ�سائر  اإنها  بايدن 
الع�سكرية الرو�سية منذ غزو مو�سكو 
�سريع  وت�����س��اوؤل  -�سباط،  ف��رباي��ر  يف 
املوجهة  ال��ذخ��ائ��ر  م��ن  امل��ع��رو���س  يف 
امل�ستخدم يف �سربات  النوع  بدقة من 

الأ�سبوع املا�سي �سد مدن اأوكرانية.
وكانت و�سائل اإخبارية م�ستقلة ن�سرت 
يف الأيام الأخرية �سوراً لبقايا ما يبدو 
ال�سنع  اإيرانية  م�سرية  طائرات  اأنها 
اأهداف  �سد  ���س��رب��ات  يف  ا�سُتخدمت 
اأوكرانية، مما اأثار ت�ساوؤلت حول نفي 
حليفتها  ت��زوي��د  ب�ساأن  املتكرر  اإي���ران 

�سغط 
اإعالمي و�سيا�سي

مع وجود رئي�س وزراء ثالث يف اأقل 
يزداد  اأن  املرجح  من  �سهرين،  من 
�سغط الراأي العام وو�سائل الإعام 
فاأّي  مبكرة.  انتخابات  اإىل  للدعوة 
اجلديد،  ال����وزراء  لرئي�س  �سرعية 
اإل من  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ي���ع���اد  ل����ن  ال������ذي 
ن�سطاء حزب  م��ن  األ��ف   170 قبل 

املحافظن؟
اأزم������ة اج��ت��م��اع��ي��ة، مع  يف خ�����س��م 
باملائة،   10 ح���وايل  يبلغ  ت�سخم 
اأن���ه م��ن ال�سعب على  ��ا  اأي�����سً ي��ب��دو 
تنفيذ  اجل����دي����د  ال���������وزراء  رئ���ي�������س 
���س��ي��ا���س��ة م��ال��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة دون 
اأوىل  ف����ف����ي  ����س���ع���ب���ي���ة.  م����واف����ق����ة 
ب�سعف  تذكريه  �سيتم  ال�سعوبات، 
الو�سع  ان  ي��ب��دو  ل��ذل��ك  �سرعيته. 
ال�سيا�سي لن يفك ولن يحل بدون 
ان هذا  غ���ري  ان��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة، 
امل�ستقبل  يف  الحتمال  بعيد  يبقى 

القريب.
عن لو جورنال دي دميان�س

ق��د قامت  اأوك��ران��ي��ا  وك��ان��ت  بو�ست”. 
غالبية  اأن  ب��ت��ق��دي��ر  منف�سل  ب�سكل 
ن�سرتها  ال��ت��ي  ط��ي��ار  دون  ال��ط��ائ��رات 
اأوكرانيا  ج��ن��وب  يف  م���وؤخ���راً  رو���س��ي��ا 

اإيرانية ال�سنع.
عاقاتها  موؤخراً  اأوكرانيا  وخف�ست 
على  رداً  م��ع ط��ه��ران  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اإيرانية  ط��ي��ار  دون  ط���ائ���رات  ظ��ه��ور 
ال�����س��ن��ع يف ���س��اح��ة امل���ع���رك���ة. واأ����س���ار 
فولودميري  الأوك�����������راين  ال���رئ���ي�������س 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي اإىل 
الأخرية  الرو�سية  اجلوية  ال�سربات 
يف معر�س حثه دول الناتو على تزويد 

باده باأنظمة دفاع جوي متطورة.
وق������ال م�������س���وؤول���ون اأوك����ران����ي����ون اإن 
الإيرانية تركت  الطائرات دون طيار 
عدة  دم���رت  ح��ي��ث  ب��ال��ف��ع��ل،  ب�سمتها 
اأ�سراراً  واأحل���ق���ت  اأوك��ران��ي��ة  دب���اب���ات 
�سربات  يف  املدنية  التحتية  بالبنية 
متكررة يف الأ�سابيع الثاثة املا�سية.

و�سول  اإن  ال�سواريخ  خ��رباء  وي��ق��ول 
�سواريخ اأر�س-اأر�س قد يوفر لرو�سيا 
الذي  الوقت  اأ�سلحة جديدة قوية يف 
الأرا�سي  كييف  ق���وات  ف��ي��ه  ت�ستعيد 
ع���ل���ي���ه���ا عرب  ال�����س����ت����ي����اء  ال����ت����ي مت 
و�سرق  جنوب  م��ن  �سا�سعة  م�ساحات 
اأوكرانيا، وهي جناحات ترجع جزئياً 

اإىل املدفعية التي قدمها الغرب.

اإجراء النتخابات القادمة يف نهاية 
عام 2024 -مطلع عام 2025. 

وكان بوري�س جون�سون قد فاز 
بالنتخابات الت�سريعية الأخرية يف 
دي�سمرب 2019 بعد اأ�سهر قليلة 

من توليه ال�سلطة ليحل حمل 
ترييزا ماي.

ل��ك��ن م��ن��ذئ��ذ، ا���س��ط��ر اإىل ترك     
من�سبه، بعد معار�سة، ب�سكل خا�س، 
املحافظن  اأ����س���دق���ائ���ه  ق��ب��ل  م���ن 

 )650 اأ�سل  )م��ن  النواب  جمل�س 
العمل  ب��امل��ائ��ة حل���زب   32 م��ق��اب��ل 
ق���ي���ادة  حت����ت  م����ق����ع����ًدا(  )و202 
ج���ريمي���ي ك����ورب����ن. وم�����ن خال 
رف�س الدعوة اإىل انتخابات مبكرة، 
رئي�س  يتمكن  اأن  املحافظون  ياأمل 
الوزراء اجلديد من ا�ستعادة نقاط 
يف ال����راأي ال��ع��ام م��ن اأج���ل الوقوف 
اأم����ام ال��ن��اخ��ب��ن ب��ج��رع��ة اأك���رب من 

الوك�سيجن ال�سيا�سي.

ال���ع���م���ال، ل��ك��ن��ه مل ي���ف���ز اأب��������ًدا يف 
انتخابات عامة )خ�سر عام 2010 
اأم�����ام دي��ف��ي��د ك����ام����ريون(. ويف كل 
الح������وال، مي��ك��ن ل��رئ��ي�����س ال����وزراء 
حل الربملان )مبوافقة امللك( ولكن 
اأن  ب��ذل��ك. ومي��ك��ن  ���س��يء يلزمه  ل 
حتدث العودة اإىل �سناديق القرتاع 
ال��ت�����س��وي��ت على  ���ا يف ح���ال���ة  اأي�������سً
اقرتاح حجب الثقة عن احلكومة. 
بعيدة  ت��زال  الفر�سية ل  لكن هذه 

الف�سائح.  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ب�����س��ب��ب 
�سهرين  ترو�س  ليز  بديلته  �ستبقى 
ف��ق��ط ع��ل��ى راأ�����س ال��ب��اد. ومب���ا اأّن 
يحتفظون  ي��زال��ون  ل  امل��ح��اف��ظ��ن 
فا  العموم،  جمل�س  يف  بالأغلبية 
بالدعوة  ال��وزراء  رئي�س  يلزم  �سيء 

اإىل اإجراء انتخابات.
امل��ا���س��ي، خ��ل��ف ج����وردون براون  يف 
رئ���ي�������س ال���������وزراء ت�����وين ب���ل���ري عام 
حلزب  زع���ي���ًم���ا  واأ����س���ب���ح   ،2007

 24( املحافظن  ح��زب  ب��ن  نقطة 
باملائة( والعمل )52 باملائة(، وفق 
م��ع��دل دي��ل��ي ت��ل��غ��راف. وم���ع مثل 
�سيخاطر  ال����س���ت���ط���اع���ات،  ه����ذه 
الأغلبية  ب���ف���ق���دان  امل���ح���اف���ظ���ون 
بالإ�سافة اإىل ع�سرات اأو حتى مئات 

املقاعد.
ف����از   ،2019 ع�������ام  ل����ل����ت����ذك����ري، 
املحافظون بقيادة بوري�س جون�سون 
يف  م��ق��ع��ًدا  و365  ب��امل��ائ��ة   44 ب���� 

اأغلبية  للمحافظن  لأن  الحتمال 
مطلقة يف الربملان.

... خا�سة اأنها
 لي�ست من م�سلحتهم

تكون  ق��د  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ن،  بالن�سبة 
ت�سريعية  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ال���دع���وة 
خم�����اط�����رة ����س���ب���ي���ه���ة ب���الن���ت���ح���ار. 
ال����ف����ج����وة يف  ت���ب���ل���غ  ال�������واق�������ع،  يف 
ا���س��ت��ط��اع��ات ال������راأي ح��ال��ًي��ا 30 

اأكد  كما  الأ�سلحة.  هذه  مبثل  رو�سيا 
ا�ستخدام  علناً  البنتاغون  م�سوؤولو 
ال���ط���ائ���رات دون ط��ي��ار الإي���ران���ي���ة يف 
ف�سًا  الرو�سية،  اجل��وي��ة  ال�سربات 
بع�س  اإ�سقاط  يف  اأوكرانيا  جن��اح  عن 

الطائرات دون طيار.
اإي����ران  دور  اإىل  وا���س��ح��ة  اإ����س���ارة  ويف 
املو�سع كمورد ع�سكري ملو�سكو، اأر�سلت 
 18 يف  رو�سيا  اإىل  م�سوؤولن  طهران 
اللم�سات  ل��و���س��ع  -اأي����ل����ول  ���س��ب��ت��م��رب 
اأ�سلحة  الأخرية على �سروط �سحنات 
اإ����س���اف���ي���ة، مب���ا يف ذل����ك ن���وع���ان من 
���س��واري��خ اأر����س-اأر����س اإي��ران��ي��ة، وفق 
للوليات  حليفة  دولة  من  م�سوؤولن 
تراقب  التقرير،  ي�سمها  مل  املتحدة، 

عن كثب ن�ساط الأ�سلحة الإيرانية.

�سواريخ فاحت وذو الفقار
وي����وؤك����د ت��ق��ي��ي��م ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي متت 
م�����س��ارك��ت��ه يف الأي��������ام الأخ��������رية مع 
والأمريكين  الأوكرانين  امل�سوؤولن 
اأن �سناعة الأ�سلحة الإيرانية ت�ستعد 
فاحت  ����س���واري���خ  م���ن  اأوىل  ل�����س��ح��ن��ة 
�ساروخان  وه��م��ا  ال��ف��ق��ار،  وذو   110
بالي�ستيان اإيرانيان معروفان ق�سريا 
املدى قادران على �سرب اأهداف على 
م�سافات 300 و700 كيلومرت على 
التوايل. واإذا مت تنفيذ تلك العملية، 

كا النوعن ومت حتليلها وت�سويرها 
يف الأ�سابيع الأخرية. ويبدو اأن رو�سيا 
اأع��ادت طاء هذه الأ�سلحة ومنحتها 

اأ�سماء رو�سية.
اإن  امل���ط���ل���ع���ون  امل���������س����وؤول����ون  وق�������ال 
زاروا  اإي��ران��ي��ن  ف��ن��ي��ن  م�ست�سارين 
املناطق التي ت�سيطر عليها رو�سيا يف 
تعليمات  لتقدمي  الأخ���رية  الأ�سابيع 

ب�ساأن ت�سغيل الطائرات امل�سرية.
وامتنعت وكالت املخابرات الأمريكية 
عن التعليق على تقارير عن �سحنات 
ل��رو���س��ي��ا. ومل يرد  اإي���ران���ي���ة م��ع��ل��ق��ة 
م�������س���وؤول���ون رو������س واإي����ران����ي����ون على 
ط��ل��ب��ات ل�������اإدلء ب��ت�����س��ري��ح��ات يوم 
�سواريخ  ح���ول  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  ال�سبت 

اإيرانية موجهة لرو�سيا.
وك������ان وزي������ر اخل����ارج����ي����ة الإي�������راين 
اأن  اأمري عبداللهيان، قد ذكر  ح�سن 
“جمهورية اإيران الإ�سامية مل ولن 
تقدم اأي �ساح ل�ستخدامه يف احلرب 
يوم  م��ك��امل��ت��ه  بح�سب  اأوكرانيا”،  يف 
ال�سبت مع نظريه الربتغايل، قائًا: 
من  ج��ان��ب  ك���ل  ت�����س��ل��ي��ح  اأن  “نعتقد 

جوانب الأزمة �سوف يطيل احلرب«.
ومت اإطاع حكومة كييف على الأدلة 
املخابراتية  ال��ت��ق��اري��ر  وراء  ال��ك��ام��ن��ة 
م�سوؤول  ����س���رح  ح�����س��ب��م��ا  اجل����دي����دة، 
“وا�سنطن  ل�����س��ح��ي��ف��ة  اأوك�����������راين 

الك�سف  ع������دم  ����س���ري���ط���ة  بو�ست” 
اأ���س��م��ائ��ه��م وج��ن�����س��ي��ات��ه��م ب�سبب  ع���ن 
احل�سا�سيات ال�سديدة املحيطة بجهود 

جمع املعلومات ال�ستخبارية.

هذه  ملثل  ت�سليم  اأول  ذل��ك  ف�سيكون 
بداية  م��ن��ذ  رو���س��ي��ا  اإىل  ال�����س��واري��خ 

احلرب.
“وا�سنطن  اإىل  م�����س��وؤول��ون  وحت���دث 

ت�سليم طائرات دون طيار، من طراز 
القيادة  اإىل  ومهاجر-6،  ����س���اه���د 
اأوكرانيا.  يف  ل�ستخدامها  الرو�سية 
بقايا  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  وا�ستعادت 

م�سريات طراز
 �ساهد ومهاجر-6

ويف اأغ�سط�س -اآب، اأ�سار بع�س هوؤلء 
ب����داأت يف  اأن ط��ه��ران  اإىل  امل�����س��وؤول��ن 

ميلوين ت�ستلم من�سبها على راأ�ص احلكومة اليطالية 

ق�سة تهز تون�ص.. طفلة ال�3 اأعوام تهاجر وحيدة اإىل اإيطاليا

•• روما-اأ ف ب

كرئي�سة  مهامها  ميلوين  جورجيا  ا�ستام  م��ع  ايطاليا  يف  �سفحة  ُت��ط��وى 
الأك��رث ميينية  ال��وزراء  الد�ستورية كرئي�سة  اليمن  تاأديتها  للحكومة، غداة 
ايطاليا  تراأ�س حكومة  ال��ذي  دراغ��ي،  و�سّلم ماريو   .1946 اإيطاليا منذ  يف 
يف �سباط فرباير 2021، ال�سلطة لزعيمة حزب “فراتيلي ديتاليا” )اإخوة 
08،30 بتوقيت غرينت�س يف ق�سر  ايطاليا( اليميني املتطرف عند ال�ساعة 
كيجي مقر احلكومة، على اأن ُتعقد اأول جل�سة للحكومة عند العا�سرة بتوقيت 
غرينت�س. ويقوم دراغي خال املرا�سم بت�سليم قميلوين رمزيا اجلر�س الذي 

ي�ستخدمه رئي�س جمل�س الوزراء لتنظيم املناق�سات يف احلكومة.
املفو�سية  واأع��رب الحت��اد الأوروب��ي، بروؤ�ساء هيئاته الكربى الثاث رئي�سة 
�سارل مي�سال  الأوروب���ي  املجل�س  اأور���س��ول فون دير لين ورئي�س  الأوروب��ي��ة 
ورئي�سة الربملان الأوروبي روبرتا ميت�سول، ال�سبت عن ا�ستعداده “للتعاون” 
مع حكومة ميلوين. و�سكرت ميلوين القادة الأوروبين، قائلة اإنها “م�ستعدة 
اليطالية  �ستامبا”  “ل  �سحيفة  وع��ن��ون��ت  م��ع��ه��م.  للعمل”  ومتحم�سة 

“كوريريي ديا  فيما كتبت �سحيفة  اأوروبي”،  اأول ظهور  “ميلوين،  الأحد 
ال�24 اليمن  اأّدت ميلوين ووزراوؤه��ا  �سريا” “ميلوين: اإىل العمل، بفخر«. 
الد�ستورية �سباح ال�سبت يف ق�سر كويرينايل الرئا�سي يف روما، اأمام الرئي�س 
�ست  وُعّينت  وال��ق��وان��ن«.  الد�ستور  “احرتام  متعهدين  ماتاريا،  �سريجيو 
ن�ساء فقط يف منا�سب وزارية، واأوِكلت اإليهن وزارات �سغرية. حّققت ميلوين 
)45 عاما( فوزا تاريخيا يف النتخابات الت�سريعية الإيطالية يف 25 اأيلول 
للفا�سين  ديتاليا”  “فراتيلي  حزبها  ���س��ورة  تلميع  م��ن  ومتكنت  �سبتمرب 
الفا�سي  الديكتاتور  ت��ويل  على  بال�سبط  ق��رن  بعد  ال�سلطة  واعتاء  اجل��دد 
بينيتو مو�سوليني احلكم يف بادها، وقد اأعربت ميلوين �سابقاً عن اإعجابها 
اإيطاليا، ثالث اقت�ساد يف منطقة  اإذ ت�سهد  به. تواجه ميلوين مهمة �سعبة، 
ب�سبب  �سعباً  اقت�سادياً  و�سعاً  الأخ��رى،  الأوروبية  ال��دول  غرار  على  اليورو، 
ائتافها  وح��دة  حفظ  ميلوين  على  �سيتعّن  كما  والت�سخم،  الطاقة  اأزم��ة 

الذي يعاين انق�سامات. تتمتع ميلوين، مع �سريكيها يف الئتاف زعيم حزب 
الرابطة اليميني املتطرف ماتيو �سالفيني ورئي�س الوزراء ال�سابق زعيم حزب 
“فورت�سا ايطاليا” �سيلفيو برل�سكوين، بالأكرثية املطلقة يف جمل�سي النواب 
وال�سيوخ. عك�ست الت�سكيلة الوزارية اجلديدة رغبة ميلوين يف طماأنة �سركاء 
روما القلقن من حكم رئي�سة الوزراء الأكرث ميينية والأكرث ت�سكيكاً بجدوى 

الحتاد الأوروبي يف اإيطاليا منذ 1946.
يف  ت��اج��اين  اأنطونيو  الأوروب����ي  للربملان  ال�سابق  الرئي�س  تعين  ���س��اأن  وم��ن 
من�سب نائب رئي�سة الوزراء ووزير اخلارجية، وهو ع�سو يف فورت�سا ايطاليا، 
املعتدل يف  اجلناح  وهو ممثل  القت�ساد  وتويل جانكارلو جاورجيتي حقيبة 
“الرابطة” وقد توىل حقيبة وزارية يف حكومة رئي�س الوزراء ماريو دراغي 
املنتهية وليتها، اأن يطمئن بروك�سل. ويتوّقع اأن تكون مهمة ميلوين �سعبة 
ا اأن ائتافها ُيظهر ت�سّدعات. يتقّبل كل من �سالفيني وبرلو�سكوين  خ�سو�سً

تويل ميلوين ال�سلطة على م�س�س بعد اأن فاز حزبها ب�26 باملئة من الأ�سوات 
يف النتخابات، مقابل 8 يف املئة فقط ل�”فورت�سا ايطاليا” و9 باملئة للرابطة. 
رو�سيا،  مواجهة  يف  اأوك��ران��ي��ا  ولدعم  لاأطل�سي  امل��وؤي��دة  ميلوين  وا�سطّرت 
“اإعادة  اأكد  اإذ  اإىل مواجهة مواقف برلو�سكوين املثرية للجدل هذا الأ�سبوع 

التوا�سل” مع بوتن واألقى بامل�سوؤولية يف حرب اأوكرانيا على كييف.
يتجزاأ”  ل  “جزء  ايطاليا  اأن  م��وؤك��دًة  الأرب��ع��اء  م�سارها  ميلوين  واأو���س��ح��ت 

و”براأ�س مرفوع” من اأوروبا وحلف �سمال الأطل�سي.
وهي ر�سالة لقت ا�سداء ايجابية يف وا�سنطن وكييف وحلف �سمال الأطل�سي 

الذي وجه اأمينه العام ين�س �ستولتنربغ “تهانيه” اإىل ميلوين.
يف وا�سنطن، هناأ الرئي�س الأمريكي جو بايدن ال�سبت رئي�سة الوزراء موؤكداً 

اأنه “يتطلع” ملوا�سلة العمل معها فوراً ل�سالح اأوكرانيا.
“يتطلع  ان��ه  تويرت  على  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك����راين  الرئي�س  وق��ال 
اإيطاليا  �ستقف  “ل�ستم وحدكم!  واأجابته ميلوين  املثمر”.  التعاون  ملوا�سلة 
اأج��ل حريته  من  ينا�سل  ال��ذي  ال�سجاع  الوك���راين  ال�سعب  اإىل جانب  دائما 

و�سام �سرعي«.

•• تون�س-وكاالت

ت�سهد ظاهرة الهجرة غري النظامية 
اأوروبا،  تون�س يف اجتاه  �سواحل  من 

ان��ت�����س��ارا م��ل��ح��وظ��ا، لتفرز  ال�����س��واح��ل الإي��ط��ال��ي��ة،  ن��ح��و  وب�سكل خ��ا���س 
و�سف  بح�سب  خطرية،  وعواقب  �سلبية  واقت�سادية  اجتماعية  تداعيات 
منظمات اجتماعية وحقوقية اأدانت �سمت ال�سلطات مما اأدى لت�ساعف 

اأعداد الهالكن واملفقودين يف رحات الهجرة ال�سرية.
وجاءت ق�سة الطفلة البالغة من العمر 3 اأعوام فقط والتي اأبحرت من 
�سواحل حمافظة املن�ستري التون�سية، نحو جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، 
الأو�ساط الجتماعية  اأحد من والديها مرافقا لها، لتهز  اأن يكون  دون 
كان  التفاعات  م��ن  موجة  وتثري  ال��ب��اد،  يف  واحلقوقية  والإع��ام��ي��ة 
ال�سلطات  م��ن  “دفعا”  و�سفه  مب��ا  وم��ن��ددا  للحادثة  م�ستنكرا  اأك��رثه��ا 

لل�سباب والأطفال وحتى الر�سع نحو الرمتاء يف “قوارب املوت«.
التوا�سل  �سبكات  على  و���س��ور  فيديو  مقاطع  ت��داول��وا  تون�سيون  وك��ان 
الجتماعي لطفلة عمرها ل يتعدى 3 �سنوات، و�سلت يف غ�سون الأ�سبوع 
املا�سي اإىل جزيرة لمبيدوزا الإيطالية مع جمموعة من املهاجرين غري 
النظامين على منت زورق بحري قبل اأن يتم اإيقافه من قبل ال�سرطة 
الإيطالية، واعتقال كل من كانوا على متنه يف مركز لإيواء املهاجرين، 

با�ستثناء الطفلة التي مت الحتفاظ بها لدى ال�سلطات الإيطالية.
يتاأهب مع  ك��ان  الطفلة  وال��د  ف��اإن  تون�س،  اإعامية يف  وبح�سب م�سادر 

زوجته وابنتيه لجتياز احلدود البحرية خل�سة، يف رحلة من بن ع�سرات 
باجتاه  التون�سية  ال�سواحل  من  يوميا  تنطلق  التي  ال�سرية  ال��رح��ات 
اإيطاليا، لكن الأب وبعد اأن اأركب ابنته القارب، عاد ليحمل زوجته وابنته 
الكربى اإل اأنه فوجئ عند الو�سول باأن املركب اأبحر نحو اإيطاليا دون 

انتظار بقية الركاب.

ماأ�ساة الطفولة يف تون�س
ال�سلطات  حمملة  احل���ادث���ة  ع��ق��ب  ت��ون�����س  يف  الأف���ع���ال  ردود  وت��ه��اط��ل��ت 
م�سوؤولية ما يحدث يوميا على ال�سواحل من رحات غري نظامية تنتهي 
اأغلبها بغرق املركب ووفاة اأو فقدان كل من هم على متنه، فيما اتهمت 
منظمات حقوقية وجمعيات خا�سة، احلكومة، بدفع هوؤلء للبحث عن 
لقمة العي�س يف اأوروبا بعد اأن يئ�سوا من الو�سع الجتماعي والقت�سادي 

املرتدي يف الباد والذي يزداد احتقانا يوما بعد يوم.
اأذنت  احلكومة  اأن  تون�س  يف  والهجرة  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  واأعلنت 
ذات  الطفلة  لتاأمن عودة  اإيطاليا  اإىل  الطفولة  باإر�سال مندوب حماية 

الأربع �سنوات التي كانت �سحية رحلة هجرة غري نظامية.
عملية  اإث��ر  “على  اأن��ه  ر�سمي  بيان  يف  اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزارة  وق��ال��ت 

تون�سية  طفلة  �سحّيتها  الإيطالية  ال�سواحل  اإىل  نظامية  غري  هجرة 
والهجرة  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  ف��اإن  عائلتها،  باأفراد  م�سحوبة  غري 
والتون�سين باخلارج تبلغ الراأي العام اأن بعثتها الدبلوما�سية وم�ساحلها 
ت�سلم  منذ  امل��و���س��وع،  ل��ه��ذا  مطلقة  اأه��م��ي��ة  ت��ويل  باإيطاليا  القن�سلية 
ال�سلطات الإيطالية للطفلة، وذلك من خال املتابعة احلثيثة والتن�سيق 
اأجل  من  املخت�سة،  الإن�سانية  واملنظمات  الإيطايل  اجلانب  مع  امل�ستمر 
تاأمن �سامتها وتوفري الإحاطة ال�سحية والنف�سية الازمة لها حيث 

مّت اإيواوؤها مبركز خمت�س لرعاية الأطفال.«
اأخرى  م��ّرة  العملية ُترتجم  “اإن هذه  قائلة:  بيانها  ال��وزارة يف  وتابعت 
حتى  ت�ستثِن  مل  التي  جرائم  م��وال  غري  الهجرة  �سحايا  عديد  ماأ�ساة 
اأكدت يف جميع  اأن تون�س  الأطفال والّر�سع.«. وك�سفت وزارة اخلارجية 
الدولية  املجموعة  حتمل  ���س��رورة  على  والإقليمية  الدولية  امل��وؤمت��رات 
اعتماد  ع��رب  ومكافحتها  الظواهر  ه��ذه  لح��ت��واء  املُ�سرتكة  مل�سوؤوليتها 
الأمنية  املعاجلة  على  فقط  تقت�سر  ل  الأبعاد  وُمتعّددة  �ساملة  ُمقاربة 
واإمّنا تقوم على ت�سّور عملي للتنمية املت�سامنة واملتكافئة �سواء يف دول 

املن�ساأ اأو العبور.
حلقوق  التون�سي  امل��ر���س��د  رئي�س  الكبري  عبد  م�سطفى  اأع���رب  ب���دوره 

التي  للحادثة  اأ���س��ف��ه  ع��ن  الن�����س��ان 
تعد ماأ�ساة حقيقية، بح�سب تعبريه، 
نيوز  ل�سكاي  م�سيفا يف ت�سريحات 
كثب  ع��ن  يتابع  امل��ر���س��د  اأن  عربية 
حالة الطفلة ويجري ات�سالت �سواء مع منظمات وجمعيات يف تون�س اأو 

يف اإيطاليا لتوفري الرعاية النف�سية الازمة للطفلة.
وقال عبد الكبري: “من خال التحريات التي قمنا بها فاإن الطفلة هي 
من مواليد �سنة 2019 وعمرها ثاث �سنوات، نحن على ات�سال ببع�س 
الازمة  العناية  لتوفري  اإيطاليا  يف  احلقوقية  واملنظمات  اجلمعيات 
بالطفلة التي ل تعدو اأن تكون �سوى �سحية لتيار الهجرة غري النظامية 
الذي ا�ستفحل بدرجة غري م�سبوقة يف تون�س خال ال�سنوات الأخرية.«

وبح�سب رئي�س املر�سد التون�سي حلقوق الإن�سان، فاإن احلالة الجتماعية 
وال�سحية لعائلة الطفلة كانت الدافع الأ�سا�سي لوالدها ليخو�س رحلة 
هجرة �سرية مع زوجته وابنتيه، وتابع: “ح�سب املعطيات التي بحوزتنا 
فاإن البنت الكربى التي تعاين من م�ساكل �سحية يف القلب وت�ستوجب 
العاج خارج تون�س كانت دافعا للعائلة للهجرة ب�سفة جماعية، لكن ذلك 
ل ميكن اأن يكون مربرا للمخاطرة بحياة افراد العائلة وتعري�س طفلة 

ر�سيعة للخطر املحدق بحياتها.«
املر�س  ب��ح��ال��ة  الب  ع��ل��ي��ه  اأق�����دم  م���ا  ب����ررت  ج��م��ع��ي��ات  “هناك  وت���اب���ع: 
بها  تقوم  رح��ات مماثلة  نحو  املجال  يف�سح  قد  ذل��ك  لكن  واخل�سا�سة 

عائات باأكملها نحو ال�سواحل الإيطالية.«

•• الفجر -خرية ال�صيباين

هذه هي تفا�سيل ت�سليح اإيران لرو�سيا
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التاد الأوروبي م�ستعد للتعاون مع حكومة ميلوين
•• روما-اأ ف ب

ميلوين  ج��ورج��ي��ا  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  امل��ت��ط��رف  اليمن  زعيمة  اأدت 
العمل عن قرب  للوزراء، وتعهدت  رئي�سًة  الد�ستورية  اليمن 
يف  حلفائها  نظر  وجهات  تباين  رغ��م  الدولين  �سركائها  مع 
ال��ع��ام حللف  الأم���ن  م��ن  تهنئة  ر�سالة  وردا على  الئ��ت��اف. 
على  “اأنا  ميلوين  غ��ردت  �ستولتنربغ  ين�س  الأطل�سي  �سمال 
اأك����رث م��ن جم���رد حتالف  ا���س��ت��ع��داد للعمل م��ع ال��ن��ات��و، ه���ذا 
ع�سكري: اإنه ح�سن من القيم امل�سرتكة لن نتوقف عن الدفاع 
عنه«. واأظهرت ميلوين الإيجابية نف�سها يف ردها على تهنئة 
الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي، اإذ قالت “اإيطاليا 

ال�سجاع  الأوك����راين  ال�سعب  جانب  اإىل  دائ��م��ا  و�ستظل  كانت 
الذي ينا�سل من اأجل حريته ومن اأجل ال�سام ال�سرعي«.

اأوكرانيا  ودع��م  الأطل�سي  م��ع  ق��رب  ع��ن  العمل  تعهدها  لكّن 
الئتافية  ���س��ري��ك��ي��ه��ا يف ح��ك��وم��ت��ه��ا  م���واق���ف  م���ع  ي��ت��ن��اق�����س 

واللذين ُيعتربان مقرَبن من رو�سيا.
�سالفيني من  املتطرف ماتيو  اليميني  الرابطة  فزعيم حزب 
طويلة،  فرتة  منذ  بوتن  فادميري  بالرئي�س  املعجبن  اأ�سد 
وكذلك رئي�س الوزراء ال�سابق �سيلفيو برل�سكوين زعيم حزب 

فورت�سا اإيطاليا.
عن  فيه  يتحدث  لربل�سكوين  ت�سجيل  ���ُس��ّرب  الأ�سبوع  وه��ذا 
وبن  بينه  املتبادلة  وال��ه��داي��ا  مو�سكو  م��ع  ال��داف��ئ��ة  عاقاته 

بوتن، اإ�سافة اىل حتميلة زيلين�سكي م�سوؤولية احلرب.
دير لين،  فون  اأور�سول  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�سة  وكتبت 
رئي�سة  بتعيينها  ميلوين  جورجيا  “نهنئ  تويرت  على  ال�سبت 
اأ�سافت “اأتطلع  للوزراء، وهي اأول امراأة ت�سغل هذا املن�سب”. 
اإىل تعاون بناء مع احلكومة اجلديدة يف مواجهة التحديات 

التي يجب اأن نواجهها معا«.
اأوىل  “مكاملة  اأج��رت  باأنها  تويرت  على  �سرورها  عن  واعربت 
جيدة” مع امل�سوؤولة الإيطالية، م�سيفة “�سنعمل مًعا ملواجهة 

التحديات ال�سعبة حاليا، من اأوكرانيا اإىل م�ساألة الطاقة«.
مًعا  “فلنعمل  مي�سال  �سارل  الأوروب���ي  املجل�س  رئي�س  وكتب 
مل�سلحة اإيطاليا والحتاد الأوروب��ي«. وكان الحتاد الأوروبي 

اأعرب عن حذره بعد فوز اليمن املتطّرف يف اإيطاليا.
يف وا�سنطن، هناأ الرئي�س الأمريكي جو بايدن ال�سبت رئي�سة 
اأنه “يتطلع” ملوا�سلة العمل معها  الوزراء الإيطالية موؤكداً 
ف���وراً ل�سالح اأوك��ران��ي��ا. وب��اي��دن م��ن اأوائ���ل ال��ق��ادة الدولين 
�سولت�س  اأولف  الأمل���اين  امل�ست�سار  هناأ  كما  مليلوين.  املهّنئن 
موا�سلة  اإىل  “اأتطلع  قائا  ت��وي��رت،  ع��رب  ر�سالة  يف  ميلوين 
العمل من كثب مع اإيطاليا يف الحتاد الأوروبي وحلف �سمال 

الأطل�سي وجمموعة ال�سبع«.
واأ����س���ادت زع��ي��م��ة ال��ي��م��ن امل��ت��ط��رف ال��ف��رن�����س��ي م��اري��ن لوبن 
ب��ح��ك��وم��ة م��ي��ل��وين ق��ائ��ل��ًة “يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء اأوروب�������ا، ي�سل 

الوطنيون اإىل ال�سلطة ومعهم اأوروبا التي نطالب بها«.

ل�ستعادة الثقة.. طالبان تالحق داع�ص ب�سربات جديدة

وطالبان واملدنين.
ي��ت��ب��ادل م��ع ط��ال��ب��ان ال��ع��داء، فهي 
اإىل  يهدف  تنظيما دخيا  تعتربه 
يعترب  وداع�س  اأفغان�ستان،  ابتاع 
ع��ق��ب��ة يف حت��ق��ي��ق هذا  ط���ال���ب���ان 

الهدف.

الت�������ي  ط��ال��ب�����������������������ان  ع��ك�����س  ع��ل��ى 
ت��ع��ت��م��������������������������د ع��ل��ى الأف��غ��������������������������ان يف 
عدة  من  داع�س  يتكون  تكوينه�������ا، 

جن�سيات.
ا����س���ت���ه���دف���ت ع���م���ل���ي���ات���ه ال����ق����وات 
الأفغانية والأمريكية والباك�ستانية 

•• كابول-وكاالت

ت�سفية  ط��ال��ب��ان  ح��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
“داع�س-  تنظيم  اأع�����س��اء  م��ن   6
اأمنية  عملية  خ���ال  خرا�سان”، 
ت�سعيد  �سمن  كابل،  العا�سمة  يف 
الإرهابي  التنظيم  �سد  عملياتها 
الذي اأحرجها يف الداخل واخلارج 

بكرثة هجماته.
اأفغان  �سيا�سيون  حمللون  وت��وق��ع 
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  حت�����دث�����وا 
املقبلة  الأي���ام  ت�سهد  اأن  عربية”، 
طالبان  ب���ن  اأ����س���ر����س  م���واج���ه���ات 

وداع�س.
و�����س����ّرح ق�����اري ي��و���س��ف اأح���م���دي، 
طالبان،  ح���رك���ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
ال�سبت، باأن قوات الأمن ا�ستهدفت 
ع��ن��ا���س��ر داع�������س يف خم���ب���اأ جل����اأوا 
تنفيذ  م�����س��ارك��ت��ه��م يف  ب��ع��د  اإل���ي���ه 
الأخرية،  الأيام  هجومن كبريين 
اأكرب  وزي���ر  م�سجد  على  اأح��ده��م��ا 
“كاج”  معهد  على  والآخ����ر  خ���ان، 

التعليمي، اأ�سفر عن مقتل ع�سرات 
الطالبات.

اأ�سبوع  ب��ع��د  العملية  ه���ذه  وت��اأت��ي 
خرا�سان”  “داع�س-  اإع����ان  م��ن 
اإبراهيم  “اأبو  قتلت  ط��ال��ب��ان  اأن 
خال  ق��ادت��ه،  اأح��د  اخلرا�ساين”، 
مداهمة قوات اأمنية لبيت يختبئ 
داخله، كما ورد يف �سحيفة “النباأ” 

التابعة للتنظيم.
“داع�س-  ���س��د  ط��ال��ب��ان  وت�سعيد 
يف  ب��رغ��ب��ت��ه��ا  م��دف��وع  خرا�سان”، 
بعد  اهتزت  التي  �سورتها  حت�سن 
�سل�سلة هجمات داع�سية ا�ستهدفت 
احلركة ذاتها، واملدنين، وم�سالح 
اأج��ن��ب��ي��ة، اأظ��ه��رت ط��ال��ب��ان عاجزة 
عن حتقيق الأمن، �سمن خمطط 
احلكم  ع���ن  لإزاح���ت���ه���ا  “داع�س” 
اأفغان�ستان  وال�ستياء عليه و�سم 

خلافته املزعومة.

ا�ستعادة الثقة
ال���ب���اح���ث ال�����س��ي��ا���س��ي الأف����غ����اين، 

فرتات متباعدة، لإثبات وجوده.

عداء قدمي
“داع�س-  ع��������داء  اأ������س�����ب�����اب  م�����ن 
رف�سها  ل���ط���ال���ب���ان  خرا�سان” 
بتنفيذ  اخل��ا���س��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
الأجنبية  امل�����س��ال��ح  ���س��د  ه��ج��م��ات 
اأرا�سيها  واتخاذ  اأفغان�ستان،  داخل 
ق���اع���دة ل�����س��ّن ه��ج��م��ات ع��ل��ى دول 

اجلوار.
ورجح الدكتور ف�سل الهادي وزين، 
رئي�س مركز اأفغان�ستان للدرا�سات، 
ب��ن طالبان  امل��واج��ه��ات  ت����زداد  اأن 
و”داع�س- خرا�سان” �سرا�سة، لكن 
اأو عنا�سر من تنظيم  اأفراد  مقتل 
“داع�س خرا�سان” لن يكون موؤثرا 

بال�سكل الكايف لإ�سعاف التنظيم.
 224 اأعلن داع�س م�سوؤوليته عن 
احلكم  طالبان  تويل  منذ  هجوما 
يف اأغ�سط�س 2021، ح�سب موقع 
“�سايت” املتخ�س�س يف اجلماعات 

املتطرفة.

ال�سابق  املحا�سر  بهري،  اهلل  عبيد 
باجلامعة الأمريكية يف اأفغان�ستان، 
�سد  ط��ال��ب��ان  “انتفا�سة”  ي��رج��ع 

“داع�س- خرا�سان” اإىل:
ال��ت��ي نفذها  ال��ك��ث��ي��ف��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
داع�س بهدف هز الثقة يف حكومة 

طالبان.
م���وق���ف امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل ال����ذي 
ق����ادرة على  غ��ري  ط��ال��ب��ان  اأن  راأى 

مواجهة الإرهاب.
النف�سية  احل����������رب  م�����واج�����ه�����ة 
والإع��ام��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا داع�س 
���س��������������������د ط��ال��ب��������������������ان يف ال���داخ���ل 

واخلارج.
تكرار العمليات الناجحة لطالبان 
حماولة  �سد “داع�س- خرا�سان”، 
حتقيق  ع���ل���ى  ق����درت����ه����ا  لإث�����ب�����ات 

الأمن.
ل��ك��ن ب��ه��ري ي���رى يف ال��وق��ت ذات���ه، 
على  الق�ساء  املمكن  غري  من  اأن��ه 
اأن  م��ت��وق��ع��ا  ت����ام،  ب�سكل  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
على  ول��و  عمليات،  تنفيذ  ي��ح��اول 

تاريخ «داع�س خرا�سان«
2015، باأفغان�ستان كفرع  تاأ�س�س 
2014 يف  ال����ذي ظ��ه��ر  ل��داع�����س 

�سوريا والعراق.
واآ�سيا  اآ�سيا  جنوب  عملياته  نطاق 

الو�سطى.

اأبرز الهجمات:
يف اأكتوبر 2021 ا�ستهداف داع�س 
م�سجدا لل�سيعة بولية قندوز، ُقِتل 

46 �سخ�سا واأُ�سيب 143.
م�سجد  ت��ف��ج��ري   ،2022 اأب���ري���ل 
لل�سيعة يف مدينة “مزار �سريف”، 

ُقتل 11 �سخ�سا واأ�سيب 32.
م�سجد  ت��ف��ج��ري   ،2022 ي��ون��ي��و 
لل�سيعة يف مديرية الإمام �ساحب، 
�سخ�س  ُقتل  اجلمعة،  �ساة  اأثناء 

واأ�سيب 4.
م�سجد  ت��ف��ج��ري   ،2022 م���اي���و 
لل�سيعة يف كابل، ُقتل 14 �سخ�سا.

ال�سفارة  �سبتمرب، تفجري قرب   5
الرو�سية، ُقتل 6، منهم اثنان من 

موظفي ال�سفارة، واأ�سيب 10.
داع�س  اأع����ل����ن  ذات�������ه،  ال�������س���ه���ر  يف 
يف  م�سجد  تفجري  عن  م�سوؤوليته 
ُقتل 18 �سخ�سا، بينهم  “هرات”، 
رجل دين معروف موؤيد لطالبان، 

واأ�سيب 21 اآخرين.

•• عوا�صم-وكاالت

للكرملن  املوالية  ال�سلطات  بداأت 
خري�سون  مدينة  م��ن  الن�سحاب 
واإخائها من املدنين، تزامناً مع 
الآلف”  “ع�سرات  كييف  ح�سد 
ل�ستعادة  وال��ت��ق��دم  ق��وات��ه��ا؛  م��ن 

املدينة.
ال���ت���ح���رك���ات مبعركة  ه����ذه  ت���ن���ذر 
الواقعة  امل��دي��ن��ة،  ت��ل��ك  يف  ك���ربى 
متكنت  اإذا  اأوك����ران����ي����ا،  ج���ن���وب���ي 
حما�سرة  من  الأوكرانية  القوات 

اجلي�س الرو�سي.
بح�سب  ال���ع�������س���ك���ري���ة  ال���ع���م���ل���ي���ة 
خطريا  منحنى  دخ��ل��ت  اخل����رباء، 
الرئي�س  اإع�������ان  ع���ق���ب  ل��ل��غ��اي��ة 
ال������رو�������س������ي ف������ادمي������ري ب���وت���ن 
العرفية  الأح��ك��ام  فر�س  م��وؤخ��را، 
يف املناطق الأوكرانية الأربع التي 
اأخ���رياً وم��ن �سمنها  ج��رى �سمها 
ال�ساعات  حتمل  فماذا  خري�سون، 

القادمة؟

حتركات ال�ساعات الأخرية
ك���ان���ت ال���ت���ح���رك���ات الأخ�������رية من 
م��ن جتاه  اأك��رث  يف  مو�سكو  جانب 
ال�������س���وؤون  ال���ب���اح���ث���ة يف  ب��ح�����س��ب 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ���س��م��ر ر����س���وان، حيث 
على  الآن  تعمل  رو���س��ي��ا  اإن  ق��ال��ت 
اإنهاء �سريع للحرب بعملية كربى 
وا�سح من خال  وه��ذا  وخاطفة، 

يق�سم اأوكرانيا اإىل �سطرين.
حت�������وم اأج������������واء م����ع����رك����ة ك����ربى 
الأوكراين  اخلبري  ح�سب  بالفعل 
ق�سطنطن  ال��دول��ي��ة  ب��ال��ع��اق��ات 
جريدين، وقوات كييف تتابع عن 
حتركات  جميع  اأن  م��وؤك��ًدا  ق���رب، 
رو�سيا هدفها ن�سب فخ لأوكرانيا 
م���ن اأك����رث م���ن ج��ه��ة، م����وؤك����ًدا اأن 
انت�سارات  ب��ال��ف��ع��ل  حت��ق��ق  ك��ي��ي��ف 
على  الآن  وت��ع��م��ل  الأر�������س  ع��ل��ى 
ال���رو����س يف  ع��ل��ى  ت�سييق اخل��ن��اق 

خري�سون.
اأ�سار جريدين، خال ت�سريحاته 
بيان  اإىل  عربية”،  نيوز  ل�”�سكاي 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأنه حتت  اأو�سح  الأوكرانية، الذي 
���س��ت��ار اج���ت���م���اع ت���دري���ب���ي، جتري 
امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  �سرية  تعبئة 
الأح���داث  وجت���ري  البيارو�سية، 
لتدريب م�سغلي اأنظمة ال�سواريخ 
امل�����������س�����ادة ل����ل����ط����ائ����رات واأط����ق����م 
العمليات  يف  للم�ساركة  الدبابات، 
الغربية،  احل���دود  م��ن  الع�سكرية 
ال�سي�سان  يف  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على 
�سريح  وب�سكل  علنيا  التعبئة  يتم 

ومبا�سر على احلدود.
ق��ال��ت ال�����س��ل��ط��ات الأوك���ران���ي���ة اإن 
 1000 اأكرث من  قواتها حتا�سر 
خري�سون  اإقليم  يف  رو�سي  جندي 
ال�48  امل��ع��ارك خ��ال  ا�ستداد  م��ع 

�ساعة املا�سية.

للعدد  ال���و����س���ول  خ���ط���وات.  ع����دة 
العامة  التعبئة  قرار  من  املطلوب 
ا يف  اأي�سً ا�ستمراره  يف اجلي�س مع 

حالة اأي متغريات.
ت�����ع�����ي�����ن اجل�����������������رنال �����س����ريغ����ي 
�����س����وروف����ي����ك����ن امل����ل����ق����ب ب���رج���ل 
الإطفاء قائًدا للقوات الرو�سية يف 

اأوكرانيا.
ت���اأم���ن حم��ط��ة زاب���وري���ج���ي���ا من 
ج��ان��ب ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة ح��ت��ى ل 

تكون هدًفا يف املعركة القادمة.
ا�ستمرار ا�ستهداف مراكز الطاقة 
يف كييف ملدة اأربعة اأيام متوا�سلة.

بالفعل  الرو�سية  ال��ق��وات  و�سلت 
قوامها  بلغ  حيث  بيارو�سيا  اإىل 
وم��ع��ه��م نحو  ف����رد،  اآلف   9 ن��ح��و 
مركبة  و200  دب�����اب�����ة،   170
قتالية مدرعة ونحو 100 مدفع 
ومدفع هاون من عيار يزيد على 

100 ملم.
وف���ًق���ا ل��ل��ت��ح��رك��ات ع��ل��ى الأر������س، 
بح�سب نائب رئي�س حترير مركز 
مبو�سكو،  ل��ل��درا���س��ات  ري��ال��ي�����س��ت 
اأربعة  يف  الرو�سية  القوات  تنت�سر 
���س��رق وو�سط  ت���دري���ب يف  م���واق���ع 
ب��ي��ارو���س��ي��ا، ح��ي��ث ���س��ت�����س��ارك يف 
القتالية  الرماية  ت�سمل  تدريبات 
واإط�������������اق ������س�����واري�����خ م���������س����ادة 

الهجوم  لتنفيذ  الأوكرانية،  املدن 
الكبري فيما يبدو اأنه اقرتب، قبل 

دخول ال�ستاء.
خري�سون  منطقة  ���س��ك��ان  اإج����اء 
الرو�سية لتجنب  الأرا�سي  باجتاه 
على  م��اري��وب��ول  ح�سار  ا�ستغال 

خري�سون.
القوات  جم��م��وع��ة  ت�سكيل  زي����ادة 
الرو�سية واإن�ساء احتياطيات وبناء 
م���واق���ع دف��اع��ي��ة ع��ل��ى ط����ول خط 

التما�س باأكمله.
�ستكون  بغالبيتها  ال��ع��وام��ل  ه��ذه 
بعد  كبريا  فرقا  �سيحدث  عاما 
ج��م��ود ك��ب��ري يف ال��ن��ت��ائ��ج الأخ���رية 
رو�سيا  �سببا يف خ�سارة  كانت  التي 
لبع�س املناطق املهمة مثل كرا�سني 

ليمان وخاركيف.

اأوكرانيا ت�سيطر
اأهمية  الأك�����رث  خ��ري���س��ون  ت��ع��ت��رب 
من  ال�سرتاتيجية  الناحية  م��ن 
بن املناطق التي �سمتها مو�سكو، 
الطريق  م��ن  ك��ل  على  ت�سيطر  اإذ 
اإىل �سبه  امل����وؤدي  ال��وح��ي��د  ال���ربي 
اإىل  ان�سمت  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة 
وكذلك   ،2014 ع���ام  يف  رو���س��ي��ا 
م�����س��ب ن��ه��ر دن���ي���ربو ال�����ذي يبلغ 
والذي  كيلومرت   2200 ط��ول��ه 

وقال اجلي�س الأوكراين اإنه يحقق 
جنوبا  ق��وات��ه  حت��رك  م��ع  مكا�سب 
�سيطر  اإذ  خري�سون،  منطقة  عرب 
ان�سحبت  الأق��ل  على  قريتن  على 
وتربط  الرو�سية.  ال��ق��وات  منهما 
جزيرة  ب�سبه  اأوك��ران��ي��ا  خري�سون 
القرم التي �سمتها رو�سيا اإليها يف 

.2014
ت�سرين  اأكتوبر  من  العا�سر  ومنذ 
رو�سيا  اأط���ل���ق���ت  اجل�������اري،  الأول 
ال�ساروخية  الر�سقات  من  �سل�سلة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع���ل���ى  امل����دم����رة 
للطاقة يف اأوكرانيا، واأ�سابت ما ل 
يقل عن ن�سف املحطات احلرارية 
من  ب���امل���ئ���ة   40 اإىل  ي�����س��ل  وم�����ا 

ال�سبكة باأكملها.
ف����رتة وج���ي���زة م���ن انباج  وب���ع���د 
ال�سبح يوم ال�سبت، بداأ م�سوؤولون 
يف مناطق باأنحاء اأوكرانيا الإباغ 
الطاقة  من�ساآت  على  �سربات  عن 
و�سارع  الكهربائي  للتيار  وانقطاع 
مهند�سون لإ�ساح ال�سبكة. ون�سح 
حكام املناطق ال�سكان بتخزين املياه 

حت�سبا حلدوث انقطاعات.
كرييلو  الرئا�سي  امل�ست�سار  وق���ال 
مليون  م��ن  اأك���رث  اإن  تيمو�سينكو 
�سخ�س باتوا بدون كهرباء. وعانت 
انقطاع  م����ن  ك��ي��ي��ف  م����ن  اأج��������زاء 
التيار الكهربائي الذي امتد حتى 
املدينة  م�����س��وؤول يف  وق����ال  امل�����س��اء 
العا�سمة  ت��رتك  قد  ال�سربات  اإن 
وتدفئة  ب��دون كهرباء  الأوك��ران��ي��ة 

“لعدة اأيام اأو اأ�سابيع«.

•• كييف-رويرتز

ق�سفت  رو���س��ي��ا  اإن  ك��ي��ي��ف  ق���ال���ت 
ب��ال�����س��واري��خ م��ن�����س��اآت ل��ل��ط��اق��ة يف 
انقطاع  اإىل  اأدى  مم���ا  اأوك���ران���ي���ا 
الكهرباء عن عدة مناطق، يف حن 
الرو�سي  الح��ت��ال  �سلطات  حثت 
اجلنوبية  خ���ري����س���ون  م��دي��ن��ة  يف 

املدنين على املغادرة.
وق����������ال ال����رئ����ي���������س الأوك��������������راين 
رو�سيا  اإن  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري 
“وا�سع  نطاق  على  �سربات  نفذت 
قدرات  بتح�سن  وتعهد  للغاية”، 
اجل��ي�����س الأوك�������راين، ال����ذي يبلي 

اإ�سقاط  يف  ح�����س��ن��ا  ب����اء  ب��ال��ف��ع��ل 
�سركاء  من  مب�ساعدة  ال�سواريخ، 
كانت  التي  خري�سون،  ويف  ب���اده. 
هدفا لهجوم اأوكراين م�ساد للغزو 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ب��ه  اأم����ر  ال����ذي 
24 فرباير  ب��وت��ن يف  ف��ادمي��ري 
الحتال  �سلطات  اأم���رت  �سباط، 

الرو�سي املدنين باملغادرة فورا.
الرو�سي  وقالت �سلطات الحتال 
“نظرا  ت��ي��ل��ي��ج��رام  ع��ل��ى  ب���ي���ان  يف 
للو�سع املتوتر على اجلبهة وزيادة 
للمدينة  امل��ك��ث��ف  ال��ق�����س��ف  خ��ط��ر 
الإرهابية، يجب  الهجمات  وخطر 
على جميع املدنين مغادرة املدينة 

ال�سفة  اإىل  وال��ع��ب��ور  ال��ف��ور  ع��ل��ى 
ال�سرقية لنهر دنيربو!«.

خري�سون  امل��دن��ي��ن  اآلف  وغ�����ادر 
بعد حتذيرات من هجوم اأوكراين 

و�سيك ل�ستعادة املدينة.
ويف اأولي�سكي الواقعة على ال�سفة 
�ساهد  دن����ي����ربو  ل���ن���ه���ر  امل���ق���اب���ل���ة 
اأ�سخا�سا  ل����روي����رتز  م���را����س���ل���ون 
ي�������س���ل���ون ع���ل���ى م�����نت ق�������ارب من 

خري�سون.
وقال اأحد ال�سكان “مل اأرغب حقا 
هنا  البقاء  اأردن���ا  )امل���غ���ادرة(...  يف 
ل  الآن  اأ�سبحنا  لكننا  املنطقة  يف 

نعرف )ما الذي �سيحدث(«.

ي��ق��ول اخلبري  ال����زاوي����ة،  ت��ل��ك  يف 
ال���ع���اق���ات  ت����اري����خ  ال����رو�����س����ي يف 
اإنه  الدولية �سولونوف بافريف، 
بالنظر اإىل الت�سعيد على احلدود 
الغربية لبيارو�سيا، اتفق الرئي�س 
البيارو�سي  ون����ظ����ريه  ب����وت����ن 

ل��ل��ط��ائ��رات. ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخر 
ال�سي�سان  ت���ق���وم  ب��ب��ع��ي��د،  ول��ي�����س 
كبرية  ع����ام����ة  ت���ع���ب���ئ���ة  ب���ع���م���ل���ي���ة 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع التعبئة  اأي����ام  م��ن��ذ 
ال���رو����س���ي���ة وحت�������س���ري ع�����دد من 

الكتائب القتالية.

الآتي:
والبنى  ال��ط��اق��ة  م��ن�����س��اآت  ت��دم��ري 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ه���م���ة يف اأوك����ران����ي����ا، 
لتنفيذ  الأر���س��ي��ة  مو�سكو  م��ه��دت 

ال�سيناريو الأهم.
�سراين  الرو�سية  القوات  قطعت 

ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و، ع���ل���ى ن�����س��ر جتمع 
وبيارو�سيا،  رو�سيا  م��ن  اإقليمي 
م�ستوى  و����س���ل  اأن  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
التهديد اإىل امل�ستوى احلايل، كما 
هو احلال الآن؛ واأو�سح اأن الهدف 
ال��ت��ح��رك��ات يتلخ�س يف  ت��ل��ك  م��ن 

انقطاع الكهرباء عن اأجزاء كثرية من اأوكرانيا 

هل �ستح�سم خري�سون م�سري احلرب ؟ اأوكرانيا تتعهد ورو�سيا تتوعد

•• تون�س -الفجر
غادرت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
ال�سبت  م����و�����س����ي  ع����ب����ري  احل�������ر 
فيها  تخ�سع  كانت  التي  امل�سحة 
ل���ل���ع���اج و���س�����������������ط ه���ت���اف���ات من 
اأن�سارها رفعوا خاله����ا �سعارات 

�سد ال�سلطة. 
امل�سحة  اىل  نقلت  مو�سي  وكانت 
بعد �ساعات من اعان دخولها يف 
اإ�سراب جوع واعت�سام قرب وزارة 

الداخلية ب�سارع احلبيب بورقيبة 
احتجاجا  التون�سية  بالعا�سمة 
حزبها  نظمها  م�سرية  منع  على 
اىل  الو�سول  من  املا�سي  ال�سبت 

�سارع احلبيب بورقيبة.
الد�ستوري  احلزب  رئي�سة  ودعت 
احل���ر ع��ب��ري م��و���س��ي خ���ال كلمة 
اأن�سارها  م��ن  جمع  اأم���ام  األقتها 
اىل  امل�سحة،  م��ن  خ��روج��ه��ا  بعد 
احلكومة  ات��ف��اق  تفا�سيل  ك�سف 
اإياه  وا�سفة  النقد  �سندوق  م��ع 

والخوان،  �سعيد  قي�س  م�سرحية 
على حد تعبريها.

و�سددت على اأن حزبها �سيوا�سل 
ال���ن�������س���ال ب����اأك����رث ����س���را����س���ة بعد 
ارتكبت  ال���ت���ي  ال����دول����ة  ج���رمي���ة 
اأمنيات  ن�����س��اء  وجت��ن��ي��د  حقها  يف 

لتعنيفها، وفق روايتها.
واعتربت مو�سي اأن التزكيات التي 
لا�ستحقاق  للرت�سح  جمعها  مت 
ان  م�سيفة  م�����زّورة  ال��ت�����س��ري��ع��ي 

الربملان املقبل �سيكون ذكوريا.

�سريهن  الذي  اخلطري  بالتفاق 
الباد. 

ودعت مو�سي اىل اعان مامح 
التكميلية   2022 م���ي���زان���ي���ة 
وم�سروع ميزانية 2023 للراأي 

العام. 
الد�ستوري  ح���زب  رئ��ي�����س��ة  وردت 
الذين  م��ن��ت��ق��دي��ه��ا  ع���ل���ى  احل�����ر 
عقب  م�سرحية  بتنفيذ  اتهموها 
انه  ق��ائ��ل��ة  امل�����س��ح��ة  اىل  ن��ق��ل��ه��ا 
فهي  م�سرحية  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا 

رئي�سة الد�ستوري احلر عبري مو�سي تغادر امل�سّحة
عبري مو�سي و�سط اأن�سارها حلظة مغادرتها امل�سحة
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املال والأعمال
الرئي�ص التنفيذي ل�»�سل« يحّذر من تداعيات اأزمة الطاقة على اأوروبا

 بعد اأ�سهر من اجلفاف .. �سنة كارثية
 على املزارعني يف الو�سط الغربي الأمريكي

•• نيويورك-اأ ف ب

التقاع�س املتعمد عن ح�ساد  اإىل  املت�سارع يف املردود الزراعي  من التدهور 
الو�سط  الأمطار عن وليات  انحبا�س  الناجم عن  يكّبد اجلفاف  احلقول، 
زراعية  باهظة يف منطقة  فاتورة  املزارعن  اأ�سهر،  منذ  الأمريكي  الغربي 

اأ�سا�سية يف الباد.
من اأ�سل حواىل 1600 هكتار تت�سّكل منها مزرعة عائلة تاكر يف فينانغو 
هكتار   ”200 “اقت�سر احل�ساد على حواىل  الأمريكية،  بولية نربا�سكا 
هذا العام، على ما تو�سح رايت�سل تاكر. وي�سمل ذلك حما�سيل القمح ب�سكل 

اأ�سا�سي، “لكّن جزءاً كبرياً من الباقي حتّم�س يف ال�سم�س«.
وقد اجتذب اجلفاف اأي�ساً اجلنادب التي �سّكلت تهديداً على الزهور التي 
التخل�س منها من خال  املزارعة يف  اأي�ساً. وقد جنحت  تاكر  اآل  يزرعها 

ال�ستعانة بح�سرات من نوع ال�سرعوف الأوروبي.
وفيما يعاين الغرب الأمريكي من حالة اإجهاد مائي منذ �سنوات، مل ت�سهد 

وليات هذه املنطقة و�سعاً مماثًا منذ 2012.
�سنوات.  ع�سر  قبل  عليه  ك��ان  مم��ا  اأ�سواأ”  “الو�سع  تاكر  رايت�سل  وت��ق��ول 
اأي�ساً، اإىل اأن الو�سع مل يكن  كذلك، يلفت زوجها الذي كان جده مزارعاً 

“بهذا ال�سوء منذ ثاثينيات القرن الع�سرين«.
ولية  غربي  �سيتي  �سكوت  يف  قليًا،  اجلنوب  اإىل  ُت�سّجل  نف�سها  امل�سكلة 
يف  ال��زراع��ة  يف  تعمل  عائلة  �سليل  وه��و  رام���زي،  م���ارك  ويو�سح  كن�سا�س. 
املنطقة منذ نحو قرن، “كنت اأحتدث اإىل مزارعن اأكرب �سناً هذا ال�سباح. 
يف ال�سبعينات والثمانينات من العمر. وقالوا اإنهم مل يروا اأمراً كهذا من 

قبل. لذا فالو�سع كارثي للغاية«.
امل��زارع الأمريكي على اأمطار غزيرة منذ الأ�سبوع الأخ��ري من  ومل ي�سهد 
�سهدناه  ما  كل  املطر، هذا  �سنتيمرتات من  “خم�سة  ويقول  متوز/يوليو. 

هذا العام«.

•• اأبوظبي-وام

�سيف  ب�����ن  ج����م����ال  �����س����ع����ادة  ق������ال 
ملجل�س  ال���ع���ام  الأم������ن  اجل�������روان 
باخلارج،  للم�ستثمرين  الإم����ارات 
اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
اأك��رب م�ستثمر يف جمهورية م�سر 
العربي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ع��امل��ي، وذل���ك ب��ع��د ���س��ن��وات من 
العمل اجلاد والتناغم بن قيادتي 

الدولتن ال�سقيقتن. 
وكالة  م����ع  ح������وار  يف   - واأ������س�����اف 
بالتزامن  “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
عاماً   50 مب����رور  الح��ت��ف��ال  م���ع 
الإماراتية  العاقات  تاأ�سي�س  على 
“م�سر  ����س���ع���ار  حت�����ت  امل�������س���ري���ة 
اأن   – واحد”  ق��ل��ب  والإم���������ارات 
م�سر  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�ستثمارات 
تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولر 
بن�سبة  ارت���ف���اع���ه���ا  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
%75 لت�سل اإىل نحو 35 مليار 
اخلم�س  ال�����س��ن��وات  خ����ال  دولر 
والتوجهات  للخطط  وفقاً  املقبلة 
احلالية لأع�ساء جمل�س الإمارات 

القادمة  ال��ف��رتة  خ���ال  م�سر  يف 
ال�ستثمارية  البيئة  اأن  �سيما  ل 
بال�ستقرار  حالياً  تنعم  م�سر  يف 
يبعث  مما  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
بر�سائل طماأنة للمجتمع الأعمال 
ال�سوق  اأن  وي����وؤك����د  الإم������ارات������ي 
امل�����س��ري واع���د وم��وؤه��ل مل��زي��د من 

النمو والتطور. 
ب����ن �سيف  ����س���ع���ادة ج���م���ال  واأك�������د 
امل�سرية  ال��ع��اق��ات  اأن  اجل�����روان، 
امل����ج����الت  الإم�����ارات�����ي�����ة يف ك����اف����ة 
القت�سادية  امل����ج����الت  وخ���ا����س���ة 
تعي�س  وال�ستثمارية  وال��ت��ج��اري��ة 
مرحلة ذهبية، مو�سحاً اأن جمل�س 
اخلارج  يف  للم�ستثمرين  الإم���ارات 
الوجهات  ���س��دارة  يف  م�سر  ي�سع 
لا�ستثمارات  اجل���اذب���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الإماراتية. 

للم�ستثمرين باخلارج. 
دولة  ب���ن  ال��ع��اق��ات  اأن  واأو����س���ح 
الإم����������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
وجمهورية م�سر العربية تاريخية 
ولها جذور عميقة منذ اليوم الأول 
ل��ت��اأ���س��ي�����س احت����اد دول����ة الإم�����ارات، 
ح��ي��ث ت��ن��ع��م ب��رع��اي��ة ���س��ام��ي��ة من 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
للم�سرية  ت��ك��م��ل��ة  اهلل”  “حفظه 
التي اأر�سى دعائمها الوالد املوؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” اإمياناً 
منه مبكانة م�سر ودورها املحوري 

يف املنطقة. 
 1300 اأك��رث من  اأن هناك  وذك��ر 
ت��ع��م��ل يف م�سر  اإم���ارات���ي���ة  ���س��رك��ة 
ت�سمل  وا���س��ت��ث��م��ارات  م�����س��اري��ع  يف 
والغاز،  النفط  ق��ط��اع��ات  خمتلف 
والتجزئة،  واجل��م��ل��ة  وال���ط���ريان، 
وال���ن���ق���ل وال���ت���خ���زي���ن واخل���دم���ات 
ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة، وال����ق����ط����اع امل����ايل 
وتكنولوجيا  ال��ت��اأم��ن،  واأن�����س��ط��ة 
والعقارات  والت�سالت،  املعلومات 

يف  بال�ستثمار  ال��ت��زام��ه��ا  اإط���ار  يف 
ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��اد امل�������س���ري على 
تها  من�سّ خال  من  البعيد،  املدى 
ال�سرتاتيجية  ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
م�سر  ����س���ن���دوق  م����ع  امل�������س���رتك���ة 
 20 اإىل  ت�����س��ل  ب��ق��ي��م��ة  ال�����س��ي��ادي 
مليار دولر، والتي مت من خالها 
ت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د م�����ن ال���ف���ر����س 
فوائد  لتحقيق  �سعياً  ال�ستثمارية 

جتارية قوية ومنو م�ستدام. 
ملجل�س  ال�����ع�����ام  الأم����������ن  واأك����������د 
الإمارات للم�ستثمرين باخلارج اأن 
على  ملتزمة  الإمارتية  ال�سركات 
�سركاتها  بتعزيز  ال��ط��وي��ل  امل���دى 
م�سر  جمهورية  يف  ال�ستثمارية 
العربية، وموا�سلة توظيف روؤو�س 
امل�ساريع ذات اجلدوى  الأم��وال يف 
اأثبت  بعدما  �سيما  القت�سادية، ل 
خال  مرونته  امل�سري  القت�ساد 
ا�ستمرار  م��ع  الأخ�����رية  ال�����س��ن��وات 
من����و ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل 
ت��ف��وق غالبية  ب�����س��ورة  احل��ق��ي��ق��ي 
النا�سئة؛  الأ�����س����واق  اق���ت�������س���ادات 
مدفوعة بقوة ال�ستهاك املحلي، 

وال���ب���ن���اء، وال�����س��ي��اح��ة، وال���زراع���ة 
والأم�����������ن ال������غ������ذائ������ي.  واأو������س�����ح 
ا�ستثمارات  ث��اث��ة  اأن  اجل������روان 
حجر  و���س��ع��ت  ورئ��ي�����س��ي��ة  �سخمة 
الإماراتية  لا�ستثمارات  الأ�سا�س 
يف م�سر وهي “اأي اآند – ات�سالت 
يف  اأعمالها  د�سنت  وال��ت��ي  �سابقاً” 
عام 2007 بعد فوزها بالرخ�سة 
بالإ�سافة   ،2006 يف  ال��ث��ال��ث��ة 
“ماجد  جمموعة  ا�ستثمارات  اإىل 
متنوعة  ق��ط��اع��ات  يف  الفطيم” 
والتجزئة  الت�سوق  م��راك��ز  ت�سمل 
ال�سكانية،  وامل��ج��م��ع��ات  وال��ف��ن��ادق 
“اإعمار  �سركة  ا�ستثمارات  وكذلك 
نف�س  على  �سارت  التي  العقارية” 
ال��ف��ك��ر احلديث  ال��ن��ه��ج ور���س��خ��ت 
للمدن العقارية املتطورة وجنحت 
ال���ق���ط���اع  يف  ط����ف����رة  اح���������داث  يف 

العقاري مب�سر. 
“القاب�سة  ال�سركة  اأن  اإىل  ولفت 
ال�������س���رك���ات  م������ن   »ADQ  –
جنحت  التي  العماقة  الإماراتية 
م���وؤخ���راً يف ت��ع��زي��ز م�����س��اري��ع��ه��ا يف 
جديدة  ا���س��ت��ث��م��ارات  و���س��خ  م�سر 

الت�سدير  واإمكانات  الإنتاج  وبنمو 
التجارية  وال���ت���وق���ع���ات  ال��ه��ائ��ل��ة، 
موقعها  بف�سل  مل�سر،  الإيجابية 
الكبري  واحل���ج���م  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

ل�سوقها املحلي. 
وتوافق  جتان�سا  هناك  اأن  واأو�سح 
الق���ت�������س���ادي���ة  ال������������روؤي  ت�������ام يف 
وال���س��ت��ث��م��اري��ة وال���ت���ج���اري���ة بن 
ظل  يف  ال�������س���ق���ي���ق���ن  ال����ب����ل����دي����ن 
وتوافر  ط��وي��ل��ة،  لعقود  ام��ت��داده��ا 
القيادة  ل�����دى  اجل��������ادة  ال���رغ���ب���ة 
تعزيز  على  بالبلدين  ال�سيا�سية 
اأن  اإىل  م�سرياً  امل�سرتك،  التعاون 
ال�سقيقن  البلدين  بن  العاقات 
ل��ل��ن��م��و، وحتمل  م��ر���س��ح��ة دائ����م����اً 
املجالت  واع���دة يف خمتلف  اآف��اق��اً 
وال���ق���ط���اع���ات، ح���ي���ث ت�����رى دول����ة 
الأكرب  ال�سوق  م�سر  يف  الإم����ارات 
يف ال�سرق الأو�سط، واأر�ساً خ�سبة 
ا�ستثمارية  م�����س��روع��ات  لإق���ام���ة 

نوعية يف خمتلف القطاعات. 
وتوقع الأمن العام ملجل�س الإمارات 
ت�سارع  ب����اخل����ارج،  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الإماراتية  ال���س��ت��ث��م��ارات  وت����رية 

% منوًا متوقعًا لال�ستثمارات خالل 5 �سنوات          75

 جمال اجلروان: الإمارات اأكرب الدول امل�ستثمرة يف م�سر 

من  “الكثري  اأّن  واأو���س��ح  باملخاطر.  حمفوف  �سناعي”  “تر�سيد  اإىل 
عدم  اأو  التدفئة  اأج��ه��زة  ح���رارة  درج���ة  تخفيف  ع��ن  يتحّدثون  النا�س 
ت�سغيل مكّيفات الهواء، لكّن الأمر قد يتطّور اأي�ساً لي�سبح +مل ل نغلق 
م�سنع الأ�سمدة اأو نقّلل اإنتاج بع�س البرتوكيماويات؟+. هذا الرت�سيد، 

اإذا ا�ستمّر لفرتة طويلة جداً، ي�سبح دائماً«.
ي��وؤّدي بطريقة ما  واإّن��ه  اأم��ٌر حتمّي  اإّن هذا  اأن تقولوا  “ميكنكم  وتابع 

اإىل جتديد«.
ب��ه��ذا الأم���ر على ه��ذا النطاق  “القيام  اأّن  ب���وردن ح���ّذر م��ن  ل��ك��ّن ف��ان 
اقت�سادية،  حت��ّدي��ات  ف��رتة  يف  املفاجئة  الطريقة  ه��ذه  ومبثل  الوا�سع، 
النظام  على  اأي�ساً  ورمّبا  الأوروبين،  ال�سغط على  الكثري من  �سي�سع 

ال�سيا�سي يف اأوروبا«.
من جهته، قال وزير الدولة القطري ل�سوؤون الطاقة �سعد بن �سريده 

•• الدوحة-اأ ف ب

حّذر الرئي�س التنفيذي ل�سركة الطاقة العماقة “�سل” من خماطر 
الراهنة،  الطاقة  اأزم��ة  ب�سبب  اأوروب��ا  تتهّدد  و”�سناعية”  “�سيا�سية” 
اإىل م�سروع  لان�سمام  اّتفاقاً  الأح��د  الدوحة  توقيعه يف  وذل��ك خال 

جديد للغاز الطبيعي يف الإمارة.
ورّداً على �سوؤال ب�ساأن اآفاق الطاقة يف اأوروبا خال العامن املقبلن، قال 
بن فان بوردن اإّن “احلّل لن يكمن فقط يف جذب املزيد من الإمدادات 

على املدى الق�سري«.
اأّنه على املدى الأبعد  العام  ويرى فان بوردن الذي �سيتقاعد يف نهاية 
و”ت�سريع  �سي�ساهم هذا الأمر يف “التطوير ال�سريع للموارد املحلّية”، 
�سيوؤّدي  مّما  الطاقة”،  “توفري  يف  اأي�ساً  وكذلك  الطاقوي”،  التحّول 

حتت  ميتّد  غاز  حقل  لتطوير  م�سروع  وهو  ال�سرقي،  ال�سمال  حقل  يف 
اجلمهورية  حم��اولت  ت�سطدم  حيث  الإيرانية،  الأرا�سي  حتى  البحر 

الإ�سامية ل�ستغاله بالعقوبات الدولية.
وقطر هي اأحد املنتجن الرئي�سين للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل اإىل 
الإم��ارة اخلليجية  وت�سعى  واأ�سرتاليا.  املّتحدة  الوليات  كّل من  جانب 
لزيادة اإنتاجها باأكرث من %50 بحلول 2027، العام الذي �سيدخل 

فيه حقل ال�سمال اجلنوبي حّيز اخلدمة.
واليابان  اجلنوبية  ك��وري��ا  ه��م  ال��ق��ط��ري  للغاز  الأ���س��ا���س��ي��ون  وال��ع��م��اء 
وال�سن، اإذ اإّن الدول الأوروبية رف�ست منذ فرتة طويلة اإبرام اتفاقات 

طويلة الأجل مع قطر كما كانت ترغب بذلك الإمارة.
لكن يف اأعقاب الغزو الرو�سي لأوكرانيا، ي�سارع م�ستوردو الغاز الطبيعي 

امل�سال لتاأمن بدائل عن الغاز الرو�سي.

التقّلبات  ظ���ّل  يف  ب��ال��غ��ة  اأه��م��ّي��ة  ي��ح��ت��ّل  الطبيعي  “الغاز  اإّن  ال��ك��ع��ب��ي 
اجليو�سيا�سية الأخرية ويف ظّل احلاجة امللّحة مل�سادر طاقة اأنظف تلّبي 

الأهداف البيئية العاملية«.
اأجنبي  �سريك  ث��اين  بريطانيا  يف  وم��ق��ّره��ا  “�سل”  اأ�سبحت  والأح���د 
ال�سمال  “حقل  اختياره لتطوير  يتّم  الفرن�سية  اإنرجيز”  “توتال  بعد 
وهو م�سروع لتو�سيع “حقل ال�سمال” الذي يختزن حواىل  اجلنوبي”، 

%10 من احتياطيات الغاز الطبيعي املوؤّكدة يف العامل.
امل�سروع  ه����ذا  يف  ���س��ل  ح�����س��ة  ت��ب��ل��غ  اإنرجيز”،  “توتال  غ����رار  وع��ل��ى 
لل�سركات  الإج��م��ال��ي��ة  احل�����س��ة  ح����ّددت  ق��ط��ر  ب����اأّن  ع��ل��م��اً   ،9.375%

الأجنبية بن�سبة 25%.
ويف مّتوز/يوليو، مّت اختيار �سل لتكون ال�سريك اخلام�س والأخري )اإىل 
واإيني(  وكونكوفيليب�س  موبيل  واإك�سون  اإنرجيز  توتال  من  كّل  جانب 

جمارك دبي تبحث مع ال�سفارة الأمريكية تعزيز التعاون يف مكافحة الب�سائع املقلدة

ن�سخة جديدة يف اإك�سبو الذيد ُتخبئ مفاجاآت لع�ساق املغامرات الربية والبحرية

اكتمال ال�ستعدادات لإطالق الن�سخة الرابعة من التخييم واملغامرات 2022

ا�ست�ساري ال�سارقة يجيز م�سروع تعديل قانون الت�سجيل العقاري 

البور�سة ال�سعودية ترتفع بف�سل 
تقارير مالية قوية واأ�سعار النفط 

ومتابعة من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س 
اأن  على  �سموهما  وحر�س  ال�سارقة  لإم���ارة  التنفيذي 

توا�سل ال�سارقة متيزها يف هذا القطاع احليوي. 
مقرر  الربميي  كامل  اإ�سماعيل  الدكتور  الع�سو  وتا 
تعديل  م�سروع  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة 
التعريفات  م�����س��ت��ع��ر���س��ا  ال��ع��ق��اري  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ان���ون 
والأهداف والخت�سا�سات وغريها من املواد القانونية 
ال��ق��ان��ون ث��م مت��ت مناق�سة كافة  امل��ذك��ورة يف م�����س��روع 

اأحكام م�سروع تعديل القانون وخمتلف اأهدافه. 
الآراء  ع��ددا من  املجل�س يف مداخاتهم  اأع�ساء  وق��دم 
حول مواد م�سروع القانون وقام ممثلو احلكومة بالرد 
ع��ل��ى ال���س��ت��ف�����س��ارات م��ن خ���ال ب��ي��ان اأوج����ه التف�سري 
العمل  القانون وكذلك جوانب  ملواد م�سروع  القانوين 
امل��ذك��ورة وم��ا تعنى به  امل��واد  يف تطبيق القانون وف��وق 
الإمارة  العقاري يف  الت�سجيل  لتنظيم عمل  اأحكام  من 
مبا يدفع عجلة التنمية العمرانية وامل�ساهمة يف توفري 

اأف�سل الت�سريعات واملحفزات. 
وبعد النقا�س �سادق املجل�س على م�سروع تعديل قانون 

الت�سجيل العقاري يف اإمارة ال�سارقة. 

ريال )71.82 مليون دولر( ارتفاعا من 18 مليون ريال 
قبل عام.

اليوم  اململكة،  بنوك  اأك��رب  ال�سعودي،  الأهلي  البنك  وق��ال 
الأحد اإن �سايف اأرباحه يف الربع الثالث ارتفع 18.7 باملئة 
وانخفا�س  العمليات  زيادة دخل  ب�سبب  �سنوي  اأ�سا�س  على 

امل�ساريف، التي ت�سمل خم�س�سات انخفا�س القيمة.
وزاد �سايف ربح البنك الأهلي ال�سعودي 0.3 باملئة يف الربع 
دولر(  مليار   1.26( ري��ال  مليار   4.7259 اإىل  الثالث 
398 مليار ريال يف الفرتة نف�سها من العام  ارتفاعا من 
املا�سي. وجاء �سايف الربح يف الربع الثالث اأقل من توقعات 
اإي.اإف.جي هريمي�س التي قدرت اأنه �سريتفع اإىل 5.25 

مليار ريال.
�سلمان  ب��ن  الأم���ري حممد  ال�����س��ع��ودي  العهد  واأط��ل��ق ويل 
الأحد مبادرة ل�سا�سل الإمداد العاملية من اململكة واإليها، 
40 مليار ريال �سعودي )10.64 مليار  م�ستهدفا جذب 
من  ب�سغط  باملئة   0.5 القطري  املوؤ�سر  وتراجع  دولر(. 

هبوط بواقع 1.1 باملئة يف �سناعات قطر.

•• ال�صارقة-وام

اأجاز املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة خال جل�سته 
الثانية التي عقدها مبقره يوم اجلمعة املا�سية �سمن 
اأع��م��ال��ه ل����دور الن��ع��ق��اد ال���ع���ادي ال���راب���ع م��ن الف�سل 
م�سروع  ال�سارقة  مدينة  يف  مبقره  العا�سر  الت�سريعي 

تعديل قانون الت�سجيل العقاري يف اإمارة ال�سارقة. 
رئي�س  ال�����س��وي��دي  ميحد  علي  ���س��ع��ادة  اجلل�سة  ت��راأ���س 
ال�سام�سي  اأح��م��د  عبدالعزيز  �سعادة  بح�سور  املجل�س 
مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة وامل�ست�سار 
القانونية  ال���دائ���رة  ب���ن ح��ن��ظ��ل م��دي��ر  ���س��ي��ف  ع��ي�����س��ى 
حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة وع��ل��ي را���س��د دمي��ا���س م��دي��ر اإدارة 
ق�سم  رئي�س  العوي�س  هادف  و�سامل  القانونية  ال�سوؤون 

الدعم القانوين. 
واأك�����د ع��ب��دال��ع��زي��ز اأح���م���د ال�����س��ام�����س��ي خ���ال اجلل�سة 
ت�سهده  م��ا  م��ع  يتواكب  كونه  القانون  م�سروع  اأهمية 
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة م���ن ت��ط��ور ك��ب��ري ولف����ت يف القطاع 
ال��ع��ق��اري ال��ع��ام ال���ذي يحظى ب��اإ���س��راف واه��ت��م��ام كبري 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جانب  من 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  حممد 

•• الريا�س-رويرتز

الأحد  اأم�س  ارت��ف��اع  على  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق  اأغلقت 
ا�ستجابة لرتفاع اأ�سعار النفط و�سدور تقارير مالية قوية 
من ال�سركات بينما تراجع املوؤ�سر القطري يف ظل تراجع 

يف اأ�سعار الغاز الطبيعي.
الت�سوية  عند  ارتفاعا  اجلمعة  يوم  النفط  اأ�سعار  و�سجلت 
ب��دف��ع��ة م��ن الآم����ال اإزاء زي����ادة ال��ط��ل��ب م��ن ال�����س��ن ومن 
ت��راج��ع ال����دولر، وه��و م��ا طغى على امل��خ��اوف م��ن تباطوؤ 
وتبعاتها  الفائدة  اأ�سعار  رف��ع  وعمليات  العاملي  القت�ساد 
على ا�ستهاك الوقود. و�سعد املوؤ�سر ال�سعودي 0.4 باملئة 
مدفوعا بزيادة 1.3 باملئة يف �سهم �سركة النفط العماقة 
اأعلن حتقيق  ال��ذي  الريا�س  بنك  باملئة يف  و1.8  اأرام��ك��و 

زيادة كبرية يف الأرباح الف�سلية.
البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  �سهم  زاد  كما 
اأعلنت  ال���ت���داول،  ���س��اع��ات  ب��امل��ئ��ة. وب��ع��د   2.9 )ال��ب��ح��ري( 
ال�سركة عن حتقيق �سايف ربح ف�سلي بلغ 269.9 مليون 

•• دبي – الفجر:

 انطاقاً من حر�س جمارك دبي 
الهيئات  مع  تعاونها  تعزيز  على 
الأجنبية يف جمال  الدبلوما�سية 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
ع���ق���دت ال����دائ����رة مم��ث��ل��ة ب������اإدارة 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
ومب���������س����ارك����ة ق�������س���م ال���ع���اق���ات 
الت�سال  اإدارة  م���ن  اخل��ارج��ي��ة 
تن�سيقياً  اج���ت���م���اع���اً  امل��وؤ���س�����س��ي 
الذكية  املن�سات  ع��رب  افرتا�سياً 
ال�سفارة  م����ن  م�������س���وؤول���ن  م����ع 
لتعزيز  ال���دول���ة  يف  الم��ري��ك��ي��ة 
جمال  يف  الطرفن  بن  التعاون 

 •• ال�صارقة- الفجر

اك��ت��م��ل��ت ال���س��ت��ع��دادات لإط���اق 
م���ن معر�س  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
 ،2022 وامل���غ���ام���رات  ال��ت��خ��ي��ي��م 
ال���ت���ي ي��ن��ت��ظ��ره��ا ع�����س��������������������اق هذه 
اإك�سبو  م��رك��ز  يف  �سنويا  ال��ه��واي��ة 
اأكتوبر  م���ن  ال�26  يف  ال����ذي����د، 
غرف��������ة  م��ن  بدع�������م  اجل����اري 
ال�س������ارقة  و���س��ن��اع��������������ة  جت�����ارة 
اإك�سبو  م���رك���ز  م����ن  وب����اإ�����س����راف 

ال�سارقة.
اأن  التنظيمية  اللجنة  وك�سفت 
م���ن معر�س  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
 ،2022 وامل���غ���ام���رات  ال��ت��خ��ي��ي��م 
ُت���خ���ب���ئ ه������ذا ال�����ع�����ام م���ف���اج���اآت 
الربية  امل��غ��ام��رات  لع�ساق  كبرية 
 200 وال���ب���ح���ري���ة م����ن خ������ال 
وعاملية  حملية  جت��اري��ة  ع��ام��ة 
منتج  اآلف   10 م�����ن  واأك���������رث 
تتنوع  عار�س،   45 نحو  يقدمها 

املقلدة  ال��ب�����س��ائ��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
دخولها  منع  عرب  لها  والت�سدي 
من  املجتمع  حلماية  الدولة  اىل 
القت�سادية  واأخطارها  اأ�سرارها 

وال�سحية والبيئية«.
واأع��������رب ب����رو�����س اإل���������س����ورث عن 
ت���ق���دي���ره جل���ه���ود ج����م����ارك دبي 
امللكية  يف جم���ال ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
الهيئات  حر�س  م��وؤك��داً  الفكرية 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الم��ري��ك��ي��ة على 
ال��ت��ه��اون ال��دائ��م م��ع ال���دائ���رة يف 
ه��ذا امل��ج��ال، مت خ��ال الجتماع 
ت��ك��رمي ك���ًا م��ن م���رمي املهريي 
اخلارجية  العاقات  ق�سم  مدير 
وخ��ل��ود احل��و���س��ن��ي ���س��اب��ط ق�سم 
ِقبل  م����ن  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال���ت���وع���ي���ة 
اجل�����ان�����ب الم����ري����ك����ي ت���ق���دي���راً 
امل�ستمر  ودع���م���ه���م  جل���ه���وده���م 

لتطوير التعاون بن الطرفن.

جمانا يوميا من ال�ساعة الثانية 
عدا  م�ساء  العا�سرة  حتى  ظ��ه��را 
الثالثة  ال�ساعة  من  اجلمعة  يوم 
ع�سرا حتى ال�11 ليا، مع توفر 
املركبات  لركن  وا�سعة  م�ساحات 

جمانا للزوار.
وي�����س��ك��ل امل��ع��ر���س ال����ذي ي��ق��ام يف 
اأكتوبر  و30   26 ب���ن  ال���ف���رتة 
الطق�س  اع���ت���دال  م���ع  اجل������اري، 
فر�سة  التخييم  مو�سم  وب��داي��ة 
والتخييم  ال����رب  ل���ه���واة  م��ث��ال��ي��ة 
لق��ت��ن��اء اأح�����دث م���ع���دات ول����وازم 
احتياجاتهم  ك��اف��ة  وتلبية  ال���رب 
للزوار  الفر�سة  يتيح  ك��ما  منها، 
م�ستجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
الربية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال����رح����ات 
بالعرو�س  والبحرية وال�ستمتاع 
احل�����ي�����ة وامل���������س����اب����ق����ات امل����ث����رية 
لل�سباب  امل���وج���ه���ة  وامل����ف����اج����اآت 
وال����ع����ائ����ات وال����ت����ي جت���م���ع بن 

املتعة والإثارة.

امللكية  اإدارة حماية حقوق  مدير 
مع  ال��ت��ع��اون  “ي�سمل  ال��ف��ك��ري��ة: 
الأجنبية  الدبلوما�سية  الهيئات 
التن�سيق مع ال�سركات التي تتبع 
الهيئات  هذه  يف  التجاري  امللحق 
الب�سائع  م���ك���اف���ح���ة  جم�����ال  يف 
املحافظة  ي�سمن  ومب���ا  امل��ق��ل��دة 
ال�����س��رك��ات وحماية  ح��ق��وق  ع��ل��ى 
وتعد  ال����ت����ج����اري����ة،  ع���ام���ات���ه���ا 
المريكية  الدبلوما�سية  الهيئات 
الدبلوما�سية  الهيئات  اأب���رز  م��ن 
هذا  يف  معها  التن�سيق  يتم  التي 
ب����اأن ع����دد حالت  امل���ج���ال، ع��ل��م��اً 
التي حلتها  الفكرية  امللكية  ن��زاع 
بلغ   2021 ال���ع���ام  يف  ال����دائ����رة 
تبلغ  ن�������زاع  ح����ال����ة   390 ن���ح���و 
 14.8 نحو  التقديرية  قيمتها 
اإع��ادة تدوير  مليون درهم ومتت 
من  قطعة  مليون   2.112 نحو 
221 عامة  ل��  الب�سائع املقلدة 

جتارية«.
خال  م����ن  “ندعم  واأ�������س������اف: 
الهيئات  م��ع  املتوا�سلة  لقاءاتنا 
للتوعية  ج��ه��ودن��ا  الدبلوما�سية 
حماية  جم������ال  يف  وال���ت���ث���ق���ي���ف 
احل��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة حيث 
المريكية  ال�������س���رك���ات  ت�������س���ارك 
التجارية  ال���ع���ام���ات  ���س��اح��ب��ة 
ننظمها  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل  ور������س  يف 
املفت�سن  ل��ت��ع��ري��ف  ب��ا���س��ت��م��رار 
وامل��وظ��ف��ن اجل��م��رك��ي��ن بطرق 

والتي  ال�������س���ف���ارة  يف  ال����ت����ج����اري 
يف  بالتجارة  التو�سع  اىل  تتطلع 

اأ�سواق دبي.
امل�ساركون من الطرفن   وتبادل 
من  ع��دد  يف  البحث  الجتماع  يف 
اىل  وتو�سا  امل�سرتكة  املوا�سيع 
ل��ن�����س��ر جهود  ال���ت���ع���اون  ����س���رورة 
يف  عنها  والتعريف  دب��ي  ج��م��ارك 
املقلدة  الب�سائع  مكافحة  جمال 
التدوير  م����ب����ادرة  ذل�����ك  يف  مب����ا 
الب�سائع  ل���ه���ذه  الف����رتا�����س����ي 
اهمية  على  التاأكيد  ك��ذل��ك  ومت 
هذا  يف  امل�ستقبلية  املبادرات  تنوع 

املجال.
وق��������ال ي���و����س���ف ع����زي����ر م���ب���ارك 

مكافحة التقليد والقر�سنة.
وي���اأت���ي ه����ذا الج���ت���م���اع يف اإط����ار 
على  دب���������ي  ج�������م�������ارك  ح������ر�������س 
ال�سركاء  م��ع  ال���دائ���م  ال��ت��وا���س��ل 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة  ال����ه����ي����ئ����ات  يف 
والعمل  الج��ن��ب��ي��ة  وال���ت���ج���اري���ة 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
الجتماع  يف  �سارك  حيث  معهم، 
م��ن ج��م��ارك دب��ي م��رمي املهريي 
اخلارجية  العاقات  ق�سم  مدير 
وخ��ل��ود احل��و���س��ن��ي ���س��اب��ط ق�سم 
التوعية والتثقيف، ومن اجلانب 
الم����ري����ك����ي ب�����رو������س اإل���������س����ورث 
والعديد  الرقمي  امللحق  �سابط 
ال��ت��اب��ع��ة للملحق  ال�����س��رك��ات  م��ن 

واملغامرات  التخييم  معر�س  اأن 
جن��ح على م���دار دورات���ه الثاثة 
�س�����ببا  ي��ك�����������������ون  اأن  ال�����س��اب��ق��ة 
ال�سباب  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��دخ�����������������ول 
الأعم����ال  ورواد  الإم����ارات����ي����ن 
م�ستلزمات  �سناعة  جم�����ال  يف 

الرح�����ات والتخييم..
ب���امل���وروث  رب��ط��ه��م  ج���ان���ب  اإىل   
الإم����ارات����ي ال����ذي ي��ج�����س��ده هذا 
الفعاليات  م��ن  بالعديد  احل��دث 
عن  ف�سا  وال��رتاث��ي��ة،  ال�سعبية 
الربية  امل��ن��اط��ق  ب��اأب��رز  التعريف 
مو�سحا  ال�سارقة،  يف  والبحرية 
ن�سخته  يف  �سي�سم  امل��ع��ر���س  اأن 
املتنوعة  املنتجات  اأحدث  الرابعة 
الربية  ال�����رح�����ات  ل��������وازم  م����ن 
وال����ب����ح����ري����ة وامل�������س���ت���خ���دم���ة يف 

التخييم وال�سيد.
م�ساحة  ع���ل���ى  امل���ع���ر����س  وي����ق����ام 
داخ���ل���ي���ا  م����رب����ع  م�����رت   3000
للزوار  اأب��واب��ه  ويفتتح  وخارجيا، 

ما  توا�سل  واملغامرات،  التخييم 
لهذا  م��ن جن��اح��ات كبرية  حتقق 
�سنويا  ي�ستقطب  ال���ذي  احل���دث 
اأكرث من 5 اآلف زائر من داخل 
وخارج الدولة، وا�ستطاع اأن يثبت 
فعاليات  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  م��ك��ان��ت��ه 
منطقة  م�ستوى  على  امل��غ��ام��رات 
ت�ستهر  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 
اإىل  الهواية، لفتا  لهذه  بع�سقها 

التخييم  جت��ه��ي��زات  اأح����دث  ب��ن 
الرحات  وم��ن��ت��ج��ات  وم����ع����دات 
وال�سيد،  اخلارجية  والريا�سات 
اإىل جانب اإتاحة الفر�سة للزوار 
ال�سركات  للتوا�سل عن قرب مع 
امل��ه��ت��م��ة ب��ك��ل م���ا ي��خ�����س احلياة 
ال�����ربي�����ة وال����ت����ف����اع����ل م�����ع ه�����واة 
ال�سحراوية،  والريا�سات  ال�سيد 
ت��ن��وع��ا يف  امل��ع��ر���س  �سي�سهد  ك��م��ا 
�سمنها  م��ن  العار�سة  ال�سركات 
اأجهزة الأمان وال�سامة  �سركات 
بالإ�سافة  التخييم،  يف  املتطلبة 
اإىل القطاعات العاملة يف و�سائل 
ال��ن��ق��ل اخل��ا���س��ة ب��ال��رح��ات من 
ورباعي�����ة  ن��اري�����������������ة  دراج�����������������ات 

الدفع.
املدفع،  واأكد �سعادة �سيف حممد 
اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
ال�سارقة، اأنه مت الإنتهاء من كافة 
ال��ازم��ة لإطاق  ال���س��ت��ع��دادات 
معر�س  م�����ن  مم�����ي�����زة  ن�������س���خ���ة 
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املال والأعمال
قطاعات اأعمال و�سركات يف اجلزائر تاأمل ا�ستمرار الإ�سالح القت�سادي 

يف �سباق حقيقي مع الزمن. عليها اأن توؤمن عائدات بعيدا عن النفط 
والغاز قبل اأن تعاود الأ�سعار النخفا�س جمددا«.

وجلاأت اجلزائر على مدى عقود لعائدات الطاقة املرتفعة لإدارة اقت�ساد 
الأجنبية  اأو  اخلا�سة  ال�ستثمارات  تواجه  وحيث  الدولة  عليه  تهيمن 
�سعوبات جمة. وبينما كانت احلكومة حتتفظ لنف�سها باإدارة القطاعات 

الكربى عانى رجال الأعمال من قيود البريوقراطية.
لكن تراجع الحتياطات النقدية بعد انخفا�س اأ�سعار النفط يف 2014 
من  زاد  مم��ا  الجتماعي  الإن��ف��اق  وقيد  العامة  املالية  ب��اأو���س��اع  ع�سف 
الغ�سب ال�سعبي ب�ساأن اجلمود ال�سيا�سي الذي اأجج احتجاجات حا�سدة 

هزت الباد يف عامي 2019 و2020.
�سنوات  �ست  الثلثن يف  الأجنبي مبقدار  النقد  احتياطات  ومع هبوط 
وتنامي خطر ا�ستمرار ال�سطرابات، دفعت حكومة الرئي�س عبد املجيد 

لتفجر الغ�سب ال�سعبي ب�سبب الف�ساد، وهو عامل اآخر �ساهم يف خروج 
احتجاجات حا�سدة يف 2019. وتوىل بوتفليقة احلكم بعد �سنوات من 

التمرد يف ت�سعينيات القرن املا�سي اأزهقت اأرواح مئات الآلف.
هو  واجلي�س  الحتجاجات.  لتهدئة  للتنحي  بوتفليقة  اجلي�س  ودف��ع 
القوة ال�سيا�سية الرئي�سية يف الدولة التي يبلغ عدد �سكانها 44 مليون 

ن�سمة منذ ا�ستقال اجلزائر عن فرن�سا عام 1962.
�سهد م�ساركة  ت�سويت  رئي�سا يف  انتخب  ال��ذي  تبون،  عاتق  ووق��ع على 
2019، ع���بء ال��ت��ع��ام��ل م��ع اإرث  حم����دودة م��ن ال��ن��اخ��ب��ن يف اأواخ�����ر 
تهيمن  اأن  قبل  حتى  القت�سادي  وال��رتاج��ع  ال�سيا�سية  ال�سطرابات 
امل�سهد. ومرر تبون بع�س الإ�ساحات، لكنه  جائحة كوفيد-19 على 
وزيادة  اجل��زائ��ري��ة  ال��ط��اق��ة  م���وارد  على  ال��ق��وي  بالطلب  يحظى  الآن 

العائدات.

•• اجلزائر-رويرتز

اجلديدة  القواعد  من  ت�ستفيد  ب��داأت  اإنها  اجلزائرية  ال�سركات  تقول 
لت�سجيع ال�ستثمار وال�سادرات يف اأحد اأكرث اقت�سادات العامل انغاقا، 
اأ�سعار  ارتفاع  عن  الناجتة  ال�ستثنائية  املكا�سب  تدفع  اأن  تخ�سى  لكنها 
النفط احلكومة للعودة لنموذج اأكرث اعتمادا على الدولة يف القت�ساد.

الأن�سطة  ت��ن��وي��ع  ب��ه��دف  الأخ�����رية،  الآون����ة  يف  طبقت  ق��واع��د  و�سملت 
القت�سادية لتقليل العتماد على مبيعات النفط والغاز، قانونا جديدا 
مل�سدري  نقدية  وح��واف��ز  ال�سهر  ه��ذا  التنفيذ  حيز  دخ��ل  لا�ستثمار 

املنتجات غري النفطية.
امل�سورة للم�سوؤولن فيما  ي��زال يقدم  �سابق يف احلكومة ل  وق��ال وزي��ر 
“اجلزائر  ا�سمه،  ذك��ر  ع��دم  طلب  اأن  بعد  القت�سادية،  بامللفات  يتعلق 

لل�سركات  دفعة  اأعطى  مما  اخلا�س  القطاع  لتعزيز  باإ�ساحات  تبون 
املحلية. وقال حممد، وهو رجل اأعمال انتظر ثاث �سنوات مع �سريك 
اأجنبي للح�سول على موافقة على تاأ�سي�س م�سنع للثاجات، “ما زلنا 
نعاين من بريوقراطية متجذرة، وعادة ما تكون بريوقراطية فا�سدة. 
هذا هو الواقع«. وتابع حممد الذي ذكر ا�سمه الأول فقط خوفا من اأي 
عواقب على �سركته “اأعرف اأن تبون يحاول اإجناز بع�س الأم��ور. لكم 
من ال�سابق لأوانه القول اإذا ما كان �سينجح فيها. وبالتايل بالن�سبة يل 

الأمر ل يزال عند دعونا ننتظر ونرى«.
التغيريات  من  اجلزائر  يف  اخلا�س  القطاع  ع��اين  �سنوات  م��دى  وعلى 
العتباطية لل�سيا�سات، واآفة الف�ساد، والعراقيل البريوقراطية، والقيود 

ال�سارمة على ممار�سة اأن�سطة الأعمال.
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س  عهد  يف  لاإ�ساح  جهود  واأدت 

دبي للمناطق القت�سادية املتكاملة تتعاون مع موانئ دبي العاملية لدعم مبادرة طموحي 

للعام الثاين على التوايل

خليفة املحريبي يح�سد لقب رجل العقارات يف ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا 

الكويت: ل قرار بوقف 
ا�سترياد اخل�سراوات من لبنان

•• الكويت-وكاالت

اأي  اأن ال�سلطات الكويتية مل تتخذ حتى الآن  اأف��ادت معلومات �سحفية 
قرار ب�ساأن حظر التوريدات الغذائية الآتية من لبنان اإىل الكويت، على 
الرغم من ا�ستمرار اإعان وزارة ال�سحة يف بريوت عن ارتفاع الإ�سابات 

بالكولريا.
اأي  ���س��دور  ع��دم  “القب�س”  ل�سحيفة  مطلعة  �سحية  م�����س��ادر  واأك����دت 
تو�سيات من ال�سلطات ال�سحية يف الباد، تتعلق بوقف اأو تعليق ا�سترياد 

اخل�سروات والفواكه من لبنان.
وكانت وزارة ال�سحة الكويتية اأعلنت يوم اخلمي�س املا�سي التزامها التام 
حالة  اأي  مع  والتعامل  املر�س  ملواجهة  الوقائية  والإج���راءات  بالتدابري 

م�سابة، �سواء من الدولة اللبنانية اأو غريها.
وبينت امل�سادر اأن فرق الهيئة العامة للغذاء والتغذية “تعمل على مدار 
ال�ساعة، ل�سمان ا�ستدامة �سامة الغذاء والأمن الغذائي املحلي، وتعزيز 
ووفق  ف��ّع��ال،  رق��اب��ي  ون��ظ��ام  ول��وائ��ح  �سيا�سات  بتطبيق  املجتمع،  تغذية 

معايري وموا�سفات عاملية«.
ال��واردة من اخلارج،  والفواكه  �سحنات اخل�سروات  “جميع  اأن  واأ�سافت 
اإر�سالياتها فور و�سولها الكويت، وتوؤخذ عينات منها وتر�سل  يتم حجز 
لا�ستهاك  ب�ساحيتها  النتيجة  ظ��ه��ور  وب��ع��د  لفح�سها،  للمخترب 
الآدم��ي، يتم الف��راج عنها مع �سرط ارف��اق �سهادة خلوها من متبقيات 

املبيدات«.
)ت�سرين  اأكتوبر   21 ي��وم  م�ساء  وحتى  اللبنانية  ال�سحة  وزارة  وكانت 
بالكولريا و7 وفيات  تراكمية  اإ�سابة   227 ت�سجيل  اأعلنت عن  الأول(، 

تراكمية. 

ارتفاع ملحوظ يف تفجريات 
ماكينات النقود يف اأوروبا

•• برلني-وكاالت

قالت وكالة تطبيق القانون التابعة لاحتاد الأوروبي )يوروبول(، الأحد، 
اإن عدد تفجريات ماكينات النقود يف اأوروبا ازداد ب�سورة كبرية.

الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة  ج���ورج  كلري  )ي���وروب���ول(  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
التفجريات  يف  الع�سابات  ت�ستخدمها  التي  املتفجرات  اأن���واع  اإن  )د.ب.اأ( 

اأ�سبحت اأكرث قوة وخطورة.
الأحيان، حتى  كثري من  للغاية يف  ثقيلة  متفجرات  “ُت�ستخدم  واأ�سافت: 

اأنها تت�سبب يف انهيار املباين وكذلك قتل الأبرياء«.
العديد من  املتنامي يف  التفجريات  ال�سرطة حددت اجتاه  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الدول الأوروبية، مبا يف ذلك اأملانيا وجنوب اأوروبا ودول البلطيق.
التفجريات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  متخ�س�سة  اإج��رام��ي��ة  ع�سابات  اإن  وق��ال��ت 

وتعمل على امل�ستوى الدويل تنفذ هذه الهجمات.
 268 املا�سي، ارتفاعاً من  العام  287 هجوماً  و�سجلت ال�سرطة الأملانية 
جائحة  ب�سبب  ال�سفر  على  القيود  رغ��م  عليه،  ال�سابق  ال��ع��ام  يف  هجوماً 

كورونا. ومن املتوقع زيادة عدد الهجمات خال العام اجلاري.
من  ع���ددا  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة  �سجلت  امل��ا���س��ي،  )اأي��ل��ول(  �سبتمرب  وبحلول 
الهجمات ي�ساوي التي وقعت خال العام املا�سي باأكمله، رغم خف�س عدد 

ماكينات �سرف النقود.
ماكينات  ا�ستهدفت  التي  الن��ف��ج��ارات  ع��دد  بال�سبط  الوا�سح  من  ولي�س 
يقيم احلالت  )ي��وروب��ول( ل  لأن  اأوروب���ا،  اأن��ح��اء  النقود يف جميع  �سرف 

املحلية.

•• دبي-وام

للمناطق  دب�����ي  ���س��ل��ط��ة  اأع���ل���ن���ت 
القت�سادية املتكاملة “دييز” عن 
ت��ع��اون��ه��ا م��ع م��وان��ئ دب���ي العاملية 
وذلك  “طموحي”،  مبادرة  لدعم 
امل�ستمرة  ال���ت���زام���ات���ه���ا  اإط�������ار  يف 
الإماراتية  الكفاءات  متكن  جت��اه 
ال�����س��اب��ة واإع�����داد ج��ي��ل م��ن القادة 
اخلدمات  جمال  يف  واملتخ�س�سن 

اللوج�ستية والتجارة. 
وتعترب “مبادرة طموحي” اإحدى 
العاملية،  دبي  اأب��رز مبادرات موانئ 
ال�سباب  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي 
لكت�ساب  ومت��ك��ي��ن��ه��م  الإم����ارات����ي 
وتنمية  وم���ن���وع���ة،  غ��ن��ي��ة  خ����ربات 
قدراتهم ومهاراتهم املتخ�س�سة يف 

جمالت خمتلفة . 
�ستوفر  الت����ف����اق����ي����ة،  اإط��������ار  ويف 
“دييز” لل�سباب امل�ساركن فر�سًة 
ا�ستثنائية لكت�ساب خرباٍت مهنية 
اأف�سل  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  وع��م��ل��ي��ة، 
من  العاملية،  وامل��ع��اي��ري  املمار�سات 

والتي اأعلنت  “التجارة الرقمية”، 
موؤخراً عن تبنيها ملفهوم “التجارة 
“التكنولوجيا  وم��ب��داأ  الرقمية” 
وق���ي���ادة  م���واك���ب���ة  ب���ه���دف  اأوًل” 
لل�سركات  م��ت��ط��ور  ت�سغيلي  ن��ه��ج 
الطموحة والإقليمية يف القت�ساد 
ال�سلة.  ذات  والقطاعات  الرقمي 
عبيد  م�����ب�����ارك  ����س���ع���ي���د  وق��������ال   .
م����راد، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ق�����س��م امل����وارد 
للمناطق  دب��ي  �سلطة  يف  الب�سرية 
اإن  “دييز”  املتكاملة  القت�سادية 
الكفاءات  وت��اأه��ي��ل  التوطن  ملف 
اأولويات  ���س��م��ن  ي��ق��ع  الإم���ارات���ي���ة 
متا�سياً  ال�سرتاتيجية،  “دييز” 
الوطنية  وامل���ب���ادرات  م��ع اخل��ط��ط 
ال�سرتاتيجية . حتت�سن “دييز”، 
الثاث،  احل����رة  مناطقها  ���س��م��ن 
عاملية  ���س��رك��ٍة  اآلف   5 م���ن  اأك����رث 
قطاعا   20 م���ن  اأك�����رث  يف  ت��ع��م��ل 

اقت�ساديا حيويا . 
ب������دوره، ل��ف��ت ن��ب��ي��ل ق���ائ���د، مدير 
الإدارية  وال�سوؤون  املوظفن  اإدارة 
اإقليم   - ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م���وان���ئ  يف 

الإم���ارات، اإىل اأن��ه من خال هذه 
�ستوفر  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  امل���ب���ادرة 
الإم���ارات���ي���ن اجلدد  ل��ل��خ��ري��ج��ن 
ال�سركات  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  ف��ر���س��ة 
املنطقة  �سمن  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
احل��������رة ب���ج���ب���ل ع����ل����ي )ج�����اف�����زا( 
تعزيز  ي�����س��م��ن  مم����ا  وخ����ارج����ه����ا، 
اإطار  يف  امل�ستقبل،  يف  ال��دول��ة  منو 
�سعي موانئ دبي العاملية املتوا�سل 
لحت�سان كافة املواهب الإماراتية 
ل���ب���ن���اء ج���ي���ل م��ت��ك��ام��ل م����ن ق����ادة 
امل�ستقبل.  من جانبه، قال يو�سف 
مبادرة  م���دي���ر  الأ����س���ل���ي،  اأح���م���د 
طموحي التابعة ملوانئ دبي العاملية 
– اإقليم الإمارات، اإن فئة ال�سباب 
اأه��م مقومات جن��اح دولة  تعد من 
عاماً  اخلم�سن  خ���ال  الإم�����ارات 
القادمة، ولذلك ن�سعى من خال 
هذه املبادرة اإىل تعزيز اآفاق النجاح 
التقنية  بالإمكانات  الرت��ق��اء  عرب 
عاملة  ق��وة  وتوفري  واللوج�ستية، 
املبتكرة  والأف��ك��ار  بال�سباب  تزخر 

لتعزيز النمو التجاري«. 

عرب خمتلف القطاعات. 
العمل  م��ن  ال�سباب  �سيتمكن  كما 
كومري�سيتي”،  “دبي  يف  والتدرب 
يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الأوىل  امل��ن��ط��ق��ة 

ال�سركات  اأب���رز  م��ع  للعمل  فر�ساً 
امل�سجلة فيها عرب 26 عاماً والتي 
اإىل  ال��و���س��ول  للم�ساركن  �ستتيح 
اآلف ال�سركات الإقليمية والعاملية، 

“دييز”  ����س���م���ن  ال���ع���م���ل  خ������ال 
املنطقة  يف  امل�����س��ج��ل��ة  وال�����س��رك��ات 
وواحة  احلرة مبطار دبي “دافز”، 
�ستوفران  اللتن  لل�سيليكون،  دبي 

•• اأبوظبي –الفجر:

اأع��������ل��������ن م������ن������ت������دى امل�������س���ت���ق���ب���ل 
ل�����ا������س�����ت�����ث�����م�����ارات ال�����ع�����رب�����ي�����ة »  
رج����ل  م����ن����ح   FF2020AI
وموؤ�س�س  الإم������ارات������ي  الأع�����م�����ال 
جم�����م�����وع�����ة اخل�����ل�����ي�����ج ل���ل���ع���رب���ي 
�سيف  خليفه  باأبوظبي  لا�ستثمار 
ال��ع��ق��ارات يف  رج��ل  لقب  املحريبي 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
على   ،2022 ال�����ث�����اين  ل����ل����ع����ام 
لجنازاته  تقديراً  وذل��ك  التوايل، 
وم��ن��ه��ج��ي��ت��ه وخ����ربت����ه الإداري���������ة 

وال�ستثمارية. 
ف��ي��م��ا ح�����س��دت جم��م��وع��ة اخلليج 

املوؤ�س�سات  وروؤ���س��اء  الأع��م��ال  بقادة 
للكتري  من�سة  باتت  ال�ستثمارية 
م���ن ق�����س�����س ال��ن��ج��اح ل���س��ي��م��ا يف 
باتت  ح���ي���ث  ال����ع����ق����اري  ال���ق���ط���اع 
الريادية  ال��ع��امل  م��ن دول  ال��دول��ة 
العقاري،  القطاع  وازده���ار  منو  يف 
الأع����م����ال  رج�����ل  ت�������س���در  اأن  ك���م���ا 
يف  ري���ادي  ملوؤ�سر  املحريبي  خليفة 
لت�سنيف  ال��ع��ق��اري وف��ق��اً  ال��ق��ط��اع 
الثقة  من  يعزز  امل�ستقبل  منتدى 
م��ن��ج��زات قادة  ع��ل��ى  امل���راه���ن���ة  يف 
وقيادرتها  الإم��ارات��ي��ن  الأع���م���ال 
واحلما�س  بال�سباب  مفعمة  ب��روح 
خمتلف  يف  التو�سعية  ل��ل��م��ب��ادرات 

القطاعات. 

املوؤ�س�سة  درع  لا�ستثمار  العربي 
ان��ت�����س��ارا وريادة  ال��ع��ق��اري��ة الأك���رث 
ملوؤ�سر  وف����ق����اً  ودول�����ي�����ا  اإق���ل���ي���م���ي���ا 
ال�سادر  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
ع���ن امل���ن���ت���دى، وجم���م���وع���ة جملة 
ا���س��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة، وال���ذي 
املوؤ�س�سات  ح�����راك  ع��ل��ى  ي��وؤ���س�����س 
تعزيز  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

التكامل والتحالفات الإقليمية. 

موؤ�سرات ريادية
من  املحريبي  �سيف  خليفه  ويعد 
القيادية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
ال�سابة يف قطاع العقارات الإمارات 
ا�ستطاع  ، حيث  وال��دويل  والعربي 

الدولة،  وخ�����ارج  داخ�����ل  اإم����ارات����ي 
اي��ج��اب��ي��ة لقوة  ب���روؤي���ة  م��ت�����س��ل��ح��اً 
القت�ساد الإماراتي يف �سوء البيئة 
ار�سلت  التي  املزدهرة  ال�ستثمارية 
الر�سيدة  القيادة  ال�سلبة  ركائزها 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
خليفة  الع�����م�����ال  رج�����ل  ومت����ك����ن 
امل���ح���ريب���ي م����ن اجن������از ع�����دد من 
ح�س�س  على  ال�ستحواذ  عمليات 
من  عدد  يف  ا�ستثمارية  �سركات  يف 
القطاعات التكنولوجية والرقمية 
من  ع��دد  يف  والطبية  وامل�سرفية 
وذلك  والأجنبية،  العربية  ال��دول 
و  التو�سع  يف  ا�سرتاتيجيته  �سمن 
ي�سيف  مب��ا  ال���س��ت��ث��م��ارات،  تنويع 

النمو  م���وؤ����س���رات  حت��ق��ي��ق وق���ي���ادة 
القطاع  يف  ب���الأخ�������س  مل��ج��م��وع��ت��ه 
العقاري، عرب تعزيز روؤية متطورة 
وا�سرتاتيجية بعيدة النظر لأعمال 
امل���ج���م���وع���ة، ت��رت��ب��ط ب���امل���رون���ة يف 
متغريات  وفهم  الزم��ات  ا�ستيعاب 
الأ���س��واق حتت وط��اءة التذبذب يف 
القت�ساد العاملي وتبني منهجيات 
ال�سراكات  اإب�����رام  يف  ال��ت��و���س��ع  م��ن 
يف  متعددة  عقارية  اأ�سول  وحيازة 
ال��ع��امل. حيث  دول  ويف  الإم�����ارات 
العقارية  ال�سفقات  قيمة  ن��اه��زت 
اأب��رم��ت��ه��ا جم��م��وع��ة اخلليج  ال��ت��ي 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار ح��ت��ى الآن  ال���ع���رب���ي 
10 م���ل���ي���ارات دره����م  اأك������رث م����ن 

التي متكن  الجن���ازات  مزيدا من 
من حتقيقها موؤخرا.

ك���م���ا ي���ع���د امل����ح����ريب����ي وت���ق���دي���را 
جلهوده ع�سوا يف جمل�س الإمارات 
ونا�سطاً  اخل���ارج  يف  للم�ستثمرين 
الفعاليات  من  العديد  يف  وموؤثرا 
العربية  ال���ع���ق���اري���ة  وامل�����وؤمت�����رات 

والعاملية.

ريادية اإماراتية 
الدين  �سم�س  حم��م��د  اك���د  ب����دوره 
امل�ستقبل  منتدى  وموؤ�س�س  رئي�س 
وجمموعة  العربية  لا�ستثمارات 
جم���ل���ة ا����س���ت���ث���م���ارات الإم����ارات����ي����ة 
ثراءا  الأك����رث  الإم������ارات  دول���ة  اأن 

اخلطوط الكويتية تتوقع العودة لنقطة التعادل بنهاية 2024 
•• الكويت-رويرتز

توقع جمل�س اإدارة اخلطوط اجلوية الكويتية اأم�س الأحد اأن 
تتمكن ال�سركة من اإيقاف اخل�سائر ال�سنوية التي ت�سجلها منذ 
�سنوات واأن ت�سل اإىل نقطة التعادل بن الإيرادات وامل�سروفات 

بنهاية 2024.
وكانت ال�سركة اململوكة للدولة تتوقع اأن ت�سل لنقطة التعادل 
اإيربا�س  مع  وقعتها  للطائرات  �سفقة  لكن   ،2026 بحلول 

هذا العام عجلت من خطة التعايف.
اجلوية  للخطوط  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��دخ��ان  ع��ل��ي  وق���ال 
ت�سجيل  ت��ت��وق��ع  ال�����س��رك��ك��ة  اإن  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
خ�سائر �سنوية ما بن 50 اإىل 60 مليون دينار )161.27-

193.52 مليون دولر( يف 2022.
وقدرها   2019 بخ�سائر  اخل�سائر  ه��ذه  مقارنة  اأن  واأ���س��اف 
فريو�س  جائحة  قبل  �سنة  اآخ���ر  وه��ي  دي��ن��ار،  م��اي��ن   107
ال�سركة  اأن  ُتظهر  ال��ط��ريان،  ب�سناعة  ع�سفت  التي  ك��ورون��ا 

“بالتاأكيد يف تقدم وحت�سن«.
الطريق  اإىل  ع�����ادت  ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل���وي���ة  “اخلطوط  وق�����ال 
يوم  النتائج  اهلل..  �ساء  اإن  والنجاح  التطور  طريق  ال�سحيح، 

بعد يوم تثبت ذلك«.
وكانت اخلطوط اجلوية الكويتية اأعلنت يف فرباير �سباط اأنها 
اإىل  طائرة   28 من  اإيربا�س  من  �سابقة  طلبية  حجم  رفعت 

31 طائرة، يف �سفقة قيمتها ثاثة مليارات دولر.
و���س��م��ل��ت ال��ط��ل��ب��ي��ة اجل���دي���دة ���س��راء ت�����س��ع ط���ائ���رات اإيربا�س 

وثاث  نيو،  اإيه321  طراز  من  طائرات  و�ست  اإيه320نيو، 
طائرات  واأرب������ع  اإل.اآر،  ن��ي��و  اإيه321  ط����راز  م���ن  ط���ائ���رات 
نيو،  اإيه900-330  ط��ائ��رات  و�سبع  نيو،  اإيه800-330 

وطائرتن اإيه900-350.
عرب  املرونة  من  املزيد  ال�سركة  ملنح  حينها  يف  التعديل  وج��اء 
نحو  لتوفري  بالإ�سافة  ال��ب��دن  نحيفة  ال��ط��ائ��رات  ع��دد  زي���ادة 

200 مليون دولر.
 18 ت�سلمت  ال�سركة  اإن  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  ال��دخ��ان  وق��ال 

طائرة من �سركة اإيربا�س من اأ�سل 31.
واأكد رئي�س اخلطوط الكويتية اأن ال�سركة حققت زيادة قدرها 
ت�سعة  اأول  ك��ان متوقعا خ��ال  الإي����رادات عما  املئة يف  14 يف 

اأ�سهر من 2022، لكنه مل يك�سف عن اأرقام. 

حتت مظلة مبادرة اجليل التايل من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة

تفتتح مقرًا اإقليميًا لها يف الإمارات  CHANGE FOODS سركة تكنولوجيا الغذاء الأمريكية�
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت وزارة القت�ساد اأن Change Foods Inc �سركة التكنولوجيا 
الغذائية التي تتخذ من وادي ال�سيليكون بالوليات املتحدة مقراً رئي�سياً 
لها، �ستفتتح مقراً اإقليمياً لها يف دولة الإمارات م�ستفيدًة من الت�سهيات 
التي تقدمها مبادرة اجليل التايل من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، 
من  ال��ق��ادم  اجليل  جل��ذب  وامل�سممة  الأ���س��واق  دخ��ول  لتحفيز  الهادفة 

ال�سركات التكنولوجية اإىل دولة الإمارات. 
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، وزي���ر دول���ة للتجارة 
اخلارجية: “يعد ان�سمام �سركة Change Foods اإىل مبادرة اجليل 
التايل من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة حمطة مهمة بالن�سبة لدولة 
ع��ل��ى تطوير  امل��ح��ل��ي �سي�ساعد  ال�����س��وق  ال�����س��رك��ة يف  ف��وج��ود  الإم������ارات. 
اأي�ساً  وي�ساهم  ال��دول��ة  يف  وال��زراع��ي��ة  الغذائية  التكنولوجيا  منظومة 
على  ويعمل  امل�ستدامة،  التنمية  واأه����داف  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق  يف 
وا�سحة  اإمكانية  مع  حملياً،  الألبان  منتجات  على  املتزايد  الطلب  �سد 

لانتقال من م�ستورد اإىل م�سّدر ملنتجات الألبان«. 
ال�ستثمارات  م��ن  ال��ت��ايل  اجليل  م��ب��ادرة  اأهمية جن��اح  “تاأتي  واأ���س��اف: 
لإطاق   Change Foods �سركة  ا�ستقطاب  يف  املبا�سرة  الأجنبية 
عملياتها يف دولة الإم��ارات، كونها ت�ستخدم تكنولوجيا غذائية مبتكرة 
تعد الأح��دث يف العامل، وهو ما ي�سهم يف �سد احتياجات ال�سوق املحلي 
من   90% يقارب  ما  ت�ستورد  الدولة  لكون  نظراً  الغذائية،  امل��واد  من 

متطلباتها الغذائية..
الأرا�سي  %5.5 فقط من  ولديها  الدولة �سحراوية  اأن طبيعة  كما   

ا�سرتاتيجية  م��ع  اخل��ط��وة  ه���ذه  تتما�سى  ك��م��ا  ل��ل��زراع��ة،  امل�ستخدمة 
متكن  اإىل  ت�سعى  والتي   ،2051 الغذائي  لاأمن  الوطنية  الإم���ارات 
الإنتاج الغذائي امل�ستدام من خال ا�ستخدام التقنيات احلديثة، ف�سًا 
قدرات  لبناء  تهدف  التي  اجلديدة  الوطنية  القت�سادية  الأجندة  عن 

�سناعية جديدة قائمة على الت�سنيع املتقدم«.
الأجنبية  ال�ستثمارات  من  التايل  اجليل  مبادرة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
والتي  العامل  يف  تكنولوجياً  ال��رائ��دة  ال�سركات  ج��ذب  توا�سل  املبا�سرة 

تطبق مناذج اأعمال مبتكرة وت�ساهم يف بناء �سناعات الغد.
انطاقاً  امل��ب��ادرة  مظلة  حت��ت  ال��دول��ة  يف  عملياتها  ال�سركة  و�ستد�سن 
اتفاقية  ال�سركة  وق��ع��ت  حيث  )ك��ي��زاد(  ال�سناعية  خليفة  مدينة  م��ن 
الألبان  ملنتجات  لرت  مليون   1.2 تبلغ  اإنتاجية  ب�سعة  م�سنع  لإن�ساء 
يف  كبري  ب�سكل  �ست�ساهم  والتي  احليوانية،  امل��واد  من  اخلالية  املبتكرة 
دعم املنظومة التكنولوجية املتقدمة يف دولة الإم��ارات وخطط الدولة 

لتحقيق الأمن الغذائي.
الدقيقة  التخمري  عملية  يف  رائ��دة   Change Foods �سركة  وتعترب 
يف  رئي�سي  مكون  وه��و  موا�سي،  با  احلليب  يف  الكازين  بروتن  لإنتاج 
الألبان  لن�سخة  بيولوجياً  مطابقاً  منتجها  ويعترب  الأج��ب��ان.  �سناعة 
التقليدية، لكن تاأثريه البيئي حمدود نظراً لأنه خاٍل متاماً من املواد 
احليوانية. وت�سري التقديرات احلالية اإىل اأنه عند ت�سغيل املن�ساأة بكامل 
طاقتها، �ست�ستخدم كمية اأقل من املياه بع�سر مرات، وطاقة اأقل بخم�س 
التقليدية، مع حجم  اأقل مبئة مرة من م��زارع الألبان  مرات وم�ساحة 

اإنتاج قادر على ا�ستبدال ما تنتجه 10 اآلف بقرة.
ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���س�����س  ب��وك��ا،  ديفيد  ق��ال  جهته،  وم��ن 

التايل من  اإىل مبادرة اجليل  نن�سم  اأن  »ي�سرفنا   :Change Foods
ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف دولة الإمارات واأن نعرب عن امتناننا 
البنية  وف��رت  التي  كيزاد  جمموعة  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  لهذه 

 .Change Foods التحتية وال�ستثمارية الازمة لتاأ�سي�س من�ساأة
واأ�ساف: “متتاز مبادرة اجليل التايل من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة 
باأنها تعطي الأولوية لتطوير تقنيات الغذاء امل�ستدامة اجلديدة كالتي 
كان  وقد  كبرية.  واقت�سادية  بيئية  تنموية  فوائد  تقدم  والتي  نوفرها 
اإىل  التحول  على  للم�ساعدة  �سركتنا  روؤي��ة  وراء  ال�سرتاتيجي  التوافق 
اأنظمة غذائية اأكرث ا�ستدامة من خال تو�سيع نطاق تكنولوجيا اإنتاج 

الغذاء وا�سحاً منذ البداية«. 
من  ال��ت��ايل  اجليل  م��ب��ادرة  اأطلقت  ق��د  كانت  القت�ساد  وزارة  اأن  يذكر 
2022، وتهدف املبادرة  ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف �سهر يوليو 
اإىل جذب ال�سركات املتطورة رقميًّاً لدخول ال�سوق الإماراتية من خال 
تزويد ال�سركات من خمتلف اأنحاء العامل بالأ�سا�سيات الازمة لدخول 

ال�سوق والتو�سع من داخل دولة الإمارات..
الرتاخي�س،  اإ���س��دار  لت�سريع  التاأ�سي�س  عمليات  ت�سهيل  ذل��ك  يف  مب��ا   
واإتاحة  امل�سرفية،  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  اجلماعية،  التاأ�سريات  وت��ق��دمي 

حوافز الإيجار التجاري وال�سكني. 
وقد مت ت�سميم املبادرة لتعزيز التنوع القت�سادي وحتفيز منو قطاعات 

القت�ساد الوطني القائمة على البتكار واملعرفة..
ومن  ان�سمامها  عن  ع��دة  عاملية  �سركات  اأعلنت  امل��ب��ادرة  اإط��اق  ومنذ   
 KRUSH و�سركة   ،Gödel الربيطانية  التكنولوجيا  �سركة  اأب��رزه��ا 

.Gecko Roboticsاملتخ�س�سة يف تكنولوجيا الأغذية، و Brands
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الفجر الريا�ضي

الدويل ورو�سيا �سريك رئي�سي يف التنمية الريا�سية  التعاون  تطوير  على  حري�سة  الإمارات   : الفال�سي  • بالهول 
الإمارات ر�سخت ح�سورها املميز على اخلارطة الريا�سية العاملية الرو�سي:  الرئي�س  • م�ساعد 

•• دبي- وام:
 بحث معايل الدكتور اأحمد بن عبد 
وزير  الفا�سي  بالهول  حميد  اهلل 
الهيئة  رئ��ي�����س  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
العامة للريا�سة، مع معايل ايجور 
رو�سيا  رئ��ي�����س  م�����س��اع��د  ل��ي��ف��ي��ت��ن 
الريا�سية  ل��ل�����س��وؤون  الحت����ادي����ة 
تعزيز  �سبل  وامل��وا���س��ات،  والنقل 
التعاون وتبادل اخلربات املوؤ�س�سية 
الكوادر  وتطوير  تدريب  يف جمال 

الريا�سية .
اللقاء،  ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان، خ��ال 
العامة  الهيئة  مقر  يف  ُعقد  ال��ذي 
ل��ل��ري��ا���س��ة ب���دب���ي، يف اإط�����ار زي���ارة 
دول�����ة  اإىل  ال�����رو������س�����ي  ال�������س���ي���ف 
الإم��ارات، اأطر التعاون يف خمتلف 
القطاع  بتنمية  املرتبطة  املجالت 
الريا�سي مبا يف ذلك تطوير اآلية 
وتعزيز  امل��واه��ب  وتنمية  اكت�ساف 

يف  والتعاون  الريا�سي  ال�ستثمار 
جمال الطب الريا�سي.

تطوير  ���س��ب��ل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
التفاهم  م���ذك���رة  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة 
امل���ربم���ة ���س��اب��ق��اً ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف 
لتطوير  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  جم����ال 
الريا�سية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  امل��ن�����س��اآت 
وت���ب���ادل اخل�����ربات ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
املواهب  اك��ت�����س��اف ورع���اي���ة  جم���ال 
ال���ري���ا����س���ي���ة، وت�����ب�����ادل اخل�����ربات 
امل���وؤ����س�������س���ي���ة ب�����ن ال����دول����ت����ن يف 
وت�سجيع  ال��ري��ا���س��ي  ال���س��ت��ث��م��ار 
على  ال���ب���ل���دي���ن  يف  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الريا�سي  ال��ق��ط��اع  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
اإ�سافة  الريا�سية،  املن�ساآت  واإقامة 
اإىل تعزيز التعاون يف جمال الطب 

الريا�سي.
وق�������ال م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
بالهول الفا�سي : " حتر�س دولة 
التعاون  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الإم��������ارات 

بهدف الرتقاء بالقطاع الريا�سي 
عرب ال�ستفادة من اأف�سل التجاِرب 

�سريكاً  رو����س���ي���ا  وت���ع���د  ال���ع���امل���ي���ة، 
املجالت  خمتلف  يف  ا�سرتاتيجياً 

مبا فيها القطاع الريا�سي، ونتطلع 
امل�سرتكة  ال��ع��اق��ات  ا�ستثمار  اإىل 

الدولتن،  تربط  التي  والرا�سخة 
�ساحب  ب����زي����ارة  ت����ع����ززت  وال����ت����ي 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
بالرئي�س  ولقائه  رو�سيا  اهلل" اإىل 
اإطار  الرو�سي فادميري بوتن يف 
بن  والبّناء  املثمر  التعاون  تعزيز 

الدولتن".
تاريخاً  رو���س��ي��ا  " متلك  واأ���س��اف: 
خمتلف  يف  ب�����الإجن�����ازات  ح���اف���ًا 
ال��ري��ا���س��ات، و���س��رنك��ز م���ن خال 
الرو�سي  اجل����ان����ب  م����ع  ال���ت���ع���اون 
تعزيز  على  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال 
الريا�سية  ب���امل���واه���ب  اله���ت���م���ام 
الب�سري  امل��ال  راأ���س  وال�ستثمار يف 
املمار�سات  اأف�سل  على  بالعتماد 
تبادل  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  العاملية. 
اخلربات فيما بيننا بهدف تطوير 
اأنظمة العمل يف القطاع الريا�سي 
الأ�سا�سية  الركائز  على  بالعتماد 
دولة  يف  الريا�سي  العمل  ملنظومة 
باحلوكمة  وامل��ت��م��ث��ل��ة  الإم���������ارات 

وال�����س��راك��ة والإجن������از، ح��ي��ث يتيح 
ل��ن��ا ه����ذا ال���ت���ع���اون ف��ر���س��ة تعزيز 
املزيد  الدولية واكت�ساف  �سراكاتنا 
م����ن ال���ف���ر����س ل��ت��م��ك��ن ال����ك����وادر 
القطاع  داخ����ل  والإداري�������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
اأكد معايل  الريا�سي". من جانبه 
اإيجور ليفيتن على قوة العاقات 
اهتمام  ع��ن  واأع���رب  البلدين،  ب��ن 
رو�سيا بتطوير ال�سراكة يف خمتلف 

اجلوانب الريا�سية.
الإم������ارات  دول����ة  "ر�سخت  وق�����ال: 
الريا�سية  اخل��ارط��ة  يف  ح�سورها 
م�ستمر  ب�سكل  ونتطلع  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإىل تطوير م�سارات بناءة وتو�سيع 
ال��ت��ع��اون يف امل��ج��ال ال��ري��ا���س��ي مبا 
الريا�سي  النمو  تعزيز  يف  ي�سهم 
ت�سجيع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى الط�����اع على 
ال��ف��ر���س ال���واع���دة ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف 

املجال الريا�سي".

•• دبي-وام:

 تتميز العاقات الإماراتية امل�سرية 
ب�����س��م��ات خ���ا����س���ة ت��ت��خ��ط��ى ح����دود 
عليها  وي��غ��ل��ب  اجل����غ����رايف،  ال��ب��ع��د 
والتعاون  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ط��اب��ع 
والتكامل والتوا�سل احل�ساري بن 
م�سري  يربطهما  �سقيقن  بلدين 
م�سرتك، وهو ما يتجلى بو�سوح يف 
ال�سيا�سية  احلياة  مناحي  خمتلف 
والق����ت���������س����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

والثقافية واأي�سا الريا�سية.
وع��ل��ى م���دار 50 ع��ام��اً من��ت فيها 
ج����ذور ال��ع��اق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بن 
البلدين ال�سقيقن، كانت الريا�سة 
ج���������س����را م�����ن ج���������س����ور ال���ت���وا����س���ل 
ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  والتعاون 
م��ت��م��ث��ل��ة يف مئات  ال���ب���ل���دي���ن،  ب���ن 
والأح���داث  وال��ب��ط��ولت  الفعاليات 
املوؤثرين  ال��ف��اع��ل��ن  والأ���س��خ��ا���س 
بذلوا جهوداً  وال��ذي��ن  وه��ن��اك،  هنا 
العاقات  ه���ذه  لتج�سيد  م�سنية 
وتعزيزها برعاية دائمة من قيادتي 

البلدين.
اأول  اأن  و�سيذكر التاريخ الريا�سي، 
منتخب  م�سوؤولية  توليا  م��درب��ن 
كانا  القدم  لكرة  الوطني  الإم��ارات 
�سحته  حم���م���د  وه���م���ا  م�������س���ري���ن 
توليا  ال��ل��ذي��ن  ال�سربيني  وم��ي��م��ي 
و�سع  فرتة  خال  تباعا  امل�سوؤولية 
نواة املنتخب الوطني الأول من عام 

اإىل عام 1974 .  1971
مع  امل�سرين  للمدربن  ك��ان  كما 
بدايات  م��ع  ق��وي��ا  الأن��دي��ة ح�سورا 
حيث  املحلية،  امل�سابقات  ان��ط��اق 
ت�����وىل ال���دك���ت���ور ط����ه ال���ط���وخ���ي ) 

كمدرب  اخلليج  كاأ�س  رفع  من  اأول 
ملنتخب الكويت يف الن�سخة الأوىل( 
تدريب نادي �سباب الأهلي )الأهلي 

�سابقا( يف دبي.
امل�سرين  املدربن  ح�سور  وت��واىل 
لاأندية  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  ل���ت���ويل 
ذلك، فمن حممود  بعد  الإماراتية 
طه  ال����دك����ت����ور  اإىل  اجل������وه������ري، 
الفتاح  عبد  �ساكر  وم��ن  اإ�سماعيل، 
اأب���و رجيله  اأب���و ال��ع��ز، اإىل  وحم��م��د 
م�سطفى،  وط���ارق  �سحاته  وح�سن 
الرمادي وطارق  اأمي��ن  اإىل  و�سول 

ال�سيد وغريهم.
جت�سد  ال�����راه�����ن�����ة،  امل����رح����ل����ة  ويف 
جمموعة من الفعاليات واملنا�سبات 
والأخوة  ال�سراكة  عناوين  الكربى 
والتعاون بن البلدين، يف مقدمتها 
م������اراث������ون زاي�������د اخل�������ريي ال����ذي 

ويجوب  الإن�����س��اين،  الطابع  يحمل 
رب���وع امل���دن امل�����س��ري��ة، اع��ت��ب��اراً من 
حاما  الآن،  وح��ت��ى   ،2005 ع��ام 
ا���س��م امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 
الإن�ساين  ب��ه��دف��ه  ت��خ��ط��ى  وال�����ذي 
واخل�����ريي ح����دود ال��ري��ا���س��ة، وهو 
ونيويورك،  اأبوظبي  يف  �سنوياً  يقام 
ال�سوي�س  وعدة مدن م�سرية منها 

والإ�سماعيلية والأق�سر والقاهرة.
حظيت  ال��ق��دم،  ك���رة  �سعيد  وع��ل��ى 
ونظريتها  الإم����ارات����ي����ة  امل���اع���ب 
امل�����س��ري��ة، ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ع��دي��د من 
املباريات املهمة واملنا�سبات الُكَرِوّية 
والتاألق  النجاح  ك��ان  التي  الكربى 
�سعارها، بداية من "كاأ�س ال�سوبر" 
ن�سخ   4 اأقيمت منه  الذي  امل�سري، 
الإماراتية،  امل��اع��ب  يف  الآن  حتى 

وي�����س��ت��ع��د ا����س���ت���اد ه������زاع ب����ن زاي����د 
يوم  اخلام�سة  الن�سخة  ل�ستقبال 
اأكتوبر   28 املوافق  املقبل  اجلمعة 
واأق��ي��م��ت هذه  �سبق  اجل���اري، حيث 
ا�ستاد  يف   2015 ع��ام  يف  البطولة 
هزاع بن زايد، ويف 2017 يف ا�ستاد 
2018 يف  ويف  زاي�����د،  ب���ن  حم��م��د 
ا�ستاد ه��زاع بن زاي��د وع��ام 2020 

با�ستاد حممد بن زايد.
ا�ست�سافت  الآخ����ر  اجل��ان��ب  وع��ل��ى 
الإماراتي،  ال�سوبر  كاأ�س  القاهرة، 
التي   ،2016 ع��ام  الأوىل  مرتن، 
اأول مرة يف تاريخ كرة القدم  كانت 
ال�سوبر  ف��ي��ه��ا  ي���ق���ام  الإم����ارات����ي����ة 
الإماراتي خارج الدولة وحتديداً يف 
غري  تاريخية  منا�سبة  يف  القاهرة، 
م�سبوقة جت�سد عمق العاقات بن 

البلدين ال�سقيقن.

اجلزيرة  فريقي  املواجهة  وجمعت 
و�سباب  ال��دول��ة،  رئي�س  ك��اأ���س  بطل 
الأه����ل����ي )الأه�����ل�����ي ����س���اب���ق���ا( بطل 
ال������دوري الإم����ارات����ي، مب��ل��ع��ب 30 
وتوج  اجلوي"،  ال���دف���اع   " ي��ون��ي��و 
ال�سوبر  بكاأ�س  وقتها  الأهلي  فريق 
الإماراتي للمرة الرابعة يف تاريخه، 

بعد فوزه بهدفن لهدف واحد.
عندما  ال��ق��اه��رة،  يف  امل�سهد  وت��ك��رر 
على  وال��وح��دة  العن  فريقا  التقى 
)الدفاع  ي��ون��ي��و   30 ا���س��ت��اد  ملعب 
كاأ�س  اجل��وي( للمناف�سة على لقب 
القدم  ل���ك���رة  الإم�����ارات�����ي  ال�����س��وب��ر 
الوحد  فريق  وقتها  وفاز   ،2018

بركات الرتجيح 3-4.
لن  ال��ت��ي  امل�سرتكة  القوا�سم  وم��ن 
وكرة  ال��ري��ا���س��ة  ج��م��اه��ري  تن�ساها 
ال�سقيقن  ال���ب���ل���دي���ن  يف  ال����ق����دم 

اأن  ال����ك����ب����رية  ال�������س���ب���ه  وع�����ام�����ات 
تاأها  والإم������ارات  م�سر  منتخبي 
العامل يف  كاأ�س  اإىل مونديال  �سويا 

اإيطاليا عام 1990.
كما اأ�سبحت ماعب البلدين قبلة 
فرق  م��ن  العديد  اإع���داد  ملع�سكرات 
يف  وهناك  هنا  البلدين  ومنتخبات 
كرة القدم، وباقي الألعاب الأخرى، 
العاقات  اأوا�����س����ر  ام���ت���دت  ح��ي��ث 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة ب���ن الإم������ارات 
لت�سمل  ال���ق���دم  ك����رة  م���ن  وم�����س��ر 
الأخ��رى مثل كرة  الريا�سات  باقي 
والكاراتيه  والطائرة  وال�سلة  اليد 
وامل�������س���ارع���ة وامل���اك���م���ة وامل����ب����ارزة 

وال�سباحة وغريها.
امل�سرية  الكرة  جماهري  تن�سى  ول 
ي��وم 12 ف��رباي��ر م��ن ع��ام 2008 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ك���ان  ح��ي��ث 

حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اأول 
لكرة  امل�سري  املنتخب  ا�ستقبل  من 
اإفريقيا  اأمم  ببطولة  الفائز  القدم 
التاريخ  �سجلها  التي  كلمته  وكانت 
بكاأ�س  نور" ف���وزك���م  م���ن  ب���اأح���رف 

اأفريقيا اإجناز لكل العرب".
وقعت   2015 ع���ام  ي��ون��ي��و   8 ويف 
ال�سباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
مذكرة  الإم��������ارات  يف  وال���ري���ا����س���ة 
امل�سرية،  ال�سباب  وزارة  مع  تفاهم 
الريا�سة،  جم��ال  يف  التعاون  ب�ساأن 
وذل�������ك يف م���ق���ر ال���ه���ي���ئ���ة ب���دب���ي. 
بنود   10 امل���ذك���رة  ت��ل��ك  وت�سمنت 
مهمة، متثلت يف اأن يعمل الطرفان 
بينهما  التعاون  وت�سهيل  دعم  على 
وتقدمي  ال���ري���ا����س���ة،  جم������الت  يف 

الإمكانات كافة لاأجهزة املعنية يف 
الدولتن، لتحقيق هذا الهدف.

توقيع  املا�سية  ال�����س��ن��وات  و���س��ه��دت 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع�����س��رات 
والتاآخي بن العديد من الحتادات 
واملوؤ�س�سات واملنظمات الريا�سية يف 
الريا�سة  ورع��اي��ة  ل��دع��م  ال��ب��ل��دي��ن 
الهتمام  �سبل  وتوفري  البلدين  يف 
ب��امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���وط���ن���ي���ة وال����ك����وادر 

الفنية يف اأكرث من ريا�سة.
كما كانت الإمارات �ساهدة يف اأكتوبر 
اجلاري على ان�سمام رابطة الأندية 
ال���دوري���ات  م��ن��ت��دى  اإىل  امل�����س��ري��ة 
القدم،  لكرة  للمحرتفن  العاملية 
ال�سنوي  الجتماع  لهذا  وح�سورها 
للمرة الأوىل خال ا�ست�سافة دبي 
لهذا احلدث للمرة الأوىل يف تاريخ 

املنطقة.

الإمارات ورو�سيا ت�ستعر�سان التعاون الريا�سي واجلهود امل�سرتكة لكت�ساف ورعاية املواهب

عالقات ريا�سية وطيدة وفعاليات متتالية يف البلدين ال�سقيقني 

الإمارات وم�سر .. 50 عاما من ال�سراكة الريا�سية الناجحة

منح ال�سباين كارلو�س �ساين�س فريقه فرياري اّول انطاقة من املركز الأول 
الوليات  الر�سمية جلائزة  التجارب  ال�سبت  اأو�سنت، بعد ت�سدره  على حلبة 
التي  واح��د  للفورمول  العامل  بطولة  من   19 ال�  اجلولة  الكربى،  املتحدة 

خّيم عليها رحيل موؤ�س�س فريق ريد بول النم�سوي ديرتي�س ماتي�سيت�س.
يف  زميله  عن  ب�سيط  بفارق  متقدما  دقيقة   1:34.356 �ساين�س  و�سّجل 
اخلط  على  بجانبه  ينطلق  لن  موناكو  �سائق  لكن  لوكلري،  �سارل  ف��رياري 
لقطع  ا�ستخدامه  ب�سبب  مراكز  ع�سرة  ارج��اع  لعقوبة  تعر�سه  بعد  الأول، 

جديدة يف وحدة طاقة.
الثاين،  العاملي  بلقبه  اأخ���رياً  امل��ت��ّوج  فري�ستابن  ماك�س  الهولندي  وا�ستفاد 
اأ�سرع  ثالث  الذي حقق  �ساين�س  وراء  لينطلق  التجارب  يف  ثالثاً  بعد حلوله 

انطاقة يف م�سريته.
الرياح.  اأن هّبت  بعد  اأي�ساً  ج��داً وخم��ادع��اً  الم��ر ممتعاً  "كان  �ساين�س  ق��ال 
جنحت بلفة جيدة دون اأخطاء. لكن ريد بول يبقى مر�سحاً لنهم ا�سحاب 

اليقاع الف�سل خال ال�سباق".

�سبع  ال��ع��امل  بطل  )مر�سيد�س(،  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  و�سينطلق 
اّول  الثالث. ويبحث الربيطاين املخ�سرم عن فوز �سريف  م��رات، من املركز 
 2014 اأرب��ع م��رات على احللبة المريكية بن  ت��ّوج  ان��ه  2022، علماً  يف 

و2017.
رابعاً  ب��ول، فقد حّل  ريد  الثاين يف  ال�سائق  املك�سيكي �سريخيو بريي�س،  اأم��ا 
لينطلق من املركز التا�سع بعد عقوبة ارجاع تعر�س لها ب�سبب تعديات يف 

حمركه.
للمرة  ال�سانعن  بطولة  يف  حمتمل  لتتويج  ي�ستعد  ب��ول  ري��د  ك��ان  وفيما 

اليابان،  يف  ا�سبوعن  قبل  ال�سائقن  لقب  فري�ستابن  ح�سم  بعد  اخلام�سة، 
ُمني الفريق ب�سربة معنوية، مع العان عن وفاة موؤ�س�س �سركة ريد بول 

مل�سروبات الطاقة ماتي�سيت�س عن 78 عاماً بعد �سراع مع املر�س.
قال فري�ستابن "هذا خرب �سعب للجميع، لريد بول والريا�سة وبالن�سبة يل 

على وجه اخل�سو�س".
تابع "خ�سرنا النطاق من املركز الأول بفارق ب�سيط، لكن �سنحاول حتقيق 

الفوز لأجله".
النت�سارات  من  عدد  لأكرث  القيا�سي  الرقم  ملعادلة  "ماد ماك�س"  وي�سعى 

يف عام واحد بحوزة الأ�سطورة الأملاين ميكايل �سوماخر )13 من اأ�سل 18 
اأرب��ع مرات  العامل  الأخ��ري بطل  2004( ومواطن  ف��رياري عام  �سباقاً مع 

�سيبا�ستيان فيتل )13 من اأ�سل 19 مع ريد بول عام 2013(.
- توقيت اجلولة الثالثة من التجارب الر�سمية:

كارلو�س �ساين�س )اإ�سبانيا-فرياري( 1:34.356  .1
1:34.421 )موناكو-فرياري(  لوكلري  �سارل   .2

1:34.448 بول(  )هولندا-ريد  فري�ستابن  ماك�س   .3
بريي�س )املك�سيك -ريد بول( 1:34.645 �سريخيو   .4

1:34.947 )بريطانيا-مر�سيد�س(  هاميلتون  لوي�س   .5
1:34.988 )بريطانيا-مر�سيد�س(  را�سل  جورج   .6
)كندا-اأ�ستون مارتن( 1:35.598 �سرتول  لن�س   .7

1:35.690 )بريطانيا-ماكارين(  نوري�س  لندو   .8
1:35.876 )اإ�سبانيا-األبن(  األون�سو  فرناندو   .9

)فنلندا-األفا روميو( 1:36.319 بوتا�س  فالتريي   .10

يوم حزين لريد بول  

�ساين�ص ينطلق من املركز الأول بجائزة الوليات املتحدة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

بطولة  ال��ف��رن�����س��ي  املنتخب  ت�����س��در 
لعام  للجودو  �سام  جراند  اأبوظبي 
اأم�س  م�ساء  اختتمت  التي   ،2022
مبدينة  اأرينا«،  جيت�سو  »جو  ب�سالة 
حتت  ظبي،  اأب��و  يف  الريا�سية  زاي��د 
رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبو ظبي وبدعم من جمل�س 
اأبو ظبي الريا�سي واإ�سراف الحتاد 
�سهدت  وال���ت���ي  ل���ل���ج���ودو،  ال������دويل 
م�����س��ارك��ة 414 لع��ب��ا ولع��ب��ه من 

65 دولة.. وجاءت �سدارة املنتخب 
ال��ف��رن�����س��ي ع��ق��ب م��ن��اف�����س��ات ال���وزن 
امل��ت��و���س��ط ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ل��ي��ل��ه اأم�س 
�سهيل  ال�سيخ  �سعادة  بح�سور  الأول 
بن بطي اآل مكتوم املدير التنفيذي 
لقطاع التنمية الريا�سية يف الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���س��ة و���س��ع��ادة حممد 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احتاد 
اللجنة  رئي�س  واجل����ودو  امل�����س��ارع��ة 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة اأب���و ظبي 
رئي�س  ف���اي���زر  م���اري���و����س  وال�����س��ي��د 
الحتاد الدويل ،كما �سارك يف تتويج 
ال�����س��ي��د �سهيل  الأوائ�������ل  ال��ف��ائ��زي��ن 

لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  العريفي 
ابوظبي  جم���ل�������س  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
بونتي  مو�سيه  ،وال�سيد  الريا�سي 
الإ�سرائيلي  اجل���ودو  احت���اد  ،رئ��ي�����س 
واأع�ساء الحتاد و�سيوف البطولة.

الفرن�سي  امل��ن��ت��خ��ب  ����س���دارة  وج����اء 
قبل  ذهبيتن  ميداليتن  بر�سيد 
البطولة)م�ساء  م��ن��اف�����س��ات  خ��ت��ام 
اأم�������������س( ب����اإق����ام����ة حت������دى ال������وزن 
)الديوك  ���س��دارة  ،وج����اءت  الثقيل 
املنتخب  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي��ة( 
الأول  اليوم  ت�سدر  ال��ذي  الإيطايل 
ب��ر���س��ي��د م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة واح����دة 

وف�سيتن و3 برونزيات، ثم ا�سبانيا 
وبرونزية،  وف�سية  ذهبية  بر�سيد 
ذهبية  ب����ر�����س����ي����د  ج�����ورج�����ي�����ا  ث������م 
�سوي�سرا،  بريطانيا،  ثم  وبرونزية، 
بر�سيد  اجلنوبية  وكوريا  اليونان، 

ذهبية واحدة لكل منهم.
التمهيدي  ال��دور  مباريات  و�سهدت 
ال�ساعد  لعبنا  خ�سارة  اأم�س  �سباح 
ح����ارب ع��ب��د ال��رح��م��ن ج��م��ع��ة )19 
 100 ف��وق  وزن  مناف�سات  �سنة( يف 
اإي��ط��ال��ي��ا اج���رو �سيلفان  ام���ام ب��ط��ل 
ل��وري��ن��زو )23 ���س��ن��ة( ب��ال��رغ��م من 
ف�����ارق  ان  ،اإل  ح�������ارب  حم���������اولت 

اخلربات والقدرات التكتيكية حالت 
احلكام  م���ن  ..وب����ق����رار  ف�����وزه  دون 
خ�����س��ر لع��ب��ن��ا ج���وري���ج���وري���ان ارم 
ام����ام ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين ح��م��زة دي���دار 

انتهى  ب��ع��دم��ا  الإ����س���ايف  ال���وق���ت  يف 
لياأتي   ، ب��ال��ت��ع��ادل  الر�سمي  ال��زم��ن 
ال��ق��رار بعد ت��دخ��ل ) ال��ف��ار ( حيث 
الأدوار  لبلوغ  مر�سحا  لعبنا  ك��ان 

ت��خ��ط��ى الاعب  ب��ع��دم��ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
حتت  وزن  يف  تيم  �سميدت  الأمل����اين 
 .. التمهيدية  الأدوار  يف  كجم،   90
املفاجاأة خ�سارة لعبنا ظفار  وكانت 

100 كجم  وزن حت��ت  ك��و���س��وف يف 
ام����ام ال���ربي���ط���اين ت��وم�����س��ون ري�س 
خل�سمه  املباغتة  ب�سرعته  امل��ع��روف 

يف بداية املباراة وهو ما حدث.

•• دبي-وام

مباريات  ال��ت��ذاك��ر  ط���رح  ب���دء  ع���ن   "2022 دب���ي   - �ستن�س 
البطولة اأمام اجلمهور يف جميع اأنحاء العامل، حيث �سيت�سّنى 
وال�ستمتاع  البطولة  لأيام  خم�س�سة  تذاكر  حجز  للجماهري 
ملعب  م��درج��ات  من  العامل  يف  الاعبن  لأف�سل  باملناف�سات 

�سوق دبي احلرة للتن�س. 
"دي بي وورل��د للبادل تن�س -  وت�ست�سيف دبي بطولة العامل 
 5 اإىل  اأكتوبر اجل��اري   31 الفرتة من  2022" خ��ال  دب��ي 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  املقبل،  نوفمرب 
التنفيذي،  املجل�س  اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س  را�سد  بن 
بتنظيم احتاد الإمارات للبادل تن�س بالتعاون مع جمل�س دبي 
الريا�سي ودائرة القت�ساد وال�سياحة بدبي، على ماعب �سوق 

دبي احلرة للتن�س. 
تن�سيقيا  اجتماعا  عقدت  قد  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وكانت 

الكبري،  العاملي  اآخر ال�ستعدادات والرتتيبات للحدث  ملناق�سة 
اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  �سعيد  ال�سيخ  الجتماع،  تراأ�س  حيث 
الأع�ساء  بح�سور  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  مكتوم، 
ا���س��م��اع��ي��ل ال��ه��ا���س��م��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة، خليفة 
خوري، نا�سر اآل رحمة، ح�سن املزروعي مدير البطولة، عي�سى 
املرزوقي نائب مدير البطولة، وعبد الكرمي العارف وعواطف 

ال�سويدي. 
وقامت اللجنة بزيارة ميدانية اإىل موقع البطولة واطلعت على 
والإعامية  والت�سويقية  واللوج�ستية  الفنية  التجهيزات  اآخر 
والأمنية والفعاليات امل�ساحبة يف منطقة اجلماهري طيلة اأيام 

البطولة. 
منف�سلتن  فئتن  البطولة  مناف�سات  ت�سهد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
منتخبا   16 يتناف�س  اأن  املقرر  من  حيث  وال�سيدات،  للرجال 
وطنًيا يف كل م�سابقة، ولأول مرة، �ستقدم بطولة العامل جوائز 

مالية للفائزين تقدر ب�2 مليون درهم. 

وت�سم م�سابقة الرجال منتخبات الإمارات، الأرجنتن، بلجيكا، 
الربازيل، ت�سيلي، الإكوادور، م�سر، فرن�سا، بريطانيا، اإيطاليا 
واأوروجواي،  اإ�سبانيا  الربتغال،  باراجواي،  واملك�سيك، هولندا، 
ال�سيدات  مناف�سات  تخو�س  التي  املنتخبات  قائمة  ت�سم  فيما 
اإيطاليا،  اأملانيا،  الأرجنتن، بلجيكا، الربازيل، ت�سيلي، فرن�سا، 
اإ�سبانيا  ال��ربت��غ��ال،  ب���اراج���واي،  ه��ول��ن��دا،  املك�سيك،  ال��ي��اب��ان، 

ال�سويد، اأوروجواي والوليات املتحدة الأمريكية. 
اك��ت��م��ال جتهيز  ع��ن  البطولة،  م��دي��ر  امل��زروع��ي  واأع��ل��ن ح�سن 
يت�سع  الذي  للتن�س،  دبي احلرة  �سوق  لبطولة  الرئي�س  امللعب 
ل�5000 م�سجع ل�ستقبال جماهري اللعبة يف الإم��ارات ومن 

خارجها. 
قبل  التذاكر  ���س��راء  ب��اب  فتح  "حر�سنا على  امل��زروع��ي:  وق��ال 
اأ�سبوع، مبا مينح جماهري البادل تن�س فر�سة التخطيط املبّكر 
حل�سور فعاليات هذا احلدث العاملي الكبري، الذي يقام يف دبي 

للمرة الأوىل". 

•• العني-الفجر:

بالنجاح  ريا�سيون  م�سوؤولون  اأ�ساد 
الن�سخة  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
كاأ�س  لنهائي  والأرب��ع��ون  اخلام�سة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة، 
ال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف ا���س��ت��اد ه�����زاع بن 
زاي����د  مب��دي��ن��ة ال��ع��ن ي���وم احلادي 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن اأك��ت��وب��ر احل���ايل، 
ح��ي��ث ت���وج ف��ري��ق ال�����س��ارق��ة بطًا 
لهذه الن�سخة التاريخية بعد فوزه 
ع��ل��ى ف���ري���ق ال����وح����دة ب���ه���دف دون 

مقابل.
وقال يا�سر بن ح�سن امل�سحل رئي�س 
الحت����اد ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم : 
الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  نهائي  اإن   "
واأثبتت  رائعة،  كروية  اأج��واًء  حمل 
قدرة الحتاد الإماراتي على ح�سن 
التنظيم واإجناح الفعاليات، كما اأن 
احل�سور  على  �ساهداً  ك��ان  اجلميع 

التي  وال���ف���ع���ال���ي���ات  اجل���م���اه���ريي 
رافقت هذا احلدث."

الدولة  اأن نهائي كاأ�س رئي�س  واأكد 
يحظى مبتابعة كبرية داخل اململكة 
ال�����س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث يتابع  ال��ع��رب��ي��ة 

اجلمهور ال�سعودي الكرة الإماراتية 
وجنومها.

ال�سعودي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  واأ����س���اد 
جعلت  التي  والفعاليات  باملبادرات 
تاريخية،  ن�سخة  النهائي  ه��ذا  من 

ال�سارقة  لفريق  بالتهنئة  وت��ق��دم  
مبنا�سبة تتوجيه بطا لكاأ�س رئي�س 
الوحدة  ل��ف��ري��ق  ومت��ن��ى  ال����دول����ة، 
من  املقبلة.  البطولت  يف  التوفيق 
جهته اأ�ساد عبداهلل ال�ساهن رئي�س 

الحتاد الكويتي لكرة القدم بح�سن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���ن���ج���اح امل��م��ي��ز ال���ذي 
" ت�سافرت  وق��ال:  النهائي،  حققه 
كل اجلهود لإخراج النهائي ب�سورة 
النجاح  ه���ذا  اأن  م���وؤك���داً  جميلة،" 

وكبري،  دوؤوب  ع��م��ل  ث��م��رة  امل��م��ي��ز 
م�سرياً اإىل اأن احتاد الإمارات لكرة 
تنظيم  م��در���س��ة يف  اأ���س��ب��ح  ال���ق���دم 

الأحداث الريا�سية.
بالتهنئة  ال���������س����اه����ن  وت������ق������دم 

ال�سارقة  ل���ف���ري���ق  وال����ت����ربي����ك����ات 
على  ح�سوله  مبنا�سبة  وج��م��ه��وره 
لفريق  م��ت��م��ن��ي��ا  الأغ����ل����ى،  ال��ل��ق��ب 
م�سريته  يف  ال����ن����ج����اح  ال������وح������دة 

الكروية.

القناعي  عي�سى  ب��دوره عرب �ساح 
الكويتي  ل���احت���اد  ال���ع���ام  الأم�����ن 
النهائي  ه��ذا  بح�سور  �سعادته  عن 
راآه كان ي�سبه  اأن ما  احللم، موؤكداً 
التنظيمي  الإب����داع  حيث  اخل��ي��ال، 
الغفري  اجل���م���اه���ريي  واحل�������س���ور 
النهائي  ليلة  اأن  م�سرياً  والفاعل، 
ال����ذاك����رة، لأن���ه���ا كانت  ���س��ت��ب��ق��ى يف 

مميزة يف كل تفا�سيلها.
ال�سناين  ع���ل���ي  ب����ن  ه�����ال  واأك��������د 
التنفيذي  وامل���دي���ر  ال���ع���ام  الأم�����ن 
ل��احت��اد ال��ُع��م��اين ل��ك��رة ال��ق��دم اأن 
نهائي كاأ�س رئي�س الدولة كان فعًا 
الفن  فيها  التقى  �سعبية  احتفالية 
الكروي بالفعاليات الرتاثية، وكان 
الروح  ي�سر  ومبهجاً  كبرياً  احلدث 
بالفعاليات  اإعجابه  مبدياً  والعن، 
التي رافقت النهائي، م�سرياً اإىل اأن 
لي�س  املميز  التنظيمي  النجاح  هذا 

غريبا على احتاد الكرة الإماراتي.

قبل ختام بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجودو ليلة اأم�س

فرن�سا تخطف ال�سدارة على 
ح�ساب اإيطاليا الو�سيف

بدء طرح تذاكر مباريات بطولة العامل 
للبادل تن�ص دبي 2022 

�سيدان بتنظيم نهائي كاأ�ص رئي�ص الدولة رئي�سا التادين ال�سعودي والكويتي يحُ

ينظم الحتاد العماين لكرة اليد بالتعاون مع اللجنة 
الوملبية العمانية دورة الت�سامن الوملبي ملدربي كرة 
اليد، بدعم من الت�سامن الوملبي يف اللجنة الوملبية 

الدولية واإ�سراف الحتاد الدويل للعبة. 
اإنطلقت الدورة يوم ال�سبت وت�ستمر حتى 29 اأكتوبر 
اجلاري، وي�سارك فيها 20 دار�سا وفق ال�سروط التي 
الفائزون  و�سيح�سل  لللعبة،  الدويل  الحتاد  حددها 

فيها على �سهادة التدريب "د" املعتمدة دوليا. 
عفت  امل�����س��ري  ال���دويل  املحا�سر  ال����دورة  يف  يحا�سر 
ر�ساد �ساكر وي�ساعده زهري �سمحة اخلبري التحكيمي 
على  ال���دورة  وت�ستمل  ال��ي��د،  لكرة  العماين  ب��الحت��اد 
بال�سالة  والعملية  النظرية  املحا�سرات  من  العديد 
الريا�سي  ق��اب��و���س  ال�����س��ل��ط��ان  مب��ج��م��ع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

ببو�سر. 

دورة ملدربي كرة اليد يف �سلطنة عمان 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة –الفجر:

ثمن �سعادة عي�سى هال احلزامي رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي ماحتقق من اإجناز 
جديد لاإمارة بفوز فريق ال�سارقة بكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للمرة التا�سعة يف 
تاريخه لي�ساف اإىل �سل�سلة اإجنازات الإمارة على امل�ستوى الريا�سي ب�سكل عام وكرة القدم 

ب�سكل خا�س.
وقال: نهدي هذا الإجناز اإىل  �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة بف�سل رعايته ودعمه الا حمدود للريا�سة 

يف الإم��ارة وتوفري كافة المكانيات التي تقود اإىل مثل هذه الجن��ازات التي يفخر بها 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  قرينته  اإىل  واي�����س��ا  اجل��ه��ود   ك��ل  وت��رتج��م  اجلميع 
القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة و مبتابعة �سيدي  �سمو ال�سيخ �سلطان بن 

حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي.
واأ�ساف: عا�ست الإمارة فرحة كبرية، ول نن�سى اأن ن�سيد بجهود اإدارة النادي باجلهازين 
وهو  الدولة  رئي�س  كاأ�س  لقب  على  باحل�سول  ذلك  وتتويج  والاعبن  والإداري  الفني 
اإجناز جميل يح�سب باإ�سم الإمارة كما يح�سب للنادي على م�ستوى بطولته ونتطلع دائًما 
اإىل اأن تقرتن البطولت والإجن��ازات باإ�سم الأمارة لتظل اأنديتها ترتبع دائما يف املراكز 

املتقدمة والتتويج بالذهب كنتاج ملا متلكه من اإمكانيات وبنى حتتية وكوادر اإدارية وفنية 
ومواهب على ال�ساحة الريا�سية.

وا�ستطرد �سعادته قائًا: ناأمل اأن يكون هذا الجناز دافعا وخطا للجميع ملوا�سلة �سل�سلة 
والتي  البطولت  خمتلف  يف  الريا�سية  الألعاب  لبقية  ميتد  واأن  والبطولت  الجن��ازات 
ت�سارك فيها اأندية الإمارة، ومن جانبنا يف جمل�س ال�سارقة الريا�سي ن�سد من الأزر لكل 
التاريخ  وكتابة  النجاحات  والإ���س��رار على حتقيق  ب��ذل ق�سارى اجلهود  اأج��ل  ن��ادي من 
يف  الريا�سة  رفعة  وه��و  للجميع  واح��د  الهدف  لأن  البطولت  على  باحل�سول  ل��اإم��ارة 

الإمارة .

اأقل من �سهر من انطاق كاأ�س  اأ�سبح منتخب فرن�سا يف ماأزق حقيقي قبل 
العامل 2022 يف 20 نوفمرب )ت�سرين الثاين( املقبل بعدما تلقى "الديوك" 

�سدمة جديدة قد حترمه من اأحد اأبرز جنومه.
وتعر�س قلب دفاع مان�س�سرت يونايتد رفائيل فاران، لإ�سابة قد تق�سي على 
الثاين  ال�سوط  يف  اأ�سيب  بعدما  ال��ع��امل،  كاأ�س  بنهائيات  امل�ساركة  يف  اآم��ال��ه 
الدوري  م��ن   13 اجل��ول��ة  �سمن  ت�سيل�سي  اأم���ام م�سيفه  فريقه  م��ب��اراة  م��ن 
الإجنليزي، اإذ بدا فاران وكاأنه اأ�سيب بالتواء يف ركبته، لدى حماولته قطع 

متريرة بينية موجهة اإىل مهاجم ت�سيل�سي بيري اإميرييك اأوباميانغ.
وبقي فاران على الأر�س، قبل اأن يتلقى العاج، ثم نه�س وانهمرت دموعه، 
ما ينذر بخطورة الإ�سابة، التي قد حترمه من امل�ساركة مع حامل اللقب يف 

املونديال.
وقد ين�سم مدافع ريال مدريد ال�سابق اإىل قائمة كبرية من الاعبن الذين 
�سيغيبون عن احلدث العاملي، اإذ يتقدم منتخب فرن�سا قائمة املنتخبات التي قد 
تفقد خدمات اأحد اأبرز الاعبن على م�ستوى العامل يف خط الو�سط، بعدما 
تاأكد اأن جنم ت�سيل�سي الإجنليزي، نغولو كانتي لن ي�سارك مع "الديوك" يف 
املونديال، اإذ اأن لعب الو�سط الدويل يف �سباق مع الزمن للتخل�س من اآلم 

اإ�سابته الأخرية يف اأوتار الركبة.
الفرن�سي  الاعب  �ستبعد  لكنها  قوية،  تبدو  ل  الأخ���رية  الإ�سابة  اأن  ورغ��م 
مع  مباريات   5 ع��ن  مبدئي  ب�سكل  و�سيغيب  الأق���ل،  على  اأ�سبوعن  ال���دويل 
وبرينتفورد  فيا  اأ���س��ت��ون  م��ن  ك��ل  �سد  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  يف  "البلوز" 
ومان�س�سرت يونايتد و�سالزبورغ وبرايتون. وتعر�س كانتي لاإ�سابة يف الع�سلة 
اخللفية للفخذ، ويغيب عن امل�ساركة مع ت�سيل�سي منذ اأغ�سط�س )اآب( املا�سي، 

ولكن كانتي ل ميكن اأن يعود يف الوقت املنا�سب للم�ساركة بكاأ�س العامل، وذلك 
الفرن�سي  املنتخب  ليفقد  الع�سلية،  اإ�سابته  بعد  لها  تعر�س  انتكا�سة  ب�سبب 
ب��اده بلقب  رئي�سياً يف تتويج منتخب  ال��ذي كان �سبباً  البارزة،  اأح��د جنومه 

مونديال رو�سيا 2018.
وكان مدرب "الديوك" دي�سامب اأكد يف وقت �سابق اأنه لن ي�ستدعي الاعبن 

امل�سابن، ما يهدد فر�س نغولو كانتي يف الظهور بقائمة مونديال 2022.
"الديوك" على لعب ت�سيل�سي،  اإىل  يف املقابل لن تقت�سر الغيابات بالن�سبة 
ليون،  و�سط  لع��ب  اإ���س��اب��ة  عقب  ج��دي��دة  �سدمة  اللقب  حامل  تلقى  ولكن 
واأو�سحت  رو�سيا.  يف  فرن�سا  مع  كورينتن تولي�سو، املتوج مبونديال 2018 
قد  باملونديال  اللحاق  يف  حلمه  اأن  متاماً  يعلم  تولي�سو  اأن  ليكيب  �سحيفة 

انتهى، بعد اإ�سابته يف مباراة رين بالدوري املحلي.
رين  ومباراة  املو�سم،  بداية  منذ  اإ�سابة  من  يعاين  كان  "تولي�سو  واأ�سافت: 
هي الظهور العا�سر له مع ليون يف ال��دوري، ورمبا اآخر ظهور له يف الأ�سهر 

املقبلة".
واأ�سارت اإىل اأن تولي�سو تلقى �سربة قوية يف اأوتار الركبة، وبدا الأمر وكاأنه 
ل يتحمل الأمل، اإذ اأخرب الطاقم الطبي باأنه ل ميكنه ال�ستمرار يف امللعب، 

ومت ا�ستبداله فوراً.
بداعي  املباريات  يف  امل�ساركة  عن  بوغبا  ب��ول  الو�سط  لع��ب  يغيب  املقابل  يف 
موقفه  ويبدو  يوفنتو�س،  اجلديد  فريقه  مع  الإع��داد  فرتة  خال  الإ�سابة 

املونديال. غام�ساً من اللتحاق بقائمة "الديوك" يف 
تون�س  منتخبات  ج��ان��ب  اإىل  ال��راب��ع��ة  املجموعة  يف  فرن�سا  منتخب  ويلعب 

والدمنارك واأ�سرتاليا.

•• عجمان-وام

م  عبداهلل  ط����ي����ار   ال����ل����واء  ح���ق���ق 
ال�سيد الها�سمي نائب رئي�س احتاد 
اجلولة  لقب  للجولف،  الإم����ارات 
-2022 مل���و����س���م  الف���ت���ت���اح���ي���ة 

2023 لبطولة امليدالية الوطنية 
 35 بر�سيد  للجولف،  ال�سهرية 
اأقيمت  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����س��ات  يف  نقطة 
و�سارك  بعجمان،  ال����زوراء  ب��ن��ادي 
اأندية  م���ن  م��ت��ن��اف�����س��ا   41 ف��ي��ه��ا 

الدولة. 
ويف فئة الأ�ساتذة )فوق 50 عاماً(، 
الأول  املركز  القمزي،  ح�سن  حقق 
نقطة،   31 باإجمايل  الفئة  لهذه 
اأف�سل  لقب  �سكيك،  حممد  ون��ال 
نادي  م�سمار  اأن��ه��ى  اأن  ب��ع��د  اأداء 
حفرة،   18 م���ن  امل���ك���ون  ال�������زوراء 

بر�سيد "بار" نقطة. 
كما ح�سدت عائ�سة املا لقب فئة 

الأول  املركز  باحتالها  ال�سيدات، 
على  متفوقة  نقطة،   38 بر�سيد 
باملركز  ح��ل��ت  ال���ت���ي  احل�����اج  رب�����اب 

الثاين بفارق نقطتن. 

كما نال حممد �سكيك املركز الأول 
يف ف��ئ��ة ال��ن��ا���س��ئ��ن، ب��ر���س��ي��د 38 
3 نقاط عن �ساحب  نقطة بفارق 

املركز الثاين را�سد النقبي. 

اأ����س���اد م��ع��ايل ال�سيخ  وم���ن ج��ان��ب��ه 
ف���اه���م ال���ق���ا����س���م���ي رئ���ي�������س احت����اد 
باجلهود  ل���ل���ج���ول���ف  الإم�������������ارات 
اإدارة  ق��ب��ل جم��ل�����س  امل��ب��ذول��ة م���ن 

الحتاد والأجهزة الفنية والإدارية 
�سعياً  ال��ل��ع��ب��ة  احت�����اد  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
بن  ال��ع��اق��ات  وت��ر���س��ي��خ  لن�سرها 
الحت��������اد واأن������دي������ة واأك����ادمي����ي����ات 

اجلولف يف الدولة. 
ف��ي��م��ا و����س���ف ال����ل����واء ط���ي���ار )م( 
امل�ستوى  الها�سمي،  ال�سيد  عبداهلل 
التناف�سي الذي حظيت به اجلولة 

"امليدالية  ل��ل��م��و���س��م  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
بالنطاقة  ال�سهرية"،  الوطنية 

الرائعة. 
احت��اد اجلولف  "نتطلع يف  وق��ال: 

البطولة  ه����ذه  ت���وا����س���ل  اأن  اىل 
ا�ستقطاب  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ت��ط��وره��ا 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ه���واة  ال��اع��ب��ن 

الدولة". 

التقى ال�سيد ح�سن امل�سلم املدير العام للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي امل�سوؤولن يف 
مدينة ناغويا وحمافظة اآيت�سي اليابانيتن اأم�س ال�سبت ملناق�سة ال�ستعدادات 

لدورة الألعاب الآ�سيوية الع�سرين املقررة يف اليابان عام 2026. 
تراأ�س الوفد الياباين حمافظ اآيت�سي، هيدياكي اأمورا، وعمدة ناغويا، تاكا�سي 
كاوامورا، فيما �سم وفد املجل�س الأوملبي الآ�سيوي اأي�سا فينود تيواري مدير 
العاقات الدولية والعاقات مع اللجان الأوملبية الوطنية، والع�سو ال�سريف 

يف املكتب التنفيذي العماين طه الك�سري. 
الإ�ستعدادات  يف  املحرز  التقدم  على  الآ�سيوي  الأومل��ب��ي  املجل�س  وف��د  واإط��ل��ع 
 19 م��ن  وناغويا  اآيت�سي  يف  الع�سرين  الآ�سيوية  الأل��ع��اب  دورة  لإ�ست�سافة 

�سبتمرب حتى 4 اكتوبر 2026، حتت �سعار "تخيلوا اآ�سيا واحدة". 
�ستقام  التي  املن�ساآت  للدورة،  الريا�سي  الربنامج  النقا�س،  موا�سيع  ت�سمنت 
عليها املناف�سات، وحفلي الفتتاح واخلتام، ف�سا عن اجلدول الزمني والعد 

التنازيل لآ�سياد 2026. 
الدورة  ف���اإن  الآن،  حتى  الريا�سي  ال��ربن��ام��ج  تاأكيد  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
دورة  ب��رن��ام��ج  �سمن  �ستكون  منها   32 ري��ا���س��ة،   41 يف  مناف�سات  �ست�سهد 
اللعاب الوملبية ال�سيفية يف باري�س عام 2024، و5 ريا�سات اإقليمية متثل 
املناطق اجلغرافية اخلم�س للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي، مع ريا�سيتن كحد 
اللجنة  تقرتحهما  ومثلهما  الآ���س��ي��وي  الأومل��ب��ي  املجل�س  يقرتحهما  اأق�سى 

املنظمة لالعاب. 
وت�سعى اللجنة املنظمة لاألعاب اإىل م�ساركة 15 األف ريا�سي واإداري ور�سمي 

كحد اأق�سى يف الألعاب ميثلون 45 جلنة اأوملبية وطنية اآ�سيوية. 
وتقام الن�سخة التا�سعة ع�سرة من اللعاب ال�سيوية يف هانغت�سو �سرق ال�سن 
من 23 �سبتمرب حتى 8 اكتوبر 2023، وتت�سمن مناف�سات يف 40 ريا�سة، 

و482 م�سابقة.  تخ�س�سا   61

امل�سلم يلتقي امل�سوؤولني يف اآيت�سي وناغويا 
م�ست�سيفتي دورة الألعاب الآ�سيوية 2026

احلزامي: اإجناز ال�سارقة اإهداء حلاكم ال�سارقة وجناح جديد لالإمارة ريا�سيا 

الأجنحة تت�ساقط من الديوك.. 
فرن�سا يف ماأزق قبل املونديال

الها�سمي بطل اجلولة الفتتاحية لبطولة امليدالية الوطنية ال�سهرية للجولف 

•• دبي-وام

اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ع��ب��داهلل  ال��ق��دم ح�سور �سمو  الإم����ارات لكرة  ثمن احت��اد 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  نهائي  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
الدولة يف ن�سخته اخلام�سة والأربعن، موؤكداً اأن الدعم الكبري الذي تقدمه 
القيادة الر�سيدة للن�ساط الريا�سي ي�سع الريا�سة الإماراتية على اخلريطة 

العاملية. 
وقال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم: "اإن 
قيادتنا امللهمة حتفزنا على العمل والعطاء والبتكار واملبادرة، وت�سجعنا على 
كاأ�س  نهائي  تنظيم  يف  حققناه  ما  وه��ذا  مميزة،  ا�ستثنائية  جناحات  حتقيق 
رئي�س الدولة، حيث كان يوماً وطنياً احتفالياً �ساركت فيه جماهري غفرية". 

وجدد رئي�س الحتاد التهنئة لفريق ال�سارقة وجمهوره باحل�سول على اللقب 
التا�سع، موؤكداً اأن هذا الإجناز جاء نتيجة عمل مدرو�س ومتوا�سل من اإدارة 

النادي، م�سيداً يف الوقت نف�سه باأداء فريق الوحدة وجمهوره. 
وتقدم ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي بال�سكر والتقدير اإىل كل من �ساهم يف 
جعل هذا احلدث الكروي الذي كان يوماً ل ين�سى يف تاريخ الكرة الإماراتية، 
الناحية  م��ن  تاريخية  ن�سخة  اأن��ت��ج  ال�سركاء  ج��ه��ود  ت�سافر  اأن  اإىل  م�سرياً 

التنظيمية واأدخلت امل�سابقة يف ع�سر جديد، عنوانه التميز والإبداع. 
وبث  ال�سعبية  النهائي  وفعاليات  الغفري  اجلماهريي  "احل�سور  واأ���س��اف: 
تاريخ كل م�سابقاتنا،  نوعية يف  نقلة  اأمريكا اجلنوبية ميثل  قارة  احلدث يف 
يف  ج��دي��دة  جن��اح��ات  حتقيق  اأج���ل  م��ن  العمل  موا�سلة  اإىل  اجلميع  ون��دع��و 

امل�ستقبل". 

ثمن ح�سور عبداهلل بن زايد نهائي كاأ�ص رئي�ص الدولة  اتاد الكرة يحُ

اأثنى املدير الفني لريال مدريد، الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي، على اأداء الاعبن 
امل�ساركة"، ولكنهم كانوا حا�سمن يف  الذين دخلوا للملعب، و"يعانون من قلة 
 11 3-1 على ملعب �سانتياغو برنابيو �سمن اجلولة  اإ�سبيلية  النت�سار على 

لليغا.
وقال اأن�سيلوتي اأثناء املوؤمتر ال�سحايف عقب اللقاء: "وجدنا بع�س ال�سعوبات يف 
ا�ستعادة الكرة يف ال�سوط الأول، بينما امتلك املناف�س الكرة من اأجل تقليل ن�سق 
املباراة، قام بهذا الأمر ب�سكل جيد، ولكن تراجعت طاقاتنا يف ال�سوط الثاين، 
الفارق  التبديات �سنعت  ولكن  التعادل،  ا�ستقبلنا هدف  الثقة عندما  وفقدنا 
ومنحت الطاقة جمدداً للفريق، �سجلنا الهدف الثاين من هجمة مرتدة رائعة 

�ساعدتنا على الفوز باملباراة".

واأ�ساف �ساحب ال�63 عاماً: "التبديات �ساهمت كثرياً يف حت�سن اأداء الفريق، 
اأداء �سيئاً، الأمر يتعلق مب�سادر  اأن الاعبن امل�ستبدلن قدموا  وهذا ل يعني 
متنحك دكة بدلء رائعة، مت اإ�سراك لعبن يعانون من عدم امل�ساركة، ولكنهم 

ي�سنعوا الفارق، وهذا يعني اأن القائمة قوية".
واأبدى مدرب "املريينغي" تفهمه لنخفا�س الن�سق يف بع�س اأوقات املباراة من 
جانب لعبيه. وقال يف هذا ال�سدد: "نحن منر مبرحلة يف املو�سم علينا التحمل 
فيها، لأن املتطلبات كبرية على امل�ستوين الذهني والبدين، ل ميكنك التوقف، 

ونحتاج ملوا�سلة املعاناة وحماولة الفوز باملباريات".
ورغم اأهمية الغياب البارز للنجم الفرن�سي كرمي بنزميا ب�سبب اإجهاد ع�سلي، 

اإل اأن اأن�سيلوتي اأكد اأنه ميتلك البدلء القادرين على تعوي�س هذا الغياب.

اأن�سيلوتي: التبديالت �سنعت الفارق

Date 24/ 10/ 2022  Issue No : 13679
Dubai Courts of First Instance  

Notification by Publication 
In Execution No.: 22/2022/11- Partial Civil
To be Considered before : Seventh Civil District No. 134
Subject matter of the Execution : Claim to oblige the Defendant to pay an amount of AED 128,099.26 
(one hundred and twenty-eight thousand ninety-nine dirhams and twenty-six fils) with the legal interest 
at 12% from the due date 01/ 03/ 2020 up to full payment and an amount of AED 50,000.00 (Fifty 
Thousand Dirhams) as compensation for the losses suffered by the Claimant, and obligating the 
Defendant to pay expenses and Attorney fees
Claimant:  Abdullah bin Hadi bin Hamad Al-Harith - Address : Emirates - Dubai Emirate - Business 
Bay Area - Marassi Drive Street - Buhaira Central Tower Building - Apartment 1405 
Name of the person to be notified:1. Smart One Technical Services Company (LLC) represented by 
Mr. Mushtaq Jafli, as a Claimant.
Subject matter of the Notification: We notify you that the Court, in its hearing held on 26/ 01/ 2022 of 
the above-mentioned execution, in favor of the Claimant, whereby the Court issued a decision ending 
the litigation in accordance with the provision of Article 54 of the Regulations of the Civil Procedures 
Law, and decided as if in presence of the defendant to oblige the Defendant to pay the Claimant an 
amount of AED 62,099.26 with legal interest at the rate of 5% of date of the judgment becoming final 
until full payment, and obligating him to pay fees and expenses and AED 500 in return for Attorney 
Fees. Judgment as if in presence of the defendant and subject to appeal within thirty days from the 
day following the publication of this Notification. It was issued in the name of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and publicly read.
Prepared by Aisha Khalfan Al Muqbali
Date of accreditation: 04/08/2022 at 08:41:57

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 24/ 10/ 2022  Issue No : 13679
Request for Notification in the Executive Lawsuit by Publication 

Notification of the Enforcee by Publication
Sharjah Federal Court - Civil Executive Court - Muhammad Amir Muhammad Yousaf 

Payment Notify in the Lawsuit No.: SHCEXCIBOUNCE2022/0005421 - Bounced Cheques
To : The Sentenced Person : Muhammad Amir Muhammad Seif Yousaf
Whereas, on the date of the attached Judgment that there is a copy of it was issued against you 
in favor of the Claimant AL JUWAIZE BLDG. MAT. & EQUIP. TR
In the Lawsuit that mentioned above
And since the aforementioned Sentenced person has applied for the execution of the 
mentioned Judgment, and paid the specified fee for that, and since the Judgment required to 
be executed is as follows:
The grand total, including fees and charges : 132950.0 Dirhams
Therefore, you are summoned to execute what was stated in the Execution of Deed referred to 
above within (15) days from the date of your announcement of this Notification.
In the event that you may fail to do so, the court will take the Forced Execution procedures 
that prescribed by law against you.
The Judge / Wael Ahmed Abdullah 
Sharjah Federal Court
Civil Executive Court

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

70392
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اح��ت��ف��ى ري����ال م���دري���د مب��ه��اج��م��ه ال��ف��رن�����س��ي ك���رمي بنزمية 
الذهبية  ال��ك��رة  ب��ج��ائ��زة  امل��ت��وج��ن  ك��ورت��وا  تيبو  والبلجيكي 
لأف�سل لعب وحار�س يف العامل توالًيا، بتحقيقه الفوز الرابع 
اإ�سبيليه  القدم على �سيفه  ال��دوري ال�سباين لكرة  توالًيا يف 

�سمن مناف�سات املرحلة احلادية ع�سرة.  1-3
و�سجل اأهدف فريق العا�سمة الكرواتي لوكا مودريت�س )5(، 
فيديريكو  والوروغ��وي��اين   )79( فا�سكي�س  لوكا�س  البديل 
لميا  اإري���ك  الرجنتيني  اأح���رز  فيما   ،)81( ف��ال��ف��ريدي 

هدف النادي الندل�سي )54(.
ريال  احتفل  برنابيو،  �سانتياغو  ملعب  على  املباراة  بدء  قبل 
لأف�سل لعب  الذهبية  الكرة  بجائزة  املتوج  ببنزمية  مدريد 
يف العامل وقدمها له لعبان �سبق اأن توجا بها هما مودريت�س 
مع   1998( زي�����دان  ال���دي���ن  زي����ن  وال��ف��رن�����س��ي   )2018(
يوفنتو�س اليطايل( الذي لعب ل�سالح النادي امللكي واأ�سرف 

على تدريبه.
واملنتخب  مدريد  ري��ال  مرمى  حرا�سة  اأ�سطورة  تواجد  كما 
اأن  بعد  ل��ك��ورت��وا  اجل��ائ��زة  لت�سليم  كا�سيا�س  اإي��ك��ر  ال���س��ب��اين 
باري�س  اأقيم يف  الذي  الاعبان اجلوائز خال احلفل  ت�سلم 

الثنن.
الفخذ  يف  ع�سلي  "اإرهاق  ب�سبب  امل��ب��اراة  ع��ن  بنزمية  وغ��اب 
اأنه  ال�سبت، علًما  اأعلن ناديه يف وقت �سابق  الأي�سر" وفق ما 

على  -3�سفر  ال��ف��وز  يف  الرب���ع���اء  ���س��ارك 
م�سيفه اإلت�سي و�سجل هدًفا.

الوىل  باخل�سارة  اإ�سبيليه  وم��ن��ي 
الرجنتيني  امل�����درب  ب���اإ����س���راف 
���س��ام��ب��اويل يف جميع  خ���ورخ���ي 
خلف  اأن  م����ن����ذ  امل���������س����اب����ق����ات 
تعادلت   3( لوبيتيغي  خولن 
 14 املركز  ويحتل  وانت�سار(، 

نقاط. مع 10 
واف��ت��ت��ح ري����ال ال��ت�����س��ج��ي��ل بعد 

فيني�سيو�س  ال��ربازي��ل��ي  ق���ام  اأن 
على  م��ه��اري  بفا�سل  جونيور 

املنطقة ومرر كرة خال�سة  ال��رواق الي�سر وتوغل اىل داخل 
اأمام باب  نحو القائم الثاين اىل مودريت�س الذي تابعها من 

املرمى )5(.
الفر�س، وفيما جاءت  العديد من  الول  ال�سوط  ي�سهد  ومل 
منها  اأت��ى  التي  تلك  لريال  املرمى  على  الوحيدة  الت�سديدة 
منه  الخ���رية  الدقيقة  حتى  انتظر  اإ�سبيليه  ف���اإن  ال��ه��دف، 
لي�سدد بن اخل�سبات الثاث عرب خي�سو�س نافا�س من اجلهة 

اليمنى يف املنطقة ت�سدى لها كورتوا )45(.
عندما  النتيجة  مل�ساعفة  ل��ري��ال  حمققة  فر�سة  واأت��ي��ح��ت 
ورواغ  املنطقة  داخ��ل  فيني�سيو�س  اىل  العمق  يف  ك��رة  و�سلت 
فالفريدي  اىل  خا�سلة  كرة  ميرر  اأن  باإمكانه  وك��ان  احلار�س 
املتواجد اأمام املرمى اخلايل، لكن الربازيلي ف�سل اأن يحاول 

بنف�سه من دون جدوى.
وعادل النادي الندل�سي بهدف رائع بعد اأن مرر الرجنتيني 
غون�سالو مونتييل كرة بينية يف العمق اىل لميا الذي تابعها 

باجلهة اخلارجية لقدمه زاحفة من زاوية �سعبة )54(.
ودفع  بتبديل ثاثي  اأن�سيلوتي  كارلو  اليطايل  امل��درب  وقام 
بفا�سكي�س وماركو اأ�سين�سيو واملدافع الملاين اأنتونيو روديغر، 
و�سرعان ما تقدم يف النتيجة عندما �سن امللكي هجمة مرتدة 
اىل  جميلة  العمق  يف  ك��رة  اأ�سين�سيو  اإث��ره��ا  على  م��رر  متقنة 
فيني�سيو�س ومنه اىل فا�سكي�س الذي �سدد من داخل املنطقة 

يف ال�سباك اخلالية بعد خروج احلار�س )79(.
واأكد فالفريدي املتاألق هذا املو�سم فوز ريال بهدف رائع 
املنطقة  خ��ارج  من  امل��دى  بعيدة  �ساورخية  بت�سديدة 

عن اجلهة اليمنى اىل مين احلار�س )81(.
وبعد اأن �سمن بلوغه الدور الثاين من دوري اأبطال 
اأوروبا، �سياأمل ريال �سمان �سدارة املجموعة عندما 
اخلام�سة  اجل��ول��ة  يف  المل���اين  ليبزيغ  على  يحل 

الثاثاء.
�سد  املو�سم  ه��ذا  املحّلق  �سو�سييداد  ري���ال  و�سقط 

م�سيفه بلد الوليد �سفر1- لتتوقف �سل�سلة 
من ثمانية انت�سارات توالًيا يف جميع 

امل�سابقات.
اأُلغي هدفان للنادي البا�سكي واأهدر لعبوه عدة فر�س ملعادلة 
لأ�سحاب  النتيجة  ل��ي��ون  �سريخيو  افتتح  اأن  بعد  النتيجة 

الر�س يف الدقيقة 16.
بقي �سو�سييداد يف املركز الثالث )22 نقطة( متاأخراً بفارق 
مواجهة  تنتهي  اأن  يف  و�سياأمل  بر�سلونة،  ع��ن  نقاط  ث��اث 
ريال بيتي�س اخلام�س و�سيفه اأتلتيكو مدريد الرابع بالتعادل 

الحد ليحافظ على مركزه، اإذ ميلك كل منهما 20 نقطة.
ب�سبب  مونت�سو  عرب  الوليد  لبلد  مبكراً  هدفاً  احلكم  واألغى 
خطاأ يف عملية بناء الهجمة )13(، ولكن الفريق مل يتاأخر يف 
اأخذ الف�سلية عرب ليون الذي و�سلته كرة طويلة من مونت�سو 
وتفوق على احلار�س األيك�س رميريو واملدافع الفرن�سي روبن 

لو نورمان )16(.
وم���ع ن��ه��اي��ة ال�����س��وط الول، وج���د ال��ي��اب��اين ت��اك��ي��ف��وزا كوبو 
ب�سبب  لل�سيوف  األ��غ��ي  ال��ه��دف  ل��ك��ن  ال�����س��ب��اك  اىل  ط��ري��ق��ه 
اآخر يف الدقائق الخرية ملارتن  األغي  خطاأ يف الهجمة، فيما 

زوبيميندي بداعي الت�سلل )84(.
"يوروبا  ويت�سدر �سو�سييداد جمموعته يف الدوري الوروبي 
ليغ" باأربعة انت�سارات من اأربع مباريات ويحل على اأومونيا 
اأخ��رى، �سحق رايكو  نيقو�سيا القرب�سي اخلمي�س. يف مباراة 
ثاثة  ط��رد  �سهدت  م��ب��اراة  يف   1-5 ق��اد���س  �سيفه  فايكانو 
ك��ار���س��ي��ل��ن )42(  اي������زاك  لع���ب���ن، 
األ���ك���ارا����س م���ن جانب  وروب�����ن 
والبديل   )61( ال�����س��ي��وف 
من  نتيكا  ران��دي  الفرن�سي 
ج���ان���ب اأ�����س����ح����اب الر������س 
ري������ال  وت������ف������وق   .)87(
على   1-2 م�������اي�������ورك�������ا 
م�����س��ي��ف��ه ف��ال��ن�����س��ي��ا ال���ذي 
للمباراة  ف���وز  دون  م��ن  ب��ق��ي 
املركز  ت��وال��ًي��ا يف  ال��ث��ال��ث��ة 

التا�سع.

و����س���ف م�����درب م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي، الإ����س���ب���اين بيب 
غ���واردي���ول، ال��ه��دف ال���ذي اأح����رزه لع��ب��ه كيفن دي 
بروين يف الفوز 3-1 على برايتون اآند هوف األبيون، 
اللعب  �سانع  اأن  اإىل  اأ���س��ار  لكنه  للغاية  متميز  ب��اأن��ه 
اأف�سل  اأداء  ي��زال ميكنه تقدمي  ال��دويل ل  البلجيكي 

اأي�ساً.
وبف�سل ثنائية الرنويجي اإرلينغ هالند تقدم �سيتي 
لل�سيوف  الفارق  قل�س  ترو�سارد  لياندرو  لكن   0-2
ت�سديدة  رائ��ع من  بهدف  الفوز  بروين  دي  ثم ح�سم 

متقنة من خارج منطقة اجلزاء بعد ذلك.
وك��ان ه��ذا ث��اين ه��دف يحرزه دي بروين يف الدوري 
ت�سع فر�س  تهيئة  الإ�سهام يف  اإىل جانب  املو�سم  هذا 
اأن دي بروين  اأك��د  امل��درب غ��واردي��ول  للتهديف لكن 

)31 عاماً( ميكنه تقدمي املزيد.
لل�سحافين:  املخ�سرم  الإ�سباين  امل��درب  وقال 

ل يقدم  اأف�سل،  اأداء  يقدم  اأن  ميكنه  "كيفن 
اأف�سل ما عنده حتى الآن، اأحرز هدفاً رائعاً 
اأداء له.. وهو يعرف  اأف�سل  لكنه مل يقدم 

ذلك".
واأ�سار غوارديول اإىل اأن هدف دي بروين 
اأنقذ فريقه من القلق قبل نهاية املباراة 

بينما حاول ال�سيوف التعادل.

واأ���س��اف امل���درب ع��ن ذل��ك: "الهدف مم��ي��ز.. بف�سله 
15-20 دقيقة عندما  اآخر  للمعاناة يف  نتعر�س  مل 
يقدم  برايتون  اأكرب،  ب�سكل  املباراة مفتوحة  اأ�سبحت 

اأداء متميزاً".
وتابع: "الاعبون �سعروا ب�سعوبة املوقف يف ال�سوط 
الثاين، وكانت نقطة التحول يف ال�سوط الثاين عندما 
ع��ادة ل يهدر  ح�سل ريا�س حم��رز على فر�سة وه��و 
القدم،  امل��رة لأنها كرة  الفر�س، لكن هذا حدث هذه 

وبعد دقيقة واحدة دخل هدفاً مرمانا".
واأ����س���اف: "يف ه���ذا ال��و���س��ع ي��ك��ون امل��وق��ف ���س��ع��ب��اً يف 
م��واج��ه��ة ف��ري��ق ق���وي، يف ه��ذه اللحظة ك��ان الفريق 
للغاية ومن  بعمل متميز  وقام كيفن  اأف�سل  املناف�س 
بن  الثاين  املركز  �سيتي  ويحتل  باملباراة".  فزنا  ثم 
ف��رق ال���دوري الإجن��ل��ي��زي بر�سيد 26 
متخلفاً  م��ب��اراة   11 م��ن  نقطة 
اآر�سنال  ع��ن  وح��ي��دة  بنقطة 
املت�سدر  ال���ل���ن���دين 
والذي لعب 10 

مباريات.

ريال مدريد يحتفي ببنزمية وكورتوا بفوز رابع توالًيا 

حتت �سعار اجلودو من اأجل ال�سالم

جيل امل�ستقبل من خمتلف اجلن�سيات والديانات ي�ستعر�ص يف اأبوظبي
�سارك جيل امل�ستقبل الريا�سي من خمتلف اجلن�سيات والديانات 
17 �سنة ق��دم��وا من  م��ن الم�����ارات و21 لع��ب��ا ولع��ب��ه حت��ت 
حتت  امل�ستقبل  جل��ودو  ا�ستعرا�س  يف  الإ�سرائيلية  امل��دن  خمتلف 
�سعار ) قيم اجل��ودو لي�س لها ح��دود ، هذا اأف�سل مثال ، اأف�سل 
على  وال��ت�����س��ام��ن(..وذل��ك  وال��وح��دة  ال�سداقة  لإظ��ه��ار  طريقة 
للجودو  �سام  اأب��و ظبي جراند  الثاين من بطولة  اليوم  هام�س 
لعام 2022 حتت �سعار )اجلودو من اجل ال�سام (، وذلك �سمن 
برنامج البطولة التي اأقيمت ب�سالة »جو جيت�سو اأرينا«، مبدينة 
زايد الريا�سية يف اأبو ظبي برعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
اأبو ظبي وح�سور  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س 

،وذلك مبنا�سبة مرور عامن على التفاقية الإبراهيمية.
نا�سر  ال�سيد  امل�ستقبل  جل��ي��ل  ال��ري��ا���س��ي  ال���س��ت��ع��را���س  و���س��ه��د 

التميمي اأمن ال�سر العام لحتاد المارات امن �سندوق الحتاد 
 ،2022 �سام  ج��ران��د  ابوظبي  بطولة  مدير  للجودو  ال���دويل 
الإ�سرائيلي للجودو وعدد  بونتي رئي�س الحتاد  وال�سيد مو�سيه 
جليل  كثريا  �سفق  غفري  وجمهور  الريا�سين  امل�سوؤولن  م��ن 
امل�ستقبل الذي قدم ر�سالة للعامل، موا�سلة جلهود احتاد المارات 
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة  برئا�سة  واجل���ودو  للم�سارعة 
�سفري ال�سداقة وال�سام والت�سامح، والتي بداأت منذ عده �سنوات 
يف تطبيق �سعار التعاي�س والت�سامح بن خمتلف مكونات جمتمع 

المارات.
من  ولع��ب��ه  لع��ب��ا   30 �سمت  ال��ت��ي  الريا�سية  امل�ساركة  وت��اأت��ي 
دولة  لر�سالة  ترجمه  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  اجلن�سيات  خمتلف 
�سادقة  ر�سالة  اأر�سلت  التي  والتعاي�س،  الت�سامح  دول��ة  الم��ارات 
التفاقيات  على  التوقيع  عند   ،2020 اأغ�سط�س   13 للعامل يف 

الإبراهيمية التي حركت اجلمود ال�سديد يف مفاو�سات ال�سام، 
بعد اأن عك�ست املبادرة الإماراتية روؤية ا�ستباقية عميقة لتخفي�س 
ح���دة ال��ت��وت��ر يف امل��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��ب��دال اأج�����واء ال�����س��راع بخطوات 
ال��ت��ق��ارب وال��ت��ع��اون وال��ت�����س��ام��ح مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 

خمتلف املجالت.
وقد عرب امل�ساركن يف بطولة ابوظبي للجودو عن �سعادتهم لتلك 
اخلطوة الإماراتية التي متثل روؤية الإمارات جتاه ال�سام، والتي 
و�سيا�سة  ونهج  ل�سرتاتيجية  ام��ت��داد  هي  بل  ف��راغ،  ت��اأِت من  مل 
التعاي�س واحلوار والت�سامح وبناء الثقة  اإىل قيم  را�سخة ت�ستند 
بن ال�سعوب واملجتمعات.. فالإمارات التي يعي�س على اأر�سها ما 
لنهج  ترجمه  العامل  دول  خمتلف  من  جن�سية   200 على  يزيد 
م�سيئة  ظلت  ال��ت��ي  الت�سامح  �سجره  غ��ر���س  ال���ذي  اخل��ري  زاي���د 

كعنوان بارز لأر�س زايد اأر�س اخلري والتعاي�س والت�سامح.

غوارديول: دي بروين 
ل يقدم اأف�سل ما عنده

مورينيو: نابويل املر�سح.. 
لكن روما ميكنه الفوز

اع����رتف م����درب روم����ا ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، ب����اأن نابويل 
مت�سدر دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم هو 
اأم�س  الأوملبي  الإ�ستاد  يف  مواجهتهما  يف  للفوز  املر�سح 

الأحد.
وحقق فريق مورينيو فوزاً واح��داً فقط يف اآخر ثماين 
اأمام نابويل الذي يقوده لوت�سيانو  مواجهات بالدوري 
�سباليتي، لكن املدرب الربتغايل قال اإنه يوؤمن باإمكانية 

فوز روما.
املر�سح،  نابويل  يعترب  العام  ال��راأي  اأن  "يبدو  واأو���س��ح: 
اأح��ي��ان��اً يخ�سر  رمب��ا يكون ه��ذا ال���راأي ب��الإج��م��اع، لكن 

املر�سح".
�سجل  رائ��ع،  فريق  وهو  للفوز،  املر�سح  "نابويل  وتابع: 
الكثري من الأهداف ويدافع جيداً، كل �سيء يدور حول 

نابويل، لكننا �سنقاتل ولرنى ما ميكننا فعله".
الو�سط  ولع��ب��ي  دي��ب��ال  ب��اول��و  املهاجم  غياب  وي�ستمر 

جورجينيو فينالدم واإب��رمي دارب��و واملدافع زكي جليك 
عن ت�سكيلة روما.

للمباراة  م��ت��اح��اً  جليك  ي��ك��ون  "رمبا  مورينيو:  وت��اب��ع 
العديد  وبعد  لكننا يف حالة جيدة،  ال��دوري،  املقبلة يف 
من املباريات املتتالية متكنا من العمل على اأ�سياء خال 
اأ�سبوع وال�سماح للذين خا�سوا مباريات كثرية بالتعايف 

وال�ستعداد جيداً لهذه املواجهة".
ورف�س مورينيو اعتبار روما من الفرق الدفاعية رغم 
13 هدفاً حتى الآن يف ال��دوري، وهي اأقل  اأنه ا�ستقبل 

ح�سيلة بن اأعلى ثمانية فرق بالرتتيب.
ب���الأه���داف  ت��ت��ع��ل��ق  "اإذا ك��ان��ت الإح�����س��ائ��ي��ة  ووا����س���ل: 
الفر�س  ب�سناعة  تتعلق  كانت  واإن  �سيء،  امل�سجلة فهذا 
اإذا مل ي�سجل فريق الكثري من  فرمبا يختلف املنظور، 
ميكن  ف��ا  الفر�س  م��ن  الكثري  ي�سنع  لكنه  الأه����داف 

القول اإنه فريق دفاعي".

الربازيل،  رئي�س  ج��ون��ي��ور،  نيمار  ج��ريم��ان،  �سان  باري�س  مهاجم  �سكر 
جايري بول�سونارو، على دعمه له يف "اأ�سعب اللحظات" يف حياته، وذكر 

اأن هذا من اأ�سباب دعم اإعادة انتخابه.
اأن  املقرر  من  الرئي�س،  مع  يوتيوب  على  بث  افتتاح  عند  نيمار  واأع��ل��ن 
ي�ستمر 22 �ساعة متوا�سلة: "اتخذت موقفاً ومل اأقل ذلك مطلقاً، ولكن 
�سيكون  اإن��ه  اأول من قال علناً  الرئي�س  اأ�سعب حلظة يف حياتي، كان  يف 

بجانبي".
البع�س  بع�سنا  م��ع��رف��ة  "دون  ال��ربازي��ل��ي:  املنتخب  م��ه��اج��م  واأ����س���اف 
ب�سكل �سخ�سي، اأظهر )بول�سونارو( املودة، واآمن بي، والآن اأفعل ال�سيء 

نف�سه".

دعمه  نيمار  اأك��د  اإليها،  ي�سري  ك��ان  حياته  م��ن  حلظة  اأي  حتديد  ودون 
لرت�سيح بول�سونارو، الذي �سيخو�س اجلولة الثانية من النتخابات �سد 
)ت�سرين  اأكتوبر   30 يف  �سيلفا  دا  لول  اإينا�سيو  لوي�س  الأ�سبق  الرئي�س 

الأول( اجلاري.
اتهمت  نيمار عندما  عن  للدفاع علناً   2019 بول�سونارو يف عام  وخرج 
عار�سة اأزياء برازيلية الاعب باغت�سابها يف فندق بالعا�سمة الفرن�سية، 

يف ق�سية مت حفظها ب�سبب نق�س الأدلة.
دعمه  اإىل  لبول�سونارو  �ست�سوت  اأخ���رى  ع��ام��ة  �سخ�سيات  نيمار  ودع���ا 

عانية اأمام اأن�ساره.
وقال: "ما دفعني اإىل الك�سف عن ذلك -اإعان دعمه لبول�سونارو- هي 

اأنني  ال�سبب يف  الأ�سرة واحلريات، هذا هو  الرئي�س:  اأعلنها  التي  القيم 
التعبري عن  بحرية  يتمتعوا  واأن  يتخذوا موقفاً  اأن  اإىل  الآخرين  اأدع��و 

م�ساعرهم".
ميلو  وفيليبي  غ��اوت�����س��و  رون��ال��دي��ن��ي��و  م��ث��ل  اأخ����رى  �سخ�سيات  واأع��ل��ن��ت 
بن  من  غاوت�سو،  وريناتو  وروبينيو  مورا  ولوكا�س  وروماريو  وريفالدو 

اآخرين، ت�سويتهم ل�سالح بول�سونارو.
وتابع نيمار: "مع اإعادة انتخاب بول�سونارو وفوز الربازيل )بكاأ�س العامل 
2022 يف قطر( �سيكون اجلميع �سعداء؛ �سعورنا برفع علمنا واألواننا 

فخر كبري".
النجم  اأع��ل��ن  وب���دوره  دع��م��ه،  على  نيمار  بول�سونارو  �سكر  جانبه،  وم��ن 

الربازيلي اأنه عندما كان طفًا، قبل الو�سول اإىل الن�سمام اإىل نا�سئي 
�سانتو�س، كان من حمبي باملريا�س، الفريق املف�سل للحاكم.

التي ي�سارك فيها فنانون  املقامة على الإنرتنت،  الفعالية  اإنهاء  و�سيتم 
يوم  متتالية،  �ساعة   22 ملدة  بول�سونارو  لدعم  و�سيا�سيون،  وريا�سيون 

الأحد من قبل املغني ال�سهري غو�ستافو ليما.
الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   2 اأقيمت يف  التي  الأوىل  لول يف اجلولة  وف��از 
لبول�سونارو،   43.2% مقابل  الأ�سوات  من   48.4% على  بح�سوله 
ال�����ذي ح��ق��ق م���ف���اج���اأة وح�����س��د اأ�����س����وات اأف�������س���ل ب��ك��ث��ري مم���ا توقعته 
مقابل   49% بن�سبة  ل��ول  تفوق  الآن  تظهر  التي  ال���راأي،  ا�ستطاعات 

لبول�سونارو.  45%

نيمار يدعم رئي�ص الربازيل عرب بث مبا�سر
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام

بعد عقدين كاملن من املفاجاأة الكبرية التي حققها املنتخب ال�سنغايل 
الإجناز  تكرار  اإىل  الفريق  يتطلع  ال��ع��امل،  كاأ�س  بطولة  يف  القدم  لكرة 
بعد  تقام  التي  الن�سخة اجلديدة  البطولة من خال  بعيدا يف  والذهاب 

اأ�سابيع. 
من  العامل  كاأ�س  بطولت  يف  م�ساركاته  ا�ستهل  ال�سنغايل  املنتخب  وك��ان 
اإىل  �سق طريقه  واليابان عندما  بكوريا اجلنوبية   2002 ن�سخة  خال 
النهائيات بقيادة املدرب الفرن�سي الراحل برونو ميت�سو، ومعه جمموعة 

مميزة من الاعبن بقيادة احلاجي �سيوف. 
باكورة  يف  ال�سنغايل  املنتخب  ق��دم��ه  م��ا  اأن  ينكر  اأن  اأح���د  ي�ستطيع  ول 
م�ساركاته املونديالية ياأتي �سمن اأف�سل الب�سمات التي تركها اأي فريق 

يف م�ساركته الأوىل باملونديال. 

هذا  العامل  بها  عرف  التي  الكربى،  املفاجاأة  كانت  البداية،  �سربة  ومع 
املنتخب اجلديد يف املونديال؛ حيث حقق الفوز يف املباراة الفتتاحية على 
اأن  يف  مهما  دورا  الهزمية  هذه  ولعبت  اللقب،  حامل  الفرن�سي  املنتخب 

يودع املنتخب الفرن�سي البطولة من الدور الأول. 
الثمانية  دور  بلوغ  حتى  ومفاجاآته  طريقه  ال�سنغايل  املنتخب  واأك��م��ل 
املونديال  املرحلة من  يبلغ هذه  اأفريقي  للبطولة لي�سبح ثاين منتخب 

بعد اإجناز املنتخب الكامريوين يف مونديال 1990 باإيطاليا. 
الهدف  خ��ال  م��ن  اإل   2002 م��ون��دي��ال  ال�سنغايل  املنتخب  ي���ودع  ومل 

الذهبي يف الوقت الإ�سايف اأمام نظريه الرتكي بدور الثمانية. 
وانتظر الفريق 16 عاما للظهور جمددا يف املونديال من خال الن�سخة 
2018 برو�سيا لكنه ودع البطولة من الدور الأول وب�سكل  املا�سية عام 
موؤمل؛ حيث خرج بفارق البطاقات يف قائمة اللعب النظيف بعد ت�ساويه 
واملواجهة  والأه�����داف  بالنقاط  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  ال��ي��اب��اين  املنتخب  م��ع 

املبا�سرة. 
يخو�س   ،2022 ن�سخة  يف  املونديال  اإىل  ال�سنغايل  املنتخب  ع��ودة  ومع 
كبرية  معنوية  دفعة  نال  اأن��ه  ل�سيما  هائلة  بطموحات  البطولة  الفريق 
مع مطلع العام احلايل باإحراز لقبه الأول يف بطولت كاأ�س اأمم اأفريقيا 

بالفوز على نظريه امل�سري يف النهائي بركات الرتجيح. 
على  املرتقب  املونديال  يف  مكانه  الفريق  حجز  قليلة  باأ�سابيع  وبعدها 
النهائي  ال���دور  يف  اأي�����س��ا  ال��رتج��ي��ح  وب��رك��ات  امل�����س��ري  املنتخب  ح�ساب 

احلا�سم من الت�سفيات. 
اإمكانيات  الفريق  ميتلك  العالية،  البدنية  بالقدرات  متتعه  جانب  واإىل 
فنية مميزة بف�سل املهارات الفنية العالية لاعبيه يف خمتلف ال�سفوف 
اإ�سافة لوجود حار�س  مثل �ساديو ماين، و�سيخو كواياتي، واإدري�سا جاي 
مرمى مميز هو اإدوارد ميندي الذي توج يف 2021 بجائزة اأف�سل حار�س 

مرمى يف العامل با�ستفتاء الحتاد الدويل للعبة )فيفا(. 

وعلى مدار ال�سنوات املا�سية، ومن خال اخلربات التي اكت�سبها الاعبون 
من احرتافهم الأوروبي، تطورت القدرات اخلططية للفريق، ما ي�ساعد 
املدرب الوطني اآليو �سي�سيه املدير الفني للفريق على تنفيذ خطط اللعب 

التي يريدها يف خمتلف املباريات. 
وتظل امل�سكلة الكبرية التي يواجهها الفريق الآن هي اأنه �سيفتتح م�سريته 
يف املونديال باأقوى مواجهة ممكنة حيث يلتقي املنتخب الهولندي القوي 
�سيواجه  ..وب��ع��ده��ا  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  الهائلة يف  اخل���ربة  و�ساحب 
يف  م�سريته  يختتم  اأن  قبل  جماهريه  وبن  اأر�سه  على  القطري  نظريه 

الدور الأول مبواجهة املنتخب الإكوادوري. 
ويحتاج املنتخب ال�سنغايل اإىل بداية قوية يف مواجهة هولندا مثلما بداأ 
مونديال 2002 اأمام فرن�سا، لتكون هذه البداية دفعة معنوية لاعبن 
والفريق قبل مواجهة �ساحب الأر�س، ثم طموح املنتخب الإكوادوري يف 

املباراتن التاليتن. 

تويف موؤ�ّس�س �سركة ريد بول النم�سوي 
دي���رتي�������س م��ات��ي�����س��ي��ت�����س ال�����ذي جعل 
وبنى  عاملية  ظاهرة  الطاقة  م�سروب 
ف���ري���ق ف����ورم����ول واح�����د اأح������رز لقب 
اأمرباطورية  ���س��م��ن  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
عاماً   78 عن  ال�سبت  ك��ربى،  ريا�سة 

بح�سب ما اأعلنت �سركته.
"حزنها" لوفاة  وع��رّبت ريد بول عن 

امللياردير و"امتنانها ملا اجنزه".
النم�سوية،  ال�سحافة  وكالة  وبح�سب 
من  م��ع��ان��ات��ه  ب��ع��د  ماتي�سيت�س  ت���ويف 
وهو  ماتي�سيت�س،  ال�سرطان.  مر�س 
رجل متكّتم نادراً ما يجري مقابات 
�سحافية، قام بتكييف م�سروب طاقة 
جناحاً  ليحقق  اآ���س��ي��ا  يف  ���س��ائ��ع��اً  ك���ان 

ك��ب��رياً يف الأ����س���واق ال��غ��رب��ي��ة. اختري 
قبل  م��ن  النم�سا  يف  �سخ�س  ك��اأغ��ن��ى 
برثوة   ،2022 ع���ام  ف��ورب�����س  جم��ل��ة 
مقّدرة ب�27.4 مليار دولر اأمريكي. 
عامل  يف  بكثافة  ماتي�سيت�س  وا�ستثمر 
التجارية  عامته  لع��ط��اء  الريا�سة 

�سهرة عاملية.
عامل  يف  ان���خ���راط���ه  اإىل  ب���ال����س���اف���ة 
�سائق  يرتبع  حيث  واح��د،  الفورمول 
فري�ستابن  ماك�س  الهولندي  فريقه 
ع���ل���ى ل���ق���ب ب���ط���ول���ة ال����ع����امل يف اآخ����ر 
ب��ول فريق كرة  ري��د  ا���س��رتى  �سنتن، 
عام  ����س���ال���زب���ورغ  م���دي���ن���ة  ال����ق����دم يف 

الأملانية. ليبزيغ  ثم   ،2005
بف�سل  الأل����ق����اب  ال���ن���ادي���ان  واأح�������رز 

ال�ستثمار الكبري للعامة التجارية.
ريا�سة  ال�����س��رك��ة جن����وم  ت���رع���ى  ك��م��ا 
القدم  ك��رة  لع��ب  بينهم  عاملين، من 
العامة  ا�ستثمرت  نيمار.  الربازيلي 
ال���ري���ا����س���ات  اأي���������س����اً يف  ال����ت����ج����اري����ة 
اأحداث  رعاية  يف  ف�ساركت  اخلطرية، 
البهلوانية  ال����س���ت���ع���را����س���ات  م���ث���ل 
ببدلت  احل������ّر  ال�������س���ق���وط  اجل����وي����ة، 
املرتفعات،  ع���ن  ال��غ��ط�����س  جم���ّن���ح���ة، 
اإىل قفزة حّرة  ركوب الأم��واج و�سوًل 
النم�سوي  خ��ال��ه��ا  اخ���رتق  ت��اري��خ��ي��ة 
فيليك�س باومغارترن جدار ال�سوت عام 
بقفزه من كب�سولة مربوطة   ،2012
من  نيومك�سيكو  �سماء  يف  منطاد  اىل 
38969.4 م��رتاً. وق��ال رئي�س  علو 

ف���ري���ق ري����د ب����ول ل���ل���ف���ورم���ول واح���د 
من  ان��ه  هونر  كري�ستيان  الربيطاين 
ماتي�سيت�س  يكون  احلظ" اأن  "ح�سن 
قد عا�س لريى فري�ستابن يتّوج بلقبه 
احرازه  بعد  العامل،  الثاين يف بطولة 
جائزة اليابان الكربى قبل اأ�سبوعن.

باأنه  م��ات��ي�����س��ي��ت�����س  ه���ورن���ر  وو����س���ف 
به". نقوم  ما  لكل  الفقري  "العمود 

ه���ام�������س جائزة  ع���ل���ى  ه����ورن����ر  ت���اب���ع 
تك�سا�س  يف  الكربى  املتحدة  الوليات 
اأمر حمزن للغاية. رجل عظيم،  "اإنه 
فريد من نوعه، ملا حققه وفعله لكثري 
ان���ح���اء العامل  ال��ن��ا���س يف ج��م��ي��ع  م���ن 

وعرب الكثري من الريا�سات".
�سبورت  �سكاي  ل�سبكة  هورنر  واأ�ساف 

ميكنك  ان���ه  "اأثبت  م��ات��ي�����س��ي��ت�����س  ان 
اح�������داث ال�����ف�����ارق. ل���ق���د ك�����ان داع���م���اً 
���س��غ��وف��اً وم��وؤ���س�����س��اً ل��ك��ل م��ا ن��ق��وم به. 
وو�سف  ملهم".  وف�����رد  رائ�����ع  رج����ل 
العامل  لبطولة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
للفورمول واحد �ستيفانو دومينيكايل 
ماتي�سيت�س باأنه "فرد يحظى باحرتام 
عائلة  يف  ل���ل���غ���اي���ة  وحم����ب����وب  ك���ب���ري 
الإيطايل  ق���ال  واحد".  ال���ف���ورم���ول 
روؤية  �ساحب  رائعاً  ريادياً  كان  "لقد 
ورجًا �ساهم يف تغيري ريا�ستنا واأ�ّس�س 
ع��ام��ة ري��د ب��ول ال��ت��ج��اري��ة املعروفة 
اإرث  وُول���د  العامل".  اأن��ح��اء  جميع  يف 
م��ات��ي�����س��ي��ت�����س، م�����س��روب ال��ط��اق��ة ريد 
ب��ول )ال��ث��ور الأح��م��ر(، خ��ال اإحدى 

ت�سويق  ك��م��دي��ر  ال��ت��ج��اري��ة  رح���ات���ه 
التجميل،  اأملانية مل�ستح�سرات  ل�سركة 
ُق��ّدم له م�سروب حلو �سائع يف  عندما 

اآ�سيا يف حانة فاخرة يف هونغ كونغ.
اأغ���رم ب��ه ف���وراً وت��اأث��ر ب��ق��درة امل�سروب 
التغلب  يف  م�ساعدته  على  الوا�سحة 

على اختاف توقيت ال�سفر.

ق����ّرر ال���دخ���ول يف ���س��راك��ة م��ع مطّور 
التايلندي  الأع���م���ال  رج���ل  امل�����س��روب 
الرجان  فاأ�ّس�س  يوفيدهيا،  ت�ساليو 

ريد بول عام 1984.
جذب امل�سروب الذي يتخذ من فو�سل 
اأم �سي النم�سوية يف جبال الألب مقراً 
له، الأذواق الغربية وتطّورت العامة 

التجارية عاملياً بف�سل الت�سويق الذكي 
وعاقتها الوثيقة مع الريا�سة.

توّظف ريد بول راهناً 13 األف �سخ�س 
يف 172 دولة، مع حجم مبيعات يبلغ 
دولر(  مليار   7.89( يورو  مليار   8
وتبيع ما يقرب من 10 مليارات عبوة 

�سنوياً.

40 نقطة ليقود فريقه  �سّجل لعب بو�سطن �سلتيك�س جاي�سون تايتوم 
للفوز على اأورلندو ماجيك 126-120 ويحقق انت�ساره الثالث توالياً 
ويت�سّدر توتيب املنطقة ال�سرقية يف الدوري الأمريكي للمحرتفن بكرة 
توالياً  الثالثة  باخل�سارة  �سيك�سرز  �سفنتي  فيادبفيا  مني  فيما  ال�سلة، 

وهذه املرة اأمام �سان اأنتونيو �سبريز 114-105.
اأحرزها  التي  ال�27  والنقاط  تايتوم  تاألق  اأ�سهم  اأورلن���دو،  اأر���س  وعلى 
اأخرى  م��ب��اراة  خ��ا���س  ال���ذي  ل�سلتيك�س  ال��ف��وز  واي���ت يف حتقيق  دي��ري��ك 
الفريقن  م��ن  اأي  ق���درة  ع��دم  م��ع  ال��ت��ق��ّدم  بنقاط  تغيرياً   21 ت�سمنت 

احلفاظ على تقّدم باأكرث من 9 نقاط.
-111 النتيجة  ليعادل  ال�سخم،  اأورلن��دو  كارتر، لعب  و�سّجل ويندل 

املباراة. نهاية  من  دقائق   4:23 قبل  �ساحقة  ب�سلة   111
اأح��رز رميتن  ال��ذي  تايتوم  ذل��ك على  بعد  نف�سه خطاأ  كارتر  ارتكب  ثم 

حّرتن واأ�سعل املباراة ومنح بو�سطن التقدم.
 29 اأورلن��دو ماجيك بر�سيد  اأف�سل م�سّجل لدى  وكان تريين�س رو�س 
نقطة، فيما اأ�ساف باولو بان�سريو 23 نقطة، من دون اأن مينعا خ�سارة 

ثالثة توالياً لفرييقهما.
وهو عدد اخل�سارات نف�سه ل�سفنتي �سيك�سرز الذي �سقط اأمام �سان اأنتونيو 

يف طريق الأخري اإىل فوزه الثاين توالياً.
نقطة   21 كيلدون جون�سون  واأ�ساف  نقطة،   22 فا�سيل  ديفن  و�سّجل 
وتري جونز 17 ل�سان اأنتونيو، بينما اأحرز دوغ ماكديرموت اأربع رميات 

ثاثية يف طريقه اإىل ت�سجيل 14 نقطة.
اأنتونيو،  ل�سان  النقاط  اأك��رب عدد من  اأح��رز  ال��ذي  الثاثي  ويتمّتع هذا 
بخربة ل تتعدى ثاث �سنوات يف الدوري، وقال مدربهم غريغ بوبوفيت�س 

اإنه اأعجب باأداء الفريق ال�ساب.
واعترب بوبوفيت�س اأن "ما ظهر يل هو اأنهم جادون يف التح�سن ومعرفة 

�سكل الدوري".
و���س��م��د ���س��ان اأن��ت��ون��ي��و اأم�����ام 40 ن��ق��ط��ة م���ن جن���م ف��ي��ادل��ف��ي��ا الكبري 
هاردن  فعالية جيم�س  احل��ّد من  اإمبيد، ومتّكن من  الكامريوين جويل 

الذي اأحرز 12 نقطة فقط.
ل�سنا  ب�سراحة،  بعد.  جاهزين  "ل�سنا  ريفرز  دوك  �سيك�سرز  مدرب  وقال 
لدينا  ول��ذا  بذلك  ت�سعر  اأن  بعد. ميكنك  للفوز  ل�سنا م�ستعدين  كذلك. 

الكثري من العمل للقيام به".
بقوة،  الأول��ي��ن  امل��ب��ارات��ن  ه��ات��ن  لعبنا  ل��و  الأم���ر كما  "يبدو  واأ���س��اف 
ل  املباريات،  ببع�س  الفوز  ميكننا  الآن  ح�سناً،  باأننا  �سعرنا  ثم  وناف�سنا، 

يزال يتعن علينا اخلروج وك�سب املباراة".
ويف دال�س، �سجل ال�سلوفيني لوكا دونت�سيت�س 21 من نقاطه ال�32 يف 
الربع الأول، ليحقق مافريك�س فوزاً كبرياً على ممفي�س غريزليز 137-

96 يف املباراة الفتتاحية على اأر�سه.
وبعدما اأحرز 49 نقطة يف العر�س الرائع اأمام هيو�سنت روكت�س، اأنهى 
جا مورانت هذه املباراة بر�سيد 20 نقطة لغريزليز الذي كان يف موقف 

دفاعي منذ البداية.
�سري  وم��ع  الأول،  ال�سوط  نقطة يف   25 اإىل  بفارق و�سل  دال���س  وتقّدم 
املباراة ب�سكل مثايل ملافريك�س، جل�س دونت�سيت�س على مقاعد البدلء يف 

الربع الرابع.
ليقود  نقطة   44 اأنتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين  �سجل  ميلووكي،  ويف 

باك�س اإىل افتتاح مبارياته ال�ست على اأر�سه بفوز بنتيجة 105-125.
وكان اأف�سل لعب يف الدوري الأمريكي للمحرتفن مرتن، فعاًل ب�سكل 
خميف يف اأقل من 28 دقيقة على اأر�س امللعب، حمرزاً 17 �سلة من اأ�سل 
ت�سديدتن من ثاث عن مدى ثاث نقاط. ذلك  21 حماولة، مبا يف 

و�سّجل الوناين اأي�ساً 12 متابعة وثماين رميات حرة من اأ�سل 13. ومع 
3508 رميات حرة خال م�سريته، تفوق على الرقم التاريخي ل�سيدين 

مونكريف يف باك�س )3505(.
 20 24 نقطة واأ�ساف ماك�س �سرتو�س  ويف ميامي، �سّجل جيمي باتلر 
نقطة بعد دخوله بديًا، ليتفوق هيت على تورونتو رابتورز 109-112 

يف مباراة �سهدت طرد لعب من كل فريق.
اأجنلي�س  اأمام �سيفه لو�س  اأخ��رى، خ�سر �ساكرامنتو كينغز  ويف مباريات 
كليربز 109-111، فيما فاز دنفر ناغت�س على اأر�سه اأمام اأوكاهوما 

�سيتي ثاندر 117-122.
فاز  فيما   ،128-96 كافاليريز  كليفاند  اأم��ام  بولز  �سيكاغو  و�سقط 

اإنديانا باي�سرز على ديرتويت بي�ستونز 115-124.

وفاة موؤ�س�ص �سركة ريد بول النم�سوي 
ديرتي�ص ماتي�سيت�ص 

�سقط ماجيك.. و�سبريز ي�سعق �سيك�سرز  �سلتيك�ص يحُ

املنتخب ال�سنغايل ي�ستدعي اإجناز 2002 لتحقيق احللم 

الكربى  ماليزيا  ج��ائ��زة  ب�سباق  بانيايا  فرانت�سي�سكو  الإي��ط��ايل  ف��از 
ب��ي( ب�سكل درام���ي الأح���د، لكن لقب  ل��ل��دراج��ات النارية )م��وت��و ج��ي 
الفرن�سي  مناف�سه  احتال  بعد  احل�سم  ره��ن  ي��زال  ل  العامل  بطولة 

فابيو كوارتارارو املركز الثالث.
وكان بانيايا �سيظفر باللقب يف ماليزيا لو اأن كوارتارارو اأنهى ال�سباق 
عزز  دوك��ات��ي  �سائق  الإي��ط��ايل  لكن  �سيبانغ،  يف  التتويج  من�سة  خ��ارج 
املو�سم  من  الأخرية  اجلولة  قبل   )258( نقطة  تقدمه بفارق 23 

احلايل يف فالن�سيا الإ�سبانية بعد اأ�سبوعن.
بفارق  متقدماً  دق��ي��ق��ة،   40:14.332 يف  ال�سباق  بانيايا  وح�سم 

با�ستيانيني. اإينيا  وزميله  مواطنه  عن  ثانية   0.270

واأكمل كوارتارارو عقد من�سة التتويج بحلوله ثالثاً على م�سافة 2.7 
ثانية.

وبداأ بانيانا ال�سباق يف املركز التا�سع، لكن انطاقته كانت قوية ليتقّدم 
الإ���س��ب��اين خورخي  الأوىل، خلف  اللفة  نهاية  م��ع  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإىل 

مارتن الذي كان يف ال�سدارة.
وقال بانيايا منت�سياً بالفوز "لقد حققت اأف�سل بداية على الإطاق يف 

حياتي. كانت مثالية".
مل ت�ستمر �سدارة مارتن طويًا، اإذ انزلقت دراجته يف اللفة ال�سابعة 
اأمام  ال�سباق  ت�����س��ّدر  لبانيايا  اأت���اح  م��ا  وه���ذا  ال�سباق،  م��ن  وان�سحب 

با�ستيانيني يف املركز الثاين وكوارتارارو يف املركز الثالث.

ال�سيء يف املقدمة. كانت  "لقد خاطرت بع�س  الفائز  وقال الإيطايل 
ال���ازم بالن�سبة ل��اإط��ار اخللفي وبداأت  اأك��رث م��ن  م��ط��اردة خ��ورخ��ي 
هذا  ال�سابع  فوزه  بانيايا  ليحقق  انزلق"،  لاأ�سف  ثم  بالتوتر،  اأ�سعر 

املو�سم.
ومع بقاء 25 نقطة فقط يف �سباق فالن�سيا، على كوارتارارو اأن يفوز 
املركز  �سباقه يف  بانيانا  ينهي  باأن  اآم��ًا   ،2022 العام  �سباقات  باآخر 

اخلام�س ع�سر اأو اأقل ليحافظ الفرن�سي على لقبه ببطولة العامل.
- ترتيب اخلم�سة الأوائل يف جائزة ماليزيا الكربى:

)دوكاتي( 40:14.332 دقيقة بانيايا  فرانت�سي�سكو  الإيطايل   1-
 0.270 بفارق  )دوكاتي-غريزيني(  با�ستيانيني  اإينيا  الإيطايل   2-

ث
ث  2.773 بفارق  )ياماها(  كوارتارارو  فابيو  الفرن�سي   3-

 5.446 بفارق   )46 اأر  )دوكاتي-يف  بيزيكي  ماركو  اليطايل   4-
ث

ث  11.923 بفارق  )�سوزوكي(  رين�س  األيك�س  الإ�سباين   5-
الإيطايل فرانت�سي�سكو بانيانا )دوكاتي( 258 نقطة  1-

)ياماها( 235 كوارتارارو  فابيو  الفرن�سي   2-
212 )اأبريليا(  اإ�سبارغارو  األيك�س  الإ�سباين   3-

اإينيا با�ستيانيني )دوكاتي-غريزيني( 211 الإيطايل   4-
189 )دوكاتي(  ميلر  جاك  الأ�سرتايل   5-

بانيانا يقرتب من ح�سم لقب جائزة ماليزيا الكربى 

اأوجييه يحقق يف كاتالونيا فوزه ال�55 
اأحرز ال�سائق الفرن�سي �سيبا�ستيان اأوجييه )تويوتا( رايل كاتالونيا يوم الأحد، 
حمققاً فوزه اخلام�س واخلم�سن يف بطولة العامل للراليات، قبل جولة واحدة 

من نهاية املو�سم الذي �سبق اأن ح�سمه الفنلندي ال�ساب كايل روفانبريا.
هذا  رال��ي��ات  خم�س  يف  باملناف�سة  م��رات،  ثماين  العامل  بطل  اأوجييه،  واكتفى 
تيريي  البلجيكي  على  ثانية  ب�16.4  متقدما  الأح��د  ال��رايل  واأن��ه��ى  املو�سم، 
نوفيل )هيونداي( و34.5 ثانية على روفانبريا، خليفته يف الت�سنيف العاملي 
ويف تويوتا. وهذا النت�سار اخلام�س واخلم�سن هو الأول لأوجييه مع م�ساعد 
جديد يف املقعد الأمين هو بنجامان فّيا�س الذي حّل هذا العام بدًل من جوليان 
اإنغرا�سيا. لكنه رغم ذلك ما زال بعيداً عن الرقم القيا�سي ملواطنه بطل العامل 

ت�سع مرات �سيبا�ستيان لوب )80 رايل(.
وتوج اأوجييه ببطولة العامل للراليات مع 3 فرق خمتلفة، ففاز مع فولك�سفاغن 
اأم-�سبورت  مع  وبلقبن  و2016   2013 عامي  بن  متتالية  األ��ق��اب  باأربعة 

)2017 و2018( ومثلهما مع تويوتا غازو راي�سينغ )2020 و2021(.

فيفا يوقف جالو قبل كاأ�ص العامل
يواجه لعب و�سط كو�ستاريكا اأورلندو جالو، خطر الغياب عن نهائيات كاأ�س 
العامل لكرة القدم بعدما قال الحتاد الدويل للعبة "فيفا" اإنه اأوقف الاعب 
موؤقتاً ملخالفة قواعد مكافحة املن�سطات. وقال احتاد كرة القدم يف كو�ستاريكا 
يوم الثاثاء، اإن نتيجة فح�س ع�سوائي خ�سع له جالو )22 عاماً( يف �سبتمرب 
با�سم  وق��ال متحدث  م��واد حمظورة.  لوجود  اإيجابية  ج��اءت  املا�سي  )اأي��ل��ول( 
فيفا: "ميكن لفيفا تاأكيد اأن الاعب اأوقف موؤقتاً مبوجب قواعد فيفا ملكافحة 
املن�سطات، وبداأت الإجراءات املعتادة". وت�ستهل كو�ستاريكا م�سوارها بنهائيات 

كاأ�س العامل يف 23 نوفمرب )ت�سرين الثاين( املقبل اأمام اإ�سبانيا.
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اأم�سيات اجلاز ال�ساحرة يف �سانت ريجي�ص دبي، النخلة  
  �سيكون �سيوف فندق �سانت ريجي�س دبي ، النخلة على موعد مع اأجواء الع�سور 
اأرجاء املكان من ال�ساعة  الذهبية مع مو�سيقى اجلاز الرائعة التي �ست�سدح يف 
7 م�ساًء وحتى ال�ساعة 11 ليًا، و�سيقدمها عازف ال�ساك�سوفون املتميز بينما 
ي�ستمتع ال�سيوف بتذوق اأ�سهى الأطباق مع م�سروبات غليتزي ماري احل�سرية 
�سانت ريجي�س  البهجة على  اأج��واء  الفاخرة.  وت�سفي  امل�سروبات  وغريها من 
املزيد من الرفاهية، يف الردهة الرئي�سية لفندق �سانت ريجي�س دبي، النخلة..

اأ�سبوع فريدة وخلق  وتعد فعالية ال�سواريه اخليار الأمثل لق�ساء عطلة نهاية 
ذكريات ل تن�سى برفقة الأحبة. 

ذا  الأح����ادي  ال��ق��ط��ار  فتحت حمطة 
بامل مونوريل يف ذي بوينت،  الوجهة 
ل�سركة  التابعة  ال�سهرية  البحرية 
نخيل يف نخلة جمريا، اأبوابها ر�سمياً 
اخلمي�س املا�سي، وهو ما جعل الزوار 
وم�سّوقة  رحلة جديدة  ينطلقون يف 
على متنه وهم يف طريقهم اإىل تلك 

الوجهة ال�سياحية املميزة. 
وت�������س���ك���ل ه������ذه امل���ح���ط���ة اجل����دي����دة 
ج����زءاً م��ن اجل��ه��ود امل��ت��وا���س��ل��ة التي 
اأجل  ذا بامل مونوريل من  بها  يقوم 
دع���م روؤي����ة دول���ة الإم�����ارات العربية 
ت�سبح  اأن  اإىل  ال���ه���ادف���ة  امل���ت���ح���دة 
من  بالكامل  وم�ستدامة  ذكية  دول��ة 
اجلماعي  النقل  قطاع  تعزيز  خال 
ال�سياح  ت��ن��ق��ل  اإم���ك���ان���ات  وت���ط���وي���ر 

واملقيمن ب�سهولة. ومن هذا املنطلق، فاإن القطار الأحادي يربط جميع 
املعامل ال�سياحية بع�سها ببع�س يف خمتلف اأنحاء نخلة جمريا، بدءاً من 

ي�سّق طريقه  ث��م  وم��ن  اجل��زي��رة،  عند مدخل  واي  ب��امل جيت  ذا  حمطة 
مروراً ب�حديقة الحتاد ونخيل مول و�سوًل اإىل حديقة اأكوافنت�سر املائية 
اأتانت�س بعد م��روره من الآن و�ساعداً يف حمطة ذي بوينت، وهو ما  يف 
اخلّابة  العمرانية  الهند�سية  املعامل  مب�ساهدة  ال�ستمتاع  للزوار  ي�سمح 
امل�سّقات والتوتر وبعيداً عن الزدح��ام املروري  اأثناء رحلتهم اخلالية من 

على الطرقات. 
 RELM فعاليات مهرجان  الراغبن يف ح�سور  ال��زوار  باإمكان  بات  وقد 
FEST، ا�ستخدام اأحدث حمطات هذا القطار بدًل من قيادة �سياراتهم. 
واي  جيت  بامل  ذا  حمطة  يف  �سياراتهم  ركن  املهرجان  هذا  رواد  وباإمكان 
جماناً على مدار تلك الأيام الثاثة، ومن ثم ال�سروع يف مت�سية اأم�سيتهم 
على وقع الإيقاعات املو�سيقية التي يطلقها من�سقو الأ�سطوانات وهم على 
منت ال�مونوريل يف طريقه اإىل حمطته يف ذي بوينت، وال�ستمتاع بربنامج 

املهرجان. 

عر�ص ديزين على اجلليد يحقق ح�سورًا 
قيا�سيًا يف ن�سخته اجلديدة يف �سالة التاد اأرينا

 ا�ست�سافت �سالة الحتاد اأرينا باأبوظبي خال الأ�سبوع املا�سي الن�سخة اجلديدة من عر�س ديزين على اجلليد تقّدم 
ميكي والأ�سدقاء و�سط اإقبال جماهريي كبري. 

و�سهدت الفعالية ح�سوراً قيا�سياً بلغ اأكرث من 30 األف من ع�ساق عرو�س ديزين على اجلليد مل�ساهدة �سل�سلة عرو�س 
العائلية ح�سوراً على الإط��اق يف  الفعاليات  اأكرث  املتميز واح��داً من  اأ�سبح العر�س  الفريدة من نوعها. كما  الأداء 

اأبوظبي. 
وحظيت الإ�سافات اجلديدة التي �سهدها العر�س املو�سيقي باإعجاب ال�سيوف، وكان اأبرزها م�ساهد رائعة من فيلم 
فايندينج نيمو، وم�ساهد عاطفية موؤثرة مع جنوم فيلم اإين�سايد اأوت، ولقطات فريدة من فيلم برين�س�س باور، والتي 
قدمت جميعها جتربة ل مثيل لها لع�ساق ديزين. كما �سهد العر�س م�ساركة �سخ�سيات ديزين الكا�سيكية مثل ميكي 

وميني وجويف ودونالد.

افتتاح اأول فرع ملطعم »ذي ِبت« يف دبي
دولة  يف  لها  ف��رٍع  اأول  افتتاح  موعد  ع��ن  باربيكيو  اأوف  ه��او���س  ِب��ت  ذي  ك�سفت 
الإمارات العربية املتحدة، وذلك يف �سيتي ووك دبي، خال �سهر نوفمرب املقبل. 
واللحوم  التقليدية  امل�ساوي  باأطباق  ت�ستهر  الأردن��ي��ة  التجارية  العامة  ه��ذه 
اجلودة،  عالية  مكّونات  با�ستخدام  يومًيا  طازجة  واملح�سرة  الفاخرة  املدخنة 
ومتتلك فروعاً لها يف اأربيل- العراق، مع خطة للتو�سع يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي.ويف هذا ال�سياق قال ال�سيد اأحمد الدعدع، ال�سريك الإداري يف ذي ِبت 
هاو�س اأوف باربيكيو يف دبي: ل �سك يف اأنها حمطة حمورية بالن�سبة اإلينا يف 
ذي ِبت. فمنذ انطاقنا يف عّمان، اأحب رّواد مطعمنا ما نوّفره لهم من ماأكولت 

�سهية وفريدة وخدمات ممّيزة تعك�س خربة فريقنا و�سغفهم مبا يقومون به.

الأيقونة العاملية رانفري �سينغ يق�سي عطلته مع معجبيه 
ن�سى يف جزيرة يا�ص اأبوظبي من الهند ومينحهم رحلة ل تحُ

اأيام  ثاثة  �سينغ،  رانفري  يا�س  جزيرة  و�سفري  البوليوودي  النجم  ق�سى   

يف جزيرة يا�س مع 300 �سيف من الهند مبن فيهم الفائزون يف م�سابقة 
ا�ستمتع  ح��ي��ث   ،MakeMyTrip حملة  �سمن  ي��ا���س  ت��و  م��ي  ف���اي 
ال�سيوف بزيارة املدن الرتفيهية، ومناطق اجلذب ال�سياحية احلائزة على 
اأبوظبي،  اأبوظبي، ويا�س ووت��ر وورل��د  جوائز، مبا يف ذل��ك ع��امل ف��رياري 

وعامل وارنر براذرز  اأبوظبي، ويا�س مول، ويا�س باي ووترفرونت. 
الهندية على  الثقافة  �سفري  الذي �سار مبثابة  الهندية  الأيقونة  و�سوهد 
وي�ستمتع  ممتًعا  وق��ًت��ا  معهم  يق�سي  وه��و  معجبيه،  م��ع  ال��ع��امل  م�ستوى 
اأبوظبي،  امل��ث��رية يف ج��زي��رة ي��ا���س؛ وحت��دي��داً يف ع��امل ف���رياري  باملغامرات 

بالإ�سافة اإىل ا�ست�سافة حفل ع�ساء يف عامل وارنر براذر اأبوظبي. 
الذين مت اختيارهم من خال حتدي  الفائزون  ال�سيوف   وك��ان من بن 
بحملة  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  �ستيب«  »ه��وك  رق�سة 
الراق�سة على  MakeMyTrip، كما دعا املعجبن لعر�س حركاتهم 
 Yas Hai Khaas  غرار رانفري �سينغ على اأنغام اأغنية جزيرة يا�س
املو�سيقي  الفيديو  و�سهد  العام،  هذا  من  �سابق  وقت  يف  اإطاقها  مت  التي 
امل�سور على الطريقة البوليوودية، رانفري يغني ويرق�س يف طريقه عرب 

حفل اأكوافنت�سر بعد الغروب يعود من 
جديد بطابع مميز احتفاًل بالهالوين

عن  املائية  اأكوافنت�سر  مدينة  اأعلنت 
عودة اأكوافنت�سر بعد الغروب، اأ�سخم 
حفل حتت �سوء القمر يف اأكرب حديقة 
مائية يف الإم���ارات، لليلة واح��دة يوم 
 8 ال�ساعة  م��ن  اأك��ت��وب��ر   28 اجلمعة 
ويعد  ال��ل��ي��ل.  منت�سف  وح��ت��ى  م�����س��اًء 
16 عاماً  احلفل زواره ممن جتاوزوا 
بالهالوين  اح��ت��ف��اًل  ���س��ي��ق��ة  ب���اأج���واء 

مقابل 275 درهم اإماراتي.
وي����ق����دم اأك���واف���ن���ت�������س���ر ب���ع���د ال���غ���روب 
الفر�سة املثالية لاحتفال بالهالوين 
���س��م��ن اأب���راج���ه ال��ث��اث��ة ال��ت��ي ت�سم 
105 مرافق مميزة من األعاب الركوب 
و�سط  الرتفيهية،  واملعامل  واملنزلقات 
الأنغام  ت��غ��م��ره��ا  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  اأج������واء 
م��ن��اط��ق خم�س�سة  ث���اث  امل��م��ي��زة يف 

لعرو�س من�سقي الأغاين احلية. 

�سوق التنني ي�سارك يف تّدي دبي للياقة بتقدمي 
درو�ص جمانية لع�ّساق اجلولف والريا�سة 

اأعلن �سوق التنن Dragon Mart، اأكرب جمّمع جتاري خارج ال�سن، عن 
افتتاح مركز للياقة البدنية يف اإطار م�ساركته يف حتّدي دبي للياقة كمبادرة 
منه لإ�سفاء املزيد من الن�ساط واحليوية على املجتمع يف دبي على مدار 
30 يومياً. و�سوف ي�سهد هذا املركز منح درو�س تدريب جمانية يف ماعب 
اجلولف وماعب تن�س الري�سة الطائرة البدمنتون ابتداًء من 29 اأكتوبر 

اجلاري ولغاية 4 نوفمرب املقبل.

قطار »ذا بامل مونوريل« ينطلق يف رحلة جديدة لعي�ص جتربة م�سوقة يف اأرجاء »ذي بوينت«

   ا�ستقبل ال�سيد جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، يف مقر 
اإقامته مبنطقة اخلوانيج، ال�سيد فران�سوا اأورتالو ماجني، عميد كلية لندن لاأعمال 
يف بريطانيا، حيث هدفت الزيارة اإىل التعرف اإىل املركز ودوره الرائد يف حفظ الرتاث 

الإن�ساين، بالإ�سافة اإىل اخلدمات التي يقدمها للباحثن والدار�سن.
املركز  التعاون بن  املاجد �سبل تعزيز  ال�سيد جمعة  الدكتور فران�سوا مع     كما بحث 
وكلية لندن لاأعمال يف املجالت امل�سرتكة بينهما، واأ�ساد بالدور العاملي الذي يقوم به 
املركز يف حفظ الرتاث، وقد رحب ال�سيد جمعة املاجد بال�سيف، واأهداه جمموعة كتب 

قيمة من مقتنيات مكتبة املركز . 
   وكان قد زار الدكتور فران�سوا املركز قبل لقائه ال�سيد جمعة املاجد، وكان يف ا�ستقباله 
ال�سيد خالد املاجد، وعبد اهلل خالد املاجد، وماجد خالد املاجد، حيث اطلع اأثناء زيارته 
للمركز،  اأُْه��ِدي��ت  التي  اخلا�سة  املكتبات  اأه��م  فيه  و�ساهد  اخلا�سة،  املكتبات  ق�سم  على 

لع اأي�ساً على طريقة حتويل الكتب اإىل اأوعية رقمية لت�سهيل  واملعمل الرقمي، كما اطَّ
على  ��ل��ع  واطَّ امل��راج��ع  قاعة  زار  ثم   ، واملهتمن  للباحثن  واإر�سالها  وتخزينها  حفظها 
العطاء، و�ساهد  اإىل معر�س م�سرية  للباحثن، وبعد ذلك توجه  م  ُتَقدَّ التي  اخلدمات 
التفاقيات  وت��وث��ق  ب��داي��ات��ه،  منذ  امل��رك��ز  زارت  التي  ال�سخ�سيات  تو�سح  التي  ال�سور 
اأي�ساً  اطلع  كما  املختلفة،  العاملية  واملكتبات  الثقافية  املوؤ�س�سات  مع  املركز  وقعها  التي 
على بع�س ما يقتنيه املركز من نوادر مطبوعات الكتب مثل طبعة من كتاب القانون 
ُطِبَعت   كتاب و�سف م�سر،  م،  وطبعة من   1593 عام  اإىل  تعود  �سينا  الطب لبن  يف 
بباري�س عام 1809 م، ون�سخة من م�سحف مرتجم من العربية اإىل الفرن�سية ُطِبع 
م،   1759 عام  ُطِبَعت  الفرن�سية،  باللغة  املقد�س،  الكتاب  من  ون�سخة  م،   1649 عام 
وكتاب الكوميديا الإلهية للموؤلف دانتي األيغيريي، بالإ�سافة اإىل ن�سخة خطية عتيقة 

من املوطاأ لاإمام مالك بن اأن�س تعود اإىل عام 421 ه�.

ومركز  ب��ال��ذي��د  ال�����س��ارق��ة  ونا�سئة 
نا�سئة مليحة يف املنطقة الو�سطى، 
ونا�سئة  اأطفال  مراكز  عن  ف�سًا 
ال�����س��ارق��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة يف 
ك���ل م���ن ك��ل��ب��اء وخ���ورف���ك���ان ودب���ا 
مل�ستويات  وف���ق���اً  وذل����ك  احل�����س��ن، 
املمنهجة  ال����ث����اث����ة  ال����ربن����ام����ج 
ب��ط��ري��ق��ة اح��رتاف��ي��ة ت��ت��واف��ق مع 

وي��رك��ز ال��ربن��ام��ج ال��ث��اين برجمة 
الأردوينو على متكن امل�ستهدفن 
من اأطفال و�سجايا فتيات ونا�سئة 
6 اإىل  ال�����س��ارق��ة يف الأع���م���ار م���ن 
اإن�������س���اء ع����دد من  18 ع���ام���اً م���ن 
با�ستخدام  الب��ت��ك��اري��ة،  امل�����س��اري��ع 
�سرائح اإلكرتونية وبرجمتها لأداء 
م��ه��ام حم����ددة، ع��رب اإت��ق��ان خفايا 

العمليات  لدعم  ابتكارية  م�ساريع 
الرقمي  للتحول  مواكبة  الذكية، 
الذي و�سع دولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ع���ل���ى خ���ري���ط���ة ال���ع���امل 
الربنامج  ي�ستهدف  التكنولوجية. 
الأول الذي يحمل عنوان الروبوت 
ربع  م��وؤ���س�����س��ات  منت�سبي  ف��ي��ك�����س، 
“اأطفال ال�سارقة،  قرن املتمثلة يف 

���س��ج��اي��ا فتيات  ال�����س��ارق��ة،  ن��ا���س��ئ��ة 
لتطوير  وال���������س����ارق����ة  ال�������س���ارق���ة 
الأعمار  يف  – تطوير”  ال��ق��درات 
من 6 اإىل 19 عاماً فما فوق، وهو 
برنامج تكاملي يت�سمن جمموعة 
من التحديات التي ُت�سّكل م�ساحة 
املنت�سبن  لتنمية مهارات  اإبداعية 
يف بناء وت�سميم وتطوير الروبوت 

امل�ستهدفة  ال���ع���م���ري���ة  ال����ف����ئ����ات 
املهارة  وم��ت��و���س��ط��ي  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ن 
تعزيز  يف  اإ����س���ه���ام���اً  وامل���ت���ق���دم���ن، 
التحليل  ع��ل��ى  املنت�سبن  ق����درات 
النتائج،  وا���س��ت��خ��ا���س  وال��ب��ح��ث 
امل�سكات  ح���ل  م����ه����ارات  واإت����ق����ان 
والتقييم  وال��ت�����س��م��ي��م،  وامل���ث���اب���رة 

الذاتي وتطوير ال�سرتاتيجيات. 

الروبوتات واإنرتنت الأ�سياء.
م����راك����ز  ال�����ربن�����ام�����ج يف  وُي������ق������ام 
وكلباء  بالقرائن  ال�سارقة  اأطفال 
وخ���ورف���ك���ان ودب����ا احل�����س��ن، لفئة 
ُي��ن��ف��ذ يف مراكز  ف��ي��م��ا  الأط����ف����ال، 
ن��ا���س��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ب��ك��ل م���ن مركز 
ن���ا����س���ئ���ة وا������س�����ط وم���ل���ي���ح���ة ودب�����ا 
احل�سن، لفئة النا�سئة، بينما ُيقام 
ال�سارقة  فتيات  �سجايا  م��راك��ز  يف 
ب���ال���ق���رائ���ن وك���ل���ب���اء وخ���ورف���ك���ان 

ملنت�سبات �سجايا.  

ل�سناعة  قرن  ربع  موؤ�س�سة  تطرح 
القادة واملبتكرين، يف نهاية اأكتوبر 
تخ�س�سين  ب��رن��اجم��ن  احل����ايل، 
ت���ط���ل���ق م�����ن خ���ال���ه���م���ا ال���ع���ن���ان 
حميط  يف  ل���اإب���ح���ار  مل��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا 
وا�ستك�ساف  والتكنولوجيا  العلوم 
الروبوتات  ع���امل  واأ����س���رار  خ��ف��اي��ا 
وال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة، يف اإط�����ار 
مبهاراتهم  ل����ارت����ق����اء  ���س��ع��ي��ه��ا 
ومتكينهم  وال��ربجم��ي��ة،  التقنية 
اإىل  الريادية  اأفكارهم  من حتويل 

فيك�س باأنواعه الثاثة التي ت�سم 
 VEX و ،VEX IQ ،VEX GO
ال��ربن��ام��ج يف مراكز  وُي��ن��ف��ذ   .V5
مدينة  يف  ق����رن  رب����ع  م��وؤ���س�����س��ات 
ب��ك��ل م��ن م��رك��ز �سجايا  ال�����س��ارق��ة 
ومركز  بالقرائن،  ال�سارقة  فتيات 
نا�سئة  وم��رك��ز  بالبطائح،  الطفل 
وا�سط، اإ�سافة اإىل مركزي اأطفال 

الروبوتات فيك�ص والأردوينو تبوح باأ�سرارها ملنت�سبي موؤ�س�سة ربع قرن 

جمعة املاجد ي�ستقبل عميد كلية لندن لالأعمال  



يهّرب منا�سف منقوعة يف الذهب 
يف  منقوعة  منا�سف  تهريب  ح���اول  الهندية  ال�سلطات  �سبطت 

الذهب ال�سائل من دبي اإىل باده.
اإنديا" اأن �سلطات اجلمارك بولية  اأوف  "تاميز  وذكرت �سحيفة 
كريال جنوبي الباد ا�ستبهت يف الرجل لدى عثورها على منا�سف 
ومل  منا�سف.  خم�س  على  وع��رثوا  اأمتعته.  بن  مبللة  ا�ستحمام 

يت�سح حتى الآن كمية الذهب التي متت م�سادرتها.
واأ�سارت ال�سلطات الهندية اإىل اأن مهربي الذهب ناجحون للغاية 

ويزدادون اإبداعاً فى ابتكار و�سائل تهريب جديدة.
يحاول  ما  وغالباً  م�ستورد  الهند  يف  الذهب  الكثري من  اأن  يذكر 

الأ�سخا�س تهريبه لتجنب �سداد ر�سوم اجلمارك.
املعابد.  يف  لآلهتهم  الذهب  الأث��ري��اء  الهندو�س  يقدم  ما  وك��ث��رياً 
ال��ذه��ب يجلب احل���ظ يف  ���س��راء  اأن  ال��ه��ن��ود  ال��ع��دي��د م��ن  ويعتقد 
عطات معينة، مثل عيد ديوايل الذي ي�ستمر خم�سة اأيام، ومعناه 

)عيد الأنوار( ويحل قريباً.

فاجاأ مبئات الريقات تت�ساقط عليها من ال�سقف  تحُ
الريقات  مئات  وج��دت  عندما  بال�سدمة  بريطانية  �سابة  اأ�سيبت 
الطابق  يف  جارتها  اأن  ت��درك  اأن  قبل  منزلها  �سقف  من  تت�ساقط 

العلوي قد فارقت احلياة.
تت�ساقط  الريقات  اأن  عاماً،   21 العمر  البالغة من  ليف،  لحظت 

من الفتحات املوجودة يف ال�سقف داخل �سقتها ملدة اأ�سبوع تقريباً.
باأنها  اكت�سفت  باأنها  ال�سابة على ح�سابها على تيك توك،  ون�سرت 
اأن  اأي��ام دون  �ستة  اأن جارتها قد توفيت منذ  اإىل  نبهتها  الريقات 
بداأت  التي  ال��ريق��ات ج��اءت من جثتها  واأن  اأح��د،  ذل��ك  اإىل  يتنبه 

تتحلل.
وبعد اأن �سكت باأمر الريقات املت�ساقطة من ال�سقف، جلاأت ليف اإىل 
اجلريان الذين توجهوا اإىل �سقة املراأة يف الطابق الأعلى وفوجئوا 
التي  بال�سرطة  ات�سل اجلريان  املكان.  تنبعث من  برائحة كريهة 
اقتحمت �سقة املراأة املتوفاة وقامت بالإجراءات الازمة، وفق ما 

اأوردت �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 

فيديو موؤثر لقرد يف الوداع الأخري ل�ساحبه
نوع  من  قرد  �سلوك  على  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  اأثنى 
الوداع  يف  م��وؤث��رة  ح��رك��ات  اأظ��ه��ر  بعدما  �سريانكا،  يف  ال��ان��غ��ور 

الأخري ل�ساحبه.
وظهر القرد وهو يقبل �ساحبه �سمن طقو�س الدفن، كما جل�س 

بجوار قدمي �ساحبه.
اأن  �سي"،  ب��ي  "بي  ع��ن  ن��ق��ا  اإك�سربي�س"  "اإنديان  م��وق��ع  وذك���ر 
الفيديو �سّور يف �سريانكا، وظهرت خاله حماولت من قريب 

املتوفى لإبعاد القرد اأكرث من مرة عن �ساحبه.
اإىل  القرد متم�سكا بالبقاء  ورغم كل املحاولت لإبعاده، فقد ظل 
جانب �ساحبه الذي اعتاد على اإطعامه بينما كان احليوان يعي�س 

يف اإحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.
وعّلق رواد مواقع التوا�سل على الفيديو م�سيدين بوفاء احليوان 

الكبري جتاه �ساحبه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ن�سو�ص عمرها 500 عام تتحدث عن ال�سفر اإىل القمر
مت عر�س وثائق قدمية ملهند�س من ع�سر تيودور من قبل باحث يعتقد اأنها تظهر ت�سجيات قدمية لأفكار ال�سفر 

اإىل الف�ساء، مبا يف ذلك الرحات القمرية وخمططات ال�سواريخ.
القمر.  نحو  لل�سفر  ف�سائي وخطط  ل�ساروخ  اأفكاراً  عام   500 عن  يزيد عمرها  التي  القدمية  الوثائق  واأظهرت 
اإىل ذكر القمر  وت�سف املخطوطة القدمية ب�سكل ا�ستثنائي ت�سميم �ساروخ ف�سائي من ثاث مراحل بالإ�سافة 

وكيف �سي�سل الباحثون يف ذلك الوقت اإىل هناك.
وبعمر 500 عام، يبدو اأن الوثائق تظهر �سكًا من اأ�سكال ال�سواريخ التي من �ساأنها اأن تنقل اأولئك املوجودين على 

الأر�س اإىل النجوم، مع اكت�ساف خمطوطة من 450 �سفحة مت فح�سها لحقاً.
ويبدو اأن الوثائق من ع�سر تيودور تظهر بع�س الفهم املذهل لعلوم ال�سواريخ امل�ستقبلية، مع مفهوم مو�سح يف 

الأوراق القدمية لكيفية التخطيط لرحلة اإىل القمر.
وقام املهند�س الروماين دورو توديري�سيو بفح�س املخطوطة لأول مرة يف عام 1963، و�سرعان ما اكت�سف اأن الثلث 
اأفكاره قريبة اإىل حد ما مما عر�سه الع�سر احلديث.  الأخري من املخطوطة قد كتبه كونراد ها�س، الذي كانت 
اأنه كان العقل املدبر وراء ت�سميمات قوية ووا�سحة  وعلى الرغم من التفا�سيل املحدودة حول حياة ها�س، يبدو 

لل�سواريخ.
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ظهور النملة الكهربائية يثري القلق
فار جنوبي  فرن�سا، مبقاطعة  لأول مرة يف  الكهربائية  النملة  اأث��ار ظهور 

الباد، حالة من القلق والنزعاج.
وت�سبه لدغة هذه النملة، ال�سدمة الكهربائية، ومن هنا جاءت ت�سميتها، 

اإ�سافة اإىل ال�سرر الكبري الذي قد ت�سببه للتنوع البيولوجي.
وبح�سب تقرير ن�سره موقع "اإذاعة فرن�سا الدولية"، يعود املوطن الأ�سلي 
لها اإىل اأمريكا اجلنوبية ومناطق يف اأفريقيا، وقد يبلغ قيا�سها 1.5 مليمرت 

فقط، لكن ال�سرر الذي ت�سببه للتنوع البيولوجي ميكن اأن يكون كبرًيا.
وال�سغوف  عاًما   19 العمر  البالغ من  ال�ساب  تيوفيل،  اأّن  التقرير  واأو�سح 

بالنمل، هو الذي اكت�سف احليوان بال�سدفة يف تولون.
وحتى الآن متت ماحظة هذا النوع من احل�سرة الربتقالية مرة واحدة 

فقط يف اأوروبا، يف منطقة ملقة يف اإ�سبانيا.
يف  البيولوجي  للتنوع  املتو�سط  الأبي�س  البحر  معهد  يف  الباحث  ولكن 
تولون،  يف  ر�سمًيا  النملة  ظهور  اأّك��د  بايت،  اأوليفييه  الفرن�سية  افينيون 

واأ�ساف: "نعتقد اأنها كانت موجودة منذ اأكرث من عام".
ووفق التقرير، فاإّن لدغة هذه النملة لذعة لكنها غري �سارة بالب�سر.

نتفليك�ص ت�سيف تنبيها ب�ساأن م�سل�سل امللكة
الذي  ك��راون،  ذي  مل�سل�سلها  الرتويجي  املقطع  اأ�سفل  يف  نتفليك�س  اأ�سافت 
جناحا  وح��ق��ق  الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال��راح��ل��ة  بريطانيا  ملكة  ح��ي��اة  ي��ت��ن��اول 
وقائع  على  ي�ستند  "روائي"  عمل  اأن���ه  تو�سح  ع��ب��ارة  وا���س��ع��ا،  جماهرييا 

حقيقية، بعد انتقادات حادة وجهتها اإليه �سخ�سيات بريطانية.
للم�سل�سل  الدعائي  املقطع  اأ�سفل  يف  م��وج��ودة  الآت��ي��ة  اجلملة  واأ�سبحت 
العمل  ه��ذا  "يروي  الإل���ك���رتوين:  "نتفليك�س"  وم��وق��ع  "يوتيوب"  على 
الدرامي الروائي امل�ستند على وقائع حقيقية، ق�سة امللكة اإليزابيث الثانية 
والأحداث ال�سيا�سية وال�سخ�سية التي طبعت عهدها"، ح�سب ما اأو�سحت 

وكالة فران�س بر�س.
وكانت املن�سة متتنع حتى الآن عن ا�ستجابة املطالبات باإ�سافة هذا التنبيه، 
لكن النتقادات املوجهة اإىل امل�سل�سل ت�ساعدت مع اقرتاب انطاق املو�سم 

اخلام�س يف 9 نوفمرب املقبل.
باأنه  امل�سل�سل  ميجور،  ج��ون  ال�سابق،  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  وو�سف 
املو�سم  باأن  بريطانية  اإعام  و�سائل  اأفادت  بعدما  الهراء"،  من  "برميل 
اخلام�س ُيظهر ت�سارلز حماول اإزاحة امللكة يف ت�سعينيات القرن الع�سرين، 

و�سغوطه على ميجور لدفع والدته للتنحي عن العر�س.
اأما املمثلة جودي دن�س، التي اأدت دور امللكة فيكتوريا يف امل�سل�سل، فانتقدته 

هي الأخرى وا�سفة اإياه باأنه "ظامل بق�سوة" للعائلة املالكة.

يف ق�سر ملجرم �سابق.. العثور 
على مفاجاأة عمرها 30 عاما

واق����ع����ة غ���ري���ب���ة ���س��ه��دت��ه��ا ولي����ة 
الأم���ريك���ي���ة، متثلت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
بالعثور على �سيارة كاملة، مدفونة 
حتت الأر�س يف فناء جمرم �سابق، 
اأث�����ار اجل����دل ح���ول تفا�سيل  مم���ا 
�سيارة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ال��ق�����س��ة. ومت 
ريا�سية مك�سوفة، كانت قد �ُسرقت 
�ساحة  يف  مدفونة  ع��ام��ا،   30 قبل 
ق�����س��ر يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ب��ن��اه رجل 
ل��ه ت��اري��خ م��ن الع��ت��ق��الت بتهمة 
والحتيال  القتل  وحماولة  القتل 
على التاأمن. ووفقا ملوقع "�سكاي 
نيوز"، مت اكت�ساف �سيارة مر�سيد�س 
اخلر�سانة  من  باأكيا�س  املليئة  بنز 
غ��ري امل�����س��ت��خ��دم��ة، اخل��م��ي�����س، من 
ق��ب��ل م��ن�����س��ق��ي احل���دائ���ق يف وادي 
اأن  ال�سرطة  وتعتقد  ال�سيليكون. 
اأقدام   5 اأو   4 ال�سيارة ُدفنت بعمق 
للمنزل يف وقت  الفناء اخللفي  يف 
ما يف الت�سعينيات، قبل اأن ي�سرتي 
امل����اك احل��ال��ي��ون ال��ع��ق��ار. وقال 
ريك ديغوليا، عمدة بلدة اأثريتون، 
ال�سيارة  الإب��اغ عن �سرقة  اإنه مت 
األتو  ب��ال��و  يف   1992 �سبتمرب  يف 
املنزل املرتامي  بناء  املجاورة. ومت 
�سباحة  ح����و�����س  م����ع  الأط�����������راف 
وم���ل���ع���ب ت���ن�������س م����ن ق���ب���ل جوين 
الوقت  ب��ع�����س  ق�����س��ى  ال�����ذي  ل����و، 
ال�ستينيات  يف  ال��ق�����س��ب��ان  خ��ل��ف 
�ساب  بقتل  واأدي���ن  وال�سبعينيات. 
21 عاما يف لو�س  العمر  يبلغ من 
الإدانة  لكن   ،1966 عام  اأجنلو�س 
عام  ويف  بعامن.  ذل��ك  بعد  اأُلغيت 
�سنوات  ث�����اث  اأم�������س���ى   ،1977
بتهمتي  اإدان����ت����ه  ب��ع��د  ال�����س��ج��ن  يف 

حماولة قتل.

طلب غريب لبارون املخدرات 
اإل ت�سابو من املحكمة

املك�سيكي  امل���خ���درات  ت��اج��ر  ط��ل��ب 
ت�سابو  اإل  خ�����واك�����ن  ال�������س���ه���ري 
غو�سمان الق�ساء الأمريكي باإلغاء 
نيويورك  يف  عليه  ال�سادر  احلكم 
احلياة  بال�سجن مدى   2019 عام 
وباإجراء  �سينالوا،  كارتل  لتزعمه 

حماكمة جديدة له.
"اإل  وقعه  ق�سائي  م�ستند  واأ���س��ار 
�سبتمرب  م��ن  ال�ساد�س  يف  ت�سابو" 
امل���ح���اك���م هذا  اإح��������دى  ون�������س���رت���ه 
طلب  غو�سمان  اأّن  اإىل  الأ���س��ب��وع، 
حماكمة  واإج����راء  احل��ك��م  "اإلغاء 
م��وع��د جل�سة  اأو حت��دي��د  ج��دي��دة 
اأنه  موؤكدا  �سهود"  اإىل  لا�ستماع 
"ُحرم من حق ال�ستعانة مبحام".
الدفاع  وكيل  ت�سابو"  "اإل  ويتهم 
"عدمي  ك�����ان  ب����اأن����ه  اآن��������ذاك  ع���ن���ه 
الفاعلية"، كونه مل يطلب حتليا 
قدمتها  ال���ت���ي  ل��ل��وث��ائ��ق  م�����س��ب��ق��ا 
الوليات  ل��ط��ل��ب  دع��م��ا  امل��ك�����س��ي��ك 

املتحدة ت�سليمها اإياه.
وبذلك، اأتاحت ال�سلطات املك�سيكية 
حماكمته يف بروكلن ل يف تك�سا�س 
يف  ج��اء  م��ا  بح�سب  كاليفورنيا  اأو 

طلب الت�سليم، وفق غو�سمان.
بغو�سمان  التق�سري  ه���ذا  واأ����س���ّر 
كامل  م���ل���ف  ت���ق���دمي  دون  وح������ال 
الت�سليم،  �����س����روط  يف  ل��ل��ط��ع��ن 
الق�سائي  امل�ستند  ذك��ر  ما  بح�سب 
ت�سابو" ُحرم  "اإل  اأن  يعترب  ال��ذي 

من "حماكمة عادلة".
بال�سجن  ت�سابو"  "ال  على  وُحكم 
اإ�سافية  عقوبة  م��ع  احل��ي��اة  م��دى 
ث���اث���ن عاما  ب��ال�����س��ج��ن  رم���زي���ة 

ل�ستخدامه اأ�سلحة اآلية.

ماثيو بريي يعرب عن امتنانه 
ل�سداقة جينيفر اأني�ستون

ال�سكر  بتوجيه  ب��ريي  ماثيو  المريكي  املمثل  ق��ام 
لأنها  اأن��ي�����س��ت��ون  ج��ي��ن��ي��ف��ر  امل��م��ث��ل��ة  م��واط��ن��ت��ه  اإىل 
ان  يف م�سل�سل فريندز  اخربته خال عملهما معاً 
فريق امل�سل�سل كان يعرف انه مدمن على الكحول 

وي�سرب ب�سورة م�ستمرة.
ي�سارك  حيث  قريباً  م��ذك��رات��ه  ين�سر  ال��ذي  املمثل 
ق��ال خال  الدم���ان  امل��دم��رة مع  تفا�سيل معركته 
حقاً  مم��نت  ان��ه   ABC News �سبكة  م��ع  مقابلة 

ل�سداقة جينيفر اأني�ستون.
ي��ق��ول ب���ريي ان اأن��ي�����س��ت��ون ه��ي م��ن ت��وا���س��ل��ت معه 
فريق  ان  لإع���ام���ه  ادم���ان���ه  ذروة  يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
امل�سل�سل يعرف انه يتعاطى الكحول، وقال للمذيعة 

تخيلي كم كانت تلك اللحظة خميفة.
اأني�ستون ظلت قريبة من ماثيو  ان  ال�سارة  جتدر 

بريي حتى بعد توقف عر�س م�سل�سل فريندز.

يطعن خطيبته ويحاول النتحار
اأقدم �ساب �سوري، يوم ال�سبت، على طعن خطيبته بعدة 
طعنات يف ال�سارع العام مبنطقة املزة- الفيات الغربية 
يف العا�سمة دم�سق، ومن ثم حاول النتحار بطعن نف�سه 
يف رق��ب��ت��ه. ومت اإ���س��ع��اف ال��ف��ت��اة وال�����س��اب على ال��ف��ور اإىل 

م�ست�سفى املوا�ساة احلكومي.
ونقلت اإذاعة �سام اأف اأم عن مدير م�سفى املوا�ساة ع�سام 
الأمن قوله: و�سل اإىل امل�سفى اليوم �ساب وفتاة م�سابن 
لهما  ال���ازم  ال��ع��اج  تقدمي  ومت  �سطحية  طعنات  بعدة 
وهما الآن بو�سع �سحي جيد. واأ�ساف اأن ال�ساب والفتاة 
يف حدود اخلام�سة والع�سرين من عمريهما. وقالت عدة 
�سخ�سيا  خافا  اإن  اجلرمية،  مكان  يف  تواجدت  م�سادر 
بن ال�ساب وخطيبته وراء احلادث، بح�سب �سفحة اإذاعة 
"في�سبوك". ومل يتم الك�سف  اأم �سوريا" على  اأف  "فيوز 

حتى الآن عن ماب�سات اجلرمية.

طفل م�سلول مي�سي بف�سل روبوت
�سنوات،  ث��م��اين  العمر  م��ن  يبلغ  مك�سيكي،  طفل  متكن 
بف�سل  م��رة،  لأول  امل�سي  م��ن  الدماغي  بال�سلل  م�ساب 
ا لاأطفال. ووفًقا ل�سحيفة  هيكل روبوتي م�سمم خ�سي�سً
"ديلي ميل" الربيطانية، مت تزويد الطفل ديفيد زابال 
يتميز مبفا�سل   Atlas 2030 بهيكل جديد من ط��راز 
مما  حركاته،  مع  تتكيف  بالبطاريات  تعمل  ميكانيكية 
ي�سمح له بامل�سي بحرية. ومتكن الطفل من خال البذلة 
الروبوتية من القيام بالعديد من الأن�سطة مثل اللعب 
ب��ال��ك��رة وال��ر���س��م. وت��ع��د ه��ذه ال��ب��ذل��ة ج���زءا م��ن طريقة 
والتي  �سيتي،  مك�سيكو  يف  من�ساأة  يف  امل�ستخدمة  العاج 
بفر�سة  امل�سلولن  لاأطفال  فر�سة  اإعطاء  على  تعتمد 
اأن ذلك يطيل متو�سط العمر املتوقع  امل�سي، حيث تبن 
وي��ع��زز جم��ه��وده��م ال��ب��دين. واب��ت��ك��رت ال��ب��ذل��ة الباحثة 
التي  اأرمادا  اإيلينا غار�سيا  الروبوتية،  والعاملة  الإ�سبانية 
ف���ازت ب��ج��ائ��زة امل��خ��رتع الأوروب�����ي ل��ع��ام 2022 ع��ن هذا 
الب��ت��ك��ار. وق���ال غ��وادال��وب��ي م��ال��دون��ادو، م��دي��ر جمعية 
البذلة تعمل  اإن  املك�سيك،  بال�سلل الدماغي يف  امل�سابن 
العاجات  ب��دل من  التاأهيل يف وق��ت قيا�سي  اإع��ادة  على 
 Atlas التقليدية التي ت�ستغرق وقتا طويا. وتعد بذلة
ا لاأطفال  2030 عبارة عن هيكل خارجي م�سمم خ�سي�سً
الذين ترتاوح اأعمارهم بن 3 و 14 عاًما، وتلتف املفا�سل 
امليكانيكية حول اأرجل وخ�سر الطفل وهي مت�سلة بهيكل 

على عجات ملزيد من الدعم.

طائرة ت�سطدم مببنى �سكني
واحد  حم���رك  ذات  ط��ائ��رة  ا���س��ط��دم��ت  خم��ي��ف،  م�سهد  يف 
مببنى �سكني يف نيو هامب�ساير بالوليات املتحدة، مما اأ�سفر 
اللهب  األ�سنة  واإط���اق  متنها،  على  ك��ان  من  كل  مقتل  عن 
اللهب وهي  األ�سنة  و�سوهدت  ال�سماء.  40 قدما يف  بارتفاع 
تلوح يف الهواء بعد احلادث املروع الذي وقع ليلة اجلمعة، 
بالقرب من مطار كن ديانت هوبكنز. وقالت مدينة كن 
يف بيان: "وقع حادث حتطم طائرة بالقرب من مطار كن، 
يف مبنى تقطنه عائات، بالقرب من هوب ت�سابل"، وفق ما 
"ديلي ميل" الربيطانية. ومل تقع اإ�سابات  ذكرت �سحيفة 
يف املبنى متعدد العائات، لكن تويف كل من كانوا على منت 

الطائرة، الذين مل يت�سح عددهم حتى الآن.

تنفجر موؤخرة راأ�سها ب�سبب �سغط الهواء يف الطائرة
اأ�سيب النا�س بالرعب بعد اأن �سرحت امراأة كيف 
منت�سف  يف  راأ���س��ه��ا  م��ن  اخللفي  اجل���زء  انفجر 

الرحلة ب�سبب �سغط الهواء يف الطائرة.
توك  تيك  على  فيديو  مقطع  فريونكا  وحملت 
وهي  يظهرها  الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   20 يف 
ت��رت��دي دع��ام��ة ح���ول راأ���س��ه��ا م��ع ك��دم��ات على 

وجهها.
جراحية  لعملية  خ�سعت  قد  فريونيكا  وكانت 
الغرز  بع�س  انفجرت  ول��اأ���س��ف  ال��رح��ل��ة،  قبل 
اأجزاء  عن  الك�سف  واأث��ن��اء  الطائرة.  منت  على 
طويًا  وق��ت��اً  الأم����ر  ي�ستغرق  ال��ق�����س��ة، مل  م��ن 
حتى بداأ النا�س يف و�سع افرتا�سات، مع توجيه 
ال��ب��ع�����س ال��ل��وم اإىل ال��ط��ب��ي��ب ال����ذي ���س��م��ح لها 

بال�سفر بالطريان.
اأحد  اأن��ه ل يوجد  اأو���س��ح فريونيكا  وم��ع ذل��ك، 
اأي خ��ط��اأ، ل  اأح���د  "مل يرتكب  خم��ط��ئ، وك��ت��ب 
يف  الطبيب  اأو  العملية  اأج����رى  ال���ذي  اجل����راح 

يرام  م��ا  ���س��يء على  ك��ل  ك��ان  امل��ط��ار.  م�ست�سفى 
ع��ن��دم��ا رك��ب��ت ال���ط���ائ���رة. ل���دي اأن�����س��ج��ة رخوة 
وتنتفخ اأكرث من ال�سخ�س العادي مما اأدى اإىل 

فتح بع�س الغرز على الطائرة".
الطائرة،  م��نت  على  "كنا  ف��ريون��ك��ا  واأو���س��ح��ت 
وذه��ب��ن��ا ل��ل��ن��وم لأن��ن��ا ك��ن��ا ن�����س��اف��ر م��ن��ذ الثانية 
�سديد.  ب���اأمل  اأ���س��ع��ر  واأن���ا  وا�ستيقظت  ���س��ب��اح��اً، 
ميكنني اأن اأ�سعر بالأمل يف كل مكان. ل ميكنني 

حتى ال�سعور باأذين حتى الآن".
حقاً،  يوؤملني  ك��ان  �سيء  "كل  فريونيكا  وتابعت 
دمت ب�سكل كبري، حيث اأدركت اأن ال�سق  لقد �سُ
انتفخ على  اأن��ه  ب��د  و ل  انفجر،  ق��د  اأذين  خلف 

منت الطائرة ب�سبب �سغط الهواء".
ول�سوء احلظ، مل يكن لدى فريونكا خيار �سوى 
ال�سغط على اجلرح حتى هبطت الطائرة، ومت 
بح�سب  الهبوط،  بعد  جديد  من  اجل��رح  ع��اج 

موقع لد بايبل.

ليلي كولينز خالل ح�سورها حفل املتحف الأكادميي لل�سور املتحركة يف لو�س اأجنلو�س.  رويرتز

ديانا حداد ترد على �سائعة العتزال
ردت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، يف حوار مع موقع �سكاي نيوز عربية، على 
�سائعة اعتزالها الفن، وعلقت على الأزمة التي متر بها زميلتها �سريين عبد 
اأعمال فنية جديدة  اأية  امل�سرية. ومل ت�سدر  الوهاب، موجهة ر�سالة للفنانة 
لديانا حداد على مدار نحو 8 �سنوات، فيما انت�سرت �سائعات يف الآونة الأخرية 

تقول اإنها اعتزلت الفن متاما.
ويف هذا ال�سدد، قالت حداد: "مل اأ�سرح بهذا ال�سيء ومل اأقر باأن لدي اأية نية 
اأين ما  اأوؤك��د  اإذا قررت العتزال، لكنني  �ساأقوم بالإعان  الفن.  لابتعاد عن 

زلت �سغرية على العتزال والفكرة بعيدة، فاأنا اأع�سق فني وجمهوري".
الوهاب،  عبد  �سريين  امل�سرية  للفنانة  دعم  ر�سالة  اللبنانية  الفنانة  ووجهت 
اإحدى  اأزمتها الأخ��رية ودخولها  "�سكاي نيوز عربية"، وذلك بعد  عرب موقع 
برج  مواليد  م��ن  نحن  وق��وي��ة،  مميزة  فنانة  "�سريين  وق��ال��ت:  امل�ست�سفيات. 
امليزان، ومن �سفاتنا القوة رغم الطيبة، ونحن اأ�سحاب القرار ال�سحيح على 

الرغم من اأهوائنا".


