
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

رئي�س الدولة يتلقى ات�صاال 
هاتفيا من الرئي�س التون�صي 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رئي�س  �شعيد  قي�س  فخامة  م��ن  هاتفياً  ات�شااًل  ام�س  اهلل«  »حفظه 
االأخوية  العالقات  خالله  بحثا  ال�شقيقة..  التون�شية  اجلمهورية 
املجاالت،  جميع  يف  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�شبل  البلدين  ب��ن 
وحتقق  البلدين  تهم  التي  واالقت�شادية  التنموية  امل�شاريع  خا�شًة 

م�شاحلهما املتبادلة.
الق�شايا  اإىل عدد من  التون�شي  الرئي�س  �شموه وفخامة  كما تطرق 

ذات االهتمام امل�شرك.

االإمارات تدين االعتداء 
االإرهابي يف بوركينا فا�صو

•• اأبوظبي-وام: 

اأدان���ت دول��ة االإم����ارات ب�شدة الهجوم االإره��اب��ي ال��ذي وق��ع يف والية 
�شينو �شمايل بوركينا فا�شو، واأ�شفر عن مقتل الع�شرات من االأبرياء. 
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة االإمارات تعرب عن 
ا�شتنكارها ال�شديد لهذه االأعمال االإجرامية، ورف�شها الدائم جلميع 
واال�شتقرار  االأم��ن  زعزعة  ت�شتهدف  التي  واالإره���اب  العنف  اأ�شكال 
وتتنافى مع القيم واملبادئ االإن�شانية.  واأعربت الوزارة عن خال�س 
وذوي  والأه��ايل  ال�شديق،  و�شعبها  فا�شو  بوركينا  حلكومة  التعازي 

�شحايا هذه اجلرمية النكراء.
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اطلع على تفا�شيل مهمة الإمارات ل�شتك�شاف القمر واأكد ثقته يف قدرة �شباب الإمارات 

رئي�س الدولة: كوادرنا الوطنية رهاننا االأ�صا�صي وطموحاتنا يف جمال الف�صاء لي�س لها حدود
حممد بن را�شد ي�شتقبل فريق عمل مهمة الإمارات ل�شتك�شاف القمر .. ويوقع على اأحد اأجزاء املركبة

•• اأبوظبي-وام:

اط��ل��ع ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، على تفا�شيل مهمة 
ا�شتكمااًل  ت�شّكل  والتي  القمر  ال�شتك�شاف  االإم���ارات 
ال�شراتيجية الدولة الطموحة يف ا�شتك�شاف الف�شاء 

اخلارجي.

واأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة - خالل ا�شتقباله 
يف ق�شر البحر فريق عمل املهمة - على ثقته يف قدرة 
تعزز  ج��دي��دة  علمية  الآف���اق  الو�شول  ال��وط��ن  �شباب 

ريادة االإمارات يف جماالت الف�شاء.
القمر  ال�شتك�شاف  االإم����ارات  مهمة  اإن  �شموه  وق��ال 
اأننا ن�شري بخطى واثقة نحو االأم��ام يف جمال  توؤكد 
الف�شاء، واأن االإجناز التاريخي باإر�شال م�شبار االأمل 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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رئي�س الدولة خالل اطالعه على مهمة االإمارات ال�شتك�شاف القمر   )وام(

الرئي�س الفرن�شي يجيب على اأ�شئلة ال�شحفين خالل زيارته قاعدة ميخائيل كوجالني�شينو اجلوية يف رومانيا   )ا ف ب(

الرئي�س امل�شري ورئي�شة املفو�شية االأوروبية خالل موؤمترهما ال�شحفي 

اإىل املريخ لن يكون االإجناز االإماراتي الوحيد اأو 
لها  لي�س  امل��ج��ال  ه��ذا  الأن طموحاتنا يف  االأخ���ري، 

حدود.
واأ�شاف �شموه اأن دولة االإمارات من خالل �شعيها 
اإىل ا�شتك�شاف القمر، توؤكد اإميانها بالعلم طريقاَ 
الدول  �شمن  موقعها  وتعزز  والتنمية،  للنه�شة 
العاملي،  امل�شتوى  على  الف�شاء  ع��ل��وم  يف  ال��رائ��دة 

ر�شالة  وتر�شل  للب�شرية،  جليلة  خ��دم��ات  وت��ق��دم 
بقدرة  ال��ع��امل  اإىل  العربية  املنطقة  م��ن  اإيجابية 
العلوم  م�شرية  يف  الفاعل  االن��خ��راط  على  العرب 
العاملي  ال��ت��ق��دم  م�شمار  يف  وامل��ن��اف�����ش��ة  احل��دي��ث��ة، 
يف واح��د م��ن اأدق جم��االت��ه واأع��ق��ده��ا وه��و جمال 

الف�شاء.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد خالل توقيعه على اأحد اأجزاء املركبة    )وام(

الناتو يتعهد بدعم كييف مبزيد من الأ�شلحة البعيدة املدى

ماكرون: على الرئي�س االأوكراين التفاو�س مع رو�صيا الإنهاء احلرب 
اتفاق اأوروبي اإ�شرائيلي م�شري لتعزيز �شادرات الغاز لأوروبا 

ال�صي�صي: يجب تغليب لغة احلوار حلل النزاعات

اأردوغان: لن نغري موقفنا من 
ان�صمام ال�صويد وفنلندا للناتو

•• اأنقرة-وكاالت:

بالده  موقف  على  جديد  تاأكيد  يف 
اإىل  وفنلندا  ال�شويد  ان�شمام  جتاه 
حلف �شمال االأطل�شي، كرر الرئي�س 

الركي رف�شه لتلك اخلطوة.
فقد اأكد اأردوغان اأن بالده لن تغري 
موقفها الراف�س الن�شمام البلدين 
ي��ت��خ��ذا خطوات  ح��ت��ى  ال��ن��ات��و،  اإىل 

وا�شحة جتاه »مكافحة االإرهاب«.
حزبه  لنواب  اجتماع  اأمام  واأ�شاف، 
)احلرية والعدالة(، اأم�س، اأن اأنقرة 
ل���ن ت��ق��ف اإىل ج���ان���ب ال�����ش��وي��د يف 
حماولتها لالن�شمام للناتو، بينما 
تعمل املنظمات االإرهابية بحرية يف 

�شوارعها.
اخلارجية  وزي��ر  ك�شف  جهته،  م��ن 
اأوغلو  ت�����ش��او���س  م���ول���ود  ال���رك���ي 
من  خ��ط��ي��اً  رداً  ت��ن��ت��ظ��ر  ت��رك��ي��ا  اأن 
رفع  ق��ب��ل  و���ش��ت��وك��ه��ومل،  هل�شنكي 
اإىل  ان�شمامهما  على  اعرا�شاتها 

احللف الدفاعي. 

جولة اأوىل ل تفتح الطريق لو�شع غري م�شبوق:
فرن�صا: هل االنتخابات الت�صريعية، انتخابات القطيعة؟

•• الفجر -ماتيا�س برنارد –ترجمة خرية ال�شيباين

ال�شعبي  االحت��اد  الرئي�شية،  املعار�شة  وق��وة  الرئا�شية  االأغلبية  بو�شع 
نتائج  ف���اإن  تقريًبا،  امل�����ش��اواة  ق��دم  على  اجل��دي��د،  واالج��ت��م��اع��ي  البيئي 
اجلولة االأوىل من االنتخابات الت�شريعية لعام 2022 -التي يثري عّدها 
االنتخابي  التقليد  ما مع  اإىل قطيعة  -ت�شري  اأ�شئلة منهجية  بالتاأكيد 

الذي بداأ قبل 20 عاًما.                                )التفا�شيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

اآزوف�شتال  يتكرر �شيناريو م�شنع 
اأوكرانيا،  يف  جم��دداً،  مباريوبول 
مدينة  م�����ن  امل��������رة  ه�������ذه  ل����ك����ن 
وم�شنعها  ���ش��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ش��ك 
حيث  ال������ب������الد،  ����ش���رق���ي  اآزوت 
1200 مدين  اأك���ر م��ن  ي��وج��د 

حمتجزين هناك.
اأحد  كي�شيليف  فيتايل  زعم  فقد 
م�شاعدي وزير داخلية جمهورية 
االأربعاء،  االنف�شالية،  لوغان�شك 
 1000 ب������ن  م������ا  ه�����ن�����اك  اأن 
حم���ت���ج���زون  م������دين  و1200 
من  اآزوت  اأرا���ش��ي  على  ك��ره��ائ��ن 

قبل القوات االأوكرانية.
الرو�شي  ال�����ن�����زاع  دخ�������ول  وم�����ع 
االأوكراين يومه ال� 112، جددت 
باب  اإب��ق��اء  على  حر�شها  فرن�شا 
مو�شكو  م����ع  م���ف���ت���وح���اً  احل�������وار 
للخروج من االأزمة ، رغم املعارك 
فقد  اأوكرانيا،  �شرق  يف  ال�شارية 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأكد 
م����اك����رون اأم�������س االأرب�����ع�����اء، اأن���ه 
���ش��ي��ت��ع��ن ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا اإج����راء 
م���ع رو����ش���ي���ا يف وقت  حم����ادث����ات 

•• القاهرة-وكاالت:

اأكد الرئي�س امل�شري عبد الفتاح 
ب�شكل  تعمل  ب���الده  اأن  ال�شي�شي 
متوا�شل على تعميق ال�شراكة مع 
االحت��اد االأوروب���ي، لتحقيق نقلة 
نوعية يف العالقة بن اجلانبن.

و�شدد ال�شي�شي يف موؤمتر �شحايف 
املفو�شية  رئ��ي�����ش��ة  م���ع  م�����ش��رك 
االأوروب�����ي�����ة اأور�����ش����وال ف����ون دير 
اأن االحتاد  الي��ن، اأم�س االأرب��ع��اء، 

االأوروبي �شريك اأ�شا�شي
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  اأ����ش���ار  ك��ذل��ك، 
تعزيز  على  تعمل  ب���الده  اأن  اإىل 
ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد االأوروب�����ي 
الطاقة،  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال���ش��ي��م��ا 
التو�شل التفاق على  اإىل  م�شرياً 
اإر�شاء دعائم �شراكة ا�شراتيجية 

يف جمال الطاقة مع اأوروبا.
اإىل ذلك، قال اإن املجتمع الدويل 
مير بظرف دقيقة ويجب تغليب 
النزاعات، الفتاً  لغة احلوار حلل 
اإىل اأنه بحث مع رئي�شة املفو�شية 
وارتفاع  ال��غ��ذاء  اأم���ن  االأوروب���ي���ة 

اأ�شعار الطاقة.
ت��واف��ق��ت مع  ب����الده  اأن  واأ����ش���اف 
تن�شيق  ع��ل��ى  االأوروب������ي  االحت����اد 
لتخفيف  ال�����دول�����ي�����ة  اجل�����ه�����ود 
ت����داع����ي����ات االأزم�����������ة ال���غ���ذائ���ي���ة 

العاملية.

رئي�شة  اأك���������دت  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن 
املفو�شية االأوروبية التزام اأوروبا 

القوي بال�شراكة مع م�شر.
اأك����دت وجوب  ال�����ش��ي��اق،  ويف ه���ذا 
اإخ����راج خم���زون احل��ب��وب العالق 
االأ�شود،  البحر  عرب  اأوك��ران��ي��ا  يف 
اأن االحت���اد االأوروب����ي  اإىل  الف��ت��ة 
ي��ورو مل�شر  100 مليون  �شيوفر 

ملواجهة اأزمة االأ�شعار والغذاء.
 3 تخ�شي�س  �شيتم  اأن��ه  واأ�شافت 
الزراعة  ل��ربام��ج  ي���ورو  م��ل��ي��ارات 
وال����ري يف امل��ن��ط��ق��ة، م�����ش��رية اإىل 
هذا  راأ����س  على  �شتكون  م�شر  اأن 

التحول التكنولوجي.
املفو�شية  رئ��ي�����ش��ة  ق���ال���ت  ك���م���ا، 
االأوروبية اإن على العامل التكاتف 

العاملية،  ال����غ����ذاء  اأزم������ة  الإدارة 
و�����ش����رورة ت��و���ش��ي��ع ال���ت���ع���اون مع 

م�شر على �شعيد الطاقة.
على  رو�شيا  هجوم  اأن  واأو�شحت 
االأوروبي  االحت��اد  اأجرب  اأوكرانيا 
على تنويع م�شادر الطاقة، الفتة 
اإىل اأن م�شر �شريك موثوق على 
�شعيد الطاقة والغاز. فيما اأكدت 
دعم حتول م�شر اإىل مقر اإقليمي 

لتداول الطاقة.
واإ�����ش����رائ����ي����ل  م�������ش���ر  اأن  ي����ذك����ر 
واملفو�شية االأوروبية وقعوا اأم�س 
الإمداد  تفاهم  م��ذك��رة  االأرب��ع��اء، 
اأوروب�����ا ب��ال��غ��از االإ���ش��رائ��ي��ل��ي عرب 
حمطات االإ�شالة امل�شرية يف اإدكو 

ودمياط.

ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى دع����م اأوك���ران���ي���ا، 
�شيوا�شلون  اأن�����ه�����م  م�������ش���ي���ف���اً 
الثقيلة  ب���االأ����ش���ل���ح���ة  ت���زوي���ده���ا 
واالأنظمة بعيدة املدى. كما توقع 
يف  اأم�س  عقد  �شحايف  موؤمتر  يف 
لوزراء  اج��ت��م��اع  قبيل  ب��روك�����ش��ل، 
االت�شال،  وجل��ن��ة  احل��ل��ف  دف����اع 
من  جديدة  حزمة  على  املوافقة 
لنقلها  تهدف  لكييف،  امل�شاعدات 
م����ن احل���ق���ب���ة ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة اإىل 

الت�شليح الغربي.
الدفاعي  احل��ل��ف  اأن  على  و���ش��دد 
ي���ع���م���ل ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ق�����درات�����ه 
اجلناح  يف  ال���ش��ي��م��ا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 
اأن  اإىل  ل��ف��ت  وف��ي��م��ا  ال�����ش��رق��ي. 
االأوكرانية  ال�شلطات  دعم  الناتو 
مب���ل���ي���ارات ال����������دوالرات، اأك�����د يف 
تزال  ك��ي��ي��ف ال  اأن  ع��ي��ن��ه  ال��وق��ت 
االأ�شلحة  م��ن  مزيد  اإىل  بحاجة 
حول  ���ش��وؤال  على  ورداً  الثقيلة. 
االأوكرانية  ال��دف��اع  وزارة  اإع���الن 
%10 من  ���ش��وى  تتلق  اأن��ه��ا مل 
ال���غ���رب���ي، ق�����ال: نبحث  ال�����ش��الح 
القوات  لت�شليح  ال�����ش��ب��ل  اأف�����ش��ل 
االأوك�����ران�����ي�����ة وت����ق����دمي ب���رام���ج 

التدريب املنا�شبة لها.

م���ا مل���ح���اول���ة اإن����ه����اء احل�����رب بن 
البلدين.

اأث��ن��اء زيارته   واأ����ش���اف م��اك��رون 
اأن����ه  وم����ول����دوف����ا  روم����ان����ي����ا  اإىل 
االأوكراين  الرئي�س  �شيتعن على 
رو�شيا،  مع  التفاو�س  وم�شوؤوليه 

بح�شب ما نقلت وكالة رويرز.
اإىل رومانيا  وكان ماكرون و�شل 

الثالثاء يف رحلة ت�شتغرق ثالثة 
مولدوفا  ك���ذل���ك  ت�����ش��م��ل  اأي�������ام 
اإىل  االأرج��ح  يتوجه على  اأن  قبل 
زيارة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  كييف 
مع امل�شت�شار االأملاين اأوالف �شولز 
ماريو  االإيطايل  ال��وزراء  ورئي�س 

دراجي وهما دبلوما�شيان.
ي�شار اإىل اأن ماكرون عرّب �شراحة 

ع��ن ح��ر���ش��ه ع��ل��ى اإب���ق���اء �شالت 
الرو�شي  الرئي�س  م��ع  التوا�شل 
ف����الدمي����ري ب����وت����ن، ب��ح�����ش��ب ما 
اخلارجية  با�شم  الناطقة  ق��ال��ت 

الفرن�شية، اآن كلري لوجاندر.
هذا وجدد اأمن عام حلف �شمال 
�شتولتنربغ،  ي��ن�����س  االأط���ل�������ش���ي، 
ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ح���ر����س ال�����دول 

الرئي�س امل�صري: العالقات امل�صرية 
االإماراتية ركيزة ال�صتقرار ال�صرق االأو�صط

•• القاهرة-وام:

اأن  العربية،  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اأك���د 
ال�شرق  منطقة  ال�شتقرار  ركيزة  ومتثل  م�شريية  االإم��ارات��ي��ة  امل�شرية  العالقات 

االأو�شط والعامل العربي باأ�شره.
جاء ذلك خالل لقاء فخامته مع معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئي�س اأركان القوات امل�شلحة، بح�شور الفريق اأول حممد زكي وزير الدفاع واالإنتاج 
احلربي امل�شري، و�شعادة مرمي خليفة الكعبي �شفرية الدولة لدى جمهورية م�شر 

العربية مندوبة الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.
اأركان القوات امل�شلحة حتياته  وحمل فخامة الرئي�س امل�شري خالل اللقاء رئي�س 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 

ومتنياته لدولة االإمارات و�شعبها مزيدا من التقدم واالإزدهار.
)التفا�شيل �س8(

�ص 04

�ص 15

�ص 19

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تطلق تقنية الأ�شعة 
الع�شبية التداخلية اجلديدة لعالج ال�شكتات الدماغية

اأخبار الإمارات

نداء عاجل من كييف للغرب حلماية 
»كلمة ال�رس « يف معركة دونبا�ص

عربي ودويل

يف قرعة الدوري الإجنليزي اليوم.. 3 اأرقام 
قيا�شية تداعب جوارديول وكلوب و�شالح

الفجر الريا�شي

اإ�شراب عام بتوقيع احتاد ال�شغل:
توقف الرحالت اجلوية من واإىل تون�س اليوم 

•• الفجر - تون�س:

التون�شين  واملوظفن  العمال  من  االآالف  مئات  ي�شن  اأن  املنتظر  من 
اليوم  واح��د،  ليوم  عاما  اإ�شرابا  عمومية،  ومن�شاأة  موؤ�ش�شة   159 يف 
وف�شل  للمواطنن  ال�شرائية  امل��ق��درة  تدهور  على  احتجاجا  اخلمي�س، 
التفاو�س مع الطرف احلكومي، وينفي احتاد ال�شغل الطابع ال�شيا�شي 

لهذا اال�شراب م�شددا على �شبغته االجتماعية ال�شرفة. 
الزيدي كاتب عام  اأبرز م�شاعفات هذا اال�شراب ما ك�شفه وجيه  ومن 
اجلامعة العامة للنقل باالحتاد العام التون�شي لل�شغل اأم�س، من توقف 
جميع الرحالت اجلوية من واىل تون�س اليوم اخلمي�س. مبا ان اال�شراب 
يت�شمن جميع املطارات ومنها املطارات الداخلية ومطار قرطاج الدويل 

واأي�شا ديوان الطريان املدين واملطارات.           )التفا�شيل �س12(

على وقع ارتفاع ال�شرائب
احتجاجات التجار تتوا�صل يف اإيران

•• عوا�شم-وكاالت:

اإيران، منذ االأحد املا�شي،  تتوا�شل احتجاجات البازارات بعدة مدن يف 
على وقع االأزمة االقت�شادية واملعي�شية املردية يف البالد.

اآباد عا�شمة حمافظة لور�شتان غرب  فقد خرج التجار يف مدينة خرم 
البالد، اأم�س االأربعاء، للتظاهر احتجاجاً على ارتفاع ال�شرائب، وانهيار 

العملة املحلية.
كذلك ان�شم اإليهم جتار مدينة ف�شا مبحافظة فار�س جنوب البالد. كما 

�شهدت اأي�شاً مدينة عيالم )غرباً( اإقفاال للمحال التجارية.
وكانت احتجاجات عدة �شهدتها بازارات اأراك وكازرون وميناب واأ�شفهان، 
اخلا�س  القطاع  على  املفرو�شة  ال�شرائب  ارتفاع  ب�شبب  الثالثاء،  يوم 

من جهة وانهيار العملة االإيرانية ب�شدة.
اآب���اد يف حمافظة  املحمولة يف مدينة جن��ف  ال��ه��وات��ف  اأغ��ل��ق جت��ار  كما 
وارتفاع معدالت  ال��دوالر  �شعر  اأ�شفهان حمالهم، احتجاجا على تقلب 

ال�شرائب.
العا�شمة طهران،  اأ�شحاب املحال عن العمل يف  اأ�شرب مئات من  فيما 

اأي�شا، واأغلقوا متاجرهم.
و���ش��ط ط��ه��ران م�شرية  اأم���ن ح�شور يف  �شهدت منطقة  االث��ن��ن  وي���وم 
االأمن،  ق��وات  لقمع  تعر�شوا  الذين  ال��ب��ازار،  لتجار  حا�شدة  احتجاجية 

بح�شب ما اأفادت معلومات العربية.
تاأتي تلك التظاهرات فيما تعي�س البالد ارتفاعاً يف االأ�شعار وال�شرائب. 
اإىل رقم قيا�شي  ارتفاعا ملحوظاً، وو�شل  ال��دوالر  �شعر  يف حن �شجل 
تاريخي، بلغ 33 األف تومان يوم االأحد املا�شي )12 يونيو(، ما فجر 

�شرارة تلك االحتجاجات.

ميزانية  يقر  ليبيا  ب��رمل��ان 
ب��االإج��م��اع با�صاغا  حكومة 

•• �رست-وكاالت:

بعد جل�شة ا�شتكمالية، اأم�س، وافق 
�شرت  يف  املجتمع  الليبي  ال��ربمل��ان 
على قانون امليزانية العامة للدولة 
به  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي   ،2022 ل��ل��ع��ام 

احلكومة املكلفة برئا�شة با�شاغا.
فيها،  املبالغ  بع�س  تقلي�س  فعقب 
وبعد جل�شة اأوىل اأم�س، وافق النواب 
ميزانية  على  باالإجماع  املجتمعون 
 89،689،376،000 ب��ق��ي��م��ة 

مليار دينار ليبي.
اأك�����دت يف وقت  وك���ان���ت م��ع��ل��وم��ات 
���ش��اب��ق اأن امل��ج��ل�����س ي��ت��ج��ه الإق����رار 
املوازنة بعد تقلي�شها، معتمداً اآلية 
ت�شويت الثلثن )من احلا�شرين( 
هناك  اأن  واأو���ش��ح��ت  ل��ت��م��ري��ره��ا. 
ت��واف��ق��اً ب���ن اأع�����ش��اء م���ن جمل�س 
الدولة والنواب على �شرورة التزام 
امل�شرف املركزي بقرارات الربملان.

با�شاغا  دع����ا  اأن  ب��ع��د  ذل�����ك،  اأت�����ى 
حكومته  اأع�����ش��اء  امل��ا���ش��ي،  ال�شبت 
مبالحظات  االأخ�����ذ  ����ش���رورة  اإىل 
ي���ت���م مترير  امل���ال���ي���ة ح���ت���ى  جل���ن���ة 

امليزانية وجدول الرواتب املوحد.

على عك�س ا�شالفه، ال ي�شتفيد ماكرون من ديناميكية التجديد

ا�شتعداد الجناح اال�شراب
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اأخبـار الإمـارات

اطلع على تفا�شيل مهمة الإمارات ل�شتك�شاف القمر

رئي�س الدولة يوؤكد ثقته يف قدرة �صباب االإمارات على الو�صول اإىل اآفاق علمية جديدة 

اأهمية  اإىل  م�����ش��رياً  ل��ه،  ال ح���دود 
م����ع خمتلف  ال�������دويل  ال���ت���ع���اون 
املقبلة،  ال��ف��رة  ال�����ش��رك��اء خ���الل 
�شقف  ي���وج���د  ال  ����ش���م���وه:  وق�����ال 
والتعاون  العلمية  ل��ط��م��وح��ات��ن��ا 
الدويل العلمي اأ�شا�شي يف املرحلة 
اإماراتية  ملهمات  ونتطلع  القادمة 

ف�شائية م�شتمرة.

وقال �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب���ي اإن م��ه��م��ة االإم������ارات 
مرحلة  ت�شّكل  القمر  ال�شتك�شاف 
ج����دي����دة ت���وؤ����ش�������س ل���ل���م���زي���د من 
النجاحات العملية �شمن م�شاعي 
لتعزيز  االإم���ارات وجهودها  دول��ة 
الف�شاء..  جم����ال  يف  ح�����ش��وره��ا 

وت�شمل  م�����رة  الأول  ت�����ش��ت��ك�����ش��ف 
فريغوري�س"،  "ماري  م��ن��ط��ق��ة 
"فوهة  م���ن���ط���ق���ة  وحت��������دي��������داً 

اأطل�س".
ا�شتخدام  امل��ه��م��ة  خ���الل  و���ش��ي��ت��م 
التقنيات  اأح����دث  م��ن  جم��م��وع��ة 
واالأج���ه���زة امل��ب��ت��ك��رة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
يف  واالت�شال،  اال�شت�شعار  اأنظمة 

عن  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
وطاقاته  ال��وط��ن  ب�شباب  ف��خ��ره 
وعلمائه الذين يحملون م�شوؤولية 
حتقيق طموح االإم��ارات يف قطاع 
فخورون  �شموه:  وق��ال  الف�شاء، 
 .. وع��ل��م��ائ��ن��ا  وط��اق��ات��ن��ا  ب�شبابنا 
واملراحل املقبلة يف قطاع الف�شاء 

االإماراتي �شتكون عاملية واعدة.

اأول م�شتك�شف عربي 
واأع�������ل�������ن م�����������ش�����روع االإم�������������ارات 
الذي يت�شمن  القمر  ال�شتك�ش�اف 
م�شتك�شف  اأول  واإط����الق  تطوير 
القمر  �شطح  ع��ل��ى  يهبط  ع��رب��ي 
ب��ال��ت��ق��اط جمموعة  ي��ق��وم  ح��ي��ث 
كبرية من ال�شور والبيانات التي 
تعد االأوىل من نوعها يف مناطق 

هبوط  "اأن  اإىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ريا 
ال�شتك�شاف  االإم���������ارات  م��رك��ب��ة 
حمطة  القمر  �شطح  على  القمر 
جديدة ننطلق معها اإىل اإجنازات 

علمية اأكرب".
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
طموح  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الف�شاء  االإم���ارات يف قطاع  دول��ة 

•• اأبوظبي-وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مهمة  تفا�شيل  على  اهلل،  حفظه 
االإمارات ال�شتك�شاف القمر والتي 
ال�شراتيجية  ا���ش��ت��ك��م��ااًل  ت�شّكل 
ا�شتك�شاف  يف  الطموحة  ال��دول��ة 

الف�شاء اخلارجي.
واأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
- خالل ا�شتقباله يف ق�شر البحر 
ف��ري��ق ع��م��ل امل��ه��م��ة - ع��ل��ى ثقته 
الو�شول  ال��وط��ن  �شباب  ق��درة  يف 
ريادة  تعزز  جديدة  علمية  الآف��اق 

االإمارات يف جماالت الف�شاء.
االإم����ارات  مهمة  اإن  �شموه  وق���ال 
اأننا  ت���وؤك���د  ال��ق��م��ر  ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
االأمام  نحو  واثقة  بخطى  ن�شري 
االإجناز  واأن  ال��ف�����ش��اء،  جم��ال  يف 
التاريخي باإر�شال "م�شبار االأمل" 
االإجن������از  ي���ك���ون  ل����ن  امل����ري����خ  اإىل 
االإماراتي الوحيد اأو االأخري، الأن 
طموحاتنا يف هذا املجال لي�س لها 

حدود.
االإمارات  دول��ة  اأن  �شموه  واأ�شاف 
ا�شتك�شاف  اإىل  �شعيها  خ��الل  من 
بالعلم  اإمي���ان���ه���ا  ت���وؤك���د  ال���ق���م���ر، 
وتعزز  والتنمية،  للنه�شة  طريقاَ 
الرائدة  ال�����دول  ���ش��م��ن  م��وق��ع��ه��ا 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ف�����ش��اء  ع��ل��وم  يف 
ال��ع��امل��ي، وت���ق���دم خ���دم���ات جليلة 
اإيجابية  للب�شرية، وتر�شل ر�شالة 
العامل  اإىل  العربية  املنطقة  م��ن 
االنخراط  ع��ل��ى  ال���ع���رب  ب���ق���درة 
ال���ع���ل���وم  م���������ش����رية  ال�����ف�����اع�����ل يف 
م�شمار  يف  واملناف�شة  احل��دي��ث��ة، 
اأدق  م��ن  واح��د  يف  العاملي  التقدم 
جم���االت���ه واأع���ق���ده���ا وه���و جمال 

الف�شاء.
وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
يف  العاملة  االإماراتية  الكوادر  اإن 
برامج الف�شاء، تبعث على الفخر، 
هي وغريها من كوادرنا الوطنية 
يف امل���ج���االت احل��ي��وي��ة االأخ�����رى، 
احلقيقية،  ث���روت���ن���ا  ت���ع���د  ال���ت���ي 
وم�������ش���در اإل����ه����ام ل��غ��ريه��ا يف كل 
ورهاننا  الوطني،  العمل  جماالت 
تطلعاتنا  ك��ل  لتحقيق  االأ�شا�شي 
العقود  التنموية خالل  واأهدافنا 
امل��ق��ب��ل��ة، ول��ذل��ك ف��اإن��ه��ا تلقى كل 
ملوا�شلة  ورع��اي��ة  وت�شجيع  دع���م 
متيزها وكتابة التاريخ االإماراتي 

والعربي يف جمال الف�شاء.
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ك���م���ا 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، فريق عمل مهمة االإمارات 
ال���ش��ت��ك�����ش��اف ال���ق���م���ر ال���ت���ي تعد 
االأوىل  العلمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ه��م��ة 

من نوعها.
ووق��������ع ����ش���م���وه ع���ل���ى ج������زء من 
اأج����زاء امل��رك��ب��ة ال��ت��ي حت��م��ل اإ�شم 
وامل���ط���ور  را�شد"  "م�شتك�شف 
املهند�شن  م���ن  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م���ن 
االإماراتين  والباحثن  واخلرباء 
ب������ن را�����ش����د  يف م�����رك�����ز حم����م����د 

للف�شاء.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وع�����رب 

بقدرته  امل�شتك�شف  يتميز  ح��ن 
ع���ل���ى م���ق���اوم���ة االن���خ���ف���ا����س يف 
�شطح  ع���ل���ى  احل����������رارة  درج���������ات 
 173 اإىل  ت�����ش��ل  ال��ق��م��ر، وال��ت��ي 

درجة مئوية حتت ال�شفر.
وي�����ش��ّك��ل امل�����ش��روع خ��ط��وة جديدة 
�شمن م�شاعي االإمارات وجهودها 
لتعزيز ح�شورها املتنامي يف قطاع 
اأهمية  م��ن  ال��ف�����ش��اء، وان��ط��الق��اً 
االأر�س،  وقربه من كوكب  القمر 
ح��ي��ث ق��ام��ت ال��ع��دي��د م��ن الدول 
علمية  مهمات  اإط���الق  يف  �شابقاً 
الواليات  فيها  مب��ا  �شطحه،  اإىل 
واليوم  وال�شن،  ورو�شيا  املتحدة 
واليابان  ال��ه��ن��د  م���ن  ك���ل  ت���ق���ود 
لدرا�شة  خمتلفة  علمية  مهمات 

�شطح القمر وا�شتك�شاف بياناته.

طموحات اإماراتية يف الف�شاء 
دولة  طموحات  اخلطوة  وجت�شد 
االإم��ارات يف جمال الف�شاء حيث 
ت�شتهدف املهمة االأوىل من نوعها 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ال��و���ش��ول اإىل 
واملعلومات  وال�������ش���ور  ال��ب��ي��ان��ات 
درا�شة  اإج����راء  م��ن  تخولها  ال��ت��ي 
بناء  لكيفية  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ام��ل��ة 
�شطح  على  الب�شرية  امل�شتوطنات 
القمر يف وقت الحق، واال�شتعداد 
تعتزم  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  ل��ل��م��ه��ام 
االإم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
االأحمر.  الكوكب  نحو  اإطالقها 
ك���م���ا جت�����ش��د ه�����ذه امل���ه���م���ة روؤي�����ة 
العاملية  الدولة يف تعزيز مكانتها 
وتر�شيخ  ال��ف�����ش��اء،  جم��ال  �شمن 
قدرتها على تاأدية دور اإيجابي يف 
واال�شتك�شافات  العلمية  البحوث 
املجال،  ه��ذا  يف  املت�شلة  ال��دول��ي��ة 
مب��ا يف ذل���ك ت��وف��ري اإج���اب���ات عن 
الرئي�شية  االأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
والكواكب  ال�شم�شي  النظام  حول 
املحيطة بكوكب االأر�س وغريها.

وم������ن خ������الل م���ه���م���ة االإم���������ارات 
دولة  ت��ع��ت��زم  امل��ري��خ،  ال�شتك�شاف 
االإم������ارات درا���ش��ة ال��ب��الزم��ا على 
�شوراً  وال��ت��ق��اط  ال��ق��م��ر،  ���ش��ط��ح 
عالية الدقة للت�شاري�س واختبار 
ت���ق���ن���ي���ات ج������دي������دة ل���ل���م���الح���ة، 
واالت�شاالت، والروبوتات، والتنقل 
امل�شتك�شف  ���ش��ي��وف��ر  ح���ن  يف   ..
بايت  جيجا   10 "را�شد" حوايل 
والبيانات  امل�����ش��ج��ل��ة  امل������واد  م���ن 
احلديثة  وال���������ش����ور  ال���ع���ل���م���ي���ة 
العالية  القيمة  ذات  واجل��دي��دة، 
العلمي  للمجتمع  �شتقدم  والتي 
العاملي. و�شيقوم امل�شتك�شف خالل 
االأوىل عرب  اال�شتك�شافية  مهمته 
والتقنيات  االأج���ه���زة  ا���ش��ت��خ��دام 
ال��ن��وع��ي��ة، ب��درا���ش��ة ال��ع��دي��د من 
الظواهر عرب ا�شتخراج جمموعة 
ب�شكل  ال��ب��ي��ان��ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا  م���ن 
�شيعمل  ح���ي���ث  وم����وث����ق،  ع��ل��م��ي 
امل�شوؤول  والتقني  الفني  الفريق 
عن املهمة على اجتياز التحديات 
والتي  امل��ح��ت��م��ل��ة،  وال�����ش��ع��وب��ات 
ت�شمل �شعوبة الهبوط على �شطح 
القمر، يف ظل البيئة القا�شية التي 
ينفرد فيها هذا الكوكب، وهو ما 
قد يوؤثر على جناح امل�شتك�ِشف يف 

عمليته العلمية والبحثية.

 رئي�س الدولة: 
والتنمية للنه�صة  طريقَا  بالعلم  اإميانها  توؤكد  القمر،  ا�صتك�صاف  اإىل  �صعيها  خالل  من  االإمارات  • دولة 

املقبلة العقود  خالل  التنموية  واأهدافنا  تطلعاتنا  لتحقيق  االأ�صا�صي  رهاننا  الوطنية  •  الكوادر 

 حممد بن را�شد: 
واعدة عاملية  �صتكون  االإماراتي  الف�صاء  قطاع  يف  املقبلة  واملراحل  وعلمائنا..  وطاقاتنا  ب�صبابنا  • فخورون 

اأكرب علمية  اإجنازات  اإىل  معها  ننطلق  جديدة  حمطة  القمر  �صطح  على  القمر  ال�صتك�صاف  االإمارات  مركبة  •  هبوط 
م�صتمرة ف�صائية  اإماراتية  مهمات  اإىل  ونتطلع  املقبلة  املرحلة  يف  اأ�صا�صي  العلمي  الدويل  والتعاون  العلمية  لطموحاتنا  �صقف  يوجد  • ال 

املركبة اأجزاء  اأحد  على  ويوقع   .. القمر  ال�صتك�صاف  االإمارات  مهمة  عمل  فريق  ي�صتقبل  را�صد  بن  • حممد 
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي: توظيف الذكاء اال�صطناعي �صاهم يف زيادة 25 % من معدالت كفاءة اخلدمات

•• دبي-وام:

التقني  الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  املظرب  يو�شف  حممد  قال 
املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي، اإن توظيف الذكاء اال�شطناعي 
% من معدالت الكفاءة يف عمليات ال�شيانة وغريها،   25 ي�شاهم يف زيادة 
% م��ن ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ت��م يف ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��ي��ة التحتية   15 وي��ق��ل��ل م��ن 
غالبية  تعزيز  مت  اأن��ه  مو�شحاً  االأ���ش��ول،  ا�شتدامة  عمليات  على  وال�شرف 
 53 ع��دد  خ��الل  م��ن  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  بوا�شطة  والعمليات  اخل��دم��ات 

م�شروعا و82 مبادرة.
"وام" على هام�س  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  - يف  امل��ظ��رب  واأ���ش��ار 
امل�شتدام" 2022  ال�شناعي  الذكاء  م�شتقبل   .. "�شا�س  موؤمتر  امل�شاركة يف 
الذكاء اال�شطناعي؛  ا�شراتيجية لتفعيل حلول  الهيئة خطة  اإع��داد  اإىل   -

وتنفيذاً   2031 اال�شطناعي  للذكاء  االإم����ارات  ا�شراتيجية  م��ع  متا�شيا ً
خلارطة طريق م�شاريع ومبادرات للذكاء اال�شطناعي، بهدف رفع م�شتوى 
املعيارية  املقارنة  لتقرير  وفقاً  وذل��ك  الهيئة،  يف  اال�شطناعي  الذكاء  ن�شج 
اخلطة  اأن  اإىل  م�شرياً  عاملية،  م��دن  بخم�س  مقارنة  اال�شطناعي  للذكاء 
الذكاء  جم��ال  يف  ع��امل��ي��اً  رائ���دة  الهيئة  جعل  اأن  اإىل  ت��ه��دف  اال�شراتيجية 

اال�شطناعي يف قطاع الطرق واملوا�شالت بحلول عام 2026.
الهيئة،  يف  املوؤ�ش�شي  التقني  الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  وب��ّن 
اأن هيئة الطرق واملوا�شالت متتلك ا�شراتيجية متكاملة يف جمال الذكاء 
من�شة  اأك��رب  متتلك  اأنها  الهيئة  واأعلنت  ال�شخمة،  والبيانات  اال�شطناعي 
للبيانات ال�شخمة على م�شتوى دولة االإم��ارات، وكلها ت�شتفيد منها الهيئة 
احلافالت  من  الهيئة  متتلكها  التي  التحتية  والبنية  االأ�شول  ا�شتدامة  يف 

والنقل البحري، اأو خدمة مرو وترام دبي.

وح���ول ج��ه��ود الهيئة يف جم��ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، اأو���ش��ح امل��ظ��رب اأن هيئة 
الطرق واملوا�شالت متتثل ال�شراتيجية املعامالت الالورقية التي انتهجتها 
حكومة دبي ومت اطالقها يف معر�س جايتك�س العام املا�شي، موؤكداً اأن الهيئة 
التحول  املعامالت من خالل  كافة  باملئة يف  مئة  معامالت الورقية  حققت 
الرقمي يف تقدمي اخلدمات ومراكز العمليات، ونوه اإىل اأنه ميكن للمتعامل 
دون  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  امل��وج��ودة  من  خدمة  اأي  علي  يح�شل  اأن 
الكلمة  واملوا�شالت يف  الطرق  اأن م�شاركة هيئة  واأ�شاف،   . بالورق  التعامل 
امل�شتدام" 2022،  ال�شناعي  الذكاء  م�شتقبل   .. "�شا�س  ملوؤمتر  االفتتاحية 
اأبرز اجلهود واال�شراتيجية يف  الدولين على  ال�شركاء  اإطالع  جاء بهدف 
ا�شتدامة  املختلفة يف  املبادرات  املقبلة من  اال�شطناعي،وامل�شتهدفات  الذكاء 
للو�شول  البيانات  وحتليل  اال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  با�شتخدام  االأ�شول 
اإىل اأعلي ن�شبة من الكفاءة الت�شغيلية، الفتاً اإىل اخلدمات اال�شتباقية التي 

ُتقدم للجمهور واملتعاملن، ومنها التنبوؤ باالأعطال التي ميكن اأن حتدث يف 
القطاعات احليوية قبل ح�شولها، مما يوؤدي اإىل االهتمام بربامج ال�شيانة 
املتخ�ش�شة للنظر يف االأعطال، حتى ال توؤثر يف امل�شتخدمن اليومين ل�شبكة 
املوا�شالت العامة. وقال : يف عام 2017 اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت يف 
دبي ا�شراتيجيتها الرقمية، وكانت من اأوىل اجلهات احلكومية، التي تبنت 
ا�شراتيجية رقمية تخ�ش�شية ت�شمل خريطة طريق م�شاريع وبرامج تتواءم 
مع التوجهات املحلية والعاملية يف جمال التحول الرقمي، مما قاد الهيئة اإىل 
الو�شول ملرحلة مكنتها من قيا�س م�شتويات ن�شج التحول الرقمي وحتديد 
اال�شراتيجية  ال��روؤي��ة  اأن  م��وؤك��داً  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  امل�شتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
الرقمية يف الهيئة تتمحور حول حتقيق الريادة العاملية يف التقنيات احلديثة 
والرقمية خلدمة البنية التحتية والنقل، وتن�شجم كلها مع توجهات التحول 

الرقمي وتقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة.

حممد بن را�صد ي�صدر قانون تاأ�صي�س �صركة »�صالك« ك�صركة م�صاهمة عامة

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ب�شفته  اهلل،  رع��������اه  ال��������������وزراء، 
رقم  القانون  دب��ي،  الإم���ارة  حاكماً 
بتاأ�شي�س   2022 ل�����ش��ن��ة   12
التي  ���������س.م.ع،  "�شالك"  ���ش��رك��ة 
االعتبارية،  بال�شخ�شية  تتمتع 
واالإداري،  امل������ايل  واال����ش���ت���ق���الل 
ملمار�شة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  واالأه����ل����ي����ة 
اأغرا�شها، وفقاً  اأن�شطتها وحتقيق 
والنِّظام  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  الأح����ك����ام 
يف  ال�ّشارية  والت�شريعات  االأ�شا�شي 
االإم����ارة، فيما ح��دد ال��ق��ان��ون مدة 
وت�شعن  ت�شع   99 بفرة  ال�شركة 
ت�شجيلها  ت��اري��خ  م��ن  ت��ب��داأ  ���ش��ن��ة، 
���ج���ل ال����ت����ج����اري، وجُت������ّدد  يف ال�������شِّ
لنظامها  ملُّدة مُماِثلة وفقاً  تلقائّياً 
الرئي�شي  املقر  .. ويكون  االأ�شا�شي 
اإم��ارة دبي، ويجوز لها  لل�شركة يف 
اإن�شاء فروع اأو مكاتب داخل وخارج 

االإمارة.
وفيما يتعلق باحلقوق واالمتيازات، 
تتوىل  اأن  على  القانون  ن�ّس  فقد 
دبي  وامل��وا���ش��الت يف  الطرق  هيئة 

لالكتتاب العام اأو اخلا�س، بينما ال 
يجوز اأن تقل ن�شبة ملكّية حكومة 
دبي يف �شركة "�شالك" عن 60% 
���رك���ة، وذل���ك  م���ن راأ�������س م����ال ال�������شّ
اأ���ش��ُه��ِم��ه��ا لالكتتاب  يف ح���ال ط���رح 
ل�شركة  ي���ك���ون  ل��ل��ق��ان��ون،  ووف���ق���اً 
اإدارة، يتاأّلف من  "�شالك" جمل�س 
من  وع��دد  للّرئي�س  ون��ائ��ٍب  رئي�س 
االأع�شاء، ويتم تعين اأول جمل�س 
رئي�س  م��ن  ب��ق��رار  ل��ل�����ّش��رك��ة  اإدارة 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة دبي، 
جمل�س  يف  الُع�شوّية  ُم���ّدة  وت��ك��ون 
اأن  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات  ث���الث   3 االإدارة 
االإدارة  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل  ي��ع��ك�����س 
كذلك  ال�ّشركة،  يف  امللكّية  ُح��ق��وق 
يتم  تنفيذي  رئي�س  لل�ّشركة  يكون 
اإدارة  جمل�س  م��ن  وع��زل��ه  تعييُنه 
ال�شركة، وُتناط به ُمِهّمة االإ�شراف 
كما يجوز  ال�����ّش��رك��ة،  املُ��ب��ا���ِش��ر على 
من  اأّي  ت��ك��ل��ي��ف  االإدارة  مل��ج��ل�����س 
لالإ�شراف  ُمنتدب  كُع�شو  اأع�شائه 
ال�ّشركة والقيام  اإدارة  املُبا�ِشر على 
وحّدد  التنفيذي.  رئي�شها  مب��ه��ام 
 2022 ل�شنة   12 رق��م  ال��ق��ان��ون 
اخت�شا�شات جمل�س االإدارة، مبا يف 
ذلك اعتماد اخلطط االإ�شراتيجّية 
بال�ّشركة،  ��ة  اخل��ا���شّ ��ي��ا���ش��ات  وال�����شِّ

املُ����رورّي����ة املُ��ع��ت��م��دة يف االإم�����ارة اأو 
ُمرورّية  تعرفة  ب��ّواب��ة  اأي  اإ���ش��اف��ة 
ملُخرجات  وف����ق����اً  ف���ي���ه���ا،  ج����دي����دة 
مُبخّططات  املُ��ت��ع��لِّ��ق��ة  را����ش���ات  ال���دِّ
املُرورّية  التعرفة  ب��ّواب��ات  ومواقع 
مع  بالتن�شيق  الهيئة  ُتِعّدها  التي 
مع  ي��ّت��ف��ق  ومب���ا  "�شالك"،  ���ش��رك��ة 
املُرورّية  وال�ّشالمة  ال�ّشري  حركة 

رق يف االإمارة. ملُ�شتخدمي الطُّ
ال�شركة  اأه�����داف  ال��ق��ان��ون  وح����ّدد 
واإدارة  ت�����ش��غ��ي��ل  ت�����ش��م��ل  وال����ت����ي 
املُرورّية  التعرفة  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر 
ح�شرّياً داخل اإمارة دبي، وتطبيق 
للتعرفة  ���م���ة  املُ���ن���ظِّ ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
املُرورّية، اإ�شافة اإىل اإدارة وتطوير 
وفقاً  امل��روري��ة،  االأنظمة  وت�شغيل 
اجلهات  م��ع  تربمها  التي  للعقود 
ب���ه���ذه االأن���ظ���م���ة داخل  ��ة  امل��خ��ت�����شّ
اإمارة دبي وخارجها، كذلك تقدمي 
اخل��دم��ات اال���ش��ت�����ش��ارّي��ة يف جمال 
املُرورّية،  والتعرفة  املُ���رور  اأنِظمة 
وال���ت���ن�������ش���ي���ق م�����ع ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
الدرا�شات  الإع������داد  وامل���وا����ش���الت 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���خ���ط���ط���ات وم����واق����ع 
بوابات التعرفة املرورية باالإ�شافة 
يحددها  اأخ����رى  اأغ���را����س  اأي  اإىل 

نظامها االأ�شا�شي.

اخت�شا�شاتها  بع�س  اأو  ُكل  تعهيد 
نظام  واإدارة  ب��ت�����ش��غ��ي��ل  املُ��ت��ع��لِّ��ق��ة 
ال��ت��ع��رف��ة املُ�����رورّي�����ة، املُ����ح����ّددة يف 
���ادرة  ال���ق���ان���ون وال������ق������رارات ال�������شّ
يف  ال�ّشارية  والت�شريعات  مُبوجبه 
االإمارة، مبا ي�شمن متكن ال�ّشركة 
اأن�ِشئت  التي  ال��غ��اي��ات  حتقيق  م��ن 
الأجِلها، وذلك مُبوجب عقد امتياز 
ُترِبُمه الهيئة مع ال�ّشركة، ويتحّدد 
والتزامات  وُحقوق  ُمّدته  مُبوجبه 
اأن  طرفيه، كما ن�س القانون على 
تقوم الهيئة، وبالتن�شيق مع دائرة 
املالّية، بتحديد االأ�شول واالأموال 
واحُل������ق������وق امل������اّدي������ة وامل���ع���ن���وّي���ة، 
واالم�������ت�������ي�������ازات واالل������ت������زام������ات 
العائدة  ��دات،  وال��ت��ع��هُّ مانات  وال�شّ
بنظام  ال����ع����الق����ة  ذات  ل���ل���ه���ي���ئ���ة 
التعرفة املُرورّية، التي �شيتم نقلها 
للت�شريعات  وف��ق��اً  ال�����ّش��رك��ة،  اإىل 
ال�ّشارية يف االإمارة، وعلى اجلهات 
طلب  على  بناًء  املعنّية،  احُلكومّية 
اتخاذ  وامل��وا���ش��الت،  ال��ط��رق  هيئة 
االإج��راءات الالزمة الإمتام عملّية 
مُبوجب  ويتم  والت�شجيل.  الّنقل 
ق����رار ي�����ش��ُدر ع��ن رئ��ي�����س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة دب���ي اإزال�����ة اأو 
التعرفة  ب����ّواب����ات  م���ن  اأي  ت��غ��ي��ري 

واالإ�شراف على  تنفيذها،  وُمتابعة 
اأغرا�شها،  بتحقيق  ال�ّشركة  قيام 
واالإدارّية  املالّية  اللوائح  واإ���ش��دار 
لل�ّشركة  وال�������ش���رائ���ّي���ة  وال���ف���ّن���ي���ة 
الهيكل  واع��ت��م��اد  اأ�شولها،  واإدارة 
من  وغ��ريه��ا  لل�ّشركة،  التنظيمي 
حتقيق  توؤكد  التي  االخت�شا�شات 
باالإ�شافة  الأغ��را���ش��ه��ا،  ال�����ش��رك��ة 
حتددها  اأخ�������رى  م���ه���ام  اأي  اإىل 
النظام  اأو  ال�����ش��اري��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
يتعلق  وفيما  لل�شركة.  االأ���ش��ا���ش��ي 
اأجاز  لل�شركة،  الب�شرية  ب��امل��وارد 
املُوّظفن  ب��ع�����س  ن��ق��ل  ال���ق���ان���ون 
الطرق  ه���ي���ئ���ة  ل�����دى  ال���ع���اِم���ل���ن 
وامل��وا���ش��الت ب��ت��اري��خ ال��ع��م��ل بهذا 
القانون اإىل �شركة "�شالك"، ويتم 
مُبوجب  املُوّظفن  ه��وؤالء  حتديد 
ورئي�س  العام  املُدير  ُي�شِدُره  ق��رار 
الطرق  هيئة  يف  املُديرين  جمل�س 
امل�شا�س  دب��ي، دون  وامل��وا���ش��الت يف 
على  وي�شري  املُكت�شبة.  بُحقوقهم 
"�شالك"، ومبا  العاِملن يف �شركة 
ال يتعار�س مع الت�شريعات ال�ّشارية 
يف اإمارة دبي، نظام خا�س للموارد 
اعتماُده من جمل�س  يتم  الب�شرّية 

اإدارة ال�شركة.
ت�����وؤول  اأن  ع���ل���ى  ال���ق���ان���ون  ون�������س 

ون�ّس القانون على اأن تكون جميع 
مملوكة  "�شالك"  ���ّش��رك��ة  اأ���ش��ُه��م 
وللمجل�س  دبي،  حُلكومة  بالكامل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي حت����دي����د ن�����ش��ب��ة من 
ملكّيتها  نقل  يجوز  التي  االأ���ش��ُه��م 
للغري، عن طريق االكتتاب العام اأو 
اخلا�س، وتكون م�شوؤولّية ال�ّشركة 
حُم�������ّددة ب����راأ�����س م��ال��ه��ا امل���دف���وع، 
فيها  املُ�شاِهمن  م�شوؤولّية  وتكون 
االإ�شمّية  االأ���ش��ُه��م  بقيمة  حُم����ّددة 
التي ميلكونها. ومع عدم االإخالل 
والت�شريعات  القانون  هذا  باأحكام 
رئي�س  ي��ع��ت��ِم��د  دب����ي،  ال�����ّش��اري��ة يف 
النِّظام  التنفيذي لالإمارة  املجل�س 
االأ�شا�شي، على اأن يت�شّمن حتديد 
بتنظيم  املُ��رت��ِب��ط��ة  امل�شائل  جميع 
رئي�س  ي��خ��ت�����س  ف��ي��م��ا  ���رك���ة،  ال�������شّ
النِّظام  بتعديل  التنفيذي  املجل�س 
ملكّية  ب���ق���اء  ح����ال  يف  االأ����ش���ا����ش���ي 
ال�����ّش��رك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل��ل��ُح��ك��وم��ة، يف 
الُعمومّية  اجلمعّية  ت��ت��وىّل  ح��ن 
لل�ّشركة تعديل هذا النِّظام يف حال 
لالكتتاب.  ال�����ّش��رك��ة  اأ���ش��ُه��م  ط���رح 
االأ�شُهم  ام��ت��الك  ال��ق��ان��ون  واأج����از 
االأ�شخا�س  قبل  م��ن  ال�����ّش��رك��ة،  يف 
وذلك  واالع��ت��ب��ارّي��ن،  الطبيعّين 
الأ�شُهِمها  ال�����ّش��رك��ة  ط���رح  ح���ال  يف 

التي  والغرامات  الر�شوم  ح�شيلة 
بنظام  املتعلقة  اأو  ا�شتيفاوؤها  يتم 
ال�شركة  اإىل  امل����روري����ة  ال��ت��ع��رف��ة 
مب����وج����ب ع���ق���د االم����ت����ي����از ال����ذي 
الطرق  هيئة  م��ع  ال�شركة  تربمه 
وامل��وا���ش��الت واأل����زم ال��ق��ان��ون رقم 
اجل���ه���ات   2022 ل�������ش���ن���ة   12
بالتعاون  دبي  اإم��ارة  يف  احُلكومّية 
الّتام مع �شركة "�شالك"، لتمكينها 
من ُمزاولة االخت�شا�شات املُنوطة 
القانون والنِّظام  بها مُبوجب هذا 
يف  ال�ّشارية  والت�شريعات  االأ�شا�شي 

االإمارة، متى ُطِلَب منها ذلك.
ومنح القانون املدير العام ورئي�س 
الطرق  لهيئة  امل��دي��ري��ن  جم��ل�����س 
ت�شمية  ���ش��الح��ي��ة  وامل����وا�����ش����الت 
يكون  الذين  ال�شركة  يف  العاملن 
لهم �شفة ال�شبطية الق�شائية يف 
اإثبات االأفعال املخالفة للت�شريعات 

م�شوؤولية  ال�����ش��رك��ة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
تطبيقها.

املحاكم  ت�شتمر  ل��ل��ق��ان��ون،  ووف��ق��اً 
ودرجاتها  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��الف  على 
عون  والطُّ ال�����ّدع�����اوى  يف  ال��ن��ظ��ر 
التعرفة  بنظام  واملُتعلِّقة  املرفوعة 
الطرق  هيئة  تكون  التي  املُ��رورّي��ة 
واملوا�شالت يف دبي طرفاً فيها اإىل 
الّدعاوى  ه��ذه  يف  الف�شل  يتم  اأن 
دون  وبات،  نهائي  بُحكم  عون  والطُّ
ب�شاأِنها  اإج����راء  اأي  الت��خ��اذ  ح��اج��ة 
"�شالك"  ���ش��رك��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  ب�شبب 

مُبوجب هذا القانون.
اآخر  اأي ت�شريع  اأي ن�س يف  وُيلغى 
فيه  ي��ت��ع��ار���س  ال�����ذي  امل�����دى  اإىل 
12ل�شنة  رق���م  ال��ق��ان��ون  واأح���ك���ام 
2022، وُيعمل بهذا القانون من 
دوره، وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شُ

الر�شمّية.

اخلا�س اأو  العام  لالكتتاب  طرحها  يجوز  التي  االأ�صهم  من  ن�صبة  حتديد  التنفيذي  وللمجل�س  دبي  حلكومة  بالكامل  مملوكة  ال�صركة  • اأ�صهم 
املرورية للتعرفة  املنظمة  الت�صريعات  وتطبيق  دبي  اإمارة  يف  ح�صريًا  املرورية  التعرفة  نظام  وتطوير  واإدارة  ت�صغيل  ال�صركة  اأهداف  • من 

لالكتتاب اأ�صهمها  طرح  حال  يف  ال�صركة  مال  راأ�س  من  باملئة   60 عن  )�صالك(  �صركة  يف  دبي  حكومة  ملكّية  تقل  اأن  يجوز  • ال 

ق�صرية زمنية  فرتة  خالل  الف�صاء  قطاع  يف  االإجنازات  وترية  وحفزت  حقيقة  الطموح  جعلت  احلكيمة  االإمارات  قادة  روؤية  الفال�صي:  بالهول  • طالل 
الف�صاء علوم  طريق  يف  ال�صري  مبوا�صلة  ال�صادقة  االإمارات  قادة  رغبة  على  دليل  القمر  ال�صتك�صاف  االإمارات  مهمة  املن�صوري:  عبيد  • حمد 

قوية اأ�ص�س  على  الف�صاء  وعلوم  اأبحاث  قطاع  تاأ�صي�س  اإىل  الرامي  وفكرها  القيادة  روؤية  ترجمة  على  للمهمة  املا�صية  املراحل  طوال  عملنا  املري:  • �صامل 

عقب ا�شتقبال القيادة لفريق عمل مهمة الإمارات ل�شتك�شاف القمر

فريق عمل مهمة االإمارات ال�صتك�صاف القمر: الدعم املتوا�صل من القيادة اأ�صهم يف منو قطاع الف�صاء يف الدولة ب�صكل غري م�صبوق

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة �شامل 
املري، مدير عام مركز حممد بن 
را�شد للف�شاء: "ن�شتمد من قادتنا 
ب��ذل اجلهد  على  وال��ق��وة  الطموح 
املراحل  ط��وال  عملنا   .. امل�شاعف 
املا�شية ملهمة االإمارات ال�شتك�شاف 
القيادة  روؤي���ة  ترجمة  على  القمر 
وفكرها الرامي اإىل تاأ�شي�س قطاع 
اأبحاث وعلوم الف�شاء يف االإمارات 
على  وحر�شنا  ق��وي��ة،  اأ���ش�����س  على 
تفا�شيلها  بكافة  املهمة  ت��ك��ون  اأن 
ا�شتمراراً لق�شة جناح االإمارات يف 

قطاع الف�شاء.
ت�����ش��ه��م مهمة  امل��������ري:  واأ������ش�����اف 
االإمارات ال�شتك�شاف القمر يف رفد 
وخربات  مبعارف  العلمي  املجتمع 
جديدة نظراً ملا �شيوفره من بيانات 
علمية غري م�شبوقة من �شاأنها اأن 
ومكانتها  الدولة  ر�شيد  من  تعزز 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ع���رب ما 
ي�شمل  ملمو�س  اإ�شهام  من  تقدمه 
�شيجري  ف���ري���دة  وب���ي���ان���ات  ����ش���ور 
ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا ب���ا����ش���ت���خ���دام اأح������دث 

التقنيات واالأجهزة املبتكرة.
وت���ت�������ش���م���ن م����ه����م����ة االإم�������������ارات 
تطوير  ال���ق���م�������ر،  ال����ش���ت���ك�������ش�������اف 

القمر �شمن ا�شراتيجية اجلديدة 
ب��ن را���ش��د للف�شاء  م��رك��ز حم��م��د 
"2021 - 2031 "، التي تهدف 
تناف�شية  ت��ع��زي��ز  يف  االإ���ش��ه��ام  اإىل 
ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ات ال��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 
واإعداد  وعاملياً،  اإقليمياً  االإم���ارات 
وتاأهيل القدرات االإمارات يف علوم 
�شراكات  وب��ن��اء  وتقنياته  الف�شاء 
ا�شراتيجية عاملية يف هذه املجال.

وت���ع���ت���رب ه������ذه امل���ه���م���ة ام�����ت�����داداً 
وتعزيزاً  االإم�������ارات  دول����ة  ل���روؤي���ة 
للمكت�شبات التي حققتها يف قطاع 
املا�شية  ال���ف���رة  خ���الل  ال��ف�����ش��اء 
وال����ت����ي ا����ش���ت���ط���اع خ���الل���ه���ا اأب���ن���اء 
االإم��ارات امل�شاهمة يف بناء االأقمار 
اإطالق  اإىل  و���ش��واًل  اال�شطناعية 
اأول  يف  امل��ري��خ،  اإىل  االأم���ل  م�شبار 
ال�شتك�شاف  علمية  عربية  مهمة 

الكوكب االأحمر.
عبيد  حمد  �شعادة  قال  جانبه  من 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  امل��ن�����ش��وري، 
للف�شاء:  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز 
ق��ادت��ن��ا لعر�س  ���ش��رف��ن��ا مب��ق��اب��ل��ة 
االإم����ارات  مهمة  تفا�شيل  اأح����دث 
وا�شتلهمنا   .. القمر  ال�شتك�شاف 
موا�شلة  اإىل  الهادفة  روؤيتهم  من 

وقربه من كوكب االأر�س.
االأوىل  امل���ه���م���ة  ت�������ش���ت���ه���دف  ك���م���ا 
العربي  ال����ع����امل  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
وال�شور  البيانات  على  احل�شول 
املراكز  ت��خ��ول  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات 
واملخت�شن من  والعلماء  البحثية 
ومتكاملة  ���ش��ام��ل��ة  درا����ش���ة  اإج�����راء 
الب�شرية  امل�شتوطنات  بناء  لكيفية 
الحق،  وق��ت  يف  القمر  �شطح  على 
واال�شتعداد للمهام امل�شتقبلية التي 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  تعتزم 
االأحمر،  ال��ك��وك��ب  ن��ح��و  اإط��الق��ه��ا 
وهو ما يعك�س طموحات الدولة يف 

قطاع الف�شاء.
وتعتزم دولة االإمارات عرب مهمتها 
البحثية والعملية النوعية، درا�شة 
القمر،  ����ش���ط���ح  ع���ل���ى  ال����ب����الزم����ا 
الدقة  ع���ال���ي���ة  �����ش����وراً  وال���ت���ق���اط 
تقنيات  واخ����ت����ب����ار  ل��ل��ت�����ش��اري�����س 
واالت�شاالت،  ل��ل��م��الح��ة،  ج��دي��دة 
والروبوتات والتنقل، حيث �شيوفر 
 10 ح����وايل  "را�شد"  امل�شتك�شف 
امل�شجلة  امل�����واد  م���ن  ب��اي��ت  ج��ي��ج��ا 
وال����ب����ي����ان����ات ال���ع���ل���م���ي���ة وال�������ش���ور 
�شطح  ع����ن  امل��ل��ت��ق��ط��ة  احل���دي���ث���ة 
امل�شتك�شف  �شيتمكن  كما  ال��ق��م��ر. 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبال 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
املهمة  عمل  لفريق  اهلل"،  "رعاه 
يدفعنا  وحافز  �شدرنا  على  و�شام 
مل�����ش��اع��ف��ة اجل��ه��د ح��ت��ى ن�����ش��ه��م يف 
حتقيق املزيد من االإجن��ازات التي 
وبطموح  االإم��������ارات  ب��ا���ش��م  ت��ل��ي��ق 
ر�شم  يف  ال�شادقة  ورغبتهم  قادتنا 
م�شتقبل م�شرق لالأجيال احلالية 

والقادمة.
ق���ادة  روؤي������ة  اأن  ال��ف��ال���ش��ي  واأك������د 
االإم��ارات احلكيمة جعلت الطموح 
حقيقة وحفزت وترية االإجنازات يف 
القطاع خالل فرة زمنية ق�شرية 
ا���ش��ت��ط��اع��ت االإم������ارات خ��الل��ه��ا اأن 
ت�شع نف�شها بن الدول الن�شطة يف 
الف�شاء،  وا�شتك�شاف  علوم  جم��ال 
القطاع  دعائم  تر�شيخ  اإىل  اإ�شافة 
ت��ك��وي��ن اخلربات  ال���دول���ة ع��رب  يف 
ال�شناعات  ودعم  املواهب  وتدريب 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء، وقال: 
تندرج مهمة االإم��ارات ال�شتك�شاف 

عربي  م�����ش��ت��ك�����ش��ف  اأول  واإط������الق 
مهمته  ال��ق��م��ر  �شطح  ع��ل��ى  يهبط 
ال��ت��ق��اط ���ش��ور وب��ي��ان��ات اأوىل من 
الأول  ت�شتك�شف  مناطق  يف  نوعها 
اأحدث  ا�شتخدام  وذل��ك عرب  م��رة، 
التقنيات واالأجهزة املبتكرة، مبا يف 
ذلك اأنظمة اال�شت�شعار واالت�شال.

وميتلك امل�شتك�شف، والذي �شت�شمل 
واال�شتك�شافية  ال��ع��ل��م��ي��ة  مهمته 
فريغوري�س"،  "ماري  م��ن��ط��ق��ة 
اأطل�س"،  "فوهة  وحتديداً منطقة 
البيئة  مقاومة  على  كبرية  ق��درة 
احلرارة  درج��ات  حتمل  و  ال�شعبة 
ما  وه��و   ، القمر  ل�شطح  املتفاوتة 
العربية  االإم������ارات  م��ك��ان��ة  ي��ر���ش��خ 
املتحدة، كالعب حموري يف جمال 
املتنايف  ح�شورها  ويعزز  الف�شاء، 
امل�شتوى  ع���ل���ى  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا  يف 
ال�������دويل. وق���ام���ت جم��م��وع��ة من 
ال��دول ح��ول العامل يف وق��ت �شابق 
�شطح  اإىل  علمية  مهمات  باإطالق 
املتحدة  الواليات  فيها  القمر، مبا 
كل  تقود  واليوم  وال�شن،  ورو�شيا 
واليابان مهمات علمية  الهند  من 
القمر  ���ش��ط��ح  ل���درا����ش���ة  خم��ت��ل��ف��ة 
وا�شتك�شاف بياناته، نظراً الأهميته 

وموا�شلة  واملعرفة  العلم  م�شرية 
االإم����������ارات  ف���ك���ر   .. االإجن�������������ازات 
اأو  ال����راج����ع  ي���ع���رف  ال���ط���م���وح ال 
كتابة  اإىل  دوم��اً  ن�شعى   .. التباطوؤ 
ف�����ش��ول ج��دي��دة يف ���ش��م��رية جناح 
اأن  املن�شوري:  واأ���ش��اف  االإم���ارات. 
مهمة االإم��ارات ال�شتك�شاف القمر 
تعد دلياًل على رغبة قادة االإمارات 
ال�������ش���ادق���ة مب���وا����ش���ل���ة ال�������ش���ري يف 
واالعتماد  ال��ف�����ش��اء  ع��ل��وم  ط��ري��ق 
على قدرات واإمكانات التي يتحلى 
املهمة  ه��ذه  يف  ال��وط��ن  �شباب  بها 
والتقدم  االبتكار  روح  جت�شد  التي 
االإمارات،  الذي مييزنا يف  العلمي 
و�شعيهم  ق��ي��ادت��ن��ا  حكمة  ويعك�س 
الدولة  ومكانة  لتعزيز  املتوا�شل 

كمركز عاملي لعلوم الف�شاء.
روؤيتها  حتقيق  يف  املهمة  وت�شهم 
م�شاف  يف  ل���ت���ك���ون  ال���ط���م���وح���ة 
بدرا�شة  املخت�شة  العاملية  امل��راك��ز 
ال��ف�����ش��اء، وجعلها  وت��ط��وي��ر ع��ل��وم 
ق��ب��ل��ًة ل��ل��ع��ل��م��اء وال���ب���اح���ث���ن عرب 
توفري ثروة من البيانات وامل�شادر 
امل��ع��رف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة جم���ان���اً، مبا 
وخدمة  الفائدة  تعميم  يف  ي�شهم 

الب�شرية.

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ف��ري��ق ع��م��ل مهمة االإم����ارات 
ال���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ق��م��ر ع��ل��ى ال����دور 
امل���ح���وري ل��ل��ق��ي��ادة االإم���ارات���ي���ة يف 
تر�شيخ مكانة الدولة كواحدة من 
اأ���ش��رع دول ال��ع��امل من���واً يف جمال 
على  م�شددين  الف�شاء  ا�شتك�شاف 
اأهمية الدعم املتوا�شل من القيادة 
والذي اأ�شهم يف منو قطاع الف�شاء 
م�شبوق  غ���ري  ب�����ش��ك��ل  ال����دول����ة  يف 
االإم���ارات مثااًل  وجعل من جتربة 
ع���امل���ي���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه خ����الل فرة 

ق�شرية.
�شاحب  ا�شتقبال  عقب  ذل��ك  ج��اء 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
على  واطالعه  املهمة  لفريق عمل 
وذلك  وم�����ش��ت��ج��دات��ه��ا،  تفا�شيلها 
ا���ش��ت��ق��ب��ال �شاحب  ب��ال��ت��زام��ن م��ع 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل"، لفريق عمل املهمة التي تعد 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 
العربي حيث وّقع �شموه على جزء 
من اأجزاء املركبة التي حتمل ا�شم 
من  وامل��ط��ور  را�شد"  "م�شتك�شف 
قبل فريق من املهند�شن واخلرباء 
مركز  يف  االإم��ارات��ي��ن  والباحثن 

حممد بن را�شد للف�شاء.
وق��������ال م����ع����ايل ال����ف����ري����ق ط����الل 
ن��ائ��ب رئي�س  ال��ف��ال���ش��ي،  ب��ال��ه��ول 
للف�شاء:  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز 

خالل مهمته من درا�شة عدد من 
البيانات  ع���رب  امل��ه��م��ة،  ال��ظ��واه��ر 
حتليلها  �شيتم  والتي  امل�شتخرجة، 
با�شتخدام  وم��وث��ق  ع��ل��م��ي  ب�شكل 
والتقنيات،  االب����ت����ك����ارات  اأح������دث 
املهمة  ت��دع��م  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  وال��ت��ي 
وقدرتها  جن��اح��ه��ا،  ن�شبة  وت��ع��زز 
على اجتياز التحديات وال�شعوبات 
�شعوبة  ت�شمل  وال��ت��ي  امل��ح��ت��م��ل��ة، 
الهبوط على �شطح القمر، يف ظل 
فيها  ينفرد  التي  القا�شية  البيئة 

القمر.
�شمن  امل�����ه�����م�����ة  ه���������ذه  وت��������اأت��������ي 
اأطلقها  ال����ت����ي  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
"مركز حممد بن را�شد للف�شاء" 
م�شروعاً  وُت���ع���د  ���ش��اب��ق،  وق����ت  يف 
ف�����ش��ائ��ي��اً ���ش��خ��م��اً ت���ق���وده ك����وادر 
ب�شرية متمكنة و�شابة، قادرة على 
والعلمية  البحثية  ال��ف��رق  ق��ي��ادة 
من  امل��زي��د  لتحقيق  وال��ه��ن��د���ش��ي��ة، 
وتر�شيخ  وال��ن��ج��اح��ات  االإجن�����ازات 
ب�شمة دول��ة االإم��ارات الريادية يف 

عامل الف�شاء اخلارجي.
وجنحت الكوادر الوطنية بت�شميم 
اإماراتية  وبنائه بجهود  امل�شتك�شف 
100 باملئة، ليتمكن خالل املهمة 
على  ���ش��ورة   1000 اإر����ش���ال  م��ن 
االأقل، تت�شمن �شوراً للهبوط على 
ال�شطحية  وال�شور  القمر،  �شطح 
البيانات  م���ن  وغ���ريه���ا  االأوىل، 
يف  مبا  املطلوبة،  العلمية  وال�شور 
ودرجات  ال��رح��ل��ة،  معلومات  ذل��ك 
الطاقة  ا�شتهالك  ون�شبة  احل��رارة 

وغريها.

�صرطة اأبوظبي تعزز التوعية املرورية الرقمية عرب حافالت النقل العام
•• اأبوظبي- وام:

والدوريات  امل����رور  م��دي��ري��ة  ب����داأت 
بقطاع العمليات املركزية يف �شرطة 
الرقمية  التوعية  تفعيل  اأبوظبي 
العام  النقل  حافالت  �شا�شات  عرب 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  ل��دائ��رة  التابعة 
�شوارع  وال��ت��ي جت���وب  اأب��وظ��ب��ي  يف 

العا�شمة والعن والظفرة.
�شاحي  حم���م���د  ال���ع���م���ي���د  واأك���������د 
احل���م���ريي م��دي��ر م��دي��ري��ة امل����رور 
�شا�شات  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  وال���دوري���ات 

اإىل اأهمية التعاون  املجتمع.. الفتاً 
ي�شهم  ، مب��ا  ب��ن خمتلف اجل��ه��ات 
واأنظمة  بقوانن  االلتزام  زي��ادة  يف 
التعريف  يف  وامل���������ش����ارك����ة  امل��������رور 
للخطة  االأ�����ش����ا�����ش����ي����ة  ب�����امل�����ح�����اور 
املرورية  لل�شالمة  اال�شراتيجية 
وا�شت�شراف امل�شتقبل املروري . وذكر 
اأن ا�شتخدام �شا�شات حافالت النقل 
العام تعترب من الو�شائل الهامة يف 
جماالت التوعية املرورية خ�شو�شاً 
مع ا�شتخدامها من قبل عدد كبري 
ي�شاعد  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��خ��دم��ن  م���ن 

حافالت النقل العام ياأتي ا�شتمراراً 
القيادة  ب���ن  امل�������ش���رك  ل��ل��ت��ع��اون 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ودائ����رة 
البلديات والنقل مبا يعزز التوعية 
ل��ل��ح��د م����ن احل��������وادث امل�����روري�����ة ، 
وتعزيز ال�شالمة العامة، واحلفاظ 
واال�شتقرار.  االأمن  مكت�شبات  على 
ال�شا�شات  عرب  التوعية  اأن  واأو�شح 
اجلاليات  مل��خ��ت��ل��ف  ت��ق��دمي��ه��ا  ي��ت��م 
االإجنليزية  م��ن��ه��ا  ل���غ���ات  وب����ع����دة 
ر�شالة  لو�شول  �شماناً  واالأوردو، 
ال����ت����وع����ي����ة الأك����������رب �����ش����ري����ح����ة يف 

اإعالنات  ن�����ش��ر  يف  احل��اف��ل��ة  ح��ج��م 
ومبا�شر  وا����ش���ح  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��وع��ي��ة 
الرائد  اأك���د  جانبه  م��ن   . للجميع 
فرع  مدير  املهريي  عبداهلل  اأحمد 
املرور  مبديرية  العامة  ال��ع��الق��ات 
والدوريات اأن املديرية حتر�س على 
التنوع يف ا�شتخدام و�شائل التوعية 
ال�����زي�����ارات  ج���ان���ب  اإىل  امل�����روري�����ة 
واجلامعات  ل��ل��م��دار���س  امل��ي��دان��ي��ة 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
النقل  ح��اف��الت  ك�شا�شات  املختلفة 
امل�شاعي  ���ش��م��ن  وغ����ريه����ا  ال����ع����ام 

املرورية  الثقافة  امل�شتمرة لر�شيخ 
ومدلوالتها يف املجتمع .

النقل  ح��اف��الت  ���ش��ا���ش��ات  اأن  وذك���ر 
باإجراءات  التوعية  ت�شمنت  العام 
الدراجة  ا�شتخدام  عند  ال�شالمة 
خالل  من  الكهربائية  اأو  الهوائية 
امل�شرح  االأم���اك���ن  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
ل��غ��ات هي  ب��ع��دة  تقدميها  ب��ه��ا ومت 
واالوردو  واالإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأبوظبي  �شرطة  جلهود  ا���ش��ت��م��راراً 
م�شتخدمي  ����ش���الم���ة  ت����اأم����ن  يف 
الدراجات وحمايتهم من املخاطر.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�شخبوط  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
م�شت�شفيات  اأك���رب  اإح���دى  الطبية، 
املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  تقدمي 
ل����ل����ح����االت احل������رج������ة وامل����ع����ق����دة، 
�شركة  ب����ن  امل�������ش���رك  وامل���������ش����روع 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
عن  كلينك"،  و"مايو  "�شحة" 
التداخلية  االأ���ش��ع��ة  ج��ن��اح  اإط����الق 
 Biplane Angio ال��ث��ن��ائ��ي 
Suite لت�شخي�س وعالج ال�شكتات 
وتخ�شع  االإق����ف����اري����ة،  ال���دم���اغ���ي���ة 
ق�شم  الإدارة  كلياً  اجلديدة  اخلدمة 
وهي  التداخلية  الع�شبية  االأ���ش��ع��ة 
جزء من ق�شم الت�شوير ال�شريري، 
االأ�شعة  اأخ�����ش��ائ��ي��و  ي��ت��ع��اون  ح��ي��ث 
الع�شبية التداخلية ب�شكل وثيق مع 
مت  التي  الدماغية  ال�شكتات  وح��دة 
اإطالقها موؤخراً، و�شتغطي اخلدمة 
وا�شعة  جغرافية  م�شاحة  اجلديدة 
اإجراًء  لتقدم  اأبوظبي  اإم��ارة  �شمن 
ع��الج��ي��اً م��ه��م��اً وم���ن���ق���ذاً ل�����الأرواح 
���ش��ي��ق��ل��ل ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري م���ن االآث�����ار 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة ط��وي��ل��ة امل����دى اأو االآث����ار 

الدائمة لل�شكتة الدماغية. 
 8،000 ب���ن  ي������راوح  م���ا  ي���ع���اين 
ال�شكتة  م��ن  م��ري�����س  و10،000 
الدماغية يف دولة االإمارات العربية 
اإىل  ذل��ك  وي����وؤدي   ، �شنوياً  امل��ت��ح��دة 
على  ب��اإع��اق��ة  منهم  العديد  اإ���ش��اب��ة 

ال�شكتة  حت�����دث  ال���ب���ع���ي���د،  امل�������دى 
تت�شبب  ح��ن  االإق��ف��اري��ة  الدماغية 
�شريان  ب���ان�������ش���داد  دم���وي���ة  ج��ل��ط��ة 
الدماغ، وبالتايل يتوقف  اإىل  ي�شل 
ال��دم��اغ ، ويف كل  ال���دم نحو  ت��دف��ق 
الدماغ  اإم���داد  فيها  يتوقف  دقيقة 
ب���ال���دم، مي���وت ن��ح��و م��ل��ي��وين خلية 
تلف  اإىل  ي��ف�����ش��ي  مم����ا  دم���اغ���ي���ة، 
حمتمل يف الدماغ، وو�شول املري�س 
اإىل رع���اي���ة ال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة يف 
اأ����ش���رع وق���ت مم��ك��ن ال ي��ع��ن��ي فقط 
يف  املنا�شب  امل�شت�شفى  اإىل  و�شوله 
ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب، ول��ك��ن اأي�����ش��اً من 
امل�شتغرق  الوقت  تقليل  ال�شروري 

بن الت�شخي�س والعالج.
امليكانيكي  اال�شتئ�شال  اأ�شبح  وق��د 
للخرة وهو اإجراء جراحي حمدود 
التوّغل، خط العالج االأول امل�شتخدم 
ل��ع��الج املر�شى  ن��ط��اق وا����ش���ع  ع��ل��ى 
الدماغية  ب��ال�����ش��ك��ت��ات  امل�����ش��اب��ن 

ل��ل�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة، وف��ي��م��ا بعد، 
منا�شباً  م��ر���ش��ح��اً  امل��ري�����س  ك���ان  اإذا 
للخرة،  امليكانيكي  لال�شتئ�شال 
اجلراحي  ال��ت��دخ��ل  ف��ري��ق  �شيبقى 
نقل  ال��ف��وري ويتم  للتدخل  ج��اه��زاً 
 Angio املري�س اإىل جناح االأ�شعة
الدرا�شات  اأظ��ه��رت  وق��د   .Suite
احل���دي���ث���ة ب���و����ش���وح اأن�����ه ك��ل��م��ا كان 
اأ�شرع،  ال�شكتة  ح���االت  يف  ال��ت��دخ��ل 
كانت النتيجة اأف�شل للمر�شى على 

املدى البعيد."
يتيح جناح االأ�شعة املتكامل اجلديد 
الع�شبية  االأ�����ش����ع����ة  الأخ�������ش���ائ���ي���ي 
ال��ت��دخ��ل��ي��ة، م��ث��ل ال���دك���ت���ور اأمي���ن 
ق����واط����ن، اإج�������راء ����ش���ور االأوع���ي���ة 
اأن����واع االأ�شعة  ال��دم��وي��ة )ن���وع م��ن 
م�شتعجلة  ب���������ش����ورة  ال�������ش���ي���ن���ي���ة( 
ل�����ش��راي��ن ال���دم���اغ ل��ت��ح��دي��د موقع 
االن�����������ش�����داد، ث����م ال���ق���ي���ام ب����اإج����راء 
للخرة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي  اال���ش��ت��ئ�����ش��ال 

االإقفارية. اأثناء االإجراء، تتم اإزالة 
على  ب��االع��ت��م��اد  ال��دم��وي��ة  اجللطة 
دقيق  جهاز  عرب  بال�شور  التوجيه 
. وعلى  ال�����ش��ري��ان  اإدخ���ال���ه يف  ي��ت��م 
اأن االإر���ش��ادات الدولية  ال��رغ��م م��ن 
الإمكانية  الزمنية  ال��ن��اف��ذة  و�ّشعت 
وبالتايل  االإج���������راء،  ه����ذا  اع���ت���م���اد 
بالتاأهل  املر�شى  من  ملزيد  �شمحت 
امليكانيكي  لال�شتئ�شال  للخ�شوع 
ال�شكتة  مر�شى  ثلث  ف��اإن  للخرة، 
موؤهلن  غري  يزالون  ال  الدماغية 

ب�شبب الوقت املُهدر.
وقال الدكتور اأمين قواطن، رئي�س 
ق�شم االأ�شعة الع�شبية التداخلية يف 
الطبية:  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة 
القادمن  املر�شى  اإخ�شاع  "�شيتم 
يف  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�شكتات  م��رك��ز  اإىل 
البداية لفح�س بالت�شوير املقطعي 
املغناطي�شي  بالرنن  اأو  املحو�شب 
ت�����ش��خ��ي�����س موؤكد  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 

التي  ال���دم���وي���ة  ل�����ش��ح��ب اجل��ل��ط��ة 
الدم  ت��دف��ق  واإع����ادة  ال�شريان  ت�شد 
الوقت  يف  ال���دم���اغ  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

املنا�شب.
"افتتاح  اأمي����ن:  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اف 
ق�شم  يف  اجل���دي���د  االأ����ش���ع���ة  ج���ن���اح 
دور  ل��ه  �شيكون  الع�شبية  االأ���ش��ع��ة 
رعاية  ت���وف���ري  وح���ا����ش���م  يف  ك��ب��ري 
اأ�شرع لل�شكتات الدماغية، وبالتايل، 
حت�شن نتائج املر�شى ب�شكل كبري. 
يف  احلياة"  ه���و  "الوقت  اإن  ي��ق��ال 
اإ�شارة  يف  الدماغية  ال�شكتة  ح��االت 
ب�شرعة  ال���ت�������ش���رف  اأه���م���ي���ة  اإىل 
اإج������راءات ح��ا���ش��م��ة الإنقاذ  وات���خ���اذ 
كل  الأن  الدماغية  ال�شكتة  مري�س 
فا�شتعادة  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ه��م��ة  دق��ي��ق��ة 
الدماغية  االأوع��ي��ة  اإىل  ال��دم  تدفق 
اآثار  تقليل  ل�����ش��م��ان  اأ���ش��ا���ش��ي  اأم����ر 
ال�شكتة الدماغية وا�شتعادة املري�س 

لوظائفه البدنية الطبيعية."

ومن جانبها، تقول الدكتور هوالند 
الت�شوير  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  راف����ي����ل، 
ال�شريري يف مدينة ال�شيخ �شخبوط 
ال�شيخ  مدينة  يف  "نحن  الطبية: 
دائماً  ملتزمون  الطبية  �شخبوط 
ب��ت��ع��زي��ز االب��ت��ك��ار وت���ق���دمي اأح���دث 
لتح�شن  وال���ع���الج���ات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

جودة الرعاية التي نقدمها ملر�شانا 
يف دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة، 
املتطور  االأ�����ش����ع����ة  ج����ن����اح  وي�����اأت�����ي 
ال�شاملة  ال���رع���اي���ة  اإىل  ل��ي�����ش��ي��ف 
نوفرها  التي  التخ�ش�شات  متعددة 
الع�شبية  احل������االت  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
على  ي�شهل  مما  واملعقدة،  ال�شائعة 

خربائنا تقدمي نتائج اأف�شل واأ�شرع، 
ملوقع  ونظراً  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�شافة 
ميكننا  اال���ش��رات��ي��ج��ي،  امل�شت�شفى 
�شكان  من  كبري  ع��دد  اإىل  الو�شول 
االأهمية  بالغ  اأم��ر  وه��و  العا�شمة، 
كوننا من مزودي الرعاية القالئل 

الذين يقدمون هذه اخلدمة."

•• اأبوظبي - العقبة-وام:

يف  احلبوب  تخزين  �شوامع  تو�شعة  م�شروعي  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  د�شن 
ل�شوامع  التخزينية  ال�شعة  رفع  بهدف  االأردن  يف  والعقبة  اجلويدة  منطقتي 
لل�شوامع  االإجمالية  ال�شعة  تبلغ  وب��ذل��ك  ط��ن،  األ��ف   120 مب��ق��دار  اجل��وي��دة 
 100 العقبة مبقدار  التخزينية ل�شوامع  ال�شعة  ترفع  األف طن، فيما   250
األف طن من احلبوب، لتبلغ ال�شعة االإجمالية لل�شوامع 200 األف طن، االأمر 
الذي �شاهم يف تنفيذ اال�شراتيجية الوطنية لالأمن والغذاء لالأردن 2025.

وميّول �شندوق اأبوظبي للتنمية م�شروعي تو�شعة �شوامع احلبوب يف منطقتي 
اجلويدة والعقبة بقيمة اجمالية تبلغ 258.7 مليون درهم ما يعادل 70.5 
مليون دوالر اأمريكي من خالل املنحة التي خ�ش�شتها دولة االإمارات العربية 
4.6 مليار دره��م، ما يعادل /1.25  ل���الأردن، بقيمة   2012 ع��ام  املتحدة يف 

مليار دوالر/، �شمن برنامج ال�شندوق اخلليجي للتنمية.
اأقيم يف منطقة اجلويدة، معايل  الذي  التو�شعة خالل احلفل  ود�شن م�شاريع 
والتجارة  ال�شناعة  وزي��ر  ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  ال�شريدة،  نا�شر 
بالوكالة، و�شعادة حممد �شيف ال�شويدي، مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية، 
بح�شور �شعادة دانا الزعبي، اأمن عام وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين، وعدد 

من امل�شوؤولن من كال اجلانبن.
وي�شاهم م�شروع تو�شعة �شوامع اجلويدة يف رفع القدرة اال�شتيعابية ل�شوامع 
االأ�شا�شية، وذلك من خالل  الغذائية  ال�شلع  والتي تعترب من  وال�شعري  القمح 
تت�شع  رئي�شية  24 �شومعة، كل �شومعة  راأ�شية عددها  اإن�شاء �شوامع تخزين 
تلبية  امل�شروع يف  وي�شاهم  احل��ب��وب،  م��ري من  5000 طن  ح��وايل  لتخزين 
االح��ت��ي��اج��ات امل��ت��زاي��دة م��ن ت��ل��ك امل����واد اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة. وخل��دم��ة االأغرا�س 
الت�شغيلية لل�شوامع مت اإن�شاء حمطة للطاقة ال�شم�شية بقدرة اإنتاجية تبلغ 1 

ميغاواط لتحقيق ا�شتدامة الطاقة اخلا�شة مب�شروع �شوامع اجلويدة.
 28 ع��دده��ا  راأ���ش��ي��ة  اإن�����ش��اء م�شتودعات  اإىل  العقبة  ���ش��وام��ع  م�����ش��روع  وي��ه��دف 
وي�شاهم  �شومعة،  لكل  ط��ن   3800 ح��وايل  تبلغ  تخزينية  وب�شعة  �شومعة، 
وفق  اأنواعها  بكافة  للحبوب  مالئمة  خمازن  توفري  يف  اال�شراتيجي  امل�شروع 
موا�شفات عاملية ت�شاهم يف احلفاظ على جودتها و�شالمتها للم�شتهلك املحلي، 
�شراء  كلفة  تقليل  وكذلك  الغذائي،  االأم��ن  تعزيز  على  امل�شروع  �شيعمل  حيث 
العاملن،  مئات  توظيف  يف  امل�شروع  م�شاهمة  اإىل  اإ�شافة  اخل��ارج،  من  ال�شلع 

وتن�شيط احلركة التجارية واالقت�شادية يف املنطقة.
"اإن م�شاريع تو�شعة �شوامع تخزين احلبوب يف  وقال معايل نا�شر ال�شريدة: 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  تقدمها  التي  الكبرية  للجهود  ا�شتكمااًل  ياأتي  االأردن 

املتحدة، و�شندوق اأبوظبي للتنمية يف دعم ومتويل الربامج التنموية للحكومة 
الر�شيدة يف  االإم���ارات وقيادتها  ال��ري��ادي لدولة  ال��دور  على  م��وؤك��داً  االأردن��ي��ة، 
التنمية  �شبيل حتقيق  االأردين يف  ال�شعب  اإىل جانب  االأردن والوقوف  م�شاندة 
االقت�شادية امل�شتدامة." واأ�شاف اأن دولة االإمارات ومن خالل �شندوق اأبوظبي 
قطاعات  يف  اال�شراتيجية  امل�شاريع  م��ن  العديد  متويل  يف  �شاهمت  للتنمية 
�شاهمت يف  كما  االأردين،  االقت�شاد  على  كبرياً  تاأثرياً  تركت  اقت�شادية حيوية 
تنموياً  اأن ال�شندوق يعد �شريكاً  اإىل  املواطنن، الفتاً  حت�شن م�شتوى معي�شة 
ا�شراتيجياً وميثل منوذجاً عاملياً للتنمية امل�شتدامة، ملا له من دور يف تطوير 
القطاعات الرئي�شية، وحتقيق التنوع االقت�شادي امل�شتدام للدول امل�شتفيدة من 

متويالته".
يف  ال��ي��وم  م�شاركتنا  "تاأتي  ال�����ش��وي��دي:  �شيف  حممد  �شعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
تد�شن م�شاريع تو�شعة �شوامع تخزين احلبوب يف منطقتي اجلويدة والعقبة 
لتج�شد عمق العالقات اال�شراتيجية التي تربط بن دولة االإم��ارات العربية 
�شمن  الريادية  امل�شاريع  هذه  تعد  حيث  الها�شمية،  االأردن��ي��ة  واململكة  املتحدة 
امل�شاريع  اأن  اإىل  م�شرياً  ل���الأردن،  الق�شوى  االأول��وي��ة  ذات  التنموية  ال��ربام��ج 
خمزون  على  واحل��ف��اظ  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  تعزيز  يف  ت�شاهم  تد�شينها  مت  ال��ت��ي 
االأ�شا�شية  الغذائية  ال�شلع  االأفراد من  احتياجات  للمملكة، وتلبي  ا�شراتيجي 

اأ�شعار  معدالت  على  احلفاظ  اإىل  باالإ�شافة  املطردة،  ال�شكانية  الزيادة  ظل  يف 
مقبولة لهذه ال�شلع املهمة للم�شتهلك املحلي، والنهو�س بهذا القطاع احليوي 
وحتقيق االأهداف االقت�شادية واالجتماعية للحكومة االأردنية." وقال املهند�س 
عماد علي الطراونة، املدير العام لل�شركة العامة االأردنية لل�شوامع والتموين 
الر�شيدتن  القيادتن  امل�شاريع ال�شخمة بروؤية حكيمة من  هذه  تنفيذ  "جاء 
وحر�شهما على تعزيز التعاون والتكامل اال�شراتيجي من اأجل حتقيق التنمية 
االقت�شادية ال�شاملة، حيث �شاهمت املنحة اخلليجية املقدمة من دولة االإمارات 
ال�شعات  زي���ادة  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  اأداره����ا  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  العربية 
التخزينية لل�شوامع، االأمر الذي �شاهم يف توفري خمزون ا�شراتيجي للمملكة 
يكاد يكون من اأعلى ن�شب الكميات على م�شتوى الوطن العربي، كما عملت تلك 
امل�شاريع على اإحداث نقلة نوعية انعك�شت ب�شكل اإيجابي على تلبية احتياجات 
م�شتدام."  ب�شكل  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  وتعزيز  االأ�شا�شية،  بال�شلع  املحلي  ال�شوق 
1974 يف متويل  �شاهم منذ عام  للتنمية  اأبوظبي  اأن �شندوق  بالذكر  جدير 
العديد من امل�شاريع التنموية بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم، �شملت قطاعات 
ا�شراتيجية بقيمة مثل الطاقة، والنقل، واملياه والزراعة، وال�شحة والتعليم، 
حيث عملت تلك امل�شاريع على م�شاندة جهود احلكومة االأردنية والهادفة اإىل 

حتقيق التنمية االقت�شادية واالجتماعية امل�شتدامة يف البالد.

بقيمة 258.7 مليون درهم 

�صندوق اأبوظبي للتنمية يد�صن م�صروعي تو�صعة �صوامع تخزين احلبوب يف االأردن

مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية تطلق تقنية االأ�صعة الع�صبية التداخلية اجلديدة لعالج ال�صكتات الدماغية

•• اأبوظبي-وام:

يوا�شل برنامج ال�شيخ زايد الإطالق ال�شقور هذا العام تعزيز م�شاهمته 
وذلك  كازاخ�شتان،  يف  �شقرا  يف املحافظة على الطبيعة باإطالق 71 
ب���راري كازاخ�شتان  امل��ط��ر واع��ت��دال درج���ات احل���رارة يف  م��ع تبا�شري 
وتغذيتها  املختلفة  ال�شقور  اأن��واع  لبقاء  موائل  توفر  التي  اجلميلة 

وتكاثرها وارتباطها مب�شارات الهجرة العاملية .
اأكرب  كاأحد  مكانته  تعزيز  يف  الربنامج  جناح  يتاأكد  اخلطوة  وبتلك 
برامج احلفاظ على اأنواع احلياة الربية يف العامل وكواحد من روافد 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور  البيئي  االإرث 
املمار�شات  باأف�شل  الطبيعي  ال��ت��وازن  على  املحافظة  يف  ثراه"  اهلل 

اآل نهيان  العاملية حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ال�شيخ حمدان بن زايد  "حفظه اهلل"، ومبتابعة �شمو  الدولة  رئي�س 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
– اأبوظبي التي ت�شرف على تنفيذ الربنامج باال�شراك مع  البيئة 
ع��ن اجلوانب  امل�����ش��وؤول  ال���دويل للحفاظ على احل��ب��ارى  ال�����ش��ن��دوق 
توفري  يتوىل  ال��ذي  لل�شقور  اأبوظبي  وم�شت�شفى  وامليدانية  الفنية 

اخلدمات البيطرية.
متكن   .. انقطاع  دون  �شنوياً  وم�شتمرة  منتظمة  اإط��الق��ات  وخ��الل 
الربنامج منذ تاأ�شي�شه يف عام 1995 من اإعادة 2159 �شقراً اإىل 

الطبيعة.
واأ�شارت الدرا�شات امليدانية وبيانات التتبع لالأجهزة املت�شلة باالأقمار 

التاأقلم  من  عالية  م�شتويات  حتقق  ال�شقور  هذه  اأن  اإىل  ال�شناعية 
األف كم يف بع�س   43 اإىل الهجرة مل�شافات تنقل بلغت نحو  والعودة 
االأحيان والتكاثر الطبيعي الذي ي�شاهم يف زيادة اأعدادها يف الربية 
وميكن من ا�شتدامتها لالأجيال القادمة للتخفيف من املخاطر التي 
اإليها يف موائلها الطبيعية مثل الزحف احل�شري والتو�شع  تتعر�س 
الزراعي والتلوث البيئي والتغري املناخي واملمار�شات غري امل�شتدامة.

وقد مت يف هذه الدورة تزويد 10 �شقور باأجهزة تتبع مت�شلة باالأقمار 
ال�شناعية تعمل بالطاقة ال�شم�شية لر�شد معدالت البقاء واالنت�شار 
وم�شارات الهجرة وجمع املعلومات التي ت�شاعد املخت�شن يف درا�شة 
اإع���ادة  يف  ال��ربن��ام��ج  ي�شتخدمها  ال��ت��ي  التقنيات  وت��ط��وي��ر  ال�����ش��ق��ور 
التاأهيل والتدريب واالإطالق. وقال معايل حممد بن اأحمد البواردي 

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة - 
اأبوظبي ريادتها  اأبوظبي : بناء على توجيهات قيادة الدولة توا�شل 
العاملية يف املحافظة على الطبيعة وحماية اأنواع احلياة الفطرية ومن 
ال�شقور واحلبارى وغريها  اال�شتثنائية للحفاظ على  ذلك جهودنا 
البيئية والثقافية والتاريخية  االأهمية  اأنواع احلياة الربية ذات  من 
والتي جنحنا يف زيادة الفر�س املتاحة لها للتغلب على املخاطر التي 

تهدد بقاءها وازدهارها يف الطبيعة.
واأ�شاد معاليه بال�شراكة الدولية الناجحة مع جمهورية كازاخ�شتان يف 
هذا املجال وعرب عن خال�س �شكره لل�شلطات الكازاخ�شتانية املخت�شة 
التي �شاهمت بجهود كبرية يف ت�شهيل عمل الفريق امل�شرك لتنفيذ 

هذا الربنامج.

اإطالق 71 �صقرا فوق براري كازاخ�صتان

•• اأبوظبي - وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
الوزاري للتنمية والذي  الرئا�شة، اجتماع املجل�س  الوزراء وزير �شوؤون 
ج��رى خالله  اأب��وظ��ب��ي حيث  العا�شمة  ال��وط��ن يف  ق�شر  ع��ق��ده يف  مت 
دعم  اإىل  الهادفة  واملبادرات  وال�شيا�شات  الت�شريعات  من  عدد  مناق�شة 
منظومة العمل احلكومي واال�شتمرار يف تطويرها مبا يلبي متطلبات 

املرحلة امل�شتقبلية.
ت�شمنت اأجندة االجتماع مناق�شة عدد من ال�شيا�شات املرتبطة باملنظومة 
الثقافية واملالية واأنظمة املدفوعات، وتعديل بع�س االإجراءات املتعلقة 

باأنظمة الفح�س الطبي والتمري�س.
باحلكومة  املتعلقة  ال��درا���ش��ات  م��ن  ع���ددا  ون��اق�����س  املجل�س  اط��ل��ع  ك��م��ا 
واملجال�س  اللجان  م��ن  ع��دد  ت�شكيل  واإع���ادة  اإن�شاء  وناق�س  االحت��ادي��ة، 

االحتادية لتعزيز منظومة التن�شيق االحتادي واملحلي.
اإجنازات جمل�س  ويف التقارير احلكومية، اطلع املجل�س وناق�س تقرير 
الرقمية،  واحل��ك��وم��ة  االت�����ش��االت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اإدارة 
وتقرير اإجنازات املجل�س ال�شحي لعام 2021، وتقرير اإجنازات املركز 
وتقرير  و2021،   2020 لعامي  اجلغرافية  للمعلومات  االحت���ادي 
والتو�شيات  التحليلية  والبيانات  للق�شايا  بالدولة  املحاكم  اإجن���ازات 

خالل للفرة من نوفمرب 2021 حتى اأبريل 2022.

املجل�س الوزاري للتنمية برئا�صة من�صور بن زايد ي�صتعر�س عددا من املبادرات والت�صريعات لدعم املنظومة احلكومية

كومار  برين�س   / املدعو  فقد 
الهند   ، ���ش��ي��ن��غ  م��اه��ي��ن��دي��ر 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)V2647670(  رق�������م 
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ف���ق���د امل����دع����و / ح����اف����ظ ع���م���ران 
باك�شتان   ، اق��ب��ال  حم��م��د  ���ش��ه��زاد 
اجلن�شية حامل بطاقة هوية رقم 
 784198357437650
دف����ر ���ش��ي��ك��ات �����ش����ادرة م���ن بنك 
االإم���ارات دب��ي الوطني  حتت رقم  
احل�شاب 1102469327801 
ت�شليمه  عليه  ي��ع��ر  مم��ن  ي��رج��ى 

ببنك االإمارات دبي الوطني 

فقدان دفرت �صيكات  
بانديت  مانتو   / املدعو  فقد 
الهند     ، ب��ان��دي��ت  راج���ي���ن���درا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)7595444U(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0543668961

فقدان جواز �صفر
ارون  امل������������دع������������و/  ف�������ق�������د 
 ت����ه����ي����ك����ي����ف����ال����ي����اب����ارام����ب����ي����ل 
راف����������ي����������ن����������دران����������اده����������ان ، 
 ال���ه���ن���د اجل���ن�������ش���ي���ة - ج����واز
)t5557710( رقم   �شفره 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0554638741

فقدان جواز �صفر
احمد  زب����ري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�س     ، اال����ش���الم  ف��خ��ر 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)a02632245(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0566585260

فقدان جواز �صفر
جينت   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبن     ، ب���اج���اي���ان  ب��ا���ش��ي��ج 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)a3770203p(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0506973638

فقدان جواز �صفر

ك������ل خ����ان  امل������دع������و /  ف����ق����د 
افغان�شتان   ، خ�����ان  م�������ادور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1672416(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
االفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
بن  عبدال�شتار   / املدعو  فقد 
كونهى حممد بوكاتيل ، الهند 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى     )M8948730(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و / ن����دمي م���راج 
باك�شتان   ، ال�����دي�����ن  م�������راج 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)AS0981032( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل���دع���و / اك����رم حممد 
بريطانيا   ، ال�����ش��ب��ي��ب��ى  اك����رم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)552728340( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الربيطانيا  ب�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

LOST ITEMفقدان جواز �صفر
Forms of Acknowledgement book 
numbers from AC2476 to AC2500 
in the amount of 24 pieces، belon -
ing to 2GIS ADVERTISING was 
lost and considered invalid.

فقدان �صهادة اأ�صهمالعدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 
ُفقدت �شهادة اأ�شهم �شادرة من ال�شركة العاملية القاب�شة لزراعة 

  )ASMAK( )الأ�شماك )اأ�شماك
با�شم /  ح�شني حممد �شالح اليا�شي - )امارات اجلن�شية(  

رقم ال�شهادة  1714212ASMAK- عدد ال�شهم  1200 �شهم
او   . اعللاه  املللذكللورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدها  ممن  الللرجللاء 

الت�شال على تيلفون رقم 0507857805  م�شكورا
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•• العني-الفجر: 

العلمي  للبحث  امل�����ش��ارك  ال��ن��ائ��ب  مكتب  ع��ق��د 
اجتماعاً  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  بجامعة 
م��ع وف���د م��ن كلية ال�����ش��رط��ة ب��اأب��وظ��ب��ي وذلك 
يف احل���رم اجل��ام��ع��ي مب��دي��ن��ة ال��ع��ن، بح�شور 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ل��ي م����راد، ال��ن��ائ��ب امل�شارك 
من  وع��دد  االإم����ارات  بجامعة  العلمي  للبحث  
جا�شم  د  اأ.  وال��ع��م��ي��د  اجل��ام��ع��ة،  يف  املخت�شن 
ال��ع��م��ي��د االأك����ادمي����ي لكلية  ال��ع��ن��ت��ل��ي،  حم��م��د 
خلفان  د.  العقيد  ويرافقه  اأبوظبي  ال�شرطة 
ل�شوؤون  العميد  م�شاعد  ال�شام�شي،   خمي�س 
ال�شحي،   اأحمد  عمر  والنقيب  العلمي،  البحث 
وتطوير  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
امل�شرك  التعاون  �ُشبل  اللقاء  وتناول  االأداء.  
للبحث  لبناء منظومة متكاملة  الطرفن  بن 
العلمي  امل���ج���ال  ال��ع��ل��م��ي وت���ب���ادل اخل�����ربات يف 
والتقني  لتعزيز العالقات، حيث اأكد احل�شور 
�شرورة العمل  على و�شع ا�شراتيجية ل�شراكة 
من��وذج��ي��ة. وق����دم ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ل��ي مراد 
�شرحاً متكاماًل عن البحث العلمي يف اجلامعة 
العاملية  وال�شراكات  الريادية  املبادرات  تناول  و 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة و امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ����ش���واء مع 
اجلهات احلكومية اأو موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س  
املختلفة. كما مّتت مناق�شة التعاون بن جامعة 
البحث  جم���االت  يف  ال�شرطة  وكلية  االإم����ارات 
باالإ�شافة  االأه��م��ي��ة،  ذات  امل��ج��االت  يف  العلمي 

وو�شع  املحكمة"،  "املجلة  م��ب��ادرة  اإط���الق  اإىل 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  الأع�������ش���اء  وح���واف���ز  م���ك���اف���اآت 
الطرفن،  بن  البحثية  امل�شاريع  يف  امل�شاركن 
وت�شميم مبادرات تخدم اجلهتن وتعزز رعاية 
جامعة  واأن  �شيما  ال  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  امل��وه��وب��ن 
االإمارات ُتعّد اأول جامعة حت�شل على )118( 
براءة اخراع، وارتفاع نتائج موؤ�شراتها عاملياً يف 

جمال البحوث خا�شة يف اآخر �شنتن.
و�شع  على  حر�شهم  اجلانبان  اأك��د  اخلتام  ويف 
متا�شياً  الطرفن  ب��ن  لل�شراكة  ا�شراتيجية 
مع  مبادىء اخلم�شن حلكومة دولة االإمارات 
لتحقيق  وو�شع خارطة عمل  املتحدة،  العربية 

ال���راب���ع : املحرك  امل���ب���داأ  ب��خ��ا���ش��ة  ال��ت��ك��ام��ل و 
ال��رئ��ي�����ش��ي امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ل��ل��ن��م��و ه���و راأ�������س امل���ال 
الب�شري من خالل تطوير التعليم و ا�شتقطاب 
املواهب، وكذلك املبداأ ال�شاد�س تر�شيخ ال�شمعة 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل�����ك م���ن خ����الل ت��وح��ي��د اجلهود 
والعمل  االإمكانيات  من  امل�شركة  واال�شتفادة 
وكذلك  ل��ل��ق��ارات،  ع��اب��رة  موؤ�ش�شات  ب��ن��اء  على 
املبداأ ال�شابع التفوق الرقمي والتقني والعلمي 
للم�شاهمة  للمواهب،  الدولة عا�شمة  وتر�شيخ 
املوؤثرين  ال��ع��ل��م��اء وال���ق���ادة  يف خ��ل��ق ج��ي��ل م��ن 
ون�شر خُمرجات امل�شاريع البحثية يف املوؤمترات 

الدولية ومراكز االأبحاث عاملياً.

حاكم الفجرية ي�صتقبل عي�صى البلو�صي حل�صوله 
على الدكتوراه يف االقت�صاد واإدارة االأعمال

•• الفجرية-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية، يف ق�شر الرميلة، الدكتور 
عي�شى يون�س البلو�شي، حل�شوله على �شهادة الدكتوراه يف االقت�شاد واإدارة االأعمال، من جامعة مدريد امل�شتقلة مبملكة 
اإىل �شرح مف�شل عن حمتوى ر�شالة الدكتوراه واملوا�شيع التي ناق�شتها  اإ�شبانيا. وا�شتمع �شموه من عي�شى البلو�شي 
االإجناز  هذا  حتقيقه  له  �شموه  مباركا  ومكافحتها"،  االإرهابية  التنظيمات  حتليل  يف  اقت�شادي  "منوذج  عنوان  حتت 
العلمي، ومتنى له املزيد من التقدم والنجاح. من جانبه توجه عي�شى البلو�شي بال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو 
حاكم الفجرية على اال�شتقبال، وت�شجيع �شموه الأبناء الفجرية على موا�شلة حت�شيلهم العلمي واملعريف مبا ي�شهم يف 
دعم م�شرية الدولة يف �شتى املجاالت. ح�شر اللقاء �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان االأمريي بالفجرية.

•• الفجرية-وام:

اأّكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
اإحدى  ت�شكل  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية  اأهمية  على  الفجرية، 
امل�شتدامة،  االجتماعية  التنمية  عملية  يف  الرئي�شية  الدعائم 
حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإىل  م�شرياً 
ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية ، بتكثيف اجلهود 
اآفاق جديدة  وفتح  القطاعات،  ال�شراكات بن خمتلف  وتفعيل 

لتنمية العمل املجتمعي وحتقيق الغاية منه. 

الفجرية، يف مكتبه  �شمو ويل عهد  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بالديوان االأمريي، اأع�شاء جلنة امل�شوؤولية املجتمعية يف اإمارة 
خالل  �شموه  واط��ل��ع  مليح.  حممد  �شلطان  برئا�شة  الفجرية 
تعزيز  تت�شمن  ال��ت��ي  اللجنة،  وم��ه��ام  اأه����داف  على  االج��ت��م��اع 
وتبادل  واخلا�س،  احلكومي  القطاعن  بن  الفّعالة  ال�شراكة 
املعلومات واخلربات مبا ي�شهم يف تعزيز اال�شتثمارات امل�شركة 
الثقافية  واالأن�شطة  الربامج  التنموية، من خالل  امل�شاريع  يف 
املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  ت�شتهدف  ال��ت��ي  التعريفية  وال���ور����س 
�شمو  ووّج��ه  املواطنن.  وكبار  الهمم  واأ�شحاب  ال�شباب،  اأهمها 

ويل عهد الفجرية مبوا�شلة العمل يف املبادرات التي ت�شتقطب 
يف  اخل��ا���س  القطاع  وموؤ�ش�شات  الوطنية  ال�شركات  م�شاهمة 
ا�شتمراريتها  االإم��ارة، و�شمان  املجتمعية يف  امل�شوؤولية  ميادين 
لتحقيق اأف�شل النتائج. بدورهم، تقّدم اأع�شاء جلنة امل�شوؤولية 
بال�شكر  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل  �شمو  اإىل  بالفجرية،  املجتمعية 
مما  اللجنة،  لعمل  الدائمة  ومتابعته  �شمّوه  لدعم  واالمتنان 
ي�شكل دافًعا متجدًدا الإجناز اخلطط التنموية ال�شاملة يف اإمارة 
الفجرية. ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمّو 

ويل عهد الفجرية.

•• دبي-وام:

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
جمل�س دبي الأمن املنافذ احلدودية، 
املالحية  دبي  �شلطة مدينة  اأ�شدرت 
مبوؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
�شوابط  تعديل  ب�شاأن  ق��راراً  احل��رة، 
ت�شجيل وترخي�س الو�شائل البحرية 
امل���������ش����رية ع�����ن ُب����ع����د وا�����ش����راط����ات 

ت�شغيلها.
واأع������رب ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان اأح���م���د بن 
����ش���ل���ي���م، رئ���ي�������س م���وؤ����ش�������ش���ة امل����وان����ئ 
واجل����م����ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل������رة، عن 
�شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  خال�س 
ال�������ش���ي���خ م���ن�������ش���ور ب�����ن حم���م���د بن 
امل�شتمرة  ملتابعته  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
اجلهود  ك��اف��ة  بت�شخري  وتوجيهاته 

يف �شبيل توفري اأق�شى درجات االأمن 
واالأمان ورفع كفاءة وجاهزية املنافذ 
بحرفية  للتعامل  دب��ي  يف  واحل����دود 
واملتغريات  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع  ع��ال��ي��ة 
ال�شيا�شات  اأن  اإىل  م�شرياً  املحيطة، 
املجل�س  ي�شدرها  التي  والت�شريعات 
اأف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��م��ان  اإىل  ت��ه��دف 
اأعلى  ال��ع��امل��ي��ة وحت��ق��ي��ق  امل��م��ار���ش��ات 
درجات التن�شيق والتعاون مع اجلهات 

احلكومية املحلية واالحتادية.
واأ�شاف ابن �شليم: حتر�س موؤ�ش�شة 
احلرة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ 

م�����ن خ�������الل ����ش���ل���ط���ة م����دي����ن����ة دب����ي 
املالحية على تطوير وتنظيم واإدارة 
اأعلى  وف��ق  دب��ي  يف  البحري  القطاع 
الدولية،  املمار�شات  واأف�شل  املعايري 
ت�شتهدف  وا�شحة  روؤي��ة  وتعمل وفق 
اإي��ج��اد ق��ط��اع ب��ح��ري اآم���ن وم�شتدام 
و�شالمة  اأداء  ب���ك���ف���اءة  واالرت�����ق�����اء 
دبي  يف  البحري  القطاع  وتناف�شية 
بحرياً  م����رك����زاً  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ر���ش��ي��خ 

رئي�شياً يف العامل.
�شعيد  ال�����ش��ي��خ  اأ�����ش����ار  م����ن ج���ان���ب���ه، 
مكتوم،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  اأح���م���د  ب���ن 

ل�����ش��ل��ط��ة مدينة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ت�شجيل  ق��رار  اأن  اإىل  املالحية،  دب��ي 
وت���رخ���ي�������س وت�������ش���غ���ي���ل ال���و����ش���ائ���ل 
ال��ب��ح��ري��ة امل�����ش��رية ع���ن ب��ع��د وال���ذي 
الأمن  دب��ي  جمل�س  توجهات  ي��واك��ب 
املنافذ احلدودية، ا�شرط عدداً من 
الو�شائل  ب�����ش��اأن  الت�شغيل  ���ش��واب��ط 
ال���ب���ح���ري���ة امل���������ش����رية ع�����ن ب����ع����د؛ يف 
املعاهدات  لكافة  االمتثال  مقدمتها 
وال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ن ال�����ش��ادرة عن 
املنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق 
ال�شالمة  جل��ن��ة  تعميم  مب��خ��رج��ات 

البحرية وتعديالته، بجانب التن�شيق 
واحل�شول على موافقة م�شبقة من 
واأوقات  اأماكن  ب�شاأن  ال�شلطة  جانب 
امل�شرية  البحرية  ال��و���ش��ائ��ل  ت�شغيل 
ب��ع��د ل�����ش��م��ان ���ش��الم��ة املالحة  ع���ن 
ال��ب��ح��ري��ة داخ����ل م��ي��اه اإم������ارة دبي. 
اأن  مكتوم  اآل  �شعيد  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
ت���وف���ري تقرير  ي��ن�����ّس ع��ل��ى  ال���ق���رار 
ف��ح�����س و���ش��ه��ادة ���ش��الم��ة م���ن هيئة 
ت�شغيل  �شالمة  توؤكد  معتمدة  فنية 
ُبعد يف جميع الظروف  الو�شيلة عن 
االعتيادية اأو الطارئة التي قد توؤدي 

وال�شيطرة  االت�������ش���ال  ف���ق���دان  اإىل 
الو�شيلة  ت�شغيل  �شرورة  مع  عليها، 
املمار�شات  الأف�����ش��ل  وف��ق��اً  ال��ب��ح��ري��ة 
ال���ع���امل���ي���ة واال�����ش����ر�����ش����اد مب���دون���ات 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ة،  الت�شغيل 
�شامل  خماطر  تقييم  تقرير  توفري 
عمل  لطبيعة  وفقاً  املُ�شغِّل  ِقَبل  من 
ت�شغيل  وم��ن��ط��ق��ة  ال��و���ش��ي��ل��ة  وح��ج��م 
ُبعد  ع��ن  املُ�����ش��رّية  البحرية  الو�شيلة 
وا�شتمل  ال�����ش��ل��ط��ة.  م���ن  واع���ت���م���اده 
ال���ق���رار ع��ل��ى ����ش���رورة وج����ود تاأمن 
عن  للتعوي�س  ال��و���ش��ي��ل��ة  ع��ل��ى  ك���ايف 

ت�����ش��ب��ب��ه من  اأو م���ا ق���د  ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا 
مادية،  اأ���ش��رار  اأو  �شخ�شية  ح���وادث 
على اأال تقل قيمة التغطية للحادث 
ال��واح��د عن 10 مالين دره��م، مع 
�شرورة االمتثال لكافة اال�شراطات 
عن  ال�شلطة  حتددها  التي  واملعايري 
البحرية  الو�شائل  وت�شغيل  جتربة 

املُ�شرّية عن ُبعد.
واأكد املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة 
دب���ي امل��الح��ي��ة ���ش��رورة اإع����داد خطة 
املخاطر  ع���ل���ى  ت�����ش��ت��م��ل  ل���ل���ط���وارئ 
البحرية  الو�شائل  لت�شغيل  املحتملة 

حاالت  يف  تفعيلها  وكيفية  ُبعد  ع��ن 
املرافق  توفري  عن  ف�شاًل  الطوارئ، 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ال����الزم����ة وت���زوي���ده���ا 
واال�شت�شعار  االت�شال  اأجهزه  بكافة 
والليلية  ال���ن���ه���اري���ة  وال����ك����ام����ريات 
وُيطبق  االآم�����ن.  الت�شغيل  ل�����ش��م��ان 
القرار اجلديد على كل من الو�شائل 
البحرية الرفيهية املُ�شرّية عن ُبعد، 
ت�شتخدم  ال��ت��ي  البحرية  وال��و���ش��ائ��ل 
واملراقبة  وال���ت���ج���ارب  االأب����ح����اث  يف 
�شمن مناطق جغرافية حمددة من 
ال�����ش��ل��ط��ة، وو���ش��ائ��ل ن��ق��ل ال���رك���اب اأو 
مناطق  �شمن  تبحر  التي  الب�شائع 
م��ائ��ي��ة وخ���ط���وط م��الح��ي��ة حمددة 
اإىل  منوهاً  ال�شلطة،  م��ن  ومعتمدة 
الو�شائل  ع��ل��ى  ي�����ش��ري  ال  ال��ق��رار  اأن 
كانت  مهما  القيادة  ذات��ي��ة  البحرية 

قيا�شاتها اأو الغاية من ا�شتخدامها.

•• اأبوظبي – الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة 
خالل  من  والنقل،  البلديات  ل��دائ��رة 
اإدارة  يف  ممثاًل  امل��دن  تخطيط  قطاع 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة، ور�شة 
توعوية افرا�شية للعاملن يف قطاع 
"ال�شالمة  ب��ع��ن��وان  واالإن�����ش��اء  ال��ب��ن��اء 
لالإجهاد  "ال  حملة  �شمن  احلر"  يف 
وزارة  مع  بالتعاون  وذل��ك  احلراري"، 

وموانئ  وال��ت��وط��ن،  الب�شرية  امل���وارد 
للتجارة  الوطنية  واملوؤ�ش�شة  اأبوظبي، 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،NTPE واالإمن�����اء 

�شركات من القطاع اخلا�س.
وهدفت الور�شة اإىل توعية العاملن يف 
العمل  مبخاطر  االإن�شاء  البناء  قطاع 
للقرار  تنفيذاً  الظهرية،  فرة  خالل 
�شاأن  يف   )2015 ل�شنة   401( رق��م 
الظهرية،  العمل وقت  �شاعات  حتديد 
ال�شادر من قبل وزارة املوارد الب�شرية 

ل��دول��ة االم����ارات العربية  وال��ت��وط��ن 
حتدد  ب���اأن  يقت�شي  وال����ذي  امل��ت��ح��دة، 
توؤدى  ال��ت��ي  ل��الأع��م��ال  العمل  �شاعات 
االأماكن  وف���ى  ال�����ش��م�����س  اأ���ش��ع��ة  حت���ت 
املك�شوفة من ال�شاعة 12:30  ظهراً 
ملدة  وي�����ش��ت��م��ر  ع�����ش��راً،   3:00 ح��ت��ى 
يونيو   15 م��ن  اع��ت��ب��اراً  �شهور  ثالثة 

اإىل  15 �شبتمرب �شنوياً.
�شركات  اأ����ش���ح���اب  ال���ور����ش���ة  وح���ث���ت 
املقاوالت والعاملن فيها على االلتزام 

ال�شالمة  على  للحفاظ  ال��ق��رار  بهذا 
مواقع  يف  للعاملن  املهنية  وال�شحة 

البناء واالإن�شاء.
وركزت الور�شة على التوعية مبخاطر 
ال��ع��م��ل اأث����ن����اء ف����رة ال���ظ���ه���رية وقت 
ارت����ف����اع درج������ة ح�������رارة اجل�����و خالل 
ف�������ش���ل ال�������ش���ي���ف وط��������رق ال���وق���اي���ة 
احلاالت  م��ع  التعامل  وكيفية  منها، 
الطارئة، كما مت الركيز كذلك على 
ط��رق العمل االآم���ن، و���ش��رورة توزيع 

حم��ال��ي��ل ال���روي���ة ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ن يف 
االإجهاد  اأعرا�س  على  للتغلب  املواقع 

احلراري.
جدير بالذكر اأن قانون وقف العمل يف 
ال�شيف  الظهرية خالل ف�شل  اأوق��ات 
التي  الوقائية  االإج���راءات  من  يعترب 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز 
حيث  اأجمع،  العامل  دول  بن  املتحدة 
خ�شو�شاً  ال�شركات،  جميع  اإل��زام  يتم 
�شركات املقاوالت، بوقف العمل متاماً 

خ����الل ف����رة ال���ظ���ه���رية ط�����وال مدة 
اأ�شهر، كما يتم فر�س غرامات  ثالثة 

ق��ا���ش��ي��ة ج�����داً ع��ل��ى ال�������ش���رك���ات التي 
وذلك  والقوانن،  التعليمات  تتجاوز 

حفاظاً على �شالمة و�شحة العاملن 
يف مواقع البناء واالإن�شاء.

حممد ال�صرقي ي�صتقبل اأع�صاء جلنة امل�صوؤولية 
املجتمعية بالفجرية ويطلع على خططها ومبادراتها

بتوجيهات من�شور بن حممد 

دبي املالحية تقر �صوابط ت�صغيلية جديدة للو�صائل البحرية امل�صرية عن بعد

�شمن حملة »ل لاإجهاد احلراري« وحتت عنوان »ال�شامة يف احلر« 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة افرتا�صية لتوعوية العاملني يف البناء واالإن�صاء مبخاطر العمل خالل الظهرية

جامعة االإمارات تبحث التعاون العلمي 
والبحثي مع كلية ال�صرطة باأبوظبي

اخلارجية تت�صلم ن�صخة من 
اأوراق اعتماد �صفري رومانيا

•• اأبوظبي-وام:

ت�شّلم �شعادة عبداهلل حممد البلوكي، وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املرا�شم باالإنابة يف ديوان 
عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة بوغدان اأوكتافيان باديكا، 
�شفري رومانيا لدى الدولة. ومتّنى وكيل الوزارة امل�شاعد باالإنابة لل�شفري الروماين التوفيق 

والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بن دولة االإمارات وبالده.
ب��الده لدى دول��ة االإم���ارات ملا  اأع��رب �شفري رومانيا اجلديد عن �شعادته بتمثيل  من جانبه 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال�شيا�شة  ظ��ّل  يف  مرموقة  ودولية  اإقليمية  مكانة  من  به  حتظى 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

البحري يف دبي وفق اأعلى املعايري واأف�صل املمار�صات الدولية  القطاع  واإدارة  وتنظيم  تطوير  على  نعمل   -  : �صلّيم  بن  • �صلطان 
• �صعيد بن اأحمد اآل مكتوم: - اأهمية اإعداد خطة للطوارئ ت�صمل املخاطر املحتملة لت�صغيل الو�صائل البحرية عن ُبعد وكيفية تفعيلها يف حاالت الطوارئ 

اإعالن عن حتول من �صركة ذ.م.م
 اىل �صركة م�صاهمة خا�صة

ذات  �شركة  وه��ي  ذ.م.م،  البحرية  للخدمات  ل��ي��وا  �شركة  تعلن 
م�����ش��وؤول��ي��ة حم������دودة م�����ش��ج��ل��ة وحت���م���ل رخ�����ش��ة جت���اري���ة رق��م

االقت�شادية  التنمية  دائرة  عن  �شادرة   ،  CN-1000587
من  تتحول  �شوف  ال�شركة  باأن  لدائنيها  )"ال�شركة"(  باأبوظبي 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة م�شاهمة خا�شة وفقا 
ملر�شوم بقانون احتادي - رقم 32 ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شركات 

التجارية )"قانون ال�شركات"( مادة )275(.

بناًء عليه، فاإنه وفقاً لّن�س املادة 280 من قانون ال�شركات، تدعو 
ال�شركة لدائنيها، خالل فرة ال جتاوز )30( ثالثن يوماً من 
ت��اري��خ ه��ذا االإع����الن، يف ح��ال��ة وج���ود اع��را���س على التحويل، 
املثبتة لديونهم  امل�شتندات  ال�شركة جميع  لت�شليم  يتقدموا  باأن 

لعناية ال�شيد ابن ثوما�س، بريد الكروين:
ال�شركة  مقر   fm@khalidfarajshipping.com  
جزيرة ابوظبي، �شرق 19_2 مبنى ال�شيد حممد فرج حممد 
 30249- �س.ب   0097126679390 تليفون:  م�شعود، 

اأبو ظبي- االإمارات العربية املتحدة.

�شركة ليوا للخدمات البحرية ذ.م.م

 Conversion of a company

from an LLC to PrJSC

Liwa Marine Services L.L.C, a limited liability company 
duly registered with trade license No. CN-1000587, as 
issued by the Abu Dhabi Department of Economic 
Development (the “Company”) hereby notifies its 
creditors that the Company will be converting from 
a limited liability company to private joint stock 
company based on Federal Decree Law No. 32 of 2021 
on Commercial Companies (the “CCL”) article (275).

Therefore, and in accordance with article (280) of the 
CCL, the Company invites its creditors, in case of any 
objection on the conversion, to send all the documents 
supporting their debts within a period not exceeding 
(30) thirty days from the date of this announcement to 
Mr. Abin Thomas E-mail:
fm@khalidfarajshipping.com- Address: C-142, 
Mohamed Faraj Almehairbi Building, Al Nahyan 
Street, Abu Dhabi, UAE Tel: 0097126679390, PO Box 
30249, Abu Dhabi, UAE. 

Liwa Marine Services L.L.C
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اأخبـار الإمـارات
�صلطان بن اأحمد القا�صمي ي�صهد توقيع اتفاقية تعاون بني دائرة اخلدمات االجتماعية وم�صت�صفى االأ�صنان اجلامعي

•• ال�شارقة-وام:

القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة، ظ��ه��ر اأم�س 
االأربعاء توقيع اتفاقية تعاون بن دائرة اخلدمات االجتماعية 
الطبية  اخلدمات  تقدمي  ب�شاأن  اجلامعي  االأ�شنان  وم�شت�شفى 
ال�شارقة  اإم��ارة  املواطنن يف  ال�شن  لكبار  لالأ�شنان  والعالجية 

وذلك يف مكتب �شموه باجلامعة.
�شعادة عفاف  االجتماعية  دائ��رة اخلدمات  االتفاقية عن  وقع 
ابراهيم املري رئي�س الدائرة وعن م�شت�شفى االأ�شنان اجلامعي 

الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة.
املجاالت  يف  ال��ت��ع��اون  على  ال��ط��رف��ان  يتفق  لالتفاقية  ووف��ق��اً 

االآتية:
املوؤ�ش�شية  والتجارب  واخلربات  املعرفة  تبادل  اأطر  تعزيز   .1
ال��درا���ش��ات واالإح�����ش��ائ��ي��ات ذات العالقة  ون��ت��ائ��ج  وامل��ع��ل��وم��ات 
ب��اخ��ت�����ش��ا���س ك���ل ط���رف م���ن ال��ط��رف��ن ب��رع��اي��ة ك��ب��ار ال�شن 

وعالجهم.
والندوات  العمل  وور����س  امل��وؤمت��رات  تنظيم  يف  ال��ت��ع��اون   .2
املتخ�ش�شة مبا ي�شهم يف العمل االجتماعي واإمكانية تطبيقها 

يف خدمة فئة كبار ال�شن امل�شتهدفة يف هذه االتفاقية.

مكانة  وت��ع��زز  تدعم  م�شركة  وم�شاريع  ب��رام��ج  تنظيم   .3
االإمارة فيما يخ�س قطاع خدمة املجتمع.

4. حتقيق املنفعة املتبادلة من خالل العمل امل�شرك لتح�شن 
بهم  واالعتناء  ال�شن  كبار  بعالج  املتعلقة  اخل��دم��ات  وتطوير 

ورعايتهم.
اخلدمات  بتقدمي  الطرفن  التزامات  االتفاقية  ت�شمنت  كما 
اإمارة  يف  املواطنن  ال�شن  لكبار  لالأ�شنان  والعالجية  الطبية 
الكوادر  وت��دري��ب  البيانات  قواعد  توفري  خ��الل  من  ال�شارقة 
اخلدمات  وت��ق��دمي  واإج��راءات��ه��م  احل���االت  ومتابعة  االإداري�����ة 

واإجراء الفحو�شات وغريها.

�صلطان بن اأحمد القا�صمي ي�صهد حفل تخريج طلبة الدرا�صات العليا بجامعة ال�صارقة

•• ال�شارقة - وام:

حاكم  ن��ائ��ب  القا�شمي،  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
االأربعاء، حفل تخريج طلبة  ام�س  ال�شارقة، �شباح  رئي�س جامعة  ال�شارقة، 

الدرا�شات العليا بجامعة ال�شارقة، وذلك يف قاعة املدينة اجلامعية.
القا�شمي، كلمة قال فيها  اأحمد بن �شلطان  ال�شيخ �شلطان بن  واألقى �شمو 
اجلدد  العلماء  من  كوكبة  للعامل  اأزف  ب��اأن  فخر  وكلي  اليوم  بينكم  )اأق��ف 
من  للراحة  �شيخلدون  واأنهم  امل�شوار،  اأنهوا  قد  باأنهم  غريهم  ظّن  الذين 
بعد التعب، ولكنني على ثقة باأنكم تدركون باأنها مرحلة جديدة من مراحل 
التي  بها موؤ�ش�شاتكم  املرة على علٍم وب�شريٍة تخدمون  العطاء، مبنية هذه 

اأتيتم منها اأو التي �شتذهبون اإليها (.
اأهمية االأخذ باأدوارهم  اإىل  وخاطب �شموه اخلريجن واخلريجات، م�شرياً 
يف ن�شر العلم واحلّث على طلبه، وم�شاعدة زمالئهم االآخرين، قائاًل �شموه 
حت�شلتم  التي  املعرفة  ب��ث  يف  ق��دم��اً  امل�شي  منكم  اأط��ل��ب  اأن  يل  ا�شمحوا   :
العلمية،  امل��ج��الت  يف  بحوثكم  اأن�����ش��روا  املختلفة،  تخ�ش�شاتكم  يف  عليها 
االأهمية الكربى  اأ�شيعوا بن زمالئكم  قّدموا حما�شراٍت، وور�س تدريبية، 

قد  تكونوا  بذلك  م�شادره،  من  العلم  نهل  على  وحثوهم  العليا،  للدرا�شات 
اأديتم زكاة علمكم.

وهناأ �شموه يف كلمته اخلريجن واخلريجات، مباركاً لهم ما حت�شلوا عليه 
من درجات علمية، وذويهم لدورهم يف دعمهم والوقوف معهم يف رحلة العلم، 
اليوم  اأوطانكم   ( اإىل اخلريجن واخلريجات بقوله  واختتم �شموه ر�شالته 
تزهو بكم، الأنكم �شتكملون م�شرية االإجنازات، حُمافظن على املكت�شبات، يف 

ظل اأخل�س القيادات(.
من جانبه اأعرب الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة فى 
�شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  عن  له  كلمة 
حلفل  الكرمية  �شموه  ورعاية  للجامعة  امل�شتمر  �شموه  دعم  على  القا�شمي 

التخريج وت�شريفه وتكرمي اخلريجن واخلريجات.
وتناول مدير اجلامعة يف كلمته جناح االأهداف التي و�شعها �شاحب ال�شمو 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الكوادر  تاأهيل  على  اجلامعة  حر�س  يف  ال�شارقة،  جامعة  موؤ�ش�س  ال�شارقة، 
للتو�شع يف  والتخطيط  املختلفة،  التخ�ش�شات  العليا يف  العلمية  بالدرجات 
مكانًة كربى  ال�شارقة  تبوئ جامعة  الكبري يف  االأث��ر  له  كان  الربامج، مما 

العايل على  والدبلوم  واملاج�شتري  الدكتوراه  برامج  بن اجلامعات يف طرح 
م�شتوى الدولة، حيث ارتفع عدد الربامج التي تطرحها اإىل 68 برناجماً، 

وعدد طلبة الدرا�شات العليا اإىل 3000 طالباً وطالبة.
واخلريجات  اخلريجن  اإىل  كلمة  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  ووّج���ه 
التي تعي�شونها  اإن م�شاعر الفخر   : التخرج قائاًل  هناأهم فيها وب��ارك لهم 
للتقدم  الجتهادكم  عملية  نتيجة  بها  باالإح�شا�س  اجلميع  وي�شارككم  االآن 
من  رحلة  يف  تن�شئتكم  حل�شن  طبيعية  ونتيجة  العلمية،  اأهدافكم  وحتقيق 

البذل والعطاء التي قدمها اآباوؤكم واأمهاتكم واأولياء اأموركم(.
الأولياء  و�شكراً  وتقديراً  اإج��الاًل  الوقوف  اإىل  ودعا اخلريجن واخلريجات 

اأمورهم، وامل�شوؤولن عن تعليمهم.
والتقدير  ال�شكر  فيها  ق��دم  كلمة  احل��م��ودي  حممد  خليفة  اخلريج  واأل��ق��ى 
للعلم  املتوا�شل  �شموه  لدعم  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان 
التعليم  عرب  واملجتمع  باالإن�شان  لالرتقاء  الثاقبة  �شموه  وروؤي��ة  واملعرفة، 

وتاأ�شي�س واإن�شاء �شروح العلم ودوره املتنوعة واملتكاملة.
�شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  ق��دم  كما 
ال�شارقة يف خمتلف املجاالت، وت�شريف  القا�شمي، على دعم �شموه جلامعة 

�شموه وتكرمي اخلريجن واخلريجات.
واأعرب عن فخر كل من در�َس بجامعة ال�شارقة، ال�شرح العلمي الكبري، الذي 
اأ�شبح منارة علٍم ومركز اإ�شعاٍع للوطن واالأمة، م�شرياً اإىل اجلهود الكبرية 
رحلة  تكللت  حتى  االأم��ور  واأول��ي��اء  واأ�شاتذتها،  اجلامعة  اإدارة  قدمتها  التي 

العلم بالتخرج.
اأح��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي بت�شليم  وت��ف�����ش��ل �شمو ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن 
وطالبة  طالباً   441 عددهم  بلغ  حيث  �شهاداتهم،  واخلريجات  اخلريجن 
ال�شريعة  ك��ل��ي��ات:  م��ن  ال��ع��ايل  وال��دب��ل��وم  واملاج�شتري  ال��دك��ت��وراه  ل��درج��ات 
واإدارة  واالجتماعية،  االإن�شانية  والعلوم  واالآداب  االإ�شالمية،  وال��درا���ش��ات 
االأ�شنان، والعلوم  االأعمال، والهند�شة، والقانون، واالت�شال، والطب، وطب 

ال�شحية، وال�شيدلة، والعلوم، واحلو�شبة واملعلوماتية.
ح�شر حفل التخريج كل من: ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي مدير دائرة 
القا�شمي  �شامل  بن  بن عبداهلل  �شلطان  وال�شيخ  والقرى،  ال�شواحي  �شوؤون 
مدير دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية، وعدد من كبار امل�شوؤولن روؤ�شاء 
الدوائر احلكومية، وال�شادة اأع�شاء جمل�س اأمناء اجلامعة وجمع من اأولياء 

اأمور اخلريجن واخلريجات.

مركز النقل املتكامل: بدء تطبيق الالئحة التنفيذية اخلا�صة بت�صغيل خدمات نقل الركاب باحلافالت يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن م��رك��ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع ل��دائ��رة البلديات 
والنقل، عن بدء تطبيق الالئحة التنفيذية اخلا�شة بت�شغيل خدمات نقل 
و�شالمة  اأم��ن  م�شتوى  رف��ع  اإىل  والهادفة  االإم���ارة،  يف  باحلافالت  ال��رك��اب 
املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  نقل  ن�شاط  وتنظيم  باحلافالت،  الركاب  نقل 
وتو�شيح  العامة،  واحل��اف��الت  ال�شياحية  واحل��اف��الت  اخلا�شة  واحل��اف��الت 
تطبيق  ياأتي  القطاع.  هذا  يف  العاملة  اجلهات  جميع  وواجبات  م�شوؤوليات 
الالئحة �شمن اجلهود املتوا�شلة التي يبذلها املركز الإر�شاء بيئة نقل اآمنة 
وم�شتدامة ترتقي بجودة اخلدمات املقدمة الأفراد املجتمع وتدعم التنمية 

املحلية باأبعادها املختلفة.
ويف اإطار �شعيه امل�شتمر لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة لالأفراد وال�شركات 
اإمارة  الرقمي يف  التحول  ودع��م م�شرية  النقل اجلماعي  العاملة يف جمال 
ن�شاط نقل  اأن جميع اخلدمات اخلا�شة مبزاولة  اإىل  املركز  اأ�شار  اأبوظبي، 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  الأح��ك��ام  وف��ق��اً  م��ت��وف��رة،  �شتكون  ب��احل��اف��الت  ال��رك��اب 
اأبوظبي  املتكاملة الإم��ارة  اأ�شاطيل  ملن�شة  االإلكروين  املوقع  اجلديدة، على 

.https://asateel.itc.gov.ae "اأ�شاطيل"، 
تتبع  ب��ربجم��ي��ات  ترتبط  اإل��ك��رون��ي��ة  منظومة  "اأ�شاطيل"  من�شة  وُت��ع��ُد 
خالل  م��ن  املركبات  موقع  معرفة  اإمكانية  تتيح  مركزية  بيانات  وق��اع��دة 
بتنظيم  املعنية  اجلهات  تدعم  حيث  االإلكرونية،  التتبع  باأجهزة  االت�شال 
العمليات  وتنظيم  اآين  ب�شكل  مواقعها  لها وحتديد  التابعة  املركبات  حركة 
حيث  وامل���رور،  ال�شري  بقواعد  ال�شائقن  ال��ت��زام  م��دى  ومراقبة  الت�شغيلية 
تهدف اإىل تعزيز االأمن وال�شالمة على الطرقات، ومتكن من حتليل بيانات 
البيانات يف عمليات التخطيط واتخاذ القرارات  حركة املركبات وا�شتخدام 
االأ�شاطيل  م�شغلي  من  بكل  اخلا�شة  االأداء  موؤ�شرات  وا�شتخراج  املنا�شبة، 
���ش��واء بركيب  املن�شة  م��ع  ال��رب��ط  املن�شة  ا���ش��راط��ات  وم��ن  وال�����ش��ائ��ق��ن. 
اإلكروين يف املركبات وربطها باملنظومة االإلكرونية  وت�شغيل اأجهزة تتبع 
اأو بربط االأجهزة اأو االأنظمة امل�شتخدمة يف املركبة، على اأن تكون االأجهزة 

امل�شتخدمة وت�شغيلها و�شيانتها متوافقة مع املتطلبات الفنية املعتمدة.
هذا وت�شري اأحكام الالئحة التنفيذية اخلا�شة بت�شغيل خدمات نقل الركاب 
باحلافالت يف اإمارة اأبوظبي على جميع م�شغلي نقل الركاب باحلافالت يف 
االإم��ارة وعلى احلافالت امل�شجلة خارج االإم��ارة وامل�شغلة فيها. وتتكون من 
وا�شراطات  باحلافالت،  الركاب  نقل  اأن�شطة  ملمار�شة  املنظمة  ال�شوابط 
مزاولة هذه االأن�شطة، ومتطلبات اإ�شدار ت�شاريح �شائقي احلافالت العامة 

وال�شياحية، ف�شاًل عن املوا�شفات القيا�شية للحافالت واملخالفات والغرامات 
املرتبة على عدم االلتزام باأحكامها، كما وتخلو الالئحة من الر�شوم وتقدم 
من  اأي  مزاولة  الالئحة  وحظرت  جم��اين.  ب�شكل  الت�شاريح  خدمات  كافة 
ت�شغيل  اأو  ال�شركات  اأو  املوؤ�ش�شات  قبل  من  باحلافالت  الركاب  نقل  اأن�شطة 
اأي حافلة نقل ركاب باإمارة اأبوظبي من دون احل�شول على ت�شريح م�شبق 
للحافالت  الت�شريح  للمركز  اأج����ازت  ح��ن  يف  املتكامل،  النقل  م��رك��ز  م��ن 
لعدٍد  ملدد خمتلفة. ف�شال عن حتديدها  بالت�شغيل  االإم��ارة  خ��ارج  امل�شجلة 
من اال�شراطات االأخ��رى الواجب االلتزام بها، ويف الوقت نف�شه ، حظرت 
الالئحة ت�شغيل احلافالت غري املزودة باأنظمة تكييف للهواء، اأو تلك التي 

غري مطابقة للموا�شفات واملعايري املعتمدة من دائرة البلديات والنقل.
ويف هذا ال�شياق، دعا مركز النقل املتكامل جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي 
اأي من املهن ذات ال�شلة،  اأو  اأن�شطة نقل الركاب باحلافالت  اأي من  ت��زاول 
اإىل العمل على توفري كافة املتطلبات وفقاً ملا جاء يف اأحكام هذه الالئحة، 

والتقدم بطلب احل�شول على رخ�شة ت�شغيلية من املركز وت�شريح ت�شغيل 
العامة  احل��اف��الت  ل�شائقي  �شائق"  مهنة  "ت�شريح  وا�شتخراج  حافلة  لكل 
اخلدمات  اأن  اإىل  م�شرياً  الت�شريح،  طالبة  للمن�شاأة  التابعة  وال�شياحية 

اخلا�شة بهذا الن�شاط متوفرة �شمن املوقع االإلكروين ملن�شة "اأ�شاطيل".
وبالن�شبة ملن لديهم ت�شريح �شابق �شادر من مركز النقل املتكامل وال يزال 
�شاري ال�شالحية ف�شيتم العمل به ولكن عند انتهاء �شالحيته يتوجب على 
�شاحب الت�شريح املنتهي ال�شالحية التقدم بطلب جتديد الت�شريح ح�شب 
ال�شروط الواردة �شمن الالئحة التنفيذية. كما يتعن على اجلهات امل�شغلة 

توفري املتطلبات التقنية والفنية ل�شمان االأمن وال�شالمة.
امل�شغلة  ت��اأم��ن م��ن قبل ال�شركات  ب��ن اال���ش��راط��ات االأخ���رى توفري  وم��ن 
يغطي ال�شائق والركاب، اإ�شافة اإىل االحتفاظ ب�شجالت منتظمة تبن عدد 
�شاعات العمل والقيادة واال�شراحة، وو�شع برامج مف�شلة لل�شيانة الدورية 

للحافالت، واإيقاف احلافالت يف االأماكن امل�شرح لها.
القطاع  ه��ذا  العاملة يف  واجل��ه��ات  ال�شركات  �شيمنح  اأن��ه  املركز  واأع��ل��ن  ه��ذا 
اأحكام  يتما�شى مع  اأو�شاعها مبا  لتعديل   2022 �شبتمرب   15 مهلة حتى 

ومتطلبات وا�شراطات الالئحة.
التي �شتركها الالئحة على  االإيجابية،  االآث��ار  اإىل  املركز  اإىل ذلك، تطرق 
قطاع نقل الركاب باحلافالت، قائاًل اإنها تعزز اأمن و�شالمة الركاب وت�شجع 
ال�شركات  الركاب، وحتمي حقوق  ال�شركات على اال�شتثمار يف م�شاريع نقل 
الت�شدي  ع��ن  ف�شاًل  لها،  املرخ�س  غ��ري  تلك  م��ن  القطاع  ه��ذا  يف  العاملة 
لعمليات نقل الركاب بو�شائل نقل غري �شرعية وغري م�شرحة ملا يف ذلك من 
خطر على اأمن و�شالمة الركاب ، كما ت�شهم الالئحة اجلديدة يف احلد من 
واإتاحة خيارات نقل متعددة للجمهور وبحافالت تتمتع  املرورية  احلوادث 

مبزايا وموا�شفات حديثة ومبعايري بيئية عالية.
هذا ويتوىل مراقبي ق�شم رقابة النقل اجلماعي يف اإدارة النقل باحلافالت 
مبركز النقل املتكامل مهمة الرقابة واالإ�شراف على تطبيق اأحكام الالئحة 
ولهم يف �شبيل ذلك �شبط املخالفات وطلب اإبراز الت�شريح الالزم لتقدمي 
خدمة نقل الركاب باحلافالت واال�شتعانة بال�شرطة متى تطلب االأمر ذلك. 
املخالفن  التهاون مع  املتكامل على عدم  النقل  اأك��د مركز  ذل��ك،  اأثناء  ويف 
نقل  بن�شاط  ت�شر  جت��اوزات  واأي  الالئحة  ومتطلبات  وا�شراطات  الأحكام 
بذات  منوهاً  الركاب،  و�شالمة  اأم��ن  م�شتوى  يف  وتوؤثر  باحلافالت  الركاب 
ل�شمان  العالقة  اأ�شحاب  اال�شراتيجين  ال�شركاء  جهود  بت�شافر  الوقت 
التطبيق االأمثل الأحكام و�شوابط وا�شراطات الالئحة مبا يخدم املتعاملن 

وامل�شلحة العامة على الوجه االأف�شل.

اليوم.. بدء فرتة حظر تعامالت 
مطلعي ال�صركات املدرجة

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة اأن ف���رة ح��ظ��ر ت��ع��ام��الت مطلعي 
ال�شركات املُدرجة �شتبداأ اعتباراً من اليوم اخلمي�س.

وذكر ال�شوق - يف تعميم اأم�س ب�شاأن فرة احلظر اخلا�شة بتداول املطلعن 
املالية  البيانات  عن  الكامل  االإف�شاح  حلن  �شت�شتمر  احلظر  ف��رة  اأن   -

للربع الثاين من العام اجلاري 2022.
واأو�شح ال�شوق اأن هذا القرار �شيعمم على جميع ال�شركات املُدرجة وجميع 
االإدارات والو�شطاء املعتمدين وامل�شتثمرين لدى ال�شوق ..داعيا ال�شركات 
موقع  على  ال�شركة  وملف  املطلعن  بيانات  حتديث  �شرورة  اإىل  املُ��درج��ة 

ال�شوق االإلكروين ب�شكل فوري يف حال حدوث اأي تغيريات.
والت�شويات  واملقا�شة  بالتداول  اخلا�س  النظام  من   14 رق��م  امل��ادة  ووف��ق 
االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  من  املالية  االأوراق  وحفظ  امللكية  ونقل 
اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  على  يحظر   ،2001 ل�شنة  وال�شلع  املالية 
من  اأي  اأو  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا  ال�ش�وق  ف�ي  املالية  اأوراق��ه��ا  املُ��درج��ة  ال�شركة 
بنف�شه  التعامل  لل�شركة  اجل��وه��ري��ة  املعلومات  على  املطلعن  املوظفن 
االأوراق  غ��ريه يف  اأخ��رى حل�شاب  ب��اأي �شفة  اأو  الغري  بوا�شطة  اأو حل�شابه 
املالية لل�شركة ذاتها اأو ال�شركة االأم اأو التابعة اأو ال�شقيقة اأو احلليفة لتلك 
قبل  ال�شوق،  اأوراق��ه��ا يف  ال�شركات مدرجة  من هذه  اأي��اً  كانت  اإذا  ال�شركة، 
15 خم�شة ع�شر يوماً من نهاية الفرة املالية الربعية اأو الن�شف ال�شنوية 
حول  اآخ��ر  تعميم  ويف  املالية.  البيانات  ع��ن  االإف�����ش��اح  وحل��ن  ال�شنوية  اأو 
ال�شوق  اأك��د  اجل��اري،  العام  الثاين من  للربع  امل��ايل  التقرير  االإف�شاح عن 
على �شرورة تزويده بالبيانات املالية الربع �شنوية املراجعة من قبل مدقق 
انتهاء  تاريخ  من  يوماً   45 اأق�شاها  املُدرجة خالل مدة  ال�شركة  ح�شابات 
مناق�شات  تقرير  اأو  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  تقرير  بها  مرفق  املعني  الربع 
اأن  الب��د  املدرجة  ال�شركات  اأن  ال�شوق  واأو���ش��ح  موقعة.  التنفيذية  اإدارت��ه��ا 
وفقاً  التداول  جل�شة  بعد  اأو  قبل  اإما  املالية  البيانات  عن  باالإف�شاح  تلتزم 
الإر�شادات االإف�شاح لل�شركات امل�شاهمة العامة واخلا�شة ال�شادر من �شوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية. واأكد ال�شوق على �شرورة التزام ال�شركات املدرجة 
باإعداد بياناتها املالية املعتمدة من اإدارتها التنفيذية وفقاً ملعايري التقارير 
اأ�شواق  يف  املدرجة  ال�شركات  تبداأ  اأن  املقرر  ومن   .IFRS الدولية  املالية 
من  االأول  للن�شف  املالية  ونتائجها  بياناتها  عن  االإف�شاح  يف  املحلية  املال 

العام اجلاري بعد نهاية �شهر يونيو اجلاري.
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري 267،653 فح�صا ك�صفت عن 1،395 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا و1،023 حالة �صفاء 
حماكم دبي ت�صتقبل وفدًا من حكومة دبي الذكية لالطالع على اأف�صل 

املمار�صات يف جمال اإدارة ال�صراكة املوؤ�ص�صية
•• دبي –الفجر:

من  وف��داً  دبي  مبحاكم  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  اال�شراتيجية  اإدارة  ا�شتقبلت 
اإدارة ال�شراكة  حكومة دبي الذكية لالطالع على اأف�شل املمار�شات يف جمال 
املحاكم  ب��ن  امل��ع��ريف  وال��ت��ب��ادل  امل�شرك  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  وذل���ك يف  املوؤ�ش�شية، 
واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف الدولة، وياأتي ذلك حر�شاً من حماكم دبي 
املرجوة يف تعزيز  اأهدافها  على على تنفيذ خططها اال�شراتيجية وحتقيق 

العالقات والتعاون بن املوؤ�ش�شات.  
اأن��ه مت  دب��ي  امل��اج��د رئي�س ق�شم اجل���ودة يف حماكم  االآن�شة علياء  واأو���ش��ح��ت 
اأهداف  على  واالط���الع  دب��ي،  حماكم  �شركاء  عالقة  اإدارة  منهجية  مناق�شة 

اإط��ار تعزيز  تاأتي يف  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  املنهجية وجم��ال تطبيقها، كما 
اأو�شع، فقد مت مناق�شة  التعاون الآفاق  العالقات واتباع الطرق لتطوير هذا 
ال�شركاء  وت�شنيف  دب��ي  ملحاكم  اال�شراتيجية  ب��امل��ح��اور  املنهجية  ارت��ب��اط 
واإدارتها،  ال�شراكة  عقد  الآلية  باالإ�شافة  ومعريف" ،  ت�شغيلي،  "ا�شراتيجي، 
وماهية معايري التقييم، وامل�شوؤوليات وال�شالحيات واأولوية ال�شراكة واأدوات 
االت�شال والتوا�شل املتمثلة ب�شعبة اإدارة ال�شراكات والعمليات بق�شم اجلودة.  
كما مت اال�شتعرا�س بن اجلانبن على اأدوات قيا�س اأثر ومراجعة املنهجية يف 
تطوير االأداء املوؤ�ش�شي من قيا�س القيمة امل�شافة الأثر ال�شركاء واال�شتبيان 
يف  العمل  وج���ودة  االأداء  ك��ف��اءة  م��ن  ي��ع��زز  ال���ذي  ال�����ش��رك��اء  ل�شعادة  ال�شنوي 

الدائرة. 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد - 19 واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 267،653 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،395 حالة اإ�شابة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 921،566 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
خالل االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،305 حاالت.
1،023 حالة جديدة مل�شابن بفريو�س  �شفاء  ال��وزارة عن  واأعلنت 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�شفاء 902،447 حالة.

يف اجتماع تن�شيقي 

تريندز والهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان يبحثان التعاون امل�صتقبلي امل�صرتك

واالأكر  امل�شتقبل  قادة  باعتبارهم 
قدرة على االبتكار والعطاء.

كروز،  �شعادة مق�شود  اأ�شاد  ب��دوره 
"تريندز"  بجهود  املرافق،  والوفد 
العاملية  واأهدافه  وروؤيته  البحثية 
اال�شت�شرافية  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه 
البحث  م�شرية  دع��م  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
االإقليمي  امل�شتوين  على  العلمي، 
اهتمامه  عالياً  ق��ّدر  كما  والعاملي. 
ب��ال�����ش��ب��اب ال��ب��اح��ث��ن وع��م��ل��ه على 

الوطنية حلقوق االإن�شان واأهميتها 
يخدم  حمتوى  توفري  يف  املعرفية 
وتقدمي  القرار،  ّناع  و�شُ الباحثن 
واحللول  البناءة  وال���روؤى  امل�شورة 
ملواجهة  ال���ف���ّع���ال���ة  وامل����ق����رح����ات 
االأزمات والتغلب على التحديات. 

م الدكتور العلي للوفد الزائر  وقدَّ
املركز،  ق��ط��اع��ات  روؤ���ش��اء  بح�شور 
ومدراء االإدارات، وروؤ�شاء االأق�شام، 
مل���ح���ة م����وج����زة ع����ن ج���ه���ود مركز 

وهدفها،  االإم�����ارات  يف  امل�شتدامة 
الوطنية  الهيئة  اإن�����ش��اء  اأن  مبنياً 
حل���ق���وق االإن���������ش����ان ج�����اء ت���اأك���ي���داً 
و�شوناً  االإن�����ش��ان  وت��ع��زي��زاً حلقوق 
لكرامته، موؤكداً اأن الدور االأ�شا�شي 
ن�شتطيع  كيف  هو  بالهيئة  املنوط 
االإن�شان  ح��ق��وق  ���ش��ج��ل  ن��ع��زز  اأن 
الوعي  م�شتويات  ورف��ع  وتنميتها 
ممار�شتها  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  ب���ه���ا، 
عملياً وحتويلها اإىل عمل موؤ�ش�س 

�شعيد  الدكتور  و�شعادة  االإن�����ش��ان، 
الغفلي االأمن العام، وال�شيد عمرو 
الرئي�س،  مكتب  مدير  القحطاين 
وال�����ش��ي��دة ع��ف��راء ال��درم��ك��ي مدير 
اأهمية  امل��رك��ز االإع���الم���ي، م��وؤك��داً 
التعاون البحثي بن اجلانبن، مبا 
يخدم قيم اخلري وحقوق االإن�شان 
ويخلق  وال��ت��ع��اي�����س،  وال��ت�����ش��ام��ح 
الباحثن  ال�������ش���ب���اب  م����ن  ق����اع����دة 
الهيئة  دور  امل�شتقبل، مثمناً  �شّناع 

متكينهم باعتبارهم قادة امل�شتقبل 
بات  امل���رك���ز  اإن  وق����ال  و���ش��ان��ع��ي��ه، 
بحثية  وحم���ط���ة  م��ن�����ش��ة  ال����ي����وم 
ع���امل���ي���ة ي��ن�����ش��ده��ا ك����ل ب���اح���ث عن 
املعلومة املوثقة والهادفة، وخا�شة 
ومواجهة  امل��ع��رف��ة  ن�شر  جم��ال  يف 
االأفكار املنحرفة والتطرف، موؤكداً 

�شواب روؤيته واأهميتها وعامليتها.
اإىل  ك���روز  ���ش��ع��ادة مق�شود  واأ���ش��ار 
التنمية  حم��ور  ي�شكل  االإن�شان  اأن 

عمله  وط��ب��ي��ع��ة  البحثية  ت��ري��ن��دز 
ال��وازن، كما تطرق  ودوره البحثي 
املعرفية  االإ������ش�����دارات  اأب�����رز  اإىل 
البحثية  واالأوراق  وال���ع���ل���م���ي���ة 
والدرا�شات النوعية التي ي�شدرها 
املركز، واأو�شح اأن "تريندز" ي�شعى 
امل�شتقبل  �شنع  يف  امل�شاهمة  اإىل 
علمي  حمتوى  وتقدمي  باملعرفة، 
والعمل  وم���وث���ق،  ر���ش��ن  وب��ح��ث��ي 
ع����ل����ى اإي������ج������اد ب����اح����ث����ن ����ش���ب���اب، 

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  مركز  ا�شتعر�س 
الوطنية  وال��ه��ي��ئ��ة  واال���ش��ت�����ش��ارات 
اجتماع  يف  االإن�����������ش�����ان،  حل����ق����وق 
البحثي  ال��ت��ع��اون  اآف�����اق  تن�شيقي 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ب����ن اجل���ان���ب���ن مبا 
اال�شراتيجية  اأه��داف��ه��م��ا  يحقق 
امل��وث��ق��ة ويخدم  امل��ع��رف��ة  وي��ن�����ش��ر 
ّناع القرار واملجتمع ب�شكل عام،  �شُ
ب�شكل  واالأك���ادمي���ي���ن  وال��ب��اح��ث��ن 

خا�س.
ج���اء ذل���ك خ���الل امل��ب��اح��ث��ات التي 
ج���رت خ���الل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا اأم�س 
"الهيئة  م��ن  وف��د  ال��ث��الث��اء  االأول 
الوطنية حلقوق االإن�شان" برئا�شة 
�شعادة مق�شود كروز رئي�س جمل�س 
مركز  مقر  اإىل  بالهيئة،  االأم��ن��اء 
رفيع  وف��د  راأ����س  على  "تريندز" 

امل�شتوى.
وقد رحب الدكتور حممد عبداهلل 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ل��ي، 
ال���ذي �شم  الهيئة  ب��وف��د  ت��ري��ن��دز، 
نائب  الكعبي  فاطمة  �شعادة  اأي�شاً 
اأحمد  الدكتور  و�شعادة  الرئي�س، 
االأمناء  جمل�س  ع�شو  املن�شوري 
ثقافة حقوق  تعزيز  ورئي�س جلنة 

ومنهجي.
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ك����روز  وق����ال 
حلقوق االإن�شان هي هيئة م�شتقلة 
ذات �شخ�شية اعتبارية وفق مبادئ 
باري�س، وتقوم منهجية عملها على 
واحلقوقية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��ق��ارب��ات 
اآليات  وف��ق  وح��ي��ادي��ة  مبو�شوعية 
املعايري  االع��ت��ب��ار  يف  ت�شع  مهنية 
وتراعي  االإن�شان،  الدولية حلقوق 
اخل�شو�شية  ن��ف�����ش��ه  ال����وق����ت  يف 

املحلية.
الثقافة  تعزيز  اأهمية  على  و�شدد 
احلقوقية وتوفري بنوك للمعرفة 
ت���ق���دم حم���ت���وى راق�����ي�����اً، وه�����و ما 
"تريندز" �شمن  م��رك��ز  ب��ه  ي��ق��وم 
جم���م���وع���ة م����ن امل���وؤ����ش�������ش���ات ذات 
ت�شت�شرف  التي  امل�شتنرية،  الروؤية 
بحثية  ب��روؤي��ة  وت���ق���روؤه  امل�شتقبل 
م��ن مركز  ك��لٌّ  اتفق  وق��د  ر�شينة. 
حلقوق  الوطنية  والهيئة  تريندز 
التوا�شل  ا�شتمرار  على  االإن�����ش��ان 
والعمل  بينهما،  فيما  والتن�شيق 
على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 
امل�شتقبلي تخدم اجلانبن، وتقدم 
روؤى م�شركة ت�شهم يف ا�شت�شراف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وخ����دم����ة ق���ي���م اخلري 

واالإن�شانية.

لتوفري بيئة اآمنة و�شحية يف اإمارة اأبوظبي

تدوير وبلدية العني توقعان اتفاقية تطوير خدمات معاجلة خملفات امل�صالخ واحليوانات النافقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اأع����ل����ن 
توقيع  ع���ن  )ت����دوي����ر(  ال���ن���ف���اي���ات 
العن  مدينة  بلدية  م��ع  اتفاقية 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  �شبل  لتعزيز 
امل�����ش��رك ل��ت��ط��وي��ر خ���دم���ات نقل 
مدينة  م�شالخ  خملفات  ومعاجلة 
النافقة  واحل������ي������وان������ات  ال����ع����ن 

والتخل�س ال�شليم منها. 
تاأ�شي�س  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
�شراكة دائمة بن الطرفن وتبادل 
والدرا�شات  واالإمكانيات  اخل��ربات 
تطوير  يف  ت�شهم  التي  واالأب��ح��اث 
وحت�����������ش�����ن خ�������دم�������ات م���ع���اجل���ة 
خملفات امل�شالخ، اإىل جانب تعزيز 
ل�شمان  امل�������ش���رك  ال��ع��م��ل  ���ش��ب��ل 
ال��ت��خ��ل�����س االآم������ن وال�����ش��ل��ي��م من 

اإىل  العن،  مدينة  لبلدية  التابعة 
للمركز،  التابعة  املعاجلة  حمطات 
ومعاجلتها والتخل�س منها ب�شكل 
اإجراءات  تطبيق  جانب  اإىل  اآم��ن، 
والتعقيم  وال��ت��ط��ه��ري  ال��ن��ظ��اف��ة 
ع��ل��ى ح����اوي����ات امل�����ش��ال��خ واأ�����ش����واق 
املوا�شي، وتوفري البيانات ال�شنوية 
النافقة  واحل��ي��وان��ات  للمخلفات 
امل����رك����ز،  حم����ط����ات  اإىل  ال�����������واردة 
واالأبحاث  ال���درا����ش���ات  وم�����ش��ارك��ة 
مع  للتعامل  املركز  بها  يقوم  التي 
�شيعمل  كما  احليوانية.  املخلفات 
ع��ق��د ور�����س توعوية  ع��ل��ى  امل���رك���ز 
واأ�شواق  امل�شالخ  خملفات  ملنتجي 
املوا�شي ل�شمان التزامهم بتطبيق 
اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات امل���ع���ت���م���دة يف 
نظام  يف  وت�شجيلهم  امل��ج��ال،  ه��ذا 
املانفي�شت االإلكروين "بولي�شتي" 

النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
)تدوير(: "تاأتي هذه االتفاقية يف 
اأوا�شر  بتعزيز  املركز  التزام  اإط��ار 
ال�شراكات  وب��ن��اء  امل�شرك  العمل 
املخت�شة  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ف��اع��ل��ة 
بيئة  ت��وف��ري  يف   اجل��ه��ود  لتوحيد 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  واآم��ن��ة  �شحية 
"تدوير"  جهود  مع  ين�شجم  ومب��ا 
حتقيق  على  العمل  موا�شلة  نحو 
الوطنية  وامل�شتهدفات  االأول��وي��ات 
النفايات  حت���وي���ل  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اال�شتفادة  عرب  املطامر  عن  بعيداً 
من احللول البيئية والتكنولوجية 
الوطني،  االق��ت�����ش��اد  ت��دع��م  ال��ت��ي 
وامل�شاهمة يف توفري نظام م�شتدام 
اآفات  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 

ال�شحة العامة يف االإمارة".
من  "نتطلع  ال��ك��ع��ب��ي:  واأ����ش���اف   

عن  الناجتة  احليوانية  املخلفات 
املوا�شي  واأ���ش��واق  البلدية  امل�شالخ 
وحتويلها  ال��ن��اف��ق��ة  واحل���ي���وان���ات 
اإمارة  ي��خ��دم  اقت�شادي  راف���د  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي، وذل����ك ل�����ش��م��ان توفري 
وم�شتدامة  و���ش��ح��ي��ة  اآم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام يف 

اإمارة اأبوظبي. 
ك���اًل من  االت��ف��اق��ي��ة  بتوقيع  وق���ام 
خلفان  ����ش���امل  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة 
اأبوظبي  مركز  عام  مدير  الكعبي، 
الإدارة النفايات ) تدوير(، و�شعادة 
القمزي  خ��ل��ي��ف��ة  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���س 
م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العن، 
امل�شوؤولن  كبار  من  ع��دد  بح�شور 

من الطرفن.
وبهذه املنا�شبة قال �شعادة الدكتور 
عام  م��دي��ر  الكعبي،  خلفان  ���ش��امل 

بلدية مدينة  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ��الل 
ت��ط��وي��ر خ���دم���ات نقل  اإىل  ال��ع��ن 
خم��ل��ف��ات م�����ش��ال��خ م��دي��ن��ة العن 
من�شاآت  اإىل  النافقة  واحل��ي��وان��ات 
والتخل�س  مل���ع���اجل���ت���ه���ا  امل�����رك�����ز 
املعايري  اأف�شل  وفق  منها،  ال�شليم 
وتوعية  امل���ع���ت���م���دة،  وامل���م���ار����ش���ات 
منتجي النفايات بالطرق ال�شيلمة 
ل�شمان  وذل����ك  م��ن��ه��ا،  للتخل�س 
���ش��ح��ة و���ش��الم��ة امل��ج��ت��م��ع واحلد 
م���ن ال���ت���اأث���ري ال�����ش��ل��ب��ي ال�����ذي قد 
�شليم  ال��غ��ري  التخل�س  ع��ن  ينجم 
واملخلفات  النافقة  احليوانات  من 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن امل�����ش��ال��خ واأ�����ش����واق 

املوا�شي".
ومبوجب االتفاقية �شيتوىل املركز 
احليوانات  ونقل  جمع  م�شوؤولية 
ال����ن����اف����ق����ة وخم����ل����ف����ات امل�������ش���ال���خ 

ال��ب��ك��ت��ريي��ا وال��ق�����ش��اء ع��ل��ى خطر 
ان��ت�����ش��ار االأم���را����س وت��وف��ري بيئة 

�شحية للمجتمع 
 ويحذر املركز اجلمهور من خطر 
التخل�س الع�شوائي من احليوانات 
النافقة ملا له من تاأثري �شلبي على 
االأمرا�س  ون��ق��ل  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ح��ة 
اإىل اأ����ش���رار  دفن  امل��ع��دي��ة، الف��ت��اً 
وتاأثريها  ال��ن��اف��ق��ة  احل���ي���وان���ات 
ال�����ش��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة اإذ اأن��ه��ا قد 
اجلوفية  امل���ي���اه  ب��ت��ل��وث  ت��ت�����ش��ب��ب 
م�����ن خ������الل ت�������ش���رب اجل���زي���ئ���ات 
يدعو  وعليه  اإل��ي��ه��ا.  البيولوجية 
املركز اجلمهور اإىل �شرورة  اتباع 
الهامة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  االإر�����ش����ادات 
يف  املخت�شة  االإدارة  مع  والتوا�شل 
النافقة  احل��ي��وان��ات  لنقل  امل��رك��ز  

ب�شكل اآمن.

التابع لتدوير والذي ي�شهم يف بناء 
قاعدة بيانات متكاملة للنفايات يف 

اإمارة اأبوظبي.
اأب��وظ��ب��ي الإدارة  م��رك��ز   ومي��ت��ل��ك 
حمرقة  )ت�������دوي�������ر(  ال����ن����ف����اي����ات 
مدينة  يف  ال��ن��اف��ق��ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
خاللها  من  ي�شتقبل  والتي  العن 
املخلفات التي �شيتم جمعها ونقلها 
م����ن م�����ش��ال��خ ال���ب���ل���دي���ة واأ�����ش����واق 
املوا�شي يف مدينة العن. و تتكون 
املحرقة من خطن  للحرق بطاقة 
ا�شتيعابية تقدر ب� 650 كيلوجرام 
يف ال�������ش���اع���ة ل���ك���ل خ�����ط، وجت����ري  
ع���ل���ى  مرحلتن  احل�����رق  ع��م��ل��ي��ة 
ح�����رارة  ب����درج����ة  احل������رق  االأوىل 
احلرق  ث��م  م��ئ��وي��ة  درج����ة   850
 850 ت��راوح بن  بدرجة ح��رارة 
و 900 درجة مئوية ل�شمان قتل 

اأن  مركز  ب��ال��ذك��ر  وم���ن اجل��دي��ر 
)تدوير(  النفايات  الإدارة  اأبوظبي 
ب�شكل م�شتمر على تطوير  يعمل  
خدماته وتنفيذ احلمالت التوعوية 
وفق خططه اال�شراتيجية وذلك 
يف اإطار جهوده الهادفة اإىل توفري 
بيئة تتمتع باأعلى معايري ال�شحة 
اأبوظبي،  اإم��ارة  ملجتمع  وال�شالمة 
ومب���ا ي��ع��ك�����س ح��ر���س امل���رك���ز على 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف ط���رق ج���دي���دة وتبني 
�شاأنها  م��ن  التي  التقنيات  اأح���دث 

احلفاظ على البيئة وا�شتدامتها.

خال زيارة ميدانية ملوقع اإن�شائي تزامنًا مع تطبيق حظر العمل وقت الظهرية
العور: االإمارات �صباقة برعاية العمال وتوفري اأف�صل الظروف يف بيئة العمل

•• اأبوظبي-وام:

وزير  العور  عبداملنان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  تفقد 
اأبوظبي  يف  االن�شائية  املواقع  اأح��د  والتوطن  الب�شرية  امل��وارد 
توؤدى  التي  االأعمال  تاأدية  االأمثل حلظر  التطبيق  للتاأكد من 
التنفيذ  ال��ذي دخل حيز  املك�شوفة  االأماكن  ال�شم�س ويف  حتت 
اأم�س االأربعاء من ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف  اعتبارا من 
ظهرا وحتى ال�شاعة الثالثة ع�شرا وي�شتمر حتى 15 �شبتمرب 

املقبل.
واأكد معاليه خالل زيارته التفقدية للموقع االن�شائي اأن دولة 
اأولت  االإم��ارات لطاملا كانت �شباقة يف ر�شالتها االإن�شانية، وقد 
على  املقيمن  جلميع  واالهتمام  الرعاية  تاريخها  م��دار  على 
اأر�شها، وقال اإن للعاملن يف دولة االإمارات على الدوام مكانة 
خا�شة لدى القيادة الر�شيدة، حيث اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
"حفظه اهلل" بجهود  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  حممد بن 
الوطن  البّناء يف نه�شة  القيمة ودورهم  العمال وم�شاهماتهم 
وتقدمه، كما يوؤكد دوماً �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

اجلميع". وبيت  اجلميع  بلد  االإمارات  "دولة  اهلل" اأن  "رعاه 
�شعادة خليل  بها  راف��ق��ه  التي  ال��زي��ارة  - خ��الل  واأ���ش��ار معاليه 
وعدد  ب��االإن��اب��ة  الب�شرية  امل���وارد  ل�شوؤون  ال���وزارة  وكيل  خ��وري 
العمل يف وقت  اأن حظر  اإىل   - ال���وزارة  امل�شوؤولن يف  كبار  من 
جاء  ال��ت��وايل  على  ع�شر  الثامن  للعام  يطبق  ال��ذي  الظهرية 
حقا  اأ�شبح  حيث  �شحتهم  على  واحل��ف��اظ  العاملن  حلماية 
مكت�شبا مبوجب القوانن االإماراتية وجزء ال يتجزاأ من بيئة 
العمل يف دولة االإمارات، وهو االأمر الذي حتققت مبوجه خالل 
االرتقاء  يف  �شاهمت  كثرية  اإيجابية  نتائج  املا�شية  ال�شنوات 
املوارد  وزارة  حر�شت  لذلك  وال�شالمة،  ال�شحة  مب�شتويات 
الب�شرية والتوطن على تاأكيد عدم التهاون يف تطبيق احلظر 
يف وقت اتاحت فيه الوزارة قنوات ات�شال مبا�شر معها لالإبالغ 
عن اية حالة خمالفة للحظر ويف حال وجود اأي �شكوى بهذا 

ال�شاأن.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س باإعتباره 
على  للمن�شاآت  بال�شكر  متوجها  النجاح،  يف  ال��دائ��م  ال�شريك 
ال�شنوات  خالل  الظهرية  وقت  العمل  حظر  بتطبيق  التزامها 
املا�شية و�شواه من القرارات التي تعزز بيئة االأعمال يف الدولة. 
وقت  العمل  "حظر  والتوطن  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  وتطبق 
اإطار  وذل���ك يف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ام��ن ع�شر  الظهرية" ل��ل��ع��ام 
التي  املهنية  وال�����ش��الم��ة  ال�شحة  منظومة  تطبيق  موا�شلة 
�شوق  يف  للعاملن  اآم��ن��ة  عمل  بيئة  وتعزيز  ت��وف��ري  ت�شتهدف 
ال�شم�س  التعر�س ل�شربات  �شيما جتنيبهم خماطر  العمل، ال 
واالإن���ه���اك احل����راري ج���راء ارت��ف��اع درج����ات احل����رارة يف اأ�شهر 
ال�شيف. وت�شتقبل الوزارة بالغات اأفراد املجتمع عن اأية حالة 
خمالفة حلظر العمل وقت الظهرية من خالل مركز االت�شال 
البالغات  ا�شتقبال  جانب  اإىل   ،600590000 الرقم  على 

عرب التطبيق الذكي للوزارة.
على  الظهرية  اأوق��ات  يف  العمل  بحظر  اخلا�س  القرار  وين�س 
ا�شتثناء بع�س االأعمال التي يتحتم فيها الأ�شباب فنية ا�شتمرار 
العمل دون توقف، مثل اأعمال فر�س اخللطة االإ�شفلتية و�شب 
اأعطال.  اإ�شالح  اأو  لدرء خطر  الالزمة  واالأعمال  اخلر�شانات 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  تنفيذ  ح��ال  يف  العمل  �شاحب  على  وي��ت��وج��ب 
االأعمال امل�شتثناة من التوقف وقت الظهرية توفري ماء �شرب 
وال�شحة  ال�����ش��الم��ة  و���ش��روط  ال��ع��ام��ل��ن  وع���دد  يتنا�شب  ب���ارد 
هو  وغ��ريه��ا مم��ا  االأم���الح  مثل  اإرواء  وم���واد  وو�شائل  العامة، 
معتمد لال�شتعمال من ال�شلطات املحلية يف الدولة، اإىل جانب 
ت��وف��ري االإ���ش��ع��اف��ات االأول��ي��ة يف م��وق��ع ال��ع��م��ل، وو���ش��ائ��ل تربيد 
املبا�شرة،  ال�شم�س  اأ�شعة  من  واقية  ومظالت  منا�شبة  �شناعية 
عن  توقفهم  فرة  خالل  العمال  لراحة  مظلل  مكان  وتوفري 
العمل. ومن املقرر تطبيق غرامة اإدارية بحق املن�شاأة التي تثبت 
اآالف   5 مقدارها  الظهرية"  وق��ت  العمل  "حلظر  خمالفاتها 
درهم عن كل عامل وبحد اأق�شى 50 األف درهم يف حالة تعدد 

العمال الذين يتم ت�شغيلهم مبا يخالف �شوابط احلظر.

ملتقى راكز االأكادميي ال�صناعي يهيئ اخلريجني ل�صوق العمل 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

االأكادميي  امللتقى  االأكادميية  راك��ز  منطقة  ا�شت�شافت 
امل�شوؤولن لدى  الثالث موؤخراً بح�شور كبار  ال�شناعي 
اجلهات احلكومية واأبرز ال�شخ�شيات الرائدة يف قطاع 
ال�شناعة باالإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شات التعليمية العاملة يف 

اإمارة راأ�س اخليمة.
ت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة يف اإط�����ار مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق اأم����ام 
امل�شاركن من اجلهات املعنية للتوا�شل وتكوين عالقات 
االأدوار  البعيد، حيث متت مناق�شة  املدى  تعاونية على 
التي يلعبها كل قطاع على حدة من اأجل �شمان انتقال 

اخلريجن اجلدد ل�شوق العمل بكل �شال�شة.
التنفيذي  الرئي�س  ج���اّلد،  رام���ي  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
ملناق�شة  ف��ر���ش��ة  امل��ل��ت��ق��ى  ل��ن��ا  "اأتاح  راك�����ز:  مل��ج��م��وع��ة 
�شت�شاعدنا  التي  التح�شينات  اأوج��ه  وحتديد  التحديات 
ل��دع��م ط����اّلب اجلامعات  ال���الزم���ة  اإي���ج���اد احل��ل��ول  يف 
وتاأهيلهم للح�شول على وظائف ب�شهولة. كما �شت�شاهم 
يف  العاملة  وال�شركات  احلكومة  دف��ع  يف  ال�شراكة  ه��ذه 
ُقدماً  لل�شري  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املعنية  القطاعات 
ا�شتمرار  �شمان  يف  يتمثل  م�شرك  هدف  حتقيق  نحو 
واملوهبة  الكفاءة  من  عالية  درج��ة  على  ط��اّلب  تخريج 
يف  م�شرق  م�شتقبل  لهم  يكون  اأن  املتوقع  م��ن  وال��ذي��ن 

خمتلف القطاعات املوجودة يف اإمارة راأ�س اخليمة."
وقطاع  ال�شناعة  اأن  على  االتفاق  الفعالية  خ��الل  ومت 
القليلة  ال�شنوات  خ��الل  ج��ذري��اً  تغيرياً  �شهدا  التعليم 
املا�شية، و�شّلط اأع�شاء امللتقى ال�شوء على اأهمية املهارات 
لدى  العملية  واخلربة  التطبيقية  واملعرفة  ال�شخ�شية 
الطاّلب املقبلن على االن�شمام ل�شوق العمل. باالإ�شافة 
اإىل ذلك، متت مناق�شة التحديات التي يواجهها القطاع 
وطرح اأكرب قدر ممكن من احللول التي ميكن اأن يخرج 

به هذا التعاون بن القطاع واجلامعات.
و���ش��ه��د امللتقى ح�����ش��ور ع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ن من 
موؤ�ش�شة ال�شيخ �شعود بن �شقر لبحوث ال�شيا�شة العامة 
وبلدية  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ودائ����رة 
راأ���س اخليمة للموا�شالت وغرفة  راأ���س اخليمة وهيئة 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وه��ي��ئ��ة امل�����وارد العامة 
ودائرة اخلدمات العامة ودائرة املوارد الب�شرية ودائرة 

اجلمارك ودائرة الطريان املدين.
التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  اأي�شاً  امللتقى  يف  و�شارك 
واجلامعة  ل��ن��دن  غ��رب  وج��ام��ع��ة  ب��ول��ت��ون  جامعة  مثل 
ال�شوي�شرية الإدارة االأعمال وجامعة �شتريلينج وجامعة 
ن���ورث���وود وج��ام��ع��ة ب���اث ���ش��ب��ا وك��ل��ي��ة م���ون���ار للتموين 
وج��ام��ع��ة ب��رم��ن��ج��ه��ام وج��ام��ع��ة راأ������س اخل��ي��م��ة للطب 

والعلوم ال�شحية واجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة 
وكليات التقنية العليا.

راكز  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  بع�س  امللتقى  وا�شت�شاف 
والرائدة يف جمالها مثل �شتيفن روك وهريا لل�شناعات 
و�شريت  والزجاج  االألومنيوم  لت�شنيع  بو�شكو  و�شركة 
كرين  واإي�����س  ون��ات��وري��ل  وال��دوب��وي  فهيكلز  �شكيوريتي 
اآن����د اإجن��ن��ريي��ن��ج وف��ال��ك��ون ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز واإي����ه ب��ي �شي 
اإن��د���ش��ري��ز واأن��ك��ور اأالي���د ف��اك��ت��وري ف��رع راأ����س اخليمة 
اإ�س كالد  وجارديان جال�س وجيه بي اإف راك واإ�س تي 
اإي  اإي��ه  يو  وجينوك�س  الورقية  لل�شناعة  ويونيفر�شال 
وماذر�شون بي كيه �شي هارني�س �شي�شتمز وكناوف راك 
ليالند  واأ�شوك  وكري�شوفت  ميتال  وتكنيكال  وفرانكي 

يو اإيه اإي.
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اأخبـار الإمـارات
الرئي�س امل�صري ي�صتقبل رئي�س اأركان القوات امل�صلحة .. ويوؤكد: العالقات 

امل�صرية االإماراتية ركيزة ال�صتقرار ال�صرق االأو�صط
•• القاهرة-وام:

اأكد فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر 
العربية، اأن العالقات امل�شرية االإماراتية م�شريية ومتثل ركيزة 
ال�شتقرار منطقة ال�شرق االأو�شط والعامل العربي باأ�شره. جاء 
ذلك خالل لقاء فخامته مع معايل الفريق الركن حمد حممد 
الفريق  امل�شلحة، بح�شور  القوات  اأرك��ان  الرميثي رئي�س  ثاين 
اأول حممد زكي وزير الدفاع واالإنتاج احلربي امل�شري، و�شعادة 
م�شر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفرية  الكعبي  خليفة  م��رمي 

العربية مندوبة الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.
اأركان  رئي�س  ال��ل��ق��اء  خ��الل  امل�����ش��ري  الرئي�س  فخامة  وح��م��ل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإىل �شاحب  امل�شلحة حتياته  القوات 
لدولة  اهلل" ومتنياته  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

االإمارات و�شعبها مزيدا من التقدم واالإزدهار.
الرميثي  الركن حمد حممد ثاين  الفريق  اأك��د معايل  ب��دوره 
عمق العالقات التاريخية التي جتمع بن البلدين وال�شعبن 
اأط����ر التعاون  ال�����ش��ق��ي��ق��ن، وح���ر����س االإم�������ارات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
البلدين على خمتلف االأ�شعدة، خا�شًة ما  اال�شراتيجي بن 

يتعلق بتبادل اخلربات يف املجال الع�شكري، اإىل جانب موا�شلة 
م�شرية العمل امل�شرك والتن�شيق املكثف مع م�شر اإزاء خمتلف 

الق�شايا االإقليمية والدولية.
التن�شيق  تعزيز  ا�شتمرار  على  اللقاء  خ��الل  التوافق  مت  وق��د 
بالتعاون  يتعلق  واالإم��ارات يف ما  املنتظم بن م�شر  والت�شاور 
م�شرية  م��ع  وال��ت��ن��اغ��م  بالتكامل  وذل���ك  واالأم���ن���ي،  الع�شكري 
املجاالت  ك��اف��ة  يف  البلدين  ب��ن  املت�شعبة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
وال�شعبن  البلدين  �شالح  فيه  ال��ذي  النحو  على  واالأ���ش��ع��دة، 

ال�شقيقن، ومبا يدعم كذلك اأوا�شر الت�شامن العربي.

التعليم قطاع  لتطوير  اأ�صا�صي  مرتكز  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  الب�صطي:   • عبداهلل 
اخلا�س القطاع  مع  املعريف  االقت�صاد  لتطوير  الرئي�صة  املقومات  توفري  هدفنا  جلفار:  • اأحمد 

القادمة لالأجيال  مزدهر  مب�صتقبل  اللتزامنا  جت�صيد  االتفاقية  �صجواين:  • ح�صني 

تاأكيدًا على ال�شراكة املثمرة بني القطاعني احلكومي واخلا�س

داماك العقارية توقع اتفاقية رعاية مع �صندوق املعرفة لدعم م�صروع مدار�س دبي بقيمة 20 مليون درهم على مدار 5 �صنوات

املطلوبة لتطوير االقت�شاد املعريف 
يف االإمارة مع �شركائها يف القطاع 
الطلبة  ح�شول  و�شمان  اخلا�س، 

على جودة تعليم رائدة.
اإىل تقدمي  "ن�شعى  وقال �شعادته: 
كافة اأ�شكال الدعم للطلبة، اإذ ت�شع 
اللجنة  ع�شو  باعتبارها  املوؤ�ش�شة، 
على  دبي"،  ل�"مدار�س  التوجيهية 
راأ�س اأولوياتها امل�شاهمة يف توفري 
متميزة  وم��ع��رف��ي��ة  تعليمية  بيئة 
الدولية،  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  تتبنى 
امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  ي��واك��ب  ومب��ا 
الإم��������ارة دب������ي، وذل������ك م����ن خالل 
التعليمية  واالأ���ش��ول  امل���وارد  اإدارة 
واال�شتثمار  االإم����ارة،  يف  املختلفة 
لتمويل  املتنوعة  املالية  امل���وارد  يف 
امل��ب��ادرات وامل�شاريع  ودع��م ورع��اي��ة 
"�شي�شهم  واأ����ش���اف:  التعليمية". 
االت��ف��اق مع �شركة دام��اك يف دعم 
روؤي�������ة ح���ك���وم���ة دب�����ي امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

مبتطلبات امل�شتقبل وما �شي�شتجد 
فيه من وظائف.

ال�شراكة اأ�شا�س التطوير.
معايل  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
ع�������ب�������داهلل حم�����م�����د ال���ب�������ش���ط���ي: 
"توجيهات �شّمو ال�شيخ حمدان بن 
توؤكد  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
للحفاظ  اجلهود  م�شاعفة  اأهمية 
على ريادة دبي العاملية يف خمتلف 
امل��ج��االت، وم��ن ه��ذا املنطلق تويل 
حكومة دبي كامل االهتمام بتوفري 
كل الدعم املمكن للقطاع التعليمي 
القاعدة  ب���اع���ت���ب���اره  االإم���������ارة  يف 
قادر  متميز  جيل  لبناء  االأ�شا�شية 
ب��زم��ام االأم���ور وقيادة  على االأخ���ذ 
معه  وال��ت��ع��ام��ل  االإم����ارة  م�شتقبل 
ب����امل����ه����ارات وامل����ق����وم����ات ال���الزم���ة 
االتفاقية  معاليه  وثّمن  لذلك". 
املوقعة بن �شركة داماك العقارية 

م���ع روؤي�����ة دول�����ة االإم��������ارات خللق 
لالأجيال  اإ���ش��راق��اً  اأك���ر  م�شتقبل 
�شركة  ال����ت����زام  وي��ع��ك�����س  امل��ق��ب��ل��ة، 
واملجتمع.  االإن�����ش��ان  دام����اك جت���اه 
نكون  اأن  �شجواين:"ي�شعدنا  وقال 
"مدار�س دبي"،  جزءاً من م�شروع 
الرامية  اأه����داف����ه  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
ل����الرت����ق����اء مب������ه������ارات وم����ع����ارف 
وق��������درات ال��ط��ل��ب��ة االإم����ارات����ي����ن 
املنا�شبة  االأدوات  م��ن  ومتكينهم 
مل����واك����ب����ة م�������ش���ارن���ا االق���ت�������ش���ادي 
باملعرفة الإثراء  املزدهر ومتكينهم 
وامل�شاركة يف فتح  العلمية  حياتهم 
اأمام  اآف���اق وف��ر���س عاملية ج��دي��دة 
بن  "ال�شراكة  واأ�شاف:  الطلبة". 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن 
رك���ي���زة م���ن ركائز  ���ش��ّك��ل��ت دائ���م���اً 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال����رائ����دة يف 
هذه  يف  ن�شهم  اأن  وي�شعدنا  دب���ي، 
التعليمي".  امل��ج��ال  يف  ال�����ش��راك��ة 

رئي�س جمل�س  عبدالكرمي جلفار، 
املعرفة،  ���ش��ن��دوق  موؤ�ش�شة  اإدارة 
العامة  االأم����ان����ة  م��ق��ر  يف  وذل�����ك 
وّقعها  حيث  التنفيذي،  للمجل�س 
�شوقي �شجواين، ع�شو جمل�س  د. 
العقارية،  دام������اك  ���ش��رك��ة  اإدارة 
املدير  ال����ع����ور،  وع����ب����داهلل حم��م��د 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة �شندوق املعرفة. 
وتخدم االتفاقية يف حتقيق اأهداف 
"مدار�س دبي" القائمة على تقدمي 
واإع����داد  ح��دي��ث��ة  تعليمية  جت��رب��ة 
متطلبات  ي����واك����ب  ج���دي���د  ج���ي���ل 
موا�شلة  ع��ل��ى  وق������ادر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
م�شرية التجربة التنموية الرائدة 
الإمارة دبي بف�شل مقاربة تعليمية 
التجارب  اأف�����ش��ل  جت��م��ع  متقدمة 
العلوم  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
القيم  مع  احلديثة  والتكنولوجيا 
االإماراتية والعربية االأ�شيلة لبناء 
النهو�س  مي��ك��ن��ه��ا  واع�����دة  اأج���ي���ال 

ت��ر���ش��ي��خ من����وذج ت��ع��ل��ي��م��ي رائ����د يف 
منارة  باعتبارها  دبي"  "مدار�س 
االأك���ادمي���ي���ة مب���ا تقدمه  اجل�����ودة 
متميزة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  جت����رب����ة  م����ن 
الوطنية  االأج���ن���دة  دف���ع  يف  ت�شهم 
اإىل  م�����ش��رياً  االإمارات"،  ل���دول���ة 
وت�شجيع  بتنمية  املوؤ�ش�شة  ال��ت��زام 
اال���ش��ت��ث��م��ار يف جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
�شاملة  خ����دم����ات  وت����ق����دمي  دب�����ي 
للم�شتثمرين  نوعية  وا�شت�شارات 
املجال احليوي عن طريق  يف هذا 
القطاع  مع  متميزة  �شراكة  اإقامة 

اخلا�س.

م�شوؤولية وطنية.
�شجواين،  ح�������ش���ن  اأك�������د  ب��������دوره 
املوؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة داماك 
داماك  ���ش��رك��ة  دع���م  اأن  ال��ع��ق��اري��ة، 
بقيمة  دبي"  "مدار�س  مل�������ش���روع 
ان�شجاماً  ياأتي  درهم،  مليون   20

موؤكداً  املعرفة،  �شندوق  وموؤ�ش�شة 
بن  ال�����ش��راك��ة  "تعترب  م��ع��ال��ي��ه: 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن 
على ال��دوام من اأهم عوامل جناح 
دب����ي، وه���ي ال���ي���وم ق�����ادرة ع��ل��ى اأن 
لتطوير  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  م��رت��ك��زاً  ت��ك��ون 
ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
لالإمارة،  امل�شتقبلية  ال��ت��ط��ل��ع��ات 
ون�شكر �شركة دماك العقارية على 
ت�شّدرها لقائمة الداعمن لقطاع 

التعليم يف دبي".

امل�شتقبلية  اخلطط  مواكبة 
لاإمارة.

م����ن ج���ه���ت���ه اأك�������د ����ش���ع���ادة اأح���م���د 
رئي�س جمل�س  عبدالكرمي جلفار، 
املعرفة  ���ش��ن��دوق  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
مل�شروع  التوجيهية  اللجنة  وع�شو 
املوؤ�ش�شة  حر�س  دبي"،  "مدار�س 
ع����ل����ى ت�����ق�����دمي ك�����اف�����ة امل����ق����وم����ات 

•• دبي-وام:

ال�شّمو  �شاحب  روؤي���ة  م��ع  متا�شياً 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
القطاعن  ب��ن  ال�����ش��راك��ة  بتعزيز 
احلكومي واخلا�س وزيادة اأثرها يف 
خدمة املجتمع، وعماًل بتوجيهات 
���ش��ّم��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
التعليم  يف  اال�شتثمار  ب�شاأن  دب��ي، 
املقومات  ك��اف��ة  وت���وف���ري  امل��ت��م��ي��ز، 
االأجيال  وتاأهيل  الالزمة لتطوير 
جهوزيتها  ورف�������ع  االإم�����ارات�����ي�����ة 
"داماك  �شركة  وّقعت  للم�شتقبل، 
اتفاقية  االأرب��ع��اء  اأم�س  العقارية" 
�شندوق  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع  رع����اي����ة 
"مدار�س  م�شروع  لدعم  امل��ع��رف��ة، 
دبي" بقيمة 20 مليون درهم على 
م���دار 5 ���ش��ن��وات، ب����دءاً م��ن العام 

الدرا�شي املقبل.
ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة معايل 
االأمن  الب�شطي  حممد  ع��ب��داهلل 
رئي�س  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة مل�������ش���روع 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  دبي"،  "مدار�س 

بيئة اأكادميية عاملية.
وقد تاأ�ش�شت "مدار�س دبي" يف عام 
ال�شيخ  �شّمو  بتوجيهات   2021
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي، لتقدمي منوذج تعليمي 
م��در���ش��ي م��ت��ف��رد وم��ب��ت��ك��ر، يعزز 
وي�شتوعب  امل��ه��ارات  وي��رف��ع  القيم 
وينميها.  الطلبة  جميع  اإم��ك��ان��ات 
وتركز "مدار�س دبي" على تقدمي 
ا�شتثنائي  اإماراتي  تعليمي  من��وذج 
االأكادميية  للجودة  ناجح  ومن��وذج 
وتعليم م�شمم وفق اأف�شل املعايري 
الطلبة،  واإتاحتها جلميع  العاملية، 
وتوفري منح درا�شية قد ت�شل اإىل 
%100 من اإجمايل الر�شوم وفقاً 
اال�شتحقاق  وم��ع��اي��ري  ل��ل�����ش��روط 
دبي"  "مدار�س  وتعترب  املُ��ح��ددة. 
االإم���ارة  يف  ح��ي��وي��اً  تعليمياً  راف����داً 
يف  فروعها  اأول  ت�شغيل  يتم  حيث 
"الرب�شاء"  و  "مردف"  م���ن  ك���ل 
من قبل �شركة "تعليم" وهي اأحد 
التعليمية  اخلدمات  م�شغلي  اأب��رز 
ج������اٍر على  وال���ع���م���ل  ال�����دول�����ة.  يف 
ل��  التو�شع الإط���الق ف��روع ج��دي��دة 
الروؤية  لتحقيق  دبي"  "مدار�س 
اال�شت�شرايف  وال��ف��ك��ر  امل�شتقبلية 

لدبي ودولة االإمارات.

اأنور قرقا�س ي�صتقبل مبعوث االحتاد االأوروبي اخلا�س اإىل اأفغان�صتان
•• اأبوظبي-وام: 

الدبلوما�شي  امل�شت�شار  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل  ا�شتقبل 
مبعوث  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزارة  يف  اأم�����س  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
وبح�شور  نيكال�شون،  توما�س  اأفغان�شتان  اإىل  اخلا�س  االأوروب���ي  االحت��اد 

اأندريا ماتيو فونتانا �شفري االحتاد االأوروبي لدى الدولة.
وناق�س معاليه مع املبعوث االأوروبي م�شتجدات وتطورات الو�شع االأفغاين، 
يف  االإن�شانية  ل��الأزم��ة  فاعلة  حلول  ط��رح  اإىل  الهادفة  الدولية  واجل��ه��ود 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  بن  التعاون  تعزيز  �شبل  اإىل  اإ�شافة  اأفغان�شتان، 
املتحدة واالحتاد االأوروبي يف هذا االإطار. وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س 
اجلهود املتمّيزة التي تبذلها دولة االإم��ارات للم�شاهمة يف حت�شن الو�شع 
ال�شحي  باملجالن  املتعلقة  امل��ب��ادرات  وخ�شو�شاً  اأفغان�شتان،  يف  االإن�شاين 

واالجتماعي، والعمل االإغاثي واخلريي، وتقدمي امل�شاعدات االإن�شانية.
واأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س اأه��م��ي��َة م��وا���ش��ل��ة جهود 
ا�شتعادة اال�شتقرار والتعايف يف اأفغان�شتان، بالتعاون والتن�شيق مع ال�شركاء 
االإقليمين واملجتمع الدويل، مبا يخدم م�شالح ال�شعب االأفغاين وي�شمن 

له اال�شتقرار واالأمن وال�شالم وظروف العي�س الكرمي.

االإمارات للخدمات ال�صحية تكرم املتربعني الدائمني وال�صركاء الداعمني
•• ال�شارقة -وام:

ال�شحية  اخل����دم����ات  ق���ط���اع  ك����رم 
امل�����ش��ان��دة يف م��وؤ���ش�����ش��ة االإم�������ارات 
املتربعن  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
الدائمن واجلهات الداعمة للتربع 
ملبادراتهم  ت��ق��دي��راً  وذل����ك  ب���ال���دم 
وج����ه����وده����م احل���ث���ي���ث���ة يف جم���ال 
التربع بالدم وت�شجيعهم االآخرين 
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ث��ق��اف��ت��ه اإ����ش���اف���ة اإىل 
التي  احل��م��الت  الفاعل يف  دوره���م 
ومكوناته  ال��دم  توفري  يف  �شاهمت 
حياة  اإنقاذ  اإىل  الهادفة  االأ�شا�شية 

املر�شى.
التكرمي  ح��ف��ل  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
اأم�س  م�شاء  املوؤ�ش�شة  نظمته  الذي 
بال�شارقة  الثقافة  ق�شر  يف  االأول 
للمتربع  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
14 يونيو  ي�����ش��ادف  ال���ذي  ب��ال��دم 
الدكتور  ب��ح�����ش��ور  ع�����ام  ك����ل  م����ن 
التنفيذي  امل��دي��ر  النقبي  ع��ب��داهلل 
لقطاع اخلدمات ال�شحية امل�شاندة 
ب���االإن���اب���ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة االإم�������ارات 
احلّواي  ومنى  ال�شحية  للخدمات 
م���دي���ر م���رك���ز خ���دم���ات ن��ق��ل ال���دم 

واالأبحاث التابع للموؤ�ش�شة.
النقبي  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
ن�����ش��ع��ى يف م���وؤ����ش�������ش���ة االإم����������ارات 
تقدمي  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  جميع 
وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ف���اإن���ن���ا ن�شع 
حمور التربع بالدم كاأحد الركائز 
يف  الأهميته  ن��ظ��راً  اال�شراتيجية 
اإىل  باالإ�شافة  االأف���راد  حياة  اإنقاذ 

ك��ون��ه ام����ت����داداً ل��ل��ن��ه��ج االإم���ارات���ي 
االأ���ش��ي��ل ال����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى تعزيز 
مفاهيم  وت��ر���ش��ي��خ  ال���ع���ط���اء  ق��ي��م 
موؤكداً   .. النبيل  االإن�شاين  العمل 
نهجها  يف  م��ا���ش��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 
ودع��م��ه��ا ل��ه��ذه ال��ت��وج��ه��ات و�شوال 
مع  ين�شجم  مبا  اأهدافها  لتحقيق 
امل�شاريع واال�شراتيجيات الوطنية 

للخم�شن املقبلة .
ب���دوره���ا اأك�����دت م��ن��ى احل������ّواي اأن 
يعترب  بالدم  للتربع  العاملي  اليوم 
من اأهم املنا�شبات واأكرها �شرورة 
لتخطي التحديات التي قد تواجه 
اإ���ش��ت��م��راري��ة اإم������دادات ال���دم ورفع 
ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ال���ت���ربع ال����دوري 
���ش��ل��وك ميار�شه  اإىل  ب��ه  وال��ت��ح��ول 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ب����وازع م��ن الفهم 
ال�شحيح ملخرجات التربع الدوري 
بالدم على ال�شحة العامة للمتربع 
االأ�شخا�س  حياة  اإن��ق��اذ  يف  ودوره���ا 

املحتاجن اإىل نقل للدم.
نقل  مركز  يف  اأننا  احل���ّواي  وقالت 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  واالأب����ح����اث  ال����دم 
االإمارات للخدمات ال�شحية نبذل 
جهوداً كبرية يف رفع م�شتوى الوعي 
بهذا اجلانب ونواكب ا�شراتيجية 
املوؤ�ش�شة وطموحاتها يف رفع جودة 
اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة ال��ت��ي يعترب 
اأح��د املرتكزات  ال��دم فيها  خم��زون 
املهمة.. مثمنة جهود فريق العمل 
وامل��ت��ع��اون��ن وال�����ش��رك��اء ح��ي��ث كان 
م�شريتنا  يف  ال���ك���ب���ري  االأث�������ر  ل���ه���ا 
جتاه رفع الوعي املجتمعي باأهمية 
الفئات  وت�شمنت   . ب��ال��دم  ال��ت��ربع 

املتربع  ف���ئ���ة  ت���ك���رمي���ه���ا  مت  ال���ت���ي 
وفئة  امل�شتجيب  امل��ت��ربع  و  ال��دائ��م 
امل���وظ���ف���ن وفئة  امل��ن�����ش��ق��ن وف���ئ���ة 
ال�شركاء واجلهات الداعمة. و�شلط 
االح��ت��ف��ال ال�����ش��وء ع��ل��ى ع���دد من 
ت�شمنت  ال��ت��ي  الرئي�شية  امل��ح��اور 
اأهمية ت�شجيع ثقافة التربع بالدم 
والتعريف  ب�����ش��اأن��ه  ال���وع���ي  ورف����ع 
بالدم  للتربع  ال�شحية  بالفوائد 
ت�شليط  و  وامل��ج��ت��م��ع  ال���ف���رد  ع��ل��ى 
ال���������ش����وء ع���ل���ى حت����دي����ات ال���ت���ربع 
بالدم واإيجاد احللول الالزمة لها 
املتربعن  دور  اإب������راز  ج��ان��ب  اإىل 
وكوادرها  املوؤ�ش�شة  ودور  الدائمن 
قبل  بفّعالية  امل�شاهمة  الوظيفية 
بالدم  ال����ت����ربع  ح���م���الت  واأث�����ن�����اء 
باالإ�شافة اإىل دور اجلهات الداعمة 

وال�شركاء اال�شراتيجين.

دائرة ال�صحة - اأبوظبي تن�صم اإىل �صبكة 
اآ�صرتازينكاال ل�صركة  التابعة   A.Catalyst

•• �شان دييغو-وام:

التنظيمية  اجل��ه��ة   - اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
اإىل  ان�شمامها   - االإم���ارة  يف  ال�شحية  الرعاية  لقطاع 
اآ�شرازينيكا  ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  كاتال�شت"  "اأي  �شبكة 
وامل�شتح�شرات  االأدوي��ة  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
التعاون  اتفاقية  اإط��ار  يف  وذل��ك  احليوية  ال�شيدالنية 
امل�شرك التي مت توقيعها مع اآ�شرازينيكا والتي تعك�س 
التزام دائرة ال�شحة بتعزيز الرعاية ال�شحية الرقمية 

يف االإمارة واالرتقاء بتجربة املري�س ونتائجها.
ال�شتقطاب  �شعيها  خ��الل  م��ن  ال�شحة  دائ���رة  وتتطلع 
الرعاية  جم��ال  يف  عاملياً  وال��رائ��دة  النا�شئة  ال�شركات 
تعاونها  تطوير  اإىل  االإماراتية  العا�شمة  اإىل  ال�شحية 
امل�شرك مع اآ�شرازينيكا الإن�شاء منظومة عمل �شحية 

مبتكرة، وجمهزة ببنية حتتية متقدمة.
وج���رت م��را���ش��م ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى هام�س 
املوؤمتر الدويل ملنظمة االبتكار يف التكنولوجيا احليوية 
الفرة  خالل  فعالياته  انطلقت  الذي   BIO 2022
من 13 - 16 يونيو يف �شان دييغو بوالية كاليفورنيا يف 
ال�شيخ عبداهلل  الواليات املتحدة وذلك بح�شور معايل 
اأبوظبي  ال�����ش��ح��ة  اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ����رة  ب��ن حم��م��د 
����ش���وؤون م��ن��ط��ق��ة دول جمل�س  وه�����ش��ام م��رغ��ن��ي م��دي��ر 
كل  االتفاقية  ووق��ع  اأ�شرازينيكا  يف  اخلليجي  التعاون 
امل��دي��ر التنفيذي ملركز  امل��ن��اع��ي،  اأ���ش��م��اء  ال��دك��ت��ورة  م��ن 
وغالب  اأبوظبي  ال�شحة  دائ���رة  يف  واالب��ت��ك��ار  االأب��ح��اث 
ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة ملنطقة اخلليج  م��دي��ر  االأح����دب 
االأعوام  م��دى  على  اأبوظبي  وجنحت  اأ�شرازينيكا.  يف 
اإن�����ش��اء م��ن��ظ��وم��ة مم��ي��زة وفاعلة  ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة يف 
للرعاية ال�شحية من خالل اجلمع بن مرافق �شحية 
رعاية  لتقدمي  واالبتكارات  التقنيات  واأح��دث  متطورة 

�شحية فائقة اجلودة يف جميع اأنحاء االإمارة.
ومبوجب هذا التعاون مع �شبكة "اي كاتال�شت" التابعة 
اآ�شرازينكا العاملية �شتتمكن دائرة ال�شحة من  ل�شركة 
اأكر  ت�شم  وا�شعة  عاملية  �شبكة  خ��ربات  من  اال�شتفادة 
ذلك  ال�شحي مب��ا يف  لالبتكار  دول��ي��اً  م��رك��زاً   20 م��ن 
واأخرى  ال��واق��ع  اأر����س  على  فعلياً  م��وج��ودة  موؤ�ش�شات 

افرا�شية.
وحتر�س ال�شبكة على حتقيق االبتكار يف جماالت تعزيز 
الوعي باالأمرا�س والت�شخي�س والعالج والتمتع ب�شحة 

جيدة خللق جتربة مري�س اأكر �شمولية.
لل�شركات  االقت�شادي  االأث��ر  اأن  ال�شحة  دائ��رة  وك�شفت 
من  اأك��ر  يبلغ  باأبوظبي  ال�شحي  القطاع  يف  النا�شئة 
دعم  يف  جهودها  اأن  اإىل  ..م�شرية  درهم  مليون   200
العامن  والعاملية على مدى  املحلية  النا�شئة  ال�شركات 
املا�شين اأثمرت عن توفري اأكر من 215 فر�شة عمل 
ج��دي��دة يف اأب��وظ��ب��ي وحتقيق دع��م م��ادي ي��ع��ادل 160 

مليون درهم.
وت���ق���دم ال���دائ���رة ال���دع���م ل��ل�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة لتوفري 
ال�شركات  تعزز  حيث  مبتكرة  �شحية  رع��اي��ة  منظومة 
خالل  من  اأبوظبي  يف  ال�شحية  الرعاية  نظم  النا�شئة 
وقّدمت  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  حتقيق  يف  االإ�شهام 
ما ن�شبته %16 من ال�شركات النا�شئة اجلديدة حلواًل 
يف  املالية  الكفاءة  حت�شن  يف  �شاعدت  مبتكرة  واأف��ك��اراً 
من   38% ���ش��اه��م��ت  بينما  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
اإىل مرافق  الو�شول  اآليات  النا�شئة يف تعزيز  ال�شركات 
ذل��ك رّكزت  ال�شحية وف�����ش��اًل ع��ن  ال��رع��اي��ة  وم��ن�����ش��اآت 

%46 من ال�شركات النا�شئة ??على رفع جودة الرعاية 
عرب العمليات املختلفة لقطاع الرعاية ال�شحية.

ور���ش��ة عمل  دائ���رة ال�شحة ق��د نظمت م��وؤخ��راً  وك��ان��ت 
ال�شحية  العلوم  يف  والتطوير  البحث  فعاليات  لتعزيز 
وق����ام ال�����ش��رك��اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ون خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ببحث 
�شاأنها  من  والتي  اإحلاحاً  االأك��ر  واالأفكار  االهتمامات 
بالرعاية  ل��الرت��ق��اء  ج��دي��دة  ح��ل��ول  تبني  امل�����ش��اع��دة يف 

ال�شحية على امل�شتوى املحلي والعاملي.
ومنظومتها  املتميزة  التحتية  بنيتها  اإىل  وباال�شتناد 
تقدمي  اأبوظبي  توا�شل   .. والرائدة  املتقدمة  ال�شحية 
منواً  ت�شهد  قطاعات  ع��دة  يف  واع��دة  ا�شتثمارية  فر�س 
وال�شناعات  ال�شحية  الرعاية  قطاع  �شيما  ال  مت�شارعاً 
ب�شركاء  التعاون  عالقات  تعزيز  خالل  ومن  الدوائية. 
البحثية  اجل��ه��ود  ق��ي��ادة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ت�شعى  ع��امل��ي��ن 
على مدى  اأك��ر  للتعرف  عاملين  �شركاء  املدعومة من 
م���رون���ة وا����ش���ت���دام���ة ق��ط��اع��ات ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
عالية اجلودة  رعاية  توفري  و�شبل  العامل  اأنحاء  جميع 

للمر�شى.
ملركز  التنفيذي  املدير  املناعي  اأ�شماء  الدكتورة  وقالت 
ت�شعى   : اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة  يف  واالبتكار  االأب��ح��اث 
تر�شيخ  موا�شلة  اإىل  التعاون  ه��ذا  خ��الل  من  اأبوظبي 
اآف��اق جديدة  فتح  لعلوم احلياة عرب  مكانتها كحا�شنة 
ال�����ش��ح��ي��ة ح��ي��ث نلتزم  ال���رع���اي���ة  ل��الب��ت��ك��ار يف ق���ط���اع 
منظومة  يف  وتوظيفها  االب��ت��ك��ارات  ودع���م  با�شتقطاب 
.. ونوؤمن  االإم��ارات  الرائدة يف دول��ة  ال�شحية  الرعاية 
العاملية  االأ�شماء  كربى  مع  والتوا�شل  التعاون  باأهمية 
يف االبتكار لت�شريع وترية االكت�شافات املبتكرة واإحداث 
نقالت نوعية يف جمال الرعاية ال�شحية يف اأبوظبي ويف 

كل مكان حول العامل.
اأبوظبي  ال�شحة  دائ���رة  ب��ن  التعاون  جم��االت  وت�شمل 
للتعاون  �شامل  اإطار عمل  تطوير  اآ�شرازينيكا  و�شركة 
عمل  وم��ن��ظ��وم��ة  "ايكاتال�شت"  �شبكة  ب��ن  امل�����ش��رك 
على  قائم  ق��وي  اقت�شاد  بناء  بهدف  لالبتكار  اأبوظبي 
عقلية  غر�س  يف  اأي�شاً  ال�شراكة  ه��ذه  و�شت�شهم  املعرفة 
ريادة االأعمال يف �شباب دولة االإم��ارات وبناء مهاراتهم 
وقدراتهم لقيادة م�شتقبل علوم احلياة يف اإمارة اأبوظبي 

والعامل.
ج��اه��زي��ة منظومة  لتعزيز  م��ع��اً  ال��ط��رف��ان  و���ش��ي��ت��ع��اون 
املتعلقة  البحثية  اجلهود  وتو�شيع  اأبوظبي  يف  االبتكار 
بالت�شخي�س واالأدوية واالأجهزة من خالل بناء الطاقات 
والقدرات. وقال ه�شام مرغني مدير �شوؤون منطقة دول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف لدى "اأ�شرازينيكا": تعمل 
لدائرة  الرئي�س  اال�شراتيجي  ال�شريك  اأ�شرازينكا 
لتطوير  ال��دائ��رة  مع  جنب  اإىل  جنباً  اأبوظبي  ال�شحة 
البتكار  قدماً  اجلهود  ودف��ع  رقمي  �شحية  رعاية  نظام 
الت�شخي�س  م��ث��ل  متنوعة  �شحية  جم���االت  يف  ح��ل��ول 
واالأج�����ه�����زة وال�������ش���ح���ة ال���رق���م���ي���ة وت���ط���وي���ر االأدوي�������ة 
والتكنولوجيا احليوية وقطاعات �شناعة االأدوية والتي 
الرعاية  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  جمتمعة  ت�شاهم 
من  الدائرة  �شيمكن  التعاون  هذا  اأن  ونعتقد  ال�شحية 
امل�شي يف تعزيز اأنظمتها ال�شحية وتهيئتها للم�شتقبل 
يف كل مرحلة منمراحل جتربة املري�س. وتعمل �شبكة 
"اي كاتال�شت" كبوتقة جتمع كوكبة منوعة من املعنين 
لن�شج �شراكات غري تقليدية عابرة للحدود اجلغرافية 
لتعزيز  جديدة  فر�س  وخلق  التعاوين  العمل  وت�شهيل 

االبتكار الذي يرتقي بتجربة املري�س.
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•• دبي-وام: 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن��ت  �شما  ال�شيخة  اأك����دت 
املدين  املجتمع  مبادرة  العاملية" �شرورة  اال�شتدامة  اأجل  من  "حتالف  ملوؤ�ش�شة 
اال�شتدامة  �شمان  �شعيد  على  احلكومات  جانب  اإىل  مب�شوؤولياته  لال�شطالع 
على امل�شتوى الدويل. واأكدت خالل لقائها مع اأع�شاء جمل�س ال�شباب العربي 
ينتظر  ال��ذي  املحوري  ال��دور  على  العربي  ال�شباب  ملركز  التابع  املناخي  للتغري 
وكوب   27 كوب  ت�شتعد ال�شت�شافة موؤمتري  التي  العربية  املنطقة  ال�شباب يف 
داعية اإىل اال�شتلهام من روؤي��ة دولة االإم��ارات ومنوذجها الرائد يف تنفيذ   28

اأجندات اال�شتدامة.
اآل نهيان خالل اللقاء الذي  وا�شتعر�شت ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة 
انعقد بح�شور معايل �شما املزروعي وزيرة الدولة ل�شوؤون ال�شباب ونائب رئي�س 
مركز ال�شباب العربي املبادرات املتقدمة التي تبنتها "موؤ�ش�شة حتالف من اأجل 
اال�شتدامة العاملية" يف جماالت االقت�شاد الدائري والهيدروجن والنقل الذكي 
واالأمن الغذائي واملائي واإدارة املوارد م�شددة على �شرورة تكاتف جميع املعنين 
منطقة  ويف  عموًما  العامل  يف  املناخي  التغيري  حتديات  ومواجهة  باال�شتدامة 
ال�شرق االأو�شط على وجه اخل�شو�س ملا للمنطقة من دور حموري يف قطاعات 

حيوية موؤثرة بينها الطاقة.
مل  ا�شتثنائية  ظروًفا  اليوم  عاملنا  "يعي�س  �شلطان:  بنت  �شما  ال�شيخة  وقالت 
وما  ال�شحية  ال��ظ��روف  فر�شتها  التي  التحديات  نتيحة  عقود  منذ  ي�شهدها 
والتحوالت  االإم����داد  و�شال�شل  الطبيعية  ب��امل��وارد  تتعلق  اإ���ش��ك��االت  م��ن  تبعها 
لرفع  اأدت  والفي�شانات  اجل��ف��اف  م��ن  م��وج��ات  �شببت  التي  ال�شريعة  املناخية 
اأ�شعار الغذاء وفاقمت معاناة الكثريين حول العامل مما اأكد على اأهمية ت�شدر 
امل�شتويات"  جميع  على  العامل  ح��ول  ال��ق��رار  �شّناع  اأع��م��ال  ج��داول  اال�شتدامة 
ال�شباب  اأع�شاء جمل�س  ال�شيخة �شما بنت �شلطان خالل لقائها مع  اأك��دت  كما 
العربي للتغري املناخي على حمورية دور ال�شباب يف حتقيق اأهداف اال�شتدامة 
ومواجهة حتديات التغري املناخي موؤكدة على امل�شوؤولية الكبرية التي تقع على 
عاتق ال�شباب العربي يف االأعوام املقبلة مع ا�شت�شافة املنطقة العربية لدورتي 
موؤمتر الدول االأطراف يف االتفاقية االإطارية لالأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ 

كوب 27 و كوب 28.
واأ�شافت: "نتطلع اإىل امل�شاركة الفاعلة لل�شباب العربي يف قمة املناخ كوب 27 
املرتقبة يف م�شر بنوفمرب املقبل والتي �شتناق�س ق�شايا حيوية تتعلق بال�شراكة 
بن القطاعن العام واخلا�س لتوفري املوارد الالزمة لتحقيق االأمن الغذائي 
جميعا  لتذكرينا  فر�شة  وه��ي  امل��ن��اخ  ق�شايا  يف  ال��دول��ي��ة  بالتعهدات  وال��وف��اء 

باأهمية دور القطاع اخلا�س واملجتمع املدين وكل فرد منا يف حتقيق م�شتقبل 
�شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  وتابعت  اال�شتدامة."  عنوانه  لالإن�شانية  اأف�شل 
�شت�شت�شيفها  التي   28 ك��وب  لقمة  العربي  ال�شباب  ي�شتعد  "كذلك  بالقول: 
الرائد  الدولة  لتبني منوذج  �شتكون فر�شة  والتي   2023 االإم��ارات عام  دولة 
املناخي  التغري  تداعيات  ومواجهة  البيئة  على  واحلفاظ  اال�شتدامة  جمال  يف 
خا�شة واأن االإمارات كانت �شباقة على م�شتوى الدول املنتجة للنفط يف اعتماد 
البدائل امل�شتدامة للطاقة ويف االلتزام باأهداف احلياد املناخي 2050 انطالًقا 
من دورها املحوري يف العامل يف العمل املناخي" واأكدت ال�شيخة �شما بنت �شلطان 
على اأهمية منوذج دولة االإمارات على �شعيد تعزيز دور ال�شباب حملًيا واإقليمًيا 
لتت�شدر  واال�شتدامة  البيئة  بق�شايا  املبكرة  التوعية  يف  م�شاهمته  خ��الل  من 

جداول اأعمال اجليل املقبل من القادة.
اأطلقها  التي  املناخي  العمل  �شبكة  باأهمية  �شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  ونوهت 
بدوره  االرت��ق��اء  ���ش��رورة  على  م�شددة  املناخي  للتغري  العربي  ال�شباب  جمل�س 
اإىل  العلمية  املعطيات  وت��وف��ري  البيانات  جلمع  اأداة  م��ن  عمله  نطاق  وتو�شعة 
من�شة متكاملة ت�شهم يف تعزيز التوا�شل بن ال�شباب واملهتمن بالعمل املناخي 
واإتاحة الفر�س لهم وتزويدهم باملعلومات التي يحتاجونها وو�شلهم باجلهات 

التي من �شاأنها دعمهم ومتكينهم.
بالفعاليات  املناخي  العمل  �شبكة  اإىل ربط  �شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  كما دعت 

الكربى اإقليميا ودوليا وبناء اأكرب عدد من ال�شراكات املمكنة مع و�شائل االإعالم 
لزيادة الوعي حول الق�شايا البيئية وحتفيز االأفراد على االنخراط الكامل يف 
للتغري  العربي  ال�شباب  جمل�س  جلهود  دعمها  اأك��دت  كما  البيئة  حماية  جهود 
املناخي وتطلعها للمزيد من ال�شراكة معه من خالل موؤ�ش�شة حتالف من اأجل 

اال�شتدامة العاملية مبا ي�شب يف �شالح حتقيق االأهداف امل�شركة.
ونائب  ال�شباب  ل�شوؤون  الدولة  وزي��رة  املزروعي  �شما  �شكرت معايل  من جانبها 
رئي�س مركز ال�شباب العربي ال�شيخة �شما بنت �شلطان على االإ�شافات النوعية 
التي قدمتها مل�شرية اال�شتدامة يف دولة االإمارات وم�شاركتها املميزة يف جل�شات 
جمل�س ال�شباب العربي للتغري املناخي داعية اإىل توظيف جميع القدرات واملوارد 
املمكنة لتحقيق اأهداف اال�شتدامة وحماية البيئة واحلد من التداعيات ال�شلبية 
للتغري املناخي حيث اعتربت جمل�س ال�شباب العربي للتغري املناخي منوذًجا حًيا 
لل�شراكة التي ميكن بناوؤها بن احلكومات واملجتمع املدين واملنظمات االإقليمية 
من اأجل حتفيز اجلميع – حكومات وجمعيات واأفراًدا - على التكاتف والعمل يف 

�شبيل حتقيق االأهداف امل�شركة.
رئي�شه  بتوجيهات من  العربي  ال�شباب  "متكن مركز  بالقول:  معاليها  وتابعت 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
املنطقة  البيئي يف  العمل  اأ�شا�شًيا من حمركات  اأن ي�شبح حمركاً  الرئا�شة من 
العربي عرب  ال�شباب  لتمكن  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات  وذل��ك من خالل  العربية 

تزويده البيانات واالأدوات التقنية والعلمية ودعمه من خالل بناء ال�شراكات مع 
جميع اأ�شحاب امل�شلحة يف جمال التغري املناخي واال�شتدامة وما يرتبط بهما 
من قطاعات ميكن من خاللها حتويل التحديات اإىل فر�س للتنمية االقت�شادية 
واالجتماعية على غرار التجربة الرائدة ملوؤ�ش�شة ’التحالف من اأجل اال�شتدامة 
العاملية‘ التي تقودها ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة اآل نهيان والتي نتطلع 

اإىل تعزيز التعاون معها يف الفرة املقبلة لتحقيق اأهدافنا امل�شركة.
واأ�شافت معاليها: "يدرك العامل اليوم اأكر من اأي وقت م�شى اأننا يف مركب 
اإحداث  يف  ال�شباب  م�شوؤولية  اأهمية  اإدراك  ذل��ك  م��ن  االأه���م  لكن  واح��د  بيئي 
التحول املن�شود وبينما توؤدي احلكومات دوًرا رائًدا يف تطبيق برامج اال�شتدامة 
امل�شوؤولية من  اجلميع  ال�شروري حتمل  اأنه من  اإال  املناخي  احلياد  والتزامات 
ميتد  ثم  اأواًل  الفرد  من  يبداأ  فالتغيري  ال�شاأن  ه��ذا  يف  ب��دوره��م  القيام  خ��الل 
بن  �شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  اللقاء مع  وللمجتمع عموماً." وج��اء  ملن حوله 
العربي للتغري  ال�شباب  �شل�شلة لقاءات يعقدها جمل�س  اآل نهيان �شمن  خليفة 
مع  بالتعاون  العربي  ال�شباب  ملركز  الرائدة  املبادرات  اأحد  ُيعترب  الذي  املناخي 
ل�شوؤون  االإم��ارات  املبعوث اخلا�س لدولة  والبيئة ومكتب  املناخي  التغري  وزارة 
العربية  ال��دول  جامعة  مظلة  وحت��ت  اخلا�س  القطاع  و�شركاء  املناخي  التغري 
وي�شم املجل�س اأع�شاء من عدة دول عربية بخربات متقدمة يف جماالت البيئة 
واال�شتدامة والتغري املناخي. ويعمل املجل�س على اإحداث نقلة نوعية يف تفاعل 
بق�شايا  املخت�س  ال�شبابي  العمل  ودع��م  البيئية  الق�شايا  مع  العربي  ال�شباب 
املناخي وتوظيف طاقاتهم القراح حلول مبتكرة وم�شتجدة يف املجال  التغري 
والعمل على و�شع اال�شراتيجيات والروؤى امل�شتقبلية وتنفيذ احللول امل�شتدامة 

لتحدي التغري املناخي باال�شراك مع اأ�شحاب امل�شلحة على كافة امل�شتويات.
ا�شتعداداً  ا  متخ�ش�شً ت��دري��ب��ًي��ا  ب��رن��اجم��ا  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب  م��رك��ز  اأط��ل��ق  وق���د 
يوفر  كوب28  و  كوب27  العامليتن  املناخ  قمتي  العربية  املنطقة  ال�شت�شافة 
لقاءات  ويتيح  عملية  ودرا���ش��ات  تخ�ش�شية  تدريبية  م��واد  ملنت�شبيه  خالله  من 
مع �شخ�شيات رائدة يف العمل املناخي مع ت�شليط ال�شوء على فر�س االقت�شاد 
االأخ�شر واال�شتثمار ال�شديق للبيئة وتعزيز االبتكار وتوظيف احللول الرقمية 

والتكنولوجية الذكية مل�شتقبل اأكر ا�شتدامة للكوكب.
كما اأطلق مركز ال�شباب العربي "�شبكة العمل املناخي ال�شبابي" الهادفة الإ�شراك 
التغرّي  مواجهة  وب��رام��ج  اأن�شطة  يف  التخ�ش�شات  خمتلف  من  العرب  ال�شباب 
املناخي وحتقيق اال�شتدامة و�شتعمل ال�شبكة التي ت�شم مئات ال�شباب وال�شابات 
العربي لتكون ج�شر توا�شٍل بن خرباء وخمت�شي  الوطن  اأرج��اء  من خمتلف 
�شغف  لديهم  ممن  ال�شباب  واملتطوعن  العربي  واملناخي  البيئي  العمل  ورواد 

بالبيئة كما �شتوفر قاعدة بيانات مرجعية يف ق�شايا اال�شتدامة وتغري املناخ.

•• ال�شارقة-الفجر:

ل�شوؤون  االأع��ل��ى  باملجل�س  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
التوا�شل  م��واق��ع  على  من�شاتها  ع��رب  ال�����ش��ارق��ة  يف  االأ���ش��رة 
االجتماعي الكتيب االإلكروين التوعوي "�شمنة االأطفال"، 
ال�شحي مبر�س  الوعي  اإط��ار حر�شها على تعزيز  وذل��ك يف 
ال�شمنة لدى االأطفال و�شبل الوقاية منه، وتقدمي الن�شائح 
واالإر�شادات ال�شحية الالزمة الأولياء االأمور التي ت�شاعدهم 
على حماية اأطفالهم من خماطر مر�س ال�شمنة وتداعياته.

واالإجنليزية  العربية  باللغتن  ج��اء  ال��ذي  الكتيب  وت�شمن 
العديد من املحاور الرئي�شية من اأهمها �شبل تعزيز التغذية 

ال�شحية لالأطفال ودورها يف حمايتهم من االإ�شابة مبر�س 
امل�شتقبل،  يف  �شحتهم  على  وخماطره  وم�شاعفاته  ال�شمنة 
اإىل جانب الركيز على الن�شاط البدين واأهميته، واالأن�شطة 
الناجتة  ال�شحية  واالأخطار  االأطفال،  تنا�شب  التي  البدنية 
عن قلة احلركة والن�شاط البدين، ودور الن�شاط البدين يف 
احلد من خماطر ال�شمنة، باالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على 
لتاأثرياتها  للطفل  والبيئية  النف�شية  ال�شحة  تعزيز  اأهمية 

املهمة يف وقاية الطفل من االإ�شابة مبر�س ال�شمنة. 

تعزيز �شحة الأطفال
واأ�شارت �شعادة اإميان را�شد �شيف مدير اإدارة التثقيف ال�شحي 

الكتيب  اإط��الق هذا  اأن  اإىل  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  باملجل�س 
�شحة  لتعزيز  االإدارة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
روؤية  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  بهدف  وبذلك  االأط��ف��ال، 
اإمارة ال�شارقة يف اأن تكون مدينة �شحية و�شديقة لالأطفال 
واليافعن، وتنفيذاً لروؤى وتوجيهات قرينة �شاحب ال�شمو 
القا�شمي  بنت حممد  ال�شيخة جواهر  �شمو  ال�شارقة،  حاكم 
رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة  بال�شارقة، م�شرية اإىل 
ال�شحية  امل�شاكل  اأخطر  ال�شمنة يعترب واحد من  اأن مر�س 
لالأطفال، حيث يعاين واحداً من كل ثالثة اأطفال يف الدولة 
انت�شار االأطعمة  ال�شمنة، خا�شة يف ظل  اأو  ال��وزن  من زي��ادة 
العديد  االأطفال  لدى  ال�شمنة  وت�شبب  وامل�شّنعة،  ال�شريعة 

من االأمرا�س يف �شن مبكرة ما ي�شاعف من اآثارها اجل�شدية 
الوعي  لتعزيز  الكتيب   هذا  ن�شر  ياأتي  هنا  ومن  والنف�شية، 
ال�شحي باأمرا�س ال�شمنة لدى االأطفال و�شبل الوقاية منها 
التي تبذلها الدولة ملكافحة �شمنة  مبا يتما�شى مع اجلهود 

االأطفال. 

ن�شائح واإر�شادات �شحية
وت�����ش��م��ن ال��ك��ت��ي��ب ت��و���ش��ي��ات واإر�����ش����ادات ه��ام��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
اأبرزها، جتنب املعلبات  باأ�ش�س التغذية ال�شحية للطفل من 
واالأغذية امل�شنعة واملعلبة، واالعتماد على االأغذية الطازجة 
الغنية  االأغ��ذي��ة  جتنب  اإىل  باالإ�شافة  الطعام،  حت�شري  يف 

والفواكه   اخل�شروات  واختيار  امللونة،  وامل��واد  وامللح  بال�شكر 
الطازجة والع�شوية، و�شرورة تناول كميات ب�شيطة والتنوع 
يف امل�شادر الغذائية يف الوجبة الواحدة، اإىل جانب احلديث 
ع��ن ف��وائ��د ال��ن�����ش��اط ال��ب��دين ع��ل��ى االأط���ف���ال  وم���ن �شمنها 
حت�شن اللياقة العامة و�شحة القلب، وامل�شاعدة يف احلفاظ 
على وزن �شحي،� وحت�شن جودة النوم، وفيما يتعلق بال�شحة 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ق���دم الكتيب 
معلومات حول �شبل دعم الطفل نف�شياً من خالل التاأكد من 
�شالمة املحيطن به وما يوجه له من ر�شائل و�شرورة زرع 
ال��ذات والثقة بالنف�س يف عمر مبكر من خالل احلوار  حب 

واحلديث مع الطفل.     

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حتت مظلة جمعية ك�شافة االإمارات عقد جمل�س اإدارة مفو�شية ك�شافة راأ�س 
اخليمة اأول اجتماع له بعد اإعادة ت�شكيله للدورة اجلديدة 2022 2025-  
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  �شعادة  م��ن  ب��دع��وة 
الرئي�س الفخري ملفو�شية ك�شافة راأ�س اخليمة وذلك مبقر املفو�شية براأ�س 
اخليمة حيث مت خالل االجتماع الذي تراأ�شه رئي�س جمل�س االإدارة حممد 
ح�شن ال�شم�شي  توزيع املنا�شب التنفيذية واالإدارية، حيث مت ت�شمية خالد 
ح�شن عبيد النقبي نائباً لرئي��س جمل�س االإدارة وحممد ح�شن على الزعابي 
املفو�س العام واملدير املايل واأحمد عبداهلل اإبراهيم النعيمي مفو�س العالقات 
العامة وعارفة �شالح حارب الفالحي مفو�س اال�شراتيجية ومهرة حممد 
�شيف  وعبداهلل  احلكومية  والعالقات  ال�شراكات  مفو�س  �شراي  بن  جمعة 
عبيد بن �شليج الكتبي  مفو�س خدمة وتنمية املجتمع ورا�شد �شعيد را�شد 
بلهون ال�شميلى مفو�س تنمية القيادات والربامج واملراحل واأحمد حمدان 

على البخيتي ال�شحي مفو�س العالقات العامة واالإعالم.

براأ�س  املفو�شية  الذي عقد مبقر  ال�شم�شي  وافتتح االجتماع حممد ح�شن 
اخليمة بكلمة �شكر اإىل املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي 
الرئي�س الفخري ملفو�شية ك�شافة راأ�س اخليمة على دعمه الدائم للمفو�شية 
ورعايته ملختلف االأحداث الك�شفية باالإمارة كما وجه ال�شم�شي كلمة ترحيب 
باملجل�س اجلديد وتوجيه ال�شكر لالأع�شاء يف املجل�س القدمي وتوجيه ال�شكر 

والتحية  للقائد حمد املطوع رحمة اهلل عليه الرئي�س ال�شابق للمفو�شية .
ثم ا�شتعر�س االجتماع روؤية جمعية ك�شافة االإم��ارات يف تهيئة بيئة جاذبة 
لل�شباب وتطوير العمل الك�شفي واحل�شور امل�شرِّف حمليا واإقليميا ودولياً 
اأن ت�شبح ك�شافة االإم��ارات رائ��دة العمل  ، كما مت تناول ر�شالة اجلمعية يف 

ال�شبابي االأكرب تاأثرياً واالأكر انت�شاراً.
واأ�شار ال�شم�شي اىل اأن اأملنا كبري يف موا�شلة جهود املجال�س ال�شابقة التي 
التي  الكفاءات  من  اجل��دد  االأع�شاء  اأن  اىل  منوها  املفو�شية،  على  تعاقبت 
لها ب�شمات جمتمعية كبرية يف االإمارة والتي ناأمل منها و�شع ا�شراتيجية 
عمل تت�شمن روؤية قيادتنا الر�شيدة يف االرتقاء بالعمل وتقدمي �شورة مميزة 

لالأجيال القادمة وبروؤية ع�شرية تتناغم فيها عنا�شر االإبداع والنجاح.

•• اأبوظبي-وام: 

االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
املجتمعية  امل�شوؤولية  �شفراء  خدمة 
وذلك  االأ���ش��رة،  حياة  ج��ودة  لتعزيز 
احلكومية  اجل����ه����ود  دع�����م  ب���ه���دف 
باالنتقال بدولة االإمارات من مفهوم 
ال�شامل  املفهوم  اإىل  اجليدة  احلياة 
للم�شاهمة  املتكاملة،  احلياة  جل��ودة 
 2021 االإم���������ارات  روؤي������ة  دع����م  يف 
اأه��داف مئوية  اإىل حتقيق  وو�شواًل 
الدولة  وج��ع��ل   2071 االإم�������ارات 
رائدة يف جمال جودة احلياة وتعزيز 

مكانتها لتكون االأ�شعد عاملياً.
امل�شوؤولية  ���ش��ف��راء  خ��دم��ة  وت�����ش��ع��ى 
موؤ�ش�شة  اأطلقتها  ال��ت��ي  املجتمعية 
تنمية معارف  اإىل  االأ�شرية  التنمية 
وم������ه������ارات جم���م���وع���ة م����ن اأف�������راد 
والعاطفية  االإدراك������ي������ة  امل��ج��ت��م��ع 
االإيجابي  وال��ت��اأث��ري  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
ليكونوا  و�شلوكياتهم،  اأف��ك��اره��م  يف 
�شفراًء يف اأ�شرتهم وجمتمعهم لن�شر 
وتعزيز  واالإيجابية  ال�شعادة  ثقافة 
جودة احلياة االجتماعية مبا يحقق 

رفاه املجتمع و�شعادته.
حممد  م��������رمي  ������ش�����ع�����ادة  وق������ال������ت 
موؤ�ش�شة  ع������ام  م����دي����ر  ال���رم���ي���ث���ي 
"�شفراء  اإن خدمة  االأ�شرية  التنمية 
اإىل  ت��ه��دف  املجتمعية"  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اال�شراتيجية  م����ب����ادئ  ت���ر����ش���ي���خ 
مبحاورها  احل��ي��اة  جل��ودة  الوطنية 
اأ�ش�س  لتعزيز  وت�شعى  وم��ب��ادرات��ه��ا، 
الرابط  م��ن خ��الل ج��ودة  املجتمع 
االأ�شرة  يف  االجتماعية  وال��ع��الق��ات 

ج�����ودة احلياة  وت��ع��زي��ز  وامل��ج��ت��م��ع، 
املجتمعات  وت�������ش���ج���ي���ع  ال���رق���م���ي���ة 
وتبني  الهادفة،  االإيجابية  الرقمية 
التعلم  ب���ي���ئ���ات  يف  احل����ي����اة  ج�������ودة 
باالإ�شافة  عليها،  والركيز  والعمل 
والتعاون  العطاء  قيم  تر�شيخ  اإىل 
والت�شامن وخدمة املجتمع وتعزيز 
م�شتدامة  م���دن  يف  العي�س  قابلية 

داعمة جلودة احلياة.
الراغبن  توؤهل  اأن اخلدمة  واأك��دت 
ل��ن�����ش��ر ثقافة  ك�����ش��ف��راء  ال��ت��ط��وع  يف 
�شاعة   40 جودة احلياة، من خالل 
تتنا�شب  عملية  وتطبيقات  تدريبية 
لتنمية  ال���ن���م���ائ���ي���ة،  وم���راح���ل���ه���م 
معارفهم ومهاراتهم يف جمال جودة 
احلياة، وزيادة وعيهم جتاه الق�شايا 

االجتماعية املوؤثرة يف حياتهم.
�شفراء  خ���دم���ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
متكن  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  امل���������ش����وؤول����ي����ة 
االإمارة  داخ��ل  واملقيمن  املواطنن 
وال��ذي��ن ت���راوح اأع��م��اره��م م��ن 19 
الرغبة  لديهم  ممن  عاماً   49 اإىل 
يف ال��ت��اأث��ري وال��ت��غ��ي��ري االإي��ج��اب��ي يف 
تطبيق  م��ن  وجمتمعاتهم  اأ���ش��ره��م 
امل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ك��ت�����ش��ب��ون��ه��ا، ونقل 
يتعلمونها  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف 
ب�شكٍل  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م  اأق���ران���ه���م،  اإىل 
ال��ت��ق��دم يف  دوري، ور���ش��د م�����ش��ت��وى 
االأث�����ر االج��ت��م��اع��ي املرجو  حت��ق��ي��ق 
باالإ�شافة  اأ�شرهم،  حياة  ج��ودة  على 
اإىل رفع م�شتوى ال�شعادة واالإيجابية 
وجودة احلياة يف املجتمع االإماراتي، 
وذل������ك م����ن خ�����الل ت���اأه���ي���ل اأف������راد 
�شفراء  ل��ي�����ش��ب��ح��وا  امل��ج��ت��م��ع  م����ن 

واالإيجابية  ال�����ش��ع��ادة  ث��ق��اف��ة  لن�شر 
وحتفيز  وجم��ت��م��ع��ه��م،  اأ����ش���ره���م  يف 
االأ����ش���ر ب��ك��اف��ة اأف����راده����ا ع��ل��ى تبني 
منط حياة اجتماعي اإيجابي الإثراء 
امل�شوؤولية  وتفعيل  حياتهم،  ج���ودة 
ل���دى االأف�����راد لتعزيز  االج��ت��م��اع��ي��ة 

التالحم املجتمعي.
واأو�شحت مدير عام موؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية اأن خدمة �شفراء امل�شوؤولية 
العلمية  املنهجيات  تتبنى  املجتمعية 
ومنها، منهجية التمكن االجتماعي 
املجتمعات،  وم��ن��ه��ج��ي��ة  ال���وق���ائ���ي، 
ومنهجية تثقيف االأقران، والتنمية 
ت����ب����داأ رحلة  ح���ي���ث  االج���ت���م���اع���ي���ة، 
امل�شوؤولية  ���ش��ف��راء  �شمن  امل��ت��ع��ام��ل 
باخلدمة،  الت�شجيل  من  املجتمعية 
وال���ت���ق���ي���ي���م ال���ق���ب���ل���ي، واالل����ت����ح����اق 
بالربنامج التدريبي لتاأهيل �شفراء 
واجتياز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
التاأهل  ملرحلة  واالن��ت��ق��ال  التدريب 
والتقييم  الع�شوية،  على  للح�شول 

الع�شوية،  على  واحل�شول  البعدي 
املوؤ�ش�شي،  االأداء  وتقييم  وامل��ت��اب��ع��ة 
انتهاًء بالتكرمي وجتديد الع�شوية.

وح�����ول م��ت��ط��ل��ب��ات احل�������ش���ول على 
ع�شوية �شفراء امل�شوؤولية املجتمعية 
�شنعة  اأو�شحت  املوؤ�ش�شة،  قبل  من 
موؤ�ش�شة  م��راك��ز  م��دي��رة  ال�����ش��وي��دي 
العن  مدينة  يف  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
وم�������ش���وؤول���ة خ���دم���ة ت���ع���زي���ز ج����ودة 
اأن���ه البد  املوؤ�ش�شة  يف  االأ���ش��رة  ح��ي��اة 
يكون  اأن  للخدمة  املتقدم  لل�شخ�س 
ملتزماً ب�%10 من جل�شات املحاكاة 
االجتماعية، و%90 من اجلل�شات 
االجتماعية،  للمحاكاة  التطبيقية 
واحل�شول على تقييم االأداء البعدي 
وتوقيع   ،80% عن  تقل  ال  بن�شبة 
�شفراء  و����ش���ل���وك���ي���ات  ق���ي���م  وث���ي���ق���ة 
اإىل  باالإ�شافة  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
اإن�شاء ح�شاب على االأقل على مواقع 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ن�����ش��ر قيم 

ال�شعادة االإيجابية.
الت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
امل�شوؤولية  �شفراء  خ��دم��ة  لع�شوية 
االأول  امل���ق���ام  ت��ه��دف يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املر�شحن  وت�شجيل  ا�شتقطاب  اإىل 
الت�شجيل  ب������اب  ف���ت���ح  خ������الل  م����ن 
"مت"  م���ن�������ش���ة  ع���ل���ى  اخل�����دم�����ة  يف 
�شروط  وف��ق  احلكومية  للخدمات 
يهدف  ح���ي���ث  اخل�����دم�����ة،  واأح�����ك�����ام 
ال��ق��ب��ل��ي خلدمة  ال��ت��ق��ي��ي��م  من������وذج 
�شفراء امل�شوؤولية املجتمعية لتمكن 
املر�شحن من تطبيق مهارات جودة 
احل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة وف���ق معايري 

علمية وعملية مهنية وا�شحة.

ن�شرت كتيب اإلكرتوين توعوي باللغتني العربية والإجنليزية

اإدارة التثقيف ال�صحي بال�صارقة تعزز الوعي ال�صحي مبر�س �صمنة االأطفال و�صبل الوقاية منه 

اإدارة مفو�صية ك�صافة راأ�س اخليمة تعقد 
اجتماعها االأول باأفكار وطموحات م�صتقبلية

التنمية االأ�صرية تطلق خدمة �صفراء امل�صوؤولية املجتمعية لتعزيز جودة حياة االأ�صرة

•• اأبوظبي-وام: 

بدبي  الق�شائي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  م��ن  وف��د  اط��ل��ع 
ا�شراتيجية  على  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ��رة  زي��ارت��ه  خ��الل 
اإىل  ال��و���ش��ول  ت�شتهدف  ال��ت��ي   2023  -  2021 ال��دائ��رة 
اأرقى املمار�شات العاملية والتميز يف حتقيق العدالة الناجزة، 
الق�شائي  التخ�ش�س  دع��م  ت�شتهدف  اأول��وي��ات   4 خ��الل  من 
و�شمان جودة االأحكام الق�شائية واأعمال النيابة العامة، مع 
ا�شت�شراف  �شوء  يف  االأعمال  وا�شتمرارية  اال�شتدامة  �شمان 
خدمات  ت��ق��دمي  ع��رب  املتعاملن  اإ���ش��ع��اد  وحتقيق  امل�شتقبل، 

عدلية وق�شائية ذكية ومبتكرة.
تاأتي الزيارة يف اإطار جهود تعزيز عالقات التعاون امل�شرك 

يف  ي�شهم  مب��ا  والعدلية،  الق�شائية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع 
العدالة  دعائم  اإر���ش��اء  نحو  الفاعلة  ال�شراكة  اأوا���ش��ر  تقوية 
و���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون وت��ع��زي��ز اال���ش��ت��ق��رار االأم��ن��ي واالجتماعي 

واالقت�شادي.
بتح�شن  املتعلقة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ال��وف��د  وت��ع��رف 
وتطوير االأداء املوؤ�ش�شي ال�شيما يف التخطيط اال�شراتيجي 
�شرح  اإىل  وا�شتمع  ال�شهرية،  االأداء  موؤ�شرات  متابعة  واآل��ي��ة 
العدلية،  واخلدمات  الق�شائية  املنظومة  اإدارة  حول  مف�شل 
اأع�شاء  اأداء  ومتابعة  الق�شائي  التفتي�س  واآل��ي��ات  واأدوات 
الهيئة الق�شائية، ودور اأكادميية اأبوظبي الق�شائية يف تاأهيل 
وتدريب اأع�شاء الهيئة الق�شائية با�شتخدام منهجية حلقات 
ج���ودة ال��ت��دري��ب ال��ق�����ش��ائ��ي، وال��و���ش��ائ��ل ال��رق��م��ي��ة والتقنية 

احلديثة امل�شتخدمة يف املجال التدريبي.
جت�شد  التي  الوثائقية  االأف��الم  من  لعدد  عر�شا  �شاهد  كما 
وخططها  واآلياتها  اأنظمتها  وحداثة  الدائرة  خدمات  تطور 
اال�شراتيجية، ال �شيما اآليات التفتي�س الق�شائي وحمددات 
التحول  اآل��ي��ات  اإىل  اإ�شافة  الق�شائية،  الهيئة  اأع�شاء  اأداء 
اخلطط  عن  ف�شال  بعد،  عن  التقا�شي  ومنظومة  الرقمي 

امل�شتقبلية.
ورحب امل�شت�شار علي ال�شاعر الظاهري، مدير اإدارة التفتي�س 
�شيف  الدكتور  تراأ�شه،  ال��ذي  بالوفد  اأبوظبي،  يف  الق�شائي 
وذلك  بدبي،  الق�شائي  املجل�س  ع��ام  اأم��ن  ال�شويدي،  غ��امن 
خالل االجتماع الذي عقد على هام�س الزيارة بح�شور عدد 

من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية.

اأمانة املجل�س الق�صائي بدبي تطلع على ا�صرتاتيجية دائرة الق�صاء يف اأبوظبي

�صما بنت �صلطان: لل�صباب العربي دور حموري يف جماالت اال�صتدامة والبيئة.. والتغيري يبداأ من الفرد

•• الفجرية -وام:

نفذ املركز الوطني للبحث واالإنقاذ بالتن�شيق مع �شرطة 
االأول  اأم�����س  الفجرية  امل���دين  ال��دف��اع  واإدارة  الفجرية 
املواطنن  واإخ��الء طبي ل�شخ�س من كبار  اإنقاذ  مهمة 
عالق يف جبال منطقة ال�شرية التابعة الإمارة الفجرية، 
اإعياء  و  اإره���اق  م��ن  وي��ع��اين  89 عاما  العمر  م��ن  يبلغ 
�شرطة  عمليات  غرفة  من  البالغ  تلقي  ومت  �شديدين. 
منطقة  جبال  يف  عالق  �شخ�س  بوجود  يفيد  الفجرية 
ال�شرية التابعة الإمارة الفجرية قد حو�شر بن اجلبال 

الو�شول  ي�شعب  و  االنحدار  �شديد  موقع  يف  ال�شاهقة 
اإليه، وقد اأ�شيب باالإرهاق واالإعياء ب�شبب ارتفاع درجة 
بوا�شطة  وحتديده  املوقع  على  التدقيق  ومت  احل���رارة. 
غرفة  ف��ري��ق  قبل  م��ن  امل�����ش��اع��دة  العملياتية  االأن��ظ��م��ة 
واالإنقاذ،  للبحث  الوطني  للمركز  التابعة  العمليات 
وبقدرات واإمكانيات طائرة البحث واالإنقاذ متكن فريق 
دبا  م�شت�شفى  اإىل  امل�شاب  اإخ��الء  من  واالإن��ق��اذ  البحث 
الفجرية لتلقي العالج الالزم مع �شمان مراعاة كافة 
بفريو�س  اخلا�شة  والوقائية  االح��رازي��ة  االإج����راءات 

كورونا.

الوطني للبحث واالإنقاذ ينفذ مهمة اإنقاذ واإخالء طبي 
ملواطن عمره 89 عاما عالق يف جبال منطقة ال�صرية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عقد املجل�س الوطني االحتادي جل�شته 
الرابعة ع�شرة من دور انعقاده العادي 
ال�شابع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  للف�شل  ال��ث��ال��ث 
غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  ع�����ش��ر، 
رئي�س املجل�س، وح�شور الفريق �شمو 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 
اأم�س االأربعاء 15 يونيو 2022م، يف 
باأبوظبي،  املجل�س  مبقر  زاي���د  ق��اع��ة 
ناق�س واأقر خاللها م�شروعي قانونن 
وب�شاأن  االع��ت��ب��ار،  رد  ب�شاأن  احت��ادي��ن 
واملعر�شن  اجل���ان���ح���ن  االأح����������داث 
للجنوح، بعد اأن عدل وا�شتحدث عددا 

من موادهما وبنودهما.
دعا  اجل��ل�����ش��ة  يف  ك��ل��م��ت��ه  ب���داي���ة  ويف 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
املغفور  اأن يتغمد  نهيان اهلل عز وجل 
زايد  بن  خليفة  "ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له 
ويجعل  رح��م��ت��ه  ب��وا���ش��ع  نهيان"  اآل 
الفردو�س االأعلى مثواه، م�شرياً �شموه 
اأن "املغفور له باإذن اهلل" كان امتداداً 
للقائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اأن  �شموه  موؤكداً  ثراه"،  اهلل  "طيب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

جاء ليكون خري امتداٍد لهما.
راأيناه من �شال�شة  اإن ما  �شموه  وقال 
يوؤكد  ال�����ش��ل��ط��ة،  ان��ت��ق��ال  واإج���م���اع يف 
نهج احلكم الر�شيد يف دولة االإمارات 
ال�شعب على  الرغم من حزن  وعلى   ،
"ال�شيخ  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  رح��ي��ل 
اأن  اإال  نهيان"  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
على  ب��االإج��م��اع  كبرية  كانت  ال�شعادة 
انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
للدولة،  رئ��ي�����ش��اً  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأم��ر ال جتده  ب��اأن ه��ذا  م�شيفاً �شموه 
يف اأماكن كثرية ، ويجب علينا جميعاً 
اأن  وتنفيذية  ت�شريعية  �شلطات  م��ن 
على  للمحافظة  لدينا  م��ا  ك��ل  ن��ب��ذل 
ه���ذه ال��ق��ي��م االأ���ش��ي��ل��ة امل���وج���ودة لدى 
طموح  وحتقيق  االإم���ارات���ي،  املجتمع 

قيادتنا الر�شيدة وتطلعاتها.
م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س  وق�����ال 
با�شمه  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
الوطني  املجل�س  اأع�����ش��اء  ع��ن  ونيابة 
العزاء  ن�����ش��اط��رك��م  "اإننا  االحت������ادي 
املغفور له  االإم��ارات بوفاة  اأهل  فعزاء 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رحمه اهلل، هو عزاء للجميع 

ولالأمتن العربية واالإ�شالمية".
اإليه  اأ���ش��رمت  م��ا  "اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
انتقال  �شموكم من منوذج يف �شال�شة 
ب��ه يف دولة  احل��ك��م، ه��و من���وذج نعتز 
االإم�������ارات وه���و من����وذج م��ر���ش��خ بن 
االأ�شر على امتداد هذه الدولة، ونفاخر 
به وهو م�شدر قوتنا وا�شتقرارنا، واأن 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  ثقة 
االأع����ل����ى ل���الحت���اد ح���ك���ام االإم��������ارات، 
ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
كما اأ�شار لذلك �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
القائد  يف  ثقتا  من  ممتدة  ثقة  باأنها 
امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ث��راه، وم��ا اأر���ش��اه يف احلكم، وهي 
قيم الأبناء االإمارات ممتدة من االإرث 
باإذن  له  املغفور  لنا  الذي تركه  القيم 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  تعاىل  اهلل 
معايل  وق��ال  ثراه".  اهلل  طيب  نهيان 
احلمد  وهلل  "نحن  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
القيادة  ب��ن��ع��م��ة  ن��ن��ع��م  ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف 

وحكمتها، ونعي هذه امل�شوؤولية وقيمة 
يف  بيد  ي��دا  م�شاركون  ونحن  القيادة، 
النهو�س بكافة ما هو ملقى علينا من 
وال�شداد  التوفيق  ونتمنى  م�شوؤوليات 
ذلك  ب��ع��د  الغايل".  وط��ن��ن��ا  خل��دم��ة 
رد  قانون  م�شروع  على  املجل�س  واف��ق 
االإ�شراع يف  اإىل  يهدف  الذي  االعتبار 
املجتمع،  يف  عليهم  امل��ح��ك��وم  ان��دم��اج 
عليهم  امل���ح���ك���وم  ح�����ش��ول  وت�����ش��ه��ي��ل 
ب��ح��ث احل��ال��ة اجلنائية  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
وت�شهيل  ال�������ش���واب���ق،  م����ن  اخل���ال���ي���ة 
ال��وظ��ائ��ف، وتطبيق  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
للمحكوم  ال��الح��ق��ة  ال���رع���اي���ة  ف��ك��رة 
قانون احتادي  عليهم. ونظم م�شروع 
اإج�����راءات ح�شول  ب�����ش��اأن رد االع��ت��ب��ار 
جنحة  اأو  ج��ن��اي��ة  يف  ع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��وم 
خملة بال�شرف اأو االأمانة لرد اعتباره 
اأمور  بتحديد ثالث  القانوين، وذلك 
وهي: اجلرائم التي يجوز رد االعتبار 
الق�شائية  واجل��ه��ة  ف��ي��ه��ا،  ال��ق��ان��وين 
القانوين،  االع���ت���ب���ار  ب����رد  امل��خ��ت�����ش��ة 

ومواعيد رد االعتبار القانوين.
كما نظم اإجراءات رد االعتبار الق�شائي 
وذلك بتحديد اجلرائم التي يجوز رد 
االعتبار  رد  واإج���راءات  فيها  االعتبار 
واجل���ه���ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة برد 
ت�شمن  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  االعتبار، 
ت�شريعياً  تفوي�شاً  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع 
حتدد  جلنة  بت�شكيل  ال����وزراء  ملجل�س 
اجلرائم املقلقة والتي يتم رد االعتبار 
ال�شروط  نظم  ثم  ب�شاأنها،  الق�شائي 
العامة لرد االعتبار ومدده واإجراءاته 
العامة، و�شالحيات املحكمة عند نظر 
رد االعتبار وحاالت اإلغاء رد االعتبار، 

واآثاره، واأخرياً االأحكام اخلتامية.
وي��ل��غ��ي م�����ش��روع ال���ق���ان���ون االحت����ادي 
القانون  االعتبار،  رد  �شاأن  اجلديد يف 
رد  ���ش��اأن  يف   1992 ل�شنة   36 رق���م 
وا�شتحدث  حم��ل��ه.  وي��ح��ل  االع��ت��ب��ار 
م�شروع القانون تنظيماً جديداً مينح 
املحكوم عليه بعقوبة جنحة اأو جناية 
خملة بال�شرف واالأمانة فر�شة الإزالة 
ال�شادر  ل��ل��ح��ك��م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  االآث������ار 
ب��ح��ق��ه، وذل�����ك ب��ت��ن��ظ��ي��م ن���وع���ن من 
مو�شوعية  اأح��ك��ام��اً  اأولهما  االأح��ك��ام، 
ت���ت���ن���اول حت���دي���د ����ش���روط ط���ال���ب رد 
االعتبار واجلرائم التي يجوز فيها رد 
االعتبار، ثانيها اأحكاماً اإجرائية حتدد 
امل�شار االإجرائي حل�شول املحكوم عليه 
نطاق  م��ادة  ون�شت  اع��ت��ب��اره.  رد  على 
ال�����ش��ري��ان على اأن���ه ي��رد االع��ت��ب��ار اإىل 
جناية  اأو  حنحة  يف  عليه  حمكوم  ك��ل 
وف��ق��ا الأح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون، يف حن 
االعتبار  رد  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  �شنف 
وفقاً الأحكام هذا القانون على النحو 
ال���ق���ان���وين، ورد  االآت�����ي: رد االع��ت��ب��ار 
املجل�س  واأ���ش��اف  الق�شائي.  االعتبار 
ال�شخ�س  وه����و  "الطالب"  ت��ع��ري��ف 
املحكوم عليه وال��ذي يتقدم بطلب رد 
االعتبار  "رد  م���ادة  ون�شت  االع��ت��ب��ار. 
: مع مراعاة  يلي  ما  القانوين" على 
اأحكام املادة 4 من هذا القانون، ت�شدر 

ب���رد االعتبار  ق�����راراً  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
القانوين اإذا �شدر بحق املحكوم عليه 
مقلقة،  ب��االإدان��ة يف جنحة غري  حكم 
اأو  ب��ه��ا  امل��ح��ك��وم  ال��ع��ق��وب��ة  تنفيذ  ومت 
قد  احلكم  ك��ان  واإذا  عنها،  عفو  �شدر 
�شقطت  اأو  عائداً  عليه  املحكوم  اعترب 
العقوبة مب�شي املدة فيتم رد اعتباره 
اأ�شهر  �شتة  م��دة  م�شي  بعد  القانوين 
اأو  عنها  العفو  اأو  العقوبة  تنفيذ  من 

�شقوطها مب�شي املدة.
كما ن�شت مادة "رد االعتبار الق�شائي" 
اأحكام  م��راع��اة  1.مع   : يلي  م��ا  على 
املادة 3 من هذا القانون، يرد االعتبار 
الق�شائي بحكم من املحكمة املخت�شة 
يف اجلرائم الواردة اأدناه، على اأن يكون 
تنفيذ  اإمت����ام  ت��اري��خ  م��ن  انق�شى  ق��د 
اإحدى  عنها  العفو  اأو �شدور  العقوبة 
املدد االأتية:  اأ.�شتة اأ�شهر يف اجلنايات 

غري املقلقة.
 ب.�شنة يف اجلنايات واجلنح املقلقة اأو 

املخلة بال�شرف واالأمانة.
امل��ا���ش��ة باأمن   ج.���ش��ن��ت��ن يف اجل��ن��اي��ات 

الدولة.
 د.ت�شاعف املدد املذكورة يف هذا البند 
�شقوط  اأو  ب��ال��ع��ود  احل��ك��م  ح��ال��ت��ي  يف 

العقوبة مب�شي املدة.
املخت�شة،  املحكمة  بتحديد  2.ي�شدر 
امل�شار اإليها يف البند 1 من هذه املادة، 
قرار من وزير العدل اأو رئي�س ال�شلطة 

الق�شائية املحلية بح�شب االأحوال.
املقلقة  واجل��ن��اي��ات  اجل��ن��ح  3.حتدد 
من  االأم���ان���ة  اأو  ب��ال�����ش��رف  امل��خ��ل��ة  اأو 
ب��ق��رار من  ق��ب��ل جل��ن��ة خ��ا���ش��ة ت�شكل 
اخت�شا�شاتها  يحدد  ال���وزراء  جمل�س 
بناًء  تو�شياتها،  واعتماد  عملها  واآلية 
الداخلية ت�شم يف  وزي��ر  اق��راح  على 

ع�شويتها اجلهات املعنية يف الدولة.
ووفق م�شروع القانون فاإن �شالحيات 
االعتبار  رد  طلب  نظر  عند  املحكمة 
للمحكمة   .1 ي��ل��ي:  ك��م��ا  ال��ق�����ش��ائ��ي 
االعتبار  رد  طلب  نظر  عند  املخت�شة 
�شماع اأقوال النيابة العامة والطالب، 
ت��راه الزماً  ما  ا�شتيفاء كل  كما يجوز 
اإعالن الطالب  من املعلومات، ويكون 
اأيام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  باحل�شور 

على االأقل.
االعتبار  ب����رد  امل��ح��ك��م��ة  حت��ك��م   .2
اإذا  ���ش��روط��ه  ت��واف��رت  متى  الق�شائي 
�شدور  منذ  ال��ط��ال��ب  �شلوك  اأن  راأت 
بتقومي  الثقة  اإىل  يدعو  عليه  احلكم 

نف�شه.
رد  ط����ل����ب  "رف�س  م���������ادة  ون���������ش����ت 
رف�س  اإذا  ي��ل��ي:  م���ا  ع��ل��ى  االعتبار" 
اإىل  راج���ع  ب�شبب  االع��ت��ب��ار  رد  ط��ل��ب 
امل���ح���ك���وم ع���ل���ي���ه، ف����ال يجوز  ����ش���ل���وك 
اأ�شهر  �شتة  م�شي  ب��ع��د  اإال  جت��دي��ده 
م��ن ت��اري��خ ال��رف�����س، اأم���ا يف االأح���وال 
االأخرى فيجوز جتديده متى توافرت 

ال�شروط الالزم توافرها.
القانون  م�����ش��روع  وح�����دد   14 امل�����ادة 
االعتبار،  رد  تتطلب  التي ال  ال�شوابق 
هذا  اأح��ك��ام  تطبيق  ولغاية  اأن���ه  وب��ن 

القانون ال تعترب االأحكام ال�شادرة يف 
اجلرائم التالية �شوابق يقت�شي معها 
التي  1.اجلرائم  االع��ت��ب��ار:  رد  طلب 
تن�س القوانن اخلا�شة بها على عدم 

اعتبارها من ال�شوابق اجلرمية.
عقوبتها  ت���ك���ون  ال���ت���ي  2.اجلرائم 
املقررة يف القانون اأو العقوبة املحكوم 
بالغرامة  اأو  للحرية  مقيدة  غري  بها 

فقط.
اأو  اجل��ان��ح��ن  االأح������داث  3.جرائم 

املعر�شن للجنوح.
اأحكام  ب�شاأنها  ال�����ش��ادر  4.اجلرائم 

بوقف التنفيذ.
ال�شادر بها اأمر جزائي. 5.اجلرائم 

بال�شلح اجلزائي  املنتهية  6.اجلرائم 
اأو الت�شالح اجلزائي.

وح�شب م�شروع القانون ُيلغى القانون 
 1992 ل�����ش��ن��ة   36 رق����م  االحت������ادي 
حكم  كل  وُيلغى  االعتبار،  رد  �شاأن  يف 
ي��خ��ال��ف اأو ي��ت��ع��ار���س م��ع اأح��ك��ام هذا 
بالقرارات  العمل  وي�شتمر  ال��ق��ان��ون، 
واالأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا ق��ب��ل �شريان 
يتعار�س  القانون، ومبا ال  اأحكام هذا 
مع اأحكامه، اإىل حن �شدور ما يحل 

حملها وفقاً الأحكام هذا القانون.
كما وافق املجل�س على م�شروع قانون 
االأح�����داث اجلانحن  ب�����ش��اأن  احت����ادي 
اإىل  واملعر�شن للجنوح، الذي يهدف 
يف  الت�شريعية  البنية  تطوير  مواكبة 
ملا  ت�شريعية  ح��ل��ول  واإي���ج���اد  ال���دول���ة، 
للقانون  العملي  التطبيق  عنه  اأ�شفر 
االحتادي رقم 9 ل�شنة 1976 ب�شاأن 
االأح����داث اجل��ان��ح��ن وامل�����ش��ردي��ن من 

بع�س التحديات.
"احلدث  ال���ق���ان���ون  م�������ش���روع  وع�����رف 
يرتكب  ال���ذي  ال��ط��ف��ل  اجلانح" ب��اأن��ه 
قانون  يف  ع��ل��ي��ه��ا  م���ع���اق���ب  ج���رمي���ة 
اجلرائم والعقوبات اأو اأي قانون اآخر.

املعر�س للجنوح"  "احلدث  كما عرف 
باأنه الطفل الذي قد تتعر�س �شالمته 
اجل�شدية  اأو  اجلن�شية  اأو  االأخالقية 
اأو  الفكرية  اأو  العقلية  اأو  النف�شية  اأو 
الربوية للخطر الذي قد يوؤدي اإىل 

اعتباره حدثاً جانحاً.
اأن����ه ت�شري  ال���ق���ان���ون  وب����ن م�����ش��روع 
واملعر�شن  اجلانحن  االأح���داث  على 
يف  املقررة  واالأحكام  التدابري  للجنوح 

هذا القانون.
فاإنه حت�شب  القانون  م�شروع  وح�شب 
القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  تطبيق  يف  ال�شن 
ال�شن  وت��ث��ُب��ت  امل����ي����الدي،  ب��ال��ت��ق��ومي 
ندبت  ذلك  تعذر  ف��اإن  ر�شمية  بوثيقة 
طبيباً  امل��ح��ك��م��ة  اأو  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ج��ه��ة 

خمت�شاً لتقديره بالو�شائل الفنية.
امل�شوؤولية  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  وت��ن��اول 
جزائياً  ي�����ش��األ  ال  ب��ح��ي��ث  اجل���زائ���ي���ة 
احلدث اجلانح الذي مل يبلغ �شن 12 
الثانية ع�شر عاماً وقت ارتكاب الفعل 
للنيابة  ويجوز  قانوناً،  عليه  املعاقب 
التدابري  ب��ات��خ��اذ  ت���اأم���ر  اأن  ال��ع��ام��ة 
يف  عليها  املن�شو�س  املنا�شبة  االإداري��ة 
ه��ذا ال��ق��ان��ون حل��ال��ة احل���دث اجلانح 

امل��ق��ررة مبوجب  ال�شن  ال��ذي مل يبلغ 
هذه املادة اإذا راأت �شرورة لذلك.

وفيما يخ�س احلدث اجلانح قبل بلوغ 
ال�شاد�شة ع�شر، فاإنه اإذا ارتكب احلدث 
اجلانح الذي بلغ �شن 12 الثانية ع�شر 
عاماً ومل يبلغ �شن 16 ال�شاد�شة ع�شر 
قانون  يف  عليها  معاقباً  جرمية  عاماً 
اجلرائم والعقوبات اأو اأّي قانون اآخر، 
ت���راه من  م��ا  ب��ات��خ��اذ  املحكمة  حكمت 
عليها  املن�شو�س  الق�شائية  التدابري 

يف هذا القانون.
اأما احلدث اجلانح بعد بلوغ ال�شاد�شة 
ارت���ك���ب احل�����دث اجلانح  ف������اإذا  ع�����ش��ر 
16 ال�����ش��اد���ش��ة ع�شر  ب��ل��غ ���ش��ن  ال����ذي 
قانون  يف  عليها  معاقباً  جرمية  عاماً 
قانون  اأّي  اأو  وال��ع��ق��وب��ات  اجل���رائ���م 
باتخاذ  اأن حتكم  للمحكمة  اآخ��ر، جاز 
الق�شائية  ال���ت���داب���ري  م���ن  ت�����راه  م���ا 
املن�شو�س عليها يف هذا القانون بداًل 

من العقوبات املقررة.
على  احل���ك���م  "قواعد  م�����ادة  ون�����ش��ت 
يف  ي��ل��ي:  م���ا  ع��ل��ى  احل����دث اجلانح" 
احل��االت التي يجوز احلكم فيها على 
اجلزائية  بالعقوبة  اجل��ان��ح  احل���دث 
1.ال  االآت���ي���ة:  ال��ق��واع��د  بحقه  تطبق 
بعقوبة  اجل��ان��ح  احل���دث  ع��ل��ى  يحكم 

االإعدام اأو ال�شجن.
اأو  االإع��������دام  ب��ع��ق��وب��ت��ي  2.ت�شتبدل 
اجلانح  احل��دث  ارتكبها  التي  ال�شجن 
عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على 10 

ع�شر �شنوات.
عقوبة  م����دة  ت���زي���د  اأن  ي���ج���وز  3.ال 
احلدث  على  بها  يحكم  التي  احلب�س 
االأق�شى  احل����د  ن�����ش��ف  ع���ن  اجل���ان���ح 

املقرر للعقوبة االأ�شلية.
عقوبة  ت��ن��ف��ذ  االأح��������وال،  ج��م��ي��ع  ويف 
احل���ب�������س ال���ت���ي ق����د ي��ح��ك��م ب���ه���ا على 
احل���دث اجل��ان��ح طبقاً ل��ه��ذه امل���ادة يف 
احلدث  اأمت  واإذا  االأح����داث،  موؤ�ش�شة 
عاماً  ع�شر  الثامنة   18 �شن  اجل��ان��ح 
وما زالت لديه مدة متبقية ينقل اإىل 
لتنفيذ  العقابية  املوؤ�ش�شة  اأو  املن�شاأة 

بقية العقوبة.
احلكم  قواعد  القانون  م�شروع  وحدد 
على احلدث اجلانح، باأنه يف احلاالت 
احلدث  على  فيها  احلكم  يجوز  التي 
اجل���ان���ح ب��ال��ع��ق��وب��ة اجل��زائ��ي��ة تطبق 
على  يحكم  ال  االآتية:  القواعد  بحقه 
احل����دث اجل��ان��ح ب��ع��ق��وب��ة االإع�����دام اأو 
االإعدام  بعقوبتي  وت�شتبدل  ال�شجن، 
ارت��ك��ب��ه��ا احل���دث  ال���ت���ي  ال�����ش��ج��ن  اأو 
تزيد  ال  م��دة  احلب�س  عقوبة  اجل��ان��ح 
يجوز  وال  ����ش���ن���وات،  ع�����ش��ر   10 ع��ل��ى 
التي  ت��زي��د م���دة ع��ق��وب��ة احل��ب�����س  اأن 
يحكم ب��ه��ا ع��ل��ى احل���دث اجل��ان��ح عن 
للعقوبة  املقرر  االأق�شى  احل��د  ن�شف 
تنفذ  االأح����وال،  جميع  ويف  االأ�شلية، 
ع��ق��وب��ة احل��ب�����س ال��ت��ي ق��د ي��ح��ك��م بها 
املادة  لهذه  على احلدث اجلانح طبقاً 
يف موؤ�ش�شة االأحداث، واإذا اأمت احلدث 
عاماً  ع�شر  الثامنة   18 �شن  اجل��ان��ح 
وما زالت لديه مدة متبقية ينقل اإىل 

لتنفيذ  العقابية  املوؤ�ش�شة  اأو  املن�شاأة 
بقية العقوبة.

يجوز  فاإنه  االإلكرونية  املراقبة  اأم��ا 
اجلانح  احل����دث  ت�����ش��ع  اأن  للمحكمة 
من  ملنعه  االإلكرونية  املراقبة  حت��ت 
تردده  اأن  يثبت  التي  االأم��اك��ن  ارت��ي��اد 
ج��ن��وح��ه، وحتدد  ت��اأث��ري يف  ل��ه  عليها 
القانون  ل��ه��ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
املراقبة  ف��ي��ه��ا  ت��ك��ون  ال��ت��ي  احل�����االت 
تنفيذ  واإج���������راءات  وم�����دة  اإل���زام���ي���ة، 

ومتابعة هذا التدبري.
املجتمعية"  "اخلدمة  م����ادة  ون�����ش��ت 
تقرر  اأن  للمحكمة  ي��ج��وز  اأن����ه  ع��ل��ى 
تكليف احل��دث اجلانح ال��ذي بلغ �شن 
ال�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��ر ع���ام���اً، ب�����اأداء خدمة 
حمددة  زمنية  م��دة  خ��الل  جمتمعية 
ول��ع��دد م��ن ال�����ش��اع��ات ال��ي��وم��ي��ة، واإذا 
اأو تخلف  بها  مل يقم احل��دث اجلانح 
اأن تقرر  عن اإمتامها يجوز للمحكمة 
ما تراه منا�شباً من التدابري املذكورة 
الالئحة  وحت�����دد  ال���ق���ان���ون،  ه����ذا  يف 
�شروط  ال���ق���ان���ون  ل���ه���ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
تاأديتها  واأم��اك��ن  املجتمعية  اخل��دم��ة 
بتنفيذ  اخلا�شة  واالإج���راءات  ومدتها 

هذا التدبري.
املهني" ن�شت  "التدريب  اأن مادة  كما 
على ما يلي :يكون االإل��زام بالتدريب 
امل��ه��ن��ي ب����اأن ت��ع��ه��د امل��ح��ك��م��ة باحلدث 
املوؤ�ش�شات  اأو  اجل���ه���ات  اإىل  اجل���ان���ح 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س مل���دة ال 
يقم  واإذا مل  �شنوات،  ث��الث   3 جت��اوز 
اأو  املهني  ب��ال��ت��دري��ب  احل���دث اجل��ان��ح 
للمحكمة  ي��ج��وز  اإمت��ام��ه  ع��ن  تخلف 
اأن تقرر ما تراه منا�شباً من التدابري 
امل����ذك����ورة يف ه����ذا ال���ق���ان���ون، وحت���دد 
القانون  ل��ه��ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
اخلا�شة  واالإج������������راءات  ال�������ش���واب���ط 

بتنفيذ هذا التدبري.
من�شاأة  يف  "االإيداع  م������ادة  وب���ي���ن���ت 
لها  ت��ب��ن  اإذا  للمحكمة  اأن  �شحية" 
مر�س  اإىل  راج����ع  احل����دث  ج��ن��وح  اأن 
بو�شعه  ت���اأم���ر  اأن  ن��ف�����ش��ي،  اأو  ع��ق��ل��ي 
م��ن�����ش��اأة �شحية  اأو  م����اأوى ع��الج��ي  يف 
يتم  اأن  اإىل  الغر�س  لهذا  خم�ش�شة 
�شبيل  اإخ��الء  املحكمة  وتقرر  �شفاوؤه، 
احل���دث اجل��ان��ح ب��ع��د ذل���ك ب��ن��اًء على 
تقارير دورية لالأطباء امل�شرفن على 

عالجه.
بعنوان  م������ادة  امل��ج��ل�����س  وا����ش���ت���ح���دث 
"االإيداع يف املركز الوطني للمنا�شحة" 
ن�����ش��ت ع��ل��ى م���ا ي���ل���ي: ل��ل��م��ح��ك��م��ة اأن 
املحكوم  اجلانح  احل��دث  ب��اإي��داع  تاأمر 
بخطورته االإرهابية يف املركز الوطني 
للمنا�شحة، وتقرر املحكمة االإفراج اأو 
ا�شتمرار االإي��داع للحدث اجلانح بناًء 
يقدمها  التي  ال��دوري��ة  التقارير  على 

املركز للمحكمة.
مادة  بندا على  املجل�س  ا�شتحدث  كما 
"حماكمة احلدث" ين�س على ما يلي: 
وال جتري حماكمة احلدث اجلانح يف 
جرائم اجلنايات اإال بح�شور حمامي، 
ف������اإذا مل ي���وك���ل ال�����ويل حم���ام���ي���اً عن 

امل��ح��ك��م��ة حمامياً  ل���ه  ن��دب��ت  احل����دث 
على  جل��ه��ده  مقاباًل  ال��دول��ة  تتحمل 
ال��ن��ح��و امل��ب��ن يف ق���ان���ون االإج������راءات 

اجلزائية.
ون�����ش��ت امل�����ادة ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي: جترى 
حم���اك���م���ة احل������دث اجل����ان����ح يف غري 
عالنية وبح�شور اخت�شا�شي الطفل، 
وليه  اإال  ي��ح�����ش��ره��ا  اأن  ي���ج���وز  وال 
وال�����ش��ه��ود وامل��ح��ام��ون وم���ن ت����اأذن له 
القيام  املحكمة باحل�شور، وللمحكمة 
و�شائل  با�شتخدام  املحاكمة  باإجراءات 
تقنية االت�شال عن بعد يف االإجراءات 
احلدث  اإع��ف��اء  وللمحكمة  اجل��زائ��ي��ة، 
بنف�شه  املحاكمة  ح�شور  م��ن  اجل��ان��ح 
غري  يف  ال�����ش��ه��ود  ���ش��م��اع  ت���ق���رر  واأن 
ح�شوره اإذا راأت اأن م�شلحته تقت�شي 
ذلك، على اأنه ال يجوز احلكم باالإدانة 
اإال بعد اإفهام احلدث اجلانح مبا مت يف 
اأن يكون  اإج���راءات، ويجب  غيبته من 

النطق باحلكم يف جل�شة علنية.
حيث  االإدارية"  "التدابري  م���ادة  ويف 
التدابري  ت���وق���ي���ع  ل��ل�����ش��رط��ة  ي���ج���وز 
االإدارية على احلدث املعر�س للجنوح، 
املراقبة   " ب��ن��د  امل��ج��ل�����س  ا���ش��ت��ح��دث 
اأماكن  ارت��ي��اد  االإل��ك��رون��ي��ة ملنعه م��ن 
اخلروج"،  �شاعات  حتديد  اأو  حم��ددة، 
الت�شليم  ه���ي:  االإداري�������ة  وال���ت���داب���ري 
ال��ويل، واالإل��زام بواجبات معينة،  اإىل 
اأو  ���ش��ح��ي��ة  م��ن�����ش��اآت  اإىل  واالإح�����ال�����ة 
موؤ�ش�شة  اإىل  واالإح���ال���ة  متخ�ش�شة، 

االأحداث.
الالئحة  اأن  ع��ل��ى  امل�����ادة  ن�����ش��ت  ك��م��ا 
حتدد  القانون  لهذا  حتدد  التنفيذية 
بهذه  اخلا�شة  وال�شوابط  ال�شروط 
التظلم  واإج���راءات  االإداري���ة  التدابري 
واالأح������وال ال��ت��ي ي��ج��وز ف��ي��ه��ا تعديل 

التدبري االإداري.
ت�شُدر  ال���ق���ان���ون  م�������ش���روع  وح�������ش���ب 
القانون  ل��ه��ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
على  بناًء  ال���وزراء،  بقرار من جمل�س 
اقراح من الوزير بالتن�شيق مع وزير 
ال���ع���دل، خ���الل 3 ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر من 

تاريخ العمل به.
القانون  ُي��ل��غ��ى  االإل����غ����اءات،  م���ادة  ويف 
يف   1976 ل�شنة   9 رق���م  االحت�����ادي 
وامل�شردين،  اجلانحن  االأح��داث  �شاأن 
يتعار�س  اأو  يخالف  حكم  ك��ل  وُيلغى 
وي�شتمر  ال���ق���ان���ون،  ه����ذا  اأح���ك���ام  م���ع 
واالأنظمة  والقرارات  باللوائح  العمل 
ال�������ش���ادرة ق��ب��ل ����ش���ري���ان اأح����ك����ام هذا 
القانون، ومبا ال يتعار�س مع اأحكامه، 
اإىل حن �شدور ما يحل حملها وفقاً 

الأحكام هذا القانون.
العقوبات  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  وغ��ل��ظ 
العقوبات  ت���وق���ي���ع  ي���خ���ل  ال  ب��ح��ي��ث 
باأّي  القانون  عليها يف هذا  املن�شو�س 
قانون  اأّي  عليها  ين�س  اأ���ش��د  ع��ق��وب��ة 
تقل  ال  التي  بالغرامة  وُيعاقب  اآخ��ر، 
وال  دره���م  اآالف  خم�شة   5000 ع��ن 
األف  ث��الث��ن   30000 ع��ل��ى  ت��زي��د 
درهم كل من �شلم اإليه احلدث وامتنع 
عن تقدميه اإىل اجلهات املخت�شة عند 

متابعة  ع��ن  متعمداً  امتنع  اأو  طلبه 
برامج الرعاية الالحقة.

التي  وبالغرامة  باحلب�س  ُيعاقب  كما 
األف  خم�شن   50000 ع��ن  ت��ق��ل  ال 
درهم اأو باإحدى هاتن العقوبتن، كل 
خ��الف��اً حلكم  جانحاً  ح��دث��اً  اآوى  م��ن 
على  حر�شه  اأو  بحقه  �شادر  ق�شائي 

خمالفته اأو �شاعده على ذلك.
وي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����س م����دة ال ت��ق��ل عن 
���ش��ن��ة وب���ال���غ���رام���ة ال���ت���ي ال ت��ق��ل عن 
50000 خم�شن األف درهم كل من 
اجلنوح  ح��االت  الإح��دى  عر�س حدثاً 
�شلوكها  على  حر�شه  اأو  �شاعده  ب���اأن 
الوجوه،  م��ن  وج��ه  ب���اأّي  ل��ه  �شهلها  اأو 
قانوناً،  اجلنوح  حالة  تتحقق  مل  ول��و 
تقل  ال  م��دة  احلب�س  العقوبة  وت��ك��ون 
عن �شنتن وبالغرامة التي ال تقل عن 
من  كل  درهم  األف  مائة   100000
القيام  اأو  جرمية  الرتكاب  حدثاً  اأع��د 
اأو  التح�شريية  االأع���م���ال  م��ن  بعمل 
امل�شهلة اأو املتممة الرتكابها اأو حر�شه 
ول��و مل يرتكبها احل��دث فعاًل،  عليها 
تقل  ال  م��دة  ال�شجن  العقوبة  وت��ك��ون 
التي  وال��غ��رام��ة  �شنوات  ث��الث   3 ع��ن 
األف  مائتن   200000 ع��ن  تقل  ال 
اإذا ا�شتعمل اجلاين مع احلدث  درهم 
ويعاقب  ت��ه��دي��د،  اأو  اإك������راه  و���ش��ائ��ل 
 5 اجل��اين بال�شجن م��دة ال تقل ع��ن 
اإذا ارتكب هذه االأفعال  خم�س �شنوات 
م���ع اأك�����ر م���ن ح����دث ول����و يف اأوق�����ات 
خمتلفة، ويعترب ظرفاً م�شدداً اإذا كان 
للطفل، وتتعدد العقوبة  اجلاين ولياً 

بتعدد االأطفال.
ُي���ع���اق���ب ب��احل��ب�����س م����دة ال تقل  ك��م��ا 
عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  �شنة  عن 
خم�شن األف درهم كل من   50000
ا���ش��م و���ش��ور احلدث  اإذن  ب��غ��ري  ن�����ش��ر 
اأو  التحقيق  وق��ائ��ع  ن�شر  اأو  اجل��ان��ح 
خال�شة  اأو  م��ل��خ�����ش��ه��ا  اأو  امل��ح��اك��م��ة 
احلكم يف اأّي و�شيلة من و�شائل الن�شر 
االجتماعي  التوا�شل  اأو  االإع����الم  اأو 
وباأّي طريقة كانت، وُيعاقب باحلب�س 
اأو بالغرامة التي ال تقل عن  10000 
ع�شرة اآالف درهم كل من اأعاق اأو منع 
ال��ع��ام��ل��ن مب��وؤ���ش�����ش��ة االأح�������داث من 
القيام مبهامهم اأو عرقل عملهم دون 

�شند من القانون.
ومع  اأن��ه  على  القانون  م�شروع  ون�س 
املن�شو�س  بالعقوبات  االإخ���الل  ع��دم 
عليها يف هذا القانون، ُيعاقب باحلب�س 
اللوائح  يخالف  من  كل  بالغرامة  اأو 

والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له.
ووف���������ق م���������ش����روع ال�����ق�����ان�����ون ي���ك���ون 
للموظفن الذين يعملون يف موؤ�ش�شة 
الق�شائي  ال�����ش��ب��ط  ���ش��ف��ة  االأح������داث 
فيما يخت�س بجنوح االأحداث، وتتوىل 
وزارة الداخلية بالتن�شيق مع ال�شلطة 
املخت�شة واجلهة املعنية و�شع الربامج 
وال�شيا�شات الالزمة للرعاية الالحقة 
وفقاً  املجتمع  يف  ودجمهم  ل��الأح��داث 
لهذا  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  حت���دده  مل��ا 
التنفيذية  الالئحة  وحت��دد  القانون، 
واجل����زاءات  املخالفات  ال��ق��ان��ون  ل��ه��ذا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��خ��ال��ف��ة برامج  االإداري�������ة 

و�شيا�شات الرعاية الالحقة.
وح�شب م�شروع القانون ُيلغى القانون 
يف   1976 ل�شنة   9 رق���م  االحت�����ادي 
وامل�شردين،  اجلانحن  االأح��داث  �شاأن 
يتعار�س  اأو  يخالف  حكم  ك��ل  وُيلغى 
وي�شتمر  ال���ق���ان���ون،  ه����ذا  اأح���ك���ام  م���ع 
واالأنظمة  والقرارات  باللوائح  العمل 
ال�������ش���ادرة ق��ب��ل ����ش���ري���ان اأح����ك����ام هذا 
القانون، ومبا ال يتعار�س مع اأحكامه، 
اإىل حن �شدور ما يحل حملها وفقاً 

الأحكام هذا القانون.
اجلريدة  يف  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  وُي��ن�����ش��ر 
ال��ر���ش��م��ي��ة، وُي��ع��م��ل ب��ه ب��ع��د 3 ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ ن�شره.

•• الفجرية -الفجر:

اأم�س  ي��وم  اجلميلة،  للفنون  الفجرية  اأكادميية  من  وف��د  زار 
بدبي،  وال���راث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  مركز  الثالثاء  االأول 
بهدف االطالع على جهود املركز يف حفظ الراث، وبحث �شبل 
االأ�شتاذ  من  ُك��الاًّ  الوفد  و�شمَّ  امل�شركة،  املجاالت  يف  التعاون 
علي احلفيتي، مدير عام اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، 
واالأ�شتاذة �شيخة ال�شرع، رئي�س ق�شم العالقات العامة وامل�شاعد 

املن�شق  الزحمي،  اجن��ود  واالأ���ش��ت��اذة  االأك��ادمي��ي��ة،  يف  التنفيذي 
�شيخة  االأ�شتاذة  ا�شتقبالهم  وكان يف  االأكادميية،  االإعالمي يف 
العامة  والعالقات  الوطنية  الثقافة  ق�شمي  رئي�شة  املطريي، 
اأن���ور ال��ظ��اه��ري، رئي�س �شعبة  واالإع����الم يف امل��رك��ز، واالأ���ش��ت��اذ 

العالقات العامة.
ال��ذي ي�شمُّ عدداً  ب��داأت الزيارة يف معر�س م�شرية العطاء      
العلمية  ال��زي��ارات  ت��وث��ق  و���ش��وراً  االأ���ش��ل��ي��ة،  املخطوطات  م��ن 
واالتفاقيات التي عقدها املركز مع موؤ�ش�شات ثقافية عاملية ، ثم  

زار الوفد ق�شم املكتبات اخلا�شة واطلع على عمليات التحويل 
الرقمي جلميع الكتب والوثائق يف املخترب الرقمي ، وُخِتَمت 
الزيارة يف ق�شم املخطوطات، حيث �شاهد الوفد بع�س املقتنيات 

من امل�شاحف واملخطوطات االأ�شلية. 
لوحة  املركز  احلفيتي  علي  االأ�شتاذ  اأه��دى  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
االإهداء  ت�شلََّم  وقد  منحوتاً،  خ�شبياًّا  ماً  �شَّ وجُمَ خطية  قراآنية 
نيابة عن املركز االأ�شتاذة �شيخة املطريي، و�شكرت الوفد على 

الزيارة واالإهداء.

املجل�س الوطني االحتادي يوافق على م�صروعي قانونني احتاديني ب�صاأن رد االعتبار وب�صاأن االأحداث اجلانحني واملعر�صني للجنوح

وفد من اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
يزور مركز جمعة املاجد

قائد القوات الربية ي�صهد 
تخريج دورة املظليني

•• اأبوظبي-وام:

للقوات  دورة  اأول  الربية، تخريج  القوات  قائد  ال�شحي  را�شد  �شعيد  الركن  اللواء  �شهد 
الربية للمظلين وذلك مبعهد حر�س الرئا�شة، يف مدينة زايد الع�شكرية، بح�شور عدد 

من �شباط وزارة الدفاع والقوات امل�شلحة.
وا�شتملت الدورة - التي تعترب من �شمن خطط التدريب لتاأهيل مرتب القوات الربية 
للو�شول اإىل االحرافية - على تدريبات القفز باملظالت وطرق التعامل معها. ويف ختام 
االحتفال .. هناأ قائد القوات الربية اخلريجن الجتيازهم الدورة و�شكرهم على املجهود 

الكبري الذي بذلوه ثم قام بتوزيع اجلوائز وال�شهادات على املتفوقن من اخلريجن.
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عربي ودويل

 قالت جلنة ال�شحة الوطنية  اأم�س االأربعاء اإن بر ال�شن الرئي�شي 
اأم�����س االأول  ي���وم   ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة   235 �شجل 

الثالثاء، منها 77 اإ�شابة م�شحوبة باأعرا�س و158 بال اأعرا�س.
 95 منها  جديدة،  اإ�شابة   230 ال�شابق  اليوم  يف  ال�شن  و�شجلت 

اإ�شابة م�شحوبة باأعرا�س و135 بال اأعرا�س.
عند  ال��وف��ي��ات  ح�شيلة  لتظل  ج��دي��دة  وف��ي��ات  ال��ب��الد  ت�شجل  ومل 
و�شجل بر ال�شن الرئي�شي حتى االآن 225054 اإ�شابة   .5226

بفريو�س كورونا م�شحوبة باأعرا�س.
ج��دي��دة م�شحوبة  اإ���ش��اب��ة حملية   25 ب��ك��ن  ال��ع��ا���ش��م��ة  ور����ش���دت 
اإ�شابة حملية جديدة  ال�شابق، و38  اليوم  42 يف  باأعرا�س مقابل 

بال اأعرا�س مقابل 32 اإ�شابة يف اليوم ال�شابق.
كما ر�شدت �شنغهاي 13 اإ�شابة حملية جديدة م�شحوبة باأعرا�س 
بال  جديدتن  حمليتن  وحالتن  ال�شابق،  اليوم  يف  ثالثة  مقابل 

اأعرا�س مقابل 14 يف اليوم ال�شابق.
 

اإىل �شوريا  ال��رو���ش��ي  امل��ب��ع��وث  ال��رو���ش��ي��ة ع��ن  نقلت وك��ال��ة االإع����الم 
عملية  تعترب  رو�شيا  اإن  االأرب��ع��اء  اأم�س  قوله   الفرنتييف  األك�شندر 
تركيا الع�شكرية املحتملة يف �شوريا عمال غري حكيم الأنها قد تت�شبب 

يف ت�شعيد الو�شع وزعزعة اال�شتقرار.
وقال الفرنتييف اأي�شا اإن مو�شكو مل تعد تعترب جنيف مكانا منا�شبا 

للمحادثات بن ال�شورين، وفق ما ذكرته وكالة تا�س لالأنباء.
واملبعوث الرو�شي موجود يف عا�شمة قازاخ�شتان، نور �شلطان، اأم�س 
ال�شورية  واإي���ران واحلكومة  تركيا  اأج��ل حمادثات مع  االأرب��ع��اء من 
واملعار�شة امل�شلحة. وتقول اأنقرة اإنه يتعن عليها التحرك يف �شوريا 
الأن وا�شنطن ومو�شكو نكثتا بوعودهما بدفع وحدات حماية ال�شعب 
بعد  احل��دود  عن  بعيدا  كيلومرا   30 االأك���راد  عليها  يهيمن  التي 
التي  املناطق  م��ن  الهجمات  اإن  وت��ق��ول   ،2019 ع��ام  تركي  هجوم 

ت�شيطر عليها وحدات حماية ال�شعب قد زادت.
 

اإن اإطالق  قالت ال�شلطات االأمريكية يف وقت متاأخر الليلة املا�شية 
نار يف مدينة اإل مونتي بجنوب كاليفورنيا اأ�شفر عن مقتل �شرطين 
وم�شتبه به، م�شيفة اأن رجال �شرطة تعر�شوا الإطالق النار خالل 
تعاملهم مع حادث طعن. وقالت ال�شرطة يف بيان ”ردت �شرطة اإل 
مونتي على حادث طعن حمتمل يف فندق �شي�شتا اإن وتعر�س اأفرادها 
وم�شدومة  حزينة  مونتي  اإل  »مدينة  و�شولهم.  ف��ور  ن��ار  الإط��الق 
من اإطالق النار املاأ�شاوي الذي اأ�شفر عن مقتل �شرطين«. يخ�شع 
وقعتا  مذبحتن  بعد  للتدقيق  املتحدة  ال��والي��ات  يف  امل�شلح  العنف 
بوالية  اأوف��ال��دي  يف  ابتدائية  مدر�شة  يف  املا�شي  ال�شهر  اإح��داه��م��ا 
تك�شا�س واأدت اإىل مقتل 19 طفال واثنن من املدر�شن، واأخرى يف 

متجر يف بوفالو بنيويورك راح �شحيتها ع�شرة اأ�شخا�س.
ودفع احلادثان يف اأوفالدي وبافالو اإىل جهود جديدة يف الكوجنر�س 

االأمريكي ل�شن قوانن اأكر �شرامة ملراقبة بيع االأ�شلحة.
وقالت ال�شلطات يف كاليفورنيا اإن ال�شرطين اللذين مت اإطالق النار 
بجراحهما.  متاأثرين  توفيا  حيث  الطبي  املركز  اإىل  ُنقال  عليهما 

وحتقق اإدارة �شرطة مقاطعة لو�س اجنلي�س يف احلادث.
النار،  اإط��الق  بهم يف  امل�شتبه  اأح��د  اإن  لو�س اجنلي�س  �شرطة  وقالت 

وهو جمهول الهوية، ُقتل اأثناء تبادل اإطالق النار.
 

ترحيل  على  ت�شميمها  االأرب��ع��اء  اأم�س  الربيطانية  احلكومة  اأب��دت 
املهاجرين غري القانونين اإىل رواندا، رغم ال�شربة التي تلقتها هذه 
اخلطة يف اللحظة االأخرية من الق�شاء االأوروب��ي الذي بات يواجه 
اأن تكون الرحلة االأوىل رمزية  انتقادات املحافظن. كان من املقرر 
وتوؤكد ت�شميم حكومة رئي�س الوزراء املحافظ بوري�س جون�شون على 
اإر�شال  طريق  عن  املتحدة  اململكة  اإىل  القانونية  غري  الهجرة  ثني 
6000 كيلومر  اأكر من  بعد  اإفريقيا، على  �شرق  اإىل  مهاجرين 
من لندن. وتراجع عدد االأ�شخا�س املقرر ترحيلهم اإىل �شبعة فقط 
ي�شل  اأ���ش��ال  ك��ان  اأن  بعد  املتحدة  اململكة  يف  ف��ردي��ة  التما�شات  بعد 
الطائرة  وكانت  ”مبدئية“  كانت  امل�شاألة  لكنها  ا.  �شخ�شً  130 اإىل 
امل�شتاأجرة خ�شي�شا لذلك لقاء اآالف اليوروهات جاهزة لالإقالع من 
اإنكليزية يف وقت متاأخر من م�شاء الثالثاء عندما  قاعدة ع�شكرية 
االإبعاد  عمليات  تنفيذ  االإن�����ش��ان  حلقوق  االأوروب��ي��ة  املحكمة  منعت 

فبقيت الطائرة على مدرج مطار القاعدة.

عوا�شم

بكني

مو�شكو

وا�شنطن

لندن

•• غزة-اأ ف ب

غري احلكومية يف تقرير  االأطفال“  ”اأنقذوا  ح��ّذرت منظمة 
ن�شرته مبنا�شبة مرور 15 عاماً على بدء احل�شار االإ�شرائيلي 
على قطاع غزة من اأّن %80 من اأطفال القطاع الفل�شطيني 

يعانون من �شائقة نف�شية.
تقرير  لها يف  بريطانيا مقراً  تتخذ من  التي  املنظمة  وقالت 
القطاع  الأط��ف��ال  العقلية  ال�شحة  اإّن  ”حما�شرون“  بعنوان 

اآخذة يف التدهور.
وتفر�س اإ�شرائيل ح�شارا بريا وبحريا وجويا م�شددا على غزة 
منذ �شيطرة حركة حما�س يف 2007 على اجليب الفقري الذي 

يعاين ن�شف �شكانه من البطالة وغالبيتهم من ال�شباب.
ومنذ عام 2018، ارتفع عدد اأطفال غزة الذين ي�شتكون من 
اأعرا�س ”االكتئاب واحلزن واخلوف“ من %55 اإىل 80%، 

بح�شب التقرير.
اإّن  الفل�شطينية جي�شون يل  االأرا�شي  املنظمة يف  وقال مدير 
التقرير  ه��ذا  اإع����داد  خ��الل  اإل��ي��ه��م  ال��ذي��ن حتدثنا  ”الأطفال 

والقلق  اخل���وف  م��ن  دائ��م��ة  بحالة  ب��اأّن��ه��ا  م�شاعرهم  و���ش��ف��وا 
واحلزن«.

ووفقا ملدير املنظمة فاإنهم يعانون اأي�شا من ”عدم القدرة على 
النوم والركيز ويرقبون اندالع جولة جديدة من العنف«.

املادية على حمنتهم مثل  ”االأدلة  اإىل  واأ�شار يف بيان �شحايف 
اإكمال املهام  اأو  التبّول ال��الاإرادي وفقدان القدرة على الكالم 

االأ�شا�شي«.
وقال يل اإن هذه االأدلة ”جاءت �شادمة ويجب اأن تكون مبثابة 

جر�س اإنذار للمجتمع الدويل«.
ن�شف  من  يقرب  ما  ي�شكلون  االأطفال  اأّن  املنظمة  واأو�شحت 
”مل يختربوا  األف �شاب يف القطاع   800 �شكان القطاع، واأن 

احلياة بدون احل�شار«.
وترّبر ا�شرائيل ح�شارها على غزة باأنه �شرورة حلماية اأمنها 
منظمة  الغرب  ي�شّنفها  التي  حما�س  حركة  من  ومواطنيها 

ارهابية.
مليون   2،3 ي�شكنه  �شّيق  �شاحلي  �شريط  وه��و  غ��زة،  وقطاع 
فل�شطيني، خا�س منذ 2008 اأربع حروب دامية مع اإ�شرائيل، 

يوماً   11 وا�شتمرت  املا�شي  العام  اأيار-مايو  يف  اآخرها  كانت 
طفال   66 بينهم  فل�شطينيا   266 نحو  مقتل  عن  واأ�شفرت 
طفل  بينهم  �شخ�شا   14 االإ�شرائيلي  اجل��ان��ب  يف  قتل  بينما 
الدولة  منح  املا�شية  القليلة  االأ�شهر  و�شهدت  وجندي.  وفتاة 
باأجر  عمل  عن  الباحثن  غزة  ل�شكان  عمل  ت�شاريح  العربية 
القيود على تدفق  بع�س  اأي�شاً  التي خّففت  اإ�شرائيل  اأعلى يف 

الب�شائع من واإىل القطاع .
الدولة  مت��ن��ع  اذ  م��ل��م��و���س،  ب�شكل  ي��ت��غ��رّي  مل  احل�����ش��ار  ل��ك��ّن 
العربية 2.3 مليون فل�شطيني يعي�شون يف القطاع من ال�شفر 
عرب معرب بيت حانون -اإيريز- وهو املعرب الوحيد املخ�ش�س 

النتقال االأفراد بن القطاع الفل�شطيني واإ�شرائيل.
القطاع  ملغادرة  اإذن  على  للح�شول  الفل�شطينيون  يعاين  كما 
للقطاع عن  احل��دود اجلنوبية  يف�شل  ال��ذي  رف��ح  عرب معرب 
جانبها،  م��ن  اخل���ارج.  اىل  الوحيدة  غ��زة  ب��واب��ة  وميثل  م�شر 
قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف بيان �شحايف مبنا�شبة 
م�شر  مب�شاعدة  ”اإ�شرائيل  اإن  االإ�شرائيلي  احل�شار  ذك��رى 

حّولت غزة اإىل �شجن مفتوح«.

�صلل يف بغداد.. �صوارع مغلقة وحواجز اأمنية واأزمة �صيارات

وا�صنطن متّدد اإعفاء م�صرتيات الطاقة الرو�صية من العقوبات الق�صاء ياأمر باإطالق زعيم لل�صكان االأ�صليني يف االإكوادور
•• وا�شنطن-اأ ف ب

مّددت الواليات املّتحدة لغاية نهاية العام اجلاري اإعفاء املعامالت املالية املرتبطة مب�شريات الطاقة 
الرو�شية من العقوبات املفرو�شة على مو�شكو، وذلك بهدف اإف�شاح املجال اأمام حلفائها االأوروبين 

لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً باحلظر التدريجي الذي اأقّروه موؤخراً.
وقالت متحّدثة با�شم وزارة اخلزانة االأمريكية لوكالة فران�س بر�س اإّن االإعفاء الذي كان �شارياً لغاية 

24 حزيران-يونيو اجلاري ُمّدد حتى 5 كانون االأول-دي�شمرب.
واأو�شحت اأّن وزارة اخلزانة ”جّددت ترخي�شها للمعامالت املتعّلقة بالطاقة من اأجل مواءمة لوائحنا 

مع اجلدول الزمني لتنفيذ احلظر الذي فر�شه االحّتاد االأوروبي على النفط اخلام«.
واأ�شافت اأّن هذا التمديد ”�شي�شمح بانتقال منّظم مل�شاعدة حتالفنا الوا�شع من ال�شركاء على تقليل 
اإيرادات  فيه على احلّد من م�شادر  نعمل  الذي  الوقت  الرو�شية يف  الطاقة  اعتمادهم على م�شادر 

الكرملن«.

وقال  امل�شتقل.  الكيان  الق�شائي،  املر�شد  القرار  ه��ذا  واأك��د 
اأربعاء  كل  املحكمة  اإىل  يح�شر  اأن  يجب  اإي��زا  ليونيدا�س  اإن 
متوز-يوليو.  من  ال��راب��ع  يف  حماكمته  موعد  حتى  وجمعة 
و�شيحاكم اأمام حمكمة يف التاكونغا )80 كلم جنوب كيتو( 
ع�شر  بال�شجن  القانون  عليها  يعاقب  التي  التخريب  بتهمة 

�شنوات.
جرائم“  ”ارتكاب  بتهمة  اإيزا  ليونيدا�س  ال�شلطات  واأوقفت 
غداة تظاهرات للمطالبة بخف�س اأ�شعار الوقود، على الرغم 
واإىل  املحتجن  ”تطرف“  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  احتمال  من 

اأعمال عنف جديدة.
كوتوباك�شي  الواقعة يف مقاطعة  با�شتوكايه  اإي��زا يف  واعتقل 

وهي  كيتو.  العا�شمة  جنوب  كيلومرا  ع�شرين  نحو  وتبعد 
ارتفاع  �شد  االأ���ش��ل��ي��ن  ال�شكان  حل��رك��ة  اح��ت��ج��اج��ات  ت�شهد 

اأ�شعار الوقود.
وال����ث����الث����اء، ل��ل��ي��وم ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل ا���ش��ت��م��رت هذه 
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي جت��ري يف 11 مقاطعة م��ن اأ���ش��ل 24 
واإيزا  ا�شتباكات.  ع��ن  تتحدث  مل  ال�شرطة  لكن  ال��ب��الد.  يف 
)39 عاما( مهند�س زراعي انتخب على راأ�س احتاد ال�شعوب 
االأ�شلية يف االإكوادور يف حزيران-يونيو 2021. وهو يتمتع 
منظمته  و�شاركت  حما�شية  خطبا  ويلقي  قوية  ب�شخ�شية 
 2019 االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  العنيفة  التظاهرات  يف 

وانتفا�شات اأطاحت ثالثة روؤ�شاء بن 1997 و2005.

•• كيتو-اأ ف ب

اأم��ر الق�شاء يف االإك���وادور ب��االإف��راج عن زعيم اأك��رب منظمة 
اعتقل  ال��ذي  اإي���زا  ليونيدا�س  ال��ب��الد  يف  االأ�شلين  لل�شكان 
اأم�س االأول الثالثاء بتهمة تخريب و�شائل النقل العام بعد 
احتجاجات على ارتفاع اأ�شعار الوقود، كما اأعلن اأم�س االأربعاء 

اأحد حماميه.
وقال راوول اإيالكوي�شي اأحد اأع�شاء فريق الدفاع عن رئي�س 
احت��اد ال�شعوب االأ�شلية يف االإك���وادور، يف ات�شال هاتفي مع 
وكالة فران�س بر�س اإن ”القا�شي طالب باالإفراج الفوري عنه 

وطلب ح�شوره بانتظام اإىل النيابة العامة«.

•• بغداد-اأ ف ب

يف اأحد اأّيام بغداد احلارة، وقف �شائق 
اأمام  اأ�شامة حممد  االأجرة االأربعيني 
���ش��ي��ارت��ه ال�����ش��ف��راء، وم��الم��ح التعب 
ب��داي��ة م�شواره  ب��ادي��ٌة على وج��ه��ه يف 
امل�شني اليومي مع ازدحامات املدينة 
اخلانقة املتفاقمة ب�شبب تدهور البنى 
التحتية وغياب النقل العام واحلواجز 

االأمنية.
يروي اأ�شامة فيما يقود �شيارته ”اأ�شعر 
ال�شباح  يف  يطالعك  ما  اأّول  بالتعب. 
االزدح���ام  ه��ذا  مينع  االزدحام“.  ه��و 
احلاد اأ�شامة من نقل اأكر من ثالثة 
اليوم، فيما كان يقّل خم�شة  رّك��اب يف 

اإىل �شتة قبل خم�س �شنوات.
وبغداد التي يبلغ عدد �شكانها نحو 8 
مالين ن�شمة، تعاين من اأزمة ازدحام 
مروري حديثًة ن�شبياً، ال تنفّك تزداد 

�شوءاً وتعّقد حياة ال�شّكان.
من  كّل  كما  اأ�شامة،  يوميات  تتمحور 
املكتظة،  املدينة  هذه  يف  �شيارًة  ميلك 
على ال��ه��روب م��ن االزدح���ام���ات، اأو يف 

نهاية املطاف، اال�شت�شالم له، ال �شيما يف اأوقات الذروة، 
اأي يف �شاعات ال�شباح عند ذهاب املوظفن اإىل اأعمالهم 
اأو عند عودتهم منها بعد الظهر، فال مفّر من االنتظار 

ل�شاعات للو�شول اإىل اأي وجهة.
بن عامي 2003 و2007 كان يف بغداد ”350 األف 
بح�شب حممد الربيعي الناطق الر�شمي با�شم  �شيارة“، 
اأمانة بغداد، اأما ”اليوم فقد و�شل العدد اىل مليونن 

و500 الف �شيارة«.
للدرا�شات  العراق“  ”م�شتقبل  م��ن��ظ��م��ة  وت���ف���ي���د 
ال���ي���وم خالل  ���ش��ي��ارة حت����رق يف  ك����ّل  اأّن  االق��ت�����ش��ادي��ة 
20 كلم، ما  الوقود ما ي�شاوي م�شري  االزدحامات من 

يعزز اأي�شاً تلّوث الهواء يف العا�شمة املكتّظة.
اقت�شادية  ف���ورة  االأخ���رية  ال�شنوات  يف  املدينة  �شهدت 
و���ش��ك��ان��ي��ة ج��ذب��ت اإل��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ���ش��ك��ان املناطق 

اأك����ر من  ال�����ش��ي��ارات ����ش���ارت  ت��ت�����ش��ع ...  ت��ك��رب ومل  مل 
الب�شر«. فقد فتكت عقود طويلة من احلروب واالأزمات 
ببنية العراق التحتية، لكن الف�شاد و�شوء االإدارة، جعال 
من عملية االإعمار والرميم م�شاألة �شديدة ال�شعوبة 
حّد  و�شع  اأج��ل  من  طرحت  التي  امل�شاريع  فكّل  اأي�شاً. 
الأزمة االزدحامات املرورية اأو تخفيفها يف مدينة توا�شل 
النمو ب�شكل �شريع، عرب الربملان اأو احلكومات املتتالية، 
اأو اأن غالبيتها مل يكتمل مثل  ال تزال حرباً على ورق، 
م�شروع ”مرو بغداد“ الذي يفر�س، على غرار املدن 
الكربى مثل باري�س ونيويورك اأو ا�شطنبول، اأن يربط 

اأطراف املدينة الوا�شعة.
”يفّك �شيق  اأن  اإىل واق��ع  اإذا حت��ّول  امل��رو  ���ش��اأن  وم��ن 

وفق الربيعي %40 من االزدحامات يف بغداد“، 
بداأ التخطيط للم�شروع يف العام 2011. وجرت حينها 
م�شاٍع للتو�شل اإىل اتفاق مع �شركة ”األ�شتوم“ الفرن�شية 

ال�شكاين، بعد  زاد االكتظاظ  ما  اجلنوبية االأكر فقراً 
طائفي  نزاع  من  �شنوات  اإثر  اإليها  ن�شبياً  الهدوء  عودة 
داٍم ”2006-2008“ ومن ثّم هجمات تنظيم داع�س 

الذي مّت دحره يف 2017.
جذبت املدينة اأي�شاً ا�شتثمارات اأجنبية خ�شو�شاً، وبداأت 
حديثة  ومباٍن  م��وؤخ��راً،  فيها  ال�شكنية  املجمعات  تظهر 
مثل مبنى امل�شرف املركزي قيد االإن�شاء الذي �شممته 

زها حديد.
 204 تبلغ م�شاحتها  التي  املدينة  زال��ت  ذل��ك، ما  رغم 
يف  املفّعلة  امل���رور  الإ���ش��ارات  تفتقر  مربعة،  كيلومرات 
ب�شكل  ال�����ش��ي��ارات  اأع����داد  زادت  وفيما  ال�����ش��وارع،  معظم 

هائل، مل تواكب البنى التحتية هذه التطورات.
اأمام  ع��اج��زاً  وق���ف  فيما  امل����رور ح�شن  ���ش��رط��ي  ي��ق��ول 
االزدح���ام يف ���ش��ارع اأب��و ن��وؤا���س امل��ط��ّل على نهر دجلة يف 
العا�شمة، ”�شوارعنا ال تزال نف�شها منذ العام 1963 

لكن  االأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ت�شاميمه  ل��و���ش��ع 
يف  ���ش��ن��وات،  ع�شر  وب��ع��د  نتيجة.  دون 
 ،2020 االأول  ت�����ش��ري��ن  اأك���ت���وب���ر- 
ال��وزراء العراقي  خالل زي��ارة رئي�س 
باري�س،  اإىل  ال��ك��اظ��م��ي  م�����ش��ط��ف��ى 
جرى توقيع مذكرة ح�شن نوايا بن 
األ�شتوم ووزارة النقل العراقية ب�شاأن 

اإن�شاء قطار معّلق يف بغداد.
املعّلق  ال��ق��ط��ار  م�����ش��روع  ي��ت��ق��ّدم  مل 
الذي يفر�س اأن ميتّد على 20 كلم 
الربيعي  وف���ق  14 حم��ّط��ة،  وي�����ش��ّم 
دوالر  مليون   45 االآن  اأنفقت  فيما 
ع����ل����ى خم����ط����ط����ات ه�������ذا امل���������ش����روع، 
وف���ق حم��اف��ظ ب��غ��داد ال�����ش��اب��ق فالح 

اجلزائري.
موؤخراً  العراقي  النقل  وزي��ر  واعلن 
عن تخ�شي�س ملياري دوالر اإ�شافية 
موازنة  �شمن  امل�����ش��روع  ه���ذا  الأج���ل 
ال���ع���ام اجل�����اري ال��ت��ي مل ت��ق��ّر بعد، 
يزال  فال  ال�شيا�شية.  االأزم��ة  ب�شبب 
حكومة  دون  م��ن  االآن  حتى  ال��ع��راق 
جديدة بعد 8 اأ�شهر من االنتخابات 
اأوىل  م��ن  ك��ان��ت  مدينة  ويف  الت�شريعية. 
احلافالت  فيها  ا�شتخدمت  التي  االأو�شط  ال�شرق  مدن 
اجلماعي  العام  النقل  �شار  عقود،  قبل  الطابقن  ذات 
ما  ال�شغرية،  احل��اف��الت  بع�س  با�شتثناء  غ��ائ��ب،  �شبه 
ويزيد  ب�شياراتهم  التنقل  اإىل  ال�شكان  غالبية  ي��دف��ع 
اإال  يبَق  فلم  الطابقن،  اأم��ا حافالت  امل��روي.  االختناق 
ال�شوارع  مع  تتالءم  ال  وه��ي  تعمل،  لها  قليلة  خطوط 
والطرق احلالية. قد يعّد نهر دجلة الذي يعرب املدينة، 
حاّلً كذلك مل�شكلة االزدحام يف حال فّعل النقل النهري.

املح�شنة يف و�شط  املنطقة اخل�شراء  وتطل على دجلة 
املدينة، حيث مقرات رئا�شة الوزراء وموؤ�ش�شات حكومية 
”حلماً“  ال��ن��ه��ري  النقل  ويبقى  دبلوما�شية.  وب��ع��ث��ات 
يراود با�شر ال�شفار اأحد �شكان الكرادة يف بغداد. ويقول 
ذلك  يعترب  اخل�����ش��راء  ي�شكن  م��ن  الأن  يتحقق،  ”لن 

تهديداً الأمنه«.

•• الفجر -تون�س
الن�شيبي  ال���دي���ن  ن�����ش��ر  اأع���ل���ن     
احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق 
وفاة  عن  االأربعاء  اأم�س  التون�شية 
زوجة وزير الداخلية توفيق �شرف 
اأ�شابتها  خملفات  نتيجة  ال��دي��ن 
يف ح������ادث ان���ف���ج���ار ال����غ����از ال����ذي 
ج��د مب��ن��زل ال���وزي���ر ال��وظ��ي��ف��ي يف 

العا�شمة موؤخرا. 
   واأعلنت رئا�شة احلكومة اأن وزير 
ال�شوؤون الدينية اإبراهيم ال�شائبي 

توىل �شباح اأم�س بق�شر احلكومة 
�شلوى  املرحومة  ت��اأب��ن  بالق�شبة 
�شرف الدين زوجة وزير الداخلية 

توفيق �شرف الدين. 
ن�����ش��رت��ه رئا�شة     واأظ���ه���ر ف��ي��دي��و 
مبوقع  �شفحتها  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 
الدينية  ال�����ش��وؤون  وزي���ر  في�شبوك 
وه��و ي��وؤب��ن امل��رح��وم��ة زوج��ة وزير 
ال��������وزراء  ال���داخ���ل���ي���ة يف جم���ل�������س 
جنالء  احلكومة  رئي�شة  باإ�شراف 
العقد  وال���ف���ق���ي���دة يف  ب�����������ودن.    
ال��راب��ع م��ن ال��ع��م��ر، وه��ي موظفة 

ابن  اجلامعية  اخل��دم��ات  ب��دي��وان 
اآداب  كلية  ب�شو�شة، وخريجة  �شينا 
2001، ومتح�شلة  دفعة  ب�شو�شة 

على االأ�شتاذية يف مادة العربية.
   ي�شار اإىل اأن وزارة الداخلية كانت 
16 مايو املنق�شي  قد ك�شفت يوم 
اأن التحّريات االأولية التي اأجرتها 
ال�شرطة الفنية والعلمية اأثبتت اأن 
ال��ذي جد مبنزل  ح��ادث االنفجار 
ال���وزي���ر ن����اجت ع���ن ت�����ش��ّرب جزئي 

للغاز مب�شكنه الوظيفي. 
اأن الت�شرب جد     وق��ال��ت ال���وزارة 

حوايل ال�ّشاعة ال�شابعة من �شباح 
اليوم نف�شه واأنه نتجت عنُه حروق 
متفرقة الأحد اأفراد عائلته وبع�س 
االأ�شرار املادية يف اإ�شارة اإىل زوجة 

الوزير.
قد  �شعيد  قي�س  الرئي�س  وك���ان     
حت�����ول م�������ش���اء ال����ي����وم ن��ف�����ش��ه اإىل 
البليغة  االإ�شابات واحلروق  مركز 
ب���ن ع���رو����س ل���ع���ي���ادة ح����رم وزي���ر 
الداخلية لالطمئنان على �شحتها 
ول���الط���الع ع��ل��ى ظ����روف احلادث 

الذي تعر�شت له. 

بعد �شهر من حادث انفجار الغاز مبنزله:

وفاة زوجة وزير الداخلية التون�صي توفيق �صرف الدين

وزير ال�شوؤون الدينية يوؤبن زوجة وزير الداخلية يف جمل�س الوزراء

% من اأطفال قطاع غزة املحا�صر يعانون �صائقة نف�صية   80

 االإرجنتني حتتجز اأفراد طاقم 
طائرة �صحن الفنزويلية 

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

اأف��راد طاقم طائرة �شحن  اإيرانيا وفنزويليا من  فر�س على نحو ع�شرين 
اأيام يف االأرجنتن البقاء يف هذا البلد الذي تدر�س  حمتجزة منذ ثمانية 

�شلطاته �شالت حمتملة لالإيرانين مع حر�س الثورة.
وبعدما اأمر بحجز جوازات �شفر خم�شة اإيرانين من اأفراد الطاقم يقيمون 
طلب الق�شاء  يف فندق بالقرب من بوينو�س اآير�س، ”72 �شاعة اإ�شافية“، 
االأربعة ع�شر من  الفنزويليون  يبقى  اأن  الثالثاء  االأول  اأم�س  االرجنتيني 
من   747 البوينغ  طائرة  و�شلت  البالد.  يف  ا  اأي�شً الطائرة  طاقم  اأف��راد 
ال�شاد�س من حزيران-يونيو. وهي  االأرجنتن يف  اإىل كوردوبا يف  املك�شيك 
حتمل قطع غيار �شيارات ومملوكة ل�شركة ”اإميرا�شور“ التابعة ل�شركة 

الطريان العامة الفنزويلية )كونفيا�شا( التي تخ�شع لعقوبات اأمريكية.
تخ�شع  التي  االإيرانية  اإي��ر  ماهان  ل�شركة  مملوكة  كانت  التي  الطائرة  و 
اإيزيزا يف  املا�شي يف مطار  االأربعاء  اأمريكية، متوقفة منذ  اأي�شا لعقوبات 

بوين�س اآير�س بعد حماولتها ال�شفر اإىل اأوروغواي.
اأو�شح وزير االأمن االأرجنتيني اأنيبال فرنانديز االثنن اأنه عقب الهبوط 
يف االأرجنتن ”وردت معلومات من منظمات اأجنبية حتذر من انتماء جزء 

من الطاقم اإىل �شركات مرتبطة باحلر�س الثوري االإيراين«.

 القوات الهندية تقتل م�صلحا يف ك�صمري
•• �رسيناجار-رويرتز

اأحدهما  االأرب��ع��اء  اأم�س  م�شلحن   قتلت  هندية  ق��وات  اإن  ال�شرطة  قالت   
جهود  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�شهر،  ه��ذا  البنوك  باأحد  مديرا  قتل  باأنه  ي�شتبه 
مكثفة ملكافحة التمرد مما اأدى اإىل نزوح جماعي من املنطقة ذات االأغلبية 

امل�شلمة.
وتقاتل الهند متردا اإ�شالميا انف�شاليا يف ك�شمري منذ اأواخر الثمانينيات.

وقال فيجاي كومار قائد �شرطة ال�شطر الهندي من االإقليم اإن ”القوات 
كان  ال��ن��اري��ة  باالأ�شلحة  معركة  يف  ال�شباح  ه��ذا  م�شلحن  قتلت  الهندية 

اأحدهما، جان حممد لون، �شالعا يف مقتل مدير اأحد البنوك«.
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يف  فنغي  تعليقات  وتاأتي  لل�شن«.  الوحيد  اخليار  هو  ه��ذا 
الرئي�س االأمريكي جو  التي بعثها  الر�شالة االأخرية  اأعقاب 
بايدن اإىل ال�شن باأنها ”تغازل اخلطر“ من خالل حتليق 
ط��ائ��رات��ه��ا احل��رب��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن ت���اي���وان، وت��ع��ه��د بحماية 

اجلزيرة ع�شكرياً اإذا تعر�شت للهجوم.
تر�شل فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  الت�شعيد يف اخل��ط��اب يف  وي��اأت��ي   
الدفاع  منطقة  اإىل  حربية  ط��ائ��رات  متزايد  ب�شكل  ال�شن 
لها هذا  باأكرب طلعة جوية  قامت  التايوانية، حيث  اجل��وي 
�شفناً  املتحدة  ال��والي��ات  اأر�شلت  بينما  املا�شي،  ال�شهر  العام 

بحرية تابعة لها عرب مياه تايوان.
اجلزيرة،  اقتحام  على  ال�شن  اإق��دام  من  املخاوف  وتتزايد 

التايوانين هذا املوقف، والذي ُيعرف با�شم ”احلفاظ على 
الو�شع الراهن«.

وقال كولن كوه الباحث يف مدر�شة اإ�س راجاراتنام للدرا�شات 
ال��دخ��ول يف �شراع  اأن  ج��ي��داً  اجل��ان��ب��ان  ”يدرك  ال��دول��ي��ة: 

مبا�شر، يرافقه م�شتوى عال من املخاطر«.
”كال الطرفن يبدي رغبة يف احل��وار، وه��ذا من  واأ�شاف: 
�شاأنه اأن يقلل من احتمال حدوث اأخطاء يف احل�شابات على 

االأر�س، ميكن اأن توؤدي م�شتقباًل اإىل �شراع حقيقي«.
يف  ت�شليل  ح��م��الت  ب�شن  ال�شن  ت��اي��وان  اتهمت  اأن  و�شبق 
اجلزيرة  و�شتجري  اجلزيرة،  انتخابات  ت�شبق  التي  الفرة 

انتخابات حملية مهمة يف نهاية العام.

•• عوا�شم-وكاالت

يف االآونة االأخرية اأخذت ق�شية تايون ت�شغل لنف�شها مكاناً 
اأك���ر من  ع��ل��ى  امل��ح��ت��دم ع��امل��ي��اً  ال�����ش��راع  ح�شا�شاً يف ق��ائ��م��ة 

جبهة.
فقد اتهم وزير الدفاع ال�شيني اجلرنال وي فنغي، االأحد، 
اجلزيرة،  ا�شتقالل  بدعم  اأ�شا�شي  ب�شكل  املتحدة  ال��والي��ات 
”تنتهك وعدها ب�شاأن تايوان وتتدخل يف �شوؤون  اإنها  قائاًل 

ال�شن«.
واأ�شاف: اإذا جتراأ اأي �شخ�س على ف�شل تايوان عن ال�شن، 
النهاية،  وح��ت��ى  ثمن  ب���اأي  �شنقاتل  ال��ق��ت��ال،  يف  ن���ردد  فلن 

ال���ش��ي��م��ا و���ش��ط ت�����ش��ري��ح��ات ب��ك��ن امل�����ش��ت��م��رة ح���ول اإمكانية 
املحللن  ل��ك��ن معظم  االأم����ر،  ل���زم  اإذا  ب��ال��ق��وة  ا���ش��رج��اع��ه��ا 

يقولون اإن هذا غري مرجح يف الوقت احلايل.
وقال وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�شنت، يف وقت �شابق، اإن 
الواليات املتحدة ال تدعم ا�شتقالل تايوان، وال تريد حرباً 
باردة جديدة. يقول ويليام ت�شونغ من معهد درا�شات جنوب 
الكثري من اخلطابات، ولكن يتعن على  اآ�شيا: هناك  �شرق 
احلرب  ا�شتمرار  مع  ال�شيما  حذرين  يكونوا  اأن  ال�شينين 

الدائرة يف اأوكرانيا.
ا�شتقالل  اإع��الن  ون  اإنغ  ت�شاي  التايواين  الرئي�س  ويتجنب 
بالده، رغم اإ�شراره على اأنها دولة ذات �شيادة. ويدعم معظم 

تايوان.. �صيناريوهات مفتوحة لل�صراع االأمريكي ال�صيني

جميع  يت�شمن  االإ����ش���راب  اأن  مب��ا 
الداخلية  املطارات  ومنها  املطارات 
واأي�شا  ال������دويل  ق���رط���اج  وم���ط���ار 

ديوان الطريان املدين واملطارات.
   وت�����ش��ارك يف ه��ذا االإ���ش��راب 15 
م��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ن��ق��ل ال��ع��م��وم��ي وفق 

تاأكيده.

بيان ودعوة
  وق��د دع��ا االحت��اد العام التون�شي 
االأرب���ع���اء،  اأم�����س  ب��ي��ان  يف  لل�شغل، 
اإىل احل�شور  والعامالت  العاملن 
الوقتي لالحتاد  املقّر  اأم��ام  بكثافة 
ب�شارع  ل��ل�����ش��غ��ل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام 
الواليات املّتحدة بداية من ال�شاعة 
اال�شراب  الإجن��اح  �شباحا  التا�شعة 

املقرر تنفيذه اليوم اخلمي�س.
   واأو����ش���ح احت����اد ال�����ش��غ��ل ان هذا 
اأج����ل الدفاع  االإ�����ش����راب ج���اء م���ن 
االق����ت���������ش����ادي����ة  ”احلقوق  ع������ن 
ماطلت  اأن  ب��ع��د  واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
اإىل  اال����ش���ت���ج���اب���ة  يف  احل����ك����وم����ة 
وا�شتهانت  امل�����ش��روع��ة  م��ط��ال��ب��ه��م 
بربقية التنبيه باالإ�شراب ال�شادرة 
منذ 31 مايو 2022 والتي جاءت 
بقرار من الهيئة االإدارية الوطنية 

االإ�شراب،  احل��ّق يف  واحلكومة مع 
لكنها �شتلجاأ اإىل الت�شخري، لتوفري 
بع�س  يف  ال�������ش���روري���ة  اخل����دم����ات 
اأّن  مو�شحا  احل�شا�شة،  القطاعات 
لن  ت��ون�����س  يف  للت�شخري  ال��ل��ج��وء 
يكون املّرة االوىل فقد �شبق اللجوء 
اإليه، وذلك يف حوار له على االذاعة 

الوطنية اأم�س االأربعاء.
  وت�شاءل الن�شيبي يف املقابل، عن 
كيفية تطبيق االتفاقيات التي تبلغ 
 1000 االإجمالية  املالية  قيمتها 
دي���ن���ار، يف ظ���ّل م��ا تعي�شه  م��ل��ي��ون 

البالد من اأزمة مالية.
     ويف هذا ال�شياق، اعترب الناطق 
العام  االحت�������اد  ب���ا����ش���م  ال���ر����ش���م���ي 

الطاهري،  �شامي  لل�شغل  التون�شي 
بالت�شخري  احل���ك���وم���ة  ق������رار  ان 
خُمالف للد�شتور والقانون، م�شريا 
النقابية  اجلامعات  جميع  اأن  اإىل 
قد  ب��االإ���ش��راب  املعنية  القطاعية 
تراتيبه،  ل��ه��ا  ب���ي���ان���ات  يف  ح�����ددت 
لغاية  امل�شتثناة  اال�شغال  و�شبطت 
االأدن��ى من اخلدمات  تاأمن احلد 
وال�شيانة  اال����ش���ت���ع���ج���ايل  م���ث���ل 
اإبقاء  ت�����ش��ت��وج��ب  وال���ت���ي  وغ���ريه���ا 
املوؤ�ش�شة  ذم��ة  على  االع���وان  بع�س 
ل��ل��ت��دخ��ل م��ت��ى ا���ش��ت��وج��ب االأم����ر 

ذلك.
   ونفى الطاهري وج��ود حما�شر 
جل�شات خا�شة باجتماعات 5 زائد 
التو�شل  يتم  مل  ان��ه  موؤك������دا   ،5
اإىل اأي اتف���اق واأن التق�شيط الذي 
اىل  ميت�������د  احل��ك��وم��ة  طرحت������ه 
يف  مددت������ه  وق�������د   2027 �شنة 
اإىل  13 يونيو  جل�شة يوم االثنن 

.2029
   ويحمل االحتاد التون�شي لل�شغل 
جم��م��وع��ة م��ط��ال��ب اأه��م��ه��ا زي����ادة 
اأج��ور املوظفن وع��دم رف��ع الدعم 
االأ�شا�شية، يف وقت تقود  امل��واد  عن 
�شندوق  م��ع  مفاو�شات  احلكومة 
النقد الدويل للح�شول على قر�س 

بقيمة اأربعة مليارات دوالر.
حزمة  ال���������ش����ن����دوق  وي���������ش����رط   
خلف�س  اق���ت�������ش���ادي���ة  ا����ش���الح���ات 
االإنفاق احلكومي وجتميد االأجور 

لتقلي�س عجز امليزانية.
الهيئة االداري���ة لالحتاد     وكانت 
العام التون�شي لل�شغل اأقرت بتاريخ 
باحلمامات  امل���ا����ش���ي  م���اي���و   27
املوؤ�ش�شات  يف  ع���ام  اإ����ش���راب  تنفيذ 
وامل��ن�����ش��اآت ال��ع��م��وم��ي��ة ب��ت��اري��خ 16 
يونيو اجلاري من اأجل تلبية جملة 

املطالب املذكورة. 

منذ 23 مايو 2022 وبعد جل�شة 
اإاّل يوم  يتّم عقدها  غري جّدية مل 
يونيو اجل��اري �شمن   13 االثنن 
اللجنة املركزية للت�شالح، تقّدمت 
توحي  ال  ب��اإج��اب��ات  احلكومة  فيها 
برغبة حقيقية يف جتاوز االإ�شراب 
بنتائج  ل��ل��خ��روج  واإي���ج���اد احل��ل��ول 
اجلماعّية  امل��ف��او���ش��ة  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
الظرف  ه�����ذا  يف  ال����ب����الد  جت���ّن���ب 
وتوؤّمن  التوّتر  من  املزيد  الدقيق 

اال�شتقرار االجتماعي«.
اإىل حملة  يتعر�س  ان��ه  واع��ت��رب     
م�شبوقة  غ���ري  وت�����ش��ه��ري  ت�����ش��وي��ه 
منذ اعالنه عن قرار االإ�شراب يف 
اإىل حماولة  العام، م�شريا  القطاع 
االإ������ش�����راب  ”ت�شيي�س  ال���ب���ع�������س 
بن�شر  وت����وا�����ش����ل����ت  وت����وظ����ي����ف����ه، 
االإ����ش���اع���ات واالأك����اذي����ب واالأخ���ب���ار 
النقابين  اإىل  واالإ����ش���اءة  ال��زائ��ف��ة 
وانتهت بال�شحن والتحري�س على 
اإىل  االحت��اد وعلى قيادته وو�شلت 
من  حالة  خلق  مّم��ا  التهديد،  ح��ّد 
ال��ت��وّت��ر واالح��ت��ق��ان ت��ن��ذر مبوجة 
ع��ن��ف وح�����االت ف��و���ش��ى ي���دّب���ر لها 
ال��ب��ع�����س وي����خ����ّط����ط����ون«.    واأك����د 
اإنكار  ”ال اأحد باإمكانه  اأنه  االحتاد 

الو�شعية االجتماعية  اإليه  اآلت  ما 
ل�����الأج�����راء ب����ك����ّل اأ����ش���ن���اف���ه���م من 
ت�����ده�����وٍر غ����ري م�������ش���ب���وق، يف ظ���ّل 
اأج���ور زه��ي��دة واأم���ام غ��الء املعي�شة 
وتديّن  ال�شرائية  امل��ق��درة  وت��ده��ور 
اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وارت���ف���اع 
وا�شت�شراء  ال�������ش���ري���ب���ي  ال���ث���ق���ل 
االح����ت����ك����ار وال����ت����ه����ري����ب وت����زاي����د 
االأجراء  اأبناء  �شفوف  يف  البطالة 
وهي  �شة،  واملهمَّ املعوزة  والعائالت 
املتتالية  احلكومات  عجزت  ق�شايا 
�شيا�شات  اّت��ب��ع��ت  الأّن���ه���ا  ع��ن ح��ّل��ه��ا 
اجتماعية  وال  �شعبية  ال  وخ��ي��ارات 
وت�������ش���ّر احل���ك���وم���ة احل���ال���ي���ة على 
حلقوق  م���ت���ن���ّك���رة  ال���ن���ه���ج  ن���ف�������س 

باأن  الن�شيبي،  الدين  ن�شر  املهني 
اج�����راءات  اإىل  ���ش��ت��ل��ج��اأ  احل��ك��وم��ة 
ال��ّت�����ش��خ��ري ل��ت��اأم��ن ح���ّد اأدن����ى من 
ال�شغل  احت����اد  ن��ف��ذ  اإذا  اخل���دم���ات 
اإ���ش��راب��ه ال��ي��وم اخل��م��ي�����س،    وهو 
م��ا اع��ت��ربه االأم���ن ال��ع��ام امل�شاعد 
ل�������الحت�������اد ������ش�����ام�����ي ال�����ط�����اه�����ري 
موؤكدا  ”اجراءات غري د�شتورية“، 
اأن تراتيب االإ�شراب العام �شبطت 
احلّد االأدنى من اخلدمات مبراكز 

العمل احليوية.
ال��ر���ش��م��ي با�شم  ال��ن��اط��ق     وق����ال 
الن�شيبي،  الدين  ن�شر  احلكومة، 
االإ�������ش������راب  ”مّت  ح��������ال،  يف  اإن��������ه 
�شتخ�شر“،  ت��ون�����س  ك��ل  ف���اإن  ال��ع��ام 

حتميلهم  على  م�شّممة  ال�شّغالن 
ت��ب��ع��ات خ��ي��ارات��ه��ا مب��ا ت��خ��ّط��ط له 
املكت�شبات  ل��ن�����ش��ف  اإج�������راءات  م���ن 
اإمعانا  االتفاقيات  ع��ن  وال��راج��ع 
يف ت��ف��ق��ري ال��ع��ّم��ال ب��دع��وت��ه��م اإىل 
ال�شرب والت�شحية وتفّهم الظروف 
احلالية والر�شا باالأوهام«.   واأفاد 
املعنّية  القطاعات  ك��ّل  ب��اأن  البيان، 
ب��االإ���ش��راب ال��ي��وم ق��د ع��رّبت ”عن 
الإجناحه  وا���ش��ت��ع��داده��ا  جت��ّن��ده��ا 
كما  والرهيب“،  الهر�شلة  رغ��م 
عرّب اأعوان الوظيفة العمومية عن 
ت�شامنهم وهم ي�شتعّدون بدورهم 
حتديده  �شيتّم  ع��ام  اإ���ش��راب  ل�شّن 
غلق  ا�شتمّر  اإذا  املنا�شب  الوقت  يف 

اال�شتجابة  ورف�س  التفاو�س  ب��اب 
ل��ل��م��ط��ال��ب امل�������ش���روع���ة«.    و�شدد 
 16 ”اإ�شراب يوم  االحتاد على ان 
لتاأكيد  لالأجراء  فر�شة  هو  يونيو 
بحقوقهم  وت�����ش��ّب��ث��ه��م  وح���دت���ه���م 
وحتّديهم للهر�شلة والتهديدات مبا 
الد�شتورية  غري  الت�شخريات  فيها 
�شوتهم  والإب��الغ  القانونية،  وغري 
اإىل الراأي العام واإىل من جتاهلوا 
وا�شتهانوا  امل�����ش��روع��ة  ح��ق��وق��ه��م 
ب����ق����ّوت����ه����م وج������ح������دوا ج���ه���وده���م 

وعرقهم وعملهم«.

الت�شخري
والّتكوين  الّت�شغيل  وزي��ر  واأف���اد     

اإ�شراب عام بتوقيع احتاد ال�شغل:

اليوم اخلمي�س: توقف الرحالت اجلوية من تون�س واإليها 
احتاد ال�شغل: اإ�شراب من اأجل الدفاع عن احلقوق القت�شادية والجتماعية

•• الفجر -خرية ال�شيباين
 10 اإىل   6 م����ن  ال����ف����رة  يف      
التا�شعة  ال��ق��م��ة  ع��ق��دت  ي��ون��ي��و، 
اأجنلو�س،  لو�س  يف  لالأمريكيتن 
بلدان  ق������ادة  ح�����دث ج���م���ع  وه�����ي 
اأم����ري����ك����ا ال�������ش���م���ال���ي���ة واأم���ري���ك���ا 
اجلنوبية  واأم����ري����ك����ا  ال���و����ش���ط���ى 
الكاريبي، بهدف  البحر  ومنطقة 
خمتلف  ب����ن  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز 
االأقاليم. واإذا كان هذا االأخري قد 
افتتح على ايقاع بع�س التوترات، 
املك�شيك  م��ق��اط��ع��ة  م���ع  ���ش��ي��م��ا  ال 
�شغرية  تفا�شيل  ف���اإن  للتجّمع، 
املتحدة،  الواليات  اأزعجت  اأخرى 

امل�شاركن،  ب��ع�����س  ع��ن  ت��ف��ل��ت  مل 
ح�شب �شحيفة الغارديان.

اأطلق  ج���ان���ب���ي���ة  ت���ظ���اه���رة  يف     
املديرين  ال��روؤ���ش��اء  ”قمة  عليها 
العامن“، متت دعوة العديد من 
وال�شناعين  ال�شيا�شين  ال��ق��ادة 
ل��الج��ت��م��اع م���ًع���ا مل��ن��اق�����ش��ة ق���درة 
عجلة  ”دفع  ع���ل���ى  ال�������ش���رك���ات 
يف  ال��ف��ق��رية  امل��ن��اط��ق  يف  التنمية 
واجلنوبية“،  ال��و���ش��ط��ى  اأم��ري��ك��ا 

او�شحت ال�شحيفة الربيطانية.
الطويلة  ال���ق���ائ���م���ة  ب����ن  م����ن     
بيت�شاي،  ���ش��ون��دار  ل��ل��م�����ش��ارك��ن: 
ل�شركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س 
نيك   ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  غ��وغ��ل 

ال���ث���اين يف �شركة  ال���رج���ل  ك��ل��ي��ج، 
االأمريكي  الرئي�س  حتى  اأو  ميتا، 
االجتماع،  ن��ه��اي��ة  ب��اي��دن. يف  ج��و 
ت�شّلم هذا اجلمع من علّية القوم 
ح��ق��ي��ب��ة ����ش���غ���رية حت����ت����وي على 
هدايا معتربة من غرفة التجارة 
غالًبا  احل��ال  هو  كما  االأمريكية، 

يف هذا النوع من التجّمعات.
م�����ش��خ��رة على  ت��ت��ح��ول اىل  زل����ة 

ال�شبكات
امل�شاركون  �شارع  املفاجاأة:  لكن     
مع  ب�شيط...  خلل  مالحظة  اإىل 
حقيبة  يف  امل���وج���ودة  االأ���ش��ي��اء  اأن 
الرويج  اإىل  تهدف  الهدايا هذه 
اأنه عند  اإال  االأمريكية،  لل�شناعة 

ال�شيوف  وجد  الدقيق،  الفح�س 
�شم�شية  ونظارات  ماء  زجاجة  اأن 
ال����ت����ج����ارة  ”غرفة  م����و�����ش����وم����ة 
اي�شا  حتمل  كانت  االمريكية“، 

�شعار ”�شنع يف ال�شن«.
املتوترة بن  للعالقة  وبالنظر     
�شنوات،  منذ  العامليتن  القوتن 
���ش��ارع ك��ث��ريون ل��الإ���ش��ارة اإىل ما 
”م�شتوى  جميلة.  زّل��ة  اع��ت��ربوه 
على   ،“9000+ ال�������ش���خ���ري���ة: 

�شبيل املثال غّرد م�شتخدم.
الغارديان،  �شحيف�����ة  ووف����ق     
رف���������ش����ت غ���رف���������������������������ة ال����ت����ج����ارة 
التعلي�����ق  االآن  حت��ى  االأمريكية 

على الق�شية.

يف قمة الأمريكيتني:

الهدايا اأمريكية، وال�صعار »�صنع يف ال�صني«...!
موقف حمرج رف�شت غرفة التجارة الأمريكية التعليق عليه

•• الفجر -تون�س

العمال  مللن  الآلف  مئات  ي�شن  اأن  املنتظر  مللن     
ومن�شاأة  موؤ�ش�شة   159 يف  التون�شيني  واملوظفني 
اخلمي�س  اليوم  واحد  ليوم  عاما  اإ�شرابا  عمومية، 
احتجاجا على تدهور املقدرة ال�شرائية للمواطنني 
وف�شل التفاو�س مع الطرف احلكومي، وينفي احتاد 
ال�شغل الطابع ال�شيا�شي لهذا الإ�شراب م�شددا على 

�شبغته الجتماعية ال�شرفة.  
  ومن اأبرز م�شاعفات هذا الإ�شراب ما ك�شفه وجيه 
الزيدي كاتب عام اجلامعة العامة للنقل بالحتاد 
توقف  من  الأربللعللاء،  اأم�س  لل�شغل  التون�شي  العام 
اليوم  واإليها  تون�س  من  اجلوية  الرحات  جميع 

اخلمي�س. 

الدخيالن... نظارة �شم�شية وزجاجة ماء

ا�شتعداد الجناح اال�شراب

زيارة بايدن للمنطقة.. ت�صحيح بو�صلة العالقات و4 ملفات بارزة
•• عوا�شم-وكاالت

اململكة  ت�شتقبل  توليه من�شبه،  االأو�شط منذ  ال�شرق  زي��ارة ملنطقة  اأول  يف 
العربية ال�شعودية، منت�شف ال�شهر املقبل، الرئي�س االأمريكي، جو بايدن، 
وتاأكيد  البو�شلة  اإع��ادة �شبط  ت�شتهدف  ”خطوة  زي��ارة عدها حمللون  يف 

مكانة ال�شعودية عربياًّا ودولياًّا«.
�شيزور  بايدن  ف��اإن  ال�شعودي  امللكي  ال��دي��وان  بيان  ووف��ق 
البالد يومي 15 و16 يوليو املقبل، ”تلبية لدعوة من 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، وتعزيًزا للعالقات 
الثنائية التاريخية وال�شراكة اال�شراتيجية املتميزة بن 

اململكة والواليات املتحدة«.
امللك  ال��زي��ارة  �شيلتقي خ��الل  ب��اي��دن  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وويل ع��ه��ده االأم�����ري حممد  ���ش��ل��م��ان 
بن  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  ال��ل��ق��اءي��ن  يف  و�شيبحث  �شلمان،  ب��ن 
التحديات  مواجهة  و�شبل  املتحدة،  والواليات  ال�شعودية 

التي تواجه املنطقة والعامل.
يومه  االأم��ريك��ي يف  الرئي�س  زي���ارة  ج��دول  يت�شّمن  كما 
�شلمان،  امللك  اإليها  دع��ا  م�شركة  قمة  ح�شوره  ال��ث��اين 
العربية،  التعاون لدول اخلليج  وت�شم قادة دول جمل�س 
والعاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين، والرئي�س امل�شري 
م�شطفى  العراقي  ال��وزراء  ورئي�س  ال�شي�شي،  عبدالفتاح 
العالقات  يف  اخلبري  قال  ذل��ك،  على  وتعقيًبا  الكاظمي. 
ا للطرفن،  الدولية، ح�شن هريدي، اإن الزيارة مهمة جداًّ
الواليات املتحدة االأمريكية تبحث طي اخلالفات والبحث 
ًة يف ظل االأو�شاع  عن تعزيز �شراكتها مع الريا�س، خا�شّ

التي ت�شهدها بالداخل قبيل انتخابات مرتقبة.
واأ�شاف الدبلوما�شي امل�شري ال�شابق، يف ت�شريحات ملوقع 
معدل  م��ن  ت��ع��اين  وا�شنطن  اأن  عربية“،  ن��ي��وز  ”�شكاي 
اأهمية  له  اأمر  البنزين، وهو  اأ�شعار  وارتفاع  ت�شخم عاٍل 
اإن  االأمريكي، حيث  املواطن  اإىل  بالن�شبة  بالغة  �شيا�شية 

جتاوز �شعر اجلالون 5 دوالرات وهو اأمر غري م�شبوق.
واأ�شار اإىل اأن االإدارة االأمريكية يف غاية القلق من تاأثري ذلك على �شعبيتها 
النواب وعدد  باالأغلبية يف جمل�س  لالحتفاظ  ”ال�شئيلة“  وعلى فر�شها 

نوابها بال�شيوخ يف انتخابات التجديد الن�شفي يف نوفمرب املقبل.
دائرة  تو�شيع  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  تتطلع  ذل��ك،  اإىل  ”باالإ�شافة  وتابع: 

الدول املن�شمة اإىل االتفاقيات االإبراهيمية وعلى راأ�شها ال�شعودية«.
اإنها  ه��ري��دي  ق��ال  ال��ع��راق��ي��ة،  امل�شرية  االأردن��ي��ة  اخلليجية  القمة  وح���ول 
العمل  وكيفية  االإبراهيمية  االتفاقيات  وتر�شيخ  الطاقة  ”اأ�شعار  �شتتناول 
اأوكرانيا،  ح��رب  تداعيات  �شوء  على  الغذائي  االأم��ن  توفري  اأج��ل  من  مًعا 
اأن زيارة بايدن لل�شعودية ولقاء ويل العهد  اإي��ران«. واأكد على  وتهديدات 

اأن اجلانبن طويا  ال�شعودي االأمري حممد بن �شلمان، لهما مغزى كبري 
خا�شقجي  ج��م��ال  ال�شحفي  ق�شية  ح��ول  ن�شاأت  ال��ت��ي  اخل��الف��ات  �شفحة 
واإعادة �شبط البو�شلة، وتاأكيد مكانة ال�شعودية ودورها يف اال�شراتيجية 
العربي  العاملن  يف  ال�شعودي  ال��دور  يكر�س  وكذلك  باملنطقة،  االأمريكية 
زيارة  اأول  برنامج  عن  النقاب  االأبي�س  البيت  ك�شف  ب��دوره،  واالإ�شالمي. 
واأب���رز  امل��ق��ب��ل،  ال�شهر  املنطقة  اإىل  االأم���ريك���ي  للرئي�س 

امللفات املتوقع مناق�شتها خالل اجلولة.
كارين  االأب��ي�����س  للبيت  ال�شحفية  ال�����ش��ك��رت��رية  وق��ال��ت 
”�شيزور الرئي�س جو بايدن منطقة  جان بيري، يف بيان: 
16 يوليو  اإىل   13 ال��ف��رة م��ن  ال�شرق االأو���ش��ط خ��الل 
اإ�شرائيل  باأمن  ال�شارم  املتحدة  ال��والي��ات  التزام  لتعزيز 

وازدهارها«.
اخلليجي،  التعاون  ”�شيح�شر قمة جمل�س  اأنه  واأ�شافت 
با�شم  امل��ع��روف  واالأردن  وال���ع���راق  م�شر  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
اأنحاء  جميع  م��ن  ن��ظ��راءه  �شيلتقي  كما   ،GCC + 3
املنطقة لتعزيز االأمن وامل�شالح االقت�شادية والدبلوما�شية 

للواليات املتحدة«.
واأ�شارت اإىل اأن ”الرئي�س �شيبداأ �شفره اإىل اإ�شرائيل، حيث 
وازدهارها  اإ�شرائيل  اأم��ن  لبحث  هناك  ال��ق��ادة  �شيلتقي 

واندماجها املتزايد يف املنطقة الكربى«.
ا اأن يزور بايدن ال�شفة الغربية للت�شاور  ومن املقرر اأي�شً
حلل  ال��ق��وي  دع��م��ه  وت��اأك��ي��د  الفل�شطينية  ال�شلطة  م��ع 
واإتاحة  واحلرية  لالأمن  مت�شاوية  تدابري  الدولتن، مع 
اإىل  واأ���ش��ارت  ب��ي��ري.  وف��ق  الفل�شطيني،  لل�شعب  الفر�س 
اململكة  اإىل  ذلك  بعد  الرئي�س  ي�شافر  اأن  املقرر  ”من  اأنه 
العربية ال�شعودية، وهي الرئي�شة احلالية ملجل�س التعاون 
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  امللك  م��ن  ب��دع��وة  اخلليجي، 
�شلمان  امللك  قيادة  يقدر  ”بايدن  اأن  اإىل  ولفتت  �شعود«. 
اإىل اململكة  ال��زي��ارة املهمة  اإىل ه��ذه  اإن��ه يتطلع  ودع��وت��ه، 
ا�شراتيجياًّا  ���ش��ري��ًك��ا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

للواليات املتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود«.
وبح�شب البيان ”يبحث بايدن خالل زيارته لل�شعودية عدًدا من الق�شايا 
الثنائية واالإقليمية والعاملية، من بينها الو�شع يف اليمن ودعم الهدنة التي 
تو�شطت فيها االأمم املتحدة، والتي اأدت اإىل اأكر فرة �شلمية هناك منذ 
التعاون  تو�شيع  �شبل  بايدن  �شيناق�س  كما  �شنوات«.  �شبع  قبل  بدء احلرب 
اجلديدة  التحتية  البنية  ذل��ك  يف  مب��ا  االإق��ل��ي��م��ي،  واالأم��ن��ي  االق��ت�����ش��ادي 
و�شمان  اإي��ران،  التهديدات من  ردع  ف�شاًل عن  املناخ،  ومبادرات  والواعدة 
روؤيته  حتديد  اإىل  بايدن  يتطلع  حيث  الغذائي،  واالأم���ن  العاملية  الطاقة 
وال�شنوات  االأ�شهر  خالل  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات  مل�شاركة  االإيجابية 

القادمة.
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عربي ودويل
جولة اأوىل ل تفتح الطريق لو�شع غري م�شبوق:

فرن�صا: هل االنتخابات الت�صريعية، انتخابات القطيعة...؟
•• الفجر -ماتيا�س برنارد 

ترجمة خرية ال�شيباين
    بو�شع الأغلبية الرئا�شية وقوة املعار�شة الرئي�شية، 
على  اجلديد،  والجتماعي  البيئي  ال�شعبي  الحتاد 
من  الأوىل  اجلولة  نتائج  فاإن  تقريًبا،  امل�شاواة  قدم 

يثري  -التي   2022 لعام  الت�شريعية  النتخابات 
عّدها بالتاأكيد اأ�شئلة منهجية -ت�شري اإىل قطيعة ما 

مع التقليد النتخابي الذي بداأ قبل 20 عاًما.
الولية  تخفي�س  اأدى   ،2002 عللام  الللواقللع،  يف     
الروزنامة  وعك�س  �شنوات،  خم�س  اإىل  الرئا�شية 
البداية  يوؤدي يف  اأن  ينبغي  كان  ”الذي  النتخابية 

اإىل تنظيم النتخابات الت�شريعية قبل النتخابات 
لنتخابات  معينة  وظيفة  اإعطاء  اإىل  الرئا�شية“ 
رئي�شية  حلظة  من  فقط  قليلة  اأ�شابيع  بعد  جترى 
وحا�شمة يف احلياة ال�شيا�شية الفرن�شية: النتخابات 

الرئا�شية.
ال�شابق،  ت�شويتهم  تاأكيد  الناخبني  من  ُيطلب     

الرئا�شية.  النتخابات  نتيجة  ت�شخيم  وبالنتيجة، 
منذ عام 2002، اأر�شل الناخبون دائًما اأغلبية كبرية 
اإىل اجلمعية الوطنية ل�شالح الرئي�س. كان هذا هو 
اجلديد،  الرئي�س  حل  عندما   ،1981 عللام  احلللال 
عام  املنتخبة  الوطنية  اجلمعية  ميرتان،  فران�شوا 

1978 التي كان يهيمن عليها اليمني اآنذاك.

على عك�س ا�شالفه، ال ي�شتفيد ماكرون من ديناميكية التجديد�شبق ان عا�شت فرن�شا جتربة تعاي�س طويلة

اللهجة الربملانية لفرن�شا
االأغلبية  ب����ن  ال���ت���واف���ق  ه�����ذا     
الربملانية،  واالأغ��ل��ب��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
للنظام  الرئا�شية  الطبيعة  ي��ع��زز 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف ف��رن�����ش��ا، م��ن خالل 
م��ن��ح رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري���ة حرية 
ت�شكيل حكومته وت�شيري �شيا�شته. 
عاًما  ع�������ش���ري���ن  ط��ي��ل��ة  وت�����ف�����ادى 
مم��ار���ش��ة ال��ت��ع��اي�����س، ال����ذي حدث 
الت�شريعية  االن����ت����خ����اب����ات  ب���ع���د 
”عام  �شنوات  خم�س  نظمت  ال��ت��ي 
1986 وعام 1993“ اأو عامن 
االنتخابات  بعد   “1997 ”عام 

الرئا�شية.
الطابع  اأن  ال��ت��ع��اي�����س  وي���ذّك���ر     
اخلام�شة  للجمهورية  الد�شتوري 
تعار�س  ف��ع��ن��دم��ا  ب��رمل��ان��ي��ا:  ي��ظ��ل 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  يف  االأغ��ل��ب��ي��ة 
االأغلبية  ف��اإن  اجلمهورية،  رئي�س 
-هي  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  -ول��ي�����س 
و�شيا�شة  ال���د����ش���ت���ور  ت��ل��ه��م  ال���ت���ي 

احلكومة.
ال�شلبية  اال�شتنتاجات  ودف��ع��ت     
ليونيل جو�شبان  ا�شتخل�شها  التي 
وج�����������اك ��������ش�������رياك م�������ن جت����رب����ة 
-1997” ال���ط���وي���ل  ال��ت��ع��اي�����س 
القراءة  تف�شيل  اإىل   “2002
واإعطاء  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
و�شعها  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
مل  ان  ثانية،  انتخابات  اجل��دي��د: 

تكن ثانوية.

التعبئة غري
 املتكافئة للناخبني

   اإذا اأدت هذه الروزنامة االنتخابية 
االنتخابات  نتيجة  ت�شخيم  اإىل 
الرئا�شية، فذلك يرجع اأ�شا�ًشا اإىل 
للناخبن.  املتكافئة  غري  التعبئة 
يذهب ناخبو الفائز يف االنتخابات 
االقراع  �شناديق  اإىل  الرئا�شية 
من  اأك��ر  الت�شريعية  لالنتخابات 
فقدوا  اإم�����ا  ال���ذي���ن  اخل���ا����ش���ري���ن، 
يريدون  ال  اأو  ب��ال��ن�����ش��ر،  االمي����ان 
تعاي�س  بفر�س  املوؤ�ش�شات  عرقلة 
جديد على الرئي�س ال�شرعي: هذا 
هو على وجه اخل�شو�س ما حدث 

ثالثة من هذا  �شكلت جولة  ذل��ك، 
االقراع.

حالة قريبة من عام 1988
بنتائج  ال���و����ش���ع  ه������ذا  ي����ذّك����ر     
لعام  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 
ماكرون،  اإميانويل  مثل   .1988
ان��ت��خ��اب ف��ران�����ش��وا ميران  اأع��ي��د 
اجلولة  يف  النتيجة  وك��ان��ت  للتو، 
التي ح�شل  تلك  اأعلى من  االأوىل 
ال�شابقة،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
ول�����ك�����ن ح��������ول خ������ط ب����رن����اجم����ي 
ب�شبب  اه��ت��ز  م��ا.  ح��د  اإىل  غام�س 
يعد  ال��وط��ن��ي��ة، مل  دخ���ول اجلبهة 
لهيكل  ي�شتجيب  ال�شيا�شي  امل�شهد 
الثنائية احلزبية الذي كان مييزه 

منذ ال�شتينات.
   يف اجلولة االأوىل، كان مر�شحو 
والو�شطية،  اليمينية  امل��ع��ار���ش��ة 
دي�شتان  جي�شكار  ف��ال��ريي  بقيادة 
امل�شاواة  ق��دم  على  �شرياك،  وج��اك 
ميران  ف���ران�������ش���وا  م����وؤي����دي  م���ع 
وال���ي�������ش���اري���ون  ”اال�شراكيون 
املتطرفون يف الغالب“. يف اجلولة 
اال�شراكيون  ح�����ش��ل  ال���ث���ان���ي���ة، 
الن�شبية  االأغ���ل���ب���ي���ة  ع���ل���ى  ف���ق���ط 
اأجرب  مم��ا  مقعًدا،   275 البالغة 
”بقيادة  امل��ت��ع��اق��ب��ة  احل���ك���وم���ات 
كري�شون  واإدي������ث  روك�����ار  م��ي�����ش��ي��ل 
على  برييجوفوا“  ب��ي��ري  واأخ�����رياً 
ال�شيوعين  مع  اأحياًنا  التفاو�س 
للح�شول  الو�شطين  مع  واأحياًنا 

على االأغلبية.
   لكن حتى مع وجود اأغلبية ن�شبية، 
ا�شتطاعت تلك الفرة الت�شريعية 
امت�����ام دورت����ه����ا: مل حت����دث اأزم����ة 
اجلولة  ف������اإن  وب����ال����ت����ايل،  ن����ظ����ام. 
االأوىل من االنتخابات الت�شريعية 
لي�س  الطريق  تفتح   2022 لعام 
ل��و���ش��ع غ��ري م�����ش��ب��وق مت���اًم���ا، وال 
موؤ�ش�شات  ع��ن  ج��وه��ري��ة  مل�����ش��اءل��ة 
اجلمهورية اخلام�شة، حتى لو كان 
اجلديد لالمتناع  القيا�شي  الرقم 
على  ردوًدا  يتطلب  الت�شويت  عن 

امل�شتوين ال�شيا�شي واملوؤ�ش�شي.
*موؤرخ، جامعة

 كلريمون اأوفرين 

لعام  الربملانية  االنتخابات  خ��الل 
.2017

الت�شريعية  االنتخابات  اأن     ومبا 
االن���ت���خ���اب���ات  اأع������ق������اب  ت��������دور يف 
االمتناع  ح��ط��م  ف��ق��د  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
القيا�شية.  االأرق���ام  الت�شويت  عن 
عام 1981، بلغ 30 باملائة، بينما 
17 باملائة  كان قبل ثالث �شنوات 
اأو   1986 يف  بقي  وبينما  فقط. 
ثلث  م��ن  اأق��ل   1997 اأو   1993
ال��ن��اخ��ب��ن امل�����ش��ج��ل��ن، ف��اإن��ه تقدم 
2002 -حتى  با�شتمرار منذ عام 
عام  ق��ي��ا���ش��ي��ة،  ارق������ام  اإىل  و����ش���ل 
عام  يف  كما  باملائة(   52(  2017

2022 )52.5 باملائة(. 
وب���ال���ت���ايل، ف�����اإن ه����ذا ال��ت��ب��اي��ن يف 
ي�شخم  الت�شويت،  ع��ن  االم��ت��ن��اع 
ب�شكل  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

م�شطنع.
   باحل�شول على اأ�شوات اأقل من 
الرئا�شية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��ائ��ز 
الرئا�شية  االأغلبية  مر�شحي  ف��اإن 
االآخرين  م���ع  ال��ف��ج��وة  ي��و���ش��ع��ون 
 2002 يف  االأوىل:  اجل��ول��ة  م��ن 
هذه  ب��ل��غ��ت  و2017،  و2007 
اأك����ر م���ن ع�����ش��ر نقاط،  ال��ف��ج��وة 
بن�شبة  ف������وزا  ب���ال���ت���ايل  و���ش��م��ن��ت 
املقاعد  كبرية جًدا من حيث عدد 

يف اجلولة الثانية.
انتخابات  ُت��ظ��ه��ر  ذل�����ك،  وم����ع     
تعمل  ال  االآل��ي��ة  ه���ذه  اأن   2022
من  اأق����ل  بن�شبة  م��ن��ه��ج��ي.  ب�شكل 
26 باملائة من االأ�شوات، يراجع 

يهدف  اجل�����دي�����د،  واالج���ت���م���اع���ي 
جعل  اإىل  ب��راغ��م��ات��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
تعظيم  عرب  ممكًنا،  التعاي�س  هذا 
ف�����ر������س م����ر�����ش����ح����ي ال����ي���������ش����ار يف 
�شد  الثانية  اجل��ول��ة  يف  ال��ت��واج��د 
التحالف  تفادى  وهكذا  االأغلبية. 
الذي  ان��ت��خ��اب��ي  ج�شم  تعبئة  ن���زع 
اأق��ل من  ي��زن  بالكاد  اأق��ل��ي،  لكونه 
اخلطوات  ان  الرئا�شية.  االأغلبية 
وغياب  للحكومة،  ال�شعبة  االأوىل 
”التجمع  االآخ����ري����ن  امل��ع��ار���ش��ن 
الوطني وحزب اجلمهورين“ من 
مبارزة  جعال  االإع���الم���ي،  امل�شهد 
الق�شية  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون  م����اك����رون 

االأ�شا�شية للحملة االنتخابية.
   ويف اإطار نظام ت�شويت االأغلبية 
يتعار�س  وال�����ذي  ج��ول��ت��ن،  ع��ل��ى 
احلياة  ه��ي��ك��ل  م��ع  م��ت��زاي��د  ب�شكل 
ال�شعبي  االحت��اد  جنح  ال�شيا�شية، 
ال��ب��ي��ئ��ي واالج��ت��م��اع��ي اجل��دي��د يف 
باأكر  االنتخابي:  وزن��ه  ت�شخيم 
م���ن رب����ع االأ������ش�����وات امل�����دىل بها، 
للجولة  موؤهلن  مر�شحوه  يكون 
الثانية يف اأكر من 80 باملائة من 

الدوائر.
   ه��ذه امل��ب��ارزة، ال��ت��ي تختلف عن 
ولوبان  ماكرون  جمعت  التي  تلك 
الثانية من االنتخابات  يف اجلولة 
اجلديد:  ج��اذب��ي��ة  لها  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
ا تعبئة الناخبن  لقد �شجعت اأي�شً
االنتخابات  تكن  ومل  الي�شارين، 
تاأكيد   2022 ل��ع��ام  الت�شريعية 
من  وب��دال  الرئا�شية،  لالنتخابات 

م���ن امل���ع���ت���اد: ب���اأك���ر م���ن 18.5 
�شجل حزب  االأ���ش��وات،  باملائة من 
يف  له  نتيجة  اأف�شل  لوبان  مارين 
 5 بزيادة  الت�شريعية،  االنتخابات 

نقاط مقارنة بعام 2017.

ديناميكية تعاي�س؟
   عدة عوامل تف�شر هذه النتيجة 
لالأغلبية.  بالن�شبة  امل��وؤك��دة  غ��ري 
الثالثة  اأ�����ش����الف����ه  ع���ك�������س  ع���ل���ى 
”�شاركوزي عام 2007، وهوالند 
عام  ن��ف�����ش��ه  وه�����و   ،2012 ع�����ام 
ماكرون  اإميانويل  فاإن   ،“2017

الرئا�شية،  االأغ���ل���ب���ي���ة  م��ر���ش��ح��و 
”مًعا“،  ���ش��ع��ار  حت���ت  امل��ج��ت��م��ع��ن 
م����ق����ارن����ة ب��ن��ت��ي��ج��ة االن���ت���خ���اب���ات 
ولكن   ،2017 ل��ع��ام  الت�شريعية 
ا مقارنة بالنتيجة التي ح�شل  اأي�شً
عليها اإميانويل ماكرون يف اجلولة 
يف  الرئا�شية  لالنتخابات  االأوىل 
10 اأبريل 2022. وهم على قدم 
الي�شاري،  االئ��ت��الف  م��ع  امل�����ش��اواة 
مفتوحة  ثانية  بجولة  يب�ّشر  مب��ا 

ب�شكل خا�س.
الوطني،  للتجمع  بالن�شبة  اأم���ا   
ارتخاء  اأق�����ل  ن���اخ���ب���وه  ك����ان  ف��ق��د 

فاإن  الناخبن،  من  به  ي�شتهان  ال 
���ش��ب��ح ال��ت��ع��اي�����س اأق����ل خ��ط��ورة من 
ملدة خم�س  ال�شلطات  تركيز  خطر 

�شنوات اأخرى.
    لقد اأدرك جان لوك ميلين�شون 
يف وق�����ت م��ب��ك��ر ه�����ذا ال��ت��غ��ي��ري يف 
واف����ر�����س متاًما  ال����ع����ام،  ال�������راأي 
حقيقة حتمل ديناميكية التعاي�س 
التعويذة  ت��ل��ك  م��ن  يت�شح  -ك��م��ا 
انتخابًيا:  ���ش��ع��اًرا  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي 

”ميلين�شون رئي�س للوزراء«.
   وال��ت��ح��ال��ف االن��ت��خ��اب��ي للي�شار، 
البيئي  ال�����ش��ع��ب��ي  االحت������اد  ح����ول 

يف من�شب رئي�س اأعيد انتخابه، اي 
مل يعد يج�شد التغيري، ومن ثمة 
ال ي�شتفيد من ديناميكية التجديد 
ال�شبعينات،  نهاية  منذ  اأدت،  التي 
يف  ال��ت��ن��اوب  وتهمي�س  ت��ك��اث��ر  اإىل 
وحدها  الت�شريعية،  االن��ت��خ��اب��ات 
2002 مت  عام  املنتخبة  االأغلبية 

التجديد لها عام 2007.
   وهكذا، يف نف�س امل�شاء، وقد اأعاد 
باملائة من   58 اأك��ر من  انتخابه 
معظمهم  يرغب  مل  الفرن�شين، 
يف  مطلقة  اأغلبية  م��ن  متكينه  يف 
اجلمعية الوطنية: ففي نظر جزء 

اإذا اأدت الروزنامة النتخابية اإىل ت�شخيم نتيجة الرئا�شية، فذلك يرجع اأ�شا�ًشا اإىل التعبئة غري املتكافئة للناخبني

يف نظر جزء ل ي�شتهان به من الناخبني، �شبح التعاي�س اأقل خطورة من خطر تركيز ال�شلطات خلم�س �شنوات اأخرى
هذا التوافق بني االأغلبية الرئا�صية واالأغلبية الربملانية يعزز الطبيعة الرئا�صية للنظام ال�صيا�صي يف فرن�صا

ميلين�شون اعاد ت�شكيل امل�شهد ال�شيا�شيجولة ثانية حا�شمة

االغلبية الرئا�شية املفقودة

مل توؤكد االنتخابات الت�صريعية لعام 2022 االنتخابات الرئا�صية، واإمنا �صكلت جولة ثالثة من ذاك االقرتاع
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يقول  الرخي�س،  بنود  تطوير  عند 
�شاهن واآخ��رون، يجب ح�شر و�شول 
اخل���ط���وط اجل���وي���ة االإي���ران���ي���ة فقط 
بالطائرات  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل 
التي ا�شرتها، ومنعها من البحث يف 
قواعد بيانات اأمريكية للح�شول على 

معلومات اأكر ح�شا�شية.
والبنود  ال���رخ���ي�������س  ت�����ش��دي��ر  اإن 
وال�شاري  ال���ب���ائ���ع  ب���ن  ال��ت��ع��اق��دي��ة 
جعلت ذلك �شريحاً. لكن تكنولوجيا 
منذ  كبري  ب�شكل  ت��ط��ورت  القر�شنة 
يريد  رمب����ا   ،2022 ويف   ،2015
برامج  اخ�������راق  ال����ث����وري  احل����ر�����س 
احلماية يف الواليات املتحدة واأوروبا.

اتفاق �شيئ
عن  را���ش��ي��ة  ب��اي��دن  اإدارة  تكن  مل  اإذا 
اتفاق مع خطوط جوية حتت  اإب���رام 
ال����ث����وري، عندها  احل���ر����س  ���ش��ي��ط��رة 
�شيكون بيع طائرات متطورة الإيران، 

حماقة.
وقال رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 
يف جمل�س ال�شيوخ روبرت مينينديز: 
اأن غياب  اإدارة بايدن فهم  ”اأريد من 
اإن  �شيئ“.  ات��ف��اق  م��ن  اأف�شل  ات��ف��اق، 
بيع طائرات اإىل اإيران �شيجعله اتفاقاً 

�شيئاً ب�شكل ال لب�س فيه.
االإي���راين  ال�شعب  اأن  �شاهن  يو�شح 
ال�شفر  وي�شتحق  اأم��ري��ك��ا،  ع��دو  لي�س 
على منت طائرات اآمنة غري م�شنعة 
مبوافقة  ال�شوداء  ال�شوق  من  بقطع 
احلكومة، وعملت  طويال بعد انتهاء 

�شالحيتها.
ال  الأن���ه  ختام������اً  ال��ك��ات��ب  ويتاأ�ش������ف 
ظل  يف  ال���واق���ع  ه����ذا  تغيي����ر  مي��ك��ن 
ال���ن���ظ���ام االإي���ران�������������������ي احل���ال�������ي دون 
االأمريكي  ال��ق��وم��ي  االأم����ن  تعري�س 

للخطر.

الواقع،  ويف  خبيثة.  ن�شاطات  لتنفيذ 
ا�شتثنيت خطوط جوية اإيرانية بارزة 
مثل ماهان، من االتفاق النووي الأنها 
ن�����ش��اط��ات احلر�س  م��ب��ا���ش��رة  دع���م���ت 
الفجوة  اأن  �شاهن  اأ���ش��اف  ال��ث��وري. 
والغرب  اإي������ران  ب���ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
تطور  ب�شبب   2015 م��ن��ذ  ات�����ش��ع��ت 

الغرب وعقوباته. 
اإن الطائرات التجارية اليوم م�شنعة 
وفعالة،  خ��ف��ي��ف��ة  م��رك��ب��ة  م�����واد  م���ن 
وحمركات  م���ع���ق���دة،  واإل���ك���رون���ي���ات 
ا�شتهالك  يف  عالية  كفاءة  ذات  نفاثة 
كانت  التكنولوجيا  هذه  وكل  الوقود، 
اأع��وام قليلة. حتى  تعد ع�شكرية قبل 
ال�شن االأكر تطوراً من اإيران تبقى 
املحركات  تكنولوجيا  ع��ل��ى  معتمدة 
فرن�شي  اأمريكي  م�شروع  يف  النفاثة 
التجاري  اأ�شطولها  الإب��ق��اء  م�شرك 
على  ق���������ادراً  �شي-919،  امل���ح���ل���ي، 

التحليق.

تهديدات
اإيران  اإىل  التقنيات  ه��ذه  ت��وف��ري  اإن 

•• وا�شنطن-وكاالت

�شوؤون  يف  املتخ�ش�س  امل��ح��ام��ي  ق���ال 
ال��ع��ق��وب��ات و���ش��واب��ط ال��ت��ج��ارة فَرد 
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اإن  �شاهن، 
القليل من  اإال  ت�شارك  بايدن مل  جو 
املعلومات مع اجلمهور اأو الكونغر�س 
عن تقدم املفاو�شات مع اإيران للعودة 

اإىل االتفاق النووي.
اأن  ت��ك�����ش��ف  ال���ت���ج���رب���ة  اأن  واأ������ش�����اف 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة رمب����ا ك��ان��ت على 
و�شك ارتكاب خطاأ ج�شيم �شد االأمن 
طهران  بيع  على  ب��امل��واف��ق��ة  ال��ق��وم��ي 
ط���ائ���رات رك����اب اأم��ري��ك��ي��ة واأوروب���ي���ة 

والتكنولوجيا الالزمة ل�شيانتها.

حتذيرات مبكرة
اأي�����ش��اً م�شت�شار  ���ش��اه��ن، وه���و  وك��ت��ي 
بارز �شابق للتجارة العاملية مع �شركة 
�شريت  ”وول  �شحيفة  يف  ب��وي��ن��غ، 
املتحدة  ال�����والي�����ات  اأن  جورنال“ 
اإي��ران مئات  واأوروب���ا وافقتا على بيع 
ال��ط��ائ��رات ال��ت��ج��اري��ة احل��دي��ث��ة بعد 

االتفاق النووي يف 2015.
ويف ذلك الوقت، قال معار�شو االتفاق 
وبينهم ال�شيناتور الذي اأ�شبح الحقاً 
اإن  بومبيو  م��اي��ك  للخارجية  وزي����راً 
الثوري  احل���ر����س  ���ش��ت��م��ك��ن  امل��ب��ي��ع��ات 
التجارية  ال����ط����ائ����رات  حت���وي���ل  م����ن 
تذكر  اإرهابية  هجمات  يف  �شالح  اإىل 
11 �شبتمرب -اأيلول  العامل بهجمات 
م����ارك  امل���ح���ام���ي  واأدىل   .2001
يف  الكونغر�س  اأمام  ب�شهادة  دوبوفيتز 
اإنه  فيها  ق��ال   2016 ي��ول��ي��و-مت��وز 
على وجهة  لل�شيطرة  و�شيلة  اأي  دون 
اال���ش��ت��خ��دام، مي��ك��ن اال���ش��ت��ي��الء على 
ال��ت��ج��اري��ة ح�����ش��ب رغبة  ال���ط���ائ���رات 
احلر�س الثوري لنقل قوات واإمدادات 

ال����و�����ش����ول مبوجب  ي���ك���ون ح����ق  ل����ن 
ال�شركات  اإن  كافياً.  ت�شدير  رخ�شة 
متطورة  ك���ان���ت  م��ه��م��ا  االأم���ري���ك���ي���ة 
ب�شكل  غري  جمهزة ملراقبة االمتثال 
فعال حن يكون الإي��ران حق قانوين 
اجلوي  الف�شاء  بيانات  اإىل  للو�شول 
اأك�����ر اخلطوط  ح��ت��ى  االأم���ري���ك���ي���ة. 
اجلوية االإيرانية متتعاً بح�شن النية 
�شت�شطر لالمتثال اإذا طلب احلر�س 
الو�شول  ح����ق  ا����ش���ت���خ���دام  ال����ث����وري 
املرخ�س قانوناً ل�شرقة التكنولوجيا، 

لتحقيق غاياته.

تكنولوجيا القر�شنة
الواليات  �شمحت  ح��ن   ،2015 يف 
اإي�����ران،  امل��ت��ح��دة ب��ب��ي��ع ط���ائ���رات اإىل 
التجارة،  وزارات  من  م�شوؤولون  عمل 
واخل����زان����ة، واخل���ارج���ي���ة ب��ج��دي��ة مع 
ال�����ش��ن��اع��ة االأم��ري��ك��ي��ة ل��و���ش��ع نظام 
حم���ك���م م����ن ال���رخ���ي�������س وامل���راق���ب���ة 
املهمة.  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت�����ش��دي��ر 
مع  وم��ت��ن��ا���ش��ب��اً  منطقياً  اجل��ه��د  ك���ان 

الت�شدي لالأخطار املعروفة يومها.

للم�شالح  م�����وؤذي�����اً  ���ش��ي��ك��ون  ال����ي����وم 
خطوط  اأي  ت�شتطيع  ال  االأمريكية. 
ج���وي���ة ت�����ش��غ��ي��ل و����ش���ي���ان���ة ط���ائ���رات 
البيانات  م���ل���ي���ارات  دون  م���ت���ط���ورة 
ال��ع��دي��د م��ن االأن��ظ��م��ة الفرعية  ع��ن 

للطائرات.
لل�شركات  الفكرية  امللكية  وتتعر�س 
للهجمات  م�شتمر  ب�شكل  االأمريكية 
العبن  م��ن  االأج��ن��ب��ي��ة  ال�شيبريانية 

خبثاء، بينهم اإيران.
مثل  اأمريكين  م�شوؤولن  اأن  ورغ���م 
موناكو،  ل���ي���زا  ال���ع���دل  وزي�����ر  ن���ائ���ب 
ال�شيبريانية  الهجمات  ب��اأن  اعرفوا 
وتعقيداً  ان���ت�������ش���اراً  اأك�����ر  اأ���ش��ب��ح��ت 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  وخ��ط��ورة، يبدو 
هذا  يف  ق��دم��اً  امل�����ش��ي  ع��ل��ى  م�شممة 

البند من االتفاق.
اإن ال�شماح الإيران بالو�شول القانوين 
اإىل جمموعة كبرية من التكنولوجيا 
اإ�شافة  اإىل  اإال  ي���وؤدي  ل��ن  االأمريكية 
التهديدات  م����ن  ي��ح�����ش��ى  ال  ع�����دد 
ال�شيبريانية، التي تواجهها ال�شركات 

االأمريكية اأ�شا�شاً.

وول �صرتيت جورنال: ال تبيعوا اإيران طائرات ركاب

من هذا املاأزق“ ولي�س الت�شعيد.
وي���ل���ف���ت امل���ح���ل���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي اإىل 
االأمريكية- ال��روؤي��ة  اأن  رغ��م  اأن��ه 

ا�شتغالل  ت���ري���د  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
لك�شر  االأوك�������������راين  امل�������ش���ت���ن���ق���ع 
الرو�شية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
نهائياًّا، لكن يف املقابل يوجد داخل 
اأ�شوات تطالب  االحتاد االأوروبي 
بفتح  وترحب  رو�شيا  اإذالل  بعدم 

باب التفاهمات.
وق����ب����ل اأي����������ام ط����ال����ب م����اك����رون 
بوتن،  احل��وار مع  باحلفاظ على 
قائاًل: ”يجب اأال تتعر�س رو�شيا 
حل  اإيجاد  يت�شنى  حتى  لالإهانة 
يف  ال��ق��ت��ال  وق��ف  عند  دبلوما�شي 

اأوكرانيا«.

•• عوا�شم-وكاالت

اأملانيا  ق���ادة  زي���ارة  كييف  ت��رق��ب 
وتاأتي  املقبلة،  واإيطاليا  وفرن�شا 
يف وقت حتقق يف القوات الرو�شية 
اأوكرانيا  �شرقي  وا�شعة  جناحات 
���ه���ت ن�����داء ع���اج���اًل اإىل  ال���ت���ي وجَّ
و�شائل  ب���ك���ل  الإن����ق����اذه����ا  ال����غ����رب 

الدعم.
ح  يرجِّ ال���زي���ارة،  حجم  ثقل  وم��ع 
ملوقع  الدولية  ال�شوؤون  يف  خبري 
ي�شعى  اأن  عربية“  نيوز  ”�شكاي 
القادة الثالثة اإىل اخلروج بنتائج 
اأوكرانيا  حتقق توازًنا بن طموح 
ال��ع��ايل يف ال��دع��م االأوروب����ي �شد 
وباري�س  ب��رل��ن  ورغ��ب��ة  رو���ش��ي��ا، 
التفاهمات  باب  فتح  يف  ا  خ�شو�شً
للحرب  ح��د  وو���ش��ع  مو�شكو  م��ع 
ال���ت���ي اأغ����رق����ت اأوروب��������ا ب���اأزم���ات 

اقت�شادية حادة.
واأعلنت �شحيفة ”بيلد اآم زونتاغ“ 
امل�����ش��ت�����ش��ار االأمل����اين  اأن  االأمل���ان���ي���ة، 
اأوالف �شولتز والرئي�س الفرن�شي 
وزراء  ورئي�س  ماكرون  اإميانويل 
�شيزورون  دراغ��ي،  ماريو  اإيطاليا 

كنتم  واإذا  باإنهاء احلرب،  مو�شكو 
اإذا  اأوكرانيا،  مع ال�شالم فادعموا 
التوافق  كنتم مع احلرب فعليكم 

مع رو�شيا«.

 مواجهة النتقادات
انتقادات  وفرن�شا  اأمل��ان��ي��ا  ت��واج��ه 

ال�����ش��ه��ر اجل�����اري. وح�شب  ك��ي��ي��ف 
امل�شركة  الزيارة  فاإن  ال�شحيفة، 
ماكرون  ��ل  وف�����شَّ فرن�شية،  ف��ك��رة 
ت���اأخ���ريه���ا حل����ن االن���ت���ه���اء من 
بالده،  يف  الربملانية  االنتخابات 
الزيارة  اأن  اأك��د  �شولتز  اأن  خا�شة 
�شيء  اأج�����ل  م���ن  ت���اأت���ي  اأن  ي��ج��ب 

التقاط  ب��ه��دف  ولي�س  ملمو�س، 
�����ش����ورة. وت���ت���زام���ن ال����زي����ارة مع 
بتقدمي  للغرب  اأوكرانيا  مطالبة 
املزيد من االأ�شلحة الثقيلة الإنقاذ 
���ش��رق اأوك���ران���ي���ا، وم���ن ذل���ك قال 
فولودميري  االأوك����راين  الرئي�س 
زيلين�شكي، اإن ”الوقت فات الإقناع 

اأن  م��و���ش��ح��ة  بالدنا“،  ح�����دود  ع��ل��ى 
”يراجع  للحكومة  القانوين  الفريق 
ك���ل ق����رار ات��خ��ذ ب�����ش��اأن ه���ذه الرحلة 
واال�شتعداد للرحلة التالية يبداأ االآن«. 
من جهتها، اأكدت احلكومة الرواندية 
املهاجرين  ا�شتقبال  التزامها  االأربعاء 
الرحلة. وقالت  اإلغاء  الرغم من  على 
يوالند  احل���ك���وم���ة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق���ة 
ماكولو لوكالة فران�س بر�س اإن ”هذه 
ورواندا  عزميتنا  تثبط  لن  التطورات 
العمل على  بالكامل  زال��ت ملتزمة  ما 
اإجن����اح ه���ذه ال�����ش��راك��ة«. واأ���ش��اف��ت اأن 
”رواندا م�شتعدة ال�شتقبال املهاجرين 
عند و�شولهم وتاأمن االأمن والفر�س 
ترحيل  تنوي  ال�شلطات  وكانت  لهم«. 
 130 اإىل  ي�شل  املهاجرين  م��ن  ع��دد 
م����ن اإي����ران����ي����ن وع����راق����ي����ن واأل����ب����ان 
االأوىل.  ال��رح��ل��ة  ه����ذه  يف  و����ش���وري���ن 
فردية  دع���اوى  بعد  ال��ع��دد  وانخف�س 
ق���دم���ه���ا ع�����دد م���ن���ه���م. ويف ت���ط���ور يف 
املحكمة  اأوق���ف���ت  االأخ������رية،  ال��ل��ح��ظ��ة 
االأوروب����ي����ة حل��ق��وق االإن�����ش��ان ترحيل 

•• لندن-اأ ف ب

واجهت احلكومة الربيطانية املحافظة 
امل�شممة  ج��ون�����ش��ون  ب��وري�����س  ب��ق��ي��ادة 
اإىل  املت�شللن  املهاجرين  ترحيل  على 
روان����دا،  اإىل  امل��ت��ح��دة  اململكة  اأرا����ش���ي 
انتكا�شة متثلت باإلغاء رحلة اأوىل كانت 
مقررة م�شاء  اأم�س االأول الثالثاء بعد 

قرار ق�شائي يف اللحظة االأخرية.
على الرغم من الوعود بال�شيطرة على 
الهجرة منذ بريك�شت، توؤكد احلكومة 
اأنها ما�شية يف خطتها الإر�شال طالبي 
ال��ل��ج��وء ال���ذي���ن ي�����ش��ل��ون ب�����ش��ك��ل غري 
هذه  اإىل  املتحدة،  اململكة  اإىل  قانوين 
ال���دول���ة ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د اأك���ر من 
اإفريقيا،  �شرق  كيلومر يف  اآالف  �شتة 
بهدف احلد من توافد طالبي اللجوء 
املان�س.  بحر  عرب  خطرية  رح��الت  يف 
التي  اخلطة  املتحدة  االأمم  وانتقدت 
الناخبن  ب��ن  كبرية  ب�شعبية  حتظى 
بوري�س  ي����ح����اول  ب��ي��ن��م��ا  امل���ح���اف���ظ���ن 
جون�شون ا�شتعادة �شلطته بعدما اأفلت 

من  ع��ن��ه  ال��ث��ق��ة  بحجب  ت�شويت  م��ن 
قبل حزبه.

وقرار  الق�شاء  اإىل  اللجوء  بعد  لكن 
ط��ارئ من املحكمة االأوروب��ي��ة حلقوق 
امل�شتاأجرة  الطائرة  تقلع  مل  االإن�شان، 

لقاء مئات االآالف من اليوروهات.
دفع هذا املوقف وزيرة الداخلية بريتي 
باتيل التي عربت عن ”خيبة اأملها“، 
االأوروب�����ي�����ة  امل��ح��ك��م��ة  م��ه��اج��م��ة  اإىل 
حلقوق االإن�شان. و�شرحت باتيل م�شاء 
الثالثاء ”قلت با�شتمرار اأنه لن يكون 
واأ�شعر  �شهال،  ال�شيا�شة  ه��ذه  تطبيق 
القانونية  ال��ط��ع��ون  الأن  اأم���ل  بخيبة 
منعت  االأخ����رية  اللحظة  وم��ط��ال��ب��ات 

الرحلة اجلوية اليوم من االإقالع«.
”من  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وا���ش��اف��ت وزي����رة 
املحكمة  ت���ت���دخ���ل  اأن  ج�����دا  امل���ف���اج���ئ 
االأوروبية حلقوق االإن�شان على الرغم 
اأمام  املتكررة  ال�شابقة  النجاحات  من 
”ال  اأن  ةواك��دت  الوطنية“.  حماكمنا 
ع���ن فعل  ع��زمي��ت��ن��ا  ت��ث��ب��ط  اأن  مي��ك��ن 
لل�شيطرة  خططنا  وتنفيذ  ال�����ش��واب 

اأ�شلحة  ت��وري��ده��م��ا  ت��اأخ��ر  ب�شبب 
وتوا�شلهما  الأوك���ران���ي���ا،  ث��ق��ي��ل��ة 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر 
ف�����الدمي�����ري ب�����وت�����ن، ح����ت����ى ق����ال 
برلن  يف  االأوك����������راين  ال�����ش��ف��ري 
اأندريه ميلنيك، اإن بطء اأملانيا يف 

ت�شليم االأ�شلحة خميب لالآمال.
اأن  اإىل  بتوقعاته  ميلنيك  وذه��ب 
الزيارة �شتنتج عنها وعود باإر�شال 
م��ن طراز  قتالية  اأمل��ان��ي��ة  دب��اب��ات 
م�شاة  وم��رك��ب��ات   “1 ”ليوبارد 
قتالية من طراز ”ماردر“ والتي 
اإىل  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ت�شليمها  مي��ك��ن 

بالده.
الثالث  ال�������دول  ق������ادة  اأن  غ����ري 
تاأكيد  على  ال��زي��ارة  قبل  حر�شوا 
االأوكرانين،  مل�شاندة  ا�شتعدادهم 
ات�شال  يف  م���اك���رون  ���ش��دد  ح��ي��ث 
هاتفي مع نظريه االأوكراين على 
اأ�شلحة  ت��ق��دمي  ب��اري�����س  ا���ش��ت��ع��داد 

ثقيلة.
ومل يختلف موقف اإيطاليا؛ حيث 
���ش��دد وزي����ر اخل���ارج���ي���ة، لويجي 
الدعم  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  م���اي���و،  دي 
تعهد  وموؤخًرا  لكييف،  الع�شكري 

الثالثاء،  م�شاء  ع��راق��ي  جل��وء  طالب 
موؤقت.  ط����ارئ  اإج�����راء  اإىل  م�����ش��ت��ن��دة 
ارتياح منظمات  واأث��ارت هذه اخلطوة 
تعترب  املهاجرين  حقوق  عن  مدافعة 

خطة احلكومة قا�شية وغري اإن�شانية.
حلقوق  االأوروب��ي��ة  املحكمة  واع��ت��ربت 
االإن�������ش���ان وم��ق��ره��ا ���ش��را���ش��ب��ورغ اأنه 
اإىل  العراقي  ه��ذا  اإب��ع��اد  تاأجيل  يجب 
اأن يدر�س الق�شاء الربيطاين �شرعية 
القانون يف متوز/يوليو املقبل. ويتعلق 
ح�شول  م��ن  بالتاأكد  خ�شو�شا  االأم���ر 
امل��ه��اج��ري��ن ع��ل��ى اإج������راءات ع��ادل��ة يف 
ت��ع��ت��رب دولة  اأن روان�����دا  روان�����دا وم���ن 
اآمنة. وتتهم املنظمات غري احلكومية 
بقمع  ال��روان��دي��ة  احلكومة  با�شتمرار 
واملعار�شة  وال���ن���ق���د  ال��ت��ع��ب��ري  ح���ري���ة 
ومنظمات  جمعيات  رحبت  ال�شيا�شية. 
ومن  النتيجة  بهذه  لالجئن  داع��م��ة 
بينها ”جمل�س الالجئن“ )ريفوجي 
على  تغريدة  يف  ع��رب  ال���ذي  كاون�شل( 
ال�شديد«.  ”ارتياحه  ع����ن  ت���وي���ر 
اليومية  ”تلغراف“  �شحيفة  وكتبت 

اأ�شلحة  اأوك��ران��ي��ا  بت�شليم  �شولتز 
ثقيلة.

ر�شائل الزيارة
ال�شيا�شي  امل���ح���ل���ل  ت���ق���دي���ر  يف 
الزيارة  ف��اإن  الطو�شة،  م�شطفى 
على هذا امل�شتوى ويف هذا الظرف 
الر�شالة  مزدوجة،  ر�شائل  حتمل 
االأوىل دعم لكييف واإ�شارة ملو�شكو 
ب��اأن دول االحت���اد االأوروب����ي تقف 
مع اأوكرانيا حتى حتقيق اأهدافها 
واملادية  الب�شرية  اخل�شائر  رغ��م 

التي القاها تكبدتها.
اأم����ا ال��ر���ش��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة، ف��ه��ي اأن 
ال���ق���ي���ادة االأوروب�����ي�����ة ال���ت���ي ت���زور 
ك���ي���ي���ف م�������ش���ت���ع���دة ل����ل����دخ����ول يف 

حد  لو�شع  وتفاهمات  مفاو�شات 
لهذه احلرب. وعن نتائج الزيارة، 
”تطالب  اأن  ال��ط��و���ش��ة  ي��ت��وق��ع 
كييف الدول االأوروبية مبزيد من 
االأ�شلحة الثقيلة، ومنها االأ�شلحة 
اأوروبية  دول  ت��رى  التي  املحرمة 
الأوكرانيا  ت��ق��دمي��ه��ا  مت  ل���و  اأن����ه 
�شيكون اإعالن حرب مبا�شرة على 
رو���ش��ي��ا؛ وه���و م��ا ي��دف��ع االأخ���رية 
التخاذ خطوات اأكر حدة، ومنها 
االأ�شلحة  ال����ش���ت���خ���دام  جل����ووؤه����ا 
الطو�شة  ي�شتبعد  لذا  املمنوعة«. 
اأ�شلحة  ال���ث���الث  ال�����دول  ت��ق��دمي 
نوعية جديدة؛ نظًرا الأن العنوان 
هو  احل��ال��ي��ة  للمرحلة  الرئي�شي 
بالتفاهمات  اخل����روج  ”حماولة 

الربيطانية  احل��ك��وم��ة  اأن  امل��ح��اف��ظ��ة 
املعاهدة  تبنيها  يف  ال��ن��ظ��ر  ت��ع��ي��د  ق��د 
االأوروبية حلقوق االإن�شان لتتمكن من 
الرغم من  على  ا�شراتيجيتها  تنفيذ 
االأنغليكانية  الكني�شة  من  االنتقادات، 
و�شف  ال������ذي  ت�������ش���ارل���ز  االأم�������ري  اإىل 
�شحيفة  ح�شب  ب“املروعة“  اخلطة 

”ذي تاميز«.
واجهتها  التي  النك�شة  تبدو  ذل��ك  مع 
احلكومة خطرية. وحتدثت �شحيفتا 
عن  مريور“  و“ديلي  ”مرو“ 
حتدثت  ب��ي��ن��م��ا  قا�شية“  ”مهزلة 
�شحيفة ”ذي غارديان“ الي�شارية عن 

”الفو�شى“ التي اأحدثتها.
ينطلق  التي  فرن�شا  ب�شمال  كاليه  يف 
الراغبن  املهاجرين  الكثري من  منها 
اأن  اإن��ك��ل��را، ال يبدو  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 
اخلطة تردع مر�شحن للهجرة. وقال 
مو�شى )21 عاما( القادم من دارفور ، 
لوكالة فران�س بر�س اأنه يريد التوجه 
وثائق  على  ”للح�شول  اإن��ك��ل��را  اإىل 
�شخ�شية“ ومن اأجل اللغة االنكليزية 

عرب  العام،  بداية  ومنذ  يتقنها.  التي 
اأك����ر م���ن ع�����ش��رة اآالف م��ه��اج��ر غري 
ق���ان���وين ب��ح��ر امل��ان�����س ل��ل��و���ش��ول اإىل 
ال�������ش���واط���ئ ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف ق�����وارب 
قيا�شيا  ارتفاعا  ذلك  وي�شكل  �شغرية. 
وقد  ال�شابقة.  ال�شنوات  مع  باملقارنة 

و�شل مئات يف االأي��ام االأخ��رية و�شباح 
ال����ث����الث����اء. ومب����وج����ب ات���ف���اق���ه���ا مع 
�شتمول لندن مبدئيا اخلطة  كيغايل، 
مببلغ قد ي�شل اإىل 120 مليون جنيه 

اإ�شرليني )140 مليون يورو(.
الربيطانية  اخلارجية  وزي��رة  وقالت 

ليز ترا�س اإنها ال ت�شتطيع حتديد رقم 
باأكر  تقدر   - الت�شارتر  كلفة رح��الت 
اأ�شرت  ي��ورو -، لكنها  األ��ف   288 من 
جيدا“  ”�شعرا  ي��ع��د  ذل����ك  اأن  ع��ل��ى 
النظامية  غري  الهجرة  كلفة  خلف�س 

على االأمد الطويل.

زيارة قادة اأملانيا وفرن�صا واإيطاليا الأوكرانيا.. ر�صائل مزدوجة

ماكرون يتفقد يف رومانيا القوات الفرن�صية املنت�صرة 

 نك�صة حلكومة جون�صون بعد ف�صل ترحيل مهاجرين اإىل رواندا 

•• ميخائيل كوغال�شينريو-اأ ف ب

تفّقد الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون يف رومانيا جنود 
دول  ”حلماية“  البلد  ه��ذا  يف  املنت�شرين  ال�500  ب��الده 
الأوكرانيا،  الرو�شي  الغزو  ب�شبب  املهّددة  ال�شرقية  اأوروب��ا 
اإىل  االأرب���ع���اء  اأم�����س  �شيجريها  دع���م  زي����ارة  ع�شية  وذل���ك 
اإىل  احل�شا�شية  بالغة  اأخ��رى  زي��ارة  تعقبها  وقد  مولدافيا 
كييف.  وقال ماكرون خماطباً حوايل 200 جندي فرن�شي 
حللف  التابعة  كوغاليت�شانو  ميخائيل  قاعدة  يف  جتّمعوا 
”اإنه لفخر لفرن�شا  االأطل�شي حيث حّطت طائرته  �شمال 
الفرن�شي  الرئي�س  اأّك��د  واإذ  االأمامية«.  املراكز  تكون يف  اأن 
اأّن وجود قوات بالده يف رومانيا يج�ّشد ”الت�شامن واالأمن 
اأ�شاد ”بالتزامهم االأ�شا�شي“ اأمن دول اأوروبا  االأوروبين“، 
ال�شرقية. ون�شرت فرن�شا هوؤالء اجلنود ب�شورة طارئة يف 
الرو�شي  ال��غ��زو  ب��دء  م��ن  اأي���ام  بعيد  �شباط-فرباير  نهاية 
الأوك��ران��ي��ا. و���ش��ّدد م��اك��رون ع��ل��ى اأّن دور ق���وات ب���الده يف 
رومانيا هو ”منع اأي حماولة لزعزعة اال�شتقرار واالعتداء 
على اأوروبا«. واأ�شاف الرئي�س الفرن�شي اأّنه بعد اأربعة اأ�شهر 
كيف  اأح��د يعرف“  ”ال  الرو�شي الأوكرانيا  الغزو  بدء  من 

�شيتطور هذا النزاع يف ”االأ�شابيع القليلة املقبلة واالأ�شهر 
لكن ”�شنحتاج اإىل حماية اأنف�شنا“ واإىل  القليلة املقبلة“، 
اأول جولة ملاكرون اىل  ”الردع على املدى الطويل«. وهي 
جنوب �شرق اأوروبا منذ الغزو الرو�شي الأوكرانيا الذي بداأ 
يف 24 �شباط-فرباير. وزيارته اىل اأوكرانيا املنتظرة جدا 
امل�شت�شار  برفقة  اال�شبوع  ه��ذا  وق��ت الح��ق من  تتم يف  قد 
االإي��ط��ايل ماريو  ال���وزراء  ورئي�س  �شولت�س  اأوالف  االأمل��اين 
دراغ�����ي ب��ح�����ش��ب و���ش��ائ��ل اإع�����الم يف ب��رل��ن وروم������ا. وهي 
”ال  ان  الفرن�شية مو�شحة  الرئا�شة  معلومات مل توؤكدها 
امل��رح��ل��ة. وو���ش��ل م��اك��رون برفقة  يف ه��ذه  ���ش��يء مقررا“ 
وزي���ري اخل��ارج��ي��ة ك��ات��ري��ن ك��ول��ون��ا وال��دف��اع �شيبا�شتيان 
لوكورنو يف الثامنة م�شاء اىل القاعدة الع�شكرية الواقعة 
بالقرب من كون�شتانتا، امليناء الروماين الكبري املطل على 
البحر االأ�شود، والتي اأ�شبحت ا�شراتيجية اأكر منذ بدء 
احلرب. وبعد ان ا�شتقبله رئي�س الوزراء الروماين نيكوالي 
التقى  ال��روم��ان��ي��ن  امل�����ش��وؤول��ن  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  ت�شيوكا 
اأطلقت يف  التي  ”الن�شر“  قوات مهمة  الفرن�شي  الرئي�س 
اإطار تعزيزات قوات حلف �شمال االأطل�شي ”ملوقفه الرادع 

والدفاعي على اجلناح ال�شرقي الأوروبا«.

توقيف م�صتبه به يف ق�صية اختفاء بريطاين وخبري برازيلي
•• اأتااليا دو نورتي-اأ ف ب

اأم�س  به   م�شتبه  على  القب�س  الربازيلية  الفدرالية  ال�شرطة  اأعلنت 
فيليب�س  دوم  الربيطاين  ال�شحفي  اختفاء  ق�شية  يف  الثالثاء  االأول 
ال�شعوب  درا���ش��ة  املتخ�ش�س يف  ب��ريي��را  ب��رون��و  ال��ربازي��ل��ي  وال��ب��اح��ث 

االأ�شلية يف مطلع حزيران-يونيو يف منطقة االأمازون.
وُيعرف  اأوليفريا،  دي  كو�شتا  دا  اأو�شيني  اأن  بيان  يف  ال�شرطة  وقالت 

”ي�شتبه مب�شاركته يف الق�شية«. بلقب ”دو�س �شانتو�س“، 
من  باأمر  عاًما   41 البالغ  الرجل  ه��ذا  احتجاز  �شيتم  التحقق،  بعد 
التي  اأمازونا�س  والي��ة  يف  الواقعة  املنطقة  نورتي،  دو  اأتااليا  حمكمة 
اإذ  ال�شرطة ذخ��رية، دون ان حتدد ما  اإليها الرجالن. و�شادرت  غ��ادر 

مت العثور عليها يف املكان الذي مت فيه القب�س على ”دو�س �شانتو�س«. 
اآخر  ب��ه  م�شتبه  على  حزيران-يونيو   7 يف  القب�س  بعد  ذل��ك  وي��ات��ي 
عاًما،   41 يبلغ  �شياد  وهو  اأوليفيريا،  دي  كو�شتا  دا  اأماريلدو  ُيدعى 

وُيعرف با�شم ”بيالدو«.
وقال �شهود اإنهم راأوا امل�شتبه به مير ب�شرعة يف قارب متجه يف االجتاه 
نف�شه لدوم فيليب�س وبرونو برييرا عندما �شوهدا اآخر مرة. ويجري 
اأمتعة  وُع���ر ع��ل��ى  ق���ارب���ه،  اآث����ار دم���اء ع��ر عليها ع��ل��ى م��نت  حتليل 
الذي  ”بيالدو“  منزل  من  بالقرب  امل��اء  حتت  للمفقودين  �شخ�شية 

نفى اأي تورط له.
���ش��وه��د ال�����ش��ح��ايف ال��ربي��ط��اين وال��ب��اح��ث ال��ربازي��ل��ي اآخ���ر م���رة يف 5 
وادي  اإىل  ا�شتك�شافية  رحلة  يف  قارًبا  ا�شتقال  عندما  حزيران-يونيو 

جافاري الذي ي�شعب الو�شول اليه وميثل موطناً لقبائل ت�شكل نحو 
تفاقماً  املنطقة  وت�شهد  كامل.  ب�شكل  معزولة  جمموعات  منها   20
ملظاهر العنف امل�شلح نتيجة وجود عمال مناجم ومنّقبن عن الذهب 

و�شيادين غري �شرعين فيها.
وجماعات  �شخ�شيات  حت��رك  اإىل  وال��ب��اح��ث  ال�شحايف  اختفاء  واأدى 
تظاهرات يف  نظمت  كما  االإن�شان،  البيئة وحقوق  بالدفاع عن  معنية 
رحلة  بول�شونارو  الربازيلي جايري  الرئي�س  وو�شف  وبرازيليا.  لندن 
منطقة  ”يف  وق��ال  بها“.  ين�شح  ال  ”مغامرة  باأنها  وبرييرا  فيليب�س 

مثل هذه، اأي �شيء ميكن اأي يحدث«.
اأبرزت  وبرييرا  فيليب�س  ق�شية  اأن  تغريدة  يف  الثالثاء  نيكولز  وق��ال 

”االجتاه املقلق للعنف �شد ال�شحافين والن�شطاء يف االأمريكيتن«.

    ثمانية قتلى جراء حريق يف مطعم جنوب طهران 
•• طهران-اأ ف ب

يف  حريق  ان���دالع  اإث��ر  حتفهم  اأط��ف��ال  اأرب��ع��ة  بينهم  اأ�شخا�س  ثمانية  لقي 
اأف���اد االعالم  ال��ث��الث��اء، وف��ق م��ا  اأم�����س االأول  مطعم ج��ن��وب ط��ه��ران ليل 

الر�شمي االإيراين  اأم�س االأربعاء.
تن�شق  ج��راء  ق�شوا  ال�شحايا  اأن  )اإرن��ا(  الر�شمية  االأنباء  وكالة  واأو�شحت 
اأندي�شه غرب  بلدة  اأثناء حفلة عيد ميالد يف  اندلع  دخان نتج عن حريق 
�شاهن  االأحمر ملحافظة طهران  الهالل  وقال م�شوؤول جمعية  العا�شمة. 
يف  ع��م��ره  م��ن  الثالثة  يف  وط��ف��ل  امل��ك��ان،  يف  اأ�شخا�س  �شبعة  ”تويف  فتحي 
ع�شكري  اأو�شح حميد  ”اإرنا«. من جهته،  عنه  نقلت  ما  وفق  امل�شت�شفى“، 
اندلع عند  ”احلريق  اأن  اأندي�شه،  العام ملقاطعة �شهريار حيث تقع  املدعي 

ال�شاعة الثامنة م�شاء )15،30 ت غ(«.
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عربي ودويل
اأمريكا تنتظر ردا بّناء من اإيران ب�صاأن االتفاق النووي 

•• وا�شنطن-رويرتز

اإي��ران، ب�شاأن  اإنها تنتظر ردا بّناء من  قالت الواليات املتحدة 
اإحياء االتفاق النووي لعام 2015، يتخلى عن ق�شايا ”غري 
باإ�شقاط  طهران  مطالبة  اإىل  حمتملة  اإ�شارة  يف  جوهرية“، 

احلر�س الثوري من قائمة اأمريكية للمنظمات االإرهابية.
براي�س  نيد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
”ننتظر ردا بناء من االإيرانين، ردا يتخلى عن ق�شايا غري 
وهو  جوهرية ال �شلة لها بخطة العمل ال�شاملة امل�شركة“، 

اال�شم الر�شمي لالتفاق النووي.
دونالد  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س  ان�شحب   ،2018 عام  ويف 
كبح  اإي���ران على  وافقت مبوجبه  ال��ذي  االت��ف��اق،  ترامب من 

االقت�شادية  ال��ع��ق��وب��ات  تخفيف  م��ق��اب��ل  ال��ن��ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
بنوده  انتهاك  البدء يف  اإىل  اإي��ران  دفع  املفرو�شة عليها، مما 
اإف���ادة �شحفية على  ي��رد خ��الل  بعد نحو ع��ام. وك��ان براي�س 
طهران  ب���اأن  االإي����راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ت�شريح  ع��ن  اأ�شئلة 
قدمت اقراحا جديدا ب�شاأن اإحياء االتفاق، لكن املتحدث مل 

يتطرق اإىل ذلك بالتف�شيل.
ونفى متحدث اآخر با�شم وزارة اخلارجية، طلب عدم الك�شف 
ع���ن ه��وي��ت��ه، ت��ل��ق��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأي اق�����راح ج���اد من 

طهران.
ب�شاأن  وا�شنطن  اإج��راء حمادثات مبا�شرة مع  اإي��ران  ورف�شت 
اإحياء االتفاق، وتنقل الر�شائل ب�شكل رئي�شي عرب دبلوما�شين 

اأوروبين.

جانب  من  مو�شوعي  ات�شال  اأي  ن�شهد  ”مل  املتحدث  وق��ال 
ت�شمح  اأن  �شاأنها  مبادرة من  اأي  على  لكننا منفتحون  اإي��ران، 
لنا باإجناز وتنفيذ االتفاق الذي تفاو�شنا عليه يف فيينا على 
الكامل لالتفاق  التنفيذ  اإىل  املتبادلة  العودة  اأجل  الفور من 

النووي، والتخلي عن الق�شايا التي تتجاوز االتفاق«.
وبدا اإحياء االتفاق و�شيكا يف مار�س اآذار، لكن املحادثات تعرت 
اإيرانية  واأخ��رى  االأخ��رية  اللحظة  يف  رو�شية  مطالب  ب�شبب 
للمنظمات  اأمريكية  قائمة  من  الثوري  احلر�س  اإدراج  باإلغاء 
جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  واأو�شحت  االأجنبية.  االإرهابية 
بايدن اأنه ال خطط لديها لرفع ا�شم احلر�س الثوري االإيراين 
من القائمة، وهي خطوة �شتكون ذات تاأثري عملي حمدود على 

االأرجح لكنها �شتغ�شب الكثري من امل�شرعن االأمريكين.

•• كييف-وكاالت

مدينة  يف  ال����ت����ط����ورات  ت���ت�������ش���ارع 
اجلي�س  ل�شالح  �شيفريودونيت�شك 
ال���رو����ش���ي، م���ع اإع������الن اأوك���ران���ي���ا 
مو�شكو  حت�����ش��د  اأن  م���ن  خ�شيتها 
الثالثاء،  اع��ت��ب��ارا م��ن  ق��واه��ا  ك��ل 
الح����ت����الل امل���دي���ن���ة يف دون���ب���ا����س، 
وت���رج���ي���ح م�������ش���وؤول اأم����ريك����ي اأن 
�شرق  �شيطرتها على  رو�شيا  حتكم 
اأ�شابيع  خ���الل  ب��اأك��م��ل��ه  اأوك���ران���ي���ا 

قليلة.
عاجلة  ن�������داءات  ك��ي��ي��ف  ووج���ه���ت 
االأ�شلحة  املزيد من  للغرب طالبة 
عن  ال��دف��اع  يف  للم�شاعدة  الثقيلة 
تقول  ال��ت��ي  ���ش��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ش��ك، 
اإنها قد تكون كلمة ال�شر للنتيجة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ع��رك��ة ال�����ش��ي��ط��رة على 
دونبا�س وم�شار احلرب يف �شهرها 

الرابع.
ونقلت �شحيفة ”وا�شنطن بو�شت“ 
االأم��ريك��ي��ة ع��ن امل�����ش��وؤول يف وزارة 
ال��دف��اع االأم��ريك��ي��ة، رف�����س ك�شف 
اأن���ه م��ع ا���ش��ت��م��رار القتال  ه��وي��ت��ه، 
يف م��ن��ط��ق��ة ل���وغ���ان�������ش���ك، وال�����ذي 
خ��ل��ف خ�����ش��ائ��ر ك��ب��رية ون��ق�����ش��ا يف 
الذخرية لدى اجلي�س االأوكراين، 
�شيفريودونت�شك  م��دي��ن��ت��ي  ف����اإن 
ولي�شيت�شان�شك يف اإقليم لوجان�شك 

تواجهان �شغوطا هائلة.
وي���ت���م���ا����ش���ى م�����ع ه������ذا ال���ت�������ش���اوؤم 
االأم���ريك���ي ال���ن���ادر ب�����ش��اأن احلرب 
املتحدث  اإع�������الن  اأوك�����ران�����ي�����ا،  يف 
دونيت�شك  جمهورية  ق���وات  با�شم 
اجلي�س  ق��������وات  اأن  ال�������ش���ع���ب���ي���ة، 

•• وا�شنطن-وكاالت

يف بداية حرب فيتنام، �شاأل الرئي�س 
االأمريكي االأ�شبق ليندون جون�شون 
اأحد كبار جرناالته عما يجب فعله 
اجلواب  وج���اءه  املهمة“،  ”الإجناز 
ع���ل���ى ���ش��ك��ل ط���ل���ب ل��ت��ح��دي��د هذه 
عن  الحقة  درا���ش��ة  ���ش��درت  املهمة. 
ال��ف��وز يف  اإن  قالت  االأب��ي�����س  البيت 
ال  اأنهم  للفيتكونغ  ”اإظهار  فيتنام 

ي�شتطيعون الفوز«.
بهذا املثل التاريخي، ا�شتهل الكاتب 
جدعون راخمان مقاله يف �شحيفة 
اأن  اإىل  م�شرياً  ”فاينن�شال تاميز“ 
القوى الغربية تتعر�س مرة اأخرى 
الإغ���راء تقدمي ف��وز اأوك��ران��ي��ا على 
رو�شيا.  اأم��ام  اخل�شارة  جتنب  �شكل 
اأعطوا  الأن��ه��م  االأوك���ران���ي���ون  يقلق 
ليوا�شلوا  امل�شاعدات  من  يكفي  ما 
القتال، لكن لي�س ما يكفي لهزمية 

برو�شيا.
لالأوكرانين  موجع  احتمال  وهذا 
للتدمري  م���دن���ه���م  ت���ع���ر����س  م�����ع 
يومياً  امل���ئ���ات  خل�����ش��ارة  وج��ي�����ش��ه��م 

لوقف التقدم الرو�شي.
اأخ��رياً، قال الرئي�س  يف مقال كتبه 
هدف  اإن  ب���اي���دن  ج���و  االأم���ري���ك���ي 
وا���ش��ن��ط��ن االأ���ش��ا���ش��ي ه��و احلفاظ 

على اأوكرانيا م�شتقلة وحرة.
االأمل���اين  امل�شت�شار  ق���ال  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
يجب  ال  رو�شيا  اإن  �شولت�س  اأوالف 
اأن تفوز، لكنه مل يقل قط اإن على 

اأوكرانيا االنت�شار.
الرئي�س  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
ال���ف���رن�������ش���ي اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون 
اأوكرانيا  خ����روج  ت��ري��د  ف��رن�����ش��ا  اإن 

مغادرة  اإمكانية  فقدت  االأوك���راين 
م�شتبعد  وغري  �شيفريودونيت�شك، 

احتمال ا�شت�شالمها
حما�شرة  مت�����ت  ”لقد  وق���������ال: 
وجرى  بالفعل،  �شيفريودونيت�شك 
اآخر ج�شر مت�شل مبدينة  تفجري 

لي�شيت�شان�شك«.
و�شيفريودونيت�شك االآن هي حمور 
امل���ع���رك���ة ب���ن رو����ش���ي���ا واأوك���ران���ي���ا 
دونبا�س  منطقة  ع��ل��ى  لل�شيطرة 
من  واملوؤلفة  ال�شرق  يف  ال�شناعية 

لوغان�شك ودونيت�شك.

ن�شف اجل�شور
امل�شائية  امل�����������ش�����ورة  ك���ل���م���ت���ه  يف 

مل  نف�شه  الرئي�س  لكن  منت�شرة، 
يلفظ هذه الكلمات.

وعلى النقي�س، قال رئي�س الوزراء 
جون�شون:  ب���وري�������س  ال���ربي���ط���اين 
وهذا ما  ”على اأوكرانيا اأن تفوز“، 
كاجا  اإ�شتونيا  وزراء  رئي�شة  قالته 
اأن  ي��ج��ب  ”االنت�شار  اإن  ك���اال����س 
اأ�شكال  م��ن  �شكاًل  ال  ال��ه��دف  يكون 

اتفاق �شالم«.
ووف����ق ال���ك���ات���ب، ف����اإن ال���ف���ارق بن 
اأوك������راين  ان��ت�����ش��ار  اإىل  ال����داع����ن 
بالدعوة  اأنف�شهم  يقيدون  والذين 
اإىل منع انت�شار رو�شيا لي�س فارقاً 
ق���رارات  اإن���ه مي��ل��ي  ب�شيطاً.  ل��غ��وي��اً 
الذي  ال�شالح  ن��وع  ح��ول  جوهرية 

اجل�شور. واأو�شح املحلل الع�شكري 
نيوز  ”�شكاي  مل���وق���ع  ال����رو�����ش����ي، 
ن�شف  ُي�����ش��اع ح��ول  م��ا  اأن  عربية“ 
ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة ل��ل��ج�����ش��ور غري 
االأجنبية  فاال�شتخبارات  حقيقي، 
ال���ت���ي ت�����ش��اع��د اأوك����ران����ي����ا اأوع�����زت 
ل��ل��ح��د من  اجل�����ش��ور  بتفجري  ل��ه��ا 
وت���رية ال��ه��ج��وم ال��رو���ش�����ي، وتابع: 
التحتية  ال��ب��ن��ي��������������ة  ”يدمرون 
ب���اأي���دي���ه���م ث����م ي��ت��ه��م��ون ال���ق���وات 

الرو�شية«.

احلرب العاملية الثانية
وح�شب اأرتاماتوف، تواجه املنطقة 
�شيفريودونيت�شك  يف  ال�شناعية 

االأوكراين  الرئي�س  قال  اليومية، 
فولودميري زيلين�شكي اإن ”الهدف 
للمحتلن  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي 
مل ي��ت��غ��ري: اإن���ه���م ي�����ش��غ��ط��ون يف 
����ش���ي���ف���ريودون���ي���ت�������ش���ك، وال���ق���ت���ال 
يف  حرفياًّا  هناك،  م�شتمر  العنيف 

كل مر«.
األك�شندر  يقول  ه��ذا،  على  وتعليقا 
الع�شكري  امل���ح���ل���ل  اأرت����ام����ات����وف 
�شيفريودونيت�شك  اإن  ال��رو���ش��ي، 
6 كيلومرات  م�شاحتها اأكر من 
ال�شناعية  وامل���ن���ط���ق���ة  م���رب���ع���ة، 
حُم����اط����ة ب���ح���ق���ول وغ����اب����ات على 
الذي  دونيت�س،  �شيفري�شكي  نهر 
ن�شف  ج��راء  اأهمية  دون  حاليا  هو 

وحدات  قبل  من  الرو�شية  القوات 
م�������ش���رك���ة م�����ن ال������ل������واء ال����راب����ع 
للحر�س  اخل���ا����ش���ة  ل����الأغ����را�����س 
 ،115 الوطني االأوكراين واللواء 
ول�����واء ال���دف���اع االإق��ل��ي��م��ي 118، 
لك�شب الوقت، فم�شاألة ا�شت�شالمه 

قاب قو�شن.
على  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات  و�شيطرت 
م��ع��ظ��م اأن����ح����اء امل���دي���ن���ة، ل���ك���ن ال 
ت��زال ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة ت�شيطر 
وم�شنع  ���ش��ن��اع��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
ب����ه مئات  ي��ح��ت��م��ي  ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات 

املدنين.
رئا�شة  اأع��ل��ن��ت  اآخ�����ر،  م���ن ج���ان���ب 
ق����وات  اأن  االأوك����ران����ي����ة  االأرك���������ان 

ك����ي����ي����ف ان�������ش���ح���ب���ت م������ن و����ش���ط 
�شيفريودونيت�شك.

الرد يف 30 دقيقة
وم���������ع احل�����������ش�����ار ال������رو�������ش������ي يف 
كييف  ردت  ���ش��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ش��ك، 
دونيت�شك  ع��ل��ى  ع��ن��ي��ف  ب��ق�����ش��ف 
العملية  بدء  منذ  باالأقوى  و�شف 
اأ�شخا�س   4 لقي  الع�شكرية، حيث 
على  اآخ��رون   23 واأ�شيب  حتفهم 
االأقل، كما ا�شتعلت النريان نتيجة 
للوالدة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ال��ق�����ش��ف 

باملدينة دون اإ�شابات.
الرو�شية،  االإع��الم  و�شائل  وح�شب 
دونيت�شك  ك��ي��ي��ف  ق����وات  ق�����ش��ف��ت 
من  �����ش����اروخ   100 م����ن  ب����اأك����ر 
و“  ”غراد“  ����ش���واري���خ  راج���م���ات 

اأورغان“ خالل 30 دقيقة.
يرى  اأرتاماتوف  األك�شندر  اأن  غري 
الرق�شة  عن  ”عبارة  كييف  رد  اأن 
االأخ����رية؛ ف��اأوك��ران��ي��ا اأدرك����ت االآن 
العتاد  ن���ف���اد  م���ع  اأن���ه���ا مب���ف���رده���ا 
��ا رغم  ال��ع�����ش��ك��ري واالأر�������س اأي�����شً

الدعم الغربي«.
ديني�س  ط�����ال�����ب  ج�����ان�����ب�����ه،  م������ن 
ب����و�����ش����ي����ل����ن، زع�����ي�����م ج���م���ه���وري���ة 
االنف�شالية  ال�شعبية  دونيت�شك 
املوالية ملو�شكو، مبزيد  االأوكرانية 
من القوات الرو�شية. ويف مو�شكو، 
الكرملن،  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  اأع��ل��ن 
دم��ي��ري ب��ي�����ش��ك��وف، اإح���ال���ة طلب 
دونيت�شك اإىل وزارة الدفاع، م�شدًدا 
للعملية  الرئي�شي  الهدف  اأن  على 
الع�شكرية اخلا�شة يف اأوكرانيا هو 

حماية دونبا�س.

بولونيا،  امل��ع�����ش��ك��ر  ه�����ذا  وي�������ش���م 
البلطيق،  ودول  وب����ري����ط����ان����ي����ا 
وفنلندا. اأما القلقن من حرب بن 
فقط  ف�شيتحدثون  والغرب  رو�شيا 
اإنهم  ال��ف��وز.  م��ن  ع��ن منع مو�شكو 
اأوكرانياً  يخ�شون اأن يوؤدي انت�شاراً 
وا�شحاً اإىل نزاع مبا�شر بن الغرب 
اأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  اأو  ورو���ش��ي��ا 
واأملانيا  نووية رو�شية. وتعد فرن�شا 

من عالمات هذا املع�شكر.
موقع وا�شنطن

اأما الواليات املتحدة فهي يف مكان 

كان  واإذا  الأوك��ران��ي��ا،  توفريه  يجب 
�شلمية،  ت�شوية  نحو  ال��دف��ع  يجب 

ومتى؟.
من  ل�شكل  االإ���ش��ت��وين  ال��رف�����س  اإن 
اأ�شكال اتفاق ال�شالم يناق�س هدف 
بايدن املعلن عن و�شع اأوكرانيا ”يف 
طاولة  على  ممكن  م��وق��ف  اأف�����ش��ل 
النظر،  وجهات  خلف  التفاو�س“. 

هذه فارق يف التهديد املزعوم.
ال���ذي���ن ي�����رون اخل���ط���ر ال��ك��ب��ري يف 
جاهزون  ال��رو���ش��ي��ة  االم��ربي��ال��ي��ة 
اأوك�������راين،  ان��ت�����ش��ار  اإىل  ل���ل���دع���وة 

و���ش��ط، وف��ق راخ��م��ان. فهي حتاول 
اإيجاد توازن لردها على التهديدين 
وتوؤّمن الق�شط االأكرب من امل�شاعدة 

الع�شكرية اإىل اأوكرانيا.
اإدارة  ال�����ش��ائ��دة يف  ال��ن��ظ��ر  ووج��ه��ة 
وبعدما  ال����غ����رب،  اأن  ه����ي  ب����اي����دن 
النووي  ال����ن����زاع  م���ن  ك���ث���رياً  ق��ل��ق 
يقلق  ي��ع��د  احل������رب، مل  ب���داي���ة  يف 
اأن  رغ��م  االحتمال،  ه��ذا  من  كثرياً 
العقيدة الرو�شية الع�شكرية ت�شمح 
للرد  النووية  االأ�شلحة  با�شتخدام 

على تهديد وجودي للدولة.

االأمريكين  امل�شوؤولن  كبار  يعتقد 
الرئي�س  ي��رى  اأن  احتمااًل  ثمة  اأن 
ال����رو�����ش����ي ف�����الدمي�����ري ب����وت����ن يف 
اأوك��رن��ي��ا نوعاً  امل��ذل��ة يف  ال��ه��زمي��ة 
يف�شي  ما  الوجودي،  التهديد  من 
اأداء  ك��ان  كلما  حيث  م��ف��ارق��ة،  اإىل 
اأوك��ران��ي��ا اأف�����ش��ل ع��ل��ى امل��ي��دان زاد 

الو�شع خطورة.
يرف�س االأمريكيون مدفعية قادرة 
على �شرب اأهداف داخل رو�شيا الأنه 
مبا�شراً.  اأمريكياً  هجوماً  �شيبدو 
ت�شليم  تاأجيل  ي�شتمر  االأث��ن��اء،  ويف 

تت�شارع التطورات يف مدينة �شيفريودونيت�شك ل�شالح اجلي�س الرو�شي

نداء عاجل من كييف للغرب حلماية »كلمة ال�صر« يف معركة دونبا�س

•• وا�شنطن-وكاالت

قال الباحث االإيراين م�شعود ر�شائي اأن اإيران تعيد ح�شاباتها يف حماولة 
ال�شتعادة نفوذها بعد �شل�شلة هزائم اإقليمية، عرب االعتماد على ا�شراتيجية 

جديدة لتطوير اأ�شلحتها حملية ال�شنع.
اأنه مع بداية تراجع  وكتب ر�شائي، يف حتليل ملجلة ”نا�شيونال انر�شت“، 
االإ�شرائيلية  الهجمات  وت�شاعد  االإقليمين،  وكالئها  على  اإي��ران  قب�شة 
عليها، تتطلع طهران اإىل املزيد من االأ�شلحة التقليدية لتعزيز اأمنها، مبا 

يف ذلك ال�شواريخ والطائرات دون طيار.
االأو�شط ت�شاءل  ال�شرق  اأج��زاء من  نفوذ طهران على  اإن  ويقول حمللون 

منذ اغتيال اجلرنال قا�شم �شليماين، يف يناير-كانون الثاين 2020.
واأ�شار ر�شائي اإىل الكثري من االأمثلة على هذا الراجع، مبا يف ذلك تعين 
الكاظمي  تعيينه  اأن  معترباً  الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال��وزراء  رئي�س 
تراجع لنفوذ اإيران املبا�شر، ودورها يف تعين رئي�س الوزراء العراقي الأول 

مرة منذ اأربعة ع�شر عاماً.
واأو�شح اأنه يف غياب �شليماين، هيمن الكاظمي، املدعوم من وا�شنطن والذي 

اأ�شهر من  بعد خم�شة  اأي   ،2020 يونيو -ح��زي��ران  اإي��ران يف  جديدة مع 
اغتيال �شليماين.

واأ�شار اإىل اأن ا�شراتيجية تل اأبيب التي تركز ب�شكل اأ�شا�شي على ت�شعيد 
والتي  اإي���ران،  داخ��ل  والفعالة  ال�شغرية  الع�شكرية  واالأع��م��ال  االغتياالت، 
تخّطط ا�شرائيل للعمل بها حتى 2024، قّللت اإىل حد كبري من م�شداقية 

الردع االإيراين.
الكاملة على  والع�شكرية  ال�شيا�شية  �شيطرتها  اإيران قد تفقد قريباً  والأن 
ما ت�شميه ”حمور املقاومة“ يف ال�شرق االأو�شط، مقابل احتفاظ اإ�شرائيل 
بالقدرة على توجيه �شربة ا�شتباقية، قررت طهران �شم القوات الع�شكرية 
اإىل احلر�س الثوري االإيراين  التقليدية االإيرانية، املعروفة با�شم ”اأرت�س“، 

لتطوير برناجمي ال�شواريخ والطائرات دون طيار املحلين.
يف  الفجوة  �شد  اإىل  تهدف  اجلديدة  اإي��ران  ا�شراتيجية  اأن  ر�شائي  واأك��د 
ردعها  ق��درة  وتعزيز  و“اأرت�س“،  الثوري،  احلر�س  بن  تدريجياً  االأ�شلحة 

يعار�س الوجود االإيراين يف العراق، على امل�شهد ال�شيا�شي.
اأكتوبر  اأن االأمر تكرر خالل االنتخابات الربملانية العراقية يف  اإىل  واأ�شار 
-ت�شرين االأول املا�شي، عندما فاز الف�شيل ال�شيعي ملقتدى ال�شدر املعار�س 
اللبناين،  اإىل تعر�س حزب اهلل  اإ�شافة  باأكر املقاعد يف الربملان،  الإي��ران، 
احلليف الوثيق الإيران، خل�شائر يف االنتخابات الربملانية يف ال�شهر املا�شي. 
النعكا�س  ترجمة  متزايدة  حت��دي��ات  االإقليميون  اإي���ران  حلفاء  و�شتواجه 
توجه الراأي العام على نتائج االنتخابات، ما ي�شري اإىل اأن طهران ف�شلت يف 

احلفاظ على نفوذها يف هذه البلدان.
لذلك، ورداً على عجز حمور وكالئها وانح�شار قوتهم، وت�شاوؤل دور اإيران 
يف توجيه قواها يف التطورات الداخلية واالإقليمية، بداأت طهران مراجعة 

هيكلها الرادع.
واأ�شاف ر�شائي، اأن ”التحّول االإيراين ياأتي يف االأ�شا�س رداً على العمليات 
اأبيب ا�شراتيجية  اأعلنت تل  املا�شية، حيث  االإ�شرائيلية �شدها يف الفرة 

لها من  تبقى  ما  اإنقاذ  امل�شتقبل، وحماولة  �شيناريوهات �شراع  املبا�شر يف 
نفوذ اإقليمي وتعزيز قب�شتها على وكالئها يف العراق، ولبنان، واليمن.

وعزا الكاتب  هذا التحول اال�شراتيجي اإىل اأن النخب الع�شكرية االإيرانية 
يف  وكالئها  وم�شتقبل  االإ�شرائيلية،  اال�شتباقية  ال�شربات  من  املت�شائمة 

املنطقة، والتي تعتقد اأنه ال ميكن االعتماد عليها يف الردع طويل املدى.
العراق  يف  العربية  القومية  اأن  اف��را���س  ”على  ق��ائ��اًل:  ر���ش��ائ��ي  وخ��ت��م 
اأكر نحو القومية واال�شتقالل عن طهران يف  ال��دول  ولبنان، تدفع هذه 
اأمام  واإذا مل يكن  املدى الطويل،  االأمنية والدفاعية على  �شيا�شاتها  �شنع 
واخلروج  اإ�شرائيل،  مع  امل�شاحلة  �شوى  خيار  االأ�شد  ب�شار  بعد  ما  حكومة 
من حمور املقاومة ال�شتعادة مرتفعات اجلوالن و�شمان �شالمة اأرا�شيها، 
اأن  واإقناع الواليات املتحدة برفع عقوباتها االقت�شادية، فمن املرجح جداً 
م�شيفاً، اأن مثل هذا التحول  تتحول اإيران اإىل ا�شراتيجية ردع مبا�شر“، 
�شيتطلب من اإيران ”االعتماد ب�شكل اأكرب على قوتها ال�شاروخية الهائلة 
من االأرا�شي االإيرانية بدل موا�شلة ا�شراتيجيتها احلالية للردع املو�شع 
الت�شلح  اإىل تعزيز  االإي���راين  ال��ث��وري  دف��ع احل��ر���س  ال��ذي  املتكافئ،  وغ��ري 

ال�شاروخي ملحور املقاومة يف جميع اأنحاء املنطقة«.

ع�صرات من وزراء الدفاع يبحثون 
اإمداد اأوكرانيا مبزيد من االأ�صلحة 

•• بروك�شل- وا�شنطن-رويرتز

وزراء  من  الع�شرات  يناق�س  اأن  املتوقع  من  اإن  اأمريكيون  م�شوؤولون  ق��ال 
الدفاع من دول حلف �شمال االأطل�شي واأجزاء اأخرى من العامل يف بروك�شل 
زيادة  اإىل  كييف  فيه  تدعو  ال��ذي  الوقت  يف  الأوكرانيا،  االأ�شلحة  اإم���دادات 
�شرق  يف  الرو�شية  ال��ق��وات  �شد  يف  للم�شاعدة  االأ�شلحة  �شحنات  يف  كبرية 

اأوكرانيا.
ومعركة �شيفريودونيت�شك- املدينة التي كان عدد �شكانها اأكر من 100 
األف قبل احلرب- هي االآن اأكرب معركة يف اأوكرانيا مع حتول ال�شراع اإىل 

حرب ا�شتنزاف طاحنة.
اإن  االث��ن��ن  ي��وم  االأوك����راين  الرئي�س  م�شت�شار  ب��ودول��ي��اك  ميخايلو  وق��ال 
اأوكرانيا بحاجة اإىل 1000 مدفع هاوتزر و 500 دبابة و 1000 طائرة 
ت�شمل  باأ�شلحة  الغربية  ال���دول  ووع���دت  اأخ���رى.  ثقيلة  واأ�شلحة  م�شرية 
اأوكرانيا  �شواريخ اأمريكية متقدمة. لكن ن�شرها ي�شتغرق وقتا، و�شتحتاج 
مع  اجل��دي��دة  واالأن��ظ��م��ة  االإم�����دادات  اإىل  لالنتقال  م�شتمرا  غربيا  دع��م��ا 

ت�شاوؤل خمزونات االأ�شلحة والذخائر التي تعود اإىل احلقبة ال�شوفيتية.
ويقود االجتماع على هام�س اجتماع لوزراء دفاع حلف االأطل�شي، وزير الدفاع 
االأمريكي لويد اأو�شنت، وهي املرة الثالثة التي جتتمع فيها املجموعة التي 
ت�شم حوايل 50 دولة ملناق�شة وتن�شيق امل�شاعدات الأوكرانيا. وكان االجتماع 

املبا�شر ال�شابق يف قاعدة رام�شتاين اجلوية يف اأملانيا يف اأبريل ني�شان.
وقال م�شوؤول دفاعي اأمريكي كبري حتدث �شريطة عدم الك�شف عن هويته 
”رو�شيا مل تتخل عن القتال، على الرغم من التقدم الهزيل للغاية ... ما 

لدينا هو هذه العملية الرو�شية الطاحنة البطيئة«.
االأوكرانيون  ال��ذي يحتاجه  م��ا  ال�����ش��وؤال ه��و  ف��اإن  ”لذا  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��اف 
الهدف  ذل��ك  واإح��ب��اط  اإب��ط��اء  يف  بالفعل  حققوه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ملوا�شلة 

الرو�شي، و�شيكون هذا حمورا رئي�شيا الجتماع وزراء الدفاع«.
وي��ت��وق��ع م�����ش��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون االإع�����الن ع��ن اأ���ش��ل��ح��ة اإ���ش��اف��ي��ة للقوات 

االأوكرانية يف االأيام املقبلة.
دوالر  مليار   4.6 بحوايل  اأمنية  مب�شاعدات  املتحدة  ال��والي��ات  والتزمت 
اأنظمة  ي�شمل  مبا  �شباط،  فرباير-   24 يف  الرو�شي  الغزو  منذ  الأوكرانيا 
مدفعية مثل مدافع هاوتزر واأ�شلحة اأطول مدى مثل راجمات ال�شواريخ.

وحت�شر االجتماع يف بروك�شل م�شاعدة وزير اخلارجية االأمريكي لل�شوؤون 
ال�شيا�شية  التوجيهات  تعطي  التي  لوي�س،  والع�شكرية، جي�شيكا  ال�شيا�شية 

بخ�شو�س االأمن الدويل، والتجارة الدفاعية، وامل�شاعدة االأمنية.
احللفاء،  م��ع  تت�شاور  املتحدة  ال��والي��ات  ت��زال  ال  بينما  اإن��ه  لوي�س  وق��ال��ت 
ال�شوفيتية  احلقبة  اإىل  يعود  ال��ذي  العتاد  عن  االبتعاد  الكثريون  يحاول 

ل�شالح العتاد املتوافق مع معايري حلف االأطل�شي.

نا�صونال اإنرت�صت: اإيران تراجع ح�صاباتها بعد هزائم اإقليمية

اإىل فاينن�صال تاميز: فوز الغرب يف اأوكرانيا...بعيد املنال اأمل��ان��ي��ا  م��ن  الثقيلة  االأ���ش��ل��ح��ة 
اأوك��ران��ي��ا. وك��ل ذل��ك ي�شكل م�شدر 
اأن  يعتقدون  للذين  عميق  اإحباط 
خطر،  اأك��رب  الرو�شية  االمربيالية 
ال الهزمية الرو�شية، وي�شريون اإىل 
تعليقات بوتن االأخرية التي و�شف 
االأكرب  بطر�س  بوريث  نف�شه  فيها 
الرو�شية،  االأرا������ش�����ي  ت��و���ش��ي��ع  يف 
التفكري  مدر�شة  ت�شقط  ق��ال.  كما 
ي�شتخدم  ق��د  بوتن  اأن  فكرة  ه��ذه 
ال�شالح النووي مذكرة باأن الرئي�س 
الرو�شي اأظهر دوماً غريزة قوية يف 

احلفاظ على النف�س.
هم يعتقدون اأن الطريقة الوحيدة 
الإن������ه������اء ال���ت���ه���دي���د االم�����ربي�����ايل 

يف�شر  ما  مو�شكو،  اإذالل  الرو�شي، 
اأكر  ع�شكرية  خل��ط��وات  ال���دع���وة 
عدوانية مثل اإمداد كييف بالو�شائل 
الالزمة الإغراق االأ�شطول الرو�شي 

الذي يحا�شر املوانئ االأوكرانية.
اإىل احلفاظ  للحاجة  منهم  اإدراك���اً 
ابتكرت  ال���غ���رب���ي���ة،  ال����وح����دة  ع��ل��ى 
�شياغات  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  م����ع  اأم���ري���ك���ا 
عليها.  امل��واف��ق��ة  ل��ف��ظ��ي��ة مي��ك��ن��ه��م 
يوافق اجلميع، مبن فيهم �شولت�س 
اأن��ه ال اتفاق �شالم  وم��اك��رون، على 

�شيفر�س على اأوكرانيا.
ت�شطر  اأن   اأوك������راين  خ���وف  ل��ك��ن 
االأمر  بحكم  االأرا�شي  عن  للتنازل 
ال���واق���ع الأن��ه��ا مل حت�����ش��ل ع��ل��ى ما 
التقدم  لتفادي  ال�شالح  من  يكفي 

الرو�شي امليداين.
ووفق راخمان، �شيعتمد الكثري على 
تاأثري االأنظمة املدفعية التي ُوعدت 

بها اأوكرانيا يف االأ�شابيع املقبلة.
غالبية  اأن  يبدو  انق�شاماتها،  رغ��م 
احل��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة ت��ظ��ن اأن����ه لو 
رو�شيا  اإج��ب��ار  من  اأوكرانيا  متكنت 
اإىل م��واق��ع��ه��ا قبل  ال���راج���ع  ع��ل��ى 
يوفر  ف��ق��د  -���ش��ب��اط  ف���رباي���ر   24

ذلك اأ�شا�شاً ملفاو�شت جدية.
اأوك����ران����ي����ا  اأن  ����ش���م���ان���ة  ال  ل���ك���ن   
ال��ن��وع من  ق���ادرة على حتقيق ه��ذا 
الطرفن  م��ن  اأي���اً  اأن  اأو  االنت�شار 
���ش��ي��ت��وق��ف ع���ن ال��ق��ت��ال ب��ع��د قبول 
 24 قبل  ما  خطوط   اإىل  بالعودة 

فرباير -�شباط.
اأوك���ران���ي���ا، ك��م��ا يف ف��ي��ت��ن��ام، فاإن  يف 
تعريف االنت�شار بعيد املنال ب�شكل 
حرب  تكون  ق��د  والنتيجة  خطري، 

ا�شتنزاف طويلة، ووح�شية.
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اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ارونيا كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3879547 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن حمد ح�شن حممد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حممد عبداهلل نعيف العامري
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز ماز لتجميل 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شيدات رخ�شة رقم : 4151684 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة موزه �شليمان بخيت �شامل احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة �شليمان بخيت �شامل احلو�شني

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
الظفرة  :نادي  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للفرو�شية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1089752 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبيد خلفان عبيد املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد خلفان عبيد �شويكت املزروعي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :حمل واحة االماين 

لقطع غيار ال�شيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1382621 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبله قنازل �شعيد قنازل العفارى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد �شعيد �شباح العفارى

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
زد  ال�ش�����ادة/ام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دوت للعبايه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2403930 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
ال�ش�����ادة/�شعيد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحريبي لت�شليح ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1007525 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

الربوع للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1227600 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
ال�ش�����ادة/واي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

براند للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3672050 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اوك�شفورد للمقاوالت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3685570 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإلغاء اعان �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجاري:خط  باال�شم   CN  1012736  : رقم 
طلب  بالغاء   ، امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  اجلزيرة 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإلغاء اعان �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
فور  التجاري:اليت  باال�شم   CN  2833792  : رقم 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  للتجارة  اليف 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :وي ايليمينت�س �شبا اند ويلني�س ذ.م.م 

رخ�شة رقم : CN 2801970 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شن ىل ىل من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شن ىل ىل من 49 % اإىل %0
�شركة   - ال�شركات  الإدارة  ايليمينت�س جروب  اإ�شافة يف   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
V ELEMENTS GROUP COMPANIES .MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل عبدالقادر �شامل طالب الكثريى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ وي ايليمينت�س �شبا اند ويلني�س ذ.م.م
V ELEMENTS SPA AND WELLNESS L.L.C

اإىل/ وي ايليمينت�س �شبا اند ويلني�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
V ELEMENTS SPA AND WELLNESS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :هن�شان للنقليات العامة 

رخ�شة رقم : CN 3904027 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / را�شد مطر را�شد مطر القبي�شى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / را�شد مطر را�شد مطر القبي�شى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جايبوك ىل %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ هن�شان للنقليات العامة
HANSAN GENERAL TRANSPORT

اإىل/ هن�شان للنقليات العامة ذ.م.م
HANSAN GENERAL TRANSPORT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مكتب االنوار لتاأجري ال�شيارات 

رخ�شة رقم : CN 1004874 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يو�شف حممد عبدالقادر%100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على بخيت عبداهلل النيادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب االنوار لتاأجري ال�شيارات

AL ANWAR RENT-A- CAR OFFICE

اإىل/ مكتب االنوار لتاأجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL ANWAR RENT-A- CAR OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز الفي�شل الطبي 

رخ�شة رقم : CN 1124217 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اكرم جميل عبدالكرمي داود %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خمي�س عبداهلل خمي�س احلرزى ال�شام�شى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س عبداهلل خمي�س احلرزى ال�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز الفي�شل الطبي

AL FAISAL MEDICAL CENTER

اإىل/ مركز الفي�شل الطبي ذ.م.م
AL FAISAL MEDICAL CENTER L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :وادي ال�شام للهواتف املتحركه 

رخ�شة رقم : CN 1140749 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ وادي ال�شام للهواتف املتحركه

WADI AL SHAAM MOBILE PHONES

اإىل/ وادي ال�شام للهواتف املتحركة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

WADI AL SHAAM MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز متا�شي لتجميل ال�شيدات 

رخ�شة رقم : CN 1403277 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منى �شعيد حبو�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه نادر بهيان باروت العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز متا�شي لتجميل ال�شيدات

TAMASI LADIES BEAUTY CENTRE

اإىل/ مركز متا�شي لتجميل ال�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TAMASI LADIES BEAUTY CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما  من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :دربار لتجارة املعدات الور�س و اال�شباغ 

رخ�شة رقم : CN 4141680 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ دربار لتجارة املعدات الور�س و اال�شباغ
DARBAR EQUIPMENT TOOLS AND PAINTS TRADING

اإىل/ دربار لتجارة االثاث امل�شتعمل
DARBAR USED FURNITURE TRADING

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع االأثاث امل�شتعمل - بالتجزئة  4774001
 تعديل ن�شاط / حذف بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة  4752019

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الطالء والدهانات - بالتجزئة  4752035
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شباب املدينة للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم : CN 1142989 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عالء رجب هنداوى هنداوى �شلبى  %33

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عمرو عبدالنبى م�شطفى �شديق من 49 % اإىل %34
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمار م�شطفى كامل م�شطفى  %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احلاج حميد بخيت �شياح املن�شورى
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شباب املدينة للمقاوالت العامة ذ.م.م

SHABAB AL MADINAH GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C

اإىل / ريجيد هاو�س للمقاوالت العامة وال�شيانة ذ.م.م
RIGID HOUSE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE L.L.C.  

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13571 بتاريخ 2022/6/16 

اإعللللللللللان
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :باليرو للمالب�س اجلاهزه ذ.م.م 

رخ�شة رقم : CN 4493976 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / طارق �شكرى حممد الكرنز من مدير اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / طارق �شكرى حممد الكرنز من 0% اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق �شكرى حممد الكرنز

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال حممد بدوى بدوى
تعديل راأ�س املال / من 80000 اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ باليرو للمالب�س اجلاهزه ذ.م.م

PLAYERO READY MADE GARMENTS L.L.C
اإىل/ باليرو للمالب�س اجلاهزه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PLAYERO READY MADE GARMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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حممد خمي�س يهدي االإمارات ذهبية  
وبرونزيتني يف اآ�صيوية رفعات القوة بكوريا

•• �شيوؤول-وام:

وبرونزيتن  ذهبية  انتزاع  من  خلف  خمي�س  حممد  الباراملبي  بطلنا  متكن 
يف وزن فوق 97 كجم، خالل امل�شاركة يف بطولة اآ�شيا واأوقيانو�شيا املفتوحة 
لرفعات القوة املقامة مبدينة بيوجن تيك بكوريا اجلنوبية، والتي انطلقت 
مب�شاركة 231 رباعا ميثلون 19 دولة وتختتم مناف�شاتها يف الع�شرين من 
اإىل  اإجن��ازه  الباراملبي حممد خمي�س خلف  البطل  واأه��دى  يونيو اجل��اري. 
القيادة الر�شيدة، وحكومة و�شعب االإمارات، واإىل كل من دعمه خالل الفرة 

املا�شية ووقف معه حتى و�شل اإىل حتقيق هذا االإجناز.
بانتزاع بطلنا حممد خمي�س  �شعداء  البعثة:  اإداري عام  وقال خليفة ح�شن 
لباقي العبينا يف  اإلهام  دعما وم�شدر  �شتكون  والتي  االأول  اليوم  ميداليات 
م�شاركاتهم القادمة، ونتمنى لهم التوفيق واإحراز امليداليات برغم اعرافنا 
رفعات  رباعي  اأمل��ع  البطولة، نظرا لوجود نخبة من  املناف�شة �شعبة يف  ب��اأن 

القوة يف هذا املحفل االآ�شيوي.

زيدان: ت�صرفت بالعمل مع مار�صيلو
اأنه ت�شرف بالعمل مع الربازيلي مار�شيلو  اأكد الفرن�شي زين الدين زيدان 

الذي دربه مرتن يف ريال مدريد االإ�شباين.
ون�شر زيدان �شورة على ح�شاباته يف ال�شبكات االجتماعية وهو يهنئ مار�شيلو 
مبت�شماً. وكتب زيدان يف تعليقه على ال�شورة: "ت�شرفت وا�شتمتعت بالعمل 

معك، مار�شيلو العب عظيم، �شاحر، حظ �شعيد يف املرحلة املقبلة".
املن�شور  على  عاماً،   16 بعد  االثنن،  ريال مدريد  ودع  الذي  مار�شيلو،  ورد 
ب�شكر زيدان وكتب: "�شكراً على كل �شيء، تعلمت الكثري معك وكان اال�شتمتاع 

بكرة القدم معك طوال كل هذا الوقت الطويل �شرفاً كبرياً". 

اكتمال املنتخبات املتاأهلة اإىل 
نهائيات كاأ�س اآ�صيا لكرة القدم 

 
عام  القدم  لكرة  اآ�شيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املتاهلة  املنتخبات  قائمة  اكتملت 
2023 مع ختام الدور النهائي من الت�شفيات اأم�س االأول الثالثاء، فان�شم 

الثاين.  الدور  بعد  تاأهلها  ح�شم  لها  �شبق  منتخبا   13 اإىل  منتخبا   11
والهند  واأوزب��ك�����ش��ت��ان  وفل�شطن  االأردن  ه��ي  امل��ت��اأه��ل��ة   11 ال����  وامل��ن��ت��خ��ب��ات 
وال��ب��ح��ري��ن وط��اج�����ش��ت��ان واإن��دون��ي�����ش��ي��ا وت��اي��الن��د وه��ون��غ ك��ون��غ وماليزيا 
الثاين  ال��دور  من  �شابقا  املتاأهلة  املنتخبات  اإىل  وان�شمت  وقريغيز�شتان.  
اإيران، العراق، اليابان، كوريا اجلنوبية،  للت�شفيات وهي اأ�شراليا، ال�شن، 

لبنان، عمان، قطر، ال�شعودية، �شوريا، االإمارات وفيتنام.

•• دبي-الفجر:

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د   
موؤمتراً  ال��ك��وب��ي��ة  ال�����ش��ع��ب  م��ق��ات��ل��ي 
���ش��ح��اف��ي��اً يف ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة من 
ال����ي����وم  اخل��م��ي�����س يف فندق  ع�����ش��ر 
����ش���ي���زارز ب���اال����س ب��ل��و ووت������رز دب���ي، 
اال�شتعدادات  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  وذل����ك 
الثالثة  الن�شخة  بتنظيم  اخل��ا���ش��ة 
من البطولة التي �شتقام يوم ال�شبت 
وذل��ك عقب  ال��ف��ن��دق،  ذات  املقبل يف 
الن�شختن  واك������ب  ال������ذي  ال���ن���ج���اح 
ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  برعاية  دب��ي 
وجنحت يف ا�شتقطاب الكثري ع�شاق 
واملقيمن  امل��واط��ن��ن  م��ن  امل��الك��م��ة 

والزوار.
ويت�شدر النزال الذي يجمع الكوبي 
املك�شيكي  وخ�شمه  ج��ادي��ره��ريي��را 
بابلو روبلز واجهة الن�شخة الثالثة، 
االأخرى  ال��ن��زاالت  بقية  ج��ان��ب  اإىل 
الكوبي  مواطنه  خو�س  ت�شهد  التي 
مواجهة  ���ش��ان�����ش��ي��ز  م���ارك���و����س  ي����ان 
االأرجنتيني  مناف�شه  اأم����ام  �شعبة 
مار�شيلو غابرييل �شان�شيز، ويواجه 

ال  حت��دي��اً  مارتينيز  اأرم���ادو  الكوبي 
يقل �شعوبة اأمام خ�شمه االأرجنتيني 
ك��م��ا يخو�س  ك��ان�����ش��ي��ن��و،  ف���رن���ان���دو 
بدوره املالكم الكوبي جي�شو�شغامبا 

نزااًل قوياً اأمام االأفغاين �شمري.
العام  املدير  ريفريو  وقالت جين�شي 
امل��الك��م��ة الكوبية وم��ق��ره يف  ل��ن��ادي 
الن�شختن  اإن  بدبي  ال��ق��وز  منطقة 
املالكمة  ن�شر  يف  �شاهمتا  ال�شابقن 
من  العديد  ي�شتقطب  ال��ن��ادي  واأن 
مالكمن  ي�شبحوا  اأن  يف  الراغبن 
واأن هنالك جمموعة من املواطنن 
االإم����ارات����ي����ن ال������ذي ي���ت���درب���ون يف 
اإىل جانب عدد من  النادي باجتهاد 
يو�شح  ما  وه��و  االأخ���رى  اجلن�شيات 
وقت  يف  حتقق  ال���ذي  النجاح  حجم 

وجيز.
ملهمة  م���دي���ن���ة  دب�����ي  اأن  واأك���������دت 
نادي  الإق���ام���ة  ل��ه��ا  اخ��ت��ي��اره��م  واأن 
زيارتهم  بعد  ك��ان  الكوبية  املالكمة 
ال�شياحة،  ب��غ��ر���س  ال�����ش��اب��ق  يف  ل��ه��ا 
ي�شبحوا  اأن  وق��ت��ه��ا  ق�����رروا  واأن���ه���م 
ناد  باإن�شاء  دب��ي  جمتمع  م��ن  ج���زءاً 
الكوبية مع تنظيم  خا�س باملالكمة 

بطوالت حققت النجاح املن�شود.

الن�شخة  اأن  املنظمة  اللجنة  وذك��رت 
املقاعد،  حم���دودة  �شتكون  اخلا�شة 
وذل����������ك مل����ن����ح احل�����������ش�����ور ف���ر����ش���ة 

لالقراب اأكر من احللبة مل�شاهدة 
جنومهم املف�شلن يف اأجواء مفعمة 
الباب  اأن  واأو����ش���ح���ت  ب���احل���م���ا����س، 

م��ف��ت��وح ل��ل��ح��ج��زامل��ب��ك��ر وذل�����ك من 
التايل:  الرقم  على  االت�شال  خالل 

00971566130477

موؤمتر �صحفي لبطولة مقاتلي ال�صعب الكوبية اليوم

اأو  الر�شمية  البطوالت  يف  املختلفة  املباريات  تابع  من 
الودية يوم الثالثاء املا�شي، ال بد اأن يت�شاءل عما يحدث 
لبع�س املنتخبات القومية اإثر تعر�شها خل�شائر كبرية 
االأمم  دوري  بطولة  مباريات  �شعيد  فعلى  "مذلة". 
لالإذالل  وقويان  كبريان  منتخبان  تعر�س  االأوروبية، 
ب�شورة مده�شة وعلى نحو غري متوقع، وهو احلال يف 

واحدة اأو اثنتن من املباريات الودية على االأقل.
اأملانيا  ا�شت�شافت  االأوروبية،  االأمم  دوري  بطولة  ففي 
ملنتخبات  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  ���ش��م��ن  اإي��ط��ال��ي��ا  منتخب 
من  االأمل�����اين  امل��ن��ت��خ��ب  ومت��ك��ن  "-3اإيه"،  امل��ج��م��وع��ة 
بخم�شة  اإي��ط��ال��ي��ا  باكت�شاحها  ق��ي��ا���ش��ي  رق���م  ت�شجيل 

اأهداف لهدفن.
وهذا الفوز هو االأول ملنتخب اأملانيا، ولكنه كذلك اأكرب 
تاريخه،  م��دار  على  االآزوري  على  للمان�شافت  انت�شار 
االإيطايل  للمنتخب  االأك���رب  اخل�����ش��ارة  فهي  وب��ال��ت��ايل 
يف ت��اري��خ��ه اأم����ام ن��ظ��ريه االأمل�����اين، وذل����ك ع��ل��ى مدى 

م�شاركاتهما ومواجهاتهما يف هذه البطولة.
تعر�س  نف�شها،  ال��ب��ط��ول��ة  �شمن  اأخ����رى  م��ب��اراة  ويف 
اأمام  اأر���ش��ه  على  مهينة  خل�شارة  االإجنليزي  املنتخب 
4 اأهداف لالأخري دون مقابل  منتخب هنغاريا، بلغت 
لالإجنليز. وذهب املدرب االإجنليزي غاريث �شاوثغيت 

اإىل حد و�شفها باأنها "جتربة تاأديبية".
وب��ه��ذه ال��ن��ت��ائ��ج، اح��ت��ل��ت ه��ن��غ��اري��ا ����ش���دارة املجموعة 
ب��ف��وزي��ن وت���ع���ادل وخ�����ش��ارة، وت��ل��ت��ه��ا اأمل��ان��ي��ا ب��ف��وز و3 
بفوز  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اإي��ط��ال��ي��ا  احتلت  بينما  ت��ع��ادالت، 
االإجنليزي  املنتخب  احتل  وتعادلن وخ�شارة، يف حن 

املركز الرابع بنقطتن من تعادلن وخ�شارتن.

 كوريا تكت�شح م�شر
اجلنوبي  ال��ك��وري  املنتخبن  جمعت  ودي��ة  م��ب��اراة  ويف 
وامل�����ش��ري يف ���ش��ول، ت��ع��ر���س االأخ����ري خل�����ش��ارة قا�شية 

باأربعة اأهداف لهدف.
الدقيقة  يف  اأوال  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  املنتخب  و���ش��ج��ل 
اأن يقل�س  22، قبل  يف الدقيقة  ثانيا  هدفا  ثم   ،17
ث��م عادت   ،39 الدقيفة  ب��ه��دف يف  ال��ف��ارق  ال��ف��راع��ن��ة 
كوريا اجلنوبية لتحرز هدفن وتنتهي املباراة بنتيجة 
���ش��اح��ق��ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ع��ل��ى ح�شاب 

منتخب م�شر.

وعانى املنتخب امل�شري كثريا خالل اللقاء من تنظيم 
الذي  اللقاء،  على  متاما  �شيطروا  ال��ذي��ن  ال��ك��وري��ن، 

اأقيم يف ا�شتاد �شول اأمام جمهور عري�س.
وظ��ه��ر املنتخب امل�����ش��ري ع��اج��زا مت��ام��ا، وجت��ل��ى ذلك 
وال��ذي جاء  لكوريا اجلنوبية،  االأول  الهدف  يف لقطة 
بعد 34 متتالية، خالل دقيقتن و18 ثانية، قبل اأن 
يودعها ال�شباك، دون اأن ينجح املنتخب امل�شري يف مل�س 

الكرة الأكر من دقيقتن.
كبرية  لهزمية  ال��ي��اب��اين  املنتخب  تعر�س  امل��ق��اب��ل،  يف 
تون�س  منتخب  اأم���ا  �شويتا،  مدينة  ا���ش��ت��اد  يف  ن�شبيا، 

بثالثة اأهداف دون رد.
وفرجاين  رم�شان  بن  حممد  قرطاج  ل�ن�شور  و�شجل 
�شا�شي وع�شام جبايل، يف انت�شار قوي لن�شور قرطاج 

يف اليابان.
ولكن  �شاحقة،  نتائج  �شهدت  اأخ��رى  مباريات  وهناك 
على  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ف���ازت  فمثال  اأه��م��ي��ة،  اأق���ل  ملنتخبات 
بنتيجة  غيانا  على  وه��اي��ت��ي   ،2-6 بنتيجة  م��ي��امن��ار 
-4�شفر، وماليزيا  الفلبن  على  وفل�شطن  -6�شفر، 
نيبال  ع���ل���ى  واإن���دون���ي�������ش���ي���ا   1-4 ب��ن��غ��ل��الد���س  ع���ل���ى 

-7�شفر.

 ت�شاوؤلت
ولكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه فيما يخ�س املنتخبات 
اأو  اإىل ه��ذا احل��د من االن��ح��دار  مل��اذا و�شلت  الكبرية، 
اأن  االإي���ط���ايل  املنتخب  م��ث��ل  ملنتخب  فكيف  ال����ردي، 
يخ�شر بنتيجة قا�شية، حتى واإن كان املنتخب االأملاين؟

املنتخب  يخ�س  فيما  طرحه  اأن  ميكن  نف�شه  ال�شوؤال 
و�شفه  ميكن  ال  منتخب  اأم��ام  لعب  ال��ذي  االإجنليزي 
الهنغاري،  املنتخب  املنتخبات القوية، وهو  باأنه �شمن 
خ�����ش��و���ش��ا واأن�����ه ل��ع��ب ع��ل��ى اأر�����ش����ه، ك��م��ا اأن����ه مدجج 

بالنجوم.
املنتخب  و�شلها  التي  احلالة  اأي�شا  االأم��ر  يف  الغريب 
امل�����ش��ري، ف����اأن ي��خ�����ش��ر اأم�����ام ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة بهذه 
النتيجة، لي�س اأمرا ميكن املرور عليه من دون توقف 

ومراجعة.
ك��وري��ا اجلنوبية  ال��الع��ب��ون نظرائهم يف  ت��رك  وك��ي��ف 
يف  الع���ب  يتمكن  اأن  دون  م���رة   34 ال��ك��رة  ي��ت��ب��ادل��ون 
املنتخب امل�شري اأن يوقفهم اأو يقطع اأو يلم�س الكرة؟

مو�شكو  يف  حمكمة  اأن  رو�شية  اإعالمية  و�شائل  ذك��رت 
ق����ررت مت��دي��د اح��ت��ج��از جن��م��ة ك���رة ال�����ش��ل��ة االأمريكي 

بريتني غرينري.
وذكرت وكالة االأنباء الرو�شية "تا�س" نقاًل عن اخلدمة 
ملدة  بريتني  احتجاز  متديد  اأن��ه  للمحكمة  االإعالمية 

)متوز(. يوليو   2 حتى  يوماً   18
احتجاز  متديد  فيها  يتم  التي  الثالثة  امل��رة  هي  وه��ذه 

بريتني )31 عاماً(.
وتواجدت غرينري يف ال�شجن الرو�شي ملا يقرب من اأربعة 
مريكوري،  فينيك�س  فريق  العبة  احتجاز  ومت  اأ�شهر، 
يف  لل�شيدات،  ال�شلة  لكرة  االأمريكي  ب��ال��دوري  املناف�س 
مطار �شريمييتييفو مبو�شكو يوم 17 فرباير )�شباط( 

املا�شي، بتهمة حيازة املخدرات.

وتزعم اجلمارك اأنها وجدت يف حقائب غرينري �شجائر 
عقوبة  غرينري  وت��واج��ه  احل�شي�س،  وزي���ت  اإل��ك��رون��ي��ة 

احلب�س من خم�س اإىل ع�شر �شنوات.
وذكرت الواليات املتحدة االأمريكية اأن غرينري اعتقلت 

باخلطاأ.
نيد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
براي�س، اإنه �شاهد التقارير ولكنه مل يقل اإن ال�شلطات 
اأن�����ه مت متديد  اأك������دت ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة  ال���رو����ش���ي���ة 

االحتجاز.
واأو�شح اأن اآخر توا�شل قن�شلي مع غرينري كان يف مايو 

)اأيار( املا�شي.
ال  بريتني،  احتجاز  يتم  اأن  ينبغي  "ال  ب��راي�����س:  وذك��ر 

ينبغي احتجازها ولو ليوم واحد".

املالكمة  جمل�س  بلقب  ال��ف��ائ��ز  ف��ي��وري،  تاي�شون  ق��ال 
ال��ع��امل��ي يف ال�����وزن ال��ث��ق��ي��ل، اإن����ه ي���اأم���ل يف ال���ع���ودة اإىل 
احل��ل��ب��ة ع��ل��ى ل��ق��ب م���وح���د حم��ت��م��ل يف ال��ل��ع��ب��ة اأم����ام 
اأنطوين جو�شوا اأو اأولك�شندر اأو�شيك، لكن �شيكون على 
بالراجع  الإقناعه  االأم��وال  من  الكثري  دفع  املنظمن 

عن "االعتزال".
مواطنه  على  الفنية  القا�شية  بال�شربة  فيوري  وف��از 
املا�شي،  )ني�شان(  اأب��ري��ل  يف  واي��ت  ديليان  الربيطاين 
يبلغ  اأن  قبل  العاملي،  املالكمة  جمل�س  بلقب  ليحتفظ 

امل�شجعن اأنه �شيلتزم بوعده لزوجته باالعتزال.
اإن��ه دخ��ل يف  ق��ال  33 ع��ام��اً  لكن امل��الك��م البالغ عمره 
مفاو�شات مع املروج فرانك وارين حول عودة حمتملة 
�شيئاً  "يقدم  اأن  الرجل  هذا  بو�شع  كان  اإذا  احللبة  اإىل 

كبرياً جداً".
توتنهام هوت�شبري  اأو�شيك على جو�شوا يف ملعب  وفاز 
ليجمع  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  )اأي���ل���ول(  �شبتمرب  ل��ن��دن يف  يف 

املالكمة  ومنظمة  العاملية  املالكمة  رابطة  األقاب  بن 
الدولية  واملنظمة  للمالكمة  ال��دويل  العاملية واالحت��اد 

للمالكمة.
وم��ن امل��رج��ح على ن��ط��اق وا���ش��ع اإق��ام��ة ن���زال اإع����ادة يف 
ذكرت  بينما  وج��و���ش��وا،  اأو���ش��ي��ك  ب��ن  )اآب(  اأغ�شط�س 

تقارير بريطانية اأن فيوري ينتظر الفائز.
وو���ش��ف ف��ي��وري امل��الك��م اأو���ش��ي��ك ب��اأن��ه ���ش��اح��ب "وزن 
اأن ينجح يف التغلب على جو�شوا  متو�شط" لكنه توقع 

مرة اأخرى.
املتو�شط  ال���وزن  �شاحب  يفوز  "عندما  ف��ي��وري:  وق��ال 
على �شاحب التكوين اجل�شدي مرة اأخرى، فلن يكون 
اأمامه �شوى �شخ�س واحد بو�شعه اإيقاف هذا ال�شريك، 

األي�س كذلك؟".
هذا  اإق��ام��ة  تريد  التي  للنا�س  قوله  اأود  "ما  واأ���ش��اف: 
النزال، من االأف�شل تقدمي دفر �شيكات كبري، الأنه من 

اأجل اإعادتي من االعتزال.. فاإن هذا �شيكون مكلفاً".

يوم اخل�صائر الكروية املذلة.. ماذا 
اأ�صاب املنتخبات القومية؟

حمكمة رو�صية متدد احتجاز جنمة 
ال�صلة االأمريكية غرينري

فيوري ياأمل يف العودة للمالكمة 
اإذا كان الثمن منا�صبًا

•• دبي-وام:

اأعاد ناديا الوحدة و�شباب االأهلي مدر�شة التدريب الربتغالية لدوري اأدنوك 
اآخ��ر مدرب  رحيل  على  �شنوات   5 اأك��ر من  بعد  ال��ق��دم،  لكرة  للمحرفن 

برتغايل عمل مع اأندية دوري املحرفن االإماراتي.
بداأت   ،2023  -  2022 ال���دوري  م��ن  املقبل  املو�شم  الن��ط��الق  وا�شتعدادا 

العديد من االأندية ترتيب اأوراقها وتدعيم اأطقمها الفنية مبدربن جدد.
كارلو�س  هما  برتغالين  مدربن  مع  االأهلي  و�شباب  الوحدة  ناديا  وتعاقد 
كارفاليال وليوناردو جاردمي، ليعيدا املدر�شة الربتغالية للتدريب يف دوري 

اأدنوك.
وكانت اآخر جتربتن �شابقتن للمدربن الربتغالين يف "دورينا" عن طريق 
مع  جتربة  من  اأك��ر  منهما  كل  وخا�س  ك��اج��ودا،  ومانويل  بي�شريو  جوزيه 

االأندية االإماراتية.
وتوىل كاجودا تدريب فريق ال�شارقة مو�شمي 2009 - 2010 و 2010 - 
2011 ورحل يف منت�شف املو�شم الثاين، وعاد جمددا لتويل القيادة الفنية 

لفريق عجمان مو�شم 2014 - 2015، قبل مغادرته املالعب االإماراتية.
 -  2014 و   2014  -  2013 مو�شمي  ال��وح��دة  ت��دري��ب  بي�شريو  وت���وىل 
فريق  لقيادة  جم��دداً  ع��اد  ثم  اأي�شا،  االأخ��ري  مو�شمه  يكمل  ومل   2015

4 جوالت فقط  2017 ولكنه رحل �شريعا بعد   - 2016 ال�شارقة مو�شم 
من انطالق الدوري.

وبعد مرور نحو 5 موا�شم، على رحيل اآخر مدرب برتغايل �شابق عن الدوري 
الفريق خلفاً  لتدريب  كارفاليال  تعاقده مع  الوحدة  نادي  اأعلن  االإماراتي، 
للفرن�شي جريجوري دوفرن، بعد احتالل الفريق املركز الثالث يف الدوري 

باملو�شم املا�شي.
ويخو�س كارفاليال "56 عاماً" مع الوحدة اأول مهمة له يف املنطقة العربية 
حيث �شبق له تدريب عدة اأندية برتغالية اأبرزها �شبورتنج ل�شبونة وبراجا، 

واأي�شا �شوانزي �شيتي االإجنليزي وب�شكتا�س وبا�شاك �شهري الركين.

كما يتوىل جاردمي "47 عاماً " تدريب �شباب االأهلي، خلفا للمدرب املواطن 
اأي  املركز اخلام�س ومل يحقق  املنق�شي يف  املو�شم  اأنهى  ال��ذي  مهدي علي، 

لقب خالل ذلك املو�شم.
و�شبق جلاردمي تدريب عدة اأندية اأوروبية مثل �شبورتنج ل�شبونة الربتغايل 
االأخري  مع  وح�شد  ال�شعودي،  الهالل  لتدريب  اإ�شافة  الفرن�شي  وموناكو 

لقب دوري اأبطال اآ�شيا وكاأ�س ال�شوبر ال�شعودي.
وبعد انتهاء تعاقدات بع�س املدربن االآخرين مع اأنديتهم يف دوري اأدنوك، 
ال تزال الفر�شة قائمة ال�شتقدام مدربن اآخرين، وقد يكون بينهم مدربون 

اآخرون من الربتغال.

املدر�صة الربتغالية يف التدريب تعود بقوة اإىل الواجهة يف دوري اأدنوك للمحرتفني
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

ملهرجان  اال�����ش����ت����ع����دادات  ت���ت���وا����ش���ل   
التحدي للجوجيت�شو لفئات الرباعم 
 4" من  ال�شنية  املراحل  يف  واالأ�شبال 
اإىل 15 عاما والذي �شيقام يف جامعة 
االإمارات مبدينة العن يومي ال�شبت 

واالأحد املقبلن.
 وحتظى بطولة التحدي للجوجيت�شو 
باهتمام كبري من قبل االحتاد كونها 
ال�شاعد،  الريا�شي  اجليل  على  تركز 
اأم��ام��ه خل��و���س غمار  امل��ج��ال  وتف�شح 
واالإ�شرار،  العزمية  ب��روح  املناف�شات 
وق���د ���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة اإق���ب���اال كبريا 
ع���ل���ى ال��ت�����ش��ج��ي��ل م����ن ق���ب���ل امل���واه���ب 
الب�شاط  على  التاألق  على  احلري�شة 
اأدائهم  ت��ط��ور  وال���وق���وف ع��ل��ى م���دى 

بعد اآخر م�شاركة لهم يف �شهر مار�س 
املا�شي. واأغلق باب الت�شجيل يف متام 

اأم�س  ليلة  منت�شف  من   12 ال�شاعة 
للم�شاركة  الت�شجيل  باكتمال  االأول 

بالبطولة.
 ومن املقرر اأن تنطلق البطولة ال�شبت 

املوافق 18 يونيو مبناف�شات االأطفال، 
فيما ت�شتكمل نزاالتها يف اليوم التايل 

مب��ن��اف�����ش��ات ال���رباع���م واالأ����ش���ب���ال من 
البنن والبنات. ويف هذا ال�شياق، يقول 

احتاد  ع��ام  اأم��ن  ال�شام�شي  علي  فهد 
االحت���اد  اأن  للجوجيت�شو  االإم�������ارات 

يحر�س من خالل اإقامة وتنظيم مثل 
هذه البطوالت على الركيز على بناء 
جيل قوي بدنيا وذهنيا، وال�شعي اإىل 
تر�شيخ القيم النبيلة بن االأجيال، ال 
�شيما التعامل باإيجابية وروح ريا�شية 
مع الفوز واخل�شارة واحرام اخل�شم 

وبذل املزيد من اجلهد للتفوق.
واأ�شاف ال�شام�شي اإن بطولة التحدي 
للتطور  مميزة  فر�شة  لل�شغار  متثل 
املواهب  �شقل  على  والعمل  امل�شتمر، 
واالرتقاء باالأداء والبحث عن مواطن 
بكفاءة  م��ع��ه��ا  وال���ت���ع���ام���ل  ال�����ش��ع��ف 
تقوية  يف  ي�شاهم  م��ا  وه���ذا  واق���ت���دار، 
�شخ�شية االأطفال، واإك�شابهم مهارات 
اإ�شافية تعزز ثقتهم باأنف�شهم وبالتايل 
تفتح اأمامهم دروب النجاح والتفوق يف 

النواحي احلياتية املختلفة.

•• دبي -وام:

وا�شل جممع حمدان الريا�شي دوره كمركز عاملي للريا�شة، وقبلة حمببة 
واأ�شبح يحظى مبكانة مرموقة  االألعاب،  واالأ�شاطري يف خمتلف  للنجوم 

لدى العديد من املنظمات العاملية الريا�شية، واالحتادات الدولية.
واملنتخبات  والفرق  الريا�شات  فعال خلدمة خمتلف  بدور  املجمع  ويقوم 
العاملية والنجوم االأوملبين الذين يلجاأون اإليه لدعم م�شريتهم الريا�شية 

اأمال يف حتقيق اإجنازات عاملية واأوملبية غري م�شبوقة.
وبات املجمع ، الذي �شّيده جمل�س دبي الريا�شي يف 2010 ، مركزاً لتنظيم 
الفعاليات الريا�شية املحلية والدولية، ومقراً الإقامة البطوالت الدولية 

الكربى ومع�شكرات الفرق واملنتخبات العاملية واالأبطال االأوملبين.
للعديد من االأكادمييات التي ت�شاهم يف انتقاء وتطوير  اأ�شبح مقراً  كما 
ريا�شي  كمجمع  املميز  ت�شميمه  بف�شل  ال��دول��ة  يف  الريا�شية  امل��واه��ب 

حديث متعدد اال�شتخدامات واالأغرا�س.
 ، احل���ايل  ال��ع��ام  منت�شف  وح��ت��ى  املنق�شي  الريا�شي  املو�شم  م���دار  وع��ل��ى 

والفعاليات  االأح����داث  م��ن  العديد  الريا�شي  ح��م��دان  جممع  ا�شت�شاف 
نظرا  العامل  اأن��ظ��ار  لفتت  التي  ال��ك��ربى،  العاملية  الريا�شية  والبطوالت 
الإم��ك��ان��ي��ات��ه وم��راف��ق��ه ال��ف��ري��دة ، ف��ك��ان مو�شع اإ���ش��ادة دائ��م��اً م��ن جميع 

امل�شاركن يف هذه االأحداث العاملية.
وجاء يف مقدمة البطوالت التي ا�شت�شافها املجمع خالل الفرة املا�شية 
، الن�شخة ال�25 من بطولة العامل للكاراتيه يف نوفمرب املا�شي مب�شاركة 

نحو 3 االآف ريا�شي من 117 دولة.
ونال املجمع اإ�شادة وا�شتح�شان كبار امل�شوؤولن باالحتاد الدويل للكاراتيه، 
وعلى راأ�شهم االإ�شباين اأنطونيو �شبينو�س، رئي�س االحتاد الذي اعترب اأن 
التنظيم  وبهذا  ك��ورون��ا،  جائحة  اأعقاب  يف  للبطولة  االإم���ارات  ا�شت�شافة 

الرائع اإجنازا يف حد ذاته.
ا�شت�شافته بطولة  الريا�شي، منوذجا مبهراً خالل  وقدم جممع حمدان 
 1657 مب�شاركة  املا�شي،  اأبريل  يف  والنا�شئن  لل�شباب  للمبارزة  العامل 
العباً والعبة من 102 دولة ، وا�شتحق اإ�شادة وتقدير جميع امل�شوؤولين 
الدويل  االحت��اد  رئي�س  كات�شايداكي�س  اإميانويل  راأ�شهم  وعلى  الدولين 

للمبارزة، الذي اأبدى اعجابه باالإمكانات الهائلة للمجمع.
؛  االأومل��ب��ي��ن يف م�شريتهم  االأب��ط��ال  م��ن  لكثري  املجمع حم��ف��زاً  ك��ان  كما 
اأكر  اأحد  كلو�س،  ت�شاد يل  اأفريقي  االأوملبي اجلنوب  العاملي  ال�شباح  مثل 
ميداليات   4 ح�شد  حيث  امليداليات،  على  ح�شوال  العامل  يف  ال�شباحن 
مبختلف  لل�شباحة  ال��دويل  االحت��اد  بطوالت  يف  ميدالية  و252  اأوملبية 

فئاتها، من بينهم 163 ذهبية.
وخا�س يل كلو�س مع�شكراً تدريبياً يف جممع حمدان الريا�شي ا�شتعداًدا 
من  املجمع  يقدمه  مب��ا  �شعادته  ع��ن  وع��رب  املقبلة،  العاملية  للبطوالت 
ال  اأن��ه  م��وؤك��دا  املقبلة،  مل�شريته  االأم��ث��ل  اال�شتعداد  يف  �شاعدته  ت�شهيالت 
ين�شى اأول ميدالية عاملية ح�شل عليها وكانت خالل بطولة العامل العا�شرة 

لل�شباحة مبجمع حمدان عام 2010.
ونال املجمع اإ�شادة مماثلة من ال�شباحة العاملية والبطلة االأوملبية "�شيو?ان 
يف  متنوعة  ميدالية  و17  اأوملبيتن  ميداليتن  على  احل��ائ��زة  ُهْوهي" 

بطوالت االحتاد الدويل لل�شباحة من بينها 7 ذهبيات.
وحققت �شيوفان الرقم القيا�شي ل�شباق 200 مر حرة للمجرى الق�شري 

خالل م�شاركتها ببطولة العامل لل�شباحة يف ن�شختها ال�15 باأبوظبي، كما 
اأكر  باأنه  خا�شت مع�شكراً تدريبياً يف جممع حمدان الريا�شي وو�شفته 

من رائع.
التي  العامل  منتخبات  من  العديد  ملتقى  املجمع  يعد  العام  م��دار  وعلى 
الرائعة،  اإمكانياته  من  لال�شتفادة  فيه،  مع�شكراتها  اإقامة  على  حتر�س 
نيوزيلندا  اأح��دث��ه��ا منتخب  وك���ان  واح���د.  م��ك��ان  ت��ت��واج��د يف  وال��ت��ي قلما 
لل�شباحة االإيقاعية الذي اأقام مع�شكراً فيه خالل الفرة من 6 اإىل 12 
يونيو اجلاري ا�شتعداداً ا�شتعداداً للن�شخة 19 من بطولة العامل 2022 
 3 حتى  اجل��اري  يونيو   18 من  الفرة  خ��الل  بوداب�شت  يف  �شتقام  التي 

يوليو املقبل.
وينتظر املجمع يف الفرة املقبلة ا�شت�شافة العديد من البطوالت العاملية 
املاء،  األ��ع��اب  يف  م�شتحدثه  الأل��ع��اب  ب��ط��والت  منها  واملحلية،  واالإقليمية 
من  الع�شرات  على  ع��الوة  اإقامتها،  عند  كبري  �شدى  جت��د  اأن  ينتظر  و 
تقام  والتي  واملدار�س  واالأندية  باالأكادمييات  اخلا�شة  املحلية  البطوالت 

على مدار العام.

•• كواالملبور-الفجر:

االآ�شيوي  االحت��اد  رئي�س  اآل خليفة  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شعادة  �شدد 
رقم  ت�شجيل  بعد  اآ�شيا  ق��ارة  زم��ن  هو  احل��ايل  الزمن  اأن  على  القدم  لكرة 
2022 يف  العامل  اإىل نهائيات كاأ�س  اآ�شيوية  بتاأهل �شتة منتخبات  قيا�شي 

قطر اأواخر العام اجلاري. 
اإىل �شتة بعد  املنتخبات اال�شيوية يف مونديال قطر  ا�شراليا عدد  ورفعت 
تغلبها على بريو 5-4 بركالت الرجيح يف امللحق العاملي "تعادال يف الوقت 

االأ�شلي واالإ�شايف �شلبا. 
واملنتخبات االآ�شيوية التي �شت�شارك يف مونديال قطر هي ف�شال عن الدولة 

امل�شيفة وا�شراليا، ال�شعودية واإيران وكوريا اجلنوبية واليابان. 
التقدم  اأود  االآ�شيوية،  القدم  ك��رة  اأ�شرة  عموم  با�شم  �شلمان:  ال�شيخ  وق��ال 
يف   2022 العامل  كاأ�س  اإىل  التاأهل  على  اأ�شراليا  اإىل  القلبية  بالتهنئة 
الوطنية  االحت���ادات  جميع  بالتزام  ن�شيد  اأن  يجب  الوقت،  ذات  ويف  قطر. 
ال�12 التي �شاركت يف الدور النهائي من الت�شفيات، والتي جتاوزت بنجاح 

جميع العقبات التي واجهتها على مدار العامن ون�شف املا�شين. 

واأو�شح بخ�شو�س نهائيات كاأ�س العامل يف قطر التي تقام خالل الفرة من 
االحتاد االآ�شيوي لكرة  ي�شدد  املقبلن:  دي�شمرب   18 ولغاية  نوفمرب   21
للتاأكيد على  اأف�شل  اآ�شيا، وال يوجد طريقة  اأن هذا زمن قارة  القدم على 
منتخبات من  �شتة  يبلغ  قيا�شي  رقم  تاأهل  اإال من خالل  االحتفالية  هذه 

قارة اآ�شيا اإىل كاأ�س العامل، وذلك للمرة االأوىل يف تاريخ البطولة. 
جانب  اإىل  امل�شيفة  قطر  وه��ي  املتاأهلة،  منتخباتنا  جلميع  اأمتنى  وتابع: 
يف  التوفيق  كل  واأ�شراليا،  وال�شعودية  اجلنوبية  وك��وري��ا  واليابان  اإي���ران 

ا�شتعداداتها جللب الفخر اإىل قارة اآ�شيا. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شاد �شعادة عبداهلل �شعيد النيادي 
رئي�س احتاد االإمارات للمواي تاي 
والكيك بوك�شينج رئي�س االحتادين 
االآ���ش��ي��وي وال��ع��رب��ي ل��ل��م��واي تاي، 
منتخب  م���ن  الع���ب���ن   4 ب���ت���اأه���ل 
للم�شاركة  ت��اي  للمواي  االإم����ارات 
دورة  يف  ال������دول������ة  وف�������د  ����ش���م���ن 
االألعاب العاملية، املزمع اإقامتها يف 
اأالباما  بوالية  برمنجهام  مدينة 
االم��ري��ك��ي��ة خ���الل ال��ف��رة م��ن 7 

17 ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل، وذل���ك يف  اإىل 
ح�����دث ع���امل���ي ك���ب���ري حت����ت مظلة 
يحظى  الدولية  االأوملبية  اللجنة 
ب��ح�����ش��ور ن��خ��ب��ة ال��ري��ا���ش��ي��ن من 

العامل. حول  دولة   100
املنتخب  جن�����وم  ال���ن���ي���ادي  وح�����ث 
االآن  يخ�شعون  الذين  االإم��ارات��ي 
مكثفة  وت��دري��ب��ات  داخ��ل��ي  ملع�شكر 

على  املقبل،  االأ���ش��ب��وع  ال�شفر  قبل 
اأف�شل  لتحقيق  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل 
امل�شرق  ال��وج��ه  يعك�س  مب��ا  نتائج، 
حتظى  التي  االإماراتية  للريا�شة 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  ودع���م  ب��رع��اي��ة 
ح��ي��ث ي�����ش��م وف����د االإم��������ارات 12 

ريا�شيا ميثلون 4 ريا�شات.
وق���ال رئي�س االحت���اد امل�����ش��ارك��ة يف 

ت��ل��ك ال������دورة ال��ع��امل��ي��ة حت���ت علم 
خا�شة،  اأه��م��ي��ة  تكت�شب  ال���دول���ة 
اإجن���ازات  ملوا�شلة  ال�شعي  ظ��ل  يف 
امل���واي ت��اي االإم���ارات���ي ال��ت��ي كانت 
امل���و����ش���م ع���ل���ى كافة  ك���ث���رية ه�����ذا 
االأ����ش���ع���دة، وث��ق��ت��ن��ا ب��ال ح����دود يف 
امل�������ش���ه���ود لهم  امل���ن���ت���خ���ب  الع����ب����ي 
اإليا�س حبيب  اأن  بالكفاءة، خا�شة 

الفوز  له  �شبق  املنتخب  قائد  علي 
 2018 ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  ب��ل��ق��ب 
كانكون  مب���دي���ن���ة  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
اإك�شبو  بطولة  وذهبية  املك�شيكية، 
دبي 2020 التي اأقيمت باإ�شراف 
ل���ل���م���واي تاي  ال���ع���امل���ي  امل���ج���ل�������س 
بالتعاون  للعبة  ال��دويل  واالحت���اد 
باالإ�شافة  االإم��������ارات،  احت����اد  م���ع 

اإىل ذهبية بطولة العامل االأخرية 
اجلاري  ال�شهر  مطلع  اأبوظبي  يف 

باأر�س املعار�س.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��خ��ب اأي�����ش��ا 3 
حبيب  اإليا�س  مع  اآخرين  العبن 
ع��ل��ي ه��م .. ن���ور ال��دي��ن �شمري يف 
وزن حتت "63.5" كجم، وحممد 
 67" حتت  وزن  يف  مر�شي  �شعيد 

وزن  يف  امل��ع��ت�����ش��م  واأم�����ن  كجم"، 
الدين  لنور  و�شبق  كجم".   71"
ال�شوبر  وزن  ذهبية  اإح���راز  �شمري 
4، يف بطولة اإك�شبو نايت العاملية، 
للمواي  العامل  بطولة  وبرونزية 
التي اأقيمت يف تايالند �شهر اأكتوبر 
2021، فيما ح�شل الالعب اأمن 
ا�شيا،  بطولة  ذهبية  على  املعت�شم 

لالألعاب  ال��ع��امل  بطولة  وف�شية 
القتالية يف �شيوؤول الكورية، بينما 
ح��ق��ق ال���الع���ب ال�����ش��اع��د حممد 
رائعة  اإجن��������ازات  م��ر���ش��ي  ���ش��ع��ي��د 
بطولة  يف  م��ي��دال��ي��ات   3 وح�����ش��د 
اإك�شبو  وبطولة  بتايالند،  العامل 
 ،"Super 4 Fight" وزن  يف 

وبطولة العامل يف اأبوظبي.

جممع حمدان بدبي.. مركز عاملي للريا�صة وقبلة للنجوم واالأ�صاطري يف خمتلف االألعاب 

االحتاد االآ�صيوي ي�صيد باالإجناز التاريخي  
بوجود 6 منتخبات اآ�صيوية يف مونديال قطر 

النيادي يحث اأبطال االإمارات لبذل اأق�صى جهد يف اال�صتعداد لدورة برمنجهام العاملية

اكتمال الت�شجيل للم�شاركة يف مهرجان التحدي للجوجيت�شو

املناف�صات يومي ال�صبت واالأحد املقبلني للفئات العمرية من 4 اإىل 15 عاما

ن�شتور  االأرجنتيني  كولومبيا،  ملنتخب  اجل��دي��د  الفني  امل��دي��ر  اأك��د 
هي  الالتيني  للمنتخب  ج��دي��د  ك��م��درب  "فل�شفته"  اأن  ل��وري��ن��زو، 
"احرام جوهر" كرة القدم الكولومبية، يف مهمته اجلديدة خلفاً 
لرينالدو رويدا الذي رحل بعد الف�شل يف التاأهل ملونديال 2022 
بقطر. واأو�شح لورينزو خالل مرا�شم تقدميه يف بوغوتا: "فل�شفتي 
هي احرام جوهر كرة القدم الكولومبية، واللعب اجليد، وامتالك 
كرة  م��ع  منتخب،  اأي  اأم���ام  بالدونية  ال�شعور  وع��دم  ال��ف��وز،  عقلية 
الذي  ع��ام��اً،  ال�56  �شاحب  قّيم  كما  وكثافة".  �شرا�شة  اأك��ر  ق��دم 

�شي�شتمر يف مهمته احلالية مع فريق ميلغار البريواين حتى نهاية 
ا�شتدعائه  الكولومبي،  للمنتخب  متاماً  يتفرغ  اأن  قبل  ال�شهر  هذا 
"اتفقنا على  واأ���ش��اف:  اإن��ه يحبه كثرياً.  قال  قيادة منتخب  لتويل 
اإنهاء عقدي احلايل ب�شكل مبكر بالرا�شي، ولهذا اأنا ممنت للغاية، 
ولدي طموح كبري، واآمال اإعادة كولومبيا يف اأكرب مكانة ممكنة يف 
كرة القدم العاملية". وُيذكر لورينزو يف االأو�شاط الكولومبية بفرة 
عمله كم�شاعد يف املنتخب الكولومبي للمخ�شرم خو�شيه بيكرمان 
الذي ظل على راأ�س االإدارة الفنية ل�"لو�س كافيتريو�س" على مدار 6 

�شنوات )2012-18(، وهي الفرة التي تاأهلت خاللها كولومبيا 
ملونديايل 2014 يف الربازيل، و2018 برو�شيا. و�شيعاون لورينزو 
يف اجلهاز الفني الالعب الكولومبي ال�شابق لوي�س اأمارانتو برييا، 
جونيور  لفريقي  ك��م��درب  عمله  م��ن  تدريبية  خ��ربة  ميتلك  ال��ذي 
عن  اجل��دي��د  امل���درب  حت��دث  كما  كولومبيا.  يف  وليوني�س  بارانكيا، 
�شتنطلق من  ولكنها  �شينفذها،  التي  املرنة  "االأ�شاليب" اخلططية 
كل  ل�شد  االأن�شب  "الطريقة  اأنها  يراها  حيث   ،"3-3-4" طريقة 
امل�شاحات يف امللعب". وتطرق اأي�شاً مل�شاألة تغيري االأجيال، حيث قال 

رودريغيز  وخامي�س  فالكاو  رادام��ي��ل  مثل  خ��ربة،  عنا�شر  هناك  اإن 
ودافيد اأو�شبينا وخوان كوادرادو، ال يزال "اأمامهم الكثري ليقدموه". 
وباالإ�شافة لعمله كم�شاعد لبيكرمان يف منتخب كولومبيا، وكذلك 
يف منتخب االأرجنتن حيث �شارك يف مونديال 2006 باأملانيا، توىل 
لورينزو اأي�شاً تدريب اأندية تولوكا وتيغري�س املك�شيكين، باالإ�شافة 
ترتيب  ح��ال��ي��اً  فريقه  ويت�شدر  ب���ريو.  يف  ميلجار  احل���ايل  ل��ن��ادي��ه 
و�شيفه  عن  نقاط   4 بفارق  نقطة،   34 بر�شيد  ب��ريو  يف  ال���دوري 

�شبورت اأوانكايو. 

لورينزو: فل�صفتي هي احرتام جوهر الكرة الكولومبية
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•• اأبوظبي-وام:

املنتخبان  اأ���ش��دل  االأه���داف،  من  مثالية  وح�شيلة  تاريخين  بانت�شارين 
االأملاين واملجري ال�شتار على 4 جوالت �شاخنة ومثرية يف الن�شخة الثالثة 

لدوري اأمم اأوروبا لكرة القدم.
 5 اإن��ذارا ملعظم املنتخبات االأوروب��ي��ة الكبرية قبل  ووجهت هذه اجل��والت 

�شهور فقط على كاأ�س العامل 2022.
ووجه املنتخب االأملاين �شدمة قوية لنظريه االإيطايل اأم�س بفوز 
بلوغ  يف  اإخفاقه  بعد  "اأوجاع" الفريق  لي�شاعف   2-5 تاريخي 
االأرجنتيني  املنتخب  اأم��ام  امل��دوي  و�شقوطه   ،  2022 مونديال 

فاينالي�شما". "كاأ�س  اجلنوبية  اأمريكا  اأوروبا  كاأ�س  يف   3-0
وحقق املنتخب االأملاين اأم�س االأول  انت�شاره االأول على نظريه 
دور  يف  اجتازه  حيث  بينهما  ر�شمية  مباراة   11 يف  االإيطايل 
الثمانية ليورو 2016 بركالت الرجيح بعد التعادل 1-1.

�شباك  االأمل��اين  املنتخب  فيها  يهز  التي  االأوىل  امل��رة  اأنها  كما 
اإيطاليا باأكر من 3 اأهداف يف مباراة واحدة، واملرة االأوىل يف 

ال�شهرية يف ن�شف  الر�شمية منذ مباراتهما  تاريخ مبارياتهما 
1970 التي يحرز فيها املنتخب االأملاين اأكر  نهائي مونديال 

انتهت   1970 مباراة  وكانت  اإيطاليا.  �شباك  واح��د يف  من هدف 
بفوز اإيطاليا 4-3، وعرفت بلقب "مباراة القرن" و�شنفها كثري 

من اخلرباء باأنها من اأف�شل 10 مباريات يف التاريخ.
يف  التعادالت  دوام��ة  من  االأول  اأم�س  اأملانيا  منتخب  وتخل�س 

متتالية يف  تعادالت   3 بعد  االأمم  دوري  الن�شخة من  هذه 
املجموعة قبل اأن انت�شاره االأول اأم�س.

ويف املقابل، كانت مباراة اأم�س االأول اأول مباراة تهتز فيها 
�شباك املنتخب االإيطايل بخم�شة اأهداف منذ 1957.

ويف نف�س املجموعة "الثالثة" ويف ليلة �شعبة على املنتخب 
�شيفه  اأم��ام   4-0 الفريق  �شقط  االإجنليزي وجماهريه، 
عاما،   94 منذ  ملعبه  على  هزمية  اأ���ش��واأ  لتكون  املجري 
 1928 يف   5-1 اال�شكتلندي  ج��اره  اأم���ام  خ�شر  عندما 

ملعبه  على  خ�شر  اأن  االإجن��ل��ي��زي  للمنتخب  ي�شبق  ومل   .
اأن يهز �شباك مناف�شه .. كما  اأكر دون  اأو  اأه��داف  باأربعة 

 4 فيها  يخو�س  ال��ت��ي   2014 منذ  االأوىل  امل���رة  اأن��ه��ا 
مباريات متتالية دون حتقيق اأي فوز فيها.

وحقق املنتخب املجري انت�شاره الثاين على املنتخب 
انت�شاره  وك���ان  ي��وم��ا،   11 غ�����ش��ون  االإجن��ل��ي��زي يف 
املنتخب  اأم��ام  12 مباراة  الثاين فقط يف  اأم�س هو 
االإجن���ل���ي���زي ع��ل��ى م��ل��ع��ب االأخ�������ري، وك�����ان الفوز 
الوحيد ال�شابق 6-3 يف 1953. ومني املنتخب 
تعادلن  م��ق��اب��ل  ال��راب��ع��ة  بهزميته  االإجن��ل��ي��زي 

7 مباريات ب��دوري اأمم  وانت�شار واحد يف اآخر 
اأوروب�����ا، ك��م��ا اأن��ه��ا امل���ب���اراة اخل��ام�����ش��ة م��ن هذه 
هز  يف  الفريق  فيها  يف�شل  التي  ال�7  املباريات 

من  الن�شخة  ه��ذه  و�شهدت  مناف�شه.  �شباك 
ال��ب��ط��ول��ة ع���دة م��الم��ح م��ه��م��ة مي��ك��ن ر�شد 

اأبرزها يف االآتي : 

1 - �شقوط حامل اللقب: خرج املنتخب الفرن�شي حامل اللقب من دائرة 
املناف�شة على التاأهل لن�شف النهائي بعدما جتمد ر�شيده عند نقطتن يف 
املركز الرابع باملجموعة االأوىل .. ولن ي�شتطيع الفريق ت�شدر املجموعة 

حتى يف حال فوزه باملباراتن الباقيتن له يف �شبتمرب املقبل.
البطولة  يف  ال��ث��اين  للق�شم  الهبوط  �شبح  اأ�شبح  الهبوط:  �شبح   -  2
املونديال  فعاليات  اأ�شهر   5 بعد  �شتخو�س  4 منتخبات  للغاية من  قريبا 
حيث حتتل كل من منتخبات فرن�شا "نقطتان" و�شوي�شرا 
"نقطة  "نقطتان" وويلز  نقاط" واإجنلرا   3"
واحدة" املركز االأخري يف املجموعات االأربع 
التقدم  يف  ب��ع�����ش��ه��ا  اأو  ك��ل��ه��ا  ت��ف�����ش��ل  وق����د 
لدوري  هبوطها  يعني  م��ا  مبجموعاتها 
الق�شم الثاين. 3 - غياب العالمة الكاملة: 
ف�شل اأي فريق يف حتقيق العالمة الكاملة 
املباريات  يف  ال��ف��وز  منتخب  اأي  يحقق  فلم 

ال�4 التي خا�شها.
اجلوالت  �شهدت  امل�شتوى:  ت��ذب��ذب   -  4

وتفاوتا  ت���ذب���ذب���ا  االأرب�������ع 

كبريا يف امل�شتوى من مباراة الأخرى خا�شة على م�شتوى الفرق الكبرية 
املر�شحة للفوز باللقب واملر�شحة للمناف�شة يف املونديال، وياأتي يف مقدمتها 
ال�شورة  خ���ارج  االإجن��ل��ي��زي  املنتخب  ك��ان  فيما  وبلجيكا  واأمل��ان��ي��ا  اإ�شبانيا 
ب�شكل كبري ومل يقدم املنتخب الفرن�شي ما يليق بحامل اللقب .. وكانت 
منتخبات هولندا وكرواتيا والدمنارك هي من قدمت امل�شتويات املتوقعة 
منها يف هذه اجلوالت. 5 - هجوم ناري : كان منتخب هولندا هو االأف�شل 

جمموعته حيث حافظ على �شجله خاليا من الهزائم  وت�������ش���در 
انت�شارات   3 من  نقاط   10 بر�شيد 

وت��ع��ادل واح��د كما ك��ان هجومه هو 
االأف�شل و�شجل 11 هدفا "نحو 3 

اأهداف للمباراة الواحدة".
بال  اإجن����ل����را  م��ن��ت��خ��ب   -  6

اأنياب: رغم امتالك املنتخب 
االإجن��ل��ي��زي خل��ط هجومي 

ق���وي ب��ق��ي��ادة ه���اري كن، 

اأحرز الفريق هدفا واحدا فقط يف 4 مباريات ليكون االأ�شعف هجوما يف 
هذه اجلوالت االأربع.

متتالين،  وانت�شارين  تعادل  بعد  رونالدو:  ب��دون  تخ�شر  الربتغال   -  7
الرابعة،  اجل��ول��ة  يف  ال�شوي�شري  نظريه  اأم���ام  ال��ربت��غ��ايل  املنتخب  خ�شر 
الهداف  رون��ال��دو  كري�شتيانو  عنها  غ��اب  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  امل��ب��اراة  وك��ان��ت 

التاريخي للمنتخب.
دائرة الكبار: فيما تزخر املنتخبات الكبرية امل�شاركة  خارج  الهدافون   -  8
يف الق�شم االأول لدوري االأمم بالعديد من املهاجمن البارزين، مل يفر�س 
البطولة  بقائمة هدايف  االأوىل  املراكز  اأو ح�شوره على  �شطوته  اأي منهم 
االأق�شام  الهدافن من  بقائمة  االأوىل  املراكز  اأ�شحاب  وجاء   .. االآن  حتى 
اإيرلنج  ال�شاب  الرنويجي  املهاجم  القائمة  وت�شدر  للم�شابقة،  االأخ���رى 
 .. اأه���داف   5 واأح���رز  االإجنليزي،  �شيتي  ملان�ش�شر  حديثا  املن�شم  هاالند 
وكان الهولندي ممفي�س ديباي اأبرز املتواجدين من الق�شم االأول يف قائمة 
اأك��ر من العب  اأه��داف ليقت�شم املركز اخلام�س مع   3 الهدافن، واأح��رز 

من االأق�شام االأخرى.
ت�شجيل  للبطولة  االأربعة  االأق�شام  �شهدت   : تهديفية جيدة  - ح�شيلة   9
262 هدفا يف 103 مباريات مبتو�شط 2.54 هدف للمباراة الواحدة .. 
ويف الق�شم االأول وحده، �شهدت البطولة 87 هدفا يف 32 مباراة مبتو�شط 
وكانت  تهديفا،  االأف�شل  االأول  الق�شم  ليكون  للمباراة  2.72 هدف  يبلغ 
املجموعة الرابعة التي ت�شم هولندا وبلجيكا وبولندا وويلز هي االأف�شل 
بر�شيد 30 هدفا يف 8 مباريات مبتو�شط 3.75 هدف للمباراة 

الواحدة.
منتخبات   4 ح�شمت  االأول:  الق�شم  يف  البقاء   10-
يف  بقاءها  وبلجيكا"  وهولندا  واإ�شبانيا  "الدمنارك 
نتائج  ع��ن  النظر  بغ�س  بالبطولة  االأول  الق�شم 
جولتي �شهر �شبتمرب وعن مواقف هذه املنتخبات 

من املناف�شة على التاأهل لالأدوار النهائية.
�شباق التاأهل : خرجت  من  اخل��روج   -  11
واإجنلرا  "فرن�شا  ر�شميا  منتخبات   4
وبولندا وويلز" من �شباق التاأهل لالأدوار 

النهائية قبل جولتي �شبتمرب.
ت��رك��ي وي���ون���اين يف  ���ش��ط��وع   -  12
منتخبا  جن���ح  ال���ث���ال���ث:  ال��ق�����ش��م 
حتقيق  يف  وال�����ي�����ون�����ان  ت���رك���ي���ا 
مبارياتهما  يف  الكاملة  العالمة 
وحقق  ال��ث��ال��ث،  الق�شم  ب���دوري 
كل منهما 4 انت�شارات متتالية 
و�شجل  جم���م���وع���ت���ه،  وت�������ش���در 
ومل  ه��دف��ا   14 ال��رك��ي  املنتخب 
املنتخب  و����ش���ج���ل  ����ش���ب���اك���ه،  ت��ه��ت��ز 
�شباكه  تهتز  ومل  اأه���داف   7 اليوناين 

اأي�شا.
13 - ويف الق�شم الرابع، حقق منتخب التفيا 
الفوز يف مبارياته االأربع ليت�شدر جمموعته وحقق 
اللتن خا�شهما،  املباراتن  الفوز يف  ا�شتونيا  منتخب 

وت�شدر جمموعته ب�6 نقاط.

نادي  عن  الرحيل  من  قريًبا  بوكيتينو  ماوري�شيو  االرجنتيني  امل��درب  ب��ات 
باري�س �شان جرمان لكرة القدم، وفق ما اأفادت تقارير فرن�شية.

اأن  الثالثاء  م�شاء  العريقتان  باريزيان"  و"لو  "ليكيب"  �شحيفتا  وذك��رت 
عقد  اإنهاء  كيفية  حتديد  اأج��ل  من  الطرفن  حمامي  بن  ح�شل  اجتماًعا 

االأرجنتيني، اإذ ذكرت االوىل اأنهما "على و�شك التو�شل اإىل اتفاق".
على الرغم من قيادته الفريق اىل ا�شتعادة لقب الدوري املحلي الذي خ�شره 
يف املو�شم ما قبل املا�شي ل�شالح ليل، فاإن و�شع بوكيتينو غري م�شتقر منذ 
عدة اأ�شابيع، وحتديًدا منذ اخلروح القا�شي من الدور ثمن النهائي لدوري 
ت��ق��دم فريقه -2�شفر يف  اأوروب����ا �شد ري���ال م��دري��د اال���ش��ب��اين بعد  اأب��ط��ال 
االياب،  لقاء  االخ��ري من  ال�شاعة  ينهار يف ن�شف  اأن  املباراتن قبل  جمموع 

لي�شتمر بحث الفريق عن لقب اأول يف دوري اأبطال اأوروبا.
من املتوقع اأن يكّلف رحيله كثرًيا خزينة نادي العا�شمة. وفق ال�شحيفتن، 
ي��ورو، وذل��ك مقابل رواتب  15 و20 مليون  املبلغ �شي�شل اىل ما بن  ف��اإن 

االأرجنتيني وموظفيه يف حال بقيوا حتى نهاية عقدهم يف 2023.
الربازيلي  الريا�شي  باملدير  ال�شابق  االنكليزي  توتنهام  م��درب  و�شيلتحق 
ليوناردو الذي اأقيل يف 22 اأيار-مايو، وحل مكانه الربتغايل لوي�س كامبو�س 

الذي مت تعيينه ر�شمًيا م�شت�شاًرا لكرة القدم اال�شبوع الفائت.
واأ�شارت "ليكيب" اىل اأنه يف وقت �شابق "راأى بع�س القادة يف النادي اأنه من 
بال�شرورة  يجلب  ال  م��درب  اختيار  من  ب��داًل  مبدربهم  االحتفاظ  االأف�شل 
من  الأك��ر  مدربه  مع  توا�شل  دون  من  "بقي  ال��ن��ادي  واأن  م�شافة"،  قيمة 

اأ�شبوعن" قبل اأن يتخذ قرار التخلي عنه يف االيام االخرية.
�شيتوافق ذلك مع رغبة قادة النادي اململوك قطرًيا يف اإعادة ت�شكيل االإدارة 
اأعقاب  واجلهاز الفني، قبل تعديالت حمتملة على الفريق هذا ال�شيف يف 

متديد عقد املهاجم كيليان مبابي.
كانون  يف  باري�س  اىل  و�شل  ال��ذي  ع��اًم��ا(   50( بوكيتينو  رحيل  ح��ال  يف 
الثاين-يناير 2021، فاإن زين الدين زيدان ومدرب ني�س احلايل كري�شتوف 

غالتييه من بن االأ�شماء املطروحة بانتظام خلالفته.

•• اأبوظبي-وام:

عندما تعلن رابطة الدوري االإجنليزي 
لكرة القدم اليوم عن جدول مباريات 
 2022 اجل��دي��د  للمو�شم  امل�����ش��اب��ق��ة 
يف  جمددا  التفكري  �شيبداأ   ،-2023
وليفربول  �شيتي  مان�ش�شر  م��ن  ك��ل 
والتفوق  القيا�شية  االأرقام  �شباق  على 

يف املو�شم املقبل.
امل�شابقة  بلقب  �شيتي  وتوج مان�ش�شر 
بفارق   -2022  2021 م��و���ش��م  يف 
ن��ق��ط��ة واح������دة اأم������ام ل��ي��ف��رب��ول بعد 
م��و���ش��م ���ش��ه��د ام���ت���دادا ل��ل�����ش��راع بن 
االإ�شباين  وم���درب���ي���ه���م���ا  ال���ف���ري���ق���ن 
�شيتي  مان�ش�شر  جوارديوال  جو�شيب 
ي��ورج��ن ك��ل��وب ليفربول يف  واالأمل����اين 

ال�شنوات املا�شية.
وي��رق��ب ال��ف��ري��ق��ان وامل���درب���ان قرعة 
امل�����ش��اب��ق��ة وم���ا ���ش��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه �شربة 
امل���و����ش���م اجل���دي���د حيث  ال���ب���داي���ة يف 
رقم  على  وكلوب  ج��واردي��وال  يتناف�س 

قيا�شي يف �شربة البداية.
االأف�شل  اأنهما  يف  امل��درب��ان  وي�شرك 
مع فريقيهما من حيث ن�شبة النجاح 
ال�������دوري  م�����ن  االأوىل  امل����رح����ل����ة  يف 
االإجنليزي على مدار تاريخ البطولة 

بنظامها احلايل.
اأقيمت حتى  30 مو�شما  م��دار  وعلى 
بنظامها  ال��ب��ط��ول��ة  اإق��ام��ة  م��ن��ذ  االآن 
األيك�س فريج�شون  �شري  كان  احل��ايل، 
ملان�ش�شر  االأ����ش���ب���ق  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر 
يونايتد هو �شاحب العدد االأكرب من 
االنت�شارات يف اجلولة االأوىل من عمر 
نحو  الطويلة  الفرة  بحكم  امل�شابقة 

ربع قرن التي ق�شاها مع الفريق.
فريج�شون  ب���داأه���ا  م��و���ش��م   21 ويف 
امل�شابقة  يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شر  م��ع 
ب���ن���ظ���ام���ه���ا احل���������ايل، ح���ق���ق امل������درب 
اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي ال��ك��ب��ري ال���ف���وز يف 13 
الدوري  رابطة  اأك��دت  ح�شبما  مباراة، 

االإجنليزي.
وي����اأت����ي يف امل���رك���ز ال���ث���اين م���ن حيث 
امل����درب الربتغايل  االن��ت�����ش��ارات  ع���دد 
جوزيه مورينيو حيث بداأ 11 مو�شما 
9 م��ب��اري��ات، ويليه  ال��ف��وز يف  وح��ق��ق 
فعاليات  خا�س  ال��ذي  األ��ريدي�����س  �شام 
12 مو�شما وحقق  االأوىل يف  اجلولة 

الفوز يف 7 منها.
بن�شبة  االأم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
النجاح يف اجلولة االأوىل من امل�شابقة، 
ال�شدارة  وكلوب  ج��واردي��وال  يتقا�شم 
ح���ي���ث خ����ا�����س ك�����ل م���ن���ه���م���ا اجل���ول���ة 

االأوىل يف امل�شابقة يف 6 موا�شم وحقق 
بن�شبة  منها   5 يف  ال��ف��وز  منهما  ك��ل 
 %  82 % م��ق��اب��ل   83 بلغت  جن���اح 
الفرن�شي  % للمدرب  و80  ملورينيو 
 5 ج�����ريار ه��وي��ي��ه 4 ان���ت�������ش���ارات يف 
بلغت  فيما  االأوىل  باجلولة  مباريات 
 %  62 ل��ف��ريج�����ش��ون  ال��ن��ج��اح  ن�شبة 

فقط.
ليفربول  م�شوؤولية  توىل  كلوب  وكان 
قبل  اأي   -2016  2015 مو�شم  يف 
ت���ويل جوارديوال  م���ن  واح����د  م��و���ش��م 

�شيتي،  م��ان�����ش�����ش��ر  ت����دري����ب  م��ه��م��ة 
ليفربول  م��ع  يخ�س  مل  كلوب  ولكن 
نظرا  االأول  املو�شم  يف  البداية  �شربة 
خلفا  اأكتوبر  يف  امل�شوؤولية  توىل  الأن��ه 

للمدرب بريندان رودجرز.
وي���اأم���ل ك���ل م���ن ج����واردي����وال وكلوب 
بداية  ع��ن  غ��دا  ال��ق��رع��ة  ت�شفر  اأن  يف 
الفوز  اأجل حتقيق  �شهلة لفريقه من 
افتتاحية  م���ب���اري���ات   7 يف  ال�����ش��اد���س 
املوا�شم  ب��ال��دوري االإجن��ل��ي��زي خ��الل 

التي ق�شاها كل منهما مع فريقه.

املباريات  اأي من  ومل يخ�شر كلوب يف 
 5 يف  ف��از  حيث  ل��ه  ال�شت  االفتتاحية 
وتعادل يف واحدة وكانت اأمام واتفورد 
 2017 م���و����ش���م  اف���ت���ت���اح  يف   3-3

.-2018
ويف امل��ق��اب��ل، ف��از ج���واردي���وال ب���اأول 5 
مان�ش�شر  مع  له  افتتاحية  مباريات 
�شيتي ولكنه خ�شر يف املباراة ال�شاد�شة 
يف  توتنهام  اأم��ام   1-0 مفاجئ  ب�شكل 

افتتاح م�شريته باملو�شم املا�شي.
ي��������راود االأم��������ل حم���م���د �شالح  ك���م���ا 

قيا�شي  رق��م  تعزيز  يف  ليفربول  جنم 
املباريات  خ����الل  م���ن  اآخ����ر  وحت��ق��ي��ق 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م��ا يجعله يف  االف��ت��ت��اح��ي��ة 

حالة ترقب لقرعة البطولة اليوم.
مرمى  يف  ه����دف����ا  �����ش����الح  و�����ش����ج����ل 
املا�شي  اأغ�شط�س  يف  �شيتي  نورويت�س 
املا�شي  للمو�شم  االفتتاحية  باجلولة 
ليفوز ليفربول 3-0، وي�شبح �شالح 
يهز  ال��ب��ط��ول��ة  ت���اري���خ  يف  الع����ب  اأول 
ال�شباك يف املباراة االفتتاحية لفريقه 

بالبطولة يف 5 موا�شم متتالية.
اأي�شا  ال���ه���دف  ب��ه��ذا  واأ���ش��ب��ح ���ش��الح 
على بعد هدف واحد من معادلة رقم 
االأه���داف  ب��ع��دد  يتعلق  مثري  قيا�شي 
املباريات  يف  الع��ب  اأي  ي�شجلها  ال��ت��ي 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ف��ري��ق��ه ب��امل��و���ش��م حيث 
روين  وواي�������ن  ����ش���رير  اأالن  ي��ق��ت�����ش��م 
القيا�شي  الرقم  وفرانك المبارد هذا 
اأه��داف لكل منهما مقابل   8 بر�شيد 
ومثلها  االآن  حتى  ل�شالح  اأهداف   7
ف������اردي مهاجم  ج��ي��م��ي  ل��ل��م��خ�����ش��رم 
�شالح  �شيكون  ولهذا،  �شيتي.  لي�شر 
لقرعة  ترقب  اأي�شا يف حالة  وف��اردي 
الذي  الفريق  ملعرفة  اليوم  البطولة 
�شيواجهه كل منهما يف افتتاح م�شريته 

بالدوري املو�شم املقبل.

بوكيتينو قريب من مغادرة 
باري�س �صان جرمان

يف قرعة الدوري االإجنليزي اليوم.. 3 اأرقام 
قيا�صية تداعب جوارديوال وكلوب و�صالح

يف ح�شيلة مثرية لدوري اأمم اأوروبا

انت�صار تاريخي الأملانيا واملجر و�صقوط مبكر لفرن�صا واإجنلرتا

و���ش��ف م����درب ه��ن��غ��اري��ا، م��ارك��و رو����ش���ي، ف���وز ف��ري��ق��ه على 
لكرة  االأوروب��ي��ة  االأمم  دوري  يف  نظيفة  برباعية  اإجن��ل��را 

القدم الليلة املا�شية ب�"املعجزة".
على  يتعن  لكن  "معجزة"،  حقق  فريقه  اإن  رو���ش��ي،  وق��ال 
النتائج ال حتدث  هذه  مثل  الأن  بالتوا�شع  التحلي  العبيه 

كثريا.
حيث  مولينو،  ملعب  على  هدفن  ���ش��االي  روالن���د  و�شجل 
اأحلقت هنغاريا باإجنلرا اأ�شواأ هزمية على اأر�شها منذ 94 

عاما.

امل�شابقة  اإجنلرا يف  على  لهنغاريا  انت�شار  ثاين  ويعد هذا 
بعد فوزها -1�شفر يف بوداب�شت يف وقت �شابق هذا ال�شهر.

اأن  م��ن  م��ت��اأك��د  "اأنا  لل�شحفين  االإي���ط���ايل  امل����درب  واأف����اد 
اإجن��ل��را ح��ق��ا ب��ن االأف�����ش��ل يف ال��ع��امل وامل��ر���ش��ح��ن للفوز 
بكاأ�س العامل، لذا فاإن الفوز بهذه النتيجة �شيء يبدو وكاأنه 

معجزة".
ال�شعب  فمن  القدم،  كرة  "اإذا حدثت معجزة يف  واأ���ش��اف: 
التحلي  اإىل  بحاجة  ولكننا  �شعداء  نحن  لذلك  تتكرر.  اأن 

بالتوا�شع واإبقاء اأقدامنا على االأر�س".

وتعد هذه اأول مرة تخ�شر فيها اإجنلرا على اأر�شها باأربعة 
عندما   1953 ع��ام  ذاتهم  الهنغاريون  فعلها  منذ  اأه��داف 

فازوا 3-6.
"عندما  م�شيفا:  كمدرب،  ب�شمته  ترك  اأنه  رو�شي  واعترب 
اأنني  توليت املن�شب، قلت لرئي�س هنغاريا ورئي�س الوزراء، 
اأود اأن اأترك عالمة على وجودي قبل رحيلي. "اأعتقد اأنه يف 
اأنا متاأكد  اأم��وت  هذه املرحلة ميكن روؤي��ة العالمة. عندما 
من اأن املالعب يف هنغاريا �شتكون هناك دقيقة �شمت كاملة. 

"رويرز". نقلت  وفقما  هذا اإجناز عظيم بالن�شبة يل"، 

قاهر االإجنليز يعّلق على الفوز »املعجزة«

االأربعاء  اأم�س  ال�شوي�شري  العام  املدعي  مكتب  طلب 
م��ع وقف  اأ���ش��ه��ر  وث��م��ان��ي��ة  �شنة  مل���دة  ال�شجن  ع��ق��وب��ة 
والرئي�س  بالتيني  مي�شال  الفرن�شي  بحق  التنفيذ 
ال�شابق للفيفا ال�شوي�شري جوزيف بالتر، على خلفية 
االحتيال على االحتاد الدويل لكرة القدم من خالل 
مليوين  بقيمة  م��ربر  غ��ري  تعوي�س  على  احل�����ش��ول 

جنم  ل�شالح  ي���ورو(  مليون   1.8( �شوي�شري  فرنك 
كرة القدم ال�شابق.

بيلينت�شونا  يف  الفيدرالية  اجلنائية  املحكمة  وت�شدر 
قرارها يف 8 متوز-يوليو املقبل يف هذه الق�شية التي 
اأن  املمكن  من  حيث  للرجلن،  املهنية  احلياة  دم��رت 

ت�شل العقوبة اإىل ال�شجن ملدة خم�س �شنوات.

طلب بال�صجن �صنة و8 اأ�صهر بحق 
بالتيني وبالتر 



تخ�صع ل� 200 عملية بعدما ولدت بن�صف قلب
تدعي فتاة نيوزيلندية تبلغ من العمر 28 عاًما اأنها اأجرت اأكر 
ناق�س  بقلب  ول��دت  اأن  بعد  االآن،  200 عملية جراحية حتى  من 
مبقدار الن�شف. عانت جي�شيكا مانينغ من ثقوب يف جميع اأنحاء 
�شمامات  يف  متعددة  وت�شريبات  ال�شراين  يف  وال��ت��واء  ج�شدها، 
القلب، وهو ما اعترب خطراً على حياتها، حيث توقع االأطباء باأنها 
لن تعي�س طوياًل. وقالت جي�شيكا ملجلة جام بري�س اإن اأكرب عملية 
ربط  خاللها  مت  ج��راح��ة  ك��ان��ت  القلب  يف  لها  خ�شعت  ج��راح��ي��ة 
مكنها  ال��ذي  االأم��ر  اأن��ب��وب،  با�شتخدام  ال��رئ��وي  بال�شريان  القلب 
اأواخر �شن املراهقة، ولكن مبرور  من العي�س حياة م�شتقرة حتى 

الوقت ت�شببت هذه العملية يف م�شاكل يف الكبد.
اأم�شت جي�شيكا عيد ميالدها التا�شع ع�شر يف امل�شت�شفى ثم تعافت 
واأم�شت  القلب.  ق�شور يف  تعاين من  اأن  قبل  �شهر  ملدة  املنزل  يف 
االأ�شهر الثالثة التالية يف امل�شت�شفى وهي ت�شارع من اأجل البقاء 
على قيد احلياة. ويف �شن اخلام�شة والع�شرين، خ�شعت جي�شيكا 
لعملية زرع قلب وكبد، وجراحة لتنظيم �شربات القلب وجراحة 
رئوية طارئة. وبعد اأربعة ا�شابيع من عمليات الزرع، عانت جي�شيكا 
من �شكتة قلبية، مما اأدى اإىل دخولها يف غيبوبة ملدة ثالثة اأيام، 
االأمر الذي اأدى اإىل ارتخاء �شديد يف ع�شالت ج�شمها، وكان عليها 

تعلم كيفية التحرك مرة اأخرى.

اأول مطعم حتت املاء يف اأوروبا 
ل����زواره جتربة  ي��ق��دم  اأوروب����ا  امل���اء يف  اأول مطعم حت��ت   Under
يف  البحر  اأع��م��اق  تناول وجبات طعامهم حتت  خ��الل  فريدة من 
اأجواء �شاحرة. املطعم يقع يف بلدة ليندي�شني�س الرنوجية ويقدم 
لل�شيوف وجبات فاخرة بينما حتيط بهم احلياة البحرية الوفرية 
 Snøhetta �شركة  قبل  من  املطعم  ت�شميم  ومت  طبيعي.  ب�شكل 
غري  جتربة  لتوفري  م�شمم  وهو  والت�شميم،  املعمارية  للهند�شة 
ع��ادي��ة ل��ل��رواد وال�����ش��ي��وف. وق��د ال ت��ك��ون احل��ي��اة امل��زدح��م��ة حتت 
املاء على دراية مبا يحدث يف املطعم، ولكن يف النهاية، قد تتعلم 
ا اأن ي�شكن  ا التعاي�س معه. ومن املتوقع اأي�شً حيوانات البحر اأي�شً
ال�شعاب  مثل  اخلر�شانية  الق�شرة  يف  احليوانات  هذه  من  البع�س 
اأن  البحرية  احلياة  لبع�س  ميكن  حيث  اال�شطناعية  املرجانية 
�شميكة  خر�شانية  بجدران  نف�شه  الهيكل  وياأتي  لها.  م��اأوى  جتد 
بنافذة  يتميز  وه��و  وال�شغط،  ال�شدمات  حتمل  ميكنها  للغاية 
اأف��ق��ي��ة ك��ب��رية ب��ع��ر���س 11 م���ًرا وط���ول 3.4 م��ر ح��ي��ث ميكن 
البحر.  قاع  على  جميلة  بانورامية  باإطاللة  اال�شتمتاع  لل�شيوف 
اال�شتمتاع  بب�شاطة  ميكنك  اللذيذة،  الوجبات  تلك  ب��دون  وحتى 

باملنظر يف خمتلف الظروف اجلوية واملوا�شم.

هل اأجربت �صاكريا على االنف�صال عن بيكيه ؟
مبعلومات جديدة حول مو�شوع انف�شال الفنانة العاملية  �شاكريا  
عن حبيبها العب كرة القدم  جريارد بيكيه ، ك�شفت بع�س ال�شحف 
االإ���ش��ب��ان��ي��ة، اأن����ه ب��االإم��ك��ان اأن ت��ك��ون ���ش��اك��ريا اأج����ربت ع��ل��ى هذا 

االنف�شال.
بخيانة  �شكت  �شاكريا  اأن  املعلومات،  ه��ذه  قالت  التفا�شيل،  ويف 
هذه  لك�شف  خ��ا���ش��ة  حت��ق��ي��ق  ف��ري��ق  فعينت  ل��ه��ا،  بيكيه  ج����ريارد 
اخليانة، ليقوم اأحداً من هذه الفرقة بت�شريب اخلرب لالإعالم، ما 
ا�شطرها الإعالن االأمر على املالأ بعدها اأن و�شعها االإعالم حتت 
بيكيه كما  تتبع خطوات  التحري قد  وك��ان فريق  ال��واق��ع.  االأم��ر 

طلبت منه �شاكريا بالظبط، وك�شف خيانته لها و�شارع باإخبارها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

 كاتبة »كيف تقتلني زوجك« تدخل ال�صجن
اأ�شدرت حمكمة اأمريكية حكما بال�شجن مدى احلياة مع اإمكانية اإطالق ال�شراح امل�شروط، على امراأة بتهمة قتل 

زوجها، وذلك بعد اأن كتبت مقاال بعنوان: "كيف تقتلن زوجك"، الذي لفت اأنظار ال�شرطة اإليها.
واأُدينت نان�شي برويف )71 عاما(، بارتكاب جرمية قتل من الدرجة الثانية يف 25 مايو، بعد حماكمة ا�شتمرت 7 
 25 اإمكانية االإفراج امل�شروط بعد  اأن احلكم ال�شادر �شدها يت�شمن  KGW-TV، االثنن،  اأ�شابيع. وذكرت قناة 
عاما يف احلجز. وقال ممثلو االدعاء اإن برويف اأطلقت النار على زوجها دان برويف )63 عاما(، داخل معهد اأوريغون 

للطهي حيث كان يعمل، عام 2018، الأنها كانت �شتك�شب مبلغا ماليا ب�شبب التاأمن على احلياة الذي كان ميلكه.
ولفتت الق�شية االنتباه عامليا، ب�شبب املقال الذي كتبته برويف قبل �شنوات، بعنوان "كيف تقتلن زوجك"، الذي مل 

ُي�شمح به كدليل يف املحاكمة.
وعلى مدونتها، و�شفت برويف 5 دوافع رئي�شية ميكن اأن ت�شتخدمها يف رواية عن قتل الن�شاء الأزواجهن، باالإ�شافة 
اإىل �شل�شلة من اأ�شلحة القتل. كما قالت اإن ا�شتخدام ال�شم "لي�س فكرة جيدة"، م�شيفة: "من يريد اأن يجل�س مع 

زوج مري�س؟".
واأخرب االدعاء املحلفن اأن الزوجن كانا يواجهان �شعوبات مالية يف وقت القتل، واأو�شح اأنها ا�شرت �شالحا، وفق 
ما ذكرت �شحيفة "غارديان" الربيطانية. من جانبه، جادل حمامي برويف باأن اأدلة الوالية كانت "ظرفية"، وطعن 

يف مزاعم املتاعب املالية وقدم �شهودا �شهدوا باأن عالقة الزوجن كانت "قوية وحمبة".
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ب�صبب واقعة الزفاف.. اتهام ر�صمي لطليق بريتني �صبريز
بعد اأن حاول اقتحام حفل زفاف طليقته، جنمة البوب االأمريكية بريتني 
األك�شاندر،  األ��ن  جلي�شون  ر�شميا  اتهاما  اأمريكية  حمكمة  وجهت  �شبريز، 
بارتكاب "جناية مطاردة"، بعد اخلطوة التي قام بها ونقلها ببث حي عرب 
اإن�شتغرام. وكانت بريتني �شبريز وخطيبها �شام اأ�شغري، ي�شتعدان للزواج 
عندما  كاليفورنيا،  ب��والي��ة  اأوك�����س  ث��اوزن��د  يف  منزلها  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم 
الطفولة  �شديق  األك�شاندر،  جي�شون  حماولة  ب�شبب  االإج����راءات  توقفت 
جدا  وج��ي��زة  لفرة  تزوجته  التي  ع��ام��ا،   40 العمر  م��ن  البالغة  للمغنية 
عام 2004، اقتحام احلدث، مما ا�شتدعى تدخل ال�شرطة. وبح�شب وثائق 
بارتكاب  األك�شاندر  اُتهم  فينتورا،  مقاطعة  حمكمة  عن  ���ش��ادرة  ق�شائية 
والتخريب  الغري  ممتلكات  على  التعدي  تهم  عن  ف�شال  م��ط��اردة،  جناية 
وال�شرب. ودفع زوج �شبريز ال�شابق املتحدر من لويزيانا والبالغ من العمر 
40 عاما، والذي مثل اأمام املحكمة عرب تطبيق "زوم" من ال�شجن، برباءته 

يف التهم املوجهة اإليه، ح�شب ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
ياردة   100 بعد  على  البقاء  األك�شندر  على  يفر�س  اأم��را  القا�شي  واأ���ش��در 

)91.4 مرا( من �شبريز، كما مت حتديد الكفالة مببلغ 100 األف دوالر.
واأبدى حمامي �شبريز، ماثيو روزينغارت، "�شروره" بالطريقة التي تعاملت 
بها ال�شرطة مع ت�شلل األك�شاندر اإىل حفل الزفاف، قائال: "هذا اأمر خطري 

لقد كان ت�شلال كما راأينا جميعا ب�شكل �شادم".

نتفليك�س تخطط مل�صابقة واقعية م�صتوحاة من لعبة احلبار
االأكر  اجلنوبي  الكوري  احلبار"،  "لعبة  جيم(  )�شكويد  م�شل�شل  يعد  مل 
بعد  خ��ي��ايل،  تلفزيوين  م�شل�شل  جم��رد  نتفليك�س،  �شبكة  على  م�شاهدة 
على  لها  واقعية  مناف�شة  "الأكرب  االأخ�شر  ال�شوء  البث  خدمة  اأعطت  اأن 

االإطالق" حتت ا�شم "لعبة احلبار: التحدي".
لكن وعلى خالف امل�شل�شل الذي تكون فيه الرهانات على احلياة اأو املوت، 
فاإن اأ�شواأ م�شري ممكن يف امل�شابقة التي ت�شم 456 العبا �شيكون اخلروج 
دوالر،  مليون   4.56 قيمتها  تبلغ  التي  اجلوائز  على  احل�شول  دون  منها 
برامج  ت��اري��خ  ج��ائ��زة مببلغ مقطوع يف  اأك��رب  اإن��ه��ا  نتفليك�س  تقول  وال��ت��ي 
الواقع التلفزيونية. واأ�شبح "لعبة احلبار" اأكر امل�شل�شالت م�شاهدة على 
امل�شل�شل  ويتناول   .2021 �شبتمرب  يف  عر�شه  بداأ  عندما  نتفليك�س  من�شة 
ق�شة مت�شابقن يعانون �شائقة مالية ويلعبون األعاب اأطفال للح�شول على 

فر�شة لك�شب مبالغ مالية تغري حياتهم.
وقالت نتفليك�س اإن املو�شم االأول يحمل الرقم القيا�شي باعتباره امل�شل�شل 
االأكر �شعبية على ال�شبكة على االإطالق، حيث بلغ حجم م�شاهداته اأكر 

من 1.65 مليار �شاعة يف اأول 28 يوما.
املكونة من ع�شر حلقات  الواقع االفرا�شي  اأن م�شابقة  نتفليك�س  وذكرت 

مايكرو�صوفت حتيل اإنرتنت 
اإك�صبلورر اإىل التقاعد

توقفت  االأرب��ع��اء،  اأم�س  من  اعتبارا 
دعمها  "مايكرو�شوفت"  ����ش���رك���ة 
"اإنرنت  ال�������ش���ه���ري  ل��ل��م��ت�����ش��ف��ح 
اإك�شبلورر" والذي كان مهيمنا على 
ال�شاحة يف ي��وم م��ن االأي���ام وم��ا زال 
حتى  يع�شقونه  اأنهم  يدعي  البع�س 
"اإنرنت  ت��ع��ل��ي��ق  ي��ك��ن  ومل  االآن. 
قالت  ف��ق��د  م���ف���اج���اأة،  اإك�شبلورر" 
اإنها  ع����ام  ق��ب��ل  "مايكرو�شوفت" 
عام  يونيو   15 يف  ب��ه  العمل  �شتعلق 
اإىل  امل�����ش��ت��خ��دم��ن  دف���ع  م��ا   ،2022
مت�شفح "مايكرو�شوفت اإيدج" الذي 
ووف���ق مدير   .2015 ع���ام  اأط��ل��ق يف 
برنامج "مايكرو�شوفت اإيدج"، �شون 
ليندر�شاي، فاإن "مايكرو�شوفت اإيدج 
لي�س فقط جتربة ت�شفح اأ�شرع واأكر 
اأمانا وحداثة من اإنرنت اإك�شبلورر، 
اأحد  اأي�شا على معاجلة  قادر  ولكنه 
التوافق  وه��ي  الرئي�شية  ال�����ش��واغ��ل 
القدمية".  والتطبيقات  املواقع  مع 
حول  امل�شتخدمن  اآراء  وانق�شمت 
اإىل  اإك�شبلورر"  "اإنرنت  اإح���ال���ة 
البع�س  و����ش���ف���ه  ح���ي���ث  ال���ت���ق���اع���د، 
ب��اأن��ه م��ل��يء ب��االأخ��ط��اء وغ���ري اآمن، 
اآخ���روه م�شدر حنن  اع��ت��ربه  بينما 
التطبيق  مع  ذكرياتهم  ي�شتعيدون 
وفقما  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  يف 
وكانت  بر�س".  "االأ�شو�شيتد  ذك��رت 
االأول  االإ����ش���دار  "مايكرو�شوفت" 
 ،1995 ع��ام  اإك�شبلورر  اإن��رن��ت  من 
االأمريكية  ال���ع���دل  وزارة  ورف���ع���ت 
ال�شركة يف عام  دعوى ق�شائية �شد 
مر�شوم  انتهكت  اإنها  قائلة   ،1997
مطالبة  خ��الل  م��ن  �شابقا  م��واف��ق��ة 
با�شتخدام  احل���وا����ش���ي���ب  ���ش��ان��ع��ي 
ال�شتخدام  ك�������ش���رط  م��ت�����ش��ف��ح��ه��م 

فرقة بي تي اإ�س 
تعلن عن ا�صرتاحة 

ال�شهرية  بوب  الكاي  فرقة  اأعلنت 
"ا�شراحة"  ع��ن  اإ�س"  ت��ي  "بي 
من  لكل  ليت�شنى  "منهكة"،  الأنها 
ال�شبعة الركيز  ال�شباب  اأع�شائها 
على م�شريته اخلا�شة بعد النجاح 
مليارات  ت��دّر  التي  للفرقة  العاملي 
الكوري  االقت�شاد  ال��دوالرات على 
الرئي�س  ا�شتقبال  وكان  اجلنوبي. 
االأم������ريك������ي ج����و ب����اي����دن اأخ�������رياً 
الكورية  ال�شبعة  الفتيان  لفرقة 
منرب  من  التنديد  بغية  اجلنوبية 
التي  بالعن�شرية  االأبي�س  البيت 
الواليات  يف  االآ�شيوين  ت�شتهدف 
مدى  على  وا�شحاً  دلياًل  املتحدة 
ت���اأث���ريه���ا ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ق�����ش��م من 

ال�شباب املعومل.
وكان لالإعالن عن هذه اال�شراحة 
، وجاء خالل ماأدبة ع�شاء  وقع مدوٍّ
الذكرى  يف  االإن��رن��ت  ع��رب  ُنقلت 
املوؤلفة  الفرقة  لتاأ�شي�س  التا�شعة 
ع�شرينين،  ف��ن��ان��ن  ���ش��ب��ع��ة  م���ن 
2021 عائدات تفوق  وحققت عام 
الذي  امل��ح��ت��وى  م��ن  دوالر  امل��ل��ي��ار 
ومبيعات  االإن���رن���ت  ع��ل��ى  ت��وف��ره 

األبوماتها.
وُتعترب "بي تي اإ�س" اأي�شاً م�شخة 
ملليارات الدوالرات القت�شاد بلدها 

كوريا اجلنوبية.
اإم"  "اآر  ال��ف��رق��ة  ع�����ش��و  واأو�����ش����ح 
اأن����ه وزم�����الءه،  ال��ب��ال��غ 27 ع���ام���اً 
بعد تر�شيحهم مرات عدة جلوائز 
ل�شناعة  امل��خ�����ش�����ش��ة  "غرامي" 
عادوا  "ما  االأم��ريك��ي��ة،  املو�شيقى 
ال���ف���رق���ة التي  ي���ع���رف���ون م����ا ه����ي 
بع�س  اأن  م�����ش��ي��ف��اً   ، ي�شكلونها" 

االأع�شاء "مرهقون".

يامن مّناعي يفوز بجائزة 
اأوراجن للكتاب يف اأفريقيا 

بجائزة  مّناعي  ي��ام��ن  التون�شي  ال��روائ��ي  ف��از 
اأبيم"  "بيل  اأفريقيا" عن  يف  للكتاب  "اأوراجن 
بالفرن�شية تدور  رواية  )هاوية جميلة(، وهي 
اأح���داث���ه���ا ح���ول م���راه���ق م���ن م��ن��ط��ق��ة تون�س 

العا�شمة يثور على اأ�شرته وجمتمعه وعامله.
واجلائزة التي ت�شّلمها مّناعي خالل حفل اأقيم 
يف دكار م�شاء الثالثاء تكافئ منذ 2019 رواية 
كتبها كاتب اأفريقي باللغة الفرن�شية ون�شرها 
القاّرة. ونا�شر رواي��ة مّناعي هو دار  نا�شر من 

"اإليزاد" التون�شية.
ومّناعي )42 عاماً( مهند�س يعي�س يف فرن�شا 
منذ اأن كان عمره 18 عاماً. و"بيل اأبيم" رواية 
ق�شرية ت�شّور العنف االأ�شري الذي يعاين منه 
التون�شين، وذلك من  ال�شّبان  ق�شم كبري من 
عاماً   15 العمر  م��ن  يبلغ  �شبي  ق�شة  خ��الل 

�ُشجن لقتله والده.

عري�س يتهور وي�صرب عرو�صه اأمام اجلميع
اأثار مقطع م�شور اأظهر اإقدام عري�س على �شرب عرو�شه 
يف ح��ف��ل زف��اف��ه��م��ا، غ�شب امل��ت��اب��ع��ن ع��ل��ى ت��وي��ر، فيما 

و�شفوه باأنه عنف غري مقبول على االإطالق.
اأمام  من�شة  على  واق��ف��ن  ال��ع��رو���ش��ن  الفيديو  واأظ��ه��ر 
االأ�شدقاء والعائلة خالل حفل الزفاف، لي�شدم العري�س 

احلا�شرين ب�شرب عرو�شه على راأ�شها ب�شدة.
وق��ال��ت امل��ح��ام��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق االإن�����ش��ان ليلى 
يف  مبا�شرة  العرو�س  العري�س  "�شرب  �شيتبك:  ن��ازك��ول 
اأم���ام ال�شيوف واالأق����ارب وال��ع��ائ��الت من  ال��زف��اف  حفل 
اأن يدافع  اأح���د  ي��ح��اول  اأح���د، ومل  اجل��ان��ب��ن، مل يوقفه 
عنها". وو�شف املتابعون احلادثة بالرهيبة واملروعة، يف 
حن راأى اآخرون اأن العنف �شد الن�شاء والفتيات هو اأمر 
موؤ�شف وحمرج، ولكنه جزء ال يتجزاأ من عادات وتقاليد 

وثقافة بع�س املناطق.

اإنقاذ طفل علق يف بئر 4 اأيام 
اأنقذت فرق االإغاثة الهندية م�شاء الثالثاء �شبياً اأ�شماً 
واأبكماً يبلغ ع�شر �شنوات علق داخل بئر الأربعة اأيام و�شط 

الهند، على ما اأعلنت ال�شطات املحلية.
�شيقة  بئر  يف  اجلمعة  �شقط  �شاهو  راه��و  الطفل  وك��ان 
جداً يبلغ عمقها 24 مراً عندما كان يلعب يف جوار بيته 

الواقع يف والية ت�شاتي�شغار و�شط البالد.
وغّرد رئي�س وزراء الوالية بوبي�س باغيل عرب توير اّن 
"بف�شل �شلوات اجلميع  البئر �شليماً  اأُخ��رَج من  ال�شبي 

وجهود فرق االإغاثة احلثيثة".
وقال رئي�س االإدارة املحلية جيتندرا �شوكال لل�شحافين 
نحياًل"  اأ�شبح  لكّنه  احلياة  قيد  "على  �شاهو  راه��ول  اإّن 

و"ُنقل اإىل اأحد امل�شت�شفيات" يف املنطقة املجاورة.
واأ�شاف "ُر�شد ثعبان يف البئر لكّن ال�شبي اأظهر �شجاعة 
وا�شتعانت  اإنقاذه".  عملية  اأثناء  هادئاً  وبقي  ا�شتثنائية 
ف��رق االإغ��اث��ة ب���اآالت حت��ري��ك ال��رب��ة وراف��ع��ات وحفرت 
الع�شكرين.  للبئر مب�شاعدة جمموعة من  موازياً  نفقاً 
اجلوية  االأح����وال  �شوء  اأّن  املحلية  ال�شلطات  واأو���ش��ح��ت 
اأف����اع وع���ق���ارب و���ش��خ��ور �شديدة  اإىل وج����ود  ب��االإ���ش��اف��ة 
اأع���اق���ت كلها ع��م��ل��ي��ات احل��ف��ر واأّخ�����رت جهود  ال�����ش��الب��ة 
فيجاي  جنجغري  منطقة  �شرطة  ق��ائ��د  وك���ان  االإن���ق���اذ. 
اأّن كامريات  اإىل  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  اأ���ش��ار  اأغ�����راوال 
ا�شُتخدمت ملراقبة و�شع ال�شبي وحتركاته خالل عملية 
��ل ح����وادث مم��اث��ل��ة يف القرى  االإن���ق���اذ. وع����ادة م��ا ُت�����ش��جَّ

الهندية ي�شكل االأطفال �شحاياها.

البالوعات �صرقة  حادثة  يف  �صجن  �صنوات   10
حادثة  م��وؤخ��را،  امل�شرية،  االإ�شكندرية  حمافظة  �شهدت 
حديديا  غ��ط��اء  ���ش��رق  �شخ�س  ب��اإح��ال��ة  متثلت  غ��ري��ب��ة، 
والتي  اجل��ن��اي��ات،  حمكمة  اإىل  �شحي،  ���ش��رف  لبالوعة 
اأ�شدرت حكما قا�شيا. وقال م�شدر اأمني ملوقع "�شكاي نيوز 
عربية"، اإن �شخ�شا �شبط وبحوزته غطاء بالوعة �شرف 

�شحي يف دائرة ق�شم �شرطة الدخيلة باالإ�شكندرية.
ووفق امل�شدر فقد اعرف املتهم ب�شرقة الغطاء من فوق 
الدخيلة،  يف  �شم�س  ع��ن  ب�����ش��ارع  �شحي  ���ش��رف  ب��ال��وع��ة 
واأنه كان يف طريقه لت�شليمه ل�شخ�س اآخر لبيعه مقابل 

ح�شوله على مبلغ مادي.

مكمل ثوري ي�صاعد على التخل�س من ال�صخري
اإذا كنت قد جربت كل �شيء من بخاخات االأنف اإىل 
مو�شعات االأنف وما زلت تعاين من ال�شخري، فقد 

.“Rad Zzz” تكمن االإجابة يف مكمالت النوم
م تطوير اأقرا�س ”Rad Zzz“ اليومية بوا�شطة 
النوم  يف  متخ�ش�س  وه���و  رادف�����ار،  دار  ال��دك��ت��ور 
االأمريكية  االأكادميية  يف  وع�شو  اأ�شنان  وطبيب 
 “Rad Zzz” تركيبة  تتكون  والتنف�س.  للنوم 
الطبيعية  امل��ك��ون��ات  م��ن جميع  ق���وي  م��زي��ج  م��ن 
ب�شكل  ال����ن����وم  ع���ل���ى  ت�������ش���اع���دك  اأن  مي���ك���ن  ال���ت���ي 
اأط������ول، وتقليل  ل���ف���رة  ن��ائ��م��اً  اأ�����ش����رع، وال���ب���ق���اء 
وت�شاعدك  وال�شخري  النوم  اأثناء  التنف�س  توقف 
وتقول  باالنتعا�س.  ت�شعر  واأن��ت  اال�شتيقاظ  على 
”راد هيلث“  امل��راج��ع��ات ع��ل��ى م��وق��ع  امل��ئ��ات م��ن 
حياة  غ���ريت  اإن��ه��ا  االإل���ك���روين   Rad Health
املوقع:  متابعات  اإحدى  قالت  امل�شتخدمن، حيث 
النوم،  اأثناء  التنف�س  توقف  من  يعاين  ”خطيبي 
وبداأ يف اأخذ اأقرا�س Rad Zzz يف الليل وخالل 

اأ�شابيع قليلة بداأنا نالحظ فرًقا.
وقال اآخر اإن هذا هو املنتج االأول الذي جنح منذ 

حياتي  ط��وال  عانيت  ”لقد  كتب:  حيث  �شنوات، 
اأعاين  ذلك  ع��الوة على  النوم.  من احلرمان من 
من توقف التنف�س اأثناء النوم. لقد كنت اأ�شتخدم 
منتجات خمتلفة على مر ال�شنن دون جناح. اإما 
اأنها لي�شت طبيعية اأو اأنها ال تعمل. هذا هو املنتج 
االأول الذي �شاعدين على النوم طوال الليل دون 
اأن اأ�شتيقظ“ اأحد املكونات الرئي�شية يف العقار هو 
ال�شي�شتن، الذي ي�شاعد ب�شكل طبيعي على طرد 
املخاط يف ممرات التنف�س. يف الدرا�شات ال�شريرية، 
ثبت اأنه ي�شاعد يف تقليل توقف التنف�س اأثناء النوم 
حم�س  وهو  الليثيانن،  ا  اأي�شً وهناك  وال�شخري. 
االأخ�شر  ال�شاي  م��ن  طبيعي  ب�شكل  ي��اأت��ي  اأميني 
وم�شاعدة  ال��ذه��ن��ي��ة  اال����ش���رخ���اء  ح��ال��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ج�شمك على الدخول يف املرحلة االأوىل من النوم. 
تعمل هذه العنا�شر جنًبا اإىل جنب مع امليالتونن 
اأ�شرع  ب�شكل  النوم  على  ي�شاعدك  اأن  ال��ذي ميكن 
وجذر ع�شبة الهر، وهو ع�شب ي�شاعد على حت�شن 
ما  وفق  القلق،  وتقليل  اال�شرخاء  وتعزيز  النوم 

اأوردت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

فران دري�شر خال ح�شورها حفل تكرمي جائزة AFI Life Achievement يف لو�س اأجنلو�س.  رويرتز
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اأفادت و�شائل اإعالم عاملية اأن النجمة  ريهانا  هي املراأة االأكر دخال يف عام 2022، 
اإذ اأ�شارت امل�شادر اإىل اأن ثروتها باتت تبلغ تقريبا 1.4 مليار دوالر اأمريكي، وبذلك 

فقد �شبقت زميالتها الفنانات مثل  جينيفر لوبيز  و ليدي غاغا  وغريهما.
على �شعيد اآخر تخطط ريهانا للعودة اإىل بلدها االأ�شلي بربادو�س لتعي�س برفقة 

طفلها ووالده مغني الراب اآي�شاب روكي.
م�شلحة  اأج��ل  م��ن  ذل��ك  ق��ررت  ريهانا  ف���اإَنّ  �شحفية  م�شادر  نقلت  م��ا  وبح�شب 
اأن يكرب طفلها هناك،  اأنها حتب بلدها، وترغب يف  املولود حديثاً، حيث  طفلها 
اأن تدخل  التي مّرت بها وعا�شتها يف طفولتها قبل  التجربة نف�شها  واأن متنحه 

عامل االأعمال التجارية.


