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رئي�س الدولة يبداأ االثنني 
املقبل زيارة دولة لفرن�سا

•• اأبوظبي-وام:

يبداأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
للجمهورية  دول��ة  زي��ارة   .. اجل��اري  يوليو   18 املقبل  االثنني  ي��وم  اهلل 

الفرن�شية ال�شديقة.
ي��ب��ح��ث ���ش��م��وه خ���ال ال���زي���ارة م��ع ف��خ��ام��ة اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة.. ع��اق��ات ال�����ش��داق��ة واآف����اق ال��ت��ع��اون والعمل 
امل�شرتك يف خمتلف اجلوانب خا�شة يف جماالت طاقة امل�شتقبل و تغري 
قطاعات  يف  التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  املتقدمة  التكنولوجيا  و  املناخ 
ال�شاملة  االإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  �شوء  يف  والف�شاء  والثقافة  التعليم 

التي جتمع دولة االإمارات وفرن�شا.
والدولية  االإقليمية  امل�شتجدات  و  الق�شايا  جممل  اجلانبان  يناق�س  و 

التي تهم البلدين و �شبل تعزيز االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

االإعالم الرو�سي يربز مقتطفات من كلمة رئي�س الدولة
•• مو�سكو-وام:

وجهها  ال��ت��ي  بالكلمة  ك��ب��ريا  اهتماما  الرو�شية  االإع���ام  و�شائل  اأب���دت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
 MIGNEWS اأم�س االأول االأربعاء. و نقلت وكالة اأنباء ريا نوفو�شتي و
الرو�شية لاأنباء و غريهما من و�شائل االإعام يف رو�شيا اأم�س مقتطفات 
موا�شلة  خالها  اأك��د  التي  و  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كلمة  م��ن 
را�شخة من  اأ�ش�س  العامل على  تعزيز عاقاتها مع دول  االإم���ارات  دول��ة 
�شراكات  الإقامة  وال�شعي  البّناء  التعاون  و  امل�شداقية  و  التعامل  ح�شن 
ا�شرتاتيجية نوعية مع خمتلف الدول اإىل جانب تر�شيخ مكانة الدولة 
مزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً الأمن الطاقة العاملي كونه العمود الفقري 

لتمكني النمو و التطور االقت�شادي العاملي.
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•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
حفظه اهلل اأن دولة االإم��ارات توا�شل نهجها الرا�شخ يف دعم كل خطوة 
انطاقاً  ال��دول..  بني  البناء  امل�شرتك  التعاون  و  التعاي�س  تعزيز  نحو 
واالزدهار  والتنمية  واال�شتقرار  ال�شام  يف  ال�شعوب  بحق  اإميانها  من 

وحتقيق م�شتقبل اأف�شل الأجيالها.
وقال �شموه اإن ال�شراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات املتداخلة 
التي يواجهها العامل اليوم واأهمها اأمن الغذاء والطاقة و تغري املناخ و 

الرعاية ال�شحية.
واأ�شاف �شموه اأن دولة االإمارات توؤمن باأن االقت�شاد هو ال�شبيل االأمثل 
و  احلكومات  متتلك  عندما  خا�شًة  والتقدم  االأم��ن  و  ال�شام  لتحقيق 

ال�شعوب االإرادة لبناِء ال�شراكات ومواجهة التحديات.
 I2U2 و اأ�شاف �شموه �� خال م�شاركته عن بعد يف قمة قادة جمموعة
االأمريكية وجمهورية  املتحدة  الواليات  و  االإم���ارات  دول��ة  ت�شم  التي   ��
الهند واإ�شرائيل: اأن هذا ما جت�شده امل�شاريع االأوىل ملجموعتنا الرباعية 
و ال��ت��ي ت��رك��زت يف ق��ط��اع��ات ال��غ��ذاء وال��زراع��ة ال��ذك��ي��ة مناخياً وطاقة 

ال�شم�س والرياح وو�شائل تخزين الطاقة.
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبد اهلل  �شمو  �شموه بح�شور  اأع��رب  و 
اخلارجية و التعاون الدويل عن متنياته باأن ت�شكل املجموعة الرباعية 
منوذجا ملحبي ال�شام و االزدهار و دليا على الفر�ِس الكبرية ال�شائعة 
التي تخلفها النزاعات و يبددها التطرف االأعمى على ح�شاب ال�شعوب 

املتطلعة للحياة.
كما �شارك يف القمة فخامة جو بايدن رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية 
يائري  ومعايل  الهند  جمهورية  وزراء  رئي�س  م��ودي  ناريندرا  ومعايل 

البيد رئي�س وزراء اإ�شرائيل.
)ن�س كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.. �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

رجال االإنقاذ يزيلون االأنقا�س من مبنى مدمر يف اأعقاب غارة مبدينة فينيت�شيا االأوكرانية   )ا ف ب(

جندي يحر�س ق�شر الرئا�شة عقب اخائه من املتظاهرين )رويرتز(

 : I2U2 خالل م�شاركته بقمة قادة جمموعة

رئي�س الدولة: ال�سراكات واالقت�ساد هما ال�سبيل ملواجهة التحديات التي ي�سهدها العامل

رئي�س الدولة خال م�شاركته عن بعد يف قمة قادة جمموعة I2U2     )وام(

ماكرون: رو�شيا ت�شتخدم الغاز �شالح حرب

�سربات رو�سية على مدينة فينيت�سيا و�سط اأوكرانيا
متظاهرو �سريالنكا يخلون الق�سر 

الرئا�سي.. واجلي�س يلوح با�ستخدام القوة

القوة خيار ملواجهة التهديدات واإيران
بايدن والبيد يوقعان اإعالن 

القد�س لالأمن وتر�سيخ العالقات 
•• القد�س-وكاالت:

اإ�شرائيل،  اأم�س، غداة و�شوله اإىل  كّثف الرئي�س االأمريكي، جو بايدن، 
ال�شاخنة، كما  امللفات  االإ�شرائيليني، وبحث معهم  القادة  حمادثاته مع 
مت التوقيع على اإعان القد�س الذي ر�ّشخ التعاون بني الواليات املتحدة 

والدولة العربية.
اإ�شرائيل، برئي�س حكومة  اإىل  الثاين لو�شوله  اليوم  بايدن يف  واجتمع 
ت�شريف االأعمال اجلديد، يائري البيد، وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفني 
خال  املتحدة  ال��والي��ات  االإ�شرائيلي.جددت   � االأم��ريك��ي  االإع��ان  على 
وقوة  اإ�شرائيل  باأمن  التزامها  االإ�شرائيلي  االأم��ريك��ي  االإع��ان  توقيع 
االإيرانية  التهديدات  ب��ردع  وا�شنطن  ال��ت��زام  االإع���ان  اأك��د  كما  ردع��ه��ا. 
االإعان  واأ�شار  ن��ووي.  �شاح  بامتاك  ال�شماح لطهران  النووية وعدم 
�شت�شتخدم  وا�شنطن  اأن  اإىل  ال�شدد  ذات  يف  االإ�شرائيلي،   - االأم��ريك��ي 
قوتها ل�شمان عدم امتاك اإيران �شاحاً نووياً. كما اأو�شح االإعان اإىل 

اأن وا�شنطن ملتزمة بالعمل مع ال�شركاء ملواجهة العدوان االإيراين.
منذ  الطرفان  مثله  ي�شهد  مل  وال��ذي  االإ�شرائيلي،  االأمريكي  االإع��ان 
وركيزة  اأم��ريك��ا  مل�شالح  ���ش��روري  اإ�شرائيل  اأم��ن  اأن  على  اأك��د  عقدين، 
الدفاع  تقنيات  يف  التعاون  على  التفاهم  �شكل  كما  االإقليمي.  لاأمن 
الدولتني. كما  املوقع بني  االإع��ان  املتطورة حم��ورا مهما من حم��اور 
اأ�شار االإعان اإىل �شرورة التعاون يف اأنظمة اأ�شلحة الليزر عالية الطاقة 

للدفاع عن اإ�شرائيل.

•• الريا�س-وكاالت:

ر�شاد  اليمني،  الرئا�شي  ال��ق��ي��ادة  جمل�س  رئي�س  ت��وج��ه 
العليمي، اأم�س اخلمي�س، اإىل ال�شعودية الإجراء حمادثات 
رفيعة على هام�س اأعمال القمة العربية االأمريكية، التي 
ت�شت�شيفها مدينة جدة ال�شبت املقبل، بح�شور الرئي�س 
االأمريكي، وقادة دول جمل�س التعاون، وم�شر، واالأردن.

الزيارة  اإن  ال��ر���ش��م��ي��ة،  اليمنية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اليمنية،  االأو����ش���اع  حم��وره��ا  ه��ام��ة  ن��ق��ا���ش��ات  تت�شمن 
لتحقيق  عليها  والبناء  القائمة  الهدنة  متديد  وفر�س 

املرجعيات  مب��وج��ب  ال���ب���اد  يف  واال����ش���ت���ق���رار  ال�����ش��ام 
الوطنية، واالإقليمية والقرارات الدولية ذات ال�شلة.

الر�شمي  املوقف  �شيعر�س  العليمي  الرئي�س  اأن  وذك��رت 
جماعة  لدفع  املطلوبة  واجلهود  ال�شام،  م��ب��ادرات  من 
احل��وث��ي��ني امل��دع��وم��ة م���ن اإي�����ران ل��ل��ت��ع��اط��ي اجل����اد مع 
اليمن،  يف  ال�شيا�شية  العملية  الإحياء  ال�شانحة  الفر�س 

واإنهاء املعاناة االإن�شانية االأ�شواأ يف العامل.
واأ�شارت اإىل اأن مباحثات رئي�س جمل�س القيادة الرئا�شي، 
جانب  اإىل  امل��وح��د  ال����دويل  امل��وق��ف  ت��ع��زي��ز  اإىل  تتطلع 

ال�شعب اليمني، وقيادته ال�شرعية

•• عوا�سم-وكاالت:

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  ق��ال 
اإن رو�شيا  اأم�س اخلمي�س،  ماكرون 
ت�شتخدم الغاز �شاح حرب وعلينا 

اال�شتعداد للتخلي عنه.
واأك�����د ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي خال 
اأوروبا  على  اأن  تلفزيونية  مقابلة 
اال�شتعداد النقطاع كامل اإمدادات 

الغاز الرو�شي.
الطاقة  ت�شتخدم  رو�شيا  واأ�شاف: 
كما ت�شتخدم الغذاء ك�شاح حرب. 
ل�شيناريو  ال��ي��وم  ن�شتعد  اأن  يجب 
عن  اال���ش��ت��غ��ن��اء  ف��ي��ه  علينا  يتعني 
نقلت  ح�شبما  كليا،  الرو�شي  الغاز 

فران�س بر�س.
الفرن�شية،  احل���ك���وم���ة  وت�����ش��ت��ع��د 
الغاز  الإم�����������دادات  ك���ام���ل  ل���وق���ف 
الرو�شي، وهو ما تعتربه االحتمال 
خططها  يف  ت���رج���ي���ح���ا  االأك���������ر 
وزير  اأو�شح  ما  ح�شب  امل�شتقبلية، 
مري،  ل��و  ب��رون��و  الفرن�شي،  املالية 

االأحد.
امل���ئ���ة من  17 يف  ح�����وايل  وي����اأت����ي 
اإم��دادات الغاز لفرن�شا من رو�شيا، 
الغاز  اع���ت���م���ادا ع��ل��ى  اأق�����ل  ل��ك��ن��ه��ا 
الرو�شي من بع�س جريانها، وُتعد 

•• كوملبو-وكاالت:

�شريانكا،  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  ب���داأ 
من  االن�شحاب  اخلمي�س،  اأم�����س 
ا�شتولوا  التي  احلكومية  املباين 
الع�شكرية  القوات  وع��ززت  عليها 
االأم�����ن ح���ول ال���ربمل���ان، م���ا اأدى 
يعاين  ب��ل��د  يف  ه�����س  ه�����دوء  اإىل 
من االنهيار االقت�شادي والفراغ 

ال�شيا�شي.
واأك����د اجل��ي�����س ال�����ش��ري��ان��ك��ي اأن 
القوة  با�شتخدام  تفوي�شا  لديه 
العامة،  امل��م��ت��ل��ك��ات  ت��دم��ري  مل��ن��ع 
ال���و����ش���ع  ت������ط������ورات  وذل���������ك يف 
تعي�شه  ال��ذي  ال�شعب  ال�شيا�شي 

�شريانكا.
ويف وقت �شابق، اأعلن املتظاهرون 
املعار�شون للحكومة يف �شريانكا 
الرئي�س  منزل  اقتحموا  والذين 
نهاية  راج���اب���اك�������ش���ا  غ���وت���اب���اي���ا 
اأنهم �شيغادرون  االأ�شبوع املا�شي، 
املباين الرئا�شية التي اقتحموها، 
�شريانكا  رئ��ي�����س  غ�����ادر  ف��ي��م��ا 
املالديف متوجها اإىل �شنغافورة، 
بح�شب وكالة فران�س بر�س، بعد 
يوم من فراره من كولومبو اإىل 

اجلزيرة املرجانية.

وق��������ال��������ت م�����ت�����ح�����دث�����ة ب����ا�����ش����م 
ب�شام  �شنن�شحب  املتظاهرين: 
واأمانة  ال��رئ��ا���ش��ي  ال��ق�����ش��ر  م���ن 
الوزراء  رئي�س  ومكتب  الرئا�شة 

فوًرا، لكن �شنوا�شل كفاحنا.
على  ال�شريانكيون  وا�شتيقظ 
ح���ال���ة م���ن االرت�����ب�����اك، ح��ي��ث ال 
ا�شتقالة  ي���ن���ت���ظ���رون  ي�����زال�����ون 
رئي�شهم املحا�شر بعد فراره من 
الباد. ياأتي ذلك يف الوقت الذي 
يغ�شب فيه �شكان الدولة ب�شبب 
اأثار  ال��ذي  االقت�شادي  االنهيار 

فو�شى �شيا�شية عارمة.

وك����������ان ال����رئ����ي���������س غ����وت����اب����اي����ا 
زوجته  ب�شحبة  ف��ر  راج��اب��اك�����ش��ا 
اإىل جزر املالديف، اأم�س االأربعاء، 
للقوات  تابعة  ط��ائ��رة  م��ن  على 

اجلوية.
الوزراء  رئي�س  راجاباك�شا  ووّك��ل 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  من�شب  ب��ت��ويل 
الرئي�س يف غيابه - وهي خطوة 
اأث�����ارت امل��زي��د م��ن ال��غ�����ش��ب بني 
باللوم  يلقون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 
ع���ل���ى راج����اب����اك���������ش����ا يف االأزم�������ة 
االق���ت�������ش���ادي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب��ت يف 

نق�س حاد يف الغذاء والوقود.

ع�شكريتني  ت���ف���ت���ي�������س  ن���ق���ط���ت���ي 
اأم�����س اخلمي�س،  اإن�����زال،  وم��ن�����ش��ة 
االأ�شبوع على  ه��ذا  ث��اين هجوم  يف 
يف  رو���ش��ي��ا  عليها  ت�شيطر  منطقة 
اأوك��ران��ي��ا. ون��ق��ل املتحدث  ج��ن��وب 
عن  اأودي�������ش���ا  اإق��ل��ي��م  اإدارة  ب��ا���ش��م 
قولها  اجلنوب  يف  العمليات  قيادة 
نوفا  ع��ل��ى  اجل���دي���د  ال���ه���ج���وم  اإن 
خري�شون  م��ن��ط��ق��ة  يف  ك��اخ��وف��ك��ا 
القوات  م��ن   13 مقتل  ع��ن  اأ�شفر 
الدفاع  وزارة  وق���ال���ت  ال��رو���ش��ي��ة. 
الرو�شية  ال��ق��وات  اإن  الربيطانية 
مل حترز تقدما يف دونبا�س خال 
72 �شاعة ما�شية، م�شرية اإىل اأن 
لفقدان  معر�شة  الرو�شية  القوات 
�شيطرتهم  بعد  دونبا�س  الزخم يف 
واأ�شافت  ل��ي�����ش��ي��ت�����ش��ان�����ش��ك.  ع��ل��ى 
ا�شتخدمت  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات  اأن 
تعود  ع�شكرية  وتكتيكات  م��ع��دات 

للحقبة ال�شوفيتية.
ويف اآخر التطورات، اتهمت اأوكرانيا 
القوات الرو�شية بق�شف مدر�شة يف 
وقوع  عن  اأنباء  ت��رد  ومل  دونبا�س، 
اإ���ش��اب��ات يف احل���ادث ال��ذي وق��ع يف 
فيما  تينيفكا،  كو�شتيان  منطقة 
نفت رو�شيا اأنها ت�شتهدف املدنيني 

خال عملياتها الع�شكرية.

احلكومة خططا بديلة.
الع�شكرية  العملية  وتوا�شلت  هذا 
اأم�س  اأوك�����ران�����ي�����ا،  يف  ال���رو����ش���ي���ة 
اأرا�شي  اآخ����ر  ل��ت��ح��ري��ر  اخل��م��ي�����س، 
الغرب  ���ش��ع��ي  ظ����ل  يف  دون����ب����ا�����س، 
االأ�شلحة  م���ن  اإم����دادات����ه  ل���زي���ادة 
اإطالة  ب��اجت��اه  وال�����ش��غ��ط  لكييف 

اأمد النزاع.

اأع��ل��ن جهاز  اآخ���ر ال��ت��ط��ورات،  ويف 
اأن ما ال يقل  االإ�شعاف االأوك���راين 
حتفهم  ل���ق���وا  ��ا  ���ش��خ�����شً  12 ع���ن 
رو�شية  �����ش����رب����ات  يف  اخل���م���ي�������س 
فينيت�شيا  م���دي���ن���ة  ا����ش���ت���ه���دف���ت 
حتى  كانت  التي  اأوك��ران��ي��ا  بو�شط 
ون�شرت  امل��ع��ارك.  ع��ن  بعيدة  االآن 
في�شبوك  ع��ل��ى  االإ����ش���ع���اف  خ��دم��ة 

اأنها اأح�شت ظهًرا 12 قتيًا و25 
جريًحا فيما يكافح رجال االإطفاء 
حريًقا ت�شبب به الق�شف. وو�شف 
فولودميري  االأوك������راين  ال��رئ��ي�����س 
عمل  ب��اأن��ه��ا  ال�����ش��رب��ات  زيلين�شكي 

اإرهابي.
وتزامنا، قال م�شوؤولون اأوكرانيون 
ق�شفت  االأوك���ران���ي���ة  ال���ق���وات  اإن 

االإمارات يف املركز االأول عربيا 
بتقرير الفجوة بني اجلن�سني 2022

•• دبي-وام:

ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  باركت حرم �شمو 
جمل�س  رئي�شة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  منال  ال�شيخة  �شمو  الرئا�شة،  دي��وان 
الر�شيدة ول�شمو  للقيادة  للمراأة  للتوازن بني اجلن�شني، رئي�شة موؤ�ش�شة دبي  االإم��ارات 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
االإجناز  االإم��ارات(  )اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لاأمومة 
اجلديد لدولة االإمارات يف ملف التوازن بني اجلن�شني بتحقيقها املركز االأول عربياً يف 
تقرير الفجوة بني اجلن�شني 2022، ال�شادر عن املنتدى االقت�شادي العاملي، وارتقاء 
اأداء الدولة 4 مراتب عاملية دفعة واحدة وتقدمها اإىل املركز 68 بهذا التقرير بعد اأن 
كانت يف املركز 72 عاملياً يف ن�شخة العام املا�شي املا�شي. واأعربت �شموها عن اعتزازها 
بهذا االإجناز العاملي واالإقليمي اجلديد للدولة والذي توا�شل به م�شرية تقدمها عاملياً 
بهذا امللف احليوي، ما يعك�س اأولويته يف نهج وروؤية دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(.      )التفا�شيل �س2(

�ص 02

�ص 14

�ص 19

�شباب الوطن يتعهد�ن بتحقيق ر�ؤية الإمارات 
�قيادتها باأن تكون النموذج العاملي امللهم

اأخبار الإمارات

ماكر�ن ميهد الطريق لوجود 
ع�شكري فرن�شي متجدد يف اأفريقيا 

عربي �د�يل

هل يلتحق كري�شتيانو 
ر�نالد� بالد�ري ال�شعودي؟

الفجر الريا�شي

قوة م�سلحة تابعة للدبيبة 
ت�سيطر على مقر موؤ�س�سة النفط

•• طرابل�س-وكاالت:

اهلل،  للنفط م�شطفى �شنع  الليبية  الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  رف�س  عقب 
املنتهية واليته عبداحلميد الدبيبة  قرار رئي�س حكومة الوحدة الوطنية 
باإقالته، اأفادت م�شادر  فجر اأم�س اخلمي�س، باأن قوة م�شلحة تابعة للدبيبة 

�شيطرت على مقر موؤ�ش�شة النفط بطرابل�س.
وكان �شنع اهلل قد حذره يف خطاب تلفزيوين من اأن مي�س موؤ�ش�شته، قائا 

حكومتك منتهية واليتها ولي�س لها �شلطة على املوؤ�ش�شة وال على غريها.
من جانبها، قالت و�شائل اإعام ليبية اإن جمل�س الوزراء قرر تعيني جمل�س 
الذي  ق��دارة،  بن  فرحات  برئا�شة  للنفط  الوطنية  للموؤ�ش�شة  جديد  اإدارة 

�شغل �شابقا من�شب حمافظ البنك املركزي.

قوات  بني  متبادلة  ا�ستهدافات 
�سورية وف�سائل م�سلحة بحماة

•• عوا�سم-وكاالت:

ال�شوري  امل��ر���ش��د  ن�شطاء  ر���ش��د 
حلقوق االإن�شان، �شمن ما يعرف 
اأردوغ����������ان،  ب���وت���ني -  مب��ن��ط��ق��ة 
بالقذائف  متبادلة  ا�شتهدافات 
والر�ش���ا�شات  ال�������ش���اروخ���ي���ة 
�شورية  ق�������وات  ب����ني  ال���ث���ق���ي���ل���ة، 
وف�شائل م�شلحة موالية لها من 
عمليات  غ��رف��ة  وف�شائل  ط���رف، 
اآخر على  الفتح املبني من طرف 
حم�����وري ك��ب��ان��ة ب��ج��ب��ل االأك������راد 
ال�شمايل،  ال����اذق����ي����ة  ري�����ف  يف 
ريف  يف  ال��غ��اب  ب�شهل  والعمقية 

حماة ال�شمايل الغربي.
كما ق�شفت قوات �شورية مناطق 
و�شفوهن  وف��ل��ي��ف��ل  ال��ف��ط��رية  يف 
وب��ي��ن��ني ب��ج��ب��ل ال���زاوي���ة يف ريف 
اأخرى  ومناطق  اجلنوبي،  اإدل��ب 
يف تديل بريف حلب الغربي، دون 

معلومات عن خ�شائر ب�شرية.
و���ش��ه��دت اأج������واء ج��ب��ل ال���زاوي���ة 
مكثفاً  حت��ل��ي��ق��اً  ال����غ����اب  و����ش���ه���ل 

لطائرات ا�شتطاع رو�شية.

الرئي�س اليمني يف ال�سعودية الإجراء مباحثات حول فر�س ال�سالم

مقاتلون موالون للدبيبة يقفون خارج مقر املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط 

�شيوؤدي اإىل ا�شتقطاب �شيا�شي
اغتيال �سينزو اآبي قد يعّجل بتغيري د�ستوري عميق

•• الفجر -بيري بونيلز* -تاكي�سي موري�ساتو**

مل يعد �شينزو اآبي رئي�س وزراء اليابان، لكنه كان حجر الزاوية يف احلزب 
الليربايل الدميقراطي القوي )اليمني القومي(.

ولئن يتم، يف الواجهة، الرتويج للخيارات املهمة للباد من 
قبل رئي�س الوزراء احلايل وزعيم احلزب املنتخب 
يف اأكتوبر 2021، فوميو كي�شيدا، ففي الواقع، 
 8 اغتيل يف  ال���ذي  اآب���ي،  واآراء  اأف��ك��ار  ت���زال  ال 

يوليو، توؤثر كثرًيا.  )التفا�شيل �س12(

اغتيال �سينزو اآبي قد يعّجل بتغيري د�ستوري عميق
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة خالل م�ساركته بقمة قادة جمموعة I2U2: ال�سراكات واالقت�ساد هما ال�سبيل ملواجهة التحديات التي ي�سهدها العامل

ع���ل���ى جميع  امل���ج���م���وع���ة  اأع����م����ال 
امل�شتويات.

وا����ش���ح  دل����ي����ل  ال���ق���م���ة  ه������ذه  اإن 
للتعاوِن  ال��ك��ب��ريِة  ال��ف��ر���ِس  ع��ل��ى 
ب���ني ال�������دوِل واالق���ت�������ش���ادات ذات 
التي  واالأه����داف  امل�شرتكة  القيم 
والت�شامح  ال�شام  ح��ول  تتمحور 

واالزدهار.

ال�شعوب  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  االأع����م����ى 
املتطلعة للحياة.

جو  فخامة  القمة  يف  ���ش��ارك  كما 
املتحدة  ال���والي���ات  رئ��ي�����س  ب��اي��دن 
االأم����ريك����ي����ة وم����ع����ايل ن���اري���ن���درا 
جمهورية  وزراء  رئ��ي�����س  م�����ودي 
رئي�س  يائري البيد  ومعايل  الهند 

وزراء اإ�شرائيل.

احلكوماُت  متتلُك  عندما  خا�شًة 
وال�شعوب االإرادَة وال�شجاعَة لبناِء 

ال�شراكات ومواجهة التحديات.
ال�شراكات  ب����اأن  ن���وؤم���ن  اأن���ن���ا  ك��م��ا 
وحدها قادرة على تخطي حتديات 
واأهمها  واملتداخلة،  املركبة  اليوم 
اأمن الغذاء والطاقة، وتغري املناخ، 

والرعاية ال�شحية.

�شمو  ب��ح�����ش��ور  ���ش��م��وه  اأع������رب  و 
ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية و التعاون الدويل 
املجموعة  ت�شكل  ب��اأن  متنياته  عن 
ال�شام  ملحبي  من��وذج��ا  الرباعية 
الفر�ِس  على  دليا  و  االزده���ار  و 
ال��ت��ي تخلفها  ال�����ش��ائ��ع��ة  ال��ك��ب��رية 
التطرف  ي���ب���دده���ا  و  ال����ن����زاع����ات 

االأرب��ع ال متتلك حدوداً  دوَلنا  اإنَّ 
تلتقي  لكنها  م�شرتكًة  جغرافيًة 
عملها  و  ال�����ش��ام  ن��ح��و  �شعيها  يف 
امل���������ش����رتك ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����رخ�����اء و 

االزدهار.
نوؤمن  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  ن��ح��ن 
االأمثل  ال�شبيل  هو  االقت�شاَد  باأن 
لتحقيق ال�شام و االأمن و التقدم، 

ك��ل��م��ة �شاحب  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
ال�شمو رئي�س الدولة..

دولة  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  اأت���ق���دم  ب��داي��ة 
القمة  اإ�شرائيل ال�شت�شافتها هذه 
 .. I2U2 االأوىل لقادة جمموعة
كما اأ�شكر قيادات الواليات املتحدة 
اأعمال  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  وال��ه��ن��د 
الإجناح  امل�شتمر  دعمهما  و  القمة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
االإم�������ارات  دول�����ة  اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
دعم  يف  ال��را���ش��خ  نهجها  ت��وا���ش��ل 
التعاي�س  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ك��ل خ��ط��وة 
و ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ال��ب��ن��اء بني 
الدول.. انطاقاً من اإميانها بحق 
واال�شتقرار  ال�����ش��ام  يف  ال�����ش��ع��وب 
وحتقيق  واالزده����������ار  وال��ت��ن��م��ي��ة 

م�شتقبل اأف�شل الأجيالها.
وحدها  ال�شراكات  اإن  �شموه  وقال 
التحديات  ت��خ��ط��ي  ع��ل��ى  ق������ادرة 
امل��ت��داخ��ل��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا العامل 
اليوم واأهمها اأمن الغذاء والطاقة 

و تغري املناخ و الرعاية ال�شحية.
االإمارات  دول��ة  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
ال�شبيل  ه��و  االقت�شاد  ب��اأن  ت��وؤم��ن 
االأمن  و  ال�شام  لتحقيق  االأمثل 
و ال��ت��ق��دم خ��ا���ش��ًة ع��ن��دم��ا متتلك 
احلكومات و ال�شعوب االإرادة لبناِء 

ال�شراكات ومواجهة التحديات.
م�شاركته  خ��ال   �� �شموه  اأ�شاف  و 
ب��ع��د يف ق��م��ة ق����ادة جمموعة  ع���ن 
I2U2  �� التي ت�شم دولة االإمارات 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  و 
اأن  واإ�شرائيل:  الهند  وجمهورية 
االأوىل  امل�����ش��اري��ع  م��ا جت�شده  ه��ذا 
ملجموعتنا الرباعية و التي تركزت 
يف ق���ط���اع���ات ال����غ����ذاء وال����زراع����ة 
ال�شم�س  وط��اق��ة  م��ن��اخ��ي��اً  ال��ذك��ي��ة 

والرياح وو�شائل تخزين الطاقة.

ه��ذا م��ا جت�����ش��دُه امل�����ش��اري��ُع االأوىل 
ملجموعتنا الرباعيِة، والتي تركزت 
يف ق���ط���اع���ات ال����غ����ذاء، وال����زراع����ة 
ال�شم�س  وط��اق��ة  مناخياً،  الذكية 
والرياح، وو�شائل تخزين الطاقة.

و اإنني اإذ اأتقدُم بالتقدير اإىل قادة 
الفنية  وال���ف���رق  امل��ج��م��وع��ة،  دول 
ل��ل��دول االأرب���ع على م��ا حتقق من 
على  اأي�����ش��اً  التاأكيد  اأود   .. اإجن���اٍز 
اأهمية منح االأولوية خال الفرتة 
املقبلة لقطاعات البحث والتطوير 
والرعاية ال�شحية والف�شاء.. كما 
القوِة  البناء على نقاط  اإىل  اأدع��و 
التي متتلكها كلُّ دولٍة من دولنا يف 

هذه القطاعات.

اأعزائي القادة..
مثمرة  ق��م��ة  اإىل  ال���ي���وم  اأت���ط���ل���ع 
�شمن  م��ع��ك��م  ال���ع���م���ل  اإىل  و   ..
جمموعة I2U2، وعلى امل�شتوى 
الدولية  املن�شات  و�شمن  الثنائي، 
جمموعة  قمة  االأخ��رى..واأه��م��ه��ا 
الع�شرين وموؤمتر االأطراف الذي 
االإم��ارات دورته  �شت�شت�شيف دولة 
العام  خ��ال  والع�شرين  الثامنة 

املقبل.
جمموعُتنا  ت�شكَل  اأن  اأمت��ن��ى  كما 
ال�شام  ملُحبي  من��وذج��اً  الرباعيُة 
الفر�ِس  على  ودل��ي��ًا  واالزده�����ار، 
ال��ت��ي تخلُفها  ال�����ش��ائ��ع��ِة  ال��ك��ب��ريِة 
التطرُف  ُده����ا  وُي����ب����دِّ ال����ن����زاع����اُت 
ال�شعوب  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  االأع����م����ى 

املتطلعِة للحياة .

والتقدم  واالأمن  ال�سالم  لتحقيق  االأمثل  ال�سبيل  هو  االقت�ساد  اأن  توؤمن  • االإمارات 
الدول بني  البناء  امل�سرتك  والتعاون  التعاي�س  تعزيز  نحو  خطوة  كل  دعم  يف  الرا�سخ  نهجها  توا�سل  • االإمارات 

واالزدهار الرخاء  لتحقيق  امل�سرتك  وعملها  ال�سالم  نحو  �سعيها  يف  تلتقي  لكنها  م�سرتكًة  جغرافيًة  حدودًا  متتلك  ال  االأربع  • دوَلنا 

الإمارات يف املركز الأول عربيا بتقرير الفجوة بني اجلن�شني 2022

منال بنت حممد ت�سيد بدعم القيادة الر�سيدة وال�سيخة فاطمة بنت مبارك مللف التوازن بني اجلن�سني 
•• دبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  ب��ارك��ت 
اآل  ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�شة، �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 
مكتوم رئي�شة جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�شني، رئي�شة موؤ�ش�شة دبي 
للمراأة للقيادة الر�شيدة ول�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  االأعلى لاأمومة  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية )اأم االإمارات( االإجناز اجلديد لدولة االإمارات يف 
ملف التوازن بني اجلن�شني بتحقيقها املركز االأول عربياً يف تقرير الفجوة 
بني اجلن�شني 2022، ال�شادر عن املنتدى االقت�شادي العاملي، وارتقاء اأداء 
الدولة 4 مراتب عاملية دفعة واحدة وتقدمها اإىل املركز 68 بهذا التقرير 

بعد اأن كانت يف املركز 72 عاملياً يف ن�شخة العام املا�شي املا�شي.
واأع��رب��ت �شموها ع��ن اع��ت��زازه��ا ب��ه��ذا االإجن����از ال��ع��امل��ي واالإق��ل��ي��م��ي اجلديد 
للدولة والذي توا�شل به م�شرية تقدمها عاملياً بهذا امللف احليوي، ما يعك�س 
اأولويته يف نهج وروؤية دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، م�شيدًة �شموها بالرعاية التي تقدمها القيادة الر�شيدة و�شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك للمراأة يف كافة القطاعات مدعومة بت�شريعات و�شيا�شات 
ومبادرات تر�شخ حقوقها وتعزز م�شاركتها يف احلياة االقت�شادية وال�شيا�شية 

واالجتماعية ويف املحافل الدولية.
اإن جمل�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د  م��ن��ال  ال�شيخة  �شمو  وق��ال��ت 

املا�شية على ترجمة  ال�شنوات  للتوازن بني اجلن�شني عمل خال  االإم��ارات 
بكافة  اجلن�شني  بني  الفجوة  بتقلي�س  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة 
التناف�شية  موؤ�شرات  يف  االإم��ارات  بت�شنيف  واالرتقاء  واملجاالت،  القطاعات 
مع  والتن�شيق  التعاون  جهود  اأث��م��رت  وق��د  ال�شلة،  ذات  العاملية  والتقارير 
امللف على  ه��ذا  نتائج طيبة يف  املعنية  االحت��ادي��ة  واجل��ه��ات  ال����وزارات  كافة 
امل�شتويني املحلي والدويل، كما �شاهمت بدعم ومباركة القيادة الر�شيدة يف 
�شد الفجوات بالتقارير العاملية، بعد مراجعة واإدخال حت�شينات على العديد 

من الت�شريعات والقوانني املتعلقة بالتوازن بني اجلن�شني يف جماالت عدة.
لهذا  الر�شيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  االهتمام  بف�شل  اأن��ه  �شموها  واأ�شافت 
امللف �شمن الدعم املتوا�شل للمراأة وتر�شيخ دورها بكافة املجاالت، فاإن دولة 
الربملاين  التمثيل  ن�شبة  من حيث  عاملياً  الرائدة  ال��دول  تعد من  االإم���ارات 

للمراأة، والتي ت�شل اإىل %50 من عدد اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي، 
كما تعد من اأعلى الن�شب عاملياً من حيث التمثيل الوزاري بن�شبة ت�شل اإىل 
%27.5 من عدد الوزراء، اإ�شافة اإىل ن�شبة متثيلها املرتفعة ب�شوق العمل 
والوظائف التخ�ش�شية وامل�شتقبلية. وقالت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد 
بن را�شد اآل مكتوم اإن ا�شرتاتيجية التوازن بني اجلن�شني يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة 2022 - 2026، التي مت اإطاقها يف �شهر مار�س املا�شي 
تهدف اإىل حتقيق ريادة االإمارات وتاأثريها عاملياً يف هذا امللف، وتعزيز ح�شور 
املراأة يف املنا�شب القيادية والقطاع االقت�شادي، ون�شعى من خالها لتحقيق 
نقلة نوعية مبلف التوازن بني اجلن�شني يف االإم��ارات والو�شول بها ملراتب 
املقبلة يف  متقدمة عاملياً، متا�شياً مع اأهداف وحماور خطة اخلم�شني عاماً 

الدولة، التي ترتجم الروؤية امل�شتقبلية لقيادتنا الر�شيدة.

خالل حلقة �شبابية يف نيويورك  

�سباب الوطن يتعهدون بتحقيق روؤية االإمارات وقيادتها باأن تكون النموذج العاملي امللهم

•• نيويورك -وام:

فار�س  ب��ن  �شهيل  ب��ن��ت  �شما  م��ع��ايل  ق��ال��ت 
اإن  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�������ارات ب��ق��ي��ادة �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
رئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
"رعاه اهلل" ،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
وتثق  اهتماماتها،  �شلب  يف  ال�شباب  ت�شع 
وباأنهم  ب��ط��اق��ات��ه��م  وت���وؤم���ن  ق��درات��ه��م  يف 
يف  اإ���ش��راك��ه��م  على  وتعمل  االأم����ل،  م�شدر 
قيادة املبادرات وامل�شاريع النوعية وت�شميم 

احللول لتحديات امل�شتقبل.
العاملية  االأزم�����ات  اإن   " معاليها  وت��اب��ع��ت 
امل��ت��اح��ق��ة ق��د اأف�����رزت ج��ي��ًا ج���دي���داً من 
البناءة  امل�شاركة  على  ال��ق��ادري��ن  ال�شباب، 
خال  م���ن  االأمم  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ي��اغ��ة  يف 
االبتكار والقيم الفاعلة، والعمل امل�شرتك. 
القدرة على  ال�شباب لديه  هذا اجليل من 
والتعامل  امل�شوؤولية  مفهوم  تعريف  اإع��ادة 
مع املتغريات الدولية بحيث باتوا ي�شكلوا 

امل�شتقبلية  العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  باأنف�شهم 
ويتو�شلوا اإىل حلول م�شتدامة للتحديات 

التي تواجه جمتمعاتهم".
ج����اء ذل�����ك، خ����ال ت��ع��ل��ي��ق م��ع��ال��ي��ه��ا على 
االإماراتيني  للطلبة  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة 
للدولة  العامة  القن�شلية  يف  عقدت  التي 
بعنوان  االأم��ري��ك��ي��ة  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  يف 
اإح��داث تاأثري  »تعزيز ق��درات ال�شباب على 

اإن�����ش��اين«، ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات املنتدى 
اأهداف  ح��ول  امل�شتوى  ال��رف��ي��ع  ال�شيا�شي 
املتحدة  االأمم  مقر  يف  امل�شتدامة  التنمية 
ن���ي���وي���ورك، وال������ذي ����ش���ارك ف��ي��ه وفد  يف 
ر�شمي رفيع من الدولة ، حيث قّدم تقرير 
املراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة 
االإم�����ارات ح��ول اإجن��ازات��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا يف 

�شبيل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

- ال�شباب والعمل الإن�شاين.
ح�شر اجلل�شة املفتوحة مع ال�شباب عبد اهلل 
نا�شر لوتاه مدير عام مكتب رئا�شة جمل�س 
الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء نائب 
التنمية  الأه���داف  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
امل�شارك  ال��دول��ة  الوفد  رئي�س  امل�شتدامة، 
يف اأع��م��ال امل��ن��ت��دى، وق���ال ل��وت��اه خماطباً 
ال�شباب االإماراتي يف اجلل�شة: " تثق قيادة 
دول���ة االإم����ارات ب��ق��درات وط��اق��ات �شبابنا، 
وت���راه���ن ع��ل��ي��ه��م، وت�����ش��ت��م��ع ل��ه��م، ونحن 
قدراتنا  لتعزيز  العامل  مع  �شباق  يف  اليوم 
وتطوير ذاتنا، وفئة ال�شباب ركيزة اأ�شا�شية 
يف مبادرات احلكومة و�شيا�شاتها يف خمتلف 
كبري  "دوركم   : ل��وت��اه  وت��اب��ع  املجاالت". 

يف ال��ع��م��ل االإن�����ش��اين ويف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
ولكٍل منكم  عام،  ب�شكل  امل�شتدامة  التنمية 
للم�شاهمة  عظيمة  وق��وة  هائلة  اإمكانيات 
وقد  العاملية،  االأه����داف  تنفيذ  ت�شريع  يف 
اأطلقت دولة االإمارات العديد من املبادرات 
ال�����ش��ب��اب االإم����ارات����ي يف جماالت  ل��ت��م��ك��ني 
ولت�شريع  وعاملياً  حملياً  االإن�شاين  العمل 

تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة".
واأ����ش���اف اأط��ل��ق��ت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للجنة 
يف  امل�شتدامة  التنمية  الأه����داف  الوطنية 
الأهداف  ال�شابة  القيادات  برنامج  الدولة 
اأ�شبوع  خ��ال  ر�شمياً  امل�شتدامة  التنمية 
بهدف   2020 اإك�شبو  العاملية  االأه����داف 
وتزويدهم  ال����دول����ة  يف  ال�����ش��ب��اب  مت��ك��ني 
باملعرفة واملهارات ليكون لهم دور فعال يف 
حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، وتكوين 
جيل متميز من القادة ال�شباب القادر على 
تعزيز ال�شراكة بني ال�شباب على النطاقني 
املحلي والدويل وتبادل االأفكار وامل�شاهمة 
اخلا�شة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����ش��ات  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
النجاح  ق�ش�س  وم�����ش��ارك��ة  ب��اال���ش��ت��دام��ة، 
االإماراتية  ال��ت��ج��ارب  ن��ق��ل  ب��ه��دف  ل��ل��ع��امل 

الرائدة يف جمال التنمية امل�شتدامة.

حتقيق  يف  م��ه��م  دور  م��ن��ك��م  "لكل  وق����ال: 
وخدمة  امل�������ش���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه���������داف 
جمتمعاتنا واأنتم من خرية �شباب الدولة، 
نتطلع لروؤيتكم يف اأف�شل املراتب واأعاها 
مبا يخدم دولتنا احلبيبة والعامل اأجمع".

- ُر�ُشل الإمارات.
و���ش��ارك��ت يف ال��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة اآم��ن��ة ب��ن زعل 
امل�����ه�����ريي، ال���ق���ن�������ش���ل ال����ع����ام ل����ل����دول����ة يف 

قائلة:  لل�شباب  حتدثت  والتي  نيويورك، 
�شيء،  ك��ل  يف  م��ت��م��ي��زة  االإم������ارات  "دولة 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ومت�����ش��ي 
على  يومياً  املرموقة  تر�شيخ مكانتها  نحو 
اخلريطة العاملية، وهي تعتمد ب�شكل كبري 
م�شريتها  متابعة  يف  ال�شباب  ط��اق��ة  على 
م�شاف  يف  لتكون  القادمة  اخلم�شني  نحو 

دول العامل. 
ال��ك��ث��ري ليقدموه،  االإم�����ارات  ���ش��ب��اب  ل���دى 

حيث نتوقع منهم تعزيز التوا�شل العاملي 
لنقل ر�شالة االإمارات يف ال�شام والتعاي�س 
واجتهادكم  وب���ج���دك���م  ل���ل���ع���امل،  وامل���ح���ب���ة 
وم��ث��اب��رت��ك��م، حت��م��ل��ون م�����ش��وؤول��ي��ة كبرية 
ل��ل��غ��اي��ة جت���اه ال���دول���ة وث��ق��ت��ن��ا ب��ك��م كبرية 
التنمية  م�����ش��رية  يف  ال��ف��ّع��ال��ة  للم�شاهمة 
امل�شتدامة، عرب ا�شتثمار وقتكم ومعرفتكم 
الدولة  ا���ش��م  رف���ع  ع��ل��ى  للعمل  و���ش��غ��ف��ك��م 

عالياً".

امل�ستقبل لتحديات  احللول  وت�سميم  النوعية  وامل�ساريع  املبادرات  قيادة  يف  اإ�سراكهم  على  وتعمل  بطاقاتهم  وتوؤمن  قدراتهم  يف  وتثق  اهتماماتها  �سلب  يف  ال�سباب  ت�سع  االإمارات  املزروعي:  • �سّما 
العاملية االأهداف  تنفيذ  ت�سريع  يف  للم�ساهمة  عظيمة  وقوة  هائلة  اإمكانيات  وميثلون  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  ويف  االإن�ساين  العمل  يف  كبري  ال�سباب  دور  لوتاه:  اهلل  • عبد 

للعامل واملحبة  والتعاي�س  ال�سالم  يف  االإمارات  ر�سالة  لنقل  العاملي  التوا�سل  تعزيز  على  بقدرتهم  وتوؤمن  العامل  دول  م�ساف  يف  لتكون  القادمة  اخلم�سني  نحو  م�سريتها  متابعة  يف  ال�سباب  طاقة  على  االإمارات  تعتمد  املهريي:  • اآمنة 



اجلمعة   15  يوليو    2022  م   -    العـدد   13594  
Friday    15    July    2022   -  Issue No   13594

03

اأخبـار الإمـارات

لالطالع على تاريخ املوؤ�ش�شة واإجنازاتها

متحف �سرطة دبي ي�ستقبل طلبة »�سيفنا مرح و�سعادة«

االحتاد الن�سائي العام يوا�سل جهوده لتعزيز اال�ستقرار االأ�سري واالجتماعي

•• دبي-الفجر:

جا�شم  ال��دك��ت��ور  العقيد  ا�شتقبل 
حممد ح�شن، مدير اإدارة ال�شوؤون 
االإداري��ة يف االإدارة العامة للموارد 
املوارد  اأمني �شر جمل�س  الب�شرية، 
ال��ب�����ش��ري��ة، ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ني يف 
و�شعادة  م����رح  ���ش��ي��ف��ن��ا  ف��ع��ال��ي��ات 
يف م��ت��ح��ف ����ش���رط���ة دب������ي، وذل����ك 
الطاعهم على تاريخ �شرطة دبي 

مدى  ع��ل��ى  دب���ي  ���ش��رط��ة  حققتها 
العقود املا�شية يف خمتلف املجاالت 

االأمنية واملجتمعية.
قاعة  الطلبة  زار  اجل��ول��ة،  وب��ع��د 
خ��ط ال��دف��اع، وال��ت��ي اأُق��ي��م��ت فيها 
م�شابقات  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ر���ش��م وور������س ع��م��ل وع���ر����س ملادة 
اإم����ارة دب���ي، ثم  فلمية ع��ن ت��اري��خ 
دُمية  مع  تذكارية  �شوراً  التقطوا 

ال�شرطية »اآمنة«.

مبادرة  تنظمها  التي  و�شعادة  مرح 
ال�����روح االإي��ج��اب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمال�س املوارد الب�شرية وال�شعادة 
واأن  الهمم،  واأ�شحاب  وااليجابية 
موؤ�ش�شة  دور  ت���ربز  ال���زي���ارة  ه���ذه 
ت��اري��خ حافل  ل��ه��ا  ���ُش��رط��ي��ة مهمة 
حيث  ال��وط��ن،  خدمة  يف  بالعطاء 
متكنوا من االطاع على حمتويات 
ومقتنياته  دب����ي  ���ش��رط��ة  م��ت��ح��ف 
التي توثق تاريخ املوؤ�ش�شة العريق، 

 ،1956 ال��ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ 
ت��ط��ور وجم��د وعزة  ل���ريوي ق�شة 
ت���ر����ش���خ���ت ع����ل����ى م�������دى ال���ع���ق���ود 
املا�شية، حتى غدت �شرحاً �شاخماً 
مهيبة  �شرطية  ق��وة  على  ���ش��اه��داً 
اأمنية وجمتمعية  حققت اإجن��ازات 
عظيمة، ومل يتخط عمرها ب�شعة 

عقود. 
ال���دك���ت���ور جا�شم  ال��ع��ق��ي��د  واأ�����ش����اد 
�شيفنا  فعاليات  ب��اأه��داف  حممد 

واأبرز االبتكارات احلديثة يف العمل 
ال�شرطي.

وجتول الطلبة يف املتحف، وا�شتمعوا 
رئي�س  العجلة  حممد  علياء  م��ن 
ق�شم متحف �شرطة دبي، اإىل �شرح 
حول حمتوياته من قاعة ال�شينما 
الرقمية، وقاعة لعر�س امل�شاركات 
ُمتخ�ش�شة  وق���اع���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
لتوثيق امل�شرية التاريخية، وق�شة 
التي  املتنوعة  واالإجن��ازات  التطور 

•• اأبوظبي- وام:

ن���ظ���م االحت��������اد ال���ن�������ش���ائ���ي ال���ع���ام 
اأبوظبي  م��ع جم��ال�����س  ب��ال��ت��ع��اون 
يف ديوان الرئا�شة والهيئة العامة 
واالأوق����اف،  االإ���ش��ام��ي��ة  لل�شوؤون 
لقاًء توعوياً �شمن مبادرة "بداية 
موفقة"،  �شعيدة  حلياة  �شحيحة 
املتّعر�س  مب��ج��ل�����س  اأق���ي���م  ال����ذي 
�شيف العفاري – منطقة العامرة 
يف م��دي��ن��ة ال���ع���ني، ان��ط��اق��اً من 
ح���ر����ش���ه ع���ل���ى ت���ر����ش���ي���خ دع���ائ���م 
على  واملحافظة  االأ�شرة  ا�شتقرار 
اإيجابي  دور  واإح����داث  دميومتها 
اللقاء  و�شهد  اأف���راده���ا.  ح��ي��اة  يف 
ح�شوراً ن�شائياً وا�شعاً تخطى 60 

امراأة.
الواعظة  ك��ا م��ن  ال��ل��ق��اء  وق����دم 
الهيئة  ال�����ش��ام�����ش��ي، م��ن  اع���ت���دال 
االإ�شامية  ل���ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام���ة 
امل����ن����ذري،  واالوق�����������اف و م������رمي 
الن�شائي  ال���دع���م  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
�شمن  ال��ع��ام،  الن�شائي  ب��االحت��اد 
العام  الن�شائي  االحت���اد  م��ب��ادرات 
املجتمعية التي تهدف اإىل اإحداث 

تبادل  وتكاليف  الكبرية  الوالئم 
الزيارات بني عائلتي املخطوبني، 
حّتى ي�شاعدوا بدورهم يف جتنب 
حت��م��ل ال������زوج ف����وق ط��اق��ت��ه من 
ب���داي���ة حياة  امل��ال��ي��ة يف  ال���دي���ون 
الزواج  بتجربة  م�شيدة  الزوجية، 
جتربة  ت���ع���د  ال����ت����ي  ال����ب����ي����ت،  يف 
اإي���ج���اب���ي���ة ن��اج��ح��ة ت�����ش��ج��ع على 
التكاليف  م���ن  وت��خ��ف��ف  ال������زواج 
املادية خا�شة بعد جائحة كورونا 
واالل��ت��زام بعدد االأه���ل واالأق���ارب 

واالأ�شدقاء املقربون.
االأ����ش���رة  دور  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
االأ�شرة  تعترب  ح��ي��ث  املجتمع  يف 
منها  يتكّون  التي  االأوىل  اخللية 
اال�شتقرار  اأ�شا�س  وه��ي  املجتمع، 
وُتعترب  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل���ي���اة  يف 
ن�����ش��اأة االأ�����ش����رة وت���ط���وره���ا ثمرة 
االجتماعية،  احل��ي��اة  ث��م��رات  م��ن 
االإط����ار  االأ����ش���رة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
ت�شرفات  ُي����ح����ّدد  ال������ذي  ال����ع����ام 
اأفرادها فهي التي ُت�شّكل حياتهم، 
واالأعراف،  العادات،  م�شدر  فهي 
ال�شلوك،  وق���واع���د  وال��ت��ق��ال��ي��د، 
التن�شئة  ع��م��ل��ي��ة  ت���ق���وم  وع��ل��ي��ه��ا 

العمل  م�����ش��رية  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ًة 
بدولة  وال��ت��ن��م��وي  االج��ت��م��اع��ي 
خمرجاتها  ت���ك���ون   ، االإم����������ارات 
املجتمع  فئات  لكل  ودعماً  متكيناً 
باال�شتقرار  ينعم  جمتمع  لبناء 

والرفاه.
واأك������دت م���رمي امل���ن���ذري، حر�س 
االحتاد الن�شائي العام بتوجيهات 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
العام،  الن�شائي  االحت����اد  رئي�شة 
لاأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  وال���ط���ف���ول���ة، 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة "اأم 
االأ�شرة  االإمارات"، على منظومة 
من  وا�شتمراها  عليها  واحل��ف��اظ 
خ���ال امل���ب���ادرات وال���ربام���ج التي 
�شركائه  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  يطلقها 

اال�شرتاتيجيني.
الزوج  اختيار  اأهمية  اإىل  واأ�شارت 
بالدين  له  ي�شهد  ال��ذي  ال�شالح، 
واخل���ل���ق، الف���ت���ة اأن�����ه ي��ج��ب على 
االأهل عدم املغاالة يف طلب املهر، 
اإج�����راءات  بتي�شري  ي��ق��وم��وا  واأن 
و�شروط ال���زواج، من خ��ال عدم 
اإقامة  يف  وال��ت��ب��ذي��ر  االإ�����ش����راف 

بع�س  اأ���ش��رة  ول��ك��ّل  االجتماعية، 
اخلا�شة،  الثقافية  اخل�شائ�س 
وت��وؤّث��ر االأ���ش��رة فيما ع��داه��ا من 
ال���ن���ظ���م االج���ت���م���اع���ي���ة االأخ������رى 
�شلح  �شلحت  ف��اإن  فيها؛  وتتاأثر 
ف�شد  ف�����ش��دت  واإن  ك��ك��ّل  امل��ج��ت��م��ع 

املجتمع ككّل .
الواعظة  ج��ان��ب��ه��ا حت��دث��ت  وم���ن 
اعتدال ال�شام�شي، عن دور القيادة 
الر�شيدة يف ت�شجيع املجتمع على 
ال���زواج،  تكاليف  امل��غ��االة يف  ع��دم 
املقبات  للفتيات  ر�شالة  موجهة 
النية  وجت�����دي�����د  ال����������زواج  ع���ل���ى 
على  تكون  ب��اأن  الغليظ،  بامليثاق 
قدر امل�شوؤولية لتتمكن من تكوين 
حتت  م��رتاب��ط��ة  متما�شكة  اأ���ش��رة 
اهلل  اأنعم  وقالت:  التوحيد.  راي��ه 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  علينا يف 
املتحدة بقيادة ر�شيدة تاأخذ بيدنا 
لرنتقي وتقدم كل الدعم لل�شباب، 
لبنات  م�����ن  ي����ع����ت����ربون  ال�����ذي�����ن 
االأ�شرة  �شلحت  فمتى  املجتمع، 
التن�شئة  ل��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��ل��ح 
م�����ش��وؤول��ي��ة االآب�������اء، ال���ذي���ن تقع 
االإ�شامية  الرتبية  عاتقهم  على 

يتم  واأن  ل����اأب����ن����اء  ال�������ش���ل���ي���م���ة 
تربيتهم على االحرتام واالأخاق 
اأه�����داف  اأه�����م  م���ن  اأن  وذك������رت   .
ترابط  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ال������زواج 
واحرتام  و�شكن  وت��راح��م  اأ���ش��ري 

وواجباته  ح��ق��وق��ه  م��ن��ه��م��ا  ك���ا 
جتاه االآخر، واحرتام كا منهما 
وتبادل  ال�����ش��ري��ك،  خل�����ش��و���ش��ي��ة 
ال�شادقة واملخل�شة حتى  امل�شاعر 
ي�شودها  م�شتقرة  حياتهما  تكون 

كما  وحم��ب��ه،  وطماأنينة  وت��واف��ق 
ال�شعيد  ال���������زواج  ع����ن  حت����دث����ت 
والو�شول  حت��ق��ي��ق��ه  وم���ق���وم���ات 
اإل��ي��ه، وال��ت��ي م��ن �شمنها احرتام 
ومعرفة  ل��ب��ع�����ش��ه��م��ا،  ال���زوج���ني 

احلب وال�شكينة واالأمان، م�شرية 
بالزوجة  ي��رت��ب��ط  ق���د  ال�����زوج  اأن 
بدوافع اجلمال اأو املال اأو الن�شب 
على  ول��ك��ن  اأم����ور جميلة،  وك��ل��ه��ا 

راأ�شها الدين واخللق.

ال�سباب .. رهان االإمارات االأول مل�ستقبل اأف�سل

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية تطرح بكالوريو�س االآداب يف الفل�سفة واالأخالق 

•• اأبوظبي-وام:

املا�شية من ح�شور وم�شاركة  العقود اخلم�شة  االإم��ارات خال  عززت دولة 
ال�شباب الفاعلة يف امل�شار التنموي للدولة عرب عدة م�شتويات تبداأ باال�شتماع 
يف  م�شاركتهم  وتعزيز  الذهني،  الع�شف  جل�شات  يف  واإ�شراكهم  اآرائ��ه��م  اإىل 
عمليات التخطيط، تلتها خطوات وخطط لتعزيز روح القيادة لديهم وفقاً 
ملجموعة من ال�شيا�شات والربامج التعليمية والتاأهيلية، و�شواًل اإىل اإطاق 
مبادرات تعزيز الهوية الوطنية وروح االنتماء، ومتكينهم وتعزيز ح�شورهم 

باعتبارهم الرهان االأول نحو م�شتقبل اأف�شل.
وتخطى تاأثري دعم ال�شباب يف االإمارات حدودها اجلغرافية لتتوىل الدولة 
باتت  حيث  عموماً،  العربي  لل�شباب  الثقة  اإع��ادة  م�شتوى  على  مهماً  جانباً 
عموماً  العربي  ال�شباب  تخاطب  ح�شارية  فكرية  حمطة  ال��ي��وم  االإم����ارات 
العمل  كفاءة  رفع  يف  وطاقاتهم  مواهبهم  ا�شتغال  من  لتمكينهم  وت�شعى 

احلكومي والتنموي ب�شكل عام.
وتربز املوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب، ومن�شة فر�س ال�شباب االإماراتي، واملخترب 
ح�شورهم  لتعزيز  االإم���ارات���ي  لل�شباب  ر�شمية  كنوافذ  لل�شباب  التفاعلي 
للفر�س  الو�شول  االإماراتي  ال�شباب  تتيح من�شة فر�س  وم�شاركتهم، حيث 
اخلدمية، واجلوائز، وامل�شابقات، واملنح، واحلا�شنات، والربامج التطويرية، 
من خال من�شة واحدة، فيما يعنى املخترب التفاعلي لل�شباب بتفعيل دور 
واإيجاد حلول  اكت�شاف  االإبداعية يف  ال�شباب، وا�شتثمار قدراتهم وطاقاتهم 
واأفكار ت�شاهم يف تطوير املبادرات احلكومية وعمل قطاع احلكومة الرقمية 

يف دولة االإمارات وو�شعهم �شمن عملية اتخاذ القرارات وتطوير ال�شيا�شات، 
عملية  تليها  معينة،  ق�شية  اأو  اإ�شكالية  ط��رح  على  تقوم  تفاعلية  بطريقة 
ع�شف ذهبي، يقدم فيها جمموعة من ال�شباب حلولهم واأفكارهم، لي�شوتوا 

بعدها على االأفكار االأف�شل.
وتعد االإمارات املركز الفكري االأكرب يف املنطقة على م�شتوى اإطاق املبادرات 

ال�شبابية على خمتلف االأ�شعدة والتخ�ش�شات.
من  �شلطة  بكل  ال�شباب  بربط  لل�شباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  تعنى  ب��دوره��ا 
و�شيا�شة  ا�شرتاتيجية  لو�شع  الطريق  ذل��ك  مهد  وق��د  احلكومة  �شلطات 
وخمتلف  ال�شباب،  وم��راك��ز  جمال�س  عمل  على  املوؤ�ش�شة  وت�شرف  ال�شباب، 
املبادرات والربامج املعنية بال�شباب. كما تتابع العمل على االأجندة الوطنية 
التن�شيق مع اجلهات احلكومية  اأهدافها عن طريق  لل�شباب، و�شبل حتقيق 

وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س املعنية.
كاأحد  لل�شباب  الوطنية  اال�شرتاتيجية  تربز  اال�شرتاتيجي  امل�شتوى  وعلى 
والعامل،  املنطقة  يف  ال�شباب  ح�شور  م��ن  تعزز  التي  اال�شرتاتيجيات  اأه��م 
من  عاما   20 خ��ال  رئي�شية  حت��والت  خم�شة  اإىل  اال�شرتاتيجية  وت�شتند 

حياة ال�شباب.
وحتدد اال�شرتاتيجية املراحل اخلم�شة التي مير بها ال�شباب خال الفرتة 
اإتباع منط  35 �شنة لت�شمل مراحل التعليم، العمل،  اإىل   15 العمرية من 
املواطنة  مبمار�شة  وان��ت��ه��اء  اأ���ش��رة،  تكوين  يف  وال��ب��دء  واآم����ن،  �شحي  ح��ي��اة 
بناء  خ��ال  من  ال�شباب  طاقة  يف  املوؤ�ش�شة  ت�شتثمر  حيث  الوطني،  والعمل 
مهاراتهم،  وتطوير  وتنمية  لتمكينهم  املثلى  البيئة  وتطوير  �شخ�شيتهم، 

ال�شيا�شات  من  العديد  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  و�شعت  م�شاركتهم.  وتعزيز 
واتخاذ  احلوكمة  م�شتويات  جميع  على  القطاعات  كل  يف  ال�شباب  الإ�شراك 
رئي�شيني  وفاعلني  ك�شركاء  الوطنية  اال�شرتاتيجية  يف  واإدماجهم  ال��ق��رار 

لتحقيق اخلطة التنموية للدولة.
تعيني  اأبرزها  بال�شباب،  املعنية  املبادرات  من  العديد  عن  االإم��ارات  واأعلنت 
كما  احلكومية  واإل��زام��ي��ة  االحت��ادي��ة،  اجل��ه��ات  اإدارات  جمال�س  يف  ال�شباب 
الإتاحة  ال���وزراء  جمل�س  تتبع  خا�شة  اإلكرتونية  من�شة  احلكومة  اأطلقت 

الفر�شة لل�شباب االإماراتي الراغب الت�شجيل والتقدمي عرب املوقع.
وت�شمن تلك املبادرات �شيا�شة اإ�شراك ال�شباب التي ت�شعى اإىل ماأ�ش�شة قطاع 
ال�شباب كامًا، وقد راهنت الدولة على ال�شباب ب�شكل كبري، فهي توؤمن باأن 

اإ�شراك ال�شباب ميثل عن�شرا رئي�شيا للنجاح خال ال�50 عاما القادمة.
ال�شباب  م��ن   33 اخ��ت��ي��ار  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد   ،2020 ف��رباي��ر   3 ويف 
لتعزيز  وذل��ك  االحت��ادي��ة،  اجل��ه��ات  اإدارات  جمال�س  ع�شوية  يف  املتقدمني 

امل�شاركة ال�شبابية يف تطوير حلول ملختلف امللفات والق�شايا الوطنية.
يف عام 2017، اأن�شاأت حكومة دولة االإمارات جمال�س ال�شباب كاأول مبادرة 
فريدة من نوعها ل�شمان متثيل وجهات نظر ال�شباب وتلبية احتياجاتهم يف 
ال�شباب  جمال�س  تعمل  فيما  احلكومية.  القرارات  و�شناعة  مراحلة  جميع 
واخلا�س  العام  القطاعني  موؤ�ش�شات  يف  ال�شباب  متثل  ككيانات  املوؤ�ش�شية 
�شيا�شة  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد   ،2020 يونيو   2 ويف  االإم�����ارات.  ب��دول��ة 
ال�شباب وتزويدهم  امل�شكن بهدف توعية  اأ�شا�شيات بناء  ال�شباب على  توعية 
باملعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء امل�شكن. وتت�شمن ال�شيا�شة اإلزام 

برامج  من  �شكني  دع��م  بطلبات  املتقدمني  �شنة/   35-18/ ال�شباب  كافة 
بناء  ا�شا�شيات  عن  دورة  اكمال  على  الدولة  يف  واملحلية  االحتادية  االإ�شكان 

امل�شكن ك�شرط رئي�شي من متطلبات الدعم ال�شكني.
ومتثل مراكز ال�شباب �شاحات ع�شرية مبجهود ال�شباب، ومب�شاركة ال�شباب، 
وهي عمل جماعي و�شاحات جتمع ال�شباب يف جميع اأنحاء الدولة وتتيح لهم 

الت�شارك والتفاعل وا�شتغال كامل اإمكانياتهم.

- الإمارات وال�شباب العربي.
وعلى امل�شتوى االإقليمي حتر�س االإمارات على تعزيز م�شاركة ال�شباب على 
االإع��ان عنه  الذي مت  العربي  ال�شباب  االإقليمي من خال مركز  امل�شتوى 
يف القمة العاملية للحكومات 2017، حيث ميثل مركزاً اإقليمياً لل�شباب يف 
دولة االإمارات وي�شاعد على تطوير قدرات ال�شباب ويدعم االبتكار واالإبداع 
القطاعات ويجري  املركز مبادرات يف خمتلف  العربي. كما ينفذ  العامل  يف 
االأبحاث بني ال�شباب العرب مل�شاعدة �شناع القرار يف و�شع �شيا�شات �شديقة 
لل�شباب. وللعام التا�شع على التوايل، جاءت دولة االإمارات يف �شدارة البلدان 
ال�شباب  راأي  ال�شتطاع  وف��ق��ا  العربي  لل�شباب  بالن�شبة  للعي�س  املف�شلة 
العربي  ال�شباب  متكني  اأه��م��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  وت���درك   .2020 ال��ع��رب��ي 
ملواجهة  ال�شباب  يف  املنطقة  جناح  ويكمن  �شبابها،  فقط  ولي�س  املنطقة،  يف 
التحديات، ولذلك تعمل دولة االإمارات عن قرب مع ال�شباب العربي للتاأكد 
اأثر م�شاعف ي�شل خارج احل��دود وكذلك  اإ�شهاماتهم يف دولهم لها  اأن  من 

ي�شل اإىل امل�شتقبل.

•• ابوظبي-وام:

بكالوريو�س  برنامج  االإن�شانية،  للعلوم  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  طرحت 
االآداب يف الفل�شفة واالأخ��اق االأول من نوعه يف املنطقة �شمن م�شاقاتها 
الدرا�شية  الربامج  يف  التو�شع  يف  ل�شيا�شتها  تعزيزاً  واالأكادميية،  العلمية 
ودعم  ال�شحيح  االإ���ش��ام��ي  ال��دي��ن  قيم  ن�شر  يف  املجتمع  بقيم  املرتبطة 
الربنامج موؤخراً من مفو�شية  اإق��رار  االإن�شانية، حيث مت  االأخ��وة  اأوا�شر 
هو  والربنامج  ال��دول��ة،  يف  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  االأك��ادمي��ي  االعتماد 
باجلامعة،  االإن�شانية  والعلوم  االآداب  كلية  تطرحها  التي  الربامج  �شمن 

وي�شتهدف الطاب من داخل الدولة وخارجها.
واأك����ّد ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ي��ب��ه��وين ال��ظ��اه��ري-م��دي��ر اجل��ام��ع��ة- اأن 
االإم����ارات  دول���ة  نهج  يج�ّشد  واالأخ����اق  الفل�شفة  يف  االآداب  ب��ك��ال��وري��و���س 
العربية املتحدة يف العناية بالرتبية االأخاقية والفل�شفية وتعزيز املبادئ 
اأن  اإىل  امل�شرتكة لاإن�شانية، م�شرياً  التجارب  تعك�س  التي  العاملية  والقيم 

الربنامج ياأتي من�شجماً مع روؤية اجلامعة واأهدافها.
اإىل  اأي�����ش��اً  يهدف  البكالوريو�س  برنامج  ان  ال��ظ��اه��ري  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 

تطوير كفاءات علمية وتطوير برامج اجلامعة واالرتقاء باملنهج االأكادميي 
ودعم التنويع االقت�شادي حيث يخدم الربنامج العديد من املجاالت ذات 
واخلريي  االجتماعي  والعمل  واالإع��ام  التعليم  قطاعات  مثل  االأول��وي��ة، 
ت�شبح  بحيث  العالية  امل��ه��ارة  ذات  العاملة  االأي���دي  وا�شتقطاب  والديني، 
اأبوظبي وجهة رئي�شية للكفاءات املتميزة من خمتلف دول العامل، وتوفري 

خدمات تعليمية وثقافية من اأعلى امل�شتويات.
وقال الظاهري اإن الربنامج يعمل على تطوير اأهداف جامعة حممد بن 
لارتقاء  والفل�شفية،  االجتماعية  العلوم  لت�شمل  االإن�شانية  للعلوم  زاي��د 
كجامعة  دوره���ا  وتكري�س  ح�شورها  وتعزيز  العلمية،  اجلامعة  ب��ربام��ج 
متميزة مرموقة يف جمال العلوم االإن�شانية على امل�شتوى املحلي والعاملي، 
م�شرياً اإىل اأن الربنامج يدعم اأي�شاً خطة اجلامعة ور�شالتها يف انتاج معرفة 
ق��ادرة على  ايجاد قيادات فكرية وكفاءات متخ�ش�شة،  حتقق تطلعاتها يف 
واالإبداعي  الناقد  التفكري  ال�شحيح وت�شجيع  االإ�شامي  الدين  ن�شر قيم 
يف املجتمع وت�شعى لن�شر قيم االأخوة االإن�شانية النبيلة، كما يعرّب اطاق 
الربنامج عن �شعي اجلامعة للتطوير امل�شتمر للربامج االأكادميية احلالية 
وطرح برامج جديدة لنيل درجة البكالوريو�س واملاج�شتري والدكتوراه يف 

العلوم االإن�شانية والفل�شفية تتوافق مع متطلبات �شوق العمل، وتتواءم مع 
الت�شريعات ال�شارية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

يذكر اأن اخلطة الدرا�شية لربنامج بكالوريو�س الفل�شفة واالأخاق تت�شمن 
ت�شرتك  م�شاقاً   13 وع��دده��ا  اجلامعة  متطلبات  ت�شمل  �شاعة،   120
واللغة  العربية  اللغة  ب��ني  وجتمع  االآخ����رى،  اجلامعة  ب��رام��ج  بقية  فيها 
االجنليزية والبحث واالبتكار والفل�شفة االإ�شامية واحل�شارة االإ�شامية 
التي تهيئ الطالب  امل�شرتكة  امل�شاقات  والذكاء اال�شطناعي، وغريها من 
للتخ�ش�س الدقيق، وتزويده باملهارات وتفتح اأفقه على املعارف ال�شرورية، 
من خال درا�شة الفل�شفة وتاريخها، تاريخ العلم واملنطق، مهارات الكتابة 
والتعبري، مقارنة االأديان، االإ�شام وخطاب التجديد، املذاهب االأخاقية، 
واملعا�شرة،  االأخاق  فل�شفة  التوا�شل، ق�شايا فكرية معا�شرة،  اأخاقيات 
القانون الدويل االإن�شاين ونظرياته، اإىل جانب التدريب امليداين وم�شروع 
التخرج، وقد مت ت�شميم هذا الربنامج بعد مقارنات معيارية مع عدد من 
الربامج يف اجلامعات املحلية والعاملية، كما اأ�شرفت على اإعداده ومتابعته 
جلنة علمية متخ�ش�شة داخلية وخارجية، ومّت اعتماده من ِقبل مفو�شية 

االعتماد االأكادميي بالدولة.

وتتوفر لدى جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية كفاءات متخ�ش�شة 
اخلربة  ب��ني  جتمع  با�شتمرار،  وتطويره  الربنامج  ه��ذا  لتنفيذ  وموؤهلة 
وا�شعة  قاعدة  تعززها  املجتمع،  العلمي وخدمة  البحث  والتميز يف  املهنية 
من الكوادر االأكادميية التي �شت�شطلع باملهام التدري�شية والبحثية. ويجمع 
هذا الربنامج املتعدد التخ�ش�شات بني اجلانب النظري املتمثل يف الفل�شفة 
ونظرياتها، واجلانب التطبيقي يف املمار�شات االأخاقية واأ�شا�شيات "الفعل 

الفل�شفي" الذي مُيّكن الطلبة من بناء فكر راجح ور�شني.
وت�شمل باقي التخ�ش�شات املتداخلة مع الربنامج ق�شم الت�شامح والتعاي�س 
مما  وغ��ريه��ا،  واللغات  وال��ت��اري��خ  االإ�شامية  وال��درا���ش��ات  العربية  واللغة 
ويتوقع  امل�شتقبل.  لتحديات  مبتكرة  حلول  اإيجاد  من  اخلريجني  ميكن 
اأن ي�شهم بكالوريو�س االآداب يف الفل�شفة واالأخاق يف تخريج كوادر تتمتع 
بقدر كبري من التفكري االإن�شاين االإيجابي والديني ال�شحيح، وقادرة على 
تعزيز امل�شاركة الفاعلة يف الطرح الفل�شفي الثقايف والديني املعا�شر ب�شكل 
يعرّب عن رقي احل�شارات واالندماج بني مكونات الب�شر وتعميق م�شرتكات 
وال�شلم  االإ���ش��ام  قيم  تاأكيد  يف  الربنامج  ي�شهم  كما  االإن�شانية،  االأخ���وة 

والت�شامن.

العيد عطلة  خالل  املدين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة  عمليات  تلقتها  بالغا   1063
•• اأبوظبي-وام:

للدفاع  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  الرئي�شي  العمليات  م��رك��ز  تعامل 
املدين مع 1063 باغاً بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم 
اأبوظبي وذلك يف عطلة عيد االأ�شحى املبارك على  يف �شرطة 

م�شتوى اإمارة اأبوظبي اأبوظبي - العني - الظفرة .
وقال املقدم عي�شى املرزوقي مدير اإدارة العمليات يف الهيئة اإنه 
مت ا�شتقبال 984 باغاً لطلب االإ�شعاف و 64 باغاً لطلب 
ات��خ��اذ االإج����راءات  االإط��ف��اء و15 ب��اغ��اً لطلب االإن��ق��اذ ومت 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ب��اغ��ات وف���ق اآل��ي��ة ع��م��ل دقيقة 

الهيئة  الرئي�شي يف  العمليات  اأن مركز  اإىل  .. الفتاً  ومتطورة 
مع  والتن�شيق  الباغات  لتلقي  والتاأهب  اال�شتعداد  اأمت  على 

اجلهات املخت�شة للو�شول اإىل موقع احلوادث يف اأ�شرع وقت.
واأ�شار اإىل اأن الهيئة وفرت اأف�شل واأحدث االأجهزة والتقنيات 
املتطورة حتت اإ�شراف كوادر وطنية موؤهلة وعلى درجة عالية 
اآلية  وتن�شيق  ال��ب��اغ��ات  خمتلف  م��ع  للتعامل  احل��رف��ي��ة  م��ن 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة مب��ا ي��ع��زز ���ش��رع��ة اال�شتجابة 
يف ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود ال��وق��ائ��ي��ة الأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وذل����ك �شمن 
ا�شرتاتيجية الهيئة يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للجمهور وفقا 

الأف�شل املمار�شات املتقدمة عاملياً.

ب��ا���ش��رتاط��ات الوقاية  وح��ث اجل��م��ه��ور على ���ش��رورة االل��ت��زام 
ي�شمن عدم  املمار�شات اخلاطئة مبا  واالبتعاد عن  وال�شامة 
املمتلكات  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  االأرواح  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ح����وادث  وق���وع 
واملكت�شبات الوطنية .. موؤكداً اأهمية التعاون امل�شرتك لتعزيز 
ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل احل���د م��ن ان��ت�����ش��ار وان���دالع 
اإف�شاح  اإىل �شرورة  الهيئة  ودع��ت  امل��واق��ع.   احلرائق مبختلف 
الطريق ملركبات الطوارئ ل�شمان عدم تاأخري و�شولها ملواقع 
ي�شكل  اأثناء ح��وادث احلريق، حيث  التجمهر  احل��وادث وع��دم 
الدفاع  اآليات  و�شول  ويعرقل  حياتهم  على  خطورة  التجمهر 

املدين واالإ�شعاف واالإنقاذ الأداء مهامها على اأكمل وجه.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س 
الفرن�سي بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
فخامة اإميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�شية مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لباده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س اإميانويل ماكرون.

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة اإىل معايل اإليزابيت بورن رئي�شة 
وزراء اجلمهورية الفرن�شية.
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اأخبـار الإمـارات

عمر العلماء: االإمارات تتبنى التكنولوجيا الرقمية لتوفري اأف�سل اخليارات التعليمية للطالب االأقل حظا يف العامل

ال��ق��درات البحثية  اال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
والية  جلامعة  العالية  واخل���ربات 
اإج���راء تقييم جلوانب  اأري��زون��ا يف 
الرقمي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
بهدف  الرقمية  املدر�شة  وتطبيق 
الدرو�س  وحت���دي���د  االأث�����ر  ت��ق��ي��ي��م 
امل�شتفادة بحيث يتم ن�شرها ب�شكل 
دور  تعزيز  يف  ي�شاهم  ومب��ا  دوري 
هذا التعاون يف دعم �شياغة وقيادة 
وحتقيق  الرقمي  التعلم  م�شتقبل 

اأف�شل ا�شتفادة منه.
و�شيتم االإع��ان عن تفا�شيل هذه 
يف  وم�شاريعها  املو�شعة  ال�����ش��راك��ة 
�شيعمل  ح��ي��ث  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة 
اجل������ان������ب������ان مب�����وج�����ب امل����رح����ل����ة 
اجلديدة، على تعزيز روؤية املدر�شة 
التعلم  ح����دود  ق��ي��ادة  ال��رق��م��ي��ة يف 
الرقمي لتمكني خمتلف املجتمعات 
من احل�شول على م�شتوى متقدم 
عقد  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م���ن 
امل�شرتكة  وال��ل��ق��اءات  االجتماعات 
واملجتمعية  الدولية  املنظمات  مع 
املتميزة،  االأك��ادمي��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
احلكومية  اجل���ه���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
عدد  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال��ت��ي وق��ع��ت اتفاقيات  ال���دول  م��ن 

واملعارف  بالعلوم  منا�شبة  فر�شاً 
الازمة من خال توظيف حلول 
الذكاء  وت��ط��ب��ي��ق��ات  التكنولوجيا 
التعلم  وخ����ي����ارات  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
قيادة  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا  ال���رق���م���ي 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وامل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

تعزيز م�شرية التنمية العاملية.

التعاون  من  جديدة  مرحلة   -
الرقمي العاملي.

للتعاون احلايل �شرتكز  باالإ�شافة 
تو�شيع  ع��ل��ى  اجل����دي����دة  امل���رح���ل���ة 
الرقمية  امل���در����ش���ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
اأريزونا االأمريكية،  وجامعة والية 

من خال ثاثة حماور.
تاأ�شي�س  يف  التعاون  االأول:  املحور 
للتدريب  ال��ع��امل��ي  ال��رق��م��ي  امل��ع��ه��د 
حيث �شيتم العمل يف طرح وتطوير 
املعتمدة  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني وال���ت���و����ش���ع ب��ه��ا خ���ارج 
املدر�شة  ب��ه��ا  تعمل  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
الطرفان  و�شيقوم  الرقمية حاليا، 
الو�شول  ن�شر وتعزيز  بالتعاون يف 
لهذه الربامج، وت�شتهدف الو�شول 
يف  م��ع��ل��م   10،000 م���ن  الأك�����ر 

جميع اأنحاء العامل.

نائب  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  ل��ل�����ش��وؤون 
املدر�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
املدر�شة  دور  على  ال�شوء  الرقمية 

الرقمية .
واأ�شارت اإىل اأن املدر�شة توفر اليوم 
فر�شة التعلم الرقمي بثاث لغات 
األ�����ف ط���ال���ب يف خم�س  ل��ع�����ش��ري��ن 
مليون  ت�شجيل  ه��و  وهدفنا  دول، 
2026. كما  ع���ام  ب��ح��ل��ول  ط��ال��ب 
مت تدريب 500 معلم واعتمادهم 
ليكونوا معلمني رقميني بالتعاون 
متا�شياً  اأريزونا،  والية  جامعة  مع 
الرقمية  امل���در����ش���ة  م�����ش��اع��ي  م���ع 
مل�شتقبل  جديدة  عاملية  اآف��اق  لفتح 
اأم�س  يف  ه��م  مل��ن  ال��رق��م��ي  التعليم 

احلاجة اإليه.
واأ�شافت: " اأن جهود دولة االإمارات 
يف املدر�شة الرقمية متاحة للعامل 
االأمم  تعرتف  اأن  وي�شعدنا  اأجمع، 
كواحد  ال��رق��م��ي  بالتعلم  امل��ت��ح��دة 
اجلديدة  اخلم�شة  م�شاراتها  م��ن 

للتحول يف جمال التعليم".
املدر�شة  اأن  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأك��������دت 
خططها  بتنفيذ  با�شرت  الرقمية 
على اأر�س الواقع وي�شعدنا م�شاركة 
ما لدينا من خربات والتعاون مع 

الرقمية،  امل��در���ش��ة  اإدارة  جمل�س 
التنفيذي  الرئي�س  ماكراث،  واآمي 
جامعة  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب  للعمليات 
التعليمي،  للتوا�شل  اأريزونا  والية 
ب���ح�������ش���ور ع�����دد م����ن امل�������ش���وؤول���ني 

وامل�شاركني يف املوؤمتر.
�شلطان  ع����م����ر  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
ال��ع��ل��م��اء ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
ت��ع��زز ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ع��اون الدويل 
ل��ت��زوي��د اجل��ي��ل اجلديد  ال���ه���ادف 
ب��امل��ه��ارات والقدرات  ال��ط��اب  م��ن 
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي مت��ّك��ن��ه��م م��ن بناء 
اجلهود  وتدعم  م�شتدام،  م�شتقبل 
التعليم  فر�س  �شمان  يف  الدولية 
متكاملة  تعليمية  منظومة  وبناء 
مبا ي�شمن حتقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة بحلول العام 2030.
التعاون  ات���ف���اق���ي���ات  اأن  واأ�����ش����اف 
تعقدها  التي  الهادفة  وال�شراكات 
م����ع خمتلف  ال���رق���م���ي���ة  امل���در����ش���ة 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات 
وال�شركات  ال���دول���ي���ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
االرتقاء  اإىل  ت��ه��دف  املتخ�ش�شة، 
اجليل  وت��زوي��د  التعليم  مب�شتوى 
امل����ن����اط����ق  يف  خ����ا�����ش����ة  اجل������دي������د 
متتلك  ال  ال����ت����ي  وامل����ج����ت����م����ع����ات 

الرقمية  امل���در����ش���ة  م���ع  ال��ت��ف��اه��م 
لتوفري التعليم الرقمي.

و����ش���ت���ع���م���ل امل����در�����ش����ة م�����ن خ���ال 
التحالف من اأجل م�شتقبل التعلم 
الرقمي الذي يعد االأول من نوعه، 
على تعزيز التعاون مع احلكومات 
املختلفة،  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
كما تبني مرحلة التعاون اجلديدة 
وجامعة  ال��رق��م��ي��ة  امل���در����ش���ة  ب���ني 
والي�����ة اأري����زون����ا االأم���ري���ك���ي���ة على 
حتقيقه  مت  ال���ذي  الكبري  ال��ن��ج��اح 
والتي  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  �شمن 
مت خالها تطوير برنامج تطوير 
املعلم  ل���ت���اأه���ي���ل  م��ت��ك��ام��ل  م��ه��ن��ي 
تزويد  اإىل  يهدف  حيث  ال��رق��م��ي، 
االأق��ل حظاً  املجتمعات  املعلمني يف 
قدراتهم  وبناء  الرقمية،  باملهارات 
املن�شات  م���ن  اال���ش��ت��ف��ادة  ل��ت��ع��زي��ز 

التعليمية املختلفة.

- منجزات عاملية .. 
العاملي  احل����وار  جل�شة  خ���ال  م��ن 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  مل�شاركة 
التعليم  وحمور  العاملية  مكتوم  اآل 
نائب  الها�شمي،  ه��دى  �شلطت   ..
وزي�������ر ������ش�����وؤون جم���ل�������س ال��������وزراء 

توفري  على  �شريكز  الثاين  املحور 
������ش�����ه�����ادات م�����ع�����رتف ب����ه����ا دول����ي����ا 
الرقمي،  امل��ع��ل��م  ت��دري��ب  وم��ع��اي��ري 
توظيف  ال��ط��رف��ان يف  و���ش��ي��ت��ع��اون 
اخل����ربة وال�����ش��ب��ك��ة ال��وا���ش��ع��ة لكل 
التعليم  معايري  تطوير  يف  منهم 

الرقمي واملعلم الرقمي.
قيادة  على  �شريكز  الثالث  امل��ح��ور 
فكر التعليم الرقمي، حيث �شيعمل 
الطرفان على �شل�شلة من الندوات 
والتي  االإن�����رتن�����ت  ع����رب  ال���ع���ام���ة 
التعليم  م��وا���ش��ي��ع  اأب����رز  �شتتناول 
ال���رق���م���ي وت����ط����ورات����ه خ���ا����ش���ة يف 
االأق��ل حظا، وكون جامعة  املناطق 
والية اأريزونا رائدة عامليا يف جمال 
التعليم الرقمي �شتقدم خرباتها يف 
ت�شميم وتنفيذ هذا النوع الربامج 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، و����ش���ت�������ش���اه���م ه���ذه 
ن�شر  تعزيز  يف  الرقمية  ال��ن��دوات 
فكر التعليم الرقمي وامل�شاهمة يف 
جتارب  وم�شاركة  الدولية  اجلهود 

املدر�شة الرقمية مع العامل.
الثالث  امل����ح����ور  و����ش���م���ن  ك���ذل���ك 
ون�شر  �شياغة  يف  ال��ت��ع��اون  �شيتم 
اأوراق بحثية م�شرتكة يف جماالت 
و�شيتم  واأث�����ره،  ال��رق��م��ي  التعليم 

•• نيويورك-وام:

اأكد معايل عمر بن �شلطان العلماء 
اال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����ش��اد 
العمل عن بعد ، رئي�س جمل�س اإدارة 
املدر�شة الرقمية، اأن دولة االإمارات 
تتبنى ن�شر العلم واملعرفة وتوفري 
اأف�شل اخليارات التعليمية جلميع 
ال��ط��اب االأق����ل ح��ظ��اً يف خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن خ��ال توظيف 
والتقنيات  احلديثة  التكنولوجيا 
الرقمية املتطورة لتعزيز منظومة 
لاأجيال  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ف���ر����س 

وحت�شني حياة النا�س.
جاء ذلك خال ا�شتعرا�س موؤ�ش�شة 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
االإن�شانية  اإجن����ازات����ه����ا  ال���ع���امل���ي���ة 
الدولية  وم�����ش��اه��م��ات��ه��ا  ال�����ش��ام��ل��ة 
التعليم  ن�����ش��ر  يف خم��ت��ل��ف حم����اور 
املجتمعات  ومت����ك����ني  وامل����ع����رف����ة 
امل���ن���ج���زات وال���ن���ت���ائ���ج التي  واأه������م 
الرقمية  املدر�شة  م��ب��ادرة  حققتها 
دولة  حكومة  وف��د  م�شاركة  ل��دى 
ال�شيا�شي  املنتدى  �شمن  االإم��ارات 
�شنوياً  يعقد  ال��ذي  امل�شتوى  رفيع 
حول اأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

مقر االأمم املتحدة بنيويورك.
املنتدى  اأع����م����ال  خ�����ال  مت  ك���م���ا 
اإعان مرحلة جديدة من ال�شراكة 
والية  جامعة  م��ع  اال�شرتاتيجية 
تو�شيع  بهدف  االأمريكية،  اأريزونا 
الرقمية  امل���در����ش���ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
اأري�����زون�����ا �شمن  وج���ام���ع���ة والي�����ة 
دورات  توفري  يف  اجلديدة  املرحلة 
تدريب املعلم الرقمي على م�شتوى 
معايري  تطوير  يف  والتعاون  عاملي 

التعليم الرقمي واملعلم الرقمي.
الدكتور  ك��ل م��ن  االت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
ع���ام وع�شو  اأم����ني  ع��ل��ي  اآل  ول��ي��د 

مزايا  من  لا�شتفادة  العامل  دول 
فر�س  تو�شيع  يف  الرقمي  التعلم 

التعلم.

- �شراكة تعليمية ا�شرتاتيجية .. 
التي  الرقمية"  "املدر�شة  وت��وف��ر 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل" يف  ال���وزراء حاكم دب��ي 
"عن  ال��ت��ع��ل��ي��م   ،2020 ن��وف��م��رب 
ذكية  بطريقة  "املدمج"،  و  ُبعد" 
وم�����رن�����ة، وحت����ر�����س ع���ل���ى متكني 
واملعلِّمني  ���م  ال���ت���ع���لُّ جم���ت���م���ع���ات 
وللقيادات  لهم  املهني  والتطوير 
التعليميني  رين  واملي�شِّ ال��رتب��وي��ة 
م������ن خ�������ال ب����رن����ام����ج ت���دري���ب���ي 

متكامل.
التي هي  الرقمية  املدر�شة  ويدعم 
اإحدى مبادرات موؤ�ش�شة حممد بن 
جمل�س  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د 
من  نخبة  ي�شم  دويل  ا���ش��ت�����ش��اري 
موؤ�ش�شات  م��ن  العامليني  اخل���رباء 
ومنظمات مرموقة وحتظى بدعم 
"حتالف م�شتقبل التعّلم الرقمي"، 
30 منظمة  اأكر من  الذي ي�شم 
دولية وموؤ�ش�شة اأكادميية، وتهدف 
ب���خ���ي���ارات  ال���ط���ل���ب���ة  مت���ك���ني  اإىل 
النائية  املناطق  يف  الرقمي  التعلم 
تتوفر  التي ال  واالأقاليم  والنامية 
فيها الظروف املائمة اأو املقومات 
ملتابعة  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي 
نوعياً  خ��ي��اراً  توفر  كما  تعليمهم، 
معتمداً للتعلم عن ُبعد، م�شتهدفة 
بالدرجة االأوىل الفئات املجتمعية 
االأك��������ر ه�����ش��ا���ش��ة واالأق���������ل حظا 
مواد  عرب  والنازحني،  والاجئني 
ت�شتفيد  ع�شرية  تعليمية  ومناهج 
وتطبيقات  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  م����ن 

التقنيات املتقدمة.

الرقمي التعلم  بخيارات  اجلديد  اجليل  وتزويد  بالتعليم  لالرتقاء  تهدف  الرقمية  املدر�سة  تعقدها  التي  الهادفة  العاملية  وال�سراكات  التعاون  • اتفاقيات 
للجميع التعليم  وتوفري  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  الداعمة  الدولية  املبادرات  تعزيز  يف  ي�ساهم  الرقمي  • التعليم 

االأمريكية اأريزونا  والية  جامعة  مع  بال�سراكة  الرقمية  باملهارات  وم�سرف  معلم   500 من  اأكرث  تزويد  ت�ستكمل  الرقمية  • املدر�سة 

نورة الكعبي ت�سهد افتتاح الدورة الـ23 من املعر�س الفني الدويل ترينايل ميالن 
•• ميالن -وام: 

افتتاح  وال�شباب،  الثقافة  وزي��رة  الكعبي،  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  �شهدت 
املعر�س الفني الدويل "ترينايل ميان" بدورته ال�23 التي تقام هذا العام 
حتت �شعار "املجهول املجهول: مقدمة اإىل االألغاز"، باإ�شراف عاملة الفيزياء 
اأر�شيا  االأوروب��ي��ة  الف�شاء  وكالة  يف  للتنوع  التنفيذي  والرئي�س  الفلكية 
ر�شمية  زي���ارة  اإط���ار  وذل��ك يف  ال��ق��ادم،  دي�شمرب   11 ي�شتمر حتى  و  ف���اودو 

الإيطاليا ت�شتمر اأربعة اأيام.
الر�شمية  ال�شخ�شيات  املرافق لها بعدد من  الكعبي والوفد  والتقت معايل 
امل��ت��واج��دة يف امل��ع��ر���س، ح��ي��ث اأق��ي��م ح��ف��ل االف��ت��ت��اح يف م�����ش��رح الرتينايل 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��اي��و،  دي  لويجي  م��ع��ايل  بح�شور  الرئي�شي، 
اإيلينا بونيتتي، وزيرة االأ�شرة وتكافوؤ الفر�س  اإيطاليا، ومعايل  الدويل يف 

اإيطاليا، ومعايل مايا غويكوفيت�س، نائبة رئي�س الوزراء وزيرة الثقافة  يف 
واالإع�����ام ب��ج��م��ه��وري��ة ���ش��رب��ي��ا، واأن�����دري ك��ر���ش��ت، ن��ائ��ب وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة يف 
جمهورية الت�شيك، اإ�شافًة اإىل جوي�شيبا �شاال، عمدة مدينة ميان، وكارال 
موروغالو، املدير العام للرتينايل، واأتيليو فونتانا، رئي�س منطقة لوماردي، 
ودمي����رتي ك��ريك��ن��ت��زي�����س، اأم���ني ع���ام امل��ك��ت��ب ال����دويل ل��ل��م��ع��ار���س، وبنديتا 
كما   ،Bee Awards جوائز  حتكيم  جلنة  رئي�شة  تاجليابو،  مريالي�س 
اري�شليا فاندو، وفرا�شي�س  مت خال احلفل تعريف اجلمهور على كّل من 
كريي واأعمالهما ، و ترافق ذلك اأي�شا مع توزيع جوائز تكرمي اأف�شل ثاثة 

.Bee Awards اأجنحة دولية مع
مع  جمعها  لقاًء  الكعبي،  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  عقدت  االفتتاح  وعقب 
التعاون يف جماالت  �شتيفانو بويري، رئي�س ترينايل ميان، ملناق�شة �شبل 
الفن والثقافة، يف الوقت نف�شه زار وفد الوزارة معهد مارانغوين للمو�شة، 

ال��ذي افتتح م��وؤخ��راً ف��رع��اً ل��ه يف اإم���ارة دب��ي بعد ف��روع يف ك��ل م��ن ميانو 
املو�شة  يف  متخ�ش�شة  دورات  تقدمي  يف  ليبداأ  ولندن،  وباري�س  وفريينزي 
وت�شميم االأزياء يف الدولة، حيث ي�شتعد ال�شتقبال اأول دفعة من الطاب 
يف �شبتمرب املقبل. و قالت معايل نورة الكعبي: يعد معر�س ترينايل ميان 
بالت�شميم  حتتفي  التي  املعا�شرة  والفنية  الثقافية  االأح���داث  اأب���رز  اأح��د 
والفنون املعا�شرة، وجميل ما ن�شهده هذا العام من دمج بني العلوم والفنون 
واالأعمال  الرتكيبات  ت�شمها  التي  الكثرية  االأل��غ��از  ا�شتك�شاف  وحم��اول��ة 

الفنية املعرو�شة ودالالتها.
فنانني  اأع���م���ال  مل�����ش��اه��دة  ال��ف��ر���ش��ة  امل��ع��ر���س مي��ن��ح  اأن  معاليها  واأ���ش��اف��ت 
ومعماريني وم�شممني وكتاب ومو�شيقيني يف مكان واحد، �شاكرة القائمني 
الذي  املعر�س  وزواي��ا  اأروق��ة  كافة  انعك�شت يف  التي  املعر�س جهودهم  على 

جمع اأعمااًل متميزة من كافة اأنحاء العامل.

تربط  واأ�شيلة  جوهرية  و�شل  حلقة  ت�شّكل  الثقافة  ان  معاليها  وتابعت 
ال�شعوب واحل�شارات االإن�شانية وتعرّب عنها، وترينايل ميان ين�شم لكوكبة 
الفعاليات العاملية التي ت�شاهم يف تعزيز هذه الروابط االإن�شانية، خا�شًة اأنه 
االأمريكية  املتحدة  اليابان والواليات  اأعمااًل من دول خمتلفة، منها  ي�شم 
مع  خمتلفة  تعاون  فر�س  مبناق�شة  قمنا  وق��د  وغريها،  واإيطاليا  وتركيا 
النور  ت��رى  اأن  اإىل  ونتطلع  امل�شاركني،  والفنانني  املعر�س  على  القائمني 

قريباً على اأر�س دولة االإمارات يف القريب العاجل.
وم�شروعات  الفنية  االأع��م��ال  100 من  اأك��ر من  ال��دويل  املعر�س  ويقّدم 
من  �شل�شلة  باأعمالهم  ي�شتعر�شون  عامليني،  وم�شممني  وباحثني  لفنانني 
يوّفر  كما  وغريها  العمارة  وفنون  واخل��رائ��ط  اجلاذبية  منها  املو�شوعات 
احلدث م�شاحة حّرة للنقا�س مبا يعّزز من وجهات النظر، ويقّرب املفاهيم، 

وي�شّهل من تبادل اخلربات واملعارف يف خمتلف املجاالت االإبداعية.

مركز النقل املتكامل يف اأبوظبي يوعي بال�سالمة املرورية
•• اأبوظبي-وام:

باإمارة  والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابع  املتكامل  النقل  مركز  نظم 
 Road الطرق  ل�شامة  االإم���ارات  من�شة  مع  وبالتعاون  اأبوظبي، 
توعويه  حملة  اأبوظبي،  يف  امل�شعود  وجمموعة   Safety UAE
حمطة  يف  الثقيلة  النقل  وم��رك��ب��ات  ال�شاحنات  �شائقي  ا�شتهدفت 
رفع  ب��ه��دف  م�شفح  منطقة  يف  للمركز  التابعة  امل��ح��وري��ة  االأوزان 
املرورية  بال�شامة  الثقيلة  املركبات  �شائقي  ل��دى  الوعي  م�شتوى 

واحلفاظ على اأمن و�شامة م�شتخدمي الطرق يف االإمارة.
م��ن �شامة  ال��ت��اأك��د  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ائ��ق��ني  ت��وع��ي��ة  ت�شمنت احل��م��ل��ة 

للموا�شفات  مطابقتها  وم���دى  امل��رك��ب��ة  يف  االإط������ارات  و���ش��اح��ي��ة 
ومعايري االأمان وال�شامة، خا�شة اأن خطورة االإطارات ترتفع خال 
اأ�شهر ال�شيف ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة. كما ركزت احلملة على 
زيادة الوعي لدى ال�شائقني باأهمية اإجراء الفح�س الدوري ال�شامل 
و�شرورة  فيها  ال�شامة  عنا�شر  جميع  توفر  من  للتاأكد  لل�شاحنة 
الطرق  على  احل��وادث  الوقاية من  بهدف  ال�شامة  اإج���راءات  اتباع 

ورفع كفاءة ال�شامة املرورية لل�شاحنات.
بني  امل�شرتك  والتعاون  املبذولة  اجلهود  اإط��ار  يف  املبادرة  هذه  تاأتي 
القطاع اخلا�س  اال�شرتاتيجيني يف  وال�شركاء  املتكامل  النقل  مركز 

لتحقيق اأعلى م�شتويات االأمان وال�شامة على طرق االإمارة.

ال�سحة جتري 241,098 فح�سا ك�سفت عن 1,500 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و1,541 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  زي���ادة  و  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
امل�شابة  احل���االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" و املخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
24 املا�شية  ال�  241،098 فح�شا جديدا خال ال�شاعات  اإج��راء  ال��وزارة 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على 
وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.    و�شاهم 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،500 حالة اإ�شابة 

م�شتقرة  ح��االت  جميعها  خمتلفة  جن�شيات  م��ن  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
امل�شجلة  يبلغ جمموع احلاالت  وبذلك  الازمة،  ال�شحية  للرعاية  تخ�شع 

حالة.  969،097
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خال 
الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املا�شية  الع�شرين  و  االأرب��ع  ال�شاعات 

حالة.  2،325
1،541 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا  اأعلنت ال��وزارة �شفاء  فيما 
منذ  ال��ازم��ة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  اأع��را���ش��ه  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها 

دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يبلغ جمموع حاالت ال�شفاء 949،218 حالة.



اجلمعة   15  يوليو    2022  م   -    العـدد   13594  
Friday    15    July    2022   -  Issue No   13594 اأخبـار الإمـارات

05

•• اأم القيوين-وام:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س االأعلى 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وجهها  التي  بالكلمة  القيوين  اأم  حاكم 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اإىل �شعب دولة االإمارات 
واملقيمني على اأر�شها اخلرية ، والتي جاءت لتوؤكد احلر�س على احلفاظ 
على ا�شتقرار دولة االإمارات وامل�شى قدما يف م�شرية البناء نحو م�شتقبل 
مزدهر لاإمارات. واأكد �شموه يف ت�شريحات له اأن كلمة �شاحب ال�شمو 

امل�شرية  اإط��ار حر�س �شموه على موا�شلة هذه  الدولة ج��اءت يف  رئي�س 
وت��ن��وي��ع م�شادر  وت��ع��زي��ز  التنمية  دع��ائ��م  وت��ر���ش��ي��خ  ال��ب��ن��اء  اخل���رية يف 
واأ�ش�س  مبادىء  وتر�شيخ  اال�شرتاتيجى،  املحور  يعترب  ال��ذي  االقت�شاد 
اأف�شل  م��ن  االإم����ارات  لت�شبح  ال��دول��ة  واالإن�����ش��اين يف  الوطني  التاحم 
الدول من حيث التنمية االقت�شادية واالجتماعية. وقال: " اأننا نعاهد 
النهج وامل�شي قدما  ال�شمو رئي�س الدولة على اال�شتمرار على  �شاحب 
ال�شمو  واأك��د �شاحب   ." البناء نحو م�شتقبل م�شرق للدولة  يف م�شرية 
حاكم اأم القيوين اأن ما جاء فى كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يوؤكد 

تاأمني  م�شوؤوليتها  ت�شع �شمن  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اأن  من جديد 
م�شتقبل م�شرق الأجيال احلا�شر وامل�شتقبل ، وم�شاعفة اجلهود لرفعة 
ال�شمو  �شاحب  كلمة  ت�شمنته  مبا  واأ�شاد   . ومكت�شباتها  الدولة  مكانة 
اهلل" والتي  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ملهمة  ر�شالة  املوؤ�ش�شني  االآب��اء  واأرث  روؤى  من  خالها  �شموه  ا�شتلهم 
ل�شعب االإم��ارات واملقيمني على اأر�شها الطيبة . ودعا �شموه اهلل العلي 
القدير اأن يوفق �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة واأن ينعم عليه بال�شحة 

والعافية واأن يوفقه يف قيادة دولة االإمارات نحو م�شتقبل مزدهر .

حاكم اأم القيوين: كلمة رئي�س الدولة توؤكد احلر�س على ا�ستقرار 
االإمارات وامل�سي يف م�سرية البناء

عبدامللك القا�سمي: كلمة رئي�س الدولة 
خارطة طريق مل�ستقبل م�سرق

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد معايل ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة اأن كلمة �شاحب 
مل�شتقبل م�شرق  ر�شمت خارطة طريق  "حفظه اهلل" اأم�س  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

لدولة االإمارات خال العقود القادمة و حددت مامح �شيا�شتها الداخلية و اخلارجية.
و قال ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�شمي يف ت�شريحات له اإن كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حملت ر�شالة حانية 

من اأب الأبنائه و اأن الدولة بقيادة �شموه عازمة على موا�شلة نهج االآباء املوؤ�ش�شني.
و اأ�شار اإىل اأن الكلمة اأكدت على ثوابت الدولة و نهجها يف جعل املواطن حمور اهتمامها اإىل جانب تعزيز التنمية 

االقت�شادية والقدرة التناف�شية للتفوق يف املوؤ�شرات العاملية وحتقيق اأعلى املراكز يف خمتلف امليادين.

وىل عهد اأم القيوين: كلمة رئي�س الدولة 
حملت روؤى ثاقبة لتحقيق مزيد من االإجنازات

•• اأم القيوين- وام:

اأم  عهد  ويل  املعا  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��اد 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  التى وجهها �شاحب  بالكلمة  القيوين 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ل�شعب دولة االإمارات 
ثاقبة  روؤى  حتمل  اأن��ه��ا  اأك���د  و  الطيبة  اأر���ش��ه��ا  على  املقيمني  و 
التاحم بني  االإجن���ازات من خال  ت�شتهدف حتقيق مزيد من 
القيادة الر�شيدة و ال�شعب الويف. و قال �شموه يف ت�شريحات له 

اإن كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة " حفظة اهلل " حملت فى 
طياتها نظرة م�شتقبلية ملواكبة تطلعات �شعب االإمارات واملقيمني 
خمتلف  ف��ى  امل�شتقبل  ت�شت�شرف  ثاقبة  روؤي���ة  وف��ق  اأر���ش��ه��ا  على 

املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية.
و و�شف �شموه كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة باأنها خارطة 
املقبلة..  العقود  خ��ال  والنماء  اخل��ري  م�شرية  ملوا�شلة  طريق 
اأن  و  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  يوفق  اأن  �شبحانه  اهلل  داعيا 

يدمي علية ال�شحة و العافية.

زكي ن�سيبة: رئي�س الدولة ير�سم معامل الطريق وي�سع منهاج عمل ملرحلة 
تاريخية جديدة

علي بن حرمل الظاهري: �سعادة �سعب االإمارات ر�سالة رئي�س الدولة

اأكادميية اأبوظبي احلكومية: ملتزمون مبوا�سلة االرتقاء بكفاءات وخربات املوارد الب�سرية يف الدولة

اهلل على هذه النعم .. وم�شتمرون 
وحكمتهم  نهجهم  على  اهلل  ب���اإذن 

وروؤيتهم".
منهم  "ن�شتلهم  �شموه  ق��ول  ويف   
ال���ق���ي���ادة  ال������درو�������س وال�����ع�����رب يف 
تاريخنا  و���ش��ي��ب��ق��ى  واالإرادة.. 
جزءاً  الثقايف  وموروثنا  وهويتنا 
اأ�شا�شياً يف خططنا اإىل امل�شتقبل". 
دالله وا�شحة على موا�شلة ال�شري 
على نهج االإباء املوؤ�ش�شني بالتعاون 
والعمل مع اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

ال��ك��ل��م��ات مبثابة  وث��ق��اف��ي��ة وه����ذه 
م�شرق  ل����غ����د  ط�����ري�����ق  خ������ارط������ة 

•• ابوظبي-الفجر: 

ن�شيبة،  اأن������ور   زك����ي  م���ع���ايل  اأك�����د 
ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار 
االأعلى  الرئي�س  ال��دول��ة-  رئي�س 
جلامعة االإمارات العربية املتحدة 
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا �شاحب  ال��ك��ل��م��ة  ان 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
واإخوانه  اأب��ن��ائ��ه  اإىل  االأول  ام�����س 
واملقيمني  االإم������ارات  دول����ة  ���ش��ع��ب 
على اأر�شها الطيبة.. متثل منهاج 
جديدة  ت��اري��خ��ي��ة  مل��رح��ل��ة  ع��م��ل 

بقيادته احلكيمة .
تر�شم  ���ش��م��وه  ك��ل��م��ة  ان  واأو�����ش����ح 
م���ع���امل ال���ط���ري���ق ام�����ام االأج���ي���ال 
�شلط  حيث  وامل�شتقبلية  احلالية 
ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ن��ه��ج ال���دول���ة وما 
تتطلع اإىل حتقيقه خال العقود 
عنان  تعانق  طموحات  من  املقبلة 
و�شاأنه  ال���وط���ن  ل��رف��ع��ة  ال�����ش��م��اء 
واإقليميا  داخ��ل��ي��ا  كلمته  واع����اء 

ع���ل���ى اأر��������س ال����دول����ة م����ن خال 
ت��ع��زي��ز وت��ن��وي��ع ال��ف��ر���س يف �شتى 

املجاالت. 
النهج  ه�����ذا  مُي����ّه����د   " واأ������ش�����اف 
النطاقة  الرا�شخ  اال�شرتاتيجي 
يف  وال���ري���ادة  ال��ع��امل��ي  التمّيز  نحو 
املُتمّثلة  امل�شتقبلية  ال��ق��ط��اع��ات 
يف االق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال���ذك���اء 
والف�شاء  واالب��ت��ك��ار  اال�شطناعي 
وال�شحة  ال����دائ����ري  واالق��ت�����ش��اد 
ير�شم  كما  املتقدمة،  وال�شناعات 
الأ�شلوب  ا�شرتاتيجياً  توجهاً  لنا 
التعامل املرن مع خمرجات التطور 
وا�شتيعاب  املت�شارع  التكنولوجي 
القطاعات  يف  املختلفة  التغريات 
االقت�شادية والوظائف التقليدية 
العاملي،  وحتوالت هيكل االقت�شاد 
التناف�شية  قدراتنا  تعزيز  بهدف 
ومتكني االإمارات من االرتقاء اإىل 
اأعلى املوؤ�شرات التناف�شية العاملية.

واك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ح��دي��ث �شموه 
�شت�شتمر  االإم���ارات  "دولة  اأن  عن 

وعامليا  .
وم�شى زكي ن�شيبة يقول " بحكمة 
ت��ن��اول �شاحب  امل�����ش��ت��ن��ري  ال��ق��ائ��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الوطن  ف��ق��ي��د  م�����ش��رية  اإجن�������ازات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
املوؤ�ش�س  رحمه اهلل،  وال��ذي راف��ق 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
رحمه اهلل ، يف كل مراحل بناء دولة 
الوطن  اأم��ان��ة  .. وحمل  االإم���ارات 
 .. وحكمة  ب��اإخ��ا���س  رحيله  بعد 
واأدى ر�شالته جتاه �شعبه.. وترك 
اإرث����اً خ��ال��داً م��ن ال��ع��ط��اء ل�شعوب 

املنطقة والعامل".
اأراد �شاحب  " لقد  واأ�شاف قائًا 
يخاطب  ان  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
ع��ل��ى حقيقة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  اجل��م��ي��ع 
�شاطعة كال�شم�س وهي اننا "اليوم 
ونحن نرى وطننا بني دول العامل 
كما اأراده زايد واملوؤ�ش�شون رحمهم 
عالية  م��ك��ان��ة  م���ن  ج��م��ي��ع��اً..  اهلل 
ودول����ة ق��وي��ة وم���ت���ط���ورة.. نحمد 

امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل���احت���اد حكام 
االإمارات  ".

وو�شف زكي ن�شيبة تاأكيد  �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
االإم����ارات  دول���ة  �شعب  اأن   ، نهيان 
املباركة  دول���ت���ن���ا  اه���ت���م���ام  حم����ور 
اأولوياتها منذ ن�شاأتها،  وعلى قمة 
املواطن  "�شعادة  منهج  و���ش��ي��ظ��ل 
ورعايته " االأ�شا�س يف كل خططنا 
تر�شيخ  مبثابة  امل�شتقبل.هو  نحو 
ملبداأ ار�شاه الوالد املوؤ�ش�س املغفور 
ل���ه  ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال 
نهيان رحمه اهلل ، بان املواطن هو 

ثروتنا احلقيقية ".
وقال معاليه " ي�شعنا نهج �شموه 
املعايري  بكل  جديدة  حمطة  اأم��ام 
يف م�شرية التنمية واالزدهار التي 
رحمهم  املوؤ�ش�شون  االآب���اء  اأر�شاها 
اهلل، ع��ن��وان��ه��ا ال��ع��ري�����س االإمي���ان 
ب���ق���درات اأب���ن���اء وب��ن��ات االإم������ارات، 
وال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى م���وا����ش���ل���ة دعم 
القاطنني  ك��اف��ة  وج��ه��ود  م��واه��ب 

يف نهجها الرا�شخ يف تعزيز ج�شور 
والعاقات  واحل�������وار  ال�������ش���راك���ة 
على  القائمة  وامل��ت��وازن��ة  الفاعلة 
ال��ث��ق��ة وامل�������ش���داق���ي���ة واالح������رتام 
ال��ع��امل لتحقيق  امل��ت��ب��ادل م��ع دول 

اال�شتقرار واالزدهار للجميع."
"�شيادة  اإن  �شموه  تاأكيد  وك��ذل��ك 
مبداأ  واأم���ن���ه���ا  االإم����������ارات  دول������ة 
اأو  عنه  ال��ت��ن��ازل  ميكن  ال  اأ�شا�شي 
التهاون فيه .. ومند يد ال�شداقة 
اإىل كل دول املنطقة والعامل التي 
واالحرتام  التعاي�س  قيم  ت�شاركنا 
املتبادل لتحقيق التقدم واالزدهار 

للجميع".
ختام  يف  ن�����ش��ي��ب��ة  زك������ي  واأ�������ش������ار 
ال�شمو  �شاحب  ان  اىل  ت�شريحه 
ت��ط��رق اىل الدور  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
املقيمني  به  يقوم  ال��ذي  االإيجابي 
يف  ج��ن�����ش��ي��ة   200 ح�������وايل  م����ن 
ال��ع��م��ل اىل ج��ان��ب امل��واط��ن��ني من 
وتطورها  االم�����ارات  نه�شة  اج���ل 

وازدهارها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب����ن حرمل  ال����دك����ت����ور ع���ل���ي  اأك������د 
ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال���ظ���اه���ري 
كلمة  اأن  ع��ل��ي  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل اأدخلت ال�شرور ون�شرت 
البهجة يف قلوب جميع اأبناء �شعب 
اأر�شها  ع��ل��ي  وامل��ق��ي��م��ني  االم�����ارات 
ف��ه��ي ت��د���ش��ن م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
اأكد  حيث  وري��ادت��ه  الوطن  نه�شة 
منذ  الوطنية  ثوابتنا  علي  �شموه 
ع��ه��د ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور له 

ملهما  من��وذج��ا  ف��االإم��ارات  �شموه 
ورائدة  للت�شامح  وعا�شمة  للعامل 
يف تقدمي امل�شاعدات لل�شعوب دون 

نظر للون او دين او جن�س .
ان  ايل  ح����رم����ل  ب�����ن  د.  واأ�������ش������ار 
ب���ق���ي���ادة �شاحب  االم��������ارات  دول�����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
ت��ر���ش��خ ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا اخل���ارج���ي���ة مع 
ا�شتنادا  ال����ع����امل  دول  خم���ت���ل���ف 
ال�شلم  ون�شر  اجل��وار  ح�شن  ملبادئ 
واال����ش���ت���ق���رار ون��ب��ذ ال�����ش��راع��ات ، 
ال�شام  اأيقونة  االم���ارات  و�شتظل 
دائما  ت�شعي  وال��ع��امل  املنطقة  يف 
خلري الب�شرية تن�شر قيم الت�شامح 

نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه وما اأر�شاه من نهج 
�شار عليه املغفور له ال�شيخ خليفة 
بن زاي��د طيب اهلل ث��راه وه��و نهج 
وراحته  امل��واط��ن  �شعادة  م��ن  يعلي 
، وم������ع ه������ذا اخل�����ط�����اب اجل���ام���ع 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة فاإن 
ال��ع��ن��وان االأك���رب ه��و ���ش��ع��ادة ورفاه 

�شعب االمارات.
ب��ن ح��رم��ل ايل ان  واأ���ش��ار د. علي 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ك���ل���م���ات 
االن�شان  ب��ن��اء  اأن  اأك�����دت  ال���دول���ة 
املقبلة  اخلم�شني  اأج��ن��دة  يت�شدر 
تعليما ورعاية �شحية واجتماعية 

باأن  اآمن  وم�شتقبل مزدهر لوطن 
راي��ت��ه دائ��م��ا ف��وق امل��ري��خ ، واليوم 
فاإن دولة االم��ارات بقيادة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
مواكبة  امل�شتقبل  م��ام��ح  ت��ر���ش��م 
والتكنولوجي  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ت��ق��دم 
املبدعة  وعقولهم  اأبنائها  ب�شواعد 
كلمات  ف���ف���ي  اخل����اق����ة  وروؤاه���������م 
ابناء  �شموه طاقة ايجابية جلميع 
ال�شباب  وخ��ا���ش��ة  ال���وط���ن  وب���ن���ات 
ال����ذي����ن مي���ث���ل���ون ث�������روة ال���وط���ن 
كما   ، امل�����ش��رق  للم�شتقبل  وع��ت��اده 
والتعاي�س  وال��ت�����ش��ام��ح  ال��ت��ن��وع  اأن 
احل�����ش��اري ك���ان ح��ا���ش��را يف كلمة 

متييز  دون  الب�شر  بني  والتعاي�س 
منذ  متوا�شلة  ور���ش��ال��ة  نهج  وه��و 
، لقد  ان���ط���اق م�����ش��رية االحت������اد 
جاءت كلمات �شاحب ال�شمو رئي�س 
ال�شرور  الدولة نربا�شا حاملة كل 
واملقيمني  االم����ارات  دول���ة  ل�شعب 
علي اأر�شها را�شمة خارطة مفعمة 
باالأمل لنه�شة اقت�شادية وازدهارا 
و�شراكة  ت��ع��اون  وع��اق��ات  تنمويا 
اليوم   ، ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ع 
تر�شخ دولة االم��ارات مكانتها من 
لبناء  ذهبيا  وند�شن ع�شرا  جديد 
االن�����ش��ان ون�����ش��ر ال�����ش��ام واخلري 

للب�شرية كافه .

ال��ف��اع��ل يف حت��ق��ي��ق رفعة  دوره�����م 
الوطن".

�شمية  �شعادة  قالت  جانبها،  وم��ن 
عميد  احل���و����ش���ن���ي،  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
"اإن  اأبوظبي احلكومية:  اأكادميية 
كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
)حفظه اهلل( تعترب نهجاً مل�شتقبل 
اأ���ش��ا���ش��ه االزده������ار وال��ت��م��ي��ز الذي 

•• اأبوظبي -الفجر:

قالت �شعادة اأمل اجلابري، القائم 
ب����اأع����م����ال م���دي���ر ع�����ام اأك���ادمي���ي���ة 
"نتطلع  احل���ك���وم���ي���ة:  اأب���وظ���ب���ي 
اإىل دعم  الرامية  ملوا�شلة جهودنا 
وت��ع��زي��ز ك���ف���اءات وخ����ربات امل���وارد 
ودولة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الب�شرية 
االإم�������������ارات، وت���ع���زي���ز دوره��������م يف 

ال���ب�������ش���ري���ة يف االإم��������ارة  ب�����امل�����وارد 
التي  ال���روة  باعتبارهم  وال��دول��ة 
املنظومة  يف  اأ�شا�س  حجر  و�شعت 
التنموية لدولة االإمارات واأ�شهمت 
اال�شرتاتيجية  روؤيتها  حتقيق  يف 
م�شتدام  تناف�شي  اق��ت�����ش��اد  ل��ب��ن��اء 
قائم على املعرفة مبا يتما�شى مع 
ت��وج��ي��ه��ات رئ��ي�����س ال���دول���ة حفظه 

اهلل ورعاه".

التنمية  م�شرية  ب��دع��م  امل�شاهمة 
التي ت�شهدها الدولة عرب موا�شلة 
التعليم  جتربة  تعزيز  نحو  العمل 
املتاحة  ال��ت��ع��ل��م  ف���ر����س  وت��ط��وي��ر 
حكومة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  ل����ل����م����وارد 
املجتمع  واأف���راد  وال��دول��ة  اأبوظبي 
الكفاءات  من  جي�س  لبناء  املحلي، 
خمتلف  يف  امل��ت��م��ي��زة  اال�شتثنائية 
موا�شلة  من  ومتكينهم  املجاالت، 

لطاملا نعمت به دول��ة االإم���ارات يف 
التي د�شنها  م�شريتها اال�شتثنائية 
رايتها  وحملت  املوؤ�ش�شون،  االآب���اء 
ل��رت���ش��خ مكانة  ال��ر���ش��ي��د  ق��ي��ادت��ن��ا 
وطننا احلبيب يف م�شاف الريادة". 
يف  "نوؤكد  احل��و���ش��ن��ي:  واأ����ش���اف���ت 
احلكومية  اأب���وظ���ب���ي  اأك����ادمي����ي����ة 
موا�شلتنا االلتزام بتعزيز جهودنا 
االرتقاء  اإىل  ال��رام��ي��ة  وم�شاعينا 

•• دبي -وام:

عبدالرحمن  الدكتور  معايل  قال 
املوارد  وزي��ر  العور  املنان  عبد  بن 
الب�شرية والتوطني جت�ّشد الكلمة 
التاريخية التي توّجه من خالها 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
دولة  مواطني  اإىل  اهلل"  "حفظه 
اأر�شها  على  واملقيمني  االإم�����ارات 

ومتكينه  االإم��������ارات  دول�����ة  ���ش��ع��ب 
حمور اهتمام الدولة ويف مقدمة 
اقت�شاد  وب���ن���اء  اأول���وي���ات���ه���ا  ق��م��ة 
ي�شمن  وم�شتدام  متنوع  تناف�شي 
م�شتقبل م�شرق لاأجيال احلالية 

واملقبلة.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه يف ت�����ش��ري��ح��ات له 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن 
و�����ش����ع يف  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب�����ن 
وا�شحة  ط���ري���ق  خ���ارط���ة  ك��ل��م��ت��ه 

مل�شتقبل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
االإم�����������ارات وجم��ت��م��ع��ه��ا واالأف������ق 
ال������ذي ت��ر���ش��م��ه مل�������ش���رية االحت�����اد 
امل��ق��ب��ل��ة وال����ذي يعك�س  ل��ل�����ش��ن��وات 
الرا�شخة  والركائز  الدولة  هوية 
مقدمتها  ويف  منها،  تنطلق  التي 
اأر�شاها  ال��ت��ي  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ب���ادئ 
طليعتهم  ويف  امل��وؤ���ش�����ش��ون،  االآب����اء 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وجعل 

نهجا  م��ق��دم��ا  ال���دول���ة،  مل�شتقبل 
التنموية  التجربة  لرت�شيخ  جليا 
الفريدة لاإمارات وتعزيز قدرتها 
التناف�شية ومكانتها الرائدة عاملياً 
املقبلة.  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��ع��ق��ود  خ����ال 
واأ�شاف : " نلتزم بدورنا مبوا�شلة 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق  ال��ع��م��ل 
اخلطى  ت�������ش���ري���ع  يف  احل���ك���ي���م���ة 
اجلديدة  ال���ق���ط���اع���ات  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
بتناف�شية  واالرتقاء  االأولوية  ذات 

وجاذبية االقت�شاد الوطني ليكون 
م��ن ب��ني االأن�����ش��ط يف ال��ع��امل، مع 
القطاع  م���ع  ال�����ش��راك��ات  ت��ر���ش��ي��خ 
والتنويع  ال��ن��م��و  ل��زي��ادة  اخل��ا���س 
االقت�شادي وم�شاعفة فر�س خلق 
العاملة  القوى  الوظائف ومتكني 
مبا يحفظ مكت�شبات الدولة التي 
اأ�شبحت منوذجا عامليا يحتذى يف 
والنهو�س  ال��دول  تطوير  جت��ارب 

بقدراتها ".

العور: رئي�س الدولة و�سع يف كلمته خارطة طريق وا�سحة مل�ستقبل االإمارات

�سعيد ال�سرقي: كلمة رئي�س الدولة معربة 
عن الطموحات لتحقيق املزيد من االإجنازات

•• الفجرية-وام:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شرقي،  ���ش��رور  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  اأك��د 
و�شناعة الفجرية، اأن كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
واآمال  طموحات  عن  ومعربة  �شاملة  ج��اءت  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س 
القيادة الر�شيدة و�شعب االإمارات واملقيمني لتحقيق املزيد من االإجنازات 

لتظل االإمارات دوما يف م�شاف الدول املتقدمة عاملياً.
كلمة  يف  ج��اء  م��ا  عالياً  اأم�����س-  ت�شريح  يف  ال�شرقي-  �شعيد  ال�شيخ  وثمن 
اخلا�س  القطاع  دور  ب�شاأن  اهلل"  الدولة"حفظه  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
املحوري واأهميته واأنه يجب تن�شيطه وزيادة م�شاهمته يف النمو االقت�شادي 
والتنمية امل�شتدامة، واأ�شار اإىل اأن االرتقاء بالقطاع اخلا�س يتطلب حتركاً 

فاعًا من القائمني عليه ليكون دوره بارزاً يف كافة املجاالت.

حممد بن علي النعيمي: كلمة رئي�س 
الدولة دعوة ملزيد من العمل واالجتهاد

االإح�شان  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  النعيمي  بن علي  ال�شيخ حممد  اأك��د   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كلمة  اأن  اخلريية، 
الدولة حفظه اهلل، جاءت يف وقت ا�شتثنائي لتثبت اأن االإمارات بقيادة �شموه 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ر�شخها  التي  وامل�شرية  النهج  نف�س  على  مت�شي 

�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، و�شار 
زايد  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  خ��ط��اه  ع��ل��ى 
رحمه اهلل تعاىل، واأنها مبثابة ر�شالة 
االإمارات  دولة  �شعب  واإخوانه  الأبنائه 
واملقيمني على اأر�شها الطيبة ولدول 
العامل، واأنها ا�شتمراراً لتعزيز امل�شرية 
لها  ت�شمن  ال��ت��ي  ال�شاملة  التنموية 
ال�شيخ  واأ����ش���اف  ال��ت��ق��دم واالزده������ار. 
�شاحب  اأن  النعيمي،  على  بن  حممد 
كلمته  يف  اأك��د  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�شمو 
ع���ل���ى ح���ر����س ال����دول����ة ل��ل��ع��م��ل على 
مت��ك��ني واإ���ش��ع��اد امل��واط��ن ورع��اي��ت��ه يف 
املقام االأول، واأن دولة االإمارات �شتظل 
داعمة لل�شام واال�شتقرار يف املنطقة، 

تنموية  م���ن���ظ���وم���ة  مت���ت���ل���ك  اأن����ه����ا  و 
متطورة �شاملة ومتكاملة مما جعلها م�شدراً الإلهام �شعوب العامل. اإن هذه 
الر�شالة مبثابة خارطة طريق ومنهج اأ�شيل للدولة و�شعبها ور�شالة ل�شناعة 
امل�شتقبل باأمنه وطاقته واقت�شاده واالإزدهار والوئام. وهذا مبوؤازرة وم�شاندة 
�شتبقى االإم��ارات كما  اأع�شاء املجل�س االأعلى حفظهم اهلل.. واأخ��رياً  اإخوانه 
اأر�شى دعائمها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه �شنداً للدول 
املحتاجة يف االأزمات ومتد يد العون لها دون النظر اإىل دين اأو عرف اأو لون، 

وتعزيز ج�شور ال�شراكة واحلوار مع دول العامل كافة.

ر�سا خلف ال�سام�سي: كلمة رئي�س الدولة خارطة 
الطريق نحو الرخاء واال�ستقرار واالزدهار

•• عجمان -الفجر:

اأ�شادت ال�شيدة ر�شا خلف ال�شام�شي املدير العام لهيئة النقل عجمان بالندب 
اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بالكلمة التي وجهها �شاحب 
الدولة "حفظه اهلل" و التي كانت اإيذانا بانطاقة قوية نحو م�شتقبل اأكر 
اإ�شراقا ورخاء لدولة االإم��ارات و�شعبها الويف و املقيمني على اأر�شها الطيبة  

، وقالت اإن كلمة رئي�س الدولة تعك�س 
االإم����ارات  ال��روؤي��ة احلقيقية الزده����ار 
دولياً وعاملياً ويف احلا�شر وامل�شتقبل. و 
اأ�شارت ر�شا خلف ال�شام�شي اإىل تركيز 
امل�شتقبلية  النظرة  على  �شموه  كلمة 
امل�شرقة باأن دولة االإمارات تتطلع نحو 
يف  العاملية  املعايري  من  مبزيد  االأخ��ذ 
بالقدرات  واالإمي���ان  قطاعاتها  جميع 
واأنه    ، الب�شري  والعن�شر  االإم��ارات��ي��ة 
�شاحب  خطاب  من  اال�شتدالل  ميكن 
الر�شائل  على  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
االإمارات  ل�شعب  وجهها  التي  املبا�شرة 
واملقيمني فيها باأن دولة االإمارات هي 

م�شدر اإلهام واأمل ل�شعوب املنطقة والعامل، و�شتبقى وتتطور بجهود اأبنائها 
واملقيمني على لتحقيق هذه الروؤية اال�شت�شرافية . و اأ�شافت اأن كلمة �شموه 
كانت مفعمة باملحبة و الدعوة اإىل ال�شام من اأجل الب�شرية كلها و اإىل عامل 
من الت�شامح و االأخ��وة بني خمتلف االأع��راق و االأجنا�س واالأدي���ان موا�شا 

م�شرية زايد اخلري الذي امتدت اأياديه البي�شاء اإىل كل بقاع االأر�س .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شام�شي  حم��م��د  ع��ل��ي  م��ع��ايل  اأك����د 
للهوية  االحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ اأن 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  خطاب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
"حفظه اهلل" اإىل �شعب دولة االإمارات 
ملهمة  ر�شالة  اأر�شها  على  واملقيمني 
مبداد  امل�شتقبل  معامل  ير�شم  لقائد 
ومفاهيم  االإخ���ا����س  وق��ي��م  احل��ك��م��ة 
االت����زان ورك��ائ��ز ال��ع��ط��اء ال��ت��ي اأ�ش�س 
لها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - واإخوانه 
ال�شام�شي  واأ���ش��اف  املوؤ�ش�شني.  االآب���اء 
�شاحب  كلمات  اأن  ل��ه  ت�شريحات  يف 

ال�شمو رئي�س الدولة حتمل فكرا يوؤكد 
منهج ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ت��ع��ا���ش��دي مع 
اإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
االأع��ل��ى ل��احت��اد، ال���ذي ر���ش��خ دعائم 

ال�شعب  التفاف  ومع  وامل�شرية،  البناء 
وم�شريه.  قوته  يج�شد  ال��ذي  وتاآلفه 
معاين  ن�شتلهم  اإننا   " معاليه:  وق��ال 
ال��ع��زة وم��ف��ردات ال��ق��وة ال��ت��ي حققتها 
قيادتنا الر�شيدة، وو�شعت لها خارطة 
طريق لتوؤكد اأن �شيادة الدولة واأمنها 
مي��ث��ل د���ش��ت��وره��ا، وال�����ش��داق��ة وثيقة 
اإط��ار مفاهيم  ال��دويل يف  مع املجتمع 
وامل�شداقية  ال�شلمي  ال��ت��ع��اي�����س  ق��ي��م 
املتبادل والعطاء االإن�شاين  واالحرتام 
غري امل�شروط، وما نتمتع به من رخاء 
الثاقبة  ل��ل��روؤى  ح�شيلة  ه��و  وت��ط��ور 
�شاملة  تنموية  ملنظومة  اأ�ش�شت  التي 
الب�شرية  امل����وارد  ق��وام��ه��ا  وم�شتدامة 
والتكنولوجيا  وامل����ع����رف����ة  وال���ع���ل���م 
وال��ط��اق��ة وال��ت��ن��وع االق��ت�����ش��ادي الذي 

ال��دول��ة وتناف�شيتها  ق���درات  ع��زز م��ن 
اإىل  واأ���ش��ار  القطاعات." .  يف خمتلف 
اأن كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ر�شالة ت�شم يف طياتها �شعوره االأبوي 
املجتمع  اأف��راد  لكافة  واملعهود  احلاين 
االإم������ارات������ي وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر������س 
والت�شامح  لل�شام  وت��اأك��ي��ده  ال��دول��ة، 
الكرمي مع خمتلف  والعي�س  والتاآلف 
االأط��ي��اف واالأع����راق واالأج��ن��ا���س، وما 
حتمل  وفتية  �شابة  ك��دول��ة  ب��ه  نتميز 
طموحات جمة تتطلب العمل واجلهد 
على  للمحافظة  االأف���راد  خمتلف  من 
الذي يقوم  ال��دور  .. مثمنا  املكت�شبات 
به املقيمون يف الدولة، واأن االنطاق 
القيم  ف�شائل  من  �شيكون  للم�شتقبل 

والتاريخ والهوية واملوروث الثقايف.

•• دبي -وام:

اأكد معايل مطر الطاير املفو�س العام 
والتخطيط  التحتية  البنية  مل�����ش��ار 
العمراين وجودة احلياة، املدير العام 
ورئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف هيئة 
الطرق واملوا�شات، اأن كلمة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
دولة  مل�شتقبل  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ر���ش��م 
القادمة،  ال��ع��ق��ود  خ���ال  االإم�������ارات 
الداخلية  ال�شيا�شة  حدد فيه مامح 
واخل��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة، ل��ي��ك��ون منهاج 

عمل احلكومة يف امل�شتقبل.
ر�شالة  حمل  اخلطاب،  اأن  اإىل  واأ�شار 
ط��م��اأن��ي��ن��ة ل�����ش��ع��ب دول�����ة االإم�������ارات 
باأن  الطيبة  اأر���ش��ه��ا  على  واملقيمني 
عازمة  ال��دول��ة  واأن  اأف�����ش��ل،  ال��ق��ادم 

ال��ذي و�شعه  النهج  ال�شري على  على 
االآباء املوؤ�ش�شون، حيث باتت االإمارات 
املنطقة  ل�شعوب  واأم��ل  اإلهام  م�شدر 
وال���ع���امل، ك��م��ا ي��ع��د اق��ت�����ش��اده��ا من 
ق��وًة ومن��واً. وقال  اأك��ر االقت�شادات 
خطاب  اإن  له  ت�شريحات  يف  الطاير 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان، عرب عن تفاوؤل كبري 
ل���ل���دول���ة، وذلك  مب�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق 
واهتمامها  وتنوعة،  اقت�شادها  ملتانة 
ملا  والتكنولوجيا،  املتجددة  بالطاقة 
االقت�شاد،  على  كيري  تاأثري  من  لها 
اأي�شاً  اأك���د  اخل��ط��اب  ان  اإىل  م�����ش��رياً 
ونهجها يف جعل  الدولة  ثوابت  على 
اإىل جانب  املواطن حمور اهتمامها، 
والقدرة  االقت�شادية  التنمية  تعزيز 
االإم��ارات للتفوق  التناف�شية يف دولة 
اأعلى  وحتقيق  العاملية  امل��وؤ���ش��رات  يف 

املراكز يف خمتلف امليادين.
الدولة  رئي�س  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
االإماراتي  باالإن�شان  ويفتخر  يثمن 
بناء  م�شرية  يف  و���ش��اه��م  �شهد  ال���ذي 
وت���ط���ور دول����ة االإم�������ارات ق��ب��ل وبعد 
ي��وؤك��د ثقة �شموه يف  االحت����اد، وه���ذا 

اأبناء الوطن واأنهم على قدر عاٍل من 
وازدهار  تقدم  موا�شلة  يف  امل�شوؤولية 
املوؤ�ش�س  بداأها  التي  االإم���ارات،  دول��ة 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ، ورافقه 
خ��ال��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ خليفة 
يف  اهلل"  "رحمه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جميع م��راح��ل ق��ي��ام دول���ة االإم����ارات 

وتطورها.
رئي�س  " ن���ع���اه���د   : م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
وبذل  العمل  م�شاعفة  على  ال��دول��ة 
امل���زي���د م���ن اجل���ه���ود ل��ل��ح��ف��اظ على 
ريادة دولة االإم��ارات، وحتقيق املزيد 
النوعية  وال��ن��ق��ات  االإجن������ازات  م��ن 
اأكر  م�شتقبل  لبناء  واال�شتثنائية 
و�شعبها،  االإم������ارات  ل��دول��ة  اإ���ش��راق��ا 
الدولة  رئي�س  يوفق  اأن  اهلل  ون�شاأل 

ويعينه على حمل هذه االأمانة".

•• العني-وام:

اأكد معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن 
التي  الكلمة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
وجهها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
واإخوانه  اأب��ن��ائ��ه  اإىل  اهلل"،  "حفظه 
االإم���ارات واملقيمني على  �شعب دول��ة 
اأر����ش���ه���ا ال��ط��ي��ب��ة، ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت بكل 
و�شوح و�شفافية منهج دولة االإمارات 
وطموحاتها  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  وروؤاه��������ا 
�شعبها  الإ�شعاد  غاياتها  اإىل  للو�شول 
اأر�شى  وال��ت��ي  اأر�شها  على  واملقيمني 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  قواعدها 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
نحو حقبة جديدة مزدهرة  لنم�شي 
ال�شام  اأج��ل  من  دولتنا  م�شرية  من 
التعاون  روح  واإ���ش��اع��ة  واال���ش��ت��ق��رار 
والت�شامن وتقدمي العون وامل�شاعدة 
للمحتاجني دون النظر اإىل جن�س اأو 

دين اأو عرق.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اإن  وق������ال 
ن���ه���ي���ان، خري  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
خ��ل��ف خل��ري ���ش��ل��ف، ف��ق��د ق���ّدم �شموه 
القيادة  م��ت��ف��رداً يف  ل��ل��ع��امل من��وذج��اً 
الر�شيدة  القيادة  اهتمام  توؤكد  التي 
ال���روة االأغلى  ال���ذي يعد  ب��امل��واط��ن 
التنموية  ال���وط���ن  م�����ش��رية  وج���وه���ر 

اأن  اإىل  معاليه  واأ����ش���ار  احل�����ش��اري��ة. 
يويل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
املواطن اأولوية كونه ياأتي يف مقدمة 
خططه اال�شرتاتيجية وميثل ركيزة 
اأ�شا�شية يف خططه امل�شتقبلية مل�شرية 
وهو  املقبلة  عاما  للخم�شني  ال��دول��ة 
ما يج�شد نهج االإمارات الرا�شخ التي 
اأر�شى دعائمها الوالد املوؤ�ش�س املغفور 
اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  له 
"طيب اهلل ثراه" و املغفور له ال�شيخ 
"رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اهلل" يف االهتمام باأبناء وبنات الوطن 
مب�شتواهم  واالرت�����ق�����اء  وامل���ق���ي���م���ني 
لهم  احل��ي��اة  ج���ودة  وت��ع��زي��ز  املعي�شي 
على م�شتوى الدولة. ومتنى معاليه 
موفور  ���ش��م��وه  ع��ل��ى  اهلل  ي����دمي  اأن 
وال�شداد  والتوفيق  والعافيه  ال�شحة 
مل�����ا ف���ي���ه اخل������ري خل����دم����ة االأم����ت����ني 
ب�شكل  والعامل  واالإ�شامية،  العربية 

عام و�شعبه ووطنه ب�شكل خا�س.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل 
�شاحب  ب��ك��ل��م��ة  اأب���وظ���ب���ي  الإم�������ارة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اإخ���وان���ه  اإىل  اأم�������س  ال���ت���ي وج��ه��ه��ا 
واملقيمني  االإم����ارات  �شعب  واأب��ن��ائ��ه 
على اأر�شها وجتلت فيها روؤية �شموه 
الثاقبة و خططه احلكيمة من اأجل 
االإم��ارات يف  اأف�شل لدولة  م�شتقبل 
املجاالت كافة و اأكد فيها اأن " �شعادة 
" ك��ان��ت و�شتظل  امل��واط��ن ورع��اي��ت��ه 
اأ���ش��ا���س وج��وه��ر ك��ل خ��ط��ط الباد 

نحو امل�شتقبل.
وقال �شموه يف ت�شريحات له : "اإن 
ال�شمو  ل�شاحب  اجل��ام��ع��ة  الكلمة 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئي�س الدولة حفظه اهلل عربت عن 
تنب�س  ال��ت��ي  �شموه  م�شاعر  في�س 
ب���ال�������ش���دق واحل������ب ل�����ش��ع��ب��ه ال����ذي 

يبادله حبا بحب.
ال�شمو  �شاحب  جهود  �شموه  وثمن 
دولة  لتبقى  الدوؤوبة  الدولة  رئي�س 
بتعا�شد  ال�������ش���دارة  يف  االإم���������ارات 
اأب���ن���اء ال��وط��ن حت��ت قيادته  ج��م��ي��ع 
وح��ر���ش��ه ع��ل��ى مت��ك��ني امل��واط��ن��ني و 
�شريا  ل��ه��م  ال��رغ��ي��د  العي�س  ت��وف��ري 
املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  خطى  على 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
في�س حكمته  و   ، ث��راه  اهلل  ، طيب 
للمغفور   ، العطرة  للذكرى  ووف��اء 

اآل نهيان  ال�شيخ خليفة بن زايد  له 
مرحلة  ق��اد  ال��ذي   " اهلل  رحمه   "

التمكني بكل اقتدار.
اأن كلمة �شاحب  و �شدد �شموه على 
مبثابة  كانت  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
خارطة طريق وا�شحة املعامل تعرب 
جد  بكل  ي�شعى  فذ  قيادي  فكر  عن 
والتعاون  �شعبه  ل�شعادة  واإخ��ا���س 
م��ع ال��ع��امل ك��ل��ه ليحيا اجل��م��ي��ع يف 
���ش��ع��ادة واأم����ن واأم�����ان يف اإط����ار نهج 
الذي  االإن�شانية  واالأخ���وة  التعاي�س 
تنتهجه دول��ة االإم���ارات حتت قيادة 
خري  م��وئ��ل  اإم��ارات��ن��ا  لتبقى  �شموه 
و منارة رائ��دة ومنوذجا يحتذى يف 
حتت�شن  والبناء  امل�شتدامة  التنمية 

حت���ت ظ��ل��ه��ا ال������وارف اجل��م��ي��ع ، يف 
ت�شامح وحب .

و قال �شموه يف ختام كلمته : " اإننا و 
اإذ نثمن م�شامني الكلمة التاريخية 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة التي 
برهنت بكل �شدق على عمق اأوا�شر 
ال���وط���ن و�شعبه  ق��ائ��د  ب���ني  امل��ح��ب��ة 
فاإننا نعاهد �شموه على ال�شري قدما 
يف الطريق الذي ر�شمه و اأن نتحمل 
م�شوؤولياتنا يف ظل قيادته احلكيمة 
بكل �شدق و جترد و التزام.. داعني 
اهلل تعاىل اأن ي�شدد على درب اخلري 
و  النماء  من  مزيد  لتحقيق  خطاه 
االإمارات  ل�شعب  االزده��ار  و  التقدم 

واملقيمني على اأر�شها".

•• اأبوظبي-الفجر:

قال معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي 
قائد عام �شرطة اأبوظبي اأن كلمة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زاي��د  اآل نهيان  رئي�س الدولة  
مل�شتقبل  الطريق  خارطة  "  تر�شم  اهلل  "حفظه 
القيادة  ل��روؤي��ة   ن��ربا���ش��اً  مهماً   اأجيالنا ومت��ث��ل 
والتعاي�س  واملحبة  ال�شام  تر�شيخ   يف  الر�شيدة  
ال�شلمي  واهتمام  االإم��ارات  بالتعاون  امل�شرتك 
اأي��ادي اخلري والعطاء و  مع �شعوب  العامل ومد 

االإن�شانية لت�شل ل�شعوب  العامل.  
ل�شعب  ر�شائل  مهمة  وج��ه  �شموه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

اأن ال�شعب ومتكينه  االإم����ارات وال��ع��امل  م��وؤك��داً  
امل���واط���ن  ال�����دول�����ة  واأن راح������ة  اه���ت���م���ام  حم�����ور 
وان  الر�شيدة   القيادة  خطط  اأ�شا�س   و�شعادته  
امل�شرق  �شمن  ال�شباب  الدولة و�شعت  م�شتقبل 
االم���ارات   دول���ة  ان  �شموه  اأك���د  كما  م�شوؤوليتها 
العامل  يف  واال���ش��ت��ق��رار  لل�شام  داع��م��ة   �شتظل 
و�شت�شتمر يف تعزيز  ج�شور ال�شراكة  واحل��وار و  
االهتمام  باقت�شاد االمارات والذي يعد من  اكر 
االق��ت�����ش��ادات  ق��وة ومن���واً وتعزيز  ري���ادة الدولة  
التنموية واخلريية  امل�شاعدات   عاملياً  يف تقدمي 
ل��ت��اأت��ي  ه���ذه ال��ك��ل��م��ة  يف روؤي����ة ت��ك��ام��ل��ي��ة تر�شم 
مامح م�شيئة  مل�شتقبل التطور  والرقي يف دولة  

االإمارات  العربية املتحدة.  
على  واملقيمني  االإم���ارات  �شعب  اأن  معاليه  واأك��د 
اأر�شه  ي�شعرون  بالفخر واالعتزاز   مبا حتققه 
دول����ة  االإم������ارات  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  م��ن جهود 
ت��ط��وي��ري��ة ي��ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا  اجل��م��ي��ع  م���ن اأجل 
م�شتقبل  م�شرق وواعد وهذا  ما عك�شه  �شاحب 
ال�شمو  رئي�س  الدولة " حفظه اهلل " يف تاأكيده  
والتعاون  ال�شلمي  بالتعاي�س  االإم��ارات   الهتمام  
مع �شعوب العامل  وحتقيق  اآمال وتطلعات الوطن 
واملواطنني يف روؤية  م�شتقبلية م�شرقة ومتفائلة  
بتحقيق  املزيد  من االإجنازات يف م�شرية  اخلري 

والعطاء والتطور امل�شتمر.

•• اأبوظبي-وام:

جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون  معايل  قال 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  التنفيذية  ال�����ش��وؤون 
ال�شمو  �شيدي �شاحب  كلمة  اإن  اأبوظبي  الإم��ارة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
وال�شديدة  الواعية  روؤيته  اهلل" جت�شد  "حفظه 
يف اال�شتمرار يف امل�شي على نهج الوالد املوؤ�ش�س 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ال�شيخ خليفة بن  له  "طيب اهلل ثراه" واملغفور 
" رح��م��ه اهلل" يف دع���م م�شرية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
النه�شة والتنمية وبناء االإن�شان، وامتداد مل�شرية 

االحتاد التي بداأها االآباء املوؤ�ش�شون.. موؤكدا اأن 
�شعب االإمارات ومتكينه يعد من اأهم االأولويات 
اخلطط  جلميع  واالأ���ش��ا���س  ال��دول��ة،  اإن�شاء  منذ 

نحو امل�شتقبل.
" ا�شت�شفينا من كلمة �شيدي �شاحب  واأ�شاف : 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان �شرورة 
وم�شاعفة  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وع  م�����ش��رية  دع���م 
العمل فيه واأهمية دور القطاع اخلا�س لتحقيق 
اأف�����ش��ل امل���وؤ����ش���رات ال��ع��امل��ي��ة. ف���دول���ة االإم�����ارات 
ت�����ش��ت��ث��م��ر يف م�����ش��ت��ق��ب��ل االأع�����م�����ال، وال���ت���ج���ارة 
بيئة فريدة  وت��وف��ر  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  واالب��ت��ك��ار 
وحيوية للعي�س والعمل لكل من يعدها موطنا 

االقت�شادية  وال�شراكات  االتفاقيات  وتاأتي  له.. 
واال�شتثمارية والتجارية مع دول العامل جت�شيدا 

لذلك ".
وقال معاليه : " بينما ي�شهد العامل من حولنا 
تغريات كبرية وملحوظة، ت�شع قيادتنا الرهان 
ال�����ش��ع��ي دائ���م���ا لرفعته  ال���وط���ن يف  اأب���ن���اء  ع��ل��ى 
الر�شيدة  قيادتنا  ثقة  اإن  التحديات.  ومواجهة 
ب�شعب دولة االإمارات ال حدود لها، ون�شعى دائما 
لبذل اأق�شى طاقاتنا وجهودنا لرد اجلميل لهذا 
عظيمة  اأمانة  االإم���ارات  فدولة  الغايل.  الوطن 
ويجب املحافظة عليها ل�تاأمني م�شتقبل االأجيال 

القادمة". 

•• العني-الفجر

بن حم  �شامل  بن  م�شلم  ال�شيخ  ق��ال 
اال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  العامري 
الوطني يف اإمارة اأبوظبي " اإن كلمة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
"حفظه اهلل"  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  زاي���د 
�شكلت خارطة طريق للدولة للريادة 
ور�شمت  القادمة  املرحلة  يف  العاملية 

م�شار االإمارات داخلياً وخارجياً
يف  الطماأنينة  اأدخ��ل��ت  �شموه  كلمات 
هذه  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن  جميع  ق��ل��وب 
االأر�������س ال��ط��ي��ب��ة ت���اأك���ي���ده ع��ل��ى اأن 
امل���واط���ن اأول���وي���ة ال وب���ل ع��ل��ى قمة 
م���وؤك���دا �شموه  اأول����وي����ات احل��ك��وم��ة 
باالإن�شان  وف����خ����ره  "اعتزازه  اأن 
االإماراتي ال حدود له"، واأن "هدفه 
االأول واالأخ����ري ه��و دول���ة االإم����ارات 
�شموه  ت����وج����ه  و�شعبها"واأي�شاً 
ل��ل��م��ق��ي��م��ني ع����رب ع����ن ق���ي���م ال���وف���اء 

التي  االإن�شانية  واالأخ���وة  والتوا�شع 
لهم،  االإم���ارات  دول��ة  رئي�س  يكر�شها 
حيث قال: "نثمن الدور الذي يقوم 
به املقيمون على اأر�س دولة االإمارات 
الذين يعتربون الدولة بلدهم الثاين 
البناء  يف  امل�����ش��ت��م��رة  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م 
والتطوير منذ قيام دولة االإمارات" 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

احلكيمة،  للقيادة  رائ���د  م��ث��ال  زاي���د 
ومن��وذج رائ��ع للعطاء واالإجن��از على 
كل امل�شتويات، اإننا نحمد اهلل، اأن هياأ 
لنا يف االإمارات هذا القائد املرموق، 
ل��ه عطاء  املقايي�س،  بكل  دول��ة  رج��ل 
والتزام  هائلة،  واإجن���ازات  متوا�شل، 
ق������وي ب��ت��ح��ق��ي��ق اخل������ري وال�����رخ�����اء 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع واالإن�������ش���ان ون���ح���ن على 
قدما  �شتم�شي  االإم�����ارات  ب���اأن  ث��ق��ة 
بتوجيهات قيادتها الر�شيدة يف �شنع 
بها  اخل��ا���س  اال�شتثنائي  من��وذج��ه��ا 
والرخاء  والبناء  التقدم  على طريق 
والت�شامح  ل���اأم���ن  واح�����ة  ول��ت��ظ��ل 
وال�����ش��ام وال��ع��ط��اء ���ش��ريا ع��ل��ى نهج 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
" طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه " الذي اأر�شى عماد جتربة 
رفع  يوا�شل  م�شبوقة  غري  وحدوية 
بناينها املتني اأبناء الوطن املخل�شون 

قيادة وحكومة و�شعبا"

•• اأبوظبي-وام:

 11 اإىل   8 م��ن  ال��ف��رتة  ال����دويل يف  ال��ت��ع��اون  و  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  تعاملت 
155 باغا طارئا للمواطنني خارج الدولة على مدار  يوليو اجلاري مع 
الرقم  الطوارئ على  تلقيها عرب خط  لها فور  اال�شتجابة  ال�شاعة و متت 

.0097180024
و تعمل الوزارة على اال�شتجابة للباغات الطارئة ومتابعة �شري العمل وفق 
املعنية  للفرق  وو�شولها  الباغات  ت�شلم  ل�شمان  وموحدة  متكاملة  خطة 
الفرق  ا�شتجابة  ملراقبة  متكاملة  ومنظومة  اآلية  وظفت  و  وق��ت  اأ�شرع  يف 
للباغات منذ ت�شلمها حتى عملية االغاق و التن�شيق مع جميع االأطراف 

للتاأكد من ح�شول املواطن على الدعم املطلوب.

و اأكد �شعادة عبدالعزيز طالب احلب�شي مدير اإدارة �شوؤون املواطنني بالوزارة 
حر�س الوزارة على تبني حلول مبتكرة و توظيف اأف�شل االأنظمة لتعزيز 
�شرعة اال�شتجابة للباغات الطارئة مو�شحا اأنه مت الرد على %93 من 
التلقائي  اإع��ادة االت�شال  10 ثوان فيما مت تفعيل تقنية  الباغات خال 

باملكاملات الفائتة خال اأقل من 10 دقائق.
و اأ�شاف �شعادته اأن الوزارة جهزت فرق العمل املوؤهلة للتعامل مع خمتلف 
الباغات الطارئة بال�شرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة يف اخلارج 
وتلبي توقعاتهم وتعاملت مع الباغات كافة خال زمن قيا�شي منوها اإىل 
4 عمليات نقل جوي حلاالت طبية حرجة بالتعاون  اأن فرق العمل نفذت 

مع دائرة ال�شحة – اأبوظبي ومت التعامل معها وتن�شيق عودتها للدولة.
و من منطلق حر�س الوزارة على تقييم مدى ر�شا املواطن عن ا�شتجابتها 

ق�شم  يف  واالأداء  اجل��ودة  مبراقبة  املعني  الفريق  ق��ام  الطارئة،  لباغاتهم 
اغ���اق باغاتهم  بعد  ك��اف��ة  امل��واط��ن��ني  م��ع  بالتوا�شل  ط���وارئ اخل��ارج��ي��ة 
لاطمئنان عليهم وقيا�س مدى ر�شاهم عن اخلدمة املقدمة و التي بلغت 

.  85%
ويتم كذلك مراقبة جودة االأداء من خال موؤ�شرات ت�شمن �شرعة التنفيذ 
لقيا�س  حم��ددة  معايري  وفق  تقييمها  يتم  اأن  على  للباغات  واال�شتجابة 
الباغات  م��ع  والتعامل  لا�شتجابة  املعنية  ال��ف��رق  اأداء  وفعالية  ك��ف��اءة 

الطارئة.
اخلارجية  وزارة  توا�شلت  ال��دول��ة  مواطني  على  حر�شها  من  انطاقاً  و 
املواطنني  املبارك مع جميع  االأ�شحى  اإج��ازة عيد  ال��دويل خال  والتعاون 
االإماراتيني املتواجدين يف جمهورية �شريانكا الدميقراطية اال�شرتاكية 

كولومبو مواطني  الدولة يف  �شفارة  ح��ذرت  و  واأم���ان.  اأنهم بخري  م��وؤك��دًة 
واأماكن  والتظاهرات  التجمعات  مواقع  عن  االبتعاد  اإىل  ودعتهم  الدولة 
اال�شطرابات والتوا�شل مع الوزارة عرب خط الطوارئ املخ�ش�س ملواطني 
الدولة يف اخلارج يف حال تعر�شهم الأي اأمر طارئ. واأهابت ال�شفارة بجميع 
تواجدي  خدمة  يف  الت�شجيل  �شرورة  �شريانكا  يف  املتواجدين  املواطنني 
www.mofaic.gov. عرب موقع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل

.UAEMoFAIC الذكي  تطبيقها  اأو   ae
واأكدت الوزارة اأنه على جميع املواطنني املتواجدين يف اخلارج عدم الرتدد 
باالت�شال على الرقم 0097180024 يف حالة تعر�شهم الأي طارئ، اأما 
على  االت�شال  عليهم  فيتوجب  اخلدمات  على  والتقدمي  اال�شتف�شارات  يف 

مركز ات�شال الوزارة على الرقم 009718044444

طوارئ اخلارجية تتعامل مع 155 بالغا طارئا للمواطنني يف اخلارج خالل اإجازة عيد االأ�سحى

�سعيد بن طحنون: رئي�س الدولة مي�سي 
باالإمارات حلقبة جديدة مزدهرة 

حممد بن خليفة: كلمة رئي�س الدولة عربت عن فكر قيادي فذ غايته �سعادة �سعب االإمارات

قائد عام �سرطة اأبوظبي: كلمة رئي�س الدولة تر�سم خارطة طريق مل�ستقبل اأجيالنا

خلدون املبارك: كلمة رئي�س الدولة جت�سد روؤيته ال�سديدة يف اال�ستمرار بدعم م�سرية النه�سة وبناء االإن�سان

م�سلم بن �سامل بن حم العامري: كلمة رئي�س 
الدولة ر�سمت مالمح دولة امل�ستقبل

علي حممد ال�سام�سي: كلمة رئي�س الدولة 
ر�سالة من نهج زايد اإىل جمتمع رائد

مطر الطاير: كلمة رئي�س الدولة خارطة طريق مل�ستقبل االإمارات يف العقود القادمة

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بالن�شر        

 437/2022/486 تعيني خربة 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املتنازع �شده : 1- جورجيو موريلو جاجنرو�شى  -   جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :داماك للتطوير ذ.م.م

وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
ال��دور يف اجل��دول تكون  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها اوال:ب��ن��دب اح��د اخل��رباء احل�شابني �شاحب  قد 
التعاقدية بني  العاقة  �شند  البيع  بها من م�شتندات وعقد  الدعوى وما  اوراق  االط��اع على  بعد  مهمته 
االطراف وبيان ثمن الوحدة املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�شددة وامل�شتحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري 
عليها  املتفق  للن�شبة  وفقا  التاأخري  غرامة  واح�شتاب  ا�شتحقاقها  موعد  حل  التي  الثمن  اأق�شاط  �شداد  يف 
املتنازع  للمتنازعة بدمة  امل�شتحقة  املبالغ  الطرفني وبيان اجمايل  وبالنتيجة ت�شفية احل�شاب بني  بالعقد 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  املتنازع  ثانيا:الزام   - التقرير  اع��داد  تاريخ  حتى  للعقد  وفقا  �شدهما 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2022/9/8 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  563/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1204 عقاري جزئي ، بالزام املنفذ 
�شدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )1.163.916( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة اخلط االأمامي الدارة اال�شتثمار �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - تيكوم - موقع �شي - طابق امليزانني 

- بالقرب من جرين �شيتي
املطلوب اإعانه : 1- مها خالد عبداملح�شن العيدان - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع االإعان : قد 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1163916( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70197

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2246/2022/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187
مو�شوع التنفيذ : بتاريخ:2022/2/1 حكمت املحكمة يف الدعوى رقم 3033/2021 ا�شتئناف عمايل حكمت 
امل�شتاأنف فيما ق�شى  املحكمة اوال:بقبول اال�شتئناف �شكا - ثانيا:ويف مو�شوع اال�شتئناف بتعديل احلكم 
به والق�شاء جمددا بالزام امل�شتاأنف �شدها بان توؤدي للم�شتاأنف مبلغ )214201( درهم مائتني واربعة ع�شر 
الف ومائتني وواحد درهم ، وتاأييده فيما عدا ذلك والزمت امل�شتاأنف �شدها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت 

امل�شتاأنف من ن�شيبه منها وم�شادرة التاأمني .
طالب التنفيذ : معراج حمب عا�شق ح�شني حمب - واخرون

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - �شنجيل بيزن�س تاور - الطابق 39 - مكتب رقم 
3902 - هاتف رقم:043804141 - رقم مكاين:2450786923 - وميثله:عبداهلل حممد علي الزري ال�شام�شي

املطلوب اإعانه : 1- عز الدين خليل عكا�شه - �شفته : حار�س ق�شائي
تنفيذ  نوعه  رقم 6933/2020  امللف  �شبق حجزه ل�شاحلكم يف  ما  بانه مت جرد  نعلنكم   : االإع��ان  مو�شوع 
عمايل وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�شابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاه وذلك للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2775/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
خلدمات  مانرتا  عن/فود  وال�شادر   )000028( رق��م  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 

التموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م بقيمة )1.000.000( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف  .
طالب التنفيذ : با�شيفيك اورينت تريدينج ليمتد

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي
املطلوب اإعانهما : 1- �شا�شني اورن كومار موهان 2- فود مانرتا خلدمات التموين باملواد بالغذائية - 

�شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1000000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

قدم ق�شم الرعاية االإن�شانية يف االإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية واالإ�شاحية 
يف �شرطة دبي، بالتعاون مع ال�شركاء، م�شاعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 
للنزالء والنزيات خال الن�شف االأول  األفاً و339 درهماً  6 مايني و570 
من العام اجلاري. وتنوعت امل�شاعدات بني كفالة نزيل، ورواتب اأ�شر، وا�شتخراج 
�شخ�شية،  نظافة  وم�شتلزمات  �شفر،  ووث��ي��ق��ة  �شفر،  وت��ذاك��ر  م��ي��اد،  ���ش��ه��ادة 
وعاج، وتوفري م�شتلزمات اأطفال النزيات، ومبادرة العودة للمدار�س، واملري 
الرم�شاين، وك�شوة العيد، وعيدية اأطفال النزالء، اإ�شافة اإىل الدية ال�شرعية. 
للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  م��دي��ر  جلفار،  عبدالكرمي  م���روان  العميد  ون���وه 
العقابية واالإ�شاحية بالنيابة، بالدور البارز الذي يقوم به فريق ق�شم الرعاية 
االإن�����ش��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��رك��اء يف 
تقدمي العديد من امل�شاعدات االإن�شانية 
ل��ل��ن��زالء وذوي���ه���م، لتي�شري  واخل��ريي��ة 
حياة النزالء وفك كربهم بالتعاون مع 
واملوؤ�ش�شات  املجتمع  يف  اخل��ري  فاعلي 
اأن هذه  م��وؤك��داً  اخل��ريي��ة،  واجلمعيات 
م�شاعدة  يف  للق�شم  امل��ث��م��رة  اجل��ه��ود 
النزالء على مدار العام، متثل انعكا�شاً 
املجتمع  اأف���راد  وت��راب��ط  لتكاتف  جلياً 
املُ��خ��ط��ئ��ني فر�شة  مل��ن��ح  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
ثانية للبدء من جديد، مبا يتوافق مع 
االأنظمة العاملية املعمول بها.  واأو�شح 
العقابية لي�س  املوؤ�ش�شات  اأن الهدف يف 
تاأهيله  واإمنا  ذاته،  النزيل بحد  معاقبة 
واإ�شاحه وتغيري نهجه يف احلياة نحو االأف�شل، الفتاً اإىل اأن هذا العام ركزت 
اإ�شاحية دبي جهودها على توفري تذاكر �شفر للنزالء بالتعاون مع �شركائها، 
وا�شتهداف الفئة التي انتهت فرتة حمكوميتها، للم�شارعة يف مل �شملها باأ�شرها، 
موؤكداً حر�س �شرطة دبي على تفعيل دور ال�شراكات بني املوؤ�ش�شات احلكومية 
والتعاون  املجتمعي  التاحم  جت�شيد  خ��ال  م��ن  وذل��ك  واالأف����راد،  واخلا�شة 
القائم وامل�شتمر مع املوؤ�ش�شات اخلا�شة واجلهات اخلريية واالإن�شانية وفاعلي 

اخلري، ملد يد العون مل�شاعدة النزالء املع�شرين ممن �شاقت بهم ال�شبل.

•• باري�س-وام:

����ش���ارك م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
دولة ، يف موؤمتر املانحني والداعمني 
لاأكادميية الدولية ملكافحة االإرهاب 
يهدف  وال���ذي  باري�س،  ال��ذي عقد يف 
خال  م���ن  االإره��������اب  م��ك��اف��ح��ة  اإىل 

برامج التدريب والتاأهيل.

املنا�شبة  ه��ذه  يف  كلمة  معاليه  واألقى 
الرغم  ع��ل��ى  اأن����ه  اإىل  خ��ال��ه��ا  اأ����ش���ار 
م���ن ال��ت��ق��دم ال��ع��امل��ي امل��ل��م��و���س، فاإن 
تزال  امل��ت��ط��رف��ة ال  االأي��دي��ول��وج��ي��ات 
ت�شكل خطرا و�شيكا وتهديدا مبا�شرا 

ل�شامة وازدهار جمتمعاتنا.
واأك��د اأن دولة االإم��ارات تعترب �شريكا 
مكافحة  يف  رائ�����دا  ودول���ي���ا  اإق��ل��ي��م��ي��ا 
االإره��������اب، واأن���ه���ا ت���وؤم���ن ب�����اأن وج���ود 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م�����ش��رتك��ة اأم����ر حيوي 
دوافعه  وم��ع��اجل��ة  ال��ت��ط��رف  ملكافحة 

الرئي�شية.
وقال معاليه : " متثل املبادئ ال�شاملة 
االإم���ارات يف  دول��ة  التزام  لاأكادميية 
عرب  االإره���اب  مكافحة  على  جهودها 
ت�شمل  وال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف 
ا�شت�شافة واإن�شاء مراكز ا�شرتاتيجية 
م��ث��ل م���رك���ز ����ش���واب وم���رك���ز هداية 

التحديات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ل��ل��ت�����ش��دي 
ومنها االإرهاب، والتي توفر التدريب 
القدرات  وتطوير  لتمكني  املتخ�ش�س 

الوطنية يف هذا ال�شدد".
واأ����ش���اف : " ت���وؤم���ن دول����ة االإم�����ارات 
اإمي����ان����ا را����ش���خ���ا ب�����اأن م��ك��اف��ح��ة كافة 
اأ���ش��ك��ال ال��ت��ط��رف واالإره�����اب مرهون 
ح��ل��ول لاأ�شباب  و���ش��ع  ب��ال��ق��درة على 
ا�شتباقي  ب��دور  والقيام  لها،  اجلذرية 

والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 
كاأ�شا�شيات لل�شام واالزدهار وحتقيق 
معاليه  وق����دم  االإن�شانية".  االأخ�����وة 
برياهيما  ت��ي��ن��ي  م��ع��ايل  اإىل  ال�����ش��ك��ر 

ال��دف��اع بجمهورية كوت  وزي��ر  وات���ارا 
ديفوار، ومعايل كاثرين كولونا وزيرة 
على  الفرن�شية  اجلمهورية  خارجية 

تنظيم هذا املوؤمتر الهام.

•• دبي-الفجر: 

هما  لع�شويتها  ج��دي��دت��ني  فئتني  االإم��ارات��ي��ة  ال�شحفيني  جمعية  اأ���ش��اف��ت 
الدولة  يف  واالإع���ام���ي���ني  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  ل��ق��دام��ى  التقديرية"  "الع�شوية 
و"الع�شوية الت�شجيعية" لطاب تخ�ش�س ال�شحافة يف كليات االإع��ام، بعد 
اأن وافقت وزارة تنمية املجتمع على املقرتح الذي تقدمت به اجلمعية موؤخراً. 
جمعية  ملنت�شبي  ج��دي��دة  �شرائح  اإ���ش��اف��ة  اجل��دي��دت��ان  الع�شويتان  وتت�شمن 
ال�شحفيني االإماراتية ال�شيما للطلبة من الذين يدر�شون تخ�ش�س ال�شحافة 
املحرتفني  ال�شحفيني  اإىل  اإ�شافة  املواطنني  الرقمي احلديث من  واالإع��ام 

ذوي اخلربات املمتدة ل�شنوات طويلة. 
قد  االإماراتية  ال�شحفيني  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  وكانت 
التعديات  من  ع��دد  على  املا�شي  اأب��ري��ل  يف  انعقد  ال��ذي  االجتماع  يف  وافقت 
على النظام االأ�شا�شي جلمعية ال�شحفيني ب�شاأن االن�شمام للع�شوية، ورفعت 
طلباً بهذا اخل�شو�س اإىل وزارة تنمية املجتمع للموافقة على اإ�شافة الفئتني 

اجلديدتني على النظام االأ�شا�شي. 

وُتخ�ش�س الع�شوية التقديرية لاأع�شاء املنت�شبني القدامى ممن تركوا املهنة 
اأو غادروا عملهم يف املوؤ�ش�شات ال�شحفية واالإخبارية، اأو تقاعدوا اأو انتقلوا اإىل 
العمل يف جماالت اأخرى بعد فرتة عمل ال تقل عن 15 �شنة متتالية يف املهنة، 
اأن�شطة  مع  واملتفاعلني  الع�شوية  بتجديد  املنتظمني  من  يكونوا  اأن  ب�شرط 

اجلمعية. 
يدر�شون  الذين  املواطنني  للطلبة  منحها  ف�شيتم  الت�شجيعية،  الع�شوية  اأما 
ال�شحافة، حيث يحق لهم  الدولة يف تخ�ش�شات مرتبطة مبهنة  يف جامعات 
�شنوياً  الع�شوية  جت��دد  اأن  على  ر�شوم،  دون  اجلمعية  خدمات  من  اال�شتفادة 

طيلة درا�شة الطالب يف اجلامعة. 
ويف تعقيبه على اإ�شافة التعديات على الع�شوية، قال حممد احلمادي رئي�س 
تنمية  وزارة  م��ن  التعديات  اإق���رار  بعد  اإن��ه  االإم��ارات��ي��ة  ال�شحفيني  جمعية 
التي  الدولة  الوحيدة يف  االإماراتية اجلهة  ال�شحفيني  املجتمع تكون جمعية 
تفتح باب االنت�شاب لع�شويتها عرب 5 فئات وهي الع�شوية العاملة والع�شوية 
الت�شجيعية،  والع�شوية  التقديرية  والع�شوية  الفخرية  والع�شوية  املنت�شبة 
اإح��داث تنوع فكري وثقايف بني منت�شبي اجلمعية من  ال��ذي ي�شهم يف  االأم��ر 

ذوي اخلربات وجيل ال�شباب ال�شيما من طلبة اجلامعات املواطنني. 
الطلبة  لت�شجيع  ال��دول��ة  جامعات  يف  االإع���ام  واأق�شام  كليات  احل��م��ادي  ودع��ا 
املواطنني ممن يدر�شون تخ�ش�شات ال�شحافة واالإعام على التقدم للع�شوية 
الت�شجيعية، وذلك لا�شتفادة من الدورات التدريبية واالأن�شطة التي تقدمها 
فر�س  من  ويعزز  ال�شحفية،  مهاراتهم  من  يزيد  مما  الأع�شائها،  اجلمعية 
ي�شمن  اجل��دي��د  النظام  واأن  ال�شيما  ال��ت��خ��رج،  بعد  العمل  ب�شوق  التحاقهم 
ت�شجيع الطلبة الدار�شني لل�شحافة واالإعام من املواطنني للت�شجيل كاأع�شاء 

يف اجلمعية وهم ما يزالون على مقاعد الدرا�شة. 
واأكد احلمادي اأن تلك التعديات جاءت لت�شجيع ال�شباب على االن�شمام اإىل 
مهنة ال�شحافة ولتعزيز املهنية ال�شحفية واال�شتفادة من اخلربات ال�شحفية 
وما  الرقمي احلديث  االإع��ام  تتنا�شب مع متغريات  التعديات  اأن هذه  كما 
االإعامية  الر�شالة  اأهمية  تعي  م��درب��ة  �شابة  ك��ف��اءات  التحاق  م��ن  يتطلبه 
�شا�شة  بكل  ر�شالتها  الإي�شال  احلديثة  التكنولوجيا  توظف  اأن  وت�شتطيع 
على  وما متتلكه من خربات متتد  ال�شابقة  االأجيال  باال�شتفادة من  واقتدار 

مدار ع�شرات ال�شنوات يف امليدان االإعامي. 

•• دبي – الفجر

من  اأكر  التحاق  عن  للتعليم  الغرير  عبداهلل  وموؤ�ش�شة  زايد  جامعة  اأعلنت 
اليافعني عرب  للمفكرين  الغرير  بربامج  اإماراتيني  وطالبة  طالب   2500
العاملي  باليوم  احتفاء  وذل��ك  امل�شتقبلي،  العمل  ل�شوق  الإع��داده��م  االإن��رتن��ت، 
الثانية  الذكرى  اإحياء  ال�شباب، واحتفل اجلانبان بهذا االإجن��از، بعد  ملهارات 
ل�شراكتهما الناجحة بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما يف عام 2020 بهدف 

م�شاعدة ال�شباب يف تعليمهم واإعدادهم للتوظيف مبكرا.
من�شة  يف  امل�شاركة  على  االآن  ق��ادري��ن  زاي��د  جامعة  طلبة  اأن  الطرفان  واأك��د 
للتعليم،  الغرير  اهلل  عبد  ملوؤ�ش�شة  التابعة   "TechUp" التدريب  م�شار 
بعد التو�شيع االأخري الآفاق �شراكتهما، حيث كانت ال�شراكة بينهما يف البداية 
تقت�شر على برنامج الغرير للمفكرين اليافعني، املن�شة املتطورة للتعليم عرب 

االنرتنيت واال�شتعداد الوظيفي.
ويندرج م�شروع التدريب اجلديد "TechUp"، بالتعاون مع "يودا�ِشتي"، 
مت  وقد  للموؤ�ش�شة،   "مُنو" التابعة  ملبادرة  املتميزة  التدريب  م�شارات  �شمن 
نق�س  وتعوي�س  ال�شابة  للمواهب  التوظيف  اآف��اق  تطوير  بهدف  ت�شميمه 

الكفاءة الرقمية من خال تزويدهم باملهارات الرقمية االأ�شا�شية وال�شهادات 
�شركات  ومتكني  العمل  �شوق  حاجة  ي��واك��ب  مب��ا  التخ�ش�س  عالية  التقنية 
جانب  اإىل  العاملة،  القوى  م��ه��ارات  بتطوير  امل�شاهمة  من  اخلا�س  القطاع 
االإماراتية.  الكفاءات  مب�شتوى  االرتقاء  ي�شمن  مبا  التعليم  م�شتقبل  تعزيز 
الطلب  ي���زداد  اأن  ميكن   ،2030 ع��ام  وبحلول  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  وت�شري 
ت�شل  بن�شبة  الربجمة  ومهارات  املتقدمة  املعلومات  تكنولوجيا  على  العاملي 

اإىل 90%.
زايد  جامعة  مدير  نائب  اأك��د  ال�شباب،  مل��ه��ارات  العاملي  ال��ي��وم  يف  حديثه  ويف 
ورئي�س ال�شوؤون االأكادميية االأ�شتاذ الدكتور كايتون ماكنزي: "اأن �شراكتنا 
مع موؤ�ش�شة عبداهلل الغرير للتعليم تعترب حمورا اأ�شا�شيا يف التزام املوؤ�ش�شة 
امل�شتقبل.  لتحديات  اأك��رب  بجاهزية  الطلبة  من  دفعات  بتخريج  االأكادميية 
ونحن جميعا ندرك ب�شكل متزايد اأهمية املهارات الرقمية يف جميع املجاالت، 
 TechUp وعليه ندعو طلبة اجلامعة باغتنام الفر�شة للم�شاركة يف برامج
يف  رئي�شيا  دورا  �شتلعب  التي  املنا�شبة  الرقمية  امل��ه��ارات  الكت�شاب  الع�شرية 

م�شتقبل جماالت العمل".
ملوؤ�ش�شة  التنفيذية  الرئي�شة  جعفر،  بن  �شونيا  الدكتورة  قالت  جهتها  وم��ن 

نحو  امل�شرتكة  روؤيتنا  ترتجم  ال�شراكة  ه��ذه  "اإن  للتعليم:  الغرير  عبداهلل 
حتقيق هدفنا املتمثل يف تنمية ال�شباب االإماراتي ومتكينه، واأن العاقة مع 
التي  العاملية  التحديات  من  الرغم  فعلى  التو�شع،  يف  م�شتمرة  زاي��د  جامعة 
ال�شباب  مهارات  م�شتوى  رفع  من  متكنا  املا�شية،  ال�شنوات  خال  واجهناها 
بت�شجيل  قمنا  فقد  بنا.  اخلا�شة   TechUp م��ب��ادرة  خ��ال  من  الرقمية 
 4 اأق���ل م��ن  ال��ربن��ام��ج منذ انطاقته يف  ���ش��اب و�شابة يف   2000 اأك���ر م��ن 
215 منهم  املتحدة، وح�شل  العربية  االإم��ارات  دولة  اأنحاء  اأ�شهر، يف جميع 
على �شهادتهم االأوىل. كما ندرك مدى حر�س والتزام اأع�شاء هيئة التدري�س 
واملوظفون بجامعة زايد التزاما عميقا ب�شمان ح�شول طابهم على اأف�شل 
يجب  االإماراتي  ال�شباب  باأن  اإمياننا  ي�شاركوننا  وهم  املمكنة،  التعليم  فر�س 
اأن يركز على �شقل وتطوير مهاراتهم الرقمية جنًبا اإىل جنب مع براجمهم 
االأكادميية العلمية". ويذكر اأن جامعة زايد زادت تركيزها خال العام املا�شي 
على تزويد الطلبة باملهارات الازمة ل�شمان جناحهم يف اأماكن العمل، حيث 
وجد ا�شتطاع اأجرته �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز عام 2020 للروؤ�شاء 
التنفيذيني يف ال�شرق االأو�شط اأن 80 باملئة يعتقدون اأن عدم توفر املهارات 

الرقمية االأ�شا�شية ميثل حتديا لبع�س االأعمال.

�سخبوط بن نهيان ي�سارك يف موؤمتر املانحني والداعمني 
لالأكادميية الدولية ملكافحة االإرهاب يف باري�س

)ال�شحفيني الإماراتية( اإ�شافة فئتني جديدتني لع�شوية اجلمعية 

احلمادي: الفئتان اجلديدتان تهدفان اإىل تقدير القدامى وت�سجيع ال�سباب 
على االن�سمام اإىل ال�سحافة واال�ستفادة من خربات اجليل ال�سابق 

ا�شتعدادا لوظائف امل�شتقبل

جامعة زايد تتعاون مع موؤ�س�سة عبداهلل الغرير للتعليم لدعم مهارات ال�سباب الرقمية

اإطالق برنامج الزهراوين 2 بجمعية اأم املوؤمنني يف عجمان
•• عجمان - وام:

توا�شل جمعية اأم املوؤمنني بالتعاون مع الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شامية واالأوقاف 
"برنامج الزهراوين" يف دورته  وهيئة االأعمال اخلريية العاملية ا�شتعداداتها لتنفيذ 
املقرر  و  عمران  واآل  البقرة  �شورتي  ومراجعة  بتحفيظ  يعنى  برنامج  وه��و  الثانية 
اإجراوؤه ح�شوريا يف مقر دار اأ�شماء لتحفيظ القراآن الكرمي - عجمان يف الفرتة من 
18 يوليو اجلاري اإىل 18 اأغ�شط�س املقبل بواقع 8 حلقات درا�شية لل�شيدات والفتيات 

من عمر 8 اإىل 38 �شنة.
يت�شمن الربنامج �شل�شلة من املحا�شرات الدينية اإ�شافة اإىل برامج ترفيهية مب�شاركة 
الفراآن  حلفظ  حلقات  على  ع��اوة  االخت�شا�س  وذوات  امل��وؤه��ات  املعلمات  من  نخبة 
امل�شاركات على املزيد من الرتكيز و التدبر  اأن�شطة متنوعة تعني  اإىل جانب  الكرمي 

واالإتقان، �شمن بيئة اآمنة واإلتزام تام باالإجراءات االحرتازية.

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة املتابعة ال�شرطية والرعاية الاحقة بقطاع اأمن املجتمع يف  اأطلقت 
�شرطة ابوظبي اأول دورة من نوعها على م�شتوى الدولة يف برنامج النقاط 
املرورية الأ�شحاب الهمم وبلغة االإ�شارة لل�شم و�شعاف ال�شمع بالتعاون مع 
مديرية املرور والدوريات وجمعية االإمارات لل�شم واملعنية بتقدمي خدمات 

جمتمعية لفئة ال�شم يف االمارات و تعزيز دورهم يف املجتمع.
ال�شرطية  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  م��دي��ر  اخلييلي  جمعة  اأح��م��د  العقيد  واأو����ش���ح 
والرعاية الاحقة اأن الدورة تاأتي �شمن مبادرات �شرطة اأبوظبي يف دعم 
اإمارة  يف  الهمم  اأ�شحاب  ا�شرتاتيجية  مع  وباملوائمة  احلكومة  توجهات 
اأبوظبي بالرتكيز على توعية فئة ال�شم بثقافة النقاط املرورية واالهتمام 

ب�شلوكيات ال�شائق االإيجابي .
واأ�شار اإىل اأن مرتجمي لغة االإ�شارة املعتمدين الأ�شحاب الهمم �شاركوا يف 
تعريف امل�شاركني وعددهم اأكر من 30 منت�شباً باأهداف وبرنامج الدورة 
خال انعقادها يف مركز تقدمي اخلدمة بق�شم برامج النقاط املرورية. و 
ال��دورة على توعية ال�شباب من فئة ال�شم بثقافة النقاط املرورية  ركزت 
بتعزيز  املرتبطة  االإيجابية  ال�شائقني  و�شلوكيات  احلياة  بجودة  وربطها 
دورهم يف املواطنة االإيجابية، و اإ�شراكهم يف ت�شميم اخلدمات امل�شتقبلية 
لفئة ال�شم، وح�شر التحديات واالأفكار، وتخ�شي�س حمور لاإجابة على 
على  بالتعرف  ال��دورة  واختتمت  املخت�شني.  قبل  من  ال�شائقني  ت�شاوؤالت 
ال�شعادة  بطاقات  للم�شاركني  قدمت  و  اأبوظبي  �شرطة  ال�شعادة يف  دوري��ة 
وعرفتهم على دورها يف تعزيز جودة احلياة على الطرق يف اإمارة اأبوظبي.

اأدنوك ت�سيء واجهة مقرها الرئي�سي ب�سورة 
رئي�س الوزراء الياباين الراحل �سينزو اآبي

•• اأبوظبي - وام:

اأ�شاءت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، م�شاء اأم�س 
االأول االأربعاء واجهة مقرها الرئي�شي ب�شورة رئي�س الوزراء 
تعزيز  البارز يف  ل��دوره  اآبي تقديراً  �شينزو  الراحل  الياباين 
عاقات ال�شداقة والتعاون بني دولة االإمارات واليابان على 

جميع امل�شتويات.
الأ�شرته  وم��وا���ش��ات��ه��ا  ت��ع��ازي��ه��ا  "اأدنوك" خ��ال�����س  ق��دم��ت  و 

ولليابان ال�شديقة حكومة و�شعباً.

�سرطة اأبوظبي تطلق دورة النقاط املرورية بلغة االإ�سارة الأ�سحاب الهمم

خالل الن�شف الأول من العام اجلاري
لنزالء  م�ساعدات  درهم  مليون   6.5

املوؤ�س�سات العقابية يف دبي

مظهر  ا�شامه   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان    ح�������ش���ني  م���ظ���ه���ر 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)FZ0844081(  رق����م 

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

0525431848

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / رويدا  ها�شم 
اليمن     ، ال�����ش��اط��رى  ���ش��ي��خ 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )05121270( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0522203161

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ابراهيم طه العدوى ، م�شر   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A29407277(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0501805797

فقدان جواز �سفر
عرفان  حممد   / املدعو  فقد 
باك�شتان     ، حم���م���د  دو�����ش����ت 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)GX1984681(  رق���م 

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

0526164113

فقدان جواز �سفر
ان���ت���ون���ي���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ان�����ريى  ج���اج���ول 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P8667316B(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0507329111

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / م��ع��ت��ز ح�شن  ف��ق��د 
ال�شودان     ، م�شطفى  اح��م��د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)p08389982(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544465938

فقدان جواز �سفر
ري�شتيتوتو   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني     ، م��ارت��و���س  ب��ا���ش��ك��و 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)p7066602b(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0507693148

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة اال���ش��ه��م رقم 
10116198 با�شم/ حمد 
ع���ب���داهلل ع��ل��ي �����ش����ادرة من 
االإ�شامي  اأبوظبي  م�شرف 
وعددها 151 �شهم   وعلى 
من يجدها االت�شال بالرقم 

0506538337

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:547/2022/13 عمايل جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�شة ع�شر رقم 180

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11100( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 . MB998355886AE والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى

املدعي:حازي �شليمان ح�شني �شاجد اهلل 
الطابق   -  20 بناية   - الوحيدة  �شارع   - العنز  - هور  دي��رة   - دبي  ام��ارة   - املتحدة  العربية  عنوانه:االمارات 

الثاين - وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور
املطلوب اإعانه :  1- الكي لرتكيب انظمة التكييف �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11100( 
 - MB998355886AE درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2022/7/27  ال�شاعة 11.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

ح���دي���ج���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوغ��������ن��������دا   ، ن���������ان���������زي���������رى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A00135447(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

الدين  امل��دع��و / حم��ى  ف��ق��د 
باك�شتان     ، ع���ب���داحل���م���ي���د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)AF0197063(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0564355465

فقدان جواز �سفر
راجيندير   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�شينغ دار�شان �شينغ ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )T8166681( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0545409681

فقدان جواز �سفر

امل��دع��و / م��اري��ا فويبى  ف��ق��د 
الفلبني   ، ب����اري����را  ب�������ورالدو 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P6296582A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مقناد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لبيع النب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3652026 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هات�شي 

كايف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3932459 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ون مور 

ثينج لاعانات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2687335 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابو�شعود حلدادة املركبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1117837 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فخامه 

الرمي للمنا�شبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3821535 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فوليوم 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3686654 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اي�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ارت للتكييف وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2541148 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

جبل الورد
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1105811 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
مار�شال  :موؤ�ش�شة  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العمال الباط
رخ�شة رقم :CN 1130966 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة را�شد بن عبداهلل بن را�شد بن حممد اجلابري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف را�شد �شامل حممد �شرحان العي�شائي

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
هاوؤ�س  :ت�شاينيج  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم :CN 3716728 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة ابراهيم علي غلوم مو�شى العبيديل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شلطان خمي�س عبيد �شويلح الهاملي

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ترينت لتجارة معدات 

حقول النفط
رخ�شة رقم :CN 1921239 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة حممد �شالح علي كوير احلارثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف نوره علوى حم�شن نا�شر احلارثي

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شرياز لاحجار

رخ�شة رقم :CN 1074589 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة على مبارك ا�شماعيل بخيت اجلنيبى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف �شامل على �شيف بن بريهيم النعيمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالروؤوف نور حممد
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :درمي لتجارة املنتجات 

البا�شتيكية
رخ�شة رقم :CN 3868476 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة مريه عبداهلل �شعيد �شامل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد �شلطان �شيف �شلطان النيادي

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
لاأ�شماك  :يوميا  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الطازجة رخ�شة رقم :CN 1160772 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة ه�شام زكريا حممد عبدالفتاح عوده %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف نا�شر �شامل حممد حم�شم اجلنيبي
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافيه باب الريان

 رخ�شة رقم :CN 4496864 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شامل عثمان مبارك الزعابى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شامل عثمان مبارك الزعابى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابوبكر عبداهلل عبداهلل %100

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافيه باب الريان

BAB AL RAYAN CAFE
اإىل/ مطعم وكافترييا باب الريان للماأكوالت ال�شعبية

BAB AL RAYAN RESTAURANT AND CAFETERIA FOR LOCAL FOOD
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم وجبات �شريعة  5610004

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة م�شاوي علي الفحم )�شفاري(  5621006

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مراكب للماحة البحرية - �شركة ال�شخ�س الواحد 

ذ.م.م   رخ�شة رقم :CN 4440310 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شي فيجن لاإ�شتثمار واالإدارة �س.ذ.م.م

SEA VISION INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ريرتن لاإ�شتثمار واالإدارة ذ م م
RETURN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اعتماد لا�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ETIMAD INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / اعتماد لا�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 .ETIMAD INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C من  100% اإىل %40

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مراكب للماحة البحرية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
MARAKEB SHIPPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مراكب للماحة البحرية ذ.م.م
MARAKEB SHIPPING L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خال اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :رمي لاإ�شتثمار - �س م خ

رخ�شة رقم :CN 1002913 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة ماجد فوؤاد حممد عوده

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كيو القاب�شة �س.م.خ
 Q HOLDING P.S.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شاهمو ال�شركة )ح�شب عقد التا�شي�س( 
تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة 9*12 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة م�شاهمة خا�شة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد �س م خ
تعديل اإ�شم جتاري من/ رمي لاإ�شتثمار - �س م خ

REEM INVESTMENTS - P S C
اإىل/ رمي لاإ�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد �س م خ

REEM INVESTMENTS - SOLE  PROPRIETORSHIP PJSC
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :امطار اخلري لتنقية املياه

رخ�شة رقم :CN 3026521 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شاك فريد حممد �شكانرت %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حممد �شهيل حممد ال�شام�شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ امطار اخلري لتنقية املياه

AMTAAR ALKHAIR FOR WATER REFINING

اإىل/ امطار اخلري لتنقية املياه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AMTAAR ALKHAIR FOR WATER REFINING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعان 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 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ح�شانة كري اند �شري اكادميي - ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 1666095 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اديب كرامه احمد براهم العامرى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / اديب كرامه احمد براهم العامرى من 50 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليفه حميد كريه املرر

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ح�شانة كري اند �شري اكادميي - ذ.م.م

CARE & SHARE NURSERY ACADEMY - L.L.C

اإىل/ ح�شانة كري اند �شري اكادميي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

CARE SHARE NURSERY & ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
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تكرمي الفائزين باجلائزة 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سلم جوائز م�سابقة »اخلوذة الذهبية« يف دورتها الثانية 

مذكرة تعاون بني »اأوقاف دبي« وم�ست�سفى »التداوي التخ�س�سي«هيئة البيئة - اأبوظبي تطلق حملة »من�ساآتي م�سوؤوليتي«

••  اأبوظبي -الفجر

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القبي�شي  ب���در  �شيف  ���ش��ع��ادة  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
�شركات  وممثلي  االإدارات  وم��دي��ري  التنفيذيني  املديرين  من  ع��دد  وبح�شور 
املقاوالت واملكاتب اال�شت�شارية العاملة يف املواقع االإن�شائية �شلم املهند�س خالد 
املنهايل املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن باالإنابة يف بلدية مدينة اأبوظبي 
جوائز الدورة الثانية من جائزة " اخلوذة الذهبية اإىل الفائزين من ال�شركات 
الفائزة يف هذه الدورة، وذلك لل�شركات التي حققت املعايري املطلوبة  للح�شول 
على هذه اجلائزة التي اأطلقتها اإدارة البيئة وال�شحة وال�شامة يف البلدية، كما 
البيئة  اإدارة  ال�شاملي مدير  الدكتورة هدى  الفائزة  ال�شركات  �شاركت يف تكرمي 

وال�شحة وال�شامة.
وقد فازت �شمن الفئة االأوىل حتت عنوان: " اأف�شل  اأداء نظام اإدارة ال�شامة 
وال�شحة يف ال�شركة" ويف املركز االأول �شركة " الطاير �شتوك�س - ذ م م - فرع 
اأبوظبي"، وفازت باملركز الثاين: �شركة على واأوالده للمقاوالت مملوكة لعلي 
و اأوالدة القاب�شة ذ م م، ويف املركز الثالث: �شركة " األيك للهند�شة واملقاوالت 

ذ.م.م".
"بار�شونز الدولية  "فئة اال�شت�شاريني"، فقد فازت باملركز االأول �شركة  اأما يف 
لاإ�شت�شارات  انرتنا�شيونال  " الرتاث  �شركة  الثاين  باملركز  وفازت  املحدودة"، 
للت�شميم  ال��ه��ن��د���ش��ة  " دار  ���ش��رك��ة  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز  ويف   ،" ذ.م.م  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

واال�شت�شارات الفنية "�شاع�ر وم�شارك�وه".

تعد  الذهبية  اخل��وذة  جائزة  اأن  املنهايل  نا�شر  خالد  املهند�س  اأك��د  جانبه  من 
على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�س  على  تاأكيداً  وت��اأت��ي  ال��رائ��دة،  اجل��وائ��ز  من 
توفري اأف�شل املمار�شات واملعايري اخلا�شة بال�شامة وال�شحة والبيئة جلميع 
العاملني يف املواقع االإن�شائية، كما تهدف اإىل حتفيز ال�شركات واملقاولني على 
اآمنة  التي تر�شخ بيئة عمل  اأق�شى درجات االلتزام بالقوانني واللوائح  تقدمي 
اأبوظبي  حلكومة  احلكيمة  الروؤية  مع  يتفق  مبا  العاملني،  جلميع  ومطمئنة 
وحر�شها على حياة و�شامة جميع فئات املجتمع وخ�شو�شا العمال يف املواقع 
االإن�شائية  املواقع  يف  العاملني  حتفيز  �شاأنها  من  اجلائزة  واأ�شاف:  االإن�شائية. 
على خف�س ن�شب كافة احلوادث، وتعزيز �شامة العمال، وتوفري االحتياطات 
يعرب عن  ما  وهذا  املهنية،  و�شحتهم  �شامتهم  لهم  ت�شمن  التي  وال�شمانات 
القيم االإن�شانية لاإمارات، وريادتها عامليا يف جمال رعاية كافة اأفراد املجتمع. 

كما اإنها دافع وحمفز اإيجابي جلميع املعنيني وامل�شوؤولني عن املواقع االإن�شائية 
لتطوير اأدائهم، واتباع اأف�شل ال�شبل للمحافظة على �شامة العمال، وتطبيق 
املعايري ال�شليمة واملتعارف عليها لل�شامة وال�شحة والبيئة يف كافة امل�شاريع. 

وال�شحة  البيئة  اإدارة  مدير  ال�شاملي  هدى  الدكتورة  اأك��دت  ذات��ه  ال�شعيد  على 
جمال  يف  تناف�شية  م�شابقة  عن  عبارة  الذهبية  اخل��وذة  جائزة  اأن  وال�شامة 
بتنظيمها  تقوم  واالإن�����ش��اء،  البناء  لقطاع  والبيئة  املهنية  وال�شحة  ال�شامة 
باإدارة  �شنتني" ممثلة  "كل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  عليها  واالإ���ش��راف  واإدارت��ه��ا 
البيئة وال�شحة وال�شامة، بحيث تكون الفئة امل�شتهدفة لهذه اجلائزة الكيانات 
وا�شت�شاريني  مقاولني  من  اأبوظبي  مبدينة  واالإن�شاء  البناء  قطاع  يف  العاملة 

�شمن النطاق اجلغرايف لعمل بلدية مدينة اأبوظبي.
والبيئة  املهنية  ال�شامة وال�شحة  اإىل حت�شني وتطوير معايري  اأي�شاً  وتهدف 
يف قطاع البناء واالإن�شاء مما يوؤدي اإىل احلد من احلوادث واالإ�شابات املهنية، 
هذا  يف  العاملني  فئات  بني  والبيئة  املهنية  وال�شحة  ال�شامة  ثقافة  وتقوية 

القطاع. 
البناء  قطاع  كيانات  بني  للتناف�س  جم��االت  خلق  اإىل  اجلائزة  هذه  ترمي  كما 
والبيئة  املهنية  ال�شامة وال�شحة  التميز يف جماالت  ي�شاعد يف  واالإن�شاء مما 

وتقوية ال�شراكة مع القطاع اخلا�س. 
التي  الفنية  وامل��ع��اي��ري  ال��ع��ام��ة  امل��ع��اي��ري  م��ن  جمموعة  اإىل  اجل��ائ��زة  وت�شتند   
ت�شتخدمها بلدية مدينة اأبوظبي يف مراجعة وحتليل وتقييم الطلبات املقدمة 
جلنة  قبل  من  الفائزين  اختيار  و�شيتم  اجل��ائ��زة،  على  والتناف�س  لا�شرتاك 

متخ�ش�شة يف تقييم طلبات الكيانات املتقدمة اإىل اجلائزة يف خمتلف فئاتها.
وتعك�س هذه اخلطوة حر�س بلدية مدينة اأبوظبي على االلتزام بتعزيز مكانتها 
البناء واالإن�شاء  املهنية يف قطاع  ال�شامة وال�شحة  الرائدة يف تطبيق معايري 
من خال ت�شجيع وحتفيز الكيانات العاملة يف هذا القطاع لارتقاء مبمار�شات 

ال�شامة وال�شحة املهنية والبيئة اإىل م�شتويات متقدمة.
اإدارة  مدير  ال�شاملي  ه��دى  الدكتورة  اأ���ش��ارت  اجل��ائ��زة  ومعايري  �شروط  وح��ول 
تتعلق  االأوىل  الفئة  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  وال�شامة  وال�شحة  البيئة 
باأداء نظام اإدارة ال�شامة وال�شحة يف ال�شركة، ومن �شروط هذة الفئة اأن يكون 
لدى ال�شركات اأنظمة اإدارة لل�شامة وال�شحة  معتمدة ح�شب متطلبات اإمارة 

اأبوظبي اأو متطلبات املوا�شفة الدولية االأيزو 45001:2018 

اأما املعايري الفنية لهذه الفئة فت�شم:
اآخر  اإمتثال كربى و�شغرى يف  وي�شمل عدد ح��االت عدم  التدقيق  حمور   1-

تدقيقني �شنويني �شابقني من طرف ثالث خارجي
خمالفات ال�شامة وال�شحة والبيئة ال�شادرة من  عدد  التفتي�س:  حمور   2-

البلدية خال العامني ال�شابقني جلميع م�شاريع ال�شركة
اأو  اإ�شابات بليغة مهدرة للوقت  اأو  وفيات  حوادث  عدد  احل��وادث:  حمور   3-
اأمرا�س مهنية بليغة مهدرة للوقت اأو وقائع خطرية يف ال�شركة خال العامني 

ال�شابقني.
ال��ط��وارئ ي�شتمل على  اإج���راء منفذ الإدارة  ال��ط��وارئ: وج��ود  اإدارة  حم��ور   4-
وتنفيذ  عمل  املتطلبة.  ال��ط��وارئ  ل�شيناريوهات  الوهمية  ال��ت��م��اري��ن  تنفيذ 
متارين وهمية لل�شيناريوهات خمتلفة "حادث للحريق "حادث �شقوط " انهيار 
رافعة برجية او رافعة متحركة او ال�شقوط من اأماكن مرتفعة" حادث اإجهاد 

حراري...اإلخ" . 
م�شتويات  جلميع  للتدريب  منفذ  اإجراء  وجود  التدريب:  حمور   5-
دورات  على  ت�شتمل  �شنوية  ت��دري��ب  م�شفوفة  تنفيذ  ال�����ش��رك��ة.  يف  العاملني 
تدريبية حول موا�شيع ال�شامة وال�شحة تغطى امل�شتويات الوظيفية االآتية: 
االإدارة العليا لل�شركة - الطاقم الفني "مدراء امل�شاريع - املهند�شون – الفنيون 

والعمال". 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة البيئة - اأبوظبي حملتها املجتمعية "من�شاآتي م�شوؤوليتي"، 
اإط���ار مبادرة  اأب��وظ��ب��ي وذل���ك يف  م��وان��ئ  بالتعاون م��ع جمموعة  وذل���ك 
املوؤ�ش�شات  املبادرة لتمكني  املوؤ�ش�شات اخل�شراء، ومت ت�شميم هذه  �شبكة 
وتقليل  النفايات،  الإدارة  ا�شتدامة  اأكر  ممار�شات  تبني  من  ال�شناعية 
حملة  ت��ه��دف  واح����دة.  مل��رة  امل�شتخدمة  البا�شتيكية  امل���واد  ا�شتهاك 
حتى  وت�شتمر  مايو  �شهر  يف  انطلقت  التي  م�شوؤوليتي"،  "من�شاآتي 
البيئي  وعيها  وزي��ادة  ال�شناعية  املن�شاآت  تثقيف  اإىل   ،2022 دي�شمرب 
اإىل  باالإ�شافة  اأبوظبي،  اإم��ارة  باأهمية احلفاظ على نظافة  فيما يتعلق 
التنظيف  فعاليات مثل حمات  للم�شاركة يف  ملوظفيها  الفر�شة  اإتاحة 
 .. املجتمعية  م�شوؤولياتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  للمن�شاأة،  امل��ج��اورة  للمناطق 
اإ�شافة اإىل دعم اأن�شطة البحث العلمي �شمن م�شاهماتهم يف دعم علم 
املواطن علم اجلميع ، والذي يعني م�شاركة املجتمع تطوًعا يف اكت�شاف 
العلمية،  البيانات  عملية جمع  بامل�شاهمة يف  اجلديدة،  العلمية  املعرفة 
متخ�ش�شني  خب����راء  اإ�ش�������راف  وحت������ت  م��ع  بالتع�����اون  تقييمها،  اأو 
وموؤ�ش�شات بحثية وعلمية، وذلك من خال جمع بيانات عن كمية املواد 
البا�شتيكية امل�شتخدمة ملرة واحدة، واأنواع النفايات االأخرى التي تلوث 

بيئتنا. 
جل�شات  تنظيم  امل�شاركة  املن�شاآت  من  يتطلب  احلملة،  جن��اح  ول�شمان 
توعية داخلية ملوظفيها، مبا يف ذلك امل�شرفني واملقاولني وفريق االأمن 
احلد  كيفية  ح��ول  ال�شاحنات،  �شائقي  مثل  املوؤ�ش�شي  الدعم  وموظفي 
البيئة.  حماية  يف  امل�شاعدة  وكيفية  القمامة،  من  التخل�س  تاأثري  من 
يف  ال�شتخدامها  توعوية  مب��واد  املن�شاآت  ه��ذه  بتزويد  الهيئة  و�شتقوم 
الفيديو،  ومقاطع  واملعلومات،  احلقائق  ن�شرات  مثل  املوظفني  توعية 

والر�شومات البيانية.
ومن خال امل�شاركة باحلملة، �شتتاح الفر�شة للمن�شاآت الإبراز جهودها 
املبذولة من خال قنوات التوا�شل االجتماعي لهيئة البيئة - اأبوظبي. 
لتكرمي  ح��ف��ل  تنظيم  ال���ع���ام،  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  �شيتم يف  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����اوة 
حملة  اإجن���اح  يف  الإ�شهاماتهم  الهيئة  تقدير  ع��ن  والتعبري  امل�شاركني، 

"من�شاآتي م�شوؤوليتي".
والعلوم  املعلومات  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ب��اه��ارون،  اأحمد  ق��ال 
والتوعية البيئية بالهيئة: "ب�شفتنا ال�شلطة املخت�شة ب�شوؤون البيئة يف 
اإمارة اأبوظبي، يعترب توفري بيئة اآمنة و�شحية للجميع واحدة من اأهم 
البيئة  للحفاظ على  اأبوظبي  روؤي��ة حكومة  يتما�شى مع  اأولوياتنا، مبا 

لاأجيال القادمة. 
"من�شاآتي  حملة  ب��اإط��اق  قمنا  ال���روؤي���ة،  ه��ذا  حتقيق  يف  وللم�شاهمة 
موظفيها  حتفيز  على  املن�شاآت  خالها  من  ن�شجع  والتي  م�شوؤوليتي"، 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  يف  وامل�شاهمة  التنظيف  ح��م��ات  يف  للم�شاركة 
النفايات.  اأو  امللوثات  من  بهم  املحيطة  البيئة  خلو  ل�شمان  لل�شركات، 
يف  للم�شاهمة  للمن�شاآت  فر�شة  احلملة  ه��ذه  تعترب  نف�شه،  الوقت  ويف 
املواطنة" من خال دعم هيئة البيئة - اأبوظبي الإجراء البحوث  "علم 

النفايات  واأن��واع  امل�شتخدمة ملرة واح��دة،  املواد البا�شتيكية  حول كمية 
االأخرى التي تلوث البيئة على مدار العام". واأ�شاف باهارون: "ن�شعى 
من خال هذا احلملة اإىل ت�شجيع املن�شاآت على تنفيذ حمات التنظيف 
العام، ولكن لتكون  واأال تقت�شر على حملة واح��دة خال  ب�شكل دوري، 
�شمن براجمها ال�شنوية و�شمن م�شوؤوليتها املجتمعية. ونحن ندرك اأن 
حمات التنظيف ميكن اأن تكون اأكر تاأثرًيا من خال جمع البيانات 
اأكر  ال�شلوكية لت�شبح  وزي��ادة الوعي، والت�شجيع على تغيري االأمن��اط 
على  احلفاظ  عن  م�شوؤولون  جميًعا  فنحن  للبيئة.  و�شداقة  اإيجابية 
املجتمعية  وبراجمنا  م�شاريعنا  �شمن  تكون  اأن  ويجب  بيئتنا،  نظافة 

ال�شنوية ".
 - الت�شريعات  اإدارة  التنفيذي،  املدير  اخل��وري،  عثمان  قال   من جانبه 
جمموعة موانئ اأبوظبي: " تفتخر جمموعة موانئ اأبوظبي بامل�شاركة 
ل�شمان  ك��ب��رية  باأهمية  تتمتع  ال��ت��ي  م�شوؤوليتي"  "من�شاآتي  حملة  يف 
م�شاركة اجلمهور ون�شر الوعي حول اأف�شل املمار�شات امل�شتدامة الإدارة 

النفايات �شمن جمتمعاتنا.
 ي�شهم هذا الربنامج يف ت�شليط ال�شوء على الدور احليوي للتعاون بني 
اأ�شحاب العاقة الذين �شيعملون معاً لتقليل كمية النفايات يف  جميع 

من�شاآتهم خال فرتة احلملة".
 – البيئة  رائ��دة مثل هيئة  التعاون مع موؤ�ش�شة  ه��ذا  "ياأتي  واأ���ش��اف:   
اأبوظبي يف اإطار توجيهات قيادتنا الر�شيدة ل�شمان حتقيق اأثر اإيجابي 
طويل املدى على البيئة واحلفاظ عليها الأجيال امل�شتقبل، االأمر الذي 
تنتهجها  التي  اال�شتدامة  ال�شرتاتيجية  االأ�شا�شية  االأرك����ان  م��ن  يعد 

جمموعة موانئ اأبوظبي". 
وي�شار اإىل اأن الهيئة نفذت خال العام املا�شي، 9 حمات تنظيف جمعت 
خالها اأكر من 3 اأطنان من النفايات، والتي مت قيا�شها من خال وزن 

النفايات التي مت جمعها خال هذه احلمات

•• دبي – الفجر:

و�شوؤون  االأوق����اف  موؤ�ش�شة  وّق��ع��ت 
ر بدبي و م�شت�شفى التداوي  الق�شّ
التخ�ش�شي، اتفاقية تعاون بهدف 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  تقدمي 
واملوظفني  ل���ل���ع���م���اء  امل����ت����وف����رة 

واملتطوعني لدى املوؤ�ش�شة.
موؤ�ش�شة  م��ق��ر  يف  االت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
��ر بدبي  االوق�����اف و����ش���وؤون ال��ق�����شّ
املطوع  ع���ل���ي  ����ش���ع���ادة  ب���ال���ق���ره���ود 
االأم�����ني ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة االوق����اف 
و�شعادة  ب���دب���ي  ال��ق�����ش��ر  و�����ش����وؤون 
نا�شر  ح���اج���ى  اإب���راه���ي���م  م������روان 
م�شت�شفى  ع�����ام   م���دي���ر  و  م���ال���ك 
وبح�شور  التخ�ش�شي  ال���ت���داوي 

ممثلون من اجلهتني.
العاملني  جلميع  االتفاقية  وتتيح 
مبوؤ�ش�شة االوقاف بدبي احل�شول 
الطبية  واخل��دم��ات  الرعاية  على 
مب�����ق�����ر م�������ش���ت�������ش���ف���ي ال�������ت�������داوى 
التابعة لها،  التخ�ش�شي واالأق�شام 
االت��ف��اق��ي��ة تنظيم  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
فعاليات توعوية و�شحية وزيارات 

عاجية بالتوافق بني الطرفني.
و���ش��ك��ر ���ش��ع��ادة ع��ل��ي امل��ط��وع جهود 
وم�شت�شفى  املوؤ�ش�شة  يف  العاملني 
التعاون  على  التخ�ش�شي  ت���داوي 

�شاأنها  التي من  االتفاقية  لتفعيل 
وم����زاي����ا طبية  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
اإ�شافية ملوظفي املوؤ�ش�شة واأ�شرهم، 
ال�شراكات  تفعيل  اأهمية  اإىل  الفتاً 
م����ع خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات ال���ت���ي من 
للتطور  م�شجعة  بيئة  خلق  �شاأنها 
الوظيفي وداعمة للريادة واالإبداع 

يف العمل احلكومي.
املوؤ�ش�شة  ح���ر����س  امل���ط���وع  واأك������د 
واملميزات  اخل��دم��ات   على تطوير 
م�شتوى  ورف���ع  ملوظفيها  املقدمة 
ر�شاهم، مبا ي�شهم يف تعزيز االأداء 
مب�شتوى  واالرت�����ق�����اء  ال��وظ��ي��ف��ي 
العمل، م�شريا اإىل التزام املوؤ�ش�شة 

العمل  بيئة  جاذبية  مبداأ  بتعزيز 
مب������ا ي�����ت�����واف�����ق م������ع ال����ت����وج����ه����ات 
موؤ�شر  م����ن  وي����رف����ع  احل���ك���وم���ي���ة 
زيادة  يف  وي�شهم  املوظفني  �شعادة 

القدرة االإنتاجية لديهم.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���ش��ع��ادة مروان 
ابراهيم حاجي نا�شر عن خال�س 
موؤ�ش�شة  ثقة  وتقديره على  �شكره 
االوق������اف و���ش��ئ��ون ال��ق�����ش��ر بدبي 
اإداراتها  على  القائمني  ال�����ش��ادة  و 
وخ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة ع���ل���ى امل����ط����وع ، 
الإتاحة الفر�شة مل�شت�شفي التداوى 
وطنية  ���ش��رك��ة  وه���ى  التخ�ش�شي 
امكانية  الثبات   ،  100% بن�شبة 

توفري اف�شل اخلدمات العاجية 
النظم  الدولة وفقاً الحدث  داخل 
تكلفة  ب���اأق���ل  امل���ت���ط���ورة  ال��ع��امل��ي��ة 
ممكنة . موؤكداً حر�س فريق عمل 
حتقيق  ع��ل��ى  ال���ت���داوي  م�شت�شفي 
اأعلى م�شتويات ر�شى و�شعادة كافة 
للم�شت�شفي  واملراجعني  املتعاملني 
امل��ق��دم��ة مبختلف  ع��ن اخل���دم���ات 
االأق�شام التخ�ش�شية، متمنياً دوام 
ال�شراكات  لهذه  والنجاح  التوفيق 
ت��ر���ش��ي��خ مبداأ  ف����ى  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ى 
املوؤ�ش�شات  بني  والتكامل  التعاون 
خلدمة  واخل����ا�����ش����ة  احل���ك���وم���ي���ة 

املجتمع االإماراتي.

•• دبي –الفجر:

نظمت حماكم دبي ملتقى "املحاكم مع املجتمع حول قانون االأحوال 
ال�شخ�شية " �شمن املبادرة التوعوية خلك قانوين ملحاكم دبي ، الذي 
حمكمة  رئي�س  احلو�شني  خالد  القا�شي  �شعادة  من  ك��ًل  فيه  �شارك 
االأحوال ال�شخ�شية، و�شعادة القا�شي د. ح�شن را�شد احليمر،  قا�شي 
يف املحكمة االبتدائية، و�شعادة القا�شي حممد املطوع قا�ٍس مبحكمة 
االأحوال ال�شخ�شية، وال�شيد حممد العبيديل املدير التنفيذي لقطاع 
تيمز،  مايكرو�شوفت  برنامج  ع��رب  دب��ي،  حماكم  يف  ال��دع��اوى  اإدارة 
اأهم قانون االح��وال ال�شخ�شية وق�شاياه  وذلك بهدف التعرف على 

واخللع،  ال��ط��اق  و  ال����زواج  ع��ق��ود  ت�شمل  ال��ت��ي  موا�شيعه  مبختلف 
ع��ام وتف�شيلي، ون�شر  ب�شكل  االأ���ش��رة  اأح��وال  وال��رتك��ات وغريها من 
الوعي القانوين والثقافة للمجتمع وت�شليط ال�شوء على اأهم البنود 
القانونية، وذلك حر�شاً من حماكم دبي على ن�شر الثقافة القانونية 
يف امل��ج��ال اال���ش��ري وت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات االأ���ش��ري��ة ب��ني اأف����راد املجتمع 

حتقيقا لروؤية حماكم دبي كمحاكم رائدة متميزة عاملياً.
املوا�شيع  اإىل  ال��ت��ط��رق  اأن  احلو�شني  خ��ال��د  القا�شي  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��ار 
هي  اجلمهور  مع  التوا�شل  خ��ال  من  باالأ�شرة  املرتبطة  القانونية 
يف حقيقتها مت�س حياة كل اأفراد املجتمع، فُيمكن للفرد من خالها 
االأ�شرية  ثقافته  من  ويزيد  �شملها  ويلم  اأ�شرته  يف  النظر  ُيعيد  اأن 

والزوجية من خال املوا�شيع املختلفة التي مت طرحها يف امللتقى.
ب� حمكمة  القا�شي خالد احلو�شني  �شعادة  امللتقى عرف  ومن خال 
ونظام  ع��ام،  ب�شكل  احل��ي��اة  يف  االأ���ش��رة  وق�شايا  ال�شخ�شية  االأح���وال 
املُرافعة امام قا�شي االأحوال ال�شخ�شية �شواء كانت املرفعة ح�شورية 
بق�شايا  املهتمني  العام  اجلمهور  احل��وار  �شارك يف  وق��د  بعد،  عن  او 

االأ�شرة من خال مداخات وا�شتف�شارات متنوعة. 
متى  وه��و  �شخ�س  ك��ل  مي�س  ���ش��وؤال  اإىل  امللتقى  يف  ال��ت��ط��رق  مت  كما 
اإدارة اخلافات الزوجية  يتخذ قرار االنف�شال بالطاق وكيف يتم 
وم��ت��ى ي��ك��ون ال��ط��اق ط��اق��ا ن��اج��ح��ا ك��م��ا مت ت�شليط ال�����ش��وء على 
واحلقوق  ع��ام  ب�شكل  واملجتمع  االأوالد  على  للطاق  ال�شلبية  االآث��ار 

والواجبات املرتتبة على الزوجية بني الطاق، وقد تقدم امل�شاركني 
واالقرتاحات  النظر  ووجهات  اال�شتف�شارات  من  بعدد  اجلمهور  من 
امل�شاركني  حول قانون االأحوال ال�شخ�شية، التي بادر باالإجابة عنها 

من حماكم دبي 
ويف ختام امللتقى، قدم ال�شادة الق�شاة ن�شائح هي عبارة عن خا�شة 
جت��رب��ت��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن واق����ع م���ا ت��ط��رح ع��ل��ي��ه��م م���ن ق�����ش��اي��ا  لكل 
يتحقق  التي من خالها  االأ�شرة  املجتمع حول ماهية مبادئ  اأف��راد 
ا�شتمرارية �شعادة احلياة الزوجية ، وكيفية جتنب النزاعات ل�شالح 
االأ�شرة من خال احلفاظ على كيانها كاأولوية ق�شوى حلياة الفرد 

وحياة االأوالد .

حماكم دبي تنظم ملتقى »املحاكم مع املجتمع حول قانون االأحوال ال�سخ�سية« �سمن املبادرة التوعوية »خلك قانوين«

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/4411

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/19 الثالثاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده نور القمر خلدمات اإدارة املن�شاآت )ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�شف       �شعر التقييم  

                                         جمموعه من ال�شمنت         30,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1740

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/19 الثالثاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده القدير لالعمال الهند�شية )�ض.ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                الو�شف          �شعر التقييم  

                                              مكائن ت�شكيل احلديد           101,710 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:746/2022/38 جتاري م�شارف جزئي   
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

بعد  بها واحلكم  املدعي عليهما  واع��ان  اق��رب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة   : الدعوى  مو�شوع 
الثبوت بالزامهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره )345.025/64( درهم ثاثمائة وخم�شة 
واربعون الف وخم�شة وع�شرون درهما واربعة و�شتون فل�شا والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�شداد 

مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع 

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة وجت��ارة و�شناعة دبي - هاتف رق���م:043874225 - موبايل 
info@abdulmaliklaw.ae:رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - امييل

املطلوب اإعانهما :  1- ازور داميوندز م.د.م.�س )وفقا للرخ�شة التجارية( ازور جوالرى م.د.م.�س )وفقا الفادة مركز 
دبي لل�شلع املتعددة 2- اديتياراجي�س جاندهى )وفقا لبطاقة الهوية( اديتيا ارجاندهي )وفقا الفادة الهيئة االحتادية 

للهوية واجلن�شية(  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
اق��رب جل�شة  امل��وق��رة حتديد  املحكمة  ع��دال��ة  م��ن  نلتم�س  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : االإع���ان  مو�شوع 
واعان املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره 
)345.025/64( درهم ثاثمائة وخم�شة واربعون الف وخم�شة وع�شرون درهما واربعة و�شتون فل�شا والفائدة بواقع %5 
من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم 
الثاثاء  املوافق  2022/7/19  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197



اجلمعة   15  يوليو    2022  م   -    العـدد   13594  
Friday    15    July    2022   -  Issue No   1359410

 

فـروع الإمارات الــعربية املتحدة - البيانات املاليــة لل�شنة املنتهيــة يف 31 دي�شمرب 2021
تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل/كريدي اأجريكول 
بنك التمويل وال�شتثمار - فروع الإمارات العربية املتحدة

اإي�شاحات  حول البيانات املالية  لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020

بيان التغريات يف راأ�ض املال والحتياطيات

بيان املركز املايل  

بيان الدخل ال�شامل 

بيان التدفقات النقدية
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عربي ودويل
موجة جديدة من كوفيد جتتاح اآ�سيا و�سط حتذيرات نيوزيلندا 

•• ولنجتون-طوكيو-رويرتز

بفريو�س  االإ���ش��اب��ات  م��ن  ج��دي��دة  م��وج��ة  تنت�شر 
اآ���ش��ي��ا مم��ا دفع  اأن��ح��اء  ك��ورون��ا ب��وت��رية �شريعة يف 
ال�����ش��ل��ط��ات مل��ن��ا���ش��دة ال�����ش��ك��ان م��ن ن��ي��وزي��ل��ن��دا اإىل 
اليابان التخاذ التدابري الوقائية الازمة الإبطاء 
ال�شحية  الرعاية  اأنظمة  وم�شاعدة  املر�س  تف�شي 

على جتنب االنهيار حتت ال�شغط.
االإ�شابات،  ع����دد  يف  احل��ال��ي��ة  ال����زي����ادة  وت��ف��ر���س 
الفرعيني  امل��ت��غ��ريي��ن  ي��ع��ود الن��ت�����ش��ار  وم��ع��ظ��م��ه��ا 
اأوميكرون،  امل��ت��ح��ور  م��ن  وبي.اإيه.5  بي.اإيه.4 
حتاول  ت���زال  ال  ال��ت��ي  لل�شلطات  اإ���ش��اف��ي��ا  حت��دي��ا 

معاجلة التداعيات االقت�شادية للموجات ال�شابقة 
اإعادة  اأو  متديد  جتنب  اإىل  �شعيها  م��ع  للجائحة 
بني  كبرية  ب�شعبية  حتظى  ال  التي  القيود  فر�س 
اخلمي�س  اأم�س  نيوزيلندا  حكومة  النا�س.واأعلنت 
عن توزيع كمامات جمانية واإجراء فحو�س �شريعة 
يف حماولة لتخفيف ال�شغط على النظام ال�شحي 
يف الباد والذي يت�شدى يف الوقت احلايل ملوجة 
اإ�شابات من كوفيد واالإنفلونزا خال �شتاء ن�شف 
ال��ك��رة اجل��ن��وب��ي.وق��ال��ت ع��ائ�����ش��ة ف���ريال الوزيرة 
ملكافحة كوفيد-19  تن�شيق اجلهود  امل�شوؤولة عن 
“ما من �شك يف اأن تزامن االرتفاع احلاد يف حاالت 
كوفيد-19 مع اأ�شواأ مو�شم لاإنفلونزا يف الذاكرة 

االأطقم  ي�شع  العاملني  بع�س  وغ��ي��اب  احل��دي��ث��ة 
�شغط  حت��ت  باأكمله  ال�شحي  وال��ن��ظ��ام  ال�شحية 
�شديد«.و�شجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد �شكانها 
5.1 مليون ن�شمة، ما يقرب من 69 األف اإ�شابة 

حالية بالفريو�س.
يتلقون  765 مري�شا  ه��ن��اك  ه����وؤالء،  ب��ني  وم��ن   
اأوقات  العاج يف امل�شت�شفيات، مما ت�شبب يف زيادة 

االنتظار واإلغاء عمليات جراحية.
ويف اليابان، ارتفعت حاالت االإ�شابة اجلديدة اإىل 
م�شتويات مل ت�شهدها الباد منذ اأوائل هذا العام. 
ودعت احلكومة املواطنني اإىل توخي احلذر ب�شكل 
خا�س قبل عطلة نهاية االأ�شبوع الطويلة القادمة 

والعطات املدر�شية ال�شيفية القريبة.
مثل  بها  االإ���ش��ادة  �شبق  التي  اجلنوبية،  كوريا  اأم��ا 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا ل��ت��ع��ام��ل��ه��ا ال��ن��اج��ح م���ع اجل��ائ��ح��ة يف 
احلاالت  ت�شاعف  �شهدت  فقد  االأوىل،  مراحلها 
ال��ي��وم��ي��ة ث���اث م����رات يف غ�����ش��ون اأ���ش��ب��وع واحد 

لت�شل اإىل اأكر من 39 األفا.
ت�شل احلاالت  اأن  واخل����رباء  امل�����ش��وؤول��ون  وي��ت��وق��ع 
 200 اإىل  اجلنوبية  كوريا  يف  اجل��دي��دة  اليومية 
�شبتمرب  ونهاية  اآب  اأغ�شط�س  منت�شف  ب��ني  األ��ف 
اإىل تو�شيع نطاق عملية  ال�شلطات  اأيلول، ما دفع 
التخطيط  دون  ل��ك��ن  امل���ع���ززة  اجل���رع���ات  ت���وزي���ع 

لفر�س قيود جديدة.

   م���ن ج���ان���ب���ه، ك����ان ط���م���وح اآب�����ي هو 
ال�شلمي من  ب���اده  د���ش��ت��ور  م��راج��ع��ة 
اأجل احل�شول على دور ع�شكري اأكرب 
مو�شوع  وه��و  الدولية،  ال�شاحة  على 

ق�ّشم االأرخبيل.
    اأخ���رًيا، ه��ذا االغتيال غري مفهوم 
 2008 ع��ام  اأك��ي��ه��اب��ارا  مذبحة  مثل 
اأو  اأ�شخا�س،  �شبعة  بحياة  اأودت  التي 
تلك التي ارتكبها اأحد حمبي اجلوكر 
والتي   2021 ع��ام  طوكيو  ق��ط��ار  يف 

خلفت 17 م�شاًبا.
    وهذه احلوادث مزعجة الأنها تبدو 
ال���ي���اب���ان: جمتمع  خم��ال��ف��ة ل�����ش��ورة 

نظيف ومنظم واآمن.
    ل��ك��ن امل����وؤك����د: ���ش��ي��ك��ون مل��ق��ت��ل اآبي 

عواقب �شيا�شية ود�شتورية خطرية.

التداعيات ال�شيا�شية للماأ�شاة
    رغم غرابة الدافع وراء هذا العمل 
االإج����رام����ي، ف��م��ن امل���رج���ح اأن ت���وؤدي 
ع��واق��ب��ه اإىل ا���ش��ت��ق��ط��اب ���ش��ي��ا���ش��ي يف 
نفرق  اأن  يجب  ه��ذا،  ولفهم  اليابان. 
الباد،  يف  ال��ي�����ش��اري��ة  االأق���ل���ي���ة  ب���ني 

واالأقلية اليمينية املحافظة.
    تنتقد املعار�شة الي�شارية “احلزب 
واحلزب  ال��د���ش��ت��وري،  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال�شيوعي، وريوا �شين�شينغومي، وعدد 
ال�شغرية”  االأح����زاب  م��ن  يح�شى  ال 
�شيا�شة احلزب الدميقراطي الليربايل 

على نطاق وا�شع.
   وبينما تاأ�شف املعار�شة لوفاة الوزير 
ح�شيلته  اأن  ت��ع��ت��رب  ف��اإن��ه��ا  ال�����ش��اب��ق، 
ف�شل للدميقراطية اليابانية. بالنظر 
متتع  احل��دي��ث،  الياباين  التاريخ  اإىل 
�شينزو اآبي بعمر يف احلكم طويل نادر، 
غري انه �شاب واليته الثانية يف الغالب 

حوادث تتعلق بق�شايا ف�شاد.
   عام 2019، ك�شفت و�شائل االإعام 
امليزانيات  يف  م��ف��اج��ئ��ة  زي�������ادة  ع����ن 
عامة  اأم�����ش��ي��ات  لتنظيم  امل��خ�����ش�����ش��ة 
حول مهرجان اأزهار الكرز التقليدي. 
�شت�شعل  ال���ت���ي  ه����ي  احل����ال����ة  وه������ذه 
الفتيل. و�شُيتهم رئي�س الوزراء ال�شابق 
الأغرا�س  احل��زب  اختطاف  مبحاولة 
العديد من  دع��وة  �شيا�شية من خال 

املوؤيدين، با�شتخدام االأموال العامة.

    لكن ر�شمًيا، الأ�شباب �شحية، ا�شتقال 
اآبي من من�شبه عام 2020.

فاإن  ال��ي�����ش��اري��ة،  ل��اأق��ل��ي��ة  بالن�شبة     
اآب����ي مي��ث��ل ع����دوال ع���ن النظام  وف����اة 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ي��اب��اين. وم���ع ذلك، 
وفًقا ملعيار “بارتي غيت” يف الربملان 
املعار�شة  بو�شع  يكن  مل  الربيطاين، 
وال  ي�شتقيل  ال���وزراء  رئي�س  اأن جتعل 

ميكن حماكمة اأفعاله خال حياته.
    يف املقابل، �شيميل ممثلو االأغلبية 
دعموا  الذين  املحافظني  اأو  اليمينية 
جرمية  ت��وظ��ي��ف  اإىل  اآب������ي،  ���ش��ي��ن��زو 

ال��ق��ت��ل. ومي��ك��ن م��اح��ظ��ة ذل���ك االن 
م��ن خ���ال حت��ل��ي��ات م��وق��ع االأخبار 
نتائج  حول  اإن�شايدر  بيزن�س  الياباين 
ان��ت��خ��اب��ات جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ يف 10 
ي��ول��ي��و، وال��ت��ي ���ش��ه��دت ف���وزا عري�شا 
الدميقراطي.  ال���ل���ي���ربايل  ل��ل��ح��زب 
ا�شتفادت  االإع�����ام،  و���ش��ائ��ل  وبح�شب 
االأغ��ل��ب��ي��ة يف االن��ت��خ��اب��ات م��ن عملية 
كان جميع  الواقع  بينما يف  االغتيال، 
املراقبني يعلنون منذ عدة اأ�شابيع عن 

حتّول نحو اليمني.
الياباين  امل���ع���ه���د  رئ��ي�����ش��ة  ت���ق���ول      

�شاكوراي،  يو�شيكو  الوطنية  لاأ�ش�س 
رئي�س  اإن  اليمني،  اأق�شى  يف  امل�شنفة 
اإرث  اأن يوا�شل  ال��وزراء احلايل يجب 
اآبي... وهذه طريقة لليمني املتطرف 
اأجندته  ل��دف��ع  احل�����ادث  ال���ش��ت��خ��دام 
مع  املتطرفة،  والليربالية  القومية 
لل�شغط  كنتيجة  االغ��ت��ي��ال  ت��ق��دمي 
االق����ت���������ش����ادي ال���ن���اج���م ع����ن ال����وب����اء 

واحلرب يف اأوكرانيا.

نقا�ض حول الد�شتور
���ا نقطة  اأي�������شً ي���ع���ّد ه����ذا احل�����دث      

ان��ط��اق مثالية الإث���ارة اجل��دل حول 
م���راج���ع���ة ال���د����ش���ت���ور ال����ي����اب����اين، مع 
الع�شكرية  ال����ق����درة  ل��ت��و���ش��ي��ع  خ��ط��ة 
���ش��د االأع�����داء امل��ج��اوري��ن م��ث��ل كوريا 

ال�شمالية وال�شني ورو�شيا.
الليربايل  احل������زب  ي���ق���دم  ول���ئ���ن      
اأ���ش��ب��اب لتغيري  ال��دمي��ق��راط��ي اأرب��ع��ة 
ال��د���ش��ت��ور، ف����اإن احل����زب ي��ري��د ب�شكل 
يتمكن  حتى   9 امل��ادة  مراجعة  خا�س 
من اأن يجعل من قوات الدفاع الذاتي 

قوة وطنية.
للدفاع  احل����اج����ة  احل������زب  ي��ع��ت��رب     

ويف  ���ش��روري��ة.  احللفاء  م��ع  امل�شرتك 
هاجمت  اإذا  اجل����دي����د،  االإط�������ار  ه����ذا 
ال�����ش��ني ال���ق���وات االأم���ري���ك���ي���ة، ميكن 
لليابان الرد، حتى لو مل تهاجم ب�شكل 
الغالبية  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  مبا�شر. 
اليابانيني  امل��ث��ق��ف��ني  م���ن  ال��ع��ظ��م��ى 

يعار�شون مثل هذا التنقيح.
دائما  بعد احل��رب  اليابان ما     ظلت 
حت�����ت ه���ي���م���ن���ة احل��������زب ال����ل����ي����ربايل 
انت�شار  نن�شى طبعا  الدميقراطي. ال 
احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي ال��ي��اب��اين عام 
عجز  االأخ������ري  ه����ذا  ان  اال   ،2009
الناجتة عن حادث  االأزم��ة  اإدارة  على 
بعامني،  ذلك  بعد  النووي  فوكو�شيما 
ومت دفعه مرة اأخرى اإىل املعار�شة عام 

.2016
    اليوم، يبدو اأن وعد اال�شتقرار من 

احلزب الليربايل الدميقراطي يغري 
�شًنا  الناخبني، وخا�شة اجليل االأكرب 
ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��ل��ون ب���اأع���داد ك��ب��رية اإىل 
ال��واق��ع، تظهر  �شناديق االق���رتاع. يف 
ال�شيوخ مرة  انتخابات جمل�س  نتيجة 
املحافظ  اأخ��رى، مدى تر�ّشخ احل��زب 
وبف�شل  اإن������ك������اره.  مي���ك���ن  ال  ال�������ذي 
ا�شتحوذ  الكربى”،  “االأغلبية 
جمل�س  اأع�شاء  ثلثي  على  القوميون 
ال�شيوخ ال�شروريني لتغيري الد�شتور، 
االأمر الذي �شي�شمح لهم بامل�شي قدًما 

يف م�شروعهم الدفاعي.
مفاو�شات  ت��وق��ع  ينبغي  ال  ل��ذل��ك     
�شحية وبناءة بني املعار�شة واالأغلبية 
امل�شتقبل. ميكن للحزب الليربايل  يف 
الو�شع  ي�����ش��ت��غ��ل  اأن  ال���دمي���ق���راط���ي 
لفر�س طموحاته القومية واملحافظة، 
دون قلق من مواقف الي�شار. مع، دائًما 
يف قلب املناق�شات، احلديث عن االإرث 

االقت�شادي وال�شيا�شي ل�شينزو اآبي.

ترجمة خرية ال�شيباين
----------------------------

“اليابان  الفل�شفة  *اأ�ــشــتــاذ 
بروك�شل  جــامــعــة  املعا�شرة”, 

احلرة 
الفل�شفة  يف  حما�شر  **اأ�شتاذ 

غري الغربية بجامعة اإدنربه

�شيوؤدي اإىل ا�شتقطاب �شيا�شي

اليابان: اغتيال �سينزو اآبي قد يعّجل بتغيري د�ستوري عميق
•• الفجر -بيري بونيلز* 
-تاكي�سي موري�ساتو**

اآبي رئي�ض وزراء  �شينزو     مل يعد 
الزاوية  حجر  كان  لكنه  اليابان, 
الدميقراطي  الليربايل  احلزب  يف 
ولئن  الــقــومــي«.    “اليمني  القوي 

يتم, يف الواجهة, الرتويج للخيارات 
املهمة للبالد من قبل رئي�ض الوزراء 
يف  املنتخب  احلزب  وزعيم  احلايل 
كي�شيدا,  فوميو   ,2021 اأكتوبر 
واآراء  اأفكار  تزال  ل  الواقع,  ففي 
اآبي, الذي اغتيل يف 8 يوليو, توؤثر 

كثرًيا.

   نفذت عملية الغتيال با�شتخدام 
قبل  مــن  ال�شنع  يــدويــة  بندقية 
الدفاع  قـــوات  يف  �شــــابق  ع�شو 
تيت�شــــويا  يــامــاغــامــي  الــذاتــي, 
احلايل,  الوقت  ويف  عاما”.   41“
تكن  مل  نيته  اأن  التحقيق  ُيظهر 
�شيا�شية”,  قناعات  على  “قائمة 

لأن “املوقف العام” لآبي هو الذي 
يزعجه.

ال�شرطة,  ت�شريحات  وبح�شب   
كني�شة  ــد  �ــش �ــشــغــيــنــة  لــلــقــاتــل 
“طائفة  با�شم  املعروفة  التوحيد 
القمر”, وكان يعتقد اأن ال�شيد اآبي 

على �شلة بها.

- �شيميل ممثلو الأغلبية اليمينية اأو املحافظني الذين 
دعموا �شينزو اآبي اإىل توظيف جرمية القتل

- موا�شلة اإرث اآبي, طريقة لليمني املتطرف ل�شتخدام 
احلادث لدفع اأجندته القومية والليربالية املتطرفة

- ل ينبغي توقع مفاو�شات �شحية وبناءة 
بني املعار�شة والأغلبية يف امل�شتقبل

- ميكن للحزب الليربايل الدميقراطي اأن ي�شتغل 
الو�شع لفر�ض طموحاته القومية واملحافظة

خماوف من ا�شتقطاب �شيا�شي بعد عملية االغتيال

ال تزال اأفكار واآراء اآبي توؤثر كثرًيا يف رئي�س الوزراء احلايل، فوميو كي�شيدا

حتوير الد�شتور لبناء قوة ع�شكرية

املعار�شة اقلية يف اليابان

- �شيكون ملقتل اآبي عواقب �شيا�شية ود�شتورية خطرية

كان �شينزو 
اآبي ، حجر 

الزاوية 
يف احلزب 
الليربايل 

الدميقراطي 
القوي
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عربي ودويل

وزيرة  قالت  اإندوني�شيا،  يف  الع�شرين  ملجموعة  وزاري  اجتماع  قبل 
“التحدي  اإن  اخلمي�س،  اأم�����س  ي��ل��ني   جانيت  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��زان��ة 

االأكرب” لاقت�شاد العاملي، هو احلرب يف اأوكرانيا.
وقالت الوزيرة خال موؤمتر �شحفي يف جزيرة بايل االإندوني�شية: 
“التحدي االأكرب ياأتي من احلرب التي بداأتها رو�شيا” يف اأوكرانيا. 
واأ�شافت “ن�شهد تداعيات هذه احلرب يف جميع اأنحاء العامل، خا�شًة 

على  اأ�شعار الطاقة وتزايد انعدام االأمن الغذائي«.
وا�شحة  روؤي����ة  ال����دويل  للمجتمع  ت��ك��ون  اأن  “يجب  ي��ل��ني  وت��اب��ع��ت 
العواقب  على  بوتني  فادميري  الرو�شي  الرئي�س  حما�شبة  لكيفية 

االقت�شادية واالإن�شانية العاملية لهذه احلرب«.
واأك����دت ي��ل��ني اأن��ه��ا ت��ري��د اال���ش��ت��م��رار يف ال�شغط ع��ل��ى ن��ظ��رائ��ه��ا يف 
حلرمان  الرو�شي،  النفط  الأ�شعار  �شقف  لو�شع  الع�شرين  جمموعة 
اأوكرانيا ويف الوقت  مو�شكو من التمويل الازم ملوا�شلة احلرب يف 

نف�شه احلد من الت�شخم.
وقالت اإن “حتديد ال�شعر هو اإحدى اأقوى اأدواتنا” الأنه “�شيحرم 

بوتني من االإيرادات التي حتتاجها اآلة احلرب«.
وتابعت امل�شوؤولة االأمريكية اأنها تاأمل اأن تن�شم الهند وال�شني اإىل 
املحروقات  اأ�شعار  خف�س  عرب  م�شاحلهما”  “تخدم  الأنها  امل��ب��ادرة 

للم�شتهلكني يف جميع اأنحاء العامل.

اأم�س اخلمي�س على  ال��رباك  لبنان، حيدر  العراقي يف  ال�شفري  علق 
ال�شور التي تداولتها من�شات التوا�شل االجتماعي، التي ظهر فيها 
متو�شطاً عدداً من االأ�شخا�س امل�شلحني، واأخرى يحمل فيها �شاح 

القاذفة.
وقال الرباك يف بيان ن�شره موقع “ال�شومرية نيوز” اأن امل�شاهد التي 
ظهرت هي “جزء اأ�شا�شي من مهام عمل اأي �شفري”، معترباً اأن ذلك 
يدخل �شمن نطاق “االنفتاح والتوا�شل مع املجتمع الذي يعي�س به 

بكل مكوناته«.
و�شياق رده، اأو�شح اأنه لبى دعوة من “اإحدى اأكرب القبائل العربية 
يف منطقة البقاع” لزيارتها، الفتاً اإىل اأن عادات الرتحيب بال�شيوف 
كانت باإطاق النار “وباالأخ�س اأنُه ميثل دولة قد تركت اثراً طيباً 

لدى نفو�س اللبنانيني بدعمهم يف ظروفهم ال�شعبة«.
واأكد بالوقت عينه اأن حفلة الرتحيب متت من قبل �شيوخ الع�شائر 
اجلي�س  �شباط  وبع�س  البلدية  ورئي�س  ووجهائها  املنطقة  بتلك 
وال�����ش��رط��ة.واأ���ش��اف اأن خ���ال ج��ول��ت��ه ا���ش��ت��وق��ف��ت��ه جم��م��وع��ة من 
تلك  دون حتديد هوية   - احل��دود  يقومون بحرا�شة  الذين  ال�شبان 
يقومون  وه��م  معهم  تذكارية  �شور  اأخ��ذ  منه  وطلبوا  االأ�شخا�س- 
اأن  �شحيحاً  ولي�س  ال�شورة،  ه��ذه  “اأخذت  مو�شحاً  واجبهم،  ب��اأداء 
مناطق  يف  املجاملة  اإط���ار  خ��ارج  ن��وع  اأي  م��ن  ر�شالة  اأي  ال�شورة  يف 

ع�شائرية و �شبان من حر�س احلدود«.

اأم�س  نورالند  ري�شارد  لليبيا  اخلا�س  ومبعوثها  اأمريكا  �شفري  اأك��د 
باملوؤ�ش�شة  املحيطة  التطورات  بالغ  بقلق  تتابع  ب��اده  اأن  اخلمي�س 
وازدهارها،  ليبيا  ال�شتقرار  حيوية  تعترب  التي  للنفط،  الوطنية 
قيادة  حت��ت  تقنياً  وك��ف��وؤة  �شيا�شياً،  م�شتقلة  ظلت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرياً 
ال�شفارة  ن�شرتها  تغريدات  يف  ن��ورالن��د،  اهلل.وق���ال  �شنع  م�شطفى 
االأمريكية مبوقعها على “تويرت” اأم�س اإن “قرار ا�شتبدال جمل�س 
اأال ي�شبح  املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط قابل للطعن، ولكن يجب  اإدارة 
مو�شوع مواجهة م�شلحة«.وتابع: “هل �شيدرك القادة الليبيون من 
جميع االأطراف اأن هذه التطورات تظهر مرة اأخرى احلاجة امللحة 
الفوري  امل�شرح  وتهيئة  و�شط  حل  اإىل  للتو�شل  ال�شيا�شية  ل���اإرادة 
للم�شاحلة واالنتخابات؟«.واأكدت حكومة الوحدة يف ليبيا، برئا�شة 
عبد احلميد الدبيبة، اأم�س االأول االأربعاء، اإقالة رئي�س جمل�س اإدارة 
بن  فرحات  وتعيني  اهلل  �شنع  م�شطفى  للنفط،  الوطنية  املوؤ�ش�شة 

قدارة خلفاً له.

عوا�سم

�ا�شنطن

بري�ت

طرابل�ص

ع�شية زيارة بايدن للمنطقة

تريندز ي�سدر درا�سة جديدة بعنوان: »بايدن وال�سرق االأو�سط: اأين ُيَعاد التوازن؟«

جريوزاليم بو�ست: زيارة بايدن تربك اإيران
•• القد�س-وكاالت

�شوؤال  االأو���ش��ط؟  لل�شرق  االأمريكي  الرئي�س  بزيارة  اإي��ران  تفكر  كيف 
بو�شت”  “جريوزاليم  �شحيفة  يف  فرانتزمان  ج.  �شيث  الكاتب  طرحه 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شمل  التي  الزيارة  اإن  ليقول  االإ�شرائيلية، 
الكاتب  معاً.ويقول  اآن  يف  وتربكها  اإي��ران،  باهتمام  ت�شتاأثر  واإ�شرائيل، 
الطبقات  ذات  دفاعاتها اجلوية  اإ�شرائيل تعر�س  اإن هذا طبيعي، كون 
املتعددة، وثمة حديث عن �شراكة “ا�شرتاتيجية” مع الواليات املتحدة 
يف ما يتعلق بالتهديد االإيراين. كما اأن هناك تقارير عن عزم اإ�شرائيل 
والواليات املتحدة على الدفع نحو مزيد من التعاون بني الدول املوقعة 
على اتفاقات اإبراهام.وراأى فرانتزمان اأن اإيران مهتمة بالزيارة لكنها 
غري متاأكدة كيف �شتتعاطى مع كل االأخبار ال��واردة عنها. فهي ت�شعى 

وهذا  املقبل.  االأ�شبوع  بوتني  فادميري  الرو�شي  الرئي�س  الإ�شت�شافة 
زي��ارة بايدن. ت��وازن مع  اإقامة  اإي��ران  اأن حت��اول  اإمكانية  ينطوي على 
وت�شعى اإيران اأي�شاً اإىل تقدمي نف�شها على اأن يف اإمكانها العمل مع دول 
اإزاحة الواليات املتحدة كقوة عاملية مهيمنة. وهذه هي الر�شالة  تريد 
التي تبعث بها اإيران، وكذلك تركيا وباك�شتان وال�شني ورو�شيا، وانظمة 

اأخرى.
يعار�س النظام االإيراين مفهوم ميثاق دفاعي يف املنطقة. لكن طهران 
تبدو وكاأنها قبلت كاأمر واقع تنامي العاقات بني اإ�شرائيل وعدد من 
الدول يف املنطقة.وت�شعى اإيران عرب العراق اإىل زعزعة ا�شتقرار االأردن 
اأو على االأقل تهديد عمان، يف حماولة البتزازها كي ال تكون قريبة جداً 
اإي��ران تفكر يف ا�شتخدام وكاء يف لبنان واليمن  اأن  اإ�شرائيل، كما  من 
والعراق و�شوريا ملوا�شلة هوؤالء �شن الهجمات، لكن من املمكن اأي�شاً اأن 

تدر�س امل�شاألة بحذر.ويرى الكاتب اأن حقيقة تنحي بوري�س جون�شون 
من رئا�شة الوزراء الربيطانية وان�شغال رو�شيا باأوكرانيا، قد تعني اأن 
اإىل اتفاق جديد. وتن�شر و�شائل  احلاجة  “ت�شخني”  اإي��ران ال ميكنها 
االإعام القريبة من “احلر�س الثوري االإيراين” روايات ت�شخر فيها 

من خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة لعام 2015 ومن حمتواها.
االإعام  و�شائل  تدفع  اجت��اه  “باأي  الكاتب:  يت�شاءل  املنطلق،  هذا  من 
مهتم  الغربي  االإع���ام  اأن  اإىل  وتلفت  الثوري؟”،   للحر�س  امل��وال��ي��ة 
حرب  ذك��رى  حتيي  اأنها  كما  االإيرانية-الرو�شية”.  العاقات  بتعزيز 
اأن  اأن احلزب ميكن  اإىل  م�شرية  اإ�شرائيل و”حزب اهلل”،  2006 بني 
اأن  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  واأ���ش��ارت  البحر.  يف  الإ�شرائيل  تهديداً  ي�شكل 
اإيرانية توؤمن بقوة بالعاقات مع  ب�”نخبة”  االتفاق النووي مرتبط 

الغرب.

اإ�سرائيل توقف عمليات االعتقال 
واملداهمة ب�سبب زيارة بايدن

•• القد�س-وكاالت

اأعلنت هيئة البث الر�شمية االإ�شرائيلية “كان” اأن اجلي�س االإ�شرائيلي مل يعتقل 
اأحداً من فل�شطينيي ال�شفة العربية يوم اأول من اأم�س االأول.

ونقل موقع »i24« االإخباري اأن �شبب عدم اعتقال اأحد يعود اإىل الرغبة يف جتنب 
االأمريكي جو  الرئي�س  اأو قتلى فل�شطينيني خال زيارة  وقوع مواجهات عنيفة 

بايدن اإىل اإ�شرائيل.
اأن ال�شيا�شة هي تنفيذ فقط االعتقاالت التي يتم تعريفها باأنها  وذكرت “كان”، 
اأي يف حال كانت �شبهات باأن فل�شطينياً كان يف طريقه لتنفيذ عملية،  “عاجلة”، 
�شيتم اعتقاله، لكن اإن كان الفل�شطيني على �شبيل املثال ي�شتبه برميه احلجارة اأو 

رمي زجاجات املولوتوف على ما يبدو �شيتم اعتقاله بعد زيارة بايدن.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  “مركز  اأ�����ش����در 
جديدة  درا������ش�����ة  واال�شت�شارات” 
االأو�شط:  وال�شرق  “بايدن  بعنوان: 
درا�شة  وه���ي  التوازن؟”،  ُي��ع��اد  اأي���ن 
تقّيم الدوافع اجليو�شيا�شية للزيارة، 
واالآثار املرتتبة على القوى االإقليمية، 
واالأه��داف الق�شرية والطويلة املدى 
اخلارجية  لل�شيا�شة  بالن�شبة  للزيارة 

للواليات املتحدة.
باللغة  التي �شدرت  الدرا�شة،  واأك��دت 
االإجنليزية واأعدها الدكتور جيم�س اأ. 
را�شل، االأ�شتاذ امل�شارك - بق�شم �شوؤون 
البحرية  ال��ك��ل��ي��ة   - ال��ق��وم��ي  االأم�����ن 
املتحدة،  بالواليات  العليا  للدرا�شات 
الرئي�س  زي���ارة  اإىل  النظر  يجب  اأن��ه 
اإعادة  اأنها  على  بايدن  جو  االأمريكي 
اخلالدة  البديهية  للحقائق  ت��اأك��ي��د 
ال�شيا�شية  ب���اجل���غ���راف���ي���ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
لا�شرتاتيجية االأمريكية و�شيا�شتها 

اخلارجية.
واأ�شارت اإىل اأنه بينما ينطلق الرئي�س 
االأو�شط  ال�شرق  اإىل  بايدن يف رحلته 
�شتاأخذه  والتي  انتظارها،  طال  التي 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  اإىل 
واإ���ش��رائ��ي��ل وال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، فاإن 
هناك الزمة مماثلة معّلقة على خط 
بايدن  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  ال��رح��ل��ة  ���ش��ري 
جمرب على الر�شوخ لقواعد ال�شيا�شة 

الدولية.
ال�شيا�شة  اأن  ال�����درا������ش�����ة  وب���ي���ن���ت 
مو�شحة  التكيف،  تتطلب  ال��دول��ي��ة 
ب��ن��اوؤه ع��ل��ى م�����ش��ار احلملة  اأن م��ا مت 

تدريجياً  تفكك  لبايدن  االنتخابية 
عوامل  ع���دة  الأن  االن��ت��خ��اب��ات؛  ب��ع��د 
الرئا�شة  من�شب  توليه  منذ  ط���راأت 
االم��ري��ك��ي��ة؛ اأب���رزه���ا ���ش��ي��ا���ش��ات وباء 
كورونا املت�شدعة يف الداخل واخلارج، 
االقت�شادية  ال��ه��زات  م��ع  ب���االق���رتان 
العاملية وا�شطرابات �شل�شلة التوريد، 
الداخلية  ال�شيا�شية  واالن��ق�����ش��ام��ات 
املنهكة التي ا�شتنزفت القوة االأمريكية 
واالقت�شاد  واخل��������ارج.  ال����داخ����ل  يف 
املحلي الذي اأدى اإىل زيادات حادة يف 
االأمر  ال��داخ��ل؛  يف  وت�شخم  االأ�شعار 
االحتياطي  م��ن  ب���دوره  تطّلب  ال��ذي 

الفيدرايل زيادة اأ�شعار الفائدة ب�شكل 
حاد، وعدم ا�شتعداد غام�س ومفرو�س 
ب��ت��ع��ه��د حملته  ل��ل��وف��اء  ال�����ذات  ع��ل��ى 
االنتخابية باإعادة الدخول يف االتفاق 
الرئي�س  ال��ذي كان  االإي��راين  النووي 
ال�����ش��اب��ق ت��رام��ب ق��د اأب��ط��ل��ه، وحرب 
اأوك���ران���ي���ا وحت����دي بوتني  رو���ش��ي��ا يف 
االأو����ش���ع ل��ل��غ��رب، وه���ي احل����رب التي 
ت�شتمر يف اإر�شال موجات ال�شدمة يف 
الدويل.وذكرت  النظام  اأنحاء  جميع 
اإىل رحلة  النظر  اأن��ه يجب  ال��درا���ش��ة 
االأو�شط  ال�شرق  اإىل  القادمة  بايدن 
يف  املتنوعة  التحديات  ه��ذه  �شياق  يف 

الرئي�س  اأن  مبينة  واخل���ارج،  الداخل 
ب���اي���دن،م���ث���ل ال���ع���دي���د م����ن روؤ�����ش����اء 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��ب��ل��ه، ي��ح��ت��اج اإىل 
الطاقة  اأ���ش��واق  يف  ال�شعودي  ال��دع��م 
واحلرب  بالوباء  تاأثرت  التي  العاملية 
يحتاج  ب��اي��دن  اأن  ك��م��ا  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
العاملي  للتحالف  اإق��ل��ي��م��ي  دع���م  اإىل 
الغرب  ي�شع  ال��ذي  لرو�شيا  املناه�س 
اأقل �شد  يف مواجهة بوتني، وبدرجة 
اأن  على  التاأكيد  وهنا يجيء  ال�شني. 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��غ��رب 
االأخ����رى  اخل��ل��ي��ج  ودول  ال�����ش��ع��ودي��ة 
الطبيعي  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ال���ش��ت��ب��دال 

احلفاظ  اأج��ل  من  املحظور،  الرو�شي 
ال�������ش���غ���ط االق����ت���������ش����ادي على  ع���ل���ى 

بوتني.
ال���والي���ات  اأن  اإىل  اأي�������ش���اً  واأ������ش�����ارت 
ببطء  تتكيف  الغرب،  املتحدة، ومعها 
العاملية  احل��ق��ائ��ق  م���ع  ب��ث��ب��ات  ول��ك��ن 
املحيطة ب�شعود ال�شني، والتي ُينظر 
اأن��ه��ا جهة  م��ت��زاي��د على  ب�شكل  اإل��ي��ه��ا 

فاعلة.
تداعيات  ع��ن��د  ال���درا����ش���ة  وت���وق���ف���ت 
االإقليمية،  ال��ق��وى  ب��ادي��ن على  زي���ارة 
اأو�شط  اإىل �شرق  حيث �شي�شل بايدن 
املنطقة  اأ�شبحت  اإذ  �شيا�شياً،  متحول 

اأن  ميكن  مل��ا  م�شغراً  من��وذج��اً  ال��ي��وم 
“متعدد  باأنه  ال�شيا�شة  علماء  ي�شفه 
االت����ف����اق����ات  اأن  ك���م���ا  االأقطاب”، 
االإبراهيمية �شيكون لها بعد وا�شح يف 
هذه الزيارة، كما اأكدت على اأن الهدف 
الرئي�شي لبايدن هو اإ�شاح ال�شراكة 
االأمريكية ال�شعودية؛ نظراً ملا ت�شكله 
ثقل  م��ن  ال�شعودية  العربية  اململكة 

�شيا�شي وع�شكري يف املنطقة.
وذكرت الدرا�شة اأنه لي�س من الوا�شح 
التي  االأخ���رى  امللمو�شة  االأه���داف  ما 
مي���ك���ن حت��ق��ي��ق��ه��ا م����ن خ������ال ه���ذه 
حمادثات  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال���زي���ارة، 
مبا�شرة �شُتجَرى يف القد�س والريا�س 
لاتفاق  ال���ب���ط���يء  االن���ه���ي���ار  ح�����ول 
اأنه ال ُيتوقع  النووي االإي��راين، وراأت 
مع  الفل�شطيني،  ال�����ش��اأن  ح��ول  ���ش��يء 
جديدة  �شام”  “خطة  وج���ود  ع���دم 
.وخل�شت  ب��اي��دن  ال��رئ��ي�����س  ج��ي��ب  يف 
اخلالدة  احل��ق��ائ��ق  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة 
الرئي�س  تدفع  ال�شيا�شية  للجغرافيا 
املنطقة، وال�شيما احلاجة  اإىل  بايدن 
االأمريكية  ال�������ش���راك���ة  اإ�����ش����اح  اإىل 
ت�شلط  ال���زي���ارة  اأن  ك��م��ا  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
اأخرى  بديهية  حقيقة  على  ال�����ش��وء 
يف ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��دول��ي��ة؛ وه���ي اأن����ه ال 
ينبغي للدول اأن تتخلى عن �شركائها 
رحلة  اإن  وقالت  م�شادفة،  وحلفائها 
االأو�شط  ال�شرق  اإىل  بايدن  الرئي�س 
اأن اخل�شائ�س  ح��ني  ب��اأن��ه يف  ت��ذك��ري 
تكون  ق��د  ال���دويل  للنظام  االأ�شا�شية 
مرفو�شة، فاإنه ال ميكن - بال�شرورة 
كما  ال��ع��امل  م��ع  لتتوافق  تغيريها   -

نريد.

•• تون�س-وكاالت

ي��ت��وا���ش��ل ال�����ش��ج��ال يف ت��ون�����س ب�����ش��اأن م�شروع 
الد�شتور اجلديد، مع اقرتاب موعد اخلام�س 
�شيذهب  ح���ي���ث  ي���ول���ي���و،  م����ن  ال���ع�������ش���ري���ن  و 
التون�شيون اإىل �شناديق االقرتاع كي ي�شوتوا 
ل�شالح اعتماد الد�شتور اجلديد الذي اقرتحه 

الرئي�س قي�س �شعيد اأو �شده.
ت�شهد  االق���رتاع،  موعد  من  اأ�شبوعني  قبل  و 
حمتدا  جدال  واحلقوقية  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
ال�����ذي يعتربه  ال���د����ش���ت���ور  ب�������ش���اأن م�����ش��ام��ني 
���ش��ن��وات حكم  ف��ر���ش��ة للقطع م��ع  ال��ك��ث��ريون 
التجاذبات  كل  عن  ال��دول��ة  وحتييد  االإخ���وان 
الن�شطاء  م���ن  ع����دد  ي���ب���دي  ف��ي��م��ا  احل���زب���ي���ة، 
وامل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة خم���اوف م��ن ت�شييق 
بها  ت�شمح  ال��ف��ردي��ة  احل��ري��ات  ع��ل��ى  حمتمل 

ف�شول الد�شتور اجلديد.
جدال  لا�شتفتاء  امل��ط��روح  امل�����ش��روع  وي�����ش��ري 
حول عاقة الدولة بالدين، بينما ين�س اأحد 
مقا�شد  بتطبيق  ال��دول��ة  تفرد  على  ف�شوله 

االإ�شام يف ظل نظام دميقراطي.
بيان  يف  وجمعية  منظمة   30 ن��ح��و  وع��ل��ق��ت 
م�شرتك، باأن “م�شروع الد�شتور ارتد اإىل نفي 
الطابع املدين للدولة، واإىل اإلغاء اال�شتناد اإىل 
منظومة حقوق االإن�شان كمرجعية تاأ�شي�شية” 

كما ين�س عليه د�شتور 2014.
للدولة  يوكل  امل�شروع  اأن  على  البيان  و�شدد 

اأدوارا دينية لي�شت مطلوبة من دولة مدنية.
الدولة  ملدنية  الوطني  املر�شد  رئي�س  وق��ال 
منري ال�شريف يف ت�شريحات ملوقع �شكاي نيوز 
غري  تنكر  فيه  املقرتح  الد�شتور  “اإن  عربية 
من�شو�شا  ك��ان  اأن  بعد  ال��دول��ة  ملدنية  م��ربر 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ف�����ش��ل ن�����ش��االت ال��ت��ق��دم��ي��ني ورغم 

ال�شريعة  ف��ر���س  النه�شة  ح��رك��ة  حم����اوالت 
كم�شدر اأ�شا�شي للقوانني يف وقت �شابق«.

وو�شف االأمر بالرتاجع يف احلقوق و احلريات 
ال�شيا�شي يف  ل��اإ���ش��ام  ه��دي��ة  ي�شكل  م��ا  وه��و 

تون�س، وفق تعبريه.
القانون  اأ�شتاذة  اأو�شحت  ال�شياق،  نف�س  ويف 
التن�شي�س  غياب  اأن  ك��رمي  منى  الد�شتوري 
على “دولة مدنية” يف الد�شتور ك�شامنة ملبداأ 
جماال  للقا�شي  مينح  اجلميع  ب��ني  امل�����ش��اواة 
ل��ت��اأوي��ل ال��ن�����ش��و���س ال��ق��ان��ون��ي��ة، وق���د ي�شمح 

بو�شع قوانني املجتمع على اأ�شا�س ديني.
وم���ن ج��ه��ة، اأخ����رى ق��ل��ل ال��ن��ا���ش��ط احلقوقي 
هذه  حجم  من  حمدان،  بن  اأحمد  واملحامي، 

املخاوف، م�شريا اإىل اأن الد�شتور اجلديد يعرب 
التون�شيون  ثار  يوم  انطلق  كامل  “م�شار  عن 
يف ال�25 من يوليو املا�شي �شد االإخوان وما 
منه  الغاية  كانت  لل�شلط  توزيع  من  كر�شوه 
تفكيك الدولة و موؤ�ش�شاتها حتى يكون را�شد 
�شوؤون  يدير  ك��ان  وق��د  احل��اك��م  ه��و  الغنو�شي 
التكتات  ين�شج  و  احلكومات  يعني  و  احلكم 

الربملانية من مقر حزب حركة النه�شة«.
“�شكاي  واأكد بن حمدان يف ت�شريحات ملوقع 
الد�شتور اجلديد يعرب عن  اأن  نيوز عربية” 
اإرادة �شعبية للقطع مع جتربة حكم االإ�شام 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ط��ي��ل��ة ع�����ش��ر ���ش��ن��وات يف ال���ب���اد و 
يحافظ على مدنية الدولة من خال اإقراره 

و  الواجبات  و  احلقوق  يف  املواطنني  لت�شاوي 
جترمي التمييز بينهم

اأم����ا ت���ويل ال���دول���ة ل��ت��دب��ر م��ق��ا���ش��د االإ�شام 
اأق��دام االإخوان  فهو �شحب للب�شاط من حتت 
يف  لاإ�شاميني  حمتمل  دور  الأي  اإق�����ش��اء  و 

تاأويل الن�س الديني و املتاجرة بالدين.
وحلفاءهم  االإخ�����وان  اأن”  امل��ح��ام��ي  واأ����ش���اف 
يهاجمون د�شتور قي�س �شعيد الأنهم يرف�شون 
عرب  حكمهم  جت��ارب  ك��ل  يف  الرئا�شي  النظام 
مع  تتناق�س  حكمهم  فل�شفة  باعتبار  العامل 

ال�شلطة املركزية و م�شروع الدولة القوية«.
وب���������دوره ق�����ال ال���ن���ا����ش���ط ال�������ش���ي���ا����ش���ي، زك���ي 
الدولة  ت��ف��رد  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  ال��رح��م��وين، 

مبقا�شد االإ�شام داخل الد�شتور من �شاأنه اأن 
يغلق الباب اأمام املتاجرين بالدين و موؤ�ش�شي 
ذات اخللفية  االأح����زاب  و  ال��ق��راآن��ي��ة  امل��دار���س 

الدينية.
وي�������رى احل����ق����وق����ي ف���ت���ح���ي اجل���م���و����ش���ي اأن 
بل  ال��د���ش��ات��ري  حت��دده��ا  ال  ال���دول���ة  “مدنية 
ال�شيا�شة  واأي�����ش��ا  ال�شعبي  وال��وع��ي  ال��ث��ق��اف��ة 
ال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا احل����اك����م ال������ذي ي��ت��ح��ك��م يف 
اخلطاب الديني بامل�شاجد ويف برامج التعليم 
واالإعام والثقافة، والتي من خالها يوؤثر يف 
بالتزمت  اأو  بالتفتح  ال�شعبي  والفكر  الوعي 

واالنغاق«.
اال�شتفتاء  حملة  رئ��ي�����س  اع��ت��رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
املجتمع  يف  النا�شط  و  املن�شتري  حمافظة  يف 
للموقع  الفاحلي، يف ت�شريحات  امل��دين، علي 
لي�شت  اجل��دي��د  الد�شتور  اإر���ش��اء  “معركة  اأن 
بل  البع�س،  يريدها  كما  �شعيد  قي�س  معركة 
هي معركة �شعب الهام�س، الذي عا�س ويات 
وال�شيا�شية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  جت��ل��ي��ات��ه  ب��ك��ل  ال��ق��ه��ر 

واالقت�شادية، يف ال�شنوات املا�شية.
25 يوليو رغم ما  “م�شار  اأن  واأك��د الفاحلي 
�شابه من تعرات على جميع امل�شتويات، و من 
مبنطق  الت�شحيح  على  يعمل  خ��ي��ارات،  �شوء 
البناء امل�شرتك ال مبنطق القطيعية العمياء، 
ومبنطق امل�شاركة الفاعلة ال مبنطق اال�شتكانة 
واخلنوع و هو يف جوهره م�شار مت�شاعد �شد 
جماميع �شيا�شية خطفت الدولة يف الع�شرية 
االأخ��رية وحولتها اىل جمرد غنيمة وجمرد 

رقعة جغرافية لب�شط نفوذها«.
بيان  يف  �شعيد  قي�س  ق���ال  ال��ث��اث��اء،  و���ش��ب��اح 
“الد�شتور  اإن  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ن�����ش��رت��ه 
اجلديد يعرب عن روح الثورة وال م�شا�س فيه 

على االإطاق باحلقوق واحلريات«.

•• دار ال�سالم-اأ ف ب

اأعلنت ال�شلطات التنزانية اأنها اأر�شلت فريقا من 
االأطباء وخرباء ال�شحة اإىل جنوب �شرق الباد 
ثاثة  بحياة  اأودى  غام�س  مر�س  يف  للتحقيق 

اأ�شخا�س.
وقال اأيفيلو �شي�شالوي كبري امل�شوؤولني الطبيني 
اإن���ه مت اكت�شاف  ب��ي��ان االأرب���ع���اء  يف احل��ك��وم��ة، يف 
االأنف  م��ن  نزيفا  ع��وار���ش��ه  ت�شمل  ال���ذي  امل��ر���س 

وحمى و�شداعا وتعبا، يف منطقة ليندي.
وا�شاف اأن “احلكومة �شكلت فريقا من اخلرباء 
الذين ما زالوا يحققون يف هذا املر�س املجهول”، 

داعيا ال�شكان اإىل الهدوء.
باملر�س  اأ�شيبوا  �شخ�شا   13 ر�شد  ع��ن  وك�شف 

تويف ثاثة منهم.
تك�شف  املر�شى  اختبار  نتائج  اإن  �شي�شالوي  وقال 
اأو  م��ارب��ورغ  اأو  اإيبوال  بفريو�شات  اإ�شابتهم  ع��دم 

كوفيد-19.

وقد �شفي اأحد امل�شابني وو�شع الباقون يف حجر 
اأنها  اأعلنت االأ�شبوع املا�شي  انفرادي.وكانت غانا 
ي�شبب  الذي  اإ�شابتني بفريو�س ماربورغ  ر�شدت 

حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل اإيبوال.
ويف جتمع ديني الثاثاء، قالت الرئي�شة التنزانية 
“الغريب”  امل��ر���س  اأن  ح�����ش��ن  ���ش��وحل��و  ���ش��ام��ي��ة 
عن  يكون جنم  قد  ليندي  اكت�شافه يف  ال��ذي مت 
واحليوانات  الب�شر  ب��ني  املتزايد”  “االختاط 

ب�شبب تدهور الو�شع البيئي.

تنزانيا حتقق يف مر�س غام�س اأدى اإىل وفيات

ال�سارع التون�سي يناق�س م�سروع الد�ستور.. »زمن االإخوان« واحلريات

درا�شة باالإجنليزية بايدن وال�شرق االأو�شط   اأين ُيَعاد التوازن

ال�سدر يوؤكد دعم خيارات 
ال�سعب العراقي يف االإ�سالح

•• بغداد-وكاالت

جدد الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�شدر اأم�س اخلمي�س دعمه خليارات ال�شعب 
العراقي من اأجل منا�شرة االإ�شاح.

ودعا ال�شدر، يف تغريدة على ح�شابه ال�شخ�شي مبوقع “تويرت” اأن�شاره، 
اإىل  اليوم  ال�شدر   حي  يف  املوحدة  اجلمعة  �شاة  الأداء  ي�شتعدون  الذين 

االلتزام “باالأوامر والنظام«.
“لن  اأنه  بالت�شريبات فنحن النقيم لها وزناً”، موؤكداً  “التكرتثوا  وقال: 
�شابقا ويف  واأن��ه  داع��م له  العراقي  اأخ��رى واخليار لل�شعب  يدخل يف فتنة 

االأيام املقبلة اإن اأراد الوقوف من اأجل منا�شرة االإ�شاح«.
وب����داأت ط��ائ��ع اأن�����ش��ار ال�����ش��در وال��داع��م��ني يف ال��و���ش��ول اإىل ح��ي ال�شدر 
ال�شيعي املكان الذي �شتقام يف �شوارعه �شاة اجلمعة التي دعا اإليها الزعيم 

ال�شيعي مقتدى ال�شدر.
واتخذت ال�شلطات العراقية اإجراءات اأمنية م�شددة لتاأمني و�شول جماميع 
امل�شاركني من جميع املحافظات العراقية اإىل بغداد واأي�شا توفري احلماية  

الأداء ال�شاة يف �شوارع حي ال�شدر ال�شيعي.
العراقية  باالأعام  ال�شدر  ال�شدر بتزيني مداخل و�شوارع حي  اأتباع  وقام 

وتنظيف ال�شوارع ون�شب ال�شرادق ال�شتقبال الوافدين.
ت�شريبات  م��ع  اجلمعة  �شاة  الأداء  ال�شدر  اأن�����ش��ار  ا���ش��ت��ع��دادات  وت��ت��زام��ن 
املالكي  اإىل االأمني العام حلزب الدعوة االإ�شامية نوري  �شوتية من�شوبة 

فيها اإ�شاءة لزعيم التيار ال�شدري وجماهريه يف اأرجاء العراق.



اجلمعة   15  يوليو    2022  م   -    العـدد   13594  
Friday    15    July    2022   -  Issue No   13594

14

عربي ودويل

•• ماليه-اأ ف ب

اأم�س  ����ش���ري���ان���ك���ا  رئ���ي�������س  غ������ادر 
اخلمي�س املالديف على من طائرة 
تابعة للخطوط اجلوية ال�شعودية 
ح�شبما  �شنغافورة،  اإىل  ومّتوجهة 
ماليه  م����ط����ار  يف  م���������ش����وؤول  ق�����ال 
لوكالة فران�س بر�س، بعد يوم من 
اجلزيرة  اإىل  كولومبو  من  ف��راره 

املرجانية.
اأن  اإىل  امل��ط��ار  امل�����ش��وؤول يف  واأ����ش���ار 

راجاباك�شا  غ���وت���اب���اي���ا  ال���رئ���ي�������س 
وحار�شْيهما  اي�����وم�����ا  وزوج������ت������ه 
الطائرة  اإىل  ُن��ق��ل��وا  ال�شخ�شينْي 
قبل دقائق من اإقاعها من مطار 
عا�شمة  ماليه  يف  ال���دويل  فيانا 

املالديف.
وف����ّر رئ��ي�����س ���ش��ري��ان��ك��ا م���ن مقّر 
اإقامته ال�شبت بعدما اقتحم منزله 
راجاباك�شا  ي��ل��وم��ون  م��ت��ظ��اه��رون 
ع���ل���ى ����ش���وء اإدارت���������ه يف وق�����ت متر 
اقت�شادية  اأزم�����ة  ب��اأخ��ط��ر  ال���ب���اد 

االأرب��ع��اء من  تاريخها. ومت��ّك��ن  يف 
الفرار من كولومبو اإىل املالديف.

باأن  املالديفية  ال�شحافة  واأف���ادت 
رئي�س �شريانكا تعر�س لل�شخرية 
اأث���ن���اء م���غ���ادرت���ه مطار  واالإه����ان����ة 
ف���ي���ان���ا، ف��ي��م��ا ُن���ّظ���م اح���ت���ج���اج يف 
احلكومة  ملطالبة  ماليه  العا�شمة 
املالديفية بعدم ال�شماح له باملغادرة 

باأمان.
واأّكدت و�شائل االإعام يف املالديف 
ق�شى  ال�����ش��ري��ان��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  اأن 

ليلته يف فندق “والدورف اأ�شتوريا 
ايتافو�شي” الفخم.

ُيعلن  قد  اأمنية،  م�شادر  وبح�شب 
مغادرته  بعد  ا�شتقالته  راجاباك�شا 
اأن  ُم��ت��وّق��ًع��ا  ك��ان  امل��ال��دي��ف، بعدما 

يتنّحى االأربعاء.
امل�����ش��ادر لوكالة  اأح����د ه���ذه  وق����ال 
فران�س بر�س “كان قد مّت حت�شري 
�شين�شرها  اال����ش���ت���ق���ال���ة  ر����ش���ال���ة 
ال�شوء  تلقيه  ف��ور  ال��ربمل��ان  رئي�س 

االأخ�شر، ».

 •• وا�سنطن-اأ ف ب

انفجار  من  مت�شّررون  يطالبها  اأمريكية  �شركة  نفت 
مرفاأ بريوت الذي اأوقع اأكر من مئتي قتيل بتعوي�شات 

قدرها ربع مليار دوالر، اأي م�شوؤولية لها عن الكارثة.
واأعلنت جمموعة “تي.جي.ا�س” االأمريكية-الرنوجية 
ل��ل��خ��دم��ات اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة اأن��ه��ا ع��ل��ى ع��ل��م بالدعوى 
الق�شائية املقامة �شّدها اأمام حمكمة يف والية تك�شا�س 
والتي تقّدم بها ت�شعة اأ�شخا�س كّلهم اأمريكيون، لكّنها 

قالت اإنها مل تتبّلغ ر�شميا بعد بال�شكوى.
االأربعاء  ليل  “تي.جي.ا�س”  اأ���ش��درت��ه  بيان  يف  وج��اء 

ال��دع��وى ونعتزم  امل��درج��ة يف  امل��زاع��م  “ننفي �شحة كل 
الدفاع بقوة عن هذه امل�شاألة يف املحكمة«.

للم�شح  جيو”  “�شبكرتوم  ���ش��رك��ة  امل��ج��م��وع��ة  ومت��ل��ك 
�شفينة  الزمن  من  عقد  قبل  ا�شتاأجرت  التي  الزلزايل 
رو�شو�س التي اأقلت �شحنة نيرتات االأمونيوم قبل اإفراغ 
الرابع من  انفجرت يف  حمولتها يف مرفاأ بريوت حيث 

اآب/اأغ�شط�س 2020.
اإىل  االنفجار  اأدى  االأرواح  يف  اخل�شائر  اإىل  وباالإ�شافة 
وُو�شف  ع��دة.  اأح��ي��اء  وتدمري  االأ�شخا�س  اآالف  اإ�شابة 
النووية يف  االن��ف��ج��ارات غري  اأك��رب  اأح��د  باأنه  االنفجار 

التاريخ احلديث.

•• باري�س-اأ ف ب

ف���ت���ح ال���رئ���ي�������س اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
الع�شكري  ال��وج��ود  اأم��ام حت��ول  الباب 
اأكر  جهاز  اإىل  اأفريقيا  يف  الفرن�شي 
تكتما واأعلن عن اإعادة تقييم مليزانية 
يف   2030-2024 لفرتة  اجليو�س 

ظل عودة احلرب يف اأوروبا.
مايل  الفرن�شية  القوات  تغادر  وبينما 
اآالف  وتن�شر  ال�شيف  نهاية  بحلول 
يف  االإره��اب��ي��ني  ملكافحة  الع�شكريني 
اأن  م���اك���رون  راأى  ال�����ش��اح��ل،  منطقة 
واأقل  ح��ج��م��ا  اأ���ش��غ��ر  “قوات  اع��ت��م��اد 
هو  اأف���ري���ق���ي���ا  يف  للخطر”  ع��ر���ش��ة 

“�شرورة ا�شرتاتيجية«.
التقليدي  خ��ط��اب��ه  م��اك��رون يف  واأك����د 
االأربعاء  الفرن�شية  اجليو�س  وزارة  يف 
مت��وز-  14 يف  الوطني  العيد  ع�شية 
بناء  يف  “النجاح  يف  رغ��ب��ت��ه  ي��ول��ي��و 
اجليو�س  م��ع  اأق����وى  حميمة  ع��اق��ة 
الطويل  االأم��������د  ع���ل���ى  االإف����ري����ق����ي����ة 
الإعادة بناء القدرة على التدريب هنا 
الفرن�شية  القوات  بقاء  مع  وهناك”، 
يف ال�شف الثاين وبينما تريد باري�س 
للنزاعات احلادة مثل  اإعداد جيو�شها 

احلرب التي تدور يف اأوكرانيا.
اال�شتعمارية  ال��ق��وة  فرن�شا  وتتمتع 
ال��������دول  م������ن  ع��������دد  ال���������ش����اب����ق����ة يف 
االإف���ري���ق���ي���ة، ب���وج���ود ع�����ش��ك��ري قوي 
ه��ن��اك. وب��االإ���ش��اف��ة اإىل ال��ت��زام��ه��ا يف 
اإعادة  عملية  اأوج  يف  ال�شاحل  منطقة 
هيكلة، ن�شرت عنا�شر لها يف ال�شنغال 

والغابون وجيبوتي.
الرئي�س  ����ش���دد  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
اإىل  احل�������اج�������ة  ع�����ل�����ى  ال����ف����رن���������ش����ي 
“ا�شتمرارية بني عر�شنا الدبلوما�شي 
لل�شراكة  امل����ت����ج����ددة  وحت����رك����ات����ن����ا 
التنموية”  واإج���راءات���ن���ا  االإف��ري��ق��ي��ة 
نوعية  نقلة  “اإنها  وق��ال  اإفريقيا.  يف 

عميقة«.
الرئي�شي  ال�����ش��ري��ك  ف��رن�����ش��ا  ك���ان���ت 
اال�شتعمارية  ال��ق��وة  ل��ك��ن  ل��ب��ام��اك��و. 
فيها  مرغوب  غري  اأ�شبحت  ال�شابقة 
اأ�شابيع.  خال  مايل  ملغادرة  وت�شتعد 
الع�شكري احلاكم منذ  وطرد املجل�س 
وا�شتدعى  الفرن�شي  اجلي�س   2020
ال���رو����س ع��رب جم��م��وع��ة ف��اغ��رن �شبه 

الع�شكرية واإن نفت باماكو ذلك.
وم���ع ف��ك ارت��ب��اط��ه��ا مب����ايل، �شتكون 
فرن�شا قد قل�شت وجودها يف منطقة 
خال  م����ن  ال��ن�����ش��ف  اإىل  ال�������ش���اح���ل 
جندي   2500 ح���وايل  على  االإب��ق��اء 

فقط يف املنطقة.
ل��ك��ن ب��اري�����س ت��ق��ول م��ن��ذ اأ���ش��ه��ر اإنها 
ال تتخلى ع��ن احل���رب ���ش��د االإره����اب 
وخليج  ال�����ش��اح��ل  دول  م���ع  وت��ت��ح��دث 
الأ����ش���ك���ال جديدة  ل��ل��ت��ح�����ش��ري  غ��ي��ن��ي��ا 
�شيبقي  ال��ن��ي��ج��ر،  ال���ت���دخ���ل.ويف  م���ن 
ال��ف��رن�����ش��ي��ون ع���ل���ى اأك������ر م����ن األ����ف 
الدعم  وق���درات ج��وي��ة لتقدمي  رج��ل 
اإط�����ار  ال�����ن�����اري واال�����ش����ت����خ����ب����ارات يف 
“�شراكة قتالية” مع القوات امل�شلحة 
جنديا   250 مع  املنت�شرة  النيجرية 
فرن�شيا بالقرب من احلدود مع مايل 

بتنظيم  امل��رت��ب��ط��ني  االإره���اب���ني  ���ش��د 
القاعدة اأو تنظيم داع�س.

امل�شلحة  ال����ق����وات  وزي�������را  و����ش���ي���زور 
واخلارجية  ل���وك���ورن���و  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان 
النيجر.  اجل��م��ع��ة  ك��ول��ون��ا  ك��ات��ري��ن 
التايل  ال��ي��وم  يف  ل��وك��ورن��و  و�شيتوجه 
الرئي�س  ال���ع���اج.اأع���ل���ن  ���ش��اح��ل  اإىل 
اإع������ادة تقييم  اأي�����ش��ا ع���ن  ال��ف��رن�����ش��ي 
امل����ي����زان����ي����ة يف جم���ال  الح����ت����ي����اج����ات 
ال��دف��اع ع��رب ق��ان��ون جديد للربجمة 
اأكر   ”2030-2024“ الع�شكرية 
مواجهة  ع����ودة  “الحتمال  م��اءم��ة 
الن�س  �شياغة  اإن  ح���دة«.وق���ال  اأك���ر 
هذا  ن��ه��اي��ة  يف  تكتمل  اأن  “يفرت�س 
الربملان”  م��ع  “يناق�س  ث��م  العام” 
بداأ  م��اك��رون  2023.وكان  اأوائ���ل  يف 
ح����ادة على  زي����ادة  اإدخ�����ال   2017 يف 

اع���ت���م���ادات ال���دف���اع ب��ع��د ���ش��ن��وات من 
اجليو�س  ميزانية  و�شت�شجل  القلة. 
اأن يرتفع  2022 قبل  اأك��رب يف  من��وا 
 2023 مب��ق��دار ث��اث��ة م��ل��ي��ارات يف 

لت�شل اإىل 44 مليار يورو.
واأخ������ريا، ط��ل��ب م��ن اجل��ي��و���س “بذل 
الوطنية  “اخلدمة  لتطوير  املزيد” 
نا�شيونال  “�شريفي�س  ال�شاملة” 
ال�شباب  ت�شتهدف  التي  اأونيفر�شيل” 
الفرن�شي  “املجتمع  ح�شد  اأج���ل  م��ن 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  باأ�شره” 

املطروحة عليهم.
يتعلق  ال  “االأمر  اإن  م��اك��رون  وق���ال 
املجتمع،  حتى  وال  ال�شباب  بع�شكرة 
ب��ل ب��ال��وق��ت ال���ذي حت��ت��اج ف��ي��ه االأمة 
ومعناه  تاريخها  لب  عن  البحث  اإىل 
اإىل  “...” اجلمهورية حتتاج  العميق 

اأن تبذلوا مزيدا من اجلهود«.
الوطنية  “اخلدمة  ب��رن��ام��ج  وك�����ان 
اإميانويل  ح��م��ل��ة  وع����د  ال�شاملة” 
جتربة  2019.وبعد  يف  م����اك����رون 
ترتاوح  �شاب  متطوع  األ��ف��ي  م��ع  اأوىل 
ثم  ع���ام���ا،  و17   15 ب���ني  اأع���م���اره���م 
جائحة  ب�شبب   2020 يف  دورة  اإلغاء 
�شاب  ال���ف   15 ���ش��ارك  كوفيد-19، 
يف  ت��اح��م  دورات  يف  املا�شي  ال�شيف 

جميع اأنحاء فرن�شا.
وتهدف “اخلدمة الوطنية ال�شاملة” 
هذا العام اإىل اأن ت�شمل خم�شني األف 

�شاب يف املجموع.
امل�����ش��روع بعيد ع��ن حتقيق  ل��ك��ن ه���ذا 
الثانوية  امل��دار���س  نقابات  بني  اإج��م��اع 
واجل���ي���و����س، ال��ت��ي ت��ع��م��ل اأ����ش���ا على 

جبهات متعددة.

�سركة اأمريكية مطالبة بتعوي�سات عن انفجار مرفاأ بريوت تنفي اأي م�سوؤولية عن الكارثة رئي�س �سريالنكا يغادر املالديف متوجها اإىل �سنغافورة 

•• برلني-وكاالت

تواجه اأملانيا موقفاً ع�شيباً و�شط خماوف القطع 
فرتة  انتهاء  بعد  الرو�شي  الغاز  الإم��دادت  الكامل 
ال�شيانة الدورية خلط اأنابيب “نورد �شرتمي 1” 
11 يوليو وت�شتمر ملدة  ب��داأت يف  العماق، والتي 

10 اأيام.
العامل-  يف  اقت�شاد  اأك���رب  -راب���ع  اأمل��ان��ي��ا  وت�شتعد 
جلميع ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات، ���ش��واء وق���ف االإم�����دادات 
لفرتة اأطول، اأو اإعادة فتح خط االأنابيب بتدفقات 

منخف�شة.
وكانت رو�شيا م�شدر 65 باملئة من الغاز الطبيعي 
العام  من  �شابق  وق��ت  حتى  اأملانيا  ت�شتورده  ال��ذي 
اجل�����اري، ل��ك��ن ذل���ك ان��خ��ف�����س اإىل اأق����ل م��ن 40 

باملئة.
وخف�شت رو�شيا يف ال�شهر املا�شي تدفق الغاز اإىل 
40 باملئة من الطاقة االإجمالية لهذا اخلط من 
االأن��اب��ي��ب، معللة ذل��ك ب��ت��اأخ��ر اإع����ادة م��ع��دات كان 

يجري اإ�شاحها يف كندا.
منفرد  ط��ري��ق  اأك����رب   ”1 ���ش��رتمي  “نورد  ي��ع��ت��رب 
عرب  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل  مبا�شرة  وي�شل  ال��رو���ش��ي،  للغاز 
بحر البلطيق، حيث يجلب 55 مليار مرت مكعب 
من الغاز الطبيعي �شنوياً. وا�شتهلكت اأملانيا 100 
تقرير  بح�شب  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  مكعب  م��رت  مليار 

لوكالة رويرتز.
وتوقف عبور الغاز الطبيعي الرو�شي عرب بولندا 
ه���ذا ال���ع���ام، ك��م��ا ت��وق��ف اأي�����ش��ا ال��غ��از ال����ذي يعرب 

اأوكرانيا يف ظل احلرب مع رو�شيا.

اأجل  من  الغاز  على  االأملانية  االأ�شر  ن�شف  تعتمد 
ال��ت��دف��ئ��ة، خ��ا���ش��ة يف ال��ف��رتة م��ن اأك��ت��وب��ر وحتى 
مار�س، و�شيوؤدي عدم فتح خط “نورد �شرتمي 1” 
اإىل اإف�شاد خطط اأملانيا مللء خمازنها حتت االأر�س 
 64.6 بن�شبة  ممتلئة  امل��خ��ازن  ال�شتاء.هذه  قبل 
باملئة فقط، وهو ما يقل عن م�شتهدف احلكومة 

بالو�شول اإىل م�شتوى 80 باملئة يف اأكتوبر.
يف ال��وق��ت نف�شه ف���اإن ب��دائ��ل ا���ش��ت��رياد ال��غ��از من 
االأ�شعار  اأن  كما  �شيقة،  العامل  يف  اأخ��رى  مناطق 
ارت��ف��ع��ت مب��ع��دالت ك��ب��رية م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ش��ي مع 

انتعا�س الطلب بعد وباء كورونا.
اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة االأمل��ان��ي��ة، م��وؤخ��راً تفعيل خطة 
توا�شل  فيما  الباد،  يف  بالغاز  اخلا�شة  الطوارئ 

جهوداً حثيثة لتوفري م�شادر بديلة.
اخلطة  ه��ذه  من  الثانية  املرحلة  يف  اأملانيا  دخلت 
الغاز  تدفق  اأح��ج��ام  انخفا�س  بعد  يونيو   23 يف 

الطبيعي اإىل 40 باملئة من احتياجاتها.
حالة  يف  اخل��ط��ة  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  و�شتنطلق 
حدوث  م��ع  اأو  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  ب�شكل  ال��ط��ل��ب  ارت���ف���اع 
ا���ش��ط��راب ك��ب��ري يف االإم�������دادات، وي��ت�����ش��م��ن ذلك 
تكليف ال�شركة امل�شوؤولة عن �شبكة الغاز، ب�شمان 

توزيع الغاز ب�شكل عادل بني امل�شتهلكني.
وال�شلب  وال�شلب  الكيميايئة  امل��واد  منتجو  يعد 
وال����زج����اج وال�������ورق م���ن ك���ب���ار م�����ش��ت��ه��ل��ك��ي الغاز 
اأي�شا  �شتمتد  التاأثريات  لكن  اأملانيا،  يف  ال�شناعي 

اإىل املواد الغذائية واخلزف.
تبلغ  والتي  اأملانيا،  يف  االألومنيوم  �شناعة  وتعتمد 
من  اأك���ر  بها  ويعمل  ي���ورو  مليار   22 مبيعاتها 

60 األف موظف، على الغاز من اأجل �شهر اخلام 
واإعادة التدوير.

 15.5 اأي�شا، والتي تبلغ مبيعاتها  �شناعة الورق 
�شتتاأثر  م��وظ��ف،  األ���ف   40 وت�شغل  ي���ورو  م��ل��ي��ار 
الغاز، وهو ما ميثل خطورة على  اإم��دادت  بنق�س 
اأخرى مرتبطة بتوفر الورق والكرتون،  �شناعات 

مثل االأغذية واالأدوية ومواد النظافة.
اأكرب  “يونيبري”،  �شركة  طلبت  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
م�شتورد للغاز يف اأملانيا، خطة اإنقاذ حكومية، ت�شل 
ي��ورو، وقد تواجه �شركات مرافق  9 مليارات  اإىل 

اأخرى م�شكات مماثلة.
وتقول جمموعة األومنيوم “دويت�شاند” اإن قطع 
اإمدادت الغاز مل�شانع االألومنيوم بن�شبة 30 باملئة 

�شيعني اأنها �شتخ�شر ن�شف اإنتاجها.
وع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االج��ت��م��اع��ي، ق���ال م�����ش��وؤول��ون يف 
يف  امل�شتخدمة  الطاقة  تكاليف  اإن  الطاقة  قطاع 
املنازل قد تت�شاعف 3 مرات يف اأملانيا مع ت�شاوؤل 
اإمدادات الغاز الرو�شي، واأثار متحدث با�شم اإحدى 
ال�شركات احتمال حدوث ا�شطرابات اجتماعية ما 

مل يكن هناك حد اأق�شى لاأ�شعار.
ويف مقابلة مع “رويرتز” قال روالند فارنر رئي�س 
احلكومية:  كيمنت�س  ���ش��رك��ة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  اأع��م��ال 
واأن  ال��دخ��ل  متو�شطة  االأ���ش��ر  ن�شاعد  اأن  “علينا 
من  وح��ذر  الطاقة”،  لتكاليف  اأق�شى  ح��دا  ن�شع 
1500 يورو قد  اأن الفواتري ال�شنوية التي تبلغ 

ترتفع اإىل 4700 يورو يف اأكتوبر.
فلن  اجتماعية  ا�شطرابات  وقعت  “اإذا  واأ���ش��اف 

يكون مبقدور الدولة التعامل مع االأمر«.

•• جريميي جالون*

    م��ع��زول، وم��ع ذل��ك، ف��اإن رئي�س ال���وزراء املجري، 
ب���ني املحافظني  امل���وؤي���دي���ن  ب��ال��ع��دي��د م���ن  ي��ح��ت��ف��ظ 
ق���درت���ه على  اأن  ك��م��ا  االأوروب�����ي�����ني واالأم���ري���ك���ي���ني، 

التعطيل ال تزال �شليمة.
اأورب��ان اعتماد     يف االأ�شابيع االأخ��رية، منع فيكتور 
االحتاد االأوروبي احلد االأدنى ال�شريبي بن�شبة 15 
باملائة على اأرباح ال�شركات املتعددة اجلن�شيات، وحال 
دون بروك�شل وفر�س عقوبات على البطريرك كرييل 
والداعم  الرو�شية  االأرث��وذك�����ش��ي��ة  الكني�شة  -رئي�س 
ل بعد عدة اأ�شابيع  القوي لفادميري بوتني -، وحت�شّ
النفط  املفرو�س على  اأن احلظر  االب��ت��زاز، على  من 
الرو�شي ال ينطبق على باده. يف 3 اأبريل 2022، 
اإعادة انتخاب مظفرة، وبعد يومني فقط من  م�شاء 
الك�شف عن ال�شور االأوىل للحرب يف مدينة بوت�شا، 
زيلين�شكي  فولودميري  ت�شنيف  يف  ا  اأي�شً ي��رتدد  مل 

كواحد من اأعدائه.
    يف هذا ال�شياق، يت�شاءل الكثريون عما حدث ل�شيد 
نف�شه فن  اأورب��ان  ع��ّرف  حيث  الطاوو�س”،  “رق�شة 
التفاو�س هذا باجلمع بني اال�شتفزازات اأمام و�شائل 
االإع�����ام، وم����دح امل��ج��ل�����س االأوروب������ي ���ش��ّرا م��ن اأجل 
اأ�شهر،  لب�شعة  ل�����ش��احل��ه.  ت��ن��ازالت  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
“الريا�شة”  هذه  ن�شي  قد  املجري  الزعيم  اأن  يبدو 
اأنها  على  يقدمها  ق���رارات  بانتزاع  ل��ه  �شمحت  التي 
العام، مع احلر�س على عدم  ال��راأي  اأم��ام  انت�شارات 
ال��ذي يجعل منه منبوًذا على  جت��اوز اخلط االأحمر 

ال�شاحة الدولية.
   داخ��ل االحت��اد االأوروب���ي، تتزايد عزلته يوًما بعد 
اإق�شاء مهني،  2021، وحتت تهديد  ي��وم. من عام 
ال�شعب  ح��زب  م��غ��ادرة  اإىل  فيد�س  ح��رك��ة  ا���ش��ط��رت 
االأوروبي. بعد ذلك، اأر�شل املحافظون االأملان يف حزب 
ي�شيطرون  ال��ذي��ن  الدميقراطي،  امل�شيحي  االحت���اد 
على حزب ال�شعب االأوروبي، اإ�شارة باأنهم يرف�شون اأن 
اأوربان بعد االآن. حينها، راهن الزعيم  يكونوا حماة 
املجري بكل �شيء على حتالفه مع النظام البولندي 
املحافظ جدا بقيادة حزب القانون والعدالة. اتهمت 
والغرق  القانون،  �شيادة  بانتهاك  وبوداب�شت  وار�شو 
االآخر،  دّعم كل منهما  املتطرف.  القومي  املنطق  يف 
ال��ب��ول��ن��دي��ة ت�شامًنا  اأظ��ه��رت االأم����ة  ول��ك��ن يف ح��ني 
ا�شتثنائيا مع ال�شعب االأوك��راين، فاإن تهاون اأوربان، 
بيارو�شاف  عاقته  �شّمم  بوتني،  مع  وت��واط��وؤه  بل 
فيزيغراد،  جمموعة  وحتى  وات��ب��اع��ه.  كات�شين�شكي 
املوؤثرة للغاية خال اأزمة الهجرة عام 2015، تبدو 

االآن وكاأنها �شدفة فارغة.

ح�شان طروادة مو�شكو وبكني يف اأوروبا
   وم���ع ذل���ك، ���ش��ي��ك��ون م��ن اخل��ط��اأ ال���ف���ادح التقليل 
عميد  من�شب  االآن  ي�شغل  ال���ذي  ال��رج��ل  ق���درة  م��ن 
 ،2010 ع���ام  م��ن��ذ  ال�شلطة  يف  االأوروب������ي.  املجل�س 
اأعيد انتخابه بطريقة مدوية، يف �شل�شلة    من اأربع 
واليات متتالية، ي�شتفيد اأوربان -على عك�س العديد 
من نظرائه االأوروبيني -من دعم حملي قوي جًدا. 
املجري  ال�شيا�شي  امل�شهد  على  تاأثريه  اأن  وبالتاأكيد، 
ناجت جزئًيا عن قب�شته اخلانقة على و�شائل االإعام، 
للتاريخ،  املغ�شو�س  وا�شتغاله  للعدالة،  وتكميمه 
ون��ظ��ام امل��ح�����ش��وب��ي��ة ال����ذي اأ���ش�����ش��ه. وت��ظ��ل احلقيقة 
نتائجه  ع��ل��ى  ي��ح��ك��م��ون  امل��ج��ري��ني  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
االقت�شادية ب�شكل اإيجابي جدا، وي�شاركون توجهاته 
الإعطائه  له  باالمتنان  وي�شعرون  للغاية،  املحافظة 

بلدهم �شوًتا وتاأثرًيا على ال�شاحة االأوروبية.
��ا العديد من  اأي�����شً    خ��ارج احل���دود امل��ج��ري��ة، هناك 
االأوروب����ي����ني ال���ذي���ن ي��ع��ت��ربون اأن ���ش��ي��ا���ش��ة اأورب�����ان 
كانت  ال�شورية  االأزم��ة  خال  للمهاجرين  املناه�شة 
نف�شه،  ت��ق��دمي  خ���ال  ف��م��ن  ال�شحيحة.  ال�شيا�شة 
ومبهارة، كمب�ّشر بالقيم التقليدية والهوية امل�شيحية 
ا  اأي�شً املجري  الزعيم  متكن  ووكيزم،  �شد  والن�شال 
ي�شتطيع  ال  ولئن  التعاطف.  من  العديد  ج��ذب  من 
العديد من القادة االأوروبيني تبّني ذلك علًنا، فانهم 
ثورات  وراء  االختباء  املائم  اأنه من  اأحياًنا  يجدون 
ل��ت��ع��زي��ز م�شاحلهم  امل��ج��ري  ال��زع��ي��م  وا���ش��ت��ف��زازات 

اخلا�شة.
   اأخرًيا، اإذا كان يعترب اليوم ح�شان طروادة ملو�شكو 
وبكني يف اأوروب��ا، فقد يعر اأوربان على حليف اأكر 
امل��وؤمت��ر االأخري  2024. يف  اع��ت��ب��اًرا م��ن ع���ام  ق���وة 
بوداب�شت،  يف  عقد  ال��ذي  االأمريكيني  للمحافظني 
اإلهام  اأنه م�شدر  اإليه على  ُينظر  -ال��ذي  املجر  �شيد 
من قبل جزء من اجلمهوريني -تعامل مع �شيوفه 
باأكرب قدر من الرعاية. واإذا لن يتمكن ترامب من 
الرت�شح مرة اأخرى، فقد حر�س اأورب��ان على اإقامة 
دي�شانتي�س،  رون  فلوريدا  حاكم  م��ع  قوية  ع��اق��ات 
الذي يعتقد اأن اأجندته �شديدة املحافظة، اإىل جانب 
ان مقاربته اأكر ان�شباًطا وفكرا من مقاربة الرئي�س 
ال�شابق، ميكن اأن تغري الناخبني االأمريكيني. ومع 
اأ�شياء  على  اأورب��ان  فيكتور  معاتبة  يت�شنى  اإذا  ذل��ك، 
كثرية، ف�شيكون من اخلطاأ اإلقاء اللوم عليه بدعوى 

افتقاره اإىل حا�ّشة �شيا�شية.
ترجمة خرية ال�شيباين

ماذا �سيحدث اإذا انقطع الغاز الرو�سي متامًا عن اأملانيا؟

اأعلن عن اإعادة تقييم مليزانية اجليو�ض لفرتة 2030-2024  

ماكرون ميهد الطريق لوجود ع�سكري فرن�سي متجدد يف اأفريقيا 

•• نيويورك-اأ ف ب

دانت حمكمة فدرالية يف نيويورك مربجما �شابقا يف 
وكالة اال�شتخبارات املركزية “)�شي اآي ايه” بت�شريب 
متلكها  م��ه��م��ة  اخ�����رتاق  الأدوات   2017 يف  ح����دث 
الوكالة اإىل موقع ويكيليك�س، بعد عامني من انتهاء 

حماكمة اأوىل بالف�شل.
وعمل جو�شوا �شولت “33 عاما” يف الوحدة اخلا�شة 
وح�شل  امل��رك��زي��ة  اال�شتخبارات  وك��ال��ة  يف  للقر�شنة 
ت�شتخدمها  ال��ت��ي   ”7 “فولت  اأدوات  ع��ل��ى  ب��ه��دوء 
واالأنظمة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  القتحام  اي��ه  اآي  ال�شي 
اإىل  بعدما ترك وظيفته،  اأر�شلها  التكنولوجية. وقد 

ويكيليك�س.
ال�شارة  ال����ربام����ج  م����ن  جم���م���وع���ة   ”7 و”فولت 
اأخرى ميكن  واأح�شنة طروادة وثغرات  والفريو�شات 
جمموعات  قبل  م��ن  ت�شتخدم  اأن  ت�شريبها،  مبجرد 
ومبتزين  معلوماتية  وقرا�شنة  اأجنبية  ا�شتخبارات 

عرب االإنرتنت يف جميع اأنحاء العامل.
وقال ممثلو االدعاء اإن �شولت كان موظفا غا�شبا قام 

بت�شريب 8761 وثيقة ليلحق �شررا بالوكالة.
بيان  وليامز يف  داميان  االأمريكي  العدل  وزي��ر  واأك��د 
بعد اإعان االإدانة اأن “�شولت كان مدركا اأن االأ�شرار 
اجلانبية الناجمة عن انتقامه ميكن اأن ت�شكل تهديًدا 
غري عادي لهذه االأمة اإذا مت ك�شفها، مما يجعلها غري 

جمدية«.
تاأثري  ل��ه  “كان  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  ت�شريب  اأن  واأ����ش���اف 
توفري  خ��ال  م��ن  ا�شتخباراتنا  اأج��ه��زة  على  م��دم��ر 

معلومات ا�شتخبارية مهمة للذين يرغبون يف اإحلاق 
االأذى بنا«.

امل�شتبه بهم بعدما بداأ موقع  اأوائ��ل  وكان �شولت من 
با  ات��ه��ام��ه  مت  لكن  ���ش��ري��ة.  وث��ائ��ق  ن�شر  ويكيليك�س 
احتواء  ب�شبب   2017 اأيلول-�شبتمرب  يف  �شجيج 
اإباحية  م��واد  من  كبرية  كمية  على  اخلا�س  حا�شوبه 

تتعلق باالأطفال.
واأ�شيفت الحقا التهم املتعلقة ب�شرقة ونقل معلومات 

الدفاع الوطني مبوجب قانون التج�ش�س.
الكذب  بتهمتي  حم��ل��ف��ني  ه��ي��ئ��ة  دان��ت��ه   2020 ويف 

وازدراء املحكمة فقط.
ودانت هيئة حملفني جديدة االأربعاء �شولت بثماين 
تتعلق  واح��دة  وتهمة  التج�ش�س  قانون  مبوجب  تهم 

بعرقلة عمل الق�شاء.
املتعلقة  ال��ت��ه��م  م���ن  ك���ل  ع��ق��وب��ة  ت�����ش��ل  اأن  ومي���ك���ن 

بالتج�ش�س اإىل ال�شجن ع�شر �شنوات.
وو�شفت وكالة اال�شتخبارات املركزية الت�شريب الذي 
اأح��د اخل�شائر  باأنه   ،  2017 اآذار-م��ار���س  فاجاأها يف 

االأكر �شررا ملواد �شرية يف تاريخها.
اإجراء  ات��خ��اذ  يف  التفكري  اإىل  احل��ك��وم��ة  ذل��ك  ودف���ع 
�شارم �شد موقع ويكيليك�س الذي و�شفه رئي�س وكالة 
باأنه  بومبيو  مايك  حينذاك  املركزية  اال�شتخبارات 

“جهاز ا�شتخبارات معاٍد«.
وحتركت احلكومة االأمريكية بعد ذلك الإدانة موؤ�ش�س 

ويكيليك�س جوليان اأ�شاجن بتهم جت�ش�س.
واأ�شاجن موقوف حاليا يف بريطانيا حيث يكافح قرار 

ت�شليمه اإىل الواليات املتحدة.

الرتويكا واالحتاد 
االأوروبي يدعوان 

حلوار �سامل بال�سودان
•• وا�سطن-وكاالت

“الرنويج  ال��رتوي��ك��ا  اأع�����ش��اء  اأك���د 
وامل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة وال������والي������ات 
يف  االأوروب������ي  واالحت����اد  املتحدة” 
يلتزم  اأن  ����ش���رورة  م�����ش��رتك  ب��ي��ان 
اجلي�س ال�شوداين باالن�شحاب من 

امل�شهد ال�شيا�شي.
وج������اء يف ال���ب���ي���ان ال������ذي اأوردت�������ه 
“اإننا  االأمريكية:  وزارة اخلارجية 
اأ�شهر  ثمانية  م���رور  بعد  نلحظ، 
ال�شيادة،  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اإع�����اَن 
ال����ف����ت����اح(  ع����ب����د  اأول  )ال�����ف�����ري�����ق 
الع�شكرية  ال���ق���وات  اأن  ال���ربه���ان، 
املحادثات  يف  م�شاركتها  �شتوقف 
ال�شيا�شية، ونوؤّكد على عزم القوات 
االن�شحاب  على  املعلن  الع�شكرية 
االتفاق  اإثر  ال�شيا�شي،  امل�شهد  من 
ال��ذي جرى بني االأط��راف املدنية 

لت�شكيل حكومة انتقالية«.
نف�شه  ال��وق��ت  يف  “ن�شّجع  وت��اب��ع 
جميع االأطراف ال�شيا�شية الفاعلة 
الدميقراطي  ب��ال��ت��ح��ول  امل��ل��ت��زم��ة 
حوار  يف  ب�شرعة  االن��خ��راط  على 
انتقالية  حكومة  لت�شكيل  �شامل 
وي��ن��ب��غ��ي لهذه  م���دن���ي���ة.  ب���ق���ي���ادة 
اأن توؤدي اإىل اتفاق يحّدد  العملية 
ج������دواًل زم���ن���ي���اً وا����ش���ح���اً الإج�����راء 
ون��زي��ه��ة، والبدء  ان��ت��خ��اب��ات ح����ّرة 
ب��خ��ط��وات اخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س ال����وزراء 
الرئي�شيني  وامل�شوؤولني  االنتقايل 
لت�شوية  اآل��ي��ة  واإي���ج���اد  االآخ���ري���ن، 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف جتنب  ال���ن���زاع���ات 

االأزمات ال�شيا�شية يف امل�شتقبل«.
للحكومة  “البّد  ال��ب��ي��ان  واأو���ش��ح 
مدنية  بقيادة  تكون  اأن  االنتقالية 
النطاق  وا���ش��ع  ب��دع��م  حت��ظ��ى  واأن 
بد  وال  ال�����ب�����اد،  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
ث��ّم��ة و����ش���وح كامل  ي��ك��ون  اأن  م���ن 
وم�شوؤولياته  اجل��ي�����س  دور  ب�����ش��اأن 
اإذ ال ميكن  االإ�شراف عليه،  وجهة 
للجي�س اأن يحّدد مثل هذه االأمور 
من جانب واح��د، بل يتطّلب ذلك 
النزاعات  لتجنب  و�شفافية  ح��واراً 

امل�شتقبلية«.

اإدانة مربمج يف اال�ستخبارات االأمريكية بت�سريب وثائق 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

فيكتور اأوربان: ملاذا ال يجب »خا�سة« اال�ستهانة به

الق�شايا  بتدري�ض  يقوم  اأ�شو�شيت�ض.  ماكالرتي  اجليو�شيا�شية  ال�شت�شارات  ل�شركة  اأوروبا  عام  *مدير 
الدولية يف معهد العلوم ال�شيا�شية بباري�ض, ومن موؤلفاته “هرني كي�شنجر الأوروبي” “غاليمار«. 
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عربي ودويل

•• مو�سكو-وكاالت

اإعادة  اإن  اخلمي�س،  اأم�س  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  قالت 
انتهاء  1” بعد  �شرتمي  “نورد  املهم  االأنابيب  خط  ت�شغيل 
�شيانته التي ت�شتمر 10 اأيام والتي من املفرت�س اأن تنتهي 
�شيتخذها  التي  االإج���راءات  على  تعتمد  املقبل،  االأ�شبوع  يف 

الغرب.
وقالت املتحدثة با�شم الوزارة ماريا زاخاروفا، وفقا لوكالة 
الغاز  اأنابيب  خط  “ت�شغيل  الرو�شية:  “انرتفاك�س”  اأنباء 
يف امل�شتقبل، �شيعتمد الكثري على �شركائنا، من حيث طلب 
الغاز اأو من حيث منع االآثار ال�شلبية لاإجراءات التقييدية 

غري القانونية«.
واأ�����ش����ارت زاخ����اروف����ا حت���دي���داً اإىل م��و���ش��وع ت���ورب���ني خلط 

االأنابيب الذي اأر�شل لاإ�شاح يف كندا، 
الغربية،  العق���وبات  ب�شبب  رو�ش��������يا  اإىل  عودته  وتاأجل������ت 
اإىل  بت�شليمه  ي�شمح  اإع��ف��اء  اأ���ش��درت  ك��ن��دا  اأن  رغ��م  وذل���ك 

اأملانيا.
ويخ�شى امل�شوؤولون االأملان اأن تعمد مو�شكو اإىل وقف اإمدادات 
ال��غ��از ع��رب خ��ط ن���ورد ���ش��رتمي 1 مب��ج��رد ان��ت��ه��اء ال�شيانة 

الر�شمية يف يف 21 يوليو -متوز اجلاري.
الذي  الرو�شي،  الغاز  على  بقوة  تعتمد  اأملانيا  اأن  اإىل  ي�شار 

تراجع منذ بداية الغزو الرو�شي الأوكرانيا.

مو�سكو: اإعادة ت�سغيل »نورد �سرتمي1« تتوقف على الغرب وحده
•• مو�سكو-وكاالت

الرو�شية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  قالت 
اخلارجية  “وزير  اإن  زاخ����اروف����ا،  م��اري��ا 
عندما  يكذب  بلينكن،  اأن��ت��وين  االأمريكي 
يتحدث عن احتجاز مزعوم ل�1.6 مليون 

مواطن اأوكراين يف رو�شيا.
واأ�شافت الدبلوما�شية الرو�شية، يف حديث 
بلينكن:  ت�شريح  على  معلقة  تلفزيوين 
نقل  م��ا  بح�شب  وا�شحة”،  ك��ذب��ة  “هذه 

موقع “رو�شيا اليوم” االإخباري.

اأن���ه م��ن ال�شعب  اإىل  واأ����ش���ارت زاخ���اروف���ا 
جداً ت�شور، كيف ميكن اإجبار اأي �شخ�س 
على حمل جن�شية اأخرى واحل�شول على 

جواز �شفر من دولة ثانية.
اأو����ش���ح وزي����ر اخلارجية  ���ش��اب��ق،  يف وق���ت 
رو�شيا  ب����اأن  بلينكن  اأن���ت���وين  االأم���ري���ك���ي 
مليون   1.6 اإىل  ي�شل  ما  ق�شراً  حتتجز 
م��واط��ن اأوك������راين ع��ل��ى اأرا���ش��ي��ه��ا، وب���اأن 
وثائقهم  ت�����ش��ادر  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
وجت����ربه����م ع���ل���ى ح���م���ل ج���������وازات �شفر 

رو�شية.

رو�سيا: بلينكن يكذب ونحن ال نحتجز االأوكرانيني ق�سرًا

•• الرباط-اأ ف ب

مغربية  حقائق  ي  تق�شّ جلنة  خُل�شت 
الذين  االأف���ارق���ة  امل��ه��اج��ري��ن  اأّن  اإىل 
ح��زي��ران- ن��ه��اي��ة  يف  م�شرعهم  ل��ق��وا 
يونيو لدى حماولتهم اقتحام مليلية 
“تدافعهم”  اأث��ن��اء  “اختناقاً”  ماتوا 
الواقع  االإ����ش���ب���اين  اجل���ي���ب  ل���دخ���ول 

�شمايل املغرب.
جمل�س  رئي�شة  بوعيا�س  اآمنة  وقالت 
الر�شمية  ال��ه��ي��ئ��ة  االإن�������ش���ان،  ح��ق��وق 
ال��ت��ي ُك��ّل��ف��ت اإج�����راء حت��ق��ي��ق ميداين 
 23“ اإّن  ج��رى،  ما  لتبيان ماب�شات 
العبور  ت��وّف��وا بعد حم��اول��ة  م��ه��اج��راً 

اإىل مليلية«.
واأ�شيب 217 �شخ�شاً بجروح، بينهم 
لكّن  ���ش��رط��ي��اً،   140 و  م��ه��اج��راً   77
اأّن  اأّك���دت  اإ�شبانية  اإن�شانية  منّظمات 

عدد القتلى هو 37 مهاجراً.
واأ�شارت بوعيا�س يف موؤمتر �شحايف يف 
الرباط، اإىل اأنه “مل يتّم دفن اأّي جثة 
وتقّرر اإجراء عمليات ت�شريح للوقوف 

على ماب�شات الوفيات«.
وقال الدكتور عادل ال�شحيمي الع�شو 
“االختناق  ي���رّج���ح  اإن����ه  ال��ل��ج��ن��ة،  يف 
امليكانيكي” �شبباً للوفاة، بينما اأو�شى 
الذي  اجلثث  ت�شريح  نتائج  بانتظار 

“ال يزال جارًيا«.
االأولية  املجل�س يف خا�شاته  وو�شف 

“الهجوم غري  ب��ه��ذا  ال��ق��ي��ام  ط��ري��ق��ة 
يقرب  م���ا  ح����اول  ع��ن��دم��ا  امل�شبوق” 
عبور  �شرعي  غ��ري  مهاجر  األ��ف��ي  م��ن 
االإ�شباين  مليلية  جيب  اإىل  احل���دود 
 24 امل����غ����رب����ي����ة، يف  االأرا��������ش�������ي  م�����ن 

حزيران-يونيو.
وب��ح�����ش��ب امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي حلقوق 
امل����ه����اج����رون،  “انق�شم  االإن�����������ش�����ان، 
الذين  ال�����ش��ودان��ي��ني  م��ن  ومعظمهم 
وامل�شّلحني  ك���ب���رية  ب����اأع����داد  و���ش��ل��وا 
بالع�شي واحلجارة، اإىل جمموعتني: 
االأوىل اقتحمت مركزاً حدودياً مغلقاً 
ت�شّلقت  ب��ي��ن��م��ا   ،2018 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
باالأ�شاك  املغطاة  اجل���دران  الثانية 

ال�شائكة القريبة«.
من  كبرياً  “عدداً  اأن  املجل�س  واأ�شاف 
املهاجرين وجدوا اأنف�شهم حم�شورين 
يف هذه املنطقة ال�شّيقة، ما ت�شّبب يف 

تدافع اأدى اإىل اختناق املهاجرين«.
ب�”اال�شتخدام املفرط”  ويف ما يتعلق 
للعنف من قبل قوات االأمن املغربية، 
املتحدة  االأمم  ا���ش��ت��ن��ك��رت��ه  وال�������ذي 
واالحت����اد االإف��ري��ق��ي وامل��ن��ظ��م��ات غري 
االإن�شان،  بحقوق  املعنية  احلكومية 
جاء  امل��غ��رب��ي  القمع  اأّن  املجل�س  اأّك���د 
الكبري  ل��ل��ع��دد  ن���ظ���راً  ل��ل��خ��ط��ر  “رّداً 
بالع�شي  امل�����ش��ّل��ح��ني  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
واحل��ج��ارة«.وب��ح�����ش��ب امل��ج��ل�����س، فقد 
امل��ح��ل��ي��ة عندما  ال�����ش��ل��ط��ات  اأو���ش��ح��ت 

التي  ال���ف���ي���دي���و  ووج����ه����ت مب���ق���اط���ع 
ان���ت�������ش���رت ع���ل���ى ن����ط����اق وا�����ش����ع على 
ُتظهر  وال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شبكات 
على  لل�شرب  يتعّر�شون  مهاجرين 
االأر�س من قبل ال�شرطة املغربية، اأّن 

هذه “حاالت منعزلة«.
حزيران-يونيو   24 م��اأ���ش��اة  و�شبقت 
�شل�شلة من اال�شتباكات العنيفة خال 
االأمن  ق��وات  نّفذتها  تدقيق  عمليات 
بالقرب  موقتة  خمّيمات  وا�شتهدفت 
واأو�شحت  ال���ن���اظ���ور.  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
اأّن هذه اال�شتباكات  ال�شلطات املحلّية 
اأ�شفرت عن اإ�شابة الع�شرات من رجال 

منهم  خم�شة  و”اختطاف”  ال�شرطة 
قبل اأن يطلق املهاجرون �شراحهم.

الناظور  مدينة  يف  ب���داأت  واالأرب���ع���اء، 
نظامي،  غ��ري  م��ه��اج��راً   29 حماكمة 
بينها  م��ن  ع��ّدة  بتهم  قا�شر،  اأح��ده��م 
“الدخول اإىل الرتاب الوطني بطريقة 
غري قانونية” و”ا�شتعمال العنف �شّد 
قيامهم  اأثناء  العمومية  القوة  رج��ال 
و”التجمهر  و”الع�شيان”  بعملهم” 
خروج  وت�شهيل  و”تنظيم  امل�شّلح” 
من  واع��ت��ي��ادي��ة  �شرية  ب�شفة  اأج��ان��ب 
اأومعيزة  خالد  املحامي  املغرب«.وقال 
امل��ّت��ه��م��ني لوكالة  ال���دف���اع ع��ن  وك��ي��ل 

اجلل�شة،  “خال  اإّن����ه  ب��ر���س  ف��ران�����س 
طبية  تقارير  العامة  النيابة  ق��ّدم��ت 
االأمن  ق��وات  اأف���راد  عليها  ا�شتح�شل 
اأ�شيبوا بجروح يف ال�شدامات،  الذين 
هوؤالء  ا�شتدعاء”  القا�شي  ق��ّرر  وق��د 

الع�شكريني لا�شتماع الأقوالهم.
االأك�������ر دموية  ه����ي  امل����اأ�����ش����اة  وه������ذه 
خ���ال امل���ح���اوالت ال��ع��دي��دة ال��ت��ي قام 
ال�شحراء  جنوب  م��ن  مهاجرون  بها 
اجليب  ����ش���ب���ت���ة،  م���ل���ي���ل���ي���ة  ل�����دخ�����ول 
ي�شّكان  واللذين  امل��ج��اور،  االإ�شباين 
ال��وح��ي��دة لاحتاد  ال���ربي���ة  احل�����دود 

االأوروبي مع القاّرة االإفريقية.

•• اخلرطوم-وكاالت

املزمنة  امل�شكات  تكرار  من  ال�شودان  يف  امل��خ��اوف  تتزايد 
مو�شم  النائية يف  وال��ق��رى  امل��دن  منها معظم  تعاين  التي 
اخل��ري��ف يف ظ��ل م��وؤ���ش��رات بهطول اأم��ط��ار غ��زي��رة خال 

االأ�شابيع املقبلة.
2022 يف اخلرطوم  خ��ري��ف  اأم��ط��ار  اأوىل  ه��ط��ول  وب��ع��د 
يوم االأربعاء، ظهرت عورات البنية التحتية حيث تعطلت 
والفرعية  الرئي�شية  الطرق  من  العديد  يف  امل��رور  حركة 
اأرقى  الرتاكم حتى يف  املياه يف  ب��رك  وب��داأت  العا�شمة،  يف 
اإحياء اخلرطوم.وعلى مدى اأ�شهر اخلريف يق�شى معظم 
اإخراج  �شاعات ط��وال يف حم��اول��ة  اأح��ي��اء اخل��رط��وم  �شكان 
اإىل  الو�شول  املياه من منازلهم وفتح منافذ متكنهم من 
اأمطار  هطول  عند  خ�شو�شا  اليومية؛  اخلدمات  اأماكن 
اإىل قطع  ال��ع��ادة  ت���وؤدي يف  ج��ارف��ة  �شيول  تتبعتها  غ��زي��رة 
ع��دد م��ن ال��ط��رق القومية اأب��رزه��ا ال��ط��ري��ق ال��راب��ط بني 
موانئ ال�شادرات وال��واردات الرئي�شي على البحر االأحمر 
ومدن الباد االأخ��رى وال��ذي مير عرب مدينة عطربة يف 
اخلبري  م�شطفى  ماأمون  منت�شر  النيل.يوؤكد  نهر  والي��ة 
اأوج��ه اخللل  الكثري من  وج��ود  التحتية  البنية  يف جم��ال 
اإىل  حتتاج  والتي  ال�شحي  وال�شرف  بالتخطيط  املتعلقة 
التمويل  لها  يوفر  مدرو�شة  خطة  وف��ق  �شاملة  معاجلات 
املطلوب.ويقول م�شطفى ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن حل 
اإرادة �شيا�شية تنطلق من  اأزمة البنية التحتية يحتاج اإىل 
ت�شكل  اأنها  باعتبار  التحتية  البنية  باأهمية  عميق  اإمي��ان 
حجر الزاوية الأي خطط تنموية اأو تطويرية على م�شتوى 

املدن واالأرياف.
ويتفق �شاح يو�شف الذي اأ�شرف على عدد من امل�شروعات 
الهند�شية يف مدينة اخلرطوم مع ما ذهب اإليه م�شطفى؛ 
بالكادر  االه��ت��م��ام  وع���دم  املوؤ�ش�شية  غ��ي��اب  اإن  ي��ق��ول  لكنه 
الب�شري املوؤهل انعك�س �شلبا على البنية التحتية يف الباد 

التي يعاين معظمها من التقادم ونق�س ال�شيانة واملتابعة، 
وعدم مواكبة التو�شعات الكبرية التي ت�شهدها العديد من 

مدن الباد وخ�شو�شا العا�شمة اخلرطوم.
املختلفة �شعوبات كبرية  �شكان مناطق اخلرطوم  ويواجه 
يف احلركة �شواء �شريا على االقدام او با�شتخدام ال�شيارات 
بركة  اإىل  العا�شمة  وط��رق��ات  اأح��ي��اء  معظم  تتحول  حيث 
مياه كبرية خال الفرتة من يوليو وحتى نهاية �شبتمرب 
اإىل  اإىل غيابات عن العمل ت�شل  ي��وؤدي  من كل ع��ام؛ مما 

اأكر من 50 يف املئة يف معظم اأيام االأ�شبوع.
ويف العام املا�شي ت�شرر اأكر من 18 األف منزل ونحو 90 
اجتاحت  التي  وال�شيول  االأمطار  موجة  من  مواطن  األف 

معظم واليات الباد.
وتعمل عدد من املنظمات الطوعية على م�شاعدة املت�شررين 

و�شط ظروف بالغة التعقيد خال موا�شم اخلريف.
منظمة  وه��ي  نفري  منظمة  ع�شو  ال�شيخ  رام���ي  ويو�شح 
اأن  والفي�شانات  ال�شبول  خماطر  درء  على  تعمل  �شبابية 
التي تت�شرر يف اخلريف تعاين من نق�س  املناطق  معظم 

كبري يف اخلدمات االأ�شا�شية وانقطاع الطرق.
ويقول ال�شيخ ملوقع �شكاي نيوز عربية اإنه ويف ظل �شعف 
الت�شريف وخدمات البنية التحتية يت�شبب مو�شم اخلريف 
يف اأو�شاع خطرية يت�شرر منها ب�شكل كبري االأطفال وكبار 
ال�شن ب�شبب انت�شار اأمرا�س املاريا واالإ�شهامات املائية يف 

ظل توالد النامو�س واحل�شرات و�شوء االحوال البيئية.
املتوقع  م��ن  اجل���وي، فمن  االإر���ش��اد  لتقارير هيئة  ووف��ق��ا 
املقبلة يف  االأ�شابيع  املعدل خال  اأعلى من  اأمطار  هطول 
واليات الباد الو�شطى والغربية وال�شرقية وبع�س املناطق 
التي قد تكون  العا�شمة اخلرطوم  الغربية من  ال�شمالية 
التدفقات  عن  الناجتة  املو�شمية  بالفي�شانات  تاأثرا  اأك��ر 
لكن  االأزرق.  النيل  عرب  االإثيوبية  اله�شبة  من  القادمة 
يف اجلانب االآخر بدت اال�شتعدادات خلريف هذا العام اأقل 

بكثري من املتوقع.

•• القد�س-اأ ف ب

ب��ع��د اال���ش��ت��ق��ب��ال احل��اف��ل وامل��ل��ف��ات ال�����ش��اخ��ن��ة، يوقع 
ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي ج���و ب���اي���دن ورئ���ي�������س ال������وزراء 
االإ�شرائيلي يائري لبيد “اإعانا” ير�ّشخ التعاون بني 
الواليات املتحدة والدولة العربية يف مواجهة اإيران.

الك�شف عن  بايدن طلب عدم  اإدارة  وق��ال م�شوؤول يف 
اإّن “هذا االإعان مهم جدا ويت�شمن التزاما  هويته 
نووي  �شاح  بامتاك  مطلًقا  الإي���ران  ال�شماح  بعدم 
ال  لا�شتقرار،  املزعزعة  اإي���ران  الأن�شطة  والت�شدي 

�شيما التهديدات الإ�شرائيل«.
واأ�شاف اأّن الوثيقة التي مل يطلق عليها االأمريكيون 
حتى االآن ا�شم “اإعان القد�س”، �شتعرّب عن “موقف 
اإي������ران وب��رن��اجم��ه��ا النووي  وا����ش���ح وم���وّح���د ����ش���ّد 

وعدوانها يف �شائر اأنحاء املنطقة«.
وق���ال م�����ش��وؤول اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ك��ب��ري ط��ل��ب ع���دم الك�شف 
ال�شراكة  ب�����ش��اأن  ال��ق��د���س  “اإعان  اإّن  ه��وي��ت��ه  ع���ن 
واإ�شرائيل”  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب��ني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�شحة  الفريدة  الطبيعة  على  حّية  “�شهادة  �شيكون 

ومدى وعمق اأوا�شر” هذه العاقة الثنائية.
و�شل بايدن اإىل تل اأبيب االأربعاء يف اأول جولة له يف 

ال�شرق االأو�شط خال رئا�شته،
 �شت�شهد لقاءه مع قادة اإ�شرائيليني وفل�شطينيني قبل 

اأن يتوجه اإىل ال�شعودية.
وكان رئي�س الوزراء لبيد الذي توىل مهامه قبل اأقل 
“�شترتكز  املحادثات  اإن  اي��ام  قبل  ق��ال  اأ�شبوعني  من 

اأوال وقبل كل �شيء على اإيران«.
التاأكيد  �شيعيد  اإعانهم  اإن  االأمريكي  امل�شوؤول  وقال 
بلدينا  ب��ني  تنف�شم  ال  ال��ت��ي  ال��وث��ق��ى  “العرى  ع��ل��ى 
الواليات  بني  االأم��د  االأمنية طويلة  العاقة  ويو�شع 

املتحدة واإ�شرائيل”.
 واأ�شاف اأّن الوثيقة التي مل يطلق عليها االأمريكيون 

حتى االآن ا�شم “اإعان القد�س”،
اإي����ران   ���ش��ت��ع��رّب ع���ن “موقف وا����ش���ح وم���وّح���د ���ش��ّد 
اأنحاء  ���ش��ائ��ر  يف  وع���دوان���ه���ا  ال����ن����ووي  وب���رن���اجم���ه���ا 

املنطقة«.
وي��ب��ق��ى ال��ط��ري��ق ال���واج���ب اّت��ب��اع��ه يف م��ق��ارب��ة امللف 
النووي االإيراين م�شدر تباين بني الواليات املتحدة 
الدبلوما�شي من خال  امل�شار  التي ترغب يف جتربة 

اإح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي امل��ربم ال��ع��ام 2015 )خطة 
تدعو  ال��ت��ي  واإ���ش��رائ��ي��ل  امل�����ش��رتك��ة(،  ال�شاملة  العمل 

النتهاج اخلط املت�شّدد.
العام  يف  ت���رام���ب  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ان�����ش��ح��ب��ت 
2018 من االتفاق حول الربنامج النووي االإيراين، 
اإطار  يف  طهران  على  العق�����وبات  ف������ر�س  واأع�������ادت 
اجلمهورية  ع��ل��ى  الق�شوى”  “ال�شغوط  ح��م��ل��ة 

االإيرانية.
وق���ال ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن يف مقابلة م��ع ق��ن��اة 12 
الرئي�س  “ان�شحاب  اإّن  االأرب��ع��اء  م�شاء  االإ�شرائيلية 
ال�������ش���اب���ق م����ن االت����ف����اق ك�����ان خ����ط����اأً ف�����ادح�����اً، الأّن���ه���م 
ال��ن��ووي مّما  اأق���رب اإىل ال�شاح  ب��ات��وا  )االإي��ران��ي��ني( 

كانوا عليه �شابقاً«.
ورّداً على �شوؤال عّما اإذا كان م�شتعّداً ال�شتخدام القوة 
ال�شاح  على  ط��ه��ران  ع��دم ح�شول  �شمان  اأج���ل  م��ن 
ه���ذا ه��و املاذ  ك���ان  اإذا  “نعم،  ب��اي��دن  ق���ال  ال���ن���ووي، 

االأخري«. 
كما يلتقي بايدن نظريه االإ�شرائيلي اإ�شحق هرت�شوغ 
الذي �شيقّلده “ميدالية �شرف” لدعمه اإ�شرائيل، ثّم 
يتوّجه لت�شجيع الريا�شيني االأمريكيني امل�شاركني يف 

األعاب املكابية،
اأربع �شنوات  ُتنّظم كّل   وهي لقاءات ريا�شية يهودية 

يف اإ�شرائيل.
واأخرياً، كما هو معتاد بالن�شبة لرئي�س اأمريكي وبينما 
مبكرة  ت�شريعية  النتخابات  حملة  اإ�شرائيل  تخو�س 
مقّررة يف االأول من ت�شرين الثاين-نوفمرب، �شيختتم 
اإ�شرائيل بلقاء  الرئي�س الدميوقراطي اجتماعاته يف 
املمّثلة برئي�س الوزراء االأ�شبق بنيامني  املعار�شة  مع 

نتانياهو.
ولكن  اإ�شرائيل  اإىل  لبايدن  العا�شرة   - الزيارة  وهذه 
اإعادة  اإىل  كذلك  تهدف   - رئي�شاً  ب�شفته  له  االأوىل 
ال��ت��ذك��ري ب��ن��ف��وذ وا���ش��ن��ط��ن يف امل��ن��ط��ق��ة، االأم����ر الذي 
ل���اإدارة  بالن�شبة  اأول��وي��ة  ق��ري��ب  وق��ت  يكن حتى  مل 
ال�����ش��ني ورو�شيا  ت���رّك���ز ع��ل��ى  ال��ت��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

خ�شو�شا.
جهودا  تقريبا  االأم��ريك��ي��ة  االإدارات  جميع  وب��ذل��ت 
�شام  مبادرات  االأو�شط وعر�شت  لل�شرق  دبلوما�شية 
مل  ب��اي��دن  اإدارة  لكن  والفل�شطينيني.  ا�شرائيل  ب��ني 

تبذل بعد مثل هذه اجلهود.

حتقيق مغربي: املهاجرون يف حادثة مليلية ق�سوا اختناقًا

ال�سودان.. خماوف من تكرار ماآ�سي مو�سم »اخلريف املرعب«

برنامج دبلوما�سي مكّثف لبايدن يف القد�س 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

كانون  يف  عقد  ال��ذي  االجتماع  االأبي�س  البيت  من  حم��ام  و�شف 
الليل  البي�شوي عند منت�شف  املكتب  0202 يف  االأول-دي�شمرب 
باأنه كان “�شربا من اجلنون” يف حني قالت م�شاعدة تنفيذية اإنه 

كان “منافًيا للعقل«.
ثاثة  م��ع  الليلة  تلك  يف  يت�شاور  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  ك��ان 
م�شت�شارين خارجيني عر�شوا عليه خطًطا خميفة الإلغاء نتيجة 

االنتخابات الرئا�شية لعام 2020 والتي فاز بها جو بايدن.
ك�شفت اللجنة الربملانية التي حتقق يف هجوم ال�شاد�س من كانون 
الثاين-يناير 2021 على مبنى الكابيتول بقيادة اأن�شار ترامب، 

باأنه  را�شكني  النائب جاميي  عن عنا�شر جديدة حول ما و�شفه 
“اأكر االجتماعات جنوًنا خال عهد ترامب«.

االول- كانون   18 يف  االجتماع  يف  �شارك  ترامب  اإىل  باالإ�شافة 
املدافع  املحامية يف فريق احلملة  باول  �شيدين   2020 دي�شمرب 
عن نظريات املوؤامرة ومايكل فلني م�شت�شار االأمن القومي ال�شابق 
 Overstock.com ملوقع  ال�شابق  الرئي�س  ب��رين  وباتريك 

للبيع عرب االإنرتنت.
رئا�شي  مر�شوم  م�شودة  ترامب  على  عر�شوا  اإنهم  اللجنة  وقالت 
باول  وتعيني  الت�شويت  اآالت  على  باحلجز  الدفاع  لوزير  ي�شمح 

مدعية عامة خا�شة للتحقيق يف االنتخابات.
بدخول  ال��ث��اث��ة  للم�شوؤولني  امل��وظ��ف��ني  اأح���د  �شمح  اأن  مب��ج��رد 

البيت االأبي�س، مت اباغ امل�شوؤولني القانونيني يف البيت االأبي�س 
بوجودهم.

ووفًقا لباول متكنوا من البقاء مبفردهم مع الرئي�س ملدة 10 اإىل 
بات  االأبي�س  للبيت  القانوين  امل�شت�شار  يهرع  اأن  قبل  دقيقة   15
جديًدا  قيا�شًيا  “رقًما  م�شجًا  البي�شوي  املكتب  اإىل  �شيبولوين 

لل�شرعة«.
وقال �شيبولوين للجنة “مل اأفهم كيف متكنوا من الدخول. ... مل 
ت�شعدين روؤية االأ�شخا�س الذين كانوا يف املكتب البي�شوي. ... ال 

اأعتقد اأن هوؤالء كانوا يقدمون ن�شائح جيدة للرئي�س«.
ب��اول مدعية  تعيني  ب�شكل قاطع”  “رف�س  اإن��ه  �شيبولوين  وق��ال 

خا�شة واأن احلجز على اآالت الت�شويت كان “فكرة مروعة«.

حمام: اجتماع ترامب بالبيت االأبي�س »�سرب من اجلنون« 

لاأمن  اليهودي  املعهد  رئي�س  توقع 
ال��ق��وم��ي االأم��ري��ك��ي ج���ون ح��ن��ا، اأال 
ي�شّدق اأحد الرئي�س جو بايدن حني 
�شيتوجه اإىل ال�شرق االأو�شط الإعادة 
طماأنة حلفاء وا�شنطن باأنها ملتزمة 

باأمن وا�شتقرار املنطقة.
ال������ذي حتقق  ال�������ش���رر ال����رتاك����م����ي 
خ�����ال اأك������ر م����ن ع���ق���د م����ع توجه 
احلزبني  كا  من  اأمريكيني  روؤ���ش��اء 
االأو�شط  ال�����ش��رق  ع��ن  االب��ت��ع��اد  اإىل 
بايدن  ط��م��ح  اإذا  ج����داً.  عظيماً  ك���ان 
الردع  تاآكل  دينامية  ك�شر  اإىل  فعًا 
ف�شيحتاج  االأم��ري��ك��ي��ني  وال�شدقية 
اأب��ع��د م��ن ال��ت��ق��اط ال�شور  ل��ل��ذه��اب 
االأخري  مقاله  يف  ال�شعيد  واحلديث 
ب��وا���ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت، م���ع اإي�����ش��اح اأن 
زي����ارت����ه مت��ث��ل ب���داي���ة ت��غ��ي��ري اأك���ر 
جوهرية لا�شرتاتيجية االأمريكية، 
االلتزام.  اإع��ادة  نحو  االن�شحاب  من 

لن يكون االأمر �شهًا.

لئحة اتهام طويلة
“فورين  جم����ل����ة  يف  ح����ن����ا  ك����ت����ب 
االرتباط  ف��ك  م�شار  اأن  بولي�شي” 
االأمريكي و�شل اإىل ذروته يف االأ�شهر 
ال�شبعة ع�شر االأوىل لبايدن يف البيت 
االأب��ي�����س. االن�����ش��ح��اب ال��ك��ارث��ي من 
االأول  الدليل  ك��ان  رمب��ا  اأفغان�شتان 
على ذلك. لكن قائمة االتهام اأطول 

بكثري.
اأ�شواًل  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  و�شحبت 
ج��وي��ة دف��اع��ي��ة م��ن اخل��ل��ي��ج العربي 
بالتحديد حني بلغ اإطاق احلوثيني 
طائرات با طيار وهجمات �شاروخية 
ع��ل��ى م���راك���ز ���ش��ك��ن��ي��ة وب���ن���ى حتتية 
حيوية اأوجه. ي�شاف اإىل ذلك رف�س 
اأو ال��رد ب�شكل غري متنا�شب ال  ال��رد 

على ع�شرات الهجمات املدعومة من 
والديبلوما�شيني  اجلنود  �شد  اإيران 
اأي�����ش��اً �شد  ب��ل  االأم��ري��ك��ي��ني وح�شب 
وبامل�شريات  ����ش���اروخ���ي���ة  ه���ج���م���ات 

ا�شتهدفت حلفاء قدامى.

ثمة املزيد
اأ�شواأ  االأم����ور  جعل  م��ا  اأن  حنا  ت��اب��ع 
وب�شكل ال حد له جهد االإدارة املفتوح 
اإىل االتفاق  اإي���ران كي تعود  الإغ���راء 
اأ�شدقاء  م��ع��ظ��م  ي��ع��ار���س  ال���ن���ووي. 
املنطقة،  يف  االأق�����وي�����اء  وا����ش���ن���ط���ن 
االتفاق لكونه و�شفة موؤكدة النجاح 
برناجمها  و���ش��ح��ن  اإي������ران  ل��ت��ع��زي��ز 
للعدوان االإقليمي. هذه عقبات اأكر 

من اإمكانية تخطيها.
بعدما وجد نف�شه يف مباراة موت مع 
العاملية  الطاقة  اأ�شعار  ح��ول  رو�شيا 
ا�شتدار بايدن واكت�شف اأن ال�شعودية، 
و�شريك  للنفط  منتج  اأع��ظ��م  وه���ي 
 80 من  الأك��ر  لباده  ا�شرتاتيجي 

االأمريكي.  املع�شكر  عاماً، مل تعد يف 
ك����ان ذل����ك ب���ا ���ش��ك اإي���ق���اظ���اً فظاً 
لبايدن. لقد اأثمرت جهوده يف تقليل 
نتائج  ال��ري��ا���س  م��ع  العاقة  اأهمية 
الواليات  مب�شالح  واأ���ش��رت  عك�شية 
اأ�شواأ االأزمات  املتحدة يف واح��دة من 
اخلارجية  ال�شيا�شة  تواجهها  التي 
العاملية  احل�����رب  م��ن��ذ  االأم���ري���ك���ي���ة 
تف�شري  يف  ذل����ك  ي�����ش��اع��د  ال��ث��ان��ي��ة. 
ق�����رار ب���اي���دن ال�����ش��ع��ب ب���االع���رتاف 
اململكة  اإىل  وال�شفر  باأخطائه  امل��ذل 
ي���وم اجل��م��ع��ة ل��ب��ذل ج��ه��د يف اإج���راء 

تعديات .

التغيري الهام�شي غري كاف
ت�شاعده  ق��د  بينما  اأن���ه  ح��ن��ا  اأ���ش��اف 
ال���ري���ا����س على  اإج����اب����ة  ال����زي����ارة يف 
ات�����ش��االت��ه يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م���ن غري 
كافية  ال�����زي�����ارة  ت���ك���ون  اأن  امل����رج����ح 
الطويل  التهديد  ملعاجلة  واح��ده��ا 
املدى لقوة وتاأثري الواليات املتحدة 

التعديل  اإن  االأو�����ش����ط.  ال�����ش��رق  يف 
�شيا�شات  مليزان  والهام�شي  الب�شيط 
ب���اي���دن احل���ال���ي���ة، ك��ا���ش��رت���ش��اء اأقل 
بقليل  اأق��ل  وا�شتعداء  الإي��ران  بقليل 
لل�شعوديني، من غري املرجح اأن يكون 
كافياً للتخل�س من املخاوف العميقة 
حيال التزام وا�شنطن اال�شرتاتيجي 
يف  الغاية  ه��ذه  لتحقيق  املنطقة.  يف 
وق���ت م��ت��اأخ��ر ك��م��ا ه��ي احل���ال اليوم 

يجب اتخاذ خطوات اأكر جذرية.
الرئي�س  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع  ي���ك���ون  ق����د 
بديهي  غ��ري  ك��ارت��ر  جيمي  االأ���ش��ب��ق 
لكن  حنا.  ح�شب  الطموح  ال�شتلهام 
يف اأواخر �شنة 1979، وبعد احتجاز 
والغزو  اإي����ران  يف  اأمريكيني  ره��ائ��ن 
كانت  الأف���غ���ان�������ش���ت���ان،  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
امل��ت��ح��دة تنزف  ال����والي����ات  ���ش��دق��ي��ة 
ب��اي��دن عرب  رد  االأو���ش��ط.  ال�شرق  يف 
 1980 �شنة  االحت����اد  ح���ال  خ��ط��اب 
عقيدة  اإىل  ���ش��ي��ت��ح��ول  م����ا  م��ع��ل��ن��اً 
املتحدة  الواليات  األزمت  التي  كارتر 

ال�شرورية،  الو�شائل  كل  با�شتخدام 
مبا فيها القوة الع�شكرية ملنع اأي قوة 
املنطقة  على  ال�شيطرة  خارجية من 

.

ل حتب�شوا اأنفا�شكم
ي���ج���ب ع���ل���ى ع���ق���ي���دة ب����اي����دن اإل������زام 
فيه  لب�س  وال  علني  ب�شكل  وا�شنطن 
القوة  ع��ن��ا���ش��ر  ج��م��ي��ع  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ال���ق���وة للدفاع  ف��ي��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة مب���ا 
ال�شرق  يف  احل��ي��وي��ة  م�شاحلها  ع��ن 
االأو�شط ومنع �شعي اإيران للح�شول 
نووي.  �شاح  ت�شنيع  اإم��ك��ان��ات  على 
على  ���ش��ت�����ش��دد  ج���دي���دة  ع��ق��ي��دة  اإن 
اأق����وى ���ش��رك��اء اأمريكا  اأول���وي���ة دع���م 
العربي  والعامل  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
ل�شياغة حتالف قادر على الرد على 
التهديدات امل�شرتكة. لكن ال حتب�شوا 

اأنفا�شكم، ح�شب ن�شيحة حنا.
م��ا م��ن ���ش��ب��ب وج��ي��ه ل��اع��ت��ق��اد باأن 
ت�شمن  املهمة.  م�شتوى  على  بايدن 
ب��و���ش��ت الئحة  م��ق��ال��ه يف وا���ش��ن��ط��ن 
بغالبيتها  م�شبوهة  مل��زاع��م  تبيي�س 
بتح�شني  �شيا�شاته  م�شاهمة  ح���ول 
امل��ن��ط��ق��ة. و���ش��ريف�����س ف��ري��ق بايدن 
مع  م���ق���ارن���ة  ي��ت�����ش��م��ن  م���ق���رتح  اأي 
اآخ����ر رئ��ي�����س دمي���وق���راط���ي ف�����ش��ل يف 
ال��ت��ج��دي��د ل��والي��ة ث��ان��ي��ة. م��ع ذلك، 
اأ���ش��ب��ح��ت ع��ق��ي��دة ك��ارت��ر واح����دة من 
ال�شيا�شة  يف  ت��اأث��رياً  امل���ب���ادرات  اأك���ر 
املا�شية  ال��ع��ق��ود  خ���ال  اخل��ارج��ي��ة 
وبقيت حجر الزاوية لا�شرتاتيجية 
االأمريكية يف ال�شرق االأو�شط. وختم 
اإعادة اإحياء عقيدة كارتر  اأن  الكاتب 
�شت�شاعدة الواليات املتحدة يف العودة 
ال�شراع  و�شط  ال�شحيح  امل�شار  اإىل 

اجليلي �شد اأخطر اأعدائها.

عقيدة جديدة ل�شياغة حتالف قادر على الرد على التهديدات امل�شرتكة

فورين بولي�سي: على بايدن تغيري �سيا�سته ال�سرق اأو�سطية
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•• �سيول-اأ ف ب

اخلمي�س  اأم�����س  ���ش��ب��اح  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأع��ل��ن��ت 
االنف�شاليتني  ب��امل��ن��ط��ق��ت��ني  ر���ش��م��ي��اً  اع��رتاف��ه��ا 
“دولتني  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��رق  يف  لرو�شيا  امل��وال��ي��ت��ني 
بقطع  كييف  عليها  رّدت  خطوة  يف  م�شتقّلتني”، 

عاقاتها الدبلوما�شية ببيونغ يانغ.
ال�شمالية الر�شمية  الكورية  وقالت وكالة االأنباء 
ال�شلطات يف منطقتي  اإىل  اأر�شلت  يانغ  بيونغ  اإّن 
االعرتاف  كتابي  االأربعاء  ولوغان�شك  دونيت�شك 
با�شتقالهما عن كييف. ويف الكتابني املتطابقني 

االعرتاف  “قّررت  اإّن��ه��ا  ال�شمالية  ك��وري��ا  ق��ال��ت 
عن  و”اأعربت  امل��ن��ط��ق��ت��ني  ه��ات��ني  با�شتقال” 
ت��ق��ي��م م��ع )ك����ّل م��ن��ه��م��ا( عاقات  اأن  رغ��ب��ت��ه��ا يف 
وال�شام  اال�شتقال  من  ب��روح  لدولة  دول��ة  من 

وال�شداقة«.
اإع��ان االنف�شاليني  وياأتي هذا االع��رتاف غ��داة 
اأوكرانيا اعرتاف كوريا  املوالني لرو�شيا يف �شرق 

ال�شمالية بهم.
وب���ذل���ك ت�����ش��ب��ح ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ث���ال���ث دول���ة 
�شوريا  بعد  االأوك��ران��ي��ني  باالنف�شاليني  تعرتف 
املا�شي  اأواخر حزيران-يونيو  التي اعرتفت بهم 

با�شتقالهم  اأول من اعرتف  التي كانت  ورو�شيا 
ع�شية غزوها اأوكرانيا.

الدبلوما�شيتان  ال��ب��ع��ث��ت��ان  ن�����ش��رت  واالأرب�����ع�����اء 
لدونيت�شك ولوغان�شك يف مو�شكو �شورتني على 
تطبيق تلغرام ظهر يف كّل منهما �شني هونغ �شول، 
�شفري كوريا ال�شمالية يف رو�شيا، وهو ي�شّلم رئي�س 
اع����رتاف باده  ك��ت��اب  البعثتني  ه��ات��ني  م��ن  ك���ّل 

با�شتقال كّل من املنطقتني االنف�شاليتني.
كتابي  تلّقيهم  ع��ن  االنف�شاليون  اأع��ل��ن  اأن  وم��ا 
االع����رتاف ه��ذي��ن، ح��ت��ى اأع��ل��ن��ت اأوك��ران��ي��ا قطع 

عاقتها بكوريا ال�شمالية.

كوريا  بقرار  االأوكرانية  اخلارجية  وزارة  ون��ددت 
ب�شكل  “حمتلة  ب���اأرا����س  االع�����رتاف  ال�����ش��م��ال��ي��ة 

موؤقت من قبل رو�شيا«.
اأوكرانيا  “رّداً على ذلك تعلن  اإّنه  وقالت يف بيان 
قطع العاقات الدبلوما�شية مع جمهورية كوريا 
الدميوقراطية ال�شعبية”، اال�شم الر�شمي لكوريا 

ال�شمالية.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع���ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأوك�����راين 
اأّي  لرو�شيا  يعد  “مل  اإّن���ه  قوله  كوليبا  دم��ي��رتو 
تعتمد  ال��ت��ي  ال���دول  با�شتثناء  ال��ع��امل،  يف  حلفاء 

عليها مالياً و�شيا�شياً«.

بيونغ يانغ تعرتف ر�سميًا بانف�ساليي اأوكرانيا 

•• عوا�سم-وكاالت

رغ��م االإع���ان ع��ن ات��ف��اق ي�شتهدف 
ا�����ش����ت����ئ����ن����اف ���������ش��������ادرات احل����ب����وب 
االأوكرانية يوم اأم�س االأول االأربعاء 
تزال  ال  مهمة  م�شاألة  هناك  اأن  اإال 
تنتظر احلل وهي االألغام البحرية.

واأك��د االأم��ني العام ل��اأمم املتحدة، 
اأم�س  ي����وم  غ��وت��ريي�����س  اأن���ط���ون���ي���و 
االأول االأربعاء اأنه مت اتخاذ “خطوة 
م���ه���م���ة وج�����وه�����ري�����ة ن����ح����و ات����ف����اق 
احلبوب  ���ش��ادرات  ال�شتئناف  �شامل 

االأوكرانية من البحر االأ�شود«.
الدفاع  اأو����ش���ح وزي����ر  م���ن ج��ان��ب��ه، 
رو�شيا  اأن  اأك����ار،  خلو�شي  ال��رتك��ي، 
يف  كافيا  تقدما  “اأحرزتا  واأوكرانيا 
ب�����ش��اأن �شادرات  ال���ن���زاع،  اجت���اه ح��ل 
الدولتني  اأن  اإىل  الفتا  احلبوب”، 
���ش��ت��ج��ري��ان حم����ادث����ات ج���دي���دة يف 

تركيا االأ�شبوع املقبل.
ورغ�����م اإح�������راز ت���ق���دم ف��ي��م��ا يخ�س 
���ش��ح��ن��ات احل��ب��وب احل��ب��ي�����ش��ة، يرى 
اخلرباء اأن هذا التقارب لي�س كافيا، 
يعيق خروج  كابو�شا مزعجا  فهناك 
تلك ال�شحنات، واملتمثل باالألغام يف 

مياه البحر االأ�شود.
املنظمة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
وكالة  وه����ي  ال���دول���ي���ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
املتحدة  ل�����اأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ح��ن 
واإحدى الهيئات العديدة التي تعمل 

على اإن�����ش��اء مم��ر ب��ح��ري الإم����دادات 
احلبوب: “و�شعت االألغام البحرية 
اأُغلقت  ف��ي��م��ا  امل����وان����ئ،  م���داخ���ل  يف 
ب���ق���وارب وراف���ع���ات غارقة.  امل���خ���ارج 
الإزالة  اأ�شهر  عدة  االأم��ر  �شي�شتغرق 
املوانئ  مناطق  يف  البحرية  االأل��غ��ام 

بالكامل«.
الرو�شية،  الع�شكرية  العملية  وقبل 
كان معظم القمح االأوكراين والذرة 
وزيت عباد ال�شم�س مير عرب موانئ 
فالعديد  االآن  اأم���ا  االأ���ش��ود،  البحر 
ال��رو���س بح�شب  اأي���دي  اإم���ا يف  منها 
حتا�شره  اأو  ك��ي��ي��ف  ت�������ش���ري���ح���ات 

االألغام بح�شب ت�شريحات مو�شكو.
االألغام  م�����ش��األ��ة  ح���ّل  اأه��م��ي��ة  وع���ن 
البحرية يف اتفاق ت�شدير احلبوب، 
قال االأكادميي الرو�شي يف ال�شيا�شة 
فيكتوروفيت�س:  دمييرتي  الدولية 
التي  ال��ب��ح��ري��ة  االأل���غ���ام  “اإن خ��ط��ر 
اأعمال  �شيعرقل  اأوك��ران��ي��ا  زرع��ت��ه��ا 
ال�شحن على االأرجح الأ�شهر مقبلة، 

حتى ولو مت التو�شل التفاق«.
واأ�����ش����اف االأك�����ادمي�����ي ال���رو����ش���ي يف 
ت�شريح ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
االأر������س  ع��ل��ى  االأل����غ����ام  ك���ان���ت  “اإذا 
لها خ��رائ��ط م��ن ال���دول واالأط���راف 
خمتلف  الو�شع  ف��اإن  زرعتها،  التي 
لوجود  وامل���ح���ي���ط���ات،  ال���ب���ح���ار  يف 
التي  ال�����ش��اردة  ب��االأل��غ��ام  ي�شمى  م��ا 
جترفها االأمواج والتيارات البحرية، 

وهو ما حذر منه وزراء دفاع الدول 
اأبريل  االأ�شود يف  البحر  املطلة على 

املا�شي«.
وللبحر االأ�شود اأهمية بالغة ل�شحن 
احلبوب والزيوت ومنتجات النفط، 
وتت�شارك يف مياهه بلغاريا ورومانيا 
وج��ورج��ي��ا وت��رك��ي��ا، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

اأوكرانيا ورو�شيا.
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  ويف 
املركز  م�شت�شار  اأو����ش���ح  عربية”، 
اال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ع��رب��ي 
والباحث يف االقت�شاد ال�شيا�شي، اأبو 
البحر  ال�شراع على  اأن  الديب،  بكر 
االأ�شود مل يهداأ بني الغرب ورو�شيا 

عرب التاريخ فرو�شيا تعتربه منطقة 
ب��ه��ا وي��ح��ظ��ى لديها  ن���ف���وذ خ���ا����س 
وجيو�شيا�شية  ا�شرتاتيجية  باأهمية 
اأمنيا  ل��ه��ا ح���اج���زا  ك���ب���رية، ومي��ث��ل 

مهما عن اأعدائها يف الغرب.
اأن كا من املع�شكرين  وبنّي الديب 
املتحدة  ال���والي���ات  ب��ق��ي��ادة  ال��غ��رب��ي 
االأوروبيني،  وحلفاءها  االأم��ريك��ي��ة 
وال�������ش���رق���ي ب���زع���ام���ة رو����ش���ي���ا ومن 
ي���دع���م���ه���ا ي�������ش���ت���خ���دم���ون احل���ب���وب 
االآخر  وج��ه  يف  ك�شاح  االأوك��ران��ي��ة 
حماولني خلق حالة فزع دويل من 
اأزمة غذاء من اأجل ا�شتقطاب اأكرب 
ملوقعيهما  ال��دويل  التاأييد  من  قدر 

من ال�شراع الدائر يف اأوكرانيا.
االق���ت�������ش���اد  ال����ب����اح����ث يف  وت�����اب�����ع 
تعطل  ح��ال  “يف  ق��ائ��ا:  ال�شيا�شي 
ف��اإن ذلك  خ��روج احلبوب احلبي�شة، 
اأزمة  ان����دالع  يف  بالفعل  �شيت�شبب 
و�شرتتفع  ط���اح���ن���ة  ع���امل���ي���ة  غ������ذاء 

معدالت اجلوع بالعامل«.
وب��ح�����ش��ب ت��ق��دي��رات م�����ش��وؤول��ني يف 
احلكومة االأوكرانية، فاإن هناك 22 
ي�شتحيل  احل��ب��وب  م��ن  ط��ن  مليون 
جانب  اإىل  ه��ذا  االآن،  حتى  �شحنها 
84 �شفينة اأجنبية عالقة يف املوانئ 
منها  كبري  عدد  يحمل  االأوكرانية، 

�شحنات حبوب.

•• باجنول-اأ ف ب

م�شوؤولني  خم�شة  ع��ل��ى  ب��اجن��ول  يف  حم��ك��م��ة  ح��ك��م��ت 
لقتلهم  ب��االإع��دام  الغامبية  اال�شتخبارات  يف  �شابقني 
احلكم  ع��ه��د  يف  م��ع��ار���ش��ا   2016 ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل  يف 

اال�شتبدادي للرئي�س ال�شابق يحيى جامع.
احلزب  اأع�����ش��اء  اأح���د  �شاندينغ،  �شولو  اإب��رمي��ا  وت���ويف 
من  يومني  بعد  االعتقال،  يف  امل��وح��د،  الدميوقراطي 
يحكم  ك��ان  ال���ذي  ج��ام��ع  �شد  احتجاج  خ��ال  توقيفه 

غامبيا منذ 1994.
واأدى تعذيب وقتل هذا النا�شط اإىل تاأجيج املعار�شة، 
احل��ني، مما  ذل��ك  ومنق�شمة حتى  �شعيفة  كانت  التي 

اأف�شى اإىل �شقوط جامع.
واأ�شدر قا�شي املحكمة العليا يف باجنول كومبا �شاه-
ال�شابق  الرئي�س  بحق  االإع��دام  اأحكام  االأرب��ع��اء  كامارا 
ورئي�س  بادجي  يانكوبا  الوطنية  اال�شتخبارات  لوكالة 
ال�شيخ عمر جينغ وثاثة موظفني  ال�شابق  العمليات 
�شابقني اآخ��ري��ن ه��م ب��اب��ك��ر ���ش��اح واالأم����ني دارب���وي 

وتامبا مان�شاري.
وبراأ القا�شي متهمني اآخرين اثنني. وتويف نائب مدير 
وكالة اال�شتخبارات الوطنية ال�شابق لوي ريت�شارد ليز 
انتهاء  قبل  الق�شية،  يف  ��ا  اأي�����شً ح��وك��م  ال���ذي  غوميز 

املحاكمة.
وقت  ج��ام��ع يف  يو�شف  ه��و  تا�شع  متهم  ت��ربئ��ة  ومت��ت 

�شابق.
الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  امل���ح���ام���ي  ب�������رودي  ري�����د  وق������ال 
التي تعمل مع �شحايا عهد يحيى جامع  للحقوقيني 

اأ�شدقاء يحيى جامع يف غامبيا  “الق�شاء ياحق  اإن 
ي��اح��ق قريبا يحيى جامع  اأن  ن��اأم��ل  ال��ع��امل.  وح���ول 

نف�شه«.
2017، كانت املحاكمة  التي بداأت يف  وهذه املحاكمة 
عهد  يف  ارتكبت  جلرائم  غامبيا  يف  اجلارية  الوحيدة 

حكم جامع امل�شتبد.
وحكم يف متوز-يوليو 2021 على امل�شوؤول يف النظام 
ال�شابق يانكوبا توراي باالإعدام لقتله وزير املالية كورو 

�شي�شاي يف 1995. وقد ا�شتاأنف احلكم.
وي��ح��اك��م م�����ش��وؤول اآخ���ر يف ن��ظ��ام ج��ام��ع ه��و ب���اي لوي 
منذ ني�شان-اأبريل يف اأملانيا بتهمة ارتكاب جرائم �شد 
االإن�شانية والقتل وحماولة القتل. كما يخ�شع عثمان 
�شونكو وزير الداخلية ال�شابق لتحقيق يف �شوي�شرا منذ 

2017 بتهمة ارتكاب جرائم �شد االإن�شانية.
امل�شوؤول  ك��وري��ا،  �شانغ  مايكل  اإىل  ر�شمي  اتهام  ووج��ه 
الواليات  يف   2020 يف  ج��ام��ع،  يحيى  عهد  يف  اأي�شا 

املتحدة، وقد تبداأ حماكمته يف 2023.
ات��ب��اع كل  واف��ق��ت احلكومة على  اأي��ار-م��اي��و،   25 ويف 
التو�شيات الواردة يف التقرير النهائي للجنة الدولية 
بينهم  ا  �شخ�شً  70 حماكمة  �شيما  وال  للحقوقيني 

يحيى جامع.
تربطها  ال  ال��ت��ي  اال���ش��ت��وائ��ي��ة  غينيا  يف  ج��ام��ع  ويقيم 

اتفاقية تبادل لت�شليم املجرمني مع غامبيا.
وانتهت رئا�شة جامع بهزمية مفاجئة يف االنتخابات يف 
كانون  يف  ق�شرا  ونفيه   2016 االأول-دي�شمرب  كانون 
الع�شكري  تدخل  �شغط  حتت   2017 الثاين-يناير 

من جمموعة غرب اأفريقيا.

•• �ستوكهومل-اأ ف ب

نوري،  حميد  ���ش��د  حكمه  ال�����ش��وي��دي  ال��ق�����ش��اء  ُي�����ش��در 
يف  املزعومة  مل�شاركته  يحاكم  اإي��راين  م�شوؤول  اأول  وهو 
عمليات اإعدام جماعية اأمرت بها طهران عام 1988، 

بعد حماكمة غري م�شبوقة.
اآب-اأغ�شط�س  يف  �شتوكهومل  يف  ن���وري  حماكمة  ب���داأت 
ال�شويد  ب���ني  ال��ع��اق��ات  ت���وّت���ر  اإىل  اأدى  م���ا   ،2021
واإيران واأثار خ�شية من اأعمال انتقامية تطال ال�شجناء 
مواطنان  وب��ي��ن��ه��م  اإي������ران  يف  امل��ح��ت��ج��زي��ن  ال��غ��رب��ي��ني 

�شويديان-اإيرانيان.
ُيحاكم نوري )61 عاما( بارتكاب “جرائم �شد القانون 
الدويل” وهو امل�شطلح امل�شتخدم من العدالة ال�شويدية 
ل��ل��دالل��ة على ج��رائ��م �شد االإن�����ش��ان��ي��ة وج��رائ��م حرب، 
معار�شني  لت�شفية  عملية  اإط��ار  يف  “القتل”،  وكذلك 

�شهدها �شجن قرب طهران عام 1988.
وهذه اأول مرة ُيحاكم فيها م�شوؤول اإيراين بتورطه يف 
االإعدامات التي طالت ب�شكل رئي�شي منظمة “جماهدي 

على  رداً  بغداد،  مع  اآن��ذاك  واملتحالفة  املعار�شة  خلق” 
العراقية-االإيرانية.  نهاية احلرب  ارتكبت مع  هجمات 
اآية اهلل  باأمر مبا�شر من  االإعدامات حينها  ُنفذت  وقد 
جل�شات  وطيلة   . اإي���ران  جمهورية  موؤ�ش�س  اخلميني، 
نوري،  نفى  اأ�شهر،  ت�شعة  خال  امتدت  التي  اال�شتماع 
كثري  يف  فيها  مبالغ  بطريقة  يت�شرف  وال��ذي  املبت�شم 
ب��ه��ا معتقلون  اأدىل  ���ش��ه��ادات  م�����ش��م��ون  االأح���ي���ان،  م��ن 

�شابقون اتهموه بامل�شاركة يف �شل�شلة االإعدامات.
ويف تاأكيد لوالئه الوطني، نّدد مبا و�شفه باأنه “موؤامرة” 
لت�شويه  يف حماولة  “جماهدي خلق”  دّبرتها منظمة 

�شمعة النظام يف طهران، على حّد قوله.
يف الرابع من اأيار-مايو، قال نوري اأثناء جل�شة اال�شتماع 
االأخرية متوجهاً اىل املحكمة “اأمتنى اأن ترباأ يداي... 

بينما كان يحمل القراآن. اإن �شاء اهلل”، 
وبح�شب االدعاء، �شغل نوري حينها من�شب نائب املدعي 
اأحكاماً  واأ���ش��در  ك��وه��ارد���ش��ت  �شجن  يف  امل�شاعد  ال��ع��ام 
و�شاعد  االإع����دام  غ��رف��ة  اإىل  ال�شجناء  ون��ق��ل  ب���االإع���دام 

املدعني العامني يف جمع اأ�شماء ال�شجناء.

•• اأثينا-اأ ف ب

الإطفاء  م��روح��ي��ة  اأّن  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
احل��رائ��ق ك��ان��ت ت�����ش��ارك يف اإخ��م��اد ح��ري��ق يف جزيرة 
اأ�شفر  مّم��ا  اإيجه  بحر  يف  االأرب��ع��اء  حتّطمت  �شامو�س 

عن مقتل اثنني من اأفراد طاقمها االأربعة.
لوكالة  اليونانية  ال�شواحل  خفر  يف  م�شوؤولة  وقالت 
روماين  الرجلني وهما  انت�شال  مّت  اإّن��ه  بر�س  فران�س 
م�شاء  املياه  من  الوعي  عن  غائبني  وهما  وم��ول��دايف 

االأربعاء ونقا اإىل امل�شت�شفى. 
وا�شافت اأن جهود اإنعا�شهما ف�شلت “وتوفيا متاأثرين 

بجروحهما«.
واأو���ش��ح خفر ال�����ش��واح��ل يف ب��ي��ان اأن���ه مت اإن��ق��اذ قائد 

املروحية الروماين، 
ويوناين من اأفراد الطاقم.

وما زال احلريق م�شتمرا اخلمي�س ب�شبب رياح قوية 
ب��ل��غ��ت ���ش��دت��ه��ا ���ش��ب��ع درج�����ات ع��ل��ى م��ق��ي��ا���س بوفورت 

)يتاألف من 13 درجة(، ح�شب اإدارة االإطفاء.

وقالت ال�شلطات اإن مئة اإطفائي و15 اآلية مدعومة 
من اجلي�س واملتطوعني يعملون على اإخماد النريان 

فيما فتح حتقيق ملعرفة اأ�شباب هذا احلريق.
وت�شهد اليونان كل �شيف تقريبا حرائق غابات عنيفة 

يف كثري من االأحيان.
اأودت  التي  امل��دم��رة  احل��رائ��ق  بعد  و�شائلها  ولتعزيز 
األ���ف هكتار   130 اأ���ش��خ��ا���س ودم����رت  ب��ح��ي��اة ث��اث��ة 
اإطار  يف  اليونانية  احلكومة  طلبت  املا�شي،  ال�شيف 
�شركائها  من  املدنية”،  للحماية  االأوروب��ي��ة  “االآلية 
االأوروبيني ن�شر رجال اإطفاء من دول عدة يف اإجراء 

وقائي عدة اأع�شاء.
ومنذ مطلع متوز-يوليو، بداأ ن�شر 250 رجل اإطفاء 
وبلغاريا وفنلنديا ونروجيا  واأملانيا  رومانيا وفرن�شيا 

يف جميع اأنحاء الباد على التوايل.
ال��غ��اب��ات ال�شغرية  وان��دل��ع��ت ع�����ش��رات م���ن ح���رائ���ق 
اأججتها  الباد  يف  االأخ���رية  االأ�شابيع  يف  واملتو�شطة 
رياح قوية ودرجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية 

من دون اأن تت�شبب يف وقوع اأي �شحايا.

الأمم املتحدة: خطوة مهمة وجوهرية نحو اتفاق �شامل 

�سبح االألغام البحرية يهدد ت�سدير احلبوب االأوكرانية

الغامبية  اال�ستخبارات  يف  م�سوؤولني  اأحكام باالإعدام على 5 

ال�سويد حتاكم اإيرانيا متهما بجرائم حرب 

قتيالن يف حتطم مروحية يونانية 

•• �سوفا-اأ ف ب

طالبت جزر املحيط الهادي االأكر عر�شة ملخاطر التغرّي املناخي، اأم�س اخلمي�س باتخاذ اإجراءات 
الدميوقراطية  باالأُ�ش�س  االلتزام  �شرورة  على  و�شّددت  املناخ،  ب�شاأن  وفورية”  “طارئة  دولية 

والنظام الدويل القانوين يف مواجهة تو�ّشع النفوذ ال�شيني يف املنطقة.
ب��داأ ينفد لتجّنب  اأن الوقت  وح��ّذر ق��ادة اجل��زر خال قّمة مهّمة يف �شوفا عا�شمة فيجي، من 
“االأ�شواأ” يف دولهم التي يقع الكثري منها فوق م�شتوى �شطح البحر بقليل اأو �شارت غري �شاحلة 
ا�شرتاتيجية  اأه���داف  يحدد  تقرير  يف  ت�شربها.وقالوا  التي  القوية  العوا�شف  ب�شبب  لل�شكن 
م�شرتكة متتّد حتى العام 2050 واعتمدوه بعد ثاثة اأيام من املحادثات “نحن يف اخلطوط 
مطالبني باتخاذ “اإجراءات طارئة وقوية”  االأمامية يف مواجهة االآثار ال�شلبية لتغرّي املناخ”، 

على االأ�شعدة الوطنية واالإقليمية والعاملية.
ودورة العام 2022 لقّمة جزر املحيط الهادي هي االأهّم منذ �شنوات، اإذ اإن الو�شع املناخي اأ�شبح 

اأ�شعب بالن�شبة للجزر فيما مل ُيعقد املنتدى يف العامني املا�شيني ب�شبب جائحة كوفيد-19.
املتحدة  الواليات  بني  ا  خ�شو�شً املنطقة،  يف  اجليو�شيا�شي  التناف�س  ب��ربوز  متّيزت  القمة  لكن 
يح�شروا  لن  اأنهم  كرييباتي،  يف  لل�شني،  احلليفة  ال��دول  ق��ادة  اأعلن  القمة،  وال�شني.وع�شية 
لكنها  القليلة،  ال�شكانية  الكثافة  ذات  ال�شا�شعة مليئة باجلزر  الهادي  املحيط  املنتدى.ومنطقة 

تقع على طول طرق ال�شحن الدولية الرئي�شية التي جتعلها رقعة للتناف�س اجليو�شيا�شي.
�شتفتح  وا�شنطن  اإن  الفيديو،  عرب  خطاب  يف  هاري�س،  كاماال  االأم��ريك��ي  الرئي�س  نائبة  قالت 
اإ�شافية يف  600 مليون دوالر  �شفارتني يف تونغا وكرييباتي و�شُت�شّمي مبعوًثا اقليمًيا وت�شّخ 

املنطقة التي مل ُتخِف ال�شني طموحاتها التو�ّشعية فيها وحيث متركزت �شركات عامة �شينية.
وعّم قلق وا�شع النطاق يف وقت �شابق من العام عندما وقعت ال�شني اتفاقية اأمنية �شرية مع جزر 

�شليمان يخ�شى املعار�شون لها اأن تكون متّهد الطريق الإن�شاء قاعدة ع�شكرية.
واأ�شار القادة اإىل اأن البيئة االأمنية يف املنطقة “اأ�شبحت مزدحمة ب�شكل متزايد” واأن “التمركز 

من قبل القوى الكربى” كان له تاأثري �شلبي.

جزر املحيط الهادي تدعو الإجراءات طارئة ب�ساأن املناخ  

•• طرابل�س-اأ ف ب

رغ����م ب���ل���وغ م�����ش��اح��ة م��ن��زل��ه 250 
م���رًتا م��رب��ًع��ا، ُي��ج��رب حم��م��ود عقيل 
النوم  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  عاًما”   48“
اأم��ت��ار م��رّب��ع��ة يف  ث��اث��ة  يف م�شاحة 
�شيارته املُكّيفة، ب�شبب انقطاع التيار 
ليبيا  يف  طويلة  لفرتات  الكهربائي 

الغنية بالغاز والنفط.
�شيارته،  ن��ح��و  ي�����ش��ري  وه����و  ي���ق���ول، 
وهو  وي�شيف  نومي”.  “هذه غرفة 
“يف حال  ال�����ش��ي��ارة  ي��ف��ت��ح ���ش��ن��دوق 
داخلها.  ابنَتَيّ  مع  اأن��ام  احل��ر،  ا�شتد 
اأزلت املقاعد وحولتها اإىل غرفة نوم 

لننعم مبكيف الهواء فيها«.
يعمل عقيل يف �شركة الإزالة االألغام، 
وي�شكن فيّا فارهة من طابق واحد 
طرابل�س.  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ُيقطع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال���ت���ي���ار  اأن  اإاّل 
ي��وم��ًي��ا، فيما  ���ش��اع��ة  12 و18  ب��ني 
االأربعني  احل������رارة  درج�����ات  ت���ق���ارب 
ي�����ش��ري م��ع��ه��ا النوم  درج�����ة م��ئ��وي��ة 
�شبه  للهواء  تكييف  و�شائل  دون  من 

م�شتحيل.
ت���ن���ام زوج����ت����ه م����ع ط��ف��ل��ت��ي��ه��م��ا “يف 
حافة  ع��ل��ى  ي���ن���ام  وه����و  الو�شط”، 

املقعد.
ظهري  يف  ب���اأوج���اع  “اأ�شعر  وي��ت��اب��ع 
 ... حياتنا  ه���ذه   ... اأ�شتيقظ  ح��ني 
التيار  ي��ن��ق��ط��ع  ال  ع���ن���دم���ا  ف��ح��ت��ى 
الكهربائي، يكون التيار �شعيًفا جًدا، 
امل�شابيح”.  الإ����ش���اءة  ي��ك��ف��ي  ب��ال��ك��اد 
وع��ل��ى اأح���د اجل�����دران اخل��ارج��ي��ة يف 

منزله، تظهر ثقوب من اآثار طلقات 
اندلع  ال��ذي  القتال  بقايا  من  نارية 
اإفريقيا  يف الدولة الواقعة يف �شمال 

خال العقد املا�شي.
التيار  انقطاع  م��ن  الليبيون  يعاين 
االأمن  وان��ع��دام  وال��غ��اء  الكهربائي 
وانهيار  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  واه������رتاء 
االق��ت�����ش��اد واخل���دم���ات م��ن��ذ �شقوط 
نظام معّمر القذايف يف العام 2011. 
وعانى قطاع الطاقة احليوي ب�شبب 
البنى  النفط وت�شرر  احل��رب وه��در 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وع����دم ���ش��ي��ان��ت��ه��ا واإغ����اق 

املن�شاآت.
“ال �شيء با معاناة  وي�شيف عقيل 
يف ليبيا، �شواء ال�شحة اأو التعليم، كل 
�شيء، الطرقات �شيئة للغاية، واأ�شواأ 
ما منر به يف وقتنا هذا هو )انقطاع( 
الكهرباء الأننا نعتمد عليها يف الكثري 

من االأمور ال�شرورية يف حياتنا«.
تاأمني  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ني  ب��ع�����س  ي��ل��ج��اأ 
ل�شبكة  تابعة  غري  كهربائية  تغذية 
ال����ك����ه����رب����اء ال���وط���ن���ي���ة م�����ن خ���ال 
غالًبا  كهربائية  م��ول��دات  ا�شتخدام 
ثة وغري اآمنة، با�شتثناء  ما تكون ملِوّ
املوّلدات الباهظة الثمن التي ال يقّل 

�شعرها عن خم�شة اآالف يورو.
“�شكًرا  ب���������ش����خ����ري����ة،  وي��������ق��������ول، 
متوز-يوليو،  مطلع  يف  للحكومة”. 
اندلعت تظاهرات يف ليبيا احتجاًجا 
والفو�شى  املعي�شية  ال��ظ��روف  على 
التيار  ان��ق��ط��اع  واأزم������ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
)�شرق(،  ط���ربق  ف��ف��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي. 
اقتحم متظاهرون الربملان واأ�شرموا 

النار فيه.
تق�شيم  اأحد رموز  املوؤ�ش�شة هي  هذه 
مقره  اأحدهما  مع�شكرين  بني  ليبيا 
امل�����ش��ري خليفة  وي���ق���وده  ال�����ش��رق  يف 
حفرت، وحكومة مقرها يف طرابل�س 
احلميد  ع���ب���د  ب���ق���ي���ادة  ال����غ����رب  يف 

الدبيبة.
يدعم مع�شكر حفرت حكومة مناف�شة 
بدعم  املا�شي  اآذار-مار�س  ت�شكلت يف 
اأن�شاره  ي��وا���ش��ل  فيما  ال��ربمل��ان  م��ن 
منذ  رئي�شية  نفطية  من�شاآت  اإغ��اق 
كو�شيلة  ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل��ن  منت�شف 
�شغط الإرغام ال�شلطة التنفيذية يف 

طرابل�س على التنحي.
يف  ��ا  اأي�����شً امل��ن�����ش��اآت  تعطيل  يت�شبب 
ال�شروري  ال���غ���از  اإن���ت���اج  ان��خ��ف��ا���س 

لتزويد �شبكة الكهرباء.

مباٍن  ُحرقت  املُ��ُدن،  العديد من  ويف 
ر�شمية اأو ُنهبت. ويف طرابل�س، اأحرق 
اإط����ارات  م��ل��ّث��م��ون  معظمهم  ���ش��ّب��ان 
واأغ���ل���ق���وا ع����دة ط�����رق. ك��م��ا نظمت 
م�شريات يف مدن اأخرى. اإاّل اأن زخم 
احل��رك��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ت��راج��ع بعد 

ثاثة اأيام من بدئها.
االثنني  طرابل�س  حكومة  وك��ّر���ش��ت 
اج��ت��م��اع��ه��ا االأ����ش���ب���وع���ي ل��ل��ب��ح��ث يف 
باأنها  واع���رتف���ت  ال���ك���ه���رب���اء،  م���ل���ّف 
الو�شع.  ���ش��وء  م��دى  تقدير  اأ���ش��اءت 
واأعلنت ال�شلطات اأنها �شُت�شّغل “هذا 
جديدة  حم���ط���ات  ث����اث  ال�شهر” 

لتوليد الكهرباء.
الراهن،  ال��و���ش��ع  وب��ان��ت��ظ��ار حت�����ّش��ن 
بنغازي، على  اأحمد حجاج يف  يعي�س 
بعد نحو األف كيلومرت من العا�شمة 

ط���راب���ل�������س، وق�����د ن���ف���ذ ����ش���ربه من 
“غياب الدولة«.

اإىل  ذه���ب���ت  االأم�����������س،  “يف  وي����ق����ول 
م�����ش��رف اجل��م��ه��وري��ة وان��ت��ظ��رت يف 
الثالثة  حتى  ال�شباح  منذ  الطابور 
امل�شرف  ن���ظ���ام  وظ����ل  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د 
معطا. انتظرت منذ ال�شباح ولكن 
مل اأمت���ك���ن م���ن ���ش��ح��ب رات���ب���ي حتى 
اأين   ... امل��ن��زل.  م�شتلزمات  اأ���ش��رتي 

الدولة؟ ال دولة«.
وي��ج��ل�����س ق�����رب ط��ف��ل��ه ال���ب���ال���غ من 
ال��ع��م��ر اأرب��ع��ة اأع�����وام، وه���و م��ن ذوي 
االحتياجات اخلا�شة ويحتاج ملعدات 
طبية ال ميكن ت�شغيلها دون كهرباء.

عاجًزا  نف�شه  ح��ج��اج  اأح��م��د  ويعترب 
مطالًبا  ب��ن��ف�����ش��ه،  ح����ّل  اي���ج���اد  ع���ن 

الدولة “بتاأمني الكهرباء لنا«.

انعدام الأمن واهرتاء البنى التحتية وانهيار القت�شاد 

ليبيون يكابدون للعي�س يف العتمة واحلّر 
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•• اأبوظبي-وام:

بعد نحو اأربعة عقود على انطاقتها 
القوى  الأل��ع��اب  ال��ع��امل  بطولة  ت�شل 
امل���ت���ح���دة  ال�������والي�������ات  اإىل  اأخ�����������ريا 
االأمريكية من خال الن�شخة ال�18 
مدينة  ت�شت�شيفها  وال��ت��ي  للبطولة 
ي��وج��ني ب��والي��ة اأوري��ج��ون يف الفرتة 

من 15 اإىل 24 يوليو احلايل.
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام 
هيمنة  ب���رغ���م  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
ري����ا�����ش����ي����ي اأم�����ري�����ك�����ا ع����ل����ى ج�����دول 
املا�شية  الن�شخ  معظم  يف  امليداليات 
اإقامة البطولة ب�شكل ر�شمي يف  منذ 
اإق��ام��ة هذه  1983 ..وك����ان م��ق��ررا 
لكنها   2021 اأغ�شط�س  يف  الن�شخة 
جائحة  ب�شبب  ع��ام  نحو  مل��دة  تاأجلت 

كورونا.
وت�شبب هذا التاأجيل يف غياب ريا�شيي 
رو�شيا وبيارو�شيا عن فعاليات هذه 
اأوكرانيا  يف  االأزم���ة  نتيجة  الن�شخة 
وقرار االحتاد الدويل الألعاب القوى 
عدم م�شاركتهم يف هذه الن�شخة التي 
2000 ريا�شي  ت�شهد م�شاركة نحو 
وري��ا���ش��ي��ة مي��ث��ل��ون اأك���ر م��ن 192 
م�شابقة   49 يف  وي��ت��ن��اف�����ش��ون  دول����ة 

و�شباقا خمتلفا.

الن�شخة اجل��دي��دة من  ه��ذه  ت�شهد  و 
جميع  ع��ن  مهما  اخ��ت��اف��ا  البطولة 
االحتاد  اأعلن  بعدما  املا�شية  الن�شخ 
مار�س  يف  ال���ق���وى  الأل���ع���اب  ال������دويل 
املا�شي منح تتويج اإ�شايف للبعثة التي 
ي��ح�����ش��د ري��ا���ش��ي��وه��ا اأك����رب ع���دد من 

النقاط خال املناف�شات "الفردية".
كل  �شيح�شل  ال��ط��رح  ل��ه��ذا  طبقا  و 
من  ر�شيد  على  ريا�شية  اأو  ريا�شي 
امل�شابقة  يف  لرتتيبه  طبقا  ال��ن��ق��اط 
جتميع  يتم  اأن  على  يخو�شها  ال��ت��ي 
ه����ذه ال��ن��ق��اط ل��ري��ا���ش��ي��ي ك���ل بعثة 
البعثة  البطولة لتح�شل  م�شاركة يف 
على  النقاط  باأكرب عدد من  الفائزة 
التتويج اخلا�س الذي ابتكره االحتاد 
الدويل كنوع من التحفيز اإ�شافة ملنح 
كاأ�س اأي�شا للبعثتني �شاحبتي املركز 

الثاين والثالث يف جدول النقاط.
الفائزون  ال���ري���ا����ش���ي���ون  وي��ح�����ش��ل 
على  الثامن  اإىل  االأول  م��ن  باملراكز 
8 نقاط  ب��واق��ع  ال��ن��ق��اط  ر�شيد م��ن 
وتتناق�س  الذهبية  بامليدالية  للفائز 
لنقطة  ت�شل  حتى  تدريجيا  النقاط 
واح�����دة ل�����ش��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ام��ن يف 

امل�شابقة.
و اإىل جانب حافز النقاط ، �شيح�شل 
الفائزون باملراكز الثمانية االأوىل يف 

على  بالبطولة  م�شابقة  اأو  �شباق  كل 
ج���وائ���ز م��ال��ي��ة ل��ي��ح�����ش��ل ال��ف��ائ��ز اأو 
 70 على  الذهبية  بامليدالية  الفائزة 

األف دوالر و تتناق�س اجلائزة املالية 
دوالر  اآالف   5 اإىل  لت�شل  تدريجيا 

ل�شاحب اأو �شاحبة املركز الثامن.

 ، التتابع  مناف�شات  م�شتوى  على  و 
على  باللقب  الفائز  الفريق  يح�شل 

اجلائزة  وتتناق�س  دوالر  األ��ف   80
حتى ت�شل اإىل 4 اآالف دوالر للفريق 
الفائز باملركز الثامن. و بعد ن�شختني 
غري ر�شميتني يف 1976 و1980 ، 
اأقيمت الن�شخة الر�شمية االأوىل من 
ب���ط���والت ال���ع���امل الأل���ع���اب ال���ق���وى يف 
عام  هل�شنكي  الفنلندية  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال�شرقية  اأملانيا  بها  وف��ازت   1983
بالن�شخة  اأي�شا  التي توجت  و  حينها 

الثانية يف 1987 .
الثالثة فر�شت  الن�شخة  و بداية من 
الواليات املتحدة هيمنتها على األقاب 
الهيمنة  ه��ذه  تك�شر  ومل   ، البطولة 
الثامنة عام  الن�شخة  �شوى رو�شيا يف 
2001 وكينيا يف الن�شخة ال�15 عام 

. 2015
األقاب  على  ا�شتحواذها  جانب  اإىل  و 
ن�شخة �شابقة للبطولة   17 من   13
الن�شيب  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  متتلك 
تاريخ  يف  امل���ي���دال���ي���ات  م����ن  االأك�������رب 
ك���ان ع��ل��ى م�شتوى  ����ش���واء  ال��ب��ط��ول��ة 
امليداليات املتنوعة "381 ميدالية" 
ذهبية  ميدالية   170" الذهبية  اأو 
الثاين  امل���رك���ز  يف  ك��ي��ن��ي��ا  وت����اأت����ي   ..
بر�شيد 151 ميدالية متنوعة منها 

ذهبية. ميدالية   60
�شابقة  ن�����ش��خ��ة   17 م������دار  ع���ل���ى  و 

جدول  يف  ا�شمها  دول���ة   102 دون���ت 
الفوز  البطولة من خال  ميداليات 
مبيدالية واحدة على االأقل ، بانتظار 
الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ن��ه  �شت�شفر  م��ا 

اجلديدة يف االأيام املقبلة.
ال����ري����ا�����ش����ي����ني  م���������ش����ت����وى  ع����ل����ى  و 
ال����ع����داء  ي��������زال  وال����ري����ا�����ش����ي����ات ال 
اجل����ام����اي����ك����ي اأو�������ش������ني ب�����ول�����ت هو 
ال���رج���ال ح�شدا  ال��ري��ا���ش��ي��ني  اأك����ر 
البطولة  ت����اري����خ  يف  ل���ل���م���ي���دال���ي���ات 
بر�شيد 14 ميدالية متنوعة "  11 
واحدة"  وبرونزية  وف�شيتان  ذهبية 
علما باأنه اعتزل عقب ن�شخة 2017 

.
تتفوق   ، الريا�شيات  م�شتوى  وعلى 
التي  فيليك�س  األ��ي�����ش��ون  االأم��ري��ك��ي��ة 
 13" متنوعة  ميدالية   18 ح�شدت 
وبرونزيتان"،  ف�����ش��ي��ات  و3  ذه��ب��ي��ة 
وت�شتطيع فيليك�س حت�شني ر�شيدها 
الن�شخة  خ�����ال  م����ن  ال���������ش����دارة  يف 
اإذا �شاركت �شمن  املرتقبة يف يوجني 
ال��ف��ري��ق االأم���ري���ك���ي يف ���ش��ب��اق 4 × 
400 مرت تتابع خمتلط بعدما وقع 
يف  للم�شاركة  موؤخرا  االختيار  عليها 
ع��دم جناحها يف  رغ��م  الن�شخة  ه��ذه 
املوؤهلة  االأمريكية  الت�شفيات  اجتياز 

للبطولة.

و�شكل بولت وفيليك�س واجهة مثالية 
ومناف�شات  ال��ع��امل  لبطوالت  مميزة 
األعاب القوى على مدار �شنوات طويلة 
اأن تبداأ رحلة البحث عن وجوه  قبل 
جديدة قادرة على ا�شتكمال ما قدمه 

بولت وفيليك�س الألعاب القوى.
و ق��د مت��ن��ح ال��ن�����ش��خ��ة اجل���دي���دة من 
ال��ب��ط��ول��ة الأل��ع��اب ال��ق��وى م��ا تبحث 
ع��ن��ه يف ظ���ل م�����ش��ارك��ة ال���ع���دي���د من 
الرنويجي  م��ث��ل  امل��م��ي��زي��ن  ال��ن��ج��وم 
الرقم  ���ش��اح��ب  واره������ومل  ك��ار���ش��ن 
القيا�شي العاملي يف �شباق 400 مرت 
اإيلني  اجلامايكية  وال��ع��داءة  حواجز 
 100 بذهبيتي  ال��ف��ائ��زة  طوم�شون 
العام  اأوملبياد طوكيو  و200 مرت يف 
اجلديدة  البطولة  ت�شهد  و  املا�شي. 
ال��ك��ي��ن��ي��ة هيلني  ال����ع����داءة  م�����ش��ارك��ة 
 5000 الفائزة بلقب �شباق  اأوبريي 
مرت يف كل من الن�شختني املا�شيتني 
وجنم القفز بالزانة ال�شويدي اأرماند 
دوبانت�س "22 عاما" الذي جنح يف 
لاأ�شطورة  القيا�شي  الرقم  حتطيم 
العامل  بطولة  خ��ال  بوبكا  �شريجي 
وهناك  ال�����ش��االت..  داخ���ل   2020
اأي�����ش��ا ال���ع���داء ال��ك��ن��دي اأن������دري دي 
 200 �شباق  بذهبية  الفائز  جرا�شي 

مرت يف اأوملبياد طوكيو.

مب�ساركة 2000 ريا�سي وريا�سية.. مونديال القوى ينطلق اليوم بن�سخة تاريخية يف اأوريجون

•• برمنجهام-وام: 

نفذ منتخبنا الوطني للجوجيت�شو 
اأم�س  ال����وزن ال��ر���ش��م��ي��ة  اإج������راءات 
الرابعة  ال�شاعة  متام  يف  اخلمي�س 
برمنجهام"  مدينة  بتوقيت  م�شاء 
ال���واح���دة ���ش��ب��اح اجل��م��ع��ة بتوقيت 
يف  اأالب�����ام�����ا  والي������ة  يف  اأبوظبي" 
االأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
مناف�شات  الن����ط����اق  ا����ش���ت���ع���دادا 
العاملية   االأل����ع����اب  ب������دورة  ال��ل��ع��ب��ة 
ال���ي���وم اجل��م��ع��ة وغ�����دا ال�����ش��ب��ت يف 
فئات الرجال وال�شيدات. وي�شارك 
5 العبني  ب����  االإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
عبداهلل،  ب��ل��ق��ي�����س  ه����م؛  والع���ب���ات 
و�شما الكلباين، وحممد ال�شويدي، 
وحممد العمري، وفي�شل الكتبي.

تدريبية  ح�شة  املنتخب  واأج����رى 
امل��درب رامون  اإ���ش��راف  اأم�س حتت 
ل��ي��م��و���س، وامل���درب���ة ب��ول��ي��ان��ا الجو، 
والتفاوؤل  بالثقة  اأج��واء مفعمة  يف 
كل  التدريبات  معهم  ح�شر  حيث 
م��ن م��ب��ارك امل��ن��ه��ايل رئ��ي�����س بعثة 
البحري  وط������ارق  اجل��وج��ي��ت�����ش��و، 

مدير عام رابطة اأبوظبي ملحرتيف 
الاعبون  وت��ع��اه��د  اجلوجيت�شو، 
ع���ل���ى ب�����ذل ك����ل اجل���ه���د م����ن اأج����ل 
بالبطولة،  ك��ب��ري  اإجن�����از  حت��ق��ي��ق 
ال�����ذي حققته  ل����اإجن����از  ت���ع���زي���زا 
الن�شخة  يف  اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة 
 2017 االأخ�����رية يف ب��ول��ن��دا ع���ام 
بح�شول النجم في�شل الكتبي على 
وف�شية  ك��ج��م،   85 وزن����ه  ذه��ب��ي��ة 
اإجناز  اأف�شل  وه��و  املفتوح،  ال���وزن 
حت��ق��ق ل��ري��ا���ش��ة االإم�����ارات يف هذا 

املحفل العاملي الكبري.
هاتفيا  ات�������ش���اال  ال��ب��ع��ث��ة  وت��ل��ق��ت 
عبداملنعم  �شعادة  من  االأول  اأم�س 
ال���ه���ا����ش���م���ي رئ���ي�������س االحت�����ادي�����ن 
النائب  واالآ�����ش����ي����وي  االإم������ارات������ي 
ال����دويل،  االحت�����اد  ل��رئ��ي�����س  االأول 
البدنية  احلالة  على  اطماأن  حيث 
وال����ذه����ن����ي����ة ل���اع���ب���ي والع����ب����ات 
املنتخب، وطالب اجلميع بالرتكيز 
لتحقيق اإجناز مميز ي�شل بريا�شة 
التتويج،  اإىل من�شات  اجلوجيت�شو 
ويرفع علم الدولة يف هذا احلدث 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي���ق���ام حت���ت مظلة 

اللجنة االأوملبية الدولية، وي�شارك 
والع���ب���ة من  الع����ب   3600 ف��ي��ه 

العامل. حول  دولة   100
اأك����د ف��ي�����ش��ل الكتبي  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
و�شاحب  الوطني  منتخبنا  ق��ائ��د 
اأف�����ش��ل اإجن����از ل��ري��ا���ش��ة االإم����ارات 
ا�شتعد  املنتخب  اأن  ال��دورة  يف تلك 
للمناف�شات من خال  ب�شكل جيد 
ا�شتمر  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي  املع�شكر 
لو�س  م���دي���ن���ة  يف  ك����ام����ا  ����ش���ه���را 
اأجنلو�س يف والية كاليفورنيا، واأن 
الرتكيز واالإ�شرار والعزمية و�شل 
االأق�شى  احل�����د  ع���ن���د  م���ع���دالت���ه���ا 

لتقدمي  وال����اع����ب����ات  ل���اع���ب���ني 
يف  اللعبة  تطور  مب��دى  يليق  اأداء 

مكانة  اإىل  وو���ش��ول��ه��ا  االإم�������ارات 
ظل  يف  �شيما  وال  عامليا،  مرموقة 

التي  والعاملية  القارية  االجن���ازات 
ال�شنوات  م������دار  ع���ل���ى  ح��ق��ق��وه��ا 

خمتلف  :" االأم���ر  وق���ال  املا�شية. 
هذه املرة عن الن�شخة املا�شية التي 
�شاركت فيها يف بولندا عام 2017، 
5 الع��ب��ني والعبات  ي��وج��د  ح��ي��ث 
االإم�������������ارات يف احل�����دث  مي���ث���ل���ون 
ه���ذه امل�����رة، ك��ل��ه��م اأب���ط���ال قاريني 
برمنجهام  اإىل  وج���اءوا  وع��امل��ي��ني، 
����ش���ع���ار احل���������ش����ول على  راف����ع����ني 
التتويج،  من�شات  و�شعود  الذهب 
كما اأن ريا�شة اجلوجيت�شو �شهدت 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ك��ب��رية يف االإم�����ارات 
االأخرية،  اخلم�س  ال�شنوات  خال 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  دع����م  ب��ف�����ش��ل 
وا�شرتاتيجية وجهود جمل�س اإدارة 
اللعبة،  وت��ط��وي��ر  ن�شر  يف  االحت���اد 
و�شناعة االأبطال والبطات، حتى 
اأك����رب مطور  اأ���ش��ب��ح��ت االإم�������ارات 
لهذه الريا�شة يف العامل باعرتاف 

االحتاد الدويل للعبة".
اأن  في�شل:" ن���درك مت��ام��ا  وت��اب��ع 
ظل  يف  �شهلة  تكون  ل��ن  املناف�شات 
وج�����ود الع���ب���ني والع���ب���ات اأق���وي���اء 
تاأهلوا  العامل،  ق��ارات  من خمتلف 
ن��ت��ي��ج��ة ح�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى امل���راك���ز 

وعاملية،  قارية  بطوالت  يف  االأوىل 
كاف،  ب�شكل  باأنف�شنا  نثق  ولكننا 
وقمنا مع اجلهاز الفني للمنتخب 
املناف�شني  لعب  اأ���ش��ال��ي��ب  ب��درا���ش��ة 
ا�شتعداد  ول����دي����ن����ا  امل���ح���ت���م���ل���ني، 
ال�شيناريوهات،  كافة  مع  للتعامل 
على  التوفيق  يحالفنا  اأن  ونتمنى 
اأكد خواكيم  الب�شاط". من جهته 
ث����وم����ف����ارت م����دي����ر ع������ام االحت������اد 
الدويل للجوجيت�شو اأنه مت جتهيز 
املناف�شات  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ال�������ش���ال���ة 
ال���ن���زاالت  واأن  �����ش����ورة،  ب��اأف�����ش��ل 
�شتقام على ب�شاطني ب�شكل متوازي 
مناف�شات  يف   ، نف�شه  التوقيت  يف 
واال�شتعرا�س"  ن��ي��وازا،   - ال��ق��ت��ال 
دوا". وقال مناف�شات اجلوجيت�شو 
95 العبا  ب��ه��ا ح����وايل  ���ش��ي�����ش��ارك 
يومني،  ع��ل��ى  و���ش��ت��ق��ام  والع����ب����ة، 
االأول  اليوم  تخ�شي�س  يتم  بحيث 
48، و57،  للفئات حتت  اجلمعة، 
و  و69،  ل��ل�����ش��ي��دات،  ك��ج��م،  و63 
بينما  للرجال،  كجم   85 و   ،  77
الثاين   ال��ي��وم  مناف�شات  تخ�ش�س 

ال�شبت لفئة الوزن املفتوح.

منتخبنا الوطني للجوجيت�سو قام باإجراءات الوزن الر�سمية للم�ساركة يف دورة االألعاب العاملية اليوم

•• دبي-وام:

اجلديد  املو�شم  قرعة  اجلمعة  اليوم  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  رابطة  جت��ري 
وكاأ�س  القدم  لكرة  للمحرتفني  اأدن��وك  دوري  من  لكل   ،2023-2022
ُحب مبدينة خورفكان  ال�ُشّ ا�شرتاحة  االإ�شامي، وذلك يف  اأبوظبي  م�شرف 

يف اإمارة ال�شارقة.
"القرعة  ال��ذك��ي  االإل��ك��رتوين  القرعة  ن��ظ��ام  تطبيق  على  ال��راب��ط��ة  تعتمد 

االإلكرتونية"، التي �شبق اأن طبقتها يف املو�شم املا�شي وفق املبادرات النابعة 
من ا�شرتاتيجية الرابطة 2020-2030، يف تطبيق اأعلى املعايري واأ�شاليب 

االبتكار والتطور يف كافة اجلوانب التنظيمية مل�شابقات املحرتفني.
على  للمحرتفني،  اأدن��وك  دوري  ملرا�شم  االإلكرتونية  القرعة  تطبيق  ويتم 
غرار النظام املعتمد يف دوريات عاملية كربى ويعتمد النظام االإلكرتوين على 
-2021 املا�شي  املو�شم  يف  الفرق  ترتيب  وفق  االأول،  باملقام  فنية  معايري 
2022، من خال توزيع املباريات باأق�شى درجة تنظيم ممكن، وفق �شروط 

خمتلفة اأخرى.
و تراعي القرعة االإلكرتونية موازنة املباريات املهمة، بواقع مباراتني كحد 
اأق�شى يف كل جولة، ولن يلعب اأي فريق اأكر من مباراتني متتاليتني داخل 

اأو خارج ملعبه، مع مراعاة مواعيد املباريات يف نف�س املدينة.
و ت�شمن القرعة االإلكرتونية يف الدور االأول اأن يخو�س كل فريق 6 مباريات 
على ملعبه و7 مباريات خارجه اأو العك�س على االأقل، مع منح كل فريق راحة 

بني كل مباراتني. االأقل  على  اأيام   3

ال���دور االأول من  اأب��وظ��ب��ي االإ���ش��ام��ي، تقام م��واج��ه��ات  ك��اأ���س م�شرف  و يف 
ي�شارك  اأن  على  النهائي،  ربع  اإىل  لل�شعود  املغلوب  خ��روج  بنظام  مباراتني، 
فريقا العني و�شباب االأهلي مبا�شرة يف ربع النهائي ، كون العني حامل اللقب 
االإ�شامي،  اأبوظبي  اأدن��وك للمحرتفني وكاأ�س م�شرف  يف م�شابقتي دوري 

و�شباب االأهلي هو و�شيف كاأ�س م�شرف اأبوظبي االإ�شامي.
و تقام مناف�شات ربع النهائي ون�شف النهائي من مباراتي ذهاب واإياب اأي�شاً، 

فيما يقام النهائي من مباراة واحدة.

اليوم.. رابطة املحرتفني جتري قرعة املو�سم الكروي اجلديد يف »ا�سرتاحة ال�سحب«

•• اأبوظبي-وام:

مع توا�شل ا�شتعدادات االأندية للمو�شم اجلديد يف دوري اأدنوك للمحرتفني 
عقود  جتديد  عملية  طغت  املقبل،  �شبتمرب  يف  ينطلق  وال���ذي  ال��ق��دم  لكرة 
االأندية ل�شم العبني جدد خال فرتة االنتقاالت  الاعبني على حتركات 

ال�شيفية احلالية.
الإبرام  �شعيها  م��ن  اأك��ر  العبيها  عقود  بتجديد  االأن��دي��ة  معظم  اهتمت  و 
�شفقات جديدة، يف خطوة يعتربها املحللون دعما ال�شتقرار هذه الفرق قبل 

انطاقة املو�شم اجلديد.
عقود  جتديد  على  حر�شا  االأك��ر  وال��وح��دة  وعجمان  ال�شارقة  اأندية  كانت 
و�شباب  العني  اأن��دي��ة  عمدت  و  احل��ايل  ال�شيفي  املريكاتو  خ��ال  الاعبني 

االأهلي والن�شر اإىل االجتاه نف�شه.
وهم  العبيه  من   9 عقود  جتديد  عن  ب��االإع��ان  القائمة  عجمان  ت�شدر  و 
ومريال  اإ�شماعيل  حممد  املدافعون  و  الرحمن  عبد  ح�شني  الو�شط  الع��ب 
وعبد الرحمن اأحمد راكان وعبد اهلل �شالح، والعب االرتكاز بال يو�شف ، 
وجتديد ا�شتعارة املدافع �شعيد �شليمان، من نادي �شباب االأهلي ملو�شم واحد، 

واحلار�س علي احلو�شني.
و اأعلن ال�شارقة جتديد عقود 6 من العبيه هم عبد اهلل احلمادي ملو�شمني، 
�شالح  واحل�شن  موا�شم،  ل�3  حممد،  دروي�س  واحل��ار���س  ال�شنحاين،  وعلى 

ملو�شمني، وكل من �شامل �شلطان وحممد عبد البا�شط ل�3 موا�شم.
ملو�شمني  الرفاعي  اهلل  عبد  املدافعني  عقود  جتديد  عن  الوحدة  اأعلن  كما 
يف  ملو�شمني  خمي�س  حممود  االأي�شر  الظهري  و  واح��د  ملو�شم  جمعة  وفار�س 

املو�شم  للوحدة يف  بعدما لعب جمعة  الن�شر  ن��ادي  دائ��م من  انتقال  �شفقة 
املا�شي على �شبيل االإعارة.

و اأعلن العني عن جتديد عقدي خالد البلو�شي ويحيى نادر حتى 2026، 
وج���دد ���ش��ب��اب االأه��ل��ي ع��ق��دي ي��و���ش��ف ج��اب��ر مل��و���ش��م واح���د وحم��م��د مرزوق 

ملو�شمني.
اأحمد وحممد فوزي،  الن�شر عن جتديد عقود العبيه طارق  نادي  اأعلن  و 
واأعلن  ق��ادم��ة،  موا�شم  ل�3  ال��ف��ردان  حبيب  العبه  عقد  كلباء  احت��اد  وج��دد 

خورفكان جتديد عقد حمرتفه الربازيلي رافاييل دودو.
االإمارات  ومنتخب  الو�شل  الع��ب  را�شد  اإ�شماعيل  الريا�شي  املحلل  اأك��د  و 
ال�شابق، اأن كل ناد اأكر دراية مب�شلحته وهدفه الذي يبحث عنه يف املو�شم 
اال�شتقرار  اأج��ل  فعليا من  تاأتي  الاعبني  عقود  واأن عملية جتديد  القادم، 

املو�شم  خ��ال  بالتميز  ال��اع��ب��ون  ه���وؤالء  ات�شم  اإذا  خا�شة  للفريق،  الفني 
املن�شرم، وهي نظرة فنية مهمة داعمة للفريق.

املقبل حيث تدخل  املو�شم  اإيجابي على  تاأثري  االأم��ر  لهذا  يكون  اأن  توقع  و 
اأكرب بني الاعبني لتحقيق  ا�شتقرار كبري وتناغم  املباريات ولديها  الفرق 
�شباب  لنادي  ال�شابق  التنفيذي  وامل��دي��ر  الريا�شي  املحلل  ق��ال  و  االأف�شل. 
االأهلي اأحمد حماد اإن االجتاه لتجديد العقود اأكر من االهتمام بالتعاقدات 
الفريق،  اأج��رى تغيريات كبرية يف  ال��ذي  الو�شل  ن��ادي  با�شتثناء   ، اجلديدة 
التي حققت مراكز  الفني لاأندية خا�شة  اإيجابية لا�شتقرار  يعد ظاهرة 

متقدمة املو�شم املا�شي مثل ال�شارقة والوحدة.
و اأ�شار حماد اإىل اأن فرتة املع�شكرات اخلارجية التي تنطلق حاليا �شيكون لها 

دور يف هذا االأمر �شواء من ناحية ا�شتمرار بع�س الاعبني اأو تغيريهم.

جتديد عقود الالعبني ي�سيطر على املريكاتو ال�سيفي لدوري اأدنوك
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اىل  النتقاله  متهيدا  لندن  اىل  كوليبايل  كاليدو  ال�شنغايل  املدافع  و�شل 
نادي ت�شل�شي بح�شب ما ذكرت ال�شحف االنكليزية اأم�س اخلمي�س.

وك�شفت ال�شحف بان كوليبايل 31- عاما- الذي يلعب يف �شفوف نابويل 
قيمة  ان  اىل  م�شرية  ���ش��ن��وات  ارب���ع  مل��دة  ع��ق��دا  �شيوقع   ،2014 ع��ام  منذ 

ال�شفقة �شتكون حوايل 40 مليون يورو.
وا�شافت بان كوليبايل �شيخ�شع للفح�س الطبي متهيدا لتوقيع العقد ثم 
االن�شمام مبا�شرة اىل فريقه الذي يع�شكر حاليا يف لو�س اجنلي�س خلو�س 

�شل�شلة من املباريات التجريبية ا�شتعدادا للمو�شم املقبل.

وك�شفت ال�شحف اي�شا بان ت�شل�شي بات قريبا من احل�شول على خدمات 
املدافع الهولندي نايثان اأكي من مان�ش�شرت �شيتي يف االيام املقبلة.

ت��وخ��ل م��ن خ��ال التعاقد مع  ت��وم��ا���س  وي��ح��اول م���درب ت�شل�شي االمل���اين 
انتونيو روديغر اىل  التي تركها رحيل االملاين  الثغرة  واأكي �شد  كوليبايل 
بر�شلونة  اىل  كري�شتن�شن  اندريا�س  والدمناركي  اال�شباين  مدريد  ري��ال 

اال�شباين اي�شا.
وكان ت�شل�شي عزز �شفوفه بجناح مان�ش�شرت �شيتي رحيم �شرتلينغ االأربعاء 

وحلق بالفريق اىل لو�س اجنلي�س.

كوليبايل على م�سارف التوقيع لت�سل�سي

•• دبي-الفجر:

اأحمد  �شعيد  الع�شري  �شعادة  اأق���ام 
ال���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري دول�����ة االإم�������ارات 
اململكة  ل������دى  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
املغربية، ماأدبة غداء لبعثة منتخبنا 
ال��وط��ن��ي ل��ل�����ش��ب��اب ل���ك���رة ال���ق���دم يف 
مع�شكر املغرب. واأ�شادت بعثة املنتخب 
�شفارة  تقدمه  الذي  الكبري  بالدعم 
ال�����ش��ب��اب، وثمنت  مل��ن��ت��خ��ب  ال���دول���ة 
متابعة  على  ال�شفري  �شعادة  حر�س 
لبع�س  ح�شوره  عن  ف�شًا  البعثة، 

فعاليات املنتخب خال املع�شكر.
ي��ون�����س ع��ب��دال��رح��م��ن املدير  وق����دم 
الكرة  احت��اد  درع  للمنتخب  االإداري 

التذكارية اإىل �شعادة ال�شفري.

ي�����رف�����ع مم���ث���ل���و األ������ع������اب ال����ق����وى 
العربية يف الن�شخة الثامنة ع�شرة 
يوجني  يف  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  م����ن 
الغلة من  رف��ع  االأمريكية، حت��دي 

املعدن النفي�س.
الن�شختني  العرب يف  وراوح ر�شيد 
بذهبيتني  م���ك���ان���ه  االأخ������ريت������ني 
وف�����ش��ي��ت��ني وث����اث ب���رون���زي���ات يف 
اأربع  طريق  ع��ن   2019 ال��دوح��ة 
والبحرين  امل�شيفة  دول هي قطر 
وذهبيتني  واجل�����زائ�����ر،  وامل����غ����رب 
وف�شيتني وبرونزيتني قبل �شنتني 

يف لندن.
ال�شويدية  غوتبورغ  ن�شخة  وكانت 
للريا�شيني  االأف�شل   1995 عام 
امليداليات،  ع��دد  م��ن حيث  ال��ع��رب 
الأنها �شهدت ح�شولهم على ثاث 
الف�شيات،  م���ن  وم��ث��ل��ه��ا  ذه��ب��ي��ات 

اإ�شافة اىل برونزيتني.
ن��اح��ي��ة الذهبيات  اأم���ا االب����رز م��ن 
فكانت باري�س عام 2003 مع اأربع 
الن�شخة  يف  ذات��ه  واالأم���ر  ذهبيات، 

التالية يف هل�شنكي.
وي��ت�����ش��در امل���غ���رب ق��ائ��م��ة ال����دول 
امليداليات  عدد  حيث  من  العربية 
ذه���ب���ي���ات   10 ب���ي���ن���ه���ا   30 م�����ع 
�شباق  يف  غ���ري���ب  جل�����واد  اآخ����ره����ا 
 ،2005 ه��ل�����ش��ن��ك��ي  يف  امل����اراث����ون 
ميداليات   13 مع  البحرين  يليه 
للعداءة  اآخرها  ذهبيات  �شت  بينها 
 400 �شباق  يف  نا�شر  عيد  �شلوى 
اجلزائر  ث��م   ،2019 ق��ط��ر  يف  م 
�شت  بينها  ميداليات   10 بر�شيد 
بر�شيد  ف��ق��ط��ر  اآخ���ره���ا،  ذه��ب��ي��ات 
اأربع ذهبيات  ت�شع ميداليات بينها 
اآخرها ملعتز بر�شم يف الوثب العايل 

على ا�شتاد خليفة يف الدوحة.
االأ�شواأ هي االوىل  الن�شخة  وتبقى 
يف هل�شنكي عام 1983 بربونزية 
مو�شكو  ن�����ش��خ��ة  ت��ل��ي��ه��ا  واح��������دة، 
2013 التي اكتفى خالها العرب 

بف�شية وبرونزية.
ال���ع���رب �شهلة  ت���ك���ون م��ه��م��ة  ول����ن 
جم��ددا يف رفع حتدي زي��ادة الغلة 
الذهبية يف ن�شخة واحدة وا�شتعادة 
اأجماد بداية االألفية الثالثة، وذلك 
يف ظل العدد القليل من امل�شاركني 
والتي  العربية  املنتخبات  الأغ��ل��ب 
كانت اإىل زمن قريب يقام لها وال 
�شبيل  على  ال�شعودية  مثل  يقعد 
امل��ث��ال ال احل�����ش��ر، ف�����ش��ا ع��ن اأن 
اأك���ره���م م��غ��م��ور وي��خ��و���س غمار 
يف  االأوىل  للمرة  العاملية  البطولة 

م�شريته.
حم�شورة  العربية  االآم���ال  وتبقى 
بحفنة من االأبطال الذين فر�شوا 
االأعوام  يف  امل�شمار  على  اأنف�شهم 
امل��ا���ش��ي��ة اأب���رزه���م ال��ق��ط��ري معتز 

بر�شم واملغربي �شفيان البقايل.
وتعول قطر على معتز بر�شم حامل 
والدوحة   2017 ل��ن��دن  ذهبيتي 
لكن  ط��وك��ي��و،  واأومل��ب��ي��اد   2019
ابتعد  �شهلة النه  تكون  مهمته لن 

عن املاعب لفرتة طويلة.
ع����ام����اً- عن   -31 ب��ر���ش��م  وغ�����اب 
بامليدالية  تتويجه  منذ  املناف�شات 
الذهبية يف اأوملبياد طوكيو منا�شفة 
مع االيطايل جامناركو تامبريي، 
الدوحة،  ل��ق��اء  يف  ي��ظ��ه��ر  اأن  ق��ب��ل 
املرحلة االأوىل من الدوري املا�شي 
عندما حّل ثانياً )2.30 م( خلف 
وو  �شانغهيوك  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري 

املا�شي. اأيار-مايو  م" يف   2.33"
امل�����ري املدير  وق�����ال خ���ال���د را����ش���د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���احت���اد ال��ق��ط��ري يف 
القطرية  االأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث 
متت  بر�شم  حت�شريات  اإن  "قنا" 
وف��ق م��ا ه��و خمطط ل��ه��ا، و�شارت 
كما هو معتاد قبيل امل�شاركة يف اأية 
االأوملبي  البطل  وا���ش��ف��اً  منا�شبة، 
يعرف  كي  يكفي  مبا  ب�"املحرتف 
اأي���ن مي�شي، وي��ع��رف ال��ه��دف من 
بها"،  ي�شارك  كل تظاهرة ريا�شية 
اأن االحت����اد ال ي�شع  ع��ل��ى  م�����ش��دداً 
ال�����ش��غ��وط م��ن خ���ال رف���ع �شقف 

التوقعات.
غزال  الدين  جمد  ال�شوري  ميني 
 ،2017 ل��ن��دن  ب��رون��زي��ة  �شاحب 

الن�شخة  خيبة  بتعوي�س  النف�س 
املركز  يف  ح����ل  ع���ن���دم���ا  االخ�������رية 
ال�25 واأوملبياد طوكيو الذي اأنهاه 

يف املركز التا�شع ع�شر.
على  ال���ب���ن���اء  اىل  غ�����زال  وي��ط��م��ح 
ال���ع���اب  دورة  ب��ف�����ش��ي��ة  ت���ت���وي���ج���ه 
املتو�شط التي اأقيمت ال�شهر املا�شي 

يف مدينة وهران اجلزائرية.
اأف�شل  اأح������د  ح���ق���ق  غ������زال  وك������ان 
 2019 ال����ع����ام  م���وا����ش���م���ه خ�����ال 
ني�شان- يف  الآ�شيا  بطا  بتتويجه 

ال���دوح���ة متخطيا  م��ن��ه يف  اأب���ري���ل 
ارتفاع 2،31 م، قبل اأن يحقق اأول 
ف���وز ل��ه يف ال����دوري امل��ا���ش��ي خال 
م�شريته وحتديدا يف لقاء لندن يف 
 2،30 م�شجا  متوز-يوليو،   21

م.
واحدة  ميدالية  ���ش��وري��ا  واأح����رزت 
وك���ان���ت ذهبية  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف 
امل�شابقة  من ن�شيب غادة �شعاع يف 
ال�شويدية  غوتبورغ  يف  ال�شباعية 

عام 1995.
ف���ر����س ال���ب���ق���ايل ن��ف�����ش��ه جن��م��ا يف 
منذ  م�����وان�����ع  م  االف   3 ����ش���ب���اق 
االأخرية  الن�شخة  برونزية  اح��رازه 
توَّجها   ،2019 ع���ام  ال��دوح��ة  يف 
ال�شيف  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  بذهبية 
املا�شي عندما اأ�شبح اأول عداء غري 

كيني يحرز اللقب منذ 1980.
اأن����ه مي��ن��ي النف�س  واأك����د ال��ب��ق��ايل 
باإ�شافة اللقب العاملي اإىل االأوملبي 
"اأنا على بعد ايام قليلة من بطولة 

ب�شكل  ب��داأت  وا�شتعداداتي  العامل، 
باملركز  ف������وزي  خ�����ال  م����ن  ج���ي���د 
�شمن  ال����رب����اط  ل���ق���اء  يف  االأول 
اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  املا�شي"  ال������دوري 
امل�شافة  يف  توقيت  اأف�شل  حتقيقه 

هذا املو�شم "7:58.28 دقائق".
الذي  ع���ام���اً  ال�26  اب���ن  واأ����ش���اف 
مونديال  يف  ال�شباق  بف�شية  ت��وج 
يف لندن "بعدها دخلت يف   2017
مع�شكر تدريبي يف مدينة اإيفران. 
"على  احلمدهلل لدي طموح وعزم 
الذهاب اىل يوجني" واأناف�س على 
البطولة  لهذه  الذهبية  امليدالية 
التي �شراحة انتظرتها منذ فرتة 

طويلة".
موانع  م  اآالف   3 ���ش��ب��اق  وي�����ش��ه��د 

م���������ش����ارك����ة ال���ت���ون�������ش���ي���ني اح���م���د 
اجل����������زي����������ري وحم��������م��������د اأم���������ني 
تون�شيني  اأرب��ع��ة  ب��ني  اجل��ه��ي��ن��اوي 
حممد  ج���ان���ب  اىل  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
فار�س اجلا�شي "400 م" وعبد 

ال�شام عيوين "800 م".
التي �شعدت  االأخ��رية  امل��ّرة  وتعود 
ف���ي���ه���ا ت����ون���������س، ����ش���اح���ب���ة ث���اث 
مبعدل  امل���ون���دي���ال  يف  م��ي��دال��ي��ات 
واح����دة م��ن امل���ع���ادن ال��ث��اث��ة، اىل 
م��ن�����ش��ة ال���ت���ت���وي���ج ل��ن�����ش��خ��ة بكني 
حبيبة  ف�������ش���ي���ة  ع�����رب   2015
علما  موانع  م  االف   3 يف  لغريبي 
دايغو  ب��ال��ذه��ب��ي��ة يف  ان��ه��ا ظ��ف��رت 

.2011
تاألقت العداءة وينفريد يايف خال 
امل��و���ش��م احل���ايل يف ���ش��ب��اق 3 االف 
توقيت  اأف�����ش��ل  و�شجلت  م��وان��ع  م 
لقاء  يف  دق���ي���ق���ة   8.56:55"

باري�س املا�شي".
البحريني  رئي�س االحت��اد  واأو���ش��ح 
حم��م��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ب���ن جال 
اأن ي���ايف م��ر���ش��ح��ة خل��ط��ف اإح���دى 
امل�شتوى  ب��ع��د  امل��ل��ون��ة  امل��ي��دال��ي��ات 
امل��ت��م��ي��ز وال����رق����م اجل���دي���د ال���ذي 
من  "هدفنا  م�����ش��ي��ف��ا  اأح�����رزت�����ه، 
من�شة  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ود  امل�������ش���ارك���ة 
التتويج وخطف امليداليات امللونة، 
القوى  األ�����ع�����اب  اأ����ش���ب���ح���ت  ح���ي���ث 
�شعبا  رق���م���ا  ت�����ش��ك��ل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
والقاري  االإقليمي  ال�شعيد  على 

والعاملي واالأوملبي".
ب�����ش��ن��ت حميدة  امل�����ش��ري��ان  ف��ر���س 
نف�شيهما  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  واإي���ه���اب 
جنمني يف دورة املتو�شط من خال 
�شباقي  ب��ذه��ب��ي��ت��ي  االأوىل  ت��ت��وي��ج 

و200 م والثاين بف�شية  م   100
رمي الرمح.

وتطمح حميدة وعبد الرحمن اىل 
عقب  العالية  املعنويات  ا�شتغال 
لتج�شيده،  املتو�شطي  االجناز  هذا 
واإن  العامل  اأخ��رى يف بطولة  م��رة 
�شعوبة  ي�����درك  م��ن��ه��م��ا  ك���ل  ك����ان 
املهمة يف يوجني مع مقارعة جنوم 

عامليني حققوا نتائج الفتة.
عاماً" عن   25" حميدة  واأع��رب��ت 
اال�شفر  باملعدن  الكبرية  �شعادتها 
م�شابة  "كنت  وق��ال��ت  وه����ران،  يف 
قبل البطولة، واأ�شكر كل القائمني 
م��ن اهلل  توفيق  ه��ذا  ال��ع��م��ل،  على 
العامل  لبطولة  ا�شتعداد  واأح�شن 

حيث اأ�شعى لتحقيق ميدالية".
اأع����رب ع��ب��د الرحمن  م��ن ج��ه��ت��ه، 
امليدالية  ���ش��اح��ب  عاماً"   33"
العامل  بطولة  يف  مل�شر  ال��وح��ي��دة 
وهي ف�شية نالها يف بكني 2015، 
للف�شية  "حتقيقي  ارت��ي��اح��ه  ع��ن 
املتو�شط" لي�س االأف�شل  دورة  "يف 
بالن�شبة يل وتركيزي على بطولة 
ال��ع��امل، واأع���د اجل��م��اه��ري بتقدمي 
االأف�����ش��ل يف اأومل��ب��ي��اد ب��اري�����س عام 

."2024
ال��ت��ي ت�شعى اىل  وت��ل��ق��ت اجل��زائ��ر 
منذ  االوىل  للمرة  النفي�س  املعدن 
نال  ع��ن��دم��ا  ب��اري�����س  يف   2003
�شباق  ذهبية  القرين  جابر  �شعيد 
باإ�شابة  موجعة  �شربة  م،   800
العربي  ال��ع�����ش��اري��ة  امل�شابقة  جن��م 
يوجني  يف  وي����ق����وده����ا  ب�����ورع�����دة، 
 30" لهولو  املالك  عبد  املخ�شرم 
�شباق  يف  االخ��ت�����ش��ا���ش��ي  عاما" 

م حواجز.  400

مونديال يوجني.. العرب وحتدي رفع الغلة من املعدن النفي�س 

�سفري الدولة ُيقيم ماأدبة غداء لبعثة اأبي�س ال�سباب

•• دبي-وام:

وق��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة املنحة 
ل�7  االأومل��ب��ي  الت�شامن  جلنة  م��ن  املقدمة  االأومل��ب��ي��ة 
اإعدادهم  بهدف  خمتلفة  احت���ادات   4 م��ن  ريا�شيني 
وتاأهيلهم للم�شاركة يف دورة االألعاب االأوملبية "باري�س 

."2024
اختيارهم  مت  ال���ذي���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م 
واإبراهيم  فطي�س،  ب��ن  �شيف  املنحة  على  للح�شول 
وفاطمة  الرماية،  احت��اد  من  تهلك  ويا�شمني  خليل، 
التايكواندو،  احت��اد  من  علي  اآل  و�شلطان  العبدويل 
والرباعة مي املدين من احتاد رفع االأثقال، والدراج 

يو�شف مريزا من احتاد الدراجات.
�شهد مرا�شم توقيع االتفاقية مبقر اللجنة االأوملبية 
للجنة  التنفيذي  املدير  دروي�س  بن  حممد   ، دب��ي  يف 
الريا�شيني  وب��ع�����س  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ومم��ث��ل��و االحت�����ادات 

املر�شحني للمنحة االأوملبية.
العام  االأم����ني  �شليمان  ب��ن��ت  ع���زة  امل��ه��ن��د���ش��ة  واأك�����دت 

االأوملبية  للجنة  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�شوؤون  امل�شاعد 
تدعم  التي  االتفاقية  ه��ذه  توقيع  اأهمية  الوطنية، 
الريا�شيني يف م�شوارهم نحو التاأهل الأوملبياد باري�س 
بعدما وقع عليهم االختيار من قبل جلنة الت�شامن 
الدولية  الريا�شية  االحت��ادات  مع  بالتن�شيق  االأوملبي 

لكل لعبة.
ع��دد ممكن من  الو�شول الأك��رب  "نطمح يف  و قالت: 
امل�شاركني يف الدورة االأوملبية املقبلة من خال بطاقات 
التاأهل وت�شهم هذه املنحة يف تكثيف اال�شتعداد امل�شبق 
مبا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  الريا�شيني  جلميع 
ي�شمن الو�شول للم�شتويات املن�شودة من اجلاهزية". 
على  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  "حتر�س  واأ���ش��اف��ت: 
انطاقا  الريا�شيني،  تخدم  التي  املمار�شات  تطبيق 
اآل  را�شد  اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ  روؤي��ة �شمو  من 
وت�شخري  ال�شبل،  ك��ل  بتوفري  اللجنة  رئي�س  مكتوم 
الذين يخو�شون  الوطن  اأبناء  اأمام  االإمكانات  جميع 
يف  رايتها  ويرفعون  االإم���ارات  باإ�شم  املناف�شات  غمار 

املحافل كافة".

•• برمنجهام-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت امل���ه���ن���د����ش���ة ع�����زة بنت 
امل�شاعد  ال���ع���ام  االأم�����ني  ���ش��ل��ي��م��ان 
للجنة  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�شوؤون 
االأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة رئ��ي�����س وفد 
العاملية  االألعاب  دورة  يف  االإم���ارات 
بالواليات  ب��رم��ن��ج��ه��ام  م��دي��ن��ة  يف 
منتخبنا  االأم����ري����ك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
اإقامته  مبقر  للدواثلون  الوطني 
الزعابي،  �شعود  م��ن  ك��ا  ي�شم  و 
اأهمية  واأك�����دت  ال��زع��اب��ي  وف���ار����س 
م�����ش��اع��ف��ة اجل���ه���ود وال��ع��م��ل على 
دولة  با�شم  اإيجابية  نتائج  حتقيق 

االإمارات يف املحفل العاملي.
وخ������ا�������س م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال����وط����ن����ي 
يف  االأول  م�����ران�����ه  ل����ل����دواث����ل����ون 
للمناف�شات   ا���ش��ت��ع��داداً  برمنجهام 
امل�شابقة  ت�شهد  و  ال�����ش��ب��ت..  غ���داً 
كم   10 ب��واق��ع  �شباقات   3 اإق��ام��ة 
ل��ل��ج��ري، و40 ل��ل��دراج��ات، ث��م 5 
م�شابقات  بنظام  ع��دو جم���دداً  ك��م 

النخبة، اإذ ت�شهد املناف�شات تواجد 
عاملياً  امل�شنفة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  اأف�����ش��ل 
من  امل�����ش��ارك��ني  ال��اع��ب��ني  ال�شيما 

فرن�شا واإ�شبانيا.

مناف�شات  اجلمعة  اليوم  وتنطلق 
امل��واي تاي و ت�شتمر على م��دار 3 
اأي����ام خ���ال ال��ف��رتة م��ن 15 اإىل 
17 ال�شهر اجلاري وميثلنا رباعي 

الدين  نور  وهم  الوطني  منتخبنا 
�شمري بوزن 63.5 كجم، وحممد 
م��ر���ش��ي ب����وزن 67 ك��ج��م، واأم���ني 
واإليا�س  كجم،   71 ب��وزن  املعت�شم 

حبيب بوزن 81 كجم،.
مناف�شات  اأي�����ش��ا  ال��ي��وم  تنطلق  و 
فيها كل من  اجلوجيت�شو وميثلنا 
كجم،   85 ب����وزن  ال��ك��ت��ب��ي  في�شل 
وحممد ال�شويدي بوزن 69 كجم، 
77 كجم،  ب��وزن  العمري  وحممد 
63 كجم،  و���ش��م��ا ال��ك��ل��ب��اين ب���وزن 

وبلقي�س عبد اهلل يف وزن 48 كم.
اأع�����رب �شعادة  اأخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
رئي�س  ال����ن����ي����ادي  ح����م����ودة  ن�����ش��ر 
للريا�شات  االإم��������������ارات  احت��������اد 
االدارة  اأع�����ش��اء جمل�س  و  اجل��وي��ة 
منتخب  مب�����ش��ارك��ة  �شعادتهم  ع��ن 
التزحلق  و  احل���ر  للقفز  امل��ظ��ات 
على املاء �شمن وفد دولة االإمارات 
امل�شارك يف دورة االألعاب العاملية .. 
وقال : " كان ملنتخبنا �شرف حمل 
علم الدولة يف حفل االفتتاح وهذا 
القافز  احتل  حيث  كثريا  اأ�شعدنا 
الثالث  املركز  قبي�شي  الباري  عبد 
واحتلت  الربونزية  امليدالية  ونال 

زميلته املركز ال�شاد�س ".

منحة اأوملبية لـ7 ريا�سيني منتخب الدواثلون ي�سل مقر اإقامته يف برمنجهام وعزة بنت �سليمان با�ستقباله
لتاأهيلهم الأوملبياد باري�س
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ذك����رت ت��ق��اري��ر اإخ���ب���اري���ة  اأم�����س اخل��م��ي�����س اأن "اأحد 
االأندية ال�شعودية يعر�س 300 مليون يورو للتعاقد 
العب  رون���ال���دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  م��ع 

مان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي".
النجم  م�شتقبل  ح��ول  التكهنات  م��ن  ال��ع��دي��د  وب��ع��د 
ال��ربت��غ��ايل، وم��ن��ه��ا رغ��ب��ة ب��اي��رن م��ي��ون��خ االأمل����اين يف 
�شمه، وهو ما نفاه النادي "البافاري"، تردد اأن اأحد 

االأندية ال�شعودية يرغب يف �شمه، دون الك�شف 
عن ا�شم النادي.

و"تي. الربتغال"  "�شي.اإن.اإن  قناتا  وذك��رت 
يف.اآي" وكذلك �شحيفة اآ�س االإ�شبانية اأم�س 
اخلمي�س، اأن "العر�س ال�شعودي ي�شتهدف 

التعاقد مع رونالدو ملدة مو�شمني".
وي�شتمر عقد رونالدو مع مان�ش�شرت يونايتد 

االإجن���ل���ي���زي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و -ح���زي���ران 
.2023

العمر  م��ن  البالغ  ال���دويل  الربتغايل  النجم  واأب���دى 
37 عاماً رغبته يف موا�شلة اللعب يف م�شابقة دوري 
يف  امل��ق��ررة   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  قبل  قوية 
قطر، والتي من املتوقع اأن تكون اآخر ن�شخة من كاأ�س 
العامل ي�شارك فيها خال م�شريته. وذكرت التقارير 
يورو  مليون   30 دفع  يت�شمن  ال�شعودي  العر�س  اأن 
ال���اع���ب، وح�شول  ان��ت��ق��ال  م��ق��اب��ل 
مليون   125 ع��ل��ى  رون����ال����دو 

يورو يف املو�شم الواحد.
اأن الرقم  اإىل  وجتدر االإ�شارة 
ال��ق��ي��ا���ش��ي ال���ع���امل���ي احل���ايل 
ان����ت����ق����االت  �����ش����ف����ق����ات  يف 
يتمثل  ي����زال  ال  ال��اع��ب��ني 
النجم  ان���ت���ق���ال  ���ش��ف��ق��ة  يف 
الربازيلي نيمار من بر�شلونة 
االإ�شباين اإىل باري�س �شان جريمان 
 222 م��ق��اب��ل  الفرن�شي 

مليون يورو.

را�شفورد،  ماركو�س  يونايتد  مان�ش�شرت  مهاجم  قال 
قيادة  حت��ت  خمتلفة  ج��دي��دة  ل��ب��داي��ة  "يتطلع  اإن����ه 
امل����درب ال��ه��ول��ن��دي اإري����ك ت��ن ه���اغ ب��ع��د م�����ش��رية غري 

موفقة يف املو�شم املا�شي".
وغاب را�شفورد عن بداية املو�شم املا�شي ب�شبب اإ�شابة 
يف الكتف وتراجع م�شتوى اأدائه واأحرز اأربعة اأهداف 
االإجنليزي  ال����دوري  يف  لعبها  م��ب��اراة   25 يف  فقط 
املمتاز، بينما احتل مان�ش�شرت يونايتد املركز ال�شاد�س 
حتت  املو�شم  نهاية  يف  الع�شرين  البطولة  ف��رق  بني 

قيادة املدرب املوؤقت رالف راجننيك.
املنتخب  يف  مكانه  عاماً"   24" را���ش��ف��ورد  فقد  كما 
االإجن��ل��ي��زي اأي�����ش��اً. ومل ي�����ش��ارك ال��اع��ب م��ع فريق 
املدرب غاريث �شاوثغيت منذ املباراة النهائية لبطولة 

اأوروب�����ا ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ف��وز املنتخب 
االإيطايل باللقب.

ل��ل��م��و���ش��م اجلديد  وق���ب���ل م���ب���اراة ودي�����ة ا����ش���ت���ع���داداً 
اأم����ام م��ل��ب��ورن ف��ي��ك��ت��وري االأ����ش���رتايل ق���ال را�شفورد 
"بالن�شبة يل هذه بداية  اأم�س اخلمي�س  لل�شحفيني 

جديدة وهو ما كنت اأتطلع اإليه.
طويلة". عطلة  على  احل�شول  الطبيعي  من  "لي�س 

واأ�شاف را�شفورد "هذه هي املرة االأوىل ايل اأكون فيها 
مع الفريق من البداية "خال اال�شتعداد للمو�شم" 
امل��ع��ت��اد عندما كنت ان�شم  اأف�����ش��ل م��ن  اأن��ن��ي  واأ���ش��ع��ر 

للمنتخب واأعود بعد بداية اال�شتعداد للمو�شم.
واأن��ا جاهز  انطاقة جديدة.  لتحقيق  فر�شة  "هذه 

لانطاق من جديد".
التي  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  45 دقيقة يف  را���ش��ف��ورد  ولعب 
بانكوك  يف   0-4 ليفربول  على  يونايتد  فيها  ف��از 
اأول  االأ�شبوع احل��ايل، وه��ي  �شابق من  يف وق��ت 
املدرب  قيادة  حتت  يونايتد  يخو�شها  مباراة 

اجلديد تن هاغ.
فيكتوري  م��ل��ب��ورن  م��ع  ي��ون��اي��ت��د  و�شيلتقي 

اليوم اجلمعة يف ملعب ملبورن للكريكيت.
امل����درب اجل��دي��د ق���ال را�شفورد  ت��اأث��ري  وع���ن 
"اأول اأ�شبوعني ون�شف االأ�شبوع من التدريبات 
كانت جيدة وحت�شن م�شتوانا كثرياً والفريق اأ�شبح 

اأكر لياقة من املو�شم املا�شي.
اأتطلع  واأن��ا  للتح�شن..  كبري ج��داً  جمال  "هناك 
املباريات  م���ن  امل���زي���د  خل���و����س 

واال�شتعداد للمو�شم".

•• ميالنو-وام:

فيما بداأ ميان بهدوء ا�شتعداداته 
اجل�����ادة ل��رح��ل��ة ال���دف���اع ع���ن لقبه 
االإي��ط��ايل لكرة  ال���دوري  يف بطولة 
ال���ق���دم ، وق���ب���ل ���ش��ه��ر واح�����د على 
ان��ط��اق ف��ع��ال��ي��ات امل��و���ش��م اجلديد 
اأكر من ناد كبري  ، دخل  للبطولة 
يف دائ����رة امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ���ش��م جنم 
رافاييل  الربتغايل  الفريق  هجوم 

لياو.
وا����ش���ت���ع���اد م���ي���ان ل���ق���ب ال������دوري 
االإي���ط���ايل يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي عن 
ج����دارة ب��ع��د ع��ق��د ك��ام��ل ب��ع��ي��دا عن 
الفريق  وح�����ش��م   ، ال��ت��ت��وي��ج  من�شة 
اللقب بعد مناف�شة قوية من جاره 
ان����رت ميان  ال��ع��ن��ي��د  وم��ن��ال��ف�����ش��ه 
بريقه  م��ن  ج��زءا  ميان  لي�شتعيد 

املفقود يف ال�شنوات املا�شية.
وكانت التعاقدات التي اأبرمها باولو 
مالديني املدير التقني للنادي �شببا 
ملن�شة  م���ي���ان  ع�����ودة  وراء  م��ه��م��ا 
ال��ت��ت��وي��ج يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي حيث 
���ش��اه��م م��ال��دي��ن��ي ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
التعاقد مع العبني مثل الربتغايل 
اأف�شل العب  ت��وج بلقب  ال��ذي  لياو 
يف الدوري االإيطايل املو�شم املا�شي 
جريو  اأوليفيه  الفرن�شي  واملهاجم 
قائمة  ت�شدرا  الاعبني  ب��اأن  علما 
املا�شي  امل��و���ش��م  يف  م���ي���ان  ه�����دايف 

بر�شيد 11 هدفا لكل منهما.

ل��ي��او و���ش��ن��ه ال�شغرية  ت��األ��ق  ول��ك��ن 
االأندية  بع�س  دفعت  عاما"   23"
ال�شعي  اإىل  ال���ك���ب���رية  االأوروب�����ي�����ة 
تقارير  اأ���ش��ارت  حيث  معه  للتعاقد 
يف مايو املا�شي اإىل اأن ريال مدريد 
ب�شم  املهتمني  راأ���س  االإ�شباين على 
امللكي  النادي  اإخفاق  لياو لتعوي�س 
كيليان  ال��ف��رن�����ش��ي  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  يف 

مبابي.
وتباينت التقارير حول ما �شيقدمه 
ريال مدريد ل�شم الاعب �شواء من 
خال دخول ماركو اأ�شين�شيو العب 
االإ����ش���ب���اين ���ش��م��ن �شفقة  ال��ف��ري��ق 
مبلغ  ر���ش��د  اأو  م��ي��ان  م��ع  تبادلية 
مايل كبري ل�شم املهاجم الربتغايل 
ال�������ش���اب ال�����ذي خ���ا����س م���ع ميان 
البطوالت  خمتلف  يف  م��ب��اراة   42
هدفا   14 و�شجل  املا�شي  باملو�شم 

و�شنع 12 هدفا لزمائه.
ولكن �شرعان ما تا�شت االأنباء عن 
رغبة ريال مدريد يف �شم الاعب ، 
ورمبا كان هذا ب�شبب رغبة ميان 
الفريق  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ  يف 
الفريق  اأع������ادت  ال��ت��ي  وال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
ملن�شة التتويج خا�شة واأن لياو كان 

اأحد اأبرز عنا�شرها.
ولكن االأيام القليلة املا�شية �شهدت 
جمددا  ال���واج���ه���ة  اإىل  ل��ي��او  ع����ودة 
االن��ت��ق��االت احلالية حيث  ���ش��وق  يف 
اأك��ر من  اأب��رزت تقارير عدة رغبة 
ناد مثل ت�شيل�شي االإجنليزي يف �شم 

الاعب.
ودفع هذا �شحيفة "ال جازيتا ديللو 
اإىل  الريا�شية  االإيطالية  �شبورت" 
ما  اإىل  ع��ن��وان غافها  االإ���ش��ارة يف 
بيع  م��ن  م��ي��ان  يجنيه  اأن  مي��ك��ن 
لياو حيث ذكرت يف عنوانها "لياو.. 

كنز ميان".
�شحيفة  اأ������ش�����ارت   ، امل���ق���اب���ل  ويف 
"كوريريي ديللو �شبورت" االإيطالية 
ميانع  ال  ميان  اأن  اإىل  الريا�شية 
به  التم�شك  رغ���م  ال��اع��ب  ب��ي��ع  يف 

 ، للفريق  الفنية  االإدارة  قبل  م��ن 
واأن النادي قد ي�شتغل ارتفاع قيمته 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة م���ن مقابل  ال�����ش��وق��ي��ة 
باأال  ال��ن��ادي  يتم�شك  وال����ذي  بيعه 

يقل عن 80 مليون يورو.
وي���رت���ب���ط ل���ي���او ب��ع��ق��د م���ع ميان 
قيمته  ارت��ف��ع��ت  كما   2024 حتى 
ال�شهور  اأك��ر من مرة يف  ال�شوقية 
املا�شية حتى بلغت 70 مليون يورو 
النادي  م���ا دف���ع  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و  يف 
حت�شني  حم���اول���ة  اإىل  االإي����ط����ايل 

ال���اع���ب م���ن خ����ال ع��ق��د جديد 
مع   2027 حتى  ب��ال��ن��ادي  يربطه 
يورو  م��اي��ني   6 اإىل  رات��ب��ه  زي����ادة 
وكيل  فيما طلب  الواحد  املو�شم  يف 
الاعب زيادة الرتب اإىل 7 مايني 

يورو.
ال�شيف  ه��ذا  حري�شا  ميان  وب��دا 
على احلفاظ على ا�شتقرار الفريق 
النادي  حتركات  كانت  حيث  الفني 

هادئة يف املريكاتو ال�شيفي.
وت����ع����اق����د ال������ن������ادي م�����ع امل���ه���اج���م 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي دي����ف����وك اأوري�����ج�����ي يف 
�شفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 
ليعو�س  االإجن��ل��ي��زي  ليفربول  م��ع 
رحيل االإيفواري فرانك كي�شي اإىل 
بر�شلونة االإ�شباين كما �شم الاعب 
األ��ي�����ش��ان��درو ف��ل��وري��ن��زي م���ن روما 
اإ���ش��اف��ة ال���ش��ت��ع��ادة اأك���ر م��ن العب 
الأندية  اإع��ارت��ه��م  ف��رتة  انتهاء  بعد 
اأخرى مثل يا�شني عديل بعد انتهاء 

اإعارته لفريق بوردو الفرن�شي.
، مل يفقد ميان  الوقت  ويف نف�س 
وم���دي���ره ال��ت��ق��ن��ي م��ال��دي��ن��ي االأمل 
اأك���ر  اأو  ���ش��م الع����ب  اإم���ك���ان���ي���ة  يف 
وقدرته  ال��ف��ري��ق  ���ش��ف��وف  لتدعيم 
على املناف�شة بقوة يف املو�شم املقبل 
خا�شة مع م�شاركة ميان يف دوري 

اأبطال اأوروبا.
عن  ال��دف��اع  رحلة  ميان  وي�شتهل 
لقبه يف الدوري االإيطايل مبواجهة 
اأودينيزي يوم 13 اأغ�شط�س املقبل.

ميالن ي�ستعد للدفاع عن لقبه.. والعرو�س حتا�سر اأبرز جنومه

مقابل 300 مليون يورو 

هل يلتحق كري�ستيانو رونالدو 
بالدوري ال�سعودي؟

را�سفورد يتطلع لبداية خمتلفة 
مع مدرب يونايتد اجلديد

ديوكوفيت�س يفتتح مالعب كرة  
م�سرب قرب »اأهرامات« البو�سنة 
امل��ت��وج االأح����د بلقبه احلادي  اف��ت��ت��ح ال�����ش��رب��ي ن��وف��اك دي��وك��وف��ي��ت�����س 
وال��ع�����ش��ري��ن يف ال��ب��ط��والت ال���ك���ربى ل��ك��رة امل�����ش��رب ب��ع��د ف����وزه على 
االأ�شرتايل نيك كرييو�س يف نهائي وميبلدون، ماعب لكرة امل�شرب 
يف "برياميد بارك" يف البو�شنة التي يزورها بانتظام ل�"اإعادة �شحن 
العهد  ب��روح��ان��ي��ات  ب��اه��ت��م��ام��ات��ه  امل���ع���روف  دي��وك��وف��ي��ت�����س،  طاقته". 
االآالف كل عام  ببلدة في�شوكو اجلبلية، حيث يتدفق  اجلديد، مولع 
لزيارة االأهرامات التي يعتقد البع�س اأنها قدمية من �شنع االإن�شان 

ولها قدرات عاجية، وهي ادعاءات يرف�شها العلماء.
وزار الاعب ال�شربي البالغ 35 عاماً، املوقع للمرة االأوىل يف العام 
اإىل  ديوكوفيت�س  وعاد  االأر�س".  على  "جنة  باأنه  وو�شفه   2020
جممع "هرم ال�شم�س البو�شني" اأربع مرات على االأقل، �شواء مبفرده 
اأو مع عائلته، ليحظى دائًما برتحيب حار من موؤ�ش�س املوقع �شمري 

عثمانافيت�س.
فكرة  فاإن  بو�شني،  اآث��ار  وعامل  اأعمال  رجل  وهو  لعثمانافيت�س،  وفقاً 
بناء "مركز تدريب اإقليمي" مع ملعبني، ولدت خال زيارة الاعب 

االأخرية يف �شهر اآذار/مار�س املا�شي.
وقال النجم ال�شربي بعد و�شوله اإىل املركز اجلديد "هذا يوم خا�س 

لفي�شوكو والبو�شنة واملنطقة باأ�شرها والتن�س والريا�شة".
وامل�شتقبل  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ام  ه��ي  ال��ي��وم  ه��ذا  "ر�شالة  اأن  واأ���ش��اف 
وال�شحة" بينما رحب به املئات من امل�شجعني املتواجدين بالقرب من 

غابة كثيفة بت�شفيق حار.
وخا�س ديوكوفيت�س مباريات ا�شتعرا�شية مع الكرواتي اإيفان دوديغ، 
ملنا�شبة  �شتكيت�س  األدين  املحلي  والاعب  بيديني  األيا�س  ال�شلوفيني 

افتتاح املركز.
ا  وفيما ظهرت عليه عامات االرتياح الكبرية، قدم ديوكوفيت�س عر�شً
مع  بالتجادل  تظاهر  حيث  ي�شحك  اجلمهور  جعل  م��ا  ع���ادي،  غ��ري 

احلكام اأو حماولة "ر�شوتهم".
"هنا، ن�شعر  املباريات اال�شتعرا�شية  "ديوكو" لل�شحافيني بعد  وقال 
هذه  يل،  بالن�شبة  اخل��ا���ش��ة.  طريقته  ع��ل��ى  ك��ل  ب��ال��ط��اق��ة،  بب�شاطة 
واحدة من اأكر االأماكن ن�شاطا على هذا الكوكب، والتي راأيت الكثري 

منها".
اأق�شيها هنا متاأين بالطاقة  اأن كل حلظة  "اأ�شعر بب�شاطة  واأ�شاف 
ومتنحني القوة ملواجهة التحديات امل�شتقبلية يف التن�س ويف احلياة". 
اأن  ا�شتبعد  حيث  �شابًقا  عاملًيا  اأول  امل�شّنف  باإحاطة  اجل��دل  وي�شتمر 
برف�س  مت�شكه  ظل  يف  املفتوحة  املتحدة  الواليات  بطولة  يف  ي�شارك 

تلقي اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا.
فا�شتمرار  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  حالياً  ال�شارية  ال��ق��وان��ني  وبح�شب 
على  قادر  غري  اأنه  يعني  "كوفيد19-"  للقاح �شد  ال�شربي  رف�س 
اآخر البطوالت االأربع الكربى واملقررة  امل�شاركة يف فا�شينغ ميدوز، 
بني 29 اآب-اأغ�شط�س و11 اأيلول-�شبتمرب املقبلني. و�شبق لل�شربي 
اأن دفع ثمن رف�شه تلقي اللقاح برتحيله يف بداية العام احلايل من 
الكربى  االأرب��ع  البطوالت  اأوىل  خو�س  من  ُمِنَع  وبالتايل  اأ�شرتاليا، 
وُحِرَم من حماولة الفوز بلقبه العا�شر يف ملبورن واحلادي والع�شرين 
يف ال�"غراند �شام" حينها، لكنه عو�س يف وميبلدون وبات ثاين اأكر 
الاعبني اإحرازاً لاألقاب الكربى خلف االإ�شباين رافايل نادال "22" 

واأمام ال�شوي�شري روجيه فيدرر "20".

�شركة  مع  الفريق  قم�شان  رعاية  عقد  االإجنليزي  ليفربول  ن��ادي  م��دد 
حت�شينات كبرية يف  مع  اأخ��رى،  اأع��وام  اأربعة  ملدة  ت�شارترد"  "�شتاندرد 

العقد.
وي�شتمر العقد احلايل ملدة 12 �شهراً، لكن بعد متديد التعاقد، �شي�شتمر 
العقد بذلك حتى نهاية مو�شم 2026-2027، لت�شل مدته االإجمالية 
اإيه  "بي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  م��ا  ع��ام��اً، ح�شب   17 اإىل 

ميديا".
وي�شمل عقد الرعاية مع "�شتاندرد ت�شارترد" فريق ال�شيدات اأي�شاً بنادي 
بعد  لل�شيدات  االإجنليزي  ال���دوري  اإىل  للعودة  ي�شتعد  وال��ذي  ليفربول 

ح�شم ال�شعود.
وقال الرئي�س التنفيذي لنادي ليفربول بيلي هوغان: "هذه �شراكة هائلة 
بالن�شبة لنادي ليفربول واأ�شعر مبنتهى الفخر اإزاء االإعان عن التمديد 
�شتاندرد  م��ع  بالفعل  وال��ن��اج��ح��ة  الطويلة  ل�شراكتنا  اأع����وام  اأرب��ع��ة  مل��دة 

ت�شارترد.
وتعد �شركة �شتاندرد ت�شارترد، للخدمات امل�شرفية واملالية، خام�س �شركة 

فقط ت�شع ا�شمها على قم�شان ليفربول.
ومبوجب العقد ال�شابق، كان النادي يح�شل على نحو 40 مليون جنيه 

اإ�شرتليني "48 مليون دوالر" يف العام الواحد.

ليفربول ميدد عقد الرعاية مع �سركة »�ستاندرد ت�سارترد«

ذكر تقرير اإخباري  اأن املهاجم االأملاين �شريج غنابري 
يقرتب من توقيع عقد جديد طويل االأجل مع نادي 
بايرن ميونخ حامل لقب الدوري االأملاين لكرة القدم.

وذكرت جملة كيكر الريا�شية اأن غنابري 26- عاماً- 
ي�شعر بارتياح اإزاء عر�س بايرن، ويتبقى فقط مناق�شة 

بع�س التفا�شيل املتعلقة بالتجديد.
واأ�شافت املجلة اأن الاعب والنادي "يثقان يف التو�شل 
التعاقد  متديد  حول  القريب  امل�شتقبل  يف  اتفاق  اإىل 
اأو خم�شة  اأربعة  مل��دة  2023، وذل��ك  ع��ام  اإىل ما بعد 

اأعوام اأخرى".

 2017 ب��اي��رن ميونخ ع��ام  وك���ان غ��ن��اب��ري ا���ش��م اإىل 
وكانت املفاو�شات حول جتديد العقد اإىل ما بعد العام 
اأثار التكهنات حول  املقبل، �شعبة يف البداية، وهو ما 

اإمكانية رحيله دون مقابل بعد نهاية املو�شم املقبل.
�شالح  ح�شن  ميونخ  ب��اي��رن  ب��ن��ادي  ال��ك��رة  مدير  لكن 
حميديت�س، قال يف يونيو -حزيران املا�شي اإن "النادي 
يرغب بالتاأكيد يف بقاء غنابري مع الفريق"، وذكرت 
مع  ال��ع��ق��د  جت��دي��د  يف�شل  ال��اع��ب  اأن  كيكر  جم��ل��ة 
ت�شيل�شي  اهتمام  ح��ول  ي��رتدد  ما  رغ��م  ميونخ،  بايرن 

االإجنليزي بالتعاقد معه.

غنابري يقرتب من عقد طويل مع بايرن 



خدعت اأ�سر املوتى بـرماد مزيف لالأحبة
اعرتفت مديرة دار جنازات يف والية كولورادو االأمريكية بارتكابها 

جرائم بيع اأع�شاء جلثامني ب�شرية مت دفنها مبعرفة الدار.
اإنها  ع��ام��ا،   45 العمر  م��ن  البالغة  هي�س،  ميغان  املتهمة  وق��ال��ت 
قامت باإعطاء عمائها رماد مزيف جلثث املتوفني، ومن املنتظر 
اأن تقودها هذه االعرتافات لعقوبة ق�شوى بال�شجن ملدة 20 عاما. 
اإ�شقاطها مبوجب  ف�شيتم  املوجهة �شد هي�س  االأخ��رى  التهم  اأم��ا 

اتفاق االإقرار بالذنب.
�شن�شيت  جنائز  دار  ب���اإدارة  ك��وخ،  �شرييل  ووالدتها  هي�س  وقامت 
ووجهت   2020 ع��ام  يف  عليهما  القب�س  ومت  م��ون��رتوز،  يف  مي�شا 
اإليهما 6 تهم باالحتيال عرب الربيد و3 تهم بالنقل غري القانوين 

ملواد خطرة.
وذكرت الئحة اتهام �شادرة عن هيئة حملفني كربى اأنه من عام 
2010 حتى عام 2018، عر�شت هي�س وكوخ حرق اجلثث وتقدمي 
العديد من  لكن  اأك��ر،  اأو  دوالر   1000 بتكلفة  للعائات  الرفات 

عمليات حرق اجلثث مل حتدث اأبدا.
ويف ع�شرات املنا�شبات، نقلت هي�س وكوخ اجلثث اأو اأجزاء منها اإىل 
العائات،  علم  دون  ب�شرية،  اأع�شاء  ثالثة متار�س جت��ارة  اأط��راف 

وفقا لوزارة العدل االأمريكية.
املوتى  اأج�����ش��ام  م��ن  واأج����زاء  جثثاً  �شحنا  اإنهما  ال�شلطات  وق��ال��ت 
 ،C و B ثبتت اإ�شابتها باأمرا�س معدية، مبا يف ذلك التهاب الكبد
وفريو�س نق�س املناعة الب�شرية، على الرغم من ت�شديق امل�شرتين 

باأن البقايا كانت خالية من االأمرا�س.

اكت�ساف رماد 8 اآالف من �سحايا اجلي�س النازي  
اأعلن املعهد البولندي للذكرى الوطنية، الذي يحقق يف اجلرائم 
من  ط��ًن��ا   17،5 ح���وايل  وان��ت�����ش��ال  اكت�شاف  وال�شيوعية،  ال��ن��ازي��ة 
الرماد الب�شري بالقرب من مع�شكر اعتقال نازي �شابق يف الباد. 
واكت�شفت هذه البقايا يف اإيلوفو اأو�شادا يف غابة بيالوت�شكي بالقرب 
من موقع مع�شكر االعتقال ال�شابق ديالدوفو )اأو �شولداو باللغة 
اأثناء  وبني  وار���ش��و  �شمال  كيلومرتا   150 يبعد  ال��ذي  االأمل��ان��ي��ة( 

احتال بولندا من قبل اأملانيا النازية يف احلرب العاملية الثانية.
مع�شكر  ا�شتخدم   ،1939 اأيلول-�شبتمرب  يف  ب��ول��ن��دا  غ��زو  منذ 
ال�شيا�شيني واأع�شاء  املعار�شني  �شولداو للعبور واعتقال وت�شفية 

النخب البولندية واليهود.
يقدر البع�س عدد ال�شجناء الذين قتلوا يف �شولداو بنحو 30 األف 

�شخ�س، لكن حتى االآن، ال ت�شمح امل�شادر التاريخية بتاأكيد ذلك.
اإن  االأرب���ع���اء  امل��ع��ه��د  ال��ع��ام يف  امل��دع��ي  ت��وم��ا���س يانكوف�شكي  وق���ال 
اكت�شاف هذا املكان "ي�شمح لنا بالتاأكد من اأن ثمانية اآالف �شخ�س 
على االأقل ماتوا هنا". وقدر هذا العدد بف�شل وزن البقايا اإذ اإن 

اأي ج�شد يعادل كيلوغرامني من الرماد تقريبا.
دفنوا  الذين  ال�شحايا  يكون  اأن  املحتمل  "من  يانكوف�شكي  وق��ال 
يف هذا القرب ُقتلوا حوايل عام 1939 وكان معظمهم من النخبة 

البولندية".
ويف 1944 مت تكليف ال�شجناء اليهود باإخراج اجلثث واإ�شرام النار 

فيها من اأجل حمو اآثار جرائم احلرب النازية.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما م�سري القط الري بعد مغادرة جون�سون لدوانيننغ �سرتيت؟
بداأت الت�شاوؤالت حتوم حول م�شري القط الري، كبري �شائدي الفئران يف مقر احلكومة الربيطانية "10 داونينع 

�شرتيت"، بعد اأن قرر رئي�س الوزراء بوري�س جون�شون التنحي عن من�شبه.
وح�شب تقرير ل�شحيفة "االإندبندنت" فاإن الري يعترب حمبوبا اأكر من اأي رئي�س وزراء، وهو اأحد اأعمدة احلكومة 
الربيطانية، وكان الوجه الودي يف "داونينغ �شرتيت" الأكر من عقد من الزمن، والأنه مملوك من الناحية الفنية 

للموظفني يف داونينغ �شرتيت لذا فلن يغادر مع جون�شون.
وقال ح�شاب على "تويرت" با�شم القط الري: "اأنا على ا�شتعداد للعمل كرئي�س وزراء موؤقت الأن هذا ب�شراحة اأقل 

�شخافة من فكرة بقاء بوري�س جون�شون ملدة اأطول".
ومت تبني الري من دار لاأيتام، وعمل يف مقر اإقامة رئي�س الوزراء الربيطاين منذ 15 فرباير 2011. ومتكن من 
العمل باعتباره �شائد الفئران الرئي�شي يف ثاث حكومات: حتت قيادة ديفيد كامريون وترييزا ماي واالآن حتت 

قيادة بوري�س جون�شون.
وتعي�س القطط يف م�شاكن احلكام الربيطانيني منذ القرن اخلام�س ع�شر. ومنذ عام 1929 اأ�شبح لديهم و�شع 
ر�شمي وراتب 100 جنيه يف ال�شنة. وكان اأ�شهرهم يف القرن الع�شرين هو القط همفري، الذي كان مبثابة �شائد 
فئران حتت قيادة مارغريت تات�شر وجون ميجور وتوين بلري. وتويف القط همفري يف عام 2008 عن عمر يناهز 

18 عاما.
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كاظم ال�ساهر: يحزنني اأن بع�س �سعوبنا تعاين معاناة رهيبة
الرهيبة  املعاناة  ب�شبب  حزنه  عن  ال�شاهر،  كاظم  العراقي،  النجم  اأع��رب 
لبع�س �شعوب العامل العربي"، م�شيفا اأن "ال اأحد ميتلك �شمريا ير�شى 
كوالي�س حفله  ال�شاهر يف  كاظم  وقال  اللبنانيون".  يعي�شها  التي  باملعاناة 
الذي اأحياه مبدينة اإ�شطنبول الرتكية، مبنا�شبة عيد االأ�شحى: "اأمتنى اأن 
يكون الوطن العربي دائما حتت خيمة ال�شام واملحبة، واأن تعود احلياة من 
اأرى بع�شا من  اأن  "احلقيقة، يحزنني  جديد، واأن يعود االأمل". واأ�شاف: 

�شعوبنا تعاين هذه املعاناة الرهيبة". 
�شعادته  عن  العراقي  الفنان  واأع��رب 
باإحياء حفل يف لبنان، ويف م�شر بعد 
�شاأكون  "بالتاأكيد  م�شتطردا:  غياب، 
العراق.  بلدي  اأغني يف  اأ�شعد عندما 
ت��ت��ح��ّق��ق ه����ذه االأم������اين،  اأن  اأمت���ن���ى 
وكل ما علينا اأن نتفاءل ونبقي على 
نافذة االأمل مفتوحة". وعن ر�شالته 
اأزم����ات  ب��ه��ا  ال��ت��ي ع�شفت  ل���ب���ريوت، 
"ال  ق��ال:  عنها،  غيابه  منذ  متتالية 
اأحد ميتلك �شمريا ير�شى باأن يرى 
هذا  مبثل  يتعذب  اللبناين  ال�شعب 

اأتكّلم فقط عن  "اأنا ال  وتابع:  يوميا".  نراها  التي  املاأ�شاة  وبهذه  العذاب، 
ال�شعب اللبناين، بل اأتكّلم عن الوطن العربي عموما، وكاأنه كل يوم ياأتي 
دور �شعب جديد ليدمروه، ولكن ال�شعب اللبناين رائع، ولديه االأمل باأن 
يبني بلده من جديد، واأن يكافح الف�شاد، كما اأنه ميتلك الطموح باأن يعيد 

لبنان اأف�شل مما كان، وكما قلت علينا دائما اأن نبقى متفائلني".

الف�سيف�ساء يزين �سوارع اخلرطوم
يوظف فنانون �شودانيون املواد املحلية كاحلبوب الغذائية واأ�شداف البحر 
واحل�شى والرمال البي�شاء يف ن�شر فن الف�شيف�شاء الذي بداأ يكت�شب رواجا 

وا�شعا يف اأو�شاط املجتمع ال�شوداين.
و�شهدت ال�شنوات القليلة املا�شية اهتماما ملحوظا من جانب ال�شودانيني 
بفن الف�شيف�شاء الذي بداأ ي�شق طريقه بقوة يف املعار�س املحلية، مع �شعي 

املخت�شني لا�شتفادة من هذا الزخم يف التوثيق للح�شارة ال�شودانية.
وعلى الرغم من حداثة عهدها يف ال�شودان، اإال اأن الف�شيف�شاء تعترب من 
اأقدم فنون الت�شوير يف العامل، وتعّرف على اأنها فن وحرفة �شناعة املكعبات 
ال�شغرية وا�شتعمالها يف زخرفة وتزيني الفراغات االأر�شية واجلدارية عن 
طريق تثبيتها بالباط فوق االأ�شطح الناعمة، وت�شكيل الت�شاميم املتنوعة 

�سربة جديدة لهريد يف 
ق�سية الت�سهري بجوين ديب

رف�شت قا�شية يف فريجينيا طلباً 
ك��ان��ت ت��ق��دم��ت ب���ه امل��م��ث��ل��ة اأمبري 
"36 �شنة" الإع��ادة املحاكمة  هريد 
خ�شرتها  التي  الت�شهري  ق�شية  يف 
ال�شابق ج��وين ديب.  اأم���ام زوج��ه��ا 
وك�����ان حم���ام���و ه����ريد ط��ل��ب��وا من 
اإلغاء  اأزك����اري����ت  ب��ي��ن��ي  ال��ق��ا���ش��ي��ة 
ياأمر  ال���ذي  املحلفني  هيئة  ح��ك��م 
هريد بدفع تعوي�س لديب قيمته 
باالإ�شافة  دوالر،  م��اي��ني  ع�شرة 
لكّن  املحاكمة،  اإع��ان بطان  اإىل 

طلبهم لقي رف�شاً من القا�شية.
وي���ع���ود ���ش��ب��ب ط��ل��ب ه����ريد اإع�����ادة 
هيئة  يف  ع�����ش��واً  اأّن  اإىل  املحاكمة 
الذي  ال���رج���ل  ي��ك��ن  امل��ح��ل��ف��ني مل 
ا�شتدعته املحكمة بل ابنه، يف خطاأ 

وقع لت�شابه ا�شمي الرجلني.
وج����ود  "عدم  اأزك�����اري�����ت  واأك��������دت 
خمالفة  اأو  ت��زوي��ر  على  دل��ي��ل  اأي 
املحلف  ال��ع�����ش��و  واأّن  ح�شلت"، 
القانونية  ال�شروط  ي�شتويف  "كان 

لتوفري هذه اخلدمة".
واأ�شافت "مت التحري عنه وجل�س 
باأكملها  امل��ح��ل��ف��ني  ه��ي��ئ��ة  اأم�������ام 
وتو�شل  الق�شية  �شاأن  يف  وت���داول 

اإىل احلكم".
املحلفني  ه��ي��ئ��ة  ت��و���ش��ل��ت  وك���ان���ت 
حزيران-يونيو  م����ن  االأول  يف 
م�شوؤوالن  وه�����ريد  دي����ب  اأّن  اإىل 
ان���ح���ازت يف  ال��ت�����ش��ه��ري، لكنها  ع��ن 
اأف���ام  �شل�شلة  جن���م  اإىل  ح��ك��م��ه��ا 
كاريبيني"  ذي  اأوف  بايرت�س  "ذي 
بعد حماكمة مكثفة ا�شتمرت �شتة 
اأ���ش��اب��ي��ع اّت��ه��م خ��ال��ه��ا ك���ّل منهما 

االآخر مبمار�شات عنفية.

كرمي عبد العزيز يك�سف 
عن عمله يف رم�سان القادم

عبد  ك��رمي  امل�شري  الفنان  ك�شف 
حم�شته  التي  االأ�شباب  عن  العزيز 
"كرية  ف���ي���ل���م  جت����رب����ة  خل����و�����س 
م��وؤخ��راً يف  ال��ذي عر�س  واجلن"، 
كبرياً،  وح��ق��ق جن���اح���اً  ال�����ش��ي��ن��م��ا، 
ح���ي���ث ت��خ��ط��ت اإي������رادات������ه ال������ 20 

مليون.
وق�����ال ك����رمي ع��ب��د ال���ع���زي���ز ملوقع 
"�شكاي نيوز عربية":" هناك عدة 
جتربة  خل��و���س  حم�شتني  اأ���ش��ب��اب 
اأن  اأواًل   ،" واجل����ن  "كرية  ف��ي��ل��م 
وي�شم  جيد  ب�شكل  مكتوب  ال��ورق 
ك��وك��ب��ة ك��ب��رية م���ن ال��ن��ج��وم على 
راأ���ش��ه��م ال��ف��ن��ان��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة هند 
�شربي، التي عملت معها من قبل 

يف فيلم "الفيل االأزرق ".
وحت����دث ك����رمي ع��ب��د ال��ع��زي��ز عن 
يجمعه  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي  ت����ع����اون  اأول 
"�شعيد  قائًا:  عز،  اأحمد  بالفنان 
حقيقي  اأخ  اك��ت�����ش��ب��ت  الأن��ن��ي  ج����داً 
امل�شتوي  على  فهو  عزيز،  و�شديق 
املهني حمرتف وجنم كبري وعلى 
امل�����ش��ت��وى ال�����ش��خ�����ش��ي ���ش��خ�����س يف 
منتهى الرقي واالح��رتام، وخال 
اأي  ع��ل��ى  ���ش��وي��ا  نختلف  مل  عملنا 

�شيء".
"كرية"،  �شخ�شية  يخ�س  وفيما 
ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا ����ش���م���ن اأح�������داث 
ك���رمي ع��ب��د العزيز  ق���ال  ال��ف��ي��ل��م، 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ك���ان���ت ���ش��ع��ب��ة ج����داً 
وب��ه��ا ج��وان��ب ك��ث��رية خ��ف��ي��ة، فهو 
بثقة  ويتمتع  �شخ�س يعمل طبيباً 
النا�س  اأق����رب  ويتهمه  االإجن��ل��ي��ز، 
�شرا  يخفي  ولكنه  باخليانة،  اإليه 
يعمل يف �شفوف  اأن���ه  وه���و  ك��ب��ريا 

املقاومة.

ماريلني مونرو مل متلك 
املال الكايف عند موتها 

  Blonde ت�شتعد من�شة نتفلك�س لطرح  فيلم 
املاأ�شاوية  احل���ي���اة  ق�����ش��ة  ح����ول  ي�����دور  ال�����ذي 
مونرو   االأمريكية  ماريلني  للنجمة  لل�شهرة 
املولودة نورما جني مورتن�شون وذلك يف �شهر 

اأيلول - �شبتمرب املقبل.
مبيًعا  االأف�شل  الكتاب  م��ن  مقتب�شة  ال��درام��ا 
عام  ال�����ش��ادر  اأوت�����س  ك����ارول  ج��وي�����س  للموؤلفة 

2000 والذي يحمل اال�شم نف�شه .
اإح���دى ال��وج��وه االأكر  ماريلني م��ون��رو وه��ي 
�شبه مفل�شة، ح�شب  العقود، ماتت  �شهرة عرب 
 Fantastic مهرجان  خال  اأوت�س  اأوردت  ما 

Film يف �شوي�شرا.
اأوت�س ان مونرو جنت الكثري من املال  وقالت 
لكثري من الرجال، ولكن لي�س الكثري لنف�شها، 
فهي عندما توفيت عن عمر يناهز 36 عاًما، 

مل تكن متتلك املال الكايف جلنازة منا�شبة.

باعت طفلها من اأجل عملية  جتميل الأنفها
يف جرمية عك�شت جترد امراأة من م�شاعر االأمومة، األقت 
باعت  �شيدة  القب�س على  برو�شيا  داغ�شتان  ال�شلطات يف 
اأرادت  اأيام فقط، مقابل مال   5 طفلها البالغ من العمر 

اأن ت�شتخدمه الإجراء عملية جتميل الأنفها.
33 عاما، والتي مل يتم  البالغة من العمر  امل��راأة  وكانت 
ر�شيعها،  بيع  تريد  اأنها  جارتها  اأبلغت  قد  ا�شمها،  ذك��ر 
بعد اأيام من اإجنابه، لت�شاعدها وجتد زوجني يرغبان يف 
�شرائه. وبالفعل، وجدت اجلارة زوجني ل�شراء الر�شيع، 
274 جنيها  ق��دره��ا  دف��ع��ة  م��ق��اب��ل  ل��ه��م��ا  االأم  و���ش��ل��م��ت��ه 
عاج  اإىل  الر�شيع  احتاج  عندما  ذل��ك،  بعد  اإ�شرتلينيا. 
طبي، طلب الزوجان �شهادة مياده، لكنها مل ت�شلمها اإال 

مقابل 1370 جنيها اإ�شرتلينيا اأخرى.
اأنها ال تعمل ولي�س لديها عمل اأو  وادعت االأم للزوجني 
مكان تعي�س فيه اأو مال على االإطاق، لكنها قالت لهما 
من  ك�شبتها  التي  االأم����وال  ا�شتخدام  تنوي  اإن��ه��ا  الحقا 
بيع طفلها الإجراء عملية جتميل الأنفها، وفق ما ذكرت 

�شحيفة "مريور" الربيطانية.
جديد" لتتنف�س  "اأنف  اإىل  بحاجة  اأن��ه��ا  امل���راأة  وزع��م��ت 
ب�شكل اأف�شل، لكن قبل اأن حت�شل على املبلغ املتبقي، األقت 

ال�شرطة القب�س على الثاثة بتهمة االجتار بالب�شر.

�سجن مغامر ب�سبب قفزة 
اأ���ش��در ق��ا���س اإ���ش��ب��اين حكما ع��ل��ى امل��غ��ام��ر ج���ورج كينج 
يف  التنفيذ  وق��ف  م��ع  اأ�شهر   4 مل��دة  بال�شجن  طوم�شون 
اأف��ع��واين يف  واأ���ش��رع قطار  اأع��ل��ى  م��ن  قفزه  بعد  اإ�شبانيا 

اأوروبا يف مدينة املاهي بورت اأفينتورا.
باقتحام  عاما   22 العمر  م��ن  البالغ  ال��اع��ب  واع���رتف 
قبل  دورادا  كو�شتا  يف  الرتفيهي  اأفينتورا  ب��ورت  متنزه 
فور�س،  ري��د  قمة  اأع��ل��ى  م��ن  باملظلة  وال��ه��ب��وط  افتتاحه 
تبلغ  ق�شوى  وب�شرعة  قدما   367 ارتفاعها  يبلغ  التي 
112 ميا يف ال�شاعة. وقد حكم على الباحث عن االإثارة، 
الذي �ُشجن بتهمة ت�شلق "ذا �شارد" يف لندن عام 2019، 
م��ن ق��ب��ل حم��ك��م��ة يف ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ع��د اع���رتاف���ه بارتكاب 

جرمية اقتحام ودخول موؤ�ش�شة مفتوحة للجمهور.

تكاد تفارق احلياة ب�سبب ورقة نقدية ملوثة
االأمريكية يف حالة  م��ن والي��ة كنتاكي  ام���راأة  اإدخ���ال  مت 
اأن الم�شت ورقة نقدية من  امل�شت�شفى بعد  اإىل  اإ�شعافية 
الفنتانيل  م��ادة  على  حتتوي  باأنها  ي�شتبه  ال���دوالر  فئة 

املخدرة يوم االأحد.
اإنها  في�شبوك،  على  لها  من�شور  يف  بري�شون  ري��ن  تقول 
كانت تقود �شيارتها مع زوجها جو�شتني واأطفالها، عرب 
مطعم  يف  مياه  دورة  ال�شتخدام  توقفت  عندما  نا�شفيل، 
ال��ب��ال��غ م��ن العمر  م��اك��دون��ال��دز. وك��ان��ت حت��م��ل طفلها 
عندما  احلمام،  ال�شتخدام  انتظارها  اأثناء  اأ�شهر  ثاثة 

�شاهدت ورقة نقدية من فئة دوالر على االأر�س.
تردد،  دون  النقدية  الورقة  بالتقاط  قمت   “ واأ�شافت: 
اأعرا�س  اأع��اين من  ب��داأت  ال�شيارة،  اإىل  اأن عدنا  وجم��رد 
كتفي  م��ن  اب��ت��داء  بالتخدير،  بال�شعور  ت�شببت  غريبة 
اأ�شتطيع  ك��ن��ت  ب��ال��ك��اد  ج�شمي.  اأن��ح��اء  بجميع  وان��ت��ه��اء 

التحدث اأو التنف�س.”

عائ�سة ديالو.. اأم االأيتام وفاقدي ال�سند يف موريتانيا
الفكرة  تنفيذ  ديالو  عائ�شة  ب��داأت  ق��رن  رب��ع  قبل 
فاأثناء جتوالها عندما كانت  التي طاملا راودتها.. 
االإفريقية،  ال��دول  وبع�س  موريتانيا  بني  تتاجر 
ك��ان��ت ت�����ش��ادف اأط���ف���اال م��وري��ت��ان��ي��ني ل���دى اأ�شر 
وجمعيات اإفريقية فلم يعجبها اأن ال يجد اأطفال 
بلدها ماأوى داخل موريتانيا، فقررت اإن�شاء ماأوى 
لاأطفال؛ االأيتام وفاقدي ال�شند واأبناء العجزة..
ديالو  عائ�شة  ملنظمة  ترخي�س  ع��ل��ى  "ح�شلت 
رعاية  ن�شاط  لكن   ،2006 ع��ام  االأط��ف��ال  لتغذية 
واإيواء االأطفال بداأ قبل ذلك باثني ع�شر عاما". 
نيوز  �شكاي  مل��وق��ع  متحدثة  دي��ال��و  عائ�شة  ت��ق��ول 

عربية.
بنواذيبو ببحثها  اإقامتها  ا�شتهرت ديالو يف حمل 
فكانت  للرعاية،  بحاجة  هم  الذين  االأط��ف��ال  عن 
اأطفال  بخ�شو�س  معارفها  من  ات�شاالت  تتلقى 
يف  ومي�شني  مغلقة  غ��رف  يف  اأمهاتهم  حتب�شهن 

مغامراتهن التي قد ت�شتمر يوما اأو يومني.
تقول عائ�شة ملوقع �شكاي نيوز عربية: "كنت حني 

الباب  اأك�شر  ه��وؤالء  من  طفل  عن  ات�شال  ي��ردين 
لتت�شل  رق��م هاتفي  الأم��ه  واأت���رك  الطفل،  واآخ���ذ 
بي عندما تعود.. ودائما حت�شر االأم فتجد طفلها 
يف حالة جيدة.. قد تغذى ولب�س ونام؛ فتقرر اأن 
اأ�شبحت  اأم���ري  ا�شتهر  وعندما  ع��ن��دي..  ت��رتك��ه 

بع�س الن�شاء يح�شرن يل اأطفالهن".
الواليات  دي��ال��و م��ن  ع��ائ�����ش��ة  ع����ادت   2004 ع����ام  
املتحدة بعد �شنة ق�شتها يف �شيافة �شقيقها املقيم 
ه��ن��اك، ومب�����ش��اع��دت��ه وم�����ش��اع��دة زوج��ه��ا ا�شرتت 
ملوريتانيا  االقت�شادية  العا�شمة  يف  اأر���س  قطعة 
نواذيبو، و�شيدت عليها مقرا حلمعيتها عام 2009 

مب�شاعدة �شياح غربيني.
اأن  عربية  نيوز  �شكاي  ملوقع  ديالو  عائ�شة  وتوؤكد 
جمعيتها ا�شتطاعت اأن جتمع �شمل بع�س االأطفال 
بذويهم "كان لدينا طفان الأب من بوركينافا�شو 
ه��ج��ره��م��ا يف ن��واذي��ب��و، وا���ش��ت��ط��ع��ن��ا االت�����ش��ال به 
وتواعدنا معه  يف نواك�شوط، فح�شر وا�شطحب 

طفليه اإىل بلده".

عار�شة اأزياء تعر�ض ت�شاميم نيكول �شانتو�ض خالل اأ�شبوع املو�شة يف تايالند - ا ف ب

دمييت اأوزدميري ُت�ساب 
بكورونا 

اأفادت و�شائل اإعام عاملية اأن النجمة الرتكية  دمييت اأوزدميري  قد اأ�شيبت 
بفريو�س  كورونا ، ما اأدى اىل تاأجيل ت�شوير فيلم "اأ�شاليب احلب"، وتلّقت 
دمييت عدد كبري من الر�شائل من قبل املتابعني الذين متنوا لها ال�شفاء 

العاجل.
على �شعيد اآخر كانت قد احتفلت دمييت اأوزدميري بخطوبتها على الفنان  

الثنائي  اأن  يبدو  لكن  االأ�شدقاء  وبع�س  العائلة  بح�شور  كوت�س   اأوزه��ان 
م�شتعجل على الزواج.

زفافها  موعد  حتديد  ق��ررت  دمييت  اأن  ال�شحفية  التقارير  ك�شفت  وق��د 
والذي �شيكون يف 28 اآب-اأغ�شط�س القادم .


