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الأمم املتحدة ت�أمل يف حلحلة الأزمة الليبية
اجتماع مرتقب بني عقيلة 

�شالح وامل�شري يف جنيف
•• عوا�صم-وكاالت:

رجحت م�ضادر قريبة من امللف الليبي اإمكانية و�ضع املجتمع الدويل 
وعزل  ال�ضرف  ترتيبات  وف�ضل  املالية  ليبيا  م�ؤ�ض�ضات  على  اليد 
بني  واالقتتال  ال�ضلطة  على  ال�ضراع  احتدم  اإذا  ال�ضيادية  امل�ؤ�ض�ضات 

املجم�عات امل�ضلحة املتناف�ضة.
اإىل مربع  ال��ع���دة  ل��ت��ف��ادي  اأخ���رة  م��راق��ب���ن فر�ضة  اع��ت��ره  وفيما 
املجل�ضني  رئي�ضا  يجتمع  االأه��ل��ي،  واالح����راب  امل�ؤ�ض�ضي  االن��ق�����ض��ام 
الت�ضريعي واال�ضت�ضاري الليبيني املتناف�ضني -جمل�س الن�اب وجمل�س 
ال��دول��ة االأع��ل��ى- الثالثاء واالأرب��ع��اء م��ن االأ���ض��ب���ع املقبل يف جنيف 
وليامز،  �ضتيفاين  الليبي  ال��ن��زاع  يف  الدولية  ال��ضيطة  من  بدع�ة 

م�ضت�ضارة االأمني العام لالأمم املتحدة املكلفة بالنزاع الليبي.
عقيلة  اجتماع  يت�ج  اأن  تريد  وليامز  اإن  متطابقة،  م�ضادر  وقالت 
���ض��ال��ح وخ��ال��د امل�����ض��ري يف جنيف ب��ال��ت��ق��دم ال���ذي حت��ق��ق يف ج�الت 

تفاو�س �ضابقة ح�ل القاعدة الد�ضت�رية التي عقدت يف م�ضر.
امل�اد  ب�ضاأن  التفاق  الت��ضل  اإىل  االأمركية  الدبل�ما�ضية  وتطمح 
عليها  ي�افق  د�ضت�رية  قاعدة  واالإع��الن من جنيف عن  الد�ضت�رية 
لال�ضتحقاقات  ج���دي���دة  زم��ن��ي��ة  وروزن����ام����ة  امل��ت��ن��اف�����ض��ان  امل��ج��ل�����ض��ان 

االنتخابية.
وال ت�ضتبعد هذه امل�ضادر اأن ي�ؤدي ا�ضتمرار اخلالف ح�ل بع�س امل�اد 
تر�ضح  اإمكانية  مثل  للجدل  مثرة  وق�ضايا  الر�ضح  ���ض��روط  مثل 
الع�ضكريني ورم�ز عهد القذايف و�ضكل نظام احلكم املقبل اإىل الف�ضل 
يف الت��ضل الأي اتفاق، يف وقت انتهت املهلة فيه الزمنية والقان�نية 
خلارطة طريق وقع عليها ممثل�ن عن فرقاء النزاع يف ت�ن�س. ومل 
عامة  انتخابات  تنظيم  مقدمها  ويف  االأ�ضا�ضية،  بن�دها  تنفيذ  يتم 

وحرة تنبثق عنها م�ؤ�ض�ضات �ضرعية ت�حد ليبيا املنهكة واملمزقة.
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رئي�س الدولة و نائبه يعزيان خادم احلرمني 
بوفاة الأمرية مو�شي بنت م�شاعد بن عبدالرحمن

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ع��ث ���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
تعزي����ة  برقي�����ة  الل�����ه  حفظ����ه  الدولة  رئي�����س  نهيان 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخي����ه  اإىل 
العربية  اململك����ة  ملك  �ض�����ع�د  اآل  عب����دالعزيز  ب��ن 
تعازيه  خال�س  ع��ن  فيها  ع��ر  ال�ضقيقة  ال�ضع�دية 

االأمرة  ال�ضم�  �ضاحبة  وف��اة  يف  م�ا�ضاته  ���ض��ادق  و 
اآل  في�ضل  بن  عبدالرحمن  بن  م�ضاعد  بنت  م��ضي 

�ضع�د.
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  بعث  و 
ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
اإىل خادم  تعزية مماثلة  برقية  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 

احلرمني ال�ضريفني.
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خراء ع�ضكري�ن اأوكراني�ن يعاين�ن م�قعا اأ�ضابته �ض�اريخ رو�ضية يف كييف  )ا ف ب(

حتي�ت رئي�س الدولة نقله� عبد اهلل بن زايد للرئي�س امل�صري

ال�شي�شي يوؤكد على دور الإمارات املركزي يف حتقيق ال�شالم وال�شتقرار باملنطقة

للأ�صبوع الرابع على التوايل

متديد اإ�شراب الق�شاة يف تون�س

•• القاهرة-وام:

ا����ض���ت���ق���ب���ل ف����خ����ام����ة ال���رئ���ي�������س 
رئي�س  ال�����ض��ي�����ض��ي  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
�ضم�  العربية،  م�ضر  جمه�رية 
ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل، 

يف ق�ضر الرئا�ضة بالقاهرة.
متنياته  ع���ن  ف��خ��ام��ت��ه  واأع������رب 
االإم��������ارات  و����ض���ع���ب  ق����ي����ادة  اإىل 
م���زي���دا م���ن ال��ت��ق��دم واالزده������ار 
والتط�ر برئا�ضة �ضاحب ال�ضم� 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئ��ي�����س ال���دول���ة )ح��ف��ظ��ه اهلل(.. 
م�ضر  جمه�رية  حر�س  م���ؤك��دا 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
وم�ا�ضلة  امل�������ض���رك  ال���ع���رب���ي 
االأ�ضقاء  مع  والت�ضاور  التن�ضيق 
االإقليمية  ال��ت��ح��دي��ات  مل���اج��ه��ة 
وال��دول��ي��ة ال��راه��ن��ة، ون����ه بدور 
حتقيق  يف  امل����رك����زي  االإم���������ارات 
يف  والتنمية  واال�ضتقرار  ال�ضالم 

املنطقة.
واأكد فخامة الرئي�س عبدالفتاح 
ال�ضي�ضي اعتزاز بالده بالروابط 
والعالقات  ال�ثيقة  التاريخية 
االأخ�����ي����ة ال�������ض���ادق���ة م���ع دول���ة 
املتحدة والتي  العربية  االإم��ارات 

ت�ضهد تط�را م�ضتمرا يف خمتلف 
املجاالت والقطاعات.

وبحث اللقاء �ضبل تعزيز التعاون 
االأ�ضعدة  خمتلف  على  الثنائي 
تط�رات  اآخ����ر  ا���ض��ت��ع��را���س  ومت 
والق�ضايا  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأو����ض���اع 
كما  امل�������ض���رك  االه����ت����م����ام  ذات 
التن�ضيق  اأهمية  اجلانبان  ناق�س 
تر�ضيخ  يف  ي�ضهم  مب��ا  امل�����ض��رك 
اأ���ض�����س ال�����ض��الم واال���ض��ت��ق��رار يف 

املنطقة والعامل.
ونقل �ضم� ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
لفخامة  اللقاء  خ��الل  نهيان  اآل 
امل�ضري حتيات �ضاحب  الرئي�س 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضم� 
اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

جلمه�رية  �ضم�ه  ومتنيات  اهلل( 
مزيدا  ال�ضقيقة  العربية  م�ضر 
م�ؤكدا  واالزده�����ار..  التقدم  م��ن 
تعزيز  ع���ل���ى  احل����ر�����س  ����ض���م����ه 
وت����ط���ي���د ال���ع���الق���ات االأخ�����ي����ة 
ال����ث���ي���ق���ة ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن مبا 
ويعزز  امل�ضركة  امل�ضالح  يحقق 
يف  والتنمية  واال�ضتقرار  االأم���ن 

املنطقة.
من جانبه حمل فخامة الرئي�س 
����ض���م����ه حت���ي���ات���ه اإىل  امل�������ض���ري 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
لدولة  ومت��ن��ي��ات��ه  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه 
التقدم  م���ن  م���زي���دا  االإم���������ارات 

واالزدهار.   )التفا�ضيل �س5(

•• الفجر - تون�س:

قررت تن�ضيقية الهياكل الق�ضائية، 
بكافة  العمل  تعليق  يف  التمديد 
املحاكم العدلية واالإدارية واملالية 
اأ�ضب�ع  ملدة  الق�ضائية  وامل�ؤ�ض�ضات 
واأكدت  االثنني.  الي�م  من  بداية 
هذا  اأن  ل��ه��ا،  ب��الغ  يف  التن�ضيقية 
عدم  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ج����اء  ال����ق����رار 
ووزارة  الت�ن�ضية  الرئا�ضة  تفاعل 
ومع  الق�ضاة  حتركات  مع  العدل 

الراجع  امل�ضتفحلة وعدم  االأزمة 
عن قرارات االإعفاء واإلغاء املر�ض�م 

عدد 35.
تعليق  ق����رار  ب��ال��ت��ايل  و���ض��ي��دخ��ل 
الرابع  اأ�ضب�عه  باملحاكم،  العمل 
على الت�ايل، بعد 3 اأ�ضابيع �ضهدت 
حتركات احتجاجية عدة للق�ضاة، 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة امل���ر����ض����م ع����دد 35 
الرئا�ضي  واالأم����ر   2022 ل�ضنة 
والذي   2022 ل�ضنة   516 عدد 

مت مبقت�ضاه اإعفاء 57 قا�ضيا.

انطلق  قد  الق�ضاة  ا���ض��راب  وك��ان 
وت�ا�ضل  اجل����اري،  ي�ني�   6 ي���م 
متتالية  اأ����ض���اب���ي���ع  ث����الث����ة  مل�����دة 
 35 ع��دد  املر�ض�م  على  احتجاجا 

واالمر الرئا�ضي عدد 516.
ك��م��ا ن��ظ��م ال��ق�����ض��اة ي�����م غ�ضب 
اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي، ودخ���ل ثالثة 
ا�ضراب  يف  امل��ع��ف��ي��ني  م���ن  ق�����ض��اة 
عن الطعام مبقر جمعية الق�ضاة 
االأربعاء  م��ن  ب��داي��ة  ال��ت���ن�����ض��ي��ني 

املا�ضي.   )التفا�ضيل �س8(

الرئي�س امل�ضري خالل ا�ضتقباله عبداهلل بن زايد )وام(

ا�ضتمرار ا�ضراب الق�ضاة يف ت�ن�س

كييف تتلقى مزيدا من الدعم امل�دي والعت�د الع�صكري الغربي

اأ�شر 70 مقاتال اأوكرانيا.. ومو�شكو حتبط هجوما بالبحر الأ�شود

بايدن يوقع اأول قانون اأمريكي 
لتنظيم حمل الأ�شلحة منذ عقود

•• وا�صنطن -وام:

وّقع الرئي�س االمريكي ج� بايدن، 
مهم  فيدرايل  قان�ن  م�ضروع  اأول 
لتنظيم حمل االأ�ضلحة يف ال�اليات 
امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ع���ق����د، م����ؤك���دا اأنه 
ينقذ اأرواح���ا رغ��م اأن��ه ال يفي مبا 
ه��� م��ط��ل���ب مل��ك��اف��ح��ة ال��ظ��اه��رة ، 
اجلديد  ال��ق��ان���ن  اأن  على  م�ضددا 
ه� اإجناز هائل . وقال بايدن رغم 
اإجراءات  القان�ن يت�ضمن  اأن هذا 
اإليها منذ فرة ط�يلة  اأدع���  كنت 

من �ضاأنها اإنقاذ اأرواح.
من  التحقق  على  القان�ن  وين�س 
لكل  والنف�ضي  اجلنائي  ال�ضجلني 
�ضاب يراوح عمره بني 18 و21 
عاما ويرغب يف �ضراء �ضالح ناري، 
لل�اليات  فدرالية  اأم���ال  و�ضرف 
التي ت�ضن ق�انني ت�ضمح للمحاكم 
اأفراد  م�ؤقتا من  االأ�ضلحة  ب�ضحب 
على  تهديدا  ي�ضكل�ن  اأنهم  تعتر 

االآخرين.

ع�صية احت�ص�ن ا�صب�ني� قمة احللف الأطل�صي
رو�شيا -ليتوانيا: كالينينغراد، برميل بارود يف اأوروبا؟

•• الفجر -خرية ال�صيباين

قرار  ب��ع��د  غا�ضبة  رو���ض��ي��ا  وف��ي��ل��ن��ي������س.  ب��ني م��ضك�  احل��م��ى  ارت��ف��ع��ت 
ل��ي��ت���ان��ي��ا ف��ر���س ق��ي���د ع��ل��ى ع��ب���ر ب��ع�����س ال��ب�����ض��ائ��ع ال��رو���ض��ي��ة -التي 
ت�ضتهدفها العق�بات االأوروبية-بال�ضكك احلديدية اإىل اجليب الرو�ضي 
يف كالينينغراد على �ض�اطئ بحر البلطيق، مما يزرع اخل�ف من خطر 

الت�ضعيد.             )التفا�ضيل �س11(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�ضبع  ال�����دول  جم��م���ع��ة  اأع��ل��ن��ت 
حظراً على واردات الذهب الرو�ضي 
اإط���ار اجل��ه���د اجل��اري��ة ملعاقبة  يف 
اأوكرانيا،  يف  ح��رب��ه��ا  ع��ل��ى  رو���ض��ي��ا 
من  التمل�س  حم����اوالت  وع��رق��ل��ة 

العق�بات الغربية.
بريطانيا  اإن  كبر:  م�ض�ؤول  وقال 
وال�������الي������ات امل����ت����ح����دة ي���ل���ي ه���ذه 
اخل�����ط������ة اإع����������الن ر�����ض����م����ي ي�����م 

الثالثاء.
الرو�ضي،  اجلي�س  وا�ضل  ميدانياً، 
اأم�س االأحد، �ضرب م�اقع الق�ات 
الع�ضكرية  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
عمليته  اإط�������ار  يف  االأوك�����ران�����ي�����ة، 
على  ال�ضيطرة  ب��ه��دف  الع�ضكرية 
ت�ضتمر  ف��ي��م��ا  دون���ب���ا����س،  اأرا�����ض����ي 
كييف يف تلقي الدعم املادي والعتاد 

الع�ضكري من الق�ى الغربية.
ويف اآخر التط�رات امليدانية، اأعلن 
اإح��ب��اط هج�م  ال��رو���ض��ي  ا جلي�س 
اأوكراين جديد على جزيرة زميني 
يف البحر االأ�ض�د، فيما اأعلنت ق�ات 
اأ�ضرت  اأنها  االنف�ضالية  ل�غان�ضك 
م�ضنع  يف  اأوك��ران��ي��ا  مقاتال   70

اأزوت ب�ضيفرودونيت�ضك.
ويف وقت �ضابق، نقلت وكاالت اأنباء 
رو�ضية عن وزارة الدفاع يف م��ضك� 
ا�ضتخدمت  اإن���ه���ا  االأح������د  ق���ل��ه��ا 

الرو�ضية  ال�����ض��رب��ات  اأن  واأ����ض���اف 
ه��دف��ه��ا ت��ره��ي��ب االأوك���ران���ي���ني مع 
يف  االأطل�ضي  احللف  قمة  اق���راب 

مدريد بني 28 و30 ي�ني�.
اإ�ضابة  ع���ن  ال��ق�����ض��ف  اأ���ض��ف��ر  وق���د 
ال�ضلطات  بح�ضب  اأوك��ران��ي��ني،   5
العا�ضمة  اأن  ُي����ذك����ر  امل���ح���ل���ي���ة. 
نح�  منذ  ق�ضفاً  ت�ضهد  مل  كييف 

�ضهرين.
ياأتي ذلك فيما نقلت وكاالت اأنباء 
عن وزارة الدفاع الرو�ضية اأن وزير 
���ض���ي��غ��� تفقد  ���ض��رج��ي���  ال���دف���اع 

وحدات رو�ضية يف اأوكرانيا.
وقبل ذلك، نقل عن و�ضائل اإعالم 
ت�جه  الرو�ضي  الرئي�س  اأن  رو�ضية 
لعقد  ال��ك��رم��ل��ني  م��ب��ن��ى  اإىل  ل��ي��ال 

اجتماع و�ضف ب�الهام.
ال�ضي�ضان  جمه�رية  رئي�س  وك���ان 
ال��رو���ض��ي��ة رم�����ض��ان ق���دي���روف قد 
مدين   800 حت���ري���ر  ع���ن  اأع���ل���ن 
الت�ضكيالت  ت���ت���خ���ذه���م  ك�����ان�����ت 
امل�ضلحة االأوكرانية يف م�ضنع اآزوت 
بل�غان�ضك  �ضيفرودوني�ضتك  يف 

دروعا ب�ضرية لها.
وقبله، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية 
ل�غان�ضك  ج��م��ه���ري��ة  ق������ات  اأن 
�ضيفرودونت�ضك  مدينتي  ح��ررت 
وب�����روف���������ض����ك�����ي ب���ال���ك���ام���ل من 
االأوكرانية،  امل�ضلحة  الت�ضكيالت 

بدعم من اجلي�س الرو�ضي.

ال���دق���ة يف ق�ضف  ب��ال��غ��ة  اأ���ض��ل��ح��ة 
للجي�س  ت���اب���ع���ة  ت����دري����ب  م����راك����ز 
ت�ضرنيهيف  مناطق  يف  االأوك���راين 

وجيت�مر ولفيف االأوكرانية.
اأم���������س االأح������د،  ����ض���اب���ق  ويف وق�����ت 
دوي  اإن  ل����روي����رز  م���را����ض���ل  ق����ال 
ال�ض�احي  يف  ت�����ردد  ان���ف���ج���اري���ن 
بعد  االأح���د  ي���م  لكييف  اجلن�بية 
���ض��اروخ مبنى يف و�ضط  اأ���ض��اب  اأن 
ال�ضاعات  يف  االأوك��ران��ي��ة  العا�ضمة 

االأوىل من ال�ضباح.

العا�ضمة  هاجمت  رو���ض��ي��ا  وك��ان��ت 
االأوكرانية يف ال�ضاعات االأوىل من 
مبنيني  وا�ضتهدفت  االأح��د،  �ضباح 
عززت  ب��ي��ن��م��ا  االأق�����ل،  يف  �ضكنيني 
الق�ات الرو�ضية مكا�ضبها يف �ضرق 

اأوكرانيا.
�ضاعة  يف  انفجارات   4 دوي  و�ُضمع 
العا�ضمة  ال�����ض��ب��اح يف  م��ن  م��ب��ك��رة 
اأ���ض��ي��ب جممع  االأوك��ران��ي��ة، حيث 
املدينة،  و�ضط  من  بالقرب  �ضكني 
ما اأدى اإىل اندالع حريق وانبعاث 

����ض���ح���اب���ة ك�����ب�����رة م������ن ال�����دخ�����ان 
املنطقة  ت��ل��ك  وت�����ض��م  ال����رم����ادي. 
اجلامعات  من  �ضل�ضلة  التاريخية 

واملطاعم واملعار�س الفنية.
االأوكرانية  العا�ضمة  عمدة  واأف��اد 
ك��ي��ي��ف ب�����ق�����ع 4 ان����ف����ج����ارات يف 
ام�����س، م�ضيفاً  ���ض��ب��اح  ال��ع��ا���ض��م��ة، 
اإىل  ت�جهت  االإ���ض��ع��اف  ط���اق��م  اأن 
مبحيط  �ضينكيفي�ضكي  م��ن��ط��ق��ة 
واإجالء  اإنقاذ  يجري  حيث  كييف، 

ال�ضكان من بنايتني.

جون�شون يدعم م�شروع اإن�شاء تكتل اأوروبي جديد 
 •• قلعة املو-اأ ف ب:

للم�ضروع  كبراً"  "حما�ضاً  ج�ن�ض�ن  ب�ري�س  ال��ري��ط��اين  ال�����زراء  رئي�س  اأب���دى 
الذي اقرحته فرن�ضا ح�ل اإن�ضاء جمم�عة �ضيا�ضية اأوروبية �ضتتيح اإعادة اإ�ضراك 
بريطانيا باأوروبا بعد بريك�ضت، وفق ما اأعلنت الرئا�ضة الفرن�ضية االأحد عقب لقاء 
بني  لقاء  بعد  االإليزيه  ق�ضر  وق��ال  م��اك��رون.  اإميان�يل  والرئي�س  ج�ن�ض�ن  جمع 
الرجلني على هام�س قمة جمم�عة ال�ضبع يف بافاريا باأملانيا، اإن الرئي�س الفرن�ضي 
ال�ضيا�ضية  املجم�عة  عن  حت��دث  عندما  كبًرا  حما�ًضا  اأب��دى  ج�ن�ض�ن  ب��اأن  �ضعر 

االأوروبية التي �ضتتيح اإعادة اإ�ضراك بريطانيا باأوروبا.
واأخر ب�ري�س ج�ن�ض�ن الرئي�س الفرن�ضي باأّن الفكرة خطرت له يف العام 2016"، 
امللكية  �ضيمنحه حق�ق  احل��ال  باأنه يف هذه  ماكرون ممازًحا  اإميان�يل  عليه  ل��رّد 
الفكرية. واأ�ضاف االإليزيه هذا رائع. �ضيجعل من املمكن وج�د نهج حك�مي دويل 

بحيث نعيد اإ�ضراك الريطانيني ودول غرب البلقان.
اأّن ب�ري�س ج�ن�ض�ن يرغب يف اأن يك�ن هناك )م�ضاحة( حيث  واأ�ضار االإليزيه اإىل 

ميكن فتح نقا�س خارج االحتاد االأوروبي.

�ص 06

�ص 09

�ص 17

بلدية مدينة اأبوظبي تخ�س�ص امل�سلخ الآيل مبنطقة 
ميناء زايد لطلب الأ�ساحي عرب التطبيقات الإلكرتونية

اأخبار الإمارات

درا�سة حديثة لـ »تريندز « حتّذر من خطورة املرتزقة 
يف احلرب الرو�سية - الأوكرانية على الأمن الأوروبي

عربي ودويل

ر�سميا.. بيل يلعب بجوار 
كيليني يف لو�ص اأجنلو�ص

الفجر الريا�سي

كولومبيا: �شعود الي�شار اإىل ال�شلطة زلزال حقيقي هّز املنطقة!
•• الفجر -كلري نيفات�صي –ترجمة خرية ال�صيباين

كان ي�م االأحد 19 ي�ني� ه� ي�م االنتخابات. ولئن ت�ضببت اجل�لة الثانية 
من االنتخابات الت�ضريعية يف فرن�ضا يف حدوث هزة يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي، فاإن 
انتخاب الرئي�س اجلديد غ��ضتاف� بيرو يف ك�ل�مبيا، �ضّكل زلزااًل حقيقًيا، 

معلنا من خالل تقدم الي�ضار طيلة ع�ضرين عاًما.
باأكملها )مت اغتيال خم�ضة  ال�ضيا�ضي على احلملة  اأثر تهديد العنف  وبينما 
مر�ضحني رئا�ضيني منذ عام 1948 يف ك�ل�مبيا(، فقد مّت يف االأخر انتخاب 

غ��ضتاف� بيرو، مر�ضح حزب ك�ل�مبيا هي�مانا. التفا�ضيل �س10(

ماكرون ُيكلف اإليزابيث بورن ت�شكيل احلكومة
•• باري�س-اأ ف ب:

اأّكد الرئي�س الفرن�ضي اإميان�يل ماكرون اأنه 
ُيجدد ثقته يف رئي�ضة ال�زراء اإليزابيث ب�رن 
اأن  اأن كان م�ضرها حمّل تكّهنات منذ  بعد 
يف  املطلقة  غالبيته  الرئا�ضي  احل��زب  خ�ضر 
 19 يف  الت�ضريعّية  االنتخابات  اإث��ر  الرملان 

ي�ني� )حزيران(.
اإنه قرر تاأكيد ثقته يف ب�رن  وقال ماكرون، 
التي كلفها التفكر يف حك�مة عمل جديدة.
واأ�����ض����ار ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ض��ي ال�����ذي اأج����رى 

اأن  اأن���ه طلب منها  اإىل  ب����رن،  حم��ادث��ات م��ع 
ت�ضتطلع اآراء املجم�عات ال�ضيا�ضية يف اجلمعية ال�طنية االأ�ضب�ع املقبل يف 
�ضاأن اّتفاق حك�مي واإمكان م�ضاركة هذه املجم�عات يف احلك�مة وم�قفها 
ب�ضاأن  وكذلك  ي�لي� )مت���ز(،   5 لب�رن يف  الثقة  الت�ض�يت على منح  من 

الت�ض�يت على م�ازنة الدولة يف اخلريف املقبل.
�ضمال  ال�ضبع وحلف  قّمَتي( جمم�عة  )م��ن  ل��دى ع�دتي  م��اك��رون،  وق��ال 
ال���زراء مقرحات خلريطة طريق حلك�مة  �ضُتقدم يل رئي�ضة  االأطل�ضي، 
عمل  حك�مة  لتك�ين  وكذلك  املقبلة،  وال�ضن�ات  املقبلة  لالأ�ضهر  فرن�ضا 

جديدة يف خدمة فرن�ضا �ضيجري ت�ضكيلها يف االأّيام االأوىل من ي�لي�.
للتعاون  امل�ضتعدة  ال�ضيا�ضية  الق�ى  ممثل�  احلك�مة  هذه  اإىل  ين�ضم  وقد 

مع الغالبية. 

مع  املفاو�شات  ميني:  م�شوؤول 
ال�شفر نقطة  اإىل  احلوثيني 

•• اليمن-وكاالت:

اليمنية  احلك�مة  وف��د  رئي�س  ق��ال 
تعز،  ط��رق��ات  فتح  ب�ضاأن  امل��ف��او���س 
ع���ب���دال���ك���رمي ���ض��ي��ب��ان، اأم���������س، اإن 
نقطة  اإىل  و����ض���ل���ت  امل���ف���او����ض���ات 
بعد  ت��ق��دم  اأي  حتقق  ومل  ال�ضفر، 
امل���ف���او����ض���ات التي  اأ���ض��ب���ع��ني م���ن 
اأن  م���ؤك��دا  امل��ت��ح��دة..  االأمم  رعتها 
م��ي��ل��ي�����ض��ي��ا احل����ث���ي رف�����ض��ت فتح 

الطرق املغلقة يف تعز.
واأو�ضح �ضيبان - يف م�ؤمتر �ضحايف، 
اأن ال�فد وافق على مقرح املبع�ث 
ب�ضكل  ت��ع��ز  ط��رق��ات  بفتح  االأمم����ي 
بعث�ا  ل��ك��ن احل���ث��ي��ني  ت���دري���ج���ي، 
بر�ضالة اأجه�ض�ا فيها هذا املقرح 
وط����رح�����ا م��ق��رح��ا ج���دي���دا وه� 

طريق اأبعر الزيلعي.
االأممية  الهدنة  انهيار  من  وح��ذر 
اإذا مل ي�ضغط املجتمع الدويل على 
جماعة احل�ثي لفتح طرقات تعز.

ممر �ض�اكي نقطة �ضعف احللف االطل�ضي فرحة اول رئي�س من الي�ضار يف ك�ل�مبيا
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اأخبـار الإمـارات
بعجمان  اخلريية  الإح�شان  جلمعية  الأ�شاحي  حملة  من  ت�شتفيد  اأ�شرة  اآلف   7

•• عجمان -وام: 

لتنفيذ  ا�ضتعداداتها  كافة  بعجمان  اخلرية  االإح�ضان  جمعية  اأنهت 
داخل  االأ�ضاحي  حل�م  وت�زيع  ال�ضتقبال  املعتاد  ال�ضن�ي  م�ضروعها 
اأ�ضرة   7000 اأكرث من  �ضي�ضتفيد منه  الذي  امل�ضروع  ، وه�  الدولة 
متعففة م�ضجلة لدى اجلمعية و ت�ضمل اإمارات عجمان و راأ�س اخليمة 
و الفجرة . و يهدف امل�ضروع اىل اإ�ضعاد االأ�ضر املتعففة واالأقل دخاًل 
يف عيد اال�ضحى واإدخال البهجة وال�ضكينة اإىل قل�بهم يف هذه االأيام 
املباركة و اأو�ضح عبداهلل حممد ح�ضني املزعمي مدير اإدارة اخلدمات 
امل�ضاندة اأن اجلمعية و�ضعت اآلية دقيقة لذبح و نقل و ت�زيع و حل�م 
التدابر  االأ�ضاحي و تخزينها يف خمازن اجلمعية مبا يتما�ضي مع 

ال�قائية واالحرازية التي حددتها اجلهات املخت�ضة يف الدولة .
و ذكر املزعمي ان اجلمعية كانت قد ان�ضاأت يف العام 2012 جممعا 
ال�ضالمة و  االأم��ن و  ا�ضراطات  متكامال للمخازن روع��ي فيه كافة 
ال���اردة على  الغذائية  امل���اد  ال�ضحية ل�ضمان تخزين  املعاير  اأعلى 
حرارة  درج��ة  حتت  اال�ضتخدام  �ضالحية  على  واحلفاظ  وجه  اأكمل 
امل�ضجلني  م��ن  اأ���ض��رة   7000 م��ن  اأك��رث  ان  املزعمي  اك��د  و  منا�ضبة. 
لدى اجلمعية ومن املحتاجني خارج الك�ض�ف ي�ضتفيدون من خمازن 
اجلمعية التي حتت�ي الترعات الغذائية االأ�ضا�ضية كاالزيت وال�ضكر 
امل�ج�دة  امل���اد  من  وغرها  والتمر  واملعلبات  وامل��ك��رون��ات  والدقيق 
ط�ال العام، وهذه العملية تتم من خالل مكتب اال�ضتقبال اخلا�س 

باملخزن.

ال�شحة جتري 204،040 فح�شا وتك�شف عن 1،722 اإ�شابة 
جديدة بـكورونا و1،572 حالة �شفاء

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لت��ضيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�ضيا 
امل�ضابة  احل���االت  وح�ضر  املبكر  االكت�ضاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفح��ضات 
بفرو�س ك�رونا امل�ضتجد "ك�فيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 204،040 فح�ضا ج��دي��دا خ��الل ال�����ض��اع��ات ال���  اإج����راء  ال�����زارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�ضية 

الفح�س الطبي.
نطاق  وت��ضيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�ضي  اإج�����راءات  تكثيف    و�ضاهم 
اإ�ضابة  ح��ال��ة   1،722 ع��ن  الك�ضف  يف  ال��دول��ة  م�ضت�ى  على  الفح��ضات 

حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  ك�رونا  بفرو�س  جديدة 
م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع احلاالت 

امل�ضجلة 938،759 حالة.
يف  وف��اة  حالة  اأي  ت�ضجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت    كما 
الدولة  يف  ال���ف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�ضية،  �ضاعة  والع�ضرين  االأرب���ع 

حالة.  2،311
  كما اأعلنت ال�زارة عن �ضفاء 1،572 حالة جديدة مل�ضابني بفرو�س ك�رونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "ك�فيد  امل�ضتجد 
جمم�ع  يك�ن  وبذلك  امل�ضت�ضفى،  دخ�لها  منذ  الالزمة  ال�ضحية  الرعاية 

حاالت ال�ضفاء 919،155 حالة. 

تنفيذا لتوجيه�ت حممد بن را�صد

حمدان بن حممد يرتاأ�س الجتماع الأول للجنة العليا للتنمية و�شوؤون املواطنني ويعلن زيادة الدعم بن�شبة 58 % للفئات الأكرث احتياجا

امل���ق���دم���ة ل��ل��م���اط��ن��ني يف اإم������ارة 
الف�ري  ال��ب��دء  اإىل  اإ���ض��اف��ة  دب���ي، 
النم�ذجية  االأح���ي���اء  ت��ط���ي��ر  يف 
وال��ب��داي��ة مع  دب��ي  للم�اطنني يف 
مناطق "مزهر" 1و"اخل�انيج2" 

و"الر�ضاء2" و"حّتا".
ي��ت��م �ضياغة  ذل���ك  وع�����الوة ع��ل��ى 
خ��ط��ة ���ض��ام��ل��ة ل��ت��ط���ي��ر االأري�����اف 
االإعالن  �ضيتم  البعيدة  واملناطق 
ع����ن����ه����ا �����ض����ب����ت����م����ر ال���������ق���������ادم. - 
وتهدف   . وا���ض��ح��ة  م�����ض��ت��ه��دف��ات 
عمل  خ���ط���ة  و����ض���ع  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة 
بالتعاون  دب���ي  اإم����ارة  يف  وا���ض��ح��ة 
و�ضبه  والعام  اخلا�س  القطاع  مع 
مع  تنفيذها،  ومتابعة  احلك�مي 

اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة و���ض��م��ان حتقيق 
�ضاحب  و�ضعها  التي  امل�ضتهدفات 
ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 

مكت�م لهذا امللف.
تط�يرية  خطة  و�ضع  �ضيتم  كما 
ال�ضكنية  واالأح������ي������اء  ل�����الأري�����اف 
ل��ل��م���اط��ن��ني ورف����ع ج�����دة احلياة 
اجلهات  م��ع  ذل���ك  وم��ت��اب��ع��ة  فيها 
امل���ع���ن���ي���ة، ورف�������ع جم���م����ع���ة من 
التط�يرية  وال�ضيا�ضات  امل��ب��ادرات 
امل��ت��ق��اع��دي��ن يف دب���ي بهدف  مل��ل��ف 
اق��ت�����ض��ادي��ة لهم،  ف���ر����س  ت����ف���ر 
وتط�ير اأفكار وم�ضاريع ا�ضتثنائية 
ومبتكرة لتعزيز رفاهية امل�اطنني 
بطريقة ملم��ضة وغر م�ضب�قة.

•• دبي -وام:

ت���راأ����س ���ض��م��� ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
مكت�م،  اآل  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
املجل�س  رئ���ي�������س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
االأول  االج����ت����م����اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
امل�اطنني  و�ض�ؤون  التنمية  للجنة 
�ضاحب  لت�جيهات  تنفيذاً  وذل��ك 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م،  اآل 
رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، واع�تمد �ض�م�ه زيادة ف�ي 
ال�مقدم�ة  املالية  ال�مناف�ع  م�بلغ 
ل�����ل��ف��ئ��ات االأك���������رث اح���ت���ي���اج���اً م�ن 
 58% ب��زي��ادة  االإم�����ارة  م��اط�ني 
اإل�ى  ل�ت�ضل   ،2021 ال�����ع��ام  ع�����ن 
ت��زع  دره��م  438 ملي�ن  ح��ال�ي 
ع�����ل��ى امل��ن��ت��ف��ع��ني امل�����ض��ج��ل��ني ل�دى 
وال�حاالت  ال�مجتمع  تنمية  هيئة 
اجلديدة واأكد �ضم� ال�ضيخ حمدان 
اأن  اآل مكت�م  را�ضد  بن حممد بن 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حممد 
على  حري�س  مكت�م  اآل  را�ضد  بن 
م�������ض���ت����ى حياة  اأف�������ض���ل  ت�����ف����ر 

بها حممد بن را�ضد.. امل�اطن اأواًل 
وثانياً وثالثاً".

ج��اء ذل��ك خ��الل االج��ت��م��اع االأول 
و�ض�ؤون  للتنمية  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة 
انعكا�ضاً  ت��ع��د  وال���ت���ي  امل����اط���ن���ني 
ال�ضيخ  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب  ل����روؤي����ة 
مكت�م  اآل  را������ض�����د  ب�����ن  حم����م����د 
تنمية  وت��رة  ت�ضريع  اإىل  الرامية 
وف���ق منهجية  دب���ي  امل���اط��ن��ني يف 
اال�ضتقرار  �ضمان  تت�ضمن  �ضاملة 
وال�ضكاين  واالأ���ض��ري  االجتماعي 
على امل���دى ال��ط���ي��ل، ورف���ع ج�دة 
حياة امل�اطنني وتعزيز رفاهيتهم، 

وت�فر فر�س تنم�ية لل�ضباب.
ال�ضيخ  �ض�م�  اع�تمد  وت��ف�����ض��ي��اًل، 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 
ال�منفعة  م�بلغ  ف�ي  زي���ادة  مكت�م 
ال�منخف�س،  ال�دخ�ل  ل�ذوي  املالية 
ال�دخ�ل  ذو  م�ناف�ع  ارت�فعت  حيث 
امل�ضتهدفة  ال�فئات  م�ن  امل��ح�����دود 
لت�ضل   42% ب�مقدار  ال�عام  هذا 

اإىل ح�ايل 394 ملي�ن درهم.
الزيادة  م�����ت������ض�����ط  ي��ب��ل��غ  وب���ذل���ك 
االحتياجات  ح�ض�ب   42% ن�ض�بة 

لتن�ضئة  بيئة  واأف�����ض��ل  مل�اطنينا، 
اقت�ضادية  فر�س  واأف�ضل  اأ�ضرنا، 

ل�ضبابنا.
واأ�����ض����اف ���ض��م��� ويل ع��ه��د دب���ي: 
و�ض�ؤون  للتنمية  العليا  "اللجنة 
60 ي�م  امل�اطنني �ضرفع خالل 
ت�ض�راً �ضاماًل للقطاع االجتماعي 
ال�ضم�  ����ض���اح���ب  م����ن  الع���ت���م���اده 
حاكم دبي واأن القطاع االجتماعي 
ه��� ال��ق��ط��اع االأه���م خ��الل الفرة 

املقبلة".
ك���اف���ة اجلهات  ����ض���م����ه  دع�����ا  ك���م���ا 
احل��ك���م��ي��ة ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ي��ه ، كما 
االقت�ضادية  الفعاليات  كافة  دع��ا 
تط�ير  يف  للم�ضاركة  وال��ت��ج��اري��ة 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل���ي����ي، وق�����ال: " 
ال��ق��ط��اع االج��ت��م��اع��ي ه��� القطاع 
االأهم خالل الفرة املقبلة واأدع� 
للركيز  احلك�مية  اجلهات  كافة 
الفعاليات  ك��اف��ة  واأدع������  ع��ل��ي��ه... 
تط�ير  يف  للم�ضاركة  االقت�ضادية 

هذا القطاع احلي�ي".
واأخي  "اأنا  قائاًل:  �ضم�ه  واختتم 
كلفنا  مهمة  لدينا  مكت�م  ال�ضيخ 

ت�راوح  حيث  ل�الأ�ض�ر  االإ���ض��اف��ي��ة 
 67% اإل�����ى   20% م�ن  ال��زي��ادة 
ولت�ضتفيد  ال�������ح���ال�������ة  ح�������ض�������ب 
ال�تي  االأ���ض�����ر  اأك�����ر  ب��ضكل  م��ن��ه��ا 
واالأرام�ل  امل�اطنني  ك�بار  يعيلها 
االأقل  واالأ�ضر  املعيالت  واملطلقات 
الزيادة ف�ي  اأن ن�ض�بة  دخ��اًل، حيث 
ل�لدرا�ض�ة  ا�ض�تناداً  ت�اأت�ي  ال��ضرف 
ه��ي��ئ��ة تنمية  ب��ه��ا  ق�����ام�����ت  ال�����ت��ي 
املجتمع الأو�ض�اع االأ�ض�ر امل�ضتهدفة 
واالحتياجات ال�خا�ض�ة ل�كل منها. 
�ض�باب  يعيلها  ال�����ت��ي  االأ���ض�����ر  اأم����ا 
ال�فئة  ف�����ي  ال�عمل  ع�لى  ق�������ادرون 
فقد  �ض�نة   40 م�ن  اأق�ل  العمرية 
الإدراجهم  م�بال�غ  تخ�ضي�س  ت�م 
للتمكني  دب�������ي  ب�����رن�����ام�����ج  ���ض�����م��ن 
ا�ضتقاللهم  دع�����م  ب��ه��دف  ال�مال�ي 
املايل. وخالل االجتماع مت ت�ضكيل 
اللجنة  �ضمن  عمل  م�����ض��ارات   7
حك�مية  ج���ه���ات   10 مب�����ض��ارك��ة 
وخطة �ضاملة للقطاع االجتماعي 
�ضيتم  ك����م����ا  �����ض����ه����ري����ن،  خ�������الل 
متكاملة  من�ضة  ب��ت��ط���ي��ر  ال��ب��دء 
وخم�����ض�����ض��ة جل��م��ي��ع اخل���دم���ات 

حمدان بن حممد: 
ل�شبابنا اقت�شادية  فر�س  واأف�شل  اأ�شرنا،  لتن�شئة  بيئة  واأف�شل  ملواطنينا،  حياة  م�شتوى  اأف�شل  توفري  هي  را�شد  بن  حممد  • روؤية 

دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من  لعتماده  الجتماعي  للقطاع  �شاماًل  ت�شورًا  يومًا   60 خالل  �شرتفع  املواطنني  و�شوؤون  للتنمية  العليا  • اللجنة 
وثالثًا   وثانيًا  اأوًل  املواطن  را�شد..  بن  حممد  بها  كلفنا  مهمة  لدينا  مكتوم  ال�شيخ  واأخي  • اأنا 

قائد عام �شرطة اأبوظبي: املنظومة الوطنية ملكافحة 
املخدرات تعزز جهود الوقاية والرعاية الالحقة

مدير عام �شرطة اأبوظبي: ال�شرتاتيجيات ال�شاملة تعزز 
حماية �شبابنا من اآفة املخدرات

جم���ل�������س م����ك����اف����ح����ة امل������خ������درات 
بالدولة، وحتقيق النتائج الهادفة 
من خالل اال�ضراتيجية ال�طنية 
ال�طني  وال���دل���ي���ل  ل��ل��م��ك��اف��ح��ة، 
ل��ل���ق��اي��ة م���ن امل����خ����درات، وال����ذي 
احلك�مية  اجل���ه���ات  ج��ه���د  ي��ع��زز 

اأف�ضل  اأب�ظبي تعتمد  اأن �ضرطة 
مكافحة  يف  واالأ�ضاليب  ال��ضائل 
املخدرات واحلد من انت�ضار هذه 
اآلياتها  االآف��ة من خالل حتديث 
التط�رات  مل����اك���ب���ة  وخ��ط��ط��ه��ا 
املخدرات  م���روج���ي  اأ���ض��ال��ي��ب  يف 

املعاير  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  واخل���ا����ض���ة 
من  لل�قاية  ال��دول��ي��ة  وال��ت��داب��ر 
حر�س  اإىل  ول���ف���ت  امل������خ������درات. 
ع���ل���ى حتقيق  اأب�����ظ����ب����ي  ����ض���رط���ة 
باعتماد  ال���ت���ط����رات  م���ن  امل���زي���د 
اأف�����ض��ل ال������ض��ائ��ل واالأ���ض��ال��ي��ب يف 
م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات واحل�����د من 
اأن  اإىل  ، الف��ت��اً  انت�ضار ه��ذه االآف���ة 
عنا�ضر مكافحة املخدرات ب�ضرطة 
ي�����ؤدون دوره���م الريادي  اأب���ظ��ب��ي 
حماية  يف  ال�������ض���اع���ة  م������دار  ع���ل���ى 
وم�اجهتها  براثنها  من  املجتمع 
ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار وب�����ض��ت��ى الطرق 
وال������ض��ائ��ل احل��دي��ث��ة وجن��ح���ا يف 
املخدرات  جت��ار  خمططات  �ضرب 
ا�ضتخدام  ي��ت���ان���ن ع��ن  ال��ذي��ن ال 
ك��اف��ة االأ���ض��ال��ي��ب االإج��رام��ي��ة من 
اأجل ت�ضريب �ضم�مهم وا�ضتهداف 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال���ل����اء ف���ار����س خلف 
�ضرطة  ع�������ام  ق����ائ����د  امل�������زروع�������ي 
ال�طنية  امل��ن��ظ���م��ة  اأن  اأب���ظ��ب��ي 
ُت���ع���زز جه�د  امل����خ����درات  مل��ك��اف��ح��ة 
ال�قاية والرعاية الالحقة م�ضيداً 
م�ضت�ى  على  امل�ضرك  بالتعاون 
ال��دول��ة يف ات��خ��اذ اإج����راءات مهمة 

ملكافحة املخدرات وال�قاية منها.
الي�م  مبنا�ضبة  كلمة  يف  واأو���ض��ح 
ا�ضتعمال  اإ���ض��اءة  ملكافحة  ال���دويل 
امل��خ��درات واالإجت����ار غ��ر امل�ضروع 
ب��ه��ا ال�����ذي ي�������ض���ادف ال���ي����م حتت 
" اأن  "املخدرات نهاية م�ؤملة  �ضعار 
تلك االإجراءات متثلت يف امل�ضاركة 
باملكافحة  اخل���ا����ض���ة  ال���ل���ج���ان  يف 
وال����ق���اي���ة وال���ع���الج امل��ن��ب��ث��ق��ة عن 

بالتعاون  معاليه  واأ���ض��اد  ال�ضباب 
مع ال�ضركاء اال�ضراتيجيني على 
اجله�د  وبكافة  ال��دول��ة،  م�ضت�ى 
يبذلها  ال��ت��ي  واملخل�ضة  اجل��ب��ارة 
رج��ال��ن��ا يف اأج��ه��زة امل��ك��اف��ح��ة على 
م�ضت�ى الدولة، وجميع ال�ضركاء، 
التي  ال�ضادقة  ال�طنية  واجله�د 
اأج������ل حماربة  م����ن  م��ع��ن��ا  ت��ع��م��ل 
واأ�ضار  امل���خ���درات.  ان��ت�����ض��ار  خ��ط��ر 
ت�ا�ضل  اب���ظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  ان  اإىل 
جه�دها ب�ضكل م�ضتمر من خالل 
لر�ضيخ  االأمنية  ا�ضراتيجيتها 
االأم������ن واال����ض���ت���ق���رار م���ن خالل 
الع�ضرية  امل�����ض��ت��ج��دات  م����اك���ب���ة 
مما  التقنيات  اأف�����ض��ل  وا���ض��ت��خ��دام 
اأ���ض��ه��م يف ال��ت�����ض��دي ل��ه��ذه االآف���ة 
باأ�ضاليب متط�رة واإحباط عمليات 

الرويج و�ضبط املروجني.

االأجهزة  خمتلف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واإقليمياً  حم���ل���ي���اً  ال�������ض���رط���ي���ة 
ودول���ي�����������������������اً، وت���ك���ث���ي���ف اجل���ه����د 
والت�ضدي  م��ن��اب��ع��ه��ا  ل��ت��ج��ف��ي��ف 

ملخاطرها.
�ضرطة  ع�����������������ام  م���دي���ر  وث��م��������������������ن 
اأب���ظ��ب��ي ج��ه���د رج����ال مكافحة 
امل����خ����درات وح��ر���ض��ه��م ع��ل��ى اأن 
ي���ك����ن����ا دائ����م����اً ع���ني ����ض���اه���رة يف 
ح���م���اي���ة امل���ج���ت���م���ع م�����ن ب���راث���ن 
بكفاءة  وم���اج��ه��ت��ه��ا  امل����خ����درات 
واقتدار وب�ضتى الطرق وال��ضائل 
احل��دي��ث��ة وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح تل� 
ملخططات  ال��ت�����ض��دي  يف  االآخ�����ر 
جتار املخدرات الذين ال يت�ان�ن 
االأ�ضاليب  ك��اف��ة  ا���ض��ت��خ��دام  ع���ن 
ت�ضريب  اأج�����ل  م���ن  االإج���رام���ي���ة 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ض��ع��ادة ال���ل����اء م��ك��ت���م علي 
�ضرطة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�����ض��ري��ف��ي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  اب�ظبي 
التعاون  بتعزيز  اأب�ظبي  ل�ضرطة 
مع كافة اجلهات املعنية ما اأ�ضهم 
يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح وال����ري����ادة يف 
�ضاملة  ا����ض���رات���ي���ج���ي���ات  و����ض���ع 
التقنيات  اأح������دث  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
ال�ضباب  حماية  لتعزيز  املتط�رة 

من اآفة املخدرات .
الي�م  مبنا�ضبة  كلمة  يف  واأو���ض��ح 
ا�ضتعمال  اإ���ض��اءة  ملكافحة  ال��دويل 
امل�ضروع  غر  واالإجت��ار  املخدرات 
ب��ه��ا ال����ذي ي�����ض��ادف ال���ي����م حتت 
م�ؤملة"  ن��ه��اي��ة  "املخدرات  ���ض��ع��ار 

�ضم�مهم للمجتمع.
وال�ضراكة  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  واأ������ض�����اد 
املعنية  ال��ر���ض��م��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
جمتمع  اإىل  و���ض���اًل  واملجتمعية 
املخدرات،  اآف����ة  م���ن  وخ����ال  اآم����ن 
االإعالم  و�ضائل  دور  اإىل  م�ضراً 
االجتماعي  الت�ا�ضل  ومن�ضات 
يف ت��ع��زي��ز ون�����ض��ر ال��ت���ع��ي��ة ح�ل 
خماطر املخدرات بجميع اأن�اعها 

واأ�ضنافها .
امل�ؤ�ض�ضات  دور  اأه��م��ي��ة  م����ؤك���داً   
والدينية  وال��رب���ي��ة  التعليمية 
ودور  امل���دين  املجتمع  ومنظمات 
االأ����ض���رة يف ح��م��اي��ة اأب��ن��ائ��ه��ا من 
خم��اط��ر امل����خ����درات وت����ف���ر كل 
املق�مات التي تعزز بيئتها االآمنة 

وامل�ضتقرة.
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اأخبـار الإمـارات

املركز الوطني للتاأهيل ..عمل دوؤوب ومتوا�شل لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات العالجية
•• اأبوظبي-وام:

للتاأهيل  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  يحر�س 
 2002 ع����ام  اإط����الق����ه  ال�����ذي مت 
ع���ل���ى ت����ق����دمي خ�����دم�����ات ال���ع���الج 
ال��ت��اأه��ي��ل وت��ع��زي��ز ال�عي  واع�����ادة 
اأفراد  لكافة  االدم��ان  ب�ضاأن مر�س 
امل�����اط����ن����ني وغر  امل���ج���ت���م���ع م����ن 

امل�اطنني يف الدولة.
وي��ق���م امل��رك��ز ب��ا���ض��ت��خ��دام احدث 
وال�قائية  ال��ع��الج��ي��ة  ال������ض��ائ��ل 
مع  والتن�ضيق  التعاون  خ��الل  من 
والدولية  االق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ع���الج االدم���ان 
جدية  انظمة  ا�ضتحداث  اأج��ل  من 
ومتابعة  املدمنني  ووق��اي��ة  ل��ع��الج 
ت��اأه��ي��ل��ه��م ب���ع���د ال�������ض���ف���اء الإع������ادة 
اإدم����اج����ه����م يف امل��ج��ت��م��ع وت���اأم���ني 

الرعاية املنا�ضبة لهم.
واأك��������د ����ض���ع���ادة ال����دك����ت�����ر ع����ارف 
للمركز  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال�����ض��ح��ي 
خا�س  ح���ار  يف  للتاأهيل  ال�طني 
م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االم�����ارات "وام" 
ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي���م  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
ال�ضاد�س  ي�ضادف  ال��ذي  امل��خ��درات 
وال��ع�����ض��ري��ن م��ن ���ض��ه��ر ي���ن��ي��� من 
اأن االإدم�����ان مر�س  ك��ل ع���ام ع��ل��ى 
مزمن انتكا�ضي ي�ضيب الدماغ وله 
النف�س  على  وم�ضاعفات  تاأثرات 

ودولياً لتحقيق اأهداف املركز.
اأكد  ال��ت���ع��ي��ة  امل��رك��ز يف  وع���ن دور 
ح��ر���س امل���رك���ز ع��ل��ى ن�����ض��ر ال�عي 
ب���ني ج��م��ي��ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ح�ل 
ومر�س  العقلية  امل�ثرات  خماطر 
ومبادرات  برامج  وتنفيذ  االإدم��ان 
االآفة  هذه  من  ال�قاية  يف  ت�ضاهم 
وامللتقيات  ال�����ر�����س  خ�����الل:  م���ن 
ال����ت�����ع�����ي����ة ل���ل���ط���الب واأول������ي������اء 
واملر�ضدين  واالأخ�ضائيني  االأم���ر 
وتقدمي  وت��ن��ظ��ي��م  االأك����ادمي����ي����ني 
واحللقات  وال���ن���دوات  امل��ح��ا���ض��رات 
واالفرا�ضية  ال�اقعية  النقا�ضية 
واجلامعات  وامل��دار���س  املجال�س  يف 
ومع�ضكرات  وامل�ؤ�ض�ضات  والهيئات 
اخل�����دم�����ة ال����ط���ن���ي���ة م�����ن خ���الل 
االأن�ضطة احل�ض�رية ، اأو افرا�ضياً 
من خالل من�ضات االت�ضال املرئي 
واأي�ضاً من خالل اإنتاج ون�ضر امل�اد 
ر�ضائل  م��ن  الت�ع�ية  واملعل�مات 
االإنرنت  ع��ل��ى  ت���ع���ي��ة  واأف������الم 
الت�ا�ضل  وم���ن�������ض���ات  واالإع���������الم 
االج����ت����م����اع����ي وت���ن���ف���ي���ذ ب����رام����ج 
للمر�ضىى  للت�عية  متخ�ض�ضة 
وع�����ائ�����الت�����ه�����م ول�����ل�����م������دع�����ني يف 
امل�ؤ�ض�ضات العقابية و االإ�ضالحية.

وب����خ���������ض����������س اه���������م ال������رام������ج 
العام  امل����دي����ر  اأ������ض�����ار  ال���ع���الج���ي���ة 
يختلف  ال���ع���الج  ان  اىل  ل��ل��م��رك��ز 

ال�فاة  اإىل  اأح��ي��ان��اً  م�����ض��اع��ف��ات��ه��ا 
امل�����دم�����ن يف حم������اوالت  وي���ف�������ض���ل 
الت�قف ، لذا يح�ز كمية كافية من 
له م�ضاعفات  املخدرة وذلك  املادة 
و�ض�ل  اأو  ك��ال�����ض��ج��ن  ق���ان����ن���ي���ة 
اآخرين يف حميط املدمن اإىل املادة 
املايل  امل�ضت�ى  اأم��ا على   ، امل��خ��درة 
فاإن االإدمان يتميز بهدر املال على 
االإح�ضا�س  اأن  ك��م��ا  امل��خ��درة  امل����ادة 
مل�اجهة  امل��خ��درة  للمادة  باحلاجة 
باملدمن  ي���ؤدي  الي�مية  امل�ضكالت 
وه�  العمل  مكان  يف  الت�اجد  اإىل 
ت����اأث����ره����ا وي����الح����ظ ذلك  حت����ت 
ي���ؤدي يف  زم���الوؤه وم�ض�ؤول�ه مما 
ك��ث��ر م��ن احل����االت اإىل اإج����راءات 
العمل  الف�ضل من  تاأديبية يتبعها 
ُتعد  ال���ذي  املجتمع  �ضعيد  وع��ل��ى 
االأ�����ض����رة ن����ات���ه االأ����ض���ا����ض���ي���ة ف���اإن 
االإدمان ي�ؤدي اإىل الطالق واإهمال 
ال�الدين  وع��ق���ق  االأب���ن���اء  ت��رب��ي��ة 
االإدمان  ف��اإن  االأ�ضرية  واخلالفات 

يفكك االأ�ضر واملجتمعات.
وق����ال اإن امل���خ���درات ه���ي ف��ئ��ة من 
فئات امل�ؤثرات العقلية التي تعرفها 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة على 
العمليات  على  ت�ؤثر  م��ادة  اأي  اأنها 
والعاطفة  االإدراك  مثل  العقلية 
وت�����ض��ن��ف امل�����ؤث����رات ال��ع��ق��ل��ي��ة اإىل 
ثالث فئات رئي�ضية ح�ضب تاأثرها 

واالجتماعي  ال�ضخ�ضي  وال�ضل�ك 
الدائم  بالبحث  االإدم����ان  ويتميز 
ب�ضكل  وا�ضتخدامها  املخدرات  عن 
ال�����ض��ي��ط��رة عليه  ت�����ض��ع��ب  ق���ه���ري 
االأ�ضرار  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى  وذل���ك 
واالجتماعية  والنف�ضية  ال�ضحية 

الناجمة عنه.
وعالمات  اأع����را�����س  اأن  وا�����ض����اف 
ت���ت���ف���اوت ب��ح�����ض��ب ن�ع  االإدم����������ان 
امل�ؤثر العقلي و�ضدة االإدم��ان ومن 
املثال  �ضبيل  على  االأع��را���س  ه��ذه 
الكالم  ا����ض���ط���راب   ، احل�������ض���ر  ال 
الركيز  و�ضعف  الن�ضيان  وك��رثة 
واالن���ف���ع���ال ال�����ض��دي��د ا���ض��اف��ة اىل 
واإه���م���ال  واالأرق  ال�������زن  ف���ق���دان 
املظهر العام و النظافة ال�ضخ�ضية 
ال�ضل�كية  ال���ت���غ���ي���رات  م����ن  و   ،
املرتبطة باالإدمان الكذب واملراوغة 
وتغير اال�ضدقاء واإهدار االأم�ال 
واالقرا�س اأو ال�ضرقة ا�ضافة اىل 
االن��ق��ط��اع عن  و  امل�ضتمر  االج��ه��اد 
التكتم  و  امل�ضارحة  وع���دم  العمل 

على امل�ضكلة.
ال�ضحي  اأ�ضار  االإدم���ان  نتائج  وع��ن 
اإىل انها ماأ�ضاوية يف اأغلب االأحيان 
حيث ي�ضتد االإدمان مبرور ال�قت 
وت�����زداد ال��رغ��ب��ة يف ت��ع��اط��ي امل���ادة 
امل��خ��درة ع��دة م���رات يف ال��ي���م مما 
ي����ؤدي اإىل جرعة زائ���دة ت�ضل  ق��د 

على اجلهاز الع�ضبي املركزي و هي 
املخدرات كالهروين والرامادول 
واملنبهات كالنيك�تني والكري�ضتال 
والك�كايني واملهل��ضات كاحل�ضي�س 
املركز  دور  وع����ن   . وامل���اري���ج����ان���ا 
الدكت�ر  اأك����د  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال���ط��ن��ي 
بروؤية  ي��ع��م��ل  امل���رك���ز  ان  ال�����ض��ح��ي 
وا�ضراتيجية تتما�ضى مع تطلعات 
روؤية اأب�ظبي 2030 فيما يخ�س 
 2022 العام  االإدم��ان ويف  مر�س 
اإع�����ادة تنظيم  ق���ان����ن  اإ����ض���دار  مت 
اأب��ع��اداً جديدة  اأ�ضاف  ال��ذي  املركز 
التي  واخل���دم���ات  لالخت�ضا�ضات 
االإدم���ان  ع��الج  لت�ضمل  �ضيقدمها 
اأن����اع���ه ب��ا���ض��ت��خ��دام اأحدث  ب��ك��اف��ة 
وتط�ير  ع��ل��م��ي��اً  امل��ث��ب��ت��ة  ال���ط���رق 
واآل��ي��ات جديدة  نظم  وا���ض��ت��ح��داث 
ل��ل��ع��الج وال��ت��اأه��ي��ل واإع�����داد ك�ادر 
جماالت  يف  متخ�ض�ضة  م���اط��ن��ة 
ال�����ع�����الج وال����ت����اأه����ي����ل وال�����ق����اي����ة 
وامل�ضاهمة يف اإعداد اال�ضراتيجية 
ا�ضافة  لالإدمان  للت�ضدي  العامة 
الت�عية  ب�����رام�����ج  ت���ط����ي���ر  اىل 
وال���ق��اي��ة ور���ض��د م��ر���س االإدم���ان 
وم��ت��اب��ع��ت��ه واإج���������راء ال���درا����ض���ات 
وكذلك  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  وال���ب���ح����ث 
اقراح ال�ضيا�ضات والت�ضريعات ذات 
ال�ضلة وبناء ال�ضراكات والتعاقدات 
واالت��ف��اق��ي��ات م��ع اجل��ه��ات حملياً 

الالزمة  االأدوات  لديه  تت�فر  اأن 
دور  واأداء  امل��ج��ت��م��ع  يف  ل��الن��دم��اج 
املركز  يقدم  املنطلق  هذا  من  بناء 
التاأهيلية  ال��رام��ج  من  جمم�عة 
التي ت�ضلح املر�ضى مبعارف مهنية 
على  ت�ضاعدهم  وقناعات  وحياتية 
الع�دة اإىل ح�ضن املجتمع وجتنب 

الع�دة اإىل غياهب االإدمان.
وع��ن اآخ���ر اإجن����ازات امل��رك��ز اأو�ضح 
اأجن�����ز خالل  امل���رك���ز  ان  ال�����ض��ح��ي 
ال����ف����رة امل���ا����ض���ي���ة جم���م����ع���ة من 
بالتما�ضي  وال�ضراكات  الفعاليات 
فعلى  اال�ضراتيجية  اأه��داف��ه  م��ع 
ي�ضتمر  وال�قاية  الت�عية  �ضعيد 
ال�قائية  الرامج  تنفيذ  املركز يف 
مع  بال�ضراكة  املدر�ضية  البيئة  يف 
ون�ضر  ال�طنية  االإم���ارات  مدار�س 
املعل�مات الت�ع�ية عر االإنرنت 
االجتماعي  ال���ت����ا����ض���ل  وم�����اق����ع 
من  الت�ع�ية  االأن�ضطة  وتنظيم 
حما�ضرات يف املجال�س وامل�ؤ�ض�ضات 
التعليمية واملهنية وتنظيم ندوات 
من  للجمه�ر  ت�ع�ية  افرا�ضية 
خالل من�ضات االت�ضال املرئي.اأما 
يتعلق  وفيما  العاملي  ال�ضعيد  على 
ب��ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات وال���ك���ف���اءات يف 
جمال مكافحة مر�س االدمان فقد 
م�ؤمتر  م����ؤخ���راً  امل��رك��ز  ا�ضت�ضاف 
اجلمعية العاملية الأخ�ضائيي عالج 

امل��ري�����س و�ضدة  ب��اخ��ت��الف ح��ال��ة 
امل�ضاحبة  وامل�����ض��اع��ف��ات  االإدم�����ان 
بحيث يجب تغطية كافة الن�احي 
والنف�ضية  اجل�����ض��دي��ة  امل��ر���ض��ي��ة 
وال�����ض��ل���ك��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة مع 
املهارات احلياتية للمري�س  تنمية 
دورات  ل��ع��دة  امل��ري�����س  وق��د يحتاج 
عالجية واملتابعة امل�ضتمرة ل�ضمان 
ال�ضروري  م���ن  ل���ذل���ك  ال���ن���ج���اح، 
اإمتام املدة امل��ض�فة للعالج والتي 
مري�س  ك��ل  ح��ال��ة  ح�ضب  تختلف 
باخلطة  واالل����ت����زام  واح��ت��ي��اج��ات��ه 
الفاعلية  ل�������ض���م���ان  ال���ع���الج���ي���ة 
والتعايف  النتائج  اأف�����ض��ل  واإع��ط��اء 

على املدى البعيد.
العالجية  ال���رام���ج  اأن  وا����ض���اف 
ت�������ض���م���ل ح�����زم�����ة م������ن ال�����رام�����ج 
الطبي  العالج  اأهمها:  واالأن�ضطة 
النف�ضي  وال������ع������الج  وال�������دوائ�������ي 
وال�ضل�كي واخلدمات االجتماعية 
وب����رن����ام����ج امل���ات���ري���ك�������س وت�����اليف 
برنامج  اىل  ا����ض���اف���ة  االن���ت���ك���ا����س 
وجمم�عات  ال�����ض��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
ال���دع���م واالإر������ض�����اد ب���رن���ام���ج 12 
دينية،  اأخ�������رى  وب����رام����ج  خ���ط����ة 

ثقافية، فنية، ريا�ضية .
املتعايف  للمري�س  ال��ت��اأه��ي��ل  وع���ن 
قال املدير العام للمركز اإنه عندما 
ي��ت��م��اث��ل امل��ري�����س ل��ل�����ض��ف��اء يجب 

العقلية  امل�ؤثرات  وتاأهيل متعاطي 
ب���ح�������ض����ر ك����ك���ب���ة م����ن امل����درب����ني 
ال���ع���امل���ي���ني يف جم���ال  واخل����������راء 
ال��ع��الج و ال��ت��اأه��ي��ل وال���ق��اي��ة من 
االإدم��ان والذين �ضارك�ا خراتهم 
حما�ضرات  خالل  من  ومهاراتهم 

وور�س عمل وور�س تدريبية.
وع�����ل�����ى م���������ض����ت�����ى ال���������ض����راك����ات 
�ضرطة  وق���ع���ت  اال����ض���رات���ي���ج���ي���ة 
املركز  مع  تفاهم  اتفاقية  اأب�ظبي 
رعاية  ح�����ل  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال����ط���ن���ي 
االأح����داث وذل���ك مب��ا يتما�ضى مع 
نح�  اأب�ظبي  �ضرطة  ا�ضراتيجية 
مكافحة املخدرات وم�ضاكل االإدمان 
واآثاره ال�ضلبية يف املجتمع ب�ض�رة 
عامة ولدى فئة ال�ضباب خ�ض��ضاً 
يتفق مع  ا�ضراتيجي  وهذا هدف 
روؤية وا�ضراتيجية املركز ودوره يف 
جمال االإدمان واأخراً ولي�س اآخراً 
الروي�س  ف��رع  افتتاح  قريباً  �ضيتم 

املركز يف مدينة الظنة.

جائزة ال�شارقة للتميز الرتبوي تتيح جمال من التميز والتفوق للطلبة يف كافة املراحل الدرا�شية  
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضارقة  ملجل�س  التابعة  ال��رب���ي  التميز  ال�ضارقة  جائزة  اأك��دت 
للتعليم اأن روؤيتها يف �ضياق تط�ير فئاتها تهدف اإىل فتح جماالت 
املراحل  خمتلف  م��ن  الطلبة  ل��ك��اف��ة  وال��ت��ف���ق  التميز  م��ن  ع���دة 
عطائهم  وت��ق��دي��ر  املتف�قني  بتكرمي  عنايتها  ظ��ل  يف  ال��درا���ض��ي��ة 

واجتهادهم.
امل�اد  امتحانات  لكافة  املدار�س  اختتام طلبة  واأ�ضارت اجلائزة مع 
الدرا�ضية للعام الدرا�ضي 2021-2022م اأن التف�ق يظل �ضمت 
الطالب املجتهد الذي ي�ضعى لل��ض�ل اإىل اأعلى امل�ضت�يات وجائزة 
ال�ضارقة للتميز الرب�ي تعمل يف فلك دعم املجدين واملتف�قني 

للتقدم اإىل فئات اجلائزة ونيل تكرميها الذي يخ�ض�س للمبدعني 
واملتف�قني والراغبني يف ال��ض�ل اإىل اأعلى املراتب .

و اأو�ضحت علياء احل��ضني مدير جائزة ال�ضارقة للتميز الرب�ي 
اأن اجلائزة يف روؤيتها ت�ا�ضل م�ض�ارها لتفتح الطريق اأمام الطلبة 
من املنت�ضبني للمدار�س احلك�مية واخلا�ضة نح� اآفاق ال نهائية 
من االبتكار واالب��داع والتف�ق يف جماالت التعليم وال��ض�ل اإىل 
م�ضت�ى يعزز من ح�ضادهم يف نهاية العام الدرا�ضي .. فاجلائزة 
هي خريطة التميز واالإجناز لكافة الفئات الرب�ية املتطلعة اإىل 

التكرمي .
برعاية كرمية من �ضاحب  تزه�  وه��ي  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
ال�ضم� ال�ضيخ الدكت�ر �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ض� املجل�س 

االأعلى حاكم ال�ضارقة ، جنحت يف اأن تك�ن ب�ابة لكثر من الطلبة 
مهاراتهم  فيها  ي���ظ��ف���ن  ج��دي��دة  مرحلة  اإىل  للعب�ر  امل��ب��دع��ني 
وقدراتهم وما قدم�ه من معطيات يف التعامل مع فئات املجتمع 
يف  اأف�ضل  مل�ضتقبل  وتطلعاتهم  اأحالمهم  لهم  حتقق  ومتطلبات 

خدمة اأنف�ضهم ووطنهم.
 واأو�ضحت احل��ضني اإىل اأن جائزة ال�ضارقة للتميز الرب�ي ومع 
اإىل  الرب�ية  والفئات  الطلبة  كافة  تدع�  الدرا�ضي  العام  نهاية 
يف  للنظر  واملبتكرة  اجل��دي��دة  وروؤيتها  اجل��ائ��زة  مل�ضارات  االط��الع 
م�ضاركتهم والتقدم اإليها من خالل م�ضاعفة اإجنازاتهم فاجلائزة 
باإجنازاتهم  اأ�ضماوؤهم  املتميزين لت�ضيء  �ضتعمل على دعم ه�ؤالء 

امل�ضتقبلية يف �ضماء التقدم واالبداع.

يف اإط�ر موا�صلة جهوده يف تنظيم اأر�صيف�ت اجله�ت احلكومية

 الأر�شيف واملكتبة الوطنية ينظم فعاليات متخ�ش�شة يف حفظ الوثائق وجردها 
•• ابوظبي-الفجر:

"اإعداد  بعن�ان:  افرا�ضية  تدريبية  دورة  ال�طنية  واملكتبة  االأر�ضيف  نظم 
خطة حفظ ال�ثائق يف اجلهات احلك�مية"، وور�ضة تدريبية اأخرى بعن�ان: 
خدماته  م�ا�ضلة  اإط��ار  يف  وذلك  احلك�مية"،  اجلهات  يف  ال�ثائق  "جرد 
تنظيم  مل�ضاريع  احلثيثة  وامل��ت��اب��ع��ة  يقدمها،  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة  التثقيفية 
تطبيق  من  ومتكينها  ال��دول��ة،  يف  وتط�يرها  احلك�مية  اجلهات  اأر�ضيفات 
االأر�ضيف واملكتبة وال�طنية  ب�ضاأن   2008 7 ل�ضنة  القان�ن رقم  متطلبات 
ال�ثائق  اإدارة  جمال  يف  العاملية  واملقايي�س  التنفيذية،  والئحته  وتعديالته 

واالأر�ضيف.

هذا وقد ا�ضتهدفت الدورة التدريبية ب�ضاأن "اإعداد خطة حفظ ال�ثائق يف 
اجلهات احلك�مية" تعريف اجلهات احلك�مية مباهية خطة حفظ امللفات 

والهدف منها وكيفية اإعدادها.
وركز خبر االأر�ضفة اأحمد م�جب الذي حا�ضر يف الدورة، يف اأهمية الت�فيق 
بني خطة حفظ امللفات وم�اد الالئحة التنفيذية للقان�ن االحتادي رقم 7 
34 واملادة  2008 ب�ضاأن االأر�ضيف واملكتبة وال�طنية؛ ال �ضيما املادة  ل�ضنة 
اجلهات  يف  وامللفات  ال�ثائق  حفظ  ُمدد  حتدد  التي  ال��ضيلة  تعّد  اإذ  36؛ 
احلك�مية يف خمتلف مراحلها العمرية، يف املكاتب بالن�ضبة لل�ثائق اجلارية، 
امل�ضر  ك��ذل��ك  خاللها  م��ن  وحت���دد  ال��ضيطة،  ال���ث��ائ��ق  حفظ  ق��اع��ات  ويف 

النهائي لها االإتالف اأو احلفظ الدائم يف االأر�ضيف واملكتبة ال�طنية.

ال����دورة -ال��ت��ي ���ض��ارك فيها ع��دد كبر م��ن املهنيني  ه��ذا وق��د �ضهدت ه��ذه 
االأر�ضيف  اأع��ده��ا  ال��ت��ي  امل�ضركة  ال���ث��ائ��ق  حفظ  خطة  ع��ر���س  واملهتمني- 
واملكتبة ال�طنية لتحديد ُمدد ا�ضتبقاء ال�ثائق املتعلقة بال�ظائف التالية: 
امل�ارد الب�ضرية، وال�ض�ؤون املالية، وال�ض�ؤون القان�نية، واملعل�مات امل�ؤ�ض�ضية، 
واخلدمات  احل��ك���م��ي،  واالت�����ض��ال  العامة  وال��ع��الق��ات  االإداري،  والتط�ير 

امل�ضاندة.
"جرد  مب��ض�ع  متعلقة  عمل  ور�ضة  ال�طنية  واملكتبة  االأر�ضيف  ق��دم  كما 
االأر�ضيفيني،  خ���رات  �ضقل  ا�ضتهدفت  احلك�مية"  اجل��ه��ات  يف  ال���ث��ائ��ق 
املعتمدة  الت�ضريعات  وف��ق  احلك�مية  اجلهات  اأر�ضيفات  لتنظيم  وتاأهيلهم 

بالدولة، واملعاير الدولية.

اأحمد م�جب يف  االأر�ضفة  فيها خبر  التي حا�ضر  ال�ر�ضة  وقد ركزت هذه 
ال�ثاق  ج��رد  اآلية  على  ب��اإم��ارة عجمان  االأم���ري  ال��دي���ان  تدريب م�ظفي 
رقم  القان�ن  متطلبات  اإىل  امتثاال  املكاتب  ويف  احلفظ  م�اقع  خمتلف  يف 
والئحته  وتعديالته  وال�طنية  واملكتبة  االأر�ضيف  ب�ضاأن   2008 ل�ضنة   7
ال��ض�ل  لت�ضهيل  حفظها  م�اقع  وعلى  عليها  التعرف  بغر�س  التنفيذية، 

اإليها عند احلاجة.
الدي�ان  م�ظفي  م��ن  املخت�ضني  مبتابعة  حظيت  -ال��ت��ي  ال���ر���ض��ة  واأك����دت 
االأمري باإمارة عجمان- اأهمية حتديد امللفات املنتهية ال�ضالحية لالإدارات، 
وحت�يلها للحفظ الدائم اأو اإتالفها مبا يتفق مع متطلبات االأر�ضيف واملكتبة 

ال�طنية.

الإمارات ت�شارك يف اجتماع فريق اخلرباء املعني بتحديث خطة التحرك الإعالمي العربيمنت�شبو �شرطة ال�شارقة ي�شنعون مقطورة تنبيهية تعزز من ال�شالمة املرورية
•• ال�صارقة-وام:

التنبيهية"  "املقط�رة  ت�ضنيع  من  ال�ضارقة  �ضرطة  ك���ار  من  ع��دد  متكن 
التي تتميز مب�ا�ضفات فريدة �ضديقة للبيئة وت�ضهم يف �ضبط اأمن الطرق 

وتعزيز ال�ضالمة واحلد من احل�ادث املرورية.
الأبعد  ومنبهة  ال�ضم�ضية   بالطاقة  تعمل  ق�ية  باإ�ضاءات  املقط�رة  وتتميز 
ويهدف  املناخية.  الظروف  جميع  ويف  خا�ضة  معاير  وفق  ممكنة  م�ضافة 
املرورية  احل����ادث  وق���ع  من  ال�قاية  اإىل  التنبيهية"  "املقط�رة  م�ضروع 
الدوريات  حم��ل  التنبيهية  امل��ق��ط���رة  �ضتحل  حيث  ال��ط��رق  على  املتتالية 
املرورية يف اإغالق الطرق اأثناء وق�ع حادث مروري اأو تعطل مركبات ثقيلة 
اأو حريق اأو غره من احل���ادث التي قد حت�ضل على الطرق االأم��ر الذي 
و�ضت�ضهم  خمتلفة  املركبات  قائدي  لتنبيه  منا�ضب  زمن  اإتاحة  يف  �ضي�ضهم 
اأي�ضا يف الت�فر االأمثل للممتلكات االأمنية من مركبات ودوريات املرور اإىل 

جانب �ضمان �ضالمة اأرواح رجال ال�ضرطة اأثناء اأداء عملهم.
ب�ضرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  النقبي مدير  ع��الي  املقدم حممد  وق��ال 
اأثناء عمليات  التي قد تنجم  امل�ضروع يعد حال للح�ادث  اإن هذا  ال�ضارقة 
تخطيط ح�ادث الطرق اأو تنظيم حركة ال�ضر واملرور ..م�ضرا اإىل اأن هذا 
االإبتكار ال�ضديق للبيئة ا�ضتغرق تنفيذه 7 اأيام وجاري ت�ضنيع املزيد من 

تلك املقط�رات التي تتميز بقابلية التط�ير باالأنظمة .
لالإبتكار  خم��ت��راً  متتلك  ال�ضارقة  �ضرطة  اأن  اإىل  النقبي  امل��ق��دم  ول��ف��ت 
املروري الذي يعد مركزاً لت�ليد االأفكار وتنفيذ االختبارات قبل ترجمتها 

على اأر�س ال�اقع.

املحددة لها يف �ض�ء تعديالتها ل�ضنة 2017.
و�ضدد خطابي على اال�ضتعداد لالنخراط، بجانب كافة ال�ضركاء املعنيني، 
يف عملية مراجعة هذه اخلطة متطلعني للت��ضل اإىل حتديثات ت�ضهم يف 
تنفيذها الفعال وفق منظ�مة اإعالمية ذات م�ضداقية متتلك قدرة االإقناع 

والتاأثر يف الراأي العام الدويل.

•• القاهرة-وام:

لفريق  الرابع  االجتماع  اأعمال  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  دولة  ت�ضارك 
اخلراء املعني بتحديث و تقييم خطة التحرك االإعالمي العربي يف اخلارج 
التي بداأت اأم�س مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية برئا�ضة اململكة 
العربية  ال�ضع�دية و م�ضاركة خراء وممثلي االأجهزة االإعالمية  العربية 
امل�ضاعد لدى جامعة  العام  اأحمد ر�ضيد خطابي االأمني  ال�ضفر  و ح�ض�ر 

الدول العربية رئي�س قطاع االعالم واالت�ضال.
ميثل الدولة نا�ضر التميمي مدير اإدارة التنظيم االإعالمي مبكتب تنظيم 

االإعالم ب�زارة الثقافة و ال�ضباب.
االأوىل،  العرب  االإعالمي، و�ضعت ق�ضية  التحرك  اإن خطة  وقال خطابي 
اأول�يات العمل االعالم العربي كما  الق�ضية الفل�ضطينية، على راأ�س �ضلم 
و�ضعت االرتقاء ب�ض�رة �ضخ�ضيتنا اجلماعية وحماية مقد�ضاتنا الروحية 
و م�روثنا الفكري و احل�ضاري هدفا اأ�ضا�ضيا يف �ضياق االحت�اء االإعالمي 
مل�جات الكراهية و التيارات ال�ضعب�ية يف الف�ضاء الغربي ف�ضال عن الهدف 
الثالث الذي ال يقل اأهمية للخطة و املتعلق مبحاربة التطرف و االرهاب 

كظاهرة عابرة للحدود يف دولنا ال�طنية.
ونبه خطابي - يف كلمة له خالل اجلل�ضة االإفتتاحية الأعمال االجتماع - 
اإىل اأن جمل�س وزراء االإعالم العرب كلف خالل دورته ال� 50 التي عقدت 
عام 2019 هذا الفريق من اخلراء املمثلني للدول االأع�ضاء و املنظمات 
واالحت�����ادات امل��م��ار���ض��ة مل��ه��ام اإع��الم��ي��ة للعمل ب��ت��ع��اون م��ع ق��ط��اع االإع���الم 
من  تنفيذه  مت  وم��ا  التحرك  خلطة  �ضامل  تقييم  اإج���راء  على  واالت�ضال 
برامج و االأ�ضباب التي حالت دون تنفيذ بع�ضها يف نطاق املحاور و االأهداف 
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Notification by Publication of Payment
In lawsuit No. 60/2022/1351 - payment order

In payment orders and commercial contracts execution No 203
Lawsuit Subject : obligating the defendants jointly to pay an amount of (4.624.525) four million six 
hundred twenty four thousand and five hundred twenty five dirhams to the plaintiff and the legal interest 
at the rate of 9% from due date until full payment, Obligating the defendant to pay charges, expenses 
and attorney's fees with the provision of expedited enforcement.
The plaintiff : SAHNI GENERAL TRADING L.L.C, 
represented by SURINDERPAL SINGH SAHANI - Address: UAE- Dubai- Naif - Dubai - bldg. shop 
No. 36. 37-owned by Muhammad Ali Musabeh Al Qayzi Al Falasi
Represented by: Younis Mohammed Abdullah Hassan Al Balushi
The defendant: 1- AKBAR GHORBAN YAZDAN JOO
Notification subject: Request for a payment order, Dubai court of first instance decided dated 20-06-2022 
obligating the defendants jointly to pay an amount of (4.624.525) four million six hundred twenty 
four thousand and five hundred twenty five dirhams to the plaintiff and the legal interest at the rate of 
5% from claim date until full payment, charges and expenses and an amount of five hundred dirhams 
as attorney's fees and rejected request for expedited enforcement. You have the right to complain the 
order or appeal it, as the case may be, in accordance with the provisions in Article 66 of the Executive 
Regulations of the Civil Procedures Law.
Prepared by: Souad Nasser Al-Salahi
accreditation date: 24-06-2022 at 07:51:27
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اأخبـار الإمـارات

 )2022 )اأبوظبي  يف  ُت�ص�رك  ب�رزة  بريط�نية  �صركة   15

تطوير وتعزيز اتفاقية التعاون بني معر�س اأبوظبي لل�شيد ومهرجان The Game Fair لت�شمل اإجنلرتا، اأ�شكوتلندا، ويلز
The Game Fair معر�س اأبوظبي لل�شيد ُي�شاهم يف تطوير فعاليات ال�شقارة يف

امل���ع���ار����س  ج���م���ي���ع  زوار  ي���ت���م���ّك���ن 
ال�ضيف  هذا  الثالثة  الريطانية 
اأب�ظبي  ة معر�س  زيارة من�ضّ من 
لل�ضيد ون���ادي ���ض��ّق��اري االإم���ارات 
ال�ضقارة  ت��راث  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة 
ال�ضيد  ورح�������الت  وال���ف���رو����ض���ي���ة 
وال�ضفاري يف دول��ة االإم���ارات. كما 
لل�ضيد  اأب���ظ��ب��ي  معر�س  �ضيق�م 
العالمات  من  العديد  با�ضتقطاب 
اإىل  ال��رائ��دة  االإم��ارات��ي��ة  التجارية 
الريطاين، مما  االألعاب  معار�س 
مي��ن��ح ال����زوار االأوروب���ي���ني فر�ضة 
الراث  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة  ف��ري��دة 

الثقايف االإماراتي االأ�ضيل.
اأب�ظبي  م��ع��ر���س  دع���م  اإط����ار  ويف 
ال�ضقارة  ت��ع��زي��ز  جل��ه���د  لل�ضيد 

احل����ك�����م����ة ال���ري���ط���ان���ي���ة، ومب���ا 
الريطاين  ال��راث  يعك�س عراقة 
وال�����ع�����الق�����ات امل����م����ي����زة م�����ع دول�����ة 

االإمارات.
الريطانية  امل���ؤ���ض�����ض��ة  واع���ت���رت 
اأب�ظبي  معر�س  اأّن  لها  ب��ي��ان  يف 
ل����ل���������ض����ي����د ُي�������������ض������ارك ال����ث����ق����اف����ة 
االأ�ضيلة  وال���ري���ا����ض���ة  وال�������راث 
اأك���رث من  م��ع  االإم���ارات���ي  لل�ضعب 
يف  مب��ا  �ضن�ياً،  زائ��ر   100000
ال�ضيد  وُع�����ّض��اق  ال�ضقارين  ذل��ك 
واملُ�ضرين  وال��ت��ج��ار  وال��ف��رو���ض��ي��ة 
الرئي�ضيني وكبار ال�ضخ�ضيات من 

جميع اأنحاء العامل.
وتبادل  ال�ضراكة  التفاقية  ووف��ق��اً 
ب���ني اجل���ان���ب���ني، �ض�ف  اخل������رات 

"ا�ضتدامة  �ضعار  وحتت  االإم���ارات، 
وتراث.. بروح ُمتجددة". وبرعاية 
ر�ضمية من هيئة البيئة- اأب�ظبي، 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�ضندوق 
ال�طني  اأب�ظبي  مركز  احلبارى، 
ل��ل��م��ع��ار���س ح��ي��ث ُي���ق���ام احل����دث، 
ال�ضيد"  "اأ�ضلحة  ق��ط��اع  وراع����ي 
���ض��رك��ة ك���اراك���ال ال��دول��ي��ة، �ضريك 
ب�الري�س  ���ض��رك��ة  ال���زائ���ر  جت��رب��ة 
�ضة،  املُتخ�ضّ الريا�ضية  للُمعّدات 
�ضركة  م��ن  ك��ل  الفعاليات  وراع���ي 
"�ضمارت ديزاين" و�ضركة "اخليمة 
امللكية"، و�ضريك ال�ضيارات "اإيه اأر 
م��ن غرفة  وب��دع��م  االإمارات"،  ب��ي 

جتارة و�ضناعة اأب�ظبي.
وهذا العام 2022 ُيقام مهرجان 

الراث الثقايف امل�ضرك.
واأعرب عن �ضعادته البالغة بت�جيه 
الريطانيني  للعار�ضني  ال��دع���ة 
 ADIHEX( يف  ل��ل��ُم�����ض��ارك��ة 
2022(، ولعائالتهم واأ�ضدقائهم 
حل�������ض����ر ه������ذا احل�������دث االأك������رث 
واملعني  االأو�ضط  ال�ضرق  �ضم�اًل يف 
وال�ضيد  وال��ف��رو���ض��ي��ة  ب��ال�����ض��ق��ارة 
والريا�ضات  ال�����ض��ف��اري  ورح�����الت 

اخلارجية.
وُتقام الدورة ال� )19( من معر�س 
اأب�ظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 
�ضبتمر   26 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل 
ول��غ��اي��ة 2 اأك���ت����ب���ر ال���ق���ادم���ني يف 
للمعار�س  ال�طني  اأب�ظبي  مركز 
ب���ت���ن���ظ���ي���م م������ن ن���������ادي ����ض���ق���اري 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال����ذي حققته  ال��ن��ج��اح  اأع���ق���اب  يف 
 2021 العام  ال�ضراكة يف  اتفاقية 
اأب�ظبي  م���ع���ر����س  م����ن  ك�����ّل  ب����ني 
والفرو�ضية،  ل��ل�����ض��ي��د  ال�������دويل 
 The Game وم������ع������ر�������س 
اأعلن  املتحدة،  اململكة  يف   Fair
احل��دث��ان ال��دول��ي��ان امل��م��ي��زان، عن 
اخلرات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
وتط�ير االتفاقية لت�ضمل كّل من 
اإجنلرا،  و�ضط  "وارويك�ضاير" يف 

واأ�ضك�تلندا، وويلز.
ال�ا�ضعة،  ال�ضراكة  ه��ذه  اإط��ار  ويف 
القادمة  ال���دورة  يف  ُي�ضارك  �ض�ف 
لل�ضيد  اأب�����ظ����ب����ي  م���ع���ر����س  م����ن 
ودولية  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ض��رك��ة   15
���ض��ي��ت���ىل منظم�  ك��م��ا  م��رم���ق��ة، 
الرويج   The Game Fair
وال��ت�����ض���ي��ق مل��ع��ر���س اأب����ظ���ب���ي يف 
يف  ُيقيم�نها  التي  املُ��ع��ار���س  كافة 
ب��ري��ط��ان��ي��ا واأوروب�������ا، وذل����ك نظراً 
مل��ا مل�����ض���ه م��ن جن���اح ك��ب��ر للدورة 
املا�ضية التي �ضارك�ها فيها للمّرة 
االأوىل، وخا�ضة من حيث االإقبال 

اجلماهري ال�ا�ضع.
 The Game واأعربت م�ؤ�ض�ضة
البالغة  ���ض��ع��ادت��ه��ا  ع����ن   Fair
الدويل  اأب�ظبي  معر�س  ب�ضراكة 
جميع  م���ع  وال��ف��رو���ض��ي��ة،  لل�ضيد 
ال���ت���ي �ض�ف  ال���ث���الث���ة  م��ع��ار���ض��ه��ا 
وت�اجد   2022 العام  يف  ُتنّظمها 
االإم����������ارات فيها  ����ض���ّق���اري  ن������ادي 
مُب�ضاركتها  ُم�ضيدة  االأوىل،  للمّرة 
)اأب�ظبي  دورة  يف  امل�ضب�قة  غ��ر 
قبل  م���ن  ك��ب��ر  ب��دع��م   )2021

قطاعات  يف  الريطانية  ال�ضركات 
اأ�ضلحة ال�ضيد وال�ضقارة ورحالت 
يحظى  حيث  وال�����ض��ف��اري،  ال�ضيد 
ب��ف��ر���ض��ة فريدة  ف��ي��ه  املُ�������ض���ارك����ن 
املُثمرة  التجارية  ال�ضراكات  لعقد 
واع����ت����م����اد ال������ك�����الء وامل������ّزع�����ني، 
وت����������ض����ي����ع ن�����ط�����اق اأع����م����ال����ه����م، 
واإط���الق وت��روي��ج اأح��دث املُنتجات 
اإىل  باالإ�ضافة  وذل��ك  واالبتكارات، 
الراث  ت��ع��زي��ز  يف  ال��رئ��ي�����س  دوره 

الثقايف واحلفاظ عليه.
اأك��د معايل ماجد علي  من جهته، 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  امل��ن�����ض���ري 
لل�ضيد،  اأب�ظبي  ملعر�س  املنظمة 
�ضقاري  ل����ن����ادي  ال����ع����ام  االأم��������ني 
االإم���������ارات، اأه���م���ي���ة ت��ط���ي��ر هذه 
اأن  ب��ع��د   ،2022 ل��ع��ام  ال�����ض��راك��ة 
 2021 ال��ع��ام  يف  جناحها  اأث��ب��ت��ت 
الثقايف باعتباره  التبادل  يف تعزيز 
ال���ت���ط���ّ�ر  اأ����ض���ا����ض���ي���اً يف  ع���ن�������ض���راً 
االإن�ضانية،  مل�����ض��رة  احل�������ض���اري 
التاريخية  ال�ضالت  ُيج�ّضد  ومب��ا 
املُ����ت����ج����ّذرة ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
املتحدة،  واململكة  املتحدة  العربية 
والتعاون املُثمر بينهما يف خمتلف 

املجاالت.
وقال معاليه، اإّنه ملن دواعي �ضرورنا 
اأب�ظبي  معر�س  يك�ن  اأن  ال��ي���م، 
والفرو�ضية،  ل��ل�����ض��ي��د  ال�������دويل 
املعار�س  جل��م��ي��ع  ر���ض��م��ي��اً  ���ض��ري��ك��اً 
 ،2022 ال���ع���ام  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
هذه االأحداث الدولية التي تعك�س 
ومهارات  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د 
مبختلف  االأ����ض���ي���ل���ة  ال���ري���ا����ض���ات 
مما  ق��رون،  منذ  املت�ارثة  اأن�اعها 
ي��ع��زز اجل��ه���د نح� احل��ف��اظ على 

على امل�ضت�ى العاملي، �ض�ف ُي�ضاهم 
�ضاحة  يف  االأن�������ض���ط���ة  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
 The Game يف  ال����ع����رو�����س 
ال�ضيد  فعاليات  وخا�ضة   ،  Fair

بال�ضق�ر.
ح�����ل ذل�����ك، ق����ال ج��ي��م�����س ج����اور، 
مدير املهرجان الريطاين "نحن 
الفر�ضة  ه���ذه  ب��ت��ع��زي��ز  ف���خ����رون 
اتفاقية  وتط�ير  للتعاون  الهامة 
ال�ضراكة لت�ضمل معار�ضنا الثالثة 
واأ�ضك�تلندا  اإجن��ل��را  م��ن  ك��ل  يف 
وويلز". واأعرب عن �ضعادته البالغة 
اأب�ظبي  م��ع��ر���س  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة 
الذي  والفرو�ضية،  لل�ضيد  الدويل 
و�ضفه باأّنه اأ�ضخم حدث من ن�عه 
"مع  واأفريقيا  االأو�ضط  ال�ضرق  يف 
املمتعة  العرو�س  مزيج �ضاحر من 
لالهتمام.  امل��ث��ري��ن  وال��ع��ار���ض��ني 
كما وُي�ضعدنا اأن نك�ن قادرين على 
االإماراتي  ال��راث  روائ��ع  م�ضاركة 
يف  الريطانية  امل��ع��ر���س  زوار  م��ع 

ال�ضيف واخلريف القادمني".
– التي  االتفاقية  "هذه  اأّن  واأك��د 
 The ت��اأت��ي وق���د دخ���ل م��ه��رج��ان
ال�ضابع،  عقده   Game Fair
هي بداية �ضراكة ُمثمرة نت�قع اأن 
يف  عديدة  بف�ائد  ُم�ضتقباًل  تع�د 
والثقايف  التجاري  التبادل  جمايل 

بني البلدين".
 The Game م���دي���ر  واأ������ض�����اد 
اأب�ظبي  معر�س  باأهمية   ،Fair
االآالف  ب�����ني  ي���ج���م���ع  ب����اع����ت����ب����اره 
ال�ضيد  وه�������اة  ال�����ض��ق��اري��ن  م���ن 
ُم���ع���رب���اً ع���ن فخره  وال��ف��رو���ض��ي��ة، 
فعالياته،  وح�ض�ر  فيه  بالت�اجد 
ف�����ض��اًل ع��ن ُم�����ض��ارك��ة ال��ع��دي��د من 

ال��ري��ف واالأل���ع���اب ال��ري��ط��اين يف 
برث�ضاير  ���ض��ك���ن،  ق�ضر  م��ن  ك���ّل 
اإىل   1 من  الفرة  يف  باأ�ضك�تلندا 
3 ي�لي� القادم، ومن ثّم يف ق�ضر 
ريغلي ه�ل مبقاطعة وارويك�ضاير 
غ���رب م��دي��ن��ة ���ض��رات��ف���رد و�ضط 
29 اإىل  اإجن��ل��را يف ال��ف��رة م��ن 
مزرعة  يف  واأخ������راً  ي���ل��ي���،   31
فاين�ل �ضمال غرب ويلز يف الفرة 
 2022 �ضبتمر   11 اإىل   9 م��ن 

وذلك للمّرة االأوىل.
– 19 ي�ني� القادم،   17 اأما من 
لقاءات  اأب�ظبي  معر�س  فتنتظر 
 Le ه��ام��ة م���ع ُم��ن��ّظ��م��ي م��ع��ر���س
معر�س  اأك���ر   Game Fair
ريفها  يف  ُي��ق��ام  فرن�ضا،  يف  لل�ضيد 
"الم�ت- مب����دي����ن����ة  ال���������ض����اح����ر 
ل������ار-اإي- مقاطعة  يف  ب�فرون" 

�ضر. وه� احل��دث ال��ذي ال مُيكن 
ت��ف���ي��ت��ه يف اأوروب���������ا ب��ن��ظ��ر ه�����اة 
والتقليدية  اخلارجية  الريا�ضات 
الراثية، يخت�س برحالت ال�ضيد 
مبختلف اأن�اعه، الرماية، عرو�س 

الفرو�ضية، والكالب.
 The م�����ه�����رج�����ان   اأّن  ُي������ذك������ر 
منذ  ُي����ق����ام   ،Game Fair
دويل  ب���ح�������ض����ر   1958 ع�������ام 
وا���ض��ع، وُي�����ض��ارك ب��ه م��ا ي��زي��د عن 
جتارية  وع���الم���ة  ���ض��رك��ة   800
متخ�ض�ضة يف الريا�ضات الريفية، 
وال����رم����اي����ة، و����ض���ي���د االأ�����ض����م����اك، 
والفرو�ضية،  ب��ال��ك��الب،  وال�����ض��ي��د 
وال�ضيد بال�ضق�ر، واأمناط احلياة 
�ضن�ياً ح�ايل  القدمية، ويح�ضره 
115 األف زائر خالل 3 اأيام من 

ُع�ّضاق الريف وال�ضيد والراث.

متنح للجه�ت العربية التي تعزز الوعي مبفهوم ال�صتدامة ومواجهة التغري املن�خي

جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي2022 تدعو رواد العمل البيئي اإىل الرت�شح يف فئة اأف�شل املمار�شات البيئية
م�ضتقبل  ت�ضمن  ال�ضليمة  البيئية 
ال�ضع�ب والبلدان التي ت�ضخر كافة 
اإمكانياتها يف حتقيق احلماية التي 
اإيجابياً  تفاعاًل  لالإن�ضان  ت�ضمن 
ال��ب��ي��ئ��ة م���ن ح�له،  م���ع م��ك���ن��ات 
و�ضع  ���ض��رورة  عليها  يحتم  وه���ذا 
جتاه  الفاعلة  وال�ضيا�ضات  االأط���ر 
املرتبط  احل���ي����ي،  ال��ق��ط��اع  ه����ذا 
االإن�ضان،  ب��ح��ي��اة  م��ب��ا���ض��ر  ب�����ض��ك��ل 

ت�ضريعاتها،  �ضمن  البيئة  حماية 
ممكنة  خط�ات  اتخاذ  اإىل  اإ�ضافة 
تنفيذ  للجمه�ر  ت��ت��ي��ح  التطبيق 
ال���رام���ج واحل���م���الت بي�ضر  ت��ل��ك 

و�ضه�لة. 
وت���ؤك��د اجل��ائ��زة ���ض��رورة ت�ظيف 
لتكن�ل�جيات  املر�ضحة  ال��رام��ج 
وتقنيات  وح��دي��ث��ة،  �ضليمة  بيئية 
الطاقة املتجددة، واأهمية اعتمادها 

ممار�ضاتها ال�ضديقة للبيئة حدود 
والتي  والتقنية،  ال�ضناعية  الث�رة 
ينبغي اأن يتم ا�ضتثمارها يف حتقيق 
رفاهية االإن�ضان، ومن هذا املنطلق 
ت��ع��م��ل ال�����ض��ارق��ة م���ن خ����الل هذه 
املمار�ضات  اأف�ضل  اإب��راز  الفئة على 
الت�ازن  حتقيق  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
امل��ط��ل���ب��ة ملراحل  ال��ت��ط���رات  ب��ني 
االإخالل  دون  املت�ضارعة،  التنمية 

واالأجيال املقبلة. 

ت�صريع�ت احلم�ية
تقييمها  يف  اجل������ائ������زة  وت�����رك�����ز 
اأهمية  ع��ل��ى  امل��ر���ض��ح��ة  ل��ل��م��ل��ف��ات 
تبني احلمالت والرامج املر�ضحة 
ال����ت����ي حت�������ل دون  ل���ل�������ض���ي���ا����ض���ات 
البيئية  لالأ�ضرار  البلدان  تعر�س 
مفه�م  على  واالعتماد  اخلطرة، 

وال�����ذي ي��ع��د اأ����ض���ا����ض���اً ت��ب��ن��ى عليه 
�ضائر عمليات التط�ير التي ت�ضعى 
احلك�مات وامل�ؤ�ض�ضات اإىل حت�ضني 

ج�دة احلياة من خاللها. 
م  نكرِّ اأن  "ي�ضعدنا  �ضعادته:  وق��ال 
تلك اجله�د من كافة اأنحاء وطننا 
التحديات  و�ضعت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
ت�جهاتها  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
و���ض��ي��ا���ض��ات��ه��ا، و���ض��ك��ل��ت م��ن خالل 

ت�ضهم  التي  العلمية  االأبحاث  على 
للم�ضكالت  احل����ل�����ل  اإي����ج����اد  يف 

البيئية واآثارها.

اأ�ص��س التطوير
ويف ت�ضريحه ح�ل الفئة اجلديدة 
م���ن اجل���ائ���زة، اأك����د ���ض��ع��ادة طارق 
عالي، مدير عام املكتب االإعالمي 
املمار�ضات  اأن  ال�����ض��ارق��ة،  حلك�مة 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����ض��ارق��ة لالت�ضال  ت��دع��� ج��ائ��زة 
يف  البيئي  ال��ع��م��ل  رواد  احل��ك���م��ي 
ال�طن العربي اإىل التقدم بطلبات 
"اأف�ضل  اجلديدة  لفئتها  الر�ضح 
البيئية"،  وامل��م��ار���ض��ات  ال�ضيا�ضات 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ���ض��م��ن دورت���ه���ا ال� 
الناجحة  جت��ارب��ه��م  مل�����ض��ارك��ة   ،9
ا�ضتقبال  وي�����ض��ت��م��ر  واالب��ت��ك��اري��ة، 
اجلديدة  للفئة  ال��ر���ض��ح  م��ل��ف��ات 
حتى 14 ي�لي� املقبل، عن طريق 
لالت�ضال  ال���دويل  "املركز  م���ق��ع 
التايل:  ال��راب��ط  على  احلك�مي" 
https://www.igcc.ae/

ar/events/sgca.aspx
ومُتنح اجلائزة للرامج واملبادرات 
التي تنتهجها امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية 
و����ض���ب���ه احل���ك����م���ي���ة واخل����ا�����ض����ة، 
وو�ضائل  م��ن��اه��ج  ع��ل��ى  وامل��ع��ت��م��دة 
م�اجهة  يف  احل��ك���م��ي  االت�����ض��ال 
امل���ن���اخ���ي واآث���������اره، بحيث  ال��ت��غ��ر 
امل�ؤثرة يف  املمار�ضات  اأف�ضل  تتبنى 
وم�اجهة  اال�ضتدامة  وع��ي  تعزيز 
�ضراكات  وت�ؤ�ض�س  املناخي،  التغر 
�ضاأنها  م��ن  التي  البيئية  احلماية 
ال�ضع�ب  ح����ي����اة  ج��������دة  حت�������ض���ني 

بامل�ارد الطبيعية التي تق�م عليها 
حياتنا وحياة االأجيال القادمة". 

اآلية امل�ص�ركة و�صروطه�   
وت�ضتقبل اجلائزة طلبات الر�ضح 
م����ن خ�����الل امل�����ق����ع االإل����ك����روين 
ب�ضرط   www.igcc.ae
فيدي�  ع���ل���ى  امل���ل���ف  ي�����ض��ت��م��ل  اأن 
مدته  تتجاوز  ال  باملبادرة  تعريفي 
ملف  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  دق���ائ���ق،   5
للمبادرة،  ال��ع��ام��ة  ال��ف��ك��رة  ي��ضح 
و�ضعارها،  امل�ؤ�ض�ضة  ا�ضم  ويت�ضمن 
التقدمي،  وتاريخ  التقرير  وعن�ان 
املحت�يات،  ���ض��ف��ح��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
�ضرح  م�����ع  امل�������ب�������ادرة،  وم���ل���خ�������س 
والنتائج  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ات  ح����ل 
واالأه�������داف وخ��ط��ط ال��ع��م��ل وفق 
املحاور الرئي�ضة التي مت حتديدها 
 1000 لكل فئة مبا ال يزيد عن 
لفئات  ال���ع���رب���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ة  ك���ل���م���ة، 

االإمارات وال�طن العربي.
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•• القاهرة-وام:

عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  ا�ضتقبل 
ال�����ض��ي�����ض��ي رئ��ي�����س ج��م��ه���ري��ة م�ضر 
ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل بن  ال��ع��رب��ي��ة، �ضم� 
اخلارجية  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
الرئا�ضة  ال��دويل، يف ق�ضر  والتعاون 

بالقاهرة.
واأع�����رب ف��خ��ام��ت��ه ع���ن مت��ن��ي��ات��ه اإىل 
ق��ي��ادة و���ض��ع��ب االإم�����ارات م��زي��دا من 
برئا�ضة  والتط�ر  واالزده���ار  التقدم 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
جمه�رية  ح���ر����س  م�����ؤك����دا  اهلل(.. 
التعاون  تعزيز  على  العربية  م�ضر 
التن�ضيق  وم�ا�ضلة  امل�ضرك  العربي 
مل�اجهة  االأ�����ض����ق����اء  م����ع  وال���ت�������ض���اور 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
الراهنة، ون�ه بدور االإمارات املركزي 
ال�������ض���الم واال����ض���ت���ق���رار  يف حت���ق���ي���ق 

والتنمية يف املنطقة.
عبدالفتاح  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  واأك����د 
بالروابط  ب����الده  اع���ت���زاز  ال�ضي�ضي 

والعالقات  ال����ث���ي���ق���ة  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
االأخ�ية ال�ضادقة مع دولة االإمارات 
ت�ضهد  وال����ت����ي  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
املجاالت  خمتلف  يف  م�ضتمرا  تط�را 

والقطاعات.
التعاون  تعزيز  �ضبل  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث 
ومت  االأ�ضعدة  خمتلف  على  الثنائي 

االأو�ضاع  ت��ط���رات  اآخ���ر  ا���ض��ت��ع��را���س 
االهتمام  ذات  والق�ضايا  االإقليمية 
اأهمية  امل�ضرك كما ناق�س اجلانبان 
ال��ت��ن�����ض��ي��ق امل�������ض���رك مب���ا ي�����ض��ه��م يف 
ال�ضالم واال�ضتقرار يف  اأ�ض�س  تر�ضيخ 

املنطقة والعامل.
ونقل �ضم� ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل 

نهيان خالل اللقاء لفخامة الرئي�س 
امل�ضري حتيات �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الدولة )حفظه اهلل( ومتنيات �ضم�ه 
ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جلمه�رية 
مزيدا من التقدم واالزدهار.. م�ؤكدا 
وت�طيد  تعزيز  على  احلر�س  �ضم�ه 

ال���ع���الق���ات االأخ�����ي����ة ال���ث��ي��ق��ة بني 
البلدين مبا يحقق امل�ضالح امل�ضركة 
ويعزز االأمن واال�ضتقرار والتنمية يف 

املنطقة.
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  م���ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل 
�ضاحب  اإىل  حتياته  �ضم�ه  امل�ضري 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 

اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ومتنياته لدولة االإمارات مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  ورح��ب 
عبداهلل  ال�ضيخ  �ضم�  بلقاء  ال�ضي�ضي 
اأن  م������ؤك�����دا  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�������د  ب����ن 
ال���ع���الق���ات امل�����ض��ري��ة - االإم���ارات���ي���ة 

اأن  ي��ج��ب  مل��ا  ملهمة  م�����ض��رة  جت�ضد 
ت��ك���ن ع��ل��ي��ه ال���ع���الق���ات ب���ني ال����دول 
ال�ضقيقة والتي متتد الأكرث من 50 
عاما من االأخ�ة واملحبة التي جتمع 
ال�ضقيقني  وال�ضعبني  البلدين  ب��ني 
له  املغف�ر  ونهج  لغر�س  امتداد  وه� 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

"طيب اهلل ثراه" و�ضارت عليه قيادة 
ت�افق  ويعك�ضه  الر�ضيدة  االإم����ارات 
الروؤى ووجهات النظر حيال خمتلف 

الق�ضايا االإقليمية والدولية.
ال�ضيخ عبداهلل  �ضم�  اأك��د  من جانبه 
العالقات  اأهمية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
االإم���ارات���ي���ة - امل�����ض��ري��ة ال��ت��ي ت���زداد 
من  ورع��اي��ة  بدعم  و�ضالبة  ر�ض�خا 
م�ضيدا  ال�ضقيقني،  البلدين  قيادتي 
العربية  م�����ض��ر  ج���م���ه����ري���ة  ب������دور 
ال�ضالم  اأ���ض�����س  اإر����ض���اء  يف  امل���ح����ري 
املرحلة  ظل  يف  �ضيما  ال  واال�ضتقرار 
والتي  العامل  بها  مير  التي  الراهنة 
التعاون والت�ضاور  املزيد من  تتطلب 
للتحديات  ل��ل��ت�����ض��دي  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
امل�ضركة  وال���ع���امل���ي���ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 

الراهنة.
خليفة  م���رمي  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
ال���ك���ع���ب���ي �����ض����ف����رة ال������دول������ة ل����دى 
و�ضعادة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�ضر  ج��م��ه���ري��ة 
الرئي�س  ال�����ض���ي��دي  ح�����ض��ن  حم��م��د 
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."ADQ" القاب�ضة

•• دبي-وام:

�ضهد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح والتعاي�س، لقاًء 
احتفالياً مبنا�ضبة مرور 124 عاماً على ا�ضتقالل جمه�رية الفلبني، نظمه 
جمل�س االأعمال الفلبيني يف دولة االإمارات، بالتعاون مع "�ضفحة االإمارات 

حتب الفلبني" وعدد من ال�ضركاء اال�ضراتيجيني.
جاء اللقاء الذي ا�ضت�ضافه مركز دبي التجاري العاملي يف اإطار جه�د دولة 
داخل  مهماً  مك�ناً  ت�ضّكل  التي  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  لن�ضر  االإم����ارات 
ال�ض�ؤون  دبي ووزارة  �ضرطة  بالتعاون مع كل من  واأقيم  االإماراتي  املجتمع 
املتميزة  العالقات  عك�ضت  اأج����اء  �ضمن  الفلبني،  جمه�رية  يف  اخلارجية 
الأوا�ضر  ت��ع��زي��زاً  و�ضكلت  ال�ضديقني،  البلدين  ب��ني  امل�ضت�يات  ك��اف��ة  على 
واالإن�ضانية  التاريخية  والعالقات  ال�ضعبني،  اأبناء  بني  وال�ضداقة  االأخ���ة 

واالجتماعية بينهما.
واألقى معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان خالل احلدث كلمة اأعرب 
فيها عن �ضعادته بح�ض�ر ذكرى اال�ضتقالل لدولة �ضديقة لدولة االإمارات 
املبهر الذي حققته يف املجاالت  التقدم  الفلبني على  املتحدة وهناأ  العربية 

كافة ما عزز ح�ض�رها على امل�ضرح العاملي.
وقال معاليه: "اإن االحتفال بالذكرى ال� 124 ال�ضتقالل الفلبني، يف دولة 
االإمارات، ه� احتفال باملجتمع الفلبيني الرائع الذي ي�ضكل جزًء مهماً من 
يف  حي�ي  دور  الفلبينية  للجالية  ك��ان  ال�ضنني،  مر  وعلى  العاملية  ثقافتنا 

االإمارات العربية املتحدة وتن�ع جمتمعها الثقايف".
الذي  الثقافات  "تعدد  نهيان:  اآل  نهيان بن مبارك  ال�ضيخ  اأ�ضاف معايل  و 
حتت�ضنه دولتنا الي�م، يعك�س حكمة م�ؤ�ض�س اأمتنا املغف�ر له ال�ضيخ زايد بن 
نظراً  عاملياً  الي�م من�ذجاً  االإماراتي  املجتمع  اأ�ضبح  اآل نهيان فقد  �ضلطان 
الطيبة..  اأر�ضنا  على  تعي�س  خمتلفة  جن�ضية   200 من  اأك��رث  الحت�ضانه 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  تبنى  كما 
زايد رحمه اهلل، من خالل م�ا�ضلة العمل على  ال�ضيخ  اهلل" روؤية  "حفظه 
وتعزيز  ال�ضع�ب،  والت�ضامح بني  التعاي�س  وقيم  االأخ�ية  العالقات  تر�ضيخ 
فيها وتدعم تط�رهم  يعي�ض�ن  �ضليمة حتت�ضن جميع من  بيئة جمتمعية 
وجناحهم، وه� ما ينعك�س اإيجاباً على م�ضرة التنمية التي تنتهجها دولة 

االإمارات".
العالقات  وا�ضح على ق�ة  دب��ي، كدليل  االحتفال يف  اأهمية هذا  اإىل  واأ�ضار 
ال��ت��ي جتمع ب��ني االإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة وال��ف��ل��ب��ني، وال��ت��ي ت��ق���م على 
االأخ�ة واالحرام املتبادل وال�ضداقة املتينة بني ال�ضعبني وعلى امل�ضت�يات 

الديبل�ما�ضية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية.
و �ضكلت االحتفالية فر�ضة لتعزيز العالقات االجتماعية بني اأفراد اجلالية 
واأبناء  االإم����ارات،  دول��ة  اأب��ن��اء  م��ن  العديد  وم�ضاركة  ال��دول��ة،  يف  الفلبينية 
اأهمية  تكت�ضب  التي  املنا�ضبة  بهذه  االحتفاء  املقيمة،  العديد من اجلاليات 
االإن�ضانية  العالقات  عك�س طبيعة  ما  الفلبيني،  املجتمع  اأبناء  لدى  خا�ضة 
االإماراتي  املجتمع  مك�نات  كافة  بني  ت�ض�د  التي  االإيجابية  واالجتماعية 

الذي ي�ضت�عب اأكرث من 200 جن�ضية.
واالقت�ضادية واالجتماعية،  الدبل�ما�ضية  ال�ضخ�ضيات  وحر�ضت نخبة من 
اإىل جانب عدد من رجال االأعمال واأ�ضحاب امل�ضاريع وامل�ؤثرين على و�ضائل 
الفعالية  ح�ض�ر  على  الدولة،  يف  املقيمة  والعائالت  االجتماعي،  الت�ا�ضل 
التي تعقد ب�ضكل �ضن�ي وحتتفل خاللها اجلالية الفلبينية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة با�ضتقالل بالدها.
تتلقى الفعالية دعماً كبراً من بنك االإمارات للطعام، اإ�ضافة اإىل دعم عدد 
من اجلهات وامل�ؤ�ض�ضات التعليمية، مبا يف ذلك املدر�ضة الفلبينية، ومدر�ضة 

فار اإي�ضرن واملدر�ضة الفلبينية اجلديدة اخلا�ضة.
اأبرزت  وت�ضمنت االحتفالية العديد من الفقرات الفنية والرفيهية التي 

البهجة  اأج����اء  من  م��زي��داً  واأ�ضفت  الفلبينية،  والثقافة  الفن  خ�ض��ضية 
اأكين�  ك��ارل���  الفلبيني  الفنان  م�ضاركة  و�ضهدت  احل�ض�ر  على  وال�ضعادة 
االإمارات  من  فنان�ن  اأدائها  يف  �ضارك  مميزة  وا�ضتعرا�ضية  فنية  وعرو�ضا 

والفلبني، وحظيت باإعجاب واإ�ضادة احل�ض�ر.
من جهتها ثمنت ماريان �ضيلي�ضتا كاريال، رئي�س جمل�س االأعمال الفلبيني 
يف دبي، حر�س �ضفحة "االإمارات حتب الفلبني" على تنظيم هذه االحتفالية 
املميزة، بال�ضراكة مع جمل�س االأعمال الفلبيني يف دبي وقالت : "باالإ�ضافة 
اإىل م�ضاعر البهجة والفرح التي يعك�ضها االحتفال بهذه املنا�ضبة ال�طنية 
املهمة ترز االحتفالية واقع ال�ضداقة والعالقات املتميزة التي جتمع بني 
اأبناء ال�ضعبني االإماراتي والفلبيني، وترجم امل�ضت�ى الرفيع لل�ضراكة التي 
جماالت  و�ضائر  واجتماعياً،  وثقافياً  وجت��اري��اً  اقت�ضادياً  الطرفني  تربط 

ال�ضراكة والتعاون".
واعترت "كاريال" احلدث مبثابة تاأكيد مل�ضاعر االمتنان من قبل اجلالية 
الفلبينية املقيمة باالإمارات، حلك�مة و�ضعب دولة االإمارات وقالت : "ميثل 
اإقامة االحتفالية اخلا�ضة بذكرى مرور 124 عاماً على ا�ضتقالل الفلبني، 
اأر�س  على  فلبيني  مقيم  ك��ل  ب��ه  ي�ضعر  ال���ذي  االم��ت��ن��ان  لتجديد  منا�ضبة 
اال�ضت�ضافة،  ك��رم  على  و�ضعباً،  وحك�مة  قيادة  االإم���ارات  لدولة  االإم���ارات، 
البلدين  اأب��ن��اء  جتمع  التي  املتميزة  وال��ع��الق��ات  وال����د  ال�ضداقة  وم�ضاعر 
اأج��ل تعزيز رفاهية  االإم���ارات جهداً من  دول��ة  ال�ضديقني، حيث مل تدخر 

جميع املقيمني على اأر�ضها، مبا فيهم اأبناء اجلالية الفلبينية".
"االإمارات حتب  م�ضروع  م��دي��رة  ك�نل�،  ج����زي  اأ���ض��ارت  ذات���ه  االإط���ار  و يف 
اجلالية  اأب��ن��اء  من  كبرة  م�ضاركة  �ضهدت  "االحتفالية  اأن  اإىل  الفلبني"، 
واأ�ضحاب  االأع���م���ال  ورج����ال  ���ض��ي��دات  ذل���ك  االإم������ارات، مب��ا يف  الفلبينية يف 
جاء  االإم��ارات��ي  "احل�ض�ر  اأن  اإىل  م�ضرة  والعائالت"،  التجارية  امل�ضاريع 

عاك�ضاً للعالقات املتميزة التي تربط بني اأبناء البلدين".

•• اأبوظبي- وام:

ملدار�س  املبنى اجلديد  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  افتتح معايل 
انرنا�ضي�نال ك�مي�نتي – فرع مركز املدينة يف اأب�ظبي بح�ض�ر معايل 
حممد علي حممد ال�ضرفاء احلمادي رئي�س دائرة التنمية االقت�ضادية 
يف اأب�ظبي و �ضعادة ماديار مينيليك�ف �ضفر جمه�رية كازاخ�ضتان لدى 

الدولة و الدكت�ر قا�ضم الع�م رئي�س جمل�س االأمناء للمدار�س .
بداأت مرا�ضم االفتتاح باإزاحة ال�ضتار عن الل�ح التذكاري اإيذانا بافتتاح 
املبنى اجلديد .. وتعرف معاليه على ما ي�ضمه مبنى املدر�ضة من اأق�ضام 
ومرافق اإدارية و م�ضرح يت�ضع ل�610 اأ�ضخا�س وما يت�فر بها من ف�ض�ل 
ال�ضفية والال�ضفية  االأن�ضطة  ت�ضمل خمتلف  درا�ضية ومرافق متن�عة 
والريا�ضية والرفيهية وغرها اإىل جانب خمتلف االأعمال التط�يرية 
التي ت�ضهم يف ت�فر اأج�اء ترب�ية وتعليمية منا�ضبة لطلبة املدر�ضة يف 
خمتلف املراحل ومبا يحقق اأهدافها يف تقدمي خدمات علمية متقدمة.

من  لطالبها  املدر�ضة  ت�فرها  التي  امل��راف��ق  اأه��م  على  معاليه  اطلع  و 

خمترات متعددة يف جماالت العل�م والت�ضميم والتكن�ل�جيا والفن�ن 
وور�س العمل املهنية والتدبر املنزيل وقاعات املحا�ضرات.

يف �ضياق مت�ضل �ضهد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان حفل تخريج 
الدفعة التا�ضعة ع�ضرة "اخلم�ضني" ل�95 من اخلريجني و اخلريجات 
من مرحلة الثان�ية العامة - املنهاج اأمريكي يف مدار�س انرنا�ضي�نال 
اأقيم على م�ضرح املدار�س فرع مركز  امل�ضرف والذي  – فرع  ك�مي�نتي 
املدينة بح�ض�ر رئي�س واأع�ضاء جمل�س االأمناء واأع�ضاء وجمل�س االإدارة 

واإدارة املدر�ضة واأهايل وذوي الطالب.
و قال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان خالل كلمته :" نتقدم 
ت�ؤكد  التي  الر�ضيدة  للقيادة  واالمتنان  التقدير  وفائق  ال�ضكر  بعظيم 
دائما على مكانة التعليم اجليد واملنتج يف م�ضرة الدولة بل ت�ؤكد دائما 
اأي�ضا على التزام االإمارات باأن يك�ن هذا التعليم ه� الطريق اإىل تنمية 

الفرد وتقدم املجتمع " .
واأ�ضاف اأن الدولة يف ظل القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" تلتزم كل االلتزام باإعداد 

اأجيال امل�ضتقبل كي يك�ن�ا م�ضاهمني بن�ضاط يف جه�د التنمية ال�ضاملة 
رئي�س  ال�ضم�  �ضاحب  بحر�س  ونفتخر  نعتز   ... كافة  ال�طن  رب���ع  يف 
الدولة "حفظه اهلل" على االهتمام بالتعليم باعتباره اهتماما بامل�ضتقبل 
بها بني دول  الالئقة  اأخ��ذ مكانتها  الدولة من  اأكيدة لتمكني  و�ضيلة  و 

العامل اأجمع و تعزيز قدراتها على التناف�س الناجح يف املجاالت كافة".
و  الت�ضامح  االأخ��ذ مببادئ  كلمته اخلريجني على  وح��ث معاليه خ��الل 
اأبنائي  �ضقف لطم�حاتهم وقال:" بناتي اخلريجات  اأن ال يك�ن هناك 
اخلريجني .. اأمتنى لكم كل خر و فالح اآمال اأن يك�ن تخرجكم بداية 
وا�ضعة من  اآف��اق  اإىل  مباركة ملرحلة جديدة يف حياتكم تنطلق�ن منها 
وحتر�ض�ن  والكليات  اجلامعات  يف  امل�ضتمر  والتعلم  االأك��ادمي��ي  العمل 
كل احلر�س على تعميق االرتباط بالعامل من ح�لكم تاأخذون مببادئ 
على  ق��ادري��ن  دائ��م��ا  وتك�ن�ن  االإن�ضانية  واالأخ����ة  والتعاي�س  الت�ضامح 
العمل اجلاد و التفكر امل�ضتنر يف �ضبيل تقدم جمتمعكم وتقدم العامل 
كله من ح�لكم و اأن اأال يك�ن هناك حد اأو �ضقف الآمالكم وطم�حاتكم 
من  تبذل�نه  ما  كل  يف  املتميز  والعمل  واالن�ضباط  االإت��ق��ان  يك�ن  واأن 

جهد اأو تتحمل�نه من م�ض�ؤولية ه� املنهج االأ�ضا�ضي الذي يحقق لكم كل 
اأمانيكم و طم�حاتكم �ض�اء الأنف�ضكم اأو ملجتمعكم ويف ظل اإدراك كامل 
ما  �ضتتحددان مبدى  العامل  هذا  املجتمع يف  مكانة  و  بل  مكانتكم  ب��اأن 

تبذل�نه من جهد وما تق�م�ن به من مهام".
و �ضكر معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان جمل�س االأمناء و جمل�س 
بيئة  ت�فر  على  حلر�ضهم  والتدري�ضية  االإداري����ة  الهيئتني  و  االإدارة 
تعليمية متط�رة وثرية ت�ضاعد الطلبة والطالبات على االإبداع واالبتكار 

مبا يتما�ضى مع اأف�ضل املمار�ضات العاملية.
من جانبه تقدم حممد ال�ضما الع�ض� املنتدب املدير التنفيذي ملدار�س 
انرنا�ضي�نال ك�مي�نتي بال�ضكر والعرفان للقيادة الر�ضيدة على دعمها 
لقطاع التعليم يف الدولة وتهيئة بيئة تعليمية متط�رة قادرة على تعزيز 
ال�ضيخ  معايل  رعاية  اأن  واأك��د   .. العامل  م�ضت�ى  على  الدولة  تناف�ضية 
ت�ضكل دفعة كبرة الأبنائنا  التخريج  نهيان حلفل  اآل  نهيان بن مبارك 
ي�ضكل  الذي  التعليم  بقطاع  الكبر  االهتمام  تعك�س  والطالبات  الطلبة 

حم�ر م�ضرة االإمارات التنم�ية.

الفعاليات ال�طنية  الن�عية من  االإم��ارات لهذه  "احت�ضان دولة  واأ�ضافت: 
"االإمارات حتب  بال�ضراكة بني �ضفحة  احتفايل مبهج،  اإط��ار  وتقدميها يف 
 EmiratesLoves  @ و�ضم  ع��ر  متابعتها  ميكن  التي  الفلبني" 
اأن  �ضاأنه  الت�ا�ضل االجتماعي، من  م�اقع  جميع  على   Philippines
االجتماعي  الت�ا�ضل  فر�س  من  مزيداً  ويتيح  العالقات،  هذه  متانة  يعزز 
بني اأبناء اجلالية الفلبينية اأنف�ضهم، وي�ؤكد حقيقة اأن دولة االإمارات، هي 

ال�طن الثاين بالفعل، جلميع الفلبينيني املقيمني على اأر�ضها".

نهيان بن مبارك يفتتح املبنى اجلديد ملدار�س انرتنا�شيونال كوميونتي يف اأبوظبي.. وي�شهد تخريج دفعة اخلم�شني 

نهيان بن مبارك ي�شهد يف دبي احتفال اأبناء اجلالية الفلبينية بذكرى ا�شتقالل بالدهم

قائد عام �شرطة ال�شارقة يوؤكد اأهمية غر�س ال�شعور بامل�شوؤولية املجتمعية ملكافحة اآفة املخدرات
•• ال�صارقة - وام:

اأن  ال�ضارقة  �ضرطة  ع��ام  قائد  ال�ضام�ضي  ال��زري  �ضيف  الل�اء  �ضعادة  اأك��د 
االحتفال بالي�م العاملي ملكافحة املخدرات  ه� فر�ضة مهمة لتعزيز روح 
التكامل والتعاون امل�ضرك يف مكافحة هذه الظاهرة العاملية من خالل 
امل�ض�ؤولية  قبل  املجتمعية  بامل�ض�ؤولية  ال�ضع�ر  وغ��ر���س  ال���ع��ي  �ضناعة 
بالدور  تبداأ  االآف��ة  ه��ذه  م�اجهة  خط�ات  اأوىل  اأن  اإىل  م�ضرا  االأمنية، 
املهم والكبر الأولياء االأم�ر يف مراقبة �ضل�ك اأبنائهم ومعرفة عالقاتهم 
ك�نهم عماد امل�ضتقبل يف بناء التنمية والفئة امل�ضتهدفة لالإطاحة بهم يف 
دوامة االإدمان اأو لي�ضبح�ا اأحد مروجي املخدرات. وقال الل�اء ال�ضام�ضي 
- يف ت�ضريح مبنا�ضبة الي�م العاملي ملكافحة املخدرات الذي ي�ضادف 26 
ي�ني� من كل عام - اإن هذا الي�م ميثل دع�ة متجددة لكافة املجتمعات 

ل امل�ض�ؤولية املجتمعية  لل�ق�ف �ضًفا واحًدا يف م�اجهة اآفة املخدرات وحتمُّ
واالإن�ضانية للت�ضدي لهذا اخلطر الذي ال ي�ضتثني من تبعاته اأحداً حيث 
واقت�ضادياً  واجتماعياً  �ضحياً  احلياة  قطاعات  خمتلف  اإىل  اآث��اره  متتد 
بكل  امل�ضي  على  ت�ؤكد  وال�ضرطية  االأمنية  اأجهزتنا   : واأ���ض��اف  واأم��ن��ي��اً. 
اإ�ضرار يف مكافحة هذه االآفة وحماربة �ضعاف النف��س من جتار ومهربي 
يقني  على  واإننا  االإجرامية  اأ�ضاليبهم  مهما  تعددت  املخدرات  ومروجي 
املنظ�مة  روؤي��ة  يحقق  تكامل  يف  مب�ض�ؤولياته  ونه��ضه  جمتمعنا  ب�عي 
االأمنية اليقظة وتنفيذ اإ�ضراتيجيتها ال�طنية ملكافحة املخدرات ف�ضاًل 
لتحقيق  التقنيات  اأف�ضل  وا�ضتخدام  الع�ضرية  امل�ضتجدات  م�اكبة  عن 
واالإقليمية  الدولية  كافة اجله�د  بالت�ضامن مع  االأمن   اأف�ضل معدالت 
للحد من اإنت�ضار هذه االآفة ومنع حماوالت تهريبها عر الدول من اأجل 

حتقيق جمتمع اآمن وم�ضتقبل خال من املخدرات.

دائرة الق�شاء باأبوظبي توعي طالب اجلامعات مبخاطر املخدرات
••  اأبوظبي-وام:

الق�ضاء  ب��دائ��رة  واملجتمعية  القان�نية  للت�عية  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  ي���ا���ض��ل 
من  املخدرة،  امل�اد  ملكافحة  امل��ضعة  الت�ع�ية  احلملة  تنفيذ  "م�ض�ؤولية"، 
خالل تنظيم حما�ضرات تثقيفية قان�نية مكثفة لطالب اجلامعات، بهدف 
تعزيز املعرفة لدى فئة ال�ضباب اإزاء هذه التحديات واملخاطر، مبا ي�ضمن 

حتقيق الدور ال�قائي حلمايتهم من ال�ق�ع يف براثن التعاطي واالإدمان.
 ياأتي تنظيم احلملة، التي انطلقت يف �ضهر ماي� املا�ضي وت�ضتمر ملدة �ضتة 
لت�جيهات  املتن�عة، تنفيذاً  املبادرات والفعاليات  اأ�ضهر، عر جمم�عة من 
وزير  ال���زراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ض�ر  �ضم� 
�ض�ؤون الرئا�ضة، رئي�س دائرة الق�ضاء يف اأب�ظبي، بر�ضيخ الثقافة القان�نية 

ون�ضر ال�عي املجتمعي، مبا يدعم احلفاظ على االأمن واال�ضتقرار.

 ويف هذا االإطار، ا�ضتعر�س امل�ضت�ضار الدكت�ر حممد را�ضد الظنحاين، مدير 
مركز اأب�ظبي للت�عية القان�نية واملجتمعية "م�ض�ؤولية"، خالل حما�ضرة 
افرا�ضية عن ُبعد لطالب جامعة العني، االآثار الناجمة عن تعاطي امل�اد 
خط�رتها  وم��دى  اجل�ضدية،  اأو  النف�ضية  بال�ضحة  املتعلقة  �ض�اء  امل��خ��درة 
وتاأثرها على م�ضتقبل ال�ضباب، مع بيان نظرة القان�ن اإىل املتعاطي وكيفية 

م�ضاعدته على تلقي العالج من دون تقدميه للمحاكمة.
 ووجه الدكت�ر الظنحاين عدداً من الر�ضائل الت�ع�ية الهادفة اإىل ال�قاية 
اأي  ت��ردد عن  دون  االمتناع  ومنها  العقلية،  امل���ؤث��رات  براثن  ال�ق�ع يف  من 
الرفقة  على  واحلر�س  التعاطي،  اإىل  تق�د  قد  ال�ض�ء  رفقاء  من  حماولة 
اإىل طريق  �ضخ�س قد يدفعك  اأي  التخلي عن  ال��ردد يف  وع��دم  ال�ضاحلة 
ميكن  اأ�ضخا�س  وج���د  اأن  ال�ضيما  االأ���ض��رة  م��ع  العالقة  وتعزيز  امل��خ��درات، 
االعتماد عليهم وم�ضارحتهم ح�ل حتديات احلياة، يعد اأمرا بالغ االأهمية.

حتي�ت رئي�س الدولة نقله� عبد اهلل بن زايد للرئي�س امل�صري

ال�شي�شي يوؤكد على دور الإمارات املركزي يف حتقيق ال�شالم وال�شتقرار باملنطقة

العدد 13580 بتاريخ 2022/6/27 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002329/ 
اإىل املحك�م عليه : �ضماح لت�ريد العاملة  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ض�رة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضذى علي عبيد اأحمد البناء - اجلن�ضية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �ضامال الر�ض�م وامل�ضاريف : 11449.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

اأع���رب���ت ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ح��ة ب��دب��ي عن 
اع��ت��زازه��ا وف��خ��ره��ا ب��ال��ف���ز براية 
ب������ن حممد  ح������م������دان  ب�����رن�����ام�����ج 
ب��ضفها  احل��ك���م��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
حك�مية  م��ب��ادرة  اأف�����ض��ل  �ضاحبة 
�ضمن الرنامج وذلك عن مبادرة 

درع دبي ال�ضحي.
ال�ضحي"  دب��ي  "درع  م��ب��ادرة  وتعد 
منظ�مات  اأح��������دث  م����ن  واح��������دة 
االأمرا�س  م��ن  وال���ق��اي��ة  احلماية 
العامل وهي  وال�بائيات يف  املعدية 
اأف�ضل  ع��ل��ى  اأ���ض��ا���ض��ه��ا  يف  ت��ع��ت��م��د 
واحلل�ل  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
املعاير  اأرق���ى  ج��ان��ب  اإىل  ال��ذك��ي��ة 
دولياً  بها  املعم�ل  والروت�ك�الت 
التي يق�م عليها نخبة من الك�ادر 

املتخ�ض�ضة واملحرفة.
للجه�د  تت�يجاً  ال��ف���ز  ه��ذا  وج��اء 
ب��ه��ا الهيئة  ال��ت��ي ق��ام��ت  ال��ك��ب��رة 
ونفذتها �ضمن "درع دبي ال�ضحي" 
وخ�����ا������ض�����ة خ��������الل ك������ل م����راح����ل 
"ك�فيد19-"  جلائحة  الت�ضدي 
العاملية حيث ثبتت فاعلية املبادرة 
حالة  اأي���ة  م�اجهة  على  وق��درت��ه��ا 
ذل���ك يف  وان��ع��ك�����س  �ضحية ط��ارئ��ة 
اإ�ضادة املجتمع الدويل باال�ضتجابة 
امل��ت��م��ي��زة وال�����ض��ري��ع��ة الإم�����ارة دبي 

و�ضمان  اجلائحة  م��ع  التعامل  يف 
االإمارة،  يف  املجتمع  اأف��راد  �ضالمة 
االأكرث  "املدينة  ه��ي  دب���ي  ل��ت��ك���ن 
مكافحة  يف  ال����ع����امل  يف  م����رون����ة 
ت�ضلمه  وع��ق��ب  "ك�فيد19-". 
الراية من �ضم� ال�ضيخ حمدان بن 
اآل م��ك��ت���م، ويل  ب��ن را���ض��د  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
..اأك��د �ضعادة ع��س �ضغر الكتبي 
بدبي  ال�ضحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال�ضم�  ل�ضاحب  امللهم  الفكر  اأن 
اآل مكت�م  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
م�ضرق  مل�ضتقبل  اأ���ض�����س  ال���ذي  ه��� 
املجاالت  ج��م��ي��ع  يف  دب����ي  الإم�������ارة 
ومنها جمال ال�ضحة الذي يحظى 
ب��اه��ت��م��ام ���ض��م���ه ومب��ت��اب��ع��ة حثيثة 

من �ضم� ال�ضيخ حمدان بن حممد 
بن را�ضد اآل مكت�م.

وقال الكتبي اإن "درع دبي ال�ضحي" 
باملفه�م  م����ب����ادرة  جم����رد  ل��ي�����ض��ت 
للمبادرات  وامل�����األ������ف  ال��ن��م��ط��ي 
متكاملة  م���ن���ظ����م���ة  ه����ي  واإمن��������ا 
و�ضاملة حتقق اأعلى درجات االأمن 
�ضكان  وحتيط  للمجتمع  ال�ضحي 
واملقيمني  امل�����اط����ن����ني  م����ن  دب�����ي 
ب��اأف�����ض��ل �ضبل  ال���زائ���ري���ن  وح���ت���ى 
االأمرا�س  م��ن  وال���ق��اي��ة  احلماية 
اأثر  ميتد  كما  وال���ب��ائ��ي��ة،  املعدية 
ال���درع االإي��ج��اب��ي الأك���رث م��ن ذلك 
االأمرا�س  عن  املبكر  الك�ضف  وه��� 
ومتابعتها  ور���ض��ده��ا  وال���ب��ائ��ي��ات 
ب��ك��ل دق���ة وم���ن ث��م ال��ت��ع��ام��ل معها 
وحما�ضرتها واحلد من خط�رتها 

والق�ضاء عليها.

جلائحة  ال��ت�����ض��دي  اأن  واأ�����ض����اف 
اخ���ت���ب���اراً  ك������ان  "ك�فيد19-" 
ال�ضحي"  دب����ي  "درع  ل����  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
اأثبت ق�ة الفتة يف م�اجهة  ال��ذي 
عمليات  حيث  من  �ض�اء  اجلائحة 
ال��دق��ي��ق وال��ك�����ض��ف املبكر  ال��ر���ض��د 
عن امل�ضابني وعزلهم اأو من حيث 
وحتليل  اال�ضتباقية  الفح��ضات 
ال��ب��ي��ان��ات واأمت���ت���ة ال��ن��ت��ائ��ج وغر 
وبروت�ك�الت  اإج����راءات  م��ن  ذل��ك 

مت تنفيذها.
واأو�ضح اأن الهيئة حققت من خالل 
"درع دبي ال�ضحي" نتيجة 99.7 
املتعاملني  ���ض��ع��ادة  م���ؤ���ض��ر  يف   %
وخ��ف�����ض��ت زم�����ن احل�������ض����ل على 
وذل����ك   99% ب��ن�����ض��ب��ة  اخل����دم����ة 
اال�ضتيعابية  ال���ق���درة  زي�����ادة  ب��ع��د 
ن�ضبتها  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  ل��ل��م��خ��ت��رات 
فيه  ت�ضدرت  وقت  يف   ،1114%
جلرعات  ال��ع��امل��ي  الت�ضنيف  دب���ي 

االأول  "ك�فيد19-"والرتيب 
العربية  ال�������دول  م�����ض��ت���ى  ع���ل���ى 
اأم��ان��اً من  االأك��رث  املدينة  ب��ضفها 

حيث انت�ضار اجلائحة.
دب����ي  "درع  اأن  ال���ك���ت���ب���ي  واأك����������د 
فاعلية  اأي�������ض���اً  اأث���ب���ت  ال�ضحي" 
واأهمية التقنيات احلديثة والذكية 
وقيمة  ال���درع  عليها  يعتمد  ال��ت��ي 
التي  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����ض��راك��ات 
وثقتها الهيئة مع القطاع ال�ضحي 

خاللها  م����ن  ورب����ط����ت  اخل����ا�����س 
املن�ضاآت  جميع  يف  ال�قاية  اأنظمة 
ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت���ى دب����ي، كما 
الذي  الكبر  ال���دور  ك��ذل��ك  اأث��ب��ت 
قامت به الك�ادر الب�ضرية والطبية 
على وجه التحديد يف اإدارة عملية 

م�اجهة "ك�فيد19-".
وقال : اإن كانت هيئة ال�ضحة بدبي 
قد ت�ضرفت بالف�ز ب� "راية برنامج 
للخدمات  حم���م���د  ب����ن  ح����م����دان 
احلك�مية" فاإنها تعتز باالإمكانيات 
حك�مة  وف���رت���ه���ا  ال���ت���ي  امل���ذه���ل���ة 
تاأ�ضي�س  اأج�����ل  م���ن  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  دب����ي 
وال�قاية  احلماية  اأنظمة  اأح���دث 
املعدية  االأمرا�س  على  وال�ضيطرة 

وال�بائية.
للقائمني  اجلزيل  بال�ضكر  وت�جه 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ح��م��دان ب��ن حممد 
اأنهم  م�ؤكداً  احلك�مية،  للخدمات 
م�ضاعدة  يف  و����ض���ع���اً  ي����دخ����رون  ال 
ال��دوائ��ر وامل���ؤ���ض�����ض��ات يف دب��ي على 
واالإجناز  االأداء  مب�ضت�ى  االرتقاء 

و�ضط اأج�اء تناف�ضية اإيجابية.
كما �ضكر جميع الدوائر احلك�مية 
الدفاع  خ��ط  �ضكلت  ال��ت��ي  دب���ي،  يف 
والتي  "ك�فيد19-"  �ضد  االأول 
بدبي  ال�����ض��ح��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  ت��رب��ط��ه��ا 
����ض���راك���ة ا����ض���رات���ي���ج���ي���ة وت���ع���اون 
مثمر، وعمل كبر م�ضرك ي�ضب 

يف خدمة اأهداف دبي امل�ضتقبلية.
الهيئة  اعتزاز  عن  الكتبي  واأع��رب 
وت����ق����دي����ره����ا جل���م���ي���ع ك������ادره�����ا 
وم�����ض���ؤول��ي��ه��ا وم���ظ��ف��ي��ه��ا وف���رق 
تك�ن  اأن  يف  اأ�ضهم  وكل من  العمل 
طليعة  �ضمن  بدبي  ال�ضحة  هيئة 
�ضدارة  ويف  ال��ن��اج��ح��ة  امل���ؤ���ض�����ض��ات 
ركب التط�ر املن�ض�د نح� م�ضتقبل 
اأكدت  جانبها  م��ن  اأف�����ض��ل.  �ضحة 
اإدارة  م����دي����رة  اخل����اج����ة  ف���اط���م���ة 
االبتكار  ق��ائ��دة  املتعاملني  ���ض��ع��ادة 
يف الهيئة اأن الف�ز ب�� "راية برنامج 
للخدمات  حم���م���د  ب����ن  ح����م����دان 
كل  ت�ضافر  ثمرة  ه���  احلك�مية" 
الهيئة،  واإدارات  ق��ط��اع��ات  ج��ه���د 
البع�س  بع�ضها  م��ع  تعاونت  التي 
املتخ�ض�ضة،  ال��ف��رق  عمل  وع���ززت 
من اأجل اأن ت�ضل "�ضحة دبي" اإىل 
هذا امل�ضت�ى من النجاح، ومن ثم 

الف�ز بالراية.
بدبي  ال�ضحة  هيئة  اإن   : وق��ال��ت 
لالبتكار  ح��ا���ض��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  مت��ت��ل��ك 
وحم����ف����زة ع���ل���ى االإب���������داع واإن����ت����اج 
البيئة  ه��ذه  واأن  املبتكرة  االأف��ك��ار 
ال�ضحي"  دب��ي  "درع  اأف���رزت  وكما 
فاإنها حتماً �ضتفرز مبادرات اأخرى 
امل��ج��ت��م��ع وتعزز  ت��خ��دم  ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
اأمنه ال�ضحي وجتعل الهيئة دائماً 

يف املقدمة.

•• دبي – الفجر:

نظمت وزارة تنمية املجتمع خالل 
اجلاري  العام  من  االأول  الن�ضف 
لغة  يف  دورات   5 2022م، 
م�ظفاً   86 ا�ضتهدفت  االإ���ض��ارة 
وامل�ؤ�ض�ضات  اجلهات  خمتلف  من 
احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���ض��ة، وذل���ك يف 
اإطار ت�ضهيل عملية الت�ا�ضل مع 
ذوي االعاقة ال�ضمعية، ون�ضر لغة 
االإ�ضارة بني امل�ظفني يف الدوائر 
احلك�مية ل�ضمان ج�دة اخلدمة 

والكفاءة يف العمل.
وقد مت تقدمي دورتني "امل�ضت�ى 
من  ل����ع����دد  والثاين"  االأول، 
م���ظ��ف��ي ه��ي��ئ��ة ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء 
امل�ضت�ى  م���ن  ودروت�������ني  ب���دب���ي، 
العامة  االإدارة  مل���ظ��ف��ي  االأول 
االأجانب بدبي،  لالإقامة و�ض�ؤون 
امل�ضت�ى  م��ن  دورة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  مل����ظ���ف���ي  االأول 

وامل�ا�ضالت بدبي.
ب��ن �ضليمان،  وق��ال��ت وف���اء ح��م��د 

وت���اأه���ي���ل  رع����اي����ة  اإدارة  م����دي����ر 
اإن عدد  بال�زارة،  الهمم  اأ�ضحاب 
االأ�ضخا�س من فئة ذوي االإعاقة 
احلا�ضلني  "ال�ضم"  ال�����ض��م��ع��ي��ة 
على بطاقة اأ�ضحاب الهمم، يبلغ 
امل�اطنني واملقيمني  3065 من 
يف جميع اإم��ارات الدولة، الذك�ر 
واالإناث  �ضخ�ضاً،   1833 منهم 
ي�ضكل  ح��ي��ث  ���ض��خ�����ض��اً.   1232
من   10% يقارب  ما  "ال�ضم" 
اإج����م����ايل اأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م على 

م�ضت�ى دولة االإمارات. 

"اأن  �ضليمان:  ب��ن  وف���اء  وت��اب��ع��ت 
من  تهدف  املجتمع  تنمية  وزارة 
خالل هذه الدورات التخ�ض�ضية، 
االإعاقة  ذوي  دم����ج  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع، ومتكني  يف  ال�����ض��م��ع��ي��ة 
اأ�����ض����ح����اب ال���ه���م���م ع���م����م���اً من 
احل�ض�ل على احلق�ق االأ�ضا�ضية 
اإط�����ار  واأف���������ض����ل اخل�����دم�����ات، يف 
لل�ضعادة  ال�اقعي  املفه�م  يعك�س 
االأ�ضخا�س  ل��دى  احل��ي��اة  وج����دة 
م���ن اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م ع��ل��ى وجه 
اخل�ض��س، باعتبارهم من الفئات 

ذات االأول�ية يف املجتمع."
االإ�ضارة  لغة  دورات  اأن  واأ�ضافت 
م�ظف�  ع���ل���ي���ه���ا  ح�������ض���ل  ال����ت����ي 
ا�ضتملت  احل���ك����م���ي���ة،  اجل���ه���ات 
معرفية،  حم��اور  جمم�عة  على 
االإ�ضارة  لغة  ع��ن  ن��ب��ذة  ت�ضمنت 
وتاريخها واأهميتها لدى االأ�ضم، 
ق���راءة  ع��ل��ى كيفية  ال��ت��ع��ّرف  ث��م 
اجل�ضد  وح��رك��ات  ال���ج��ه  تعابر 
وم���دل����الت���ه���ا، واالخ����ت����الف بني 
ا�ضتملت  ك��م��ا  االإ������ض�����ارة.  ل���غ���ات 

ت��ع��ري��ف لالإعاقة  ع��ل��ى  ال�����دورات 
والتعريف  )االأ����ض���م(،  ال�ضمعية 
بثقافة االأ�ضم، واالأرقام االإ�ضارية 
االأ�ضابع  واأب��ج��دي��ة  االإم���ارت���ي���ة، 
ت�ضكيل كلمة من  والتدريب على 
اإ�ضافة  االأ�ضبعي،  الهجاء  خالل 
اإىل التعرف على اإ�ضارات االأ�ضرة، 
واالأل�ان، والدول، واأيام االأ�ضب�ع، 
واالأع��������������داد، وع����ل����ى االإ�������ض������ارات 
وتك�ين  ال��ع��م��ل،  ببيئة  اخل��ا���ض��ة 
للت�ا�ضل  �ضحيحة  اإ�ضارية  جمل 

مع ال�ضم.

•• اأبوظبي – الفجر:

نظراً لالأعمال التط�يرية واالإن�ضائية يف منطقة ميناء زايد، 
وخمارج  م��داخ��ل  عند  ال�ضر  حركة  ان�ضيابية  على  وحفاظاً 
لدائرة  التابعة  اأب�ظبي،  مدينة  بلدية  عملت  امليناء،  منطقة 
البلديات والنقل، على تخ�ضي�س امل�ضلخ االآيل يف منطقة ميناء 
زايد لطلب االأ�ضاحي عر التطبيقات االإلكرونية واأ�ضاحي 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، دون ا�ضتقبال اجلمه�ر، وذلك 

بهدف احلفاظ على ج�دة اخلدمات املعتادة املقدمة من بلدية 
مدينة اأب�ظبي، وتفادياً لتاأخر جتهيز الذبائح للم�ضحني يف 

عيد االأ�ضحى املقبل 2022.
يف  الراغبني  امل�ضحني  جمه�ر  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  وتدع� 
زيارة  اإىل  اأ�ضحياتهم  لتجهيز  باأنف�ضهم  امل�ضالخ  اإىل  الت�جه 
امل�ضالخ االأخرى املجهزة ال�ضتقبالهم، حيث خ�ض�ضت كاًل من 
ال�ضتقبال  ال�ضهامة  وم�ضلخ  ال�ثبة،  وم�ضلخ  يا�س،  بني  م�ضلخ 

امل�ضحني الراغبني بزيارة امل�ضلخ.

وحتر�س بلدية مدينة اأب�ظبي على تقدمي اخلدمات للجمه�ر 
بنف�س الكفاءة واجل�دة املعه�دة، حيث عملت عند بدء االأعمال 
اإغالق  وعقب  زاي��د،  ميناء  مبنطقة  واالإن�ضائية  التط�يرية 
م�ضلخ اجلمه�ر، على نقل جميع خدمات ذبح و�ضلخ وجتهيز 
الذبائح اإىل امل�ضلخ االآيل، اإال اأنه نظراً ملا ي�ضهده عيد االأ�ضحى 
امل�ضالخ، حر�ضت  امل�ضحني على  اإقبال كثيف من جمه�ر  من 
لطلب  زاي���د  ميناء  منطقة  يف  االآيل  امل�ضلخ  تخ�ضي�س  على 

االأ�ضاحي عر التطبيقات االإلكرونية تفادياً الأي تاأخر.

حف�ظً� على جودة اخلدم�ت املقدمة للجمهور

بلدية مدينة اأبوظبي تخ�ش�س امل�شلخ الآيل مبنطقة ميناء زايد لطلب الأ�شاحي عرب التطبيقات الإلكرتونية

يف اإط�ر تعزيز لغة التوا�صل مع ال�صم و�صم�ن جودة اخلدمة والكف�ءة يف العمل

وزارة تنمية املجتمع تنظم دورات تدريبية 
للجهات احلكومية على لغة الإ�شارة

�شحة دبي تك�شف تفا�شيل درع دبي ال�شحي وقدرته على الت�شدي للوبائيات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

�ضاركت دولة االإمارات العربية املتحدة 
العاملي  بالي�م  االحتفال  ال��ع��امل  دول 
ا�ضتخدامها  واإ�ضاءة  ملكافحة املخدرات 
واالجت�������ار غ���ر امل�������ض���روع ب��ه��ا ال���ذي 
من  والع�ضرين  ال�ضاد�س  ي�م  ي�ضادف 
حتت  ويقام  ع��ام،  كل  من  ي�ني�  �ضهر 

�ضعار "املخدرات نهاية م�ؤملة".
العربية  االإم������������ارات  ل����دول����ة  وك�������ان 
ب�ضرة  ال��ر���ض��ي��دة،  وقيادتها  املتحدة 
املخدرات  خط�رة  تعي  جعلتها  يقظة 
تلك  انت�ضار  ي�ضببها  التي  واالأ���ض��رار 
ال�ضحية  ال�����ض��ع��د  ك����ل  ع���ل���ى  االآف�������ة 
واالأمنية  واالقت�ضادية  واالجتماعية 

وغرها.
�ضبيل  الدولة جهًدا يف  ل��ذا مل تدخر 
اأب���ن���ائ���ه���ا م���ن ه����ذا اخلطر  حت�����ض��ني 
ويهدد  امل�ضتقبل  يدمر  ال��ذي  القاتل 
اأمن و�ضالمة املجتمع ويهدم ا�ضتقرار 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  االأ�����ض����ر، 
الهيئات  وجميع  ال��دويل  املجتمع  مع 
اأجل  م��ن  املعنية  ال��دول��ي��ة  واملنظمات 

حماربة تلك االآفة.
خلفان  �ضاحي  الفريق  معايل  اأك��د  و 
االأمن  و  ال�ضرطة  رئي�س  نائب  متيم 
مكافحة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��دب��ي  ال��ع��ام 
امل���خ���درات ع��ل��ى م�����ض��ت���ى ال���دول���ة اأن 
م�ضكلة االجتار باملخدرات تعد واحدة 
م���ن اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات االأم��ن��ي��ة التي 
م�ضت�ى  على  املكافحة  اأجهزة  ت�اجه 
" ل���ك���ن ورغ������م كل   : ال����ع����امل وق������ال 

اأننا عقدنا  اإال  والتحديات  ال�ضع�بات 
التحديات  ت��ل��ك  ع��ل��ى حت���ي��ل  ال��ع��زم 
اإىل ف��ر���س م��ن خ���الل ت��ط���ي��ر ورفع 
مكافحة  ورج���ال  العمل  ف��رق  ق���درات 
املخدرات على م�ضت�ى دولة االإمارات 
اكت�ضاف  ع���ل���ى  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
االأمناط االإجرامية اجلديدة املبتكرة، 
اإليها  يلجاأ  اأن  التي ميكن  واالأ�ضاليب 
كبديل  امل�����خ�����درات  وم����روج�����  جت�����ار 
التي  وامل��ع��روف��ة  ال�ضائدة  ال��ط��رق  ع��ن 
القي�د  وذل��ك يف ظل  يتبع�نها،  كان�ا 
واالإجراءات االحرازية واالحتياطات 

التي اتخذتها الدولة.
يحتفل يف  العامل  اإن  معاليه  واأ���ض��اف 
ي�ني�  �ضهر  من  والع�ضرين  ال�ضاد�س 
ملكافحة  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي����م  اجل��������اري، 
امل�ضروع  غ����ر  واالجت��������ار  امل�����خ�����درات 
املخدرات  اأن  ف��ي��ه  ال���ض��ك  ومم���ا  ب��ه��ا، 
اأفراد  ت�اجه  التي  االآف��ات  اأخطر  من 
تدمر  اإىل  ت�������ؤدي  ك���ن��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 
االأج����ي����ال وم�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��ا، وت���دف���ع بهم 
من  وال�ضرقة  والعنف  اجلرمية  نح� 
اأج��ل ت�فر االأم����ال ال��الزم��ة ل�ضراء 
ال�ق�ف  املمكن  اأن��ه من  اإال  امل��خ��درات 
يف وج��ه ه��ذه االآف��ة من خ��الل تكاتف 
ال�ضماح  وع��دم  اجل��ه��ات،  جميع  جه�د 
املخدرات من اخراق  ملروجي وجت��ار 

اأبناء وبنات املجتمع.
و اأ�ضاف اأن جمل�س مكافحة املخدرات 
ع��ل��ى م�����ض��ت���ى ال����دول����ة ال�����ذي �ضكل 
مب�جب القرار ال�زاري الذي اأ�ضدره 
الفريق �ضم� ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل 

ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�����زراء 
مار�س  ���ض��ه��ر  يف   ، ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر 
منذ  ي��ت���ان  مل  2016م،  ال��ع��ام  م��ن 
االإ�ضراتيجية  تنفيذ  يف  االأول  الي�م 
امل����خ����درات، الفتاً  مل��ك��اف��ح��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
لت�ضكيله  االأرب���ع  ال�ضن�ات  يف  اأن��ه  اإىل 
ومبهرة  ك��ب��رة  اإجن�����ازات  حتقيق  مت 
جرائم  يف  املتهمني  �ضبط  عمليات  يف 
امل���خ���درات، وه����ذا م��ا اأظ��ه��رت��ه نتائج 
امل�����ؤ�����ض����رات وامل�������ض���ت���ه���دف���ات ال���ت���ي مت 
و���ض��ع��ه��ا ك����اأه����داف اأول���ي���ة و ال��ت��ي مت 
جتاوزها مبراحل االأمر الذي يعطينا 
وبق�ة  للم�ضي قدماً  والدافع  احلافز 
نف�ضه  ل��ه  ت�����ض���ل  م��ن  ل��ك��ل  للت�ضدي 
االإخ�����الل ب���اأم���ن ال���ب���الد م���ن مهربي 
وم��روج��ي امل���خ���درات، وال��ق��ب�����س على 

مرتكبيها مهما كلف االأمر.
�ضاحي  ال����ف����ري����ق  م����ع����ايل  اأ������ض�����اد  و 
خ���ل���ف���ان مت���ي���م ب����ت����ع����اون ال�������ض���رك���اء 

االإ�ضراتيجيني على م�ضت�ى الدولة، 
حك�مية  ودوائ���ر  وهيئات  وزارات  من 
حماية  ج����ه����از  و  احل��������دود  وح����ر�����س 
واملنافذ  وال�ض�احل  احلي�ية  املن�ضاآت 
واجلمارك، ومراكز التاأهيل ال�طنية، 
واأجهزة الرقابة املالية، مثمناً اجله�د 
املخل�ضة التي يبذلها رجالنا يف اأجهزة 
املكافحة على م�ضت�ى الدولة، وجميع 
ال�ضادقة  ال�طنية  ال�ضركاء، واجله�د 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل م��ع��ن��ا م��ن اأج����ل حماربة 
خطر انت�ضار املخدرات، لتحقيق روؤية 
حك�متنا الر�ضيدة يف تر�ضيخ مكانتها 
اأف�ضل دول العامل يف الت�ضدي  �ضمن 
ا�ضتخدام املخدرات واالجتار  لعمليات 

غر امل�ضروع بها.
من جانبه قال العميد �ضعيد عبداهلل 
ال�ض�يدي مدير عام مكافحة املخدرات 
االحتادية ب�زارة الداخلية نائب رئي�س 
جه�د  اإن  امل��خ��درات  مكافحة  جمل�س 

االإم���ارات يف مكافحة املخدرات،  دول��ة 
ت�ضر وفق االإ�ضراتيجية ال�طنية يف 
هذا ال�ضدد وناأخذ بعني االعتبار هذه 
الق�ضية التي ت�ضكل خطراً ج�ضيماً على 
اأجمع،  العامل  و يهدد دول  املجتمعات 
ب�����ض��ك��ل م�ضتمر  ال���دول���ة  وق���د ع��م��ل��ت 
والت�ضريعات  ال��ق���ان��ني  حت��دي��ث  على 
اخل��ا���ض��ة مب��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات، اأم���ا 
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د االأم����ن����ي ف��ق��د عملت 
اجل���ه���ات ال�����ض��رط��ي��ة واالأم���ن���ي���ة على 
ا�ضراتيجيتها  قدم و�ضاق، من خالل 
ل��ر���ض��ي��خ حالة  ال�����ض��ام��ل��ة  االأم���ن���ي���ة 
االأم�����ن واال����ض���ت���ق���رار يف ال���دول���ة من 
الع�ضرية  امل�ضتجدات  م�اكبة  خ��الل 
لتحقيق  التقنيات  اأف�ضل  وا�ضتخدام 
ذلك  وبف�ضل  االأم��ن،  معدالت  اأف�ضل 
امل��خ��درات يف  اأج��ه��زة مكافحة  متكنت 
ال���دول���ة م��ن ���ض��رب خم��ط��ط��ات جتار 
الرويج  عمليات  واإحباط  امل��خ��درات، 

خالل االأع�ام املا�ضية.
الداخلية  وزارة  ج��ه���د  اأن  واأ����ض���اف 
ال���ع���ر����س  اأ�����ض����ه����م����ت يف احل�������د م�����ن 
واأطلقت  االآف�����ة  ه���ذه  ع��ل��ى  وال��ط��ل��ب 
مدى  لتحديد  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
ال����دول����ة وفق  امل����خ����درات يف  ان��ت�����ض��ار 
العاملية  وال��ت��ج��ارب  امل��م��ار���ض��ات  اأع��ل��ى 
اإلكرونية  من�ضة  وتبنت  الناجحة، 
ال�ضحي  القطاع  مع  املتميز  بالتعاون 
يف ال���دول���ة مل��راق��ب��ة ����ض���رف االأدوي������ة 
ا�ضتخدامها  اإ�ضاءة  من  للحد  املخدرة 
وه� ما يدفعنا الي�م اإىل عدم التهاون 
يف حت���ق���ي���ق اأم�������ن جم��ت��م��ع��ن��ا وب���ن���اء 
جمتمع خال من تلك ال�ضم�م.. الفتاً 
كبراً  اهتماماً  ت���يل  ال����زارة  اأن  اإىل 
جميع  وف��رت  حيث  املخدرات  ملكافحة 
واملادية  والفنية  الب�ضرية  االإم��ك��ان��ات 
لتمكينها  ب��ال��دول��ة  املكافحة  الأج��ه��زة 
من القيام ب�اجباتها يف الت�ضدي لها 
وعلى  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
ال�طنية واالإقليمية  امل�ضت�يات  جميع 

والدولية.
وعلى امل�ضت�ى الدويل، فقد ا�ضتطاعت 
وزارة الداخلية ممثلة باأجهزة مكافحة 
الدولة �ضرب  م�ضت�ى  على  املخدرات 
املخدرات  وت���روي���ج  ت��ه��ري��ب  ���ض��ب��ك��ات 
التعاون  خ����الل  م���ن  داره������ا  ع��ق��ر  يف 
االإقليمي والدويل املتميز مع االأجهزة 

النظرة يف تلك الدول.
العربية  االإم����ارات  دول���ة  ح�ضلت  كما 
اخلم�س  ال�ضن�ات  م��دى  على  املتحدة 
جائزة  يف  االأول  امل��رك��ز  على  املا�ضية 

معل�ماتي  م���ي���داين  ت���ع���اون  اأف�����ض��ل 
العربي  امل�������ض���ت����ى  ع���ل���ى  ع��م��ل��ي��ات��ي 
�ضبط  اإىل  اأدى  وال���دويل،  واالإقليمي 
امل�����خ�����درات ح�ضب  ت���ه���ري���ب  ���ض��ب��ك��ات 
العامة  االأمانة  ال�ضادرة عن  البيانات 

ملجل�س وزراء الداخلية العرب.
را�ضد  الدكت�ر  العقيد  قال  من جهته 
ال�طنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال����ذخ����ري 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل���ق��اي��ة م���ن امل����خ����درات اإن 
املخدرات  م��ن  ال���ق��اي��ة  اإ�ضراتيجية 
الإيجاد  ت�����ض��ع��ى  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  يف 
جمتمع واع مبخاطر امل���اد املخدرة و 
م�ؤ�ض�ضات  ومتكني  العقلية،  امل���ؤث��رات 
الدولة و اأفراد املجتمع وبناء قدراتهم 
امل�اد املخدرة  ومهاراتهم لل�قاية من 
منهجية  وف����ق  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل������ؤث�����رات 
علمية تهدف اإىل رفع م�ضت�ى ال�عي 
وتنمية  امل��خ��درات  باأخطار  املجتمعي 
املهارات ال�ضخ�ضية والقيم االأخالقية 
وتعزيز  واالإيجابية،  لل�ضعادة  امل��ع��ززة 
ال�قاية  يف  للم�ضاهمة  االأ����ض���رة  دور 
من امل�اد املخدرة. و اأ�ضاف اأن اللجنة 
على  م�ضتمر  ب�ضكل  تعمل  ال���ط��ن��ي��ة 
ون�ضر  املجتمعية  امل�����ض���ؤول��ي��ة  تفعيل 
املختلفة  املجتمع  مك�نات  بني  ال�عي 
وتعزيز اإدراك االأجيال النا�ضئة مبدى 
خط�رة املخدرات واالإدمان وتداعياته 
ال�ضيا�ضات  ب��ضع  اللجنة  ت��ق���م  كما 
ال�قائية  وال�����رام�����ج  واالإج������������راءات 
املخدرات  م��ن  ال���ق��اي��ة  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
االأول  امل��ق��ام  يف  جمتمعية  م�ض�ؤولية 
هيئات  خمتلف  ع��ل��ى  ذل���ك  ي���ج��ب  اإذ 

تتكاتف حلماية  اأن  املجتمع  ومك�نات 
اأب��ن��ائ��ن��ا م��ن ه��ذه االآف���ة ال��ق��ات��ل��ة، فال 
مي��ك��ن��ن��ا ف�����ض��ل دور االأ����ض���رة ع���ن دور 
االإعالم  وو�ضائل  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات 
امل����دين وغرها  امل��ج��ت��م��ع  وم��ن��ظ��م��ات 
وال�ضحية  ال�ضرطية  امل�ؤ�ض�ضات  م��ن 
والثقافية، اإذ اأن حماية ال�ضباب عبارة 
كل  فيها  ت�����ض��ارك  مت�ضلة  حلقة  ع��ن 
اأو  خلل  واأي  جمتمعة،  اجل��ه��ات  تلك 
تق�ضر يف دور اإحداها يعر�س الن�سء 

ملخاطر االإدمان .
اللجنة  اأن  ال��ذخ��ري  العقيد  واأو���ض��ح 
الت�عية،  م��ب��ادرات  من  العديد  نفذت 
احلك�مية  ال���������زارات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بالت�عية،  املعنية  واجلهات  وال��دوائ��ر 
عمل  ور���س  م��ن  العديد  نظمت  حيث 
اأن  باعتبار  واالأمهات  لالآباء  الت�عية 
لبناء  االأ���ض��ا���ض��ي��ة  اللبنة  ه��ي  االأ����ض���رة 
امل��ج��ت��م��ع، ب��ه��دف رف���ع ق��درات��ه��م على 
حماية اأبنائهم من االإدمان، واأ�ضدرت 
دليل ال�الدين لل�قاية من املخدرات.. 
م���ن حما�ضرات  ال��ع��دي��د  ن��ف��ذت  ك��م��ا 
اإىل  امل��خ��درات  اآف���ة  ب��اأ���ض��رار  الت�عية 
لرفع  وال��ت��دري��ب��ي  التعليمي  ال���ك���ادر 
تعريف  يف  وم���ه���ارات���ه���م  ق����درات����ه����م 
من  اأنف�ضهم  وق��اي��ة  بكيفية  الطلبة 
الت�عية  اإدراج م��ض�ع  التعاطي، ومت 
اجلمعة،  ���ض��الة  خطب  يف  املجتمعية 
واآثارها  امل���خ���درات  م������ض���ع  ل��ت��ن��اول 
ال�����ض��ارة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا اأ�ضدرت 
البيئة  املخدرات يف  ال�قاية من  دليل 

املدر�ضية.

•• دبي -وام:

للخدمات  االإم���ارات  م�ؤ�ض�ضة  وقعت 
�ضركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ال�ضحية 
ال�ضرق  ج�ن�ض�ن"  اآن��د  "ج�ن�ض�ن 
اأط���ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  االأو�����ض����ط 
ال���ت���ع���اون امل�������ض���رك مب����ا ي�����ض��ه��م يف 
وت�فر  ال�ضحية  اخل��دم��ات  تط�ير 
ح����ل�����ل م���ب���ت���ك���رة ب���اال����ض���ت���ف���ادة من 
قطاع  لدعم  احلديثة  التكن�ل�جيا 
ال�����ض��ح��ي��ة وي��ر���ض��خ قدرته  ال��رع��اي��ة 
االإقليمي  امل�ضت�يني  على  التناف�ضية 

والعاملي. 
من  ع��دداً  التفاهم  وتت�ضمن مذكرة 
م�ؤ�ض�ضة  جتمع  التي  التعاون  ركائز 
االإمارات للخدمات ال�ضحية و�ضركة 
ج�ن�ض�ن اآند ج�ن�ض�ن- ميدل اي�ضت 
"انك" باالإ�ضافة اإىل �ضركة ج�ن�ض�ن 
املنطقة  اإي�ضت  ميدل  اآند ج�ن�ض�ن- 

احلرة.
الدكت�ر  �ضعادة  التفاهم  وقع مذكرة 
العام  املدير  ال�ضركال  ي��ضف حممد 
مل�ؤ�ض�ضة االإمارات للخدمات ال�ضحية 
ول�ؤي اأب� اله�ى املدير العام ل�ضركة 
ميدتك"  ج�ن�ض�ن-  اآند  "ج�ن�ض�ن 
كل  بح�ض�ر  العربي  اخلليج  ملنطقة 

الزرع�ين  العزيز  عبد  الدكت�ر  من 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ق��ط��اع امل����ايل 
واخل�����دم�����ات امل�������ض���ان���دة وال���دك���ت����رة 
التنفيذية  الرئي�ضة  البل��ضي  كلث�م 
التدريب  م���رك���ز  م���دي���رة  ل��الب��ت��ك��ار 
وجيمي  امل����ؤ����ض�������ض���ة  يف  وال���ت���ط����ي���ر 
يف  لل�ضركة  االإداري  امل��دي��ر  ف��اري�����س 
املنطقة احلرة. وقال الدكت�ر ي��ضف 
التفاهم  مذكرة  ت�قيع  اإن  ال�ضركال 
امل�ؤ�ض�ضة  يت�ضق مع خطط وت�جهات 
خدمات  ت����ف���ر  ن���ح����  وم�����ض��اع��ي��ه��ا 
�ضحية مبتكرة وم�ضتدامة تعزز من 

اإىل  وتق�د  ال�ضحية  املنظ�مة  كفاءة 
والتط�ر  االإرتقاء  من  مزيد  حتقيق 
الفّعالة  ال�ضحية  الرعاية  اأنظمة  يف 

على ال�ضعيدين املحلي والدويل.
ب��ني اجلانبني  ال��ت��ع��اون  اأن  واأ����ض���اف 
منهج  تط�ير  على  العمل  يت�ضمن 
املعرفة  نقل  ي�ضمن  منظم  تعليمي 
الك�ادر  مهارات  �ضقل  يف  ي�ضهم  مبا 
الرعاية  جمال  يف  العاملة  الب�ضرية 
ال�������ض���ح���ي���ة م�����ن خ�������الل ال����������دورات 
باأدوات  واالرتقاء  العملية  التدريبية 
وال�اقع  وامل��ح��اك��اة  ال��رق��م��ي  التعلم 

االإفرا�ضي .
العزيز  ع��ب��د  ال���دك���ت����ر  اأك����د  ب�����دوره 
ت�قيع  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ال����زرع�����ين 
تطلعات  ����ض���ي���اق  يف  ي����اأت����ي  امل����ذك����رة 
القطاع  بيئة  ت��ع��زي��ز  ن��ح���  امل���ؤ���ض�����ض��ة 
التعاون  اأ����ض���ك���ال  وت��ن���ي��ع  ال�����ض��ح��ي 
التخ�ض�ضات  لي�ضمل جميع  ال�ضحي 
الطبية، ويق�د اإىل حتقيق مكت�ضبات 
ري��ادة قطاع  تعزيز  ت�ضهم يف  جديدة 

الرعاية ال�ضحية يف الدولة.
كلث�م  الدكت�رة  اأ���ض��ارت  جانبها  من 
التي  امل��خ��رج��ات  اأن  اإىل  ال��ب��ل������ض��ي 

يف  �ضت�ضهم  امل���ذك���رة  اإل��ي��ه��ا  ���ض��ت���ؤدي 
اأبرز  كاإحدى  امل�ؤ�ض�ضة  تر�ضيخ مكانة 
جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�ضحية  اجلهات 
الطبية  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  ت���ف��ر 
تط�ير  اإىل  ت�����ض��ت��ن��د  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ك��ف��اءة وخ���رات وم��ه��ارات ط�اقمها 
من  والفنية،  والتمري�ضية  الطبية 
االتفاقيات  ع��ق��د  يف  ال��ت������ض��ع  خ���الل 

ومبا يحقق تبادل املنفعة امل�ضركة.
ك�لي�س  مارزينا  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن 
"ج�ن�ض�ن  ل�ضركة   املنتدبة  الع�ض�ة 
بهذه  �ضعادتها   " عن  ج�ن�ض�ن  اآن��د 

ال�����ض��راك��ة م����ع  م���ؤ���ض�����ض��ة االإم������ارات 
للخدمات ال�ضحية اإحدى امل�ؤ�ض�ضات 
ال��دول��ة حيث  ال��رائ��دة يف   ال�ضحية  
بتبادل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ���ض��ت�����ض��م��ح 
اإىل جنب  وال��ع��م��ل ج��ن��ب��اً  اخل�����رات 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  متخ�ض�ضي  م��ع 
امل��ت��م��ي��زي��ن ل��ب��ن��اء ال����ق����درات وزي����ادة 
ال��ق��ط��اع احلي�ي  ال��ك��ف��اءات يف ه���ذا 

با�ضتخدام اأحدث التقنيات.
ال���ت���ف���اه���م ثالث  وت���غ���ط���ي م����ذك����رة 
"الرامج  تت�ضمن  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  رك��ائ��ز 
التدريبية"  وال�������دورات  التعليمية 

 " االإ�ضراتيجية  احل��ل���ل  و"برامج 
فيما  العامة"..  الت�عية  و"برامج 
"ج�ن�ض�ن  م���ع  ال���ت���ع���اون  ���ض��ي�����ض��ك��ل 
�ضاملة  ل�ضراكة  نهج  ج�ن�ض�ن"  اآن��د 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات ب��ه��دف دعم 
واملتخ�ض�ضني  امل�ضت�ضفيات  �ضبكة 
نتائج  وحتقيق  ال�ضحية  الرعاية  يف 
مع  املر�ضى  جتربة  وحت�ضني  اأف�ضل 

تقليل التكلفة االإجمالية للرعاية.
امل�ؤ�ض�ضة  تعاون  على  املذكرة  وتن�س   
وال�������ض���رك���ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���رام���ج 
�ضحة  لتح�ضني  املجتمعية  الت�عية 

االأفراد من االأمرا�س املختلفة مبا يف 
والرجفان  وال�ضرطان  ال�ضمنة  ذلك 
االأذيني باالإ�ضافة اإىل اإطالق "حملة 
ال�ض��ضاء ال�ضامتة" التي تهدف اإىل 
وال��ضمة  املعاناة  ال�عي ح�ل  زي��ادة 
ال��ت��ي ي���اج��ه��ه��ا ال��ذي��ن ي��ع��ان���ن من 
اأمرا�س ال�ضحة العقلية مع الركيز 
الف�ضام  م��ر���س  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�ضكل 
احلملة  ت��رت��ب��ط  ح��ي��ث  واالك���ت���ئ���اب 
اأهمية  ح�ل  امل�ؤ�ض�ضة  با�ضراتيجية 
النمطية  للنظرة  االإيجابي  التغير 

ح�ل ال�ضحة العقلية.

•• ال�صارقة-الفجر:

هيئة  و  ال�������ض���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  وق����ع����ت 
الفجرة للبيئة مذكرة تفاهم  بهدف 
م�ضركة  بحثية  ق�ضايا  يف   التعاون 
العلمية،  واملعل�مات  البيانات  وتبادل 
الدكت�ر  االأ�ضتاذ  اجلامعة  عن  وقعها 
معمر  بالطيب، نائب مدير اجلامعة 
والدرا�ضات  العلمي  البحث  ل�����ض���ؤون 
ال��ع��ل��ي��ا، ووق��ع��ه��ا ع��ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 
اأ�ضيلة عبد  االأ�ضتاذة  الفجرة �ضعادة 
اهلل املعال مدير  الهيئة، وذلك مبقر 

مبقر اجلامعة.
االأ�ضتاذ  رح��ب  امل��ذك��رة  ت�قيع  خ��الل 
باحل�ض�ر،  بالطيب  معمر   الدكت�ر 
ت�ضع  ال�������ض���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  اأن  واأك�������د 
املحلية  امل���ؤ���ض�����ض�����ض��ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 
واأن اجلامعة �ضمن  اأول�ياتها،  كاأحد 
احلالية  اال����ض���رات���ي���ج���ي���ة  خ��ط��ت��ه��ا 
ت�ضجع على البحث العلمي التطبيقي 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  خل���دم���ة  ال����ه����ادف 
امل��ح��ل��ي م��ن خ���الل درا����ض���ة امل�ضكالت 
املجتمع  ت�����اج����ه  ال���ت���ي  وال���ق�������ض���اي���ا 
وال��ع��م��ل م��ن خ���الل ال��ب��ح��ث العلمي 

التي  واملقرحات  احلل�ل  اإيجاد  على 
ت�ضاعد املجتمع يف م�اجهة وحل هذه 

امل�ضكالت والق�ضايا.
ال�����ض��ارق��ة حتتل  اأن ج��ام��ع��ة  واأ����ض���اف 
البحث  مكانة متميزة جدا يف جمال 
البح�ث  ك�����م  ح���ي���ث  م�����ن  ال���ع���ل���م���ي 
البيانات  قاعدة  يف  املن�ض�رة  العلمية 
حيث  م��ن  وك��ذل��ك  �ضك�ب�س  ال��ع��امل��ي��ة 
تعمل  التي  والق�ضايا  البح�ث  ج���دة 

عليها، واأكد اأن جامعة ال�ضارقة لديها 
لقطاع  م�ضاندة  بحثية  حتتية  بنية 
على  للعمل  ت�ؤهلها  العلمي  البحث 
خمتلف امل�ضاريع البحثية يف خمتلف 

التخ�ض�ضات.
االأ�ضتاذة  �ضعادة  اأك���دت  جانبها:  م��ن 
اإن  البيئة،  هيئة  مدير  املعال.  اأ�ضيلة 
ال�ضركاء  اأه���م  ال�����ض��ارق��ة م��ن  ج��ام��ع��ة 
اال���ض��رات��ي��ج��ي��ني ل��دي��ن��ا، وق���د جاءت 

اأ�ضر  لت�طيد  ه��ذه  التفاهم  م��ذك��رة 
ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا، كما 
جُتَنى  امل�ضركة  اجل��ه���د  ب���اأن  اأف����ادت 
الفردية،  اجل��ه���د  م��ن  اأ���ض��رع  ثمارها 
البيئة  اإل��ي��ه يف هيئة  ن�ضم�  م��ا  وه��ذا 
اجلماعي  العمل  نكر�س  ب��ال��ف��ج��رة، 
يف ت�ظيف طاقات ال�ضباب والباحثني 
يف خدمة ال�طن يف املجاالت البيئية 
اال�ضتفادة  درج����ات  اأق�����ض��ى  لتحقيق 

الأجيال امل�ضتقبل و تخريج جيل واعي 
بالق�ضايا البيئة والعمل على حمايتها 
واحلفاظ عليها واإن�ضاء قاعدة بيانات 

غنية بالبحث العلمي.
�ضيعمل  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ومب���ج��ب 
ال��ت��ع��اون يف البح�ث  ال��ط��رف��ان ع��ل��ى 
البيانات  وت��ب��ادل  امل�ضركة  العلمية 
وامل���ع���ل����م���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم����االت 
اال�ضتدامة  و  ال��ف���ل��ت��ي��ة  ال�����زراع�����ة 

وال��ب��ي��ئ��ة وال��ع��ل���م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، كما 
تدريب   جمال  يف  الطرفان  �ضيتعاون 
الفنية  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  اخل����رات 
البحث  يف  الب�ضرية  امل����ارد  وتط�ير 
الطرفان  �ضي�ضارك  واأي�ضا  واالبتكار، 
وور�س  امل���ؤمت��رات  تنظيم وح�ض�ر  يف 
مب�ضاريع  املتعلقة  وامل��ع��ار���س  العمل 
ت�قيع  ح�����ض��ر  امل�������ض���رك���ة.  ال���ب���ح���ث 
ال�ضارقة  ج���ام���ع���ة  م����ن  االت���ف���اق���ي���ة 

االأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت���ر ن����ار ث��اب��ت، عميد 
عبد  الدكت�ر  واالأ�ضتاذ  العل�م،  كلية 
الغني الُعلبي مدير مركز بح�ث نظم 
اال�ضتدامة والق�ى، والدكت�ر ح�ضني 
امل�اد  ب��ح���ث  م��رك��ز  م��دي��ر  الع��ضي، 
اأب� طالب،  املتقدمة، والدكت�رة منار 
املجتمعية  ال�������ض����ؤون  ق�����ض��م  رئ��ي�����ض��ة 
الدكت�ر  واالأ���ض��ت��اذ  ال��ع��ل��م��ي،  للبحث 
الطاقة  ق�ضم  من  العلمي،  عبداحلي 

الهند�ضة،  بكلية  واملتجددة  امل�ضتدامة 
البيئة  هيئة  ج��ان��ب  م��ن  ح�ضر  ك��م��ا 
احلم�دي،  علي  الدكت�ر  بالفجرة: 
ال�����ري����ع����ة  وادي  حم���م���ي���ة  رئ����ي���������س 
ال���ط��ن��ي��ة، وامل��ه��ن��د���س حم��م��د عتيق، 
والدرا�ضات  التخطيط  ق�ضم  رئي�س 
جميد،   اهلل  �ضميع  وال�ضيد  البيئية، 
والدكت�ر ف�ؤاد المغاري، مدير مركز 

الفجرة للبح�ث.

يف جم�لت ال�صتدامة والبيئة والعلوم التطبيقية:

جامعة ال�شارقة وهيئة الفجرية للبيئة توقعان تفاهمًا على التعاون

•• دبا احل�صن  -الفجر:

مبدينة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأم�����ر  اأول���ي���اء  جمل�س  ن��ظ��م 
اإر�ضاد  ور�ضة  للتعليم  ال�ضارقة  ملجل�س  التابع  احل�ضن  دبا 
افرا�ضيا  امل�ضتقبل  وظائف  ظل  يف  للخريجني  اأك��ادمي��ي 

على من�ضة زوم .
االأول  اأم�����س  �ضباح  تنظيمها  ج��رى  التي  ال�ر�ضة  وت��اأت��ي  
للتعليم  ال�ضارقة  ملجل�س  اال�ضراتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف 
امل�ضاندة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  رك��ائ��ز  م���ب���ادرة  و���ض��م��ن 
املجتمعية لدعم برامج التعليم وتنفيذا ملبادرات الرامج 
الرب�ية واالجتماعية لتعزيز �ضل�كيات ومهارات عنا�ضر 

املجتمع 
خريجي  ا�ضتهدفت  ال�ضامل  �ضامل  ال��دك��ت���ر  ال���ر���ض��ة  ق��دم 
الثان�ية العامة وخريجي اجلامعات والباحثني عن عمل 
ال�ضهادة  امل��زج بني اخل��رة مع  اإىل �ضرورة   . تطرق فيها 
ال��ع��م��ل م���ج��ه��ا اخل��ري��ج��ني بالبحث  ���ض���ق  ل��ل��دخ���ل يف 
والقب�ل يف ال�ظائف ال�ضغرة من اأجل ك�ضب اخلرة بدال 

من اجلل��س يف املنزل ، و اأن يتحل�ا بالثقة بالنف�س .
كما حر�س على بث  روح التفاوؤل والتحلي بالنف�س الط�يل 
ال��ع��ام��ل م��ع املعطيات وحت��دي��د االه���داف  واالي��ج��اب��ي��ة يف 

واالول�يات ،والبحث  يف املكان ال�ضحيح للت�ظيف .
ورك����ز ال��دك��ت���ر ���ض��امل ال�����ض��امل يف ال���ر���ض��ة ع��ل��ى اختيار  

و�ضيا�ضات  ت���ج��ه��ات  ي��خ��دم  ال����ذي  امل��ن��ا���ض��ب   التخ�ض�س 
الدوله للخم�ضني �ضنه القادمة  وذلك عن قناعة �ضخ�ضية 
اأح��د  كما ن���ه خالل  واالإمي���ان بقدراتهم دون تاأثر  من 
ال���ر���ض��ة ع��ل��ى اال���ض��ت��ف��ادة م���ن امل���ه���ارات وال����ق����درات التي 
واإعادة  املنزل  خ��ارج  العمل  �ض�ق  يف  وت�ظيفها  ميتلك�نها 
ال�ر�ضة  اىل  الدكت�ر  خالل  . و تطرق  النظر يف ذواتهم 
من�ضات الت�ظيف احلك�مية واخلا�ضة والتي فيها الكثر 
من ال�ظائف واأر�ضدهم اإىل اأهمية  التعرف والت�ضجيل  يف 
تلك املن�ضات  . ويف اخلتام مت تكرمي الدكت�ر �ضامل ال�ضامل 
التي  القّيمة  ال�ر�ضة  املجل�س و�ضكره على  من قبل رئي�س 

نالت ا�ضتح�ضان اجلميع وحققت االأهداف .

الإمارات للخدمات ال�شحية وجون�شون اآند جون�شون توقعان مذكرة تفاهم 

ور�شة اإر�شادية للخريجني عن وظائف امل�شتقبل يف جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�شن

الإمارات ت�شارك دول العامل الحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات 
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اأخبـار الإمـارات
 جون�شون: كلفة انت�شار رو�شيا يف اأوكرانيا باهظة للغاية 

اأخرى  ناحية  من  العامليتني.  والطاقة  الغذاء  الأزمتي 
مر�ض�دي  ريتن�  االإندوني�ضية  اخلارجية  وزي��رة  قالت 
واأوكرانيا  رو�ضيا  من  واالأ�ضمدة  الغذائية  املنتجات  اإن 
بحاجة اإىل “اإعادة دجمها يف ال�ض�ق العاملية على الرغم 
م��ن احل���رب«. وق��ال��ت مر�ض�دي يف ب��ي��ان  اأم�����س االأحد 
اأوكرانيا  م��ن  للحب�ب  مم��ر  ت��اأم��ني  ال�����ض��روري  “من 
وف��ت��ح ����ض���ادرات ال��غ��ذاء واالأ���ض��م��دة م��ن رو���ض��ي��ا. يجب 
على جميع ال��دول االمتناع عن االإج��راءات التي تزيد 
احلرب  اإندوني�ضيا  واأدان���ت  ال��غ��ذاء«.  اأزم���ة  تفاقم  م��ن 
االأوكرانيني. ولكن ج�ك� قال يف  واأب��دت تعاطفها مع 
االأوكراين  الرئي�س  من  طلبا  رف�س  اإن��ه  ني�ضان  اأبريل 

ف�ل�دمير زيلين�ضكي للح�ض�ل على �ضالح.

•• جاكرتا-رويرتز

االأحد  اأم�س  وي��دودو  ج�ك�  االإندوني�ضي  الرئي�س  قال 
اإتاحة  على  واالأوك����راين  الرو�ضي  نظريه  �ضيحث  اإن��ه 
فر�ضة للح�ار خالل مهمة الإحالل ال�ضالم يف البلدين 
اإ�ضدار  ب���ت��ني  ف��الدمي��ر  الرئي�س  م��ن  �ضيطلب  واإن���ه 
النار. واأ�ضاف ج�ك� قبيل  ف���ري الإط��الق  اأم��ر ب�قف 
ي�م  ال�ضبع  اأملانيا حل�ض�ر قمة جمم�عة  اإىل  مغادرته 
تن�ضيط �ضال�ضل  واإع���ادة  وق��ف احل��رب  “يجب  االثنني 
�ضي�ضجع  اإن���ه  اأي�����ض��ا  الرئي�س  وق���ال  ال��ع��امل��ي��ة«.  ال��غ��ذاء 
ال�ضالم  لتحقيق  ال�ضعي  على  ال�ضبع  جمم�عة  دول 
يف اأوك��ران��ي��ا ب��ع��د ال��غ��زو ال��رو���ض��ي واإي���ج���اد ح��ل ف�ري 

م��ضك�. واأ�ضاف لل�ضحفيني “من اأجل حماية 
ه���ذه ال���ح��دة وم���ن اأج���ل اإجن��اح��ه��ا، ي��ج��ب اأن 
تداعيات  ب�ضاأن  حقا  �ضادقة  مناق�ضات  جُت��ري 
ما يجري وال�ضغ�ط التي ي�ضعر بها االأ�ضدقاء 

وال�ضركاء«.
وثمن  ال���راج���ع  ث��م��ن  “لكن  ي��ق���ل  وم�����ض��ى 
فالدمير  الرو�ض�������ي  “للرئي�س  ال�ض������ماح 
ب�تني” بالنج��������اح واقتط�����اع اأجزاء كبرة من 
�ضيك�ن  للغزو  برناجم����ه  وم�ا�ضلة  اأوك��ران��ي��ا 

اأعلى بكثر. 
اجلميع هنا يدرك ذلك«.

•• �صلو�س اإملاو-رويرتز

ب�ري�س  ال���ري���ط���اين  ال����������زراء  رئ���ي�������س  ق�����ال 
يدرك�ا  اأن  العامل  لزعماء  بد  اإن��ه ال  ج�ن�ض�ن 
ارتفاع  ي�ضمل  اأوك��ران��ي��ا،  لدعم  ثمنا  هناك  اأن 
اأي�ضا  عليهم  لكن  وال���غ���ذاء،  ال��ط��اق��ة  تكاليف 
�ضيك�ن  بالف�ز  ال�ضماح لرو�ضيا  اأن ثمن  اإدراك 

اأعلى بكثر.
ال�ضبع  ق��م��ة جم��م���ع��ة  ب��داي��ة  ويف ح��دي��ث��ه يف 
الغرب  على  يتعني  اإن��ه  ج�ن�ض�ن  ق��ال  االأح���د، 
احل���ف���اظ ع��ل��ى وح���دت���ه يف م����اج���ه���ة ع����دوان 

رئي�س اإندوني�شيا يزور اأوكرانيا ورو�شيا يف مهمة لإحالل ال�شالم 

اإاّل اّن تر�ضح  يف بروك�ضل بني تركيا وال�ض�يد وفنلندا، 
البلدين لالن�ضمام اإىل النات� يبدو معّقداً مع اقراب 
ح��زي��ران-  30 اإىل   28 م��ن  ال��ف��رة  املنظمة يف  ق��ّم��ة 

ي�ني� يف مدريد.
باإي�اء نا�ضطني  البلدين  وتّتهم تركيا 
الذي  الكرد�ضتاين  العمال  حزب  من 
الغربي�ن  وحلفاوؤها  اأن��ق��رة  ت�ضّنفه 
ت�ضتنكر  ك��م��ا  “اإرهابية”.  منظمة 
وج�د اأن�ضار الداعية فتح اهلل غ�لن 
ا�ضتباهها  البلدين، يف ظل  يف هذين 
االنقالب يف  دّب��روا حماولة  اأّنهم  يف 

مت�ز-ي�لي� 2016.
بالتقّدم  ال��ت��اري��خ��ي  ق��راره��م��ا  ق��ب��ل 
كانت  احل��ل��ف  اإىل  ان�����ض��م��ام  ب��ط��ل��ب 
 - النات�  وكذلك   - وفنلندا  ال�ض�يد 
تاأمالن يف عملية ان�ضمام �ضهلة على 
الالزم  االإج��م��اع  على  احل�ض�ل  ام��ل 
ل��الأع�����ض��اء ال��ث��الث��ني احل��ال��ي��ني يف 
الرف�س  بعد  لكن  م��دري��د.  اج��ت��م��اع 

الركي، اأدرك البلدان اأّن ال��ضع قد تغّر.
الرئي�س  ب���اأّن  الفرن�ضية  الرئا�ضة  اأف���ادت  جهتها،  م��ن 
ت��رك��ي��ا خ���الل قمة  م���اك���رون �ضيطلب م��ن  اإمي��ان���ي��ل 
احللف يف مدريد ت��ضيح م�قفها ب�ضاأن طلبي ال�ض�يد 

وفنلندا االن�ضمام اإىل التحالف.

•• باري�س-اأ ف ب

اأكدت وزيرة اخلارجية الفرن�ضية كاترين ك�ل�نا االأحد 
ان�ضمام  ب�����ض��اأن  خياراتها”  “حتديد  ت��رك��ي��ا  ع��ل��ى  اأّن 

�ضمال  ح��ل��ف  اإىل  وف��ن��ل��ن��دا  ال�����ض���ي��د 
االأطل�ضي )نات�( واإال �ضتثر ت�ضاوؤالت 

ح�ل “�ضل�كها” داخل احللف.
مقابلة  ك���ل���ن��ا يف  ك��اث��ري��ن  وق���ال���ت 
دو  ج�������رن������ال  “ل�  ����ض���ح���ي���ف���ة  م�����ع 
للحلف  العام  “االأمني  اإّن  دميان�س” 
)ي��ن�����س ���ض��ت���ل��ت��ن��رغ( م����ج����د على 
خ��ط���ط امل���اج��ه��ة ول��ك��ن ي��ج��ب على 
م�اجهة  يف  خيارها  حت��ّدد  اأن  تركيا 
م�ض�ؤولياتها. هل تريد تعّزيز احللف 
ت��رف�����س ذل���ك؟ وه���ذا �ضيثر  اأو ه��ي 
ت�������ض���اوؤالت ع���ن ���ض��ل���ك��ه��ا ك��ع�����ض��� يف 

احللف«.
الفرن�ضية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  واأك���دت 
احللف  يف  م��ه��م  ع�����ض���  “تركيا  اأّن 

“فنلندا  اأّن  م�����ض��ي��ف��ة  االأطل�ضي”، 
النات�  يف  ووج�دهما  تاريخياً  خياراً  اتخذتا  وال�ض�يد 
�ضيك�ن اإ���ض��اف��ًة الأم��ن��ن��ا يف اأوروب�����ا وب��ذل��ت��ا ج��ه���داً يف 

نقا�ضاتهما مع تركيا«.
وعلى الرغم من املحادثات التي جرت االثنني املا�ضي 

منذ بدء  “انتحار جماعي”  وعائالتهم قد ت�ف�ا يف 
احل��رب- وب�تني لن يتخلى عن حرب قامر بها، من 
اأجل طماأنتهم. وعالوة على ذلك، فاإن ب�تني ه� من 
العق�بات  تنط�ي  العك�س.  ال  االأوليغار�ضيني،  �ضنع 
االإقت�ضادية على وع�د اأكرث. وميكنها اأن تعمل بطرق 
خمتلفة. ونظرياً، ميكنها حرمان ب�تني من االأم�ال 
النقدية التي تلزمه مل�ا�ضلة القتال. لقد كان ذلك ه� 
االإحتياطات  الغربية  احلك�مات  جتميد  خلف  االأم��ل 
الرو�ضية عر البحار. يف ال�اقع، ت�ا�ضل اأوروبا �ضراء 
له  وف��ر  مما  كبر،  حد  اإىل  الرو�ضيني  والغاز  النفط 
اأم������ااًل ل�����ض��راء م��ا ي��ري��ده ل��ال���ض��ت��م��رار ب��احل��رب. اإن 
خف�س م�ضريات الغاز الرو�ضي �ضيت�ضبب باإ�ضطرابات 

اقت�ضادية مل تكن اأوروبا لتتقبلها حتى االآن.

•• عوا�صم-وكاالت

اإر�ضال  بتقطع،  بايدن  ج�  االأمريكي  الرئي�س  يعلن 
ك��م��ي��ات ع�����ض���ائ��ي��ة م���ن ب��ع�����س اأن�������اع االأ���ض��ل��ح��ة اإىل 
على  االأمريكي�ن  االنعزالي�ن  ي�ضر  وفيما  اأوكرانيا، 
االأوكراني�ن  ي��ق���ل  الكثر”،  ت��ف��ع��ل  وا���ض��ن��ط��ن  اأن 
الذين يعي�ض�ن املحنة وي�ضاهدون �ضعبهم يذبح، اإنهم 
�ض�بر  االأمريكي ديفيد  الكاتب  واأفاد  املزيد.  يريدون 
اأن  “هدفنا يجب  اأن  االأمريكي،  “ذا هيل”  يف م�قع 
باأ�ضرع  اأرا�ضيهم  الإ�ضتعادة  االأوكرانيني  تاأهيل  يك�ن 
اجلانبني  -على  االأرواح  �ضينقذ  م��ا  وه��ذا  ميكن.  م��ا 
ويقلل   - ����ض����اء  ح���د  وال���رو����ض���ي-ع���ل���ى  االأوك���������راين 
م���ن ف��ر���س ���ض��ل االإق��ت�����ض��اد ال��ع��امل��ي وت���ف���ادي اجل�ع 

احل�ضار  ب��ه  يت�ضبب  ال���ذي  ال��ضيك 
القمح  ت�ضدير  م�انئ  على  الرو�ضي 
ال�حيدة  وال��ط��ري��ق��ة  االأوكراين”. 
لتحقيق هذا الهدف تكمن يف تعزيز 

ق�ة االأوكرانيني.
واأق����ر ال��ك��ات��ب ب���اأن ال��ع��ق���ب��ات مهمة 
الإ���ض��ع��اف رو���ض��ي��ا، ل��ك��ن��ه��ا ل���ن جتر 
رو�ضيا على اإنهاء غزوها. والعق�بات 
ال���ف���ردي���ة ل��ي�����ض��ت ����ض����ى ع���ب���ارة عن 
حرمان  بفكرة  نتمتع  وق��د  ت�ضلية. 
م�قتاً  ال���رو����ض���ي���ة  االأول���ي���غ���ار����ض���ي���ة 
كان  واإذا  ي��خ���ت��ه��ا.  ا���ض��ت��خ��دام  م���ن 
ل��ي��ع��روا عن  ل��دى بع�ضهم اجل����راأة 
ام��ت��ع��ا���ض��ه��م ل���ب����ت���ني -ف�������اإن ع�����دداً 
م����ن االأول���ي���غ���ار����ض���ي���ني امل���ع���روف���ني 

•• الفجر -اإريك ماندونيه  
ترجمة خرية ال�صيباين

   ال يج�ز للرئي�س اأن يت�ىل اأكرث 
ولكن  متتاليتني...  ف��رت��ني  م��ن 
ماذا ل� خلفه رئي�س م�ؤقت؟    مرة 
واح��دة فقط يف تاريخ اجلمه�رية 
عام  ال��رئ��ي�����س.  ا�ضتقال  اخلام�ضة 
اأن  بعد  ديغ�ل،  اجل��رال   ،1969
على  الد�ضت�ري  اال�ضتفتاء  خ�ضر 
باإن�ضاء  املتعلق  ال��ق��ان���ن  م�����ض��روع 
ال�ضي�خ،  جمل�س  وجتديد  املناطق 
يف   مهامه”  ممار�ضة  عن  “ت�قف 
الليل.  منت�ضف  عند  نف�ضه  امل�ضاء 
ماكرون،  اإمي���ان����ي���ل  اخ���ت���ار  واإذا 
اأ�ضبح يف و�ضع يقّيد حركته،  الأنه 
م��غ��ادرة االإل��ي��زي��ه -ك��م��ا اقرحت 
ع���ل���ي���ه ن����ائ����ب ف���رن�������ض���ا امل���ت���م���ردة 
اجل���دي���دة ���ض���ف��ي��ا ���ض��ي��ك��رو ي�م 
... الر�ضح  الثالثاء -فهل ميكنه 
مرة اأخرى على الف�ر؟    مببادرة 
تعديل  مت  ���ض��ارك���زي،  نيك�ال  م��ن 
 .2008 عام  نعلم،  كما  الد�ضت�ر، 
6 االآن على ما يلي:  امل��ادة  وتن�س 
ملدة  اجلمه�رية  رئي�س  “ُينتخب 
العام  ب����االق����راع  ���ض��ن���ات  خ��م�����س 
�ضخ�س  الأي  ي��ج���ز  وال  امل��ب��ا���ض��ر، 
مم����ار�����ض����ة اأك���������رث م������ن والي����ت����ني 

•• الفجر -تون�س
الهياكل  ت��ن�����ض��ي��ق��ي��ة  ق�������ررت     
تعليق  يف  ال��ت��م��دي��د  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، 
العدلية  امل��ح��اك��م  ب��ك��اف��ة  ال��ع��م��ل 
وامل�ؤ�ض�ضات  وامل��ال��ي��ة  واالإداري�������ة 
من  بداية  اأ�ضب�ع  ملدة  الق�ضائية 

الي�م االثنني.
   واأكدت التن�ضيقية يف بالغ لها، 
اإىل  بالنظر  ال��ق��رار ج��اء  ه��ذا  اأن 
الت�ن�ضية  الرئا�ضة  تفاعل  ع��دم 
حت���رك���ات  م�����ع  ال�����ع�����دل  ووزارة 
امل�ضتفحلة  االأزم���ة  وم��ع  الق�ضاة 
وع�������دم ال�����راج�����ع ع����ن ق�������رارات 
االإعفاء واإلغاء املر�ض�م عدد 35.

تعليق  ق��رار  بالتايل  و�ضيدخل     
الرابع  اأ�ضب�عه  باملحاكم،  العمل 
اأ�ضابيع   3 ب��ع��د  ال����ت�����ايل،  ع��ل��ى 
عدة  احتجاجية  حتركات  �ضهدت 
املر�ض�م  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ض��اة، 
واالأمر   2022 ل�ضنة   35 ع��دد 
ل�ضنة   516 ع������دد  ال���رئ���ا����ض���ي 
مبقت�ضاه  مت  وال������ذي   2022

اإعفاء 57 قا�ضيا.
   وكان اإ�ضراب الق�ضاة قد انطلق 
وت�ا�ضل  اجل���اري،  ي�ني�   6 ي���م 
متتالية  اأ����ض���اب���ي���ع  ث���الث���ة  مل�����دة 
 35 عدد  املر�ض�م  على  احتجاجا 

واالأمر الرئا�ضي عدد 516. 
   كما نظم الق�ضاة “ي�م غ�ضب” 
ثالثة  ودخ���ل  امل��ا���ض��ي،  اخلمي�س 

ا�ضتقالة  وت�������ؤدي  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني.    
رئي�س  دخ����ل  اإىل  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
جمل�س ال�ضي�خ اإىل االإليزيه، وفًقا 
للمادة 7 من الد�ضت�ر -وه� حالًيا 
الرئا�ضة  ه����ذه  الري�������ض���ر.  ج�����رار 
امل�ؤقتة ال ميكن مقارنتها باأي حال 
من االأح�ال بنيابة رئي�س ال�زراء، 
حمدودة  �ضالحياته  ت��ك���ن  ال���ذي 
للغاية عندما يحل حمل الرئي�س 

م�ؤقًتا “اأثناء ال�ضفر اأو العالج«.
   يف ال�اقع، ين�س القان�ن االأ�ضا�ضي 
امل���ؤق��ت ميار�س  ال��رئ��ي�����س  اأن  ع��ل��ى 
رئ��ي�����س اجل��م��ه���ري��ة ب�ضكل  م��ه��ام 
املن�ض��س  تلك  “با�ضتثناء  كامل، 
و12”:   11 امل����ادت����ني  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
حل  اأو  ا�ضتفتاء  تنظيم  ميكنه  ال 
اجلمعية ال�طنية. وبا�ضتثناء هذا، 
الكاملة.  ال���ظ��ي��ف��ة  ف��اإن��ه مي��ار���س 

ذلك  ب���ه��ر  اآالن  ف��ع��ل  ان  و���ض��ب��ق 
و1974.   1969 ع���ام  م���رت���ني، 
الذين  ال���د����ض���ت����ري����ن  وي���ع���ت���ق���د 
هذا  اأن  الك�ضري�س،  ا�ضت�ضارتهم 
ت��ف���ي�����س ح��ق��ي��ق��ي، ح��ت��ى ل���� كان 

خا�ضًعا لرتيب خا�س.

�صي��صي�، �صيكون ذلك جنون�
اإميان�يل  ت��ر���ض��ح  اإذا  ه��ن��ا،  م��ن     

ا�ضتقالته،  بعد  لالإليزيه  ماكرون 
ف��ل��ن ي��ت��ع��ار���س ذل���ك م��ع امل����ادة 6، 
الأن�����ه ل���ن ي�����ض��ع��ى ل��ل��ح�����ض���ل على 
فرة والية ثالثة على الت�ايل. من 
الناحية ال�ضيا�ضية، من    ال�ا�ضح 
اللعبة  �ضيك�ن جن�ًنا، الأن  اأن هذا 
ي�ضتقيل  اأن  يكفي  ج��دا:  مك�ض�فة 
واليته  ف��رة  نهاية  قبل  الرئي�س 
لاللتفاف يف كل مرة على القاعدة 
متتاليتني.  ف��رت��ني  حتظر  ال��ت��ي 
من  القان�نية؟  الناحية  من  لكن 
هنا  امل�ضاألة؟  يح�ضم  اأن  ي�ضتطيع 

ي�ض�د الغم��س وال�ضبابية.
الد�ضت�ري  ل��ل��م��ج��ل�����س  ل��ي�����س     
اخت�ضا�س عام ي�ضمح له بالتدخل 
ي�ضتطيع  ولعله  الطريقة،  هذه  يف 
امل�ضادقة  اأن يتخذ قراراً مبنا�ضبة 
عندما  اأو  ال���ر����ض���ي���ح���ات  ع���ل���ى 
اإىل  الدع�ة  عليه مرا�ضيم  تعر�س 

االقراع.
اإمي���ان����ي���ل  ي���ط���رح     ط���ب���ع���ا، مل 
خطابه  يف  امل�������ض���ار  ه����ذا  م����اك����رون 
وزيرا  لكن  االأرب��ع��اء،  ي���م  املتلفز، 
اإن����ه ف��ك��ر يف ه���ذا املخطط  ي��ق���ل 
م�ضاء االأحد 19 ي�ني� بعد نتيجة 
وجمل�س  الت�ضريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
عنها.  نتج  ال��ذي  امل�ضتحيل  االأم���ة 
ومبا اأن الع�ضر جمن�ن، ميكن اأن 

ي�ّلد اأكرث ال�ضيناري�هات جن�ًنا.

مبا يف ذل��ك ما يرتب عنها من 
اإجراءات تاأديبية«.

  ودع�����ت ال���������زارة ال��ق�����ض��اة اإىل 
والتم�ضك  م�ض�ؤولياتهم  “حتمل 
ال�ضر  العمل و�ضمان  بحقهم يف 
اجلل�ضات  ان��ع��ق��اد  لن�ضق  ال��ع��ادي 

والبت يف الق�ضايا«.

اإ�ضراب  يف  امل��ع��ف��ي��ني  م��ن  ق�����ض��اة 
عن الطعام مبقر جمعية الق�ضاة 
االأربعاء  م��ن  ب��داي��ة  الت�ن�ضيني 

املا�ضي. 
الهياكل  ت��ن�����ض��ي��ق��ي��ة  وت�������ض���م     
الق�ضائية رئي�س جمعية الق�ضاة 
نقابة  ورئ����ي���������س  ال���ت����ن�������ض���ي���ني 

ورئي�س  ال��ت���ن�����ض��ي��ني  ال���ق�������ض���اة 
احتاد الق�ضاة االإداري��ني ورئي�ضة 
الت�ن�ضيات  ال��ق��ا���ض��ي��ات  جمعية 
حمكمة  ق�ض�������اة  احت������اد  ورئي�س 
جمعية  ورئ����ي���������س  امل���ح���ا����ض���ب���ات 

الق�ضاة ال�ضبان.
اأم�س  العدل  واأعلنت وزارة    هذا 

اإثر  على  “�ضت�ا�ضل  اأنها  االأح��د، 
دع�ة تن�ضيقية الهياكل الق�ضائية 
مل�ا�ضلة االإ�ضراب وتعطيل العمل 
على  ال��راب��ع  ل��الأ���ض��ب���ع  باملحاكم 
وت��داع��ي��ات��ه على حق�ق  ال��ت���ايل 
املتقا�ضني  وم�������ض���ال���ح  ال����دف����اع 
اإجراءات  يف  امل���ق���ف��ني،  وخا�ضة 

االقتطاع من االأجر عمال بقاعدة 
بالن�ضبة  وذل�����ك  امل��ن��ج��ز  ال��ع��م��ل 

ملرتب �ضهر ي�لي� 2022«.
�ضادر  ب��الغ  ال�����زارة يف  ونبهت    
ع��ن��ه��ا ن�����ض��رت��ه ب�����ض��ف��ح��ت��ه��ا على 
م�قع في�ضب�ك اإىل اأنها “�ضُتطبق 
العمل  ب��ه��ا  اجل������اري  ال���ق����ان���ني 

فرن�شا: على تركيا »حتديد خياراتها« ب�شاأن ال�شويد وفنلندا 

ل ميكن الره�ن على هزمية ع�صكرية مبكرة لبوتني

الرتدد يف ت�شليح اأوكرانيا يحّولها حرب ا�شتنزاف طويلة

اأوكرانيا تعاين انتكا�شة كبرية 
بعد �شقوط �شيفريودونيت�شك 

•• كييف-بوكروف�صك-رويرتز

الباقية مدينة  االأوكرانية  الق�ات اخلا�ضة  اإن  االأوك��راين  للرئي�س  قال م�ضت�ضار 
وذلك  رو�ضيا  من  املدع�مة  الق�ات  اإىل  املدفعية  نران  ت�جه  �ضيفرودونيت�ضك 
�ضرق  على  لل�ضيطرة  تكافح  التي  لكييف  م�جعة  �ضربة  يف  املدينة  �ضق�ط  بعد 

البالد.
االأوكراين  الق�ضف  اإن  ق�لها  املحلية  ال�ضرطة  عن  لالأنباء  تا�س  وكالة  ونقلت 
ال�ضبت اأجر الق�ات الرو�ضية على تعليق عمليات االإجالء من م�ضنع كيماويات 

يف �ضيفرودونيت�ضك، بعد �ضاعات من �ضيطرة الق�ات الرو�ضية على املدينة.
ويعد �ضق�ط مدينة �ضيفرودونيت�ضك، يف اأعقاب اأ�ضابيع من بع�س اأكرث املعارك 
ميناء  على  ال�ضيطرة  فقدت  اأن  منذ  الأوك��ران��ي��ا  هزمية  اأك��ر  احل��رب،  يف  دم�ية 

ماري�ب�ل يف جن�ب البالد يف ماي� اأيار.
وو�ضفت اأوكرانيا الهزمية باأنها “ان�ضحاب تكتيكي” حتى تتمكن من القتال من 
املقابلة لنهر �ضيفر�ضكي  اأر�س مرتفعة يف لي�ضيت�ضان�ضك التي تقع على ال�ضفة 
االآن  ت�ضتهدف  الرو�ضية  الق�ات  اإن  لرو�ضيا  م�ال�ن  انف�ضالي�ن  وقال  دونيت�س. 

لي�ضيت�ضان�ضك.
األف   100 من  اأك��رث  �ضكانها  ع��دد  ك��ان  التي  �ضيفرودونيت�ضك،  �ضق�ط  ويغر 
القتال مل  اأ�ضابيع من  بعد  اأوكرانيا  �ضرق  املعركة يف  احل��رب، و�ضع  �ضخ�س قبل 

ي�ضفر فيه تف�ق ق�ة النران الرو�ضية �ض�ى عن مكا�ضب بطيئة.
االأرا�ضي  من  مزيد  على  وال�ضيطرة  التقدم  مل�ا�ضلة  الرو�ضية  الق�ات  و�ضت�ضعى 
يف ال�ضفة املقابلة، بينما تاأمل اأوكرانيا يف اأن يجعل الثمن الذي تكبدته م��ضك� 

لل�ضيطرة على اأنقا�س املدينة ال�ضغرة الق�ات الرو�ضية عر�ضة لهج�م م�ضاد.
ت�ضتعيد  باأن  زيلين�ضكي يف خطاب م�ض�ر  االأوك��راين ف�ل�دمير  الرئي�س  وتعهد 
“ال نعلم اإىل  بالده املدن التي خ�ضرتها، مبا فيها �ضيفرودونيت�ضك. ولكنه قال 
التي  �ضنتلقاها، وكم خ�ضارة، واجله�د  اأخرى  �ضت�ضتمر احلرب، وكم �ضربة  متى 

�ضنحتاجها قبل اأن يل�ح الن�ضر يف االأفق«.
وقال كريل� ب�دان�ف، رئي�س املخابرات الع�ضكرية االأوكرانية لرويرز اإن اأوكرانيا 

تنفذ “اإعادة تنظيم تكتيكي” من خالل �ضحب ق�اتها من �ضيفرودونيت�ضك.
يف  ا�ضتخدمتها   ... تكتيكية  اأ�ضاليب  ت�ضتخدم  الرو�ضية  “الق�ات  اأن  واأ���ض��اف 
ماري�ب�ل وه� حم� املدينة من على وجه االأر�س” واأ�ضار اإىل اأنه “نظرا لل��ضع 
احلايل، فاإن التم�ضك بالدفاع عن االأنقا�س واحلق�ل املفت�حة مل يعد ممكنا. لذا 

تغادر الق�ات االأوكرانية اإىل اأر�س اأعلى لت�ا�ضل عمليات الدفاع«.

من ي�صتطيع ح�صم امل�ص�ألة؟

ا�شتقالة ماكرون ليرت�شح جمددا؟ ال�شيناريو املجنون...!

تون�س: متديد اإ�شراب الق�شاة لالأ�شبوع الرابع على التوايل

ماكرون املاأزق واالمكان ال�ضعب

ال�زارة ت�ا�ضل االقتطاع من رواتب الق�ضاة

»الذئاب املنفردة« تعوي جمددا يف تون�س.. ملاذا الآن؟
•• تون�س-وكاالت

عاودت “الذئاب املنفردة” عملياتها داخل ت�ن�س من جديد يف 
بعد  العا�ضمة،  يف  احل�ضا�ضة  املقرات  اأحد  حماولة ال�ضتهداف 
يف  ال�ضيا�ضي  ال��ضع  اإىل  حملل�ن  اأرجعها  اخلم�ل  من  فرة 
البالد، و�ضط حتذيرات من اأن تت�ضع العمليات خالل الفرة 

املقبلة �ضمن حماوالت اإف�ضال اخلط�ات ال�ضيا�ضية للرئي�س.
الت�ن�ضية  الداخلية  وزارة  با�ضم  الر�ضمية  املتحدثة  وك�ضفت 
وج�د  تثبت  م���ؤك��دة  م��ع��ل���م��ات  ورود  ع��ن  اخل��ل��ي��ف��ي،  ف�ضيلة 
اإىل  اإ�ضافة  الرئي�س قي�س �ضعّيد،  خمططات ال�ضتهداف حياة 
كان  “ذئب منفرد”  اإرهابي وت�قيف عن�ضر  اإحباط خمطط 
ت�ن�س  املقرات احل�ضا�ضة يف  اأحد  اأمام  العملية  بتنفيذ  �ضيق�م 

العا�ضمة.
 25 يف  امل��ق��رر  اال�ضتفتاء  م��ن  �ضهر  نح�  قبل  ال�اقعة  وت��اأت��ي 
 13 ي���م  �ضعّيد  و�ضعها  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  �ضمن  املقبل  ي�لي� 
قرارات  بعد  للبالد  جديدا  م�ضتقبال  تر�ضم  املا�ضي،  دي�ضمر 

25 ي�لي� التي �ضملت جتميد عمل الرملان واحلك�مة.
وح�ل اأ�ضباب ع�دة “الذئاب املنفردة”، قال ال�ضحفي الت�ن�ضي 
قرب  م��ع  ع�ضيبة  ب��ف��رة  مت��ر  “البالد  اإن  ع��م��ر،  ب��ن  ج��م��ال 
االإخ�ان  حقبة  نهاية  �ضيكتب  ال��ذي  الد�ضت�ر  على  اال�ضتفتاء 
اال�ضتعداد  اأهبة  على  تك�ن  اأن  ال�ضلطات  على  ويجب  فعليا، 

لردات فعل غادرة من التنظيمات االإرهابية الإف�ضال اخلط�ات 
ال�ضيا�ضية للرئي�س«.

اأن “اإعالن وزارة  واأ�ضاف بن عمر مل�قع “�ضكاي ني�ز عربية”، 
الداخلية عن خمطط ال�ضتهداف رئي�س البالد ياأتي يف ت�قيت 
بالغ االأهمية من عمر البالد. يحاول�ن جر ت�ن�س نح� العنف 

و�ضرب االإ�ضالحات ال�ضيا�ضية ون�ضر الف��ضى«.
واأ�ضار اإىل اأن “اإزاحة من�ض�بي االإخ�ان يف ال�زارات ال�ضيادية 
اأزع���ج���ت االإخ������ان خ��ا���ض��ة م��ع ف��ت��ح ملفاتهم واالن���ط���الق يف 
اإرباك  م�ضاعي  �ضتزداد  عليهم  ال�ضغط  زي��ادة  وم��ع  املحا�ضبة، 

االأو�ضاع«.
يف  متاما  ينح�ضر  مل  االإره����اب  “خطر  اأن  ال�ضحفي  واأو���ض��ح 
ت�ن�س، وزادت حدته مع تداعيات زلزال 25 ي�لي�، ولن يك�ن 
تيارات  وت�ضكلت  ال��داخ��ل،  م��ن  النه�ضة  انفجرت  اإذا  مفاجئا 
على  واخل���روج  العنف  اإىل  تدع�  �ضلبها  من  ر�ضميا  مت�ضددة 
ت�ضلل  ملنع  اليقظة  زي��ادة  اإىل  داعيا  ال�ضالح”،  وحمل  الدولة 

االإرهابيني اإىل البالد.
ا�ضتهداف  ح���اول  منفردا”  “ذئبا  ف���اإن  اأمنية  م�ضادر  ووف���ق 
حيث  ت�ن�س،  العا�ضمة  و�ضط  احل��ري��ة  ب�ضارع  ي��ه���دي  كني�س 
الكني�س  اأم���ام  مرابطني  كانا  اأمنيني  عن�ضرين  طعن  ح��اول 

اليه�دي وه� اأكر كني�س يف البالد.
اإرهابي،  نفذها  الفا�ضلة  االإرهابية  العملية  ه��ذه  ب��اأن  واأف���ادت 

عند ال�ضاعة الثالثة فجًرا، م�ضتخدًما �ضالًحا اأبي�س، اأ�ضاب به 
اأمنيني، االأول بطعنة يف الكتف، واالآخر بطعنة يف اليد.

الت�ن�ضية  الداخلية  وزارة  ك�ضفت  ج��دي��دة،  اأمنية  �ضربة  ويف 
اأم�س االأول ال�ضبت عن اعتقال 8 ن�ضاء ي�ضتبه يف ان�ضمامهن 
الت�ن�ضية  الداخلية  ل���زارة  بيان  وح�ضب  اإره��اب��ي،  تنظيم  اإىل 
ف���اإن ق����ات ت��اب��ع��ة اإىل االأم����ن ال���ط��ن��ي يف ق��رط��اج جن��ح��ت يف 
باأحد  بينهن  ن�ضب  خالف  بعد  الثمانية  الن�ضاء  على  القب�س 

اأحياء الكرم الغربي، حت�ل لرا�ضق مب�اد حارقة.
للمنزل  ال��ق���ات  م��داه��م��ة  ع��ن  الت�ن�ضية  ال��داخ��ل��ي��ة  وك�ضفت 
قبل  االأم��ن��ي��ة،  للعملية  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  �ضيدتني  واإي��ق��اف 
مطل�بات  اأخ��ري��ات   6 بها  املنزل  داخ��ل  �ضرية  غرفة  اكت�ضاف 

اأمنيا.
اإطاحة  من  االأمنية  ال�ضلطات  متكنت  املا�ضي،  اأغ�ضط�س  ويف 
�ضيجريها  ك��ان  زي���ارة  خ��الل  �ضعّيد  اإره��اب��ي خطط الغ��ت��ي��ال 
ت�ن�ضي اجلن�ضية  ت�ن�س، وه�  �ضرقي  ال�ضاحلية  املدن  الإحدى 
تلقى  حيث  ليبيا  م��ن  وت�ضلل  “داع�س”،  تنظيم  اإىل  ينتمي 

تدريباته.
خمطط  ع��ن  الت�ن�ضية  الرئا�ضة  اأعلنت   ،2021 يناير  ويف 
اإىل ق�ضر قرطاج،  و�ضل  ب�”طرد م�ضم�م”  �ضعّيد  ال�ضتهداف 
وت�ضبب اآنذاك يف اأ�ضابه مديرة الدي�ان الرئا�ضي نادية عكا�ضة 

ب�عكة �ضحية م�ؤقتة.
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االأحد  اأم�س  �ضلمان   االأم��ر حممد بن  ال�ضع�دي  العهد   عقد ويل 
مباحثات  جل�ضة  ال��ك��اظ��م��ي  م�ضطفى  ال��ع��راق��ي  ال������زراء  ورئ��ي�����س 

ا�ضتعر�ضت �ضبل “دعم وتعزيز اال�ضتقرار” يف املنطقة .
االأم���ر حممد احلاكم  اأّن  ال�ضع�دية -وا����س  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
جرى  ر�ضمية،  مباحثات  “جل�ضة  عقدا  والكاظمي  لبالده  الفعلي 
ال�ضقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ا���ض��ت��ع��را���س  خ��الل��ه��ا 

وجماالت التعاون امل�ضرك«.
من  ع��دد  ح���ل  النظر  “وجهات  ت��ب��ادال  الزعيمني  اأّن  اإىل  واأ���ض��ارت 

امل�ضائل مبا ي�ضهم يف دعم وتعزيز االأمن واال�ضتقرار يف املنطقة«.
وجرت املباحثات يف وقت مبكر من �ضباح االأحد يف ق�ضر ال�ضالم يف 

مدينة جدة ال�ضاحلية يف غرب اململكة.

ال�ضابق  ال�ض�فيتي  االحت����اد  اأع����الم  ي��ح��م��ل���ن  وه���م  االآالف،  اح��ت��ج 
�ضمال  حلف  قمة  �ضد  االأح��د  مدريد  يف  واملنجل،  املطرقة  برمزيها 

االأطل�ضي التي �ضتعقد يف العا�ضمة االإ�ضبانية االأ�ضب�ع املقبل.
ي�ني�  و30   29 ي�مي  مدريد  يف  االأع�ضاء  ال��دول  ق��ادة  و�ضيلتقي 
حزيران، و�ضط اإجراءات اأمنية م�ضددة، يف وقت ت�اجه فيه املنظمة 

التحدي غر امل�ضب�ق املتمثل يف الغزو الرو�ضي الأوكرانيا.
تركيا  تعار�ضهما  اللذين  الطلبني  احللف  يدر�س  اأن  املت�قع  وم��ن 
الع�ض� يف احللف بان�ضمام فنلندا وال�ض�يد. وتقدمت دولتا ال�ضمال 
بطلبني لالن�ضمام للحلف يف اأعقاب الهج�م الرو�ضي على اأوكرانيا. 
عملية  ب��اأن��ه��ا  احل���رب  ب���ت��ني  ف��الدمي��ر  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  وي�ضف 
ع�ضكرية خا�ضة، ويق�ل اإن من اأ�ضبابها الرد على ان�ضمام دول اأخرى 
اإىل حلف �ضمال االأطل�ضي تقع بالقرب من حدود رو�ضيا بعد انهيار 
ب�ضعارات  املتظاهرون  وهتف  الت�ضعينيات.  منذ  ال�ض�فيتي  االحت��اد 
تندد بالت�ضلح قائلني اإن زيادة االإنفاق الدفاعي يف اأوروبا التي حث 
عليها احللف ت�ضكل تهديدا لل�ضالم. وقال املنظم�ن اأن خم�ضة اآالف 
�ضخ�س ان�ضم�ا اإىل امل�ضرة، لكن ال�ضلطات يف مدريد قدرت العدد 

بنح� 2200.
 

ال�ضلطات  اإن  االأح��د  اأم�س  اأفريقيا  �ضرطة جن�ب  م�ض�ؤول�ن يف  قال 
�ضهرة يف  داخ��ل حانة  �ضخ�ضا   17 ع��ن  يقل  م��ا ال  حتقق يف مقتل 

مدينة اإي�ضت لندن.
اأخطروا  االأ�ضخا�س  اإن بع�س  كينانا  الريجادير متبينك��ضي  وقال 
ال�ضرطة ب�ضاأن احلادث الذي وقع يف �ضاحية �ضينري بارك على بعد 

ح�ايل ثالثة كيل�مرات من و�ضط املدينة.
وذكر كينانا لرويرز اأن “مالب�ضات مقتلهم ما زالت قيد التحقيق” 
الذين  ال�ضبان  مقتل  �ضبب  حتديد  الأوان��ه  ال�ضابق  من  اأن��ه  م�ضيفا 

تراوح اأعمارهم بني 18 و20 عاما.

ذكر التلفزي�ن الر�ضمي الرو�ضي االأحد اأن الرئي�س فالدمير ب�تني 
االأ�ضب�ع  ه��ذا  �ضغرتني  �ضابقتني  �ض�فيتيتني  جمه�ريتني  �ضيزور 
غزو  ق���راره  منذ  اخل���ارج  اإىل  ل��ه  معروفة  رحلة  اأول  �ضي�ضبح  فيما 

اأوكرانيا.
واأودى غزو اأوكرانيا، الذي بداأ ي�م 24 فراير �ضباط، بحياة اآالف 
االأ�ضخا�س وت�ضبب يف نزوح ماليني اآخرين عن ديارهم ودفع الغرب 
اإن  ب�تني  وي��ق���ل  م��ضك�.  على  قا�ضية  مالية  عق�بات  فر�س  اإىل 
العق�بات �ضتك�ن �ضببا يف بناء عالقات جتارية اأق�ى مع دول اأخرى 

مثل ال�ضني والهند واإيران.
وقال بافيل زاروبني مرا�ضل قناة رو�ضيا 1 التلفزي�نية الر�ضمية اإن 
بعد  حمادثات  يجري  ثم  وتركمان�ضتان  طاجيك�ضتان  �ضيزور  ب�تني 

ذلك مع الرئي�س االإندوني�ضي ج�ك� ويدودو يف م��ضك�.
ويف دو�ضنبه، عا�ضمة طاجيك�ضتان، �ضيجتمع ب�تني مع الرئي�س اإمام 
بقاء يف احلكم  رئي�س  واأك��رث  لرو�ضيا  وثيق  علي رحمن وه� حليف 

جلمه�رية �ض�فيتية �ضابقة.
وقال زاروبني اإن ب�تني �ضيح�ضر يف ع�ضق اأباد عا�ضمة تركمان�ضتان 
اأذربيجان  وه��ي  ق��زوي��ن  بحر  على  املطلة  ال���دول  زع��م��اء  ت�ضم  قمة 

وقازاخ�ضتان واإيران وتركمان�ضتان.

عوا�صم

الريا�ص

مدريد

كيب تاون

مو�سكو

رئي�س كوريا اجلنوبية يجتمع 
مع زعيمي اأمريكا واليابان 

•• �صول-يوكوهاما-رويرتز

ي�ن  اجلن�بي  ال��ك���ري  الرئي�س  اأن  االأح���د  الرئا�ضي  املكتب  يف  م�ض�ؤول  ذك��ر 
�ض�ك-ي�ل �ضيجتمع مع زعيمي ال�اليات املتحدة واليابان ي�م االأربعاء خالل 
قمة حللف �ضمال االأطل�ضي يف مدريد. وقال امل�ض�ؤول اإنه من املقرر اأن يعقد 
2017، يف  اأي��ل���ل  �ضبتمر  ن�عه منذ  م��ن  االأول  وه���  ال��ث��الث��ي،  االج��ت��م��اع 
اأنه  امل�ض�ؤول  واأ�ضاف  تعديله.  يتم  قد  امل�عد  اأن  رغم  م�ضاء،   2:30 ال�ضاعة 
اأن يعقد الرئي�س ي�ن ورئي�س ال���زراء الياباين ف�مي� كي�ضيدا  من امل�ضتبعد 
ياباين  حك�مي  م�ض�ؤول  ق��ال  منف�ضلة،  ت�ضريحات  ويف  منف�ضال.  اجتماعا 
29 ي�ني� حزيران.  اإن قادة الدول الثالثة �ضيعقدون اجتماعا يف  لرويرز 
ويف وقت �ضابق من االأ�ضب�ع احلايل، اأعلنت ك�ريا اجلن�بية اأنها تعتزم اإر�ضال 
تعزيز  اإىل  �ض�ل  ت�ضعى  حيث  بروك�ضل،  يف  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  اإىل  وف��د 
ي�ن،  و�ضيك�ن  الدولية.  ال�ضاحة  على  اأك��ر  دور  ولعب  املنظمة  مع  �ضراكتها 
لك�ريا اجلن�بية  رئي�س  اأول  اأي��ار،  ماي�  العا�ضر من  ال�ضلطة يف  ت���ىل  ال��ذي 
يح�ضر قمة حللف �ضمال االأطل�ضي، حيث وجهت الدع�ة لبالده وكذلك اإىل 
اليابان واأ�ضراليا وني�زيلندا حل�ض�ر االجتماع باعتبارهم �ضركاء للحلف يف 
اآ�ضيا واملحيط الهادي. وقال املكتب الرئا�ضي اإن االجتماع املقرر يف 29 و30 
ي�ني� حزيران يف مدريد من املت�قع اأن يركز على اأزمة اأوكرانيا، ويعتزم ي�ن 

ح�ضد التعاون الدويل �ضد الرنامج الن�وي لك�ريا ال�ضمالية.
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�صين�ريوه�ت ينتظره� اللبن�نيون يف ظل دوامة من الأزم�ت             

لبنان..انتظار »الفراغ« بعد انتهاء من�شب رئي�س اجلمهورية

اأملانيا ورو�شيا »ي�شتح�شران احلرب العاملية الثانية«.. ما الق�شد؟ •• عوا�صم-وكاالت

اأعاد اإىل االأذه��ان ماأ�ضاة احلرب العاملية  يف ت�ضعيد جديد بني م��ضك� وبرلني 
على  مدفيديف  دم��ي��ري  ال��رو���ض��ي  االأم���ن  جمل�س  رئي�س  نائب  علق  الثانية، 
اتهمت خ��الل��ه رو�ضيا  ب���رب���ك،  اأن��ال��ي��ن��ا  االأمل��ان��ي��ة  ل���زي��رة اخل��ارج��ي��ة  ت�ضريح 
با�ضتخدام اجل�ع ك�ضالح يف حرب اأوكرانيا. وقال ميدفيديف، الرئي�س الرو�ضي 
“من املده�س بالطبع �ضماع هذا  ال�ضابق، عر من�ض�ر بح�ضابه على “تلغرام”: 
900 ي�م، حيث  لينينغراد يف ح�ضار ملدة  اأبقت بالدهم  الذين  امل�ض�ؤولني  من 
اإ�ضارة اإىل ذكريات �ض�فيتية  يف  700 األف �ضخ�س ج�عا”،  مات ما يقرب من 
وزارة  با�ضم  الر�ضمية  املتحدثة  علقت  كما  الثانية.  العاملية  احل��رب  اإب��ان  م�ؤملة 
اأن  االأملانية  اخلارجية  وزيرة  ت�ضريح  على  زاخاروفا  ماريا  الرو�ضية  اخلارجية 
قائلة اإنه “كذب وجهل وانتهازية«. واأ�ضافت  رو�ضيا “ت�ضتخدم اجل�ع ك�ضالح”، 
زاخاروفا: “تاريخيا ا�ضتخدام اجل�ع ك�ضالح من التقاليد االأملانية” يف تلميح 
اأي�ضا اإىل احلرب العاملية الثانية. وكانت وزيرة اخلارجية االأملانية اأنالينا برب�ك 
و”احتجاز العامل باأ�ضره  “اجل�ع ك�ضالح حرب”،  قد اتهمت رو�ضيا با�ضتخدام 

القيام به يف ظل هذه االأزم��ة الدولية احل��ادة على خلفية احل��رب االأوكرانية، 
املناكفات  ه��ذه  مثل  ترفع  ثالثة،  عاملية  ح��رب  اإىل  حلظة  يف  تتح�ل  ق��د  التي 
بادروا  من  هم  عامة،  والغربي�ن  “االأملان،  اآري���ز:  وي�ضيف  ان��دالع��ه��ا«.  فر�س 
بفر�س العق�بات على الرو�س، ومع تك�ضف حجم تداعياتها وارتداداتها ال�ضلبية 
اأم���ن ال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة يف ال��غ��رب وال��ع��امل ك��ك��ل، يلق�ن االآن  واخل��ط��رة على 
بالالئمة على م��ضك� كما الحظنا خالل ت�ضريح ال�زيرة االأملانية، اأو مثال من 
ب�تن  فالدمير  الرو�ضي  نظره  بايدن  ج�  االأمركي  الرئي�س  حتميل  خالل 
اأزم��ة الت�ضخم احل��اد يف ال�اليات املتحدة، وه��ذه م�اقف  الأك��رث من م��رة، وزر 
لينينغراد  مدينة  وك��ان��ت  احل���ال«.  بطبيعة  احلجة  و�ضعيفة  متناق�ضة  تبدو 
الق�ات  قبل  م��ن  حل�ضار  تعر�ضت  ق��د  الرو�ضية،  حاليا”  بطر�ضرغ  “�ضانت 
االأملانية النازية ا�ضتمر لنح� عامني ون�ضف العام خالل احلرب العاملية الثانية، 

بدءا من 8 �ضبتمر 1941.

رهينة”، قبل اجتماع يعقد اجلمعة يف برلني ملناق�ضة اأزمة الغذاء العاملية و�ضبل 
عن�ان  حتت  ينعقد  ال��ذي  االجتماع  اإن  لل�ضحفيني  برب�ك  وقالت  معاجلتها. 
“متحدون من اأجل االأمن الغذائي العاملي” �ضيعالج نق�س االإم��دادات الناجم 
عن احلرب الدائرة منذ اأ�ضهر يف اأوكرانيا، بينما يهدف اإىل حتقيق اال�ضتقرار 
يف اإمدادات الغذاء باأنحاء العامل. ويرى مراقب�ن اأن مثل هذا التال�ضن احلاد 
العاملية  ال��ذي و�ضل حلد فتح دفاتر احل��رب  الرو�ضي واالأمل���اين،  بني اجلانبني 
الثانية وما �ضهدته من فظائع واأه�ال، م�ؤ�ضر �ضلبي بالغ اخلط�رة يدفع نح� 
الدامية  نكاأ ج��راح تلك احلقبة  اأن  اأك��رث، حمذرين من  ال��دويل  امل�ضهد  ت�تر 
وا�ضتذكار ح�ادثها ومعاركها وح�ضاراتها، �ضي�ضفي مزيدا من الثاأرية والتنابذ 

يف العالقات املاأزومة بني الدول املت�ضارعة اآنذاك.
ني�ز  “�ضكاي  مل�قع  حديث  يف  اآري��ز  جمال  ال�ضيا�ضي  والباحث  الكاتب  ويق�ل 
اإن “ا�ضتح�ضار اأج�اء احلرب العاملية الثانية اأ�ض�اأ واأخطر �ضيء ميكن  عربية”، 

ومتكن اجلي�س ال�ض�فييتي من ك�ضر احل�ضار على املدينة يف 19 يناير 1943 
بعد معارك �ضارية، ثم طرد الق�ات النازية ي�م 27 يناير 1944، وه� الي�م 

الذي يتم االحتفاء به �ضن�يا يف رو�ضيا.
التاريخي  ا�ضمها  ا�ضتعادت  التي  لينينغراد،  مدينة  م�اليد  من  ب�تن  اأن  يذكر 
والده  وكان   ،1991 عام  ال�ض�فييتي  انهيار االحتاد  بعد  “�ضانت بطر�ضرغ” 
م��ن ق��دام��ى امل��ح��ارب��ني يف احل��رب العاملية الثانية، واأ���ض��ي��ب خ��الل دف��اع��ه عن 
اجل�ع  ب�ضبب  مات�ا  لينينغراد  �ضكان  من  �ضخ�س  ملي�ن  اأن  ويعتقد  املدينة. 
والق�ضف خالل هذه الفرة، يف ماأ�ضاة تعتر جت�ضيدا ملعاناة االحتاد ال�ض�فيتي 

خالل احلرب العاملية الثانية.
وتتباين تقديرات ح�ضيلة �ضحايا احل�ضار، غر اأن امل�ؤرخني يتفق�ن على اأن ما 
يزيد على ملي�ن �ضخ�س مات�ا ج�عا، اأو ب�ضبب الق�ضف اجل�ي واملدفعي خالل 
احل�ضار يف لينينغراد. واأدت احلرب الرو�ضية االأوكرانية املندلعة منذ ي�م 24 
فراير املا�ضي، وما تبعها من عق�بات واإج��راءات متبادلة بني رو�ضيا والغرب، 
ل�ضح يف ال�ضلع وامل�اد الغذائية االأ�ضا�ضية ح�ل العامل كالقمح والذرة مع ارتفاع 

حاد يف اأ�ضعارها.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبح�ث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ض����در 
حتت  ج��دي��دة  درا���ض��ة  واال�ضت�ضارات 
تهديد   .. اأوكرانيا  “اأفغنة  عن�ان: 
قلب  يف  واال�ضتقرار  لالأمن  اإرهابي 
حجم  ملعرفة  حم��اول��ة  يف  اأوروبا” 
احلرب  يف  النظامية  غر  العنا�ضر 
االأوكرانية وطبيعتها، واملقارنة بني 
واالأفغاين،  االأوك���راين  النم�ذجني 
ل����ت����������ض����ي����ح ح����ج����م ال����ت����ه����دي����دات 
ظاهرة  ت�ضكلها  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية 
املقاتلني االأجانب لالأمن يف اأوروبا.

�ضمن  ج��اءت  التي  ال��درا���ض��ة  وبينت 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ملركز  ال����رام����ج  ���ض��ل�����ض��ل��ة 
ال�����دويل  “االأمن  ح������ل  ت���ري���ن���دز 
اإيهاب  اأع���ده���ا  وال��ت��ي  واالإرهاب”، 
ال�ضيا�ضي  وال��ب��اح��ث  ال��ك��ات��ب  ن��اف��ع 
اجلماعات  ����ض����ؤون  يف  امل��ت��خ�����ض�����س 
– ن��ائ��ب رئ��ي�����س حترير  امل��ت��ط��رف��ة 

جريدة اجلمه�رية امل�ضرية، اأن اأوروبا تعي�س واحداً 
من اأخطر التهديدات االأمنية وال�ضيا�ضية يف تاريخها 
احل���دي���ث، ف�����ض��اًل ع��ن ك���ن��ه اأق�����ى ت��ه��دي��د اإرهابي 

حقيقي.
اأعادت  االأوك��ران��ي��ة  اأن احل��رب  اإىل  الدرا�ضة  واأ���ض��ارت 
ت��ن�����ض��ي��ط وج�������د امل���رت���زق���ة وج���م���ع���ت ���ض��ت��ات��ه��م من 
واأح�ضرت  واأفريقيا،  االأو�ضط،  وال�ضرق  اأفغان�ضتان، 

•• عوا�صم-وكاالت

اأعيد تكليف جنيب ميقاتي برئا�ضة احلك�مة اللبنانية 
اجلديدة، بعد االنتخابات النيابية التي اأظهرت تراجعاً 
يف �ضعبية حزب اهلل، الذي حاول ت�ضجيل بع�س املكا�ضب 
التغير  ق�ى  لدى  واالن�ضجام  الت�افق  غياب  م�ضتغاًل 
ح����ل ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة، يف ح���ني يرقب 
اللبناني�ن فراغاً قد ي�ضهده من�ضب رئي�س اجلمه�رية 
-ت�ضرين  اأكت�بر  نهاية  الرئي�س ع�ن  والية  انتهاء  بعد 
االأول املقبل. و�ضلطت �ضحف عربية �ضادرة اأم�س االأحد، 
ظل  يف  اللبناني�ن  ينتظرها  �ضيناري�هات  على  ال�ض�ء 
دوامة من االأزمات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية تع�ضف بهم، 
املكلف ميقاتي،  رئي�س احلك�مة  ويف ظل اخل��الف بني 
و�ضهر الرئي�س اللبناين جران با�ضيل، ما قد يق�د اإىل 

ا�ضتع�ضاء ت�ضكيل حك�مة جديدة.

ا�صتغلل الفراغ
وقال الكاتب يف �ضحيفة “العرب” خراهلل خراهلل، اإنه 
“لي�س يف االإمكان ت�قع ما ه� خمتلف عن الفراغ من 
عهد فيه ثنائي رئا�ضي م�ؤّلف من مي�ضال ع�ن وجران 
الثنائي  لهذا  احلقيقية  املرجعية  لي�ضت  فيما  با�ضيل 
�ض�ى حزب اهلل«. واأ�ضاف “ما ال ُيفر�س اأن يغيب عن 
بال اأي لبناين اأّنه ما كان ملي�ضال ع�ن ال��ض�ل اإىل ق�ضر 
بعبدا يف ي���م من االأّي���ام ل���ال اإغ��الق ح��زب اهلل ملجل�س 
رئي�ضاً  فر�ضه  اأج��ل  م��ن  اأ�ضهر  وخم�ضة  �ضنتني  ال��ن���اب 
�ضت�ضهد  لبنان  يف  املقبلة  “املرحلة  وتابع  للجمه�رّية«. 
فراغاً، خ�ض��ضاً اأن جنيب ميقاتي رف�س مطالب عّدة 
قدمها له جران با�ضيل، ولي�س لدى جران با�ضيل ما 
يرّد به على ال�ضفعة التي وّجهها له ميقاتي �ض�ى منعه 
حك�مة  ت�ضكيل  على  الت�قيع  م��ن  اجل��م��ه���رّي��ة  رئي�س 
اأن لبنان  “يف مرحلة ال��ف��راغ،   يظهر  جديدة«. وق��ال: 
مقبل عليها، قد يك�ن مفيدا الت�ضاوؤل ما الذي يريده 
النظام  اإّن��ه يريد تغير  بال�ضبط؟ اجل���اب،  ح��زب اهلل 

وتعديل اتفاق الطائف«.

�صراء الوقت
“ال�ضرق االأو�ضط”  الكاتب يف �ضحيفة  راأى  من جانبه 

وبينت الدرا�ضة اأنه مع انتهاء احلرب مع رو�ضيا �ضتك�ن 
بداية �ضعبة لنم�ذج خمتلف من املرتزقة واالإرهاب 
ه�ؤالء  يلتفت  اأن  ال������ارد  وم���ن  ب��ل  اأوروب������ا،  ق��ل��ب  يف 
االأوروب��ي، م��ضحة  الداخل  ل�ضناعة عدو جديد يف 
اأو  اأوروب��ا ل�ضن�ات ط�يلة  اأنه يف هذا االإط��ار �ضتدفع 
رمبا لعق�د مقبلة ثمناً باهظاً مقابل �ضماحها دخ�ل 

امل��ئ��ات م��ن ال��ذئ��اب امل��ن��ف��ردة اإىل ���ض��اح��ات ال��ق��ت��ال يف 
م�اجهة ال��رو���س يف احل��رب االأوك��ران��ي��ة، م���ؤك��دة اأن 
جتميع ك��ل ه��ذه االأع���داد م��ن امل��رت��زق��ة، التي جتاوز 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  مقاتل،  األ��ف   40 عددها 
يفتح املجال الأق�ى اخراق اأمني واأو�ضعه يف التاريخ 

احلديث ملنظ�مة االأمن يف اأوروبا. 

ذلك اأن عهد رئي�س اجلمه�رية مي�ضال ع�ن يف اأ�ضهره 
االأخ��رة، وال تبدو يف االأف��ق ما يب�ضر ب�ضه�لة انتخاب 
برئا�ضة  العتيدة  احلك�مة  اأن  يعني  وه��ذا  لع�ن،  بديل 
الفراغ  وق��ع  ح��ال  ال��ب��الد يف  ت�ضير  تت�ىل  ق��د  ميقاتي 

الرئا�ضي«.

اأزم�ت متلحقة
“بني �ضفقات  اإنه  اللبنانية،  “النهار”  وقالت �ضحيفة 
عن  واالم��ت��ن��اع  واالإع����را�����س،  وامل�����ض��اوم��ات  الت�ضجيع، 
التي  االأوىل  امل���رة  ه��ي  ه��ذه  واالإ���ض��ت�����ض��الم،  الت�ض�يت، 
يحظى فيها رئي�س احلك�مة اللبنانية بعدد �ضئيل من 

االأ�ض�ات«.
على  ودخ���ل  ق���ات��ه  اهلل  ح���زب  زج  “كالعادة،  واأ���ض��اف��ت 
مفاو�ضات  يف  االأمريكي  ال��ضيط  اأبلغ  احل��زب  اخل��ط، 
اآم��س  واإ�ضرائيل  لبنان  بني  البحرية  احل��دود  تر�ضيم 
حال  يف  باخت�ضار  مبا�ضر،  تهديد  ر���ض��ال��ة  ه�ك�ضتاين 

اإياد اأب��ضقرا، اأنه كان وا�ضحاً وج�د �ضغ�ط دولية تبذل 
ميقاتي،  جنيب  احل��ايل  ال����زراء  رئي�س  تكليف  الإع���ادة 
م�ضيفاً اأن “هذه ال�ضغ�ط، التي ك�ضف جناحها ه�ضا�ضة 
املنطقية  الناحية  م��ن  ت��ب��دو  وانق�ضاماتها،  امل��ع��ار���ض��ة 
مررة، ويف طليعة املررات اأن ميقاتي ه� االآن املم�ضك 
بعد  مناف�ضة  �ضنية  م�ضلمة  زعامة  اأي  غياب  يف  بالدفة 
ان��ك��ف��اء ال��رئ��ي�����س �ضعد احل��ري��ري وح��ث��ه اأن�����ض��اره على 

مقاطعة االنتخابات«.
وقال: “ما عزز فر�س اإعادة تكليف ميقاتي، اأن الرجل 
القرار  ع�ا�ضم  م��ن  ع��دد  م��ع  وثيقة  بعالقات  يرتبط 
اإىل  ووا�ضنطن،  باري�س  مثل  لبنان  يف  امل���ؤث��رة  ال���دويل 
جانب عدد من الع�ا�ضم العربية. وي�ضاف اإىل ذلك اأنه 
�ضعرة  على  واالإبقاء  الزوايا  تدوير  يجيد  جمرب  رجل 

معاوية مع خمتلف الالعبني حملياً ودولياً«.
البع�س  ميل  يف  واالأخطر  االأه��م  االعتبار  “لعل  وتابع 
اإىل خيار تكليف ميقاتي ه� ال�ضعي اإىل تفادي املجه�ل، 

واأو�ضحت  اأرا����ض���ي���ه���ا.   امل���رت���زق���ة 
املتطرفني  ه��������ؤالء  اأن  ال����درا�����ض����ة 
�ضيمثل�ن تهديداً حقيقياً لالأمن يف 
اأوكرانيا واأوروبا كلها، بل اإنه يجري 
يف  لت�ضبح خنجراً  اأوك��ران��ي��ا  اإع���داد 
اأمنها  ي��ه��دد  اخل��ا���ض��رة االأوروب���ي���ة 
وينال من ا�ضتقرارها، ب�ضكل يجعل 
منظ�متها االأمنية حمل ا�ضتهداف 
يف م�جة متط�رة �ضديدة اخلط�رة 
من االإرهاب، والتي رمبا لن جتدي 
م�اجهة  حت���ال���ف���ات  ن���ف���ع���اً  م���ع���ه���ا 
ال�����ض��رب��ات اجل�ية  االإره������اب ع���ر 
والتعامل عن ُبعد على غرار ما كان 
يحدث يف غالب التجارب االأوروبية 

ال�ضابقة.
كل  اأن   اإىل  ال���درا����ض���ة  وخ��ل�����ض��ت 
االأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال���الي��ات  م��ن 
واأوروبا، ورو�ضيا تكرر ال�ضيناري�هات 
ذاتها التي جربتها يف حروب �ضابقة 
و�ض�ريا،  وال���ع���راق  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف 
املحدقة  امل��خ��اط��ر  ي����درك  اجل��م��ي��ع  اأن  اإىل  م�����ض��رة 

باال�ضتعانة باملرتزقة يف احلرب. 
اأوراق  اأه����م  امل��رت��زق��ة مي��ث��ل���ن واح�����دة م���ن  اأن  ك��م��ا 
املعارك الدائرة ميدانياً يف ال�قت الراهن، ويزيدون 
ل���دى اجلانبني،  ال��ع�����ض��ك��ري  امل�����ض��ه��د  ت��ع��ق��ي��دات  م���ن 
اجله�د  اإف�ضال  يف  وي�ضهم�ن  املعارك،  اأمد  ويطيل�ن 

الدبل�ما�ضية حلل االأزمة.

يف  املفاو�ضات  تبل�ر  قبل  ب��اور  اإن��رج��ني  ال�ضفينة  ب��داأت 
املنطقة  يف  يقع  ال���ذي  ك��اري�����س  م��ن حقل  ال��غ��از  �ضحب 
املتنازع عليها يف البحر املت��ضط، فاإن احلزب لن يردد 
اهلل  ح��زب  جنح  لالأ�ضف،  مبا�ضر،  ب�ضكل  ا�ضتهدافها  يف 
النرات  و�ضحنات  ال�ضدامية  ب���احل����ارات  ال�ضابق  يف 
ي���ع���ار����س م�ضروعه  م���ن  ك���ل  ل��ره��ي��ب  واالغ����ت����ي����االت 

الت��ضعي«.
وتابعت “اأما االأو�ضاع االقت�ضادية واالجتماعية العامة 
و�ضيا�ضة الرقيع يف لبنان فهي مازالت تراوح مكانها، 
ب��ال مياه وال كهرباء وال  االأح��ي��اء  العديد م��ن  وم���ازال 
البنزين  واأ���ض��ع��ار  دواء،  اأو  م���ازوت  وال  طحني  وال  خبز 

ارتفعت عن ال�ضنة املا�ضية مبقدار 16 �ضعفاً«.
بني  العالقات  ب��داأت  ال�ضيا�ضي،  ال�ضلل  “برغم  وتابعت 
لبنان ودول اخلليج بالتح�ضن، وجنحت املبادرة الك�يتية 
لع�دة  مبدئية  اأ�ض�س  ب��ضع  ال�ضع�دية  والدبل�ما�ضية 

العالقات مع لبنان«.

فر�صة الإنق�ذ
ع�امل  دخ����ل  اأن  الك�يتية  “الراأي”  �ضحيفة  وراأت 
اللبناين لدى  امللف  جديدة ومن م�ضادر متنّ�عة على 
�ضندوق النقد الدويل، �ضكلت بداية مل�ضار جديد ر�ضح اأن 
رئي�س حك�مة ت�ضريف االأعمال جنيب ميقاتي �ضيت�اله 

�ضخ�ضياً.
ونقلت ال�ضحيفة عن م�ض�ؤول مايل ق�له، اإن “القناعات 
والدولية  االقليمية  الع�ا�ضف  ب��اأن  تر�ضخ  الداخلية 
عن  حتجب  ق��د  العاملية  االقت�ضادات  على  وتداعياتها 
لبنان فر�ضَة اإجناِز االتفاق النهائي مع �ضندوق النقد 

اأو تبطيء م�ضاره اإىل وقت غر معل�م«.
ال�ضيا�ضية  امل�������ض���ارات  ع���ن  مب���ع���زل  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ض����ارت 
ا�ضتحقاقاٍت  مرحلة  يف  لبنان  ي�ضهدها  التي  امل�ضطربة 
ت��األ��ي��ف حك�مة  ا���ض��ت��ع�����ض��اِء  م��ن �ضبه  ب����دءاً  د���ض��ت���ري��ة، 
جديدة وا�ضتحقاق انتخاب رئي�ٍس جديد للبالد قبل اأو 
امل�ض�ؤول  يرّجح  ع�ن،  مي�ضال  الرئي�س  عهد  انتهاء  بعد 
املايل تط�يَر الدينامية امل�ضتجدة لالنتقال اإىل مرحلة 
اإجناز “فرو�ضط ال�ضلطات عر تعاون مثمر يف�ضي اإىل 
تعديالت من�ض�دة يف خطة التعايف التي اأقّرْتها احلك�مة 

يف اآِخر جل�ضاتها الد�ضت�رية منت�ضف ال�ضهر املا�ضي.

الغابون وتوغو تن�شمان اإىل جمموعة الكومنولث  ••كيغايل-اأ ف ب

اإىل  ال����غ����اب�����ن وت������غ������  ان�������ض���م���ت 
لتن�ض�يا  ال��ك���م��ن���ل��ث،  جم��م���ع��ة 
الناطقة  ال����ن����ادي  ه�����ذا  يف  ب���ذل���ك 
تراأ�ضه  وال���ذي  باالإنكليزية  بلدانه 
امللكة الريطانية اإليزابيث الثانية. 
وال �ضالت تاريخية تربط البلدين 
التي  املجم�عة  اأن  اإال  بريطانيا، 
ت�ضم 54 دولة غالبيتها م�ضتعمرات 
بريطانية �ضابقة وافقت على طلبي 
الي�م  يف  وال��غ��اب���ن  ت���غ���  ان�ضمام 
االأخر من قمة الك�من�لث املنعقدة 
يف رواندا. وقال الرئي�س الرواندي 
ال�ضحايف  امل���ؤمت��ر  يف  كاغامي  ب���ل 
وت�غ�  ال��غ��اب���ن  “قبلنا  اخل��ت��ام��ي 
جديدين،  ع�����ض���ي��ن  ب�����ض��ف��ت��ي��ه��م��ا 
اأ�ضرة  ونحن جميعا نرّحب بهما يف 

الك�من�لث«.
بالفرن�ضية  الناطقتان  وال��دول��ت��ان 
اإفريقيا  غ������رب  يف  وال�����اق����ع����ت����ان 

اإىل  ي��ن�����ض��م��ان  ع�����ض���ي��ن  اأول  ه��م��ا 
رواندا  ان�ض�ت  اأن  منذ  الك�من�لث 

يف املجم�عة عام 2009.
الت�غ�يل  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
فتحت  الع�ض�ية  اإن  دو���ض��ي  روب���ر 
الباب اأمام ال��ض�ل اإىل 2،5 مليار 
م�ضتهلك يف كنف الك�من�لث، واأمام 
وا�ضتجابت  ج��دي��دة،  تعليم  ف��ر���س 
لدى  االإنكليزية  باللغة  ل�”�ضغف” 

اأبناء البالد.
ل�كالة  ت�ضريحات  ال�زير يف  وق��ال 
وراء  “احلافز  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
بت��ضيع  الرغبة  ه�  ت�غ�  ع�ض�ية 
وال�ضيا�ضية  الدبل�ما�ضية  �ضبكتها 
واالق��ت�����ض��ادي��ة... كما ال��ت��ق��ّرب من 

العامل الناطق باالإنكليزية«.
اأي�ضا  يتيح  االأم���ر  ه��ذا  اأن  واأ���ض��اف 
 8،5 �ضكانها  ع���دد  ال��ب��ال��غ  ل��ل��دول��ة 

اإع�����ادة  اأن جت����ري  ن�����ض��م��ة  م���الي���ني 
اململكة  م�����ع  ل���ل���ع���الق���ات  حت����دي����د 
امل��ت��ح��دة خ����ارج االحت�����اد االأوروب������ي 
اإن  حمّلل�ن  ويق�ل  بريك�ضت.  بعد 
���ض��ع��ت يف  دوال ف��رن��ك���ف���ن��ي��ة ع����دة 
ال�ضن�ات االأخرة اإىل االن�ضمام اإىل 
من  للخروج  الك�من�لث  جمم�عة 

حم�ر فرن�ضا.
ال�ضيا�ضية  ال���ع���ل����م  خ���ب���ر  وق������ال 
الت�غ�يل حممد مهدي دجاباكاتي 
الأن  �ضعبيتها  �ضتثبت  اخل��ط���ة  اإن 
ت���غ��� لطاملا  ال��ف��رن�����ض��ي يف  ال��ن��ف���ذ 
ال�ضع�بات  ع���ن  م�������ض����ؤوال  اع���ُت���ر 

االقت�ضادية التي ت�اجهها البالد.
ت�ضريح  يف  دج���اب���اك���ات���ي  واو�����ض����ح 
ت�غ�  “ان�ضمام  اأن  بر�س  لفران�س 
اإىل  بالن�ضبة  ه���  ال��ك���م��ن���ل��ث  اإىل 
اللغة  م�ضاطرة  اأف�ضل من  كثرين 

مل  ال��ل��ت��ني  الفرن�ضيتني  وال��ث��ق��اف��ة 
حتّفزا التنمية يف نهاية املطاف«.

وك���ان���ت روان�������دا ق���د ان�����ض��ّم��ت اإىل 
ت������ت�����ر يف  امل����ج����م�����ع����ة يف خ�������ض���م 
العالقات بني كيغايل وباري�س. وقد 
�ضرق  يف  ال���اق��ع��ة  ال���دول���ة  ن�ضجت 
اململكة  مع  وثيقة  عالقات  اإفريقيا 
املتحدة يف ال�ضن�ات التي تلت قب�ل 
يف  مب��ا  ال��ك���م��ن���ل��ث،  يف  ع�ض�يتها 
للجدل  م��ث��رة  �ضفقة  اإب����رام  ذل���ك 

لرحيل طالبي جل�ء هذا العام.
من جهته، قال رئي�س الغاب�ن علي 
التاريخ”  “تدخل  ب��الده  اإن  ب�نغ� 

بان�ضمامها اإىل املجم�عة.
وج����اء يف ب��ي��ان ل���ه ع��ل��ى ت���ي��ر اأن 
على  ع����ام����ا   62 ب���ع���د  “بالدنا، 
اخراق  لتحقيق  تتهّياأ  ا�ضتقاللها، 

بف�ضل جديد«.

الفر�س  م����ن  ع�����امل  “اإنه  وت����اب����ع 
بالن�ضبة اىل الغاب�ن على امل�ضت�يات 
االق����ت���������ض����ادي����ة وال���دب���ل����م���ا����ض���ي���ة 

والثقافية«.
ويف امل�ؤمتر ال�ضحايف اخلتامي دافع 
ك��اغ��ام��ي وه���� احل���اك���م ال��ف��ع��ل��ي يف 
روان��دا منذ االإب��ادة اجلماعية التي 
 ،1994 ال��ع��ام  يف  ال��ب��الد  �ضهدتها 
�ضعيد  على  ال��روان��دي  ال�ضجل  عن 

القَيم.
وقال كاغامي “يف ما يتعّلق بالقَيم، 

ال نحتاج درو�ضا” من اأحد.
اأحد...  ال  اأن  اأوؤك���د  اأن  “اأود  وت��اب��ع 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى ال��ق��ي��م اأك����رث م��ن��ا يف 
ع�ض�ية  ق���ب����ل  وي���ع����د  روان���������دا«. 
الك�من�لث  على  بالفائدة  البلدين 
النقا�ضات  ف��ي��ه  ت��ت��ج��دد  ت���ق��ي��ت  يف 

ح�ل اأهميته واأهدافه.

الريطاين  ال�������زراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
ان�ضمام  اإن  ج����ن�������ض����ن  ب����ري�������س 
املجم�عة  اأن  ي��ث��ب��ت  ج���دد  اأع�����ض��اء 

فاعلة وب��ضع جيد.
يثر  اأن  االأم������ر مي��ك��ن  ه����ذا  ل��ك��ن 
التزام  جدية  م��دى  ح���ل  ت�ضاوؤالت 
الك�من�لث مبعاير احلكم الر�ضيد 
عليها  املن�ض��س  والدمي�قراطية 

يف ميثاقها.
وحت���ك���م ع���ائ���ل���ة ب����ن���غ���� ال���غ���اب����ن، 
امل�ضتعمرة الفرن�ضية ال�ضابقة الغنية 
املحيط  ع��ل��ى  وال����اق���ع���ة  ب��ال��ن��ف��ط 

االأطل�ضي، منذ 55 عاما.
وت���ىل علي ب�نغ� احلكم بعد وفاة 
وال���ده وان��ت��خ��ب ل���الي��ة ج��دي��دة يف 
�ضابتها  انتخابات  يف   2016 العام 
و�ضادتها مزاعم  دامية  اأعمال عنف 
ت���غ���، فهي م�ضتعمرة  اأم��ا  ت��زوي��ر. 
اأمل��ان��ي��ة وم���ن ث��م ف��رن�����ض��ي��ة، وي�ض�د 
اأك��رث من  العائلي منذ  فيها احلكم 

ن�ضف قرن.

خط�رة املرتزقة يف احلرب الرو�ضية االأوكرانية على اوروبا
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عربي ودويل

هزمية ترامب الك�ل�مبي

تدفقات هجرة غر م�ضب�قة للفنزويليني

اإيفان دوكي، الرئي�س املنتهية واليته

فرحة اول رئي�س من الي�ضار يف ك�ل�مبيا

حتدي ا�ضتكمال ال�ضالم مع الفارك

مت انتخ�ب جو�صت�فو برتو مب�ص�ركة ت�ريخية 
فـــي املق�طعـــ�ت الأكثــر ت�صـــرًرا مـــن الفقـر

 ك�نت كولومبي� معقًل حقيقًي� لليمني
 الق�ري، حيث مل يحكم الي�ص�ر البلد اأبًدا

مل يتمكن املع�شكر اليميني من منح الكولومبيني انتقاًل مقنًعا لل�شالم

   ����ض���اه���م���ت ع������دة ع���ن���ا����ض���ر يف 
ت��ه��م��ي�����س و���ض��ي��ط��ن��ة ال���ي�������ض���ار يف 
النزاع  �ضاهم  ناحية،  البالد. من 
امل�����ض��ل��ح امل�����ض��ت��م��ر م��ن��ذ م���ا يقرب 
يتزايد  وال����ذي  ع��اًم��ا  �ضتني  م��ن 
املدنيني  �ضحاياه  عدد  با�ضتمرار 
ربط  يف  وامل�����ض��ردي��ن،  واملفق�دين 
ويف  امل��ت��م��ردة،  ب��احل��رك��ات  الي�ضار 
مقدمتها الق�ات امل�ضلحة الث�رية 

الك�ل�مبية )فارك(.
    وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االنتهاكات 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا اجلي�س 
ف��ق��د ح��ّم��ل اخلطاب  ال��ر���ض��م��ي، 
ال���ر����ض���م���ي دائ������ًم������ا امل�������ض����ؤول���ي���ة 
للمقاتلني  ال�ضراع  ع��ن  الكاملة 
املارك�ضيني. وبعد الف�ز ال�ضيق ل� 
“ال” يف اال�ضتفتاء على اتفاقيات 
ال�ضالم يف اأكت�بر 2016، �ضادق 
الك�جنر�س على اتفاقيات منقحة 
 .2016 ن��ه��اي��ة ع���ام  ج��دي��دة يف 
ومع ذلك، فاإن ال��ضع مل ي�ضتقر 
ال�ضابق�ن  ف��امل��ق��ات��ل���ن  مت���اًم���ا: 
امل���راق���ب����ن  يف ف��������ارك، وك����ذل����ك 
بانتظام  ي���دي���ن����ن  ال����دول����ي�����ن 
لالتفاقيات،  احلك�مة  انتهاكات 
بينما ي�ا�ضل عدد من اجلماعات 

امل�ضلحة العمل يف ال�ضرّية.
   من ناحية اأخرى، اأولت ال�اليات 
املتحدة منذ فرة ط�يلة اهتماًما 
��ا ل��ك���ل���م��ب��ي��ا. ك��ج��زء من  خ��ا���ضً
ال��ب��اردة، دعمت وا�ضنطن  احل��رب 
باأغلبية �ضاحقة ب�غ�تا يف قمعها 
يف  والح��ًق��ا  امل��ت��م��ردة،  للجماعات 

“احلرب على املخدرات”. 
ك�ل�مبيا  و���ض��ع��ت  امل���ق���اب���ل،  يف 
لل�اليات  ق����ي  كحليف  نف�ضها 
���ض��ي��م��ا يف  “ال  امل���ت���ح���دة دول�����ًي�����ا 
ت�ض�يتها يف االأمم املتحدة، وباأن 
ويف  النات�”  يف  ���ض��ري��ًك��ا  ت�����ض��ب��ح 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ���ض��ي��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، ال 

بعزل فنزويال.
   اإن تط�ر االأو�ضاع يف فنزويال، 
بقيادة ه�غ� ت�ضافيز من 1999 
نيك�ال�س  وخ��ل��ف��ه   ،2013 اإىل 
اأحدث  2013، ه�  م��ادورو منذ 
الي�ضار  ج��ع��ل  يف  ���ض��اه��م  ع��ن�����ض��ر 
نقطة �ضعف حقيقية يف املنطقة. 

ال�ضري وم�ضلحني قبل اأن ينتهي 
ق��ي��ادة بالدهم  امل��ط��اف اىل  ب��ه��م 

ب�ضكل دميقراطي.
تنتظره  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ان     
الفقر  مكافحة  تتطلب  ك��ب��رة: 
تنفيذ  االج���ت���م���اع���ي  وال���ت���ف���اوت 
طم�حة،  اج���ت���م���اع���ي���ة  ب�����رام�����ج 
كبر  �ضريبي  اإ���ض��الح  وب��ال��ت��ايل 
بالناجت  يتعلق  فيما  “ال�ضرائب 
 15 بنح�  اأق��ل  االإجمايل  املحلي 
منظمة  م���ت��������ض���ط  م����ن  ن���ق���ط���ة 
والتنمية”.  االقت�ضادي  التعاون 
و�ضت�ضطدم متابعة عملية ال�ضالم 
االإن�ضان  حق�ق  حماية  وحت�ضني 
را�ضخة  وم�������ض���ال���ح  مب���ع���ار����ض���ة 
فيما  اال�ضكاليات  نف�س  م��رددة؛ 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ك��ل ����ض���يء، م��ث��ل ق�ضية 
امل�ضتمرة،  ب���امل���خ���درات  االجت������ار 
الدبل�ما�ضية  ال��ع��الق��ات  واإع����ادة 
اأو حتى  امل���ج���اورة  ف��ن��زوي��ال  م���ع 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع ت���غ���ّر امل����ن����اخ، وه� 
جانب اأ�ضا�ضي لبلد معر�س ب�ضكل 

خا�س له.
   �ضيتعني على ج��ضتاف� بيرو 
ب�ضكل  ارتفعت  دي�ن  التعامل مع 
البيزو  وعملة  ال���ب��اء،  منذ  ح��اد 
حد  اإىل  قيمتها  انخف�ضت  التي 
اإ����ض���الح  اإىل  واحل�����اج�����ة  ك���ب���ر، 

�ضريبي دقيق.
ال�ضع�بات  ه��ذه  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة   
بامليزانية،  واملتعلقة  االقت�ضادية 
���ض��ي��ت��ع��ني ع���ل���ى ب�����رو حم���اول���ة 
تطبيق برناجمه على الرغم من 
باأغلبية وا�ضحة يف  يتمتع  اأنه ال 
من  �ضيك�ن  لذلك  الك�جنر�س. 
تعديل  االأرج����ح  على  ال�����ض��روري 
املعار�ضة  الإق���ن���اع  االإ����ض���الح���ات 
لزعامة  وال����ف����اق����دة  -امل������ج������زاأة 
املحتمل  ل��ه��ا. م��ن  -ب��ال��ت�����ض���ي��ت 
القليلة  ال�������ض���ن����ات  ت����ك�����ن  اأن 
�ضعبة،  م����ازن���ة  ع��م��ل��ي��ة  امل��ق��ب��ل��ة 
ب���ني امل��ف��او���ض��ات االإج���ب���اري���ة مع 
تخييب  ع��دم  و���ض��رورة  املعار�ضة 

االأمل يف التغير.
*ط�لبة دكتوراة يف العلوم 
ال�صي��صية، ج�معة بروك�صل 
احلرة 

بالن�ضبة لك�ل�مبيا، التي ت�ضرك 
م����ع ج���ارت���ه���ا ال���ب����ل���ي���ف���اري���ة يف 
 2000 عن  ط�لها  يزيد  ح��دود 
كبرة  بحركية  تتمّيز  كيل�مر، 
وخ��ا���ض��ة ب��ت��دف��ق��ات ه��ج��رة غر 
ك�ل�مبيا  “ت�ضت�ضيف  م�ضب�قة 
ماليني  اخل���م�������ض���ة  م����ن  اث����ن����ني 
هذه  اأدت  املنفيني”،  ف��ن��زوي��ل��ي 
دبل�ما�ضية  اأزم���ات  اإىل  العالقة 
م���ت���ت���ال���ي���ة، و����ض���ل���ت ح������ّد قطع 
واإغالق  الدبل�ما�ضية  العالقات 

احلدود عام 2019.

اأ�صب�ب النت�ص�ر
   يف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، ك��ي��ف ميكن 
الي�ضار هذا؟ من  انت�ضار  تف�ضر 
ناحية، يت�ضم ال�ضياق االجتماعي 
بع�دة  ب�ضدة  للبلد  واالقت�ضادي 
والفقر  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ف���اوت 
دول  اأك��رث  هي  الي�م  “ك�ل�مبيا 
القارة تفاوًتا، وهي نف�ضها االأكرث 

تفاوًتا يف العامل«.
اإىل تراجع  ال�باء  اأدى     وهكذا، 
مكافحة  حيث  م��ن  باأكمله  عقد 
م��ل��ي���ن فقر   3.6 م���ع  ال��ف��ق��ر، 
مثل  املقاطعات  بع�س  يف  جديد. 
غ�اخرا اأو �ض�ك�، يعي�س ح�ايل 
65 باملائة من ال�ضكان حتت خط 

الفقر. 
باأغلبية  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  و���ض���ت��ت 
���ض��اح��ق��ة ل�����ض��ال��ح ب������رو، ال����ذي 
�ضيا�ضات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  وع����ده  اغ����رى 
وخ�ض��ضا،  ���ض��ام��ل��ة،  اج��ت��م��اع��ي��ة 
باأ�ضره،  البلد  اج��ل  م��ن  باحلكم 
املراكز  واإىل  م���ن  ف��ق��ط  ول��ي�����س 
و�ضط  يف  ال����ك����رى  احل�������ض���ري���ة 
املناطق  اأوال  اغ����رى  ك���ل���م��ب��ي��ا، 

ال�ضاحلية والطرفية.

التعليمات نف�ضها  من كني�ضة اإىل 
احلزبان  انق�ضم  وه��ك��ذا،  اأخ���رى. 
االإجنيليان يف اجل�لة االأوىل بني 
مر�ضح خا�س، حت�ضل بالكاد على 
1 فا�ضل 29 باملائة من االأ�ض�ات 
“بينما ميثل القطاع ح�ايل 18 

باملائة من ال�ضكان«.

مق�تل �ص�بق يف ال�صلطة...
ن����زع  ب�������رو     ح���������اول خ���������ض�����م 
ال�ضرعية عنه ط�ال احلملة من 
ما�ضيه يف  االإ���ض��رار على  خ��الل 
وال��ذي كان مع  الع�ضابات،  حرب 
ذلك حم��دوًدا ن�ضبًيا وتخلى عنه 

منذ اأكرث من ثالثني عاًما.
   من خ��الل االبتعاد عن طريق 
املعركة  يف  ل��الن��خ��راط  ال�����ض��الح 
ان�ضم  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
ال�ضخ�ضيات  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��رو 
القارة،  يف  االأخ������رى  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
ال�قت  يف  �ضيا�ضياً  ا���ض��راك��ي���ن 
م�ج�ًدا  الي�ضار  فيه  ك��ان  ال���ذي 
يف ال�����ض��رّي��ة ف��ق��ط، وال���ذي���ن، مع 
قام�ا  الدميقراطية،  التح�الت 
االنتقال  ب��ع��م��ل��ي��ة  اأن��ف�����ض��ه��م  ه���م 
وامل�ؤ�ض�ضية.  االنتخابية  لل�ضيا�ضة 
قد  ك���ان  رئ��ي�����ض��اً،  ي�ضبح  اأن  ق��ب��ل 
انتخب نائباً ثالث مرات، وعمدة 
ب���غ���ت��ا م���رت���ني، و���ض��ي��ن��ات���ر يف 
رئي�ًضا  وب��ان��ت��خ��اب��ه  م��ن��ا���ض��ب��ت��ني؛ 
جمم�عة  اإىل  ان�����ض��م  ل���ل���دول���ة، 
بيبي  مثل  �ضخ�ضيات  فيها  جن��د 
م�خيكا يف اأوروغ�اي “2010-
يف  رو���ض��ي��ف  ديلما  اأو   ،”2015
 ،”2016-2011“ ال��رازي��ل 
يف  �ضرين  �ضان�ضيز  �ضلفادور  اأو 
 ،”2019-2014“ ���ض��ل��ف��ادور 
الي�ضار  م����ن  ج��������اوؤوا  ج��م��ي��ع��ه��م 

اليمني  م�����ض��داق��ي��ة  ب��ت��ق���ي�����س 
الك�ل�مبي.

ال�ضالم  ات���ف���اق���ي���ات  اأج�������رت     
النزاع  م��ن  التدريجي  واخل���روج 
التم�قع  على  املر�ضحني  امل�ضلح 
اقت�ضادية  اأخرى،  ح�ل م�ا�ضيع 
فيها  يتمتع  وبيئية،  واجتماعية 
ب����رو وم���ارك���ي���ز ب��اأ���ض��ب��ق��ي��ة �ضد 

اليمني. 
االنتخابي،  ف����زه  خ��ط��اب  خ��الل 
غرا”  “ما�س  اأن�������ض���اره  ه��ت��ف 
مما  احلرب!”،  م���ن  م��زي��د  “ال 
اليميني،  املع�ضكر  اأن  ا  اأي�ضً ي�ؤكد 
اتفاقيات  تاريخًيا  عار�س  ال��ذي 
تنفيذ  يف  وت����ب����اط����اأ  ال���������ض����الم، 
اإج��راءات التع�ي�ضات، مل يتمكن 

حا�ضدة  م��ظ��اه��رات  �ضابت  كما     
الرئي�س  دوك������ي،  اإي����ف����ان  والي�����ة 
امل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه وامل��ن��ت��خ��ب عام 
2018، ب�ضبب عدم ر�ضا ال�ضكان 
االقت�ضادية  ال�������ض���ي���ا����ض���ات  ع����ن 
وانعدام  والبيئية،  واالجتماعية 
لتطبيق  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  االإرادة 
هذه  قمع  مت  ال�����ض��الم.  اتفاقيات 
وحتدثت  ب���ح�����ض��ي��ة،  امل��ظ��اه��رات 
حالة   28 ع���ن  امل���ت���ح���دة  االأمم 
وفاة على االأقل يف �ضهر دي�ضمر 

2021 وحده.
 ا���ض��ت��خ��دام ال��ق���ة، وال��ع��ج��ز على 
و����ض���ع ح����د الغ����ت����ي����االت ال���ق���ادة 
االج����ت����م����اع����ي����ني وال���ن���ا����ض���ط���ني 
ال��ب��ي��ئ��ي��ني، ك��ل��ه��ا ع��ن��ا���ض��ر انتهت 

االإجنيلية  “الط�ائف  العمالقة 
االتباع”  اآالف  يح�ضرها  ال��ت��ي 
ب��ح��م��الت ل�����ض��ال��ح ال���رف�������س، ال 
احلقيقية  امل���اق��ف  ب�ضبب  �ضيما 
ن�س  يف  ال���������اردة  امل��ف��ر���ض��ة  اأو 

االتفاقات ب�ضاأن م�ضاألة اجلندر.
  وم�����ع ذل������ك، ف������اإن اأق�������دم حزب 
احلركة  وه���  ال��ق��ارة،  يف  اإجنيلي 
قام  امل��ط��ل��ق،  للتجديد  امل�ضتقلة 
“نعم”.  ال������  اأج������ل  م����ن  ب��ح��م��ل��ة 
وبالتايل، فاإن الطبيعة احلا�ضمة 

لتاأثر الكنائ�س مل تثبت. 
يّتبع�ن  ال  االإجن����ي����ل����ي����ني  ان 
راعيهم  ت��ع��ل��ي��م��ات  ب���ال�������ض���رورة 
ب�ضكل  االنتخابية  امل�ضائل  ب�ضاأن 
بال�ضرورة  لي�ضت  وهذه  جماعي، 

انتقااًل  ال��ك���ل���م��ب��ي��ني  م��ن��ح  م��ن 
مقنًعا لل�ضالم.

  لذلك مت انتخاب ج��ضتاف� برو 
املقاطعات  يف  تاريخية  مب�ضاركة 
من  ت�����ض��رًرا  واالأك�����رث  املحيطية 
��ا ع��ل��ى نطاق  ال��ف��ق��ر، ول��ك��ن اأي�����ضً
ب���غ���ت��ا. وه���ك���ذا، فاإن  وا���ض��ع يف 
برو  ل�ضالح  الت�ض�يت  خريطة 
الت�ض�يت  م���ع  مت���اًم���ا  ت��ت��ط��اب��ق 
بنعم يف اال�ضتفتاء على اتفاقيات 

ال�ضالم يف اأكت�بر 2016.
تاأثر  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ل��ق��د مت     
الكنائ�س االإجنيلية على ال�ضيا�ضة 
الك�ل�مبية على نطاق وا�ضع عند 
اال�ضتفتاء على اتفاقيات ال�ضالم. 
الكنائ�س  ب���ع�������س  ق����ام����ت  ف���ق���د 

زلزال حقيقي هّز املنطقة:

كولومبيا: �شعود الي�شار اإىل ال�شلطة نهاية حمرمة...!
•• الفجر -كلري نيفات�صي 

ترجمة خرية ال�صيباين
    ك�ن يوم الأحد 19 يونيو هو يوم النتخ�ب�ت. 
النتخ�ب�ت  من  الث�نية  اجلولة  ت�صببت  ولئن 
امل�صهد  يف  هزة  حدوث  يف  فرن�ص�  يف  الت�صريعية 

ال�صي��صي، ف�إن انتخ�ب الرئي�س اجلديد غو�صت�فو 
بيرتو يف كولومبي�، �صّكل زلزاًل حقيقًي�، معلن� من 

خلل تقدم الي�ص�ر طيلة ع�صرين ع�ًم�.
    وبينم� اأثر تهديد العنف ال�صي��صي على احلملة 
رئ��صيني  مر�صحني  خم�صة  اغتي�ل  -مت  ب�أكمله� 
منذ ع�م 1948 يف كولومبي�- فقد مّت يف الأخري 

كولومبي�  حزب  مر�صح  بيرتو،  غو�صت�فو  انتخ�ب 
يف  واملــهــزوم  الث�لثة،  للمرة  واملر�صح  هيوم�ن�، 
الدور الث�ين ع�م 2018، برفقة ن�ئب الرئي�س، 
الكبرية،  ال�صعبية  �ص�حبة  م�ركيز  فران�صي� 
والبيئة،  الإن�ص�ن  حقوق  جمــ�ل  يف  والن��صطة 
من  رئي�س  ن�ئب  اأول  �صيء،  كل  وقبل  والن�صوية، 

اأ�صل اأفريقي يف هذا البلد.
منذ فرتة طويلة فقد الي�ص�ر اعتب�ره

الروؤ�ص�ء  من  العديد  اللتينية  اأمريك�  عرفت     
 19 حتى  ولكن  امل��صي،  ويف  اليوم  الي�ص�ريني 
لليمني  حقيقًي�  معقًل  كولومبي�  ك�نت  يونيو، 

الق�ري، حيث مل يحكم الي�ص�ر البلد اأبًدا.
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عربي ودويل
ع�صية احت�ص�ن اإ�صب�ني� قمة احللف الأطل�صي

رو�شيا -ليتوانيا: كالينينغراد، برميل بارود يف اأوروبا...؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

رو�صي�  وفيلنيو�س.  مو�صكو  بــني  احلمى  ارتفعت    
عبور  على  قيود  فر�س  ليتواني�  قــرار  بعد  غ��صبة 
العقوب�ت  ت�صتهدفه�  -التي  الرو�صية  الب�ص�ئع  بع�س 
الرو�صي  اجليب  اإىل  احلديدية  الأوروبية-ب�ل�صكك 

يف ك�لينينغراد على �صواطئ بحر البلطيق، مم� يزرع 
اخلوف من خطر الت�صعيد.

الوق�ئع
الليتوانية  احلديدية  ال�صكك  �صركة  اأعلنت  لقد     
للب�ص�ئع  الآن  بعد  ت�صمح  لن  اأنه�  للدولة،  اململوكة 
الأوروبـــي،  ــ�د  الحت لعقوب�ت  اخل��صعة  الرو�صية 

البن�ء  ومواد  واملعـــــــــــــــــ�دن  الفحـــــم  ذلك  يف  مب� 
اإىل  البلد  عرب  ب�ملرور  التكنولوجية،  ال�صلع  وبع�س 

ك�لينينغراد.
نيكولي  الرو�صي،  الأمــن  جمل�س  �صكرتري  وحــذر     
ب�ترو�صيف، خلل زي�رة ميدانية، من اأن “رو�صي� �صرتد 
على مثل هذه الأعم�ل العدائية، ويجري العمل على 

اتخ�ذ تدابري يف �صكل م�صرتك بني الوزارات، و�صيتم 
اتخ�ذه� يف م�صتقبل قريب، و�صتكون عواقبه� �صلبية 
ح�كم  وكــ�ن  الليتوانيني”.  ال�صك�ن  على  وخطرية 
�ص�بق،  اأنطون عليخ�نوف، قد قدر يف وقت  املنطقة، 
اإمداداته م�صتهدفة بهذا  50 ب�مل�ئة من  40 اإىل  اأّن 

“احل�ص�ر«.

جن�د رو�س ي�ضتخدم�ن نظام ال�ض�اريخ الدفاعي ال�ضاحلي بال، خالل مناورة ع�ضكرية يف منطقة كالينينغرادج�زيب ب�ريل... رد مل ينزع فتيل الت�تر
هذا  ينتهك  مل������ض��ك���،  بالن�ضبة     
اتفاقية  م��ب��ا���ض��ر  ب�ضكل  االإج�����راء 
 2002 ع��ام  اإىل  تاريخها  يرجع 
اأب�����رم�����ت ب����ني رو����ض���ي���ا واالحت�������اد 
االأوروب�������ي ق��ب��ل وق���ت ق�����ض��ر من 
االحتاد  يف  البلطيق  دول  ان��دم��اج 
عام  امل��ف��ع���ل  “�ضارية  االأوروب�������ي 
االتفاق،  ه��ذا  وي�ضمح   .”2004
على وجه اخل�ض��س، للم�اطنني 

الرو�س بال�ضفر بدون تاأ�ضرة.
   ويف اأعقاب ذلك، اتهم الكرملني 
بت�ضجيع  االأوروب��������������ي  االحت���������اد 
“ت�ضعيد” الت�تر، وطالب باإعادة 
العب�ر اإىل االإقليم “املنطقة” على 
الف�ر. واأجاب رئي�س الدبل�ما�ضية 
االأوروب���ي���ة، ج���زي��ب ب���ري��ل، “مل 
يتم اإيقاف اأو حظر العب�ر الري 
بني رو�ضيا وكالينينغراد، ان عب�ر 
وال  م�ضتمر،  وال��ب�����ض��ائ��ع  ال��رك��اب 
يف  ينجح  اأن  دون  ح�ضار”،  ي�جد 

تهدئة الت�ترات.
اأر�س رو�ضية ا�ضراتيجية

اأن كالينينغراد     على الرغم من 
ال  ���ض��غ��رة  منطقة  ���ض���ى  لي�ضت 
 15000 ع���ن  م�����ض��اح��ت��ه��ا  ت���زي���د 
كيل�مر مربع، وتتاألف اأ�ضا�ًضا من 
يعي�س  حيث  وم�ضتنقعات  غ��اب��ات 
اأق�����ل م���ن م��ل��ي���ن ���ض��خ�����س، فقد 
اأ�ضبحت، على مر ال�ضنني، واحدة 
من الرهانات يف امل�اجهة اجلديدة 
يتمتع  وال������غ������رب.  رو�����ض����ي����ا  ب�����ني 
ا�ضراتيجية  باأهمية  االأوبال�ضت 
خ����ا�����ض����ة ب���ال���ن�������ض���ب���ة ل���رو����ض���ي���ا: 
البحري  املدخل  هي  كالينينغراد 
على  اجلليد  م��ن  اخل��ايل  ال�حيد 
الغربي  ال�ضاحل  ال�ضنة على  مدار 
الرو�ضي. وجعل منها ب�تني امليناء 
البلطيق  بحر  الأ�ضط�ل  الرئي�ضي 

الرو�ضي العظيم.
   ويف العام املا�ضي، رّكز الكرملني، 
ع�ضكرية”،  ت��دري��ب��ات  اإط�����ار  “يف 
مت��ضطة  ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة  ����ض����اري���خ 
امل���دى م��ن ط���راز اإ���ض��ك��ن��در، قادرة 
ن�وية.  حربية  روؤو����س  حمل  على 
ووار�ض�،  برلني،  ل��ضع  يكفي  ما 
وك�����ب����ن����ه����اغ����ن، و����ض���ت����ك���ه����مل، 
دول  اأرا�������ض������ي  اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة 
ال����ن����ران  ال���ب���ل���ط���ي���ق، يف م����رم����ى 
ال��رو���ض��ي��ة. يف ف��راي��ر، ق��ب��ل وقت 
ق�����ض��ر م���ن دخ������ل ق����ات���ه���ا اإىل 

   »ل��ق��د ���ض��ع��ى ب���ت��ني دائ���ًم���ا اإىل 
خالل  م��ن  البلطيق  دول  ترهيب 
اإميليجا  ت�ضر  ع����دواين،  خ��ط��اب 
ب����ن���دزي����ت غ����ال�����ا، ال��ب��اح��ث��ة يف 
ج��ام��ع��ة ف��ي��ت���ت��ا���س-م��اغ��ن������س يف 
والدكت�رة  ل��ي��ت���ان��ي��ا،  ك���اون���ا����س، 
امل�ضاركة يف مركز االأبحاث الدولية 
ملعهد العل�م ال�ضيا�ضية  “�ضري” 
لها،  بالن�ضبة  ا،  اأي�ضً هي  بباري�س. 
االأوروبي  االحت��اد  ملهاجمة  و�ضيلة 
من خالل حلقة يعترها مك�ض�فة 

و�ضعيفة«.
   يف م�ازاة ذلك، �ضجبت اإ�ضت�نيا 
لرو�ضيا.  اال���ض��ت��ف��زازي��ة  االأع���م���ال 
وقالت وزارة اخلارجية االإ�ضت�نية، 
الرو�ضي  ال�ضفر  ا���ض��ت��دع��ت  اإن��ه��ا 
“غر  االن��ت��ه��اك  على  لالحتجاج 
ملجالها  االإطالق”  ع��ل��ى  امل��ق��ب���ل 
 18 ق��ب��ل م��ضك� يف  م��ن  اجل����ي 
اأّن  ل��ل���زارة،  ي�ني�. وج��اء يف بيان 
�ضرق  ج��ن���ب  يف  وق���ع  “االنتهاك 
اإ�ضت�نيا بالقرب من نقطة تفتي�س 
مروحية  دخ��ل��ت  ح��ي��ث  ك����ي���دوال 
االإ�ضت�ين  اجل����ي  امل��ج��ال  رو�ضية 

دون اإذن«.
املحيط،  الت�تر  على  وكعالمة     
النات�  ق��م��ة  م��ن  قليلة  اأي����ام  ق��ب��ل 
 28 يف  م��دري��د  �ضتحت�ضنها  التي 
ي�ني� اجلاري، كّررت دول البلطيق 
الثالث دع�تها اإىل تعزيز ال�ج�د 
املنطقة،  يف  ل��ل��ح��ل��ف��اء  ال��ع�����ض��ك��ري 
دائمة  ق����اع���د  ب��ت��ث��ب��ي��ت  وط��ال��ب��ت 
اأرا�ضيها  على  االأط��ل�����ض��ي  للحلف 
وع�����دم االق���ت�������ض���ار ع��ل��ى دوري�����ات 
الليت�اين  الرئي�س  واأ�ضار  م�ؤقتة. 
زيادة  نيته  اإىل  ن��ضيدا  جيتانا�س 
 3 اإىل  ل��ب��الده  الع�ضكري  االإن��ف��اق 
باملائة من الناجت املحلي االإجمايل 
“يف ال�ضن�ات املقبلة”، من اأجل اأن 
تك�ن لديها القدرة على ا�ضتيعاب 

عدد اأكر من جن�د النات�.
عام  جل�رجيا  رو�ضيا  “غزو  اإن     
2008، و�ضم �ضبه جزيرة القرم 
اأيقظ  اأن  ���ض��ب��ق   ،2014 ع�����ام 
اأن  م���ن  ال��ب��ل��ط��ي��ق  دول  خم�����اوف 
قائمة م��ضك�،  التالية على  تك�ن 
غال�ا،  ب�ندزي�ت  اإميليجا  تق�ل 
واحلرب يف اأوكرانيا، منذ فراير، 

عّززت تلك املخاوف فقط ».
عن لك�صربي�س

ا  اأي�ضً رو���ض��ي��ا  ن�����ض��رت  اأوك���ران���ي���ا، 
ال�ض�ت  ���ض��رع��ة  ت��ف���ق  ����ض����اري���خ 
هناك، قبل اأن ت�ؤكد يف اأوائل ماي� 
اإطالق  مب��ح��اك��اة  ق���ام  جي�ضها  اأن 
ن����وي���ة من  ق�����درة  ذات  ����ض����اري���خ 
ن�وي  بتهديد  ل���ّ�ح  مم��ا  اجل��ي��ب، 

لالأوروبيني.
ج�ضر اإىل اأوروبا

كالينينغراد  والي�����ة  ت��اأ���ض�����ض��ت     
ب���ا����ض���م  ������ض�����اب�����ًق�����ا  “املعروفة 
الثاين  القرن  يف  ك�نيج�ضبرج” 
الفر�ضان  باأمر م�ضيحي من  ع�ضر 
ال���ت���ي����ت����ن���ي���ني، وك����ان����ت واح������دة 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة يف مملكة  امل�����دن  م���ن 
من  ج��زًءا  ت�ضبح  اأن  قبل  برو�ضيا 
اعتباًرا  االأمل��ان��ي��ة  االإم���راط����ري���ة 
احتاللها  ث���م   ،1871 ع���ام  م���ن 
بعد  ال�ض�فياتي  االحت��اد  قبل  من 
النازية  اأمل��ان��ي��ا  �ضد  �ضر�س  ���ض��راع 

عام 1945.
    منذ �ضق�ط االحتاد ال�ض�فياتي، 
مت عزل منطقة كالينينغراد متاًما 
املنطقة  تعتمد  رو�ضيا.  بقية  ع��ن 
ال�ضكك  خ���ط  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�����ض��ك��ل 
ببقية  يربطها  ال���ذي  احل��دي��دي��ة 
ليت�انيا.  الرو�ضية، عر  االأرا�ضي 
وليت�انيا  رو���ض��ي��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
حيث  ���ض��ن���ات،  ع��دة  منذ  ح�ضا�ضة 
جمه�رية  اأول  ال�����دول�����ة  ك���ان���ت 
�ض�فياتية �ضابقة تعلن ا�ضتقاللها 
عام 1990، قبل اأن ت�ضبح ع�ضً�ا 
يف ال��ن��ات��� واالحت�����اد االأوروب������ي يف 
احلادي  ال��ق��رن  م��ن  االأول  العقد 

والع�ضرين.
    ت��ق��دم��ه��ا ال�����ض��ل��ط��ات ك��ن���ع من 
ميثل  الرو�ضية”،  ك���ن��غ  “ه�نغ 

رو�ضية  ط���ائ���رة  م���ع حت��ل��ي��ق  ق�����ة 
الليت�اين،  اجل����ي  امل��ج��ال  داخ���ل 

يبدو يل اأكرث احتماال«.
   ويف م�اجهة التهديدات اللفظية 
ي��ت��اأخ��ر رد فعل  م��ن م������ض��ك���، مل 
املع�ضكر الغربي ط�ياًل. وقد اأو�ضح 
االأوروبية  ال��دب��ل���م��ا���ض��ي��ة  رئ��ي�����س 
“ليت�انيا مل  اإن  ب���ري��ل،  ج���زي��ب 
تتبنى اأي قي�د اأحادية اأو وطنية”، 
عق�بات  “تطبق  ك���ان���ت  ل��ك��ن��ه��ا 
يف  فقط”.  االأوروب����������ي  االحت�������اد 
با�ضم  املتحدث  اأع��اد  التايل،  الي�م 
ال��دب��ل���م��ا���ض��ي��ة االأم���ري���ك���ي���ة، نيد 
دعمه  تاأكيد  جانبه،  م��ن  براي�س، 
ل��ف��ي��ل��ن��ي������س، م���ع احل���ر����س على 
“ال�ضارم”  ب��ال��ت��م�����ّض��ك  ال��ت��ذك��ر 
لل�اليات املتحدة باملادة 5 للحلف 
االأطل�ضي: هج�م على دولة حليفة 

ه� هج�م على اجلميع«.
»م�ضعى لتخ�يف دول البلطيق«

الرو�ضي  ال���غ���زو  ب���داي���ة  م��ن��ذ      
الأوكرانيا، ظهرت ليت�انيا ك�احدة 
حما�ضة.  كييف  م�ؤيدي  اأك��رث  من 
االأ�ضلحة  ���ض��ح��ن��ات  ج���ان���ب  اإىل 
الهج�م  قبل  ب��داأت  -التي  املعتادة 
-كانت  ف��راي��ر   24 يف  ال��رو���ض��ي 
تعلن  اأوروب��ي��ة  دول��ة  اأول  ليت�انيا 
الغاز  م��ن  واردات���ه���ا  �ضت�قف  اأن��ه��ا 
اأبريل،   2 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  ال��رو���ض��ي، 
اإ�ضت�نيا  اإل��ي��ه��ا  ت��ن�����ض��م  اأن  ق��ب��ل 
والت���ف���ي���ا. وب���ع���د ي�����م����ني، ق����ررت 
ال�ضفر  ط����رد  ���ا  اأي�������ضً ف��ي��ل��ن��ي������س 
“جرائم احلرب  الرو�ضي رًدا على 
التي  االإن�ضانية”  ���ض��د  وج���رائ���م 
اأوكرانيا،  يف  ب�تني  جي�س  ارتكبها 

من وجهة نظرها.

ع���ل���ى ب���ع���د األ�������ف ك���ي���ل����م���ر من 
كالينينغراد  ت�ضت�ضيف  م��ضك�، 
م���ق���ر االأ������ض�����ط������ل ال����رو�����ض����ي يف 
وه����ي يف م�قع  ال��ب��ل��ط��ي��ق،  ب��ح��ر 
ا�ضراتيجي بني ب�لندا وليت�انيا، 
النات�.  يف  ع�ض�ان  دول��ت��ان  وه��م��ا 
ويف ال�����ض��ي��اق امل��ت��ف��ج��ر ل��ل��ح��رب يف 
نخ�ضى  اأن  ي��ج��ب  ه���ل  اأوك���ران���ي���ا، 
قلب  يف  ج����دي����د  ب��������ارود  ب���رم���ي���ل 

اأوروبا؟
البلطيق:  دول  يرعب  �ضيناري�     
�ض�الكي.  ممر  على  رو�ضي  هج�م 
الذي  االأر�����س  م��ن  ال�ضريط  ه��ذا 
يبلغ ط�له ح�ايل 80 كيل�مًرا، 
بيالرو�ضيا،  ال�����ض��رق  م��ن  وحت����ده 

اأوروب������ا. لقد  اإىل  اجل��ي��ب ج�����ض��را 
على  حدد النات� “ممر �ض�الكي”، 
اأنه هدف حمتمل لب�تني يف حالة 
ه�  “�ض�الكي  ان  ���ض��راع.  ن�����ض���ب 
كعب اأخيل النات�، اأو�ضحت م�ؤخًرا 
زميا،  ام��ي��ل��ي  “الك�ضري�س”  ل���� 
الدولية،  ال��ع��الق��ات  يف  ال��ب��اح��ث��ة 
�ضيف�ضل  رو����ض���ي،  غ���زو  ح���ال  ويف 
الثالث  البلطيق  دول  امل��م��ر  ه��ذا 
االأطل�ضي،  احل��ل��ف  دول  بقية  ع��ن 
و���ض��ي��ج��د ه��������ؤالء اأن��ف�����ض��ه��م على 
جزيرة، حماطة برو�ضيا، وعندئذ 
ال ميكن تقدمي م�ضاعدة النات� اإال 

عن طريق اجل� اأو البحر«.
بامتياز،  ع�ضكرية  منطقة  اإذن،     

ومع ذلك، فاإن احتمال رد ع�ضكري 
ب�ضبب  احتمااًل  اأق��ل  يبقى  رو���ض��ي 
�ضياق  رو���ض��ي��ا يف  ع��ل��ى  خم���اط���ره 
ال�������ض���ع����ب���ات ال����ت����ي ت��ع��ي�����ض��ه��ا يف 

اأوكرانيا«.
ف�ييه،  ت��ي��ب���  ي��ت��ق��ا���ض��م��ه  ح����ذر     
البح�ث  م���ؤ���ض�����ض��ة  يف  ال���ب���اح���ث 
عك�س  “على  اال����ض���رات���ي���ج���ي���ة: 
اأوك����ران����ي����ا، ت���ع���ّد ل��ي��ت���ان��ي��ا ج���زًء 
م���ن ال��ن��ات��� واالحت�����اد االأوروب������ي، 
رو�ضي  �ضكري  عمل  اأي  و���ض��ي���ؤدي 
تعبئة  ت�ضعيد عام من خالل  اإىل 
يف  املتخ�ض�س  ي�ضر  التحالفات، 
اقت�ضادية  البلطيق. عق�بات  دول 
ا�ضتعرا�س  اأو حتى  اأو دبل�ما�ضية، 

الغرب  وم����ن  ل���رو����ض���ي���ا،  امل�����ؤي����دة 
ال�حيد  امل��م��ر  ه����  ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد، 
وليت�انيا.  ب���ل��ن��دا  ي��رب��ط  ال����ذي 
على  ال��رو���ض��ي  ال��ه��ج���م  و�ضي�ضمح 
اأي  بقطع  الرقيقة  املنطقة  ه��ذه 
البلطيق  دول  ب���ني  ب���ري  ات�����ض��ال 
مما  ب�ضرعة،  النات�  يف  وحلفائها 
ي��ع��ّق��د اأي م�����ض��اع��دة ع�����ض��ك��ري��ة يف 

حالة ن�ض�ب �ضراع.
»ال ميكن ا�ضتبعاد اأي �ضيناري�«

اأن نخ�ضى عماًل من  ه��ل يجب     
ه�����ذا ال����ن�����ع م����ن م��������ض���ك����؟ “ال 
يرى  �ضيناري�،  اأي  ا�ضتبعاد  ميكن 
م�ؤ�ض�ضة  رئي�س  ن��ي��ك��رز،  اأول��ي��ف�����س 
التفيا،  ري���غ���ا،  يف  ال��ب��ل��ط��ي��ق  اأم����ن 

برلني، وار�صو، وكوبنه�غن، و�صتوكهومل، ب�لإ�ص�فة اإىل اأرا�صي دول البلطيق، يف مرمى النريان النووية

ممر �ض�اكي نقطة �ضعف احللف االطل�ضي�ض�اريخ ا�ضكندر الرو�ضية من�ض�رة يف املنطقة

تقدمه ال�صلط�ت على اأنه »هونغ كونغ الرو�صية«، ميثل اجليب ج�صرا اإىل اأوروب�

جن�د اإ�ضت�ني�ن ي�ضارك�ن يف مناورات ع�ضكرية مع جن�د النات� الفرن�ضيني والريطانيني يف منطقة تابا

ركزت رو�شيا هناك �شواريخ بالي�شتية متو�شطة 
املـدى قـادرة على حمـل روؤو�س حربيـة نوويـة

هجوم رو�شي على ممر �شوالكي �شيقطع اأي 
ات�شال بّري بني دول البلطيق وحلفائها يف الناتو 
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عربي ودويل
رقعة التظاهرات تت�شع يف الوليات املتحدة رف�شا لإلغاء حق الإجها�س 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اإلغاء  غ��داة  املتحدة  ال�اليات  اأنحاء  يف  االحتجاجات  ت�ا�ضلت 
املحكمة العليا احلق الد�ضت�ري يف االإجها�س ومنحها �ضلطات 
اأو جترميه. وجتمع االآالف ال�ضبت  ال�اليات �ضالحية تقنينه 
اأمام مبنى املحكمة العليا يف وا�ضنطن للي�م الثاين ت�اليا �ضد 
قرار اأعلى هيئة ق�ضائية يف البالد. وُن�ضرت ح�اجز يف حميط 
العل�م  وقالت طالبة  ال�ضرطة.  ال��ذي و�ضع حتت حماية  املقر 
ال  اأم�س  ح�ضل  “ما  عاما   19 البالغة  �ضتاغر  ميا  ال�ضيا�ضية 
ميكن و�ضفه وه� مثر لال�ضمئزاز”، م�ضيفة “ال يج�ز اإجبار 
عن  مدافع�ن  هتف  وبجانبها  اأم���ا«.  ت�ضبح  اأن  على  ام���راأة  اأي 
و”ج�ضدي،  االإجها�س االختياري “ف�ضل الدين عن الدولة”، 

خ����ي����اري«. ل��ك��ن يف ح���ني اأث������ار ق�����رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا غ�ضب 
التقدميني، رّحب به خ�ض��ضا اليمني املتدّين. وال�ضبت جتّمع 
ع�ضرات من معار�ضي االإجها�س االختياري اأمام مقر املحكمة. 
وقالت �ضافانا كريفن النا�ضطة يف جمعية “اليف اأك�ضن غروب” 
املناه�ضة لالإجها�س االختياري “اأوؤمن بقد�ضية احلياة الب�ضرية 
“احلياة تبداأ يف الرحم، احلياة تبداأ مع  م�ضيفة  وكرامتها”، 
احلمل«. يف ل��س اأجنل�س تظاهر مئات املدافعني عن االإجها�س 
االختياري، وُيت�ّقع اأن ت�ضهد مدن اأخرى حتّركات احتجاجية. 
داك�تا  و�ضاوث  مي�ض�ري  يف  االإجها�س  عيادات  اأغلقت  وبينما 
التي  ال�اليات  تعهدت  االأخ��رى،  تل�  واح��دة  اأب�ابها  وج�رجيا 
يحكمها الدمي�قراطي�ن مثل كاليف�رنيا وني�ي�رك م�ا�ضلة 
اإجراء العمليات على اأرا�ضيها. انطلقت االحتجاجات مع اإلغاء 

املحكمة العليا حكمها ال�ضادر عام 1973 يف الق�ضية املعروفة 
ق�ضاتها  غالبية  اع��ت��ر  ب��ع��دم��ا  وذل���ك  واد”  ���ض��د  “رو  ب��ا���ض��م 
اأم��ا الرئي�س ج�  اأ�ضا�س له على االإط��الق«.  “ال  اأن  املحافظني 
ماأ�ض�ي”،  “خطاأ  اأن��ه  معترا  بالقرار  ف���را  ن��دد  ال��ذي  بايدن 
فقال ال�ضبت قبل اأن يت�جه اإىل اأوروبا اإنه يعلم “كم ه� م�ؤمل 
ومدّمر هذا القرار لكثر من االأمركيني«. كان الرئي�س دعا 
اجلمعة االأمركيني اإىل الدفاع عن احلق يف االإجها�س، خالل 
الثاين- ت�ضرين  يف  للك�نغر�س  الن�ضفي  التجديد  انتخابات 

ن�فمر. يف والية مي�ض�ري التي حظرت االإجها�س ف�ر �ضدور 
القرار بدون ا�ضتثناء حاالت احلمل الناجتة من االغت�ضاب اأو 
اآخر  خ��ارج  ل�ي�س  �ضانت  يف  متظاهرون  جتمع  القربى،  �ضفاح 

عيادة لالإجها�س يف ال�الية.

احل�ض�ل  يف  اأ�ضب�ع  قبل  م��اك��رون 
و�ضيتعني  املطلقة  االأغ��ل��ب��ي��ة  على 
اأخرى  اأط���راف  م��ع  التعامل  عليه 
يف التزام غر م�ضب�ق بالن�ضبة له.
اأ�ضعفته  ال������ذي  ج����ن�������ض����ن  اأم������ا 
غيت”،  “بارتي  احلفلة  ف�ضيحة 
مقعدين  حزبه  خ�ضارة  �ضهد  فقد 
يف ان���ت���خ���اب���ات ف��رع��ي��ة وي���ب���دو يف 

ماأزق.

  •• قلعة اإملاو-اأ ف ب

يعقد قادة دول جمم�عة ال�ّضبع يف 
قلعة اإملاو مبقاطعة بافاريا بجن�ب 
اأم�س االأح��د يف  ب��داأت   اأملانيا، قمة 
وق��ٍت يعي�س العامل اأزم��ة ب��دءا من 
احل��رب يف اأوك��ران��ي��ا م���رورا باملناخ 

و�ض�ال اإىل االأمن الغذائي.
ال�ضرطة  رج���ال  م��ن  اآالف  ون�����ض��ر 
ت�ضتمّر  التي  القمة  اأم��ن  ل�ضمان 
ال���ث���الث���اء يف جم��ّم��ع فاخر  ح��ّت��ى 
ع��ن��د ���ض��ف��ح اجل����ب����ال. وع���ل���ى ُبعد 
نح� مئة كيل�مر من املكان، �ضار 
اآالف املتظاهرين ال�ضبت يف �ض�ارع 
اأق�ى  ب��ع��م��ٍل  للمطالبة  م��ي���ن��ي��خ، 
ت�ضجيل  دون  م���ن  امل���ن���اخ  ل�����ض��ال��ح 

ح�ادث ُتذكر.
غر  اإمل���او  لقلعة  ال�ضاحر  وامل���ق��ع 
النم�ض�ّية  احل����دود  ع��ن  ال��ب��ع��ي��دة 
ال�ضبعة  ال����دول  ل��زع��م��اء  ���ض��ُي���ّف��ر 
غر  جميلة  �ض�ر  التقاط  اإم��ك��ان 
اأّن���ه���ا ل���ن ُت��ن�����ض��ي ال���ع���امل االأزم�����ات 

املتعّددة التي يعي�ضها حالًيا.

الأوكرانيا  الدعم  ا�ضتمرار  �ضيك�ن 
ال��رو���ض��ي على  ال��ت��ي دخ��ل الهج�م 
اأرا�ضيها �ضهره اخلام�س، يف �ضلب 
وكذلك  ال�ضبع،  جمم�عة  اجتماع 
على راأ�س جدول اأعمال قّمة حللف 
�ضمال االأطل�ضي )نات�( �ضُتعَقد على 
مدى ي�مني يف مدريد اعتبارا من 

28 حزيران-ي�ني�.
اأوالف  االأمل������اين  امل�����ض��ت�����ض��ار  وذّك�����ر 
بالده  ت�ضت�ضيف  ال���ذي  �ض�لت�س 
قّمة جمم�عة ال�ضبع، هذا االأ�ضب�ع 
�ضيتطّلب  اأوك����ران����ي����ا  دع�����م  ب�������اأّن 
بعيدين”  زلنا  م��ا  الأّن��ن��ا  “مثابرًة 
بني  �ضالم  مفاو�ضات  ح�ض�ل  عن 

كييف وم��ضك�.
العام  م���ن ج��ه��ت��ه، ح�����ّذر االأم������ني 
للحلف االأطل�ضي ين�س �ضت�لتنرغ 
قد  اأوك���ران���ي���ا  يف  احل����رب  اأّن  م���ن 

ت�ضتمّر “�ضن�ات«.
اأّما الرئي�س االأوكراين ف�ل�دمير 
ُي��خ��اط��ب قادة  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي ال����ذي 
جم���م����ع���ة ال�����ض��ب��ع االث����ن����ني عر 
ال���ف���ي���دي����، ف�����ض��ُي��ط��ال��ب جم������ّدًدا 

اإىل عدم  ال�����ض��ب��ع  ق����ادة جم��م���ع��ة 
حمّذًرا  اأوكرانيا”،  عن  “التخّلي 
كييف.  دع���م  يف  “تراٍخ”  اأّي  م��ن 
اقت�ضادّية  م�ضاعدات  ع��ن  واأع��ل��ن 

اإ�ضافّية لكييف.
غر اأّن البيت االأبي�س نفى وج�د 
االإط�����ار،  ه���ذا  ت�����راٍخ غ��رب��ي يف  اأّي 
وقال كربي “مل ن�ضهد ت�ضّدعات 
و�ضق�ًقا” داخل احللف االأطل�ضي.

الكبر  اخلف�س  ُي���درج  اأن  يت�قع 
يف �ضحنات الغاز من قبل م��ضك�، 
اإىل  الغربيني  ح�ضب  يهدف  ال��ذي 
الت�ضبب باأزمة طاقة يف اأوروبا قبل 
على  الت�تر  �ضي�ض�ده  �ضتاء  ف�ضل 
االأرج���ح، على راأ����س ج��دول اأعمال 

املناق�ضات اعتبارا من االأحد.
ال�ضبع  ال�����������دول  ق���������ادة  وي�������ب�������داأ 
حمادثاتهم بجل�ضة ح�ل االقت�ضاد 
ال��ع��امل��ي ال���ذي ي��ع��اين م��ن ت�ضخم 
بارتفاع  مت�ضارع مرتبط خ�ض��ضا 
الغذائية.  وامل�����اد  ال��ط��اق��ة  اأ���ض��ع��ار 
اإندوني�ضيا  م�������ض���ارك���ة  وت����ه����دف 
اإفريقيا  والهند وال�ضنغال وجن�ب 

اإىل  ث���ق���ي���ل���ة  اأ����ض���ل���ح���ة  ب�����اإر������ض�����ال 
على  ال��رو���س  �ضيطرة  ب��ع��د  ب���الده 

�ضيفرودونيت�ضك )�ضرق(.
حللفائه  ُيظهر  اأن  ب��اي��دن  وي��ري��د 
والت�ضّدي  رو����ض���ي���ا  م���ق���ارع���ة  اأّن 
وغر  متكامالن  ه��دف��ان  لل�ضني 
من�ّضق  ق���ال  ح�ضبما  م��ت��ع��ار���ض��ني، 
البيت  يف  اال�ضراتيجي  الت�ا�ضل 

االأبي�س ج�ن كربي.
م��ن جهته، اأّك���د م�����ض���ؤول رف��ي��ع يف 
جمم�عة  قّمة  اأّن  االأبي�س  البيت 
اإىل  ���ل  ت���ت��������ضّ اأن  ي���ج���ب  ال�����ض��ب��ع 
ملم��ضة  م��ق��رح��ات  “جمم�عة 
لزيادة ال�ضغط على رو�ضيا واإظهار 

دعمنا اجلماعي الأوكرانيا«.
ومل ُيحدد امل�ض�ؤول بالتف�ضيل هذه 
االإجراءات املحتملة، بينما اتخذت 
م��ن قبل قرارات  ال��غ��رب��ّي��ة  ال���دول 
العق�بات  م��ن  ع��ّدة  ج���ان��ب  ب�ضاأن 
الرو�ضي  ال���رئ���ي�������س  ن���ظ���ام  ����ض���ّد 

فالدمير ب�تني.
ال�زراء  رئي�س  دعا  القمة،  وع�ضية 
ج�ن�ض�ن  ب����ري�������س  ال���ري���ط���اين 

حاكم  م���الح���ق���ة  اإىل  اإ������ض�����ارة  يف 
م�ضرف لبنان ريا�س �ضالمة الذي 
عمدت الق�ى االأمنية اإىل مداهمة 
اإط��ار حتقيق ق�ضائي يف  منزله يف 

مزاعم اإ�ضاءة �ضل�ك وف�ضاد.
و���ض��الم��ة، ال����ذي ك���ان ُي��ح��ت��ف��ى به 
م�قف  يف  ماليا،  �ضاحرا  باعتباره 
وتتم   2019 ع����ام  م��ن��ذ  دف���اع���ي 
مالحقته يف بروت وبع�س الدول 
القا�ضية  واأ�����ض����درت  االأوروب����ي����ة. 
غادة ع�ن مذكرة اال�ضتدعاء بحقه 

يف وقت �ضابق من العام احلايل.
وللبطريرك الراعي، راأ�س الكني�ضة 
رئي�س  ب��ضفه  نافذ  دور  املارونية، 
اأكر الط�ائف امل�ضيحية يف لبنان، 
ال�����ض��ل��ط��ة ط�ائفه  ت��ت��ق��ا���ض��م  ح��ي��ث 
واالإ�ضالمية  امل�ضيحية  الرئي�ضية 

والدرزية.
اال�ضتحقاقات  الراعي  وا�ضتعر�س 
ال�����ت�����ي ي���ن���ب���غ���ي ع����ل����ى احل���ك����م���ة 
االأربعة  االأ���ض��ه��ر  اجل��دي��دة خ��الل 
معاناة  ت��خ��ف��ي��ف  وم��ن��ه��ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
االأو�ضاع  ل�ضبط  اقت�ضاديا  النا�س 
االأمنية واإحياء التحقيق الق�ضائي 

املجمد يف انفجار مرفاأ بروت.
انفجار  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ي��ح��رز  ومل 
ال���راب���ع من  اأدى يف  ال���ذي  امل���رف���اأ، 
 2020 ال��ع��ام  اآب م��ن  اأغ�����ض��ط�����س 
اإىل مقتل اأكرث من 200 �ضخ�س 
وا���ض��ع يف بروت،  دم��ار  وت�ضبب يف 
ت��ق��دم��ا ي��ذك��ر و���ض��ط م��ق��اوم��ة من 
بنف�ذ  ت��ت��م��ت��ع  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة  ف�����ض��ائ��ل 
ك��ب��ر. وت��ق���ل ج��م��اع��ة ح���زب اهلل 
اإن  اأم��ل  حركة  ال�ضيعية  وحليفتها 
القا�ضي طارق بيطار الذي يت�ىل 

اإدارة التحقيق منحاز وم�ضي�س.
عجز  “اإذا  ال���ب���ط���ري���رك  وق�������ال 
فاإنا  يظهر،  م��ا  على  ال�ضيا�ضي�ن، 
ن��ن��ادي م��ن ج��دي��د مب���ؤمت��ر دويل 
بعد  مر�ضه  ملعاجلة  بلبنان  خا�س 

ت�ضخي�ضه بجراأة و�ضجاعة«.

••بريوت-رويرتز: 

دعا البطريرك املاروين الكاردينال 
ب�ضارة بطر�س الراعي، اأكر رجال 
ال���دي���ن امل�����ض��ي��ح��ي يف ل���ب���ن���ان،اإىل 
حك�مة  ت�������ض���ك���ي���ل  يف  االإ��������ض�������راع 
وط��ن��ي��ة ل��ك��ي ي��ت��م ال��رك��ي��ز ف�را 
رئا�ضة  النتخابات  التح�ضر  على 
اأن جترى قبل  يتعني  التي  البالد 
انتهاء والية رئي�س البالد اأي قبل 

نهاية اأكت�بر ت�ضرين االأول.
وكان الرئي�س مي�ضال ع�ن قد كلف 
االأعمال  ت�ضريف  حك�مة  رئي�س 
ميقاتي،  جنيب  ال�ضني  امللياردير 
الذي �ضبق اأن �ضغل من�ضب رئي�س 
بت�ضكيل  م������رات،  ث����الث  ال���������زراء 
عملية  وه������ي  ج�����دي�����دة  ح���ك����م���ة 
ت�����ض��ت��م��ر ع������ادة الأ����ض���ه���ر م����ع قيام 
الف�ضائل ال�ضيا�ضية بت�زيع االأدوار 

يف احلك�مة وخارجها.
بني  االنق�ضامات  اح��ت��دام  مع  لكن 
فمن  ل��ب��ن��ان،  يف  احل��اك��م��ة  النخبة 
املت�قع على نطاق وا�ضع اأن ي�اجه 
ميقاتي م�ضكالت جمة اأمام ت�ضكيل 
احلك�مة مما �ضيمدد فرة ال�ضلل 
مت  اإ���ض��الح��ات  ويق��س  ال�ضيا�ضي 
النقد  �ضندوق  مع  عليها  االت��ف��اق 
م�ضاعدات  على  للح�ض�ل  ال��دويل 

مالية.
الراعي يف عظة  البطريرك  وق��ال 
نطالب  ج��دي��د  م���ن  “اإنا  االأح�����د 
حك�مة  ت�����ض��ك��ي��ل  يف  ب�����االإ������ض�����راع 
اإليها،  ال����ب����الد  حل���اج���ة  وط���ن���ي���ة 
ول��ك��ي ي��رك��ز االه��ت��م��ام ف����را على 
اإنقاذي  رئي�س  التح�ضر النتخاب 
ل��ل��ج��م��ه���ري��ة. ف���ال ت��ف�����ض��ر الأي 
اإلهائنا  �ض�ى  الت�ضكيل  يف  ت��اأخ��ر 
الد�ضت�ري.  اال�ضتحقاق  ه��ذا  ع��ن 
ووطني  وج��ي��ه  �ضبب  اأي  ي���ج��د  ال 
احلك�مة  ت�����ض��ك��ي��ل  دون  ي����ح�����ل 

وانتخاب الرئي�س اجلديد«.

االأطراف  “جميع  ال��راع��ي  ونا�ضد 
ب����اأن ت��ت��ع��اون م��ع ال��رئ��ي�����س املكلف 
بهذه  تليق  ���ض��روط ال  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
يت�ضع  وال  ال���دق���ي���ق���ة،  امل����رح����ل����ة 
تعزيز  يف  ت�ضاهم  وال  ل��ه��ا،  ال���ق��ت 
ال���ح��دة ال���ط��ن��ي��ة و���ض���رة لبنان 
الرئي�س  العامل. وننتظر من  اأمام 
حك�مة  ت�ضكيل  ب��امل��ق��اب��ل،  امل��ك��ل��ف، 
ع��ل��ى م�����ض��ت���ى االأح�������داث، ت�ضجع 
امل�ضاركة  ع��ل��ى  ال���ط��ن��ي��ة  ال���ق����ى 
والنزعة  ال�����ض��رع��ي��ة  وت��ع��زز  ف��ي��ه��ا، 
البالد  يف  واال�ضتقاللية  ال�ضيادية 

وجتاه اخلارج«.
اأن  و�ضيا�ضي�ن  حم��ل��ل���ن  وي��ت���ق��ع 
احلك�مة  ت�����ض��ك��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ت�����زداد 
يل�ح  الذي  ال�ضراع  ب�ضبب  تعقيدا 
يف االأف��ق ب�ضاأن من �ضيخلف ع�ن، 
امل���اروين  امل�ضيحي  ال��دول��ة  رئي�س 
عندما  اهلل،  ح���زب  م���ع  امل��ت��ح��ال��ف 
اأكت�بر   31 يف  والي����ت����ه  ت��ن��ت��ه��ي 

ت�ضرين االأول.
امل�ضتمر  االقت�ضادي  االنهيار  اأدى 

اآخر مرة يف �ضبتمر اأيل�ل.
ال����ق�����ات  ح������زب  اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة 
اللبنانية، فاإن التيار ال�طني احلر 
امل�ضيحي املتحالف مع حزب اهلل مل 
ي�ضم اأحدا لرئا�ضة احلك�مة بينما 
كتلتي  م��ن  ميقاتي  ت�ضمية  مت��ت 
ال�ضيعيتني  اأم��ل  حزب اهلل وحركة 
ال�ضنة  ال���ن����اب  م���ن  وح��ل��ف��اوؤه��م��ا 

باالإ�ضافة اإىل بع�س امل�ضيحيني.
ل�  ن��ت��م��ن��ى  “كنا  ال����راع����ي  وق������ال 
املكلِف،  �ضاركت يف ت�ضمية الرئي�س 
امل�����ض��م��ى، ���ض��رائ��ح نيابية  اأي����ا ي��ك��ن 
اإيجابي  ب��ف��ع��ل  ل���ت���رج���م،  اأو�����ض����ع 
التي  ال�كالة  وميثاقي،  ود�ضت�ري 
اأ�ضابيع  منذ  ال�ضعب  اإياها  منحها 
اأن اال�ضت�ضارات هي  قليلة، ال�ضيما 
“هذه  اأن  اإىل  واأ����ض���ار  اإل���زام���ي���ة«. 
عمر  من  الباقية  االأرب��ع��ة  االأ�ضهر 
اأن تخ�ض�س خلف�س  العهد، يجب 
والكيدية  واالن��ت��ق��ام  احلقد  ن�ضبة 
الب�لي�ضية  الق�ضائية  وامل��ط��اردات 
التي مل ياألفها املجتمع اللبناين” 

منذ نح� ثالث �ضن�ات اإىل فقدان 
ال���ل���رة اأك����رث م���ن 90 ب��امل��ئ��ة من 
النظام  الفقر و�ضل  قيمتها وزيادة 
امل�دعني  اأم�������ال  وجت��م��ي��د  امل����ايل 
ج�����راء اأ�����ض�����اأ اأزم������ة م��ن��ذ احل���رب 
بني  رح���اه���ا  دارت  ال���ت���ي  االأه���ل���ي���ة 

عامي 1975 و1990.
ينتخب  ال�������ذي  ال�����رمل�����ان،  وب�������دا 
ب�ضدة  منق�ضما  اجل��دي��د،  الرئي�س 
ال��ع��ام��ة التي  ع��ق��ب االن���ت���خ���اب���ات 
اإذ فقد  امل��ا���ض��ي،  ال�����ض��ه��ر  اأج���ري���ت 
اأغلبيتهم  وح���ل���ف���اوؤه  اهلل  ح����زب 
ال�������اف������دون اجل�������دد ذوو  وح����ق����ق 
العقلية االإ�ضالحية مكا�ضب ق�ية 
اللبنانية  ال���ق����ات  ح���زب  وح�����ض��ل 
ال�ضع�دية  م���ن  امل���ق���رب  امل�����ض��ي��ح��ي 

على مقاعد اأكرث.
اجلديد،  ل��ل��م�����ض��ه��د  ان��ع��ك��ا���س  ويف 
من  ينحدر  ال��ذي  ميقاتي،  ح�ضل 
على  ال�ضمالية،  طرابل�س  مدينة 
ن��ح��� 20 ���ض���ت��ا اأق���ل مم��ا ح�ضل 
عليه عندما ُعني رئي�ضا لل�زراء يف 

واالأرجنتني، وهي اقت�ضادات نا�ضئة 
معر�ضة ب�ضكل خا�س خلطر نق�س 
اإىل  القمة  املناخ، يف  واأزم��ة  الغذاء 
هذه  على  م�ضركة  ردود  �ضياغة 

التحديات.
وتت�قع اجلهات الفاعلة يف جمال 
من  ملم��ضا  ت��ق��دم��ا  اأي�����ض��ا  امل��ن��اخ 
ال�������ض���ب���ع، مب����ا يف ذلك  جم���م����ع���ة 
ب�ضكل  للتخل�س  “التخطيط” 

كامل من ال�ق�د االأحف�ري.
بلقاءات  اجل��ل�����ض��ات  و���ض��ت�����ض��ت��ك��م��ل 
االأحد باجتماع  ثنائية تبداأ �ضباح 
وج�  �ض�لت�س  اأوالف  االأمل���اين  بني 
ب��اي��دن ال��ل��ذي��ن ي���اج��ه ك��ل منهما 

م�اقف �ضعبة يف بلده.
�ضهد امل�ضت�ضار االأملاين انخفا�ضا يف 
�ضعبيته يف االأ�ضهر االأخرة ب�ضبب 
ع��دم اإظ��ه��اره دع��م��ا ق���ي��ا لكييف. 

ال�ضبع  جمم�عة  على  ي��ع���ل  وه��� 
اأملانيا  يف  ����ض����رت���ه  ل��ت��ل��م��ي��ع  ه����ذه 

وخارجها.
اأم���ا ب��اي��دن ف��ي���اج��ه اأم��رك��ا اأكرث 
املحكمة  طعنت  اأن  ب��ع��د  انق�ضاما 
بلد  ، يف  االإج��ه��ا���س  العليا يف ح��ق 
ارت��ف��اع معدالت  ب�ضدة م��ن  ي��ع��اين 

الت�ضخم.
واأخفق نظره الفرن�ضي اإميان�يل 

على وقع حرب اأوكراني� واملن�خ والأمن الغذائي 

قادة جمموعة ال�شبع يبحثون يف اأزمات العامل

البطريرك املاروين يف لبنان يدعو ال�شيا�شيني اإىل �شرعة ت�شكيل حكومة وطنية 

•• وا�صنطن-وكاالت

اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  �ض�ؤون  حملل  اعتر 
اإيران  اأن  االأمريكي ب�بي غ��س  “بل�مرغ”  يف م�قع 
هي امل�ضتفيد االأول من ان�ضحاب زعيم التيار ال�ضدري 
العراق،  يف  ال�ضيا�ضية  العملية  م��ن  ال�����ض��در  م��ق��ت��دى 
املتاعب  الإث���ارة  ورق��ة  ال��ع��راق  ت�ضتخدم  “اأن  ميكنها  اإذ 
لل�اليات املتحدة وحلفائها يف ال�ضرق االأو�ضط يف حال 

ف�ضل الت��ضل التفاق ن�وي«.
ُينذر  ���ض��اخ��ن��اً  �ضيفاً  ي���اج��ه  ال��ع��راق  اأن  غ������س  وك��ت��ب 
اإذ  والعامل،  املنطقة  على  واأمنية  اقت�ضادية  بتداعيات 
الع�دة  ه��ي  ال�ضدر  الن�ضحاب  املرّجحة  “النتيجة  اإن 
عام  اأواخ��ر  يف  بالبالد  ع�ضفت  التي  االحتجاجات  اإىل 
�ضتك�ن  امل��رة  لكنها هذه   ،2020 واأوائ��ل عام   2019
“ال�ضدر  اأن  اإىل  ذل��ك  ال�ضبب يف  وع��زا  اإرب���اك���اً«.  اأك��رث 
ت�ضكيل  يف  ف�ضلهم  بعد  ب��االإح��ب��اط  م�ضاب�ن  واأن�����ض��اره 
احلك�مة رغم ف�زهم باأغلبية االأ�ض�ات يف االنتخابات 
العملية  ب����اأن  ي�����ض��ع��رون  اأن��ه��م  اإىل  م�����ض��ًرا  العامة”، 
لل�ضارع  النزول  اإىل  “خذلتهم مما �ضيدفعم  ال�ضيا�ضية 

الإظهار ق�تهم«.
بت�ضريح  ال�ضدر  “قيام  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
من  العديد  اأن  اإال   ،2008 ع��ام  ر�ضمياً  املهدي  جي�س 
يف  وخطرين”.  ومنّظمني  م�ضّلحني  زال���ا  ما  اأن�ضاره 

لديهم  اإي���ران،  من  املدع�مني  “خ�ض�مه  ف��اإن  املقابل، 
اأن يتطّ�ر ال�ضراع  ا وميكن  اأي�ضً ميلي�ضيات خا�ضة بها 
م��رك��زي��ة �ضعيفة  ح��ك���م��ة  ظ���ل  م�����ض��ّل��ح، يف  ن����زاع  اإىل 

�ضُتحاول جتّنب التدخل يف اأي �ضراع داخلي«.
واأ�ضاف اأنه على الرغم من اأن هذا يعني اأن العراقيني 
بات�ا ي�اجه�ن م�ضتقباًل “قامتاً” واحتماالت باندالع 
م�اجهات دامية يف ال�ض�ارع، اإال اأن هذه امل�اجهات تنذر 
اأن  “الذي ال يريد  العاملي  بالن�ضبة لالقت�ضاد  باالأ�ض�اأ 
يرىاأي هزة يف ثاين اأكر منتج للنفط يف منظمة اأوبك 

بالتزامن مع ارتفاع اأ�ضعار النفط«.
رئي�س  يتمّكن  اأن  يف  ف��ق��ط  ي��اأم��ل  ال��غ��رب  اأن  واأ����ض���اف 
البنية  ت���اأم���ني  ال��ك��اظ��م��ي م���ن  احل���ك����م���ة م�����ض��ط��ف��ى 
خط�ط  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  ال���ع���راق،  يف  للنفط  التحتية 
االإم�����داد م��ف��ت���ح��ة، اإذا ان��دل��ع االق��ت��ت��ال ال��ط��ائ��ف��ي يف 
املحافظات اجلن�بية التي يهيمن عليها ال�ضيعة، والتي 
اأن  غ������س  واأو���ض��ح  ال��ب��الد.  احتياطيات  غالبية  مت��ّث��ل 
اإدارة الرئي�س ج� بايدن ت�اجه خطراً مزدوجاً، اإذ من 
ال�ا�ضح اأن اأي خ�ضارة يف االإمدادات العراقية �ضتقّ��س 
اأن  كما  اخل���ام.  النفط  �ض�ق  لتهدئة  املبذولة  اجل��ه���د 
جي��ضيا�ضية  حلظة  يف  اإي���ران  يقّ�ي  ال�ضدر  ان�ضحاب 
اإىل  واح����د  وق���ت  يف  ال��رئ��ي�����س  ي�ضعى  ع��ن��دم��ا  ح�ضا�ضة 
التفاو�س على اتفاق ن�وي مع اجلمه�رية االإ�ضالمية 

مع طماأنة جرانها العرب باأنه ال داعي للقلق.

اإيران امل�صتفيد الأول من الأزمة

الفو�شى ال�شيا�شية يف العراق..�شداع اآخر لبايدن

هكذا ت�شبب موؤمتر يف اندلع حرب فيتنام •• عوا�صم-وكاالت

احت�ضنت  ال��ب��اردة،  احل��رب  يف خ�ضم 
ال�����ض���ي�����ض��ري��ة �ضنة  م��دي��ن��ة ج��ن��ي��ف 

بالهند  الفرن�ضية  امل�ضتعمرة  مناطق  م�ضتقبل  لتحديد  م�ؤمترا   1954
ال�ضينية و�ضبه اجلزيرة الك�رية، التي عا�ضت طيلة اأكرث من 3 �ضن�ات على 

وقع حرب طاحنة، اأ�ضفرت عن �ضق�ط ماليني القتلى.
واأثناء هذا امل�ؤمتر، ت�ضابق املع�ضكران ال�ضرقي والغربي ل�ضمان م�ضاحلهما 
وك�ري�ن،  و���ض���ف��ي��ت  اأم��رك��ي���ن  دب��ل���م��ا���ض��ي���ن  ن��اق�����س  وبينما  باملنطقة. 
اآخرون من فرن�ضا  الك�رية، اجته  االأزمة  �ضمالي�ن وجن�بي�ن، و�ضيني�ن 
وفيتنام وال�ضني ال�ضعبية وال�اليات املتحدة االأمركية وبريطانيا واالحتاد 

ال�ض�فيتي للتفاو�س ح�ل م�ضتقبل الهند ال�ضينية الفرن�ضية.

فيتن�م على ط�ولة املف�و�ص�ت
ما بني ي�مي 26 ني�ضان-اأبريل و20 مت�ز-ي�لي� 1954، اأقبل ممثل�ن 
عن الق�ى العاملية الكرى على مدينة جنيف ال�ض�ي�ضرية ملناق�ضة العديد 
الدامي  القتال  الك�رية، مثل  للحرب  واإ�ضافة  باآ�ضيا.  العالقة  امل�ضائل  من 
ال�ضي�عي  بقيادة  الفيتناميني،  والق�ميني  الفرن�ضي  االحتالل  ق�ات  بني 
ه� ت�ضي منه )Ho Chi Minh(، اأحد اأهم امل�ضائل التي و�ضعت على 

طاولة املفاو�ضات. اإىل ذلك، اأرهقت ق�ضية هذه املنطقة ال�ضلطات الفرن�ضية 
التي عانت من التبعات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية.

الثانية، منحت  باآ�ضيا عقب احلرب العاملية  اإنهاء اال�ضتعمار االأجنبي  فمع 
للبقاء  املقابل  يف  واجت��ه��ت  والو����س  كمب�ديا  م��ن  لكل  اال�ضتقالل  فرن�ضا 
الق�ات  وج����د  ت���ا���ض��ل  �ضد   1946 ال��ع��ام  منذ  انتف�ضت  ال��ت��ي  بفيتنام، 

الفرن�ضية على اأرا�ضيها.
االأمركية فرن�ضا �ضد ق�ات  املتحدة  ال�اليات  الفرة، دعمت  واأثناء هذه 
ه� ت�ضي منه مل�اجهة اإمكانية ت��ضع التيار ال�ضي�عي باآ�ضيا يف حال انت�ضار 
بيان  ديان  الفرن�ضيني مبعركة  االأخر وهيمنته على فيتنام. ومع هزمية 
ف� )Dien Bien Phu( ورف�س االأمركيني لطلب فرن�ضي بالتدخل 
اأجندة  على  فيتنام  م�ضاألة  ل��ضع  فرن�ضا  اجتهت  بفيتنام،  مبا�ضر  ب�ضكل 

م�ؤمتر جنيف.

دعم اأمريكي
وقد انطلقت املحادثات ح�ل م�ضاألة فيتنام عقب خ�ضارة الفرن�ضيني لقاعدة 
اآالف   10 األفني من ق�اتهم ووق���ع  دي��ان بيان ف�، تزامناً مع مقتل نح� 

اآخرين يف االأ�ضر. وخالل �ضهر مت�ز-
جنيف  اتفاق  اعتمد   ،1954 ي�لي� 
ر�ضميا. ومع ف�ضله يف اإ�ضدار قرارات 
م�ؤمتر  جنح  الك�رية،  احل��رب  ح���ل 
جنيف يف حتديد م�ضتقبل منطقة الهند ال�ضينية، حيث وافقت فرن�ضا على 
�ضحب جميع ق�اتها من �ضمال فيتنام. اأي�ضا، وافق املجتمع�ن على تق�ضيم 
وجن�بية  �ضمالية  لدولتني  �ضماال،   17 عر�س  خط  م�ضت�ى  عند  فيتنام، 

والتح�ضر النتخابات، بعد عامني، لتحديد رئي�س للبالد وت�حيدها.
�ضرقة  على  م���ؤك��داً  االتفاقية  على  مكرها،  م��ن��ه،  ت�ضي  ه���  وّق���ع  بجنيف، 
من  املدع�مة  فيتنام،  بجن�ب  احلك�مة  رف�ضت  اأي�ضا،  منه.  الن�ضر  ثمار 
رف�س  اأخ��رى،  م�ضينة. ومن جهة  واعترتها  اتفاقية جنيف  بن�د  فرن�ضا، 
االأمركي�ن ما �ضدر عن م�ؤمتر جنيف واعتروه ف�ضيحة وكارثة �ضي�عية 
�ضتعقد  التي  باالنتخابات  منه  ت�ضي  ه�  بف�ز  تيقنهم  مع  تزامناً  باملنطقة 

بعد عامني.
واأم����ام ه���ذا ال������ض��ع، اجت���ه االأم��رك��ي���ن ل��دع��م ظ��ه���ر ح��ك���م��ة مناه�ضة 
لل�ضي�عيني بجن�ب فيتنام. ومع ح�ض�ل نغ� دينه دمي على الرئا�ضة، وافق 
مع  تزامنا  واقت�ضاديا،  ع�ضكريا  اجلن�بية  فيتنام  دع��م  على  االأمركي�ن 
التي  اال�ضطرابات  وبداية   1956 االنتخابات عام  لفكرة  االأخ��رة  رف�س 

اأ�ضفرت عن اندالع حرب فيتنام.

نقل رئي�س الوزراء التون�شي الأ�شبق 
حمادي اجلبايل اإىل امل�شت�شفى  

•• تون�س-اأ ف ب

اأن ت�ىل  ُنقل رئي�س ال���زراء الت�ن�ضي االأ�ضبق حمادي اجلبايل الذي �ضبق 
امل�ضت�ضفى،  اإىل  ال�ضبت  االإ�ضالمي،  النه�ضة  حل��زب  العامة  االأم��ان��ة  اأي�ضا 
اخلمي�س  اجلبايل  الت�ن�ضية  ال�ضرطة  واأوق��ف��ت  حماميه.  اأك��د  ما  بح�ضب 
يف والية �ض��ضة وقد بداأ مذاك اإ�ضرابا عن الطعام. واأو�ضح حماميه زياد 
التزامه  ب�ضبب  ب�ضرعة  تده�رت  “حالته  اأن  بر�س  فران�س  ل�كالة  طاهر 
ال�ضارم باإ�ضرابه عن الطعام دون تناول اأدوية” الأمرا�س القلب وال�ضكري. 
واأ�ضاف اأن ال�ضرطة مل ت�ضلم هذه االأدوية للجبايل على الرغم من �ضماح 

النيابة الأ�ضرته بنقلها اإىل مركز ال�ضرطة.
األقت  “ال�ضرطة  اإن  وق��ال  اجل��ب��ايل.  ت�قيف  اأ�ضباب  املحامي  يك�ضف  ومل 
اإىل  نقله  قبل  �ض��ضة  يف  �ضيارته  يف  ت���اج��ده  اأث��ن��اء  اجل��ب��ايل  على  القب�س 
اأذن  اإم”،  اإف  “م�زاييك  اخلا�ضة  الت�ن�ضية  االإذاع����ة  وبح�ضب  ت���ن�����س«. 
بتهمة  اجلبايل  بت�قيف  العا�ضمة  يف  االإره��اب  ملكافحة  الق�ضائي  القطب 

“اال�ضتباه يف تبيي�س اأم�ال” عر جمعية خرية.
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املال والأعمال
ا�شتعرا�س جهود ال�شيخة فاطمة مبجال متكني املراأة اقت�شاديا يف القمة العاملية للمراأة 

رئي�ضة جمل�س �ضيدات اأعمال االمارات اإىل جانب ع�ض�ات من جمل�س 
 52 ن�ضائية من  650 �ضخ�ضية  اأك��رث من  و  اأعمال االم���ارات،  �ضيدات 
دولة بينهن ن�اب روؤ�ضاء حك�مات و وزيرات وممثالت لهيئات و�ضركات 

ومنظمات حك�مية وغر حك�مية .
الن�ضاء يف جمال  اأم��ام  العاملية  ال�ض�ق  فتح  اإىل  القمة  فعاليات  تهدف    
االأعمال التجارية وتبادل اخلرات واأف�ضل املمار�ضات بني الدول خا�ضة 
خالل جائحة ك�رونا اإ�ضافة اإىل ت�ضريع متكني املراأة اقت�ضاديا واإيجاد 
جانب  اىل   ، ت�اجهها  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  ال�ضعاب  لتذليل  احل��ل���ل 
ت�ضليط ال�ض�ء على التغير املناخي والفر�س املتاحة ل�ضيدات االعمال 
خللق اأ�ض�اق عمل �ضديقه للبيئة وعقد �ضراكات مع ال�ض�ق التايلندي 

واأهمية ا�ضراك ال�ضباب يف العملية التنم�ية.
  و ا�ضتعر�ضت معايل الدكت�رة ميثاء ال�ضام�ضي خالل كلمتها يف القمه 

ال��دول��ة وخارجها،  داخ���ل  تعليمية  ف��ر���س  ت���ف��ر  اأهمها  ال��ع���ام��ل  م��ن 
التدريب  ت�فر  طريق  عن  العمل  وبيئة  والت�ضريعات  الق�انني  ودع��م 
واحللقات النقا�ضية يف احلق�ل وال�ضركات املتخ�ض�ضة ، و مرونة اأوقات 
و  والرفيهية،  وال�ضحية  التعليمية  املرافق  ت�فر  اىل  اإ�ضافة  العمل 
الدعم االإداري مثل ان�ضاء جلنة الت�ازن بني اجلن�ضني وحتفيز امل�ظفات 

من خالل الرقيات ال�ظيفية وزيادة احل�افز.
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضم�  اأن  اإىل  ال�ضام�ضي  الدكت�رة  اأ���ض��ارت 
حتر�س على ت��ضيع نطاق التعاون يف جمال متكني املراأة اقت�ضادياً من 
خالل اإ�ضراك اجلامعات ،واهتمام �ضم�ها بدمج املتف�قات من طالبات 
اجلامعة يف امل��ب��ادرات ال��ه��ادف��ة اىل دع��م ري���ادة االأع��م��ال، م��ع االهتمام 
ال�ضناعي  القطاع  و  العلمي  البحث  يخدم  مبا  وذل��ك  العلمي  بالبحث 

واالقت�ضاد.

•• بانكوك -وام:

ا�ضتعر�ضت معايل الدكت�رة ميثاء بنت �ضامل ال�ضام�ضي وزيرة دولة خالل 
م�ضاركتها يف الدورة ال� 32 من القمة العاملية للمراأة التي ا�ضت�ضافتها 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضم�  جه�د  بانك�ك  التايلندية  العا�ضمة 
رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة 
الرئي�ضة االأعلى مل�ؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية “اأم االمارات” مبجال متكني 

املراأة اقت�ضادياً و خا�ضة قي قطاع النفط والغاز .
 ح�ضر حفل افتتاح القمة التي عقدت حتت �ضعار “خلق الفر�س للن�ضاء 
ومعايل  ك��ض�ف�،  رئي�ضة  عثماين  في�زا  فخامة  اجلديد”  ال���اق��ع  يف 
براي�ت ت�ضان اأوت�ضا رئي�س ال�زراء التايالندي ، و�ضعادة �ضيف عبداهلل 
الع��ضي  فريدة  و�ضعادة  تايلند،  مملكة  لدى  الدولة  �ضفر  ال�ضام�ضي 

بنت  ال�ضيخة فاطمة  �ضم�  و جه�د   ، ع��ام  ب�ضكل  االم���ارات  دول��ة  جه�د 
مبارك “اأم االمارات” يف جمال متكني املراأة اقت�ضادياً وخا�ضة يف قطاع 
ال�ضيخة  �ضم�  كلمتها حتيات  بداية  معاليها يف  نقلت  و  والغاز.  النفط 
فاطمة بنت مبارك و متنياتها للقمة النجاح..م�ضرة اإىل اهتمام �ضم�ها 
بت��ضيع نطاق م�ضاركة املراأة يف كافة القطاعات واالن�ضطة االقت�ضادية، 
اأه��م��ه��ا م��ا يتعلق  امل���ب���ادرات، وم��ن  ال��ع��دي��د م��ن  اإط���الق  وحر�ضها على 
بت�ضجيع التحاق املراأة بقطاع النفط والغاز، و ت�جيهها بت�فر جميع 
الت�ضهيالت امل�ضاندة لها لتمكينها من الت�فيق بني م�ض�ؤولياتها املهنية 
املت�ا�ضلة يف  ال�ضام�ضي اىل عر�س جه�د �ضم�ها  والعائلية.   وتطرقت 
االإدارات  امل��راأة يف كافة القطاعات وجمال�س  ال�ضاأن، ون�ضب ت�اجد  هذا 
تزايدا  ي�ضهد  ال��ذي   ، والغاز  النفط  االع��م��ال، اىل جانب قطاع  وري��ادة 
يف اأعداد الن�ضاء العامالت فيه ، و يع�د هذا التط�ر والزيادة اإىل عدد 

خلل لق�ء عمل جمع نخبة من رج�ل الأعم�ل وممثلني عن القط�ع ال�صي�حي

غرفة ال�شارقة ت�شتعر�س قوة اجلذب ال�شياحي لل�شارقة اأمام وفد اقت�شادي مقدوين

طرق دبي ت�شع اإطار عمل �شامال لال�شتثمار يف بياناتها

الحتاد للطريان ت�شتاأنف رحالتها املبا�شرة بني اأبوظبي وبكني

�شركة الطريان النم�شاوية تلغي 52 رحلة ب�شبب اإ�شابة كوادرها بكورونا

رحلة  “االحتاد للطران”  االإم��ارات. و�ضت�ضّغل  ودولة 
درميالير،   787 ب�ينغ  ط��ائ��رة  م��ن  على  اأ�ضب�عية 
وه���ي اإح����دى ال��ط��ائ��رات االأق����ل ا���ض��ت��ه��الك��اً ل��ل���ق���د يف 
ل�ض�ؤون  الرئي�س  اأول  نائب  درو،  مارتن  واأك��د  ال��ع��امل. 
ا�ضتئناف  اأهمية  للطران  االحت��اد  يف  العاملية  املبيعات 
ا�ضتئناف  اأب�ظبي وبكني، بعد  التجارية بني  الرحالت 
عمليات الناقلة اإىل �ضانغهاي، من�ها ان ع�دة الرحالت 
اجل�ية بني العا�ضمتني �ضتعزز ال�ضراكة اال�ضراتيجية 

ال�ضاملة بني ال�ضني ودولة االإمارات.

ال�ضيافة،  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ال�ضيما  ال��ع��ام��ل��ة،  االأط��ق��م 
واأ���ض��ارت اإىل ح��دوث زي��ادة كبرة يف ع��دد ح��االت االإجازات 
ا�ضتمرار  مع  بالتزامن  ذلك  وياأتي  ال�باء.  ب�ضبب  املر�ضية 
النم�ضا  ك�رونا يف  بفرو�س  االإ�ضابات اجلديدة  زيادة عدد 
 8912 ت�ضجيل  ع��ن  ال�ضحية  اجل��ه��ات  واإع���الن  م���ؤخ��راً، 
 24 ال���  ال�ضاعات  خ��الل  ك���رون��ا،  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ�ضابة 
امل��ا���ض��ي��ة ، وت�����ض��ج��ي��ل ح��ال��ة وف����اة واح�����دة، وارت���ف���اع معدل 
حالة   63915 اإىل  اأي��ام  �ضبعة  الآخ��ر  االأ�ضب�عي  االإ�ضابة 

لكل 100 األف ن�ضمة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ض��ت��اأن��ف االحت�����اد ل��ل��ط��ران رح��الت��ه��ا امل��ب��ا���ض��رة بني 
29 ي�ني� اجل���اري، وهي  اب��ت��داء م��ن  اأب���ظ��ب��ي وبكني 
اأول رحلة ج�ية جتارية دولية تع�د اإىل بكني، بناء على 

الت�جيهات االأخرة للحك�مة ال�ضينية.
واأو�ضحت االحتاد للطران، يف بيان اأم�س، اأن ا�ضتئناف 
ال���رح���الت امل��ب��ا���ض��رة ب��ني ال��ع��ا���ض��م��ت��ني ي��ع��ت��ر اإجن����ازاً 
ال�ضني  بني  ال�ضاملة  اال�ضراتيجية  لل�ضراكة  جديداً 

•• فيينا -وام: 

اأم�س  اإيه”،  ي���  “اإيه  النم�ضاوية  ال��ط��ران  �ضركة  األ��غ��ت 
االأول، 52 رحلة طران ب�ضبب االإجازات املر�ضية مل�ظفني 
م�����ض��اب��ني ب��ف��رو���س ك����رون���ا، واأو����ض���ت ال�����ض��رك��ة الركاب 
الت�جه  ق��ب��ل  امل��ق��ررة  رح��الت��ه��م  ع��ن  م�ضبقاً  باال�ضتف�ضار 
�ضركة  با�ضم  الر�ضمية  املتحدثة  واأرجعت  ام�س.  املطار  اإىل 
اإلغاء الرحالت  الطران النم�ضاوية، ال�ضبب الرئي�س وراء 
اجل���ي��ة اإىل زي���ادة ع��دد االإ���ض��اب��ات ب��ف��رو���س ك���رون��ا بني 

•• دبي-وام:

وامل�ا�ضالت  الطرق  هيئة  انتهت 
يف دبي من و�ضع اإطار عمل �ضامل 
مبا  ب��ي��ان��ات��ه��ا  يف  لال�ض���������تثمار 
دبي  بيانات  قان��������ن  م��ع  ي��ت���اءم 
ب�ضاأن   2015 ل�ض��������نة   26 رق��م 
البيانات  وت���ب���ادل  ن�����ض��ر  ت��ن��ظ��ي��م 
املنبثقة  ال�ضيا�ضات  و  االإم���ارة  يف 
ركيزة  تعزيز  اإىل  الرامية  و  عنه 
اقت�ضاد تناف�ضي معريف قائ�م على 
االب��ت��ك��ار ���ض��م��ن روؤي����ة االإم�����ارات 
قلب  ال��دول��ة يف  ل��ت��ك���ن   2020
املهمة  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ح���الت 
ي�ضهدها  اأن  امل��ت���ق��ع  م���ن  ال��ت��ي 
ال�ضن�ات  م������دى  ع���ل���ى  ال����ع����امل 

القادمة.
املدير  امل�����ظ�����رب،  حم���م���د  وق������ال 
الدعم  التنفيذي لقطاع خدمات 

اأه��������داف م�����ب�����ادرة  ب���ي���ان���ات دبي 
مع  التناغم  حتقيق  �ضعيد  على 
اجلهات املعنية و اال�ضتفادة املثلى 
تب�ضيط  و  ال��ب��ي��ان��ات  ت���ف��ر  م���ن 
اإج�������راءات اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة و 
ودعم  الت�ضغيل،  كلفة  تخفي�س 
عملية اتخاذ القرار لدى اجلهات 

امل�ضتفيدة.
من  ال��ه��ي��ئ��ة  ان���ت���ه���اء  اإىل  ون�������ه 
تنفيذ املرحلة االأوىل من م�ضروع 
البيانات ال�ضخمة بنجاح و الذي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإن�����ض��اء  ت�ضمن 
مل��ن�����ض��ة ال��ب��ي��ان��ات ال�����ض��خ��م��ة مع 
لتخدم  ا�ض�������������تخدام  حالة   20
التابعة  وامل���ؤ���ض�����ض��ات  ال��ق��ط��اع��ات 
للهيئة يف جمال حتليل البيانات 
ال����ق����رار  ات����خ����اذ  وامل���������ض����اع����دة يف 
واال�ضتغالل  العمليات  وتط�ير 

االأمثل للم�ارد.

حماية  م������راع������اة  م�����ع  ال���ه���ي���ئ���ة 
للبيانات  وال�ضرية  اخل�ض��ضية 
تك�ن  امل�����ض��روع  ب��ه��ذا  الهيئة  واإن 
و  ال��دول��ة  يف  حك�مية  جهة  اأول 

املنطقة تنفذ هذا الت�جه.
�ضاأنه دعم  امل�ضروع من  اأن  اأك��د  و 

وت�����ض��ري��ع��ات ق��ان���ن ب��ي��ان��ات دبي 
م��ضحا   2015 عام  يف  ال�ضادر 
يت�ضم������ن  املعن������������ي  امل�ضروع  اأن 
ت�ض���������غيلي  من�����ذج  تط�ي��������ر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ع�����ائ�����دات م���ال���ي���ة من 
ومعارف  ب��ي��ان��ات  ا���ض�����������������������������ت��غ��الل 

اإن  الهيئة  يف  امل�ؤ�ض�ض��������ي  التقني 
هذا االإطار مقدمة مل�ضروع نهائي 
تعظي���������م  خالل���������ه  م���ن  ي��ت��م 
بي���������ع  ع���ر  ال��ه��ي��ئ��ة  اإي���������رادات 
احلك�مية  ل��ل��ج��ه��ات  ب��ي��ان��ات��ه��ا 
�ض�ابط  وف��������������������������ق  اخل���ا����ض���ة  و 

ال�ض�ق  ق�����ض��م  رئ��ي�����س  ال�����ض��ي��خ  ب���ن 
االأوربي يف هيئة االإمناء التجاري 
وال�ضياحي بال�ضارقة، اأهم املق�مات 
اإمارة  بها  تتمتع  التي  ال�ضياحية 
ال�ضارقة، م�ؤكدا اأنها �ضهدت طفرة 
هائلة يف ال�ضن�ات االأخرة يف هذا 
القطاع الهام حيث اأقيمت العديد 
البيئية  ال�ضياحية  امل�����ض��اري��ع  م��ن 
الرائدة،  واال�ضتثمارية  والراثية 
تط�ير  على  ال�ضارقة  عملت  كما 
الي�م  لي�ضم  ال��ف��ن��دق��ي،  ال��ق��ط��اع 
فندقية  م��ن�����ض��اأة   100 م��ن  اأك���رث 
غ���رف���ة،  اآالف   10 م����ن  ب����اأك����رث 
وبفئات خمتلفة من الفنادق، كما 
الفندقي  االإ�ضغال  من  الناجت  بلغ 
العام  م����ن  االأول  ال����رب����ع  خ�����الل 
ملي�ن   120 م��ن  اأك���رث  اجل����اري 
امل�ضاريع  بع�س  م�ضتعر�ضا  دره��م، 
احلي�ية التي مت افتتاحها م�ؤخرا 
ال�ضارقة  ���ض��ف��اري  م�����ض��روع  م��ث��ل 
االأفريقية،  ال��ق��ارة  خ���ارج  االأك����ر 
ب��ي��ئ��ة خم��ت��ل��ف��ة، كما   12 وي�����ض��م 
اأ�ضار اإىل اأن ال�ضارقة متتلك مطار 
دويل �ضيتم العمل على ت��ضعته يف 
العام 2024 لي�ضتقطب اأكرث من 
20 م��ل��ي���ن م�����ض��اف��ر ب���دال م��ن 8 

ملي�ن م�ضافر.
غرفة  وج���ه���ت  ال��ل��ق��اء  خ���ت���ام  ويف 
للم�ضتثمرين  ال���دع����ة  ال�����ض��ارق��ة 
لتعزيز  امل���ق���دون���ي���ة  وال�������ض���رك���ات 
ال�ضارقة،  اأ�����ض�����اق  يف  ت����اج���ده���م 
ذلك من خالل ا�ضتك�ضاف الفر�س 
امل�ضاركة  جانب  اإىل  اال�ضتثمارية 
مركز  ينظمها  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س  يف 
ال��ت��اب��ع للغرفة  ال�����ض��ارق��ة  اإك�����ض��ب��� 
وغرها من االأحداث املتخ�ض�ضة 

التي ت�ضهدها ال�ضارقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

و�ضناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
�ضفارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ض��ارق��ة، 
ج��م��ه���ري��ة ���ض��م��ال م��ق��دون��ي��ا لدى 
التجاري  االإمن���اء  وهيئة  ال��دول��ة، 
عمل  لقاء  بال�ضارقة،  وال�ضياحي 
االأعمال  م���ن رج����ال  ن��خ��ب��ة  ج��م��ع 
ال�ضياحي،  القطاع  ع��ن  وممثلني 
مبنا�ضبة زيارة وفد اقت�ضادي من 
�ضمال مقدونيا اإىل اإمارة ال�ضارقة، 
وذلك انطالقا من حر�س الغرفة 
ع���ل���ى ا����ض���ت���ع���را����س ق�������ة اجل����ذب 
ال�ضياحي الذي تتمتع به ال�ضارقة 
على  امل��ت��م��ي��زة  ملكانتها  وال���روي���ج 

خارطة ال�ضياحة العاملية االآمنة. 
م�ؤخرا  ُعقد  ال��ذي  اللقاء  وح�ضر 
يف مقر الغرفة، �ضعادة خالد املدفع 
التجاري  االإمن�������اء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
وال�ضياحي بال�ضارقة، و�ضعادة وليد 
النائب  ب���خ��اط��ر  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
الثاين لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
ال�����ض��ارق��ة، و���ض��ع��ادة اي��غ���ر ب�ب�ف 
�ضفر ومدير عام مديرية التعاون 
االقت�ضادي والدبل�ما�ضية العامة 
جلمه�رية  اخل���ارج���ي���ة  ب���������زارة 
���ض��م��ال م��ق��دون��ي��ا، و����ض���ع���ادة عبد 
جمه�رية  �ضفر  ميميدي  القادر 
���ض��م��ال م��ق��دون��ي��ا ل����دى ال���دول���ة، 
اأحمد  م�����ض��ب��ح  ن���ا����ض���ر  و����ض���ع���ادة 
حميد  حليمة  و�ضعادة  الطنيجي 
اأع�������ض���اء جمل�س  ال��ع���ي�����س،  ع��ل��ي 
حممد  و����ض���ع���ادة  ال���غ���رف���ة،  اإدارة 
عام  م��دي��ر  الع��ضي  اأم���ني  اأح��م��د 
را�ضد  واإب��راه��ي��م  ال�ض��ارقة،  غرفة 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  اجل�����روان 
بالغرفة،  والت�ض�يق  االقت�ضادية 

ب������الده ب���ت���ط����ي���ر ال����ع����الق����ات مع 
املجاالت  ك��اف��ة  يف  ال�ضارقة  اإم���ارة 
ال�ضياحي،  ال��ق��ط��اع  يف  ���ض��ي��م��ا  ال 
ال��ب��ل��دي��ن من  ب��ه  مل��ا يتميز  ن��ظ��را 
اجلذب  ومق�مات  ع�مل  يف  تن�ع 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����ض��ددا  ال�����ض��ي��اح��ي، 
املزيد  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  يف  ال���ل���ق���اء 
اإم���ارة  يف  ال�ضياحة  م��ق���م��ات  م��ن 
اأوا�ضر  تعزيز  وبالتايل  ال�ضارقة 
البلدين  ت��رب��ط  ح��ي��ث  ال���ت���ع���اون، 
ع�������ام������ل م�������ض���رك���ة ت���ت���م���ث���ل يف 
التي  وال�ضياحية  الثقافية  املكانة 
م�ضرا  عامليا،  منهما  ك��ل  حتتلها 

املقام  يف  ت�ضتهدف  ب���الده  اأن  اإىل 
دول  من  ال�ضياح  ا�ضتقطاب  االأول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ت�����ض��ع يف 
2 ملي�ن  ا�ضتقبال  ا�ضراتيجيتها 
العام  خ���الل  ���ض��ائ��ح  األ����ف  و600 
األف  و200  م��ل��ي���ن  و3  اجل����اري 
�ضائح خالل العام 2023، م�ضرا 
مقدونيا  �ضمال  جمه�رية  اأن  اإىل 
الرتيب اخلام�س عامليا يف  حتتل 

ا�ضتقطاب ال�ضياح االأجانب.

طفرة ه�ئلة
را�ضد  اأح���م���د  ا���ض��ت��ع��ر���س  ب������دوره 

مديرة  امل��ق��رب  خليفة  وف��اط��م��������ة 
يف  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات  اإدارة 

الغرفة.
تعزيز  �ضبل  بحث  ال��ل��ق��اء،  و�ضهد 
ال�����ع�����الق�����ات االق����ت���������ض����ادي����ة بني 
ال�ضارقة  يف  االأع����م����ال  جم��ت��م��ع��ي 
ا�ضتعر�س  ح���ي���ث  وم����ق����دون����ي����ا، 
اال�ضتثمارية  ال��ف��ر���س  اجل��ان��ب��ان 
املتاحة يف خمتلف جماالت القطاع 
على  العمل  جانب  اإىل  ال�ضياحي، 
ت���ب���ادل اخل������رات خل���دم���ة تط�ر 
ومن���� ه���ذا ال��ق��ط��اع ال��ه��ام يف كال 

البلدين.

التنمية امل�ضتدامة. واأ�ضار ب�خاطر 
اإىل اأن املق�مات التناف�ضية واملزايا 
ال���ف���ري���دة ل��ل��ب��ل��دي��ن ت�����ض��ع��ه��م��ا يف 
ال�ضياحية  ال�جهات  اأه��م  م�ضاف 
االآم���ن���ة، م���ؤك��دا اأن من����ذج اإم���ارة 
ال�ضياحة  ال�ضارقة يف تنمية قطاع 
مي��ث��ل ن��ه��ج��ا ج��دي��دا وم��ت��م��ي��زا يف 
ذات  �ضياحية  ا�ضراتيجيات  بناء 
اأثر تنم�ي م�ضتدام، حيث ي�ضاهم 
من   15% بن�ضبة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
ال����ن����اجت االق���ت�������ض���ادي ل����الإم����ارة، 
ال�ضارقة  ح���ك����م���ة  ت���ع���م���ل  ك���م���ا 
مبتكرة  م����ب����ادرات  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى 

انتع��س ال�صي�حة
الرحمن  ول��ي��د عبد  ���ض��ع��ادة  واأك���د 
العمل  جم������االت  اأن  ب�����خ����اط����ر، 
ومقدونيا  ال�ضارقة  ب��ني  الثنائي 
القطاع  يف  وخا�ضة  ج��دا  متن�عة 
ي�����ض��ه��د مرحلة  ال����ذي  ال�����ض��ي��اح��ي 
م��ه��م��ة، ت��ت��م��ث��ل ب���ب���دء ت���ع���ايف هذا 
جائحة  ت���داع���ي���ات  م����ن  ال���ق���ط���اع 
انتعا�س  وع����دة  “ك�فيد-19”، 
م�ضارات  وت�ضارع  العاملية  ال�ضياحة 
من�ها، ال �ضيما واأن ال�ضياحة تعد 
الدول  اقت�ضاد  اأه��م ممكنات  اأح��د 
اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف دع���م عملية  ورك���ي���زة 

واملنتجات  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء 
دور  تعزيز  خ��الل  م��ن  ال�ضياحية 
التكن�ل�جيا واحلل�ل الرقمية يف 
كرى  تنظيم  جانب  اإىل  القطاع 
االإقليمية  وامل��ع��ار���س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال���دول���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 
م�����ض��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ذات 
ال�ضياحية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  ال�����ض��ل��ة 

واال�ضتثمارية والراثية.

تطوير العلق�ت
م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب ����ض���ع���ادة عبد 
اهتمام  ع����ن  م���ي���م���ي���دي،  ال����ق����ادر 

•• برلني-رويرتز:

قالت �ضحيفة فيلت ام زونتاج نقال عن وزراء الداخلية والنقل 
والعمل اإن اأملانيا �ضت�ضمح بدخ�ل م�ظفني اأجانب كحل م�ؤقت 

ل�ضد النق�س يف العاملني يف املطارات االأملانية.
اأوروب��ا، مبا يف  اأنحاء  اإدارة املطارات يف جميع  وت�اجه �ضركات 
ذلك اأملانيا، نق�ضا يف امل�ظفني مل�اجهة تدفق الركاب مع ع�دة 

الطلب على ال�ضفر بعد انتهاء معظم قي�د ك�فيد-19.
عند  ط�يلة  ط�ابر  يف  املنتظرين  امل�ضافرين  �ض�ر  واأظهرت 

نقاط التفتي�س االأمنية مبطار دو�ضلدورف يف االأ�ضب�ع املا�ضي 
م��ضم  خ��الل  ف��ضى  ح��دوث  يف  ت�ضبب  ال��ذي  النق�س  حجم 
والنقل  والعمل  الداخلية  وزارات  اإن  فيلت  وقالت  العطالت. 
�ضتبداأ حملة م�ضركة جللب م�ظفني اأجانب م�ؤقتني للعمل 
اأن هناك نق�ضا يف العاملني يف  يف املطارات االأملانية ، م�ضيفة 

املطارات يراوح بني األفني وثالثة اآالف م�ظف.
امل��ه��رة من  العمال  م��ن  ع��دد كبر  اإىل جلب  وت��ه��دف احلملة 
اأ�ضهر  اإر�ضالهم خالل ب�ضعة  اأملانيا والذين قد يتم  اإىل  تركيا 

اعتبارا من ي�لي� مت�ز.

اأملانيا ت�شتعني مبوظفني اأجانب موؤقتني لتخفيف نق�س العاملني يف املطارات 
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ال���غ���ذاء وال���زراع���ة االأمل�����اين. كما 
هارجيت  م���ع���ايل  م���ع  اج��ت��م��ع��ت 
الدولية  التنمية  وزي���ر  ���ض��اج��ان، 
وكالة  ع���ن  امل�������ض����ؤول  ال���ك���ن���دي، 
ملنطقة  االق���ت�������ض���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املحيط الهادئ يف كندا.

•• برلني-وام:

�ضاركت معايل مرمي بنت حممد 
املناخي  ال��ت��غ��ر  وزي����رة  امل��ه��ري 
وال��ب��ي��ئ��ة يف “ امل����ؤمت���ر ال������زاري 
لالحتاد من اأجل االأمن الغذائي 

العاملي “ الذي عقد يف برلني.
ا�ضت�ضافته  ال��ذي   - امل���ؤمت��ر  �ضم 
من  وزراء   - االأمل��ان��ي��ة  احل��ك���م��ة 
ال�ضناعية  ال��������دول  جم���م����ع���ة 
واأكرث  املترعة،  وال��دول  ال�ضبع، 
ال����دول امل��ع��ر���ض��ة مل��خ��اط��ر االأمن 
منظمات  ع��ن  وممثلني  الغذائي 
و�ضخ�ضيات  امل����ت����ح����دة،  االأمم 
املجتمع  وم���ن���ظ���م���ات  خ�����ري�����ة، 
ح�ضد  ب����ه����دف  وذل��������ك  امل���������دين، 
اجله�د للعمل امل�ضرك من اأجل 

تعزيز االأمن الغذائي العاملي.

 54 العامل، تعمل من خالله  يف 
وكاالت  وت�ضع  اإن�ضانية  منظمة 

تابعة لالأمم املتحدة«.
وخ��الل زي��ارت��ه��ا ل��رل��ني، عقدت 
معايل مرمي بنت حممد املهري 
عدة اجتماعات ثنائية ا�ضتهدفت 

اأزمة  م�اجهة  يف  التعاون  تعزيز 
الغذاء العاملية.

فقد اجتمعت املهري مع معايل 
الدولة للتعاون  اأن��ني، وزي��ر  نيلز 
اأملانيا  يف  والتنمية  االق��ت�����ض��ادي 
وم���ع���ايل ج��ي��م اأوزدم���������ر، وزي���ر 

جل�ضة  خ��������الل  ح����دي����ث����ه����ا  ويف 
“اجله�د  ع���ن����ان  حت���ت  ُع���ق���دت 
االإن�ضاين”  الدبل�ما�ضية والعمل 
ق���ال���ت م���ع���ايل م�����رمي امل���ه���ري: 
“اإن دول��ة االإم���ارات ت���يل اأهمية 
الغذائي  االأم�����ن  ل��ت��ع��زي��ز  ب��ال��غ��ة 
ال�ضلة  ذات  التحديات  ومعاجلة 
على امل�ضت�ى العاملي.. و ب�ضفتها 
اأع�ضاء  واأح�������د  م���ان���ح���ة،  دول������ة 
جم��ل�����س االأم������ن ال���ت���اب���ع ل���الأمم 
الثامنة  ال��دورة  ورئي�ضة  املتحدة، 
وال��ع�����ض��ري��ن ل���ل���دورة ال���� 28 من 
م�ؤمتر الدول االأطراف التفاقية 
ب�ضاأن  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
تلتزم   ،  COP28 امل��ن��اخ  تغر 
ملعاجلة  اجلماعي  بالعمل  بالدنا 
اأزم���ة ال��غ��ذاء العاملية واحل��د من 

تفاقم اجل�ع«.

امل�����ض��رك��ة بني  امل���ب���ادرة  اأن ه���ذه 
دولة االإمارات وال�اليات املتحدة 
ت�ضريع  ت�����ض��ت��ه��دف  االأم���ري���ك���ي���ة 
الزراعة  اال���ض��ت��ث��م��ارات يف  وت���رة 
جم����ال  ويف  م����ن����اخ����ي����اً  ال����ذك����ي����ة 
واالبتكار  وال��ت��ط���ي��ر  االأب���ح���اث 
منتجي  مل���������ض����اع����دة  ال�������زراع�������ي 
التغر  التاأقلم مع  على  االأغذية 
غازات  انبعاثات  وخف�س  املناخي 
النظم  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال��دف��ي��ئ��ة 
الغذائية ح�ل العامل والتي تبلغ 
اإجمايل  م��ن   33% ن�ضبته  م��ا 
اأ�ضافت  و  االن���ب���ع���اث���ات.  ح��ج��م 
اإن  ال��ق���ل  “ي�ضعدين  معاليها: 
للمناخ  ال��زراع��ي  االبتكار  مبادرة 
تلقى االآن دعماً من حتالف ي�ضم 
حك�مي  �ضريك   200 من  اأك��رث 
املبادرة  و�ضت�ضهد  حك�مي،  وغر 

ا�ضتعر�ضت  ال�����ض��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
ميكنها  جم��االت  ثالثة  معاليها 
وط�يل  ف������ري  ت���اأث���ر  اإح�������داث 
على  االإنفاق  دعم  وت�ضمل  االأم��د 
جانب  من  االجتماعية  احلماية 
امل�ؤ�ض�ضات املالية الدولية، وت�جيه 
الغذاء  منظ�مات  اإىل  اال�ضتثمار 
املح�ضن  ال��ري  املرنة مثل  املياه  و 
يف  للجفاف  املقاومة  واملحا�ضيل 
اال�ضتثمار  وزي��ادة  اله�ضة،  ال��دول 

يف االبتكار.
املهري  م����رمي  م���ع���ايل  األ���ق���ت  و 
“االبتكار  م���ب���ادرة  ع��ل��ى  ال�����ض���ء 
ب�ضفتها  للمناخ”  ال������زراع������ي 
من�ذجاً حياً اللتزام دولة االإمارات 
املنظ�مات  يف  اال�ضتثمار  بتعزيز 
مع  للتعامل  امل��ب��ت��ك��رة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
م�ؤكدة  الغذائي  االأم��ن  حتديات 

االإجمالية  باال�ضتثمارات  زي���ادة 
يف املنظ�مات الزراعية امل�ضتدامة 
م��ل��ي��ارات دوالر   8 اإىل  وامل��ب��ت��ك��رة 

.»COP27»بحل�ل م�ؤمتر
و اأك���دت امل��ه��ري ا���ض��ت��ع��داد دولة 
االإم������ارات مل�����ض��ارك��ة خ��رات��ه��ا مع 
ال�������دول ال���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا وذل����ك 
تلك  بدعم  التزامها  مع  متا�ضياً 
حتديات  ت�����اج����ه  ال���ت���ي  ال�������دول 

مناخية يف املجال الزراعي.
املجتمعات  م�������ض���اع���دة  ح������ل  و 
االأمن  حت��دي��ات  م��ن  تعاين  التي 
 “ اإن���ه :  ال��غ��ذائ��ي ق��ال��ت معاليها 
اإي�ضال  ت�ضريع  و  ت�ضهيل  بغر�س 
اإىل من يحتاجها ب�ضكل  املع�نات 
العاملية  امل��دي��ن��ة  اإن�����ض��اء  اأك���ر، مت 
اأكر مركز  االإن�ضانية،  للخدمات 
االإن�ضانية  الل�ج�ضتية  للخدمات 

مرمي املهريي ت�شتعر�س مبوؤمتر وزاري 
يف برلني تدابري معاجلة اأزمة الغذاء العاملية

ا�ضراتيجياة املمجم�عة التط�يرية مع الروؤى ال�طنية 
تفخر  االإم�����ارات  ب��ري��د  جمم�عة  اأن  وذك���ر  امل�ضتقبلية. 
امل�ؤ�ض�ضات  م��ع  اال�ضراتيجية  �ضراكاتها  نطاق  بات�ضاع 
واجلهات احلك�مية واخلا�ضة، والتط�ر الكبر حلل�لها 
وخدماتها الأن�ضطة التجارة االإلكرونية، ودورها كجهٍة 
رائ��دة يف متكني ودع��م من� ه��ذا القطاع احل��ي���ي، وكان 
اآخرها خمترات دانتي لالأبحاث الطبية، ودعم القطاع 
املتقدمة  اجلينات  خدمات  ت�فر  ت�ضهيل  عر  ال�ضحي 
ال�طنية  ال��روؤي��ة  مع  االإم���ارات، متا�ضياً  اأنحاء  يف جميع 
الطبية  وال��ت��ح��ال��ي��ل  االخ���ت���ب���ارات  اإت���اح���ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 

املتقدمة جلميع �ضكان الدولة.

وت��ط���ي��ر ري���ادة االأع��م��ال يف دول���ة االإم�����ارات، م���ؤك��داً ان 
اأ�ضا�ضياً يف خدمة قطاع االأعمال  املجم�عة تعتر �ضريكاً 
من خالل تقدمي خدمات بريدية ول�ج�ضتية علي جميع 
ل�كالة  ت�ضريحات  يف  االأ�ضرم  ولفت  الدولة.  م�ضت�يات 
يلعب  االإمارات”  “بريد  اأن  “ اإىل  “وام  االإم���ارات  اأنباء 
بني  و�ضل  كحلقة  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  يف  مهماً  دوراً 
امل�ردين وامل�ضتهلكني عر اخلدمات الريدية التي تقدم 
اإليهم، مت�قعاً من� وازدهار ذلك القطاع يف ظل التح�ل 

الرقمي والث�رة ال�ضناعية الرابعة .
وبي�ّن اأن “بريد االإمارات” يتبنى روؤيًة طم�حة، تتمح�ر 
ح�ل تر�ضيخ املكانة الريادية لدولة االإمارات على خارطة 

اإحداث  ع��ر  العاملية،  وال��ت��ج��ارة  الل�ج�ضتية  اخل��دم��ات 
نقلٍة ن�عية يف كفاءة وج�دة خدمات الريد والت��ضيل 
التنمية  مل�ضرة  دعماً   ، الل�ج�ضتية،  واخلدمات  ال�ضريع 
ال�ضديدة  الت�جيهات  مع  الدولة، ومتا�ضياً  امل�ضتدامة يف 
للقيادة الر�ضيدة. ولفت الرئي�س التنفيذي ل� “جمم�عة 
التح�ل  وت���رة  لت�ضريع  ال�ضعي  اإىل  االإمارات”  ب��ري��د 
الرقمي �ضمن كامل منظ�مة العمل، مل�اكبة االجتاهات 
ت�فر  بهدف  املت�ضارعة،  العاملية  وال��ت��ط���رات  اجل��دي��دة 
يطمح�ن  اأن��ه��م  م�ضيفاً  للمتعاملني،  متكاملة  جت��رب��ٍة 
يف املزيد من حت�ضني ج�دة اخلدمات من خالل تقدمي 
اأف�ضل احلل�ل واالأفكار االبتكارية واحلر�س على م�اءمة 

•• دبي -وام:

اأكدت جمم�عة بريد االإمارات املُ�ضغل الريدي الر�ضمي 
وامل������زّود ال���رائ���د خل��دم��ات ال��ت������ض��ي��ل ال�����ض��ري��ع يف دولة 
االإمارات، دعمها ملبادرة “ا�ضنع يف االإمارات” ، من خالل 
وامل�ضانع  لل�ضركات  الل�ج�ضتية  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي 
االأعمال  وت���رة  ت��زاي��د  م��ع  خا�ضة  ال��دول��ة،  يف  ال�طنية 
عر التجارة االإلكرونية، وتزايد طلب امل�ضتهلكني على 
االأ�ضرم  حممد  اهلل  عبد  ق��ال  و  االإلكرونية.  اخلدمات 
اأن  االإمارات”،  بريد  “جمم�عة  ل���  التنفيذي  الرئي�س 
ب��ري��د االإم�������ارات ج����زء م��ه��م وداع�����م خل���دم���ات املجتمع 

تنطلق فع�لي�ته يف 30 يونيو اجل�ري مب�ص�ركة 100 ع�ر�س و 20 م�صممً� اإم�راتيً�
معر�س جواهر الإمارات من�شة اإك�شبو ال�شارقة
 لدعـــم �شناعــة الذهب واملجوهـــرات حمليـًا

مركز عجمان للم�شوؤولية املجتمعية ينظم ور�شة 
ال�شتدامة البيئية واإعادة التدوير للموؤ�ش�شات

احل�ض�ر على التحديات البيئية االأكرث تاأثراً على املجتمع ومنها  “تل�ث 
وانعكا�س  اجلائر”  وال�ضيد  الكرب�نية  والب�ضمة  النفايات  وزي��ادة  اله�اء 

ذلك على احلياة االجتماعية واالقت�ضادية.
واأكدت ال�ر�ضة على اأهمية التخل�س ال�ضحيح من النفايات واإعاد التدوير 
املنا�ضب للحفاظ على امل�ارد وت�فر حياة اأمنة وم�ضتقبل م�ضتدام امل�ارد، 
ومت اإ�ضتعرا�س خط�ات التخل�س ال�ضحيحة واالآمنة للنفايات من “ال�رق 

والبال�ضتيك واالإطارات واالأثاث القدمي واالأملني�م وامل�ضتندات وغرها«.
جمم�عة  نفذتها  التي  التدوير  اإع���ادة  من��اذة  بع�س  ال�ر�ضة  وا�ضتعر�ضت 
بيئة ومنها اإن�ضاء م�ضاراً للرك�س با�ضتخدام 6000 اإطار �ضيارة م�ضتعمل، 
كذلك ت�ضليط ال�ض�ء على ف�ائد اإعادة التدوير وتقدمي عدد من االأمثلة 
بحيث ي�فر تدوير “طن واحد من ال�رق” 17 �ضجرة و4100 كيل�وات 
�ضاعة من الكهرباء و7 اآالف جال�ن من املاء، وعند اإعادة تدوير 36000 
زجاجة بال�ضتيكية فاإنه يت�فر 685 جال�ن من الزيت و5774 كيل�وات 
من  وغرها  النفايات  مكب  من  مكعبة  ي��اردة  و7.4  الكهرباء  من  �ضاعة 

الف�ائد البيئية.
اأكدت ال�ر�ضة على �ضرورة اإدارك الفرد باأهمية م�ضاهمته البيئية  وختاماً 
واأهمية ت�عية االخرين بتلك املمار�ضات وتاأثرها املبا�ضر يف احلفاظ على 
ال�ضحة العامة وامل�ارد البيئية واالقت�ضادية وج�دة احلياة ب�ضكل عام، اإىل 
جانب �ضرورة اإعتماد من�ضاآت القطاع اخلا�س على منظ�مة العادة التدوير 
اآث��ار ايجابية على ا�ضتدامة ومن� االعمال  وعدم هدر امل���ارد ملا لذلك من 

وتاأثر وا�ضح يف احلفاظ على البيئة وا�ضتدامة م�اردها. 

•• عجمان - الفجر 

للم�ض�ؤولية  ع��ج��م��ان  م���رك���ز  ن��ظ��م 
و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  يف  املجتمعية 
القطاع  ملن�ضاآت  عمل  ور�ضة  عجمان، 
“اال�ضتدامة  ع��ن���ان  حت��ت  اخل��ا���س 
البيئية واإعادة التدوير للم�ؤ�ض�ضات”، 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع جم����م�����ع����ة ب���ي���ئ���ة � 
وبح�ض�ر   ،Beeah Group
التنفيذي  الرئي�س  الظفري،  نا�ضر 
املجتمعية،  للم�ض�ؤولية  ملركز عجمان 
حيث تاأتي ال�ر�ضة �ضمن جه�د املركز 
االأعمال  لتعزيز ت�ا�ضله مع جمتمع 
يف االإمارة وتنفيذ �ضل�ضلة من ال�ر�س 
بي�ت  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
اخلرة يف جمال امل�ض�ؤولية املجتمعية 
ممار�ضات  واإعتماد  باأهمية  للت�عية 
تعزيز  ب��ه��دف  املجتمعية  امل�����ض���ؤول��ي��ة 

ا�ضتدامة ومن� جمتمع االعمال.
حميد  ف����اط����م����ة  ال������ر������ض�����ة  ق����دم����ت 

ال�ض�يدي � اأخ�ضائية التعليم يف جمم�عة بيئة، وبح�ض�ر م�ض�ؤويل وممثلي 
املن�ضاآت من ال�ضركات وامل�ضانع.

ويف بداية ال�ر�ضة رحب نا�ضر الظفري باحل�ض�ر واأكد على اأهمية ال�ر�ضة 
البيئية  املمار�ضات  اتباع  باأهمية  القطاع اخلا�س  ودورها يف ت�عية من�ضاآت 
ال�ضحيحة واعتماد اإعادة التدوير للحفاظ على امل�ارد  ب�ضكل عام، ال�ضيما 
واأن دولة االإمارات ت�ضم جمم�عة من امل�ؤ�ض�ضات الرائدة يف اإعادة التدوير 

وحت�يل النفايات اإىل طاقة وم�ارد ميكن اإعادة اإ�ضتخدامها.
خطته  �ضمن  يعتمد  املجتمعية  للم�ض�ؤولية  ع��ج��م��ان  “مركز  واأ����ض���اف 
الت�عية  وال��رام��ج  ال���ر���س  م��ن  جمم�عة  تنفيذ   2022 للعام  ال�ضن�ية 
ح�ل ممار�ضات امل�ض�ؤولية املجتمعية وت�ضجيع من�ضاآت القطاع اخلا�س على 
بالتعاون مع  وذلك  املجتمعية  امل�ض�ؤولية  املمار�ضات يف جمال  اأف�ضل  تبني 

جمم�عة وا�ضعة من بي�ت اخلرة من داخل وخارج الدولة«. 
باإهتمام  املجتمعية،  للم�ض�ؤولية  عجمان  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ض��اد 
وح�ض�ر من�ضاآت القطاع اخلا�س لل�ر�ضة االمر الذي يعك�س مدى ال�عى 
للم�ضاهمة يف  التدوير  واع��ادة  املجتمعية  امل�ض�ؤولية  اأهمية تطبيقات  ح�ل 
ا�ضتدامة امل�ارد واحلفاظ على البيئة، كما ثمن جه�د جمم�عة بيئة ودورها 
املجتمعي يف تنفيذ م�ضاريع ومبادرات رائدة اإىل جانب حر�ضها على تنمية 

ال�عي لدى االفراد وامل�ؤ�ض�ضات باأهمية ممار�ضات امل�ض�ؤولية املجتمعية. 
واأهمية  البيئة،  على  وتاأثريها  الي�مية  احل��ي��اة  اأمن���اط  ال���ر���ض��ة  تناولت 
منط احلياة امل�ضتدام وم�ضاهمته املبا�ضرة يف احلفاظ على امل�ارد، وتعرف 

الطلب  ارتفاع  اإىل  العاملي،  الذهب  جمل�س  بيانات  ت�ضر  حيث  الدولة 
اال�ضتهالكي على الذهب يف االإمارات بن�ضبة %36 يف الربع االأول من 
العام احلايل، اإىل 14.5 طن، مقارنة مع 10.7 طن يف الفرة املماثلة 
خالل  من  ال�ضارقة  اإك�ضب�  مركز  حر�س  اإىل  م�ضراً  املا�ضي،  العام  مع 
تنظيم معر�س “ج�اهر االإمارات” على امل�ضاهمة  يف دعم هذه ال�ضناعة 
املنتجات  وتناف�ضية  ج���دة  تعزيز  اإىل  باالإ�ضافة  املحلي  امل�ضت�ى  على 

ال�طنية يف االأ�ض�اق املحلية واالإقليمية.
واأ�ضاد �ضعادة املدفع بامل�ضاركة ال�ا�ضعة من ال�ضركات االإماراتية وم�ضممي 
يف  املتخ�ض�ضة  التجارية  والعالمات  الذهبية  وامل�ضغ�الت  املج�هرات 
عامل الذهب واالأملا�س واالأحجار الكرمية يف املعر�س والتي جاءت نتيجة 
يثبت  اأن  ال�ضابقتني  ال��دورت��ني  خ��الل  ا�ضتطاع  حيث  ال��رائ��دة  ل�ضمعته 
اأبرز االأح��داث املتخ�ض�ضة يف �ضناعة وجتارة الذهب  نف�ضه ك�احد من 
ال��ذي حققه يف حتفيز جت��ارة الذهب  وامل��ج���ه��رات، من خ��الل النجاح 
ا�ضتقطابه  عن  ف�ضاًل  املحلية،  ال�ضناعات  ودع��م  واملج�هرات  والف�ضة 
الآالف الزوار الذي قدم لهم فر�ضة مثالية القتناء العديد من امل�ضغ�الت 
الذهبية واملج�هرات الع�ضرية والراثية واأحدث امل�ض�غات و�ضيحات 

امل��ضة.
واالأحد  وال�ضبت  اخلمي�س  اأي��ام  اأب���اب��ه  �ضيفتتح  ال��ذي  املعر�س  ويحفل 
من ال�ضاعة الثانية ظهراً حتى ال�ضاعة العا�ضرة لياًل، وي�م اجلمعة من 
ال�ضاعة الثالثة ع�ضراً حتى احلادية ع�ضرة لياًل، بالعديد من املفاجاآت 
املتميزة لزواره مثل الف�ز بالهدايا واجل�ائز القيمة واإمكانية االطالع 
اأهم  واالأزي����اء يف ظ��ل م�ضاركة  امل��ضة  االإب���داع���ات وخ��ط���ط  اآخ���ر  على 
ال�ضركات واملتاجر املتخ�ض�ضة يف العط�ر والبخ�ر والع�د ودور االأزياء 

واالإك�ض�ض�ارات.

••ال�صارقة-الفجر:

تنطلق يف اإمارة ال�ضارقة )اخلمي�س( القادم فعاليات الن�ضخة الثالثة من 
معر�س »ج�اهر االإمارات«، الذي ينظمه »مركز اإك�ضب� ال�ضارقة« خالل 
الفرة من 30 ي�ني� اجلاري، ولغاية 3 ي�لي� املقبل بدعم من غرفة 
جتارة و�ضناعة ال�ضارقة، م�ضكاًل من�ضة رائدة لدعم �ضناعة امل�ضغ�الت 
الذهبية حملياً، يف ظل احل�ض�ر املتميز الأكرث من 20 م�ضمماً اإماراتياً 
العالمات  اأ���ض��ه��ر  ممثلي  م��ن  ع��ار���س   100 نح�  م��ع  جنب  اإىل  جنباً 

التجارية يف الذهب واملج�هرات.
فر�ضة  م��رب��ع،  م��ر   8000 م�ضاحة  على  ي��ق��ام  ال���ذي  املعر�س  وي��ق��دم 
متميزة للم�ضممني االإماراتيني وامل�ضاركني الإبراز م�اهبهم واإبداعاتهم، 
وت�����ض���ي��ق اأح�����دث اب���ت���ك���ارات م���ؤ���ض�����ض��ات��ه��م وم�����ض��غ���الت��ه��ا م���ن الذهب 
والت�ض�يقية، وحتقيق ع�ائد  واملج�هرات، وتط�ير مهاراتهم احلرفية 
جمزية ورفع ن�ضبة مبيعاتهم، وخا�ضة يف ظل الت�قعات بنجاح معر�س 
“ج�اهر االإمارات” يف ا�ضتقطاب عدد كبر من الزوار من ع�ضاق الذهب 
واملج�هرات الذين ينتظرون ب�ضغف احلدث لالطالع على ما يقدمه من 
عر�س مبهر الأحدث الت�ضاميم الع�ضرية من االأطقم الذهبية واملا�ضية، 

واأرقى خط�ط واجتاهات الذهب امل�ضت�حاة من الراث االإماراتي.
دعم �ضناعة الذهب

واأ�ضار �ضعادة �ضيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�ضب� ال�ضارقة 
اإىل اأن �ضناعة الذهب واملج�هرات االإماراتية تتمتع مبميزات تناف�ضية 
رائ��دة كمركز حي�ي لتجارة  تتب�اأ مكانة عاملية  اأن  عديدة، مكنتها من 
اإجمايل  من   11% على  حالياً  ت�ضتح�ذ  اإذ  الثمينة،  وامل��ع��ادن  الذهب 
يف  مت�ضاعداً  من����اً  ال�ضناعة  ه��ذه  وت�ضهد  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ذه��ب  ���ض��ادرات 

الأمم املتحدة: ت�شخم اأ�شعار املواد الغذائية قنبلة موقوتة .. العامل يواجه اأزمة جوع
•• الريا�س-وكاالت:

اأكد م�ض�ؤول كبر يف وكالة الغذاء التابعة لالأمم املتحدة من 
زيادة  ال�ضبع  ال���دول  يتعني على جمم�عة  اأن��ه  اأم�����س،  اأمل��ان��ي��ا، 
اجل�ع  اأزم���ة  معاجلة  على  للم�ضاعدة  االإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات 

العاملية التي تفاقمت ب�ضبب احلرب يف اأوكرانيا.
ي�ضتمر  اجتماعا  ال�ضبع  جمم�عة  تبداأ  ل�”رويرز”،  ووفقا 
اأملانيا، ام�س، على خلفية حتذير من  ثالثة اأيام يف بافاريا يف 
غر  عاملية  ج���ع  “اأزمة  ي�اجه  العامل  اأن  من  املتحدة  االأمم 

م�ضب�قة” مع ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع االأ�ضا�ضية.
االأملاين  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  مدير  فريك  م��ارت��ن  وق��ال 
“اجل�ع ميكن  اإن  االأملانية،  االإخبارية  اإن. دي”  “اآر.  مل�ؤ�ض�ضة 
واأمن  �ضالم  ق�ضية  فه�  ثم  وم��ن  ال��دول،  ا�ضتقرار  يزعزع  اأن 
الغذائية احلايل  امل�اد  اأ�ضعار  اأن ت�ضخم  اإىل  م�ضرا  رئي�ضة” 

الذي يتجاوز 25 يف املائة يف 36 دولة ميثل قنبلة م�ق�تة«.
واأكد اأي�ضا اأن من املرجح اأال يح�ضل برنامج االأغذية العاملي 
العام، وه�  اإليه هذا  ال��ذي يحتاج  املبلغ  اأك��رث من ن�ضف  على 
م��زي��د من  اإىل  ح��اج��ة  ف��ه��ن��اك  ول��ذل��ك  دوالر،  م��ل��ي��ار   21.5
امل�ضاعدات. وحمل وزراء خارجية دول جمم�عة ال�ضبع الكرى 

يف العامل، رو�ضيا م�ض�ؤولية تفاقم اأزمة اجل�ع العاملية، ودع�ا 
م��ضك� اإىل فك احل�ضار عن م�انئ البحر االأ�ض�د االأوكرانية 
لت�ضدير الغذاء. وقال ال�زراء، يف بيان �ضادر عن “اخلارجية” 
االأملانية، اأم�س االأول، اإن “كل عق�بات جمم�عة ال�ضبع ت�ضمل 
اإعفاءات ت�ضمح ب��ض�ل االأغذية واملنتجات الزراعية الرو�ضية 

راف�ضة “رواية رو�ضيا ب�ضاأن العق�بات«. لالأ�ض�اق العاملية”، 
وجاء يف البيان اأن احلرب الرو�ضية امل�ضتمرة يف اأوكرانيا تفاقم 
حالة انعدام االأمن الغذائي “مبا يف ذلك ح�ضار البحر االأ�ض�د، 
التحتية  البنية  وت��دم��ر  وامل���ان��ئ،  احل��ب���ب  �ض�امع  وق�ضف 
ال�ضبع  وزراء خارجية جمم�عة  والتقى  الأوكرانيا«.  الزراعية 
الغذائي يف برلني قبيل قمة جمم�عة  االأم��ن  يف م�ؤمتر عن 
اإىل  اأملانيا يف الفرة بني ام�س  اإمل��او يف جن�ب  ال�ضبع يف ق�ضر 
غدا الثالثاء. ودعت اأنالينا برب�ك وزيرة اخلارجية االأملانية، 
يف وقت �ضابق، املجتمع الدويل، اإىل زيادة جه�ده ملحاربة اأزمة 

اجل�ع املتفاقمة يف اأنحاء عدة من العامل.
اأكرث  اإىل  حاجة  هناك  “�ضتك�ن  امل���ؤمت��ر:  يف  ال���زي��رة  وقالت 
اجل���اري،  ال��ع��ام  دوالر(  مليار   46.4( ي����رو  مليار   44 م��ن 
اأن  ب��رب���ك،  واأك����دت  االآن«.  حتى  ن�ضفها  اإال  جمع  يتم  ومل 
345 ملي�ن �ضخ�س خطر ندرة  ال��ضع �ضعب، حيث ي�اجه 

الغذاء. واأ�ضافت: “اإنها اأزمة ج�ع تل�ح ف�قنا، كم�جة تهدد 
واأو�ضحت اأن االأ�ضباب تتعلق جزئيا بالتغر املناخي  حياتنا”. 
وجائحة ك�فيد - 19”لكن امل�جة مل ت�ضل اإىل م�جة عاتية 

)ت�ض�نامي( اإال بعد الغزو الرو�ضي الأوكرانيا«.
و”اأخذ  “ك�ضالح”  اجل���ع  با�ضتغالل  رو�ضيا  ال�زيرة  واتهمت 
�ضفينيا  اأي�����ض��ا  امل���ؤمت��ر  وح�����ض��رت  كرهينة”.  ب��اأ���ض��ره  ال��ع��امل 
�ض�لت�ضه، وزيرة التعاون االقت�ضادي والتنمية االأملانية، اإ�ضافة 

اإىل نح� 50 وفدا ونح� 40 وزيرا.
واأ�ضارت �ض�لت�ضه، اإىل اأن نح� 400 ملي�ن �ضخ�س يف جميع 
وال  اأوكرانيا.  من  القادم  الغذاء  على  يعتمدون  العامل  اأنحاء 
بل  اأوكرانيا،  من  الت�ريد  عمليات  ت�قف  على  االأم��ر  يقت�ضر 
اأ�ضعار الغذاء والطاقة ب�ضبب احلرب يلحق ال�ضرر  اإن ارتفاع 
“دائما ما يك�ن االأك��رث فقرا هم  ال��دول. وقالت:  بعديد من 
من يعان�ن اأكرث من غرهم، احلك�مة �ضتقدم اأربعة مليارات 
كما اأكدت �ض�لت�ضه،  ي�رو اإ�ضافية هذا العام ملكافحة اجل�ع”. 
اأهمية جتنب نق�س الغذاء يف امل�ضتقبل بانتهاج ممار�ضات اأكرث 
ا�ضتدامة. واأ�ضافت “زراعة حما�ضيل اأكرث مرونة وتكيفا مع 
املناخ، مثل حب�ب الب�ضنة يف دول نامية، و�ضيك�ن من ال�ضروري 

زيادة قدرات التخزين املحلية ومزيد من التجارة االإقليمية.
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املال والأعمال

جلك�مة  اال�ضتثمارية  الذراع 
لتحقيق  امل�ضار  ال�ض���������������������������������ارقة، 
خالل  من  االقت�ضادي  التن�يع 
متعددة  �ضناعات  نطاق  ت��ضيع 
امل�ضت�ى  عاملية  مرافق  وتط�ير 

لفر�س اال�ضتثمار امل�ضتدامة.
بطر�ضرغ  ���ض��ان  “منتدى  وي��ع��د 
“ حدثا دوليا بارزا ينعقد ب�ضكل 
برعاية   1997 ع��ام  منذ  �ضن�ي 
وح���������ض�����ر ال���رئ���ي�������س ال���رو����ض���ي 

امل�ضرك  وال��ت��ع��اون  االقت�ضادية 
وتن�ضيق  تنظيم  وامكانية  بينهم، 
امل�ضتقبل  يف  م�����ض��رك��ة  م�����ض��اري��ع 
وتعزيز  ت������ض��ي��ع  يف  ي�����ض��ه��م  مب���ا 
على  ال�ضركة  ا���ض��ت��ث��م��ارات  �ضبكة 

امل�ضت�ى العاملي.
وق���������ال ع����م����ر امل���������ال، ال���رئ���ي�������س 
يف  اال�ضتثمار  –قطاع  التنفيذي 
االأ�ض�ل:  الإدارة  ال�ضارقة  �ضركة 
امل�������ض���ارك���ة خط�ة  ه�����ذه  ت���ع���ت���ر 
�ضركة  دور  ال���ض��ت��ع��را���س  م��ه��م��ة 
اأم���ام  االأ����ض����ل  الإدارة  ال�����ض��ارق��ة 
امل�ضاركة ودوره��ا يف ت�يل  ال�ف�د 
م�ض�ؤولية اال�ضتثمارات احلك�مية 
يف اإمارة ال�ضارقة، واإدارة االأ�ض�ل، 
بناء  بهدف  العقاري،  والتط�ير 
من  لل�ضارقة  تناف�ضي  اقت�ضاد 
من  ا�ضتثمارات  ت�فر  خالل 
وتعزيز  ل��الإم��ارة  االأوىل  الدرجة 
الإم������ارة  االقت�ضادي  التط�ر 

ال�ضارقة.
واأكد املال، اأن امل�قع اال�ضراتيجي 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����ض��ارق��ة الإدارة  ���ض��رك��ة  ���ض��ارك��ت 
اال�ضتثمارية  ال�����ذراع  االأ����ض����ل، 
مبنتدى  ال���������ض����ارق����ة  حل���ك����م���ة 
الدويل،  االقت�ضادي  بطر�ضب�رغ 
ن�ضخته  يف  م���ؤخ��را  انعقد  ال���ذي 
اخل���ام�������ض���ة وال���ع�������ض���ري���ن، وذل����ك 
�ضمن وفد دولة االإمارات امل�ضارك 
باملنتدى الذي ح�ضره  اأكرث من 
 141 م���ن  م�������ض���ارك   13500
العامل، لتبادل  منطقة ودول��ة يف 
�ضانعي  ب���ني  واخل������رات  االآراء 
وامل�����ض���ؤول��ني وممثلي  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
االأع��م��ال من خمتلف دول  قطاع 

العامل.
و�ضارك يف املنتدى را�ضد ب�رحيمه 
امل�ضاريع  ق��ط��اع    - اإدارة  م��دي��ر 
اجلديدة يف �ضركة ال�ضارقة الإدارة 
التقى بعدد من  ال��ذي  االأ���ض���ل، 
ال�ف�د امل�ضاركة يف املنتدى وبحث 
العالقات  التعاون وتعزيز  فر�س 

احلي�ي الإمارة ال�ضارقة و الفر�س 
اال�ضتثمارية التي ت�فرها لرجال 
االأعمال من خمتلف دول العامل، 
التن�يع  �ضيا�ضة  اتباعها  ظ��ل  يف 
خدمات  وت�فرها  االق��ت�����ض��ادي  
وت�ضريعات  متقدمة  ل�ج�ضتية 
حتتية  وبنية  م�ضجعة  وق���ان��ني 
ودوره���ا  مكانتها  ي��ع��زز  م��ت��ط���رة 
يف  اق��ت�����ض��ادي  ك��م��رك��ز  التناف�ضي 

املنطقة. 

تتمتع  �ضركة  هي  االأ�������ض�������ل 
بناء  جم�������ال  يف  عاملية  ب�ضمعة 
ح�ضراً  اأن�ضئت  وقد  الرثوة، 
ال�ضارقة،  حك�مة  قبل  من 
الإدارة  ال�ض�������������������������ارقة  وتق�����������������������������م 
ا�ضراتيجية  ببناء  االأ�ض��������ل 
بهدف  االإم������ارة،  مل�ضتقبل  ق�ية 
التط�ر  وتعزيز  اقت�ضاد  بناء 
ال�ضارقة،  الإم������ارة  االقت�ضادي 
االأ�ض�ل،  الإدارة  ال�ضارقة  تق�د 

وم�������ن ج��ه��ت��������������������ه ق��������������ال را�����ض����د 
م�ضاركة  ت���اأت���ي  ب���رح��ي��م��������������������ه:  
ب�ضفتها  االأ�ض�ل  الإدارة  ال�ضارقة 
حلك�مة  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال������ذراع 
اأمام  اأو���ض��ع  اآف���اق  لفتح  ال�ضارقة 
التجارية  ال���������ض����راك����ات  ت��ن��م��ي��ة 
ال�ضارقة  ب����ني  واال����ض���ت���ث���م���اري���ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ورو���ض��ي��ا 
امل�����������ض�����رك،  االه������ت������م������ام  ذات 
ال�ضركة  ح��ر���س  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���دا 

ع��ل��ى امل�����ض��اه��م��ة ب�����دور ف���اع���ل يف 
االقت�ضادية  ال��ع��الق��ات  ت��دع��ي��م 
واال���ض��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة بني 
اأف�ضل  بناء  وم�ا�ضلة  البلدين، 
العالقات مع جمتمعات االأعمال 
من  مزيد  ج��ذب  بهدف  املختلفة 

اال�ضتثمارات 
االإم���ارة،  اإىل  احلي�ية  االأجنبية 

وفتح اأ�ض�اق جديدة وواعدة.
الإدارة  ال�ضارقة  �ضركة  اأن  ويذكر 

ويناق�س  ب������ت�����ني،  ف�����الدمي�����ر 
العاملية  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا 
اإ�ضافة  االأ�����ض�����اق،  يف  وت��اأث��ره��ا 
يف  وال�ضراكة  الت�ا�ضل  دع��م  اإىل 
االقت�ضادية،  امل���ج���االت  خمتلف 
حك�مات  روؤ���ض��اء  ح�ض�ر  وي�ضهد 
خمتلف  م��ن  وم�ض�ؤولني  ووزراء 
رجال  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���امل،  دول 
اأع����م����ال وم���دي���ري���ن م����ن كرى 

ال�ضركات الرو�ضية والعاملية.

�صمن وفد دولة الإم�رات

ال�شارقة لإدارة الأ�شول ت�شارك مبنتدى بطر�شبورغ القت�شادي الدويل

»�شوق ييوو« يوفر جتربة جديدة للتجار واملت�شوقني يف دبي
•• دبي-وام:

ك��اأول �ض�ق  اأب�ابه للجمه�ر غدا الثالثاء،  يف دبي  “�ض�ق يي�و”  يفتح 
منطقة حرة ذكية يف ال�ضرق االأو�ضط لقطاعي التجزئة واجلملة، وميثل 
ال�ض�ق املرحلة االأوىل من “�ض�ق دبي للتجار” يف املنطقة احلرة جلبل 
علي جافزا . ويهدف “�ض�ق يي�و” اإىل اإحداث طفرة كبرة يف جتربة 
�ض�اء من خالل خدماته  وامل�ضتهلكني على حد  للتجار  وال�ضراء  البيع 
وعرو�ضه الفريدة، ويغطي نح� 200 األف مر مربع وي�ضم 1،600 
املخ�ض�ضة،  امل�ضاحة  من   99% �ضغل  بالفعل  مت  حيث  عر�س،  �ضالة 
وت��ت���زع ���ض��االت ال��ع��ر���س ع��ل��ى ط��اب��ق��ني �ضمن اأق�����ض��ام حم���ددة ت�ضمل 
االإلكرونيات واالأجهزة الكهربائية، واالأثاث واالإ�ضاءة، وم�ضتح�ضرات 
ذل��ك قطع غيار  وامل��ع��دات مب��ا يف  واالأدوات  واالإك�����ض�����ض���ارات،  التجميل 

التجار  خل��دم��ة  املبتكرة  احل��ل���ل  اأح���د  يي�و”  “�ض�ق  يعد   : واأ���ض��اف 
االإمكانات  ي�فر  �ض�ق  اإىل  احلاجة  مل�ضنا  حيث  املحليني،  وامل�ضتهلكني 
قدر  باأكر  وت�ضديرها  وا�ضترادها  وبيعها  الب�ضائع  لتخزين  الالزمة 
اإ�ضافية، ونحن  ر���ض���م  وب���دون  واح��د  ذل��ك يف مكان  ك��ل  ال�ضه�لة،  م��ن 

متفائل�ن باأن ال�ض�ق �ضيعزز جتربة التجار واملت�ض�قني على حد �ض�اء.
بالقرب  يقع  ك�نه  امل��زاي��ا  م��ن  الكثر  لعمالئه  يي�و”  “�ض�ق  وي���ف��ر 
اآل مكت�م ال��دويل، مبا يتيح للعمالء نقل  من ميناء جبل علي ومطار 
الب�ضائع ب�ضه�لة من واإىل م�ضت�دعاتهم عر و�ضائل متعددة، وبالتايل 

ت�فر ال�قت واجلهد.
للم�ضتاأجرين  امل�ضافة  القيمة  خ��دم��ات  يي�و”  “�ض�ق  ي��ق��دم  ك��ذل��ك 
لن  ال�����ض���ق،  افتتاح  بعد  �ضهًرا   27 اأول  ف��خ��الل  واملت�ض�قني،  التجار 
ال�ض�ق يف جافزا،  اإداري��ة، ونظًرا ل�ج�د  ر�ض�م  اأي  امل�ضتاأجرون  يتحّمل 

وال�ضتائر،  وامل��ف��رو���ض��ات،  واحل��م��ام،  املطبخ  م�ضتلزمات  م��ع   ، ال�ضيارات 
واملالب�س. كما ي�ضم ال�ض�ق 324 م�ضت�دعا م�زعني على طابقني، خلف 
�ضاالت العر�س مبا�ضرة، ما ي�ضمن �ضه�لة تزويد ال�ضاالت باملنتجات، 
وتفادي االآثار ال�ضلبية على حركة البيع التي قد ي�ضببها نق�س املخزون 
�س لت�فر الدعم  .. كما مت جتهيز امل�ضت�دعات بر�ضيف حتميل خم�ضّ

الل�ج�ضتي املتكامل ت�ضهياًل حلركة الب�ضائع.
وقال عبداهلل بن دميثان، املدير التنفيذي واملدير العام ل�”دي بي ورلد” 
االإمارات وجافزا : نق�م مب�ض�ؤولياتنا جتاه تعزيز مكانة دولة االإمارات 
التي تعد مركًزا جتارًيا عاملًيا رائًدا، من خالل اال�ضتفادة الق�ض�ى من 
املزايا اال�ضراتيجية التي متتلكها جافزا، ومتّكنا من خالل مبادراتنا 
الن�عية القائمة على االبتكار وحل�لنا التجارية والل�ج�ضتية املتقدمة 

يف تر�ضيخ مكانة جافزا لت�ضبح وجهة مثالية للتجار وقطاع االأعمال.

فاإن تكاليف الرخي�س منخف�ضة ن�ضبًيا، اإ�ضافة اإىل انخفا�س التكاليف 
النقل  و�ضائل  م��ن  ال�ض�ق  ل��ق��رب  والت�ضدير  لال�ضتراد  الل�ج�ضتية 
البحري واجل�ي، وتنعك�س هذه املزايا على امل�ضتهلك النهائي، حيث يتم 
ت�فر ال�ضلع باأ�ضعار تناف�ضية، ما يجعل “�ض�ق يي�و” مثالياً لكل من 

التجار وامل�ضتهلكني.
ك�نيكت”  “يي�و  ت�ضمى  خا�ضة  منطقة  ب�ج�د  يي�و”  “�ض�ق  ويتميز 
دبي  يف  التجار  ب��ني  املعل�مات  وت��ب��ادل  احل���دود  ع��ر  بالت�ا�ضل  ت�ضمح 
اأو  ب��ضيط  اال�ضتعانة  اإىل  ي�ضطروا  لن  وبالتايل  ال�ضني،  يف  وامل�ضانع 
من  والتاأكد  ال�ضلع  مبعاينة  للتجار  ت�ضمح  كذلك  ال�ضني،  اإىل  ال�ضفر 
ج�دتها قبل ا�ضترادها اإىل “�ض�ق يي�و” يف دبي، ومتنح هذه اخلدمة 
اإىل  بالنظر  �ضيما  ال  اجل����دة،  �ضمان  م��ن  ج��دي��دا  م�ضت�ى  املتعاملني 

اال�ضطرابات التي ت�ضهدها �ضال�ضل الت�ريد العاملية.

•• اأملانيا-اأ ف ب:

اأعلنت دول جمم�عة ال�ضبع التي 
ت�����ض��ع��ى ل��ت��ك��ث��ي��ف ال�����ض��غ��ط على 
اأربعة  ا�ضتمر  غ��زو  بعد  م��ضك� 
االأول  الي�م  يف  الأوك��ران��ي��ا،  اأ�ضهر 
واردات  حظر  االأح���د،  قمتها  م��ن 
من  امل�ضتبعد  ال��رو���ض��ي،  ال��ذه��ب 
اأ���ض���اق ل��ن��دن، امل��رك��ز امل��ايل املهم 

لتجارة امل�اد االأولية.
وال�اليات  فرن�ضا  ق���ادة  ويلتقي 
واأملانيا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
واإي��ط��ال��ي��ا وك���ن���دا وال���ي���اب���ان ملدة 
ث����الث����ة اأي��������ام يف ج����ب����ال االأل������ب 
البافارّية حل�ض�ر القّمة ال�ضن�ّية 
للدول ال�ضناعّية ال�ضبع الكرى، 

مت�يل نظام ب�تني«.
اكر  اح��د  رو�ضيا  ���ض��ادرات  بلغت 
م���ن���ت���ج���ي امل�����ع�����دن اال�����ض����ف����ر يف 
ي�رو  مليار   15 ح����اىل  ال��ع��امل، 
يف 2021 ، اأي ما يعادل 5 باملئة 
من ال�ض�ق العاملية، بح�ضب لندن 

ووا�ضنطن.
وه�����ذا امل���ع���دن ال��ث��م��ني ه���� ثاين 
منتج ت�ضدره رو�ضيا بعد الطاقة 
اأن  اإذ  ب��ال��ع��ق���ب��ات،  امل�����ض��ت��ه��دف��ة 
بالفعل  ي���ح���ظ���رون  ال���غ���رب���ي���ني 
ال��ن��ف��ط ال���رو����ض���ي وي�����ض��ع���ن اإىل 

اأ�ض�اق  م��ن  ال��ذه��ب  ا�ضتبعاد  اأن 
لتجارة  املهم  امل��ايل  املركز  لندن، 
“وقع  ل��ه  امل����اد االأول��ي��ة، �ضيك�ن 
كبر على قدرة ب�تني على جمع 

االأم�ال«.
خا�ضة  �ضي�ضر  ه��ذا  اأن  واأ�ضافت 
ب���ال���ن���خ���ب ال���رو����ض���ي���ة ال���ت���ي من 
امل��م��ك��ن اأن ت�����ض��ري ال��ذه��ب “يف 
حماولة لاللتفاف على العق�بات 

الغربية«.
اأ�ضد  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  وف��ر���ض��ت 
على  �ضرامة  الغربية  العق�بات 
رو�ضيا منذ اأن بداأت غزو اأوكرانيا 
م�ضتهدفة  اأ����ض���ه���ر،  اأرب���ع���ة  ق��ب��ل 
وع�ضرات  والنفط  امل��ايل  القطاع 
اأث��ري��اء ال�ضلطة ال��رو���س، ما  م��ن 

فيما يخ�ضى البع�س من الراخي 
يف دعم كييف.

وك��ت��ب ال��رئ��ي�����س االأم����رك����ي ج� 
“�ضتعلن  ت����غ����ري����دة  يف  ب�����اي�����دن 
جم��م���ع��ة ال�����ض��ب��ع ح��ظ��ر الذهب 
الرئي�ضي  امل�������ض���در  ال����رو�����ض����ي، 
للت�ضدير، ما من �ضاأنه اأن يحرم 

رو�ضيا من مليارات الدوالرات«.
ختام  يف  جماعي  ق��رار  وبانتظار 
اأعلنت  ال��ث��الث��اء،  ال��ق��م��ة  اع��م��ال 
املتحدة  وال������الي�����ات  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ا�ضتراد  ح��ظ��ر  وال��ي��اب��ان  وك��ن��دا 
الذهب امل�ضتخرج حديًثا يف رو�ضيا 
ولي�س الذهب الذي مت احل�ض�ل 

عليه قبل فر�س احلظر.
الريطاين  ال�����زراء  رئي�س  ق��ال 

ب���ري�����س ج���ن�����ض���ن ال���ذي يلتقي 
الكرى  ال�ضناعية  ال��دول  بقادة 
يف اأملانيا ملدة ثالثة اأيام اإن “هذه 
االإجراءات �ضت�ضرب ب�ضكل مبا�ضر 
اأثرياء ال�ضلطة الرو�س وت�ضتهدف 

قلب اآلة ب�تني احلربية«.
“ب�تني  اأن  ب���ي���ان  يف  واأ������ض�����اف 
يبدد م�ارده املت�ضائلة على هذه 
املجدية.  وغر  الهمجية  احلرب 
اإن����ه ي��غ��ذي غ�����روره ع��ل��ى ح�ضاب 
والرو�ضي”  االأوك���راين  ال�ضعبني 
داعياً حلفاءه اإىل “جتفيف منابع 

العق�بات  ت���اأث���ر  اأن  واأ�����ض����اف 
و�ضتقل  ال���ق��ت  مب��رور  “يراكم 
ق����درة رو���ض��ي��ا ع��ل��ى ���ض��ن احلرب 
ب�ضبب االإجراءات اجلماعية التي 

تتخذها جمم�عة ال�ضبع«.
ال�ضبع  جم��م���ع��ة  دول  ت�����ض��ت���رد 
الذهب  ���ض��ادرات  م��ن  باملئة   90
اململكة  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  ال��رو���ض��ي، 
املتحدة التي تعد عا�ضمتها لندن 
املركز املايل لتجارة امل�اد االأولية 

وابرزها املعادن.
الريطانية  احل���ك����م���ة  اأك�������دت 

الغاز  ع���ل���ى  اع���ت���م���اده���م  ت��ق��ل��ي��ل 
الرو�ضي.

ويهدف االج��راء اإىل عزل رو�ضيا 
عن النظام املايل الدويل وجتنب 
الرو�ضي  احلربي  املجه�د  مت�يل 
ع��ر دف���ع امل��ل��ي��ارات مل������ض��ك��� من 

خالل اال�ضتراد.
اأم���رك���ي رفيع  اع��ت��ر م�������ض����ؤول 
ي�ضكل  الذهب  ا�ضتراد  حظر  اأن 
الروابط  اإ�ضافية لقطع  “و�ضيلة 
والنظام  الرو�ضي  االقت�ضاد  بني 

املايل«.

واألف  كيان  مئة  م��ن  اأك��رث  ميثل 
�ضخ�س.

ج�ن�ض�ن  ح���ث  ال�����ض��ب��ت،  م�����ض��اء 
م��رت��ني خالل  ك��ي��ي��ف  زار  ال����ذي 
االأ���ض��ه��ر امل��ا���ض��ي��ة، ح��ل��ف��اءه على 
اأوكرانيا.  ع��ن  “التخلي”  ع���دم 
االأوك���راين  الرئي�س  و�ضُيخاطب 
ف�����ل�����دمي����ر زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي ق����ادة 
جم��م���ع��ة ال�����ض��ب��ع االث���ن���ني عر 

الفيدي�.
وقال املتحدث با�ضم ج�ن�ض�ن اإنه 
اأن  يجب  املعارك،  احتدام  يف ظل 
الأوكرانيا  الغربي  الدعم  يدخل 
اأن  م��ع��ت��را  جديدة”،  “مرحلة 
ال�ض�ؤال املطروح يتعلق بالطريقة 

الف�ضلى ل�”متكني” اأوكرانيا.

جمموعة ال�شبع حتظر ا�شترياد الذهب الرو�شي 

�شريالنكا ترفع جمددًا اأ�شعار الوقود موؤ�شرات بور�شة الكويت تغلق على ارتفاع يف اأوىل جل�شات الأ�شبوع
•• الكويت-رويرتز:

اأوىل جل�ضات  اأم�س االأحد على ارتفاع يف  اأغلقت م�ؤ�ضرات ب�ر�ضة الك�يت 
العام  ال�ض�ق  وم�ؤ�ضر  باملئة   1.33 االأول  ال�ض�ق  م�ؤ�ضر  و�ضعد  االأ�ضب�ع 

1.23 باملئة.
املتحد  االأهلي  والبنك  باملئة   2.6 الك�يتي  التم�يل  بيت  اأ�ضهم  وارتفعت 

البحريني 1.2 باملئة والغامن 1.3 باملئة واأجيليتي 0.9 باملئة.
ال�ضناعات  وجمم�عة  باملئة   0.1 ال�طني  الك�يت  بنك  �ضهم  هبط  بينما 

ال�طنية القاب�ضة 1.2 باملئة.
كما �ضعد �ضهم �ضركة م�ضاريع الك�يت القاب�ضة )كيبك�( 2.7 باملئة و�ضركة 
القرين ل�ضناعة الكيماويات البرولية 1.9 باملئة بعد اأن قالت ال�ضركتان 
اإن هيئة اأ�ض�اق املال وافقت على م�ضروع عقد االندماج بطريق ال�ضم بني 

ال�ضركتني.
و�ضتك�ن �ضركة كيبك� هي ال�ضركة الداجمة، و�ضركة القرين هي ال�ضركة 
اإنه  الك�يت  ب�ر�ضة  اإىل  بيانني منف�ضلني  ال�ضركتان يف  وقالت  املندجمة. 
اال�ضتثمار  م�ضت�ضار  وراأي  امل�ضتقل  االأ���ض���ل  مق�م  تقرير  لنتائج  وطبقا 
امل�ضتقل فقد مت تقييم �ضهم �ضركة كيبك� عند 181 فل�ضا لل�ضهم ال�احد 
و�ضهم القرين عند 406 فل�ضات لل�ضهم ال�احد، واإن معدل تبادل االأ�ضهم 
ه� 2.24 �ضهم يف راأ�س مال �ضركة كيبك� مقابل �ضهم واحد يف راأ�س مال 
دينار  ملي�ن   54.7 الب�ر�ضة  يف  التداوالت  قيمة  وبلغت  القرين.  �ضركة 

وكمية االأ�ضهم املتداولة 238.3 ملي�ن �ضهم.

•• كولومبو-اأ ف ب:

اأ�ضعار ال�ق�د جم��دداً يف �ضريالنكا االأح��د مما  ارتفعت 
وفد  و�ض�ل  مع  بالتزامن  ال�ضكان،  معاناة  من  يفاقم 

اأمركي ملناق�ضة �ضبل احلد من االأزمة االقت�ضادية.
زيادة  احلك�مية  برولي�م”  “�ضيالن  �ضركة  اأع��ل��ن��ت 
بن�ضبة  العام  النقل  و�ضائل  يف  امل�ضتخدم  الديزل  اأ�ضعار 
للر  ي�����رو(   1،21( روب��ي��ة   460 ليبلغ  ب��امل��ئ��ة   15
 1،44( روبية   550 اإىل  باملئة   22 بن�ضبة  والبنزين 
ي����رو(. وت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ادة غ��داة اع��الن وزي��ر الطاقة 
كانت  ع��دة  �ضحنات  و�ض�ل  تعذر  ويجي�ضكرا  كان�ضانا 

مت�قعة واإرجائها اإىل اأجل غر م�ضمى.
واأو�ضح كان�ضانا ويجي�ضكرا اأن �ضحنات النفط التي كان 
املا�ضي مل تظهر، يف حني  االأ�ضب�ع  اأن ت�ضل  املقرر  من 
الأ�ضباب  ت�ضل  لن  املقبل  االأ�ضب�ع  املقررة  ال�ضحنات  اأن 

“م�ضرفية«.
البالد  يف  املتبقية  الكميات  اأن  ر�ضمية  م�ضادر  وت���ؤك��د 
ميكن اأن تغطي االحتياجات ملدة ي�مني، لكن ال�ضلطات 

حتتفظ بها للخدمات االأ�ضا�ضية.
منذ ح�ض�لها  اقت�ضادية  اأزمة  اأ�ض�اأ  �ضريالنكا  وت�اجه 
مت�يل  من  تتمكن  ومل   ،1948 ع��ام  اال�ضتقالل  على 
ا����ض���ت���راد امل������اد االأ���ض��ا���ض��ي��ة م��ث��ل االأغ����ذي����ة واالأدوي������ة 

وال�ق�د منذ اأواخر العام املا�ضي. وو�ضل وفد من وزارة 
“للنظر  ال��ب��الد  اإىل  اخل��زان��ة االأم��رك��ي��ة واخل��ارج��ي��ة 
املتحدة  ال���الي��ات  ت�ضاعد  ك��ي  فعالية  ال�ضبل  اأك���رث  يف 
ال�ضفارة  اأو�ضحت  ما  على  املحتاجني”،  ال�ضريالنكيني 

االأمركية يف ك�ل�مب�.
ا�ضارت ال�ضفارة اإىل اأنها خ�ض�ضت مت�ياًل جديداً خالل 
دوالر  ملي�ن   158،75 بقيمة  املا�ضيني  االأ�ضب�عني 

مل�ضاعدة ال�ضريالنكيني.
دعت االأمم املتحدة بالفعل اإىل تقدمي م�ضاعدات طارئة 
47 ملي�ن دوالر للفئات االأكرث �ضعفاً من بني  بقيمة 

ال�ضكان البالغ عددهم 22 ملي�ن ن�ضمة.
“م�ضاعدة  اإىل  ���ض��خ�����س  م��ل��ي���ن   1،7 ح�����اىل  ي��ح��ت��اج 
كل  م��ن  اأرب��ع��ة  وقل�س  املتحدة،  ل��الأمم  وفقا  حي�ية”، 
النق�س  ب�ضبب  الغذائي  ا�ضتهالكهم  اأ�ضخا�س  خم�ضة 
احل���اد وارت���ف���اع االأ���ض��ع��ار. يف االأ���ض��ب���ع امل��ا���ض��ي، دفعت 
امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية  اإغالق  اإىل  ال�ق�د احلك�مة  اأزمة 

واملدار�س ملدة اأ�ضب�عني لتقلي�س التنقل.
اأب��ل��غ��ت ع����دة م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات ع���ن ت��غ��ي��ب ع����دد ك��ب��ر من 

م�ظفيها ب�ضبب نق�س ال�ق�د.
االأربعاء، نبه رئي�س ال�زراء رانيل ويكرميي�ضينغه اىل اأن 
ت�اجه �ضع�بات  �ضتظل  اآ�ضيا  ال�اقعة يف جن�ب  الدولة 

لب�ضعة اأ�ضهر اأخرى.
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الفجر الريا�ضي

•• اأوالن باتور-الفجر

معروف  ماج�  العبنا  من  الرونزية  امليدالية  �ضاعت  ثانية   15 اآخ��ر   يف 
بخ�ضارته اأمام بطل كازاخ�ضتان عادل اورازباييف نتيجة خطاأ تكتيكي ا�ضتغله 
اأن تخطى الالعب اله�لندي  ، بعد  خ�ضمه وال��ذي كفل له الف�ز بالنقاط 
فاز  ،وقبله  املجم�عة  لتلك  النهائي  قبل  ال���دور  يف  ج���ر  �ضيابكيزر  ال��ق���ي 
على البطل االوزبكي ولتي�ف يل ، وبذلك ودع منتخبنا بط�لة اوالن بات�ر 
منغ�ليا جراند �ضالم للج�دو التي اختتمت م�ضاء اأم�س االأول بخ�ضارة العبنا 

الثاين جريج�ر ارام يف الدور الثاين  اأمام بطل اإ�ضرائيل ك��ضمان يل بقرار 
من حكام الطاولة نتيجة االإنذار الثالث بعد اأن متكن من حتقيق الف�ز يف 
واأنغ  ه�نغ  اجلن�بية  ك�ريا  بطل  على  كغم   90 حتت  وزن  ت�ضفيات  بداية 
اأبرز  �ضمت  التي  الق�ية  البط�لة  لتلك  ال���زن  لذهبية  مر�ضحا  كان  ال��ذي 
النقدية  ج�ائزها  تبلغ  "IJF"والتي  ال��دويل  االحت��اد  قائمة  يف  امل�ضنفني 

. دوالر  الف   154
�ضاعة  يف  ختامها  قبل  البط�لة  ���ض��دارة  اعتلى  ق��د  ال��ي��اب��ان  منتخب  وك���ان 
متاأخرة من م�ضاء اأم�س االأول على ح�ضاب منتخب البلد امل�ضت�ضيف منغ�ليا 

الذي ت�ضدر البط�لة يف ي�مها االأول، وقد جاءت �ضدارة الكمبي�تر الياباين 
االأر����س  اأ���ض��ح��اب  ر���ض��ي��د  وت���ق��ف  وب��رون��زي��ة  ذه��ب��ي��ات وف�ضية   3 بر�ضيد 
وال�ضيافة عند ميداليتني ذهبيتني و3 ف�ضيات و4 برونزيات، فيما ك�ضفت 
اجلراند  بط�الت  يف  ي�ضارك  ال��ذي  الالجئني  منتخب  تف�ق  عن  البط�لة 
�ضالم حتت علم االحتاد الدويل للج�دو والذي تقدم ثالثا الأول مرة بر�ضيد 

ذهبيتني وف�ضيتني وبرونزيتني. 
اإ�ضبانيا ا�ضتعدادا  اإىل  من جهة ثانية - تغادر بعثة منتخبنا منغ�ليا الليلة 
10 ي�لي�  8 اىل  لبط�لة املجر جراند �ضالم التي تقام خالل الفرة من 

االإمارات  العام الحتاد  االأمني  التميمي  نا�ضر  ال�ضيد  البعثة  املقبل، ويراأ�س 
املدرب  ال��دويل للج�دو وت�ضم  اأم��ني �ضندوق االحت��اد  للم�ضارعة واجل���دو 
جراند  اأب���ظ��ب��ي  لبط�لة  االحت���اد  يعدهم  الع��ب��ني  و5  �ضيكروف  فيكت�ر 
ي�����ض��ارك يف مناف�ضات  ال���ذي  �ضغيلي  :ج����ر  وه��م   2022 اأك��ت���ب��ر  ���ض��الم يف 
ال�زن اخلفيف حتت 66 كجم، و�ضعيد النقبي يف وزن حتت 73 كجم، وتاتا 
ارام وزن حتت  81 كغم بجانب الالعبني جريج�ر  ن�غزاري يف وزن حتت 
90 كغم ، والالعب ماج� معروف يف وزن ف�ق 100 كغم الذي قدم م�ضت�ى 

متميزا خالل بط�لة منغ�ليا .

•• اأبوظبي-الفجر

بن  حممد  �ضعادة  برئا�ضة  واجل���دو  امل�ضارعة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  واف��ق 
ثعل�ب الدرعي على ت��ضية اللجنة الفنية للج�دو باإقامة مع�ضكر اإعداد 
وذلك  والنا�ضئني  لل�ضباب  للج�دو  ال�طني  االإم��ارات  ملنتخب  بالفجرة 
للم�ضاركة يف بط�لة  ا�ضتعدادا  املقبل  ي�لي�   8 اإىل   4 الفرة من  خالل 
الفرة  خ��الل  بانك�ك  التايالندية  بالعا�ضمة  تقام  التي  للج�دو  ا�ضيا 
من 16 اإىل 22 ي�لي� املقبل، و�ضتك�ن التدريبات الي�مية ب�ضالة نادي 
اإدارة  وجمل�س  االحت��اد  بني  للتعاون  م�ا�ضلة  القتالية  للفن�ن  الفجرة 

النادي.
وقد مت اختيار 9 العبني للت�اجد يف الزمان واملكان املحددين وهم لفئة 
ال�ضباب: احمد جا�ضم، زايد في�ضل النقبي "احتاد كلباء"، �ضعيد النقبي 
"نادي الفجرة للفن�ن القتالية"، اأما فئة النا�ضئني فقد مت اختيار حمد 
وليد  خالد  جمعة،  مانع  جمعة،  من�ض�ر  خ�رفكان"،  "نادي  الها�ضمي 
الن�ضر"،  "نادي  ال�ضعايل  عبداهلل  حممد  الريا�ضي"،  ال�ضارقة  "نادي 
واالإداري  الفني  اجلهاز  بجانب  كلباء"،  احت��اد  "نادي  ال�ضام�ضي  وحميد 
الذي ي�ضرف على منتخب االأمل ال�ضاعد. و�ضرح �ضعادة حممد بن ثعل�ب 
الدرعي رئي�س جمل�س احتاد االإمارات للم�ضارعة واجل�دو، باأن م�ضاركة 

منتخبنا ال�ضاعد للج�دو يف البط�لة اال�ضي�ية لل�ضباب والنا�ضئني تاأتي 
�ضمن خطة االحتاد اخلما�ضية 2021-2026 والتي ركز فيها االحتاد 
ملختلف  االأج��ي��ال  ت�ا�ضل  ي�ضمن  مب��ا  ال�ضغرى،  العمرية  الفئات  على 
اأن يحقق مع�ضكر الفجرة اأهدافه قبل  املراحل ال�ضنية للج�دو، متمنياً 
ال�ضفر للم�ضاركة يف البط�لة االآ�ضي�ية التي �ضبق ملنتخبنا حتقيق نتائج 
اإيجابية رائعة كانت مكان اإ�ضادة من اجلميع .. واختتم ت�ضريحه م�جها 
ال�ضكر اجلزيل ملجل�س اإدارة نادي الفجرة للفن�ن القتالية ومديره العام 
�ضعادة اأحمد حمدان الزي�دي ال�ضت�ضافة تدريبات املنتخب وت�فر كافة 

متطلبات النجاح ملع�ضكر منتخب االأمل.

•• الرباط-الفجر

7 دول عربية م�ضارك�ن يف ال��دورة االإقليمية على  طالب اأطباء 
على  بالرباط،  الدولية  باجلامعة  تقام  والتي  الالعبني  �ضحة 
اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد  الع��ب��ي  على  طبية  فح��ضات  عمل  ���ض��رورة 
دائ��م يف  اأن يك�ن الالعب�ن وب�ضكل  اأج��ل  ال��ع��ام، م��ن  على م��دار 
امل�ضاركة يف االلعاب وامل�ضابقات  حالة �ضحية جيدة متكنهم من 
املختلفة وهم يف قمة لياقتهم البدنية ، وي�ضارك من االإمارات  يف 

هذه الدورة االقليمية  د. الهام عبا�س
وتقام الدورة التدريبية االإقليمية التي ي�ضارك فيها 27 طبيبا 
من البحرين ، م�ضر ، الك�يت  ، لبنان ، ال�ضع�دية ، م�ريتانيا ، 
املغرب على مدى ي�مني �ضيتم ت�قيع الك�ضف ال�ضحي على 200 

العب والعبة ،  وتقام فى  6 تخ�ض�ضات هي العي�ن  املفت�حة ، 
تعزيز ال�ضحة ، االبت�ضامات اخلا�ضة ، ال�ضمع ال�ضحي ، ميدفي�ضت 
، ال�ضحة النف�ضية "، ويق�م باإلقاء املحا�ضرات العملية  3 خراء 
اإقليمية للرامج ال�ضحية  هم  د اأديب جابر " لبنان " ، د. اإلهام 

عبا�س" االإمارات " ، د. علي الفرحان "ال�ضع�دية "
باالأوملبياد  ال�ضحية  ال��رام��ج  م��دي��ر  ال�����ض��ن��اوي  ليلة  و���ض��رح��ت 
اخل��ا���س ال����دويل ، ب���اأن ال��ي���م االأول م��ن ال����دورة وال��ت��ي ح�ضر 
اجل��ل�����ض��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ���ض��الح ال���دي���ن ال�����ض��م��ار امل���دي���ر ال�طني 
ن��زه��ة بدوان  ،  والبطلة االأومل��ب��ي��ة  امل��غ��رب��ي  ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
نقل  خاللها  مت  للجميع،   للريا�ضة  امللكية  للجامعة  رئي�ضة 
لالأوملبياد  االإقليمي  الرئي�س  عبدال�هاب  اأمين  املهند�س  حتيات 
هذه  ال�ضت�ضافته  املغربي  اخل��ا���س  لالأوملبياد  ال���دويل  اخل��ا���س 

من  ك��ان  فقد  عليها  بغريب  لي�س  اأم���ر  وه���  االقليمية  ال���دورة 
اأوائل الدول التي ا�ضت�ضافت االلعاب االإقليمية الثانية 2000 
العديد  اىل  اإ�ضافة   ،  2010 العاملي  اال�ضراتيجي  وامل���ؤمت��ر   ،
من االحداث والفعاليات االإقليمية ، واأملح اىل اأهمية اإقامة دورة 

اإقليمية ففي الرامج ال�ضحية .
وط��ال��ب االأط��ب��اء امل�����ض��ارك���ن عقب ال��ق��ي��ام بفح�س امل��ائ��ة العب 
والعبة يف التخ�ض�ضات ال�ضتة يف الي�م االأول  ب�ضرورة اإقامة تلك 
الفح��ضات على مدار العام ، ملا ميثل الرنامج ال�ضحي  والدور 
الذى يلعبه يف م�ضرة العبي االأوملبياد اخلا�س  ، وعمل قاعدة 
بيانات �ضحية على الالعب ترافقه يف كل االألعاب وامل�ضابقة التي 
اإىل  ال�ضحية  البيانات  تلك  تتيح  بحيث   ، الالعب  فيها  ي�ضارك 

اطالع اللجنة الطبية ملعرفة كل بيانات الالعب وب�ضكل دقيق .

منتخبن� يختتم م�ص�ركته ويتوجه اإىل اإ�صب�ني� 

�شياع برونزية بطولة جراند �شالم منغوليا للجودو يف 15 ثانية 

ا�صتعدادا لبطولة اآ�صي� بت�يلند

اختيار 9 لعبني ملع�شكر منتخب اجلودو للنا�شئني وال�شباب بالفجرية

مب�ص�ركة اإم�راتية 

 الأطباء امل�شاركون يف الدورة الإقليمية لالعبي الأوملبياد اخلا�س 
بالرباط يطالبون باإجراء فحو�شات على الالعبني طيلة العام

•• نيويورك-وام:

وا�ضلت العداءة االأمريكية والبطلة االأوملبية �ضيدين ماكل�جلني 
ممار�ضة ه�ايتها يف حتطيم الرقم القيا�ضي العاملي ل�ضباق 400 
بط�لة  يف  ال�ضباق  ه��ذا  ملناف�ضات  التاأهل  و�ضمنت  ح�اجز  مر 

العامل املقبلة الألعاب الق�ى.
ال�����ض��ب��اق يف البط�لة  ل��ق��ب  ل�����ض��احل��ه��ا  وح�����ض��م��ت م��اك��ل���ج��ل��ني 
لنف�ضها  لت�ضمن  املتحدة،  ب��ال���الي��ات  ال��ق���ى  الأل��ع��اب  ال�طنية 

 24 اإىل   15 اأوري��ج���ن من  امل��ق��ررة يف  العامل  مكانا يف بط�لة 
ي�لي� املقبل.

امل�ضافة يف  ، قاطعة  ال�ضباق  وفازت ماكل�جلني باملركز االأول يف 
عام واحد التي  غ�ض�ن  يف  الثالثة  املرة  لتك�ن  ثانية   51.41

حتطم فيها الرقم القيا�ضي لل�ضباق.
بنف�س  ف��ازت  عندما   2021 ي�ني�   28 يف  االأوىل  امل��رة  وكانت 
امل�ؤهلة  االأمريكية  الت�ضفيات  �ضمن  ثانية   51.90 يف  ال�ضباق 
"ط�كي� 2020" ، ثم كررت  لدوري االألعاب االأوملبية املا�ضية 

هذا يف االأوملبياد نف�ضه عندما قطعت م�ضافة ال�ضباق يف 51.46 
ال�طنية  البط�لة  خ��الل  الثالثة  للمرة  الرقم  حتطم  اأن  قبل 
اأم�����س االأح���د . ورغ���م ه��ذا ،  االأم��ري��ك��ي��ة م�ضاء ال�ضبت -���ض��ب��اح 
ال�ضباق  لقب  على  ق�ية  مناف�ضة  ماكل�جلني  ت�اجه  اأن  ينتظر 
خالل بط�لة العامل ال�ضهر املقبل ال�ضيما واأن مناف�ضتها االأق�ى 
هي حاملة لقب ال�ضباق دليلة حممد والتي غابت عن البط�لة 
ال�طنية ب�ضبب االإ�ضابة لكنها �ضت�ضارك يف بط�لة العامل. وقد 
ت�ؤدي املناف�ضة الق�ية بينهما لرقم قيا�ضي عاملي جديد لل�ضباق.

للمرة الثالثة.. البطلة الأوملبية ماكلوجلني حتطم 
الرقم القيا�شي ل�شباق 400 مرت حواجز
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•• دبي - وام:

للمناطق  دب�������ي  ����ض���ل���ط���ة  اأع����ل����ن����ت 
"دييز"  امل���ت���ك���ام���ل���ة  االق���ت�������ض���ادي���ة 
حدث  اأول  ال�ضت�ضافة  ا���ض��ت��ع��داده��ا 
االإل����ك����رون����ي����ة خالل  ل���ل���ري���ا����ض���ات 
واح����ة  يف   2022 اأك����ت�����ب����ر  ����ض���ه���ر 
دب����ي ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك���ن، امل���دي���ن���ة احل���رة 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة. ي��ع��د هذا 
مبثابة  االأول  اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي  احل����دث 
"دييز" و�ضركة  بني  م�ضرك  تعاون 
اال�ضت�ضارية   "Seed" "�ضيد" 
منظ�مات  ب����ن����اء  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
الريا�ضات االإلكرونية، وتكن�ل�جيا 
املدف�عات.  وتقنيات  ت�ضني،  البل�ك 
"�ضيغما"  ���ض��رك��ة  ال��ط��رف��ان  ع���نّي  و 
منظمي  اأك��ر  اأح��د   "SiGMA"
ومط�ري  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ري��ا���ض��ات 
اال�ضطناعي  ال�����ذك�����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
املعر�س  الإق���ام���ة  ت�����ض��ني،  وال���ب���ل����ك 
االإلكرونية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  ال�����ض��ن���ي 
تعمل  و  لل�ضيليك�ن.  دب���ي  واح���ة  يف 
االأطراف على درا�ضة تط�ير م�ضروع 
االإلكرونية"،  ال��ري��ا���ض��ات  "حلبة 
االأوىل من ن�عها يف املنطقة والذي 
اأكادميية  اأول  اإن�ضاء  خطته  �ضت�ضم 
تدريبية وتعليمية لالعبني وذويهم 
وك��اف��ة اجل��ه��ات وامل���ؤ���ض�����ض��ات املهتمة 
بهذا القطاع ال�ضاعد بق�ة يف ال�ضرق 
اأف��ري��ق��ي��ا بدبي.  و���ض��م��ال  االأو�����ض����ط 
و�ضتقدم احللبة اأي�ضاً من�ضاأة تدريب 
واالإقليميني  امل��ح��ل��ي��ني  ل���الع���ب���ني 
والدوليني وكذلك املهتمني مبمار�ضة 

على  ال��ت��ع��ل��ي��ق  اأو  ال��ت��ح��ك��ي��م  م��ه��ن��ة 
ومناف�ضاتها.  االإلكرونية  االأل��ع��اب 
جعل  اإىل  جميعها  االأط���راف  تهدف 
ال�ضت�ضافة  اإقليمياً  م��رك��زاً  احللبة 
االإلكرونية،  ال��ري��ا���ض��ات  ب��ط���الت 
تط�ير  يف  الراغبني  لل�ضباب  وب�ابة 
ال��ف��ن��ي��ة ���ض��م��ن جمتمع  م��ه��ارات��ه��م 
معارفهم  مل�����ض��ارك��ة  اآم����ن  ���ض��ي��راين 

و�ضغفهم.
حممد  ال����دك����ت�����ر  �����ض����ع����ادة  ق������ال  و 
الزرع�ين الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة 
املتكاملة  االقت�ضادية  للمناطق  دبي 
"دييز" : "تعمل "دييز" ا�ضراتيجياً 
ع���ل���ى ا����ض���ت���ق���ط���اب ومت����ك����ني من����� و 
ازده�����ار ق��ط��اع��ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وذلك 
م���ع روؤي�����ة ���ض��اح��ب ال�ضم�  مت��ا���ض��ي��اً 

مكت�م  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
"رعاه اهلل" يف  دب���ي  ال������زراء ح��اك��م 
دب����ي عا�ضمة  اإم������ارة  ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 
للم�ضتقبل االقت�ضادي عاملياً.. ويعد 
والريا�ضات  االأل��ع��اب  �ضناعة  قطاع 
االإل��ك��رون��ي��ة م��ن ال��ق��ط��اع��ات التي 
بعدما  ع��امل��ي��اً  ملح�ظاً  من����اً  ت�ضهد 
العاملية  االألعاب  �ضناعة  قيمة  بلغت 
عام  يف  دوالر  م���ل���ي���ار   198.40
تلك  ت�����ض��ل  اأن  وت����ق���ع   ."2021
دوالر  مليار   339.95 اإىل  القيمة 
 "  : واأ���ض��اف   ..2027 ع��ام  بحل�ل 
اأم����ا ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، ت�ضر 
مبعدل  ال�ضناعة  من�  اإىل  الت�قعات 
 13.88% م��ق��داره  م��رك��ب  �ضن�ي 

خ��الل ال��ف��رة ب��ني ع��ام��ي 2022-
االإح�ضائيات  هذه  ومتثل   ..2027
بقطاع  ل��ل��م��ع��ن��ي��ني  ن���ع��ي��ة  ف��ر���ض��ة 
االإلكرونية،  وال��ري��ا���ض��ات  االأل��ع��اب 
مبا يف ذلك املط�رون ورجال االأعمال 

وامل�ضتثمرون".
وعر  "دييز"  ����ض���ع���ادت���ه:  واأ�����ض����اف 
تتخذ  ل���ل�������ض���ي���ل���ي���ك����ن،  دب������ي  واح�������ة 
منظ�مة  لتط�ير  ا�ضتباقية  خط�ة 
دبي  يف  االإل���ك���رون���ي���ة  ال���ري���ا����ض���ات 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  االإم������ارة  وحت����ي���ل 
ل����ل����ري����ا�����ض����ات االإل�����ك�����رون�����ي�����ة من 
وا�ضراتيجية  روؤي���ة  اق���راح  خ��الل 
ومنظ�مة داعمة لهذه ال�ضناعة مبا 
يعزز م�ضاهمتها يف االقت�ضاد املحلي.. 
من�ذجية  م��ن�����ض��ة  ال�����اح����ة  ت���ع���د  و 

حيث  ع��امل��ي��اً،  ال�ضناعة  رواد  جل��ذب 
قرابة  منذ  ال���اح��ة،  جن��اح  يت�ا�ضل 
القائمة  ال�ضناعات  مل�اكبة  عقدين 
ون�ضهد  احلديثة،  التكن�ل�جيا  على 
م�ضتقبلية  خط�ة  جديد  م��ن  ال��ي���م 
دبي وحتقيق  مكانة  تعزيز  ت�ضهم يف 
طم�حاتها لل��ض�ل اإىل ريادة عاملية 
االإلكرونية  ال��ري��ا���ض��ات  �ضناعة  يف 

النا�ضئة التي تنم� ب�ضرعة".
 ،2021 ع��ام  "يف   : �ضعادته  اأ���ض��ار  و 
لل�ضيليك�ن  دب����ي  واح����ة  ت��ك��ل��ي��ف  مت 
واالبتكار،  املعرفة  م��رك��ز  ت��ك���ن  ب���اأن 
ح�ضرية  مراكز  خم�ضة  من  ك�احدة 
رئي�ضية يف اإطار خطة دبي احل�ضرية 
2040.. ومتا�ضياً مع هذا التكليف، 
���ض��رع��ت واح����ة دب����ي ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك���ن يف 

املحلية  امل���ن���ظ����م���ة  ت���ط����ي���ر  دع������م 
للريا�ضات االإلكرونية بهدف جذب 
هذا  يف  وامل�ضتثمرين  االأع��م��ال  رواد 

املجال".
م�ؤ�ض�س  غ�������در  ن���ي���ك����ال����س  ق�����ال  و 
 :"Seed Consultancy"
فر�س  بناء  اإىل   "Seed" "تهدف 
اقت�ضادية جديدة من خالل تط�ير 
االإلكرونية،  الريا�ضات  منظ�مات 
ومبا اأن واحة دبي لل�ضيليك�ن تدرك 
الريا�ضات  ه����ذه  م�����ض��ت��ق��ب��ل  اأه��م��ي��ة 
وتلتزم  االإل����ك����رون����ي����ة  واالأل������ع������اب 
لهذه  �ضاملة  حتتية  بنية  بتط�ير 
خرتنا  نقدم  اأن  ي�ضعدنا  ال�ضناعة، 
ودعمنا الإجناح م�ضعاها، انطالقاً من 
لل�ضيليك�ن  دبي  واح��ة  مبكانة  ثقتنا 
تركز  التي  لل�ضركات  حي�ي  كمركز 
على التكن�ل�جيا وال�ضركات النا�ضئة 
ركائز  ميثل�ن  ال��ذي��ن  وامل�ضتثمرين 
 "Seed" وتلتزم  ال�ضناعة..  ه��ذه 
باإر�ضاء االأ�ض�س، و�ضد الفج�ة بني رواد 
وراأ�س  النا�ضئة  وال�ضركات  االأع��م��ال 
يف  ال�ضناعة  من�  لدفع  املغامر  امل��ال 

االإمارات واملنطقة والعامل".
وم���ن امل��ت���ق��ع اأن ي��ج��ت��ذب احل���دث، 
ت���ن���ظ���ي���م���ه يف واح���������ة دب����ي  امل������ق������رر 
 ،2022 اأك���ت����ب���ر  يف  ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك���ن 
املعنية  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ض���رك���ات  ك����رى 
بالريا�ضات االإلكرونية، مبا يف ذلك 
االألعاب،  ومط�رو  املحرفة،  الفرق 
وم���ن�������ض���ات ال������اق�����ع االف����را�����ض����ي، 
االإعالم،  وو�ضائل  الراعية،  واجلهات 

واملنظم�ن، واخلراء وامل�ضتثمرون.

•• لندن-وام:

الن�ضخة  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي���م  تنطلق 
اإجن���ل���را  ب���ط����ل���ة  م����ن  ال�135 
ثالث  "وميبلدون"  امل���ف���ت����ح���ة 
االأرب���ع  �ضالم"  "جراند  ب��ط���الت 
اأج�اء  و�ضط   ، امل��ضم  يف  ال��ك��رى 
خم��ت��ل��ف��ة وق������اع�����د ج����دي����دة عن 

الن�ضخ املا�ضية.
الن�ضخة  ه������ذه  ق����رع����ة  وج���ن���ب���ت 
ال��ب��ط���ل��ة ك��ال م��ن االإ�ضباين  م��ن 
ن�فاك  وال�ضربي  ن���ادال  راف��اي��ي��ل 
املبكرة  امل����اج���ه���ة  دي���ك���ف��ي��ت�����س 
املباراة  يف  اإال  يلتقيا  فلن  بينهما 
الالعبان  وا���ض��ل  ح���ال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
حتى  ال���ب���ط����ل���ة  يف  ط���ري���ق���ه���م���ا 

النهائي.
منهما  كل  �ضي�اجه   ، ه��ذا  وبرغم 
، وخا�ضة نادال ، اأكرث من اختبار 
النهائي  لبل�غ  طريقه  يف  �ضعب 
غياب  الن�ضخة  هذه  �ضت�ضهد  فيما 

امل�ضنف  ف��ي��درر  روج��ي��ه  املخ�ضرم 
لعدم  ���ض��اب��ق��ا  ال���ع���امل  ع��ل��ى  االأول 
علما  االآن  ح��ت��ى  ت��ع��اف��ي��ه  اك��ت��م��ال 
اأي مباراة منذ  باأنه مل ي�ضارك يف 
لبط�لة  الثمانية  دور  يف  هزميته 

وميبلدون 2021 .
ويف املقابل ، ت�ضتح�ذ العبة التن�س 
على  ول��ي��ام��ز  �ضرينا  االأم��ري��ك��ي��ة 
اهتمام كبر يف مناف�ضات ال�ضيدات 
رغ���م ان��ه��ا ل��ي�����ض��ت م��ر���ض��ح��ة بق�ة 
االأ�ض�اء  وحتيط  باللقب.  للف�ز 
لع�دتها  االأم���ري���ك���ي���ة  ب��ال��الع��ب��ة 
التت�يج  ح��ل��م  اإىل  اأخ������رى  م����رة 
"جراند  ال�24 يف بط�الت  بلقبها 
ومعادلة  ال��ك��رى  االأرب����ع  �ضالم" 
ك�رت  مل��ارج��ري��ت  القيا�ضي  ال��رق��م 
االأل���ق���اب  ع����دد  يف  لقبا"   24"
العبة  اأو  الع��ب  اأي  يحرزها  التي 

بالبط�الت االأربع الكرى.
ال�ضر�ضة  امل��ن��اف�����ض��ة  ع���ن  وب���ع���ي���دا 
الع�ضبية  امل��الع��ب  ع��ل��ى  امل��ت���ق��ع��ة 

الن�ضخة  ه��ذه  �ضت�ضهد   ، للبط�لة 
الن�ضخ  ع�����ن  امل����ت����غ����رات  ب���ع�������س 

املا�ضية.
وتر�ضد وكالة اأنباء االإمارات "وام" 
املتغرات  بع�س  التقرير  ه��ذا  يف 

الن�ضخة  هذه  يف  املهمة  واحلقائق 
امل���رك���زي يف  امل��ل��ع��ب  ح��ي��ث يحتفل 
م��الع��ب ب��ط���ل��ة ومي��ب��ل��دون هذا 
على  ع�����ام   100 مب�������رور  ال����ع����ام 
بهذا  االحتفال  و�ضيتم   ، ت�ضميمه 

خا�س  مهرجان  خالل  من  امللعب 
يف 3 ي�لي� املقبل.

من  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�ضخة  و�ضت�ضهد 
قيا�ضية  م��ال��ي��ة  ج���ائ��ز  ال��ب��ط���ل��ة 
البط�لة  م��ن��ظ��م���  اأع����ل����ن  ح���ي���ث 

�ضتبلغ  ال��ن�����ض��خ��ة  ه���ذه  ج���ائ��ز  اأن 
ا�ضرليني  جنيه  ملي�ن   40.35
بزيادة  دوالر"  ملي�ن   50 "نح� 
الن�ضخة  ج�ائز  % عن   15.23

املا�ضية "2021" .
ويح�ضل الفائز باللقب �ض�اء على 
يف  ال�����ض��ي��دات  اأو  ال��رج��ال  م�ضت�ى 
م��ن��اف�����ض��ات ال��ف��ردي ع��ل��ى ملي�ين 
الثنائي  يح�ضل  فيما  ا�ضرليني 
ال���ف���ائ���ز ب���ل���ق���ب زوج�������ي ال����رج����ال 
األ����ف   540 ع���ل���ى  ال�������ض���ي���دات  اأو 
بلقب  الفائز  والثنائي  ا�ضرليني 
األف   124 على  املختلط  الزوجي 

ا�ضرليني.
وت���اأت���ي ه����ذه ال����زي����ادة ال��ه��ائ��ل��ة يف 
ج�ائز البط�لة رغم ان�ضحاب اأحد 
اأقدم رعاة البط�لة من رعاية هذه 
"روبن�ض�نز"  �ضركة  وه�  الن�ضخة 
االإجن��ل��ي��زي��ة ، وال��ت��ي ك��ان��ت ترعى 

البط�لة منذ عام 1935 .
و�����ض����ي����ك�����ن ال������رو�������ض������ي دان�����ي�����ال 

على  االأول  امل�ضنف  م��ي��دف��ي��دي��ف 
العامل حاليا ه� اأبرز الغائبني عن 

هذه الن�ضخة.
رو�ضيا  الع����ب����ي  غ����ي����اب  ظ����ل  ويف 
 ، الن�ضخة  ه���ذه  ع��ن  وب��ي��الرو���ض��ي��ا 
قررت رابطة حمريف وحمرفات 
التن�س اأي�ضا جتريد البط�لة من 

نقاط الت�ضنيف.
�����ض����ت����رك ه����ذه   ، وب�����رغ�����م ه�������ذا 
الن�ضخة اأثرا هائال على الت�ضنيف 
واملحرفات  للمحرفني  العاملي 
، و���ض��ي��ك���ن اأك����رث اخل��ا���ض��ري��ن هم 
اأف�ضل  ال��ذي��ن ح��ق��ق���ا  ال��الع��ب��ني 
النتائج يف ن�ضخة العام املا�ضي من 

البط�لة.
�ضيفقد   ، امل����ث����ال  ���ض��ب��ي��ل  وع����ل����ى 
دي���ك���ف��ي��ت�����س امل���ت����ج ب��ال��ل��ق��ب يف 
ال�2000  النقاط  2021 جميع 
يدافع  اأن  املفر�س  من  كان  التي 

عنها يف هذه الن�ضخة.
اخلا�ضرين  اأب���رز  م��ن  �ضيك�ن  كما 

اأو ال��الع��ب��ة ال���ذي يحرز  ال��الع��ب 
لك�نه  ال��ن�����ض��خ��ة  ه����ذه  يف  ال��ل��ق��ب 
ل���ن ي��ح�����ض��د اأي ن���ق���اط اأي�����ض��ا يف 
الت�ضنيف و�ضتك�ن اجلائزة املالية 

الكبرة هي اال�ضتفادة االأبرز له.
وللمرة االأوىل يف تاريخ وميبلدون 
، ���ض��ت��ق��ام امل��ب��اري��ات ع��ل��ى م����دار ال� 
خاللها  مت��ت��د  ال���ت���ي  ي����م���ا   14
يت�قف  ول���ن   ، املناف�ضة  ف��ع��ال��ي��ات 
اللعب يف ي�م االأح��د الفا�ضل بني 
االأ�ضب�عني االأول والثاين كما كان 

معتادا يف الن�ضخ ال�ضابقة.
املا�ضي  ك����ان يف  م���ا  ع��ك�����س  وع���ل���ى 
البارزين  ل���الع���ب���ني  ���ض��ي�����ض��م��ح   ،
امللعب  ع�����ض��ب  ع���ل���ى  ب���ال���ت���دري���ب 
"1" قبل  امل���رك���زي وامل��ل��ع��ب رق���م 
وك���ان م�ضم�حا  م��ب��اري��ات��ه��م.  ب��دء 
لهم فقط من قبل بالتدريب على 
امل��الع��ب االأخ�����رى وال���دخ����ل اإىل 
مبارياتهم  ل��ب��دء  امللعبني  ه��ذي��ن 

فقط.

»دبي لل�شيليكون« ت�شتعد ل�شت�شافة اأول حدث ريا�شي اإلكرتوين يف اأكتوبر

بجوائز 50 مليون دولر.. بطولة »وميبلدون« تنطلق اليوم بقواعد جديدة

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن ك��ل م��ن الع��ب ك��رة ال��ق��دم ال���ي��ل��زي ج��اري��ث بيل 
ونادي ل��س اأجنل��س اإف �ضي االأمريكي يف �ضاعة متاأخرة 
من م�ضاء اأم�س االأول عن االتفاق بينهما على عقد ميتد 

ملدة عام واحد فقط.
"32 عاما" م���ع ري����ال م���دري���د يف  ب��ي��ل  وي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د 
النادي  اإىل  مبا�ضرة  بعدها  لينتقل  احل��ايل  ي�ني�   30
االأم��ري��ك��ي ال���ذي اأع��ل��ن م���ؤخ��را اأي�����ض��ا ع��ن التعاقد مع 

�ضفقة  يف  كيليني  ج�رجي�  ال�ضهر  االإي��ط��ايل  النجم 
انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ي�فنت��س االإيطايل هذا 

ال�ضيف.
وك�ضف بيل عن اتفاقه مع النادي االأمريكي عر تغريدة 
على "ت�ير" حيث مت االتفاق على انتقاله للنادي بعقد 
، عزز بيل فر�ضه يف  2023 . وبهذا  ميتد حتى ي�ني� 
على  للحفاظ  املقبلة  ال�ضه�ر  خالل  باملباريات  امل�ضاركة 
بالده  منتخب  ق��ي��ادة  يف  اأم��ال  والفنية  البدنية  لياقته 
دورا بارزا يف  لعب  بعدما   2022 العامل  "ويلز" بكاأ�س 

تاأهل الفريق للنهائيات.
وك���ان ري���ال م��دري��د ت��ع��اق��د م��ع ب��ي��ل م��ن ن���ادي ت�تنهام 
 101 قيمتها  بلغت  �ضفقة  يف   2013 عام  االإجنليزي 

ملي�ن ي�رو ما جعله الالعب االأغلى يف العامل وقتها.
مدار  على  م��دري��د  ري��ال  م��ع  ومتباين  مهتز  اأداء  وبعد 
ال�ضن�ات املا�ضية ، تراجعت القيمة ال�ض�قية لالعب من 
90 ملي�ن ي�رو لت�ضل الالآن اإىل 3 ماليني ي�رو ، علما 
اأنه ت�ج بالعديد من االألقاب مع ريال مدريد على مدار 
ومن بينها 5 األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا.  ، م�ا�ضم   9

ر�شميا.. بيل يلعب بجوار كيليني يف لو�س اأجنلو�س

انطالق األعاب البحر الأبي�س 
املتو�شط يف مدينة وهران

األعاب  التا�ضعة ع�ضر لدورة  الن�ضخة  افتتحت يف مدينة وهران اجلزائرية 
من  اخلام�س  حتى  ت�ضتمر  اأن  املقرر  من  والتي  املت��ضط،  االأبي�س  البحر 

ال�ضهر املقبل.
الر�ضمي  االنطالق  االإع��الن عن  �ضخ�س مت  األ��ف   40 ي�ضت�عب  يف ملعب 
لدورة األعاب البحر االأبي�س املت��ضط يف ن�ضختها التا�ضعة ع�ضر من مدينة 
وهران، مب�ضاركة 26 دولة، واأكرث من 4 االف ريا�ضي �ضيتناف�ض�ن يف 24 
ي�ني�  من  والع�ضرين  اخلام�س  من  ت�ضتمر  اأي���ام،   10 م��دار  على  ريا�ضة 

اجلاري وحتى ال�ضاد�س من ي�لي� املقبل.
واأعطى الرئي�س اجلزائري، عبد املجيد تب�ن، اأم�س ال�ضبت، اإ�ضارة انطالق 
وهران،  يف   2022 املت��ضط  االأبي�س  البحر  األ��ع��اب  ل���دورة   19 الن�ضخة 

عرو�س املت��ضط، كما ي�ضفها اجلزائري�ن.
وقال الرئي�س اجلزائري يف كلمته: "ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، اأبداأ با�ضمكم 

جميعا بالرحيب بكل �ضي�فنا الكرام، وال�ف�د امل�ضاركة يف البط�لة".
ال�19  الن�ضخة  افتتاح  ر�ضميا  "اأعلن  وقال  االنطالق،  �ضارة  باإعطاء  وختم 

الألعاب البحر االأبي�س املت��ضط وهران 2022.. وحتيا اجلزائر".
امل��ت������ض��ط، حيزية  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ال��ع��اب  وق��ال��ت ع�ض� يف جل��ن��ة تنظيم 
طالم�ضي: �ضهرنا ليال بل ق�ضينا ليل بي�ضاء من اجل اإجناح العاب البحر 
االأبي�س املت��ضط يف دورتها التا�ضعة ع�ضر من اجل مدينة وهران من اجل 

اجلزائر ومن اجل عا�ضمة ريا�ضية تك�ن بارقي امل�ا�ضفات.
وحت�لت اأر�ضية امللعب االأوملبي اإىل �ضا�ضة �ضينمائية عر�ضت ثقافة وتراث 
و�ضط  امل�ضارك�ن  عليها  رق�س  جزائرية  اأغ��ان  وقع  على  امل�ضاركة،  البلدان 
اجليد  التنظيم  على  اث��ن���ا  ال��ذي��ن  اجل��زائ��ري��ة  اجلماهر  وحتية  هتافات 

للحفل.
3 �ضاعات، عر�س لالألعاب  ا�ضتمر على مدار  الذي  وتخلل حفل االفتتاح، 

النارية.
ي�ضار اإىل اأن هذه هي املرة الثانية التي ت�ضت�ضيف فيها مدينة جزائرية دورة 

األعاب املت��ضط، وذلك بعد 47 عاما.
وكانت مدينة وهران حازت على �ضرف تنظيم هذه الدورة، عقب الت�ض�يت 
ال�ضّري الذي نظم على هام�س انعقاد اجلمعة العاّمة يف مقاطعة بي�ضكارا 

االإيطالية عام 2015.
وح�ضلت وهران على 51 �ض�تا مقابل 17 �ض�ت ملدينة �ضفاق�س الت�ن�ضية، 
العلم  و2001، مع   1967 احل��دث مرتني عامي  تنظيم  لها  �ضبق  التي 
اأنه كان من املقرر اأن يتم تنظيم احلدث الريا�ضي يف العام 2021، لكن مت 

تاأجيله �ضنة ب�ضبب جائحة ك�فيد19-.
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وعدم  املحرفات  رابطة  ت�ضنيف  يف   1204 املركز  اىل  تراجعت  اأن  بعد 
ت�ضل  �ضهًرا،   12 منذ  الفردي  مناف�ضات  يف  تناف�ضية  مباراة  اأي  خ��ضها 
ثالثة  وميبلدون،  اىل  وليام�س  �ضرينا  االمركية  امل�ضرب  كرة  اأ�ضط�رة 
ال��ب��ط���الت االرب���ع ال��ك��رى، وه��ي ت��اأم��ل يف حتقيق رمب��ا اأع��ظ��م اإجن���از يف 

م�ضرتها.
اأن  يف  النف�س  االنكليزية  البط�لة  يف  م��رات  �ضبع  املت�جة  الالعبة  متني 
الكرى ملعادلة  البط�الت  ال�24 يف  انتظاًرا ط�يال لتحقيق لقبها  تنهي 

الرقم القيا�ضي امل�ضجل با�ضم اال�ضرالية مارغاريت ك�رت.
نادًرا ما كانت الت�قعات بهذه الن�ضبة العالية �ضد االأمركية التي ميكن اأن 

ت�ضبح اأول امراأة غر م�ضنفة تف�ز ببط�لة وميبلدون.
قبل قرابة ثالثة اأ�ضهر من بل�غها �ضن ال�41، مل تلعب �ضرينا اأي مباراة 
احرافية يف مناف�ضات الفردي منذ ان�ضحابها من الدور االول ل�ميبلدون 
البيالرو�ضية  �ضد  مبارتها  خ��الل  اإ�ضابتها  اإث���ر  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  ب��ال��ذات 

األياك�ضاندرا �ضا�ضن�فيت�س.
�ضا�ضن�فيت�س يف حديث مع وكالة فران�س بر�س قبل بط�لة روالن  قالت 
غارو�س ال�ضهر الفائت "اآمل اأال اأ�ضبح الالعبة االأخرة التي تف�ز عليها 

يف وميبلدون. اإنها بطلة عظيمة واأريد اأن اأراها تع�د".
الرو�س  ال��الع��ب��ني  ح��ظ��ر  ب�ضبب  ومي��ب��ل��دون  ع��ن  �ضا�ضن�فيت�س  �ضتغيب 
على  ولكن  الأوك��ران��ي��ا،  الرو�ضي  الغزو  ب�ضبب  امل�ضاركة  من  والبيالرو�س 

االقل �ضرى اإحدى اأمنياتها تتحقق بع�دة البطلة االمركية.
وقفت �ضرينا عند حاجز ال�23 لقًبا يف الغراند�ضالم منذ ف�زها ببط�لة 

اأ�ضراليا املفت�حة للمرة ال�ضابعة يف عام 2017 اأثناء حملها.
وحلت  الكرى  البط�الت  يف  نهائية  مباريات  اأرب��ع  خ�ضرت  حينها،  منذ 
ليبقى  2018 و2019  املتحدة ووميبلدون عامي  ال�اليات  و�ضيفة يف 

اإجناز ك�رت غر ملم��س.
وتلتقي �ضرينا يف الدور االول مع الفرن�ضية اأرم�ين تان امل�ضنفة 113 

عاملًيا.
عادت اىل املناف�ضات للمرة االوىل الثالثاء اىل جانب الت�ن�ضية اأن�س جابر 

للم�ضاركة يف زوجي ال�ضيدات يف دورة اإي�ضتب�رن اال�ضتعدادية.
قالت بعد مباراتها االوىل "هل �ضبق يل اأن �ضككت يف اأنني �ضاأع�د؟ بالتاأكيد، 

طبًعا. لن اأك�ن �ضريحة اإذا قلت العك�س واالآن ج�ضدي بحالة جيدة".
"مل اعتزل. كنت بحاجة فقط لل�ضفاء  واأك��دت يف م�ؤمتر �ضحايف ال�ضبت 
اأعرف فقط متى �ضاأع�د.  اأكن  اأي خطط. مل  ج�ضدياً وعقلياً. لي�س لدّي 

مل اأكن اأدرك كيف �ضاأع�د".
تعتر وليام�س اآخر العبة جنحت يف الدفاع عن لقبها يف وميبلدون عندما 

حققت ذلك يف 2016.
 ،1998 ال��ب��ط���ل��ة االإن��ك��ل��ي��زي��ة ع���ام  ل��ع��ب��ت م��ب��ارات��ه��ا االوىل يف  ع��ن��دم��ا 

ح�ضل ذلك قبل ثالثة اأع�ام من والدة امل�ضنفة اأوىل على العامل حالًيا 
الكرواتية  التي تفتتح م�ض�ارها �ضد  اإيغا �ضفي�نتيك  الب�لندية 

يانا فيت.
وميبلدون  اىل  ع��اًم��ا  ال�21  اب��ن��ة  ت�ضل 

بعد اأن حققت لقبها الكبر الثاين يف روالن غارو�س، بعد اأول يف البط�لة 
هزمية  دون  من  مباراة   35 من  و�ضل�ضلة   ،2020 ع��ام  ا  اأي�ضً الفرن�ضية 
 ،2000 عادلت بها تلك التي حققتها فين��س، �ضقيقة �ضرينا، يف العام 
ل�ضرينا  �ضل�ضلة  اأف�����ض��ل  ع��ل��ى  وم��ت��ف��ّ�ق��ة  ال��ث��ال��ث��ة  االأل��ف��ي��ة  يف  االأط������ل 

.)34(
على  واأت��ف��ّ�ق  ف����ًزا   35 م��ن  ال�ضل�ضلة  ه��ذه  اأح��ق��ق  "اأن  �ضفي�نتيك  قالت 

�ضرينا من هذا اجلانب، هذا حًقا اأمر مميز".
�ضتختر وميبلدون قدرتها على م�ا�ضلة ال�ضل�ضلة حيث كان و�ض�لها اىل 
الدور الرابع العام املا�ضي االأف�ضل لها يف البط�لة االنكليزية، علًما اأنها 

ت�جت بلقب النا�ضئات يف 2018.
هذا  األ��ق��اب  �ضتة  حتقيق  م��ن  مكنتها  التي  ال�ضل�ضلة  ه��ذه  اىل  باال�ضافة 
امل��ضم وتغريدها خارج ال�ضرب عن باقي املناف�ضات، فاإن غياب اال�ضرالية 
العام  �ضابق من  املفاجئ يف وقت  اعتزالها  اللقب بعد  بارتي حاملة  اآ�ضلي 

من  �ضيعزز  الت�ضنيف،  �ضدارة  للب�لندية العتالء  الطريق  مّهد  ما 
اآمالها بلقب اأول يف اإنكلرا.

قالت يف هذا ال�ضدد "االر�س الع�ضبية دائًما حذرة. �ضراحة 
اأحب فكرة اأنه لي�ضت لدي ت�قعات هناك. هذا اأمر مريح 

ن�ًعا ما".
هذا وان�ضحبت اليابانية ناومي اأو�ضاكا، املت�جة باأربعة 

ن�����ادًرا م��ا ت�ضكل خ��ط���رة على  األ���ق���اب ك���رى وال��ت��ي 
الع�ضب، بداعي اإ�ضابة يف وتر اأخيل.

�ضبق لليابانية امل�ضنفة اأوىل عاملًيا �ضابًقا اأن اأملحت 
اإىل اأنها مرددة يف امل�ضاركة يف وميبلدون بعد 

قرار رابطة املحرفات "دبلي� تي ايه" تعليق 
ت�زيع نقاط الت�ضنيف يف البط�لة رًدا على 

به  امل��رح��ب  املنّظمني غ��ر  ق���رار 

املباريات  اأن  معترة  امل�ضاركة،  من  والبيالرو�س  الرو�س  الالعبني  مبنع 
ا�ضتعرا�ضية". م�ضاركة  مبثابة  �ضتك�ن  النقاط،  احت�ضاب  دون  "من 

االأوليات  ال�20  امل�ضنفات  من  العبات  ث��الث  غياب  اىل  القرار  ه��ذا  اأدى 
هّن البيالرو�ضيتان اأرينا �ضابالينكا التي بلغت ن�ضف النهائي العام املا�ضي 
والرو�ضية  2011 و2012  ذاته يف  الدور  بلغت  التي  اأزارنكا  وفيكت�ريا 

داريا كا�ضاتكينا.
مل تبلغ اأي العبة من امل�ضنفات اخلم�س االوليات احلاليات ن�ضف النهائي 

يف وميبلدون.
وتاأمل جابر اأن حتق نتيجة اأف�ضل من بل�غها ربع النهائي يف 2021، ال 
�ضيما بعد امل�ضت�يات املميزة التي تقدمها هذا امل��ضم بعد تت�يجها بدورة 
مدريد وحل�لها و�ضيفة ل�ضفي�نتيك يف روما، كالهما على الراب �ضمن 
دورات االألف، وحتقيقها لقب دورة برلني على املالعب الع�ضبية اال�ضب�ع 
املا�ضي ما مّكنها من التقدم اىل املركز الثالث يف الت�ضنيف العاملي، االف�ضل 

يف م�ضرتها )تعديل نتيجتها يف اي�ضتب�رن(.

�شريينا وليام�س... من م�شنفة 1204 اإىل بطلة غري متوقعة؟ 

االأوملبية  الذهبية  على  احل��ائ��ز  ج��اك���ب�����س،  مار�ضيل  ت���ج 
 100 ال�ضيف املا�ضي يف ط�كي�، بطاًل الإيطاليا يف �ضباق 

مر وذلك يف م�ضتهل ع�دته اىل املناف�ضات.
م   100 مل�ضافة  �ضباقني  يف  ���ض���ى  جاك�ب�س  ي�����ض��ارك  ومل 
ت�ج بطاًل يف  2021 حني  العامل يف �ضيف  فاجاأ  اأن  منذ 
"عادية" خالل لقاء يف  اأوملبياد ط�كي�، وجاءت نتيجتهما 
�ضاف�نا يف 18 اأيار-ماي� املا�ضي حيث �ضجل 9.99 ثانية 

يف الت�ضفيات و10.04 ثانية يف النهائي.
وت��ع��ر���س ج��اك���ب�����س خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء ل��ت��م��دد ���ض��غ��ر يف 
ال�ضهر  م��ن   23 يف  اأج����راه  فح�س  ح�ضب  ال��ف��خ��ذ  ع�ضلة 

ذاته، وا�ضطر اىل االن�ضحاب من مراحل الدوري املا�ضي يف 
"الروج"، قبل  واأو�ضل�  املتحدة" وروما  "ال�اليات  ي�جني 
اأن يح�ضل يف منت�ضف ال�ضهر احلايل على ال�ض�ء االأخ�ضر 

للع�دة اىل التدريبات عقب تعافيه.
وت�ج ابن ال�27 عاماً بطاًل الإيطاليا ال�ضبت يف لقاء رييتي 
بعدما �ضجل 10.12 ثانية، وذلك قبل ثالثة اأ�ضابيع من 
اأوريغ�ن  والية  يف  ي�جني  ت�ضت�ضيفها  التي  العامل  بط�لة 

االأمركية بني 15 و24 مت�ز-ي�لي�.
وراأى جاك�ب�س اأنه "من املفيد الع�دة اىل املناف�ضات. كانت 
الع�دة مهمة من اأجل ا�ضتعادة االأحا�ضي�س" يف الت�اجد على 

امل�ضمار، وفق ما اأفاد التلفزي�ن االإيطايل "راي �ضب�ر".
 100 واأقر "اأين لي�ضت ق��ادراً بعد على التعامل مع �ضباق 
اأين  ال�ضيما  النهائي"،  وال�ضباق  الت�ضفيات  "اأي  كاماًل  م 
م�ضطر خل��س �ضباقني يف �ضاعة... يف التمارين، اعتمدت 
وترة معتدلة... يف ال�ضباق النهائي، عانيت بع�س ال�ضع�بة 
وقررت اأن اأخفف بع�س ال�ضيء من اأجل تفادي تقل�ضات اأو 

اأي اأ�ضياء غريبة اأخرى".
لقاء  يف  املقبل  اخلمي�س  جاك�ب�س  ي�ضارك  اأن  املقرر  وم��ن 
ال�ضعيد  على  االأخ��ر  حت�ضره  �ضيك�ن  ال��ذي  �ضت�كه�مل 

التناف�ضي قبل م�نديال ي�جني.

جاكوب�س بطاًل لإيطاليا يف �شباق 100 مرت 
قائمة  دخل  االإيطايل  روما  اأن  تقارير �ضحفية  ك�ضفت 
االأندية الراغبة يف �ضم اأ�ضط�رة كرة القدم كري�ضتيان� 

رونالدو، خالل فرة االنتقاالت ال�ضيفية اجلارية.
مان�ض�ضر  م��ع  ع��ام��ا-   -37 رون���ال���دو  م�ضتقبل  وب���ات 
امل�ضت�يات  بعد  ك��ب��ر،  �ضك  حم��ل  االإجن��ل��ي��زي  ي�نايتد 
لدوري  التاأهل  يف  وف�ضله  الفريق  قدمها  التي  الهزيلة 

اأبطال اأوروبا امل��ضم املقبل.
بالنجم  اهتمامه  االأمل����اين  مي�نيخ  ب��اي��رن  نفى  وفيما 
الرتغايل، يبدو اأن املدير الفني لروما ج�زيه م�ريني� 
فريقه  �ضمن  ليك�ن  رونالدو،  مع  للتعاقد  حملة  يق�د 

وعلى راأ�س م�ضروعه يف امل��ضم املقبل.

و�ضبق للثنائي العمل معا يف ريال مدريد االإ�ضباين منذ 
�ضن�ات، خالل فرة امتدت 3 م�ا�ضم حقق بها الفريق 

وال�ض�بر. والكاأ�س  الدوري  هي  حملية،  بط�الت   3
االإي��ط��ايل عن  "ريتي�ضب�رت" ال��ري��ا���ض��ي  م���ق��ع  ون��ق��ل 
نادي  اإن  ق�له  بروت�ضي،  فابي�  ال�ضابق  روم��ا  م��داف��ع 
العا�ضمة ي�ضعى للظفر بخدمات رونالدو، الذي خا�س 

جتربة �ضابقه يف الدوري االإيطايل مع ي�فنت��س.
وي��ت��ب��ق��ى ع����ام واح�����د يف ع��ق��د امل���ه���اج���م امل��خ�����ض��رم مع 
مان�ض�ضر ي�نايتد، لكن االأداء املت�ا�ضع للفريق امل��ضم 
جديد  حتد  عن  يبحث  الرتغايل  النجم  جعل  املا�ضي 

قبل االعتزال.

مورينيو ي�شعى للم ال�شمل.. رونالدو على رادار روما

ُي�ضدل ال�ضتار على الدوري ال�ضع�دي 
املرحلة  مباريات  باإقامة  القدم  لكرة 
ال��ث��الث��ني االأخ�����رة  ال��ي���م االثنني، 
بعدما  البطل  ه�ية  �ضتحدد  وال��ت��ي 
االأخ����ر بني  ال��رم��ق  ���ض��ب��اق  انح�ضر 
االحتاد،  وو�ضيفه  املت�ضدر  ال��ه��الل 
اأندية  عدة  بني  املعركة  حتتدم  فيما 

على تفادي الهب�ط.
 25 نح�  ت�قفت  املناف�ضات  وك��ان��ت 
ي�ماً ب�ضبب مع�ضكر املنتخب ال�طني 
كاأ�س  لنهائيات  ا�ضتعداًدا  اإ�ضبانيا  يف 
ال��ع��امل نهاية ال��ع��ام احل��ايل يف قطر 
كاأ�س  يف  االأومل��ب��ي  املنتخب  وم�ضاركة 
اآ���ض��ي��ا حت���ت 23 ع���ام���اً ال���ت���ي اح���رز 
اال�ضب�ع  ت�����ض��ت��اأن��ف  اأن  ق��ب��ل  ل��ق��ب��ه��ا، 

املا�ضي.
ال��ه��الل واالحت����اد نقاًطا  وي��ت�����ض��اوى 
اأن  اإال  ال���رت���ي���ب،  اأع���ل���ى  يف   )64(
الهالل يت�ضدر على ح�ضاب مناف�ضه 
املبا�ضرتني  امل����اج���ه���ت���ني  ب��ف�����ض��ل 
)ف�زان(، لذا يدرك الفريقان اأن اأي 
تعرث �ضيق�ضي على اآمالهما بتحقيق 

اللقب.
ي�������ض���ع���ى ال�����ه�����الل ل����الح����ت����ف����ال مع 
الثالث  ال�������دوري  ب��ل��ق��ب  ج���م���اه���ره 
تاريخه،  يف  ع�����ض��ر  وال��ث��ام��ن  ت���ال��ي��اً 

عندما ي�ضتقبل الفي�ضلي على ملعب 
امل���ل���ك ف��ه��د ال������دويل ب���ال���ري���ا����س، يف 
ل��ن تخل� م��ن االإث����ارة نظراً  م��ب��اراة 
يف  فريق  كل  رغبة  ظل  يف  الأهميتها 
تباين  رغ��م  ال��ث��الث  ال��ن��ق��اط  ح�ضد 

االأهداف والطم�حات.
الرقم  ����ض���اح���ب  ال����ه����الل  وي���ح���ت���اج 
بلقب  الف�ز  م��رات  ع��دد  القيا�ضي يف 
نتيجة  ب�����اأي  ال���ف����ز  اإىل  ال��������دوري، 
الفي�ضلي  ياأمل  بينما  اللقب،  حل�ضم 
البقاء من  النقاط وح�ضم  يف خطف 

دون انتظار نتائج بقية مناف�ضيه.
انت�ضاراته  �ضل�ضلة  ال��ه��الل  ووا���ض��ل 
ال���ف���رة االأخ������رة، حم��ق��ق��اً ف�زه  يف 
اخلام�س ت�الياً وبنتيجة كبرة على 
اجل�لة  يف  -3�ضفر  ال��ف��ت��ح  ح�����ض��اب 
النقاط  ح�ضد  اإىل  ويطمح  املا�ضية، 
ل�ضاحله  ال��ل��ق��ب  ل��ي��ح�����ض��م  ال���ث���الث 
مطارده  لنتيجة  النظر  دون  ر�ضمياً 
امل���ب���ا����ض���ر وو����ض���ي���ف���ه االحت�������اد ال����ذي 

يت�ضاوى معه نقاطاً.
ديا�س  رام�����ن  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ويفتقد 
ال��دف��اع علي  لقلبي  ال��ه��الل  م���درب 
�ض�  ه��ي���ن  ج��ان��غ  وال��ك���ري  البليهي 
غ��ضتاف�  ال��ك���ل���م��ب��ي  ول��ل������ض��ط 
بقائمة  ليلتحق�ا  ل��الإي��ق��اف،  ك���ي��ار 

الالعبني امل�ضابني.
قال ديا�س يف امل�ؤمتر ال�ضحايف عقب 
جمم�عة  "لدينا  الفتح  على  ال��ف���ز 
التت�يج  ت�����ض��ت��ح��ق  ال���الع���ب���ني  م����ن 
اأمامنا خط�ة  بلقب الدوري، وبقيت 
اأخرة، لذا �ضنقاتل بق�ة ولن نفرط 

بفر�ضتنا يف ح�ضد اللقب".
وتابع "احّذر الالعبني الأن احلظ�ظ 
االأم�ر  لكن  االحت����اد،  م��ع  مت�ضاوية 

باأيدينا، ونعرف حتقيق ما نريده يف 
النهاية وا�ضعاد جماهر الهالل".

بالهب�ط  امل��ه��دد  الفي�ضلي  وي���اأم���ل 
بر�ضيد   11 ال���  امل��رك��ز  يحتل  حيث 
نقطتني  بفارق  متقدماً  نقطة   33
الف�ز  اقتنا�س  الهابطني  اأول  ع��ن 
لي�ضمن البقاء خ�ض��ضاً اأنه يخ��س 
اأن  املباراة ب�ضف�ف مكتملة، يف حني 
اخل�ضارة اأو التعادل �ضيفر�ضان عليه 

ملعرفة  مناف�ضيه  بقية  نتائج  انتظار 
م�ضره.

يف املقلب االآخر، يتعني على االحتاد 
الف�ز على �ضيفه الباطن، وانتظار يف 
ال�قت ذاته خ�ضارة الهالل اأو تعادله 
ليحقق اللقب للمرة االأوىل منذ 12 

عاماً والثامنة يف تاريخه.
ا���ض��ت��ع��اد االحت����اد ت����ازن���ه ب��ع��د ثالث 
مباريات متتالية مل يح�ضد خاللها 

�ض�ى نقطة يتيمة، وفقد على اإثرها 
حظ�ظه  على  اأبقى  لكنه  ال�����ض��دارة، 
بعد  اللقب  على  املناف�ضة  يف  قائمة 
املرحلة  3-1 يف  االت��ف��اق  ف���زه على 

املا�ضية.
وي��ف��ت��ق��د االحت������اد خل���دم���ات العبه 
فيليبي لاليقاف،  اندريه  الرتغايل 
جميع  يف  مميزة  ا�ضماء  ميلك  لكنه 
اأحمد  امل�������ض���ري  اأم����ث����ال  اخل���ط����ط 
ح�����ج�����ازي وال�����رب�����اع�����ي ال����رازي����ل����ي 
هريكي  وب��رون���  غ��روه��ي  مار�ضيل� 
يناف�س  ال��ذي  وروماريني�  وك���رن��ادو 

على لقب الهداف.
قال الروماين ك�زمني ك�نرا مدرب 
االحتاد اإن فريقه كان بحاجة ما�ضة 
نتائجه  ت��ردي  "بعد  ال��ف���ز  لتحقيق 
ب�ضبب تاأجيل مباريات الدوري اأكرث 

من مرة".
يف  م��ب��اري��ات  اأرب�����ع  "لعبنا  واأ����ض���اف 
وهذا  ال�ضهر،  ون�ضف  �ضه�ر  ث��الث��ة 
الفريق  اأن  خ�����ض������ض��اً  ���ض��ه��اًل  ل��ي�����س 
ذلك  وم���ع  التناف�ضي  ال��ن��م��ط  خ�ضر 
اجل�لة  يف  اللقب  اقتنا�س  �ضنحاول 

االأخرة".
اأم���ا ال��ب��اط��ن �ضاحب امل��رك��ز ال��� 13 
الذي  الف�ز  )32 نقطة(، فياأمل يف 

االأقل  على  اأو  االأم����ان  ل��ر  �ضيق�ده 
التعادل وانتظار نتائج مطارديه.

الهب�ط  ت��ف��ادي  االأه���ل���ي يف  وي���اأم���ل 
م�ضيفه  ي����اج���ه  ع��ن��دم��ا  ال������ض��ي��ك 
مبتابعة  �ضتحظى  مباراة  يف  ال�ضباب 
وا�ضعة ك�نها حتدد م�ضر اأحد اأركان 
له  ي�ضبق  مل  ال��ذي  ال�ضع�دية  الكرة 

الهب�ط لدوري الدرجة االأوىل.
 ،2016 العام  بطل  االأهلي،  تراجع 
 31 بر�ضيد  ع�ضر  ال��راب��ع  للمركز 
املركز  ال�����ض��ب��اب  يحتل  فيما  ن��ق��ط��ة، 

نقطة. الرابع بر�ضيد 54 
ويبحث االتفاق يف املركز قبل االأخر 
31 نقطة وال��ذي مل يخ�ضر اي  مع 
الفيحاء  اأم��ام م�ضيفه  مباراة دوري��ة 
الثالث  النقاط  ع��ن   )35( ال�ضابع 
الفيحاء  وجن�����ح  ال����ن����ج����اة.  وط�������ق 
اأبها  من  ال��ع���دة  يف  امللك  كاأ�س  بطل 
املا�ضية  املرحلة  يف  ال��ت��ع��ادل  بنقطة 
الهب�ط،  ل��ع��دم  ك��اف��ي��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
بعد  االأول  ف����زه  حتقيق  و�ضيحاول 

اأربع مباريات.
وي��ب��ح��ث ال��ط��ائ��ي ال��ت��ا���ض��ع م���ع 34 
واح�����دة ل�ضمان  ن��ق��ط��ة  ع���ن  ن��ق��ط��ة 
متذيل  احل��زم  ي�اجه  عندما  البقاء 
نقطة(   17( الهابطني  واأّول  القاع 

ع��ل��ى ملعب االأم����ر ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
م�ضاعد بن جل�ي بحائل.

وي�ضع التعاون العا�ضر )33 نقطة( 
ل���ه عندما  ال���ث���الث ه���دف���اً  ال��ن��ق��اط 
اخلام�س  ���ض��م��ك  م�����ض��ي��ف��ه  ي���الق���ي 
)43( ع��ل��ى م��ل��ع��ب م��دي��ن��ة االأم���ر 
الريا�ضية  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �ضلطان 

باملحالة.
املتاأخرة  ���ض��ح���ت��ه  ال��ت��ع��اون  وا����ض���ل 
 1-1 ال�ضباب  على  التعادل  وفر�س 
على  ف��از  بعدما  املا�ضية  امل��رح��ل��ة  يف 

الباطن والفيحاء.
ويتطلع الرائد اإىل عب�ر اأبها الحكام 
قب�ضته على م�ضره اذ يحتل املركز 
33 نقطة، يف حني  الثاين ع�ضر مع 
يحتل اب��ه��ا امل��رك��ز ال��ث��ام��ن م��ع 35 
ن��ق��ط��ة. وع���زز ال��رائ��د م��ن حظ�ظه 
كبرة  م��ب��اراة  ق��ّدم  بعدما  البقاء  يف 
اأم��ام االأه��ل��ي يف ج��دة وت���ج جمه�ده 

بثالثية يف اجل�لة املا�ضية.
ال�ضامن  الن�ضر  ناحيته، يطمح  من 
اإىل  ن��ق��ط��ة(  ال��ث��ال��ث )58  ل��ل��م��رك��ز 
عندما  الف�ز  وقع  على  امل��ضم  انهاء 
 )35( ال�����ض��اد���س  ال��ف��ت��ح  ي�ضت�ضيف 
على  نتيجتها  ت���ؤث��ر  ل��ن  م���ب���اراة  يف 

الفريقني.

الهالل والحتاد يف �شباق الرمق الأخري للفوز باللقب 

فيليب لم: اأداء منتخب 
اأملانيا �شيكون حا�شمًا 

يف »يورو 2024«
 ،"2024 "ي�رو  القدم  االأوروبية لكرة  االأمم  كاأ�س  �ضدد مدير بط�لة 
فيليب الم، املقررة يف اأملانيا، اأن اأداء منتخب "املاكينات"، �ضيك�ن حا�ضماً 

يف م�ضرته بامل�ضابقة القارية.
وقال الم على هام�س دورة االألعاب االأوملبية اخلا�ضة بالعا�ضمة االأملانية 

برلني، باأن اأداء منتخب اأملانيا ه� االأمر االأكرث اأهمية بالن�ضبة له.
وتابع الم: "العامل احلا�ضم ه� كيفية اأداء الفريق والالعبني، هذا ه� 

كل �ضيء ونهاية كل �ضيء".
و�ضدد الم على اأن بناء عالقته مع منتخب بالده يف البط�لة ينبغي اأن 
يعتمد على ما �ضيقدمه املنتخب االأملاين يف الن�ضخة القادمة من امل�ضابقة 

القارية.
واأ�ضار الم: "هذا ما يجب اأن ميثله منتخب وطني، هذه اأمنيتي كمدير 

لبط�لة ي�رو 2024".
 ،2006 عام  العامل  كاأ�س  نهائيات  االأمل��اين يف  املنتخب  و�ضارك الم مع 
التي جرت على االأرا�ضي االأملانية، حيث األهم الفريق م�ضجعيه بح�ض�له 

على املركز الثالث بعد اأداء رائع من العبيه.
ال��ع��امل عام  بكاأ�س  وف��از  دول��ي��ة  م��ب��اراة   113 ال��ذي خا�س  وك�ضف الم، 
2014 مع املنتخب االأملاين، اأن الفريق يجب اأن ي�ؤدي بطريقة ت�ضمح ل� 

معهم". بالتعاطف  "االأمة 
وياأمل منتخب اأملانيا يف ا�ضتعادة بريقه، الذي فقده يف االأع�ام االأخرة، 
الذي   ،2018 ع��ام  برو�ضيا  العامل  كاأ�س  نهائيات  املخيب يف  اأدائ��ه  بعد 
�ضهد خ�ضارته للقب بخروجه من مرحلة املجم�عات، واأعقبه وداع كاأ�س 
االأمم االأوروبية "ي�رو 2020" العام املا�ضي من دور ال�16 باخل�ضارة 

اأمام منتخب اإجنلرا.
اأن يع�د مرة  "ميكن  اإن االت�ضال  وا�ضتدرك الم يف نهاية حديثه قائاًل 
عام  يف  ه��ن��اك  م��ت���اج��داً  �ضيك�ن  "اقتناعه" ب��اأن��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً  اأخرى"، 

.2024



االثنني   27  يونيو    2022  م   -    العـدد   13580  
Monday    27    June    2022   -  Issue No   13580 جمتمع االمارات

19

جمل�س �شاحية ال�شبيحية  يزور  كبار 
ال�شن وير�شد ويتابع احتياجاتهم 

بادر  االأ�ضر  اأفراد  ت�ا�ضال الأدواره يف حتقيق الرابط املجتمعي والعناية بكافة 
جمل�س �ضاحية ال�ضبيحية التابع لدائرة �ض�ؤون ال�ض�احي والقرى  بالقيام بعدد 
امل�ضنني املقيمني  من الزيارات التي قام بها رئي�س واأع�ضاء ال�ضاحية لعدد من 
تنظيمها  ج��رى  التي  ال��زي��ارات  تلك  . وهدفت  اأ�ضرهم يف مدينة خ�رفكان  بني 
الت�ا�ضل والراحم مع خمتلف فئات و�ضرائح  اإىل  تعزيز  املا�ضي  االأي��ام  ط�ال 
املجتمع وتقديراً وعرفاناً لدور االآباء واالأمهات يف م�ضرة البناء والعطاء على 

ال�ضعيد االجتماعي وال�طني.

الثالثة  الن�ضخة  اإحياء  عن  �ض��ضال  كل�ب  مهرجان  على  القائم�ن  اأعلن 
النج�م  اأمل���ع  م��ن  ال���ب���ارزة مب�����ض��ارك��ة جم��م���ع��ة  امل��ضيقية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م��ن 
الرائدة  الرفيهية  ال�جهة  يا�س،  اأكت�بر يف جزيرة  �ضهر  العامليني خالل 

يف اأب�ظبي. 
مع  بالتعاون  ب���راج،  �ضركة  تنظمه  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  وُي��ق��ام 
املط�ر  و�ضركة مرال،  اأب�ظبي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائرة 
الرائد لل�جهات واملرافق الغامرة يف اأب�ظبي، واليف ني�ضن، 
يا�س  ي��ا���س لينك�س على ج��زي��رة  اأي���ام يف  ث��الث��ة  م���دار  على 
كاي�ضر  ان�ضمام  مع  املهرجان  اأي��ام  اأوىل  وت��ب��داأ  باأب�ظبي.  
االإن��دي روك الريطانية على  اأ�ضهر فرق  اإح��دى  ت�ضيف�س، 
مدى الع�ضرين عاماً املا�ضية، اإىل امل�ضرح لتقدمي جمم�عة 
من اأ�ضهر اأغانيها، مبا فيها اآي بريديكت اإي رايت و اإيفري 
اإىل جانب ريك�رد  اآن��د لي�س وروب��ي،  اآي ل�ف ي� لي�س  داي 
ي�م  داك  االأخ��ر  األب�مها  اأول��دي��ز من  ك�ليك�ضن وج���ل��دن 

اجلمعة 28 اأكت�بر.
جزيرة  اأج����اء  بانديت  كلني  العاملية  ال��ب���ب  فرقة  وتلهب 
وراذر  و�ضيمف�ين  روك��اب��اي  مثل  اإبداعاتها  اأب��رز  مع  يا�س، 

االإلكرونية  امل��ضيقى  اأنغام  على  فريدة  بتجربٍة  اجلمه�ر  لي�ضتمتع  بي، 
للفرقة املعروفة بتعاونها مع جن�م حائزين على ج�ائز، مبن فيهم �ض�ن 

ب�ل وجي�س غلني ودميي ل�فات� واإيلي غ�لدنغ.

»اأبيال و�شركاه« و»بيت اخلري« تنظمان 
فعالية كعكة اخلري لدعم امل�شاريع اخلريية

نّظمت اأبيال و�ضركاه بالتعاون مع اأ�ض�اق فعالية كعكة اخلر وذلك يف اأ�ض�اق 
الفعالية  ومت��ت  اخل���ر،  بيت  م�ضاريع  ل�ضالح  ريعها  ور���ض��دت  ب��دب��ي،  امل��زه��ر 
و�ضركاه،  اأب��ي��ال  يف  املتعاملني  ع��الق��ات  مدير  امل��زروع��ي،  �ضعيد  هند  بح�ض�ر 

وفريق ق�ضم العالقات العامة واإ�ضعاد املتعاملني يف اجلمعية.
و�ضرح عبدالكرمي حناوي، املدير التنفيذي ل�ضركة اأبيال و�ضركاه قائاًل: نحن 
ال�ضركة  اإمي���ان  م��ن  وان��ط��الق��اً  اخل��ر  بيت  م��ع  بعالقتنا  نعتز  ك�ضركة وطنية 
والتزامها مببداأ امل�ض�ؤولية املجتمعية ن�ضعى دائماً لتنظيم مثل هذه الفعاليات 
التي  واالإن�ضانية  االأعمال اخلرية  لدعم  ريعها  ليذهب  كعكة اخلر  كفعالية 

تنفذها اجلمعية خلدمة ودعم االأ�ضر والفئات االأقل دخاًل داخل الدولة.

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي وفيزا 
يوقعان اتفاقية �شراكة ح�شرية

االإ�ضالمية  املالية  اخلدمات  جمم�عة  االإ�ضالمي،  اأب�ظبي  م�ضرف  اأعلن 
الرائدة  ال�ضركة  فيزا،  مع  �ضراكة ح�ضرية  اتفاقية  ت�قيع  ، عن  ال��رائ��دة  
الدفع  من�  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وتهدف  الرقمي.  الدفع  جمال  يف  عاملًيا 
اأب�ظبي  م�ضرف  عمالء  احتياجات  تلبي  مبتكرة  حل�ل  وتقدمي  الرقمي 

االإ�ضالمي يف دولة االإمارات.
م�اءمة  يف  االإ�ضالمي  اأب�ظبي  م�ضرف  �ضيبداأ  االتفاقية،  ه��ذه  اإط��ار  ويف 
�ضمن  ح�ضًرا  لتك�ن  اخل�ضم  وبطاقات  املغطاة  بطاقاته  حمفظة  جميع 
�ضبكة فيزا، ومن بينها بطاقاته املميزة، مثل فيزا اإنفينيت بريفيليج وفيزا 

اإنفينيت وفيزا �ضيغنت�ضر. 
عمل  ع��الق��ات  فيزا  و�ضركة  االإ���ض��الم��ي  اأب�ظبي  م�ضرف  م��ن  ك��ل  وجتمع 
وتعاون ممتدة لنح� 20 عاًما، لت�فر البطاقات املغطاة وبطاقات اخل�ضم 
اأب�ظبي  م�ضرف  وك���ان  ال�����ض��رك��ات.  وك��ذل��ك  االأف����راد  للمتعاملني  املبا�ضر 
البي�مرية  امل�ضادقة  ميزة  قدمت  التي  امل�ضارف   اأوائ���ل  من  االإ�ضالمي 
يف تعامالت التجارة االإلكرونية للمرة االأوىل يف دولة االإم��ارات العربية 
لالرتقاء  فيزا  من  امل�ضتهلك  م�ضادقة  خدمة  امليزة  ه��ذه  وتعزز  املتحدة. 

بتجربة العمالء وتعزيز اأمن البيانات.

افتتاح مركز للعالج الإ�شعاعي بدبي 
بتقنيات تقتل اخلاليا ال�شرطانية 

�ضهدت دبي افتتاح اأحدث مركز للعالج االإ�ضعاعي املتط�ر 
ورباعي  ث��الث��ي  ال��ت�����ض���ي��ر  ب��ا���ض��ت��خ��دام  االأورام،  مل�ضابي 

االأبعاد.
وقالت الدكت�رة رمي عثمان الرئي�س التنفيذي االقليمي 
القائم  املركز  اإن  باالإمارات  االملاين  ال�ضع�دي  مل�ضت�ضفيات 
دويل  اع��ت��م��اد  على  ح�ضل  ب��دب��ي  املجم�عة  م�ضت�ضفى  يف 

وم�افقة هيئة ال�ضحة يف دبي.
دقة  واأك��رثه��ا  التقنيات  اأح���دث  امل��رك��ز  ي�ضم  واأ���ض��اف��ت: 
ثالثي  الت�ض�ير  با�ضتخدام  االإ���ض��ع��اع��ي  للعالج  واأم���ان���اً 
املتط�ر  اخلطي  امل�ضرع  جهاز  ي�ضم  كما  االأب��ع��اد،  ورباعي 
التي  االأورام  ا�ضتهداف  من  الطبي  الفريق  ميكن  ال��ذي 
بدقة  االإ�ضعاعي  العالج  وتقدمي  اإليها،  ال��ض�ل  ي�ضعب 
ال�ضليمة  ب��االأن�����ض��ج��ة  االإ���ض��ع��اع  ج��رع��ة  تقليل  م��ع  ع��ال��ي��ة 

املحيطة بال�رم.

طلبة الدرا�شات العليا بجامعة ال�شارقة 
يكرمون الربوفي�شور خليل املدين 

 اأقام  طلبة الدرا�ضات العليا بجامعة ال�ضارقة ملتقى لتكرمي وت�ديع االأ�ضتاذ 
الدكت�ر خليل املدين مبنا�ضبة انتهاء فرة م�ضرته االأكادميية يف جامعة 
ال�ضارقة، ح�ضر احلفل االأ�ضتاذ الدكت�ر ح�ضني العثمان عميد كلية االآداب 
والعل�م االإن�ضانية واالجتماعية،  وجمم�عة من اأع�ضاء الهئية التدري�ضية 
باجلامعة وطلبة الدرا�ضات العليا،  وعر عميد الكلية خالل كلمته اأن هذا 

التكرمي بادرة طيبة من طلبة الدرا�ضات العليا .

توا�شل ر�شد واإزالة 
امل�شوهات بال�شرتاحات 

البحرية يف منطقة الظفرة
ت�ا�ضل بلدية منطقة الظفرة ر�ضد 
مناطق  يف  ال��ع��ام  املظهر  م�ض�هات 
ولقاء  ال���ب���ح���ري���ة  اال������ض�����راح�����ات 
االأه�����ايل وت���ع��ي��ت��ه��م ب��اأه��م��ي��ة فتح 
واملحافظة  الق�ضائم  بني  الف�ا�ضل 

45 م�ض�هاً على م�ضت�ى  اإزال��ة  002 �ضخ�ضاً ومت  على املظهر العام لال�ضراحات. وقد مت ت�عية 
اال�ضراحات باملنطقة خالل االأ�ضب�ع املا�ضي.

مهرجان كلوب �شو�شال يعود بن�شخة جديدة مع نخبة من الفنانني العامليني 

مفو�شية ك�شافة راأ�س اخليمة تنظم رحلة ا�شتك�شافية ملتحف اللوفر باأبوظبي وترفيهية ملركز املنار
راأ�س  ك�ضافة  مف��ضية  نظمت  االإم����ارات  ك�ضافة  جمعية  مظلة  حت��ت 
اخليمة رحلة ا�ضتك�ضافية  لعدد 25 من ال�ضباب بالتعاون مع مدر�ضة 
االإمارات  بالتعاون مع م�ؤ�ض�ضة  ال�ضيفية  االأن�ضطة  �ضعم  وذلك �ضمن 

للتعليم املدر�ضي وحتت �ضعار الك�ضافة تكن�ل�جيا وابتكار .
املجتمعي وا�ضتغالل  اإطار تفعيل اجلانب  الرحلة الرفيهية يف  وتاأتي 

االجازة ال�ضيفية مبا ه� مفيد وي�ضغل فراغهم يف هذا ال�قت .
ت�طيد  يف  و�ضاهمت  امل�ضاركني  ا�ضتح�ضان  الهادفة   الرحلة  لقيت  وقد 
هذي  مل��ث��ل  امل������ض���ع��ة  االأه�����داف  لتحقيق  اأدى  مم��ا  بينهم  ال��ع��الق��ات 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن ج��ان��ب اآخ���ر مت تنظيم ك��ذل��ك رح��ل��ة ترفيهية ل��� 40 
يف  و�ضارك  املنار  مركز  اىل  اخل��ران  مدر�ضة  مع  بالتعاون  االأ�ضبال  من 
الرحلة الرفيهية را�ضد �ضعيد بله�ن مف��س تنمية القيادات والرامج 
واالإعالم  العامة  العالقات  مف��س  البخيتي  حمدان  واأحمد  واملراحل 

وقد لقيت الرحلة الرفيهية ا�ضتح�ضان امل�ضاركني  اأي�ضاً.

لرع�يته� لأن�صطة جمعية الإم�رات لرع�ية املوهوبني

�شاحي خلفان يكرم اإدارة فندق فريزات�شي دبي
قام معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�ضرطة واالأمن العام يف دبي رئي�س جمل�س اإدارة 
التنفيذي،  مبديره  ممثلة  دبي  فرزات�ضي  فندق  اإدارة  بتكرمي  امل�ه�بني،  لرعاية  االإم��ارات  جمعية 
الذي  االإم��ارات��ي،  امل�ه�ب  ي�م  حفل  با�ضت�ضافة  للجمعية  الرعاية  قدم  ال��ذي  دروي�س،  منذر  ال�ضيد 
اأقيم ال�ضهر املا�ضي، وقدم معاليه ال�ضكر والتقدير اإىل اإدارة الفندق، على دعمها الأن�ضطة وفعاليات 

اجلمعية مما كان له االأثر الكبر يف جناح خططها وبراجمها.
رئي�س  نائب  ملكتب  العامة  االإدارة  مدير  املقع�دي،  عتيق  اأحمد  الل�اء  �ضعادة  التكرمي  حفل  ح�ضر 
واالبتكار، مبكتب  التط�ير  اإدارة  عام  املناعي، مدير  وليد  الل�اء مهند�س  و�ضعادة  واالأم��ن،  ال�ضرطة 
الع�ر،  الدكت�ر من�ض�ر  ال�ضايغ، و�ضعادة  العام يف دبي، و�ضعادة مرزا  ال�ضرطة واالأم��ن  نائب رئي�س 
ال�ضاب�ين،  زي��د  وامل��ق��دم  اإبراهيم،  ودي��اال  �ضفر،  ومنرة  الذكية،  حممد  بن  حمدان  جامعة  رئي�س 

امل�ضت�ضار االإعالمي للجمعية.

اأب�ظبي  ب���راذرز  ترحب ع��امل وارن��ر 
بتجربة  ل��ال���ض��ت��م��ت��اع  ب�����ض��ي���ف��ه��ا 
ت��رف��ي��ه��ي��ة ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م����ن خالل 
ب��اق��ة وا���ض��ع��ة م��ن االأل���ع���اب واملرافق 
ت��ن��ا���ض��ب جميع  ال���ت���ي  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
االأعمار. وت�ا�ضل عامل وارنر براذرز 
اأب����ظ���ب���ي ا���ض��ت��ق��ب��ال ���ض��ي���ف��ه��ا هذا 
ال�ضيف مع عر�س الدخ�ل املجاين 

ا�شتمتع بزيارة ل تن�شى يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي
املعماري  الت�ضميم  بني  جتمع  التي 
ه�لي�ود  وع�ضر  ديك�  اآرت  العريق 
الذهبي، والتج�ل يف �ض�ارع املنطقة، 
واال���ض��ت��م��ت��اع مب����ذاق االآي�������س كرمي 

 4 لغاية  يت�ا�ضل  ال���ذي  ل��الأط��ف��ال 
���ض��ب��ت��م��ر، وال�����ذي ي��ج��ع��ل م���ن هذه 
الزيارة جتربة ترفيهية فريدة تبقى 
يف الذاكرة.  و�ضيتمكن ال�ضي�ف عند 

زيارتهم عامل وارنر براذرز اأب�ظبي 
�ضي  دي  ب�ضخ�ضيات  االل��ت��ق��اء  م��ن 
�ض�بر هروز و�ضخ�ضيات االأنيمي�ضن 
واحد،  �ضقف  حت��ت  لديهم  املف�ضلة 

املنع�س لدى مطعم �ضك�ب امل�ضاهر 
لزيارة مميزة هذا امل��ضم. 

ومي����ك����ن ل���ل���ع���ائ���الت واالأ�����ض����دق����اء 
ن��ه��ر بيدروك  امل�����ض��ارك��ة يف م��غ��ام��رة 

الرفيهية  ال���ت���ج���ارب  ت���ب���داأ  ح��ي��ث 
املميزة يف منطقة وارنر براذرز بالزا 
ال�ضي�ف مب�ضاهدة  �ضي�ضتمتع  حيث 
الفريدة  وال���دي���ك����رات  ال��ت�����ض��ام��ي��م 

يف  واالن���ط���الق  فلين�ضت�نز،  ذا  م��ع 
رح��ل��ة ف��ري��دة جت���ب م��ع��امل الع�ضر 
باملناظر  واال����ض���ت���م���ت���اع  احل����ج����ري، 
نهرية  رحلة  يف  اخل��الب��ة  الطبيعية 

بيدروك  منطقة  يف  بالقارب  فريدة 
مع عائلة الع�ضر احلجري احلديث 
وباإمكان  اجل��م��ي��ع.  ل���دى  امل��ف�����ض��ل��ة 
ال�����ض��ي���ف اخ��ت��ت��ام زي��ارت��ه��م ملنطقة 
برغرز  ب��رون��ت���  مطعم  يف  ب��ي��دروك 
برونت�  برغر  يقدم  ال��ذي  ريبز  اآن��د 
ال�������ض���ه���ي وغ��������ره م�����ن االأ�����ض����ن����اف 

املميزة.



عملة معدنية يف اأنف مراهق منذ 10 �شنوات
ن�ضمع بني احلني واالآخر اأخبارا عن ابتالع اأطفال لعمالت معدنية 
من  البالغ  قمر  عمر  املراهق  ق�ضة  اأن  اإال  الحقا،  ا�ضتخراجها  مت 
العمر 14 عاما تعد االأغرب على االإطالق. ومتكن قمر من اإخراج 
عملة معدنية من فئة اخلم�ضة بن�ضات من اأنفه بعدما ظلت عالقة 
هناك لقرابة 10 �ضن�ات. وبح�ضب الفتى فاإن العملة علقت يف اأنفه 
يلعب، وظلت  وه�  اأدخلها  الرابعة من عمره، حيث  كان يف  عندما 
االأن���ف. ومل ينجح االأط��ب��اء وف��ق وال���دة قمر يف  عالقة يف جت�يف 
اكت�ضاف وج�د ج�ضم معدين يف االأنف رغم زياراتها املتعددة للمراكز 
الطبية، بعدما ا�ضتكى الفتى من �ضع�بة يف التنف�س اأثناء لعبه كرة 
القدم. وح�ضبما نقلت �ضحيفة "ديلي ميل" الريطانية عن قمر، 
اإحدى  ال���ذي جعله يغلق  اأن��ف��ه، االأم���ر  ب���اأمل يف  ف��اإن��ه �ضعر م���ؤخ��را 
فتحات اأنفه وينفخ بق�ة، ليتفاجاأ بخروج العملة املعدنية. وتعليقا 
على هذه احلادثة الغريبة، قال الروفي�ض�ر كلر ه�بكنز ا�ضت�ضارية 
االأذن واالأنف واحلنجرة يف م�ضت�ضفى �ضانت ت�ما�س بلندن: "ميكن 
ت�ضبب  اأو  االأن��ف  ت�ضد  اأن  ميكن  الكبرة  الغريبة  االأج�ضام  ت�ضد  اأن 
م�ضاكل يف اجلي�ب االأنفية، بينما االأج�ضام الغريبة ال�ضغرة مثل 
قبل  ع��دي��دة  ل�ضن�ات  االأن���ف  جت���ي��ف  يف  تبقى  ق��د  معدنية،  عملة 

ظه�رها، وغالبا مع تق�ضر اأو اإفرازات من جانب واحد".

العثور على �شلحفاة وبي�شتها يف بومبي الأثرية
اكت�ضف علماء االآثار يف ب�مبي بقايا �ضلحفاة كانت حتمل بي�ضة �ضعت 
لتغطى  امل��ي��الد،  بعد   62 ع��ام  زل���زال  دم��ره  اأنقا�س منزل  للج�ء يف 
بعدها  فيزوف  بركان جبل  ث���ران  بعد  الركاين واحلجارة  بالرماد 
 14 وط�له  هرمان  ال�ضلحفاة  هيكل  على  عرث  عاما.  ع�ضر  ب�ضبعة 
�ضنتيمرا وبي�ضتها خالل عمليات تنقيب يف منطقة املدينة القدمية 
قاله  ما  وف��ق  عامة،  حمامات  لبناء  ال��زل��زال  بعد  بناوؤها  اأعيد  التي 
م�ض�ؤول�ن اجلمعة. ثم دمرت ب�مبي بالكامل بعد ث�ران الركان يف 
العام 79 بعد امليالد. يعتقد العلماء اأن ال�ضلحفاة، التي �ضاع ن�عها يف 
جن�ب اأوروبا، جلاأت اإىل اأنقا�س منزل دمر ب�ضكل بالغ خالل الزلزال 
ومل يعد بناوؤه. و�ضرح غابريل زوخريغل، املدير العام لب�مبي، باأن 
حقيقة اأنها مازالت حتمل بي�ضتها ت�ضر اإىل اأنها نفقت قبل اأن تعرث 
على مكان اآمن منا�ضب ل��ضعها. واأ�ضاف ”هذا يجعلنا نفكر يف ب�مبي 
يف تلك املرحلة بعد الزلزال وقبل ث�ران الركان، عندما اأعيد بناء 
العديد من املنازل، وكانت املدينة باأ�ضرها م�قع بناء، ومن ال�ا�ضح اأن 
بع�س االأماكن مل تكن م�ضتخدمة لدرجة جعلت احلي�انات الرية 

تدخلها وجت�ل فيها وحتاول و�ضع بي�ضها داخلها.

منازل عائمة مقاومة للفي�شانات
 Ichijo Komuten ال��ي��اب��ان��ي��ة  االإ���ض��ك��ان  ت��ط���ي��ر  ���ض��رك��ة  ك�ضفت 
اأثناء  للماء  للفي�ضانات ال يظل مقاوًما  م�ؤخًرا عن منزل مقاوم 

ا على �ضطح املاء. الفي�ضانات فح�ضب، بل يطف� اأي�ضً
من  املنازل  ملنع  اإجابة  اإىل  ت��ضلت  اإنها  اليابانية  ال�ضركة  وتق�ل 
وظهر  ال�ضي�ل.  ب�ضبب  جرفها  اإىل  اإ�ضافة  الفي�ضانات  يف  الغرق 
"املنزل املقاوم للفي�ضانات" اجلديد يف برنامج تلفزي�ين  م�ؤخراً 
ي��اب��اين �ضهر وح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر ع��ل��ى االإن���رن���ت م��ن��ذ ذلك 
احلني. وزارت حمطة تي بي اإ�س التلفزي�نية اليابانية م�ؤخًرا اأحد 
يف  اجلديد  ال�ضركة  منزل  و�ضع  مت  حيث   Ichijo اختبار  م�اقع 
اختبار حماكاة للفي�ضانات. وعلى الرغم من اأنه بدا وكاأنه منزل 
عادي عندما بداأ االختبار، لكن بحل�ل ال�قت الذي بداأت فيه املياه 
االأر�س  يغادر  الهيكل  روؤية  للم�ضاهدين  االرتفاع ح�له، ميكن  يف 

ويطف� يف النهاية على ارتفاع ب�ضع ب��ضات ف�قها.
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كويكب �شخم يقرتب من الأر�س 
يت�قع علماء فلك اأن مير ك�يكب �ضخم على م�ضافة قريبة من االأر�س هذا االأ�ضب�ع، كا�ضفني عن درجة خط�رته.

ونقلت �ضحيفة "ديلي �ضتار" عن علماء فلك ق�لهم اإن الك�يكب التي اأطلق�ا عليها ا�ضم "2022 اإم كي�"، يتحرك 
ب�ضرعة 12 كيل�مرا يف الثانية.

واأ�ضار العلماء اإىل اأن الك�يكب الذي يعادل حجمه عجلة "لندن اآي" تقريبا، �ضيتحطم يف مدار ك�كبنا.
يزيد  الف�ضاء اخلارجي  اأي ج�ضم يف  اإن  "نا�ضا" ق�لهم  االأمركية  الف�ضاء  وكالة  ال�ضحيفة عن علماء يف  ونقلت 
ط�له عن 100 مر، �ضيك�ن قادرا على خلق ق�ة مدمرة اأكرث بع�ضر مرات مقارنة بتلك الناجمة عن االنفجارات 

الركانية.
وبح�ضب العلماء فاإن "2022 اإم كي�" �ضيقرب مب�ضافة 1.79 ملي�ن ميل من االأر�س ي�م ال�ضابع والع�ضرين من 

ي�ني�، علما اأن التقديرات ت�ضر اإىل اأن قطره يراوح بني 230 اإىل 525 قدما.
وياأتي الك�ضف عن مرور الك�يكب "2022 اإم كي�" بعد �ضهر من مرور الك�يكب "اأي اإك�س 2013"، والذي بلغ قطره 

440 قدما، وطار على بعد 3.92 ملي�ن ميل ف�قنا.
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ت�شفى من الأكزميا بعد ع�شرين عامًا 
ك�ضفت فنانة مكياج اأ�ضرالية، عن جتربتها مع االكزميا التي عانت منها 
الأكرث من ع�ضرين �ضنة، وكيف متكنت من التخل�س منها نهائياً با�ضتخدام 

العديد من املنتجات وعالجات العافية.
اإن�ضتغرام  على  ال�ضهر  ح�ضابها  على  فيدي�  مقطع  دي��ل  جينيل  �ضاركت 
ي�م اخلمي�س تعر�س فيه التح�ل الذي �ضهدته �ضحة ب�ضرتها، من البقع 
�ضافية  ب�ضرة  اإىل  االكزميا  عن  الناجمة  للحكة  واملثرة  اجلافة  احلمراء 

خالية من االأمرا�س.
وبح�ضب جينيل، مل يكن هذا التح�ل �ضهاًل، اإذ اأنها جربت عدداً ال يح�ضى 
اإىل  اللج�ء  اإىل  اإ�ضافة  املا�ضية،  عاماً  الع�ضرين  م��دار  على  املنتجات  من 

م�ضاعدة املحرفني واالأخ�ضائيني يف هذا املجال.
وقالت جينيل "هذا ه� اأول �ضتاء مل اأبكي فيه من االأمل، ومل اأكن م�ضطرة 
اأع�ام  م��دار  على  مريرة  جتربة  كانت  واملالب�س،  باملكياج  االكزميا  الأخفي 
التخل�س  من  متكنت  الأنني  وال�ضعادة  بالفخر  اأ�ضعر  االآن  ولكنني  ط�يلة، 

من م�ضكلتي اأخراً بعد ط�ل عناء". 
بحث  عمليات  اأج��ري��ت  اأن  بعد  االأ�ضياء  من  العديد  ج��رت  "لقد  واأ�ضافت 
غ��ذائ��ي خا�س،  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  ذل��ك  ال��ت��ع��ايف مب��ا يف  كيفية  حثيثة الكت�ضاف 

وممار�ضة ن�ضاط بدين وحت�ضني الن�م وتناول املكمالت الغذائية". 

جامعة ترف�س �شحب الدكتوراة من مو�شوليني 
فقد  الفادح"،  ب�"اخلطاأ  م��ض�ليني  بينيت�  ال��راح��ل  تكرمي  و�ضفها  رغ��م 
قررت جلنة تابعة جلامعة �ض�ي�ضرية عدم �ضحب الدكت�راة الفخرية التي 

منحتها للدكتات�ر االإيطايل.
"اأوجد يف  1937 الأنه  مل��ض�ليني يف عام  ل���زان تكرميها  واأرجعت جامعة 

وطنه منظمة اجتماعية �ضترك اأثرا عميقا يف التاريخ".
وُطلب من اجلامعة مرارا �ضحب التكرمي املثر للجدل لزعيم كان حليفا 

الأدولف هتلر خالل احلرب العاملية الثانية.
وخل�ضت جلنة خراء ُكلفت بالنظر يف الق�ضية اإىل اأن قرار منح الدكت�راة 
ذلك  يف  وال�ضيا�ضية  االأكادميية  ال�ضلطات  جانب  من  ج�ضيما  خطاأ  "كان 

ال�قت".
لل�ضرعية  اإ�ضفاء  ي�ضكل  اللقب  "هذا  ي�م اجلمعة  ُن�ضر  تقرير  واأ�ضافت يف 

على نظام اإجرامي وعلى اأيدي�ل�جيته"، وفقما نقلت "رويرز".
ومع ذلك، مل ت�ضدر اللجنة ت��ضية ب�ضحب اللقب، قائلة اإن هذا �ضيعطي 
"ت�ضحيحه  ميكن  ال��دك��ت���راة  مبنحه  االأ�ضلي  ال��ق��رار  ب��اأن  خطاأ  انطباعا 
اأن �ضحب اجلائزة قد يدفع منتقديها لالعتقاد  الي�م". وذكرت اجلامعة 
باأنها تريد حم� املا�ضي. واأو�ضحت يف بيان: "بدال من اإنكار اأو حم� هذه 
ال�اقعة، التي ت�ضكل جزءا من تاريخها، تريدها اإدارة جامعة ل�زان اأن تك�ن 

حفل اأنغام يف الكويت 
يت�شدر الرتند

امل�����ض��ري��ة  اأنغام  ال��ف��ن��ان��ة  حت��ت��ف��ل 
يف  اأح��ي��ت��ه  ال���ذي  حفلها  بت�ضدر   ،
ال��ك���ي��ت، ال��رن��د يف ال��ع��دي��د من 

الدول العربية.
و���ض��ارك��ت اأن��غ��ام ���ض���رة م��ن حفلها 
م�اقع  على  اخلا�س  ح�ضابها  عر 
واأرفقتها  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت���ا���ض��ل 
ب��ت��ع��ل��ي��ق ق���ال���ت ف���ي���ه: " اأن����غ����ام يف 
1"، يف  رق�����م  ال����رن����د  ال����ك�����ي����ت، 

ال�ضع�دية والك�يت.
وق���د ت��ف��اع��ل امل��ت��اب��ع���ن م��ع ت�ضدر 
الذي  بحفلها  اأ����ض���ادوا  كما  اأن��غ��ام، 
كان�ا ينتظرونه منذ فرة ط�يلة.
اأ�ضعلت  ق��د  اأن���غ���ام  اأن  اإىل  وُي�����ض��ار 
االأج�������اء ع��ل��ى امل�����ض��رح م��ن خالل 
وك���ان من  ال��ت��ي قدمتها  االأغ����اين 
اأ�ضف"، واأغنية  "األف  اأغنية  بينها، 
فاهمني" التي  و"ياريتك  "اأدور"، 
تفاعل معها اجلمه�ر ب�ضكل كبر 
الأداء  ب��االإ���ض��اف��ة  ك��ل��م��ات��ه��ا،  وردد 
و"على  و�ضالك"،  "�ضيدي  اأغنية 

فكرة".

نتفليك�س باإعالنات.. 
ملواجهة تراجع العائدات

البث عر  �ضركة خدمات  اأن  رغ��م 
"نتفليك�س"  االأمركية  االإنرنت 
اأن���ه���ا ت����ؤم���ن ب�ضدة  اأك�����دت  ل��ط��امل��ا 
من�ضتها،  ع���ن  ال��ت�����ض���ي��ق  ب���اإب���ع���اد 
ف��ق��د اأع��ل��ن��ت اأن��ه��ا ���ض��ت��ب��داأ بعر�س 
تعر�س  ومل  ق��ري��ب��ا.  االإع����الن����ات 
اأثناء  اأب���دا  اإع��الن��ات  "نتفليك�س" 
اأفالمها، لكن  اأو  اأو قبل براجمها 
تقارير  اأ�ضارت  االأخرة  االأ�ضهر  يف 
"خالية  ف��ئ��ة  يف  ت��ف��ك��ر  اأن���ه���ا  اإىل 
اأن  ب��ع��د  وذل����ك  االإعالنات"،  م���ن 
امل�ضارك  التنفيذي  الرئي�س  اأ���ض��ار 
اإىل  ها�ضتينغز،  ري��د  "نتفليك�س" 
اأنه "مهتم بالفكرة". واالآن، اأكدت 
اأنها تخطط الإطالق فئة  ال�ضركة 
تعر�س  اال�����ض����راك  م���ن  ج���دي���دة 
الرئي�س  واأكد  االإعالنات.  خاللها 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي االآخ������ر ل��ل�����ض��رك��ة تيد 
اجلديدة  اخلطة  اأن  ���ض��اران��دو���س، 
اإىل  الف���ت���ا  قريبا"،  "�ضتطرح 
بجلب  ل��ل�����ض��رك��ة  "�ضت�ضمح  اأن���ه���ا 
م�ضتخدمني اأكرث �ضعادة مب�ضاهدة 
مقابل  اأق�������ل  ودف�������ع  االإع������الن������ات 
ا�ضراكهم"، وفقا ملجلة "ه�لي�ود 
تركنا  "لقد  واأ���ض��اف:  ريب�رتر". 
بعيدا  العمالء  �ضريحة كبرة من 
االأ�ضخا�س  وه����م  ال���ط���اول���ة،  ع���ن 
نتفليك�س  "ح�ضنا،  يق�ل�ن  الذين 
واأنا  يل،  بالن�ضبة  ال��ث��م��ن  ب��اه��ظ��ة 
االإعالنات".  م�����ض��اه��دة  اأم���ان���ع  ال 
لالأ�ضخا�س  اإعالنية  فئة  ن�ضيف 
اأقل  �ضعرا  "اأريد  ي��ق���ل���ن  ال��ذي��ن 

و�ضاأ�ضاهد االإعالنات".
االإعالنات  اأن  ���ض��اران��دو���س  واأك����د 
�ضتظهر يف فئة منف�ضلة "ولي�س يف 

نتفليك�س التي نعرفها الي�م".

هاين �شاكر: هذا اأكرب 
خطاأ ندمت عليه يف حياتي

ك�ضف الفنان امل�ضري ورئي�س نقابة 
امل��ه��ن امل������ض��ي��ق��ي��ة يف م�����ض��ر  هاين 
ي�ضتحق  ال���ذي  اخل��ط��اأ  اأن  �ضاكر ، 
يراأ�س  اأن  قب�له  ه�  عليه  الندم 
ن��ق��اب��ة امل��ه��ن امل������ض��ي��ق��ي��ة يف بالده 
الذي ال يعرف اإن كان هذا املن�ضب 

نعمة اأم نقمة يف حياته.
حديث �ضاكر جاء يف مقابلة اأجراها 
ي�م االأربعاء الفائت مع االعالمية  
م�ضر  برنامج  مقدمة  اأن�ر   اإجن��ي 

اجلديدة.
النقابة  اأن  ال��غ��ن��اء  اأم���ر  واأو����ض���ح 
امل��ه��رج��ان��ات يف  ف��ن��اين  لي�ضت �ضد 
م�ضر واإمنا �ضد الكلمات الفاح�ضة 
اأو اخل���روج ع��ن ن�س االأغ��ن��ي��ة الأن 

هذا ال يليق بالقيم امل�ضرية.

عري�س يقتل �شديقه باخلطاأ
يف واقعة ماأ�ضاوية وثقت مبقطع فيدي�، قتل عري�س هندي 
�ضديقه خالل حفل زفاف واأمام املدع�ين، حيث اأطلق النار 
العري�س،  فيدي�  مقطع  وُيظهر  اخل��ط��اأ.  طريق  عن  عليه 
على  وق���ف��ه  خ��الل  �ضالحا  ي�ضتلم  وه���  مادي�ضيا،  ماني�س 
م�ضرح، لكنه اأطلق النار منه باخلطاأ على �ضديقه باب�الل 
اأقيم  و�ضط احل�ضد، يف حفل  كان  ال��ذي  عاما،   -35 ياديف 
وكان  املا�ضي.  االأربعاء  الهند  �ضمايل  روبرت�ضغاجن  مبدينة 
مادي�ضيا قد حاول اإطالق النار يف اله�اء لكنه ف�ضل، فاأنزل 
ذراعه وانطلقت الر�ضا�ضة �ض�ب احل�ض�ر م�ضيبة ياديف، 
الذي �ضقط على االأر���س بينما حاول ال�ضي�ف م�ضاعدته، 
لكنه ت�يف لدى و�ض�له اإىل امل�ضت�ضفى. وكان ياديف جنديا 
اأن  يف اجلي�س الهندي، و�ضافر حل�ض�ر زفاف �ضديقه بعد 
العري�س  على  القب�س  ال�ضرطة  واأل��ق��ت  اإذن.  على  ح�ضل 
واحتجزت اآخرين لال�ضتج�اب، و�ضادرت امل�ضد�س املرخ�س 
"ديلي  اأنه ملك ال�ضحية، وفقما ذكرت �ضحيفة  الذي ورد 
تنتهي  التي  االأوىل  امل��رة  لي�ضت  وه��ذه  ميل" الريطانية. 
ب�ضبب  م��اأ���ض��اوي��ة  بطريقة  ال��ه��ن��د  يف  زف���اف  ح��ف��الت  فيها 
ُقتل   2019 ع��ام  ففي  االح��ت��ف��ال��ي��ة،  ال��ن��ار  اإط���الق  طق��س 
يف  احل��ي��اة  قيد  على  للبقاء  ي�ضارع  �ضقيقه  وُت���رك  عري�س 

امل�ضت�ضفى، بعد اأن اأطلق �ضديقهما 3 ر�ضا�ضات باخلطاأ.

مقتل مطربة ع�شرينية بر�شا�س زوجها ال�شبعيني
قتلت مطربة مك�ضيكية بعد اأن اأطلق زوجها الر�ضا�س عليها 
دوافع  اإىل  التحقيقات  تت��ضل  اأن  دون  من  مطعم،  داخ��ل 
ال�اقعة املاأ�ضاوية حتى االآن. واأفادت ال�ضلطات االأمنية اأول 
اأم�س اجلمعة مبقتل املطربة يرما ليديا البالغة من  اأول 
"�ض�نت�ري ديل فايل" جن�بي  21 عاما، يف مطعم  العمر 
هرنانديز  خي�ض��س  زوج��ه��ا  ي��د  ع��ل��ى  ���ض��ي��ت��ي،  مك�ضيك� 
األ��ك������ض��ر ���ض��اح��ب ال�79 ع��ام��ا. ووف���ق ���ض��ه���د، ف��ق��د اأطلق 
األك��ضر الر�ضا�س على ليديا 3 مرات، وحاول الهرب من 
"اإل ي�نيفر�ضال"  م�قع احلادث. وح�ضبما ذكرت �ضحيفة 
قبل  ليديا  مع  م�ضاجرة  يف  دخ��ل  األك��ضر  ف��اإن  املك�ضيكية، 
اأحد حرا�ضه  الفرار برفقة  النار، ويحاول  اأن يطلق عليها 
ارتكاب  دوافع  تزال  وال  ال�ضرطة".  ر�ض�ة  حماولته  "بعد 
األك��ضر للجرمية غام�ضة، اإال اأن ال�ضرطة املك�ضيكية اأكدت 
اأنه جرى اعتقال املتهم برفقة امراأة اأخرى كانت معه وقت 
اإطالق النار على ليديا، م�ضرة اإىل "ق�ضايا ابتزاز �ضابقة" 
يف ملف الزوج. و�ضبق للفنانة الراحلة امل�ضاركة يف عرو�س 
�ضل�ضلة حفالت م��ضيقية تقام يف  12"، وهي  "غراندي�زا 
من  مطربني  جتمع  املتحدة،  وال���الي��ات  املك�ضيك  من  كل 

اأمركا ال��ضطى واجلن�بية.

ال�شرطة ت�شبط خمدرات تكفي لقتل 12 مليون �شخ�س
وج��ه��ت حم��ك��م��ة اأم���رك���ي���ة، ع���دة ت��ه��م ل��ت��اج��ر خم�����درات بعد 
"الفينتانيل" الفتاك،  �ضبطة ومعه كمية �ضخمة من خمدر 
�ضخ�س.  ملي�ن   12 لقتل  كافية  ت��ك���ن  ب���اأن  ت��ق��دي��رات  و���ض��ط 
 60 يبلغ  ال��ذي  ال��رج��ل  ف��اإن  ميل"،  "ديلي  �ضحيفة  وبح�ضب 
عاما وينحدر من والية كاليف�رنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة 
ت�ضل  �ضجن  عق�بة  وي���اج��ه  بيعها،  نية  مع  للرقابة  خا�ضعة 
�ضرطة  وحجزت  اأ�ضهر.  و8  �ضن�ات   6 اإىل  االأق�ضى  حدها  يف 
الطريق ال�ضريع ب�الية كاليف�رنيا 4 كيل�غرامات من خمدر 
"الفينتانيل" القاتل، داخل �ضيارة املتهم خالل عملية تفتي�س.

اأدلة ترجح وجود حياة �شابقة على املريخ
على  تنقله  اأثناء  م�ؤخرا  كي�ري��ضيتي  امل�ضبار  اكت�ضف 
�ضطح املريخ، دليال على وج�د بحرات يف املا�ضي كانت 

على "الك�كب االأحمر".
ور�ضد امل�ضبار التابع ل�كالة الف�ضاء االأمركية "نا�ضا" 
 5 ي��ب��ل��غ ارت���ف���اع���ه ح�����ايل  "�ضارب" ال����ذي  ع��ل��ى ج��ب��ل 
كيل�مرات، وج�د معادن طينية ت�ضكلت من البحرات 
واجل�����داول ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��دف��ق م��ن خ���الل ق��م��ة "غيل 
جفت  اجل���داول  تلك  ول��ك��ن  للمريخ،  كراتر" امل��رك��زي��ة 

متح�لة اإىل كثبان رملية وروا�ضب.
ووفق نا�ضا فاإن املنطقة حت�لت من ك�نها غنية بالطني 
االأمر  امل��احل��ة،  املعدنية  بالكريتات  مليئة  اأخ��رى  اإىل 
املريخ  مناخ  يف  كبر  حت���ل  اإىل  ي�ضر  اأن  ميكن  ال��ذي 

حدث منذ مليارات ال�ضنني.
باالأخبار  املتخ�ض�س  "غيزم�دو"  م�قع  ذك��ر  وح�ضبما 
"كي�ري��ضيتي"  امل�ضبار  �ضع�د  ف��اإن  والتقنية،  العلمية 
الرتفاعات اأعلى على جبل "�ضارب"، ترافق مع اكت�ضاف 

املزيد من الكريتات.
مت  �ضخرية  عينة  اآخ��ر  حفر  يف  قريبا  امل�ضبار  و�ضيبداأ 
جمعها يف املنطقة االنتقالية على اأمل معرفة املزيد عن 

التغير يف الركيب املعدين لل�ضخ�ر بتلك املنطقة.
واأو�ضح اأ�ض�ين فا�ضافادا، قائد م�ضروع "كي�ري��ضيتي" 
يف خمتر الدفع النفاث التابع لنا�ضا، يف بيان �ضحفي: 
"مل نعد نرى روا�ضب البحرة التي راأيناها منذ �ضن�ات 
منخف�ضة على جبل �ضارب. بدال من ذلك، نرى الكثر 
م��ن االأدل����ة ع��ل��ى م��ن��اخ��ات اأك���رث ج��ف��اف��ا، م��ث��ل الكثبان 
الرملية اجلافة التي كانت تدور ح�لها اأحيانا تيارات. 
هذا تغير كبر ح�ضل للبحرات التي ا�ضتمرت ملاليني 

ال�ضنني من قبل".
واأ�ضاف البيان: "املنطقة التي ت�ضتك�ضفها كي�ري��ضيتي 
تك�نت يف ظ��روف جافة،  اأي�ضا تالال رمبا  حاليا ت�ضم 
وتتميز بكثبان رملية كبرة جتتاحها الرياح والتي من 

املحتمل اأن تت�ضلب اإىل �ضخ�ر مبرور ال�قت".

ك�تلني روز داوين وجوي كينغ حت�صران العر�س الأول لفيلم الأمرية، يف لو�س اأجنلو�س.  رويرتز

بريتني �شبريز تغري ا�شمها 
بعد زواجها

قامت  قد  �ضبرز   ال�ضهرة  بريتني  النجمة  اأن  اإىل  عاملية  اإع��الم  و�ضائل  اأ���ض��ارت 
اأ�ضغري �ضبرز" ، وذلك ب�ضبب زواجها م�ؤخرا من  "بريتني  اإىل  بتغير ا�ضمها 
بريتني  وال��د  �ضبرز"،  "جيمي  ق��دم  اآخ��ر  �ضعيد  على  اأ�ضغري .  االإي���راين  �ضام 
و�ضائل  على  �ضده  ت�ضهر  �ضنت حملة  املغنية  اأن  تزعم  للمحكمة  وثائق  �ضبرز، 
الت�ا�ضل االجتماعي. يف ال�ثائق، طالب "جيمي" باأن جتل�س بريتني للح�ض�ل 
على �ضهادة بتهمة ت�ض�يه �ضمعته ويف مذكراتها القادمة، وفقاً لل�ثائق القان�نية، 
�ضاغ "األيك�س وينغارتن" حمامي "جيمي" اأن "بريتني" ت�ا�ضل ن�ضر من�ض�رات 
عامة حتت�ي على مزاعم حتري�ضية مثرة ح�ل م�ضائل وقائعية خمتلفة ويطلب 

منها تقدمي االإفادة اأي�ضاً.


