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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان 
رئي�س ت�سيلي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
رئي�س  فونت  بوريك  غابرييل  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه 

جمهورية ت�شيلي، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة 

مماثلة اإىل فخامة غابرييل بوريك فونت رئي�س جمهورية ت�شيلي.

�سيخ الأزهر اأمام �سباب وم�سلمي كازاخ�ستان : 
االإرهاب واالإ�سالم خ�سمان لدودان و�سدان ال يجتمعان

•• نور �سلطان-وام: 

ال�شريف، رئي�س  الأزه��ر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  د.  اأ.  الإم��ام  اأك��د ف�شيلة 
جمل�س حكماء امل�شلمني اأن ما يروج له بني ال�شباب من اأن الأديان �شبب 
ال�شعوب،  بني  لل�شالم  ال�شامن  هو  الدين  من  التحرر  واأن  احل��روب، 
حروب  من  الآن،  ت�شديقها  ثمن  العامل  يدفع  وِف��ْري��ة  ك��اذب��ة،  مقولة 
اإراقة  من  يحميه  ر�شيد  اأي  فيه  يفتقد  املجهول،  من  وخ��وف  ورع��ب 

الدماء خارج �شندوق الدين.
واأع�����رب ف��ى كلمة ل��ه اأم����ام امل�����ش��ل��ني يف امل�����ش��ج��د ال��ك��ب��ر ن���ور �شلطان 
بكازاخ�شتان، بح�شور الرئي�س الكازاخي ال�شابق، نور �شلطان نزارباييف، 
وعدد من القيادات الدينية الذين حر�شوا على اأداء �شالة اجلمعة مع 
ف�شيلته عن �شعادته بزيارة كازاخ�شتان، وتقديره ملا مل�شه من رئي�شها 
و�شعبها، من حفاوة ا�شتقبال وكرم �شيافة، معرًبا عن اعتزازه باحلديث 

مع ال�شباب اأبناء ال�شعب الكازاخي.                  )التفا�شيل �س7(
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با�ستباكات  وج��رح��ى  قتلى 
ع���ل���ى ج���ان���ب���ي احل�����دود 
ال���������س����وري����ة ال���رك���ي���ة

•• عوا�سم-وكاالت:

قتل 3 ع�شكريني �شوريني وجندي 
ا�شتباكات  تركي، الأح��د، من جراء 
جانبي  ع���ل���ى  وق����ع����ت  وه����ج����م����ات 
احل����دود ال��رك��ي��ة ال�����ش��وري��ة، فيما 
كثفت اأنقرة والف�شائل املوالية لها 
يف  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  مناطق  ق�شف 

احل�شكة �شمال �شرقي �شوريا.
اإن  ال��رك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
�شاروخيا  هجوما  �شنوا  م�شلحني 
ع��ل��ى م��وق��ع ع�����ش��ك��ري ت��رك��ي قرب 
احل���دود ال�����ش��وري��ة، مم��ا اأ���ش��ف��ر عن 
مقتل جندي واإ�شابة اآخر، وفق ما 
حتدد  ومل  روي����رز.  وك��ال��ة  اأوردت 

الدفاع الركية هوية امل�شلحني.
تخو�س  ال���رك���ي���ة  ال����ق����وات  ل���ك���ن 
����ش���راع���ا يف امل��ن��ط��ق��ة م���ع وح����دات 
ال�شورية  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب  حماية 
التي تعتربها اأنقرة جماعة اإرهابية، 
الفقري  ال��ع��م��ود  ت�شكل  اأن��ه��ا  رغ���م 
ق�شد  الدميقراطية  �شوريا  لقوات 

املدعومة من الوليات املتحدة.
الركية  القوات  اإن  ال��وزارة  وقالت 
�شروج  يف  م��وق��ع  تعر�س  بعد  ردت 
لهجوم،  اأورف��������ا  ���ش��ان��ل��ي  ب���اإق���ل���ي���م 
وت��ت��اخ��م ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ب��ل��دة عني 
ال�������ش���وري���ة، التي  ك���وب���اين  ال���ع���رب 

ت�شكنها غالبية كردية.
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الأمر وليام، اأمر ويلز وعدد من الأمراء والأمرات خالل وقفة �شمت على رحيل امللكة اإليزابيث الثانية  )رويرز(

غ�شب د�شتوري �شد الزمة الجتماعية

احلرب تت�سبب بعمليات اإخالء للمدن احلدودية الرو�سية  

بايدن: رد اأمريكا �سيكون بحجم اأفعال رو�سيا يف اأوكرانيا

اأحد �شكان اإيزيوم ب�شرق اأوكرانيا ي�شر اأمام مبنى مدمر  يف املدينة )ا ف ب(

اأحفاد ملكة بريطانيا يودعونها بوقفة الـ15 دقيقة

اأكرب خطة حماية بريطانية منذ احلرب العاملية الثانية
تنديدا بغالء الأ�سعار:

يوم غ�سب للد�ستوري احلر يف خمتلف اجلهات!

الرئي�س ال�سيني: جناح ال�سني يثبت اأن اال�سراكية مل متت
•• بكني-وكاالت:

الأ�شبوع  ه��ذا  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  اأع��ل��ن 
الدول  زعيمة  ب��ل  للعامل  فقط  لي�س  زعيمة  ب���الده  اأن 
ال�شراكية، حيث انتقد الدول الأخرى التي تخلت عن 
للفوك�س  وفقا  الغربي،  النموذج  اأج��ل  من  ال�شراكية 

نيوز الأمركية.
وكتب الرئي�س ال�شيني يف مقال يف كيو�شي، اأكرث املجالت 
النظرية موثوقية يف احلزب: تنظر العديد من الدول 
النامية اإىل ال�شني بح�شد، وتريد التعرف على خربتنا 
اخل�شائ�س  ذات  ال�شراكية  اأ�شبحت  لقد  احل��ك��م.  يف 
التنمية ال�شراكية يف القرن  ال�شينية هي حامل لواء 

احلادي والع�شرين.

اأوزبك�شتان،  يف  خطابه  يف  �شي  ق��ال  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
على  واحلفاظ  جميًعا  لنا  موطن  الأورا�شية  القارة  اإن 
���ش��الم��ه��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ه���و ال���ه���دف امل�����ش��رك ل���ل���دول يف 
�شنغهاي  منظمة  وتتحمل  ب��اأ���ش��ره،  وال��ع��امل  منطقتنا 

للتعاون م�شوؤولية مهمة يف حتقيق هذا الهدف.
نختاره.  ال��ذي  الطريق  يف  يكمن  م�شرنا  �شي:  وكتب 
وقد  اأه��داف��ن��ا،  نحقق  فلن  اخل��ط��اأ،  الطريق  �شلكنا  واإذا 
موؤكدا  ال�شينية،  للح�شارة  العظيم  التجديد  نك�شر 
ال�شراكية مل متت، وحالت  اأن  يثبت  ال�شني  اأن جناح 
دون ع�شر مظلم طويل. واأ�شاف: تخيلوا هذا فقط: لو 
ف�شلت ال�شراكية يف ال�شني، لو انهار حزبنا ال�شيوعي 
ال�شراكية  ف���اإن  ال�شوفيتي،  الحت����اد  يف  احل���زب  م��ث��ل 

العاملية �شتنهار اإىل ع�شر مظلم طويل.

•• لندن-وكاالت:

حتديا  الث���ن���ني  ال���ي���وم  �شي�شكل 
للعا�شمة  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا  اأم���ن���ي���ا 
بجنازة  يتمثل  لندن  الربيطانية 
امللكة اإليزابيث الثانية. ومن اأجل 
بريطانيا  و�شعت  املنا�شبة  تلك 
عملية  ب����اأك����رب  و����ش���ف���ت  خ���ط���ة 
ل�����ش��ب��ط الأم��������ن واحل����م����اي����ة يف 
تاريخ اململكة منذ احلرب العاملية 

الثانية.
املتحدة جنازة  اململكة  �شت�شهد  اإذ 
احل���رب  م��ن��ذ  الأوىل  ه���ي  دول�����ة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، حت���دي���دا منذ 
الوزراء الربيطاين  جنازة رئي�س 
العام  ت�شر�شل  ون�شتون  الأ���ش��ب��ق 
�شحيفة  1965.وبح�شب 
وا����ش���ن���ط���ن ب���و����ش���ت، ف����اإن����ه متت 
بريطانيا  م���ل���ك���ة  ا�����ش����ت���������ش����ارة 
وفاتها  ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة  اإل��ي��زاب��ي��ث 
ال�شق  اإل  ب�شاأن جميع الرتيبات 

الأمني منها على ما يبدو.
وي���رج���ح الأم�����ن ال��ربي��ط��اين اأن 
ت�شهد البالد اأكرب عملية ل�شبط 
الأمن واحلماية يف تاريخ اململكة 
توقعات  م����ع  ع���ق���ود  ���ش��ت��ة  م���ن���ذ 
ال�شيوف  مئات  بح�شور  ر�شمية 

•• الفجر - تون�س:

ن��ظ��م احل���زب ال��د���ش��ت��وري احلر، 
ال�����ش��ب��ت، ي���وم غ�����ش��ب وذل����ك من 
احتجاجية  وقفات  تنفيذ  خ��الل 
تنديدا  املحافظات  م��ق��رات  اأم���ام 
ب���غ���الء الأ����ش���ع���ار وت���ه���دي���د قوت 
لل�شعب  وم�����ش��ان��دة  ال��ت��ون�����ش��ي��ني، 
الجتماعية  الزم��ة  يف  التون�شي 
واملالية،  الق��ت�����ش��ادي��ة  والزم�����ة 

التي يعي�شها.
الد�شتوري  اأن�������ش���ار  وجت���م���ه���ر 
احل���ر خ���الل ي���وم ال��غ�����ش��ب اأم���ام 
خمتلف  يف  ال�شيادية  املوؤ�ش�شات 
�شوت  لتبليغ  اجلمهورية  جهات 
الأ�شعار،  غ���الء  ب�����ش��اأن  امل���واط���ن 
ال�شرائية،  امل�����ق�����درة  وت�����ده�����ور 

ميزانية  ب�شاأن  اليوم  والغمو�س 
الدولة والفال�س.

منّددة  �شعارات  املحتجون  ورف��ع 

بالو�شع الجتماعي والقت�شادي 
اأ���ش��ب��ح��ت عليه  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب 

البالد.   )التفا�شيل �س11(

بناًء  ا���ش��ت��ث��ن��اء  ع��ل��ى  ح�شل  لكنه 
على طلب امللك ت�شارلز الثالث.

وارت����دى الأم���ر ه���اري ميدالية 
اخلدمة الت�شغيلية يف اأفغان�شتان، 
الذهبي  ال��ي��وب��ي��ل  وم���ي���دال���ي���ات 
وامل����ا�����ش����ي وال���ب���الت���ي���ن���ي، ورت����ب 

الطيارين يف اجلي�س.
العهد  ويلز وويل  اأم��ر  وارت���دى 
ميداليات  ول����ي����ام  ال���ربي���ط���اين 
ال����ي����وب����ي����ل ال����ذه����ب����ي وامل����ا�����ش����ي 
وال��ب��الت��ي��ن��ي ورت����ب ط��ي��ار �شالح 
اجل���و امل��ل��ك��ي ال��ربي��ط��اين، الذي 

خدم فيه.
اأبناء  اأي�����ش��ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وظ��ه��ر يف 
وفيكونت  ل��وي��ز،  اإدوارد:  الأم���ر 
التابوت  م��ن  ب��ال��ق��رب  ���ش��ي��ف��رن، 
جميعا  ه����وؤلء  ال��ق��اع��ة.وك��ان  يف 
الآخرين  الأحفاد  اإىل  بالإ�شافة 
وقفة  اأثناء  روؤو�شهم  قد خف�شوا 
ظهورهم  ك��ان��ت  بينما  الح����رام 

للنع�س.
النهائية  ال���ش��ت��ع��دادات  وجت���ري 
ل��ل��ج��ن��ازة ال���ي���وم الث����ن����ني، ومن 
ال�شيا�شيني وكبار  املتوقع و�شول 
جميع  م��ن  امل��ل��ك��ي��ة  ال�شخ�شيات 
نهاية  العامل خالل عطلة  اأنحاء 

الأ�شبوع.

من اأكرث من مئتي دولة، ناهيك 
عن ماليني الأ�شخا�س ينتظر اأن 

تغ�س بهم �شوارع لندن.
اإليزابيث  امل��ل��ك��ة  اأح���ف���اد  واأق������ام 
 15 مل��دة  اح��رام  وقفة  الثمانية 
بينهم  وك��ان  نع�شها،  حول  دقيقة 
اللذان  الأم�����ران ول��ي��ام وه����اري 
على  بناًء  الع�شكري  ال��زي  ارتديا 

طلب امللك ت�شارلز الثالث.
واأخ���ف�������س الأح�����ف�����اد روؤو����ش���ه���م، 
الراحلة  امل���ل���ك���ة  ل������روح  اإج�������الل 
املرا�شم  يف  ال��ث��ان��ي��ة،  اإل��ي��زاب��ي��ث 
التي اأجريت م�شاء ال�شبت، بينما 
ا�شتمرت احل�شود بالتقدم يف قاعة 
لإلقاء  ل��ن��دن  و���ش��ط  و�شتمن�شر 
نظرة الوداع، وفق ما ذكرت �شبكة 

�شكاي نيوز الربيطانية.
وظ��ه��ر الأم���ر ه���اري يبكي على 
جدته، وهذه هي املرة الأوىل التي 
الع�شكري،  الزي  مرتديا  �شوهد، 
اخل�����ط�����وط  يف  خ�����دم�����ت�����ه  ب�����ع�����د 
اأنه  علما  باأفغان�شتان،  الأمامية 
ف��ق��د ه���ذا احل���ق ب��ع��د تخليه عن 
.2020 ع��ام  يف  امللكية  واجباته 

اأولويتان ميكن اأن تطبعا فرتة حكمه
اململكة املتحدة: ت�سارلز 

الثالث، االأ�سعب يبداأ االآن!
•• الفجر -مايكل فور -ترجمة خرية ال�سيباين

الأمر  اأ�شبح   ،2022 �شبتمرب   8 م�شاء  الثانية  اإليزابيث  والدته  توفيت  عندما 
املتحدة كما يف اخلارج،  اململكة  الثالث، ويت�شاءل اجلميع، يف  امللك ت�شارلز  ت�شارلز 

كيف �شيكون عهده.
كانت  التي  باأّمه،  قارناه  اإذا  ب�شعبية كبرة، خا�شة  اخل��ّر، مل يحظى  الرجل  هذا 
اململكة.  يف  الكبرة  ال�شامتة  العمق  يف  كانت  انها  م��ع  ب��الإج��م��اع،  تقدير  مو�شع 
با�شتثناء ر�شائلها املتلفزة عن متنياتها الطيبة يف عيد امليالد، والتي كانت مزينة 
دائًما بلم�شة �شغرة من التدّين، مل تخاطب رعاياها �شوى خم�س مرات يف �شبعني 
عاًما من حكمها. ل اأحد كان يعرف حًقا ما كانت تفكر فيه، با�شتثناء املقربني منها، 
تتعلق  والثانية  اأب���ًدا،  ت�شرح  ول  اأب���ًدا،  ت�شكو  ل  الأوىل:  قاعدتني.  احرمت  لأنها 

بالتقاليد: على امللك األ يتحدث يف ال�شيا�شة.             )التفا�شيل �س9(
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�صندوق الوطن يكرم خريجي الإمارات من الربنامج 
التدريبي يف جمال التكنولوجيا ال�صناعية باأملانيا

اأخبار الإمارات

قمة �صمرقند.. هل ي�صتمع بوتن 
لن�صيحة احللفاء باأزمة اأوكرانيا؟

عربي ودويل

هدفان يف�صالن مبخوت عن قمة 
هدايف اخلليج والعامل العربي

الفجر الريا�صي

•• عوا�سم-وكاالت:

ب��ع��د ال��ه��ج��وم امل�����ش��اد الأوك�����راين 
البالد،  ���ش��رق  ���ش��م��ال  ال��ن��اج��ح يف 
و����ش���ل���ت احل��������رب ال����ت����ي ب����داأه����ا 
فالدمير  ال����رو�����ش����ي  ال���رئ���ي�������س 
عتبة  اإىل  م��ب��ا���ش��رة  الآن  ب��وت��ني 
الق�شف  اأ������ش�����اب  ح���ي���ث  ب�����اب�����ه، 
ب��امل��دف��ع��ي��ة اأه����داًف����ا ع�����ش��ك��ري��ة يف 
رو�شيا، واأمر امل�شوؤولون الرو�س يف 
املدن والبلدات على طول احلدود 
بالإجالء العاجل، وفقا ل�شحيفة 

وا�شنطن بو�شت.
و�����ش����رب����ت ج����ول����ة ج�����دي�����دة من 
منطقة  ال�����ش��ب��ت  ي�����وم  ال��ق�����ش��ف 
اأ�شفر  م��ا  رو�شيا،  غ��رب  بيلغورود 
عن مقتل �شخ�س واحد على الأقل 
واإ�شابة اثنني. ويوم اجلمعة ورد 
اأن اأوكرانيا ق�شفت قاعدة الفرقة 
الآلية  للبنادق  الثالثة  الرو�شية 
ب��ال��ق��رب م��ن ف��ال��وي��ك��ي، على بعد 
�شمال احلدود  اأميال فقط  ت�شعة 

الرو�شية الأوكرانية.
ومل يقر امل�شوؤولون الرو�س بق�شف 
اإن  ق��ال��وا  لكنهم  ع�����ش��ك��ري  ه���دف 
الكهرباء  و���ش��ب��ك��ة  م����ات،  م��دن��ي��اً 
املحلية عانت من انقطاع موؤقت. 
باللوم يف الهجمات  واألقت رو�شيا 

اأعقاب  تاأتي يف  والتي  الأمركية، 
الرو�شي خل�شائر  تعر�س اجلي�س 
اأوكرانيا جعلته  متتالية يف حرب 
�شيطر  وا���ش��ع��ة  م�����ش��اح��ات  يخ�شر 
خالل  املا�شية  الأ���ش��ه��ر  يف  عليها 

اأ�شهر.
ن�شرت  الأمركية  ال�شبكة  وكانت 
يف وق�����ت ����ش���اب���ق م��ق��ت��ط��ف��ات من 
املقابلة، حذر فيها بايدن الرئي�س 
ال���رو����ش���ي، ف���الدمي���ر ب��وت��ن من 

اأي  اأك��رث من  العامل  منبوذين يف 
وقت م�شى.

تاميز  نيويورك  �شحيفة  وك��ان��ت 
اأمركيني  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن  نقلت 
الرو�شي،  ال��رئ��ي�����س  اإن  ق��ول��ه��م، 
ي�شتخدم  ق���د  ب���وت���ن،  ف���الدمي���ر 
يف  رمب��ا  تكتيكية،  ن��ووي��ة  اأ�شلحة 
البحر  ف��وق  ا�شتعرا�شي  تفجر 
املتجمد  ب��امل��ح��ي��ط  اأو  الأ������ش�����ود 
الأرا������ش�����ي  داخ������ل  اأو  ال�������ش���م���ايل 

الأوكرانية.
م�شوؤول  ع��ن  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
ا�شتخباراتي كبر اأن هناك نقا�شا 
جاريا داخل وكالت ال�شتخبارات 
بوتن  ك�����ان  م����ا  اإذا  الأم����رك����ي����ة 
ب�����اأن م��ث��ل ه����ذه اخلطوة  ي��ع��ت��ق��د 
)ا����ش���ت���خ���دام ال�������ش���الح ال����ن����ووي( 
�شتخاطر بعزل بالده عن البلدان 
اإليها  اأم�����س احل��اج��ة  التي ه��ي يف 
كان  م��ا  اإذا  اأو  ال�����ش��ني-،  -خا�شة 
�شبيل  على  اخليار  بهذا  يحتفظ 

الحتياط.
وب��ح�����ش��ب ن��ي��وري��وك ت��امي��ز، فاإن 
الأوك��راين تعهد لبايدن  الرئي�س 
املدنية  ب��امل��ن�����ش��اآت  امل�����ش��ا���س  ب��ع��دم 
داخ��ل الأرا���ش��ي الرو�شية يف حال 
بعيدة  ب�شواريخ  ب��الده  تزويد  مت 

املدى.

على اأوكرانيا، لكن كييف مل تعلن 
م�شوؤوليتها عن ق�شف اأه��داف يف 

الأرا�شي الرو�شية.
الأمركي،  الرئي�س  ق��ال  ب���دوره، 
على  ب�����الده  رد  اإن  ب����اي����دن،  ج���و 
رو�شيا يف حال ا�شتعملت الأ�شلحة 
النووية يف اأوكرانيا �شيكون بنف�س 

حجم اأفعال مو�شكو.
خالل  ب��اي��دن  ت�شريحات  ج���اءت 
اإ�س«  ب��ي  »���ش��ي  �شبكة  م��ع  مقابلة 

الدمار  اأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام  مغبة 
ال�شامل يف اأوكرانيا.

الأمركي  الرئي�س  حديث  وج��اء 
احتمال  ب�����ش��اأن  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  ردا 
اأ�شلحة كيميائية  اإىل  بوتن  جلوء 

اأو اأخرى تكتيكية نووية.
�شتغّر وجه احلرب  بايدن  واأف��اد 
ب�����ش��ك��ل ل م��ث��ي��ل ل���ه م��ن��ذ احلرب 

العاملية الثانية.
)الرو�س(  �شي�شبحون  واأ����ش���اف 

باكو: الت�سريحات الأمريكية املجحفة �سفعة جلهود ال�سالم

بيلو�سي تدين هجمات اأذربيجان.. وتبكي �سحايا اإبادة االأرمن
•• عوا�سم-وكاالت:

دان�������ت رئ���ي�������ش���ة جم���ل�������س ال����ن����واب 
ب�شدة  بيلو�شي،  نان�شي  الأم��رك��ي، 
اأم�س الأحد ما و�شفتها بالهجمات 
امل�����ش��روع��ة التي  احل����دودي����ة غ���ر 
اأرمينيا،  ع��ل��ى  اأذرب���ي���ج���ان  �شنتها 
للحليف  زي�����ارت�����ه�����ا  وا����ش���ت���غ���ل���ت 
بدعم  للتعهد  لرو�شيا  الع�شكري 

اأمركي ل�شيادة اأرمينيا.
بيلو�شي خ��الل حديث يف  واأ���ش��ارت 
تكت�شب  زي��ارت��ه��ا  اأن  اإىل  ي��ري��ف��ان 
اأعقاب »الهجمات  اأهمية خا�شة يف 
التي  وامل���م���ي���ت���ة  امل�������ش���روع���ة  غ����ر 
الأرا�شي  ع��ل��ى  اأذرب���ي���ج���ان  �شنتها 

الأرمينية«.
وقالت بيلو�شي ندين تلك الهجمات 
ب�شدة... الأذريون هم من بداأوا هذا 
ول بد من اعراف بذلك. وذكرت 
اأن من الوا�شح اأن القتال احلدودي 
الأذري����ة  ال��ه��ج��م��ات  نتيجة  ان��دل��ع 
تو�شيح  ينبغي  واأن��ه  اأرمينيا،  على 

الت�شل�شل الزمني لل�شراع.
الوليات  اأن  اإىل  بيلو�شي  واأ���ش��ارت 
ت��ن�����ش��ت لأرم���ي���ن���ي���ا فيما  امل���ت���ح���دة 
الدفاعية،  ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق 
م�شيفة اأن وا�شنطن تريد م�شاعدة 
باأنه  و�شفته  فيما  ودعمها  اأرمينيا 
الدميقراطية  ب���ني  ع��امل��ي  ����ش���راع 

وال�شتبداد.

اأرم����ي����ن����ي كبر  وع������رب م���������ش����وؤول 
الأ�شبوع املا�شي عن ا�شتيائه من رد 
حتالف ع�شكري تقوده رو�شيا على 
امل�����ش��اع��دة. وطلبت  ط��ل��ب ي��ري��ف��ان 
اأرمينيا من منظمة معاهدة الأمن 
رو�شيا  ت���ق���وده���ا  ال���ت���ي  اجل���م���اع���ي 
التدخل، لكنها اأر�شلت فقط فريقا 

لتق�شي احلقائق.

اإنرفاك�س  اأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
األني  ال��ربمل��ان،  رئي�س  ع��ن  لالأنباء 
للتلفزيون  ق���ول���ه  ����ش���ي���م���ون���ي���ان، 
ال���وط���ن���ي اإن����ن����ا م���������ش����ت����اوؤون ج���دا 
معاهدة  منظمة  و���ش��ّب��ه  ب��ال��ط��ب��ع، 
الأمن اجلماعي مب�شد�س ل يطلق 

الر�شا�س.
الالفت  م��ن  اإن����ه  بيلو�شي  وق��ال��ت 
لالنتباه اأن اأرمينيا اأ�شيبت بخيبة 
اأمل من طريقة ا�شتجابة التحالف 

الذي تقوده رو�شيا.
التذكاري  الن�شب  زارت  بيلو�شي 
لإبادة الأرمن، حيث �شوهدت وهي 
ت����ذرف ال���دم���وع وت�����ش��ع ب��اق��ة من 

الورد. 
وان��ت��ق��دت اأذرب��ي��ج��ان اأم�����س الأحد 
الأمركي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة 
باكو  اتهمت  التي  بيلو�شي  نان�شي 
ب��اإ���ش��ع��ال ف��ت��ي��ل ن����زاع ح�����دودي مع 
الت�شريحات  اإن  وق��ال��ت  اأرم��ي��ن��ي��ا، 
متثل  لها  اأ�شا�س  ل  التي  املجحفة 

�شفعة خطرة جلهود ال�شالم.

اأم���ريك���ا ت����رى ط��ري��ق��ًا 
النووي م�سدودًا مبحادثات 

•• وا�سنطن-وكاالت:

الأمركي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  دع���ا 
اإدارة  ب���وم���ب���ي���و،  م���اي���ك  ال�������ش���اب���ق 
اإىل  بايدن  الأمركي جو  الرئي�س 
اإعادة العقوبات التي فر�شتها اإدارة 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق دون���ال���د ترمب 
على اإيران على الفور، حمذرا من 

اإعفائها من العقوبات ال�شابقة.
وقال يف تغريدة على ح�شابه توير 
اإي���ران اخلبيث  �شلوك  اأو���ش��ح  لقد 
�شيًئا واح��ًدا، وهو يجب على اإدارة 
بايدن اإعادة فر�س العقوبات التي 

فر�شناها على الفور.
العقوبات،  وتابع لقد جنحت تلك 
وحذر قائال منح اإيران اإعفاء من 

العقوبات خطاأ فادح.
وزير  نائبة  قالت  �شابق،  وق��ت  ويف 
اخل����ارج����ي����ة الأم������رك������ي وي���ن���دي 
�شرمان، وكبرة املفاو�شني ب�شاأن 
الت��ف��اق ال��ن��ووي امل���ربم م��ع اإيران 
العام 2015، اإن اجلولة الأخرة 
اإىل طريق  و�شلت  امل��ح��ادث��ات  م��ن 

م�شدود.

�سوبر جارودا �سيلد:
هل اأ�سبحت اإندوني�سيا حليفة الأمريكا؟

•• الفجر -اأندا دجوهانا ويراديكارتا –ترجمة خرية ال�سيباين

اإندوني�شيا مناورات ع�شكرية م�شركة مع الوليات املتحدة منذ  تنظم 
خم�شة ع�شر عاًما. لكن هذا العام، احلدث الذي اأطلق عليه ا�شم �شوبر 
جارودا �شيلد منا ب�شكل كبر اىل درجة اأنه ي�شبه خط احتواء ال�شني. ما 
الذي يجب اأن نفهمه عن ال�شراتيجية الإندوني�شية، التي متيزت منذ 

عام 1961 بعدم النحياز؟             )التفا�شيل �س10(

اإريريا حت�سد جنودها وتر�سلهم 
اإثيوبيا يف حرب تيغراي لدعم 

•• عوا�سم-وكاالت:

قواتها  ب��ح�����ش��د  اإري�����ري�����ا  ت���ق���وم 
اإىل  تر�شلها  اأن��ه��ا  وي��ب��دو  امل�شلحة 
اإثيوبيا، مل�شاعدة جارتها يف احلرب 
ن�شطاء  بح�شب  ت��ي��غ��راي،  باإقليم 

وحكومات.
واأ�شدرت بريطانيا وكندا اإر�شادات 
�شفر تطلب من مواطني البلدين 

يف اإريريا توخي احلذر.
احلقوقية  ال���ن���ا����ش���ط���ة  وق�����ال�����ت 
ا�شتيفانو�س  م����رون  الإري���ري���ة 
وهو  عمها:  اب��ن  ا�شتدعاء  مت  اإن��ه 
اإثيوبيا يقاتل، ول  يف مكان ما يف 
نعرف ما اإذا كان على قيد احلياة 

اأم ل.
م������رون، وه����ي مدير  واأ����ش���اف���ت 
امل�������ب�������ادرة الإري��������ري��������ة حل���ق���وق 

الالجئني: جمرد حرب بائ�شة.

اجلرنال اأنديكا بركا�شا، رئي�س اأركان اجلي�س الإندوني�شي، ي�شتقبل نظره الأمريكي ، اجلرنال مارك ميلي

نان�شي بيلو�شي خالل موؤمتر �شحفي يف الربملان الأرميني.  )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
تعاون م�سرك بني جمعيتي االإمارات للفلك 

واملر�سدين ال�سياحيني
•• ال�سارقة - وام: 

للمر�شدين  الإم�����ارات  وجمعية  للفلك  الإم�����ارات  جمعية  وق��ع��ت 
ذلك  و  امل�شرك  للتعاون  تفاهم  مذكرة  اأم�س  م�شاء  ال�شياحيني 

مبقر جمعية المارات للفلك بال�شارقة .
اإب��راه��ي��م اجل���روان رئي�س جمعية الإم����ارات للفلك  امل��ذك��رة  وّق���ع 
للمر�شدين  الإم�����ارات  جمعية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  الب�شتكي  ج��ا���ش��م  و 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ك��راين  �شلطان  بح�شور  ال�شياحيني 
ع�شو  اأح��م��د  عبدالرحمن  و  ال�شياحيني  للمر�شدين  الإم�����ارات 

جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للفلك. و ياأتي هذا التعاون كثمرة 
املعريف  التبادل  وتنمية  اجلهتني  بني  والتن�شيق  التعاون  لتعزيز 
تطبيقاتها  و  ال�شماوية  امل��الح��ة  و  الفلك  علم  جم��ال  يف  خا�شة 
خا�شة يف جمال الر�شاد ال�شياحي مبا يحقق املعرفة و ال�شالمة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل��ذك��رة  ون�����ش��ت   . ال�شياحية  للمجموعات 
امل�شرك من خالل اعداد وتنفيذ ان�شطة وفعاليات م�شركة مبا 
ي�شب يف م�شلحة الأع�شاء و�شمن اإطار اأهداف وروؤى اجلميعتني 
و ال�شعي نحو حتقق تكامل الهداف ما بني جمعيات النفع العام 

بالدولة مبا يحقق امل�شلحة العامة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة افرا�سية بعنوان مدينتي خ�سراء 
للحفاظ على البيئة ال�سحية يف الوثبة

••  اأبوظبي - الفجر

املجتمع  اأف��راد  و�شالمة  �شحة  على  للحفاظ  املتوا�شلة  جهودها  اإط��ار  �شمن 
مدينة  بلدية  نظمت  اأب��وظ��ب��ي،  بها  تتمتع  ال��ت��ي  النظيفة  ال�شحية  والبيئة 
"مدينتي  بعنوان  افرا�شية  ور�شة  الوثبة،  بلدية  مركز  يف  ممثلة  اأبوظبي، 
اأفراد املجتمع القاطنني  "عا�شمتي"، ا�شتهدفت كافة  خ�شراء" �شمن مبادرة 
النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  بالتعاون  وذل��ك  للمركز،  اجل��غ��رايف  بالنطاق 

)تدوير(.
وهدفت الور�شة التثقيفية التوعوية اإىل تعزيز التواجد البلدي واإ�شراك اأفراد 
املجتمع وتفعيل دورهم يف تنمية الإمارة واحلفاظ على مكت�شباتها ومظهرها 

اأفراد املجتمع ب�شرورة واأهمية املحافظة  العام، حيث ت�شمنت الور�شة توعية 
وال�شلوكيات  املظاهر  ومكافحة  اأبوظبي  ملدينة  املتميز  اجلمايل  املظهر  على 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة، وك��ذل��ك احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��زراع��ي��ة يف احل���دائ���ق املنزلية 
امل�شهد  تعزز  التي  التجميلية  الزراعات  خ�شو�شاً  العامة،  واملرافق  واملنتزهات 

احل�شاري واجلمايل للمدينة والبيئة ال�شحية النظيفة.
احل�شابات  ع��رب  التوعوية  املن�شورات  م��ن  العديد  ن�شر  الور�شة  ت�شمنت  كما 
الر�شمية للبلدية على مواقع التوا�شل الجتماعي )توير- ان�شتغرام- في�س 
للفئات  ن�شية  ر�شائل  واإر���ش��ال  "فريجنا"،  تطبيق  وع��رب  ���ش��ات(  �شناب  ب��وك- 
باملظهر  الهتمام  الوثبة على  املجتمع يف  اأف��راد  امل�شتهدفة من احلملة، حتث 

العام واحلفاظ على العنا�شر الزراعية. 

برعاية نهيان بن مبارك 

�سندوق الوطن يكرم خريجي االإمارات من الربنامج التدريبي يف جمال التكنولوجيا ال�سناعية باأملانيا

الوطن  ����ش���ن���دوق  ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا���ش��رة م���ن معايل 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
الرئا�شة،  دي����وان  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

الإمارات  اأع��دادا كبرة من �شباب 
حر�شت على اللتحاق بالربنامج 
طالب  ول�شيما  املكثف  التدريبي 
وجامعة  خ���ل���ي���ف���ة،  ج���ام���ع���ة  م����ن 

الإمارات العربية املتحدة، وكليات 
ال�شارقة  وجامعة  العليا،  التقنية 
على  الربنامج  يف  انتظموا  الذين 
مدى 12 اأ�شبوعا، وهو الربنامج 

•• اأبوظبي -وام: 

ال�شيخ  معايل  من  كرمية  برعاية 
نهيان  اآل  م�����ب�����ارك  ب�����ن  ن���ه���ي���ان 
رئي�س  والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر 
الوطن،  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
كرم ال�شندوق اأم�س الأول الدفعة 
الإم����ارات����ي  ال�����ش��ب��اب  م���ن  الأوىل 
الذين اجتازوا اأول برنامج تدريبي 
التكنولوجيا  جم����ال  يف  م��ك��ث��ف 
لفت  بتفوق  ب��اأمل��ان��ي��ا،  ال�شناعية 
الأملانية  ال�������ش���راك���ات  ل���ه  ���ش��ه��دت 
وذلك  الربنامج،  يف  �شاركت  التي 
القيادات  م��ن  كبر  ع��دد  بح�شور 

الأكادميية بالدولة.
ووفر ال�شندوق لهوؤلء اخلريجني 
ال����ف����ر�����ش����ة ال����ك����ام����ل����ة ل����الط����الع 
واملعاي�شة والتدريب داخل امل�شانع 
وال�شتفادة من  املتطورة،  الأملانية 
قطاعات  ل��دى  الكبرة  اخل���ربات 

اإن  بل  ال�شابة  الإماراتية  باملوهبة 
ال�شركات  م���ن  اآخ����ر  ع����ددا  ه��ن��اك 
احلقيقية  رغبتها  اأب���دت  الأمل��ان��ي��ة 
املجموعات  تدريب  يف  امل�شاركة  يف 

التالية.
الوطن  �شندوق  ع��ام  مدير  وق��ال 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ت�شميم  اأن 
ل���ط���الب اجل���ام���ع���ات الإم���ارات���ي���ة 
رئي�شيني  م��ن��ط��ل��ق��ني  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
املعريف،  ب��امل��ح��ت��وى  ي��ت��ع��ل��ق  الأول 
وال����ث����اين ب���اجل���ان���ب ال��ع��ام��ل��ي اأو 
للطلبة،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
موؤكدا اأن �شندوق الوطن يحر�س 
باجلانبني  ال��ط��الب  يلم  اأن  على 
معا، وذلك بالتعاون مع اجلامعات 
ال�شندوق  يرى  حيث  الإماراتية، 
متتك  لأن  ملحة  ���ش��رورة  وج���ود 
الكفاءات  م���ن  ج��ي��ال  الإم���������ارات 
تكنولوجية  مبهارات  تتمتع  التي 
مواكبة  م����ن  مت��ك��ن��ه��ا  ح���دي���ث���ة، 

اإطار  يف  وذل��ك  الأملانية،  ال�شناعة 
ال�شندوق  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف 
ب�شكل  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
القيادة  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  يف  ف���ع���ال 
اقت�شاد  بناء  يف  املتمثلة  الر�شيدة 
معريف م�شتدام لالأجيال القادمة، 
للم�شتقبل  ج���دي���دة  اآف�����اق  وف��ت��ح 
اأم����ام ال��ط��الب م��ن خ���الل اإع����داد 
وتاأهيل جيل متمكن من اأ�شا�شيات 
متقدمة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وم���ه���ارات 
الرقمي  الع�شر  متطلبات  تواكب 
وت���ل���ب���ي اح����ت����ي����اج����ات امل���ت���غ���رات 
القادم  اجليل  واإع��داد  امل�شتقبلية، 
من رواد التكنولوجيا الإماراتيني، 
املتغرات  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ي�شتطيعون 
ال��ع��م��ل نتيجة  ب�����ش��وق  امل��ت�����ش��ارع��ة 
التطور التكنولوجي الهائل الذي 

ي�شهده العامل حالياً.
واأكد �شعادة يا�شر القرقاوي مدير 
هناك  اأن  ال���وط���ن  ���ش��ن��دوق  ع����ام 

اأبوظبي،  يف  الأمل��ان��ي��ة  وال�����ش��ف��ارة 
ب������الإم������ارات،   AHK و����ش���رك���ة 
من  ال��ربن��ام��ج  ت�شميم  مت  ح��ي��ث 
ومديرين  ع��امل��ي��ني،  خ����رباء  ق��ب��ل 
العاملة  الأمل��ان��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
مع  والتعاون  بالتن�شيق  بالإمارات 
للعلوم  الأملانية  التقنية  اجلامعة 
اأهداف  م��ع  ليتنا�شب  التطبيقية 

�شندوق الوطن.
�شعادته  ع����ن  ال����ق����رق����اوي  وع�����رب 
ال�شباب  الدفعة من  بتخريج هذه 
الإم���ارات���ي، ال��ذي��ن اأب����رزوا قدرات 
اأح�������دث ما  ك���ب���رة يف ا���ش��ت��ي��ع��اب 
و�شلت اإليه علوم الع�شر يف جمال 
عرب  كما  ال�شناعية،  التكنولوجيا 
عن امتنانه لل�شركات الأملانية التي 
ا�شت�شافت التدريب، وقدمت كافة 
الإماراتي  لل�شباب  ال��دع��م  �شبل 
امل�شارك يف الدورة، موؤكدا اأن هذه 
ال�شديد  اإعجابها  اأب��دت  ال�شركات 

معريف  اقت�شاد  وب��ن��اء  التغيرات 
تناف�شي م�شتدام.

من جانبهم عرب ال�شباب والطلبة 
ال������ذي اج�����ت�����ازوا ال����ربن����ام����ج عن 
وفرها  التي  بالفر�شة  اعتزازهم 
لهم �شندوق الوطن للتعرف على 
اأحدث ما و�شلت اإليه التكنولوجيا 
ال�شناعية يف اأملانيا، موؤكدين اأنهم 
ا���ش��ت��ط��اع��وا ال���ش��ت��ف��ادة م���ن هذا 
الربنامج الذي ا�شتمر على مدى 
12 اأ�شبوعا من اخلربات الأملانية 
ال�شناعات  جم�����ال  يف  ال���ك���ب���رة 
التكنولوجية، حيث ي�شعرون اأنهم 
اأ�شبحوا موؤهلني باجلانب العملي 
التي  النظرية  املناهج  جانب  اإىل 
تلقوها يف جامعاتهم، مما ميكنهم 
م��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ر���س جيدة 
والعاملي،  امل��ح��ل��ي  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يف 
متمنني اأن تتاح الفر�شة لأقرانهم 

للح�شول على هذا الربنامج.

اإقبال كبري من امل�سريني على الت�سجيل يف الن�سخة ال�سابعة من ماراثون زايد اخلريي

اال�سكندرية ترقب احلدث الريا�سي اخلريي الكبري يف 23 دي�سمرب املقبل
•• القاهرة - وام:

قبل اأك���رث م��ن 3 اأ���ش��ه��ر كاملة م��ن م��وع��د ان��ط��الق م��اراث��ون زاي���د اخلري 
الإع��الن عن فتح  العربية، ومبجرد  الإ�شكندرية يف جمهورية م�شر  مبدينة 
باب الت�شجيل للم�شاركة، توافد املئات من امل�شريني من كل ال�شرائح لت�شجيل 

اأ�شمائهم من اأجل امل�شاركة يف احلدث اخلري ال�شنوي ال�شتثنائي.
اأنه مبجرد اإعالن  واأكد البيان ال�شادر عن وزارة ال�شباب والريا�شة امل�شرية 
زايد  ملاراثون  ال�شابعة  الن�شخة  يف  للم�شاركة  الت�شجيل  باب  فتح  ال��وزارة عن 

تدافع   ،2022 دي�شمرب   23 امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  ينطلق  ال���ذي  اخل���ري 
ودفع  ال�شباق  يف  للم�شاركة  الفئات  خمتلف  من  الت�شجيل  موقع  على  املئات 
ال�شابقة،  ال�شت  الن�شخ  الذي حققته  الالفت  للنجاح  نتيجة  ال�شراك،  ر�شم 
الكبر،  ال�شنوي  احلدث  وم�شتهدفات  واأ�شلوب  منهج  يف  اجلميع  من  والثقة 
كما اأنه ميكن اعتباره تظاهره م�شرية يف حب دولة الإمارات العربية املتحدة، 

وموؤ�ش�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
عائد  تخ�شي�س  عن  الإع���الن  اأن  امل�شرية  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  وذك��رت 
احلوادث  ل�شحايا  م�شر  اأه��ل  م�شت�شفى  لدعم  املقبلة  الن�شخة  يف  امل��اراث��ون 

واحلروق، كان له الأثر اأي�شا على الإقبال الكبر من امل�شريني، �شباب ورجال 
ون�شاء ومن العائالت التي راأت اأن احلدث فر�شة للتعبر عن احلب والتقدير 
ل��ل��ع��الق��ات الأخ���وي���ة امل�����ش��رك��ة ب��ني الإم������ارات وم�����ش��ر. وت��رق��ب حمافظة 
الريا�شي  احل��دث  فيها  ال�شيفي  املو�شم  انتهاء  ق��رب  مع  حاليا  ال�شكندرية 
املتطوعني  من  وع��دد  كبرة،  عمل  منظومة  عرب  الكبر  اخل��ري  الإن�شاين 
يف  ال�شهرة،  ال�شاحلية  املحافظة  لهذه  واجل��م��ال  البهجة  من  �شورة  لر�شم 
 30 ع��ن  يزيد  م��ا  فيه  ي�شارك  اأن  يتوقع  ال��ذي  دي�شمرب   23 ت��اري��خ  انتظار 
احلدث  مل�شاهدة  �شتتوافد  التي  والعائالت  الأ�شر  عن  خالفا  مت�شابق،  األ��ف 

وح�شوره على جانبي م�شاره. و�شيكون انطالق وختام املارثون من اأمام ا�شتاد 
.. ويت�شمن  افريقيا  ا�شتاد ريا�شي يف م�شر وقارة  اأقدم  العريق  ال�شكندرية 
عدة فئات ومراحل؛ الأوىل مل�شافة 2 كم املخ�ش�شة لأ�شحاب الهمم والأطفال 
حتت 10 �شنوات وكبار ال�شن فوق 60 �شنة، ثم ال�شباق الرئي�شي والذي تبلغ 
هذا  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جتدر  واملحرفني.  وال�شيدات  للرجال  10كم  م�شافته 
احلدث الريا�شي اخلري الكبر اأطلق فكرته وحدد اأهدافه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واأ�شبح عالمة 

خالدة وروؤية ثاقبة حتمل معاين اخلر واملحبة والعطاء على مر الزمان.
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اأخبـار الإمـارات
نظمتها دار الرعــاية 

كب��ار املواطنني يف اجتم�اعية ال�س�����ارقة ب�سيافة احل�سن 
•• ال�سارقة-الفجر:

ن��ظ��م��ت دار رع���اي���ة امل�����ش��ن��ني يف دائ�����رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
اإىل  ال���دار  يف  املقيمني  املواطنني  لكبار  ترفيهية  رحلة  ال�شارقة، 
فيها  و���ش��ارك  اخلمي�س،  ي��وم  �شباح  ال�شارقة،  يف  احل�شن  متحف 
 80-60 اأع��م��اره��م ب��ني  امل��واط��ن��ني، ت��راوح��ت  جمموعة م��ن كبار 
عاما، وتوجهت املجموعة �شباحا اإىل متحف احل�شن والذي يعد 
معلما �شياحيا وتراثيا بارزا يف الإم��ارة، كونه ي�شجل حقبة زمنية 

من تاريخها، وتناولوا وجبة الفطور يف باحة احل�شن.
تعمل  ال��دار  اأن  امل�شنني،  رعاية  دار  مدير  القطري  م��رمي  وتقول 
خالل  من  املواطنني،  بكبار  الهتمام  درج��ات  اأق�شى  توفر  على 

العديد من الإجراءات والربامج ال�شحية والجتماعية والدينية 
والرفيهية، كما حتر�س على حمايتهم ورعايتهم وابتعادهم عن 
الحرازية  الإج����راءات  كافة  توفر  ل��ذا  بهم،  يلحق  ق��د  �شرر  اأي 
توقيف  اإىل  عمدنا  هنا  من  ع��دوى،  ب��اأي  الإ�شابة  من  حلمايتهم 
ا�شتتب الو�شع  اأن  اإىل  الرحالت الرفيهية خالل جائحة كورونا 
اآبائنا  �شوق  الفرة لحظنا  الزم��ة، ويف هذه  لهذه  العام  ال�شحي 
كونها  لهم  متنف�س  كانت  التي  ال��رح��الت  اإىل  ال���دار  يف  واأمهاتنا 
�شياحية  اأم��اك��ن  على  التعرف  اأم��ام��ه��م  وتف�شح  بالنا�س  جتمعهم 
ج��دي��دة اإن يف ال��دول��ة اأو يف خ��ارج��ه��ا. وت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة �شمن 
املواطنني يف  لكبار  تنظم  التي  والزيارات  الرحالت  جمموعة من 
اأ�شبوعيا. وت�شيف، من الأمور التي ناأخذها  الدار مبعدل مرتني 

بعني العتبار عندما ن�شع براجمنا، هو الناحية الراثية، فهذه 
عن  و�شور  اجلميلة  ذكرياتهم  تعيد  لكونها  ت�شتهويهم  ال��ربام��ج 
بالدولة  ال��راث��ي��ة  امل��واق��ع  م��ن  ع��دد  ون��خ��ت��ار  وحياتهم  ما�شيهم 
القدمية  ال�شارقة  منطقة  وتعد  بزيارتها،  املواطنني  كبار  ليقوم 
وما يحيطها من اأ�شواق �شعبية وتراثية املكان املف�شل لهم لكونهم 
ي�شرجعون ذكرياتهم ولقاءاتهم مع اأ�شحابهم يف القهوة ال�شعبية 
القريبة من �شوق العر�شة، وكافة املنطقة وما حتتويها من مباين 
بالذكر هو  الأم��ر جدير  بالقول،  وبيوت قدمية.  وتختم كالمها 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ه��دف��ن��ا ب�����ش��رورة دم���ج ك��ب��ار امل��واط��ن��ني م��ن الآب���اء 
كما  املحلية  الفعاليات  كافة  يف  وم�شاركتهم  املجتمع  يف  والأمهات 

العاملية، لكونهم جزء هام من املجتمع. 

لتمكني اجليل اجلديد وت�سليحه مبهارات امل�ستقبل

اأف�سل ال�سركات واملوؤ�س�سات االأكادميية الوطنية والعاملية ت�سارك يف بناء املهارات امل�ستقبلية ملجندات اخلدمة الوطنية �سمن مبادرة »هاَمة«

•• دبي-الفجر: 

"هامة"  م�����ب�����ادرة  ا����ش���ت���ق���ط���ب���ت 
التطوير  م��ك��ت��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
حكومة  يف  وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي 
دولة الإمارات بال�شراكة مع هيئة 
اخلدمة الوطنية والحتياطية يف 
ال�شركات  اأف�شل  امل��ا���ش��ي،  يونيو 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة ال����رائ����دة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات الأك���ادمي���ي���ة، �شمن 
لت�شكيل  الهادفة  امل��ب��ادرة  �شركاء 
اخلدمة  مل��ف��ه��وم  ج���دي���د  من�����وذج 
م�شتقبلياً  جياًل  يتبنى  الوطنية 
تعزيز  امل��ه��ارات، ويرتكز على  من 

جاهزية املجندات للم�شتقبل. 
وت��رك��ز م��ب��ادرة "هامة" ال��ت��ي مت 
املا�شي،  يونيو   14 يف  اإط��الق��ه��ا 
ج��اه��زي��ة جمندات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
للم�شتقبل،  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
ت�شليحهن  ع����ل����ى  ب����ال����رك����ي����ز 
والإبداعية،  الرقمية،  ب��امل��ه��ارات 
وت�شمل  وال�شخ�شية،  وامل��ه��ن��ي��ة، 
العديد  تغطيها  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ي��ع 
من املجالت، مثل مهارات الأمن 
والذكاء  وال��ربجم��ة  ال�����ش��ي��رباين 
البيانات  وع���ل���وم  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
مهارات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والأمت����ت����ة، 
الأفكار  وت�شميم  الأع��م��ال  ري��ادة 
والتفكر  وامل�����رون�����ة  والب����ت����ك����ار 
تطوير  وم����ه����ارات  ال���ش��ت��ب��اق��ي، 
ال���������ذات وال�����ت�����وا������ش�����ل، وخ���دم���ة 

املتعاملني، واإدارة امل�شاريع.

طحنون:  بــن  اأحــمــد  ال�سيخ 
التجربة  هامة  بنجاح  نفخر 

الأوىل من نوعها
ال��رك��ن طيار ال�شيخ  ال��ل��واء  واأك���د 
اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
اخلدمة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوطنية والحتياطية، اأن مبادرة 
ا�شتثنائياً  منوذجاً  "هامة" متثل 
اخلدمة  ملفهوم  نوعية  واإ���ش��اف��ة 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول������ة الإم����������ارات، 
املجندات  متكني  على  لركيزها 
يعزز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل مب����ا  مب����ه����ارات 
احلياة  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ج��اه��زي��ت��ه��ن 
اإنهاء فرة اخلدمة  بعد  العملية 

الوطنية.
طحنون  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  وق���ال 
الوطنية  اخل�����دم�����ة  ه���ي���ئ���ة  اإن 
هذه  بنجاح  تفخر  والحتياطية 
وما  نوعها،  من  الأوىل  التجربة 
انعك�س  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  م��ن  حققته 
اإق��ب��ال فتيات الإم���ارات على  على 
للخدمة  ل���الن���ت�������ش���اب  ال���ت���ط���وع 
�شتعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  واإن  ال��وط��ن��ي��ة، 
التطوير  م��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
حكومة  يف  وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي 
دولة الإم��ارات على تو�شيع نطاق 
النموذج  ه���ذا  وت��ط��ب��ي��ق  امل���ب���ادرة 
املبتكر يف الدفعات املقبلة ملجندات 
باأن  لإمي��ان��ن��ا  الوطنية،  اخل��دم��ة 
مبهارات  ال���وط���ن  ب���ن���ات  ت���زوي���د 

املغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل، 
وطنية  وحا�شنة  اأكادميية  وجهة 
بامتياز من خالل طرح الربامج 
العلوم  جمالت  يف  �شات  والتخ�شّ
بهدف  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
العلمية  ال��ق��درات  وتو�شعة  دع��م 

البحثية لطلبتها وطالباتها".
هنا  "واأود  ن�����ش��ي��ب��ة:  زك���ي  وت���اب���ع 
الثاقبة لقيادتنا  بالروؤية  الإ�شادة 
اأهمية  على  توؤكد  التي  الر�شيدة 
حموراً  باعتباره  التعليم  تطوير 
الوطنية  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة  رئ���ي�������ش���ي���اً 
وحر�شها  وال�شاملة،  امل�شتدامة 
ال�����ذي ُيعّد  ب���ن���اء الإن�������ش���ان  ع��ل��ى 
الوطن،  يف  ال���رثوة  عنا�شر  اأه���م 
فال�شتثمار يف الإن�شان هو اأف�شل 

اأنواع ال�شتثمار".
ياأتي  اأن للجامعة دور مهم  واأك��د 
مت�شقاً مع تركيز مبادرة "هامة" 
جمندات  ت�����ش��ل��ي��ح  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
اخل�����دم�����ة ال���وط���ن���ي���ة مب����ه����ارات 
بنموذج  ومت��ك��ي��ن��ه��ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
اجلاهزية  م��ف��ه��وم  ي��ع��زز  ج��دي��د 
الوطنية،  اخلدمة  يف  للم�شتقبل 
وي���ب���ن���ي اإم����ك����ان����ي����ات امل���ج���ن���دات 
لهن  حافزاً  وي�شكل  وجاهزيتهن، 
الذات  وت��ط��وي��ر  التعلم  ملوا�شلة 
للم�شاركة  امل����ه����ارات  واك���ت�������ش���اب 
دولة  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  بفاعلية 

الإمارات.

هامة  الغرير:  العزيز  عبد 
منــــــوذج مــ�ــســتــقــبــلــي واعــــد 

للتنمية الوطنية امل�ستدامة
الغرير  العزيز  عبد  معايل  وق��ال 
رئي�س جمل�س الأمناء يف موؤ�ش�شة 
اإن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  ال���غ���ري���ر  اهلل  ع��ب��د 
منوذجاً  ي��ع��د  "هامة"  م�����ش��روع 
م�شتقبلياً واعداً للتنمية الوطنية 
يل  فخر  م�شدر  واإّن��ه  امل�شتدامة، 
الفر�شة  هذه  للموؤ�ش�شة  تتاح  اأن 
املجّندات  جميع  لتزويد  املميزة 
ع�شرة  احل�����ادي�����ة  ال����دف����ع����ة  م����ن 
مبهارات بالغة الأهمية للم�شتقبل 

ومتكينهّن من خاللها. 
واأ�شاف عبد العزيز الغرير: "اإّن 
القوة واملرونة التي ُتظهرها املراأة 
اأّن  كما  ح��ق��اً،  ملهمة  الإم��ارات��ي��ة 
بناء  الإماراتية يف  املراأة  م�شاهمة 
اأ�شا�س قوي لنمّو الدولة وجناحها 
اأم���ٌر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة. وم��ن خالل 
تزويد  اإىل  نتطّلع  ال�شراكة،  هذه 
يف  امل�شتقبلية  امل��واه��ب  اأ���ش��ح��اب 
دولتنا احلبيبة بالأدوات الالزمة 
الحرافية  م��ه��ارات��ه��م  لتطوير 
ُيرثي  ب�شكل  والعملية،  واملهنية 
التطور  م��ن  مزيد  نحو  رحلتهم 

واجلاهزية".

جنالء املدفع: نعمل مع هامة 
حتقيق  من  املجندات  لتمكني 

طموحاتهن
وق����ال����ت جن������الء امل����دف����ع امل���دي���ر 

لريادة  ال�شارقة  ملركز  التنفيذي 
"�شراع": نحن فخورون  الأعمال 
باأن نكون جزءاً من م�شروع هامة، 
ون��ع��م��ل ج��اه��دي��ن وع���ن ك��ث��ب مع 
ال��وط��ن لي�س  امل��ّج��ن��دات يف جي�س 
لقدراتهن  العنان  لإط��الق  فقط 
ال����ري����ادي����ة، ب����ل ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ن من 
اليوم  نحن  طموحاتهن،  حتقيق 
تغرات  ي�����ش��ه��د  ع����امل  ن��ع��ي�����س يف 
م���ع ظهور  م��ت�����ش��ارع��ة،  ب���وت���رة 
ملحوظ  ب�شكل  ج��دي��دة  تقنيات 
اأهمية  ت�����ربز  وه����ن����ا  وم���ن���ت���ظ���م، 
احل����ر�����س ع���ل���ى ج���ع���ل امل����واه����ب 
ولديها  متعلمة  ال�شابة  الوطنية 
العاملة  القوى  لتمثل  اجلاهزية 

يف امل�شتقبل.
واأ����ش���اف���ت جن���الء امل���دف���ع: داأب���ت 
الإمارات  لدولة  القيادة احلكيمة 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة الب���ت���ك���ار 
يف  ون��ح��ن  امل�شتقبلي،  وال��ت��ف��ك��ر 
قوة  بت�شخر  نوؤمن  �شراع  مركز 
بع�س  حل��ل  الب�شرية  الإم��ك��ان��ات 
اجلوهرية  ال��ت��ح��دي��ات  اأه����م  م��ن 
يف ال��ع��امل، و���ش��راك��ت��ن��ا م��ع مكتب 
وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
متثل دليال على اإمياننا امل�شرك 
ب��اأن ري��ادة الأع��م��ال هي اأك��رث من 
التجارية،  الأع���م���ال  ب��ن��اء  جم���رد 
م�شتقبل  ب��ت�����ش��ور  ت��ت��ع��ل��ق  اإمن�����ا 
اإرث حافل  وخلق  للجميع  اأف�شل 
جيل  بتاأهيل  و�شنقوم  بالتاأثر، 
جديد من �شّناع التغير امل�شتعد 
الالزمة  مب���ه���ارات���ه  للم�شتقبل 

للو�شول اىل اآفاق جديدة.

ـــم  ـــد احلـــــ�ـــــســـــاوي: دع ـــه ف
املجندات وتزويدهن مبهارات 

التكنولوجيا واملعلومات
م�شروع  يف  امل�شاركة  على  وتعليقاً 
احل�شاوي  ف��ه��د  ق����ال  "هامة"، 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
املتكاملة:  لالت�شالت  الإم����ارات 
امل�شاركة  لنا  كبر  ل�شرف  "اإنه 
للمجندات  ال����دع����م  ت���ق���دمي  يف 
الإم���������ارات���������ي���������ات واإع���������داده���������ن 
متنوعة  ب����خ����ربات  وت����زوي����ده����ن 
املعلومات  تكنولوجيا  جم���ال  يف 
والت�����ش��الت وذل���ك مب��ا ين�شجم 
وطنية  ك�������ش���رك���ة  م���ك���ان���ت���ن���ا  م����ع 
اإماراتية رائدة يف توفر التقنيات 
التي  املتطورة  الرقمية  واحللول 

تواكب متطلبات امل�شتقبل وتدعم 
دولة  يف  الرقمي  التحول  م�شرة 
الإمارات. ونتطلع من خالل هذه 
املبادرة اإىل رفد اجليل القادم من 
وبرامج  قّيمة  ب��روؤى  الإماراتيني 
ظل  يف  ����ش���ّي���م���ا  ول  خم�����ش�����ش��ة 
العامل  ي�شهدها  التي  ال��ت��ح��ولت 

الرقمي اليوم".

ــد الـــعـــزيـــز الــ�ــســويــلــم:  ــب ع
ا�ستثمار  هامة  مــع  الــتــعــاون 
املراأة  قدرات  يف  ا�سرتاتيجي 

الإماراتية ال�سابة
العزيز  ذات��ه، قال عبد  ال�شياق  يف 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شويلم 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 
الأو�شط  ال�شرق  ويونغ  اإيرن�شت 
و�شمال اإفريقيا: "نحن فخورون 
التطوير  م��ك��ت��ب  م���ع  ب��ت��ع��اون��ن��ا 
حكومة  يف  وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي 
املبادرة  "هامة"،  �شمن  الإم��ارات 
املجندات  ت��زوي��د  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
امل��ع��ارف واخل���ربات حول  باأف�شل 
جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م���ن امل���ه���ارات 
باأن  ن���وؤم���ن  اأن���ن���ا  اإذ  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
املهنية  ب������������الأدوات  ت����زوي����ده����ن 
�شرعة  ت�شمن  ال��ت��ي  ال�����ش��روري��ة 
العمل  بيئة  مع  تكّيفهن  و�شهولة 
القيمة  م��ن  ي��ع��زز  ل��ن  املوؤ�ش�شية، 
التي يقّدمنها يف جمالت عملهن 
الطويل  امل���دى  ع��ل��ى  امل�شتقبلية 
فح�شب، بل �شي�شهم ب�شكل مبا�شر 
يف دع��م الأج��ن��دة الوطنية لدولة 
التنوع  ج��ه��ود  وي���ع���زز  الإم�������ارات 
اإىل هذا  ن��ن��ظ��ر  اإن��ن��ا  وال�����ش��م��ول، 
ا�شراتيجي  كا�شتثمار  ال��ت��ع��اون 
امل���������راأة الإم����ارات����ي����ة  ق��������درات  يف 
ال�����ش��اب��ة ال���ي���وم مل�����ش��اع��دت��ه��ا على 
موا�شلة الإ�شهام يف بناء امل�شتقبل 

امل�شرق". 

املراأة مبا  نعيم يزبك: متكني 
والريادة  النجاح  لها  ي�سمن 

يف امل�ستقبل
وقال نعيم يزبك املدير العام لدى 
"اإن  الإم���ارات:  "مايكرو�شوفت" 
للقدرة  اجلميع  ام��ت��الك  �شمان 
القت�شاد  ظ����ل  يف  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الأهمية،  بالغ  اأم��را  يعد  الرقمي 
ومن هذا املنطلق، نوؤكد التزامنا 
الرا�شخ لتمكني املراأة مبا ي�شمن 

لها النجاح واأخذ مكانها الريادي 
ر�شالة  م��ع  متا�شًيا  امل�شتقبل،  يف 
كل  متكني  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�شركة 
العامل  ���ش��خ�����س وم��ن��ظ��م��ة ح����ول 
النجاحات  املزيد من  من حتقيق 

والجنازات. 
الذي  الرائع  باملثال  يزبك  واأ�شاد 
تقدمه جمندات اخلدمة الوطنية 
من خالل التزامهن جتاه بلدهن 
يف كل يوم، وقال: "نحن فخورون 
التطوير  م��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
احل��ك��وم��ي وامل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ن اأجل 
ت��ع��زي��ز ه���ذا الل���ت���زام ع��ن طريق 
التقنيات  ب����اأح����دث  ت����زوي����ده����ن 
الرقمية واإتاحة املعرفة والأدوات 

الالزمة لهن".

نت�سارك  اخلـــــادم:  ــي  ــائ رج
املجندات  بتاأهيل  هامة  مع 

ملتطلبات امل�ستقبل
رئي�س  اخل��������ادم  رج����ائ����ي  وق�������ال 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي والأك���ادمي���ي 
الأو�شط  ال�����ش��رق  "لينكداإن"  يف 
"نحن فخورون  و�شمال اإفريقيا: 
"هامة"  ب��رن��ام��ج  يف  مب�شاركتنا 
ملتطلبات  جمندة   300 لتاأهيل 
اإمتام  امل�شتقبل و�شوق العمل بعد 

فرة خدمتهن الوطنية". 
"تتمتع  اخل���ادم:  واأ���ش��اف رجائي 
ب��اأه��م��ي��ة خا�شة  ال�����ش��راك��ة  ه����ذه 
يف  لينكداإن  روؤي���ة  ت��رج��م  كونها 
فرد  لكل  اقت�شادية  ف��ر���س  خلق 
من اأفراد القوى العاملة، وتطال 
املتميزات  ال��ف��ت��ي��ات  م��ن  �شريحة 
ب����الل����ت����زام وال����ث����ق����ة وامل�����ه�����ارات 
خالل  اكت�شبنها  ال��ت��ي  املختلفة 
خالل  لوطنهن،  خدمتهن  ف��رة 
امل���ج���ن���دات، والتي  م���ع  ج��ل�����ش��ات��ن��ا 
اأ�شهر،   6 م������دار  ع���ل���ى  ���ش��ت��م��ت��د 
�شيخ�ش�س فريق عملنا ومدربونا 
منهجا متكامال لتعريف املجندات 
واأهمية  ل��ي��ن��ك��داإن،  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى 
احرافية  م��ه��ن��ي��ة  ه���وي���ة  ب���ن���اء 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  املن�شة،  على 
التطبيقية ل�شتخدامات لينكداإن 
بناء  على  ت�شاعد  والتي  املختلفة 
املهني  والتوا�شل  املهنية  ال�شبكة 
والتدرب على املقابالت الوظيفية 
التي متكنهم من اكت�شاب املهارات 
�شوق  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

العمل.

امل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��ت��ك��ام��ل م���ع اأه�����داف 
اخلدمة الوطنية.

اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  واأ������ش�����اد 
ب�شركاء  والح��ت��ي��اط��ي��ة  الوطنية 
"هامة" من رواد القطاع اخلا�س 
اإىل  مل����ب����ادرت����ه����م  والأك��������ادمي��������ي، 
يف  وامل�شاركة  املجندات  احت�شان 
م�شتقبلية  مب���ه���ارات  مت��ك��ي��ن��ه��ن 
ت������ع������زز ج�����اه�����زي�����ت�����ه�����ن وت����ب����ن����ي 
وتدعمهن يف حياتهن  مواهبهن، 
ال�شركاء  حر�س  مثمناً  العملية، 
على توفر فر�س نوعية ملجندات 

اخلدمة الوطنية.

عهود الرومي: تعزيز ال�سراكات 
ــة  ــدم لــتــ�ــســلــيــح جمـــنـــدات اخل

الوطنية مبهارات امل�ستقبل
خلفان  بنت  عهود  معايل  واأك���دت 
للتطوير  دول����ة  وزي�����رة  ال���روم���ي 
اأهمية  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  احل���ك���وم���ي 
ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ات ال��ف��اع��ل��ة مع 
املوؤ�ش�شات واجلهات يف القطاعني 
والقطاع  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
جمندات  ل��ت�����ش��ل��ي��ح  الأك�����ادمي�����ي، 
اخل�����دم�����ة ال���وط���ن���ي���ة مب����ه����ارات 
ب�����الأدوات  ومتكينهن  امل�شتقبل، 

يف  بفاعلية  للم�شاركة  ال��الزم��ة 
ب��ن��اء م�شتقبل دول���ة الإم����ارات يف 

خمتلف املجالت.
وقالت عهود الرومي اإن ال�شراكات 
ا�شتقطبتها  ال����ت����ي  امل����ت����م����ي����زة 
اأهمية  ت��ع��ك�����س  "هامة"  م���ب���ادرة 
حتفيز  يف  الوطنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
امل�����واه�����ب ال���وط���ن���ي���ة واإع�����داده�����ا 
من  ال��ع��ايل  وال��وع��ي  للم�شتقبل، 
ال�شباب  دور  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����ش��رك��اء 
الإم������ارات������ي ع���م���وم���اً وجم���ن���دات 
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة خ�����ش��و���ش��اً يف 
امل�شتقبل  وب���ن���اء  ال��ت��غ��ي��ر  ق���ي���ادة 
الذي ت�شعى قيادة دولة الإمارات 
املراكز  اإىل  للو�شول  خالله  من 
وزي����رة  ووج���ه���ت  ع���امل���ي���اً.  الأوىل 
دول����������ة ل����ل����ت����ط����وي����ر احل����ك����وم����ي 
ل�شركاء مبادرة  ال�شكر  وامل�شتقبل 
دعم  ع��ل��ى  حل��ر���ش��ه��م  "هامة"، 
الوطنية  اخل�����دم�����ة  جم�����ن�����دات 
وجاهزيتهن  م��ه��ارات��ه��ن  وت��ع��زي��ز 
لهن  الفر�س  وتوفر  للم�شتقبل 
القطاع  اأن  اإىل  م�شرة  للتطور، 
الأكادميية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اخل��ا���س 
تهيئة  يف  حم����وري  دور  ���ش��اح��ب��ة 
ال���ب���ي���ئ���ة احل����ا�����ش����ن����ة وامل����ح����ف����زة 

التي ت�شتثمر بالعقول  للمواهب، 
ومتكنها  بها  وترتقي  وال��ط��اق��ات 
اأن تنمو وتتطور وت�شارك يف  من 

ت�شميم امل�شتقبل. 

الروؤى  نت�سارك  ن�سيبة:  زكي 
بتمكني  هــامــة  تــوجــهــات  ــع  م
املجندات من مهارات امل�ستقبل

اأنور  زك��ي  ق��ال معايل  من جهته، 
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ن�شيبة 
الإمارات: "ُي�شعدين اأن يتّم اختيار 
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة 
"هاّمة"  م���ب���ادرة  يف  ل��ل��ُم�����ش��ارك��ة 
لتعزيز جاهزية جُمندات الدفعة 
احلادية ع�شرة للخدمة الوطنية، 
ومتكينهن من تطوير مهاراتهن 
جديدة  جم����الت  اإىل  وال��ت��ع��ّرف 
تطوير  يف  ُت�����ش��ه��م  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
والعملية،  العلمية  اإمكانياتهن 
م���ن خ����الل ت���زوي���ده���ن ب���اأح���دث 
التي  املُتقّدمة  واملعارف  اخلربات 
يف  وُت�شهم  تطلعاتهن  م��ن  ُت��ع��ّزز 

بناء م�شارهن املهني امل�شتقبلي.
جامعة  ���ش��ّك��ل��ت  "لقد  واأ�����ش����اف: 
الإمارات- جامعة امل�شتقبل- عرب 
اأربعة عقود من تاأ�شي�شها على يد 

ال�سيخ اأحمد بن طحنون:
االإمارات دولة  يف  الوطنية  اخلدمة  ملفهوم  نوعية  واإ�سافة  ا�ستثنائي  منوذج  • »هامة« 

اإيجابي  اأثر  من  حققته  وما  نوعها  من  االأوىل  التجربة  هذه  بنجاح  • نفخر 
الوطنية اخلدمة  ملجندات  املقبلة  الدفعات  يف  وتطبيقها  »هامة«  نطاق  • تو�سيع 

عهود الرومي:
امل�ستقبل مبهارات  املجندات  لت�سليح  واالأكادميي  اخلا�س  القطاعني  مع  الفاعلة  ال�سراكات  • تعزيز 
االإماراتي  ال�سباب  دور  باأهمية  العايل  ال�سركاء  وعي  توؤكد  )هامة(  ا�ستقطبتها  التي  املتميزة  • ال�سراكات 

للمواهب  واملحفزة  احلا�سنة  البيئة  تهيئة  يف  واالأكادميي  اخلا�س  للقطاعني  حموري  • دور 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي:الفجر

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  ك�شفت 
امل��ع��ام��الت الذكية  اإح�����ش��ائ��ي��ات  ع��ن 
اأول مركز  افتتاح  منذ  اأجن��زت  التي 
�شرطة ذكي SPS يف العام 2017، 
حيث بلغ ع��دد امل��ع��ام��الت اأك��رث من 
ذكية،  معاملة  و189  األ��ف��ا   363
دون  دب��ي  �شرطة  متعاملو  اأجن��زه��ا 
ت��دخ��ل ب�����ش��ري، يف ح��ني ب��ل��غ ال���زوار 
ل���ه���ذه امل���راك���ز ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 22 
م��ت��وزع��ة يف خمتلف  ذك���ي���اً  م���رك���زاً 
فيها مراكز  دب��ي مبا  اإم���ارة  مناطق 
ال�����ش��رط��ة ون���ق���اط ال�����ش��واح��ي، بلغ 

مليونني و67 األف زائر.
وقال اللواء علي اأحمد غامن، مدير 
اللوج�شتي،  للدعم  العامة  الإدارة 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ون���ائ���ب 
ذكرى  يف  ال��ذك��ي��ة:  ال�شرطة  مل��راك��ز 
مرور 5 �شنوات على افتتاح اأول مركز 
�شرطة ذكي، �شمن خطة �شرطة دبي 
�شرطة  مراكز  اإىل  الكامل  للتحول 
24 �شاعة  ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار  ذك��ي��ة 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ذك��ي��ة دون تدخل 
ب�شري، نفخر اليوم مبا و�شلت اإليه 
ثقافة ا�شتخدام اخلدمات ال�شرطية 
الذكية، والتي تقدم للمتعاملني بكل 
التي  املعاير  وباأعلى  �شهولة وي�شر، 
ت�شمن لهم جتربة فريدة ومبتكرة، 
وما حتقق من نتائج، هو انعكا�س ملا 
تقدمها  التي  اإليه اخلدمات  و�شلت 

�شرطة دبي للمجتمع.
وت���اب���ع ال���ل���واء ع��ل��ي غ����امن: اإن���ن���ا يف 
توجهات  وف���ق  من�شي  دب���ي  ���ش��رط��ة 

التحول  يف  ال����ر�����ش����ي����دة  ق���ي���ادت���ن���ا 
وامل�شتقبل الرقمي، وكما اأكد �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
اهلل، باأن ريادة امل�شتقبل ل تتحقق اإل 
بتبني احللول التي تعني على ذلك، 
ويف مقدمتها ا�شتيعاب التكنولوجيا 
املتطورة يف �شتى املجالت، وو�شعها 
مو�شع التوظيف الأمثل، فانتهجت 
املنطلق، خطة  دبي من هذا  �شرطة 
لتحويل مراكز خدمة  ا�شراتيجية 
مراكز  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

ذكية.
اأن هذه  ال��ل��واء علي غ��امن  واأ���ش��اف 
ح��ق��ق��ت��ه��ا مراكز  ال���ت���ي  ال��ن��ج��اح��ات 
ال�����ش��رط��ة ال��ذك��ي��ة، ه��ي اأح����د اأوج���ه 

اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ن��اج��ح��ة التي 
اب���ت���ك���رت���ه���ا ����ش���رط���ة دب��������ي، وال���ت���ي 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
ال�شرطية،  اخلدمات  من  املتعاملني 
وفق اأف�شل املعاير العاملية يف جمال 
�شرطة  ب��اأن  موؤكداً  تقدمي اخلدمة، 
الذكية  منظومتها  خالل  ومن  دبي 
ما  وتقدمي كل  م�شتمرة يف حتديث 
هو جديد ومتطور من اأجل التعزيز 

من جودة احلياة يف الإمارة.

لغات
الذكية  ال�������ش���رط���ة  م����راك����ز  ت����وف����ر 
العربية  ه��ي  ل��غ��ات  ب�شبع  خدماتها 
والإجنليزية والإ�شبانية والفرن�شية 
وال�شينية،  وال��رو���ش��ي��ة  والأمل���ان���ي���ة 
ملدينة  العاملية  الطبيعة  يراعي  مبا 

دب����ي، وت��ق��دم امل���راك���ز ب��اق��ة متعددة 
واملرورية  اجل��ن��ائ��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن 
تقدمي  مكان  ويختلف  واملجتمعية، 
كان  �شواء  املركز،  باختالف  بع�شها 
SPS، اأو »درايف ثرو« اأو »ووك اإن«، 

على مدار ال�شاعة.

م�ساركة مميزة 
ا�شتقبل  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
 "SPS" ال���ذك���ي  ال�����ش��رط��ة  م���رك���ز 
امل�شتوى  رفيعة  ووفود  املعر�س  زوار 
من خمتلف دول العامل �شم روؤ�شاء 
ممن  مرموقة،  و�شخ�شيات  ووزراء 
اط��ل��ع��وا ع��ل��ى اأب����رز اخل���دم���ات التي 
ذكية  بطريقة  ال����زوار  اإىل  يقدمها 
ب�شري، وعلى مدار  اأي تدخل  ودون 
اإك�شبو عرب  زوار  وق��دم  �شاعة،   24

الرئي�شي  ال���ذك���ي  ال�����ش��رط��ة  م��رك��ز 
من نوع "ووك  مراكز  "SPS" و3 
با�شتخدام  خمتلفة  م��ع��ام��الت  اإن" 
اأح������������دث ال����ت����ق����ن����ي����ات وال������ربام������ج 

والتطبيقات الذكية املتوفرة.

تغطية
ت��ت��وزع م��راك��ز ال�����ش��رط��ة ال��ذك��ي��ة يف 
فيها،  املناطق  خمتلف  لتغطي  دب��ي 
الذكية  ال�شرطة  م��راك��ز  ع��دد  وب��ل��غ 

ح��ت��ى ال���ي���وم 22 م����رك����زا، وه����ي " 
ووك،  و�شيتي  واخلوانيج،  املرقبات، 
للت�شميم،  دب������ي  وح������ي  ولم��������ر، 
القيادة  وم��ق��ر  وال�����ش��ي��ف،  وداف�������زا، 
ومدينة  دب�������ي،  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
العربية،  وامل��راب��ع  والنخلة،  اإك�شبو، 

وواحة دبي لل�شيليكون، ودرايف ثرو 
اخلوانيج، ودرايف ثرو دبي اأبوظبي 
"ل�شت  ودراي���ف ث��رو ابوظبي دب��ي  
�شرطة حتا، ونقطة  اإكزت"، ونقطة 
ون��ق��ط��ة �شرطة  ال��ع��ي��ا���س،  ���ش��رط��ة 

اللي�شيلي.

حاكم راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء بوفاة امللكة اإليزابيث الثانية
•• دبي-وام:

الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  قدم �شاحب 
حاكم راأ�س اخليمة واجب العزاء يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية و ذلك خالل 

زيارة �شموه ام�س مقر القن�شلية الربيطانية يف دبي.
كان يف ا�شتقبال �شموه �شعادة �شيمون بيني القن�شل العام للمملكة املتحدة يف 

دبي املفو�س التجاري لل�شرق الأو�شط.
وقد دون �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة كلمة يف دفر العزاء بالقن�شلية 

ملك  الثالث  ت�شارلز  امللك  جلاللة  املوا�شاة  و  التعازي  بخال�س  فيها  تقدم 
امللكية،  والأ���ش��رة  ال�شمالية،  اإيرلندا  و  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة 
وال�شعب الربيطاين ال�شديق.. و اأ�شاد بالإ�شهامات اجلليلة للملكة الراحلة 
واململكة  الإم���ارات  دول��ة  بني  الوثيقة  التعاون  عالقات  توطيد  �شعيد  على 

املتحدة. رافق �شموه كل من ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي رئي�س 
دائرة اخلدمات العامة براأ�س اخليمة و ال�شيخ عبداهلل بن حميد بن عبداهلل 
القا�شمي رئي�س مكتب �شمو احلاكم و مدير الديوان الأمري و عبدالعزيز 

عبداهلل الزعابي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة راأ�س اخليمة العقارية.

بعد مرور 5 اأعوام على اإطالق اأول مركز ذكي

اأكرث من 363 األف معاملة ذكية ومليوين زائر ملراكز ال�سرطة الذكية بدبي

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

بن  اهلل  ال��ل��واء علي عبد  �شعادة  اأ���ش��اد 
علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س 
والآليات  واملعدات  بالأجهزة  اخليمة، 
العايل  التدريبي  وامل�شتوى  املتطورة، 
والتكتيكي، الذي يتميز به رجال اإدارة 
اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة  اخلا�شة  املهام 
واحلرفية  املهنية  ال��ك��ف��اءة  حيث  م��ن 
العالية واملتقدمة يف اأداء املهام املوكلة 
اإليهم، ملواجهة كافة الأزمات واملخاطر 

الطارئة اأو املحتملة.
امليدانية  اجل���ول���ة  خ���الل  ذل����ك،  ج���اء 
�شعادته،  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  التفتي�شية 
اجلديد،  اخلا�شة  املهام  اإدارة  مببنى 
يرافقه  اخليمة،  راأ���س  ل�شرطة  التابع 
يف  كان  حيث  التفتي�س،  فريق  اأع�شاء 
يو�شف  دكتور  ركن  العقيد  اإ�شتقباله، 
املهام  اإدارة  م��دي��ر  ي��ع��ق��وب  ب��ن  ���ش��امل 
اخلا�شة ب�شرطة راأ�س اخليمة، وروؤ�شاء 
الأق�شام ومدراء الأفرع، وكافة �شباط 

وموظفي الإدارة، مطلعاً �شعادته، على 
خالل  الإدارة،  اأجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ه��ام 
والبالغ   ،2022 م��ن  الأول  الن�شف 

عددها الإجمايل 671 مهمة.

وا�شتمع �شعادة قائد عام ال�شرطة، اإىل 
اإدارة  مدير  نائب  من  تف�شيلي،  �شرح 
م�شتجدات  اآخ��ر  حول  اخلا�شة،  املهام 
وما  الإ�شراتيجية،  امل��وؤ���ش��رات  نتائج 

مت اجن��ازه من �شمان )رف��ع م�شتوى 
 )100% اإىل  والإ�شتعداد  اجلاهزية 
وزارة  اإ�شراتيجية  لأه���داف  حتقيقاً 
ال���داخ���ل���ي���ة يف ن�����ش��ر وت���ع���زي���ز الأم����ن 

املهام  اإدارة  وم�����ب�����ادرات  والأم����������ان، 
الإن�شان،  حقوق  و���ش��واب��ط  اخل��ا���ش��ة، 
من خالل الإرتقاء مب�شتوى اإجراءات 
واتخاذ  والتفتي�س،  القب�س  و�شوابط 

الأمنية الالزمة للحفاظ  الإج��راءات 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى 
مثمناً  ال��ع��ام��ة،  وامل��ن�����ش��اآت  واملمتلكات 
وتنبوؤ  وحت��ل��ي��ل  متابعة  ف��ري��ق  ج��ه��ود 

اجلرائم العاملية والإقليمية واملحلية، 
لك��ت�����ش��اب امل��ع��رف��ة وت��ط��وي��ر خربات 
التابعة  الأم��ن��ي��ة  العنا�شر  وم��ه��ارات 
ل��������الإدارة، م���ن خ����الل الط������الع على 

واملحلية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
عليها،  اأم����ن����ي����ة  درا��������ش�������ات  وع�����م�����ل 
لالإ�شتفادة من خمرجاتها يف تطوير 

الأداء وا�شت�شراف امل�شتقبل.
واط�����ل�����ق ال�����ل�����واء ع���ل���ي ب�����ن ع����ل����وان، 
البو�شلة  )ب��رن��ام��ج  ال���زي���ارة،  خ���الل 
اخلا�شة(  املهام  لإدارة  الإ�شراتيجية 
ال������ذي ي�����ش��ت��ه��دف ت��ن��ظ��ي��م الأع����م����ال 
وال���ت���ك���ال���ي���ف، وال���ت���ن�������ش���ي���ق وت����ب����ادل 
والأدوار  امل���ه���ام  وت���وزي���ع  امل��ع��ل��وم��ات 
يف  ال�شفافية  وحتقيق  املوظفني،  على 
على  اطلع  كما  العاملني،  اأداء  تقييم 
من  امل��ك��ّون  الع�شكري  العر�س  طابور 
وق�شم  اخل��ا���ش��ة،  امل��ه��ام  ق�شم  عنا�شر 
ال�شتجابة  دوري���ات  وق�شم  ال��ط��ران، 
امل�شّلحة، وق�شم ال�شغب، وق�شم الأمن 
واحلرا�شات، ووحدة الإ�شناد امليداين، 
وال�شرطة الن�شائية، مع الإطالع على 
وقاعة  امل�شتحدثة،  واملن�شاآت  امل��راف��ق 
ال�شباط، وغرها  ون��ادي  امل��وؤمت��رات، 

من املرافق الأخرى.

•• دبي-الفجر

���ش��ع��ي��د حممد  ا����ش���ت���ع���ر����س م���ع���ايل   
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و  ال���ط���اي���ر، 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
اأم����ام وف���د ال��ل��ج��ن��ة امل���وح���دة للفر�س 
ال�شيوخ  ملجل�س  التابعة  القت�شادية 
م�شاريع  الأم��ري��ك��ي��ة  ي��وت��ا  ولي����ة  يف 
اإىل  ت�شتند  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  وم���ب���ادرات 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي، 

رعاه اهلل.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال معاليه  لرباد 
ولية  ن��واب  جمل�س  رئي�س  ويل�شون، 
ي��وت��ا الأم��ري��ك��ي��ة على راأ����س وف��د من 
القت�شادية  للفر�س  املوحدة  اللجنة 
 ، ال��ولي��ة  يف  ال�شيوخ  ملجل�س  التابعة 
�شم ال�شناتور �شكوت �شاندال، يف زيارة 
هدفت اإىل بحث �شبل التعاون امل�شرك 
الطموحة  امل���ب���ادرات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
وامل���������ش����اري����ع ال���ت���ط���وي���ري���ة ال����رائ����دة 
واملبتكرة التي تنفذها الهيئة حتقيقاً 
املجالت  يف  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة 
والطاقة  امل���ي���اه  ب��ق��ط��اع��ي  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
على  والط����الع  والنظيفة،  امل��ت��ج��ددة 
جتربة دبي النموذجية يف توفر بنية 
للكهرباء  ومتكاملة  متطورة  حتتية 
العتمادية  معاير  اأعلى  وفق  واملياه 

الطلب  لتلبية  وال��ك��ف��اءة  والتوافرية 
التنمية  احتياجات  ومواكبة  املتزايد 
جانب  م��ن  ال��ل��ق��اء  ح�شر  امل�شتدامة. 
ال��ه��ي��ئ��ة ك���ل م���ن امل��ه��ن��د���س ول���ي���د بن 
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ���ش��ل��م��ان، 
والتميز،  الأع����م����ال  ت��ط��وي��ر  ل��ق��ط��اع 
النائب  الأك������رف،  ي��و���ش��ف  وال���دك���ت���ور 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��رئ��ي�����س ل���ق���ط���اع دعم 
واملهند�س  الب�شرية،  وامل��وارد  الأعمال 
التنفيذي  النائب  ح��ي��در،  ب��ن  م���روان 

للرئي�س لقطاع البتكار وامل�شتقبل.
الطاير  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  ورح���ب 
بالوفد الأمريكي، �شارحاً عمل الهيئة 

امل�شتمر  واأن�شطتها وتطورها والتقدم 
يف خ��دم��ات��ه��ا، ك��م��ا ت��ط��رق ل��ع��دد من 
واأهمها  ال��ك��ربى  الهيئة  م�����ش��روع��ات 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  جم��م��ع حم��م��د 
م�شاريع  اأك����رب  ال�����ش��م�����ش��ي��ة،  ل��ل��ط��اق��ة 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف م��وق��ع واحد  ال��ط��اق��ة 
على م�شتوى العامل، وفق نظام املنتج 
اإىل  �شت�شل  اإنتاجية  وبقدرة  امل�شتقل، 
 ،2030 بحلول  ميجاوات   5000
الكهرومائية  امل���ح���ط���ة  وم���������ش����روع 
ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ط��اق��ة امل��ائ��ي��ة امل��خ��زن��ة يف 
حتا، با�شتخدام الطاقة النظيفة وهو 
ن��وع��ه يف منطقة  م��ن  الأول  امل�����ش��روع 

"الهيدروجني  وم�������ش���روع  اخل���ل���ي���ج، 
يف  ال��ه��ي��ئ��ة  د���ش��ن��ت��ه  الأخ�شر" ال����ذي 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  جم��م��ع حم��م��د 
ويعد  دب�����ي،  ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف  ل��ل��ط��اق��ة 
نوعه  م��ن  الأول  التجريبي  امل�����ش��روع 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
اإفريقيا لإنتاج الهيدروجني الأخ�شر، 
واملبادرات  التطويرية  امل�شاريع  واأه��م 
تنفذها  التي  الأخ��رى  ال�شراتيجية 
الهيئة يف اإمارة دبي متا�شياً مع اأهداف 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�شراتيجية 
الكربوين  احل��ي��اد  وم��ب��ادرة   2050
2050 لإمارة دبي لتوفر 100% 

م��ن ال���ق���درة الإن��ت��اج��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة من 
بحلول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر 
معاليه  حت���دث  ك��م��ا   .2050 ال���ع���ام 
لهيئة  اجل��دي��د  الرئي�شي  امل��ب��ن��ى  ع��ن 
الذي يحمل  دبي  هيئة كهرباء ومياه 
اأعلى  و�شيكون  ال�شراع"،  "مبنى  ا�شم 
�شفري  حكومي  مبنى  واأذك���ى  واأك���رب 
اإجمايل  ال��ع��امل. وي��ع��ادل  ال��ط��اق��ة يف 
ال��ط��اق��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل��ب��ن��ى على 
التي  الطاقة  ع��ن  اأو يقل  ال��ع��ام  م��دار 
ينتجها. ومت ت�شميم املبنى للح�شول 
اخلا�س  ال��ب��الت��ي��ن��ي  الت�شنيف  ع��ل��ى 
باملباين اخل�شراء - الريادة يف الطاقة 

والت�شميم البيئي )LEED(، ووفق 
الذهبي   )WELL( ن��ظ��ام  معاير 

العاملي للمباين اخل�شراء.
اأنه لدى هيئة  واأو�شح معايل الطاير 
ل�شتثمار  خطط  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
40 مليار درهم يف النفقات الراأ�شمالية 
خالل خم�س �شنوات، ل �شيما للتو�شع 
امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  يف م�������ش���روع���ات 
والنظيفة. ومتتلك الهيئة بنية حتتية 
قوية لتلبية الطلب املتزايد ودعم منو 
تناف�شية  وتعزيز  الأخ�شر  القت�شاد 
الطاقة  جم����ال  يف  الإم���������ارات  دول�����ة 
النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة. وقد 

امل�شتقل  املنتج  منوذج  الهيئة  اعتمدت 
والذي   ،)IPWP( وامل��ي��اه  للطاقة 
الإنفاق  يف  كبر  انخفا�س  يف  اأ���ش��ه��م 
الراأ�شمايل لكل ميجاوات من الطاقة 
املركبة، وا�شتقطبت الهيئة ا�شتثمارات 
با�شتخدام  دره����م  م��ل��ي��ار   40 ب��ن��ح��و 
الهيئة العديد  النموذج. وحققت  هذا 
م���ن الأرق�������ام ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال�شم�شية  الطاقة  لأ�شعار  تكلفة  اأق��ل 
امل��ح��الة، م��ا جعل دب��ي معياًرا  وامل��ي��اه 
عاملًيا لأ�شعار الطاقة ال�شم�شية واملياه 

املحالة.
الطاير  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  وق����ال 

على  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ت��ل��ت��زم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
من  واح��دة  بو�شفها  العاملية  مكانتها 
امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��دم��ات��ي��ة متيزاً  اأك����رث 
وريادة على م�شتوى العامل، وحتر�س 
ع��ل��ى اإث�������راء جت���رب���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
خ���الل خ��دم��ات رق��م��ي��ة ت��وف��ر وقتهم 
وج���ه���ده���م ب���الع���ت���م���اد ع���ل���ى اأح�����دث 
التقنيات الإحاللية للثورة ال�شناعية 
الذكاء  اأدوات  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��راب��ع��ة 
ذكية،  خ��دم��ات  لتقدمي  ال�شطناعي 
تواكب  ومتكاملة،  ا�شتباقية  �شل�شة، 
الهيئة  وت��ع��م��ل  امل��ت��ع��ام��ل��ني.  ت��وق��ع��ات 
ذراعها  الرقمية"،  "ديوا  خ��الل  م��ن 
مفهوم  �شياغة  اإع���ادة  على  ال��رق��م��ي، 
يف  وامل�شاهمة  اخلدماتية  املوؤ�ش�شات 
لإمارة  جديد  رقمي  م�شتقبل  تكوين 
رقمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأول  ل��ت��ك��ون  دب�����ي، 
ذاتية  باأنظمة  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
وتخزينها،  املتجددة  للطاقة  التحكم 
م����ع ال���ت���و����ش���ع يف ا���ش��ت��ع��م��ال ال���ذك���اء 

ال�شطناعي واخلدمات الرقمية.
الزائر  ال���وف���د  اأب������دى  ج��ه��ت��ه،  وم����ن 
اهتمامه مب�شاركة ال�شركات الأمريكية 
يف م�شروعات الهيئة، ل �شيما املتعلقة 
اخلربات  وت��ب��ادل  النظيفة،  بالطاقة 
وامل����ع����ل����وم����ات وال���ت���ق���ن���ي���ات واأف�������ش���ل 
املمار�شات العاملية، م�شدداً على اأهمية 
بحث فر�س التعاون امل�شركة وتعزيز 

العالقات الثنائية

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد اإدارة املهام اخلا�سة ويطلق برنامج البو�سلة اال�سراتيجية

ي�ستعر�ص م�ساريع الهيئة اأمام وفد اللجنة املوحدة للفر�ص القت�سادية   

�سعيد حممد الطاير ي�ستقبل رئي�س جمل�س نواب والية يوتا االأمريكية     
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•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ������ش�����ارك 
اأع����م����ال احل�����وار  وال����ش���ت�������ش���ارات يف 
ال���ع���رب���ي-الأمل���اين -اخل��ل��ي��ج��ي حول  
نظمته  ال�������ذي  وال����ت����ع����اون  الأم��������ن 
لل�شيا�شة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
العربية  ال�شداقة  وجمعية  الأمنية 
الأملانية يف برلني بعنوان "التعاون يف 
جمال الدبلوما�شية الثقافية " يومي 

اجلاري. �شبتمرب  و16   15
 واأكد الدكتور حممد عبد اهلل العلي 
اأن  "تريندز"  ل���  التنفيذي  الرئي�س 
اأهم  اإح����دى  ي�شكل  ال��ث��ق��ايف،  امل��دخ��ل 
الأدوات، التي ت�شاعد يف حتقيق فهم 
م�����ش��رك، وت��وا���ش��ل ح�����ش��اري بناء، 
اأداة رئي�شية من  الثقافة  اأن  مو�شحاً 
للدول،  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة  ب��ن��اء  اأدوات 
وتعزيز �شورتها الإيجابية يف اخلارج، 
كما تعد اأي�شاً اأداة حمورية، لإحداث 
وب���ن���اء ج�شور  الإي���ج���اب���ي،  ال��ت��غ��ي��ر 
احل�شارات  ب��ني  وال��ت��وا���ش��ل،  ال��ف��ه��م 
وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، م�����ش��راً اإىل 
اأنه من هذا املنطلق، اأول��ت كثر من 
للثقافة،  كبراً  اهتماماً  العامل  دول 
اإىل توظيفها و�شيلة لتعزيز  وعمدت 
وال�شعوب  ال��������دول  م����ع  ع���الق���ات���ه���ا 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، مب�����ا ي����خ����دم اأه����داف����ه����ا 

الوطنية.
اجلل�شة  يف  ل����ه  م���داخ���ل���ة  يف  وع�����رب 
لالأكادميية  تقديره  ع��ن  الرئي�شية 
ال���ف���ي���درال���ي���ة ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة الأم���ن���ي���ة، 
الأملانية،  العربية  ال�شداقة  وجمعية 
على تنظيم هذا احلدث الرائع، الذي 
العلمي  للحوار  مهمة  من�شة  ي�شكل 
واأ�شحاب  املتخ�ش�شني  ب��ني  ال��ب��ن��اء، 
ال������������راأي، م�����ن اجل����ان����ب����ني ال���ع���رب���ي 
امل�شرك  ال��ف��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز  والأمل������اين؛ 
جت����اه خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي تهم 
اجل��ان��ب��ني، واإي��ج��اد م��داخ��ل مبتكرة، 
لتعزيز الأمن والتعاون، يف املنطقتني 

العربية والأوروبية.
وذكر الدكتور العلي اأن الدبلوما�شية 
اإم���ك���ان���ي���ات كبرة  ت���وف���ر  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل�شرك،  والفهم  التوا�شل  لتحقيق 
من خالل التعّرف على قيم ال�شعوب 
وح�شاراتهم  وث��ق��اف��ات��ه��م  الأخ�����رى 

واإرث�������ه�������م الإن�������������ش������اين م������ن خ����الل 
ت�شملها هذه  التي  املختلفة،  الأ�شكال 
التبادل  ب��رام��ج  مثل  الدبلوما�شية؛ 
والطالبي،  وال���ث���ق���ايف  الأك�����ادمي�����ي 
العلمية،  وامل��ح��ا���ش��رات  وامل���وؤمت���رات 
و�شناعة الأفالم، والفنون امل�شرحية، 
وامل�����ع�����ار������س ال���ف���ن���ي���ة وال����ع����رو�����س، 
وامل��و���ش��ي��ق��ى وغ��ره��ا؛ م��ا مي��ّك��ن من 
عن  ط��رٍف  لكل  اإيجابية،  �شورة  بناء 
النمطية،  ال�شور  ع��ن  بعيداً  الآخ���ر، 

التي قد تكون غر �شحيحة اأحياناً.

توظيف الدبلوما�سية الثقافية
ملركز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س  وق������ال 
العالقات  م�شتوى  على  اإن��ه  تريندز 
الأملانية، فاإن هناك اهتماماً  العربية 
بتوظيف  اجل��ان��ب��ني  م���ن  م��ل��ح��وظ��اً 
لتعزيز  ال��ث��ق��اف��ي��ة؛  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
بينهما،  امل�����ش��رك  وال��ف��ه��م  ال��ت��ق��ارب 
الهتمام  ه��ذا  مظاهر  م��ن  اأن  مبيناً 
اختيار اأملانيا �شيف �شرف يف معر�س 
ل��ل��ك��ت��اب، لدورتني  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 

و2022،   2021 عامي  متتاليتني 
ويف كثر من معار�س الكتب الأخرى 
متحف  وم�شروع  العربي،  ال��ع��امل  يف 
�شي�شكل  ال��ذي  اأبوظبي،  جوجنهامي 
عند افتتاحه، عام 2025، التج�شيد 
الأب������رز ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي-

الأملاين، وكذلك معهد جوته الأملاين، 
العربية،  امل���دن  امل��ت��ع��ددة يف  ب��ف��روع��ه 
التعاون  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ي�����ش��ع��ى  وال������ذي 
واحلوار الثقايف، بني اأملانيا والأقطار 
العربية، اإ�شافة اىل حركة الرجمة 

ال��ن�����ش��ط��ة، ب����ني ال��ل��غ��ت��ني الأمل���ان���ي���ة 
والعربية، وغرها الكثر.

ون�����وه ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اإىل 
برنامج  وت���ط���وي���ر  اإع���������داد  اأه���م���ي���ة 
الدول  امل�شتدام، بني  الثقايف  للتعاون 
ال��ع��رب��ي��ة واأمل��ان��ي��ا الحت���ادي���ة، وطرح 
ت�شهم  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة 
الثقافية  الدبلوما�شية  دور  تعزيز  يف 
مهرجان  تاأ�شي�س  ومنها  للجانبني، 
بالتعاون  اأملانيا،  يف  العربية  الثقافة 
العام  القطاعني  م��ن  موؤ�ش�شات  م��ع 

واخل���ا����س، واإق���ام���ة م��ه��رج��ان دويل 
الدول  عوا�شم  يف  الأملانية،  لالأفالم 
تاأ�شي�س  و  دوري،  ب�����ش��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��رن��ام��ج ل��ل��ت��ب��ادل الإع���الم���ي، وعقد 
اأن  على  ع��رب��ي-اأمل��اين،  ثقايف  ملتقى 
بالتناوب  دوري،  ب�شكل  �شنوياً  يعقد 
والعا�شمة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��وا���ش��م  ب��ني 

الأملانية.
مداخلته  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واخ��ت��ت��م 
يعرف  اأن  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
ما�شة  اأنهم يف حاجة  والأمل��ان  العرب 

اإىل اأن يتعارفوا، مبا يعنيه ذلك من 
بني  الثقايف  للتفاعل  امل��ج��ال  اإف�����ش��اح 
الدبلوما�شية  دور  وتفعيل  ال�شعوب، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، يف ت��اأ���ش��ي�����س ت��ع��اون ثقايف 

م�شتدام بني العرب والأملان.

�سخ�سية »تريندز« البحثية
امل�شارك يف  تريندز  وف��د مركز  وك��ان 
احلوار العربي – الأملاين- اخلليجي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل  ب��رئ��ا���ش��ة   ،
العلي الرئي�س التنفيذي للمركز، قد 

التقى على هام�س ااحلوار يف برلني، 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن  ع�����دداً  
وال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ه��م��ة ، وم����ن اأب���رزه���ا 
تركي  الأم���ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�شل 
والدرا�شات  ل��ل��ب��ح��وث  في�شل  امل��ل��ك 
الإ�شالمية، حيث مت تكرميه مبنا�شبة 
البحثية  تريندز  "�شخ�شية  اختياره 
عن  �شموه  عرب  وق��د   ،"2022 لعام 
بدور  م�شيداً  التكرمي،  لهذا  تقديره 
كج�شر  ال����وازن  البحثي  "تريندز" 
ا�شتعرا�س  مت  ك��م��ا  ع���امل���ي،  م���ع���ريف 
املو�شوعات املطروحة للنقا�س، و�شبل 
امل�شرك  ال��ب��ح��ث��ي  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
امل���ل���ك في�شل  ت��ري��ن��دز وم���رك���ز  ب���ني 

للدرا�شات.
ي�شم عدداً  ال��ذي  ال��وف��د،  التقى  كما 
"تريندز"  ق���ط���اع���ات  روؤ������ش�����اء  م����ن 
وال����ب����اح����ث����ني، ال����دك����ت����ور غ�������ازي بن 
ف��ي�����ش��ل ب����ن ���ش��ع��ي��د ب����ن زق�����ر ع�شو 
واأهداه  ال�شعودي،  ال�شورى  جمل�س 
"تريندز"  اإ����ش���دارات  م��ن  جمموعة 
والتقى  والأملانية،  العربية  باللغتني 
رئي�س  في�شو،  اأوت����و  ال��دك��ت��ور  اأي�����ش��اً 
جمعية ال�شداقة العربية - الأملانية، 
بن هيازع،  بن علي  والدكتور حممد 
الأهلية  ال��ف��ي�����ش��ل  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
ال�شلمي  حممد  والدكتور  بالريا�س، 
للدرا�شات  ال�������دويل  امل���ع���ه���د  م���دي���ر 
العجمي  �شعد  وال��دك��ت��ور  الإي��ران��ي��ة، 
ال�شابق،  ال��ك��وي��ت��ي  الإع�������الم  وزي�����ر 
الربملان  ع�����ش��و  ر����ش���وان  واأل��ك�����ش��ن��در 
الأملاين، وح�شام معروف، نائب رئي�س 
الأملانية،  العربية  ال�شداقة  جمعية 
برلني  مركز  م��ن  ال�شيد  وم�شطفى 
اأتيلغان  جانان  والدكتورة  لالإعالم، 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ق�شم  رئي�شة 
والدويل  الأوروب���ي  للتعاون  اأفريقيا 
والدكتور  اأديناور،  كونراد  موؤ�ش�شة   -
اأقدم باملعهد  غويدو �شتاينربغ زميل 
والأمنية،  الدولية  لل�شوؤون  الأمل��اين 
وال�شفر املتقاعد برند موتزيلبورغ، 
رئي�س جمل�س اإدارة DAFG، وبحث 
معهم التعاون البحثي امل�شرك، كما 
مت اإهداء اجلميع جمموعة من كتب 
وخا�شة  املتنوعة  تريندز  واإ���ش��دارات 

تلك املرجمة باللغة الأملانية.

•• اأبوظبي : الفجر

اأطلقت الأمانة العامة جلائزة خليفة 
الربوية برنامج الور�س التطبيقية 
-2022 ل��ل��دورة ال�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة 
بن  حممد  جامعة  يف  اأم�س   2023
باأبوظبي  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  زاي����د 
الهيئات  اأع�شاء  م��ن  ع��دد  مب�شاركة 
اجلامعات  يف  والتدري�شية  الإداري����ة 
واملوؤ�ش�شات  وامل�����دار������س  وامل���ع���اه���د 
وا�شتهدفت  العالقة،  ذات  املجتمعية 
الور�س تعزيز ر�شالة اجلائزة يف ن�شر 
الربوي،  امل��ي��دان  يف  التميز  ثقافة 
وحت��ف��ي��ز ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ي���دان على 

يفتح  مب����ا  اجل�����ائ�����زة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
اأمامهم اآفاق الإبداع والريادة يف دعم 
حملياً  التعليم  مبنظومة  النهو�س 

وعربياً . 
العام  الأم���ني  العفيفي  اأم���ل  واأك���دت 
اأهمية  جلائزة خليفة الربوية على 
الذي  التطبيقية  ال���ور����س  ب��رن��ام��ج 
ميثل اأحد الركائز الأ�شا�شية يف دعم 
عالقاتها  وتوطيد  اجل��ائ��زة  م�شرة 
على  وال���رب���وي  التعليمي  ب��امل��ي��دان 
وكذلك  وال��ع��رب��ي  املحلي  امل�شتويني 
فيما  خا�شة  ال���دويل  امل�شتوى  على 
العاملية  خليفة  جائزة  مبجال  يتعلق 

للتعليم املبكر . 

التطبيقية  ال��ور���س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
امل��ط��روح��ة يف  امل��ج��الت  اإىل  تطرقت 
الدورة احلالية وعددها 10 جمالت 
م���وزع���ة ع��ل��ى 17 ف��ئ��ة ك���ال���ت���ايل : 
و  العتبارية،  الربوية  ال�شخ�شية 
جمال جائزة خليفة العاملية للتعليم 
والدرا�شات،  ال��ب��ح��وث  ف��ئ��ة   ( امل��ب��ك��ر 
واملنهجيات  واملناهج  ال��ربام��ج  وفئة 
التعليم  وجم��ال  التدري�س(،  وط��رق 
العام ) فئة املعلم املبدع، وفئة الأداء 
التعليمي املوؤ�ش�شي(، وجمال التعليم 
اجلامعي  الأ����ش���ت���اذ  ف��ئ��ة   ( ال���ع���ايل 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  امل��ت��م��ي��ز(، وجم����ال 
املوؤ�ش�شات  وف���ئ���ة  الأف���������راد،  ف��ئ��ة   (

وخدمة  التعليم  وجم���ال  وامل���راك���ز(، 
وفئة  امل���وؤ����ش�������ش���ات،  ف��ئ��ة   ( امل��ج��ت��م��ع 
املتميزة(، وجمال  الإماراتية  الأ�شرة 
العربية  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س  يف  الإب�����داع 
املتميز(،  اجل��ام��ع��ي  الأ���ش��ت��اذ  ف��ئ��ة   (
وجم����ال ال��ب��ح��وث ال��رب��وي��ة ) فئة 
البحوث  وف��ئ��ة   ، ال��رب��وي��ة  البحوث 
الطفل(،  اأدب  ب���درا����ش���ات  اخل��ا���ش��ة 
 ( للطفل  الربوي  التاأليف  وجم��ال 
وجمال   ،) الربوية  الإب��داع��ات  فئة 
التعليمية  وال����ربام����ج  امل�������ش���روع���ات 
وفئة  الأف�������������راد،  ف���ئ���ة   ( امل���ب���ت���ك���رة 

املوؤ�ش�شات، وفئة الطالب ( . 
التطبيقية عدد  ال��ور���س  يف  وحت��دث 

من املحكمني والفائزين يف الدورات 
ل���ل���ج���ائ���زة، ف���ف���ي جمال  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
التعليم العام فئة املعلم املبدع حتدث 
فيها كل من الدكتور ق�شيم ال�شناق، 
ندين ذياب حول اآليات الر�شح لهذه 
ل��ه��ا، وقدم  امل��ح��ددة  وامل��ع��اي��ر  الفئة 
ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي ور����ش���ة ح����ول فئة 
وقدمت   ، املوؤ�ش�شي  التعليمي  الأداء 
بارعة �شليمان وموؤمن حم�شن ور�شة 
واملبادرات  الهمم  اأ�شحاب  فئة  حول 
وامل�����ش��اري��ع امل��ت��م��ي��زة امل��رت��ب��ط��ة بهذه 
وخدمة  التعليم  جم���ال  ويف  ال��ف��ئ��ة، 
املجتمع قدم الدكتور ح�شني العثمان 
والرائد را�شد الأ�شخري من القيادة 

العامة ل�شرطة اأبوظبي م�شروع كلنا 
�شرطة ور�شة حول امل�شاريع والربامج 
امل��رت��ب��ط��ة ب��خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وقدم 
ال��دك��ت��ور جم���دي ب��ن ���ش��وف وخالد 
عبدالعظيم بدران ور�شة حول جمال 

الإبداع يف تدري�س اللغة العربية .
التعليم  الربنامج ور�شة  كما ت�شمن 

بوعبداهلل  لعبيدي  للدكتور  العايل 
والدكتور حممد �شوقي املر�شي تناول 
اأبرز املعاير املحددة للتميز يف  فيها 
عبداهلل  الدكتور  وق��دم  املجال،  ه��ذه 
املنيزل ور�شة حول البحوث الربوية، 
وال���دك���ت���ور غ����امن ال��ب�����ش��ط��ام��ي عن 
والدكتور  للطفل،  الربوي  التاأليف 

ور�شة  منا�شرة  وزي��اد  م��دراج  �شادق 
حول امل�شروعات والربامج التعليمية 
الب�شتكي  فاطمة  وق��دم��ت  املبتكرة، 
ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة امل��ان��ح��ة ور���ش��ة حول 
املبكر  للتعليم  خليفة  جائزة  جم��ال 
والتي تطرح لأول مرة على م�شتوى 

العامل دعماً لهذه الفئة . 

الور�سة الأوىل احت�سنتها جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية

»خليفة الربوية« تد�سن ور�س التميز التطبيقية للميدان التعليمي
اأمل العفيفي : تر�سيخ منظومة متيز الأداء حمليًا وعربيًا ودوليًا للنهو�ص بالتعليم

•• ابوظبي-الفجر:

القطاع  دور  تن�شيط  املجتمع على  ال�شحة ووقاية  وزارة  اإط��ار حر�س  يف 
ال�شحة  وزارة  اأب��رم��ت  ال�شحية  ال��ب��ح��وث  جم��ال  يف  واإ���ش��راك��ه  اخل��ا���س 
ووقاية املجتمع مذكرة تعاون يف جمال البحوث ال�شحية مع جمموعة 
اإطار  لو�شع  ال�شحية  الرعاية  خلدمات  الأو�شط  ال�شرق  "ميدكلينيك" 
لتمكني التعاون بني املركز الوطني للبحوث ال�شحية بالوزارة وال�شركة 
التطوير  ف��ر���س  وا�شتك�شاف  وال��ط��ب��ي��ة،  ال�شحية  ال��ب��ح��وث  جم���الت  يف 

لتنمية وتعزيز القدرات يف جمالت البحوث ال�شحية.  
ومتثل املذكرة اإطار تعاون ي�شهم يف تبادل اخلربات والقدرات بني اجلهتني 
والتن�شيق والتعاون يف تنظيم املوؤمترات العلمية وبرامج التدريب والور�س 

املت�شلة بالبحوث ال�شحية والتجارب ال�شريرية ذات الأولوية بالدولة.
و�شهد مرا�شم التوقيع يف ديوان الوزارة بدبي �شعادة الدكتور حممد �شليم 
قائد  اإبراهيم  خليل  الدكتور  امل��ذك��رة  وّق��ع  حيث  ال���وزارة،  وكيل  العلماء 
ديفيد  وال�شيد  ال���وزارة،  ممثاًل  ال�شحية  للبحوث  الوطني  املركز  مدير 

هاديل الرئي�س التنفيذي ملجموعة ميديكلينيك ال�شرق الأو�شط بح�شور 
عدد من املدراء وامل�شوؤولني لدى الطرفني.

ا�سراك القطاع اخلا�ص  
اإ�شراك  على  ال���وزارة  حر�س  العلماء  �شليم  حممد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
متكاملة  خطة  اإط���ار  بو�شع  ال����وزارة  بجهود  اخل��ا���س  ال�شحي  ال��ق��ط��اع 

و�شل�شلة من املبادرات الرامية لتوفر بيئة بحثية �شحية ُتر�شخ جوانب 
املعرفة والبتكار لتطوير ودعم الأبحاث العلمية، وتعزيز الثقافة البحثية 
ال�شحية وفق اأرقى املمار�شات العاملية وهي عوامل من �شاأنها تعزيز قدرات 
الدولة التناف�شية على ال�شاحة الدولية وتر�شيخ مكانتها كوجهة مثالية 
كدولة  الإم���ارات  �شمعة  تعزيز  عن  ف�شاًل  والطبية،  العلمية  لالأبحاث 

فاعلة يف امل�شهد العاملي ال�شحي.

تعاون فّعال
ت�شتند  الأو���ش��ط:  ال�شرق   - "ميدكلينيك"  قال ممثل جمموعة  ب��دوره 
يكون  اأن  نعتزم  حيث  الرعاية".  "علم  فل�شفة  اإىل  املجموعة  عمليات 
من  متكنهم  وال��ت��ي  الدقيقة  العملية  املعرفة  ميتلكون  اأطبائنا  جميع 
توفر اخلدمات العالجية للمر�شى باأف�شل املمار�شات الطبية امل�شتندة 
على الرباهني العلمية. فقد �شاهم برنامج الأبحاث احلايل يف جمموعة 
ميدكلينيك ال�شرق الأو�شط، والذي مت تطبيقه منذ عدة �شنوات، ب�شكل 
كبر يف حتقيق ه��ذا الهدف وم��ع ذل��ك ي�شعدنا زي��ادة نطاقه من خالل 
التوقيع على مذكرة التعاون هذه مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بغاية 
تعزيز القدرات يف جمال تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية امل�شتندة على 
للبحوث  الوطني  املركز  مع  العمل  اإىل  ب�شدة  ونتطلع  الطبية.  البحوث 
ال�شحية بوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتطوير �شراكة فريدة من نوعها 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س والتي �شت�شاهم يف تعميق املعرفة ب�شكل 

عام يف قطاع الرعاية ال�شحية يف الإمارات العربية املتحدة".

وّقعت مذكرة تعاون مع جمموعة ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تعزز �سراكات فاعلة 
مع القطاع اخلا�س يف جمال البحوث ال�سحية 

حتت عنوان )التعاون يف جمال الدبلوما�سية الثقافية(

مركز تريندز ي�سارك يف احلوار العربي - االأملاين اخلليجي يف برلني

البناء  احل�ساري  والتوا�سل  امل�سرتك  الفهم  اأدوات  اأهم  اإحدى  الثقايف  املدخل  العلي:  حممد  • الدكتور 
�سخ�سية تريندز البحثية لعام 2022 الفي�سل  تركي  الأمري  • اختيار 
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•• مونتفيديو-الفجر: 

رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  بحث 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت���������ادي 
وم��ع��ايل ب��اب��ل��و لن���ز رئ��ي�����س جلنة 
جمل�س  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
ال�شرقية  ب����الأوروغ����واي  ال�����ش��ي��وخ 
التعاون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الحتادي والربملان الأوروغوياين 
اأه��م��ي��ة تعزيز  ال��ت��اأك��ي��د على  ، م��ع 
يف  البلدين  بني  التعاون  عالقات 
التعاون  ومنها  امل��ج��الت،  خمتلف 
الق�شايا  خمتلف  ب�شاأن  والتن�شيق 
والتي  امل�������ش���رك  اله���ت���م���ام  ذات 
مت��ث��ل اول����وي����ه ل��ل��ب��ل��دي��ن .خ���الل 
زي�����ارت�����ه ال���ر����ش���م���ي���ة ح���ال���ي���ا علي 
املجل�س  م���ن  ب���رمل���اين  وف����د  راأ������س 
جمهورية  ايل  الحت���ادي  الوطني 

الوروغواي.
ح�شر اللقاء - �شعادة �شعيد عبداهلل 
القمزي �شفر دولة الإمارات غر 
مقيم لدى جمهورية الأوروغواي 
ال�������ش���رق���ي���ة ..ك����م����ا ح�������ش���ره وفد 
اأع�شاء  املجل�س الوطني الحتادي 
جم���م���وع���ة جل���ن���ة ال�������ش���داق���ة مع 
الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  دول  ب��رمل��ان��ات 

���ش��ع��ادة ك���ل م���ن: ال��دك��ت��ور طارق 
املجموعة،  رئي�س  ال��ط��اي��ر  حميد 
و�شعيد را�شد العابدي نائب رئي�س 
ثنية  املجموعة، ومرمي ماجد بن 
املجل�س  اأع�شاء  املجموعة،  ع�شو 
و���ش��ع��ادة كل   ،. الوطني الحت���ادي 
الرحمن  عبد  عمر  الدكتور  م��ن: 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  النعيمي 
العام  الأم���ني  الب�شطي  وع��ف��راء   ،
امل�������ش���اع���د ل���الت�������ش���ال ال����ربمل����اين، 

وط�����ارق اأح���م���د امل���رزوق���ي الأم���ني 
رئا�شة  ل�������ش���وؤون  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام 
معايل  اأ���ش��اد  جهته  م��ن   . املجل�س 
عالقات  ب���ت���ط���ور  غ���ب���ا����س  ���ش��ق��ر 
اخلا�شة  ال�شراتيجية  ال�شراكة 
وجمهورية  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
واحلر�س  ال�شرقية،  الأوروغ���واي 
تطلعات  لتحقيق  تطويرها  على 
وطموحات قيادتي و�شعبي البلدين 
والحرام  ال�شداقة  اأ�شا�س  على 

منذ  امل�شركة  وامل�شالح  امل��ت��ب��ادل 
الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات  تاأ�شي�س 
 .1980 ع����ام  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
العالقات  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ش��را   ،
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الحت�������ادي وجم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ يف 
الوروغ��واي .م�شرا اإىل اأن زيارة 
وفد املجل�س الوطني الحتادي اىل 
ال�شرقية؛  الأوروغ���واي  جمهورية 
ت��اأت��ي  ت��ع��زي��زا ل��ل��ت��ع��اون الربملاين 

وت��ب��ادل ال���زي���ارات واخل����ربات مبا 
ي�شب يف �شالح البلدين وال�شعبني 
ي�شهده  م���ا  ظ���ل  يف  ال�����ش��دي��ق��ني 
وحتديات  ت����ط����ورات  م���ن  ال���ع���امل 
ك����ب����رة، وم�����ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ذل�����ك من 
توحيد للمواقف والتوجهات حيال 
الهتمام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
امل���������ش����رك. واأك�������د م���ع���ال���ي���ه على 
العالقات  وتطوير  تعزيز  اأهمية 
ال��زي��ارات عالية  تبادل  من خ��الل 

امل�شتوى، والتباحث حول املوا�شيع 
والتوقيع  امل�شرك،  الهتمام  ذات 
على التفاقيات ومذكرات التفاهم 
العالقات.  تعزيز  �شاأنها  من  التي 
حكومة  واهتمام  تطلع  اإىل  لفتا 
التعاون  ت��ع��زي��ز  الم�������ارات  دول�����ة 
التجارة  وت��ن��م��ي��ة  الق���ت�������ش���ادي 
خالل  من  املتبادلة  وال�شتثمارات 
التجارة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 
امل�شركة لدول  ال�شوق  احل��رة مع 

اأمريكا الالتينية )مركو�شور(.
اإىل  غبا�س   �شقر  معايل  وتطرق 
التي  املتميزة  الربملانية  العالقات 
الحتادي  الوطني  املجل�س  تربط 
اأمريكا  جم��م��وع��ة  ب���رمل���ان���ات  م���ع 
 ” الالتينية والكاريبي” غرولك 
املجموعات  اأك��رب  م��ن  تعترب  التي 
اجليو�شيا�شية يف الحتاد الربملاين 
امل�شالح  ي��ج�����ش��د  مب����ا  ال���������دويل، 
املتنامية بني دولة الإم��ارات ودول 

املجموعة.
ب������دوره رح����ب م���ع���ايل ب��اب��ل��و لنز 
الدولية  ال��ع��الق��ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
الأوروغوياين  ال�شيوخ  جمل�س  يف 
رئي�س  غ���ب���ا����س  ����ش���ق���ر  مب����ع����ايل  
املجل�س الوطني الحتادي والوفد 
الربملاين املرافق اأع�شاء جمموعة 
دول  برملانات  م��ع  ال�شداقة  جلنة 
اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ،م���ع���رب���ا عن 
العالقات  جلنة  واع�شاء  �شعادته 
بهذة  ال�����ش��ي��وخ  مبجل�س  ال��دول��ي��ة 
باجلهود  م�شيدا   ، املهمه  ال��زي��ارة 
امل���م���ي���زه مل��ج��م��وع��ة ال�������ش���داق���ة يف 
امل��ج��ل�����س  ال��وط��ن��ي الحت������ادي  يف 
برملاين  ب����ني  ال����ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز 

البلدين ال�شديقني .
واأك��د معاليه على حر�س جمل�س 
،توطيد  الأوروغ����وي����اين  ال�����ش��ي��وخ 
ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة م��ع املجل�س 
الحت��������ادي مب����ا يخدم  ال���وط���ن���ي 
وال�شعبني  ال���ب���ل���دي���ن  م�������ش���ال���ح 
تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك  ال�شديقني، 
خمتلف  حيال  والت�شارو  التن�شق 
الق�شايا ف�شال عن تبادل الزيارات 
الربملانية واخلربات بهدف توحيد 
الدولية  الق�شايا  ودع���م  اجل��ه��ود 

امل�شركة.   

•• دبي-الفجر:

اأطلقت جمموعة التداوي ال�شحية يف دبي، اأول عيادة طبية متكاملة متنقلة، تذهب 
اإىل املر�شى يف املنازل والفنادق واملدار�س واأماكن العمل والفعاليات، وتعد اأول عيادة 
متنقلة مرخ�شة من قبل هيئة ال�شحة يف دبي. واأو�شح رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
غر  املر�شى  ت�شتهدف  امل��ب��ادرة  اإن  نا�شر،  حاجي  م���روان  دب��ي  يف  ال�شحية  ال��ت��داوي 
العالج،  لتلقي  العيادة  اأو  امل�شت�شفى  اإىل مقر  الذهاب  الراغبني يف  اأو غر  القادرين 
حيث تتجه اإليه العيادة املتنقلة اإىل مكان تواجده وتقدمي الرعاية ال�شحية الالزمة 

له.
البتكار  ال��رائ��د يف  دب��ي  نهج  املتنقلة" م�شتمدة من  ال��ت��داوي  "عيادة  فكرة  اأن  وذك��ر 

تذهب  حيث  املر�شى،  من  يحتاجها  ملن  الكاملة  اخلدمة  لتقدمي  ال�شحية  بالرعاية 
اإليه اخلدمة العالجية عالية امل�شتوى �شواء كان يف املنزل اأو يف الفندق اأو املدر�شة اأو 
يف فعالية ما اأو مكان عمل". واأكد اأن عيادة التداوي تعد اأول عيادة متنقلة مرخ�شة 
من "هيئة ال�شحة بدبي" يف الإمارة، تقدم جميع احللول الطبية املبتكرة عن طريق 
اإجراء الفحو�شات الطبية الالزمة داخل العيادة املتنقلة ويف اأي مكان. وقال مروان 
حاجي "مت جتهيز العيادة املتنقلة باأحدث الأجهزة الطبية وكافة م�شتلزمات الرعاية 
احلالت  كافة  مع  للتعامل  الكفاءة،  ع��ايل  طبي  بكادر  وتعزيزها  الأول��ي��ة،  ال�شحية 
املر�شية، مبا فيها الطارئة". وتابع رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة "ن�شع راحة املر�شى 
دائًما على راأ�س اأولوياتنا، وخ�ش�شنا كافة املوارد للح�شول على اأحدث املعدات الطبية، 

وتوفر اأف�شل اخلربات الطبية ل�شمان تقدمي رعاية �شاملة من الدرجة الأوىل".

من جانبه قال عبد املنعم �شم�س الدين مدير العيادات واملوؤ�ش�شات يف املجموعة: "نهتم 
باملر�شى من جميع الأعمار مع الركيز ب�شكل خا�س على كبار ال�شن والأطفال، داعياً 
اأي مري�س ي�شعر باأمل اأو توعك ول ميكنه القيادة، اأن يتوا�شل مع امل�شت�شفى لر�شل 

له العيادة املتنقلة اأينما يكون". 
 واأ�شاف: خدمة العيادة املتنقلة مغطاة بالتاأمني ال�شحي وزمن الو�شول يقدر مابني 

دقيقة.  45 اىل   30
ي�شار اإىل اأن جمموعة التداوي ال�شحية، هي جمموعة وطنية، اأ�ش�شها املواطن مروان 
�شقف  حتت  التخ�ش�شية،  ال�شحية  الرعاية  خدمات  كافة  لتوفر  نا�شر،  اإبراهيم 
اجلودة  معاير  يف  امل�شركة،  الدولية  اللجنة  قبل  من  معتمدة  من�شاأة  وه��ي  واح��د، 

والتكنولوجيا و�شالمة املر�شى.

مرخ�سة من �سحة بدبي ومغطاة بالتاأمني ال�سحي

التداوي ال�سحية بدبي تطلق عيادة متنقلة للعالج يف املنازل ومقار العمل

�سقر غبا�س يبحث مع رئي�س جلنة العالقات الدولية مبجل�س ال�سيوخ يف االأوروغواي �سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائي بني البلدين

•• مونتفيديو-الفجر:

ع��ق��د م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س  رئي�س 
ومعايل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
رئي�س  ن��ائ��ب��ة  اآرج���ي���م���ون  ب��ي��ات��ري��ز 
اجلمهورية ورئي�شة جمل�س ال�شيوخ 
جل�شة  ال�������ش���رق���ي���ة  ب�������الأوروغ�������واي 
الر�شمية  زي���ارت���ه  خ���الل  م��ب��اح��ث��ات 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ي راأ�����س وف���د ب��رمل��اين من 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي ايل 

جمهورية الوروغواي.
املباحثات  ج��ل�����ش��ة  خ�����الل  وج������رى 
العالقات  ت��ف��ع��ي��ل  ���ش��ب��ل  م��ن��اق�����ش��ة 
الربملانية وتبادل اخلربات والزيارات، 
حيال  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق  وت��ع��زي��ز 
امل�شاركة  خ���الل  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
الدولية،  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
البلدين  حكومتي  ت��وج��ه��ات  ودع���م 
يف  ال��ت��ع��اون  تفعيل  على  وحر�شهما 
ك��اف��ة امل���ج���الت، ، وال���ش��ت��ف��ادة مما 
ال���ب���ل���دان م���ن عالقات  ب���ه  ي��ح��ظ��ى 

العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ع  م��ت��م��ي��زة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة يف 
والأمن  ال�شالم  حتقيق  على  العمل 

وال�شتقرار يف العامل.
عن  احلديث  اإىل  اجلانبان  وتطرق 
وبحثا  والدولية  الإقليمية  الق�شايا 
اآخر امل�شتجدات والتطورات الراهنة 
على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.
الت�شاور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ي  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع 
حمط  الدولية  الق�شايا  يف  امل�شتمر 

الهتمام امل�شرك للبلدين .
�شعادة   - امل��ب��اح��ث��ات  ج��ل�����ش��ة  ح�����ش��ر 
دولة  �شفر  القمزي  عبداهلل  �شعيد 
الإم��ارات غر مقيم لدى جمهورية 
الأوروغواي ال�شرقية ..كما ح�شرها 
وف����د امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 

ال�شداقة  جل��ن��ة  جم��م��وع��ة  اأع�����ش��اء 
الالتينية،  اأمريكا  دول  برملانات  مع 
����ش���ع���ادة ك����ل م�����ن: ال���دك���ت���ور ط����ارق 
املجموعة،  رئ��ي�����س  ال��ط��اي��ر  ح��م��ي��د 
رئي�س  نائب  العابدي  را�شد  و�شعيد 
امل��ج��م��وع��ة، وم���رمي م��اج��د ب��ن ثنية 
املجل�س  اأع�����ش��اء  امل��ج��م��وع��ة،  ع�����ش��و 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي .، و���ش��ع��ادة كل 
م���ن: ال��دك��ت��ور ع��م��ر ع��ب��د الرحمن 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
العام  الأم�����ني  ال��ب�����ش��ط��ي  وع���ف���راء   ،
امل�شاعد لالت�شال الربملاين، وطارق 
اأحمد املرزوقي الأمني العام امل�شاعد 

ل�شوؤون رئا�شة املجل�س .
واك����������د اجل�����ان�����ب�����ان ع����ل����ى اأه����م����ي����ة 
واأهمية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

تفعليها لدى املوؤ�ش�شتني الربملانيتني 
من التن�شيق والت�شاور حول خمتلف 
وت���ب���ادل  ال���ت���وا����ش���ل  ال��ق�����ش��اي��ا ويف 
اخل���ربات وال��زي��ارات مب��ا ي�شاهم يف 
وتنميتها  القائمة  العالقات  تاأطر 

يف خمتلف املجالت.
من جانبه تقدم معايل �شقر غبا�س 
الأوروغوياين  اجلانب  ايل  بال�شكر 
ع���ل���ى ح�����ف�����اوة ال����ش���ت���ق���ب���ال وك�����رم 
املجل�س  وف��د  لق���اه  ال���ذي  ال�شيافة 
و�شوله  م��ن��ذ  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
،موؤكدا علي ان  العالقات بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
تاأ�ش�شت  التي  ال�شرقية،  الأوروغواي 
يف عام 1980 متثل منوذجاً متميزاً 
على  وال��ت��اأك��ي��د  الثنائية،  للعالقات 

ال��ق��ي��ادت��ني احلكيمتني  ك��ال  ح��ر���س 
ال�شيا�شية  ال��ع��الق��ات  تعميق  ع��ل��ى 
وت��ع��زي��ز امل��ج��الت الق��ت�����ش��ادي��ة ذات 
المارات  لدولة  امل�شرك  الهتمام 
كالطاقة  الأوروغ������واي  وج��م��ه��وري��ة 
الغذائي  والأم��ن  املتجددة  والطاقة 
وال�شحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  والق���ت�������ش���اد 

والريا�شة والثقافة وال�شياحة.
الوطني  املجل�س  ان   معاليه  واك���د 
على  ح��ري�����س  ت�شريعية  كموؤ�ش�شة 
امل�����ش��اه��م��ة م���ع ب��رمل��ان��ات ال���ع���امل  يف 
واأف�شل  اآم��ن  م�شتقبل  �شنع  جهود 
واإن����ن����ا ن���ح���ر����س ع���ل���ى ت���ع���زي���ز هذه 
خالل  م��ن  فيها  وامل�شاهمة  اجل��ه��ود 
م�����ش��ارك��ة ال��ربمل��ان��ي��ني وم����ن خالل 
عملهم والعالقات مع برملانات العامل 

، باعتبار اأن العالقات الربملانية بني 
دول��ة الم���ارات والوروغ����واي  متثل 
دافعاً كبراً لنمو وتطوير العالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف 

املجالت  .
وا�شار معاليه ايل  ان توقيع املجل�س 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي م��ذك��رة تفاهم 
الالتينية  اأمريكا  برملان  وتعاون مع 
ومنح   ،2022 يونيو  يف  والكاريبي 
املجل�س �شفة ع�شو مراقب يف برملان 
يعد   وال��ك��اري��ب��ي،  الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
الدويل  ال��ربمل��اين  ل��ل��ت��ع��اون  توثيقا 
والإ�شهام يف تعزيز اجلهود امل�شركة 
والجتماعي  الق��ت�����ش��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 
وال����ث����ق����ايف وال�������ش���ي���ا����ش���ي ب����ني دول����ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ودول 

امريكا الالتينية .
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل  ا����ش���ار  ك��م��ا 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب����ني  امل�������ش���رك���ة 
اأمريكا  دول  وجم��م��وع��ة  الحت����ادي 
ال��الت��ي��ن��ي��ة )ج������رولك( يف الحت���اد 
الربملاين الدويل يف اأكتوبر 2014. 
التي  الأوىل  التفاقية  تعترب  والتي 
جمموعة  م��ع  عربية  دول���ة  توقعها 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  ج����رولك، 

التعاون يف خمتلف املجالت .
وحر�س  اهتمام  على  معاليه  واك���د 
ب���دع���م ومتكني  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
امل�����راأة ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا ال���ري���ادي يف 
امل���ج���الت كافه  امل��ج��ت��م��ع يف  خ��دم��ة 
النجاح. م��ق��وم��ات  ك��ل  لها  وه��ي��اأت   ،
م�شرا ايل ان دولة المارات تاأتي يف 

املرتبة الرابعة عاملياً يف متثيل املراأة 
يف ال��ربمل��ان، حيث بلغ ع��دد ع�شوات 

املجل�س ) 50 %( .  
بياتريز  م��ع��ايل   ع��ربت  م��ن جهتها 
اجلمهورية   رئي�س  نائبة  اآرج��ي��م��ون 
ورئ������ي�������������ش������ة  جم����ل���������س ال���������ش����ي����وخ 
�شعادتها  ال�شرقية عن  بالأوروغواي 
الوطني  املجل�س  ب��وف��د  وال��رح��ي��ب 
الحت�����ادي ، واأ����ش���ادت م��ع��ال��ي��ه��ا  مبا 
و���ش��ل��ت ال���ي���ه دول�����ة الم��������ارات  من 
الذي  والتطور  ال��ع��امل   علي  انفتاح 
تغد  وانها  كافة  امل��ج��الت  يف  ت�شهدة 

منوذجا يحتذي به. 
اأك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ى اهتمام  ك��م��ا   
بتعزيز  الأوروغ������������واي   ج��م��ه��وري��ة 
يف  وتفعليها  ال��ربمل��ان��ي��ة   ال��ع��الق��ات 
���ش��ت��ى امل���ج���الت مب���ا ي�����ش��ه��م يف دعم 
البلدين.  ب���ني  ال�����ش��داق��ة  اأوا�����ش����ر 
يحقق  مب���ا  وت��ط��وي��ره��ا  تنميتها  و 
البلدين  وط�����م�����وح�����ات  م�������ش���ال���ح 

وال�شعبني ال�شديقني.

عقد جل�سة مباحثات مع نائبة رئي�ص اجلمهورية ورئي�سة جمل�ص ال�سيوخ بالأوروغواي ال�سرقية 

�سقر غبا�س يوؤكد حر�س املجل�س الوطني على امل�ساهمة مع برملانات العامل يف جهود �سنع م�ستقبل اآمن واأف�سل 

يف متثيل املراأة يف الربملان، حيث بلغ عدد ع�سوات املجل�ص 50 %  عامليًا  الرابعة  املرتبة  يف  تاأتي  • المارات 
وتطوير اأوجه عالقات التعاون مع الإمارات يف املجالت كافة  تعزيز  على  احلر�ص  توؤكد  الوروغواي  جمهورية  برملان  • رئي�سة 

••  دبي:الفجر

توا�شل اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع 
بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية ومبادرة "اأمن املدار�س" 
ب�شرطة دبي، ن�شاطات التوعية يف املدار�س مع انطالقة العام 

املرورية  للتوعية  حما�شرة  تنظيمها  عرب  اجلديد،  الدرا�شي 
ل��ط��ل��ب��ة م��در���ش��ة دب���ي ال��وط��ن��ي��ة، ح���ول ا���ش��ت��خ��دام احلافالت 
املناطق  من  اإل  ال�شارع  عبور  ع��دم  على  والت�شديد  املدر�شية، 
املُخ�ش�شة، وخط امل�شاة، واللتزام بتعليمات ُم�شريف احلافالت 

املدر�شية. 

عملها  الوطنية �شمن خطة  دبي  دب��ي، مدر�شة  �شرطة  وزارت 
ال�شالمة  اأكرب قدر من الطلبة لتعزيز مفاهيم  اإىل  للو�شول 
ووزعت  للطلبة  م�شابقات  ونظمت  لديهم،  والأمنية  املرورية 
الطلبة،  دع��م  اإط���ار احل��ر���س على  وذل���ك يف  ال��ه��داي��ا،  عليهم 

وم�شاركتهم العودة الآمنة للمدار�س.

�سرطة دبي توا�سل ن�سر الوعي املروري بني 
طلبة »دبي الوطنية« 
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عربي ودويل

اإىل  “اجلمهورية  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  ح��زب  غ��ّر 
الأمام” ا�شمه ر�شميا  اأم�س الأول ال�شبت لي�شبح حزب “النه�شة«.

الإليزيه يف  م��اك��رون اىل  واح��د من و�شول  ع��ام  اأن�شئ احل��زب قبل 
2017 و�شّكل اأداة لإعادة انتخابه يف 2022. ويعيد احلزب ت�شكيل 
فرة  على  للح�شول  ال�شعي  م��ن  موؤ�ش�شه  يتمكن  ل��ن  بينما  نف�شه 

رئا�شية ثالثة يف العام 2027.
بعد  على  باري�س،  يف  اللوفر  كارو�شيل  يف  ال�شبت  الن�شطاء  واجتمع 
رئ��ي�����س للجمهورية  اأ���ش��غ��ر  اح��ت��ف��ل  ال��ه��رم ح��ي��ث  م��ن  اأم���ت���ار قليلة 

اخلام�شة باأول فوز له يف عام 2017.
ل�”النه�شة”،  الفخري  الرئي�س  ب��ات  ال��ذي  م��اك��رون  ح��ذر  وال�شبت 
واأعيد انتخاب  من اأنه “بدون الوحدة، فاإن املتطرفني �شيفوزون”. 
ماكرون يف اأيار/مايو املا�شي بعد خو�شه ال�شباق يف مواجهة مر�شحة 
على  ح�شلت  التي  لوبن  مارين  متطرف(  )مي��ني  الوطني  التجمع 

اأكرث من %41 من ال�شوات.
ماكرون  خ�شر  حزيران/يونيو  يف  الت�شريعية  النتخابات  وخ��الل 
الغالبية املطلقة يف اجلمعية الوطنية الفرن�شية، بينما ح�شد اليمني 

املتطرف 89 مقعدا.
 
 

اتهامات  توجيه  مت  ب��اأن��ه  يارد”  “�شكوتالند  لندن  �شرطة  اأعلنت 
ر�شمية ل�شخ�س مبحاولة القتل ال�شبت بعد عملية طعن ا�شتهدفت 

�شرطيني يف و�شط العا�شمة الربيطانية.
وُوّجهت اتهامات ملحمد رحمن )24 عاما( من غرب لندن مبحاولة 
قتل �شرطي والت�شبب عمدا باأ�شرار ج�شدية خطرة ل�شرطية بعد 
عملية الطعن التي وقعت اجلمعة يف لي�شر �شكوير، وفق ما اأعلنت 

ال�شرطة.
هم رحمن بتنفيذ هجوم وبتهمتني تتعلقان بتهديد �شخ�س يف  كما اتُّ
مكان عام با�شتخدام �شالح اأبي�س، وهي جميعها تهم مرتبطة بثالث 

عنا�شر �شرطة اآخرين.
وم���ن امل��ق��رر اأن مي��ث��ل امل��ت��ه��م اأم����ام حم��ك��م��ة يف ج��ن��وب غ���رب لندن 

الثنني.
وذكرت ال�شرطة اجلمعة باأنه ل يتم التعامل مع عمليات الطعن على 

اأنها مرتبطة بالإرهاب.
ا�شتعدادا  تاريخها  يف  العنا�شر  من  عدد  اأك��رب  لندن  �شرطة  وتن�شر 
جلنازة امللكة اإليزابيث الثانية املقررة الثنني والتي �شيح�شرها قادة 

العامل.
 

ال�شيا�شية  الأح��زاب  مع  التفاق  املوريتانية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
عن  واجل��ه��وي��ة  وال��ب��ل��دي��ة  الت�شريعية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  التعجيل  على 
يف  املقبل،لتجري  العام  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب  يف  اأ�شاًل  املقرر  موعدها 

الفرة ما بني فرباير )�شباط( واأبريل )ني�شان( 2023.
وجاء يف بيان للوزارة اأ�شدرته م�شاء اليوم ال�شبت، اأنه تقرر يف ختام 
م�شاورات بني الوزارة والأحزاب التوافق على مقرح تقدم به وزير 
املعنية،  الأط���راف  ب��ني  م��ن جت��اوز كافة اخل��الف��ات  الداخلية، مكن 
و�شمل اعتماد القراع بالن�شبية يف النتخابات البلدية واجلهوية، 
والإبقاء على القراع بالن�شبية يف النتخابات الت�شريعية، والإبقاء 
على الالئحة الوطنية، واإعادة تق�شيم العا�شمة نواك�شوط اإىل ثالث 
دوائر انتخابية، وحتديد الآجال النتخابية، واإعادة ت�شكيل اللجنة 
امل�شتقلة لالنتخابات، واملوافقة املبدئية على امل�شاهمة يف متويل جزء 

من احلمالت النتخابية.
وتن�س املقرحات على تن�شيب اللجنة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات 
الآجال  بتحديد  وتكليفها  املقبل،  الأول(  )ت�شرين  اأكتوبر   31 قبل 
بهذا  ال�شيا�شية  والأح������زاب  احل��ك��وم��ة  م��ع  ب��ال��ت�����ش��اور  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

اخل�شو�س.

عوا�سم

باري�ص

لندن

نواك�صوط

 ا�ستمرار العمل مبطار دم�سق 
رغم تعر�سه لق�سف اإ�سرائيلي

•• دم�سق-وكاالت

اأعلنت وزارة النقل ال�شورية ا�شتمرار العمل يف مطار دم�شق الدويل وعدم 
تاأثره بالق�شف ال�شاروخي ال�شرائيلي يف �شاعة مبكرة �شباح اأم�س الأول 

ال�شبت.
اأي تعديل على الرحالت اجلوية  “ل يوجد  ال��وزارة يف بيان لها  وقالت 
املقررة واملربجمة عرب مطار دم�شق الدويل، واملطار يعمل ب�شكٍل طبيعي 

يف خدمة امل�شافرين ووفق حركة النقل اجلوي املعتادة ».
اإثر  �شوريني  ع�شكريني   5 مقتل  اأك��د  قد  �شوري  ع�شكري  م�شدر  وك��ان 
�شباح  م��ن  مبكرة  �شاعة  يف  ال���دويل  دم�شق  م��ط��ار  اإ���ش��رائ��ي��ل  ا�شتهداف 
اليوم ال�شبت.وقال امل�شدر يف بيان تلقت وكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( 
العدو  نفذ  الأول  اأم�س  00:45 من فجر  ال�شاعة  “حوايل  ن�شخة منه 
الإ�شرائيلي عدواناً جوياً بر�شقات من ال�شواريخ من اجتاه �شمال �شرق 
جنوب  النقاط  وبع�س  ال���دويل  دم�شق  مطار  م�شتهدفاً  طربيا  بحرة 
العدوان  ل�شواريخ  اجل��وي  دفاعنا  و�شائط  ت�شدت  وق��د  دم�شق،  مدينة 
ووقوع  ع�شكريني   5 ا�شت�شهاد  اإىل  ال��ع��دوان  واأدى  معظمها،  واأ�شقطت 

بع�س اخل�شائر املادية«.
“انفجاراً  اأن  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة  حميط  يف  يعي�شون  �شكان  وقال 

عنيفاً هز مناطق جنوب العا�شمة قرب مطار دم�شق الدويل ».
و�شقط  دم�شق  العا�شمة  ب��اجت��اه  اطلقا  �شاروخني  “اأن  ال�شكان   واأك���د 
الأول جنوب العا�شمة دم�شق بينما متكنت و�شائط الدفاع اجلوي التابع 

للجي�س ال�شوري من تدمر �شاروخ اآخر جنوب العا�شمة«.
ويعد الق�شف على مطار دم�شق الدويل هو الثالث خالل ال�شهر اجلاري، 
كما تعر�س املطار وحميطه لع�شرات الغارات منذ اندلع الأزمة يف �شوريا 

يف منت�شف �شهر مار�س)اآذار( 2011.

�سيخ الأزهر اأمام �سباب وم�سلمي كازاخ�ستان : 

االإرهاب واالإ�سالم خ�سمان لدودان و�سدان ال يجتمعان

قمة �سمرقند.. هل ي�ستمع بوتن لن�سيحة احللفاء باأزمة اأوكرانيا؟

ما هي التداعيات اخلطرية لت�سنيف رو�سيا راعية لالإرهاب

ت�سيلي توافق على ت�سلم مفتي كازاخ�ستان يهدي �سيخ االأزهر زي ال�سابان التقليدي تقديرا لزيارته البالد
اأوراق اعتماد �سفري اإ�سرائيل 

•• �سانتياغو-اأ ف ب

 30 الإ�شرائيلي اجلديد يف  ال�شفر  اعتماد  اأوراق  �شتت�شلم  اأنها  ت�شيلي  اأعلنت 
الأ�شبوع  املرا�شم  الرئي�س غابرييل بوريت�س تلك  األغى  اأن  اأيلول-�شبتمرب، بعد 
املا�شي ردا على مقتل �شاب فل�شطيني يف ال�شفة الغربية املحتلة. وكان ال�شفر 
لتقدمي  اخلمي�س  �شانتياغو  يف  مونيدا  ل  ق�شر  اىل  ح�شر  قد  اأرتزييلي  غيل 
وقالت  املرا�شم.  بتاأجيل  اإخطاره  قبل  اآخرين،  دبلوما�شيني  مع  اعتماده  اأوراق 
وزارة اخلارجية الت�شيلية اإن “قرار تاأجيل تقدمي اأوراق العتماد يجب اأن ُيفَهم، 
نظرا اىل احل�شا�شية ال�شيا�شية الناجتة من وفاة فتى فل�شطيني يبلغ 17 عاما 

يف �شمال ال�شفة الغربية خالل عملية للجي�س الإ�شرائيلي يف اليوم نف�شه«.

�شيخ الأزهر معربا عن بالغ تقدير ال�شعب الكازاخي لزيارة 
ف�شيلة الإمام الأكرب و�شعادتهم بها وحر�شهم على التواجد 

يف هذا اجلامع الكبر لال�شتماع لكلمته.
لل�شعب  ق��دمي��ة  ع������ادة  “ال�ش������ابان”  زي  منح  اأن  ي��ذك��ر   
و  ال��ق��وي  التاأثر  ذوي  لالأ�شخا�س  يهدى  وه��و،  ال��ك��ازاخ��ي 
املكانة املرموقة ودليل على اأعلى درجات الحرام والتقدير 
اأهمية  اأك���رث امل��الب�����س الوطنية  ال��ك��ازاخ��ي��ني و ه��و م��ن  ب��ني 
ب���������اأن  الكازاخيون  وي��وؤم��ن  الكازاخية  الثقاف�����ة  يف  وقيمة 
الثقافة  ومكان�����ة  قيمة  يكر�س  التقليدي  ال��زي  ه��ذا  اإه��داء 
الوطنية والع�����ادات الكازاخي���ة باعتباره������ا الرثوة الروحية 

لل�شعب.

•• نور �سلطان -وام: 

اأوت��ب��ي��ن��وف املفتي  اأه���دى ال�شيخ ن��وري��زب��اي ح��اج ت��اغ��ان��ويل 
الأ�شتاذ  الأكرب  الإم��ام  ف�شيلة  كازاخ�شتان  جلمهورية  العام 
اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س جمل�س  الدكتور 
مبقر  وذل���ك  التقليدي”،  “ال�شابان  زي  امل�شلمني  حكماء 
 30 يزيد عن  ما  كازاخ�شتان، يف ح�شور  الكبر يف  امل�شجد 
األفا من م�شلمي كازاخ�شتان، والوفود الإ�شالمية امل�شاركة يف 
موؤمتر زعماء الأديان تقديرا لزيارة ف�شيلته لكازاخ�شتان يف 

الفرة من 12 اإىل 16 �شبتمرب اجلاري. 
كتف  على  “ال�شابان”  زي  بو�شع  كازاخ�شتان  مفتي  ق��ام  و 

•• �سمرقند-وكاالت

اج��ت��م��اع��ات ث��ن��ائ��ي��ة واأخ�����رى م�����ش��رك��ة ���ش��ه��دت��ه��ا قمة 
باأوزبك�شتان  �شمرقند  مدينة  يف  للتعاون”  “�شنغهاي 
ت�شدرتها اأزمة اأوكرانيا، و�شط “قلق” �شيني ون�شائح 
“الوقت  باأن  بوتن  فالدمير  الرو�شي  للرئي�س  هندية 

احلايل لي�س وقت احلرب«.
ويف ت�شريحاته، اأقر بوتن بوجود “اأ�شئلة وقلق” لدى 
ال�شني ب�شاأن حرب اأوكرانيا، وتعهد بتقدمي �شرح خالل 
اأنه يتفهم خماوف ال�شني  الجتماعات، وهو ما يظهر 
وم�شاحلها ب�شكل كبر، والتي قد ل تتفق مع �شيا�شات 

بالده.
ن��اري��ن��درا مودي،  ال��ه��ن��دي،  ال�����وزراء  فيما ق���ال رئ��ي�����س 
للرئي�س الرو�شي على هام�س القمة، اإن الآن “لي�س وقت 
احلرب”، ما اعتربه حمللون دعوة �شريحة لإنهاء اأزمة 

اأوكرانيا التي انعك�شت تداعياتها على العامل اأجمع.
 الرئي�س الرو�شي قال اإنه يتفهم خماوف نيودلهي ب�شاأن 
اأقرب وقت  “يف  اإنهائه  اأوكرانيا، ويرغب يف  ال�شراع يف 
ن�شره  ثنائي  اجتماع  بخ�شو�س  لبيان  وفقا  ممكن”، 

الكرملني.
يف  هذا  لوقف  جهدنا  ق�شارى  “�شنبذل  بوتن  واأ�شاف 
اأقرب وقت ممكن. لكن، مع الأ�شف، اأعلن اجلانب الآخر 
يرغب  واأنه  التفاو�س  لعملية  رف�شه  اأوكرانيا-  -قيادة 

يف حتقيق اأهدافه عرب ال�شبل الع�شكرية«.

الهند وال�سني باأزمة اأوكرانيا
• �شكلت احلرب يف اأوكرانيا حتديا ا�شراتيجيا للهند.

تاأ�شي�س  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  م���دار  ع��ل��ى  عملت   •
عرب  ال�شني  مواجهة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  �شراكة 

“حتالف كواد«.
• قبل اأن تغرد منفردة خارج التحالف ومتتنع عن اإدانة 
العملية الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا، وتتجه لتعزيز 

العالقات القت�شادية مع مو�شكو.
• منذ زحف القوات الرو�شية اإىل اأوكرانيا �شارت ال�شني 
فيما ي�شميه العديد من خرباء ال�شيا�شة اخلارجية على 

حبل م�شدود دبلوما�شيا.

مدر�شة �شيوخنا القدامى التي تاأ�ش�شت هنا يف بالدكم، ولدينا ارتباط عقلي 
وتعليمي مبا تعلمناه من كبار م�شايخكم«.

•• نور �سلطان-وام: 

اأكد ف�شيلة الإمام اأ. د. اأحمد الطيب، �شيخ الأزهر ال�شريف، رئي�س جمل�س 
حكماء امل�شلمني اأن ما يروج له بني ال�شباب من اأن الأديان �شبب احلروب، 
كاذبة،  مقولة  ال�شعوب،  بني  لل�شالم  ال�شامن  هو  الدين  من  التحرر  واأن 
الآن، من ح��روب ورع��ب وخ��وف من  العامل ثمن ت�شديقها  وِف��ْري��ة يدفع 
�شندوق  خ��ارج  ال��دم��اء  اإراق���ة  من  يحميه  ر�شيد  اأي  فيه  يفتقد  املجهول، 

الدين.
“نور �شلطان”  امل�����ش��ج��د ال��ك��ب��ر  اأم����ام امل�����ش��ل��ني يف  واأع�����رب ف��ى ك��ل��م��ة ل��ه 
نزارباييف،  �شلطان  نور  ال�شابق،  الكازاخي  الرئي�س  بح�شور  بكازاخ�شتان، 
مع  اجلمعة  �شالة  اأداء  على  حر�شوا  الذين  الدينية  القيادات  من  وع��دد 
رئي�شها  م��ن  مل�شه  مل��ا  وت��ق��دي��ره  كازاخ�شتان،  ب��زي��ارة  �شعادته  ع��ن  ف�شيلته 
و�شعبها، من حفاوة ا�شتقبال وكرم �شيافة، معرًبا عن اعتزازه باحلديث مع 
ال�شباب اأبناء ال�شعب الكازاخي، و�شرفه بالتتلمذ على تراث علماء امل�شلمني 
الأوائل يف كازاخ�شتان، الذين �شطعوا يف �شماء العامل الإ�شالمي منذ فجر 
الإ�شالم وا�شتمَرّ قروًنا طويلة يف تاريخه املجيد، ويف مقدمتهم الفيل�شوف 
العظيم،  ال��ق��ائ��د  اإىل  ذات���ه  ال��وق��ت  م�����ش��ًرا يف  ال��ف��اراب��ي،  اأب���و ن�شر  الكبر 
الأر���س ومغاربها قائًدا  امل�شلمون يف م�شارق  الذي عرفه  الظاهر بيرب�س، 
َرَدّ عن الإ�شالم وامل�شلمني وعن احلرمني ال�شريفني كيد الأعداء  مغواًرا، 

امل�شلمني يف كلمته  الأزه��ر رئي�س جمل�س حكماء  �شيخ   َ وَب��نَيّ واملرب�شني. 
يف  عليهم  معقود  تعاىل  اهلل  بعد  الأم��ل  اأن  ال�شباب،  وبالأخ�س  للم�شلني، 
اإحياء هذا الراث، واإعادة ن�شره، مع تر�شيخ الأخوة الإ�شالمية بينهم وبني 
�شائر  من  غرهم  وب��ني  بينهم  الإن�شانية  الأخ��وة  اإىل  وال��دع��وة  اأقوامهم، 
التاريخ  عباد اهلل. وا�شتنكر الإم��ام الأكرب اقران بع�س احلروب على مر 
با�شم الدين، واإراقتها لدماء النا�س حتت لفتته، موؤكًدا اأن الدين مل ُيِبْح 
اإمنا هو اختطاف لراية الدين  قتل الأنف�س و�شفك الدماء، واأن ما حدث 

لتحقيق اأغرا�س هابطة يرف�شها الدين نف�شه وينكرها اأ�شد الإنكار.
اأو اإرهاب، مو�شًحا  د الإمام الأكرب على اأن الإ�شالم مل يكن دين عنف  واأَكّ
اأن الإرهاب والإ�شالم خ�شمان لدودان، و�شدان ل يجتمعان، بدليل اأن عدد 
�شحايا هذا الإره��اب من امل�شلمني يفوق عدد �شحاياه من غر امل�شلمني 
ع�شرات املرات. وقد التقى ف�شيلته بامل�شجد الكبر “نور �شلطان” بال�شيد 
الرئي�س نور �شلطان نزارباييف، الرئي�س ال�شابق لكازاخ�شتان الذى اأعرب 
عن �شعادته بزيارة المام لبالده فيما اأعرب ف�شيلته عن تقديره جلهود نور 
�شلطان نزارباييف، و�شعادته بلقائه للمرة الرابعة م�شًرا اإىل اأن ما يزيد 

هذا اللقاء جماًل هو تواجدهم يف بيت من بيوت اهلل؛ اجلامع الكبر.
اأعرب ف�شيلة الإمام الأكرب عن اعتزازه بتاريخ كازاخ�شتان يف خدمة  كما 
العلوم  يف  ننتمي  الأزه����ر  يف  نحن   “ م�شيفا  الع�شور  م��ر  على  الإ���ش��الم 
اإىل  العلوم،  ال�شرعية؛ كالعقيدة واأ�شول الدين واحلديث وغر ذلك من 

“حترير اأرا�شي دونبا�س بالكامل«.
اإرهابية”  ب�”اأفعال  القوات الأوكرانية حتاول القيام   •

واإحلاق اأ�شرار بالبنى التحتية املدنية الرو�شية.
• ما زلنا منار�س �شبط النف�س بالن�شبة اإىل ردنا على 

ذلك، حتى الآن.
اأ�شهم بجهد  اأردوغ���ان  رج��ب طيب  الركي  الرئي�س   •

كبر لإنهاء احلرب يف اأوكرانيا،
غر  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ر  الأوك������راين  ال��رئ��ي�����س   •

م�شتعد لإجراء حمادثات �شالم.

كيف توؤثر �سغوط احللفاء؟
وال�شراتيجية  الأمنية  ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�س  املحلل 

ليون راد�شيو�شيني، يقول ل�”�شكاي نيوز عربية«:
واأوكرانيا  الزخم يتبدل �شعودا وهبوطا بني رو�شيا   •
بخ�شائر  ومي��ن��ي��ان  اأح��ي��ان��ا  مكا�شب  اجل��ان��ب��ان  وي��ح��ق��ق 

ملجل�س  ق��راري��ن  على  الت�شويت  ع��ن  بكني  امتنعت   •
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ي��دي��ن��ان  امل��ت��ح��دة  والأمم  الأم����ن 

الرو�شية باأوكرانيا.
لديها  ول��ي�����س  رو���ش��ي��ا  م�����ش��اع��دة  اإىل  ب��ك��ني م�شطرة   •
بينما  اق��ت�����ش��ادي��ا،  تنهار  مو�شكو  ب��روؤي��ة  كبر  اه��ت��م��ام 
حول  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شتها  مب��ب��ادئ  التم�شك  حت����اول 
الوليات  مع  عالقاتها  منع  حماولة  وكذلك  ال�شيادة، 

املتحدة واأوروبا من النهيار التام.
 • انفتاح ال�شني على وا�شنطن وحلفائها هو الذي دفع 

النمو الهائل لها يف العقود الأربعة املا�شية.

ت�سريحات بوتن
• ا�شراتيجية القوات الرو�شية مل تتبدل وهي توا�شل 

ال�شيطرة على اأرا�س.
• ال���ه���دف ال��رئ��ي�����ش��ي م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة يبقى 

اأحيانا اأخرى.
الرئي�س  وي���رى  ب��ال���ش��ت�����ش��الم،  اأي ط���رف  ي��رغ��ب  ل   •
احل��رب من خالل  يك�شب  اأن  اأن��ه ميكن  بوتن  الرو�شي 
الدول  اأن  على  واملراهنة  ال�شراتيجي  ال�شرب  اإظهار 
على  اأك��رث  و�شركز  اأوك��ران��ي��ا  ب��اإره��اق  �شت�شعر  الغربية 

اأزماتها القت�شادية والتهديد ال�شيني
لت�شريع  بوتن  بخطط  تعجل  ق��د  احللفاء  �شغوط   •
اإنهاء احلرب يف ظل بدء ظهور تاأثرات العقوبات على 

بالده.
موؤ�شرا  بال�شرورة  لي�س  اأوكرانيا  باأزمة  الهند  حياد   •
رو�شيا  مع�شكر  اإىل  ب���الرت���ه���ان  ن��ي��ودل��ه��ي  ق����رار  ع��ل��ى 

بالكامل.
ال��ع��دي��د من  ب��ني  ال��ت��وازن  نيودلهي حت���اول حتقيق   •
التهديدات وامل�شالح والأولويات املختلفة اأثناء التعامل 
مع موقف خميب لالآمال من الوليات املتحدة والدول 

الغربية الأخرى.
الأزم�����ة كانت  ب�����ش��اأن  لل�شني  ال��ر���ش��م��ي��ة  • ال�����ش��ي��ا���ش��ة   
حذرة ودقيقة يف خطابها الدبلوما�شي، مع عدم وجود 
جارتها  �شد  الع�شكرية  القوة  با�شتخدام  لرو�شيا  دع��م 
احلكومية  الإع��الم  و�شائل  لكن  ال�شابقة،  ال�شوفييتية 
تتزايد  حيث  �شراحة  اأك��رث  كانت  الأزم���ة  تغطي  التي 

امل�شاعر املعادية للغرب يف ال�شني.
• اأزمة �شبه جزيرة القرم عام 2014 يف اأوكرانيا دفعت 
رو�شيا اإىل اأح�شان ال�شني التي قدمت دعًما اقت�شادًيا 
و�شيا�شًيا لرو�شيا و�شط عزلة دولية، ومنذ ذلك احلني، 
ازدهرت العالقة، وبلغت التجارة الثنائية بينهما ذروتها 

عند 147 مليار دولر العام املا�شي.
• ال�شني ورو�شيا لي�شتا حليفتني ب�شكل كامل، فعندما 
اأحد اجلانبني يف حالة حرب، ل يتحمل الطرف  يكون 
وهذا  بامل�شاعدة،  قانوين  اأو  تعاهدي  ال��ت��زام  اأي  الآخ��ر 
الوليات  بني  الع�شكرية  التحالفات  عن  متاًما  يختلف 

املتحدة وبلدان حلف �شمال الأطل�شي.
• هناك تغرات �شيا�شية �شينية جتاه رو�شيا بدءا من 
وتعهده  كازاخ�شتان  يف  ال�شيني  الرئي�س  ت�شريحات 
ب��ح��م��اي��ة ���ش��ي��ادت��ه��ا ب��ع��د ت���وت���رات م��ع م��و���ش��ك��و وانتهاء 

بانتقادات حول احلرب يف اأوكرانيا اأقر بها بوتن.

�سبح ال�سربة النووية يعود اإىل اأوكرانيا •• عوا�سم-وكاالت

يف خ�شم اخل�شائر التي ُمنيت بها 
رو�شيا اأخرا باحلرب يف اأوكرانيا، 
ال��ن��ووي��ة ليطل  ع��اد �شبح احل���رب 
ب��راأ���ش��ه م��ن ج��دي��د ه��ن��اك، قا�شا 

م�شاجع العامل اأجمع.
“نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
اأمركيني  عن م�شوؤولني  تاميز” 
فالدمير  ال��رو���ش��ي،  الرئي�س  اأن 
اأ�شلحة  ي�������ش���ت���خ���دم  ق����د  ب����وت����ن، 
تفجر  يف  رمب��ا  تكتيكية،  ن��ووي��ة 
الأ�شود  البحر  ف��وق  ا�شتعرا�شي 
اأو  ال�شمايل  املتجمد  باملحيط  اأو 

داخل الأرا�شي الأوكرانية.
م�شوؤول  ع���ن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
ا�شتخباراتي كبر اأن هناك نقا�شا 
جاريا داخل وكالت ال�شتخبارات 

•• وا�سنطن-وكاالت

غراهام  ليند�شي  ال�����ش��ن��ات��وران  ق��دم 
وريت�شارد بلومنتثال الأربعاء م�شروع 
لت�شنيف  ال��ك��ون��غ��ر���س،  اإىل  ق���ان���ون 
على  ل��الإره��اب،  راعية  كدولة  رو�شيا 
وكوريا  وك��وب��ا  ليبيا  مثل  دول  غ��رار 
تقييد  ب���ه���دف  وذل������ك  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
ب��اي��دن وح��رم��ان��ه حتى  الرئي�س ج��و 

من اأي مرونة ديبلوما�شية.
وتطرق حمرر �شوؤون الأمن القومي 
اإنر�شت”  “نا�شيونال  جم��ل��ة  يف 
عن  اأي�شبوكوبو�س  م��ارك  الأمريكية 
اأنه  ق��ائ��اًل  ك��ه��ذا،  ت�شنيف  خم��اط��ر 
الأمريكية  الإدارة  ف��ع��ل��ت  “ح�شناً 

بوتن  ك�����ان  م����ا  اإذا  الأم����رك����ي����ة 
ب�����اأن م��ث��ل ه����ذه اخلطوة  ي��ع��ت��ق��د 
)ا����ش���ت���خ���دام ال�������ش���الح ال����ن����ووي( 
�شتخاطر بعزل بالده عن البلدان 
ال��ت��ي ه��ي يف اأم�����س احل��اج��ة اإليها 
كان  م��ا  اإذا  اأو  ال�����ش��ني-،  -خا�شة 
�شبيل  على  اخل��ي��ار  بهذا  يحتفظ 

الحتياط.
ك��م��ا ح����ذر ال��رئ��ي�����س الأم����رك����ي، 
�شبكة  م��ع  مقابلة  ب��اي��دن، يف  ج��و 
ا�شتخدام  م���ن  اإ�س”  ب���ي  “�شي 
اأن  موؤكدا  نووية،  اأ�شلحة  مو�شكو 
نووية  اأ�شلحة  مو�شكو  “ا�شتخدام 
اأوك��ران��ي��ا �شيغر  يف ح��رب��ه��ا ع��ل��ى 
وج���ه احل����رب ب�����ش��ورة مل حتدث 

منذ احلرب العاملية الثانية.

 رو�سيا والتلويح بالنووي:
• خ������الل خ����ط����اب اإع���������الن ب���دء 
اأوكرانيا  يف  الع�شكرية  العملية 
اإنذارا  24 فرباير، وجه بوتن  يف 
اإذا تدخل الغرب فيما  اأنه  �شمنيا 
ع�شكرية  “عملية  ب��اأن��ه��ا  و�شفها 
ا�شتخدام  باإمكانه  ف��اإن  خا�شة”، 

الأ�شلحة النووية ردا على ذلك.
الكرملني،  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق   •
اإن رو�شيا  دميري بي�شكوف، قال 
يف  ال��ن��ووي  ال�شالح  ت�شتخدم  ل��ن 
اإذا  اإل  اأوكرانيا  مع  احل��رب  �شياق 

واجهت “تهديدا وجوديا«.

• حذر نائب رئي�س جمل�س الأمن 
ميدفيديف  دمي�����ري  ال���رو����ش���ي 
اأ�شلحة  �شتن�شر  رو���ش��ي��ا  اأن  م���ن 
نووية قرب دول البلطيق والدول 
الإ���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة يف ح����ال ق���ررت 
اإىل  الن�����ش��م��ام  وال�����ش��وي��د  فنلندا 

احللف.

تكتيك “الرجل املجنون«
قال الأكادميي واملحلل ال�شيا�شي، 
“�شكاي  مل��وق��ع  ل��ي��دي��ك��ربك،  اآرث���ر 

نيوز عربية«:
تكتيك  ت�������ش���ت���خ���دم  رو�����ش����ي����ا   •
لتخويف  املجنون”  “الرجل 
ال���دول الأوروب��ي��ة واأم��رك��ا ولكن 

يف النهاية ل يريد اأحد اأن يخاطر 
فقط  تريد  رو�شيا  نووية.  بحرب 

اإبعاد الغرب عن احلرب.
• و���ش��ع ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة على 
اأهبة ال�شتعداد النووي هو و�شع 
طبيعي لأن البالد يف حالة حرب 
وو�����ش����ع ح�����رج ول���ك���ن ه����و درج����ة 

ق�شوى من درجات ال�شتعداد.
اأث��ب��ت فعاليته  ال��ن��ووي  ال����ردع   •
فعالة  م�شاهمة  �شاهمت  ورو�شيا 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية 
اإىل  ال��و���ش��ول  ال��ع��امل  جتنيب  يف 
ال�����ش��الح ال��ن��ووي ث��م ال��دخ��ول يف 
ا�شتخدام  ملنع  متعددة  اتفاقيات 

مثل هذه الأ�شلحة.

دولة  رو���ش��ي��ا  ت�شنيف  اأن  ب���اإدراك���ه���ا 
راع������ي������ة ل��������الإره��������اب، ����ش���ت���ك���ون له 
م�شاحلها  مع  متعار�شة  م�شاعفات 

القومية«.
عموماً، يقّيد هذا الت�شنيف ت�شدير 
والتكنولوجية  الدفاعية  ال�شادرات 
ح�شانتها  وي�����زي�����ل  رو�����ش����ي����ا  اإىل 
ال���دي���ب���ل���وم���ا����ش���ي���ة اأم���������ام امل���ح���اك���م 
احلكومة  و”ي�شرع  الأم����ري����ك����ي����ة، 
اأم��ام دع��اوى واتهامات من  الرو�شية 

عائالت �شحايا اإرهاب الدولة«.
غراهام-بلومنتثال،  م�شروع  ويرمي 

واإ�شافة  اخلارجية  وزارة  جتاوز  اإىل 
الراعية  ال����دول  لئ��ح��ة  اإىل  رو���ش��ي��ا 
ل����الإره����اب، ال��ت��ي ت�����ش��م ح��ال��ي��اً كاًل 
وكوبا  ال�شمالية  وك��وري��ا  اإي���ران  م��ن 

و�شوريا.
تاأخرنا  اأن��ه  “نعتقد  غ��راه��ام:  وق��ال 
بوتني،  رو���ش��ي��ا  ت�شنيف  ع��ن  ك��ث��راً 
ونحن  ل������الإره������اب  راع����ي����ة  ك����دول����ة 
الأوكرانيون  ذل��ك.  نتائج  من  نعاين 
لهم.  ن�شغي  ونحن  بذلك  يطالبون 
تغير  اأم��ر كهذا  ���ش��اأن  م��ن  و�شيكون 
ق��واع��د اللعبة ح��ي��ال الإره��اب��ي��ني يف 

اأنحاء العامل«.
وي����ع����ار�����س ال���ب���ي���ت الأب����ي���������س ه���ذا 
ب�”كال”  ب��اي��دن  واأج����اب  الت�شنيف. 
م��ن هذا  �شابق  وق��ت  �شئل يف  عندما 
ت�شنيف  يجب  ك��ان  اإذا  عما  ال�شهر 
رو����ش���ي���ا ك���دول���ة راع���ي���ة ل����الإره����اب. 
وي��ق��ول م���وؤي���دو ه���ذه اخل��ط��وة على 
اأن��ه��ا ���ش��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة اإج�����راء مكمل 
من  واأن  الغربية،  العقوبات  لنظام 
عن  اقت�شاديني  لعبني  ردع  �شاأنها 
التعامل مع رو�شيا، واأن ت�شوه �شمعة 

الكرملني على امل�شرح العاملي.

وت�������ش���غ���ط ك���ي���ي���ف م�����ن اأج��������ل ه���ذا 
الأوكراين  الرئي�س  الت�شنيف. وقال 
“ لي�س ثمة  فولودمير زيلين�شكي: 
اع��راف ر�شمي باأن رو�شيا هي دولة 
راعية لالإرهاب. ول يزال مواطنون 
من هذه الدولة قادرين على الذهاب 
والت�شوق،  ل��ال���ش��راح��ة  اأوروب����ا  اإىل 
على  اإمكانهم احل�شول  يف  ي��زال  ول 
اأح����د يعلم  اأوروب����ي����ة، ول  ت��اأ���ش��رات 
اإعدامات  منفذو  بينهم  ك��ان  اإذا  م��ا 
الأرا�شي  م���ن  ل��ل��ت��و  ع�����ادوا  ق��ت��ل��ة  اأو 
الأوكرانية«. ومع ذلك، فاإن خماطر 

• املخاوف الغربية من ا�شتخدام 
رو�شيا للنووي ياأتي جراء الهزائم 

التي حلقت بها يف اأوكرانيا.
رو�شيا  داخ����ل  م��ط��ال��ب  ه��ن��اك   •
لإنهاء  ال�شاملة  القوة  با�شتخدام 
ال�شعب  ان���ق���الب  خ�����ش��ي��ة  احل����رب 

وتاأجيج النزاعات الداخلية .
ت�شتخدم  اأن  ل��رو���ش��ي��ا  مي��ك��ن   •
“لتثبيط  تكتيكيا  ن��ووي��ا  �شالحا 
معنويات اخل�شم، وملنع العدو من 

موا�شلة القتال«.
الرو�شية  الع�شكرية  العقيدة   •
من  الت�شعيد  ي�شمى  م��ا  ت�شمل 
اأجل احتواء الت�شعيد، والذي قد 
ب�شالح  اأوىل  ���ش��رب��ة  ���ش��ن  ي�شمل 

نووي منخف�س القوة.
يف احلرب النووية الكل خا�شر   •

واإدارة الكرملني تعي ذلك جيدا

الإق������دام ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه اخلطوة- 
العاملي-  والنظام  لأوكرانيا  بالن�شبة 
ج��دي��ة ووا����ش���ع���ة، ب��ي��ن��م��ا ل���ن ترتب 

عليها فوائد عملية.
ومع الإ�شتثناء اجلزئي لإي��ران، فاإن 
لالإرهاب  ال��راع��ي��ة  ال����دول  ت�شنيف 
تبقي  اأ�شغر�  دول  على  اإل  يطبق  مل 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ع��ل��ى اأول����وي����ات 
بعد  وذات  معها  حم����دودة  �شيا�شية 
اآح���������ادي. وي����ح����ذر ال���ك���ات���ب م����ن اأن 
رو�شيا،  ع���ل���ى  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ت��ط��ب��ي��ق 
ال���دول���ة ال��ع��ظ��م��ى ال��ت��ي مت��ل��ك قوة 
�شيرتب  وا�شعة،  و�شيا�شية  ع�شكرية 
عليه م�شاعفات كبرة على امل�شالح 

الأمريكية يف العامل.
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مدنيني قتلوا يف املواجهات لكن من دون اإعالن اأي ح�شيلة.
واتفق الطرفان على وقف اإطالق النار اجلمعة لكنهما تبادل 

التهامات بخرقه.
“بهدوء ومن دون  وبعد جتّدد املواجهات ال�شبت، مّرت الليلة 
�شباح  القرغيزية  احل��دود  �شلطات  ذك��رت  ما  وف��ق  حوادث”، 

الأحد.
ك��اف��ة الإج������راءات لإع���ادة  ال��ب��الد تتخذ  “قيادة  ب���اأن  واأف�����ادت 

ال�شتقرار ومنع حماولت الت�شعيد... بطريقة �شلمية«.
اأنتونيو غوتري�س  املتحدة  العام لالأمم  وال�شبت، دعا الأمني 
اأج��ل وقف دائم  “النخراط يف ح��وار من  اإىل  ق��ادة الطرفني 

وفق ما جاء على ل�شان ناطق با�شمه. لإطالق النار”، 

•• ب�سكيك-اأ ف ب

 36 اأن  الأح���د  اأم�����س  قرغيز�شتان   يف  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
�شخ�شا على الأقل قتلوا يف املواجهات احلدودية الأخرة مع 
طاجيك�شتان، يف ح�شيلة جديدة ل�شحايا اآخر موجة عنف بني 

البلدين اجلارين يف اآ�شيا الو�شطى.
يف  امل�شلح  النزاع  نتيجة  للقتلى  الإج��م��ايل  “العدد  اإن  وقالت 
منطقة باتكني )يف قرغيز�شتان( بلغ 36” بينما اأ�شيب 134 
�شخ�شا بجروح. وبلغت احل�شيلة ال�شابقة ال�شادرة عن الوزارة 

24 قتيال.
باأن  ال�شبت  طاجيك�شتان  يف  الداخلية  وزارة  ذك��رت  ب��دوره��ا، 

يف  ال�شابقتني  اجلمهوريتني  بني  ح��دودي��ة  ن��زاع��ات  واندلعت 
ل  بينما  عقود،  ثالثة  قبل  ا�شتقلتا  منذ  ال�شوفياتي  الحت��اد 
من  كلم   970 طولها  البالغ  حدودهما  م�شاحة  ن�شف  ت��زال 

دون تر�شيم.
والبلدان من�شويان يف منظمة معاهدة الأمن اجلماعي بقيادة 

رو�شيا.
اإنها  وقالت  الت�شعيد  خف�س  على  الدولتني  رو�شيا  وح�شت 

م�شتعدة لإيجاد حل “طويل الأمد” خلالفاتهما احلدودية.
وعام 2021، اأ�شفرت مواجهات غر م�شبوقة بني الطرفني 
عن مقتل 50 �شخ�شا على الأقل واأثارت خماوف من اندلع 

نزاع اأو�شع.

قتيال يف اال�ستباكات بني قرغيز�ستان وطاجيك�ستان   36

•• اإيزيوم-رويرتز

اإي�����زي�����وم  ب����ل����دة  ب����ح����ث �����ش����ك����ان يف 
يف  القتلى  اأقاربهم  عن  الأوكرانية 
تغطيها  قريبة  منطقة  يف  م��ق��ربة 
الأ�����ش����ج����ار ب��ي��ن��م��ا وا����ش���ل���ت ف���رق 
اإنها  ق��ال��وا  م��ا  ا�شتخراج  ال��ط��وارئ 
بعد  عليها  ُعرث  التي  اجلثث  مئات 
طرد القوات الرو�شية من املنطقة.

اأ�شباب وف��اة من يف  ومل حُت��دد بعد 
اكت�شافها  ال��ت��ي مت  امل��ق��ربة،  م��وق��ع 
ال�شكان  ل��ك��ن  امل���ا����ش���ي،  الأ����ش���ب���وع 
حتفه  ل��ق��ي  ب��ع�����ش��ه��م  اإن  ي��ق��ول��ون 
ال�شلطات  وق��ال��ت  ج��وي��ة.  غ���ارة  يف 
واح�����دة على  اإن ج��ث��ة  الأوك���ران���ي���ة 
الأقل كانت مقيدة اليدين وتوجد 

عالمات حبال على الرقبة.
وق�����������ال ال�����رئ�����ي�����������س الأوك���������������راين 
فولودمير زيلين�شكي اإن املحققني 
اكت�شفوا اأدلة جديدة على ا�شتخدام 
اإيزيوم،  يف  املدفونني  مع  التعذيب 
وه����ي واح������دة م���ن اأك�����رث م���ن 20 
الأوكرانية  القوات  ا�شتعادتها  بلدة 
يف منطقة خاركيف يف �شمال �شرق 
ال��ب��الد بعد ت��ق��دم خ��اط��ف يف وقت 

�شابق من ال�شهر.
واأ�شاف زيلين�شكي يف خطاب م�شور 
اأم�س  م�شاء  م��ن  متاأخرة  �شاعة  يف 
على  بالفعل  “ُعرث  ال�شبت  الأول 
اأك����رث م���ن ع�����ش��ر غ���رف ت��ع��ذي��ب يف 
خاركيف  مبنطقة  املحررة  املناطق 

يف مدن وبلدات خمتلفة«.
ممار�شة  ك��ان  “التعذيب  واأ���ش��اف 
هذا  املحتلة.  الأرا���ش��ي  يف  منت�شرة 
م��ا فعله ال��ن��ازي��ون. ه��ذا م��ا يفعله 

)الرو�س(«.
بنف�س  “�شيحا�شبون  وت�����اب�����ع 
الطريقة، �شواء يف �شاحة املعركة اأو 

يف قاعات املحاكم«.
كولي�شنيك  ف��ول��ودمي��ر  واأم�����ش��ك 
اأ�شماء  ت�شم  بعناية  مكتوبة  قائمة 
واأرقاما وهو يقف بني قبور مرقمة 

اأق��ارب قال اإنهم قتلوا يف  بحثا عن 
قبل  �شكني  مبنى  على  جوية  غ��ارة 
اإيزيوم يف  �شقوط  وقت ق�شر من 
اأبريل  ال��رو���ش��ي��ة يف  ال��ق��وات  اأي���دي 

ني�شان.
الرقم  يحمل  �شليب  اأم��ام  وتوقف 
القائمة  من  التحقق  وبعد   .199
ال���ت���ي اأع��ط��ت��ه��ا ل���ه ���ش��رك��ة حملية 
خل��دم��ات ال��دف��ن واجل��ن��ائ��ز قامت 
لفتة  بعناية  ع��ل��ق  ال��ق��ب��ور،  بحفر 
اأقاربه  اأح����د  ا���ش��م  ���ش��غ��رة حت��م��ل 

ويدعى يوري ياكوفينكو.
و174   164 ال��رق��م��ني  اإن  وق���ال 

عن ت�شرر مباين وتعطيل خطوط 
ال���ك���ه���رب���اء ال���ت���ي ت��ب��ق��ي��ه��ا م����ربدة 

واآمنة.
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اأح����د  اإن  ال�����ش��ب��ت  اأم���������س  ال����ذري����ة 
الرئي�شية  الأرب������ع������ة  اخل����ط����وط 
اإ�شالحه  مت  املحطة  يف  للكهرباء 
بالكهرباء  جديد  من  ميدها  وب��داأ 

من ال�شبكة الأوكرانية.
م�شادا  هجوما  اأوكرانيا  �شنت  كما 
ك��ب��را ل���ش��ت��ع��ادة ال�����ش��ي��ط��رة على 
اأرا�����س يف اجل��ن��وب ح��ي��ث ت��اأم��ل اأن 
القوات  اآلف  ح�����ش��ار  م��ن  تتمكن 
ان��ق��ط��ع��ت عنها  ال���ت���ي  ال���رو����ش���ي���ة 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  ع��ل��ى  الإم������دادات 
ال�شيطرة  وا�شتعادة  دن��ي��ربو،  لنهر 
الأوكرانية  املدينة  خر�شون،  على 
ا�شتولت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال���ك���ربى 
كربى  اأ����ش���رار  دون  رو���ش��ي��ا  عليها 

منذ بدء احلرب.
وذكرت وكالة تا�س لالأنباء اأن قوات 
على  النار  اأطلقت  الرو�شية  الأم��ن 
اإجرامية م�شلحة يف  اأف��راد ع�شابة 
و�شط خر�شون يف وقت متاأخر من 

م�شاء اأم�س ال�شبت و”حيدتهم«.
الرو�شية  الإع�����الم  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
اإن تلك  اأم���ن���ي ق��ول��ه  ع���ن م�����ش��در 
تخريب  “جمموعة  ه��ي  الع�شابة 
عن  الإف�������ش���اح  دون  وا�شتطالع” 

املزيد من التفا�شيل.

كانا لزوجة ووالدة قريبه.
واأ������ش�����اف ك��ول��ي�����ش��ن��ي��ك ل���روي���رز 
دون  اأك���ي���ا����س،  يف  اجل���ث���ث  “دفنوا 
توابيت، دون اأي �شيء. مل ُي�شمح يل 
قال  ال��ب��داي��ة.  يف  هنا  اإىل  بالقدوم 
وطلبوا  ملغوم  املكان  اإن  )ال��رو���س( 
منهم  الكثر  هناك  كان  النتظار. 
يف ال��غ��اب��ة، ل��ذل��ك ك��ان م��ن املخيف 

احل�شور اإىل هنا«.

اإنكار من مو�سكو
على  تعليق  مو�شكو  عن  ي�شدر  مل 
اك��ت�����ش��اف امل���ق���اب���ر. وت��ن��ك��ر م����رارا 

اأ�شلحة  مثل  تقليدية  غر  و�شائل 
نووية �شغرة اأو اأ�شلحة كيماوية.

 60( ب���رن���ام���ج  م����ع  م���ق���اب���ل���ة  ويف 
دق���ي���ق���ة( ن�������ش���رت حم���ط���ة )����ش���ي.

اأم�س  م��ن��ه��ا  م��ق��ت��ط��ف  ب������ي.اإ�������س( 
الأمريكي  الرئي�س  �شئل  ال�شبت، 
اإن  �شيقوله لبوتني  بايدن عما  جو 
م��ث��ل تلك  ا���ش��ت��ع��م��ال  ك���ان يفكر يف 
“ل تفعل  الأ���ش��ل��ح��ة، ف��رد ب��ال��ق��ول 
ل تفعل ل تفعل. هذا �شيغر وجه 
احل��رب بطريقة مل يكن لها مثيل 

منذ احلرب العاملية الثانية«.
وقال اجلي�س الربيطاين الأحد اإن 
نطاق  الأرج���ح  على  و�شعت  رو�شيا 
يف  ل�شربها  ا�شتعدت  ال��ت��ي  امل��واق��ع 
ا�شتهداف  ي�����ش��م��ل  مب���ا  اأوك���ران���ي���ا، 
م����واق����ع ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���دن���ي���ة، يف 
ت��ه��دف لإ���ش��ع��اف معنويات  خ��ط��وة 

�شعب وحكومة اأوكرانيا.
اأوكرانيا  يف  م��ن��اط��ق  ح��ك��ام  وذك����ر 
مدنيني  خم�شة  اأن  الأح����د  ال��ي��وم 
رو����ش���ي���ة على  ه���ج���م���ات  ق���ت���ل���وا يف 
ال�شابق  اليوم  منطقة دونيت�شك يف 
البنايات  من  العديد  ت�شررت  كما 
اأنابيب  املرتفعة وخطوط  اخلا�شة 
الغاز وخطوط الكهرباء يف �شربات 

رو�شية يف منطقة نيكوبول.
كما حذر بع�س املحللني الع�شكريني 
من اأن مو�شكو قد تت�شبب يف حادث 
نووي يف حمطة زابوريجيا النووية، 
وهي الأكرب يف اأوروبا، والتي تخ�شع 

حاليا ل�شيطرة رو�شيا.
وتبادلت رو�شيا واأوكرانيا التهامات 
اأ�شفر  مما  املحطة  حميط  بق�شف 

اأو  احل��������رب  يف  ف���ظ���ائ���ع  ارت������ك������اب 
ا�شتهداف مدنيني.

املتحالفة  الإدارة  رئ��ي�����س  وات���ه���م 
املنطقة  ت���رك���ت  ال���ت���ي  رو����ش���ي���ا  م���ع 
الأوك���ران���ي���ني بتلفيق  ال�����ش��ه��ر  ه���ذا 
وقال  اإي��زي��وم.  مدينة  يف  الفظائع 
رو�شيا- ملحطة  جانت�شيف  فيتايل 

“مل  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة   24
اأ�شمع اأي �شيء عن عمليات دفن«.

ومل يرد الرئي�س الرو�شي فالدمير 
بوتني على التهامات لكنه قلل من 
امل�شاد  الأوك����راين  الهجوم  اأهمية 
ال�شريع و�شور الغزو الرو�شي على 

اأنه خطوة �شرورية ملنع ما قال اإنها 
موؤامرة غربية لتفكيك رو�شيا.

وق�������ال ب����وت����ني وه�����و ي��ب��ت�����ش��م يوم 
�شنغهاي  ملنظمة  قمة  بعد  اجلمعة 
باأوزبك�شتان  �شمرقند  يف  للتعاون 
�شنت  اأن��ه��ا  اأعلنت  كييف  “�شلطات 
م�شاد...  ه���ج���وم  ع��م��ل��ي��ة  وت��ن��ف��ذ 
�شيتطور  كيف  ن��رى  دع��ون��ا  ح�شنا، 

الأمر وكيف �شينتهي«.
اأن مو�شكو �شرد  وحذر بوتني من 
بقوة اأكرب اإذا تعر�شت قواتها ملزيد 
م��ن ال�����ش��غ��وط، مم��ا اأث����ار خماوف 
اأن��ه قد ي�شتخدم يف مرحلة ما  من 

اأن نرى اآل وند�شور يغّرون طريقة 
�شارية �شمحت لهم باحلفاظ على 
التي  امل���راث  نقل  عمليات  �شرّية 
تقدر بنحو 200 مليون منذ قرن 

تقريًبا ...
   وهكذا يبداأ ت�شارلز الثالث عهده 
برثوة طائلة: لقد كان ا�شال على 
ث��روة �شخ�شية تقدر مب��ا ل  راأ����س 

يقل عن 100 مليون يورو، لذلك 
خم�س  اخلا�شة  كا�شته  �شي�شاعف 
... لكنها  وال��دت��ه  م���رات مب���راث 
بع�س  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  تبقى 
ال��������رثوات امل��ل��ك��ي��ة ال����ك����ربى مثل 
اأو  م��ل��ي��اًرا(  ب��رون��اي )20  �شلطان 

ملك تايالند )30 ملياًرا(.
عن لو بوان

من  قانونية  اأوام���ر  على  وند�شور 
اأحكام  ب���اأن  العليا  املحكمة  ق�شاة 
ال��و���ش��ي��ة ت��ظ��ل ���ش��ري��ة ب��ع��د وف���اة 
دون  بها،  ن��ددت  ممار�شة  اأقاربهم. 
التي  الغارديان،  �شحيفة  ج��دوى، 
اأي  مثل  املالكة،  العائلة  اأن  تعتقد 
�شخ�س اآخر، يجب اأن تكون �شفافة 
لتفادي اأي حتّيل. لكن من ال�شعب 

•• الفجر -خرية ال�سيباين
ي��ح�����ش��ل ملك  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن     
اإجن��ل��را اجل��دي��د على اأك���رب جزء 
ال�شخ�شية  وال����دت����ه  ث������روة  م����ن 
ي��ورو، بدون  425 مليون  البالغة 

�شريبة املراث.
   خلف الأبهة، امليداليات الذهبية 
بتوديع  حتيط  ال��ت��ي  وال��ت��ك��رمي��ات 
احلركات  ف���اإن  الثانية،  اإل��ي��زاب��ي��ث 
املالية، ب�شكل اأكرث �شرية، �شت�شمح 
اأ�شا�شيات  على  باحلفاظ  لل�شاللة 
مليون   425 اأي   ... الأ���ش��رة  كنز 
ال�شخ�شية  ال��������رثوة  م����ن  ي�������ورو 
للملكة، والتي �شتعود بن�شبة كبرة 
ت�شارلز  امل��ل��ك  الأك�����رب،  اب��ن��ه��ا  اإىل 
ال����ث����ال����ث، وب����ال����ت����ايل جت���ن���ب دفع 
التحويالت  لن  امل����راث  �شريبة 

اإىل م��ل��ك م��ع��ف��اة من  م���ن م��ل��ك 
ال�����ش��رائ��ب.     تغطي ه��ذه املبالغ 
امل��م��ت��ل��ك��ات اخل��ا���ش��ة ل��ل��ت��اج، وهي 
و�شاندرينجهام  ب���امل���ورال  ق�����ش��ور 
ي�����ورو  م����ل����ي����ون   150 )ب���ق���ي���م���ة 
ب��ي��ن��ه��م��ا(، وجم��م��وع��ة رائ���ع���ة من 
يف  ب���داأت  التي  الربيدية  الطوابع 
)اأكرث  اخلام�س  ج��ورج  امللك  عهد 
من 100 مليون يورو( ، واأحجار 
عن  ورثتها  بثمن  تقدر  ل  كرمية 
 - الأم  وامللكة  م���اري  امللكة  ط��ري��ق 
والدة اإليزابيث متتلك ب�شكل خا�س 
جم��م��وع��ة م��ن بي�س ف��اب��رج��ي��ه - 
وخيول   ، الفنانني  لكبار  ولوحات 
اأ����ش���ي���ل���ة، وحم���ف���ظ���ة اأ����ش���ه���م غر 
اإليها  الإ���ش��ارة  متت  للغاية  �شفافة 
“براداي�س بيرب�س”  خالل ق�شية 
اكت�شاف  مت  عندما   ،  2017 ع��ام 

اأن من يتولون ادارة الرثوة امللكية 
ق��د اخ��ف��وا ج����زًء م��ن الأ����ش���ول يف 
ج��زر ك��امي��ان وب��رم��ودا ... وجتدر 
تراًثا  ا  اأي�شً هناك  اأن  اىل  الإ���ش��ارة 
وطنًيا كاماًل غر قابل للت�شرف ، 
باكنغهام وويند�شور وجواهر  مثل 
التاج والأعمال الفنية التي يتمتع 
على  لي�شت  ول��ك��ن��ه��ا   ، امل��ل��وك  ب��ه��ا 

ملكهم اخلا�س.
املقتنيات،  ه���ذه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
كان للملكة اأموالها اخلا�شة، اأرباح 
دوق���ي���ة لن��ك�����ش��ر، وت�����ش��م مئات 
التجارية  وامل��م��ت��ل��ك��ات  ال���ع���ق���ارات 
الأرا�����ش����ي  م����ن  الأف�����دن�����ة  واآلف 
الزراعية. مداخيل كل هذا حوايل 
املا�شي،  ال��ع��ام  ي����ورو  م��ل��ي��ون   28
الثانية  لإل���ي���زاب���ي���ث  ���ش��م��ح  مم����ا 
نهاية  وا�شتكمال  ق�شورها،  بتعّهد 

ال�����ش��ه��ر لأح��ب��ائ��ه��ا و���ش��م��ان عدد 
التي  الر�شمية  النفقات  معني من 
الذي  ال�شنوي  ال��ب��دل  يغطيها  ل 
امللكية  امل��ن��ح��ة  ال����دول����ة،  ت��دف��ع��ه 
ال�شهرة. هذه امل�شاعدة الر�شمية، 
التي ت�شمح للملك ب�شمان اأ�شلوب 
ح��ي��ات��ه، ي��ت��م مت��وي��ل��ه��ا م���ن اأرب����اح 
الراث التاريخي للتاج الربيطاين 
الذي تديره الدولة مبا�شرة مبا يف 
ذلك حمفظة �شخمة من الأرا�شي 

والعقارات.

ب�سعة ماليني لأندرو
الأحكام  معرفة  امل�شتحيل  م��ن     
التي و�شعتها امللكة على مراثها. 
بحق  ت��ع��ود  لنك�شر  دوق��ي��ة  ل��ك��ن 
الأكرب  ابنها  اأي  اجل��دي��د،  احلاكم 
�شي�شتفيد  ال��ذي  ال��ث��ال��ث،  ت�شارلز 

عن  يتنازل  بينما  ي�شاء،  كما  منها 
 26( به  اخلا�شة  كورنوال  دوقية 
الأكرب  لب��ن��ه  �شنوي(  رب��ح  مليون 
وي��ل��ي��ام، ال����ذي اأ���ش��ب��ح اأم����ر ويلز 
املراث  لغالبية  بالن�شبة  اجلديد. 
اخل����ا�����س )ال���ق�������ش���ور وال���ط���واب���ع 
واجل���واه���ر والأ����ش���ه���م(، مي��ك��ن اأن 
الواقع  يف  �شيذهب  اأن���ه  ن��ف��ر���س 
يتعني  ك��ان  ل��و  حتى  ت�شارلز،  اإىل 
ع��ل��ى امل��ل��ك��ة ت���رك ب�����ش��ع��ة ماليني 
لأط��ف��ال��ه��ا ال��ث��الث��ة الآخ���ري���ن، اآن 
ال���ذي  اأن�������درو،  وخ��ا���ش��ة  واإدوارد 
خطرة  مالية  م�شاكل  من  يعاين 
... ول��ك��ن يف ه��ذه احل��ال��ة، كونهم 
�شيتحّتم  ل��ل��ع��ر���س،  ورث����اء  ل��ي�����ش��وا 

عليهم دفع �شريبة املراث.
   ل �شك انه لن ُيعرف اأي �شيء عن 
عمليات النقل هذه، فقد ح�شل اآل 

ال��ك��اظ��م��ي: ال��ع��راق 
االأزم��ات  باأ�سعب  مي��ّر 
2003 ع����ام  ب��ع��د 

•• بغداد-وكاالت

العراقية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ق����ال 
العام  القائد  الكاظمي،  م�شطفى 
ب����الده متّر  اإن  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ت��ك��ون من  “قد  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب���اأزم���ة 
اأ�شعب الأزمات بعد عام  2003”، 
م�شراً اإىل اأن لديهم اأمل وعزمية 
لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة.

وق���ال ال��ك��اظ��م��ي، يف ب��ي��ان �شحايف 
اأربعينية  بعد انتهاء مرا�شم اأحياء 
�شعبنا  على  نخفي  :”ل  احل�شني 
�شيا�شية قد  باأزمة  العراق ميّر  اأن 
ت��ك��ون م���ن اأ���ش��ع��ب الأزم�������ات بعد 
2003، ولكن لدينا اأمل وعزمية 
الأزمة  لإيجاد حلول لتجاوز هذه 
من اأجل العبور وامل�شي نحو عراق 

اآمن وم�شتقر«.
القوى  جلميع  “ندائي  واأ���ش��اف: 
ال�شيا�شية دعونا ن�شتلهم من هذه 
ن�شع  واأن  الأرب��ع��ي��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
العراق والعراقيني يف ن�شب اأعيننا 
، العراق والعراقيون ي�شتحقون اأن 
ن�شحي من اأجلهم،  العراق اأمانة 

يف اأعناق اجلميع«.
العراقيون  اأح���ي���ا  “لقد  وذك������ر: 
الإمام  اأربعينية  ذك��رى  و�شيوفهم 
ر�شالة  العراقيون  واأر�شل  احل�شني 
معاين ال�شرب والفداء والت�شحية 
وق�����دم�����وا  �������ش������وره������ا،  اأروع  يف 
ال�شيافة  ك���رم  يف  درو����ش���اً  ل��ل��ع��امل 

وال�شجاعة«.
ا�شتقبل  “العراق  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�����������زوار يف ه����ذه  امل�����الي�����ني م�����ن 
ولكن  ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال�����ظ�����روف 
اأن  امل�شوؤولية  ق��در  على  ا�شتطعنا 

نقدم اأق�شى ما ميكن تقدميه«.

  املئات دفنوا يف موقع مبنطقة اأحراج قرب اإيزيوم      

 االأوكرانيون يبحثون عن ذويهم مبقربة يف اإيزيوم 
زيلين�سكي: اأدلة جديدة على عمليات تعذيب يف موقع الدفن

معفى من دفع ال�سرائب عليه:

اإرث اإليزابيث الثانية: �ستمطر ذهبا على ت�سارلز الثالث...!
من امل�ستحيل معرفة الأحكام التي و�سعتها امللكة على مرياثها

اجلزء الأكرب من ثروة والدته ال�شخ�شية �شيعود اىل ملك اإجنلرا اجلديد

على وقع اخلالف بني قوى الإطار التن�سيقي

اأزمة العراق ال�سيا�سية.. مبادرة جديدة من 3 نقاط
•• بغداد-وكاالت

ت�شكيل  ب�شاأن  ال�شيا�شي،  احل���راك  ا�شتئناف  العراقية،  الأو���ش��اط  ترقب 
احلكومة اجلديدة، على وقع اخلالف بني قوى الإطار التن�شيقي، وزعيم 
للتوجه  امل�شتوى  رفيع  وفد  ي�شتعد  فيما  ال�شدر،  ال�شدري مقتدى  التيار 
العراق  اأزم��ة  مبادرة جديدة حلل  الأخ��ر، حامال معه  للقاء  النجف  اإىل 

ال�شيا�شية.
تلك  ان�شغال  ب�شبب  ال��ع��راق  يف  �شيا�شيا  ه���دوءا  املا�شية،  ال��ف��رة  و�شهدت 
الأطراف بذكرى اأربعينية، لكن قوى الإطار التن�شيقي، اأعلنت عزمها عقد 
جل�شة ملجل�س النواب، يف م�شعى جل�س نب�س مقتدى ال�شدر، زعيم التيار 

ال�شدري، الراف�س لأي جل�شة.

وفد تفاو�سي
“�شكاي  ال�شيا�شي، ملوقع  ب�شاأن طبيعة احل��راك  ب��دوره، ذكر م�شدر مطلع 
هادي  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�شيا�شية،  ال��ق��وى  خمتلف  م��ن  وف���دا  اأن  عربية”  ن��ي��وز 

العامري، ي�شتعد لزيارة ال�شدر.
اإقليم كرد�شتان نيجرفان بارزاين، ورئي�س حتالف  - الوفد �شي�شم رئي�س 

ال�شيادة خمي�س اخلنجر، بالإ�شافة اإىل العامري.
ال�������ش���در، وه����ي ح���ل الربملان،  ���ش��ت�����ش��م��ن م��ط��ال��ب  امل����ب����ادرة اجل����دي����دة،   -
والنتخابات املبكرة، مع اإمكانية ت�شكيل حكومة مبوا�شفات مقبولة، لإدارة 

تلك النتخابات.

ا�شتبدال  اإمكانية  عن  التن�شيقي،  ق��ادة  ُي�شئل  وعندما  ق��وة.  من  اأوت��ي  ما 
اأ�شا�شي  ال�شوداين، فاإن جوابهم ياأتي بالنفي القاطع، وهذا ل يعود ب�شكل 
اإىل الثبات على املوقف، واإمن��ا لإمي��ان قوى الإط��ار ب�شعوبة التوافق على 
مر�شح اآخر، يف داخلها، خا�شة مع وجود روؤو�س طاحمة نحو املن�شب، مثل 

حيدر العبادي، وقا�شم الأعرجي، واآخرين.
�شياع  تر�شيح حممد  اإبقاء  تاأكيده على  التن�شيقي، اجلمعة،  الإط��ار  وجدد 
لرئا�شة احلكومة اجلديدة، قائماً، موؤكداً عدم طرحه اأي خمطط ل�شتبدال 

�شياع يف الوقت الراهن.
“اأمر  اإن  النائب عن الإط��ار عارف احلمامي يف ت�شريح �شحفي:  وق���������ال 
ت�ش�����كيل احلكومة اجلديدة برئا�ش�������ة حممد �شياع ال�شوداين ح�شم باتفاق 
هذا  ع��ن  ت��راج��ع  ول  العراقي�����ة  ال�ش���يا�ش�����ية  الق��������وى  جميع  وتواف�����ق 

الأمر«.
ت�شكيل  ح�شم  �شيتم  الأرب��ع��ني  زي���ارة  مرا�شيم  ان��ت��ه��اء  “بعد  اأن���ه  واأ���ش��اف 
احلكومة اجلديدة خ�شو�شا اأن مر�شح الإطار لرئا�شة الوزراء مدعوم من 

قبل الأغلبية الربملانية«.

- بوادر اإيجابية من قبل قادة التيار ال�شدري، ب�شاأن تلك املبادرة، على اأن 
ت�شمن تنفيذ جميع املطالب التي نادى بها ال�شدر.

اإذا  احل��وار،  طاولة  على  مطروح  ال�شوداين،  �شياع  حممد  املر�شح  �شحب   -
ا�شرط ال�شدر ذلك، مع تر�شيح �شخ�شية حتظى بثقة ال�شدر قبل ال�شدر، 

اأو التجديد لرئي�س الوزراء احلايل، م�شطفى الكاظمي.
- ال�شدر اأيقن ا�شتحالة تنفيذ م�شروعه الرامي اإىل ت�شكيل حكومة اأغلبية 
وطنية هذه الدورة النتخابية، لذلك هو موؤمن ب�شرورة املحاولة لحقاً، 

بعد اإجراء النتخابات.
باإجماع  يحظى  �شيعي  مر�شح  اأي  تعار�س  ل  وال��ك��ردي��ة  ال�شنية  ال��ق��وى   -

الإطار التن�شيقي والتيار ال�شدري.

اإ�سرار الإطار
ول تتوقع اأو�شاط �شيا�شية، اأن يقبل ال�شدر، بحكومة ي�شكلها حممد �شياع 
التن�شيقي،  الإط��ار  اإم�شاء حكومة  عام على  ب�شكل  وافق  ما  اإذا  ال�شوداين، 
وهو ما يجعل الإطار يف اأزمة اأخرى، حتا�شاها خالل الفرة املا�شية، بكل 

 تر�شيحات جديدة من جهته، اأكد اخلبر يف ال�شاأن العراقي، غالب الدعمي، 
الإطار  ق��وى  داخ��ل  وب��ق��وة  م��ط��روح  ال�����ش��وداين،  �شياع  “املر�شح حممد  اأن 
ب�شخ�شية  ل�شتبداله  احتمالية  فهناك  ذل��ك،  رغ��م  على  لكن  التن�شيقي، 
حتظى بقبول التيار ال�شدري، يف حال قرر ال�شدر، القبول بتمرير حكومة 

الإطار ب�شكل عام، وهذا مرهون اأي�شاً بطبيعة املفاو�شات«.
“الإطار  اأن  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  الدعمي  واأ���ش��اف 
النهاية،  يف  لكن  ال�شدر،  اإ���ش��رار  ملواجهة  اأخ���رى،  تكتيكات  اإىل  يلجاأ  ق��د 
ال�شوداين، خا�شعة للحوارات والتفاهمات، ولي�س كما  فاإن م�شاألة تر�شيح 

يتحدث قادة الإطار«.
اأ�شماء  بتناول  التن�شيقي،  الإط��ار  ال�شيا�شية داخل  القوى  ب��داأت  اأي��ام  ومنذ 
بعام  مدتها  واملقدر  املقبلة،  احلكومة  لرئا�شة  ال�شوداين،  غر  مر�شحني، 

واحد، لالإ�شراف على اإجراء النتخابات املبكرة، وحل الن�شداد ال�شيا�شي.
ال�شدر،  م��ع  ع��ل��ى ع��الق��ات ت�شاحلية  امل��ط��روح��ة، ه��ي  الأ���ش��م��اء  وج��م��ي��ع 
حيدر  الأ���ش��ب��ق  ال����وزراء  ورئي�س  ال��ع��ي��داين،  اأ�شعد  الب�شرة،  حمافظ  مثل 
العبادي،وحمافظ النجف الأ�شبق عدنان الزريف، ف�شاًل عن قا�شم الأعرجي 

واآخرين.
لكن ورغم ا�شتعداد الوفد التفاو�شي للذهاب اإىل النجف فاإن موقف ال�شدر، 
الكرد�شتاين،  الدميقراطي  احل��زب  حلفائه  اإع���الن  بعد  غام�شاً،  زال  م��ا 
وحتالف ال�شيادة، رغبتهم بت�شكيل حكومة جديدة، وهو موقف قوى الإطار 
امل�شار،  هذا  رف�شه  واإع��الن  اجلميع  مفاجاأة  اإمكانية  يعني  ما  التن�شيقي، 

والعودة جمدداً اإىل ال�شارع.
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حتليل اخباري

�سمتان متيزان �سخ�سيته: 
ثباته يف احلب وم�ساره الفكري

معاٍد للحداثة، ولكنه
 رائد يف جمال البيئة

توىل ت�سارلز الثالث العر�س 
يف وق�ت معق��د وم�سط��رب 

اأولويتان ميكن اأن تطبعا فرتة حكمه

اململكة املتحدة: ت�سارلز الثالث، االأ�سعب يبداأ االآن...!
•• الفجر -مايكل فور 
ترجمة خرية ال�سيباين

   عندما توفيت والدتــــــه اإليزابيث الثانية م�ساء 8 
امللك  ت�ســــــارلز  الأمري  اأ�سبـــــح   ،2022 �ســـــبتمرب 
اململكـة  يف  اجلميـــــــع،  ويت�سـاءل  الثالث،  ت�سارلز 

املتحـــدة كمـــا يف اخلـــارج، كيف �ســـيكون عهـــده؟
   هذا الرجل اخلرّي، مل يحَظ ب�سعبية كبرية، خا�سة 
اإذا قارناه باأّمه، التي كانت مو�سع تقدير بالإجماع، 
يف  الكبرية  ال�سامتـة  العمـــق  يف  كانت  اأنهــــا  مــع 

اململكة. 
يف  الطيبة  متنياتها  عن  املتلفزة  ر�سائلها  با�ستثناء 

عيد امليالد، والتي كانت مزينة دائًما بلم�سة �سغرية 
من التدّين، مل تخاطب رعاياها �سوى خم�ص مرات يف 

�سبعني عاًما من حكمها.
 ل اأحد كان يعرف حًقا ما كانت تفكر فيه، با�ستثناء 
الأوىل:  قاعدتني.  احرتمت  لأنها  منها،  املقربني 
تتعلق  والثانية  اأبًدا”،  ت�سرح  ول  اأبــًدا،  ت�سكو  “ل 

بالتقاليد: على امللك األ يتحدث يف ال�سيا�سة.
   تكّون ت�سارلز الثالث منذ �سن مبكرة لي�سبح ملًكا، 

وكان لديه الوقت للتفكري يف م�ستقبله. 
جيًدا  اأجنليكانًيا  مدافعــــــًا  يكون  بــاأن  وعـــــد 
املعتقـــدات  على  منفتًحا  يظل  بينما  الإميـــان  عن 

الأخرى.

خالفة والدته حمل ثقيلت�شارلز الثالث كيف �شيكون عهده؟

باإخال�س  “اخلدمة  ب���  وت��ع��ّه��د   
اأنه  �شك  ل  وحمبة”.  واح����رام 
انه  املوؤكد،  ولكن  بوعوده،  �شيفي 
والدته،  من  ثرثرة  اأكرث  �شيكون 

ا. واأكرث عاطفية اأي�شً

تق�ّسف العر�ص
  اعتقد الكثرون اأن ت�شارلز لن 
ي��ك��ون م��ل��ًك��ا اأب�����ًدا. مل ي��ك��ن لديه 
ما  خ��الل  الكربياء  ول  احل�شور 
اأعلنت  التي  ويلز”  “حرب  �شمي 
انف�شاله  كبر  اإعالمي  ب�شجيج 
وط��الق��ه م��ن دي��ان��ا. وع��ن��د موت 
هذه الخرة، اكت�شف ت�شارلز اأن 
�شوؤال.  مو�شع  كملك  م�شتقبله 
ان�شحابه  دار احلديث حينها عن 
املحبوب من  ويليام،  ابنه  ل�شالح 
قبل الإجنليز. لكن هذا يعني اأن 
ن��ظ��ام ملكي  ي��وج��د  اأن���ه ل  نن�شى 
مي�����س ق��واع��د اخل���الف���ة، ك��م��ا مّت 
ت�شارلز،  �شاأن  من  التقليل  اي�شا 
ال��رج��ل ال��ع��ن��ي��د وال��ث��اب��ت، الذي 
م�������ش���ره خالفة  ع��ل��ي��ه  ف���ر����س 

والدته، وان يكون جديرا بها.
  ت���وىل ت�����ش��ارل��ز ال��ث��ال��ث العر�س 
يف وق���ت معقد وم�����ش��ط��رب، بني 
خروج بوري�س جون�شون وو�شول 
داون���ي���ن���غ   10 يف  ت�����رو������س  ل���ي���ز 
�شريت، يف حني اأن اململكة تفقر 
وتراجع  الت�شخم،  �شربات  حتت 

اجلنيه، وعواقب الربيك�شيت.
اأولويتني  اإدارة  عليه  �شيكون     
حكمه:  ف���رة  ت��ط��ب��ع��ا  اأن  مي��ك��ن 
جديد  تق�شف  اإظهار  هي  الأوىل 
ل��ن��ظ��ام م��ل��ك��ي م��ب��ّذر ح��ت��ى الآن، 
ال�شرائية  ال����ق����درة  اأن  ح���ني  يف 
النهيار.  يف  اآخ��ذة  للربيطانيني 
�شيهز ت�شارلز الثالث “ال�شركة”، 
اللقب الذي اأطلقه والده فيليب 
ع��ل��ى ال��ب��الط امل��ل��ك��ي، م��ن خالل 
واملحيط  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ي��د  ت��ق��ل��ي��ل 

امللكي.
ن��ظ��اًم��ا ملكًيا  ت�����ش��ارل��ز  ي��ري��د     

 .2010 ع����ام  ُن�����ش��ر  ه����ارم����وين، 
يغني ت�شارلز فيه تناغم الطبيعة 
“قواعد  ك��ت��ب،  ي��ق��دم، كما  ال���ذي 
النباتات  يف  يجدها  وجغرافيا”. 

اأو املو�شيقى اأو العمارة الدينية.
اأ�شبح مهتًما  ال��وق��ت،     يف نف�س 
والتي  )ال��ك��ل��ي��ان��ي��ة(،  ب��ال��ه��ول��ي��زم 
ع���ّرف���ه���ا ج�����ان ���ش��م��وت�����س، عامل 
ال����وزراء ال�شابق  ال��ن��ب��ات ورئ��ي�����س 
“امليل  ب��اأن��ه��ا  اأف��ري��ق��ي،  اجل��ن��وب 
كليات  ت��ك��وي��ن  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ة  يف 
اأجزائها”.  جم���م���وع  م���ن  اأك�����رب 
ث��م ق���راأ الأم����ر ك���ارل جو�شتاف 
ي��وجن، رائ��د “علم عمق النف�س” 
اجلماعي”.  “الوعي  وم��ف��ه��وم 
باخت�شار، نحن معه بعيدون عن 

ديكارت اأو روح التنوير. 
لكن من خالل هذه البدع، يظل 
الن�شجام. مل  قائًما على  النظام 
ع�شوًيا،  م��زارًع��ا  ت�شارلز  ي�شبح 
ديانات  يحب  اأجنليكانًيا  واأم���ًرا 
الآخ�������ري�������ن، وحم�����ًب�����ا ل�����الأدوي�����ة 
�شر�ًشا  ون�����اق�����ًدا  “البديلة”، 
احلديثة،  امل��ع��م��اري��ة  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة 
وف���اع���ل خ���ر ك���ب���ر، ع���ن طريق 

ال�شدفة.
   انه الآن طليعي عجوز يف جمال 
القت�شاد  ع��ن  وم��داف��ع  ال��ب��ي��ئ��ة، 
الدائري، ومقاتل �شد تغّر املناخ. 
البيئة،  حماية  دع���اة  ي�شحر  اإن���ه 
 ،2020 عام  دافو�س،  وُيظهر يف 
حتى  ثونربغ  غريتا  مع  تعاطفه 
تبت�شم.  ج��ع��ل��ه��ا  م���ن  اأن����ه مت��ك��ن 
الأطباء  غ�شب  يثر  املقابل،  يف 
املعماريني  امل��ه��ن��د���ش��ني  و���ش��خ��ط 
لكننا  ك���ه���اٍو...  يعاملونه  ال��ذي��ن 
يعرف  ت�شارلز  اأب����ًدا  ن�شمع  ل��ن 

بخطاأ.
يف  ال��ث��ال��ث  ت�����ش��ارل��ز  �شي�شتمر     
يظل  اأن  و�شيحاول  كاميال،  حب 
�شديًقا لأبنائه وم�شّليا لأحفاده. 
للحداثة،  م��ع��اد  دائ���ًم���ا  و���ش��ي��ظ��ل 
البيئة،  جمال  يف  ع�شره  ال�شابق 
ملًكا  ليكون  ط��رق  عن  و�شيبحث 
وعاطفًيا  ومنفتًحا  وج���اًدا  جيًدا 

يخدم رعاياه، كما وعد.

وكيت  ووي��ل��ي��ام  وك��ام��ي��ال  ي�شمه 
واأط��ف��ال��ه��م��ا ف���ق���ط. وم����ع ذلك، 
�شمل  مل  اأه����م����ي����ة  ع�����ن  حت������دث 
امللكة.  وف���اة  مواجهة  يف  الأ���ش��رة 
�شر�شمها  التي  احل��دود  و�شرنى 
ويند�شور  ب��اآل  يتعلق  فيما  امللك 

الخرين.
   حتى لو اأعلن ا�شتطالع يوغوف 
باملائة   27 اأن   ،2022 مايو  يف 
يوؤيدون  الربيطانيني  من  فقط 
ن��ه��اي��ة ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي، ف��ه��و مع 
ذل�������ك ه���������س وم�������ش���ت���ق���ب���ل���ه غر 
اأخرى من  موؤكد. وُتظهر درا�شة 
 2019 ع��ام  ُن�شرت  املعهد  نف�س 
بني  بامللكية  ا  منخف�شً اهتماًما 
الذين  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  ال�����ش��ب��اب 
و24   18 بني  اأعمارهم  ت��راوح 
ب��امل��ائ��ة منهم   41 ف��ق��ط  ع���اًم���ا. 
يريدون الحتفاظ بها. الآخرون 

غر مبالني.
   ل��ك��ن ا���ش��ت��ع��ادة ال�����ش��ب��اب لي�شت 
ت�شارلز  ع��م��ل  ل��ق��د  م�����ش��ت��ب��ع��دة. 
دائ��ًم��ا ب��ج��د م��ن اأج��ل��ه��م، خا�شًة 
ذلك  لقد فعل  ح��رم��اًن��ا.  الأك���رث 
اخلرية  م��ن��ظ��م��ت��ه  خ�����الل  م����ن 
من  العديد  يف  ا  اأي�شً تنمو  التي 

دول الكومنولث.
 ق����ام ت�����ش��ارل��ز ب��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا عام 
لإنقاذ  م��ك��ر���ش��ة  وه����ي   ،1976
املدر�شة،  غ���ادروا  ال��ذي��ن  ال�شباب 
وم�����ش��اع��دة ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
عمل اأو اإن�شاء اأعمالهم التجارية 
كل   ، امل���ت���و����ش���ط  يف  اخل����ا�����ش����ة. 
يف  الأم���ر  �شندوق  ي�شاهم  ع��ام، 
اأو التدريب  التعليم  اأو  التوظيف 
�شاب  مليون  من  يقرب  ملا  املهني 
ان يوفق  ب��ري��ط��اين. رمب��ا ميكن 

و�شي�شطر  واجل�����م�����ه�����وري�����ني. 
اإىل القلق ب�شاأنه،  ت�شارلز الثالث 

لكن دون الهتمام به.
   ل���ش��ت��ب��اق م���ا ق���د ن��ت��وق��ع��ه من 
ع��ه��د ت�����ش��ارل��ز ال��ث��ال��ث، ي��ج��ب اأن 
نذكر �شمتني متّيزان �شخ�شيته: 
الفكري  وم�شاره  احل��ب  يف  ثباته 
احلد�شي، ولكن غر الديكارتي. 
كاميال  ح����ب  يف  ت�������ش���ارل���ز  وق�����ع 

عندما كان �شغًرا. 
وب���ع���د وف�����اة دي����ان����ا، ك���ان���ت لديه 
اأول��وي��ت��ان، رع��اي��ة اأب��ن��ائ��ه واإع���ادة 

تثبيت كاميال علًنا يف حياته.
ع�شر  م���ن���ه  الأم���������ر  ا����ش���ت���غ���رق   
اأخًرا،  امللكة  ا�شت�شلمت  �شنوات. 
وب���ال ���ش��ك م��ت��اأث��رة ب��ال��ك��ث��ر من 
الذي  بالزواج،  و�شمحت  املثابرة، 
عام  ت��ك��ت��م  ب���ه يف  الح���ت���ف���ال  مت 
2005، م��ع ه��اري ووي��ل��ي��ام اإىل 
الذي  الأم��ر،  العرو�شني.  جانب 
ل�شنوات،  ومهزوما  مهموما  كان 
و�شحوًكا  ���ش��ع��ي��ًدا  رج���اًل  اأ���ش��ب��ح 
كاميال،  وظ���ه���رت  اأخ������رى.  م���رة 
دافئة  �شخ�شية  ت�شارلز،  ذراع  يف 
امللكة يف  وفّعالة ومبهجة، وحتى 

الأخر اأحّبتها.

ت�سارلز الثالث
 مناه�ص للحداثة

   بعد درا�شته وتدريبه الع�شكري، 
ت�شارلز،   ،1977 ع����ام  ح����وايل 
والنطوائي،  اخل���ج���ول  ال�����ش��اب 
على  يعتمد  ن��ف�����ش��ه.  ع��ن  ي��ب��ح��ث 
نحو  لتوجيهه  وم�شاعره  حد�شه 
اأف�شل لذاته. و�شيوؤدي هذا  فهم 
امل�شعى اإىل نظام متما�شك ولكنه 
ُيناق�س، والذي عرّب عنه يف كتاب، 

ا�شتفتاء جديد على  اإج��راء  فكرة 
نت�شاءل  اأن  ومي��ك��ن  ا�شتقاللها، 
اإليزابيث،  امل��ل��ك��ة  اخ���ت���ارت  مل����اذا 
م�����ش��ت�����ش��ع��رة ن��ه��اي��ة ح��ي��ات��ه��ا، اأن 
الأ�شكتلندي  ق�شرها  يف  ت��رح��ل 
�شخ�شًيا  �شبًبا  ك��ان  ب��امل��ورال. هل 
اأم اإ�شارة للتذكر باأن التاج يبقى 
لعلها  باإ�شكتلندا؟  ج��ًدا  مرتبًطا 
ال�شيا�شية  ال���ش��ارة  �شتكون  ه��ذه 

الأخرة لإليزابيث.

من  الرغم  على  الثالث،  ت�شارلز 
عمره، ولكن بف�شل ما�شيه، بني 

ال�شباب والنظام امللكي.

�سبح اململكة املفككة
ال����ث����اين  ال����ت����ح����دي  ����ش���ي���ك���ون     
مملكة  توحيد  اإع��ادة  هو  للملك، 
اأحيت  داخلها.  النق�شام  يتزايد 
البقاء  اأرادت  ال��ت��ي  ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا، 
يف الحت�����اد الأوروب���������ي، م���وؤخ���ًرا 

ال�شالم،  بناء  يف  رغبتها  لإظ��ه��ار 
و�شافحت القائد ال�شابق للجي�س 
الأي��رل��ن��دي، مارتن  اجل��م��ه��وري 
ماكجيني�س. “اإذا مت ا�شتخدامها 
زيارة  اأو  لفتة  ف���اإن  ج��ي��د،  ب�شكل 
اأن يكون لها تاأثر  للملك ميكن 
افتتاحية �شحيفة  ت�شر  قوي”، 
فاينن�شال تاميز، يف 11 �شبتمرب 
الربيك�شيت  اأع���اد  لقد   .2022
اإ�شعال التوترات بني الوحدويني 

قلق  ال�شمالية م�شدر  اإيرلندا     
ات��ف��اق��ي��ة اجلمعة  ت���وح���ي  اآخ������ر. 
العظيمة لعام 1998 اأن ال�شراع 
احلكومة  ان��ت��ه��ى، مب��واف��ق��ة  ق���د 
املبداأ على  الربيطانية من حيث 
الأيرلندية  اجل��زي��رة  ���ش��ك��ان  اأن 
ك��ك��ل مي��ك��ن��ه��م ح���ل امل�����ش��اك��ل بني 
بالرا�شي،  واجل���ن���وب  ال�����ش��م��ال 
اأربع  دون ت��دخ��ل خ��ارج��ي. وب��ع��د 
اإيرلندا  امل��ل��ك��ة  زارت  ����ش���ن���وات، 

على الرغم من عمره وبف�سل ما�سيه، ميكن اأن يوفق بني ال�سباب والنظام امللكي

التحدي الثاين للملك، هو اإعادة توحيد مملكة ينخرها االنق�سام

وحدة اململكة من ابرز حتدياتهمن الرواد يف جمال البيئة وقد يكون ملكها

تظل كاميال حب حياته
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••  الفجر -اأندا دجوهانا ويراديكارتا 
ترجمة خرية ال�سيباين

اإندوني�سيا مناورات ع�سكرية     تنظم 
منذ  املتحدة  الــوليــات  مــع  م�سرتكة 
العام،  هــذا  لكن  عــاًمــا.  ع�سر  خم�سة 
“�سوبر  ا�سم  عليه  اأطلق  الذي  احلدث 
كبري  بــ�ــســكــل  منـــا  �سيلد”  جــــــارودا 
احتواء  خــط  ي�سبه  ــه  اأن ــة  درج اىل 
نفهمه  اأن  يــجــب  ـــذي  ال ــا  م الــ�ــســني. 
الإندوني�سية،  ال�سرتاتيجية  عــن 
بعدم   1961 عــام  منذ  متيزت  التي 

النحياز؟

حتتل اإندوني�سيا موقًعا رئي�سًيا يف طرق التجارة التي تربط املحيطني الهندي والهادي 

من عام اإىل اآخر، تكت�سب جارودا �سيلد اأهمية متزايدة مع تفاقم التناف�ص ال�سيني الأمريكي

يف حالة اندالع حرب بني بكني ووا�شنطن، يقول 
84 باملائة اأن اإندوني�شيا يجب اأن تظل حمايدة

ُير�شم قو�س ميتد من اليابان اإىل الهند اإىل 
اإندوني�شيا وي�شبه اإىل حد كبري خط احتواء ال�شني

اجلرنال اأنديكا بركا�شا، رئي�س اأركان اجلي�س الإندوني�شي، ي�شتقبل نظره الأمريكي ، اجلرنال مارك ميلياندوني�شيا جتدف بني �شعابني جمددا

اجلي�س الندوني�شي ي�شارك يف مترين �شوبر جارودا �شيلد

»�سوبر جارودا �سيلد«:

هل اأ�سبحت اإندوني�سيا حليفة للواليات املتحدة...؟
يعتقد 60 باملائة من الإندوني�سيني اأن بالدهم يجب اأن تن�سم اإىل اآخرين للحد من نفوذ ال�سني يف اآ�سيا

   يف 14 اأغ�شط�س، انتهت مناورة 
ع�شكرية م�شركة �شنوية ا�شتمرت 
اأ�شبوعني بني اجلي�شني الأمريكي 
“جارودا  ت�شمى  والإن��دون��ي�����ش��ي 
جارودا”،  “درع  اأو  �شيلد” 
الوطني  ال�شعار  ا�شم  على  �شميت 
عام  افتتاحها  مت   .* ل��الأرخ��ب��ي��ل 

2007، وتقام يف اإندوني�شيا.
   هذا العام، اأطلق على التمرين 
ا�شم “�شوبر جارودا �شيلد” لعدة 
اأ���ش��ب��اب: ع��دد اجل��ن��ود امل�شركني 
من  ل���ك���ل   2000 م����ن  “اأكرث 
جيو�س  وم�����ش��ارك��ة  البلدين”، 
اأخرى “البحرية، والقوة اجلوية 
البحرية  م�����ش��اة  ق�����وات  وك���ذل���ك 
 ،”** الأ����ش���ط���وري���ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
اأ�شراليا  اأخ��رى:  دول  وم�شاركة 
التي  و�����ش����ن����غ����اف����ورة،  وال����ي����اب����ان 
اأخرى:  ق��وات، وت�شع دول  اأر�شلت 
وفرن�شا  اجلنوبية  وك��وري��ا  ك��ن��دا 
وال��ه��ن��د وم��ال��ي��زي��ا وب���اب���وا غينيا 
اجلديدة واململكة املتحدة وتيمور 
اأر�شلت  التي  ونيوزيلندا،  لي�شتي 

مراقبني.
الأول من  امل���ن���اورات يف  ب����داأت     
اأغ�����ش��ط�����س، ق��ب��ل ي���وم واح����د من 
رئي�شة  بيلو�شي،  نان�شي  و���ش��ول 
جم��ل�����س ال���ن���واب الأم���ري���ك���ي اإىل 
تايوان. وقبل اأ�شبوع، كان اجلرنال 
مارك ميلي، رئي�س اأركان اجلي�س 
كجزء  بجاكرتا  مي��ّر  الم��ري��ك��ي، 
الهندي  املحيطني  يف  ج��ول��ة  م��ن 
نظره  ل����ي����زور   ،*** وال�����ه�����ادئ 
اأنديكا  اجل�����رنال  الإن��دون��ي�����ش��ي، 
حينها،  م��ي��ل��ي  وق�����ال  ب��رك��ا���ش��ا. 
يف  ال�شيني  اجلي�س  عدوانية  اإن 
الطائرات  م��ع  تفاعله  يف  ازدي����اد 
فقط  لي�س  الع�شكرية،  وال�شفن 
ا من  اأي�شً الأمريكية **** ولكن 
“اندوني�شيا  اأخرى.  اآ�شيوية  دول 
حا�شمة  ا�شراتيجية  اأهمية  لها 
�شريكا  دائ��م��ا  وك��ان��ت  املنطقة،  يف 
اأكد  املتحدة”،  للوليات  رئي�شيا 

رئي�س الأركان.
  ت��ع��ود ال���زي���ارة ال�����ش��اب��ق��ة لقائد 
الأمريكية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات 
لإندوني�شيا اإىل عام 2008. ويف 
اأنديكا  اأعلن  ال��زي��ارة،  هذه  نهاية 
اإندوني�شيا  اأن  لل�شحافة  ب���دوره 
بع�س  “عدوانية  ال�����ش��ني  جت���د 
البحري  امل�شتوى  على  ال�شيء” 
بحري  ن��زاع  مب�شاألة  يتعلق  فيما 

حد  اإىل  وي�شبه  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا  اإىل 
كبر خط احتواء ال�شني.

   ووفق مركز الأبحاث الأ�شرايل 
معهد لوي، يعتقد 60 باملائة من 
يجب  بالدهم  اأن  الإندوني�شيني 
من  للحد  اآخ��ري��ن  اإىل  تن�شم  اأن 
ن��ف��وذ ال�����ش��ني يف اآ���ش��ي��ا. ل��ك��ن يف 
ح��ال��ة ان����دلع ح���رب ب��ني ال�شني 
وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، ي��ق��ول 84 
اأن  ي��ج��ب  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا  اأن  ب��امل��ائ��ة 

تظل حمايدة. 
فيديو  م���ق���ط���ع  يف  ذل�������ك،  وم������ع 
مورننغ  ت�������ش���اي���ن���ا  ������ش�����اوث  م�����ن 
الأمني  اخل��ب��ر  ي��ع��ت��ق��د  ب��و���ش��ت، 
الإندوني�شي يوهان�س �شليمان، اأنه 
البلدين،  بني  التوترات  زادت  اإذا 
الوقوف  �شتف�شل  اإندوني�شيا  فاإن 
اإىل جانب الوليات املتحدة، التي 
ُينظر اإليها على اأنها اأقل تهديًدا 

من ال�شني... للحياد حدود.
مركبة  اأو  فاهانا  هي  جارودا   *

في�سنو. 
البحرية  ــاة  ــس مــ� �ــســالح   **
عن  م�ستقل  فــرع  هو  الأمريكي 
وقائدها،  الأخــــرى.  اجليو�ص 
ــة اأربــــع  ــئ وهــــو جـــــرال مـــن ف
جنوم، يت�ساوى مع قادة اجلي�ص 
اجلوية.  والــقــوات  والبحرية 
ب�سكل  حا�سرة  الهيئة  وهـــذه 
الع�سكرية  التدخالت  يف  عــام 
الأمريكية يف اخلارج ولها عالقة 
التي  اخلارجية،  بوزارة  خا�سة 
م�ساة  قبل  من  �سفاراتها  حتر�ص 

البحرية.
ــل  اأ�ــس ــى  عــل لــلــحــ�ــســول   ***
الهندي  املــحــيــطــني  التعبري” 
يف  املقال  هذا  اقــراأ  والهادي”، 

جملة الدبلوما�سي. 
**** مت جتميع حوايل 375 
اأمريكي  ــدين  وم ع�سكري  ــف  األ
املتحدة  الــوليــات  قيادة  حتت 
ــهــادي،  وال الــهــنــدي  للمحيطني 
ومقرها يف هاواي. تغطي قيادة 
للمحيطني  املتحدة  ــات  ــولي ال
من  منطقة  والــهــادي  الــهــنــدي 
ــي لــلــوليــات  ــرب ــغ الــ�ــســاحــل ال
الغربية  ــدود  احل اإىل  املتحدة 

للهند
- اأ�ستاذ وباحث يف اإدارة ما بني 
“الإدارة  فريق  �سمن  الثقافات 
 ،2003 عــام  منذ  واملجتمع”. 

جمال اأبحاثه هو اإندوني�سيا.

تعترب  وف����ع����ال،  ال���ب���ل���دي���ن.  ب����ني 
جزًء  اجلنوبي  ال�شني  بحر  بكني 
من مياهها الإقليمية، وهو ما ل 

تعرف به اأي دولة اأخرى.
الإندوني�شية  ناتونا  ج��زر  تقع     
يف اجل�������زء اجل����ن����وب����ي م�����ن ه���ذا 
ف��ه��ي مهددة  وب���ال���ت���ايل  ال��ب��ح��ر، 
املطالب  قبل  م��ن  مبا�شر  ب�شكل 
العام،  هذا  مرة  ولأول  ال�شينية. 
املعتادة،  الأم��اك��ن  اإىل  بالإ�شافة 
مت تنظيم جارودا �شيلد يف جزر يف 
الإندوني�شية،  رياو  جزر  مقاطعة 

والتي ت�شم جزر ناتونا.
�شاركت  ال���ت���ي  ال������دول  م��ع��ظ��م     
�شيلد”- ج���������ارودا  “�شوبر  يف 
اأ�شراليا وكندا وكوريا اجلنوبية 
وفرن�شا واليابان واململكة املتحدة 
و�شنغافورة ونيوزيلندا -هي دول 
وهذه  املتحدة.  للوليات  حليفة 
ل��ي�����ش��ت ح��ال��ة اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، التي 
ح��رك��ة عدم  موؤ�ش�شي  اأح���د  ك��ان��ت 
ويعود   .1961 ع����ام  الن���ح���ي���از 
احلرب  بداية  اإىل  التمو�شع  هذا 

الباردة.
   عام 1948، بعد ثالث �شنوات 
م���ن اإع�����الن ا���ش��ت��ق��الل��ه��ا يف 17 
جعلها  “مما   1945 اأغ�شط�س 
بعد  ا�شتقاللها  تعلن  دول���ة  اأول 
الثانية”،  العاملية  احل��رب  نهاية 
الهولنديني،  م��ع  ا�شتبكت  حيث 
ا����ش���ت���ق���روا جم�����ددا فيما  ال���ذي���ن 
م�شتعمرتهم،  دائ���م���ا  ي��ع��ت��ربون��ه 
ال����رئ����ي���������س حتا  ن����ائ����ب  واأع������ل������ن 
ال�شيغة التالية: “التجديف بني 

ثعابني«. 
   ومع ذلك، يف نهاية عام 1948، 
يوجياكرتا  ال��ه��ول��ن��دي��ون  اح��ت��ل 
الإندوني�شية،  احلكومة  واعتقلوا 

الدعم   ،1966 اإىل   1963 من 
املناه�شة  ل��ل��م��ذاب��ح  الأم���ري���ك���ي 
لل�شيوعية يف الفرة من 1965 
اأكرث  خلفت  وال��ت��ي   ،1966 اإىل 

من 500 األف قتيل.
ال�شابق عام  ال�شرية  رفع  وك�شف   
ف�شلت  وا���ش��ن��ط��ن  اأن   ،2006
اإن���دون���ي�������ش���ي���ا عام  غ�����زو  م���ن���ع  يف 
التي  ال�شرقية  لتيمور   1975
ل تزال م�شتعمرة برتغالية. وعام 
1999، فر�شت الوليات املتحدة 
الأ�شلحة  ت�����ش��دي��ر  ع��ل��ى  ح���ظ���ًرا 
اجلي�س  متهمة  اإندوني�شيا،  اإىل 
اأعمال  يف  بامل�شاركة  الإندوني�شي 
ال�شاحق  ال��ت�����ش��وي��ت  ب��ع��د  ال��ع��ن��ف 
 80 م��ن  يقرب  -م��ا  للتيموريني 
ب��امل��ائ��ة -ل�����ش��ال��ح الن��ف�����ش��ال عن 
عام  احلظر  رفع  ومت  اإندوني�شيا. 
مت  ال���ت���ايل،  ال���ع���ام  ويف   ،2005

تنفيذ اأول جارودا �شيلد.
   من عام اإىل اآخر، تكت�شب جارودا 
تفاقم  مع  متزايدة  اأهمية  �شيلد 

التناف�س ال�شيني الأمريكي. 
رئي�شًيا  موقًعا  اإندوني�شيا  حتتل 
تربط  ال���ت���ي  ال���ت���ج���ارة  ط����رق  يف 
من  وال��ه��ادئ.  الهندي  املحيطني 
جانبها، اأقرت جاكرتا اأخًرا علًنا 
املطالب  ت�شكله  ال���ذي  بالتهديد 
ال�شينية ببحر ال�شني اجلنوبي.

 وب���ال���ن�������ش���ب���ة مل�����وق�����ع الأخ������ب������ار 
ت��امي��ز، ومقره  ا�شيا  الل��ك��روين 
اإندوني�شيا  ت��ق��رب  ك��ون��غ،  ه��ون��غ 
من الوليات املتحدة. من جانبها، 
تعترب ال�شني �شوبر جارودا �شيلد 

تهديًدا للمنطقة.
امل�شاركني  اأن  ه���و  وال����وا�����ش����ح،   
ير�شمون  التمرين  يف  الآ�شيويني 
قو�ًشا ميتد من اليابان اإىل الهند 

با�شتثناء غينيا الغربية اجلديدة، 
التفاق على مناق�شتها  والتي مت 

لحًقا.

احلياد يف احلرب،
 واحلد  من نفوذ ال�سني

   ���ش��ي��خ��ت��ل��ف م���وق���ف ال����ولي����ات 
امل���ت���ح���دة جت����اه اإن��دون��ي�����ش��ي��ا من 
�شيكون  دافعها  لكن  لآخ���ر،  وق��ت 
م�شاحلها  ع����ن  ال����دف����اع  دائ����ًم����ا 
اخل��ا���ش��ة. ع��ن��دم��ا ع���ادت هولندا 
بعد  ال�����ش��اب��ق��ة  م�شتعمرتها  اإىل 
الإندوني�شي  ال�شتقالل  اإع���الن 

التي ا�شتقرت هناك، واأدانت الأمم 
الكوجنر�س  وك���ذل���ك  امل���ت���ح���دة، 
الأمريكي، العدوان. طلبت الأمم 
اإطالق  الهولنديني  من  املتحدة 
الإندوني�شية.  احل��ك��وم��ة  ���ش��راح 
املتحدة  ال������ولي������ات  وم����ار�����ش����ت 
���ش��غ��وًط��ا ع��ل��ى ه��ول��ن��دا وه����ددت 
خطة  مبوجب  م�شاعدتها  بوقف 
الهولنديون  واف������ق  م����ار�����ش����ال. 
على عقد موؤمتر يف له��اي. ويف 
نقلوا   ،1949 دي�����ش��م��رب   27
ال�شيادة على م�شتعمرتهم  ر�شمياً 
الإندوني�شيني،  اإىل  ال�����ش��اب��ق��ة 

عندما،  ث���م  و1958.   1957
اإندوني�شيا  �شرعت   ،1961 ع��ام 
يف حملة ع�شكرية ل�شتعادة غرب 
غينيا اجلديدة، التي كانت ل تزال 
عر�شت  الهولندية،  الإدارة  حتت 
حلّل  و�شاطتها  املتحدة  ال��ولي��ات 

ال�شراع.
ام���ام ه��ول��ن��دا اي خيار  ي��ك��ن   مل 
الإقليم  اإدارة  ن��ق��ل  ق��ب��ول  ���ش��وى 
اإىل الأمم املتحدة، والتي بدورها 

�شتنقلها اإىل الإندوني�شيني.
ال�شرية عن وثائق     يك�شف رفع 
الفرة  تغطي  التي   2017 ع��ام 

ال����ولي����ات  ظ���ل���ت   ،1945 ع�����ام 
ال�شراع  يف  احل��ي��اد  على  امل��ت��ح��دة 
عام  بداية  ذلك، يف  النا�شئ. ومع 
الدويل  ال�شخط  دفعها   ،1949
وكذلك  الهولندي،  ال��ع��دوان  من 
اإندوني�شيا  ان��ح��ي��از  م��ن  اخل���وف 
للمع�شكر ال�شيوعي، اإىل ال�شغط 
ع���ل���ى ه����ول����ن����دا ل���ل���ت���ف���او����س مع 

الإندوني�شيني.
    ولكن، عندما راأت اأن اإندوني�شيا 
املع�شكر  اإىل  تنحدر  وكاأنها  ب��دت 
وا�شنطن يف  دع��م��ت  ال���ش��راك��ي، 
ال��ت��م��ردات الن��ف�����ش��ال��ي��ة يف  تكتم 

االآالف مبراكز اإيواء يف اليابان ا�ستعدادا لالإع�سار •• فوكوكا-اأ ف ب

اإي��واء يف جنوب غرب اليابان الأحد مع  يالزم اآلف الأ�شخا�س مراكز 
اإ�شدار  اإىل  ال�شلطات  دفع  ال��ذي  “نامنادول”  الإع�شار  و�شول  ترّقب 

اأوامر اإخالء ملاليني ال�شكان.
“حتذيرا خا�شا”  اأ�شدرت  اليابانية قد  الأر�شاد اجلوية  وكانت وكالة 
اإل  كيو�شو، وهو حتذير ل ي�شدر  كاغو�شيما يف جنوب جزيرة  ملنطقة 

عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية ت�شهدها البالد مرة خالل عقود.
 25680 عن  مقطوعا  الكهربائي  التيار  ك��ان  الأح��د  �شباح  وبحلول 
منزل يف ناحية ميازاكي يف كاغو�شيما، يف حني توّقفت خدمات القطارات 
والرحالت اجلوية والعّبارات على اأن تعود للعمل بعد انح�شار العا�شفة، 

وفق ما اأعلنت هيئة املرافق املحلية والنقل.
ق��د تواجه  املنطقة  اأن  اليابانية م��ن  وح���ّذرت وك��ال��ة الأر���ش��اد اجل��وي��ة 

خماطر “غر م�شبوقة” من جراء الرياح والأمطار.
كورورا  ريوتا  الوكالة  يف  الطق�س  توقعات  وح��دة  رئي�س  ق��ال  وال�شبت 

اأن  حم��ّذرا من  درج��ات احلذر”،  اأق�شى  توخي  “يتوجب  لل�شحافيني 
الإع�شار املرتقب “خطر جّدا«.

اأن  اإىل حد  للغاية  �شديدة  الرياح  “�شتكون  لل�شحافيني  ك��ورورا  وق��ال 
حمذرا من في�شانات وانهيارات اأر�شية. بع�س املنازل قد تنهار”، 

�شكان  م��ن  �شخ�س  مليون   2،9 لنحو  اإخ���الء  اأوام���ر  ���ش��درت  الآن  اإىل 
وقال  وال���ك���وارث،  احل��رائ��ق  ملكافحة  احلكومية  ال��وك��ال��ة  وف��ق  كيو�شو، 
اإي��واء بحلول  اإىل مراكز  ُنقلوا  اإن عدد الذين  م�شوؤولون يف كاغو�شيما 

�شباح الأحد تخطى 8500 �شخ�س.
وت�شمل اأوامر الإخالء تو�شيات لل�شكان ب�شرورة النتقال اإىل مالجئ 

اأو اأماكن قادرة على حتّمل �شّدة الأحوال اجلوية.
اأن  لل�شلطات  و���ش��ب��ق  ال��ي��اب��ان  م��ل��زم��ة يف  لي�شت  الإخ����الء  اأوام����ر  ل��ك��ن 
واجهت �شعوبات يف اإقناع ال�شكان بالتوّجه اإىل مراكز الإيواء بال�شرعة 

الكافية.
وح�ّس كورورا ال�شكان على اإخالء منازلهم قبل ا�شتداد العا�شفة و�شّدد 

على وجوب اّتخاذ الحتياطات الالزمة ل �شيما ل�شكان املباين املتينة.
الرياح  تبداأ  اأن  قبل  متينة  مبان  اإىل  النتقال  “الرجاء  ك��وروا  وق��ال 

العاتية بالهبوب، والبتعاد من النوافذ حتى داخل املباين املتينة«.
العمل  عن  ال�شرعة  الفائقة  القطارات  توّقفت  الأح��د  �شباح  وبحلول 
الإعالمية  “ان.ات�س.كي”  �شبكة  واأف���ادت  املحلية،  القطارات  وكذلك 

الر�شمية باإلغاء 510 رحالت جوية على الأقل.
“الق�شم اجلنوبي  باأن  اليابانية  الأر�شاد اجلوية  اأف��ادت وكالة  والأح��د 
من منطقة كيو�شو قد ي�شهد رياحا عنيفة واأمواجا عاتية ومدا عاليا” 
ت  وح�شّ “غر م�شبوقة”،  اأن �شّدة هذه الظواهر �شتكون  م�شددا على 

ال�شكان على اّتخاذ “اأق�شى درجات احلذر«.

واأفاد م�شوؤول يف منطقة كاغو�شيما وكالة فران�س بر�س بعدم ورود اأي 
تقارير عن اإ�شابات اأو اأ�شرار مادية، لكّنه اأ�شار اإىل اأن الأو�شاع ت�شهد 

تدهورا.
وقال اإن “الأمطار غزيرة اإىل  واأ�شار اإىل “ا�شتداد الأمطار والرياح”، 

حد تعّذر روؤية ما يح�شل خارجا. كل �شيء يبدو اأبي�س«.
كيو�شو  يف  غزيرة  اأم��ط��ار  هطول  اإىل  الإع�شار  ي��وؤدي  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال�شرقي  ال�شمال  نحو  ذلك  بعد  م�شاره  يتحّول  اأن  على  الأح��د،  م�شاء 

لي�شرب �شباح الأربعاء اأرا�شي اأكرب جزيرة يابانية.
ويعد املو�شم احلايل مو�شم الأعا�شر يف اليابان التي ت�شهد نحو 20 
اأو  اأر�شية  بانهيارات  تت�شبب  غزيرة  واأمطارا  عام  كل  م�شابهة  عا�شفة 

في�شانات.
كانت  بينما  ال��ي��اب��ان  “هاغيبي�س”  الإع�����ش��ار  ���ش��رب   ،2019 وع���ام 

ت�شت�شيف كاأ�س العامل للركبي واأودى باأكرث من مئة �شخ�س.
وقبل عام، اأدى الإع�شار “جيبي” اإىل اإغالق مطار كان�شاي يف اأو�شاكا 

واأودى ب�14 �شخ�شا.

مناورات بحرية اي�شابالنظر للم�شاركني وكانه بروفة لحتواء ال�شني
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وا�سنطن توؤيد اإ�سالح جمل�س االأمن الدويل 
امل�شداقية”  وذات  العقالنية  “للمقرحات  دعمها  عن  توما�س-غرينفيلد 

لتو�شيع ع�شوية جمل�س الأمن الذي ي�شم 15 بلدا.
م�شتدام.  وغ��ر  الزمن  عليه  عفا  قائم  و�شع  عن  ندافع  األ  “علينا  وقالت 
يتعنّي علينا بدل من ذلك اإبداء مرونة ورغبة يف التو�شل اإىل ت�شوية خدمة 

من دون اأن ت�شيف اأي تو�شيحات. للم�شداقية وال�شرعية”، 
الفيتو  بحق  تتمتع  التي  الع�شوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  اأن  اإىل  واأ�شارت 
م�شوؤولية  تتحمل  املتحدة(  والوليات  ورو�شيا  وفرن�شا  وال�شني  )بريطانيا 
خا�شة يف املحافظة على املعاير وتعّهدت باأن الوليات املتحدة لن ت�شتخدم 

حق النق�س اإل يف “حالت نادرة وا�شتثنائية«.
واأ�شافت اأن “اأي ع�شو دائم ي�شتخدم الفيتو للدفاع عن اأعمال العدوان التي 

يقوم بها يخ�شر ال�شلطة الأخالقية وتتوجب حما�شبته«.
وت�شخر رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني م��ن ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت�����ش��ري��ح��ات ال�����ش��ادرة عن 

الوليات املتحدة التي جتاهلت جمل�س الأمن الدويل يف عهد رئي�شها جورج 
بو�س البن لغزو العراق.

طالبت  لطاملا  التي  اإفريقيا  جنوب  خارجية  وزي��رة  باندور،  ناليدي  وقالت 
اإفريقي يف جمل�س الأم��ن، اإن انتقاد نظام الفيتو ب�شبب رو�شيا يعد  بتمثيل 

نفاقا.
واأفادت يف جمل�س العالقات اخلارجية يف وا�شنطن “مل يح�شل بع�شنا ممن 

نادى بتعزيز دور اجلمعية العامة باأي دعم، وفجاأة اليوم” تبّدل الو�شع.
ال��دويل معناه. لأن بع�شنا يرى  القانون  “يف هذه احل��الت يفقد  واأ�شافت 

يف ذلك غ�شا«.
الدوام  على  ترق  املتحدة مل  الوليات  باأن  توما�س-غرينفيلد  اأق��رت  وبينما 
اإىل م�شتوى معايرها، اأ�شارت اإىل اأن وا�شنطن ا�شتخدمت حق النق�س اأربع 
مّرات فقط منذ العام 2009، كانت جميعها لدعم اإ�شرائيل با�شتثناء مرة 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

يحتل ملف اإ�شالح هيكلية الأمم املتحدة �شدارة �شلم الأولويات لدى الكثر 
من الدول الأع�شاء يف املنظمة، اإذ يطالب اأ�شدقاء وخ�شوم الوليات املتحدة 

على حد �شواء بتغير تركيبة جمل�س الأمن.
وبينما ي�شارك قادة العامل يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ت�شدر دعوات 
التي �شاقت ذرعا من  املتحدة  الوليات  التغير من جهة غر متوقعة هي 
�شلطة الفيتو )حق النق�س( التي تتمتع بها رو�شيا يف وقت ت�شعى ملحا�شبة 
الإجرائية  ال��ق��واع��د  الغربية  ال��ق��وى  ودر���ش��ت  اأوك��ران��ي��ا.  غ��زو  على  مو�شكو 
ل�شمان عدم حظر رو�شيا اجتماعات جمل�س الأمن ويف اإطار �شعيها لإدانتها، 
الأمم  الأع�شاء يف  ال��دول  كل من  العامة، حيث متلك  اإىل اجلمعية  جل��اأت 

املتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق الت�شويت.
العامل يف �شباط/فرباير عندما وا�شل  اأمام  املتحدة جليا  وبدا عجز الأمم 

دبلوما�شيون قراءة بيانات معّدة م�شبقا بينما بداأت رو�شيا ق�شف جارتها.
ويف خطابها موؤخرا، اأعربت مندوبة الوليات املتحدة يف الأمم املتحدة ليندا 

واأ���ش��ار اخلبر  م��رة.   26 احل��ق  لهذا  رو�شيا  ا�شتخدام  م��ع  واح���دة، مقارنة 
ريت�شارد غوان  الدولية  الأزم��ات  املتحدة لدى جمموعة  ب��الأمم  املتخ�ش�س 

اإىل قلق اأمركي حقيقي حيال “عجز” جمل�س الأمن الدويل.
وقال “لكنها اأي�شا طريقة ذكية لإحراج ال�شني ورو�شيا. لأننا نعرف جميعا 

اأن البلدين الأكرث حت�ش�شا من فكرة اإ�شالح املجل�س هما رو�شيا وال�شني«.
احلرب  نهاية  يف  القوى  ميزان  الع�شوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  وتعك�س 
الرو�شية.  للهوية  بالن�شبة  حا�شمة  تاريخية  حلظة  وه��ي  الثانية،  العاملية 
و�شدرت وجهة نظر جديدة عن اأوكرانيا موؤخرا مفادها باأن مقعد جمل�س 

الأمن الدويل كان لالحتاد ال�شوفياتي ال�شابق، ل لرو�شيا.
وجاء اأكرب حتّرك لإ�شالح جمل�س الأمن يف الذكرى ال�شتني لنتهاء احلرب 
اأجل  من  م�شركا  م�شعى  واليابان  والهند  واأملانيا  الربازيل  اأطلقت  عندما 

احل�شول على مقاعد دائمة.
موازية  قوة  تعتربها  التي  اليابان  ح�شول  اإمكانية  ب�شدة  ال�شني  وعار�شت 
يف �شرق اآ�شيا على مقعد، علما باأن طوكيو تعد من اأكرب الدول امل�شاهمة يف 

الأمم املتحدة بعد الوليات املتحدة.

تنديدا بغالء الأ�سعار:

»يوم غ�سب« للد�ستوري احلر يف خمتلف اجلهات...!

يف ق�سية الت�سفري اإىل بوؤر التوتر

تون�س: الغنو�سي والعرّي�س ميثالن اليوم اأمام التحقيق

 �سيدفع اإدارته اإىل تنازلت اأكرث كرمًا وخطورة 

باحث: هو�س بايدن اأ�سعف �سيا�سته جتاه اإيران

•• الفجر -تون�س
    نظم احل���زب ال��د���ش��ت��وري احلر 
“يوم غ�شب”  ال�شبت  الأول  اأم�س 
وذل����ك م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ وقفات 
احتجاجية اأمام مقرات املحافظات 
تنديدا بغالء الأ�شعار وتهديد قوت 
لل�شعب  و”م�شاندة  ال��ت��ون�����ش��ي��ني، 
الجتماعية  الزم����ة  يف  التون�شي 
والزمة القت�شادية واملالية، التي 

يعي�شها«.

عن  “رويرز”  وك��ال��ة  ونقلت     
ال���غ���ن���و����ش���ي ت�������ش���دي���ده ع���ل���ى اأن����ه 
اليوم  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأم������ام  ���ش��ي��م��ث��ل 
الثنني واإ�شارته اىل اأنه ل يعرف 

ال�شبب.
الي�����ام الخ���رة  اأن  ي�����ش��ار اىل     
اي��ق��اف��ات يف ق�شية  ���ش��ه��دت ع���دة 
ال��ت�����ش��ف��ر واخ����ره����ا ال���ق���ي���ادي يف 
اللوز  ال��ن��ه�����ش��ة احل��ب��ي��ب  ح��رك��ة 

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمن  مركز  يف  البارز  الباحث  قال 
الأمريكي فرد فليتز، اإن ل اأحد كان 
م�شروراً ب�شيا�شة الرئي�س جو بايدن 
جت��اه ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي الإي����راين، 
و�شعيفة  تائهة  �شيا�شة  كانت  التي 
اإىل  اإي�����ران  اأن���ه���ا دف��ع��ت  اإىل درج����ة 
اإىل  �شعيها  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ج��روؤ 
اإىل  و�شوله  منذ  النووية  الأ�شلحة 
يناير)كانون  يف  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت 

الثاين( 2021.
 ”1945“ م��وق��ع  يف  فليتز  وك��ت��ب 
كيف رف�شت اإيران التفاو�س بح�شن 
املحادثات  من  �شهراً   17 طيلة  نية 
قدمتها  ك�������ربى  ت������ن������ازلت  رغ�������م 

الوليات املتحدة.
ذكرت التقارير اأن املتفاو�شني كانوا 
)اآب(  اأغ�شط�س  اأواخ����ر  يف  قريبني 
م��ن ال��ت��و���ش��ل اإىل ات��ف��اق اأم��ك��ن اأن 
يعطي اإيران 1 تريليون دولر بفعل 

رفع العقوبات بحلول 2030.
ل���ك���ن امل����ف����او�����ش����ات ان�����ه�����ارت يف 1 
�شبتمرب )اأيلول( حني قدمت اإيران 
اأوروبيون  م�شوؤولون  و�شفه  ج��واب��اً 
لالآمال”  “خميب  ب���  واأم��ري��ك��ي��ون 

اأو  الفو�شى  اإىل  الن����زلق  يتم  ل 
ع�شكرة النظام«.

رئ����ي���������ش����ة احل������زب  واع�������ت�������ربت     
ال�شلطة  اأن  احل�����ر  ال���د����ش���ت���وري 
الأزمة،  اإدارة  عن  عاجزة  احلالية 
الو�شع  ت���ده���ور  اأن  اىل  م�����ش��رة 
الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي واملايل 
الأزم����ة  اإدارة  ع��ن  ال��ع��ج��ز  وح��ال��ة 
النزيف،  ووق���ف  احل��ل��ول  واإي���ج���اد 
مبثابة اخلطر الداهم الذي ينذر 

بانهيار الدولة. 

العمومية  ال��ن��ي��اب��ة  اأذن����ت  ك��م��ا     
ملكافحة  ال���ق�������ش���ائ���ي  ب���ال���ق���ط���ب 
الإرهاب لأعوان الوحدة املركزية 
بالحتفاظ  الإره��������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
بالناطق الر�شمي ال�شابق لأن�شار 
الدين  �شيف  امل��ح��ظ��ور  ال�شريعة 
ال��راي�����س وق���ي���ادي اآخ����ر ب����ارز من 
ذمة  ع��ل��ى  وذل���ك  ذات����ه،  التنظيم 
الق�شية املتعلقة ب�شبكات الت�شفر 
خارج  والإره����اب  التوتر  ب���وؤر  اإىل 

تراب البالد التون�شية.
ف���رق���ة  اجل����م����ع����ة     وحت������ول������ت 
حمافظة  اإىل  خم��ت�����ش��ة  اأم���ن���ي���ة 
القروان لقتياد الراي�س وزميله 
بهما  والح����ت����ف����اظ  ل�����ش��م��اع��ه��م��ا 

بتون�س العا�شمة.
   وك�����ان ال��ق�����ش��اء ال��ت��ون�����ش��ي قد 
اأ�شدر يف ال� 27 من يونيو املا�شي 
قراراً مبنع �شفر الغنو�شي يف اإطار 
حتقيق باغتيالت �شيا�شية حدثت 

عام 2013.
يوليو  م���ن   19 ال�����  يف  وم���ث���ل     
التحقيق  ق��ا���ش��ي  اأم�����ام  امل��ا���ش��ي 
بتبيي�س  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ه��م  ق�����ش��ي��ة  يف 

الأموال.
الإرهاب  مكافحة  ق�شاء  وك��ان     
املالية  الأر�����ش����دة  ب��ت��ج��م��ي��د  اأم����ر 
لع�شر  امل�����ش��رف��ي��ة  واحل�������ش���اب���ات 

�شخ�شيات، من بينها الغنو�شي.

بولتون،  ج����ون  الأ����ش���ب���ق  ال���ق���وم���ي 
لغتيال  ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط  واإي������������ران 
بينهم  وحاليني  �شابقني  م�شوؤولني 
وزير خارجية ترامب مايك بومبيو، 
ال�شحفية  ل���ق���ت���ل  وحم�����اول�����ت�����ني 
علي  م�شيح  الإي��ران��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 

جناد.

اأمل الكاتب
لإبرام  اخل��ط��وات  اأ�شبحت  وال��ي��وم 
ات��ف��اق ن��ووي جديد م��ع اإي���ران غر 
الأمريكيون  ف��امل�����ش��وؤول��ون  م��وؤك��دة، 
مب�شتقبل  مت�شائمون  والأوروب��ي��ون 
يعتقدون  لأنهم  النووية  املحادثات 
يثر  مطالبها  يف  اإي����ران  ت�شدد  اأن 
����ش���ك���وك���اً يف ن����واي����اه����ا جت������اه ه���ذا 

التفاق.
بايدن  ه��و���س  اأن  ي���رى  فليتز  ل��ك��ن 
اإدارته  بقلب �شيا�شة ترامب �شيدفع 
وخطورة  ك��رم��اً  اأك���رث  ت��ن��ازلت  اإىل 
النتخابات  بعد  اتفاق  اإىل  للتو�شل 
نوفمرب-ت�شرين  يف  ال��ن�����ش��ف��ي��ة 

الثاين. 
وي��اأم��ل ال��ك��ات��ب يف اخل��ت��ام اأن مينع 
ولدة  املتوا�شل  الإي���راين  الت�شلب 

مثل هذا التفاق.

   وجتمهر اأن�شار الد�شتوري احلر 
خالل يوم الغ�شب اأمام املوؤ�ش�شات 
جهات  خم���ت���ل���ف  يف  ال���������ش����ي����ادي����ة 
املواطن  �شوت  لتبليغ  اجلمهورية 
وتدهور  الأ����ش���ع���ار،  غ����الء  ب�������ش���اأن 
املقدرة ال�شرائية، والغمو�س اليوم 

غ�شب  ي��وم  تنظيم  ع��ن  املنق�شي، 
جهوي احتجاجا على تاأزم الو�شع 
الج����ت����م����اع����ي وت�����ده�����ور ال����ق����درة 
ن�شبة  وارتفاع  للمواطن  ال�شرائية 
موؤكدة  الأ�شعار،  وغ��الء  الت�شخم 
حتى  التحركات  احل���زب  “تاأطر 

للمواطن.
اأن�������ش���ار احل���زب     ه����ذا ومت م��ن��ع 
العا�شمة  يف  احُل������ّر  ال���د����ش���ت���وري 
امام  احتجاجية  وقفة  تنفيذ  من 
العا�شمة.  تون�س  حمافظة  م��ق��ّر 
وق�����ال ك���ات���ب ع����ام ج��ام��ع��ة تون�س 

ب�شاأن ميزانية الدولة والفال�س.
   ورف��ع املحتجون �شعارات منّددة 
والقت�شادي  الجتماعي  بالو�شع 
عليه  اأ����ش���ب���ح���ت  ال����ت����ي  ال�������ش���ع���ب 
ال�شارخ  الرت��ف��اع  ال��ب��الد، يف ظ��ل 
لالأ�شعار وتدهور املقدرة ال�شرائية 

و�شعي  الأ���ش��ع��ار  وغ��الء  الأ�شا�شية 
والعجز عن  ال��دع��م  لرفع  ال��دول��ة 

اإيجاد حلول لالأو�شاع املردية.
مو�شى  ع���ب���ر  ان  اىل  ي�������ش���ار     
احلر،  ال��د���ش��ت��وري  احل���زب  رئي�شة 
7 �شبتمرب  ك��ان��ت ق��د اع��ل��ن��ت ي���وم 

بوزقرو،  وليد  للحزب،  ال�شمالية 
اإن “وايل تون�س قد �شعى اإىل منع 
الرغم  على  الحتجاجية  الوقفة 
الرخي�س  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م  م���ن 
امل�شبق”، موؤكدا اأن “يوم الغ�شب” 
ي���اأت���ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ف���ق���دان امل����واد 

ال�شابق  والنائب  الع��م��ال  ورج��ل 
ال���ن���ه�������ش���ة حممد  ح�����رك�����ة  ع�����ن 

فريخة.
اطارات  الي��ق��اف��ات  �شملت  كما     

ملكافحة  ال���ق�������ش���ائ���ي  ال����ق����ط����ب 
اأ�شخا�س  وج��ود  باعتبار  الإره��اب 
م��دن��ّي��ني م���ن ب���ني امل�����ش��ت��ك��ى بهم 

�شملت 127 �شخ�شا.

ال���ب�������ش���ر ب��ل��ح�����ش��ن واأ����ش���خ���ا����س 
املحتفظ  ع����دد  وجت�����اوز  اآخ���ري���ن 
انتظار  يف  ا�شخا�س  الع�شرة  بهم 
توا�شل البحاث يف ملف الق�شية 

فتحي  غ���رار  ع��ل��ى  �شابقة  ام��ن��ي��ة 
العبيدي  ال��ك��رمي  ال��ب��ل��دي وع��ب��د 
وف����ت����ح����ي ب����و�����ش����ي����دة وال����ن����ائ����ب 
وال�شيخ  اجل����وادي  ر���ش��ا  ال�����ش��اب��ق 

ب�شكاية  ف���ي���ه  ال���ب���ح���ث  ان���ط���ل���ق 
فاطمة  ال�شابقة  النائبة  قدمتها 
الع�شكري  ال��ق�����ش��اء  اىل  امل�����ش��دي 
لفائدة  ع��ن��ه��ا  ي��ت��خ��ل��ى  اأن  ق���ب���ل 

العمومية  النيابة  مع  بالتن�شيق 
ملكافحة  ال���ق�������ش���ائ���ي  ب���ال���ق���ط���ب 

الإرهاب.
   التحقيقات يف ه��ذا امللف الذي 

و”غر م�شجع على الإطالق«.
ج���دي���دة  ج����ول����ة  اأن  ف��ل��ي��ت��ز  وذك�������ر 
م����ن امل����ح����ادث����ات م����ع اإي���������ران غر 
الن�شفية  النتخابات  قبل  مرجحة 

الأمريكية.

م�سكلة اأ�سا�سية
بقلب  بايدن  هو�س  اأن  الكاتب  راأى 
ان�������ش���ح���اب ال���رئ���ي�������س ت����رام����ب من 
ب��ن��اء روؤيته  ب���دل  ال���ن���ووي  الت���ف���اق 
اأق���وى واأج����راأ، هو  اخلا�شة لت��ف��اق 

م�شكلة اأ�شا�شية يف �شيا�شته.
ي�شجب م�شوؤولو بايدن ب�شكل متكرر 
النظر  وي���رف�������ش���ون  ت���رام���ب  ق�����رار 
الن�شحاب  اأ�شباب  م��ن  العديد  اإىل 
الوثائق  مثل  الت��ف��اق،  من  امل�شروع 
النووي  اإي��ران  برنامج  عن  ال�شرية 
 2018 يف  اإ�شرائيل  �شرقتها  التي 
مثبتة غ�����ش��اً ك��ب��راً م��ن ط��ه��ران يف 

التفاق.
ول���ن ي��ع��رف م�����ش��وؤول��و ب��اي��دن باأن 
حملة ال�شغط الأق�شى التي فر�شت 
اأكرث من 1600 عقوبة على اإيران 
كانت نهجاً اأف�شل من بقاء الوليات 

املتحدة يف اتفاق معيب.
وعالوة على ذلك، فاإن رف�س اإيران 

ا�ستياء... 
املفاو�شات  اأن  ال���ت���ق���اري���ر  ذك������رت 
اإيرانية  م��ط��ال��ب  ب�����ش��ب��ب  ت��وق��ف��ت 
برفع املزيد من العقوبات وب�شمان 
مقبل  اأمريكي  رئي�س  ان�شحاب  منع 
التحقيقات  وب��وق��ف  الت���ف���اق،  م��ن 
اإي��راين �شري على  الأممية يف عمل 

اأ�شلحة نووية.
ا�����ش����ت����اء ع�������دد م�����ن امل���������ش����رع����ني يف 
املالية  امل��ك��ا���ش��ب  م���ن  ال��ك��ون��غ��ر���س 
من  اإي������ران  ع��ل��ي��ه��ا  �شتح�شل  ال��ت��ي 
الت��ف��اق، وم��ن رف�شها وق��ف رعاية 
ع����دد منهم  الإره���������اب. واع����ر�����س 
التي  الق�شرة  ال��غ��روب  ب��ن��ود  على 
اجلديد  الت����ف����اق  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ي��ب��ق��ي 
وعلى احتفاظ اإيران باأجهزة الطرد 
اأق��ام��ت��ه��ا يف انتهاك  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 

لالتفاق الأ�شا�شي.
بالتحديد  ح�����ش��ا���ش��ة  م�����ش��األ��ة  ث��م��ة 
ل�����دى ال���ع���دي���د م����ن امل�������ش���رع���ني يف 
لغة  اإي���ران  رف�س  وه��ي  الكونغر�س 
اتفاق اأغ�شط�س -اآب التي تن�س على 
اغ��ت��ي��ال م�شوؤولني  وق��ف حم���اولت 
اأمريكيني، بعد اتهام ر�شمي لإيراين 
بالتخطيط لغتيال م�شت�شار الأمن 

باأن  م�شخمة  وع�����وداً  م�����ش��ت�����ش��اري��ه 
�شتعاودان  واإي��ران  املتحدة  الوليات 
الدخول ب�شكل متزامن اإىل التفاق 
ال���ن���ووي ث���م ت��ت��ف��او���ش��ان ع��ل��ى اآخر 

“اأطول واأقوى«.
هذه  ف���وراً  اإي����ران رف�شت  اأن  ورغ���م 
م�شوؤولو  ع��ن��ه��ا  حت����دث  امل���ق���ارب���ة، 
بايدن طوال اأ�شهر قبل اأن ي�شطروا 
وكرر  م�شتحيلة.  باأنها  ل��الع��راف 

امل�����������ش�����وؤول�����ون يف 
ب�����اي�����دن  اإدارة 
اإن  ق��������ول��������ه��������م 
النووي  الت���ف���اق 
واأن  و�شيكاً،  ك��ان 
قليلة  اأ����ش���اب���ي���ع 
ت�������ب�������ق�������ت ق�����ب�����ل 
ال���ت���و����ش���ل اإل���ي���ه. 
ب�������ش���ب���ب ت����ك����رار 
التوقعات،  ه����ذه 
جت�����اه�����ل�����ه�����ا  مت 
وال�شخرية منها.

الوكالة  حت��ق��ي��ق��ات  م����ع  ال���ت���ع���اون 
من�شاآت  يف  الذرية  للطاقة  الدولية 
تنتهك  حم��ت��م��ل��ة،  ����ش���ري���ة  ن����ووي����ة 
التفاق الأ�شا�شي مل يدفع م�شوؤويل 
بايدن اإىل قطع الطريق اأمام اتفاق 
ل�شوؤون  وفريقه  بايدن  اأم��ا  جديد، 
الأم���ن ال��ق��وم��ي، ف���اإن ال��راج��ع عن 
ان�شحاب ترامب من التفاق النووي 

هو ق�شية �شخ�شية.

وعود و�سخرية
بايدن  ���ش��ي��ا���ش��ة  اأن  ف��ل��ي��ت��ز  اأ����ش���اف 
التي  ال����ف����رة  ط���ي���ل���ة  الإي�����ران�����ي�����ة 
ق�شاها يف البيت الأبي�س كانت غر 
بايدن وعد يف  اأن  ورغ��م  متجان�شة. 
حملته الرئا�شية بالراجع فوراً عن 
قرار ترامب الن�شحاب من التفاق، 
رئي�شاً  اأ�شبح  ح��ني  يفعل،  مل  ف��اإن��ه 
ال�شيا�شية  النتائج  من  قلقه  ب�شبب 

العك�شية.
وع��و���س ذل���ك، اأط��ل��ق ب��اي��دن وكبار 

ات��ف��اق ج��دي��د مع  اإىل  التو�شل  م��ن 
ح��اول��وا عقلنة  اأنهم  اإىل حد  اإي���ران 
ف���ك���رة رف�����ع احل����ر�����س ال����ث����وري عن 
قائمة الإره���اب. وذك��رت الأن��ب��اء اأن 
جتارة  اإع��ف��اء  عر�شت  ب��اي��دن  اإدارة 
ملنع  العقوبات  اإي��ران من  رو�شيا مع 

مو�شكو من �شد التفاق اجلديد.
ولن ي�شمح م�شوؤولو بايدن ل�شتمرار 
مبنعهم  ال����ش���ت���ف���زازات  يف  اإي�������ران 
و�شملت  ات��ف��اق.  على  احل�شول  م��ن 
اليورانيوم  تخ�شيب  ال���ش��ت��ف��زازات 
اأج��ه��زة طرد  وت��ط��وي��ر   ،60% اإىل 
حمققات  وم�������ش���اي���ق���ة  م���ت���ق���دم���ة، 
ال����وك����ال����ة ال�����دول�����ي�����ة، وال����ت����ج����ارب 
ال�شاروخية، والهجمات على ناقالت 
النفط، ودعم الهجمات ال�شاروخية 
واليمن.  ال�شعودية  على  للحوثيني 
املتزايدة  ال�����ش����ت����ف����زازات  اأج�������ربت 
بايدن  اإدارة  الت�شريعية  واملعار�شة 
على التخلي عن فكرة رفع احلر�س 

الثوري عن قائمة الإرهاب.

تنازلت وانتهاكات
الأبي�س طيلة  البيت  م�شوؤولو  وعد 
ف���رة ق�����ش��رةن ب��خ��ط��ة ب���اء بديلة 
عن اتفاق نووي جديد. مل يكن هذا 
الوعد �شادقاً بالنظر اإىل اأن اأ�شهراً 
الأح����ادي����ة اجلانب  ال���ت���ن���ازلت  م���ن 
تبعته. كانت هذه التنازلت متطرفة 
اإىل درجة اأن ثالثة اأع�شاء ان�شحبوا 
الأمريكي  ال���ت���ف���او����س  ف���ري���ق  م���ن 
كما  ف���ي���ي���ن���ا،  يف 
ال�شيناتور  اأن 
ال���دمي���وق���راط���ي 
مينينديز  روبرت 
األ������ق������ى خ����ط����اب����اً 
ن��������������������اري��������������������اً يف 
فرباير)�شباط( 
�����ش����اج����ب����اً ك���ام���ل 
����ش���ي���ا����ش���ة ب���اي���دن 

الإيرانية.
لقد كان م�شوؤولو 
يائ�شني  ب����اي����دن 

وقفات احتجاجية يف اأكرث من حمافظة

علي لعري�س

غ�شب د�شتوري �شد الزمة الجتماعية

الغنو�شي

   اأكد رئي�ص حركة 
ــة را�ـــســـد  ــس ــ� ــه ــن ال
ــي اأمــ�ــص  ــس ــو� ــن ــغ ال
�سيمثل  اأنــه  الأحــد 
اليوم الثنني ونائب 
رئـــيـــ�ـــص احلـــركـــة 
اأمام  العرّي�ص  علي 
ملف  يف  التحقيق 
بوؤر  اإىل  “الت�سفري 

التوتر«.

•• الفجر -تون�س
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املال والأعمال
دو متّكن اجليل القادم من املواهب االإماراتية يف معر�س روؤية االإمارات للوظائف 2022 

اجل�����دي�����د، ال���ت���ق���ى م���ع���ايل ثاين 
كرزي�شتوفدرايندا،  ال����زي����ودي، 
البولندية  ال�����وك�����ال�����ة  رئ����ي���������س 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وال����ت����ج����ارة، وج����ان 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وي��رن��ي��ك��ي، 
الوطنية  الأغ������ذي������ة  مل���ج���م���وع���ة 
وممثلني  ال��ب��ول��ن��دي��ة،  ال���دول���ي���ة 
البولندي،  التنمية  �شندوق  عن 
وبنك التنمية الوطني البولندي، 
�شيليزيا،  حم���اف���ظ���ة  وم���ك���ت���ب 
مل��ن��اق�����ش��ة ف���ر����س ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
ق��ط��اع��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والأم����ن 
ال�شطناعي  والذكاء  ال�شيرباين 
وال�شناعات  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
معاليه  زار  ذل��ك،  اإىل  الغذائية. 
 Asseco“ البولندية  ال�شركة 
يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة   ”Group
تطوير الربجميات والتكنولوجيا، 
لدعوتها لالن�شمام ملبادرة اجليل 
التايل من ال�شتثمارات الأجنبية 
 NEXTGEN“ امل���ب���ا����ش���رة 
FDI”، وال�شتفادة من املميزات 
البيئة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  وامل��م��ك��ن��ات 

القت�شادية لدولة الإمارات.

•• وار�سو -وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأح����م����د ال������زي������ودي، وزي������ر دول����ة 
العالقات  اأن  اخلارجية،  للتجارة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
وجمهورية بولندا را�شخة وقوية، 
وت�شهد تطوراً م�شتمراً يف خمتلف 
القت�شادية  �شيما  ل  امل���ج���الت، 
وال���ت���ج���اري���ة، مب���ا ���ش��اه��م يف فتح 
اآفاق جديدة للتعاون القت�شادي 
وتكثيف  امل�شرك  وال�شتثماري 
يتما�شى  امل�����ش��رك، ومب���ا  ال��ع��م��ل 
مع الروؤية ال�شت�شرافية لقيادتي 
البلدين. جاء ذلك خالل لقاءات 
معاليه مع عدد من الوزراء وكبار 
امل�شوؤولني يف احلكومة البولندية، 
اأعمال  هام�س  على  عقدت  والتي 
الدورة الثالثة للجنة القت�شادية 
امل�شركة بني البلدين بالعا�شمة 
البولندية وار�شو، وبح�شور عدد 
من امل�شوؤولني احلكوميني ورجال 
الأعمال وممثلي القطاع اخلا�س 
م�����ن ك������اًل ال����ب����ل����دي����ن. واأ������ش�����اف 
فر�شاً  البلدان  “ميتلك  معاليه: 
ال��ت��ب��ادل التجاري  ل��زي��ادة  واع���دة 
يف  ال�شتثمارية  امل�شاريع  واإق��ام��ة 
القطاعات ذات الهتمام امل�شرك، 
ال�شريك  تعد  بولندا  واأن  خا�شة 
الإمارات  لدولة  الثاين  التجاري 
ال�شرقية،  اأوروب���������ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ح��ي��ث ب��ل��غ اإج����م����ايل ال�������ش���ادرات 
الإماراتية غر النفطية لبولندا 
دره��م خالل  506 ماليني  نحو 
قدرها  من��و  بن�شبة   ،2021 ع��ام 
 ،2020 عام  مع  مقارنة   64%
ال�شادرات  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ح��ني  يف 
لل�شوق  النفطية  غر  الإماراتية 
مليون   242 ن��ح��و  ال���ب���ول���ن���دي 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  دره���م 
عام 2022، بن�شبة منو 13%، 
عام  م��ن  ال��ف��رة  بنف�س  م��ق��ارن��ة 
اإعادة  يف  نوعية  قفزة   .”2021

الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة. م���ن���اق�������ش���ة زي������ادة 
املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات 

بني البلدين.
ال�����ش��ي��اق، ع��ق��د معايل  ن��ف�����س  ويف 
ثنائياً  اج��ت��م��اع��اً  ال���زي���ودي  ث���اين 
مع �شعادة بافيل يابون�شكي، وكيل 
وزارة اخلارجية البولندية ل�شوؤون 
والتنموي،  القت�شادي  ال��ت��ع��اون 
وخ���ط���ط جديدة  اآل����ي����ات  ل��ب��ح��ث 
ال�شتثمارات  زي������ادة  يف  ت�����ش��ه��م 
الأجنبية املبا�شرة بني البلدين يف 

القطاعات ذات الهتمام امل�شرك، 
ودعم التعاون الثنائي يف املجالت 
وتوفر  والتجارية،  القت�شادية 
ال�شتثمارية  الفر�س  من  املزيد 
للم�شتثمرين وجمتمعي الأعمال 
والبولندي، مبا يخدم  الإماراتي 
امل�شالح امل�شركة وروؤية وتطلعات 
ال��ب��ل��دي��ن. ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

قطاعات القت�شاد اجلديد.
ويف اإطار تعزيز روؤية الدولة نحو 
القت�شاد  قطاعات  يف  ال�شتثمار 

لبولندا  الإم�����ارات�����ي  ال��ت�����ش��دي��ر 
اإع���ادة الت�شدير  اإج��م��ايل  وو���ش��ل 
 415 ق��راب��ة  لبولندا  الإم��ارات��ي 
مليون درهم خالل العام املا�شي، 
بعام  مقارنة   ،67% منو  بن�شبة 
الت�شدير  اإع���ادة  وحقق   ،2020
البولندية  ل��الأ���ش��واق  الإم���ارات���ي 
250 م��ل��ي��ون دره���م خالل  ن��ح��و 
 ،2022 ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
مقارنة   ،105% من���و  ب��ن�����ش��ب��ة 
بنف�س الفرة من عام 2021”. 

اخلربات  اأف�شل  وتبادل  وتطوير 
كفاءة  ل��ت��ح�����ش��ني  وامل����م����ار�����ش����ات 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  الأداء  وف��ع��ال��ي��ة 
راأ�����ش����ه����ا  وع�����ل�����ى  ال����ب����ل����دي����ن،  يف 
التكنولوجيا احلديثة امل�شتخدمة 
يف جمال الطاقة املتجددة. بحث 
لل�شلع  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  زي����ادة 

الغذائية واملنتجات الزراعية.
الزيودي  ث����اين  م���ع���ايل  ون��اق�����س 
معايل  م����ع  اآخ�������ر  اج���ت���م���اع���اً  يف 
ري���������ش����زارد ب���ارت���و����ش���ي���ك، وزي����ر 

اأف�������ش���ل اخل������ربات لرفع  ت���ب���ادل 
يف  الطاقة  قطاع  وحت�شني  كفاءة 

البلدين.
معايل  ع���ق���د  الإط���������ار،  ه�����ذا  ويف 
ثنائياً  ال���زي���ودي، اج��ت��م��اع��اً  ث��اين 
زي�شكا،  اإي���ري���ن���و����س  م���ع���ايل  م���ع 
احلكومي  املفو�س  ال��دول��ة  وزي��ر 
مل�������ش���ادر ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة يف 
اإقامة  اإمكانية  ل��درا���ش��ة  ب��ول��ن��دا، 
م�����ش��اري��ع م�����ش��رك��ة يف جم���الت 
ال���ط���اق���ة وال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة، 

والتنمية  ال���زراع���ة  ب����وزارة  دول���ة 
تعزيز  �شبل  البولندية،  الريفية 
التجاري  التبادل  لزيادة  التعاون 
الغذائية  ال�شلع  يف  البلدين  بني 
واحليوانية،  الزراعية  واملنتجات 
ال�شلع  ان�����ش��ي��اب��ي��ة  ي�����ش��م��ن  مب����ا 
البلدين،  اأ����ش���واق  يف  وامل��ن��ت��ج��ات 
ومب�������ا ي���ت���م���ا����ش���ى م������ع ال������روؤي������ة 
ال�شراتيجية للبلدين يف تنفيذ 
خ��ط��ط الأم����ن ال��غ��ذائ��ي وتوفر 
كميات كبرة من ال�شلع الغذائية 

على هام�ص اأعمال اللجنة القت�سادية امل�سرتكة املنعقدة يف وار�سو

ثاين الزيودي يبحث مع وزراء من احلكومة البولندية وكربى ال�سركات فر�س اال�ستثمار امل�سرك يف خمتلف املجاالت

رفدهم  ع��رب  املهنية  م�����ش��ارات��ه��م  يف  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور  م��ن  ومتكينهم 
اإىل ف��ر���س وب���رام���ج ت��دري��ب م�شممة  اإ���ش��اف��ة  ال���الزم���ة  ب��ال��و���ش��ائ��ل 
لالرتقاء بقدراتهم وحت�شني مهاراتهم، وذلك مبا يتما�شى مع روؤية 
القيادة الر�شيدة الرامية اإىل تاأ�شي�س اقت�شاد قائم على املعرفة عماده 
الأ�شا�شي اأبناء الإمارات. واإىل جانب الربامج واخلطط ال�شراتيجية 
الهادفة اإىل �شمان م�شارات مهنية قّيمة لأبناء الإمارات، يويل فريق 
التعلم والتطوير املهني يف دو اأولوية خا�شة بتدريب مواطني الدولة 
ب��رن��ام��ج هارفرد  وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م القيادية م��ن خ��الل 
لتطوير القيادات التنفيذية التي �شهدت حتى الآن تخريج عدد كبر 
الدعم  الأكادميية  تقدم  حيث  امل�شتويات،  خمتلف  من  املواطنني  من 
واكت�شاب  متخ�ش�شة  �شهادات  على  احل�شول  يف  الإماراتيني  لل�شباب 
مهارات تقنية وعملية.  و�شتعر�س دو خالل احلدث جمموعة من نقاط 

امل�شاركة  الإم���ارات  لأبناء  ميكن  التي  التفاعلية  والأن�شطة  الت�شال 
فيها وا�شتك�شافها باأنف�شهم للتعرف اإىل امل�شارات املهنية الواعدة التي 
اأبناء  و�شيتمكن  والت�����ش��الت.  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يوفرها 
ال�شركة،  يف  ال�شاغرة  الوظائف  ل�شغل  بطلبات  التقدم  من  الإم���ارات 
والن�شمام اإىل برامج التدريب الداخلي وبرامج التوظيف ال�شيفية 
من خالل اإجراء مقابالت مبا�شرة مع ممثلي ال�شركة. وتهدف دو من 
خالل هذه املبادرة اإىل اإلهام اأبناء الإمارات ومتكينهم من ا�شت�شراف 
الفر�س املهنية يف القطاع، اإ�شافة اإىل اإتاحة املجال اأمامهم للتوا�شل 
حديثاً  تخرجوا  ال��ذي��ن  وامل��ت��درب��ني  دو  يف  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  م��ع 
الرئي�س  احل�شاوي  فهد  وق��ال  ال�شركة.  تنظمها  التي  ال��ربام��ج  م��ن 
ال�شباب  “ي�شكل  املتكاملة:  لالت�شالت  الإم���ارات  ل�شركة  التنفيذي 
امل���وارد الوطنية يف روؤي���ة دول���ة الإم����ارات العربية  اأه���م  الإم��ارات��ي��ون 

م�شتقباًل.  امل�شتدام  والنمو  الزده��ار  م�شيربة  موا�شلة  نحو  املتحدة 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  رائ���دة  وطنية  ك�شركة  مكانتنا  م��ن  وان��ط��الق��اً 
املعلومات والت�شالت، نوا�شل يف دو التزامنا بتقدمي خمتلف اأ�شكال 
تتمتع  التي  املتميزة  املكانة  مع  ين�شجم  مبا  الإم���ارات  لأب��ن��اء  الدعم 
ال�شركات تف�شياًل من  اأكرث  واح��دة من  باعتبارها  اليوم  �شركتنا  بها 
جانب الباحثني عن عمل من املواهب والكفاءات الإماراتية. وي�شرنا 
ن�شعى  حيث   ،2022 للوظائف  الإم���ارات  روؤي��ة  معر�س  يف  امل�شاركة 
خالل فعاليات املعر�س اإىل التوا�شل مع اأكرب عدد ممكن من املواهب 
لل�شروع  واإلهامهم  لهم  والإر�شاد  الدعم  وتقدمي  ال�شابة،  الإماراتية 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  بالنجاحات  حافلة  مهنية  م�شارات  يف 
روؤية  ب�شكل ملمو�س يف حتقيق  امل�شاهمة  لهم  يتيح  والت�شالت، مبا 

قيادتنا الر�شيدة بتاأ�شي�س اقت�شاد متقدم قائم على املعرفة”. 

•• دبي-الفجر: 

م�شاركتها  املتكاملة،  لالت�شالت  الإم��ارات  ل�شركة  التابعة  دو،  اأعلنت 
يف معر�س روؤية الإمارات للوظائف 2022، املن�شة الرائدة لتوظيف 
التجاري  دب��ي  مركز  ي�شت�شيفه  وال��ذي  الإم��ارات��ي،  ال�شباب  وتدريب 
دو من  وت��ه��دف  �شبتمرب اجل���اري.  20 و22  ب��ني  ال��ف��رة  العاملي يف 
خالل م�شاركتها يف املعر�س اإىل اإتاحة املجال اأمام املواهب الإماراتية 
على  وت�شجيعهم  الإم����ارات  اأب��ن��اء  م��ن  ال�شركة  ممثلي  م��ع  للتوا�شل 
تكنولوجيا  قطاع  يوفرها  التي  الفريدة  املهنية  امل�شارات  ا�شتك�شاف 
جعلت  التي  امل��ي��زات  اإىل  التعرف  عن  ف�شاًل  والت�����ش��الت،  املعلومات 
دو واحدة من اأكرث ال�شركات تف�شياًل من جانب الباحثني عن عمل 
الإماراتية  املواهب  التزامها برعاية  دو  الإم��ارات. وتوا�شل  اأبناء  من 

ينظم جل�ستني رئي�سيتني مب�ساركة م�سوؤولني وروؤ�ساء �سركات وخمت�سني

ا�ستمرارية امل�ساريع ال�سغرية واحتواء االأزمات ق�سايا حمورية يف الدويل لالت�سال احلكومي 2022 

- بولندا ال�سريك التجاري الثاين لدولة الإمارات يف منطقة اأوروبا ال�سرقية.. 
والبلدان ميتلكان فر�سًا واعدة لزيادة منو التبادل التجاري  

% مقارنة بعام 2020  - 506 ماليني درهم اإجمايل �سادرات الإمارات اإىل بولندا خالل عام 2021 بنمو 64 
- 105 % منوًا يف اإعادة الت�سدير الإماراتي لالأ�سواق البولندية خالل الن�سف الأول من عام 2022  

- دعوة ال�سركة البولندية “Asseco Group” لالن�سمام ملبادرة اجليل التايل من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة 

الكاتب  ث����ارور،  �شا�شي  وال��دك��ت��ور 
وامل���ف���ك���ر وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال����دويل 
ل�شفافية  امل��ق��ب��ول  امل���دى  ال�����ش��اب��ق، 
املعلومات حول احلالة القت�شادية 
التوا�شل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت��داع��ي��ات��ه��ا 

الفعال يف اأوقات الأزمات.
التي  الكيفية  امل�شاركون  ويتناول 
مي��ك��ن ل��الت�����ش��ال احل���ك���وم���ي من 
“الطماأنة  ح��ال��ة  جت��ن��ب  خ��الل��ه��ا 
وعي  ���ش��ن��اع��ة  اإىل  التخديرية” 
اجلمهور  يحفز  حقيقي  ج��م��اع��ي 
الأزمة  مواجهة  يف  امل�شاركة  على 
اأهمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وت��داع��ي��ات��ه��ا، 
ال������ت������زام احل�����ك�����وم�����ات ب����وع����وده����ا 
قد  التي  الأزم���ات  اأث��ن��اء  للجمهور 
حُت������دث م���ت���غ���رات ���ش��ري��ع��ة على 
اخلريطة القت�شادية ويف العالقة 
وي�شتعر�س  واملجتمع.  ال��ف��رد  ب��ني 
اخل������������رباء اأن�����������ش�����ب ال����ت����وج����ه����ات 
احلكومية لك�شب ثقة اجلمهور يف 
م�شهد اجتماعي واقت�شادي �شريع 
وجهات  ف��ه��م  و�����ش����رورة  ال���ت���غ���ر، 
اإدارة  يف  واحتياجاته  املجتمع  نظر 
ف�شاًل  الأزم���ات،  واحتواء  املخاطر 
عن دور الت�شال احلكومي يف دعم 
اجلمهور يف ال�شتعداد للم�شتقبل، 

•• ال�سارقة-الفجر:

ال���دويل  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شهد 
2022، يف  احل��ك��وم��ي  ل��الت�����ش��ال 
دورت���ه ال��� 11 ال��ت��ي ت��ق��ام يف 28-
29 �شبتمرب اجلاري مبركز اإك�شبو 
رئي�شيتني  ج��ل�����ش��ت��ني  ال�������ش���ارق���ة، 
القت�شادية..  “الأزمات  ب��ع��ن��وان 
ب��ني الح��ت��واء الإي��ج��اب��ي والتكيف 
الت�شال  و”انعكا�شات  ال�شلبي”، 
النا�شئة”،  امل�شاريع  على  العمومي 
ي�شارك فيهما نخبة من امل�شوؤولني 
والتنفيذيني  ال�����ش��رك��ات  وروؤ����ش���اء 

واأ�شحاب الخت�شا�س.
ينظمه  ال�����ذي  امل���ن���ت���دى،  وخ�����الل 
الدويل لالت�شال احلكومي  املركز 
التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
“حتديات  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال�����ش��ارق��ة 
يف  امل�������ش���ارك���ون  ي���ط���رح  وحلول”، 
الفرق  ح����ول  روؤاه�������م  اجل��ل�����ش��ت��ني 
الأزم��ة وعك�س  ال�شيطرة على  بني 
م�����ش��اره��ا، وال��ت��ك��ي��ف ال��ق��ائ��م على 
وحماولة  معطياتها  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م 
احل������د م����ن اآث������اره������ا، ب���الإ����ش���اف���ة 
امل�شاريع  ا���ش��ت��م��راري��ة  ق�شية  اإىل 
اأ�ش�س  اإىل  وح���اج���ت���ه���ا  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
عملها،  ت��دع��م  وم��ع��رف��ي��ة  ف��ك��ري��ة 
واأهمية حتفيز ال�شباب على دخول 
احلر�س  م����ع  ال����ش���ت���ث���م���ار،  ع�����امل 
التي  الفر�س  م��ن  ال�شتفادة  على 

ترافق مع الأزمات.

�سفافية املعلومات 
ففي جل�شة “الأزمات القت�شادية.. 
ب��ني الح��ت��واء الإي��ج��اب��ي والتكيف 
م���روان  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال�شلبي”، 
موؤ�ش�شة  ال��ربام��ج يف  احل��ل، مقدم 
دب����ي ل����الإع����الم، ي��ن��اق�����س ك���ل من: 
يون�س حاجي اخلوري، وكيل وزارة 
املالية يف دول��ة الإم���ارات، ومالكوم 
الرئي�س  ف���ورب�������س،  ���ش��ت��ي��ف��ن�����ش��ون 
“فورب�س  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ميديا”، والدكتور اإيهاب اأبو عي�س، 
اخلزانة  ل�شوؤون  املالية  وزير  نائب 
العامة يف جمهورية م�شر العربية، 

لالت�شال احلكومي يرفع هذا العام 
بهدف  وحلول”،  “حتديات  �شعار 
اإيجاد جمموعة من اأف�شل اأ�شاليب 
امل�شتقبل  م�����ش��ك��الت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
عرب التوا�شل الفاعل واملتبادل بني 

اجلمهور واحلكومات.

للتحولت  وحت��ل��ي��الت��ه��م  روؤاه�������م 
والجتماعية  الق���ت�������ش���ادي�����������������������ة 
اأف�شل  وي�����ش��ت��ع��ر���ش��ون  ال���ق���ادم���ة، 
ملخاطبة  واأدوات���ه  الت�شال  مناهج 
غر  الأوق�����������������ات  يف  اجل�����م�����ه�����ور 

العتيادية.

ا�شتثمارات  يف  امل��ت��وق��ع  وت��اأث��ره��ا 
ق����ط����اع ال�������ش���ن���اع���ات الإب����داع����ي����ة 

والتقنيات.

حتديات وحلول
ال�����دويل  امل���ن���ت���دى  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

وميث�����ل املنت�������دى ال�دويل لالت�شال 
عاملي���������ة  2022 من�شة  احلكومي 
اأكرث  يومني  ت�شت�شيف على مدى 
من 160 من ق���������ادة الراأي والفكر 
الت�شال  ق��ط�����������������������اع  يف  واخل������رباء 
احل����ك����وم����ي، ال�����ذي�����ن ي�������ش���ارك���ون 

 وتناق�س اجلل�شة اأثر تبني تقنيات 
الت�شالت  يف  اخل���ام�������س  اجل���ي���ل 
والت�����������ش�����الت ال���ف�������ش���ائ���ي���ة عرب 
الرقمية  وال���ع���م���الت  الإن�����رن�����ت 
وال�شغرة،  النا�شئة  امل�����ش��اري��ع  يف 
املقبل�����ة  امل��رح��ل��������������������ة  وط��ب��ي��ع�����������������ة 

واأف�شل ا�شراتيجيات الت�شال يف 
التعامل مع الأزمات القت�شادية.

امل�ساريع والتحولت
الت�شال  “انعكا�شات  جل�شة  ويف 
النا�شئة”،  امل�شاريع  على  العمومي 
التي ي�شارك فيها كل من: حممد 
رئي�س جمموعة  احل��زام��ي،  ه��الل 
يون�س،  وحممد  هالل”،  “حممد 
وهزاع  الجتماعي،  الأع��م��ال  رائ��د 
م�شت�شار  امل���ن�������ش���وري،  اإب����راه����ي����م 
اأعمال،  ري�����ادة  وخ��ب��ر  واإع���الم���ي 
وي�����دي�����ره�����ا حم����م����د ال���رئ���ي�������ش���ي، 
اإعالمي يف هيئة ال�شارقة لالإذاعة 
امل�شاركون  ي�شتعر�س  والتلفزيون، 
جم���م���وع���ة م����ن اأ����ش���ال���ي���ب اإق����ن����اع 
اأ���ش��ح��اب روؤو�����س الأم����وال بتمويل 

م�شاريع نا�شئة وتقنيات جديدة.
اأ���ش�����س بناء  امل�������ش���ارك���ون  وي���ت���ن���اول 
توظيف  على  ق��ادر  اقت�شادي  فكر 
تطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة 
ال�شغرة  امل�����ش��اري��ع  يف  والأمت���ت���ة 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال��ن��ظ��ر اإىل 
التحولت والتغيرات القت�شادية 
ع��ل��ى اأن��ه��ا اإي��ج��اب��ي��ة وحت��م��ل معها 

فر�شاً جديدة حترك الركود.
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املال والأعمال
غرفة ال�سارقة توؤكد اأهمية تعزيز ال�سراكة بني القطاعني وجذب املزيد من اال�ستثمارات لالإمارة

خالد القا�شمي النائب الأول لرئي�س الغرفة و�شعادة وليد عبد الرحمن 
بوخاطر النائب الثاين لرئي�س الغرفة واأع�شاء جمل�س الإدارة و�شعادة 

حممد اأحمد اأمني العو�شي مدير عام غرفة ال�شارقة.
واأ�شاد اأع�شاء جمل�س اإدارة الغرفة بتوجيهات جمل�س الوزراء الأخرة 
ال�شتثمارات  وتعزيز  امل�شتدام  القت�شادي  النمو  حتقيق  اأن  معتربين 
امل�شرك  العمل  اإل من خالل  وتلبية تطلعات جمتمع الأعمال ل يتم 
بني القطاعني العام واخلا�س لدعم م�شرة التنمية ال�شاملة م�شددين 
على موا�شلة الغرفة للقيام بدورها وطرح املبادرات والربامج الفعالة 
والتطويرية لتعزيز هذه ال�شراكة املثمرة. واأكد �شعادة عبد اهلل �شلطان 
اأن القطاع اخلا�س ي�شكل عن�شرا رئي�شيا يف التنمية ال�شاملة  العوي�س 
اأن  اإىل  م�شرا  عموما  الإم����ارات  ودول���ة  ال�شارقة  اإم���ارة  ت�شهدها  التي 

الإم����ارات  لأب��ن��اء  املعي�شة  وج���ودة  وال��رف��اه��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي  لالنتعا�س 
�شعادة  اأكد  جانبه  من  العامل.  اأنحاء  من  وامل�شتثمرين  فيها  واملقيمني 
حممد اأحمد اأمني العو�شي اأن الغرفة ب�شفتها ممثال للقطاع اخلا�س 
فهي حتر�س دائما على توفر بيئة جاذبة لالأعمال وتعمل على تقدمي 
ُيعزز  مبا  الإم���ارة  يف  القت�شادية  القطاعات  لكافة  ممكن  دع��م  اأق�شى 
غرفة  ت�شعى  كما  والطموحات  التوقعات  ويلبي  وتناف�شيتها  جاذبيتها 
باأن تكون  التابعة لها  القطاعية  العمل  ال�شارقة من خالل جمموعات 
الو�شيلة الأكرث فعالية للتوا�شل بني قطاع الأعمال والغرفة والقطاع 
العام لالإ�شهام يف مواجهة التحديات وال�شتفادة من الفر�س يف تكوين 
بنية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات القطاعات القت�شادية وتدعم 

جهود حتقيق التنمية امل�شتدامة.

•• ال�سارقة- وام:

اإىل  قدما  بامل�شي  ال�شارقة  و�شناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  اأو�شى 
العام واخلا�س  ال�شراكة بني القطاعني  اأف�شل الظروف لتعزيز  تهيئة 
ال�شارقة وحتفيز وجذب  اإم��ارة  املختلفة يف  الأعمال  وت�شجيع قطاعات 
املزيد من ال�شتثمارات اجلديدة لالإمارة اإن�شجاما مع توجيهات جمل�س 
الوزراء الأخرة باعتماد اإ�شدار قانون احتادي يف �شاأن تنظيم ال�شراكة 

بني القطاع العام الحتادي والقطاع اخلا�س يف الدولة.
جاء ذلك خالل الجتماع الثاين ملجل�س الإدارة الذي ُعقد مبقر الغرفة 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  برئا�شة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة وح�شور ال�شيخ ماجد بن في�شل بن خالد بن 

اإ�شدار قانون احتادي يف �شاأن تنظيم ال�شراكة بني القطاع العام الحتادي 
والقطاع اخلا�س �شيكون له انعكا�شات اإيجابية وا�شحة �شت�شتهم ب�شكل 
كبر يف دفع التنمية امل�شتدامة قدما وت�شرع معدلت النمو يف قطاعات 
كثرة بالقت�شاد الوطني. واأ�شار العوي�س اإىل اأن الغرفة ملتزمة دوما 
احلكومي  القطاعني  ب��ني  ال�شراكة  ت��ع��زز  متكاملة  منظومة  بتوفر 
اأجل  من  وت�شجيعهم  متثيل  خر  الأع��م��ال  جمتمع  ومتثيل  واخل��ا���س 
اقت�شاد  من  يعزز  مبا  �شاملة  واقت�شادية  تنموية  �شراكات  يف  الدخول 
التنموية  للخطط  الرئي�شية  الأه����داف  حتقيق  يف  وي�شهم  ال�����ش��ارق��ة 
لالإمارة والدولة ل�شيما واأن �شراكات القطاعني الناجحة ينجم عنها 
العديد من الفوائد ل�شيما خف�س التكاليف والرتقاء مب�شاريع البنية 
التحتية واخلدمات احلكومية ودعم ا�شتمرارية ومنو الأعمال و�شول 

جمموعة اآريا ت�ساعف ا�ستثماراتها يف حرة 
احلمرية بال�سارقة اإىل 154 مليون درهم

مب�ساركة اأكرث من 2000 �سخ�ص من ممثلي منظمات وهيئات التقيي�ص الدولية واخلرباء من 163 دولة

يف اأبوظبي  ISO اليوم.. انطالق اأعمال االجتماع ال�سنوي للمنظمة الدولية للتقيي�س

املجل�س اال�ست�ساري جلمارك دبي يبحث ا�سراتيجية املو�سم اجلديد

مع  اأهدافها  و  م�شمونها  يف  تن�شجم 
�شيا�شة دولة الإم��ارات التي ت�شتهدف 
ت���ع���زي���ز م��وق��ع��ه��ا ال����ش���رات���ي���ج���ي يف 
م���ن���ظ���وم���ة الق���ت�������ش���اد ال������دائ������ري و 
ال�شارقة  ا�شراتيجية  م��ع  تتما�شى 
ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  على  القائمة 
املالئمة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  و  ال��ن��وع��ي��ة 
ال�شركات  واب��ت��ك��ارات  اأف��ك��ار  لتوظيف 
الأج��ن��ب��ي��ة و املحلية لإي��ج��اد ح��ل��ول و 
ا�شتدامة  ت��دع��م  وم��ن��ت��ج��ات  خ��دم��ات 
النمو و تدفع عجلة القت�شاد املحلي 
ل�شيما  الزده���������ار  م����ن  م���زي���د  ن���ح���و 
اأعلنت  ال��ت��ي  امل�����ش��ان��ع  ت��وج��ه��ات  واأن 
يقوم  جميعها  اآري�����ا  جم��م��وع��ة  ع��ن��ه��ا 
املوارد  ا�شتخدام  ك��ف��اءة  حت�شني  على 
النفايات  م����ن  احل�����د  و  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
املواد  حياة  دورة  ومت��دي��د  ال�شناعية 
وامل��ن��ت��ج��ات م���ن خ���الل ت��ب��ن��ي تدابر 
�شديقة للبيئة. ولفت املزروعي اإىل اأن 
ا�شتقطاب هذا النوع من ال�شتثمارات 
اأي�شا  ين�شجم  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  اإىل 
لدولة  ال�شناعية  ال�شراتيجية  مع 
الإمارات، والرامية اإىل تعزيز القيمة 
�شعار  حتمل  التي  للمنتجات  امل�شافة 
التي  و  الإمارات”  دول����ة  يف  “�شنع 
يقوم  هامة  قطاعات  احتياجات  تلبي 
للدولة  ال���وط���ن���ي  الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ي��ه��ا 
وال�شناعات  الإن�������ش���اءات  ق��ط��اع  م��ث��ل 
البحري  والنقل  وال��ط��رق  الكيماوية 
وامل���ن���ت���ج���ات ال���ن���ف���ط���ي���ة واخل����دم����ات 
والتي  ال��ط��ران  لقطاع  اللوج�شتية 
ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ال���دول���ة وت�����ش��ه��م يف 
العديد  اإىل  �شادراتها  وتعزيز  تنويع 
واأمريكا  واآ����ش���ي���ا  اأوروب�������ا  ب���ل���دان  م���ن 

اجلنوبية واإفريقيا.

تناف�شي  م��وق��ع  يف  اأع��م��ال��ه��ا  تاأ�شي�س 
ي��ت��م��ت��ع ب�����ش��ه��ول��ة مم��ار���ش��ة الأع���م���ال، 
اللوج�شتي وتعزيز  الربط  ف�شال عن 
�شال�شل الإمداد والتوريد مع خمتلف 
الأ�شواق الإقليمية. جاء الإعالن عن 
وفق  اآريا  التو�شعة اجلديدة ملجموعة 
ات��ف��اق��ي��ة وق��ع��ه��ا ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ود �شامل 
احلرة  املنطقة  هيئة  مدير  امل��زروع��ي 
باحلمرية و مرات بهادلوال الرئي�س 
بح�شور  اآري�����ا  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
واأعلنت  عدد من م�شوؤويل اجلانبني. 
م�شانعها  اأول  اأن�شاأت  التي  املجموعة 
العام  ب��احل��م��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة  يف 
اجلديدة  امل�شانع  جميع  اأن   2021
تراعي ال�شتدامة وال�شتخدام الأمثل 
للموارد الطبيعية انطالقا من �شيا�شة 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ج��م��وع��ة 
الطاقة املتجددة وامل�شاهمة يف حتقيق 
املبادرة ال�شراتيجية للحياد املناخي 
�شامل  ���ش��ع��ود  ���ش��ع��ادة  واأك����د   .2050
املزروعي اأن ا�شتثمارات جمموعة اآريا 
اجلديدة يف املنطقة احلرة باحلمرية 
ال�شتدامة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 

•• ال�سارقة -وام:

املتخ�ش�شة  اآري�����ا  جم��م��وع��ة  ك�����ش��ف��ت 
يف ���ش��ن��اع��ة الأ���ش��ف��ل��ت وت��ك��ري��ر امل���واد 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
املطاطية  ال��ع��وازل  واإن��ت��اج  للتخزين 
ال��ب��ي��ت��وم��ني ل��ق��ط��اع الإن�������ش���اءات عن 
يف  ال�شناعية  ا�شتثماراتها  م�شاعفة 
ال�شارقة  يف  باحلمرية  احلرة  املنطقة 
�شمن  دره������م  م���ل���ي���ون   154 ل��ت��ب��ل��غ 
خ��ط��ت��ه��ا ال��ت��و���ش��ع��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة من 
ت�شمل  م�شاريع  اأرب��ع��ة  اإط���الق  خ��الل 
تكرير  وحم��ط��ة  للبيتومني  م�شنعا 
م��ت��ع��ددة الأغ���را����س وحم��ط��ة تخزين 

وحمطة اإعادة تدوير الإطارات.
ا�شتئجار  املجموعة،  ا�شتثمار  ي�شمل 
ث���الث ق��ط��ع اأرا������س ج���دي���دة يف حرة 
الأرا�شي  جم��م��وع  لي�شل  احل��م��ري��ة 
اإىل خم�س  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  امل�����ش��ت��اأج��رة 
ت�شل  اإجمالية  مب�شاحة  اأرا����س  قطع 
اإىل 540 األف قدم مربع مبا يعزز من 
مكانة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
وجهة مف�شلة لل�شركات ال�شاعية اإىل 

�شيكار،  �شا�شي  توقع  جانبه  وم��ن 
المداد  �شل�شلة  جمموعة  رئي�س 
ينمو  اأن  اللوج�شتية،  واخل��دم��ات 
ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة ال��ع��امل��ي اإىل 40 
 2040 ع���ام  يف  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
وه���������ذا ي�������ش���ك���ل ف����ر�����ش����ة ك���ب���رة 
للم�شتثمرين والتجار يف املنطقة، 
ال�شركات الكربى يف  اأن  اإىل  لفتاً 
العامل تعافت من اآثار كورونا لكن 
ل  واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع 

تزال تواجه بع�س التحديات.
واأكد اأن جمارك دبي تقدم خدمات 
العامل  يف  الأف�����ش��ل  ه��ي  جمركية 
والتكنولوجيا  التطور  حيث  م��ن 
الكثر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ت��ق��دم��ة، 
م����ن امل����رون����ة وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف 
ال�شيا�شات التي تدفع نحو حتقيق 
مبادرة  اأن  م�شراً  الأع��م��ال،  من��و 
املجل�س ال�شت�شاري وال�شتماع اإىل 
العمالء  وم��ت��ط��ل��ب��ات  م��ق��رح��ات 
ت�����ش��ب يف  تنفيذها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
م�شلحة الأعمال والرويج لدبي 

حمور رائد يف التجارة العاملية.
العزيز  ع���ب���د  ن�����ادي�����ة  وحت�����دث�����ت 
لل�شحن  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
تناف�شية  ع��ن  “نافل”  والإم�����داد 
دبي و�شهولة الأعمال، حيث تعترب 
للعي�س  امل�����دن  اأف�������ش���ل  م���ن  دب����ي 
وال��ع��م��ل وك���ذل���ك امل�����ش��اري��ع التي 
التجارة  �شركات  جذب  اإىل  تهدف 
لها  م��ق��ار  لتاأ�شي�س  الإل��ك��رون��ي��ة 
من�شة  م�شروع  ومنها  الإم���ارة  يف 
جلمارك  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

دبي.

•• دبي- وام:

اأكد �شعادة �شلطان اأحمد بن �شليم 
الرئي�س  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ دبي 
املوانئ  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة 
واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة، اأن 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة يف دولة 
اإيجابياً  اأداًء  ت������وؤدي  الإم���������ارات 
م�شتويات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم��ر���ش��ح��ة 
من��و ق��وي��ة، ح��ي��ث جت����اوزت جتارة 
 6 ال�  الإم��ارات اخلارجية لل�شهور 
العام احلايل تريليون  الأوىل من 
ال�شياحي  القطاع  و�شجل  دره���م، 
مليار   19 جت��������اوزت  اإي������������رادات 
الأول من  ال��ن�����ش��ف  دره����م خ���الل 
وكالة  توقعت  كما  اجل���اري،  العام 
املحلي  ال����ن����اجت  من����و  “موديز” 
 6% بني  ما  لالإمارات  الإجمايل 
غر  الق���ت�������ش���اد  ومن�����و   ، و7% 
 5% اإىل   4% بن�شبة  ال��ن��ف��ط��ي 

خالل 2022.
اجتماع  خ�����الل  ����ش���ع���ادت���ه  وق������ال 
دبي  جلمارك  ال�شت�شاري  املجل�س 
يف املو�شم اجلديد؛ بح�شور �شعادة 
اأحمد حمبوب م�شبح املدير العام 
التنفيذي  الرئي�س  دبي،  جلمارك 
مل���وؤ����ش�������ش���ة امل������وان������ئ واجل�����م�����ارك 
وجمموعات  احل�������رة،  وامل���ن���ط���ق���ة 
اتفاقيات  اإن  وال���ت���ج���ارة،  ال��ع��م��ل 
ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة 
التي تربمها دولة الإمارات تنفيذاً 
القت�شادية  التفاقيات  لربنامج 
“م�شاريع  �����ش����م����ن  ال����ع����امل����ي����ة 

الإلكروين مع البنوك مما ي�شهل 
اأعمالهم عرب  على التجار ويدعم 
لت�شهيل  ذك���ي���ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 

الإجراءات.
اأول يف  وقدم مرزا حامد، حملل 
 “ جمارك دبي، عر�شا عن خدمة 
التي  للتاجر”  الت�شدير  تقارير 
التجار  على  الت�شهيل  �شاأنها  م��ن 
ل�شريبة  ال�شفر  ن�شبة  لتطبيق 
ت�شدير  ع��ل��ى  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
التخلي�س  وك��الء  قبل  من  ال�شلع 
اأو وكالء ال�شحن املعينني من قبل 
امل�شرين يف اخل��ارج، خالل فرة 
90 يوماً، وكان التجار  ب�  حمددة 
عدم  يف  يتمثل  حت��دي��اً  ي��واج��ه��ون 
قدرتهم تطبيق ن�شبة ال�شفر على 
ب�شبب عدم وجود  ال�شلع  �شادرات 
ما يثبت القيام بعملية الت�شدير، 
ويتعني على التاجر ا�شتيفاء جميع 
امل��ت��ط��ل��ب��ات وال�������ش���روط الأخ�����رى 
اخلا�شة بتطبيق ال�شريبة بن�شبة 
ال�شفر على ت�شدير ال�شلع، مبا يف 
اخلروج  ب�شهادة  الح��ت��ف��اظ  ذل��ك 
تثبت  التي  التجارية  وامل�شتندات 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��دي��ر وال���ت���اأك���د من 
الفرة  خ�����الل  ال�����ش��ل��ع  ت�����ش��دي��ر 
املحددة ، علماً باأن خدمة “تقرير 
فقط  تطبق  للتاجر”  الت�شدير 
يتم  والتي  امل�شتوردة،  ال�شلع  على 
اإعادة ت�شديرها لحقاً، ول تطبق 

على ال�شلع املقتناه حملياً.

تو�شيع  اإىل  وال��ه��ادف  اخلم�شني” 
����ش���ب���ك���ة ال���������ش����رك����اء ال���ت���ج���اري���ني 
العاملني �شتدفع مبعدلت التجارة 
رحابة،  اأك��رث  اآف��اق  اإىل  اخلارجية 
ال����دول����ة مركز  م���وق���ع  وت��ر���ش��ي��خ 

حموري يف التجارة الدولية.
حتفز  الت��ف��اق��ي��ات  اأن   ، واأ����ش���اف 
الثنائية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ت���دف���ق���ات 
ع����رب م���ن���ح ال���ع���دي���د م����ن امل����زاي����ا 
اإىل  م�شراً  وامل�شتثمرين،  للتجار 
حتقيق  ت���دع���م  دب����ي  ج���م���ارك  اأن 
التفاقيات  ه�����ذه  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
بتطوير  ال���ت���ج���اري  اجل����ان����ب  يف 
اجلمركية  اأن��ظ��م��ت��ه��ا  يف  م�شتمر 
ان��ع��ك�����ش��ت على  ال���ذك���ي���ة وال����ت����ي 
الزيادة امل�شتمرة يف عدد املعامالت 
اجل���م���رك���ي���ة ال���ت���ي ارت���ف���ع���ت اإىل 
جمركية  معاملة  مليون   12.7
اجلاري،  العام  من  الأول  للن�شف 
مقارنة مع 11.3 مليون معاملة 
ال��ع��ام املا�شي  ل��ل��ف��رة ذات��ه��ا م��ن 

. بزيادة 12.3%. 
القطاعات  ت��ن��ط��ل��ق   ”: واأو�����ش����ح 
ب��ق��وة نحو  الق��ت�����ش��ادي��ة يف دب����ي 
وفق  ا�شتثنائية،  ط��ف��رات  حتقيق 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  روؤي��������ة 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
املف�شل  امل���رك���ز  دب����ي  ل��ر���ش��ي��خ   ،
للتجارة وعا�شمة عاملية لالأعمال 

اأهمية  ع���ل���ى  م�������ش���دداً   ، م�����ش��ج��ع 
الهيئات  ب��ني  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  احل��ك��وم��ي��ة م���ع 
القت�شادية  الأه������داف  لتحقيق 
التنمية  وتعزيز  وال�شراتيجية 

ال�شاملة.
وت����ن����اول الج���ت���م���اع ال���ع���دي���د من 
العمالء  ت��خ�����س  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س 
للوثائق  الذكي  الت�شديق  كنظام 
والربط  وال��ف��وات��ر  وال�����ش��ه��ادات 

التي متلكها”.
اأحمد  ����ش���ع���ادة  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
الإمارات  اأن دولة  حمبوب م�شبح 
واإجراءاتها  ب�شيا�شاتها  مت��ي��زت 
ال���ت���ع���ام���ل مع  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف 
وب����اء ك���ورون���ا ف��ك��ان��ت الأ����ش���رع يف 
اآث����ار اجل��ائ��ح��ة، حمتفظة  جت���اوز 
مب�شتويات منو جيدة يف القت�شاد 
وانتعا�س قوي يف التجارة، مقارنة 
مع ما قبل اجلائحة، ونتوقع ومع 

الأن�شطة  م��ن  بالعديد  مدعومة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات، ح��ي��ث ع���زز احلدث 
2020 دب���ي من  اإك�����ش��ب��و  ال��ع��امل��ي 
كما  املحلي،  القت�شاد  عجلة  دعم 
ال�شتثمارات،  ت�شجيع  على  حفز 
دولة،   192 م�شاركة  خ��الل  م��ن 
ت�شليط  يف  ك��ب��ر  ف�شل  ل��ه  وك���ان 
ال�شوء على مدى التقدم والتطور 
والفر�س  الإم�����ارة  ت�شهده  ال���ذي 
الهائلة  وال�شياحية  ال�شتثمارية 

التطور املهم الذي ت�شهده اتفاقيات 
برنامج امل�شغل القت�شادي املعتمد 
التجارية  ال���ت���ب���ادلت  ت�����ش��ج��ل  اأن 

زيادات ملحوظة.
واأ�شاف �شعادته، اأنه من املتوقع اأن 
انتعا�س  ال�شياحي  القطاع  ي�شهد 
ال�شياحة  مب��و���ش��م  م���دع���وم  ق���وي 
ال�شتوي وزوار بطولة كاأ�س العامل 
الإم����ارات  �شتكون  حيث   ،2022
مليون  ل���ق���راب���ة  م��ف�����ش��ل��ة  وج���ه���ة 

النقل،  و�شبكات  التمويلية،  واحل��ل��ول 
ال�شا�شية،  الركائز  م��ن  تعترب  وال��ت��ي 
ال��ت��ي ي��ت��م الع��ت��م��اد ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأجل 

حتفيز القطاع ال�شناعي يف الدولة.
الإمارات”  يف  “ا�شنع  حملة  وت��وج��ه 
ال�شناعيني  اإىل  م���ف���ت���وح���ة  دع�������وة 
ورواد  وامل���ب���ت���ك���ري���ن  وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن 
الأع��م��ال ل��الن��خ��راط يف ه��ذه احلملة 
املختلفة  م���زاي���اه���ا  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
تطوير  يف  ط���م���وح���ات���ه���م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وت�شديرها،  وت�شنيعها  منتجاتهم 
ال�شراتيجية  اأي�����ش��اً  ي��ع��زز  م��ا  وه���و 
والتكنولوجيا  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
املتقدمة التي تهدف اإىل رفع م�شاهمة 
ال��ن��اجت املحلي  ال�����ش��ن��اع��ي يف  ال��ق��ط��اع 
اإىل  دره��م  مليار   133 الإجمايل من 
 ..  2031 العام  300 مليار، بحلول 
الأهداف  مع  ال�شراتيجية  وتتوافق 
مبا  ال��دول��ي��ة،  والل��ت��زام��ات  الوطنية 
التنمية  جم�����ال  يف  ال���ت���ق���دم  ي��خ�����س 
حلول  ون�شر  امل�شتدامة،  القت�شادية 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، والب����ت����ك����ارات يف 

املجال ال�شناعي.
وت����ويل دول����ة الإم�������ارات م��ل��ف البنية 
ا�شتثنائية،  اأهمية  ل��ل��ج��ودة،  التحتية 
حيث اأ�شدرت نحو 27 األف موا�شفة 
ق��ي��ا���ش��ي��ة ولئ���ح���ة ف��ن��ي��ة اإم���ارات���ي���ة يف 
ال�شناعة  بقطاع  ال�شلة  ذات  املجالت 
و�شناعات  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ويف ال��ق��ط��اع��ات الأخ����رى 
ال�شحة  م��ث��ل  الإن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ي��ة 
والزراعة  والأغ��ذي��ة  والبناء  والتعليم 
القطاعات  من  وغرها  الإدارة  ونظم 
وا�شت�شرافاً  حيوية  الأك���رث  تعد  التي 

للم�شتقبل.

جلنوب  الإمن��ائ��ي  للمجتمع  العتماد 
اإفريقيا”�شادكا�س”.

وتت�شمن اأجندة الجتماع اأي�شاً جل�شة 
“الو�شع  موا�شفات  “تطوير  بعنوان 
الطبيعي اجلديد” و” اإعالن لندن”، 
الفر�شة  اق��ت��ن��ا���س  ك��ي��ف��ي��ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
والثقافة  املعتمدة  الإج���راءات  لتغير 
ال�شارية نحو الأف�شل، و�شوف تتخللها 
دولين�شكي،  ���ش��ي��ل��ف��ي��و  م���ن  م���داخ���ل���ة 
الدولية  للمنظمة  العام  الأم��ني  نائب 

.”ISO“ للتقيي�س
الأخرى  احلوارية  اجلل�شات  وتتطرق 
“كيف  بينها  خمتلفة،  موا�شيع  اإىل 
ميكن املوا�شفات القيا�شية الدولية اأن 
من  موثوقة  خطط  تنفيذ  يف  ت�شاعد 
اأجل املناخ”؛ و”كيف ميكن لل�شيا�شات 
اخلا�شة  الأج��ن��دة  تدعم  اأن  التجارية 
ل�شح  امل��ب��ت��ك��رة  و”احللول  باملناخ”؛ 
نحو   .. الدائري  و”القت�شاد  املياه”؛ 
 .. لندن  الرقمي”؛ و”اإعالن  التحول 
و”التجارة يف  ع��ام عليه”؛  م��رور  بعد 
ع�شر التحول الرقمي “؛ و”الأنظمة 
مبتكرة  م���ق���ارب���ة  امل����رن����ة:  ال���غ���ذائ���ي���ة 

وم�شتدامة”.
ك���م���ا ي��ت�����ش��م��ن احل�������دث ج��ل�����ش��ة عن 
حيث  امل�شتقبل”،  ع�����امل  “مقهى 
القوى  م��اه��ي��ة  امل�����ش��ارك��ون  ي�شتك�شف 
ال��ت��ي حت���دد م��الم��ح عاملنا،  ال��داف��ع��ة 
وي����ج����رون حم����ادث����ات ع����ن اجت���اه���ات 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وحت���دي���ات���ه م���ع خ�����رباء يف 

جمالت عدة.
العامة  اجلمعية  ُتعقد  اأن  املقرر  ومن 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ت��ق��ي��ي�����س، يوم 
رئ��ي�����س جديد  اخل��م��ي�����س، لن���ت���خ���اب 
جمل�س  اأع�����ش��اء  وان��ت��خ��اب  للمنظمة 

ن��ق��ا���ش��ات ح���ول م��ل��ف��ات خم��ت��ل��ف��ة، من 
اأبرزها ر�شم خطط التقيي�س وتطوير 
ه���ذا الجتماع  ي��ع��د  م��ع��اي��ره، ح��ي��ث 
دولة  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة  ينعقد  ال���ذي 
الدولة  مكانة  على  تاأكيداً  الإم����ارات، 
املمار�شات  لأف�شل  وتطبيقها  ودعمها 

الدولية يف التقيي�س.
اجلل�شات  ب���ع�������س  ت�������ش���ه���د  و������ش�����وف 
ملفات  م��ن��اق�����ش��ة  امل����ق����ررة  احل����واري����ة 
“تقارب  ب��ي��ن��ه��ا م��و���ش��وع  م��ه��م��ة، م���ن 
حيث  ال�شباب”،  وت���ع���اون  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وكيل  ال�شويدي  عمر  ���ش��ع��ادة  �شيلقي 
وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
الكلمة الرئي�شية خالل هذه اجلل�شة، 
ال�شناعة  وزارة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
اإىل  وت��ه��دف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
انخراط  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط 
ال�شباب يف منظومة التقيي�س وتوليهم 
امل����ج����ال م����ن خالل  ال���ق���ي���ادة يف ه�����ذا 
امل�����ش��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف ع��م��ل��ي��ة اع����داد 
للتطور  مواكبتها  و�شمان  املوا�شفات 

التكنولوجي.
جل�شة  يف  ال�������ش���وي���دي  ي�������ش���ارك  ك���م���ا 
التحول  ك��وف��ي��د  اأط��ل��ق  “هل  ب��ع��ن��وان 
املطابقة؟”  تقييم  لأن�شطة  الرقمي 
املثلى  ال���ش��ت��ف��ادة  ���ش��ب��ل  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
تقييم  لأن�شطة  الرقمي  التحول  من 
العامة،  امل�����ش��ل��ح��ة  ف��ي��ه  مل���ا  امل��ط��اب��ق��ة 
و�شوف ت�شارك يف هذه اجلل�شة �شعادة 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  اأح��م��د،  اأمينة 
ال��ع��امل��ي ل��الع��ت��م��اد، ورئي�س  الإم�����ارات 
اإىل  اإ�شافًة  لالعتماد،  العربي  اجلهاز 
كا�شتكا  بافيل  الربوفي�شور  م�شاركة 
من جامعة كانربري، واإيف كري�شتني 
جادزيكوا، الرئي�س التنفيذي خلدمات 

املتحدثني  لئ���ح���ة  وت�����ش��م  ادارت����ه����ا. 
ك������اًل من  ال�����ب�����ارزي�����ن يف اجل���ل�������ش���ات 
ال��رئ��ي�����ش��ة احلالية  ف���ران���ك،  اأول��ري��ك��ا 
“ISO”؛  للتقيي�س  الدولية  منظمة 
العام  الأم������ني  م��وه��ي��ك��ا،  و���ش��رج��ي��و 
املر�شح  ت�شو،  هوان  و�شونغ  للمنظمة؛ 
يف  للتقيي�س  الدولية  املنظمة  لرئا�شة 
هرموجني  والدكتور  املقبلة؛  الدورة 
للمنظمة  العام  الأم��ني  ن�شينجيناما، 
الأف���ري���ق���ي���ة ل��ل��ت��ق��ي��ي�����س /الأر������ش�����و/؛ 
و���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ورة ف���رح ال���زرع���وين، 
لقطاع  امل���������ش����اع����د  ال�������������وزارة  وك����ي����ل 
وزارة  يف  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  امل���وا����ش���ف���ات 
املتقدمة؛  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 
و�شعادة عي�شى الها�شمي، وكيل الوزارة 
امل�شتدامة  املجتمعات  لقطاع  امل�شاعد 
ودينا  والبيئة؛  املناخي  التغر  ب��وزارة 
ع�شاف، املن�شقة املقيمة لالأمم املتحدة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
للمنظمة  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  وي�شكل 
للقاء  م�����ش��اح��ة  ل��ل��ت��ق��ي��ي�����س  ال���دول���ي���ة 
دوليني  وخ���رباء  ر�شميني  م�����ش��وؤول��ني 
تقنية  طريق  وع��ن  املبا�شر  باحل�شور 
الأ�شبوع  و�شي�شهد  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال 
توقيع عدد من مذكرات التفاهم بني 
وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

وهيئات تقيي�س وطنية ودولية.
ال�شنوي  الجتماع  ا�شت�شافة  وت��دع��م 
حملة  للتقيي�س  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 
للدخول  الإمارات”،  يف  “ا�شنع 
القطاع  مت���ّك���ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  يف 
املمكنات  ظ��ل  يف  وحت��ف��زه،  ال�شناعي 
واحلوافز التي تقدمها دولة الإمارات، 
والتكنولوجية  التحتية  البنى  وتوفر 
لل�شناعة،  ال���داع���م���ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 

•• اأبوظبي -وام: 

الجتماع  ف���ع���ال���ي���ات  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
للتقيي�س  الدولية  للمنظمة  ال�شنوي 
مركز  يف   ،2022 ل��ل��ع��ام   ”ISO“

اأدنوك لالأعمال يف اأبوظبي.
العاملي  احل��دث  ه��ذا  وتنعقد جمريات 
ال�شناعة  وزارة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه  ال�����ذي 
الفرة من  املتقدمة يف  والتكنولوجيا 
اأكرث  23 �شبتمرب، مب�شاركة  اإىل   19
امل�شتويني  ع��ل��ى  ���ش��خ�����س،  األ���ف���ي  م���ن 
الإقليمي والدويل من ممثلي منظمات 
واخلرباء  الدولية  التقيي�س  وهيئات 
وال��ف��ن��ي��ني يف جم���ال امل��وا���ش��ف��ات من 
احل�شورية  امل�شاركة  عرب  دول��ة   163
وامل�شاركة عرب خا�شية الت�شال املرئي. 
وي�����ش��ارك يف ه���ذا الج��ت��م��اع ع���دد من 
كبار امل�شوؤولني يف دولة الإم��ارات، من 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
ال���وزارة، وذل��ك من  اإىل جانب قيادات 
ثاين  الدكتور  معايل  م�شاركة  خ��الل 
بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
ال�شويدي  ع��م��ر  و���ش��ع��ادة  اخل��ارج��ي��ة، 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  وك��ي��ل 
ف��ران��ك، رئي�شة  واأول��ري��ك��ا  امل��ت��ق��دم��ة، 
 ،”ISO“ للتقيي�س  الدولية  املنظمة 
العام  الأم������ني  م��وه��ي��ك��ا،  و���ش��رج��ي��و 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ورة فرح 
علي الزرعوين، وكيل ال��وزارة امل�شاعد 
والت�شريعات  امل���وا����ش���ف���ات  ل���ق���ط���اع 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  يف 
املتقدمة، اإ�شافة اإىل �شخ�شيات دولية 

واإقليمية وحملية.
وي�شارك احلا�شرون يف جل�شات حوارية 
تتخللها  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع��م��ل  وور�������س 
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املال والأعمال
مليار درهم �سيولة االأ�سهم املحلية يف 2022 .. و5 اأ�سهم ت�ستحوذ على ن�سفها  362

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شهد اأ�شواق املال املحلية ن�شاطاً ملحوظاً منذ بداية العام اجلاري و�شط 
زيادة كبرة يف قيم واأحجام التداولت وال�شفقات املنفذة يف موؤ�شر على 
جاذبيتها ال�شتثمارية، وزيادة الطلب من جانب امل�شتثمرين الدوليني، 
اإىل قوة ومتانة  اإ�شافة  يف ظل وج��ود العديد من الإدراج���ات اجلديدة 

الأ�ش�س القت�شادية للدولة.
قفزت �شيولة الأ�شهم املحلية  ووفق ر�شد وكالة اأنباء الإمارات “وام”، 
اإىل 362 مليار درهم منذ بداية العام اجلاري بزيادة تعادل 35.4% 
العام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رة  خ��الل  دره���م  مليار   267.3 بنحو  مقارنة 

املا�شي.

21.2 مليار درهم تعادل ح�شة %6، وخام�شاً “اإعمار العقارية” بعد 
ا�شتقطابه 18.9 مليار درهم بح�شة 5%.

اأك���رث من  ال���ت���داولت، ف�شهدت الأ����ش���واق ت���داول  اأح��ج��ام  وع��ل��ى �شعيد 
 28% ن�شبته  بارتفاع  اجل���اري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  �شهم  مليار   81.9
املا�شي،  العام  نف�شها من  الفرة  �شهم خالل  مليار   64 بنحو  مقارنة 
وتوزعت التداولت بواقع 55.6 مليار �شهم يف �شوق اأبوظبي و26.8 

مليار �شهم يف �شوق دبي.
 2.78 نحو  تنفيذ  بعد  ملحوظ  بنحو  ف���زادت  لل�شفقات  وبالن�شبة 
مقارنة   132% بن�شبة  بنمو  احل��ايل  العام  بداية  منذ  �شفقة  مليون 
املا�شي،  ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رة  خ��الل  �شفقة  مليون   1.19 بنحو 
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  �شفقة  مليون   1.798 ب��واق��ع  ال�شفقات  وت��وزع��ت 

وو�شلت �شيولة �شوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية اإىل نحو 296.3 مليار 
بنحو  م��ق��ارن��ة   28.8% بن�شبة  ب���زي���ادة   ،2022 ب��داي��ة  م��ن��ذ  دره���م 
بينما  املا�شي،  العام  من  نف�شها  الفرة  خالل  دره��م  مليار   230.12
العام  ب��داي��ة  منذ  دره��م  مليار   65.6 نحو  امل��ايل  دب��ي  �شوق  ا�شتقطب 
اجلاري، بنمو بن�شبة %76.6، مقارنة بنحو 37.2 مليار درهم خالل 

الفرة املقارنة من 2021.
مليار   180.4 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   50% نحو  على  اأ���ش��ه��م   5 وا���ش��ت��ح��وذت 
درهم من �شيولة الأ�شواق منذ بداية العام اجلاري، ت�شدرها “العاملية 
القاب�شة” بنحو 57.9 مليار درهم بح�شة %16 ثم “اأبوظبي الأول” 
“الدار العقارية”  %13، يليه  اأو ما ن�شبته  48.8 مليار درهم  بنحو 
ب�شيولة  ظبي”  “األفا  ث��م   ،9% وبن�شبة  دره���م  مليار   33.5 بنحو 

وكانت  امل��ايل.  دب��ي  �شوق  �شفقة يف  األ��ف  و983.95  املالية،  ل���الأوراق 
الطروحات اجلديدة داعما رئي�شيا لن�شاط الأ�شواق العام اجلاري، ومن 
دبي  �شوق  يف  “ديوا”  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  الأويل  الطرح  اأب��رزه��ا 
املايل، كاأكرب طرح على الإطالق يف الإمارات والأكرب يف منطقة اأوروبا 
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا منذ بداية 2022، اإ�شافة اإىل طرح �شركة 
والأكرب  اأبوظبي  �شوق  ت��اري��خ  اأويل يف  اأك��رب ط��رح  ب��ات  ال��ذي  “بروج” 
يف  اأ�شهم  ما  وه��و  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  بروكيماويات  ل�شركة 
“تيكوم”  اأخ��رى مثل  اإىل طروحات  بالإ�شافة  الأ���ش��واق،  ن�شاط  تعزيز 
كوربوري�شن  �شي  دي  و”اإي  اأبوظبي”  و”موانئ  الحتاد”  و”تعاونية 
املرتقب  الإدراج  اإىل  اإ�شافة  “اإنفيكتو�س لال�شتثمار”،  و  لال�شتحواذ” 

ل�شركة “�شالك” قبل نهاية �شهر �شبتمرب اجلاري.

•• عجمان ـ الفجر 

اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  تراأ�شت 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�شو   � ع��ل��ي 
ورئي�شة  عجمان  و�شناعة  جت���ارة 
اأع���م���ال عجمان،  ���ش��ي��دات  جم��ل�����س 
اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال���ث���ال���ث  الج���ت���م���اع 
للعام  ع���ج���م���ان  اأع����م����ال  ����ش���ي���دات 
منجزات  ع��ل��ى  ل��الط��الع   2022
وم���������ش����اري����ع امل���ج���ل�������س ال���ق���ائ���م���ة، 
القادمة  املجل�س  روؤي����ة  ومناق�شة 
وامل�شاريع  امل���ب���ادرات  تنفيذ  ح���ول 
خطة  وا����ش���ت���ع���را����س  وامل����ع����ار�����س 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات 
احلا�شالت  من  املجل�س  لع�شوات 
و�شيدات  ب����داي����ات  رخ�������ش���ة  ع���ل���ى 

الأعمال ب�شكل عام.
جمل�س  مقر  يف  الج��ت��م��اع  ح�شر   
عائ�شة  ع��ج��م��ان،  اع���م���ال  ���ش��ي��دات 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  خ���ل���ف���ان 
الإدارة  جمل�س  وع�شوات  املجل�س 
مناق�شة  ومت  املجل�س،  وم��وظ��ف��ات 
ا����ش���ت���ع���را����س ج��������دول الع�����م�����ال، 
واعتماد حم�شر الجتماع ال�شابق، 
املقرحات  ب�����ش��اأن  تنفيذه  مت  وم��ا 
الدكتورة  ورح���ب���ت  وال��ف��ع��ال��ي��ات. 
واأ�شادت  ب��احل�����ش��ور،  خليفة  اآم��ن��ة 
بجهود املجل�س يف تنفيذ جمموعة 
الريادية  وامل�����ش��اري��ع  امل��ب��ادرات  م��ن 
توجهات  جت�شد  وال��ت��ي  وامل��ب��ت��ك��رة 
تطلعات  وتواكب  املجل�س  واه��داف 
على  واملقبالت  امل�شاريع  �شاحبات 

والهادفة  الع��م��ال  عيادة  وم��ب��ادرة 
اإىل دعم ا�شتمرارية قطاع الأعمال 
يف اإمارة عجمان والرويج للفر�س 
ال�شعوبات  وت��ذل��ي��ل  ال�شتثمارية 
وتطوير  تنفيذ  امل���راأة  تواجه  التي 
ا�شتعرا�س  مت  ك��م��ا  م�����ش��روع��ه��ا. 
اعمال  ����ش���ي���دات  جم���ل�������س  ج����ه����ود 
تدريبية  من�شة  توفر  يف  عجمان 
ال�����ش��ي��ف��ي��ة بحيث  ال���ف���رة  خ����الل 
عجمان  م���رك���ز  يف  امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م 
تدريبية  ور�شة   4 العمال  لريادة 
اك�شاب  ب��ه��دف  الع���م���ار  مبختلف 
واملعارف  املهارات  وال�شباب  الن�شئ 

اخلا�شة باإدارة وتنفيذ امل�شاريع.
وخ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن العام 
�شيدات  جم��ل�����س  ن���ظ���م  اجل��������اري، 
الوطن  نب�س  امل��راأة  ملتقى  اعمال 
و  احلياة”،  “جودة  ���ش��ع��ار  حت���ت 
����ش���ارك يف ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ى امل�����راأة 
الإماراتية حتت �شعار “واقع ملهم 
“ بالتعاون  م�����ش��ت��دام  ..م�����ش��ت��ق��ب��ل 

جمعية اأم املوؤمنني بعجمان.
توجهت  الج����ت����م����اع،  خ����ت����ام  ويف 
اإىل  بال�شكر  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
اجلهات  م��ن  املجل�س  �شركاء  كافة 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة، واأ�����ش����ادت 
واملتوا�شل  ال���الحم���دود  ب��ال��دع��م 
من غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
ل��ت��م��ك��ني ����ش���اح���ب���ات الع�����م�����ال يف 
الإمارة، واأكدت ان املجل�س حري�س 
وفعالياته  م��ب��ادرات��ه  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى 

خلدمة �شاحبات امل�شاريع. 

تنفيذ م�شاريع خا�شة مبا ينعك�س 
جودة  وحت�شني  امل���راأة  �شعادة  على 
املجل�س  جهود  على  واأثنت  احلياة، 
ا�شتباقية  خ�����دم�����ات  ت����وف����ر  يف 
بهدف  اخلدمات  بنوعية  لالرتقاء 
اع��م��ال �شاحبات  وا���ش��ت��دام��ة  دع���م 

امل�شاريع.
اأعمال  �شيدات  “جمل�س  واأ�شافت 
و�شناعة  جت����ارة  ب��غ��رف��ة  ع��ج��م��ان 
ع�����ج�����م�����ان، ي���������ش����ت����ه����دف ت���ن���وي���ع 
وامللتقيات  امل��ع��ار���س  يف  م�شاركاته 
الدولة،  وخ��ارج  داخ��ل  املتخ�ش�شة 

م�شتجدات رخ�شة بدايات، وبرنامج 
بهدف  املجل�س  نفذه  ال��ذي  الزيات 
اجلهات  م����ع  ال���ع���الق���ات  ت���وط���ي���د 
خالل  وذل��ك  واخلا�شة  احلكومية 
 ،2022 ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 
بحيث قام املجل�س بزيارة “معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب، جمموعة 
ابوظبي، منتجع  ام��ارة  غرا�شيا يف 
ال����زورا  منطقة  يف  ال�����ش��ح��ي  زوي����ا 
� ع��ج��م��ان، وامل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة و 

ال�شالحية براأ�س اخليمة”.
و�شمن جهود جمل�س �شيدات اعمال 

بهدف متكني �شيدات العمال من 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  الط�����الع 
واعتماد النهج البتكاري يف اختيار 
امل�����ش��اري��ع ب��ه��دف �شمان  وت��ط��وي��ر 
الرتقاء بجودة وتناف�شية منتجات 
وخدمات �شاحبات العمال وزيادة 
احل�شة ال�شوقية، اإىل جانب حر�س 
معار�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س 
خلدمة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  وف���ع���ال���ي���ات 
ع�شواته و�شاحبات العمال ب�شكل 

عام”.
على  احل�����������ش�����ور  واط�������ل�������ع  ه���������ذا 

يف  ا�شنع  ومنتدى  العربية،  امل���راأة 
فعاليات  يف  وامل�����ش��ارك��ة  الإم������ارات، 
ال��دورة ال�شابعة من مهرجان ليوا 
اإىل  والع�شل”،  ل��ل��رط��ب  ع��ج��م��ان 
جانب امل�شاركات اخلارجية ومنها “ 
مبنا�شبة  الرابع  اخلليجي  املنتدى 
املو�شة  اأ�شبوع  الكويتية،  امل��راأة  يوم 
العربي  املنتدى  باإيطاليا، فعاليات 
الثاين للمراأة العاملة حتت عنوان 
“م�شتقبل رائ��دات الأعمال يف ظل 
القت�شاديات الرقمية” يف �شلطنة 
الجتماع  اعمال  وتناولت  عمان”. 

م��ب��ادرات خالل  ما مت تنفيذه من 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجلاري، 
ومنها مبادرة “املن�شة الريا�شية” 
ب���رام���ج  اإط��������الق  اإىل  وال����ه����ادف����ة 
واأن�������ش���ط���ة وخ����دم����ات م��ت��ن��وع��ة يف 
مدار  على  العامة  ال�شحة  جم��ال 
امل�شاركة  تعزيز  ج��ان��ب   اإىل  ال��ع��ام 
والإقليمية  املحلية  الفعاليات  يف 
والريا�شية،  ال�شحية  وال��دول��ي��ة 
لتوفر من�شة  “ريوقي”  ومبادرة 
ملوظفي  “الريوق”  منتجات  لبيع 
املجل�س،  ����ش���رك���اء  م����ن  اجل����ه����ات 

وتعزيز  ���ش��راك��ات��ه  ل��زي��ادة  عجمان 
مبادرات  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ه��دف  ال��ت��ع��اون 
قام  م�شافة،  قيمة  ذات  وفعاليات 
املجل�س بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع 
للم�شوؤولية  العربية  امل��راأة  جمل�س 
الج���ت���م���اع���ي���ة ودائ��������رة الأرا�����ش����ي 
بعجمان،  ال����ع����ق����اري  وال���ت���ن���ظ���ي���م 
يف  امل�شاركة  م��ن  املجل�س  ع��زز  كما 
والفعاليات  امل��ل��ت��ق��ي��ات  م��ن  جملة 
امل��راأة بغرفة  “موؤمتر ريادة  ومنها 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، و 
ملجل�س  ال�شاد�س  القليمي  امللتقى 

•• ال�سارقة-وام:

بلغ اإجمايل رخ�س الأعمال ال�شادرة 
الن�شف  خالل  ال�شارقة  يف  واملجددة 
 33157 ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  الأول 
 %  8 ب���  رخ�����ش��ة بن�شبة من��و ق���درت 
ب��ال��ف��رة ذات���ه���ا م���ن العام  م��ق��ارن��ة 
ام�س  ���ش��در  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��ا   2021
الق��ت�����ش��ادي��ة يف  التنمية  دائ����رة  ع��ن 

ال�شارقة.
اإج��م��ايل رخ�س  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
الن�شف  خ���الل  ال�������ش���ادرة  الأع���م���ال 
الأول من العام 2022 بلغ 3858 
3526 رخ�شة يف  ب�  رخ�شة مقارنة 
الن�شف الأول من العام املا�شي بن�شبة 
منو %9 فيما و�شل اإجمايل رخ�س 
الأعمال املجددة خالل الن�شف الأول 
رخ�شة   29299 احل��ايل  العام  من 
خالل  رخ�شة   27262 ب���  م��ق��ارن��ة 
 2021 ال���ع���ام  م���ن  نف�شها  ال���ف���رة 

بن�شبة منو و�شلت اىل 7%.
واأك�����د ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان ع���ب���داهلل بن 
التنمية  دائرة  رئي�س  ال�شويدي  هده 
البيانات  اأن  بال�شارقة  القت�شادية 
ال�شادرة عن الدائرة تدل على وجود 
ال�شتثمار  حركة  يف  ملحوظ  ارتفاع 
خ��ا���ش��ة يف ال��رخ�����س ال�����ش��ادرة وهي 
م�شتدام  من��و  اإىل  ت�����ش��ر  م��وؤ���ش��رات 
..م�شرا  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  لق��ت�����ش��اد 
اإىل اأن اإ�شدار هذه البيانات يعد اأحد 
التي  املهمة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��وؤ���ش��رات 
تعتمد عليها الدائرة لدرا�شة الو�شع 

القت�شادي يف الإمارة.
ال�شراتيجي  الهدف  اأن  اإىل  ولفت 
تطويرية  خطة  حتقيق  هو  للدائرة 
القت�شادية  التنمية  ت��ع��زز  �شاملة 

�شوق  متطلبات  تلبية  على  وق��درت��ه 
ملتغرات  امل�شتمرة  وامل��واك��ب��ة  العمل 
قطاع الأعمال وال�شتثمار ومواجهة 
جميع الظروف والتحديات الطارئة 
والأ�شواق  القت�شادات  تواجه  التي 
وم�شبباتها  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��الف  ع��ل��ى 
الأع��م��ال يف  بيئة  اإىل تعزيز  و���ش��وًل 

اإمارة ال�شارقة.
مدير  نائب  املدفع  عبدالعزيز  واأك��د 
الدائرة  اأن  احلكومي  الت�شال  اإدارة 
جنحت يف تكوين من�شة تفاعلية مع 
الداخلي واخلارجي حيث  جمهورها 
يف  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال  اإدارة  تعترب 
الدائرة هي امل�شدر الر�شمي لالأخبار 
اجلهة  وهي  الدائرة  عن  واملعلومات 
اإبراز هويتها املوؤ�ش�شية  امل�شوؤولة عن 
وت�شليط  الإيجابية  وتعزيز �شورتها 
ال�������ش���وء ع��ل��ى دوره������ا امل��ت��م��ي��ز اأم����ام 

املجتمع والعامل.
الن�شف  خ�����الل  ال�����دائ�����رة  ووق����ع����ت 
3 اتفاقيات  الأول من العام اجلاري 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س ال���دائ���رة على 
يف  القت�شادية  البيئة  وتطوير  دعم 
لتواكب  اأن�شطتها  وتو�شيع  الإم����ارة 
اأجل تاأ�شي�س  متطلبات املرحلة ومن 
ت�شهم  وتكاملية  جمتمعية  ���ش��راك��ة 
الجتماعي  ال����ش���ت���ق���رار  ار����ش���اء  يف 

والقت�شادي يف الدولة..
وفداً   26 الدائرة  ا�ش�����تقبلت  كم����ا   
امل����ذك����ورة بهدف  ال���ف���رة  خ�����������������الل 
التعاون وتبادل اخلربات  بحث �شبل 
وتعزيز العمل امل�شرك بني الدائرة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث حتر�س  واجل���ه���ات 
كافة  مع  العمل  تعزيز  على  الدائرة 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة مبا 

يخدم امل�شلحة العامة لالإمارة.

املن�شاآت  خمتلف  على  رقابية  جولة 
القت�شادية يف الإمارة خالل الن�شف 
 2022 اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول 
الفرة  خ��الل  ال��دائ��رة  تعاملت  كما 
امل��ا���ش��ي��ة م���ع ال��ك��ث��ر م���ن احل����الت 
امل�شتهلكني  مل���الح���ظ���ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ب�شكل  منها  ك��ل  م��ع��اجل��ة  مت  وال��ت��ي 
الأطراف  جميع  مع  بالتعاون  كامل 
املعنية حيث اأجنزت الدائرة 5374 
مالحظة تلقتها خالل الن�شف الأول 

من العام اجلاري 2022.
ووف���ق���اً ل��ل��ب��ي��ان��ات ف��ق��د ت��وزع��ت هذه 
مالحظات  ل��ت�����ش��ك��ل  امل����الح����ظ����ات 
الكربى  احل�����ش��ة  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة 
تلتها  م��الح��ظ��ة   4578 ب����  م��ن��ه��ا 
���ش��ك��اوى ال��غ�����س ال���ت���ج���اري ب���� 477 
ث���م م��الح��ظ��ات وك���ي���ل اخل���دم���ات ب� 
اأن  اإىل  ..م�������ش���راً  م��الح��ظ��ة   319
حماية  على  يقت�شر  ل  ال��دائ��رة  دور 
امل�شتهلكني وامل�شتثمرين فقط واإمنا 
يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم 
وقوع  لتفادي  املعتمدة  والإج����راءات 
ن����زاع����ات ���ش��ده��م وت��ن��ف��ي��ذ حمالت 
جميع  ����ش���الم���ة  ل�������ش���م���ان  رق���اب���ي���ة 
اأ�شواق  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
احلمالت  ه��ذه  تنفيذ  ويتم  الإم���ارة 
ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م م����ن خ�����الل خطة 

ميدانية �شاملة.
وتنفذ الدائرة �شل�شلة من احلمالت 
الرقابية امليدانية املكثفة على منافذ 
للتاأكد  ال��ت��ج��اري��ة  وامل����ح����ال  ال��ب��ي��ع 
التجارية  امل��وازي��ن  ودق��ة  م��ن �شحة 
امل�شتخدمة يف منافذ البيع بالأ�شواق 
امل��ح��ل��ي��ة وت�����ش��ت��ه��دف م��ط��اب��ق��ة هذه 
واملوا�شفات  ل��ل��م��ع��اي��ر  امل�����وازي�����ن 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة الإل���زام���ي���ة الإم���ارات���ي���ة 
املعتمدة يف هذا املجال �شمن خطط 
من  امل��رول��وج��ي  للتحقق  ال���دائ���رة 
اأدوات القيا�س القانونية والتاأكد من 
الإماراتية  الفنية  للوائح  مطابقتها 
وياأتي  وامل��وازي��ن  ب����الأوزان  اخلا�شة 
الرقابي  ال��دائ��رة  اإط���ار دور  ذل��ك يف 
منطلق  ومن  بالإمارة  الأ�شواق  على 
باأ�شواق  الثقة  تعزيز  على  حر�شها 
ال�شادرة  البيانات  ووف��ق   .. الإم���ارة 
ع��ن ال���دائ���رة خ���الل ال��ف��رة نف�شها 

تطوير  خ�������الل  م������ن  ب����ال���������ش����ارق����ة 
اخلدمات لتتنا�شب مع اأعلى معاير 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن ح��ي��ث �شرعة  اجل�����ودة 
يف  للمتعاملني  وال��و���ش��ول  الإجن����از 
يف  وامل�شتثمرين  القت�شادي  القطاع 
املعامالت  لإجن��از  وال�شعي  الإم���ارة، 

ب�شهولة وي�شر.
تقدم  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  اأن  واأو����ش���ح 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ف��زات ال��ت��ي ت�شاهم 
يف ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��م��راري��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
خم���ت���ل���ف امل�����ج�����الت مم�����ا ع������زز من 
القت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات  م���ت���ان���ة 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة ف��ي��م��ا ت�����ش��ت��م��ر دائ����رة 
ال�شارقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
القطاعات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
وامل����ح����اور ال��ت��ن��م��وي��ة ول��ي�����س فقط 
الأن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة م���ن خالل 
الأعمال  ل��ب��ي��ئ��ة  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر 
الأعمال  ب��ني  التوفيق  عمليات  ع��رب 
والتقنيات  النظم  اأح��دث  وا�شتخدام 
على  والع��ت��م��اد  ال��ذك��ي  كامل�شتثمر 
بطاقات ال�شركاء املتميزين وتطبيق 
امل�شرعات احلكومية وموا�شلة تبني 
ا�شتمرارية  لإدارة  اجل������ودة  ن��ظ��م 
اأداء  ج���ودة  وال���ذي ي�شمن  الأع��م��ال 
الأعمال  بيئة  يف  الرقمية  اخلدمات 
وال���ت���ط���ور يف جم������الت راأ��������س امل����ال 
البتكارية  القدرات  بناء  يف  الب�شري 
وال�شتثمار على القدرات املواطنة يف 

اجلامعات.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك�������د ف���ه���د اخل���م���ري 
والرخي�س  الت�شجيل  اإدارة  مدير 
من  ال�����ش��ادرة  البيانات  اأن  ب��ال��دائ��رة 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
التجارية  ال��رخ�����س  ت�شدر  اأظ��ه��رت 
الرخ�س  نوع  وفق  للتوزيع  بالن�شبة 
 2248 اإىل  و�شلت  حيث  ال�����ش��ادرة 
الأول  الن�شف  خالل  �شادرة  رخ�شة 
الرخ�س  ت��ل��ت��ه��ا   2022 ع����ام  م���ن 
ومن  رخ�شة   1273 ب��ع��دد  املهنية 
ثم الرخ�س ال�شناعية والتي و�شلت 
161 رخ�شة فيما حلت رخ�س  اإىل 
اع��ت��م��اد يف امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ع��دد 99 
املتاجرة  رخ�������س  وج�������اءت  رخ�������ش���ة 

الإلكرونية خام�شاً ب� 77 رخ�شة.
ب���رخ�������س الأع����م����ال  ي��ت��ع��ل��ق  ويف م����ا 

الرخ�س  ت�����ش��درت  ف��ق��د   .. امل���ج���ددة 
 18992 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  ال���ت���ج���اري���ة 
رخ�شة جمددة خالل الن�شف الأول 
الرخ�س  ت��ل��ت��ه��ا   2022 ع����ام  م���ن 
ومن  رخ�شة   8718 ب��ع��دد  املهنية 
ثم الرخ�س ال�شناعية والتي و�شلت 
حلت  ف��ي��م��ا  رخ�������ش���ة،   1233 اإىل 
بعدد  الرابع  املركز  اعتماد يف  رخ�س 
306 رخ�س وجاءت رخ�س املتاجرة 

الإلكرونية خام�شاً ب� 50 رخ�شة.
اأن نتائج اأعمال الإم��ارة مبا  واأ�شاف 
لرخ�س  وال��ت��ج��دي��د  الإ����ش���دار  فيها 
العام  ال��ن��م��و  م��ع  تتما�شى  الأع���م���ال 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
على  تعمل  الدائرة  اأن  اإىل  ..م�شراً 
ت��ب�����ش��ي��ط اخل����دم����ات والإج�����������راءات 
ت�شجيل  اإج��������راءات  ت�����ش��ه��ي��ل  ب��ه��دف 
الأعمال  رخ�����س  واإ����ش���دار  الأع���م���ال 
للم�شتثمرين  اأك��رب  م��رون��ة  وت��وف��ر 
لهم  يتيح  الذي  بال�شكل  واملتعاملني 
اإم��ك��ان��ي��ة ت��اأ���ش��ي�����س اأع��م��ال��ه��م خالل 

فرة زمنية ق�شرة.
واأك��د اأن منو رخ�س الأع��م��ال خالل 
الن�شف الأول من العام احلايل يدل 
على متانة القت�شاد املحلي وجاذبية 
البيئة ال�شتثمارية يف الإم��ارة حيث 
اأ���ش��ه��م��ت م����ب����ادرات ال����دائ����رة خالل 
ت���ع���زي���ز منو  امل���ا����ش���ي���ة يف  ال�����ف�����رة 
ح��رك��ة الأع���م���ال وج����ذب امل��زي��د من 
هذه  اأن  اإىل  ..م�����ش��راً  ال�شتثمارات 
الأرقام تعك�س ثقة قطاعات الأعمال 
ب��ال��ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف 

اقت�شاد ال�شارقة.
اإدارة  م��دي��ر  احل��ري��ث��ي  وق���ال خلفان 
الرخ�س  ع��دد  اإن  ب��ال��دائ��رة  ال��ف��روع 
ال�شادرة واملجددة يف مدينة ال�شارقة 
بلغ 26670 رخ�شة خالل الن�شف 
الأول من العام اجلاري، وحقق فرع 
 3753 اإج��م��ايل  الو�شطى  املنطقة 
 1314 رخ�����ش��ة وف�����رع خ���ورف���ك���ان 
رخ�شة، وفرع كلباء باإجمايل 1140 
بواقع  دب��ا احل�شن  ف��رع  ث��م  رخ�شة، 

280 رخ�شة �شادرة وجمددة.
وق���ال ���ش��امل اأح��م��د ال�����ش��وي��دي نائب 
واحلماية  ال���رق���اب���ة  اإدارة  م���دي���ر 
التجارية اإن الدائرة نفذت 81933 

ن�شبة  ارت����ف����ع����ت  ف���ي���م���ا  وحم�����وري�����ة 
م�شاركة امل�شتثمر الذكي من اإجمايل 
نف�س  خ�����الل  امل���ن���ج���زة  امل����ع����ام����الت 
وارتفعت   20.5% لتبلغ  ال��ف��رة 
لت�شل  ال��رق��م��ي��ة  امل���ع���ام���الت  ن�����ش��ب��ة 
املعامالت  اإج��م��ايل  م��ن   97% اإىل 
يف  كبرة  بجهود  الدائرة  قامت  كما 
الربط والتكامل مع تطبيق ال�شارقة 
اإتاحة اأكرب عدد  اأثمر  املوحد والذي 
من�شة  على  الرقمية  اخل��دم��ات  من 
الدائرة  و�شاركت  الرقمية  ال�شارقة 

بعدد 10 خدمات.
نائب  ال�شويدي  نا�شر  مرمي  وقالت 
ال�شناعية  ال�������ش���وؤون  اإدارة  م���دي���ر 
بيئة  تهيئة  يف  جنحت  ال�����ش��ارق��ة  اإن 
وقوية  مالئمة  وقانونية  ت�شريعية 
امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  ال���روؤى  تدعم 
ل��ل��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي وق��������ادرة على 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  م��واك��ب��ة 
وج�����ش��دت ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف اأن 
رائداً  عاملياً  من��وذج��اً  الإم���ارة  ت�شبح 
لتحديات  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  امل��واج��ه��ة  يف 
امل�شتقبل ال�شناعي وذلك من خالل 
القت�شادية  امل��ح��ف��زات  ا���ش��ت��م��راري��ة 
 50% بخ�شم  ال�����ش��ن��اع��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
ع���ن���د اإ������ش�����دار ال���رخ���ي�������س مل�����دة 3 
هند�شة  اإع���������ادة  وك����ذل����ك  ����ش���ن���وات 
الرخ�س اجلديدة  اإ���ش��دار  اإج���راءات 
على  الت�شهيل  ب��ه��دف  لخ��ت�����ش��اره��ا 
لرخي�س  وال�����ش��م��اح  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

مكتب �شناعي ملدة عام.
البيانات  ع��ل��ى  وب���ن���اًء  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت 
التنمية  دائ����������رة  م�����ن  ال�����������ش�����ادرة 
حققت  فقد  بال�شارقة  القت�شادية 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م����وؤ�����ش����رات 
ال���������ش����ارق����ة من�����واً  وال�������ش���ن���اع���ي���ة يف 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  ملحوظاً 
البيانات  2022 وفق  العام اجلاري 
ال�����ش��ادرة م��ن ال���دائ���رة ح��ي��ث و�شل 
ال�شناعية  الأع��م��ال  رخ�س  اإج��م��ايل 
اإىل  ال�شارقة  يف  وامل��ج��ددة  ال�����ش��ادرة 
بلغت  من��و  وبن�شبة  رخ�شة   1394
من  نف�شها  ب��ال��ف��رة  م��ق��ارن��ة   9%

.2021
يعد  ال�شناعي  القطاع  اأن  واأو�شحت 
الداعمة  ال��رئ��ي�����ش��ة  امل���ح���رك���ات  م���ن 

ال�شارقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية 
ويلعب دوراً حمورياً يف تعزيز الناجت 
ل����الإم����ارة ..م�����وؤك�����دًة م�شي  امل��ح��ل��ي 
التنوع  لتحقيق  توجهها  يف  ال�شارقة 
الق��ت�����ش��ادي امل�����ش��ت��ه��دف م��ن خالل 
داعمة  حكومية  وت�شريعات  ق��وان��ني 

وم�شجعة للقطاع ال�شناعي.
ونفذت دائرة التنمية القت�شادية يف 
ال�شارقة عدداً من الزيارات امليدانية 
املن�شاآت  م����ن  ل����ع����دد  ال���روي���ج���ي���ة 
بهدف  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  ال�شناعية 
القطاع  مع  ال��دائ��م  التوا�شل  تعزيز 
وتفقد  الأعمال  وجمتمع  ال�شناعي 
امل�����ش��ان��ع وبراجمها  ال��ع��م��ل يف  ���ش��ر 
وتعزيز  وال��ت�����ش��دي��ري��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
ال���ت���وا����ش���ل امل���ب���ا����ش���ر ب����ني ال����دائ����رة 
واأ�شحاب املن�شاآت ال�شناعية للتعرف 
الحتياجات  واأه���م  تطلعاتهم  على 
اأجل  تواجههم من  التي  والتحديات 
ال�شناعي  القطاع  وتنمية  ا�شتدامة 

ون�شاطاته.
���ش��اع��د نائب  ب��ن  اأح��م��د �شيف  واأك����د 
التجارية  ال���������ش����وؤون  اإدارة  م���دي���ر 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  موا�شلة 
يف ال�شارقة ا�شراتيجياتها امل�شتمدة 
املتمثلة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  من 
يف تقدمي الدعم والتوجيه واملتابعة 
امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  الأع��م��ال  ل���رواد 
باحللول  وت����زوي����ده����م  الإم���������ارة  يف 
ي�شاعدهم  مب��ا  وامل��ب��ت��ك��رة  اجل��دي��دة 
ال�شوق القت�شادي  على الزده��ار يف 
عائ��������د  ي��ح��ق�����������ق  ومب����ا  وال���ت���ج���اري 
لقت�شاد  املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  ي�شاف 
الم����ارات  ودول����ة  ال�ش������ارقة  اإم�����ارة 

ب�شكل عام.
واأو�شح اأن الدائرة قدمت عدة ور�س 
برامج  ���ش��م��ن  ت���ن���درج  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
ل��ت��اأه��ي��ل وتدريب  ال���دائ���رة  وخ��ط��ط 
واأ�شحاب  الأع����م����ال  رواد  وت��وع��ي��ة 
امل�شاريع اجلديدة اأو القائمة ليكونوا 
م�شاريعهم  اإجن�������اح  ع���ل���ى  ق����ادري����ن 
وم����وا�����ش����ل����ة ت����ط����وي����ره����ا و����ش���م���ان 
ا�شتدامتها من خالل ا�شتخدام وتبني 
امل�شروع  لت�شويق  ال��و���ش��ائ��ل  اأف�����ش��ل 
وك��ي��ف��ي��ة ب���ن���اء ���ش��م��ع��ة جت���اري���ة له، 
وه��و ما ي�شمن جن��اح رائ��د الأعمال 

التي  املوازين  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد 
متت معايرتها 2553 ميزاناً وبلغت 
واملطابقة  املتوافقة  امل��وازي��ن  ن�شبة 
للمعاير %98 من اإجمال املوازين 

التي متت معايرتها.
مدير  نائب  املدفع  عمر  حمد  وق��ال 
اإدارة ال�شوؤون القانونية اإن اقت�شادية 
الأن�شطة  رف��د  يف  �شاهمت  ال�شارقة 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف الإم�����ارة م��ن خالل 
اإط����الق ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات التي 
من �شاأنها اأن تعزز من بيئة الأعمال 
يف الإم��ارة، وت�شهم يف الوقت ذاته يف 
�شريكا  ليكونوا  املواطنني  ا�شتقطاب 
رئ��ي�����ش��ا وم��ه��م��ا يف ق���ط���اع الأع���م���ال 
بتقدمي خدمة  ال��دائ��رة  قامت  حيث 
يف  وذل�����ك  احلقيقي”  “امل�شتفيد 
املعاير  الدائرة لتحقيق  �شعي  اإط��ار 
ال���دول���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ م��ت��ط��ل��ب��ات ق���رار 
ل�شنة   58 رق�����م  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
بيانات  ت��ن��ظ��ي��م  �����ش����اأن  يف   2020

امل�شتفيد احلقيقي.
وقال علي اأحمد النقبي نائب مدير 
تقوم  م��ا  اإن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اإدارة 
التح�شني  عمليات  م��ن  ال���دائ���رة  ب��ه 
ترجمة  تعد  تنتهجها  التي  امل�شتمر 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  عملية 
التي  الرقمي  التحول  وا�شراتيجية 
ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ودول����ة 
امل��ت��ح��دة والتي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
���ش��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق اأع���ل���ى درج����ات 
الكفاءة واملرونة والفاعلية يف تقدمي 
وتوفرها  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
للمتعاملني على مدار ال�شاعة يف اأي 
وقت ومن اأي مكان عرب قنوات ذكية 
وخطوات �شهلة وهو ما انعك�س اإيجاباً 
على الأن�شطة التجارية التي �شهدت 
اإقباًل كبراً، والتي تدل على البيئة 
املحفزة  وال�شتثمارية  القت�شادية 
وامل�شروعات  الأع����م����ال  لأ����ش���ح���اب 
التجارية  الأن�������ش���ط���ة  يف  وال���ت���ن���وع 

املختلفة.
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  و���ش��ه��د 
اجل���اري ت��ط��ورات ك��ب��رة يف حتديث 
وت�����ط�����وي�����ر اخل�������دم�������ات ال���رق���م���ي���ة 
والتي  القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة 
مف�شلية  ونتائج  بانعكا�شات  ج��اءت 

اقت�سادية ال�سارقة : 8 % ارتفاعا يف الرخ�س التجارية خالل الن�سف االأول

جمل�ص �سيدات اأعمال عجمان يعقد اجتماعه الثالث للعام 2022

اآمنة خليفة: املجل�س حري�س على تنويع مبادراته وفعالياته خلدمة �ساحبات امل�ساريع
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

بلقب  احل��م��ادي  اهلل  عبد  ف���اروق  اخلر" ل��ع��ادل  "�شلطان  املحمل  حلق 
�شباق يا�س للمحامل ال�شراعية فئة 22 قدماً الذي نظمه نادي اأبوظبي 
بطل  وح�شل  العا�شمة.  كورني�س  على  الأول  اأم�س  البحرية  للريا�شات 
ال�شباق الذي اأقيم مل�شافة ثمانية اأميال على 30 األف درهم جائزة مالية 
فيما حل يف املركز الثاين "ال�شاروخ" لعمر ح�شني املرزوقي، وح�شل على 
مالية، وحل ثالثاً "الظفرة" لعبد اهلل مروان عبد  جائزة  درهم  األف   27
الرابع من  املركز  دره��م، فيما كان  األ��ف   25 اهلل احلمادي، وح�شل على 
ن�شيب "اقالع" لأكادميية اأبوظبي البحرية، وح�شل على 23 األف درهم، 
وح�شل  البحرية  اأبوظبي  لأك��ادمي��ي��ة  "مفارج"  اخلام�س  امل��رك��ز  واح��ت��ل 
"ذيبان" لعلي  اأما املركز ال�شاد�س فكان من ن�شيب  األف درهم،   21 على 
طار�س عتيق القبي�شي، وح�شل على 20 األف درهم، وذهب املركز ال�شابع 
اإىل "رجام" لأحمد طار�س عتيق القبي�شي ليح�شل على 19500 درهم، 

وثامناً حل "�شاروخ" لعبد العزيز حممد عبد الرحمن الذي ح�شل على 
19 األف درهم.. وتا�شعاً حل "�شامي" لعبد الرحمن علي احلو�شني و ح�شل 
على 18 األف درهم، اأما املركز العا�شر فقد اأحرزه "الرائد" ملحمد �شعيد 
عتيق املهري وح�شل على 18 األف درهم. توج الفائزين باملراكز الأوىل 
�شامل را�شد الرميثي مدير عام نادي اأبوظبي للريا�شات البحرية وماجد 
الأول   .. يا�س  �شباق  يعد  البحرية.  الريا�شات  اإدارة  املهري مدير  عتيق 
اأ�شهر،  اأك��رث من ثالثة  ا�شتمرت  التي  ال�شيفية  الإج��ازة  العودة من  بعد 
و�شهد اإقباًل كبراً من ال�شباب على امل�شاركة. من جهته وجه ماجد عتيق 
اإدارة الريا�شات البحرية ال�شكر للم�شاركني على اللتزام  املهري مدير 
الفنية،  القيا�شات  واأهمها  لل�شباقات  املنظمة  والقوانني  باللوائح  التام 
�شعادته  و عرب عن  كورونا.  الحرازية مبواجهة  ب��الإج��راءات  واللتزام 
بالتواجد الكبر لل�شباب يف ال�شباق موؤكداً اأن الإقبال على امل�شاركة يوؤكد 
املناف�شة  وق��وة  واحلما�س  ب��الإث��ارة  حافل  مو�شم  اأع��ت��اب  على  اجلميع  اأن 

مبختلف ال�شباقات املتبقية.

•• ح�سن �سيد اأحمد – العني 

اأدن���وك  دوري  مل�شابقة  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة  يف  الأه�����داف  ح�شيلة  ت��راج��ع��ت 
الثانية  اجل��ول��ة  بح�شيلة  م��ق��ارن��ة  فقط  ه��دف��اً   16 لتبلغ  للمحرفني 
 ، 25 ه��دف��اً   ب��ال��وف��رة بلغت  ال��ت��ي مت��ي��زت  اأدن����وك للمحرفني  ل����دوري 
وذلك للحذر الذي لعبت به الفرق خوفاً من اخل�شارة قبل فرة التوقف 
اأكتوبر حيث تعود دورينا للدوران جمدداً  التي �شت�شتمر حتى الأول من 

باجلولة الرابعة.
وتبقى كبوة الزعيم العيناوي حامل لقب دورينا وخ�شارته بثنائية جزراوية 
مقابل هدف من اأبرز م�شاهد اجلولة الثالثة ، وعادت جماهر البنف�شج 
التي احت�شدت بكثافة يف مدرجات ا�شتاد حممد بن زايد واآزرت بقوة حزينة 
، واأعرب عدد منها اأن حزنهم لي�س ب�شبب النتيجة وحدها ، اإمنا لظهور 
اأن  اإىل  اآخ���رون  واأ���ش��ار   ، توقعاتها  كل  من  للغاية  بعيد  مب�شتوى  الفريق 

�شخ�شية الزعيم غابت يف الكال�شيكو وابتعد بفارق 5 نقاط عن القمة.
خلف  قيا�شية  بكثافة  ح�شرت  التي  اجل��زي��رة  جماهر  عزفت  وباملقابل 
اعتبارها  رد  ع���ب���ارات   م�شتخدمة  وال���ف���رح  ال�����ش��ع��ادة  اأه���ازي���ج   ، ف��ري��ق��ه��ا 
وبلغت ح�شيلتهما  ال�شابق  املو�شم  فريقها يف  تلقاهما  اللتني  للخ�شارتني 

اأهداف.  10

 
ال�سعادة لي�ست عنابية 

مدربني  بني  مواجهة  اأول  يف  را�شد  ا�شتاد  يف  اأ�شحابها  ال�شعادة  وفارقت 
بثنائية مقابل هدف على  الوحدة  ،  بعد خ�شارة  من الربتغال يف دورينا 
يد م�شيفه �شباب الأهلي ، وحالف التوفيق مدرب �شباب الأهلي ليوناردو 

جاردمي بالفوز على مواطنه كارلو�س كارفلهال مدرب الوحدة.
و���ش��ط جماهر  القلق  ث��الث ج���ولت  الثانية يف  ال��وح��دة  اأث����ارت خ�����ش��ارة 
اأ�شحاب ال�شعادة ، حيث تعادل الوحدة يف اجلولة الأوىل 2-2 اأمام الو�شل 
اأم��ام احت��اد كلباء بهدف نظيف قبل خ�شارته بالأم�س  ، و�شقط يف ملعبه 
اأن فريقه  1-2 ، ولن ي�شدق جمهور العنابي  القريب من �شباب الأهلي 

ابتعد بفارق 8 نقاط عن القمة.
 

جنومية مبخوت 
187 هدفاً علي مبخوت رويداً رويداً  ب�  يقرب هداف دورينا التاريخي 
ال��ع��رب��ي ومنطقة  ال��ع��امل  التاريخي يف  ال��ه��داف  ال��رب��ع على ع��ر���س  م��ن 
ب�  ال�شعودي ماجد عبداهلل  الأ�شطورة  اللحظة  الذي يعتليه حتى  اخلليج 

مبخوت والقمة. بني  يف�شالن  فقط  هدفان   ، هدفاً   189
 وُيذكر اأن مبخوت عاد بقوة هذا املو�شم  بثنائية اجلولة الأوىل يف مرمى 

اأك��رث بهدف يف  ، وع��اد متاألقاً  الثانية يف مرمى خورفكان  دبا و بهاتريك 
2-1 ، وكانت  مرمى العني يف مباراة الكال�شيكو التي فاز فيها اجلزيرة 
من  لر�شيده  جنمها  بتعزيز  م�شاعفة  اأب��وظ��ب��ي  فخر  جماهر  ���ش��ع��ادة 
الأهداف يف قمة هدايف امل�شابقة ب� 6 اأهداف حتى اللحظة ، و ب�شبب التاألق 
الالفت يف املباراة التي تعترب واحدة من اأف�شل مبارياته منذ مدة �شنع 

لعبداهلل رم�شان الهدف الأول واأحرز هو الهدف الثاين.
 

بعبع بيانت�ص والكا�سري 
اأر����ش���ل ف��ري��ق ال�����ش��ارق��ة ر���ش��ال��ة ق��وي��ة جل��م��ي��ع ال���ف���رق يف دوري اأدن����وك 
للمحرفني بعد فوزه الثالث يف امل�شابقة والذي جاء ب�شعوبة على ح�شاب 
م�شيفه عجمان ب� 3-2  واإحرازه العالمة الكاملة يف قمة جدول الرتيب  

ب� 9 نقاط يف 3 جولت.
اأ�شار عقب خ�شارة   اي�شايال قد  دانيال  ال��روم��اين  يا�س  وك��ان م��درب  بني 
فريقه بثالثية نظيفة اأمام ال�شارقة �شمن اجلولة الثانية اإىل اأن لعبيه 
اأداءهم  اأثر على  "بزيادة" وجود الثنائي بيانيت�س والكا�شر ما  احرموا 

وتركيزهم خا�شة يف ال�شوط الأول.
البعبع  ورق��ة  بذكاء  ي�شتخدم  كوزمني   اولري��و  ال�شارقة  م��درب  اأن  يبدو 
التي  الفرق  ال�شغوط على لعبي  ومل�شاعفة  فريقه  ثقة  لتعزيز  الثنائي 

يواجهها.
 

اإدارة الكبار
تاألق احلكم �شلطان حممد �شالح - 32 عاما - يف اإدارة مباراة القمة بني 
�شباب الأهلي و�شيفه الوحدة ، وقد كان لفتاً وجود الثنائي قائد الوحدة  
اإ�شماعيل مطر - 39 عاما ، وقائد �شباب الأهلي وليد عبا�س - 37 عاما- 
يف اأر�شية امللعب ، وذلك عامل مقلق وموؤثر على اأي حكم ، ولكن احلكم 
ال�شاب متيز بالإجادة الكبرة يف اإدارة املباراة ال�شعبة واأخرجها لرب الأمان 

كواحدة من اأف�شل املباريات حتكيمياً.
 

مدرب النمور وعنق الزجاجة
بالفوز الذي حققه فريق احتاد كلباء على م�شيفه بني يا�س بثنائية نظيفة 
يف ا�شتاد ال�شاخمة ، ا�شتعاد مدربه الإيراين فرهاد جميدي بع�س التوازن 
وتنف�س ال�شعداء بعد �شقوطه يف اجلولة الأوىل على ملعبه بثنائية من 
القادم اجلديد البطائح ، ولكنه عاد بفوز على الوحدة يف اإحدى مفاجاآت 
وكرر الفوز يف اجلولة الثالثة على الظفرة بثنائية نظيفة ، وبذلك حقق 
اأرقام �شتخفف غ�شب جماهر النمور الذي  ، وهي   9 اأ�شل  6 نقاط من 

عربت عنه عقب اخل�شارة اأمام القادم اجلديد البطائح.

»�سلطان اخلري« يحلق بلقب »يا�ص« للمحامل ال�سراعية

املهريي : االإقبال الكبري على امل�ساركة يوؤكد 
اأننا على اأعتاب مو�سم حافل باملناف�سات القوية

اأبرز م�ساهد اجلولة الثالثة لدوري اأدنوك للمحرتفني 

هدفان يف�سالن مبخوت عن قمة هدايف اخلليج والعامل العربي 
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••  اأبوظبي:رم�سان عطا

اأجرب البطل العربي الأردين علي 
جي�شي  الكندي  مناف�شه  القي�شي 
اجلولة  يف  ال���ش��ت��الم  على  اأرن��ي��ت 
اأ���ش��ل خم�س جولت  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ليتوج بذلك بلقب وزن الري�شة يف 
دولية بطولة "حماربي الإمارات" 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة يف 
ن�شختها ال� 33 التي اأقيمت م�شاء 
الحتاد  �شالة  على  اأم�س  من  اأول 
و���ش��ط ح�شور  اأب��وظ��ب��ي  اأري���ن���ا يف 
ملتابعة  ج�����اء  غ���ف���ر  ج���م���اه���ري 
مقدمتها  ويف  ال��دول��ي��ة  ال���ن���زالت 

مواجهة القي�شي-اأرنيت. 
واأوفى على القي�شي بالوعد الذي 
ك����ان ق���د ق��ط��ع��ه ل��ل��ج��م��اه��ر برد 
كان  ال��ذي  الكندي  ملناف�شه  الدين 
املا�شية  الن�شخة  يف  عليه  ف��از  ق��د 
تعر�شه  ع���ق���ب  احل�����ك�����ام  ب�����ق�����رار 
اإذ خا�س  ال���ن���زال،  اأث���ن���اء  لإ���ش��اب��ة 
لقاء اأول من اأم�س بدافع الثاأر من 
تلك اخل�شارة، وقدم م�شتوى مميز 
الكندي  مناف�شه  على  للفوز  ق��اده 

بعد ثالث جولت فقط. 
الها�شمي  عبداملنعم  �شعادة  وت��وج 
رئي�س احتاد الإمارات للجوجيت�شو 
الآ�شيوي  والحت�������اد  اأي�����ه  اأم  واأم 
الحت���اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  وال��ن��ائ��ب 
علي  البطل  للجوجي�شتو،  الدويل 
الآخرين  الأبطال  وبقية  القي�شي 
�شالح  ���ش��ع��ادة  ح�����ش��ور  وذل����ك يف 
اجل�����زي�����ري م����دي����ر ال�������ش���ي���اح���ة يف 
اأبوظبي،  والثقافة  ال�شياحة  دائرة 
و�شعادة حممد بن دملوج الظاهري 
القتالية  ال���ف���ن���ون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
اجلوجيت�شو،  احت���اد  يف  املختلطة 
التنفيذي  الرئي�س  دروي�س  وف��وؤاد 
رئي�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب���امل���ز  ل�����ش��رك��ة 

اللجنة املنظمة للبطولة. 
البطل : اأوفيت مبا وعدت  

ومن جانبه، اأعرب البطل العربي 
�شعادته  القي�شي عن  الأردين علي 
بالعودة اإىل التتويج بلقب الن�شخة 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن حم���ارب���ي الإم������ارات 
ك��ان ثمرة  النجاح  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 
عمل واع��داد ملدة ثالثة اأ�شهر من 
اأج��ل النزال الأخ��ر اإىل اأن حتقق 

الهدف املطلوب، 
للقائمني  �شكراً  الالعب  واأ���ش��اف 
الإمارات"  "حماربي  بطولة  على 
واأب��وظ��ب��ي ول����الإم����ارات ع��ل��ى هذه 
ت�شيف  ال���ت���ي  ال���رائ���ع���ة  ال���ف���ر����س 
لقد  حققت  امل��زي��د يف حياتي،  يل 
م���ا وع����دت ب���ه ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز يف 
ال��ن��ه��ائ��ي اأم�����ام ج��ي�����ش��ي ب��ع��د نزال 
�شعادتي  ل��ل��غ��اي��ة،  وم���ث���ر  ���ش��ع��ب 

لتو�شف بلقب هذه الن�شخة. 
واأه��دى الالعب ه��ذا الإجن��از اإىل 
وال����ده يف ي���وم م��ي��الده م��وؤك��دا اأن 
وع����ده ب��ذل��ك م��ن ق��ب��ل وح��ق��ق ما 
وعد به، الأمر الذي ي�شيف املزيد 

من النجاح والتميز خالل الفرة 
من  ق�شطا  �شت�شهد  والتي  املقبلة 
ال���راح���ة ث���م ال���ع���ودة جم�����ددا اإىل 
اأجل ال�شتحقاقات  التدريبات من 

املقبلة. 
ك���م���ا وج�����ه ال����الع����ب ����ش���ك���ره اإىل 
ح�شرت  التي  الغفرة  اجلماهر 
النزال  ط����وال  ودع��م��ت��ه  ال��ن��ه��ائ��ي 
الأم������ر ال�����ذي اأ����ش���اف امل���زي���د من 
احلما�شة والدعم من اأجل حتقيق 

الفوز على الكندي جي�شي.  
اللبناين  ف��از  ال��ن��زالت،  بقية  ويف 
املتو�شط  وزن  بلقب  ت��وغ��و  ج��و���س 
الأذربيجاين  مناف�شه  ح�شاب  على 
احلكام  ب���ق���رار  اب��دل��ي��ي��ف  ط���اه���ر 
الربازيلي  وت��خ��ط��ى  ب���الإج���م���اع، 
اإياغو ريبرو مناف�شه الكولومبي 
خوان بويرتا يف وزن الذبابة بقرار 
الكازاخ�شتاين  وان��ت�����ش��ر  احل��ك��ام، 
الأمريكي  ع��ل��ى  دارم������ن  ي���رك���ني 
بقرار  املتو�شط  وزن  يف  راي  تايلر 
قاطع  ج��رح  ب�شبب  احللبة  طبيب 
تعر�س له الأمريكي خالل النزال، 
وح�شم الكويتي عبد اهلل بو�شهري 
يف  اأدج���ار  ج��ون  الفلبيني  مناف�شه 
وزن املتو�شط عن طريق الإخ�شاع 
تغلبت  ال�����ش��ي��دات  ن����زال  ويف  ع��ل��ى 
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة ك���ول���ني ب����اي����رون عن 

الركية  خ�شمتها  اإخ�شاع  طريق 
اي�شون اإرغي يف وزن الذبابة. 

�شنوا�شل العمل من اأجل ا�شتقطاب 
اأف�����ش��ل الأب���ط���ال وامل��ق��ات��ل��ني ومن 
جانبه، اأعرب فوؤاد دروي�س الرئي�س 
الريا�شية  باملز  ل�شركة  التنفيذي 

للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
باحل�شور  البالغة  �شعادتهم  ع��ن 
اجل��م��اه��ري ال��غ��ف��ر ال����ذي تابع 
كا�شفاً  ال�شالة،  داخل  من  احلدث 
عن اأن اجلماهر ظلت تتوافد حتى 
ا�شطروا  واأنهم  الأخرة  ال�شاعات 

لزيادة الطاقة ال�شتيعابية لتلبية 
رغبة اجلماهر. 

الكبر  الهتمام  اأن  دروي�س  واأك��د 
ب��احل��دث ي��وؤك��د اأن اجل��م��اه��ر يف 
ذلك  واأن  للريا�شة  ذواق��ة  الدولة 
تطوير  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  ي��ج��ع��ل��ه��م 

اأن  البطولة ب�شورة دائمة، موؤكداً 
يقا�س  ح��دث  اأو  بطولة  اإي  جن��اح 
اأن  موؤكداً  باحل�شور اجلماهري، 
الن�شختني  �شهدته  ال��ذي  الإق��ب��ال 
الف��ري��ق��ي��ة وال��دول��ي��ة خ��ر حافز 
الن�شخ  يف  ال��ع��م��ل  ل��ت��ج��وي��د  ل��ه��م 

املقبلة.
"حماربي  اأن بطولة  واأكد دروي�س 
من  جن��اح��ه��ا  ت��وا���ش��ل  الإمارات" 
اأخرى بف�شل ما تلقاه  اإىل  ن�شخة 
اأو�شلها  ك��ب��ر  م��ن دع���م واه��ت��م��ام 
خا�شة  امل�شتحقة،  املكانة  هذه  اإىل 
م�شتوى  اأعلى  على  تنظيمها  واأن 
ويجذب نخبة املقاتلني من جميع 

اأنحاء العامل.
مناف�شات  اأن  اإىل  دروي�����س  واأ���ش��ار 
اأق��ي��م��ت من  وال����ذي  الأول  ال��ي��وم 
كان  الإف��ري��ق��ي��ة  الن�شخة  خ��الل��ه 
حما�شيا للغاية بني جميع املقاتلني، 
وحما�شة اجلمهور، و�شهدت تطور 
امل�شاركني  ب��ني  ال��ن��زالت  لف��ت يف 
قيا�شية،  م�شتويات  اىل  وو�شولها 
الإم����������ارات  حم����ارب����ي  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
غ��ام��رت وم��ن��ح��ت ال��ف��ر���ش��ة لعدد 
م��ن امل��واه��ب اجل��دي��دة م��ع بع�س 
امل���ق���ات���ل���ني ال����ب����ارزي����ن يف ال���ق���ارة 

ال�شمراء وك�شبت الرهان.
من  ال��ع��م��ل  ���ش��ن��وا���ش��ل  وتابع:" 
الأبطال  اأف�����ش��ل  ا�شتقطاب  اأج���ل 
واملقاتلني من جميع اأنحاء العامل 
خالل الفرة املقبلة دعما للبطولة 
التي اأ�شبحت تلقى �شدى اعالميا 
كبرا على م�شتوى العامل، وكذلك 
واملنطقة  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

وتطورها  امل��ن��اف�����ش��ات  ق���وة  بف�شل 
من ن�شخة اإىل اأخرى".

الأنغويل  ت���وج  الول  ال��ي��وم  وع���ن 
الن�شخة  ب��ل��ق��ب  ك��وي�����ش��ا  اأم���ي���ل���و 
من   )32( ال��ث��ال��ث��ة  الإف���ري���ق���ي���ة 
الإمارات  حماربي  بطولة  �شل�شلة 
على  املختلطة  القتالية  للفنون 
ح�شاب كيفني عمر من جزر القمر 
يف النزال الرئي�شي يف وزن خفيف 
اأول  يف  كوي�شا  ف��وز  وج��اء  الثقيل، 
بال�شربة  ال��ن��زال  م��ن  دق��ائ��ق   3

القا�شية الفنية.
وتوج الها�شمي، ، البطل الأنغويل 
اأم���ي���ل���و ك��وي�����ش��ا ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
ال���ف���ائ���زي���ن يف ال����ن����زالت ال����� 13 
ح�شور�شعادة  يف  وذل���ك  الأخ����رى، 
�����ش����ال����ح اجل������زي������ري م����دي����ر ع����ام 
الثقافة  دائ���������رة  يف  ال�������ش���ي���اح���ة 
وال�����ش��ي��اح��ة يف اأب���وظ���ب���ي، وف�����وؤاد 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  دروي�������س 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
املنظمة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ز  ل�شركة 

للحدث.
وم�����ن ج���ان���ب���ه، اأع�������رب الأن����غ����ويل 
الإفريقية  الن�شخة  ب��ط��ل  اأم��ي��ل��و 
م������ن حم������ارب������ي الإم����������������ارات عن 
اأبوظبي  يف  ب��ال��ت��ت��وي��ج  ���ش��ع��ادت��ه 
النزال  اأن  م��وؤك��دا  الن�شخة،  بلقب 
وحما�شيا  ���ش��ع��ب��ا  ك���ان  ال��رئ��ي�����ش��ي 
للغاية و�شط احل�شور اجلماهري 
�شيوا�شل  ان����ه  م����وؤك����دا  ال����الف����ت، 
العمل من اأجل العودة مرة اأخرى 
املقبلة  الفرة  اأبوظبي خالل  اإىل 
للم�شاركة يف املزيد من البطولت، 
القائمني  ك��اف��ة  "اأ�شكر  واأ����ش���اف: 
ع��ل��ى ه����ذا احل����دث ال��ع��امل��ي الذي 
واهتمام  �شديدة  باحرافية  نظم 
امل�شوؤولني ما يعني  كبر من قبل 

اأننا اأمام بطولة عاملية".
املغربي  ف����از  ال����ن����زالت  ب��ق��ي��ة  ويف 
مناف�شه  ع��ل��ى  دي����اين  ب���درال���دي���ن 
الأن��غ��ويل ���ش��دو ا���ش��ربان��زا يف وزن 
اجلولة  ب��ال���ش��ت��الم يف  امل��ت��و���ش��ط، 
اللكمات  م��ن  فا�شل  بعد  الثانية 
امل���ت���ت���ال���ي���ة، وجن�����ح ال���ك���ام���روين 
يف  البطولة  فاكهة  دي��ا  ج��واري�����س 
البطولة  يف  ج��دي��دا  ف���وزا  حتقيق 
ت�شيفنبو  �شليف�شر  على  بتغلبه 
الري�شة،  وزن  يف  زمي��ب��اب��وي  م���ن 
ع��ون على  برن�س  الكونغويل  وف��از 
ثياين  اف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  مناف�شه 
باإجماع  الثقيل  وزن  يف  م��ان��دي��ال 

احلكام.
جنازي  امي��ان��وي��ل  العاجي  وح��ق��ق 
مناف�شه  ع���ل���ى  م�����ش��ت��ح��ق��ا  ف�������وزا 
الكامروين ماك�شويل نانا يف وزن 
ويف  ال��ق��ا���ش��ي��ة،  بال�شربة  الثقيل 
اجلزائرية  تفوقت  ال�شيدات  نزال 
مناف�شتها  ع���ل���ى  ك���ورن���ل���ي  ن������ورا 
املغربية اأ�شماء ابا�س بعد ال�شيطرة 
ال���ك���ام���ل���ة ع���ل���ى ال�����ن�����زال ال���ق���وي 

واملثر.

الها�سمي يتوج الفائزين و�سط ح�سور جماهريي كبري

»حماربي االإمارات« تتاألق بالدولية واالإفريقية على االأرا�سي االإماراتية

فوؤاد دروي�ص:  
الكبري باحلدث يوؤكد اأن اجلماهري يف الدولة ذواقة للريا�سة  • الهتمام 

مميزة وتطور لفت يف الإفريقية • م�ستويات 
واللقب هدية للوالد وعدت  مبا  اأوفيت  القي�سي:  • علي 

احلدث العاملي الذي نظم باحرتافية �سديدة هذا  على  القائمني  كافة  كوي�سا:اأ�سكر  • اأميلو 
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يف  -3�شفر  املنقو�س  اإلت�شي  �شيفه  على  كبر  بفوز  الأوروبية  جراحه  ليفاندوف�شكي  روب��رت  البولندي  ال��دويل  وهدافه  بر�شلونة  داوى 
املرحلة ال�شاد�شة من الدوري الإ�شباين لكرة القدم، م�شددا اخلناق على غرميه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

الثانية من دوري  الثالثاء يف اجلولة  الأمل��اين �شفر2-  بايرن ميونيخ  اأم��ام م�شيفه  توازنه بعد خ�شارته  الكاتالوين  النادي  وا�شتعاد 
املجموعات مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا، وحقق فوزه اخلام�س تواليا يف الدوري فرفع ر�شيده اىل 16 نقطة منتزعا ال�شدارة موؤقتا من 

النادي امللكي الذي تنتظره قمة نارية يف دربي العا�شمة اأمام جاره وم�شيفه اأتلتيكو مدريد الأحد.
وعاد املهاجم ليفاندوف�شكي )33 عاما( ملمار�شة هوايته يف هز ال�شباك بعد ف�شل يف ذلك امام فريقه ال�شابق بايرن ميونيخ الثالثاء املا�شي، 

ف�شجل هدفيه ال�شابع والثامن يف الليغا هذا املو�شم معزز �شدارته لالئحة الهدافني.
وهي الثنائية الثالثة لليفاندوف�شكي يف الليغا هذا املو�شم بعد الوىل يف مرمى ريال �شو�شييداد )4-1( يف املرحلة الثانية، والثانية يف مرمى بلد 

الوليد )-4�شفر( يف املرحلة الثالثة، علما اأنه �شجل هاتريك يف مرمى فيكتوريا بلزن الت�شيكي )5-1( يف اجلولة الوىل من دور املجموعات 
للم�شابقة القارية العريقة.

وكان ليفاندوف�شكي ال�شبب الرئي�شي يف الفوز العري�س لفريقه كونه ت�شبب يف طرد مبكر لقائد ال�شيوف غون�شالو فردو عندما عرقله 
الأخر يف منت�شف ملعب فريقه عندما كان البولندي يف طريقه اإىل النفراد بحار�س املرمى اإدغار باديا )14(.

وعلق مدرب بر�شلونة ت�شايف هرناندي�س على ثنائية ليفاندوف�شكي قائال "اأكرث ما يبهرين هو طبعه الإن�شاين. اإنه متوا�شع، اإن�شاين جدا، 
ملتزم، جمتهد ... الباقي، كل ما يفعله على اأر�س امللعب، يفاجئني بدرجة اأقل".

واأ�شاف "�شننام ونحن يف �شدارة الليغا لأول مرة منذ عامني. لقد قمنا بواجبنا وح�شلنا على النقاط الثالث. نحن على طريق جيد".
وهو الفوز ال�17 لرب�شلونة يف 24 مباراة على اأر�شه اأمام اإلت�شي مقابل 7 تعادلت.

واأ�شرك ت�شايف الثالثي الهولندي فرنكي دي يونغ ومواطنه ممفي�س ديباي والعاجي فرانك كي�شييه اأ�شا�شيا على ح�شاب القائد �شرجيو 
بو�شكيت�س وغايف والربازيلي رافينيا.

وانتظر بر�شلونة الدقيقة 20 لتهديد مرمى �شيوفه بخطوة اإثر ت�شديدة لقوية للدويل الفرن�شي عثمان دميبيليه من داخل املنطقة بجوار 
القائم الي�شر )20(، واأخرى لدي يونغ من خارجها ت�شدى لها احلار�س باديا على دفعتني )22(.

وتالعب ديباي باملدافع جون �شيتويا داخل املنطقة و�شدد كرة قوية زاحفة من م�شافة قريبة ابعدها باديا بقدمه اىل ركنية مل تثمر )24(، و�شدد 
دي يونغ كرة قوية زاحفة من خارج املنطقة ابعدها احلار�س باديا )26(.

وجنح ليفاندوف�شكي يف منح التقدم لرب�شلونة عندما ا�شتغل متريرة عر�شية زاحفة من داخل املنطقة للمدافع الأي�شر األيخاندرو بالدي تابعها 
بيمناه داخل املرمى اخلايل )35(.

وعزز ديباي تقدم النادي الكاتالوين عندما تلقى كرة من بالدي داخل املنطقة وظهره اىل املرمى فتالعب باملدافع �شيتويا وا�شتدار و�شددها 
بي�شراه يف �شقف املرمى )41(.

واأ�شاف بيدري الهدف الثالث م�شتغال كرة مرتدة من احلار�س اثر انفراد لليفاندوف�شكي فتابعها داخل املرمى اخلايل لكنه األغي بداعي 
الت�شلل بعد اللجوء حلكم الفيديو امل�شاعد "يف اأيه اآر" )44(. وطرد مدرب اإلت�شي فران�شي�شكو رودريغي�س بعد ذلك ب�شبب احتجاجه على 

احلكم األيخاندرو موني�س روي�س.
وعزز بر�شلونة تقدمه مطلع ال�شوط الثاين عرب ليفاندوف�شكي م�شتغال كرة ابعدها احلار�س باديا من امام ديباي فتابعها البولندي 

بيمناه زاحفة داخل املرمى اخلايل )48(.
وحرم احلار�س باديا ليفاندوف�شكي من الهاتريك عندما ت�شدى ملحاولة الخر )62(.

واأخرج ت�شايف هدافه البولندي يف الدقيقة 72 ودفع بفران توري�س دون اأن تتغر النتيجة رغم التبديالت الأخرى التي اأجراها 
املدرب الكاتالوين بدفعه باأن�شو فاتي ورافينيا.

و�شعد اأتلتيك بلباو اإىل املركز الثالث موؤقتا بفوزه على رايو فايكانو 2-3.
والأرجنتيني  بلباو،  اأتلتيك  اأهداف   )33( وليام�س  ونيكو   )28( �شان�شيت  واأويهان  و�شجل الغاين اإيناكي وليام�س )14( 

اأو�شكار تريخو )5( والدويل الكولومبي راداميل فالكاو )80( هديف رايو فايكانو.
ورفع اتلتيك بلباو ر�شيده اىل 13 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ريال بيتي�س واأو�شا�شونا اللذين يلعبان الأحد مع 

جرونا وخيتايف تواليا، فيما جتمد ر�شيد رايو فايكانو عند �شبع نقاط يف املركز احلادي ع�شر.
وعاد فالن�شيا اىل �شكة النت�شارات بفوزه الكبر على �شيفه �شلتا فيغو بثالثية نظيفة تناوب على ت�شجيلها �شامو 

كا�شتييخو )37( والربازيلي ماركو�س اأندري )82( والربتغايل اأندري اأمليدا )3+90(.
واأكمل �شلتا فيغو املباراة بع�شرة لعبني اإثر طرد لعب و�شطه الأرجنتيني فرانكو �شريف يف الدقيقة 60.

النتقالت  اىل �شفوفه يف فرة  ان�شمامه  فالن�شيا منذ  الأوىل مع  للمرة  كافاين  اإدين�شون  الأوروغ��وي��اين  ال��دويل  م�شاركة  املباراة  و�شهدت 
ال�شيفية.

ومل يقدم "املاتادور" امل�شتوى املاأمول وا�شتبدل يف الدقيقة 71 باملهاجم الهولندي جا�شنت كلويفرت، جنل املهاجم الدويل ال�شابق باتريك.
وهو الفوز الثالث لفالن�شيا هذا املو�شم مقابل ثالث هزائم فرفع ر�شيده اىل ت�شع نقاط و�شعد اىل املركز الثامن موؤقتا بفارق نقطة واحدة 
امام ريال مايوركا املتعادل �شلبا مع اأملريا الرابع ع�شر، فيما تراجع �شلتا فيغو اىل املركز الثالث ع�شر بخ�شارته الثانية تواليا والثالثة 

هذا املو�شم مقابل فوزين وتعادل.

للتعاقد  م��دري��د  ري���ال  ن���ادي  ي�شعى 
ب��ارز يف �شفوف بورو�شيا  مع لع��ب 
دورمتوند خالل املركاتو ال�شيفي 

املقبل.
"�شبورت"  ل�������ش���ح���ي���ف���ة  ووف������ق������ا 
مدريد  ري�������ال  ف�������اإن  الإ����ش���ب���ان���ي���ة، 
اأن�����دي�����ة من   3 ب����ق����وة  ����ش���ي���ن���اف�������س 
الربميرليج على التعاقد مع جود 
بيلينجهام جنم بورو�شيا دورمتوند 

خالل ال�شيف املقبل.
واأ�شارت ال�شحيفة الإ�شبانية اإىل اأن 
بيلينجهام  رحيل  رف�س  دورمت��ون��د 
عقب  ال�����ش��ي��ف،  ه���ذا  عاما"   19"
اإىل  ه�����الن�����د  اإي����رل����ي����ن����ج  ان����ت����ق����ال 
املنتظر  من  لكن  �شيتي،  مان�ش�شر 
بنهاية  ج��دي��د  ن���اد  اإىل  ي��ن��ت��ق��ل  اأن 

املو�شم اجلاري.
واأو�شحت اأن "ريال مدريد �شيدخل 
ت�شيل�شي  م���ع  ب��ق��وة  ال��ت��ح��دي  ه���ذا 
ومان�ش�شر يونايتد وليفربول، من 
رغم  بيلينجهام،  �شفقة  ح�شم  اأج��ل 
باأن دورمتوند لن يفرط  ما يردد 
مليون   100 من  باأقل  الالعب  يف 

يورو".

يتقدم  "ليفربول  اأن  واأ����ش���اف���ت 
بن�شبة  ال�����ش��ف��ق��ة  ل��ه��ذه  امل��ر���ش��ح��ني 
نف�شه  ال����وق����ت  يف  ل���ك���ن  ط���ف���ي���ف���ة، 
فلورنتينو  ال����ري����ال  رئ��ي�����س  ي���ب���دو 

رقم  على  للتوقيع  م�شتعدا  ب��ري��ز 
اإىل  بيلينجهام  لنقل  جديد  قيا�شي 

�شانتياجو برنابيو".
فريق  من  بيلينجهام  ج��ود  وان�شم 

برمنجهام الإجنليزي اإىل بورو�شيا 
2020، ووقع  دورمتوند يف �شيف 
الفي�شتيفال  ب��اأ���ش��ود  ي��رب��ط��ه  ع��ق��دا 

حتى �شيف 2025.

�شغفه  ي�شبع  مل  بر�شلونة  اأن  يبدو 
بعد يف ملف ال�شفقات، بعد مفاجاآت 
يف  وي��رغ��ب  ال�شيفية،  الن��ت��ق��الت 
اجلدد  الالعبني  املزيد من  اإ�شافة 
حت�شد  اأن  يف  يطمح  التي  لقائمته 
ك����ل الأل�����ق�����اب م�����ش��ت��ق��ب��ال لإجن�����اح 

خططه القت�شادية الطارئة.
وي�شعى بر�شلونة للتعاقد مع لعب 
جديد من ت�شيل�شي خالل املركاتو 

ال�شيفي املقبل.
�شن"  "ذا  ل�������ش���ح���ي���ف���ة  ووف������ًق������ا 
يراقب  بر�شلونة  ف��اإن  الربيطانية، 
و�شط  لعب  جورجينيو،  الإيطايل 
بنهاية  �شمه  يف  ويرغب  ت�شيل�شي، 

املو�شم احلايل.
وي���ن���ت���ه���ي ع���ق���د ج���ورج���ي���ن���ي���و مع 
ومل  امل��ق��ب��ل،  ال�����ش��ي��ف  يف  ت�شيل�شي 
التجديد  ب�����ش��اأن  ات��ف��اق  اإىل  ي�����ش��ل 

حتى الآن.
واأ�شارت ال�شحيفة الربيطانية اإىل 
اأن بر�شلونة يرى جورجينيو كبديل 
حمتمل ل�شرجيو بو�شكيت�س الذي 

الكتالوين  النادي  مع  ينتهي عقده 
هذا املو�شم.

وك����ان ب��ر���ش��ل��ون��ة جن��ح ه���ذا املو�شم 
الثنائي  خ��دم��ات  على  احل�شول  يف 

وماركو�س  كري�شتين�شن  اأن��دري��ا���س 
ت�شيل�شي،  من  األون�شو  من  األون�شو 
م����ا ق����د ي���ح���ف���ز ج���ورج���ي���ن���ي���و على 

النتقال اإىل "كامب نو".

اأزمة  يعاين من  بر�شلونة  اأن  يذكر 
موؤخًرا  الإدارة  ت��رك��ز  ل���ذا  م��ال��ي��ة، 
ال�شفقات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإب����رام  على 

املجانية.

ريال مدريد يهدد طموح ليفربول 
بعر�س قيا�سي

بر�سلونة يراقب �سفقة جديدة 
من ت�سيل�سي

بر�سلونة وليفاندف�سكي ينتزعان ال�سدارة 
من ريال مدريد 

اليوم.. منتخب »الدراجات« يبداأ  
م�ساركته ببطولة العامل يف اأ�سراليا

•• ال�سارقة-وام:

يبداأ منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية اليوم الثنني م�شاركته يف بطولة 
اإليها كل  تاأهل  التي  و  باأ�شراليا  الطريق  الدراجات على  ل�شباقات  العامل 
من حممد املطيوعي يف فئة حتت 23 �شنة و�شفية ال�شايغ يف فئة ال�شيدات 

بح�شد النقاط الكافية حلجز املراكز املوؤهلة للبطولة ر�شميا لأول مرة.
وي�شارك املطيوعي غدا يف �شباق �شد ال�شاعة على اأن يخو�س �شباق الفردي 
العام يوم 23 �شبتمرب مل�شافة 169 كم فيما ت�شارك �شفية ال�شايغ يف �شباق 

الكبار يوم 24 �شبتمرب.
و ا�شتعد املطيوعي للبطولة مبع�شكرين يف اإ�شبانيا واإيطاليا، فيما خا�شت 
ال�شفر  قبل  اأ�شهر   3 من  اأك��رث  ا�شتمر  اإيطاليا  يف  مع�شكرا  ال�شايغ  �شفية 
لأ�شراليا. ت�شم بعثة املنتخب الوطني حممد �شند القبي�شي نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة الحتاد و اأحمد املطيوعي م�شت�شار رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد 
رئي�س جلنة الت�شويق، واأحمد معيوف فني الدراجات، بالإ�شافة للالعبني.

ياأتي تاأهل املطيوعي وال�شايغ طبقاً لرتيبهما على م�شتوى القارة .. فقد 
حيث  نقطة   76 بر�شيد  اآ�شيويا  ال�31  املركز  باحتالله  املطيوعي  تاأهل 
باحتالل  ال�شايغ  �شفية  وتاأهلت  بالقارة،  ال�150  املراكز  اأ�شحاب  يتاأهل 
 50 اأول  ليكون �شمن  عاملياً   41 املركز  عاماً   23 ال�شيدات حتت  منتخب 

منتخباً على م�شتوى العامل.

فان دايك حتتفظ بلقب 
العامل ل�سباق �سد ال�ساعة

احتفظت الهولندية اإيلني فان دايك بلقب �شباق �شد ال�شاعة لل�شيدات يف 
الأ�شرالية  ولونغونغ  يف  املقامة  الطريق  على  للدراجات،  العامل  بطولة 

اليوم الأحد بعد تفوقها على الأ�شرالية غري�س براون.
ثانية، خالل  دقيقة و28.60   44 بلغ  زمناً  الهولندية  املت�شابقة  �شجلت 
ال�شباق الذي تبلغ م�شافته 34.2 كيلومر عرب �شوارع املدينة ال�شاحلية 

الواقعة اإىل اجلنوب من �شيدين، لتفوز باللقب العاملي للمرة الثالثة.
واحتلت براون املركز الثاين بفارق 12.73 ثانية عن �شاحبة املركز الأول، 
اإذ و�شلت خط النهاية بعد 44 دقيقة و41.33 ثانية لتحرز اأول ميدالية 
املركز  روي�شر  مارلني  ال�شوي�شرية  احتلت  حني  يف  العامل،  بطولة  يف  لها 

الثالث وح�شلت على الربونزية الثالثة على التوايل يف البطولة.
اأن �شجلت  بعد  الرابع  املركز  الإيطالية فيتوريا جوات�شيني على  وح�شلت 
على اللقب الأول يف فئة ال�شيدات  لتح�شل  ثانية  و20.71  دقيقة   45

حتت 23 عاماً.

كيبيت يح�سم لقب ماراثون 
�سيدين يف زمن قيا�سي

توج الكيني مو�شي�س كيبيت، بلقب ماراثون �شيدين اأم�س الأحد، والذي 
القيا�شي  املراكز الثالثة الأوىل يف حتطيم الزمن  اأ�شحاب  �شهد جناح 

ال�شابق لل�شباق.
املدينة يف  �شيدين وو�شط  الذي جرى بني مرفاأ  ال�شباق  واأنهى كيبيت 
�شاعتني و�شبع دقائق و3 ثوان، متفوقا بثانيتني على مواطنه كوزما�س 
بلقب  العام  ه��ذا  الفائز  جيمي�شا  دي�شو  �شالو  الإثيوبي  وح��ل  ماتولو. 

ماراثون باري�س، يف املركز الثالث يف �شاعتني و7 دقائق و8 ثوان.
الياباين  �شجله  ال��ذي  ال�شابق  القيا�شي  الزمن  ك�شر  الثالثي يف  وجنح 

يوتا �شيتارا يف �شاعتني و7 دقائق و50 ثانية، يف ن�شخة 2019.

اهتمت ال�شحف الإجنليزية ال�شادرة �شباح اأم�س الأحد، بتغلب مان�ش�شر 
اجلولة  لقاءات  �شمن  اأم�س  نظيفة  بثالثية  وولفرهامبتون  على  �شيتي 

الثامنة من الربميرليج.
كما �شلطت ال�شوء على احتمالية غياب كالفني فيليب�س عن كاأ�س العامل، 

ب�شبب معاناته من اإ�شابة يف الكتف.
وعنونت �شحيفة ديلي اإك�شربي�س "�شعادة واأمل.. يعود اإىل امل�شتوى اجليد 

لكن م�شتقبل زميله يف ال�شيتي فيليب�س على املحك ب�شاأن كاأ�س العامل".
اأجل  ف���ي���درر م���ن  اآخ����ر م���ع  ب�����ش��دام  ي��ح��ل��م  "موراي  ك��ت��ب��ت:  ويف الأع���ل���ى 

الع�شور".
اأما �شحيفة ديلي �شتار فعنونت: "جاك يعود للنظام القدمي".

كالفني  اإجنلرا..  ميدان  ملتو�شط  العامل  كاأ�س  "قلق  كتبت:  الأ�شفل  ويف 
فيليب�س على مقربة من الإق�شاء من )مونديال( قطر".

�شيفه  ع��ل��ى  ال�شعب  ب��ف��وزه  الن��ت�����ش��ارات  �شكة  اىل  مونبلييه  ع���اد 
لكرة  الفرن�شي  ال���دوري  من  الثامنة  املرحلة  يف   1-2 �شرا�شبورغ 

القدم.
الدقيقة  يف  ن��وردي��ن  اأرن���و  ع��رب  بالت�شجيل  ال��ب��ادئ  مونبلييه  وك���ان 
التعادل  اأدرك  ديالو  حبيب  ال�شنغايل  ال��دويل  املهاجم  لكن   ،17
ركلة  على  مونبليه  يح�شل  ن  قبل   ،85 الدقيقة  يف  ل�شرا�شبورغ 
جزاء يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�شائع انربى لها تيجي 

�شافانييه بنجاح م�شجال هدف الفوز )5+90(.
هذا  وال��راب��ع  متتاليتني  خ�شارتني  بعد  ملونبلييه  الأول  الفوز  وه��و 
12 نقطة و�شعد اىل  اإىل  اأرب��ع هزائم فرفع ر�شيده  املو�شم مقابل 

هذا  الثالثة  بخ�شارته  �شرا�شبورغ  مني  فيما  موؤقتا،  ال�شابع  املركز 
ت���ع���ادلت، وه���و ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د اىل جانب  امل��و���ش��م م��ق��اب��ل خم�شة 

اأجاك�شيو مل يتذوقا طعم الفوز يف الدوري حتى الآن هذا املو�شم.
وجتمد ر�شيد �شرا�شبورغ عند خم�س نقاط يف املركز ال�شابع ع�شر.

تغلبه  اث��ر  الن��ت�����ش��ارات  �شكة  با�شتعادة  مونبلييه  ح��ذو  ليل  وح���ذا 
 )5( ديفيد  جوناثان  الكندي  للدوليني  بهدفني  تولوز  �شيفه  على 
اآدم ونا�س )53( مقابل هدف للجزائري الأ�شل فار�س  واجلزائري 

ال�شعيبي )48(.
مقابل  نقطة   13 بر�شيد  موؤقتا  ال�شاد�س  امل��رك��ز  اىل  ليل  و�شعد 

ثماين نقاط لتولوز الذي تراجع اىل املركز الثاين ع�شر.

�سعادة واأمل العبي مان�س�سر �سيتي 
تت�سدر �سحف اإجنلرا

مونبلييه يعود ل�سكة االنت�سارات 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

اأكد نا�شر املرزوقي الأمني العام لحتاد الإمارات للتن�س اأن 
 750 تنظيم  بطلب  تقدمت  الدولة  يف  التن�س  اأكادمييات 
منها  املقبل  دي�شمرب  حتى  و   2018 اأواخ���ر  منذ  بطولة 
ح�شب  بع�شها  تنظيم  يتم  اأن  على  بالفعل  تنظيمه  مت  ما 
تطوير  الأك��ادمي��ي��ات يف  دور  يعك�س  م��ا  امل��ع��ت��م��دة  اخل��ط��ة 

اللعبة بالإمارات.
و عقد احتاد التن�س اجتماعا مع عدد من اأكادمييات التن�س 
ممار�شي  ق��اع��دة  تو�شيع  �شبل  لبحث  ال��دول��ة  يف  الفاعلة 

اللعبة وزيادة عدد البطولت التي يتم تنظيمها �شنويا.

ب��ورج��ي م�شوؤول  واأم���ر  امل��رزوق��ي  نا�شر  الج��ت��م��اع  ح�شر 
التطوير بالحتاد الدويل للتن�س عن منطقة اآ�شيا، وممثلو 
اأكادميية   101 ميثلون  ودبي  اأبوظبي  من  اأكادميية   11

بالدولة.
واأ����ش���اد امل���رزوق���ي ب��ج��ه��ود الأك���ادمي���ي���ات وال��ت��ع��اون املثمر 
بني  التن�س  ممار�شة  ثقافة  ون�شر  الفنية  خططه  لإجن��اح 
اأطياف املجتمع ما �شاهم بزيادة عدد ممار�شي اللعبة وعدد 

البطولت التي يتم تنظيمها �شنويا.
و قال اإن اأكادمييات التن�س يف الدولة لها دور كبر يف دعم 
ومنها  الدولية  البطولت  م��ن  لعدد  الإم����ارات  ا�شت�شافة 

بطولت ال�شباب الت�شنيفية".

التي  الإل��ك��روين  الت�شوق  خا�شية  اإىل  الج��ت��م��اع  ت��ط��رق 
وف��ره��ا الحت����اد واآل���ي���ة ع��م��ل امل��وق��ع الإل����ك����روين، ومنها 
الأكادمييات  عمل  لدعم  متكاملة  حلول  لتقدمي  برنامج 
لإطالق   2023 مطلع  حتديد  مع  قريبا  اإط��الق��ه  �شيتم 

التطبيق اخلا�س باحتاد التن�س.
ب��الحت��اد الدويل  ب��ورج��ي م�����ش��وؤول التطوير  اأم���ر  واأ���ش��اد 
على  حر�شه  و  للتن�س  الإم����ارات  لحت��اد  النوعية  بالنقلة 
النقاط  ن��ظ��ام  ومنها  ال���دويل  الحت���اد  ب��رام��ج  يف  امل�شاركة 
على  يعمل  ال��ذي  لالأكادمييات  ال���دويل  الحت���اد  وبرنامج 
تدريب املدربني والالعبني وفقا لأحدث الربامج احلديثة 

والتي تبلغ نحو 1000 برنامج.

نا�سر املرزوقي ي�سيد بجهود اأكادمييات التن�س وتعاونها الإجناح خطط احتاد اللعبة
•• اأبوظبي -الفجر

اجلزيرة  لعبي  قم�شان  على  م��زاد  فعاليات  انطلقت 
الثالثة  ارتدوها يف قمة مباريات اجلولة  التي  والعني، 
لدوري اأدنوك للمحرفني، على ا�شتاد حممد بن زايد 

يف اأبوظبي عرب الرابط
https://www.matchwornshirt.

com/uaeproleague
العاملية،   Matchwornshirt �شركة  املزاد  تنظم 
التي  الريا�شية،  القم�شان  اأب��رز  عر�س  يف  املتخ�ش�شة 

وذلك  دول��ي��اً،  ب��ارزة  ريا�شية  ومباريات  منا�شبات  ت��وؤرخ 
بالتعاون مع رابطة املحرفني الإماراتية.

اأم��ام اجلماهر  اأي��ام   7 ط��وال  امل��زاد مفتوحاً  و�شيكون 
�شهدت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة،  ط��ريف  قم�شان  باقتناء  ال��راغ��ب��ة 
وحقق  مميًزا،  فنًيا  وم�شتوى  كبراً  جماهراً  ح�شوراً 
ليوا�شل ح�شد   ،1-2 العني  على  الفوز  فيها اجلزيرة 
باأن  ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة بنيل ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة، ع��ل��م��اً 
مواجهات ديربي اجلزيرة والعني لطاملا متيزت بالندية 
والإثارة واملتعة، وتبقى دائماً خالدة يف ذاكرة ع�شاق كرة 

القدم الإماراتية.

مزاد على قم�سان قمة اجلزيرة والعني يف دوري اأدنوك للمحرفني

ال�شلوفاكي  م��ع  التعاقد  �شباق  اإىل  �شيتي  مان�ش�شر  ان�شم 
ال�شيفي  امل��رك��ات��و  خ��الل  اإن���ر،  م��داف��ع  �شكرينيار،  م��ي��الن 

املقبل.
وينتهي عقد �شكرينيار مع اإنر ميالن يف �شيف 2023، ومل 

يوافق املدافع ال�شلوفاكي على عرو�س التجديد حتى الآن.
بات  �شكرينيار  ف��اإن  �شن" الربيطانية،  "ذا  ل�شحيفة  ووفًقا 

هدًفا رئي�شًيا ملان�ش�شر �شيتي يف ال�شيف املقبل، من اأجل دعم 
الدفاع.

واأ�شارت اإىل اأن بيب جوارديول، املدير الفني ملان�ش�شر �شيتي، 
�شبق له ال�شكوى من كرثة الإ�شابات يف خط الدفاع.

واأو�شحت "رغم �شم مانويل اأكاجني من بورو�شيا دورمتوند 
يف انتقالت ال�شيف املا�شية، لكن جوارديول ي�شر على حاجة 

الفريق ملدافع اإ�شايف".
ت�شيل�شي  الثالثي:  ال�شفقة،  على  �شيتي  مان�ش�شر  ويناف�س 

وتوتنهام وباري�س �شان جرمان.
ميالن  اإن��ر  اإدارة  اأن  اإىل  اأ�شارت  قد  اإيطالية  تقارير  وكانت 
يف  اأج��را  الأعلى  لي�شبح  راتبه  رف��ع  باإمكانية  الالعب  تغري 

الفريق اللومباردي، من اأجل التجديد.

مدربه  مع  م�شواره  بولونيا  ا�شتهل 
الو�شط  لع����ب  م���واط���ن���ه  اجل���دي���د 
الدويل ال�شابق ثياغو موتا بخ�شارة 
�شفر1-  اإم�����ب�����ويل  ���ش��ي��ف��ه  اأم��������ام 
يف امل��رح��ل��ة ال�����ش��اب��ع��ة م���ن ال����دوري 

الإيطايل لكرة القدم.
و���ش��ج��ل ف��ي��ل��ي��ب��ي ب��ان��دي��ن��ي��ل��ي هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 75.
وكان بولونيا عنينَّ موتا على الإدارة 
لل�شربي  خ��ل��ف��ا  ل��ف��ري��ق��ه  ال��ف��ن��ي��ة 
من  املقال  ميهايلوفيت�س  �شينيت�شا 
الفوز  يف  الفريق  ف�شل  بعد  من�شبه 
الوىل  اي من مبارياته اخلم�س  يف 

هذا املو�شم.
الثالثة لبولونيا هذا  وهي اخل�شارة 
امل��و���ش��م م��ق��اب��ل ف���وز واح����د وثالثة 
�شت  عند  ر�شيده  فتجمد  ت��ع��ادلت 
نقاط يف املركز اخلام�س ع�شر، فيما 
حقق اإمبويل فوزه الأول هذا املو�شم 
وخ�شارتني  ت���ع���ادلت  اأرب�����ع  م��ق��اب��ل 

فارتقى اىل املركز احلادي ع�شر.
�شيفه  ج�������راح  ���ش��ب��ي��ت�����ش��ي��ا  وع����م����ق 
�شمبدوريا عندما تغلب عليه 1-2.

بالت�شجيل  البادئ  �شمبدوريا  وك��ان 
ال���دق���ي���ق���ة احل����ادي����ة  وحت�����دي�����دا يف 
ع�����ش��رة ع���رب امل��ه��اج��م امل��غ��رب��ي عبد 
اأن فرحة  ب��ي��د  ���ش��اب��ري،  احل��م��ي��د 
الإثنني  ا���ش��ت��دع��ي  ال�����ذي  الأخ������ر 
�شفوف  اإىل  الأوىل  للمرة  امل��ا���ش��ي 
الوديتني  للمباراتني  منتخب بالده 
الع����دادي����ت����ني ل��ك��ا���س ال���ع���امل �شد 
�شوى  ت��دم  مل  وال��ب��ارغ��واي  ت�شيلي 

�شبيت�شيا  اأدرك  حيث  واح��دة  دقيقة 
ال�شديقة  ال��ن��ران  بف�شل  ال��ت��ع��ادل 
الكولومبي  امل���داف���ع  ���ش��ج��ل  ع��ن��دم��ا 
مرمى  يف  ب��اخل��ط��اأ  م��وري��و  جي�شون 

فريقه )12(.
وم��ن��ح الأن��غ��ويل م��ب��ال ن���زول هدف 

الفوز ل�شبيت�شيا يف الدقيقة 72.
هذا  ل�شبيت�شيا  ال��ث��اين  ال��ف��وز  وه���و 
ف��رف��ع ر���ش��ي��ده اىل ثماين  امل��و���ش��م 
العا�شر  امل���رك���ز  اإىل  و���ش��ع��د  ن��ق��اط 

�شمبدوريا  م���ن���ي  ف���ي���م���ا  م����وؤق����ت����ا، 
تعادلني  مقابل  اخلام�شة  بخ�شارته 
فتجمد ر�شيده عند نقطتني وبقي 
الأخر،  التا�شع ع�شر قبل  املركز  يف 
وهو احد ثالثة فرق مل حتقق الفوز 
جانب  اىل  ال������دوري  يف  الن  ح��ت��ى 
كرميونيزي الثامن ع�شرة ومونت�شا 

�شاحب املركز الخر.
من  ثمينا  ف���وزا  �شا�شوولو  وخ��ط��ف 
م�شيفه تورينو بهدف وحيد �شجله 

األفاري�س  اأغو�شتني  الأوروغ���وي���اين 
بدل  الوقت  الثالثة من  الدقيقة  يف 

ال�شائع.
هذا  ل�شا�شوولو  ال��ث��اين  ال��ف��وز  وه��و 
املو�شم فرفع ر�شيده اىل ت�شع نقاط 
موؤقتا  ال��ع��ا���ش��ر  امل��رك��ز  اىل  و���ش��ع��د 
تورينو  خ��ل��ف  واح����دة  نقطة  ب��ف��ارق 
تواليا  الثانية  بخ�شارته  مني  ال��ذي 
مبارياته  ويف  املو�شم  ه��ذا  والثالثة 

الربع الخرة.

ال�شقيق  ب��وغ��ب��ا  م��ات��ي��ا���س  �شجن  مت 
الفرن�شي  ال��ق��دم  ك��رة  لنجم  الك��رب 
اخرين  ا�شخا�س  واربعة  بوغبا  بول 
موقتا بتهمة ابتزاز لعب يوفنتو�س 
م�شدر  اف����اد  م��ا  بح�شب  الي���ط���ايل 
م���ق���رب م���ن ه����ذه ال��ق�����ش��ي��ة وذل���ك 
التحقيق  قا�شي  ام��ام  مثولهم  بعد 

ال�شبت.
عاماً(  ب��وغ��ب��ا )32  م��ات��ي��ا���س  وك���ان 
ُن�شر  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  وراء  ان���ه  اأق����ّر 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
والإيطالية  )الفرن�شية  لغات  باأربع 
والإن��ك��ل��ي��زي��ة والإ���ش��ب��ان��ي��ة(، يف 27 
اآب/اأغ�����ش��ط�����س امل��ا���ش��ي ت���وّع���د فيه 
بالك�شف عن "اأمور كبرة" عن بطل 

العامل.
والأربعة الآخرون جميعهم مقربون 
اأعمارهم  وت��راوح  بوغبا  من عائلة 
واحُتجز  ع�����ام�����اً.  و36   27 ب����ني 
الأ����ش���خ���ا����س اخل��م�����ش��ة م��ن��ذ يومي 

الثالثاء والأربعاء.
عاماً(   29( ب��وغ��ب��ا  ب����ول  وت����ق����ّدم 
ب�����ش��ك��وى ل����دى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف 
قائاًل  متوز-يوليو،   16 يف  تورينو 
بقيمة  ابتزاز  ملوؤامرة  هدفاً  كان  انه 

يورو. مليون   13
بوغبا،  م���ات���ي���ا����س  حم���ام���ي  واأك�������د 
قرار  �شي�شتاأنف  باأنه  ب��وزرو  يا�شني 
اإف  "بي  ملحطة  وق��ال  موكله  �شجن 

يف  "�شنطعن  الفرن�شية  يف"  ت��ي  اإم 
اأن موكله مل  ه��ذا القرار" ، م��وؤك��دا 

يرتكب اأي جرمية جنائية.
العامل مع منتخب  قال بوغبا بطل 
ب���الده يف م��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا 2018 
للمحققني ان مبتزيه اأرادوا ت�شويه 
انه طلب  الزعم  �شمعته، من خالل 
دين"  "رجل  امل���راب���ط���ني  اأح����د  م���ن 
باإلقاء تعويذة على زميله يف املنتخب 

املهاجم  جرمان  �شان  باري�س  وجن��م 
كيليان مبابي، وهو اأمر ينفيه.

الفرن�شية  العامة  النيابة  وا�شتهلت 
اأيلول-�شبتمرب   2 يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
ب�����ش��ك��ل م�شرك  ت��ع��اجل��ه  اجل�����اري. 
وح��������دة م���ك���اف���ح���ة ال���ع�������ش���اب���ات يف 
ال�شرطة ووحدة اجلرمية املركزية. 
وا���ش��ُت��م��ع ل��ع��دة اأ���ش��خ��ا���س م��ن قبل 

ال�شرطة، بينهم والدة الالعب.

وك��ان حمامو الالعب ووال��دت��ه ييو 
رافاييال  املحامية  ووكيلته  موريبا 
مينو  ال��راح��ل  خلفت  ال��ت��ي  بيمينتا 
رايول قالوا يف بيان اأن "ت�شريحات 
ماتيا�س بوغبا الأخرة على مواقع 
التوا�شل الجتماعي لي�شت مفاِجئة 
لالأ�شف. فهي ت�شاف اإىل التهديدات 
وحماولت البتزاز من قبل ع�شابة 

منظمة �شد بول بوغبا".

للمباراتني  اإنريكي  لوي�س  الإ�شباين  امل��درب  قائمة  ك�شفت 
متثلت  مفاجاأة   ،2022 العامل  كاأ�س  قبل  التح�شريتني 

بغياب �شرخيو رامو�س واأن�شو فاتي.
رام��و���س من  با�شتبعاد  ق���راره  م���ربرا  اإن��ري��ك��ي  لوي�س  وق���ال 
مواجهتي الربتغال و�شوي�شرا باجلولة اخلام�شة من دوري 
باللعب،  رامو�س  ي�شتمر  اأن  جميل  "اأمر  الأوروب��ي��ة:  الأمم 
ملركز  ا�شتدعيتهم  م��ن  اأن  اأرى  اأن��ا  لكن  ج��اه��زا،  يكون  واأن 

"ماركا"  �شحيفة  نقلت  ح�شبما  الأف�شل"،  هم  الدفاع  قلب 
الإ�شبانية.

هم:  ا�شتدعاوؤهم  مت  الذين  املدافعني  ف��اإن  "ماركا"  ووف��ق 
اإيريك غار�شيا )بر�شلونة(، ودييغو لورينتي )ليدز يونايتد(، 
)فالن�شيا(.  غ��وي��الم��ون  وه��وغ��و  )ف��ي��اري��ال(،  توري�س  وب��او 
وبالن�شبة لفاتي قال اإنريكي: "لقد لعب مباراة واحدة فقط 
طريق  على  اإن��ه  اأف�شل.  اأداء  منه  اأرى  اأن  اأمتنى  ناديه.  مع 

اكت�شاب الثقة والتح�شن بعد عدم اللعب لفرة طويلة".
يكون  عندما  للمنتخب،  �شيعود  "فاتي  اإن��ري��ك��ي:  واأ���ش��اف 

مب�شتوى يوؤهله لاللتحاق بالفريق. حاليا ل اأرى ذلك".
واأو�شح مدرب منتخب "لروخا" باأنه مل يتحدث مع فاتي، 

واأنه مل يفعل ذلك مع اأي لعب مت ا�شتبعاده.
واختتم اإنريكي حديثه قائال: "ل يوجد باب مغلق اأمام اأي 

لعب اإ�شباين ميكن اختياره لتمثيل املنتخب".

•• بوداب�ست-وام: 

الدويل  املنتخبات  مبقر  اخلتامي  مع�شكرة  يف  للجودو  الأول  منتخبنا  انتظم 
التابع لالحتاد الدويل للجودو بالعا�شمة املجرية بوداب�شت، يف اإطار ا�شتعداداته 
للم�شاركة يف بطولة العامل للجودو، التي تقام يف العا�شمة الأوزبكية ط�شقند 
خالل الفرة من 6 اإىل 12 اأكتوبر املقبل. ويراأ�س بعثة منتخبنا يف بطولة 
العامل نا�شر التميمي اأمني ال�شر العام لالحتاد اأمني �شندوق الحتاد الدويل 
وهم  العاملي،  ت�شنيفهم  ح�شب  لعبني  و4  فيكتور،  امل���درب  بجانب  للجودو، 
طالل �شيلي الذي ي�شارك يف وزن حتت 81 كجم، وجرجوري عمران حتت 90 
وتاأتي  100 كجم.  90 كجم، وحممدوف عمر فوق  ارام حتت  كجم، وظافر 
امل�شاركة يف بطولة العامل للجودو املقبلة �شمن برنامج حت�شري طويل وافق 
عليه جمل�س اإدارة احتاد امل�شارعة واجلودو يف نطاق ا�شتعدادات املنتخب الأول 
لبطولة اأبو ظبي جراند �شالم للجودو، املقررة اقامتها ب�شالة جوجيت�شو ارينا 
املقبل. واطماأن  اأكتوبر   23 اإىل   21 اأبو ظبي من  الريا�شية يف  مبدينة زايد 
�شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو على و�شول 
بعثة منتخبنا اإىل بوداب�شت، و�شر برنامج العداد لبطولة العامل كما خطط 
ب�شكل  الظهور  على  اجلميع  تطمئن  نتائج  حتقيق  اإىل  يتطلع  اأن��ه  خا�شة  له، 

قوي يف بطولة ابوظبي جراند �شالم لعام 2022.

مان�س�سر �سيتي ي�سعل املناف�سة على
 �سم �سكرينيار

�سجن �سقيق بوغبا و4 اآخرين بولونيا ي�ستهل م�سواره مع موتا بخ�سارة 
موؤقتا بتهمة االبتزاز 

اإنريكي يك�سف �سبب ا�ستبعاد رامو�س 
وفاتي من املنتخب

منتخب االإمارات للجودو ينتظم يف مع�سكر بوداب�ست ا�ستعدادا لبطولة العامل
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تعاون م�سرك بني ال�سارقة للتمكني
 و�سرطة دبي لتحقيق اأمنيات االأيتام

اإطار م�شروع  �شدرة الأمنيات الذي تطلقة موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني   يف 
الجتماعي �شاركت الإدارة العامة لأمن املطارات  يف �شرطة دبي  بالتعاون 
مع جلنة مبادرة الروح الإيجابية يف حتقيق 20اأمنية من اأمنيات الأيتام 
اإىل مقر  املنت�شبني للموؤ�ش�شة ، مت ذلك خالل زي��ارة وفد من �شرطة دبي 
اأف��راد وموؤ�ش�شات  تكافل  امل�شاركة بعداً جمتمعياً يف  املوؤ�ش�شة ،حيث ر�شمت 

املجتمع خلدمة  فئة مهمة يف املجتمع وهي الأيتام.

املخ�ش�شة  املجتمعية  ال�شحية  نخيل،  م��ع  ب�شحة  ِع�س  م��ب��ادرة  اأعلنت    
ملجتمعات �شركة نخيل ال�شكنية املنت�شرة يف جميع اأنحاء بدبي، عن اأحدث 
فعاليتها املجتمعية والتي �شتقام يوم ال�شبت، 24 �شبتمرب 2022 يف مطعم  
اأرينا  �شتناق�س  بافيليون، حيث  الواقع يف جزر جمرا   Sal’s Bistro

املوا�شيع  نخيل،  مع  ب�شحة  ِع�س  مبادرة  موؤ�ش�س  �شارما، 
الأخ�شائية  م��ع  والنف�شية  العقلية  بال�شالمة  املتعلقة 
النف�شية يف ال�شحة ال�شريرية، الدكتورة ميالين �شالتر، 
والتوّجه ال�شتباقي الذي ينبغي اتخاذه لتح�شني �شالمة 
عقولنا ورعايتها واحلفاظ عليها، و�شمان اأ�شلوب معي�شة 

�شحي ومثمر وجمد.
م���ي���الين �شالتر،  ال���دك���ت���ورة  ق���ال���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
معظم  اإن  ال�شريرية:  ال�شحة  يف  النف�شية  الأخ�شائية 
البالغني  م�شاعدة  ح��ول  يتمحور  عملي  يف  ب��ه  اأق���وم  م��ا 
والكتئاب  الهلع  ون��وب��ات  والقلق  التوتر  مع  التعامل  يف 
واحل����زن و���ش��ع��وب��ات ال��ن��وم وامل�����ش��ك��الت ال��ي��وم��ي��ة للحياة 
وال�شدمة الأوىل لالإ�شابة مبر�س ما. اأنا متحم�شة لأداء 

باأهمية  نخيل  مع  ب�شحة  ِع�س  مبادرة  عرب  الوعي  م�شتوى  رفع  يف  دوري 
طلب امل�شاعدة لتجاوز ال�شعوبات واملحن النف�شية، وتقليل ال�شعور بالعار اأو 
اخلجل عند الذهاب اإىل الطبيب النف�شي اأي�شاً. من الرائع اأن تكون لدى 
النا�س الإرادة يف ال�شيطرة على حتدياتهم ليعي�شوا حياة ذات مغزى اأكرب 

وي�شعروا بقدرتهم على التحكم فيها ب�شكل اأف�شل. 
اإن ن�شر املعلومات حول ال�شحة والعافية وحتقيق الوعي 
الالزم لدى عامة النا�س يجعل املجتمعات اأكرث �شحة، اإذ 
اأننا نلم�س اآثار ال�شالمة العقلية والنف�شية يف كل جانب 
املزاجية و�شحتنا  وت�شاعدنا حالتنا  من جوانب حياتنا. 
اجل�شدية وعالقاتنا الجتماعية يف التكّيف ب�شكل اأف�شل 
م��ع ال�����ش��دائ��د وال��ع��ق��ب��ات غ��ر امل��ت��وق��ع��ة. وم���ن ه��ن��ا تربز 
تقدم  اأنها  يف  نخيل”،  مع  ب�شحة  “ِع�س  م��ب��ادرة  اأهمية 
خدماتها ملجتمع متعدد الثقافات وواٍع بامل�شائل ال�شحية، 
التي  ب��اخل��ي��ارات  النا�س  تثقيف  على  تركيزها  وين�شّب 
والرتقاء  املجتمع  اأف��راد  �شحة  لتح�شني  اتخاذها  ميكن 

مب�شتوى معي�شتهم نحو الأف�شل.

جزيرة يا�س ت�ست�سيف عر�س ديزين على اجلليد  يف اأكتوبر
 اأعلنت جزيرة يا�س، وجهة الرفيه الرائدة يف اأبوظبي، عن ا�شت�شافة الن�شخة اجلديدة من العر�س العاملي ديزين على اجلليد تقّدم ميكي 
والأ�شدقاء يف الحتاد اأرينا بني 12 و16 اأكتوبر، مع العديد من ال�شخ�شيات والعرو�س اجلديدة والفقرات املو�شيقية والأغاين املتنوعة 

وغرها من الفعاليات الرائعة. 
وت�شمن الن�شخة اجلديدة من العر�س ا�شتمتاع وتفاعل اجلمهور مع الأغاين والفقرات اجلديدة، اإىل جانب عودة �شخ�شياتهم املف�شلة اإىل 
امل�شرح. وتت�شمن اإ�شافات ديزين اجلديدة على العر�س فقراٍت موؤثرة وملهمة مليئة باملتعة واملرح من اأداء �شخ�شيات فيلم توي �شتوري 
وفايندينج نيمو واإين�شايد اأوت وبرين�ش�س باور وغرها الكثر، حيث ُتقام الفقرات اجلديدة اإىل جانب عرو�س ال�شخ�شيات الكال�شيكية، 

مبن فيهم ميكي وميني وبندق وبطوط، لتقدمي فعالية ا�شتثنائية للجمهور.
وينطلق العر�س املميز خالل ب�شعة اأ�شابيع ليقّدم ال�شخ�شيات والق�ش�س، القدمية واحلديثة، الأ�شهر يف عامل ديزين. 

وتوا�شل فيلد اإنرتينمنت اللتزام بتطبيق اإجراءات تعزيز عافية الزوار الهادفة اإىل �شمان �شالمة العائالت خالل الفعاليات احلية، مع 
املحافظة على التجارب الرائعة التي تتميز بها عرو�س ديزين على اجلليد. وتتعاون ال�شركة عن كثب مع �شركاء الوجهة لو�شع معاير 
ال�شحة وال�شالمة للوقاية من مر�س كوفيد-19 ومتابعة اللتزام بها، مبا يتما�شى مع خمتلف التوجيهات املحلية. يرجى زيارة املوقع 
الإلكروين للوجهة للتعرف على �شيا�شات ال�شحة وال�شالمة املعتمدة، مبا ي�شمل متطلبات الدخول وارتداء الكمامات، والتي قد تخ�شع 

للتغير. 

مريال تعلن عن افتتاح �سي وورلد اأبوظبي يف 2023 
 اأعلنت مرال، ال�شركة الرائدة يف جمال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة 
وورلد  �شي  م�شروع  اإن�����ش��اء  عمليات  م��ن   90% ا�شتكمال  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
اأبوظبي، الذي تطوره بال�شراكة مع �شي وورلد بارك�س وانرتينمنت. وي�شّكل 
�شي وورلد اأبوظبي، املقرر افتتاحه يف عام 2023، اجليل اجلديد من مدن 
الأحياء البحرية واأحدث امل�شاريع ال�شخمة والوجهات ال�شياحية الرائدة يف 
واإعادة  اإنقاذ  باأبحاث وعمليات  اأول مركز متخ�ش�س  يا�س، و�شي�شم  جزيرة 

تاأهيل واإطالق احلياة البحرية اإىل بيئتها الطبيعية يف الإمارات.

عر�س فيلم بنات عبد الرحمن يف �سينما عقيل يف االإمارات
ًيعر�س الفيلم الروائي بنات عبد الرحمن للمخرج زيد اأبو حمدان يف �شينما 
عقيل يف دبي يف الفرة من 17 �شبتمرب اأيلول اإىل 5 اأكتوبرت�شرين الأول، 
وذلك امتداداً لنجاح عرو�شه التجارية التي انطلقت منذ يوم 8 �شبتمرب يف 

دور العر�س الإماراتية.
وكانت عرو�س بنات عبد الرحمن قد بداأت يف �شينمات فوك�س مول الإمارات، 
نوفو �شينما وريل مول دبي. كما انطلقت عرو�شه يف تون�س من يوم الأربعاء 
ABC تون�س،  و  ُيعر�س يف �شينمات �شيني م��دارات قرطاج،  اإذ  7 �شبتمرب، 

واأميلكار تون�س، وامليروبول منزل بورقيبة.
واأي�شاً ُيعر�س الفيلم يف دور العر�س الأردنية لالأ�شبوع ال�شابع على التوايل، 
لي�شبح بذلك اأول فيلم اأردين ي�شتمر عر�شه طوال تلك الفرة، وكان بنات 
لقي  حيث  ال���دويل  ال�شينمائي  ع��ّم��ان  مهرجان  يف  ���ش��ارك  ق��د  الرحمن  عبد 
الفيلم  الإع��الن عنها، وكان  التذاكر مبجرد  ونفذت  اإقباًل جماهرياً كبراً 
اإطالقه  املقرر  ومن  جتارياً  والكويتية  ال�شعودية  العر�س  دور  يف  انطلق  قد 
قريباً يف م�شر وباقي الدول العربية. ونال الفيلم مديح واإ�شادة نقدية خالل 
جولة عرو�شه اإذ كتبت اإ�شراء الردايدة عرب موقع الغد  فيلم بنات فيلم عبد 
الرحمن الذي ميكن اأن نقول  اإنه ي�شبهنا يتعامل بكثافة مع ق�شايا املراأة من 
حيث الطرح والعمق، ويف موقع مًعا ًكتب عن الفيلم اأنه يقدم معاجلة درامية 
ذكية ل�شخ�شيات من وحي الواقع منتقدا فيه تنميط املجتمع ل�شورة معينة 

للمراة ويحاول ك�شرها من خالل بطالت فيلمه.

فايزر تعنّي بارجموت باينز يف من�سب 
املدير االإقليمي يف منطقة اخلليج

ي���وم الأربعاء  ���ش��رك��ة ف��اي��زر  اأع��ل��ن��ت   
املا�شي عن تعيني الدكتورة بارجموت 
يف  الإقليمي  املدير  من�شب  يف  باينز 
اأعمال  منطقة اخلليج، �شمن وحدة 
الدكتورة  وتتمتع  النا�شئة.  الأ�شواق 
باينز باأكرث من 18 عاماً من اخلربة 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، ف�����ش��اًل عن 
العديد  �شنوات   7 توليها على مدى 
يف  العاملية  وامل�شوؤوليات  الأدوار  من 
�شركة فايزر. و�شغلت الدكتورة باينز 
التجاري  ال��رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب  ���ش��اب��ق��اً 
واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  الإقليمي 
فايزر،  م�شت�شفيات  لأع��م��ال  ال��ه��ادي 
العاملية  فايزر  ف��رق  مع  عملت  حيث 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
الهادي  وامل���ح���ي���ط  اآ����ش���ي���ا  وم��ن��ط��ق��ة 
ومبتكرة،  رائ�������دة  ح���ل���ول  ل���ت���ق���دمي 
ومنتجات من �شاأنها اإحداث تغيرات 

اإيجابية يف حالت ونتائج املر�شى. املدينة امل�ستدامة تنظم مبادرة لتنظيف ال�سواطئ 
مع االأطفال من اأ�سحاب الهمم من قرية �سند

ال�شرق  يف  بالكامل  م�شتدام  جمتمع  اأول  وه��ي  امل�شتدامة،  املدينة  نظمت 
الأو�شط، حملة تنظيف جمتمعية يف اإطار الحتفال باليوم العاملي لنظافة 
جرى  بيت�س  ك��اي��ت  ل�شاطئ  تنظيف  حملة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  و�شملت  البيئة. 

تنظيمها بالتعاون مع بلدية دبي.
�شارك يف هذه احلملة اأطفال من قرية �شند التي ُتعدُّ اأكرب مركز يف املنطقة 
لفهم ا�شطرابات طيف التوحد وغرها من ال�شطرابات الأخرى، لت�شجيع 
وت�شمنت  واملجتمعية.  البيئية  امل��ب��ادرات  خمتلف  يف  الهمم  اأ�شحاب  دم��ج 
�شجائر،  اأعقاَب  ال�شاطئ  تنظيف  خالل  امل�شاركون  جمعها  التي  املخّلفات 

واأكيا�شاً ورقيًة وبال�شتيكية مت اإزالتها من على امتداد ال�شاطئ ال�شهر.

الفن يبتكر اآفاقًا جديدة
 جلذب امل�ساعدة االإن�سانية

الفنانني  جمتمع  اأن  ن��ان��دا،  ِم��ده��ا  والفنانة  اخل��ري��ة  النا�شطة  اأك���دت   
دبي،  اأ�ش�شته حديثاً يف  ال��ذي   Art be a Part اأب���ارت  ب��ي  اآرت  اجل��دي��د 
والذي �شيطلق اأول حملة تربعات ال�شبت املقبل، قد لقى ترحيبا كبراً 

كمن�شة فريدة جلذب الدعم للق�شايا الإن�شانية.
الفوتوغرافية وم�شدرها  الفنية والأعمال  اللوحات  و�شيذهب ريع مزاد 
من جميع اأنحاء العامل اإىل موؤ�ش�شة دبي العطاء الن�شانية ومنظمة الأمم 

املتحدة للطفولة اليوني�شف يف الهند. ويف هذا ال�شياق، قالت ِمدها ناندا اإن 
�شغفها بدعم املبادرات الإن�شانية ل �شيما تلك التي توفر امل�شاعدة لالأطفال املحرومني يف الهند، ان�شجم مع ال�شتجابة 
يتقدمون  النا�س  من  الكثر  روؤي��ة  م�شجع  لأم��ر  اإن��ه   : واأ�شافت  الإن�شانية.  الق�شايا  لدعم  الرامية  خلططها  الهائلة 
ويرغبون بامل�شاعدة ويكونوا جزءاً مما نقوم به، ونلتقي مع الكثرين الذين يقولون اإنهم يبحثون عن املن�شة املنا�شبة 

للقيام بذلك ونحن �شعداء بتوفرها لهم.

مبادرة »ِع�س ب�سحة« مع نخيل تتناول موا�سيع ال�سالمة العقلية والنف�سية

يا�س ووتروورلد اأبوظبي ت�ست�سيف 30 
طفاًل من هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 

 بالتزامن مع بدء مو�شم العودة اإىل املدار�س؛ ا�شت�شافت يا�س ووتروورلد 
ال��ه��الل الأحمر  ال��ذي��ن ترعاهم هيئة  30 ط��ف��اًل م��ن الأي��ت��ام  اأب��وظ��ب��ي 
باملرح  مليئاً  ي��وم��اً  ق�شوا  حيث  �شنة،   16 –  10 عمر  م��ن  الإم���ارات���ي 
الذين تواجدوا ب�شحبة  الأطفال  وا�شتمتع  املائية.  واملغامرات  والرفيه 
45 لعبة ومنزلقة  اأكرث من  باأوقات مميزة من خالل  متطوعي الهيئة 
اأب��وظ��ب��ي جمموعة  ووت���روورل���د  ي��ا���س  وت��ق��دم  ترفيهياً.   وم��رف��ق��اً  مائية 
وا�شعة من اأجمل الألعاب واملنزلقات املائية التي تنا�شب خمتلف الأعمار 
بدايًة من الألعاب واملنزلقات املائية العائلية و�شوًل اإىل التجارب املفعمة 

بالت�شويق واملغامرات املائية. 

مدر�شة  دعم  �شيوجه  �شيئة.  حالة 
مدر�شة  ت��ب��ن��ي  ل��ربن��ام��ج  اأك���وي���ال 
التعليم  على  احل�شول  تعزيز  اإىل 
املناطق  يف  ال�����ش��ل��ي��م  األ����ش���ا����ش���ي 
املحرومة يف نيبال من خالل بناء 
تت�شم  ال�شا�شي  للتعليم  م��دار���س 
ي�شعى  كما  و�شحية،  اآم��ن��ة  ببيئة 
ال��ربن��ام��ج اإىل حم��و الأم��ي��ة لدى 
البالغني من خالل توفر تدريب 

ممولة يتم اختيارها وتنظيمها من 
قبل الأطفال، و�شوقاً �شتوياً تذهب 
الربنامج،  ���ش��ن��دوق  اإىل  ع��ائ��دات��ه 
لالأطفال  ل�شوق  خم�ش�شاً  ويوماً 
ب�شنع  خ���الل���ه  ���ش��ي��ق��وم��ون  ح��ي��ث 
التربعات،  جل��م��ع  وب��ي��ع��ه��ا  اأ���ش��ي��اء 
امل�شاركون  ف��ي��ه  ي���رت���دي  وي����وم����اً 
ك��ن��زات ���ش��وف��ي��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة، حيث 

يقدم املجتمع خالله التربعات.

لتعليم  امل��ح��ل��ي��ني  ل��ل��م�����ش��اع��دي��ن 
القراءة  اأ�شا�شيات  م��ب��ادئ  الن�شاء 
اأكويال  مدر�شة  �شتقوم  والكتابة. 
بجمع تربعات بقيمة 170،000 
اإماراتي من خالل مبادرات  درهم 
العام.  ه����ذا  م�����دار  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة 
لبناء  التربعات  تخ�شي�س  و�شيتم 
اأق�شى  اأ�شا�شية يف  وتاأثيث مدر�شة 
غ����رب ن���ي���ب���ال.. و���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د من 

التابعة  اأك��وي��ال،  اأط��ل��ق��ت م��در���ش��ة 
 ،ISP ال��دول��ي��ة  امل��دار���س  ل�شراكة 
العطاء،  دب��ي  موؤ�ش�شة  مع  �شراكة 
ج�����زء م����ن م�����ب�����ادرات حم���م���د بن 
العاملية،لدعم  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
ال��ت��ي تقدم  م��در���ش��ة  تبّني  م��ب��ادرة 
الفر�شة لتبني مدر�شة  للمانحني 
العامل،  ح��ول  نائية  جمتمعات  يف 
اأو يف  امل��دار���س غ��ر متوفرة  حيث 

 90 نحو  مبا�شر  ب�شكل  الربنامج 
ط��ف��اًل و3 م��ع��ل��م��ني وق���راب���ة 40 
ام�����راأة ت�����ش��ارك��ن يف ب��رن��ام��ج حمو 
�شي�شارك  ال��ب��ال��غ��ني.  ل���دى  اأم���ي���ة 
طالب مدر�شة اأكويال يف جمموعة 
التربعات  جل��م��ع  الأن�����ش��ط��ة  م���ن 
لدعم الربنامج، مبا يف ذلك رعاية 
املدر�شة  م�شتوى  على  واح��د  ليوم 
اأن�شطة  يف  ال��ط��الب  ي�شارك  حيث 

مدر�سة اأكويال تطلق �سراكة مع دبي العطاء لدعم برنامج »تبّني مدر�سة«



يعرث على حلقة اأنف فقدها من 5 �سنوات يف رئته
 5 نحو  قبل  فقدها  التي  الأن���ف  حلقة  اأن  اأمريكي  رج��ل  اكت�شف 

�شنوات كانت داخل اإحدى رئتيه طوال تلك ال�شنوات.
�شنوات  الأي��ام قبل خم�س  اأح��د  ليكينز يف  ا�شتيقظ جوي  وعندما 
�شقطت  اأنها قد  الأن��ف كانت مفقودة، افر�س  اأن حلقة  ولح��ظ 
ابتلعها.  رمب��ا  اأن��ن��ي  "اعتقدت  ج��وي،  ويتذكر  نائماً.  ك��ان  عندما 
نظرت يف كل مكان وقلبت ال�شرير وبحثت عنها يف كل مكان دون 
جدوى". ومل يفكر جوي يف الأمر بعد ذلك اإل بعد خم�س �شنوات، 
عندما ا�شتيقظ وهو ي�شعل بعنف لدرجة اأنه ا�شطر للذهاب اإىل 
امل�شت�شفى. و قال "�شعرت اأن �شيئاً ما ي�شد جماري الهواء وظننت 

اأنني مري�س. 
يف حوايل ال�شاعة 2.30 �شباحاً كنت اأ�شعل ب�شدة لدرجة اأن ظهري 
حيث  امل�شت�شفى،  اإىل  ذهبت  ذل��ك  وب�شبب  قلقاً،  وكنت  يوؤملني  ب��داأ 

ظننت اأنني رمبا اأ�شبت بالتهاب رئوي".
ويف امل�شت�شفى، قام الأطباء بت�شوير رئتي جوي بالأ�شعة ال�شينية 
حلقة  اكت�شفوا  عندما  عقوا  و�شُ ال��رئ��وي،  اللتهاب  من  للتحقق 
الأن����ف يف ال��ف�����س ال��ع��ل��وي م��ن رئ��ت��ه ال��ي�����ش��رى. وق���ال ج���وي، من 
�شين�شيناتي، اأوهايو، الوليات املتحدة "اأجريت يل �شورة بالأ�شعة 
وقال  ال�شينية  الأ�شعة  �شورة  يل  واأظهر  الطبيب  وج��اء  ال�شينية 

لك"؟ ماألوفاً  هذا  يبدو  "هل 

حتجز قربًا ثم تنتحر مع زوجها 
انتحر،  ثم  النم�شا  يف  مقربة  يف  العجوز  زوجته  م�شن  رج��ل  قتل 

ح�شبما ذكرت متحدثة با�شم ال�شرطة اأم�س الأول ال�شبت.
ومت اكت�شاف اجلثتني يوم اجلمعة يف مدينة غرات�س بالقرب من 
قربها املحجوز �شابقاً. وعرث املحققون على مذكرة اتفاق الزوجني 
على النتحار يف مكان احلادث اأ�شار فيها الرجل "75 عاماً" اإىل اأن 
الدافع الذي جعله يقدم على ذلك هو مر�س زوجته "71 عاماً" 

وهي قعيدة على كر�شي متحرك.

رائدا ف�ساء �سينيان ي�سريان يف الف�ساء
حمطة  م��ن  الف�شاء،  يف  �شر  عملية  �شينيان  ف�شاء  رائ���دا  نفذ 
عام  م��ن  لح���ق  وق���ت  يف  تكتمل  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ج��دي��دة  ف�شائية 

.2022
ت�شاي  الف�شاء  رائ��دي  اإن  �شينية  حكومية  اإع��الم  و�شائل  وقالت 
�شيوي ت�شه وت�شن دونغ قاما بتثبيت م�شخات ومقب�س لفتح باب 

الكوة يف حالة الطوارئ وغرها من املعدات خارج املحطة.
وتقوم ال�شني ببناء حمطة ف�شائية خا�شة بها بعد اأن ا�شتبعدتها 
يدير  جي�شها  لأن  الدولية  الف�شاء  حمطة  من  املتحدة  الوليات 

برنامج الف�شاء اخلا�س بها.
�شتة  ت�شتغرق  مهمة  خالل  الثانية  هي  الف�شاء  يف  ال�شر  عملية 

اأ�شهر والتي �شت�شرف على ا�شتكمال املحطة الف�شائية.
اإىل  23 طنا،  اأول وحدة من خمتربين، والتي تزن  اإ�شافة  ومتت 
املحطة يف يوليو، و�شيتم اإر�شال الأخ��رى يف وقت لحق من العام 

احلايل.
وقامت رائدة الف�شاء ليو يانغ، الع�شو الثالث يف الفريق ال�شيني، 
بدعم زميليها من داخل املحطة اأثناء ال�شر يف الف�شاء. وقام ليو 

وت�شني باأول عملية �شر يف الف�شاء منذ حوايل اأ�شبوعني.
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حوت كاد يغرق عائلة 
كاد رجل بريطاين وعائلته اأن يغرقوا بعد اأن ا�شطدم قاربهم بحوت نائم يف املحيط الأطل�شي. وكان زاك �شمول 
"33 عاماً" وزوجته كيمربيل بيليتير جرارد "29 عاماً" وابنتيهما اأنوا البالغة من العمر ثماين �شنوات، ويلو 

البالغة من العمر خم�س �شنوات، يبحرون مبركبهم من جزر الأزور اإىل اململكة املتحدة عندما وقعت الكارثة.
ويف ليلة 2 �شبتمرب "اأيلول" بعد حوايل �شهرين يف البحر، كانت الأ�شرة كلها يف ال�شرير با�شتثناء زاك الذي كان 
باملر�شاد. وبعد �شماعه دوياً كبراً، �شمع كيم ت�شرخ با�شمه، وعندما دخل الغرفة، اأ�شارت اإىل دخول املاء من حتت 

�شريرها.
الوردي  الغامق واللحم الدهني  راأي��ت ذلك اجللد الرمادي  ث��وان،  الكاحل يف  اإىل عمق  امل��اء  وق��ال زاك لقد و�شل 

وعندها اأدركنا اأننا ا�شطدمنا بحوت نائم".
واأر�شل زاك اإ�شارات على اأمل اأن ياأتي قارب قريب للم�شاعدة، و يف غ�شون دقائق، كان املاء ي�شل اإىل الركبة حيث 
حاول كيم يائ�شاً اإخراج املياه بدلو. وبعد �شاعات يف الظالم، جاءت ناقلة نفط لإنقاذهم. و مع مرور الوقت بداأ زاك 

يخ�شى الأ�شواأ، فا�شتخدم ال�شيليكون ل�شد الت�شريبات بقطع من اخل�شب.
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بالدموع .. بيكهام يودع امللكة اإليزابيث
غالبت الدموع وبدت عالمات احلزن وا�شحة على جنم كرة القدم ال�شابق، 
باإلقاء  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  لوداع  بفر�شة  بيكهام، عندما حظي  ديفيد 

نظرة على نع�شها، بعد اأن وقف يف طابور ملدة 13 �شاعة.
ووثقت عد�شات الكامرات ديفيد بيكهام وهو يقف يف طابور، يف انتظار اأن 

يحل دوره للوقوف اأمام نع�س امللكة اإليزابيث، والنحناء لها احراما.
وظهر جنم الكرة الإجنليزي وهو مي�شح دموعه، حماول اأن يتمالك نف�شه، 

اإل اأن عالمات احلزن ال�شديد كانت بادية على وجهه.
مبلكة  "لالحتفاء  ه��ن��اك  ك���ان  اإن���ه  نيوز"،  "�شكاي  ل�شبكة  بيكهام  وق���ال 
بريطانيا املميزة"، واأ�شاف: "كان هذا اليوم �شعبا، وهو �شعب على الأمة، 
اإنه �شعب على الكل يف جميع اأنحاء العامل، لأنني اأعتقد اأن اجلميع ي�شعر 

بذلك، واأفكارنا مع العائلة وبالطبع مع اجلميع هنا اليوم".
وحتدث بيكهام عن اللحظة التي تقلد فيها جائزة من قبل امللكة، قائال: 
اأجدادي  ا�شطحبت  لقد  يل،  بالن�شبة  خ�شو�شية  الأكرث  اللحظة  "كانت 
معي، الذين قاموا بربيتي حقا، وهم من املعجبني بالعائلة املالكة، وكانت 

زوجتي هناك بالطبع".

حل �سحري مل�سكلة تهدد احلياة على االأر�س
يهدد ذوبان اجلليد يف كل من القطبني ال�شمايل واجلنوبي العامل، والذي 
ينذر  م��ا  وه��و  البحر  يف  امل��ي��اه  من�شوب  بارتفاع  املناخي،  التغر  ب��ه  ت�شبب 
لهذة  اقرح حال  بحثا جديدا  لكن  العامل،  �شاحلية حول  باإغراق مناطق 

امل�شكلة اخلطرة.
 Environmental Research" جم���ل���ة  يف  ن�������ش���ر  ب���ح���ث  ووف�������ق 
اإعادة جتميد القطبني عن طريق  Communications" العلمية، فاإن 
الناحية  للتطبيق وجمديا من  قابال  �شيكون  القادم  ال�شم�س  �شوء  تقليل 

القت�شادية.
بح�شب العلماء، �شتقوم الطائرات النفاثة التي حتلق على ارتفاع عاٍل بر�س 
جزيئات الهباء اجلوي املجهرية يف الغالف اجلوي عند خطوط عر�س 60 

درجة �شمال وجنوبا عرب �شخها على ارتفاع 43 األف قدم.
اجلزيئات �شوف تنجرف ببطء نحو القطب، مما يوؤدي اإىل تظليل ال�شطح 

حتتها قليال، ومنع اأ�شعة ال�شم�س من موا�شلة تذويب اجلليد.
ن�شر  ب�شاأن  خ��وف  "هناك  �شميث:  وي��ك  للدرا�شة  الرئي�شي  املوؤلف  ويقول 
الهباء اجلوي لتربيد الكوكب، ولكن اإذا كانت معادلة املخاطر اأمام املنافع 

�شتوؤتي ثمارها يف اأي مكان، ف�شتكون كذلك عند القطبني".
وعن اأهمية هذه العملية، يقول �شميث: "حقن الهباء اجلوي يعالج اأعرا�س 
البن�شلني،  ولي�س  الأ�شربين،  اإنه  الأ�شا�شي،  املر�س  لي�س  ولكن  املناخ  تغر 

وهو لي�س بديال عن جهود التخل�س من الكربون".

�سائعة الزهامير 
تالحق عادل اإمام

ال��ت��وا���ش��ل يف م�شر  م��واق��ع  �شجت 
ال�شاعات  خ���الل  ال��ع��رب��ي  وال���ع���امل 
باإ�شابة  ت��ف��ي��د  ب�����ش��ائ��ع��ة  الأخ������رة 
اإمام،  الكبر، عادل  امل�شري  النجم 
�شرعان  لكن  "الزهامير"،  مبر�س 
ما مت نفي هذه الأخبار على ل�شان 
املنتج  واأو����ش���ح  "الزعيم".  �شقيق 
خا�شة  ت�شريحات  يف  اإم���ام  ع�شام 
اأن  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع 
عادل اإمام، ب�شحة جيدة، ول يعاين 
ي�شتعد  اأن����ه  ك��م��ا  م���ر����س،  اأي  م���ن 
الفنان  م���ع جن��ل��ه  ج���دي���د  ل��ف��ي��ل��م 
اأن هذه  اإىل  واأ����ش���ار  اإم�����ام.  حم��م��د 
الأخ���ب���ار جم���رد ���ش��ائ��ع��ات م��ن اأجل 
املرة  هذه  تكن  ومل  "الريند".   
الفنان  م��ن��ه��ا  ي��ع��اين  ال��ت��ي  الأوىل 
عادل اإمام، من ال�شائعات، فكثر ما 
يردد �شائعات حول �شحته، ونقله 
للم�شت�شفى، حتى و�شل الأمر، اإىل 
الوفاة. ويف مار�س 2020، خرجت 
امل�شري،  ال��ف��ن��ان  اإ����ش���اب���ة  ���ش��ائ��ع��ة 
ب����ف����رو�����س ك�������ورون�������ا، وت���������ش����درت 
التوا�شل  م���واق���ع  ال�����ش��ائ��ع��ة،  ه���ذه 
الج��ت��م��اع��ي، خ��ا���ش��ة ل��ع��دم ذهاب 
تكرمي  على  للح�شول  اإم���ام،  ع��ادل 

خا�س به يف املركز الكاثوليكي.

رحيل عميدة الفن 
اجلزائري فريدة �سابوجني 
للثقافة  ال��وط��ن��ي  ال����دي����وان  ن��ع��ى 
والإع�����������������الم ال�����ف�����ن�����ان�����ة ف�����ري�����دة 
اأبرز  اإح���دى  تعد  التي  �شابوجني 
والتلفزيونية  ال�شينمائية  الوجوه 
ال�شبت  توفيت  وال��ت��ي  اجل��زائ��ر  يف 
عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناة 

مع املر�س.
ال��ت��ي ول���دت يف  وك��ان��ت �شابوجني 
مدينة  يف  ال��دوي��رات  بحي   1930
جللطة  ت���ع���ر����ش���ت  ق����د  ال���ب���ل���ي���دة 
دماغية عام 2018 ابتعدت بعدها 

عن الظهور العام.
لتطوير  اجل��زائ��ري  املركز  ونعاها 
ال�شينما واأوبرا اجلزائر وعدد من 
املوؤ�ش�شات الفنية والفرق امل�شرحية 
والإعالميني وال�شخ�شيات العامة 
عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.

عبد  اجلزائري  الرئي�س  بعث  كما 
امل��ج��ي��د ت���ب���ون ب��ربق��ي��ة ع�����زاء اإىل 
امل�شاب  "بهذا  فيها  ج��اء  اأ���ش��رت��ه��ا 
كبار  من  لمعا  ا�شما  ن��ودع  اجللل 
نالت  فقد  اجل��زائ��ري��ني،  الفنانني 
التقدير  الفنانني  م��ن  ثلة  رف��ق��ة 
والح�����رام م��ن خ���الل م��ا قدمته 
و�شينمائية  م�شرحية  اأع��م��ال  م��ن 
راقية، وكانت بذلك مثال لأجيال 

من الفنانني".
الفني  م�شوارها  �شابوجني  ب��داأت 
وقدمت  ع��ام��ا   13 عمر  يف  مبكرا 
اأعمال مميزة على امل�شرح يف حقبة 
كبار  ���ش��ارك��ت  ح��ي��ث  اخلم�شينيات 
اأمثال  اأعمالهم  يف  اجلزائر  جن��وم 
وروي�شد،  ب�شطارزي،  الدين  حمي 

وحممد التوري وغرهم.

تعر�س بيانات اأوبر لالخراق
اأعلنت �شركة اأوبر عن تعر�س اأنظمة الكمبيوتر 
اخلا�شة بها لعملية قر�شنة اإلكرونية طالت 
بيانات مل حتدد طبيعتها اأو حجمها، واملفارقة 
يف الأمر اأنها مل تعرف عن الخراق اإل بعدما 

اأبلغها املت�شلل الذي نفذ الخراق.
وذكرت �شحيفة "نيويورك تاميز" الأمركية 
اأن "اأوبر" اأوقفت العديد من اأنظمتها الداخلية 
اخلمي�س اأثناء حماولتها تقييم ال�شرر الناجم 
عن عملية الخ��راق. ومل تك�شف "اأوبر" عن 
عدد الأ�شخا�س الذين تاأثروا باخلرق الأمني، 
اأو طبيعة  م��وظ��ف��ني،  اأو  ع��م��الء  ك��ان��وا  ���ش��واء 

املعلومات التي مت اخراقها.
بالأخبار  املتخ�ش�س  "ما�شابل"  موقع  وق��ال 
التقنية، اإن "اأوبر" اأ�شدرت تعليمات ملوظفيها 
لتبادل  "�شالك"  ت��ط��ب��ي��ق  ا���ش��ت��خ��دام  ب���ع���دم 
الر�شائل يف مكان العمل، كما اأنها عطلت بع�س 

الأنظمة اخلا�شة بها.
"ت�شتجيب  اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  "اأوبر"  واأو���ش��ح��ت 
اإىل  لفتة  ال�شيرباين"،  باأمنها  يتعلق  حل��ادث 

تعاونها يف احلادثة مع جهات اإنفاذ القانون.

يح�سل على لقب اأغبى جمرم
اأُطلق على رجل يبلغ من العمر 40 عاًما لقب ”اأغبى جمرم 
يف جنوب اأفريقيا“ بعد دخوله مركًزا لل�شرطة للح�شول 
على وظيفة هناك على الرغم من كونه مدرًجا يف قائمة 
جنائية للمطلوبني. كان توما�س جنكوبو هارباً على مدى 
اإلكرونية  منتجات  �شرقة  بعد  املا�شية،  ال�شبع  ال�شنوات 
تزيد قيمتها عن 1200 دولر اأثناء عمله كرجل تو�شيل 
يف عام 2015. وقام بتحويل عمليات الت�شليم اإىل عناوين 
اأخرى دون موافقة املالك اأو علمه، وذهب هارباً مبجرد اأن 
اأدرك مديره اأن بع�س الفواتر كانت مفقودة ومت ت�شليم 
العديد من املنتجات اإىل عناوين خطاأ. متت اإ�شافة ا�شم 
جنكوبو  اإىل قائمة املطلوبني اجلنائية لل�شرطة مبجرد 
اأن قدم �شاحب العمل �شكوى �شده، لكنه متكن من جتنب 
القب�س عليه ملدة 7 �شنوات. وبعد ذلك دخل مبا�شرة اإىل 
مركز لل�شرطة كاأنه مل يرتكب اأي جرمية، رغم اأن لديه 
املتحدث  و���ش��رح  الم��ن��ي��ة.  اجل��ه��ات  ل��دى  �شجال جنائيا 
باأن  �شيلفي موهالل  العميد   ، �شرطة مبومالجنا  با�شم 
من  ب��احل��رة  �شعروا  املحلي  ال�شرطة  م��رك��ز  يف  زم���الءه 

زيارة توما�س جنكوبو.

يت�سلق ناطحة �سحاب احتفاال ببلوغه ال�60
ت�شلق اآلن روبر، املت�شلق احلر امللقب بالرجل العنكبوت 
ال��ف��رن�����ش��ي، ن��اط��ح��ة ���ش��ح��اب م��وؤل��ف��ة م���ن 48 ط��اب��ق��ا يف 
باري�س، حمققا الهدف الذي حدده لنف�شه مبجرد بلوغه 
�شن ال�شتني. مبالب�س حمراء، رفع روبرت ذراعيه عاليا 
عندما و�شل اإىل قمة مبنى تور توتال اإنرجيز الذي يبلغ 
ارتفاعه 187 مرا يف حي الأعمال ل ديفون�س بالعا�شمة 
ال�شتني  ك��ان عيد ميالده  ال��ذي  روب��ر،  ق��ال  الفرن�شية. 
اأن  للنا�س ر�شالة مفادها  اأر�شل  اأن  "اأريد  املا�شي،  ال�شهر 
كونك يف ال�شتني من العمر ل يعد �شيئا. ل يزال باإمكانك 

ممار�شة الريا�شة والن�شاط والقيام باأ�شياء رائعة".
اأنه  �شنوات  ع��دة  منذ  نف�شي  "وعدت  ل��روي��رز  واأ���ش��اف 
الربج مرة  �شاأ�شعد هذا  ال�شتني من عمري  اأبلغ  عندما 
فرن�شا  يف  التقاعد  �شن  اإىل  ت��رم��ز  ال�شتني  لأن  اأخ���رى 
اأراد  ال��ذي  ك��ان روب��ر،  اأن ه��ذه مل�شة لطيفة".  واعتقدت 
اإىل  الوعي حول احلاجة  لزيادة  الت�شلق  ا�شتخدام  اأي�شا 
بالفعل برج  ت�شلق  املناخ، قد  ب�شاأن تغر  اإج��راءات  اتخاذ 
توتال اإنرجيز يف منا�شبات عديدة. وبداأ روبر الت�شلق يف 
عام 1975 حني تدرب على منحدرات بالقرب من م�شقط 
راأ�شه يف فالين�س بجنوب فرن�شا. بداأ الت�شلق مبفرده يف 

عام 1977 و�شرعان ما اأ�شبح من كبار املت�شلقني.

عودة الفهود اإىل الهند بعد 70 عاما
خطت ثمانية فهود اأفريقية، حول اأعناقها اأطواق مثبت 
بها اأجهزة تعقب، على الأرا�شي الع�شبية يف متنزه كونو 
الوطني يف و�شط الهند، وهي وجهتها الأخرة بعد رحلة 
اأثارت  والتي  ناميبيا،  من  كيلومر  اآلف  ثمانية  بلغت 

انتقادات من بع�س املدافعني عن البيئة.
يتزامن و�شول الفهود- وهي اأ�شرع حيوان بري على وجه 
رئي�س  مليالد  وال�شبعني  الثانية  ال��ذك��رى  – مع  الأر����س 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي اأطلق اأول فهد يف 

احلديقة يوم ال�شبت.

تون�س.. حدائق معلقة بنظام زراعي فريد 
700 مر عن �شطح البحر يف �شمال  على ارتفاع 
اآلف  اجلبلّية  ْدِجبنَّة  بلدة  يف  تنت�شر  تون�س،  غرب 
�شمن  معّلقة" مدرجة  "حدائق  يف  التني  اأ�شجار 
العاملية وتعد  الأهمية  ذات  الزراعي  ال��راث  نظم 
املياه  �شّح  ظل  يف  ال�شمود"  على  "قادرا  منوذجا 

الذي تعانيه البالد واملنطقة.
و�شف  وف��ق  الفريد"  ال��زراع��ي  "نظامها  بف�شل 
)فاو(،  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة 
حتافظ دجبة على خ�شرتها رغم ت�شاوؤل �شقوط 
وك���ان متوز-يوليو  احل�����رارة.  وارت���ف���اع  الأم���ط���ار 
وفق   ،1950 منذ  تون�س  ح��رارة يف  الأ�شد   2022
تتجاوز  اجل�����وي. ومل  ل��ل��ر���ش��د  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د 
ن�شبة امتالء �شدود البالد 34 باملئة يف نهاية اآب-

اأغ�شط�س، وفق معطيات وزارة الزراعة.
التني"  "مهرجان  ي��ق��ام  ح��ي��ث  اجل��ب��ل  اأع���ل���ى  يف 
املحلّية  النا�شطة  ت�شرح  متوز-يوليو،  يف  ال�شنوي 
ف��ري��دة دج��ّب��ي )65 ع��ام��ا( ث���راء احل���دائ���ق التي 
مثل  اأخ��رى  اأ�شجار  جانبه  واإىل  "التني  تت�شمن 

ال�����ش��ف��رج��ل وال���زي���ت���ون وال����رم����ان وت�����زرع حتتها 
جمموعة وا�شعة من اخل�شروات والبقوليات".

وت�شقى احلدائق باملاء الذي يتدفق من منابع يف 
اأعلى اجلبل اإىل قنوات تقليدية متتد عرب املزارع، 
ويتداول املزارعون الرّي عرب فتح القنوات وغلقها 
تقا�شم يقوم على  ل�شاعات حم��ّددة مبوجب نظام 

حجم كل حديقة وعدد اأ�شجارها.
وتربز خ�شو�شية املنطقة يف ق�شمها ال�شاهق الذي 
العليا  ��ة  ْدِج��بنَّ يف  اأي  هكتار،   300 نحو  على  ميتد 
التابعة  والزراعة  الأغذية  منظمة  اأدرجتها  التي 
2020 ع��ل��ى لئحة  امل��ت��ح��دة )ف����او( ع���ام  ل����الأمم 
نظم الراث الزراعي ذات الأهمية العاملية والتي 
املنحدرات،  يف  ب��ل��دا.   22 م��ن  ن��ظ��ام��ا   67 ت�شمل 
توجد "احلدائق املعلقة" املثّبتة مبدرجات ت�شّكلت 
اجلافة  الأح��ج��ار  امل��زارع��ون من  بناها  اأو  طبيعيا 
"مثاًل على  وت��ع��د  احل���دائ���ق  ب���ني  ت��ف�����ش��ل  وه����ي 
للفاو  تقرير  وف��ق  املبتكرة"،  احلرجية  ال��زراع��ة 

�شدر اإثر اإدراج املنطقة على لئحتها.

الر�سام الهندي جاغوت �سينغ روبال ي�سع اللم�سات الأخرية على لوحة مت ر�سمها تكرميا مللكة بريطانيا الراحلة 
اإليزابيث الثانية ، يف اأمريت�سار. ا ف ب

اأديل تعر�س للبيع فيلتها 
الكاليفورنية

بعد انتقالها للعي�س مع حبيبها  ريت�س بول  يف ق�شرهما اجلديد الذي 
ا�شرته النجمة العاملية  اأديل  من النجم �شيلف�شر �شتالون مببلغ 58 
مليون دولر، عر�شت اأديل بيتها يف كاليفورنيا للبيع مببلغ 12 مليون 
احلي  يف  م��رب��ع  م��ر  اخلم�شمئة  ت��ف��وق  م�شاحة  ت�شغل  الفيال  دولر. 

الراقي بيفريل هيلز.
تتكون الفيال من ثالث غرف نوم، 4 حمامات، حديقة كبرة وحو�س 
�شباحة رائع من احلجارة داخل احلديقة. يعود تاريخ بنائها اإىل العام 
1957، عا�شت فيها النجمة البالغة من العمر 34 عاماً ملدة عام بعد اأن 

ا�شرتها من نيكول ريت�شي.


