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رو�صيا حتّذر: كييف �صتفجر �صوامع احلبوب يف خاركوف

بوتني: العملية الع�سكرية يف اأوكرانيا ت�سري وفقًا ملا خططنا
كل البنية التحتية والطرق معر�صة لأ�صرار ج�صيمة

بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة كارثة كربى
•• كالفورنيا-وكاالت:

الرئي�س  اأع��ل��ن  �صخ�صاً،   19 بحياة  اأودت  وعوا�صف  في�صانات  �صربتها  اأن  بعد 
االأمريكي، جو بايدن، االأحد، والية كاليفورنيا منطقة كارثة كربى.
واأمر بتوجيه م�صاعدات فيدرالية ملواجهة اآثارها باملناطق املت�صررة.

جاء ذلك بعدما �صجل منخف�س جوي جديد يف كاليفورنيا، اجلمعة، ما اأثار قلق 
مونتريي  جزيرة  �صبه  جتد  فقد  للتوقعات،  ووفقا  ال��والي��ة.  و�صط  يف  ال�صلطات 
نف�صها معزولة عن العامل ب�صبب ارتفاع االأمواج، وقد تغمر املياه مدينة �صالينا�س 

البالغ عدد �صكانها 160 األف ن�صمة.
اأن وادي  �صابق من  االأمريكية يف وق��ت  االأر���ص��اد اجلوية  ب��دوره��ا، ح��ذرت خدمة 

�صالينا�س ال�صفلي بكامله �صي�صهد في�صانات كارثية.
و�صتغرق  الفي�صانات،  خلطر  معر�صة  بكاملها  �صتكون  �صالينا�س  مدينة  اأن  كما 

معظم مناطق كا�صرتوفيل.
كذلك �صتفي�س كل الطرق القريبة من نهر �صالينا�س و�صت�صبح غري �صالكة، ومن 
الزراعية، بح�صب  االأرا�صي  األ��ف هكتار من   36 اأك��ر من  املياه  تغمر  اأن  املتوقع 

االأر�صاد اجلوية االأمريكية.
ح������دوث  خلطر  معر�صة  وامل��ن��ازل  والط�������رق  التحتية  البنية  ك�����ل  و�ص������تكون 

اأ�ص���������رار ج�صيمة.
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�صيد الل�ؤل�ؤ... �صفحات من بريق 
الذاكرة ال�طنية حتيي تقاليد الأجداد

اأخبار الإمارات

تاأثر ودم�ع وحزن مع ع�دة 
�صبكة الت�صالت يف تيغراي 

عربي ودويل

ثالثية برايت�ن ت�صاعف حمنة ليفرب�ل 
وتثري ال�صك ح�ل م�صتقبله الأوروبي

الفجر الريا�صي

حممد بن زايد والرئي�س الكوري ي�صهدان تبادل واإعالن عدٍد من التفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين

رئي�س الدولة يبحث مع روؤ�ساء كوريا واأذربيجان و انغوال عالقات ال�سداقة والتعاون
•• اأبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
فر�س  ال�صديقة..  كوريا  جمهورية  رئي�س  ي��ول  �صيوك  ي��ون  وفخامة  اهلل 
تنمية التعاون وتطويره اإىل اآفاق اأو�صع يف خمتلف املجاالت وذلك يف اإطار 
العالقات االإ�صرتاتيجية اخلا�صة التي جتمع البلدين..اإ�صافة اإىل عدد من 

الق�صايا االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�صرتك.
الوطن  الدولة - يف ق�صر  ال�صمو رئي�س  ا�صتقبال �صاحب  جاء ذلك خالل 

اأم�س- فخامة الرئي�س الكوري الذي يقوم بزيارة دولة اإىل دولة االإمارات 
�صموه  معرباً  الرئا�صية..  مهامه  توليه  منذ  له  االأوىل  الزيارة  تعد  والتي 
عن تطلعه اإىل اأن ت�صكل زيارته اإ�صافة قوية اإىل العالقات االإ�صرتاتيجية 
الرئي�س  وفخامة  �صموه  وبحث  عقود.  منذ  البلدين  جتمع  التي  اخلا�صة 
املجاالت  يف  البلدين  ب��ن  وت��ط��ورات��ه  ال��ت��ع��اون  م�����ص��ارات  خمتلف  ال��ك��وري 
املتقدمة  والتكنولوجيا  والثقافية  والعلمية  واالقت�صادية  اال�صتثمارية 
حتظى  التي  احليوية  امل��ج��االت  من  وغريها  املتجددة  الطاقة  اإىل  اإ�صافة 

باهتمام البلدين �صمن خططهما امل�صتقبلية.

االإمارات  دولة  اإن  نهيان..  اآل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  وقال �صاحب 
وجمهورية كوريا جتمعهما �صراكة اإ�صرتاتيجية وثيقة متتد اإىل اأكر من 

اأربعن عاماً.. وارتقت اإىل �صراكة اإ�صرتاتيجية خا�صة خالل عام 2018.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد  اأخ���رى  جهة  م��ن 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وفخامة يون �صيوك يول رئي�س جمهورية كوريا 
التي  التفاهم  وم��ذك��رات  االتفاقيات  من  ع��دٍد  واإع���الن  تبادل  ال�صديقة.. 
العالقات  اإط���ار  يف  امل��ج��االت  خمتلف  يف  التعاون  اآف���اق  تطوير  اإىل  تهدف 

االإ�صرتاتيجية اخلا�صة التي جتمع البلدين.

نهيان  اآل  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب  اأخ��رى  من جهة 
جمهورية  رئي�س  علييف  اإل��ه��ام  فخامة  اأم�����س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اأيام  اأذربيجان ال�صديقة الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة ت�صتغرق عدة 

ي�صارك خاللها يف اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة.                  
من جهة اخرى بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة وفخامة جواو مانويل لورين�صو رئي�س جمهورية اأنغوال.. العالقات 
الثنائية بن البلدين ال�صديقن و�صبل دعمها وتنميتها مبا يعود باخلري 

والنماء على البلدين و�صعبيهما ال�صديقن.      )التفا�صيل �س4-3-2(

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س انغوال    )وام(رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س اأذربيجان    )وام(رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع الرئي�س الكوري    )وام(

بقـــاء  يوؤيـد  ال�سـوداين 
بالعراق..  اأمريكية  قوات 
ــــري مــ�ــســمــى الأجـــــــل غ

•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت:

�صرتيت  وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
ن�صرتها،  م��ق��اب��ل��ة  يف  ج����ورن����ال 
االأحد، اأن رئي�س الوزراء العراقي 
حممد �صياع ال�صوداين، اأّيد وجود 
ق�����وات اأم���ريك���ي���ة يف ب�����الده، ومل 

يحدد جدوال زمنيا الن�صحابها.
ال�صوداين  ف��اإن  ال�صحيفة،  ووف��ق 
للقوات  احل���اج���ة  اأن  ع��ل��ى  اأك�����د 
واأن  ق��ائ��م��ة  ت�����زال  االأج��ن��ب��ي��ة ال 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ال���ق�������ص���اء 
من  امل��زي��د  اإىل  يحتاج  االإره���اب���ي 
اإ�صارة اإىل فرق القوات  الوقت يف 
االأم��ريك��ي��ة وق����وات ح��ل��ف �صمال 
وت�صاعد  ت���درب  ال��ت��ي  االأط��ل�����ص��ي 
ال��ع��راق��ي��ة يف مكافحة  ال��وح��دات 
تظل  لكنها  التنظيم  م��ت�����ص��ددي 
مب��ن��اأى ع��ن ال��ق��ت��ال ال��ف��ع��ل��ي اإىل 

حد كبري.

البنجاب  اإقليم  جمل�س  حّل 
ــع مـــن عـــمـــران خــان  ــدف ب

 •• الهور-اأ ف ب:
ال�صبت  ليل  البنجاب  حاكم  اأم��ر 
االإقليم  جم��ل�����س  ب���ح���ل  االأح�������د 
الذي ي�صم اأكرب عدد من ال�صكان 
رئي�س  م���ن  ب��دف��ع  ب��اك�����ص��ت��ان،  يف 
الوزراء ال�صابق عمران خان الذي 
ي�صعى اإىل فر�س اإجراء انتخابات 

عامة مبكرة.
ا�صطرابات  ب��اك�����ص��ت��ان  وت�����ص��ه��د 
ت�صويت  يف  خ����ان  اإط����اح����ة  م��ن��ذ 
رئي�س  وت��ويل  الثقة  حجب  على 
الوزراء �صهباز �صريف ال�صلطة يف 
راأ�س  على  له  خلًفا  اأبريل  ني�صان 

ائتالف ه�س.
بليغ  ال���ب���ن���ج���اب  ح����اك����م  واأم���������ر 
الرحمن ال�صبت يف ر�صالة بتعين 
رئي�س وزراء موؤقت مكان حكومة 
�صودري برويز اإلهي، �صريك خان 

يف االئتالف.
وك����ان خ���ان ن�����ص��ح احل���اك���م بحل 

املجل�س يف بداية االأ�صبوع.

بني القتلى 15 اأجنبيًا وطاقم مكون من 4 اأفراد

حتطم طائرة يف النيبال ومقتل 68 �سخ�سًا
•• عوا�شم-وكاالت:

ق���ال���ت هيئة  م����اأ�����ص����اوي،  ح�����ادث  يف 
ال��ط��ريان امل��دين يف نيبال اإن م��ا ال 
حتفهم  لقوا  �صخ�صا   68 عن  يقل 
ام�����س االأح�����د يف حت��ط��م ط���ائ���رة يف 
بوخارا، يف اأ�صواأ حادث حتطم طائرة 

ت�صهده البالد منذ ثالثة عقود.
امل��ن��ق��ذي��ن منطقة  ومي�����ص��ط م��ئ��ات 
التالل التي حتطمت فيها الطائرة 
اجلوية  اخل��ط��وط  ل�صركة  التابعة 
�صخ�صا   72 تقل  كانت  وال��ت��ي  يتي 
داخ����ل����ي����ة من  واأق����ل����ع����ت يف رح����ل����ة 

العا�صمة كامتندو. 
وقال تيك بهادور كيه. �صي، امل�صوؤول 
كا�صكي،  منطقة  يف  ال��ب��ارز  االإداري 
موقع  يجوبون  االإن��ق��اذ  عنا�صر  اإن 
ال��ت��ح��ط��م ال��ق��ري��ب م��ن ن��ه��ر �صيتي 
ال�����ذي ي��ب��ع��د ح�����وايل م��ي��ل )1.6 
كيلومرت( عن مطار بوخارا الدويل 

بحثا عن اجلثث.

�صكان يحملون اأمتعتهم من مبنى دمر بعد ق�صف �صاروخي، يف دنيربو �صرق اأوكرانيا  )ا ف ب(

رجال االإنقاذ يتجمعون يف موقع حتطم الطائرة يف بوخارا. )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأك���د ال��رئ��ي�����س ال��رو���ص��ي فالدميري 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف  اأّن احل��م��ل��ة  ب��وت��ن 
اإيجابية،  ديناميكية  تتبع  اأوكرانيا 
ب��ع��د االإع����الن ع��ن ال�����ص��ي��ط��رة على 
اأوكرانيا،  ���ص��رق  ���ص��ول��ي��دار  م��دي��ن��ة 

االأمر الذي توا�صل كييف نفيه.
القناة  م��ع  ب��وت��ن يف مقابلة  وق���ال 
ال���ع���ام���ة ال���رو����ص���ي���ة ُب����ّث����ت االأح�����د 
�صيء  وك���ّل  اإي��ج��اب��ي��ة  الديناميكية 
الدفاع  وزارة  خ��ط��ط  وف���ق  ي�����ص��ري 

وهيئة االأركان العاّمة.
مقاتلينا  اأن  واآم����������ل  واأ��������ص�������اف 

�صي�صعدوننا اأكر بنتائج قتالهم.
وفيما يتعلق باالقت�صاد، قال بوتن 
م�صتقر..  االقت�صاد  يف  الو�صع  اإن 
اأف�صل بكثري لي�س فقط مما توقعه 
توقعناه  م��ا  اأي�صا  ولكن  خ�صومنا 

نحن.
م�صتوى  عند  البطالة  اأ���ص��اف  كما 
اأقل  والت�صخم  منخف�س.  تاريخي 
مما كان متوقعا، واالأه��م من ذلك 

هو اأنه يوا�صل االجتاه الهبوطي.
ال���ت���ط���ورات  ت����داع����ي����ات  ت������زال  وال 
االأخ����������رية ال����ت����ي ����ص���ه���دت���ه���ا ث���اين 
اأوكرانيا،  يف  وب��ل��دي��ة  مدينة  اأك���رب 

م�صتمرة.

تخفيف  اإىل  يهدف  ال��ذي  احلبوب 
ن��ق�����س ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي م���ن خالل 
الزراعية  اأوكرانيا  ت�صهيل �صادرات 
البحر  على  اجلنوبية  موانيها  من 

االأ�صود، ملدة 120 يوماً.
ل التفاق احلبوب بداية  ومت التو�صّ
يف يوليو متوز، على اأن يوّفر ممرا 
ب��ح��ري��ا ي��ح��ظ��ى ب��احل��م��اي��ة بهدف 
التخفيف من نق�س الغذاء العاملي 
با�صتئناف  ال�������ص���م���اح  خ�����الل  م����ن 
ال�صادرات من 3 مواٍن يف اأوكرانيا 
وهي منتج رئي�صي للحبوب والبذور 

الزيتية.
انخفا�س  ل��ع��ب  ب��ع��دم��ا  ذل���ك  ج���اء 
اأعقاب  يف  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  ال�صحنات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��رو���ص��ي��ة يف 
اأ�صعار  اأزم��ة  فرباير �صباط دورا يف 
ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي��ة ه���ذا ال���ع���ام، لكن 
ك��ان��ت ه��ن��اك اأي�����ص��ا ع��وام��ل مهمة 
اأخرى مبا يف ذلك جائحة كوفيد-
امل�صتمرة  املناخية  وال�صدمات   19
مثل اجلفاف يف كل من االأرجنتن 

والواليات املتحدة.
من  ورو�صيا  اأوكرانيا  تعّد  حن  يف 
امل�صدرة  العامل  يف  الكربى  ال��دول 
ل��ل��ح��ب��وب، اأم����ا رو���ص��ي��ا ف��ه��ي اأكرب 
وم�صدر  ال��ع��امل  يف  للقمح  م�صدر 

كبري لالأ�صمدة لالأ�صواق العاملية.

الرو�صية  الدفاع  وزارة  فقد حّذرت 
لتفجري  ك���ي���ي���ف  حت�������ص���ري  م������ن 
�صوامع احلبوب يف خاركوف �صرق 
اأوكرانيا  نية  اأوكرانيا، موؤكدة على 
ات��ه��ام رو���ص��ي��ا ب���اإح���داث جم��اع��ة يف 
ال��دع��اي��ة املعادية  ال��ب��الد، وت��اأج��ي��ج 

لها بتغطية اإعالمية غربية.
جمموعة  ب��اإر���ص��ال  كييف  وات��ه��م��ت 

املتفجرات  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ن  م���ن 
اإىل مدينة فولت�صان�صك مبقاطعة 
لعملية  ل��ل��ت��ح�����ص��ري  خ������ارك������وف 

تخريبية هناك.
ت��ل��غ��ي��م �صوامع  ع��ل��ى  اأك������دت  ك��م��ا 
كاريت�صني  ب����ل����دة  يف  احل�����ب�����وب 
لتفجريها  خ����ارك����وف  مب��ق��اط��ع��ة 
رو�صيا  اإىل  االتهام  اأ�صابع  وتوجيه 

اأوك����ران����ي����ا،  ب�����اإح�����داث جم���اع���ة يف 
لتعطيل �صفقة اإ�صطنبول لت�صدير 

احلبوب.
واأ�صارت اإىل اأن و�صائل اإعالم غربية 
اأن��ه فظاعة  �صتعر�س احل��ادث على 

جديدة ترتكبها القوات الرو�صية.
ك��ان قررت  املعنية  ال��دول  اأن  يذكر 
العام املا�صي، متديد اتفاق ت�صدير 

ك��م��ا مل ي��ت�����ص��ح ب��ع��د ���ص��ب��ب حتطم 
الطائرة.

وك�����ص��ف��ت ه��ي��ئ��ة ال����ط����ريان امل����دين 
النيبالية، اأن الطائرة ذات املحركن 
التي تديرها   72 اآر  ت��ي  اإي��ه  ط��راز 
النيبالية،  اجل��وي��ة  )ي��ت��ي(  ���ص��رك��ة 
كانت تقل 68 راكبا، من بينهم 15 
اأجنبيا، وطاقم مكون من 4 اأفراد.

وكان من بن االأجانب 5 هنود و4 
رو����س واث��ن��ان م��ن ك��وري��ا اجلنوبية 
وواح����������د م�����ن ك�����ل م�����ن اأي����رل����ن����دا 

واأ�صرتاليا واالأرجنتن وفرن�صا.
كما اأو�صح رئي�س الوزراء، الذي هرع 
اإىل املوقع بعد احلادث، اأن الطائرة 
العا�صمة  م���ن  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ك���ان���ت 

كامتاندو اإىل مدينة بوخارا.
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ــــالق نـــار  ــــاإط ـــى ب ـــرح ج
لندن  يف  كني�سة  ا�ستهدف 

•• لندن-اأ ف ب:

الربيطانية  ال�����ص��رط��ة  اأع���ل���ن���ت 
�صقوط �صتة جرحى جراء اإطالق 
النار على كني�صة يف لندن بينهم 
طفلة يف ال�صابعة حالتها حرجة.

الذين جاوؤوا حل�صور  واملوؤمنون 
قدا�س تكرميا الأم وابنتها توفيتا 
فروا  نوفمرب،  الثاين  ت�صرين  يف 
من هذه الكني�صة الكاثوليكية يف 
عندما  ي�صرخون  وهم  العا�صمة 

بداأ اإطالق النار.
وقالت �صرطة لندن يف بيان وقع 
تقام  كانت  كني�صة  ق��رب  احل��ادث 
التحقيقات  وت�صري  جنازة.  فيها 
الر�صا�صات  اأن  اإىل  االأول����ي����ة 
ابتعدت  �����ص����ي����ارة  م����ن  اأط����ل����ق����ت 
ب��ع��د ذل����ك ع���ن م���ك���ان احل�����ادث. 
تقدمي  اإىل  العيان  �صهود  ودع��ت 

اإفاداتهم.
وق����ال ���ص��اه��د ي��ق��ط��ن يف اجل���وار 
�صمعت  لالأنباء  اآي(  )بي  لوكالة 
هذا  اأن  يف  وف���ك���رت  ق���وي���ا  دوي�����ا 
االأمر لي�س طبيعيا، ويف الدقيقة 

التالية كان اجلميع ي�صرخون.
باالإ�صافة اإىل الفتاة البالغة �صبع 
�صنوات، اأ�صيبت فتاة اأخرى تبلغ 
اإطالق  ن�صاء يف  واأرب��ع  12 عاما 
ال���ن���ار ال�����ذي وق����ع ب���ال���ق���رب من 

حمطة يو�صتون املزدحمة.
وخ���رج���ت ال���ف���ت���اة االأخ�������رى من 
بجروح  اإ�صابتها  بعد  امل�صت�صفى 

طفيفة يف �صاقيها.

كازاخ�ستان  رئي�س 
ـــبـــالد  يــ�ــســل ال

•• اأبوظبي-وام:

قا�صم  فخامة  و�صل 
توكاييف  ج���وم���ارت 
جمهورية  رئ���ي�������س 
ن  خ�ص�����������ت������ا ا ز ك�����ا
ال�صديقة اإىل البالد 
اأم�س يف زيارة ر�صمية 
ت�صتغرق  الدولة  اإىل 

عدة اأيام. 
ا�صتقبال  يف  وك������ان 
ف������خ������ام������ت������ه ل�������دى 
و��������ص�������ول�������ه م�����ط�����ار 
الرئا�صة يف اأبوظبي..
معايل اأحمد بن علي 
حممد ال�صايغ وزير 
وع�����������دد من  دول�����������ة 

امل�صوؤولن. 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة والرئي�س الكوري يبحثان عالقات التعاون والتطورات االإقليمية والدولية

رئي�س الدولة والرئي�س الكوري ي�سهدان تبادل واإعالن عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين

الثنائية بن  اإقامة العالقات  منذ 
البلدين خالل عام 1980، واأول 
توليه  منذ  بها  ي��ق��وم  دول���ة  زي���ارة 
م��ه��ام��ه ال��رئ��ا���ص��ي��ة.. وه����ذا يعرب 
ع���ن ع����زم ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن على 
تعزيز العالقات الثنائية بن دولة 

االإمارات وجمهورية كوريا.
ي��راف��ق��ه خالل  اأن���ه  اإىل  اأ���ص��ار  كما 
الزيارة ممثلو حوايل 100 �صركة 
اتفاقيات  باأهمية  ك��وري��ة..م��ن��وه��اً 
التي  التفاهم  وم��ذك��رات  ال��ت��ع��اون 

وقعها اجلانبان.
وقال " اإنني على ثقة يف اإن اجتماع 
اليوم �صيكون نقطة انطالق مهمة 
لالرتقاء بال�صراكة االإ�صرتاتيجية 
اخلا�صة بن دولة االإمارات وكوريا 
اإىل  واأتطلع   .. اأعلى  م�صتوى  اإىل 

ن���ه���ي���ان..اإن  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اهتماماً  ت����ويل  االإم���������ارات  دول�����ة 
والت�صدي  امل��ن��اخ��ي  بالعمل  ب��ال��غ��اً 
يفر�صها  التي  العاملية  للتحديات 
تغري املناخ .. جمدداً �صموه �صكره 
ل���دع���م ك����وري����ا ا���ص��ت�����ص��اف��ة دول����ة 
االإم����ارات م��وؤمت��ر " ك��وب 28 ".. 
وم��وؤك��داً دع��م االإم����ارات لكوريا يف 
 "  33 "كوب  م��وؤمت��ر  ا�صت�صافتها 

خالل عام 2028.
اإىل  تطلعه  ع��ن  �صموه  اأع���رب  كما 
م�صاركة فاعلة من قبل جمهورية 
ك����وري����ا يف م����وؤمت����ر االأط���������راف يف 
االإطارية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اتفاقية 
 "28 "كوب  امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�������ص���اأن 
خالل  ال���دول���ة  ت�صت�صيفه  ال����ذي 
كوريا  اأن  احل��ايل..خ��ا���ص��ة  ال��ع��ام 

وتبادل  الوثيق  التوا�صل  ا�صتمرار 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  مع  االأفكار 

الدولة يف جميع املجاالت".
واأك��������د اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
االإ�صرتاتيجي يف جماالت رئي�صية 
ال�صلمية  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  ت�صمل 
وال�صناعات  واال�صتثمار  والطاقة 
اآفاق  تطوير  اأج���ل  م��ن  ال��دف��اع��ي��ة 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة.. م��ع��رب��اً عن 
االإم�����ارات  ت�����ص��ب��ح  اأن  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه 
حجم  ح��ي��ث  م���ن  االأوىل  ال���دول���ة 
اال����ص���ت���ث���م���ارات يف ك����وري����ا ورف����ع 
اإىل  م�صتوى التعاون بن البلدين 
اأعلى م�صتوياته موؤكداً اأن اإمكانات 
التعاون بن البلدين ال حدود لها. 
اأع�����رب ع���ن مت��ن��ي��ات��ه النجاح  ك��م��ا 
مل���وؤمت���ر االأط�������راف " ك����وب 28 " 

ط��م��وح��ة لتحقيق  ل��دي��ه��ا خ��ط��ط��اً 
احلياد الكربوين يف عام 2050..
ال��ذي حددته  ال��ت��اري��خ نف�صه  وه��و 
ه���ذا  اإىل  ل���ل���و����ص���ول  االإم������������ارات 

الهدف.
واأبدى �صموه ثقته يف اأن العالقات 
�صتحقق  ال��ك��وري��ة..   - االإم��ارات��ي��ة 
نقالت نوعية خالل الفرتة املقبلة 
مل�����ص��ل��ح��ة ال��ت��ن��م��ي��ة واالزده��������ار يف 

بلدينا ال�صديقن.
الرئي�س  اأع��رب فخامة  من جانبه 
ب��زي��ارة دولة  �صعادته  ع��ن  ال��ك��وري 
اخلارجية  ج��ول��ت��ه  يف  االإم��������ارات 
2023 ولقائه  االأوىل خالل عام 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

زايد اآل نهيان.
"دولة"  زي��ارة  اأول  اأنها  اإىل  واأ�صار 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ب���ح���ث 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل" وفخامة يون 
�صيوك يول رئي�س جمهورية كوريا 
التعاون  تنمية  فر�س  ال�صديقة.. 
وتطويره اإىل اآفاق اأو�صع يف خمتلف 
اإط��ار العالقات  املجاالت وذل��ك يف 
التي  اخل���ا����ص���ة  االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
عدد  اإىل  البلدين..اإ�صافة  جتمع 
والدولية  االإقليمية  الق�صايا  من 

حمل االهتمام امل�صرتك.
�صاحب  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 
ق�صر  يف   - ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  اأم�������س-  ال��وط��ن 
ال��ك��وري ال���ذي ي��ق��وم ب��زي��ارة دولة 
تعد  وال���ت���ي  االإم��������ارات  دول�����ة  اإىل 
توليه  م��ن��ذ  ل���ه  االأوىل  ال����زي����ارة 
�صموه  معرباً  الرئا�صية..  مهامه 
زيارته  ت�صكل  اأن  اإىل  تطلعه  ع��ن 
ال���ع���الق���ات  اإىل  ق����وي����ة  اإ�����ص����اف����ة 
االإ�صرتاتيجية اخلا�صة التي جتمع 
�صموه  البلدين منذ عقود. وبحث 
الكوري خمتلف  الرئي�س  وفخامة 
م�����ص��ارات ال��ت��ع��اون وت��ط��ورات��ه بن 
اال�صتثمارية  املجاالت  يف  البلدين 
والثقافية  والعلمية  واالقت�صادية 
اإ�صافة  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املتجددة وغريها من  الطاقة  اإىل 
امل���ج���االت احل��ي��وي��ة ال���ت���ي حتظى 
باهتمام البلدين �صمن خططهما 

امل�صتقبلية.
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وق�������ال 
اإن  ن��ه��ي��ان..  اآل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
كوريا  وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة 
اإ�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  جت��م��ع��ه��م��ا 

االإمارات  دول��ة  �صت�صت�صيفه  ال��ذي 
خ��الل ال��ع��ام احل���ايل م��وؤك��داً دعم 
ال���ن���ج���اح لهذا  ي��ح��ق��ق  ك����ل  ب���ل���ده 

املوؤمتر.
ال���ك���وري كلمة  ال��رئ��ي�����س  و���ص��ج��ل 
اأع�����رب  ال��������زوار  ك���ب���ار  "�صجل  يف 
خاللها " عن �صعادته بزيارة دولة 
االإمارات و�صكره وتقديره حلفاوة 
اللذين  ال�صيافة  وكرم  اال�صتقبال 
حظي بهما خالل الزيارة.. متمنياً 
ل���ع���الق���ات ال���ب���ل���دي���ن م����زي����داً من 
ال��ت��ق��دم واالزده�����ار خ��الل املرحلة 

املقبلة".
واأقام �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
لفخامة  ت���ك���رمي���اً  غ������داء  م����اأدب����ة 

الرئي�س الكوري والوفد املرافق.
ح�����ص��ر امل���اأدب���ة وال��ل��ق��اء ك��ل م��ن..

ال���ف���ري���ق ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�صمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال���رئ���ا����ص���ة  دي������وان 
ن��ه��ي��ان ع�صو  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��ام��د 
اأبوظبي  الإمارة  التنفيذي  املجل�س 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  و�صمو 
ال�صيخ  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�صة  ال�صوؤون  م�صت�صار  نهيان 
يف دي����وان ال��رئ��ا���ص��ة وم��ع��ايل علي 
العام  االأم��ن  ال�صام�صي  حماد  بن 
الوطني  لالأمن  االأعلى  للمجل�س 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 
الدبلوما�صي  امل�����ص��ت�����ص��ار  ق��رق��ا���س 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
اإب�����راه�����ي�����م  ب����ن����ت  رمي  وم������ع������ايل 
ل�صوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ص��م��ي 

اأربعن  اأك��ر من  اإىل  وثيقة متتد 
�صراكة  اإىل  وارت�����ق�����ت  ع������ام������اً.. 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ا���ص��ة خ���الل عام 
2018 ونحن فخورون باأن يكون 
لدى دول��ة االإم���ارات هذا امل�صتوى 

من ال�صراكة مع جمهورية كوريا.
زي���ارت���ك���م  اأن  ����ص���م���وه  واأ�������ص������اف 
ال��ي��وم اإىل دول���ة االإم�����ارات.. تاأتي 
ع��ل��ى موا�صلة  ت��اأك��ي��داً حل��ر���ص��ك��م 
العالقات  ل��دف��ع  امل�����ص��رتك  العمل 
االأمام  اإىل  ال��ك��وري��ة   - االإم��ارات��ي��ة 
و�صلنا  وقد  املجاالت..  يف خمتلف 
يف  ا�صتثنائي  م�صتوى  اإىل  ال��ي��وم 
ه��ذه ال�����ص��راك��ة واأ���ص��ب��ح��ت ثمارها 
وا����ص���ح���ة م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون يف 
جم�����االت ح��ي��وي��ة خم��ت��ل��ف��ة منها 
اإ�صرتاتيجية واقت�صادية وثقافية.

اإىل  ال�صياق  ه��ذا  يف  �صموه  واأ���ص��ار 
التنموية  امل�����ص��روع��ات  اأه����م  اأح����د 
االأ�ص�س  واأح������د  االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال���ق���وي���ة ل���ل�������ص���راك���ة ال���ت���ي جتمع 
البلدين وهو م�صروع اإنتاج الطاقة 
"حمطات  يف  ال�����ص��ل��م��ي��ة  ال���ن���ووي���ة 
من   “ ����ص���م���وه  وق������ال   .. براكة" 
يف  جنحنا  امل�صرتك  العمل  خ��الل 
تطوير اأحد اأكرب م�صاريع الطاقة 
العامل  ال�صلمية تقدما يف  النووية 
وب��ا���ص��ت��خ��دام اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
�صعي  ���ص��م��وه  واأك����د  املجال”.  ه���ذا 
ت��و���ص��ي��ع هذه  اإىل  دول���ة االإم������ارات 
ال�صديقة  ك���وري���ا  م���ع  ال���ع���الق���ات 
املقبلة يف  الفرتة  وتعزيزها خالل 
املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك مبا 
يف ذلك الطاقة التقليدية والطاقة 
واال�صتثمار  واالق��ت�����ص��اد  النظيفة 

والتكنولوجيا الدفاعية وغريها.
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وق�������ال 

التعاون الدويل ومعايل �صهيل بن 
وزير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد 
ومعايل  التحتية  والبنية  الطاقة 
اأحمد اجلابر  بن  �صلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي�����ر 
املتقدمة ومعايل �صارة بنت يو�صف 
االأمريي وزيرة دولة للتعليم العام 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
وزيرة  م�صلم  عي�صى  عو�س  ���ص��ارة 
نورة  ومعايل  املبكر  للتعليم  دول��ة 
بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
وال�����ص��ب��اب وم���ع���ايل ع��ب��د اهلل بن 
طوق املري وزير االقت�صاد ومعايل 
م���رمي ب��ن��ت حم��م��د ���ص��ع��ي��د حارب 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة  امل���ه���ريي 
الدكتور ثاين بن  والبيئة ومعايل 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
علي  بن  اأحمد  ومعايل  اخلارجية 
حممد ال�صايغ وزير دولة ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
املجل�س  ع�صو  التنفيذية  ال�صوؤون 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم��ع��ايل ف���الح حممد 
البلديات  دائ���رة  رئي�س  االأح��ب��اب��ي 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  وال��ن��ق��ل 
النعيمي  ���ص��ي��ف  ع��ب��داهلل  و���ص��ع��ادة 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���ص��ف��ري 
و���ص��ع��ادة حم��م��د احلمادي  ك��وري��ا 
الع�صو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
النووية  االإم��ارات للطاقة  ملوؤ�ص�صة 
الرئي�س  الرحمي  جميل  وحممد 
لطاقة  اأبوظبي  ل�صركة  التنفيذي 
امل�صتقبل "م�صدر" وعدد من كبار 

امل�صوؤولن يف الدولة.
ك���م���ا ح�����ص��ره��م��ا ال����وف����د امل���راف���ق 
للرئي�س ال�صيف الذي ي�صم عدداً 
م��ن ال�����وزراء وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ن يف 

كوريا.

•• اأبوظبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
تبادل  ال�صديقة..  كوريا  جمهورية  رئي�س  ي��ول  �صيوك  ي��ون  وفخامة  اهلل" 
واإعالن عدٍد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف اإىل تطوير اآفاق 
التعاون يف خمتلف املجاالت يف اإطار العالقات االإ�صرتاتيجية اخلا�صة التي 

جتمع البلدين.
يف  تفاهم  م��ذك��رة   .. احلانبان  اأعلنها  التي  وامل��ذك��رات  االتفاقيات  و�صملت 
جمال ا�صتخدام الطاقة الهيدروجينية يف املدن واإنتاجها ونقلها وتخزينها 
بن وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة االإمارات ووزارة االأرا�صي والبنية 
التحتية والنقل الكورية.. ومذكرة ب�صاأن التعاون يف جمال املوارد املائية بن 
كوريا.. البيئة يف  ووزارة  االإم���ارات  دول��ة  التحتية يف  والبنية  الطاقة  وزارة 

وتكنولوجيا  العلوم  ووزارة  للف�صاء  االإم��ارات  وكالة  تفاهم بن  اإىل  اإ�صافة 
يناير2017  تفاهم موقعة يف  تعديل مذكرة  ب�صاأن  واالت�صاالت  املعلومات 
ال�صلمية..  ل��الأغ��را���س  الف�صاء  وا���ص��ت��خ��دام  ا�صتك�صاف  جم��ال  يف  للتعاون 
بجانب مذكرة ب�صاأن التعاون يف جمال التنقل والنقل يف امل�صتقبل بن وزارة 
الطاقة والبنية التحتية يف دولة االإمارات ووزارة االأرا�صي والبنية التحتية 
والنقل الكورية. كما �صملت ترتيبات تنفيذية مبوجب االتفاقية املربمة بن 
حكومتي دولة االإم��ارات وجمهورية كوريا للتعاون يف جمال اال�صتخدامات 
ال�صلمية للطاقة النووية ومذكرة تفاهم بن �صركة مبادلة لال�صتثمار وبنك 
كوريا للتنمية ب�صاأن "�صراكة اال�صتثمار ال�صيادي" اإ�صافة اإىل مذكرة اأخرى 

ب�صاأن التعاون املايل بن �صركة طاقة وبنك الت�صدير و اال�صترياد الكوري.
كما تبادل اجلانبان عدداً من االتفاقيات ومذكرات التفاهم �صملت التايل :

ب�صاأن  ك��وري��ا  االإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة  ب��ن حكومتي دول���ة  اإع���الن م�صرتك   ����

"�صراكة الطاقة االإ�صرتاتيجية  تعزيز التعاون يف جمال الطاقة من خالل 
ال�صاملة " تبادلها .. معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�صناعة 
وزير  يانغ  ت�صانغ  يل  معايل  الكوري  اجلانب  وم��ن  املتقدمة  والتكنولوجيا 

ال�صناعة والتجارة والطاقة.
�� مذكرة ب�صاأن التعاون االإ�صرتاتيجي ل�صناعة الدفاع .. تبادلها �صعادة طارق 
عبدالرحيم احلو�صني االأمن العام ملجل�س توازن مع اأوم دونغ هوان رئي�س 

اإدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوري.
اإ�صرتاتيجي  تخزين   " اخل��ام  النفط  تخزين  جم��ال  يف  للتعاون  اتفاقية   ����
وجت��اري " بن �صركة ب��رتول اأب��و ظبي الوطنية " اأدن��وك " و�صركة النفط 
الوطنية الكورية .. تبادلها معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر مع كيم 

دونغ �صوب ممثل �صركة النفط الوطنية الكورية.
�� مذكرة تفاهم ب�صاأن تاأ�صي�س جمموعات عمل اإ�صرتاتيجية م�صرتكة لربنامج 

ت�صريع احلياد الكربوين.. تبادلها �صعادة حممد احلمادي الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية.. ومن اجلانب الكوري ت�صيونغ �صونغ اإيل 
"كيبكو" وهوانغ جو هو رئي�س  ال�صركة الكورية للطاقة الكهربائية  رئي�س 

ال�صركة الكورية للطاقة املائية والنووية.
كيه" ب�صاأن  "اإ�س  �صركة مبادلة لال�صتثمار وجمموعة  تفاهم بن  �� مذكرة 
ال�صراكة الطوعية يف اأ�صواق الكربون يف اآ�صيا..تبادلها معايل خلدون خليفة 
التنفيذي مع ت�صوي  املجل�س  التنفيذية ع�صو  ال�صوؤون  املبارك رئي�س جهاز 

تيه وون رئي�س جمموعات " �صركات اإ�س كيه ".
��� مذكرة بن " جمل�س توازن " و�صناعات الطريان الكورية املحدودة ب�صاأن 
برنامج التطوير امل�صرتك للجيل القادم من طائرات ال�صحن متعددة املهام 
.. تبادلها طارق احلو�صني االأمن العام ملجل�س توازن ومن اجلانب الكوري 

كانغ جو يونغ ممثل �صركة كوريا لل�صناعات اجلوية والف�صائية " كاي ".
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اأقيمت له مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية..رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س كوريا

�صارة بنت يو�صف االأمريي وزيرة 
دولة للتعليم العام والتكنولوجيا 
امل��ت��ق��دم��ة وم���ع���ايل ����ص���ارة عو�س 
عي�صى م�صلم وزيرة دولة للتعليم 
حممد  بنت  ن���ورة  وم��ع��ايل  املبكر 
وال�صباب  الثقافة  وزي��رة  الكعبي 
املري  ط��وق  بن  اهلل  عبد  ومعايل 
وزي����ر االق��ت�����ص��اد وم���ع���ايل مرمي 
بنت حممد �صعيد حارب املهريي 

حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  و�صمو 
بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�صيخ 
اآل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
اخلا�صة  ال�صوؤون  م�صت�صار  نهيان 
يف دي���وان ال��رئ��ا���ص��ة وم��ع��ايل علي 
ب����ن ح���م���اد ال�����ص��ام�����ص��ي االأم�����ن 
لالأمن  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
اأنور  ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
امل�صت�صار  ق���رق���ا����س  حم���م���د  ب����ن 

ع���ب���داهلل ���ص��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي �صفري 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة كوريا  ال���دول���ة 
الع�صو  احلمادي  حممد  و�صعادة 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
ملوؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية 
وحممد جميل الرحمي الرئي�س 
التنفيذي ل�صركة اأبوظبي لطاقة 
امل�صتقبل "م�صدر" وعدد من كبار 

امل�صوؤولن يف الدولة.

للدولة  ب��زي��ارت��ه  رح���ب���وا  ال���ذي���ن 
�صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  وهم.. 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�صة و�صمو ال�صيخ 
ح��ام��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع�صو 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 

والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة 
اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  ومعايل 
للتجارة  دول�����ة  وزي�����ر  ال����زي����ودي 
اخلارجية ومعايل خلدون خليفة 
ال�صوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك 
التنفيذية ع�صو املجل�س التنفيذي 
االأحبابي  حم��م��د  ف���الح  وم��ع��ايل 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  دائ����رة  رئ��ي�����س 
و�صعادة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو 

ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
بنت  وم��ع��ايل رمي  ال��دول��ة  رئي�س 
دولة  وزي����رة  الها�صمي  اإب��راه��ي��م 
ومعايل  ال��دويل  التعاون  ل�صوؤون 
ف����رج فار�س  ب���ن حم��م��د  ���ص��ه��ي��ل 
ال��ط��اق��ة والبنية  امل��زروع��ي وزي���ر 
التحتية ومعايل الدكتور �صلطان 
ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن 
ومعايل  املتقدمة  والتكنولوجيا 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ا�صتقبل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
يون  فخامة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
جمهورية  رئ��ي�����س  ي����ول  ���ص��ي��وك 
زيارة  ب��داأ  ال��ذي  ال�صديقة  كوريا 
اإىل دولة  اأيام  دولة ت�صتغرق عدة 
ال�صيدة  حرمه  االإمارات..ترافقه 

االأوىل كيم كيون هي.
وج�����رت ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س يون 
ا�صتقبال  م���را����ص���م  ي����ول  ���ص��ي��وك 
ر�صمية لدى و�صول موكبه ق�صر 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ال���وط���ن 
الفر�صان  م��ن  جمموعة  ت��راف��ق��ه 
العربية  اخل���ي���ول  ���ص��ه��وات  ع��ل��ى 

االأ�صيلة.
وا�صطحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان الرئي�س 
ال�صرف  م��ن�����ص��ة  اإىل  ال�����ص��ي��ف 
ال��وط��ن��ي لكوريا  ال�����ص��الم  وع���زف 
طلقة   21 املدفعية  اأطلقت  فيما 
وا�صطفت ثلة من حر�س ال�صرف 

حتية لفخامته.
الرئي�س  م��وك��ب  و���ص��ول  وق��ب��ي��ل 
الق�صر  ����ص���اح���ة  اإىل  ال�����ك�����وري 
االإمارات"  "فر�صان  ف��ري��ق  حلق 
اجلوية  لال�صتعرا�صات  الوطني 
لوحة  م�صكاًل  الق�صر  ���ص��م��اء  يف 

بعلم كوريا.
ال�صعبية  الفنون  كما قدمت فرق 
اأه����ازي����ج وع���رو����ص���اً م���ن ال����رتاث 
"الندبة  فنون  �صملت  االإم��ارات��ي 
بجانب  واحلربية"  وال���ع���ي���ال���ة 
عرو�س اخليول والهجن ترحيباً 

بالرئي�س الكوري.
وا����ص���ط���ف ع�����دد م����ن االأط����ف����ال 
يلوحون باأعالم البلدين ويرددون 

عبارات الرتحيب.
�صمو  فخامته  ا�صتقبال  يف  وك��ان 
ال�صيوخ والوزراء وكبار امل�صوؤولن 

للرئي�س  املرافق  الوفد  فيما �صم 
ال����ك����وري ك�����اًل م����ن م���ع���ايل ت�صو 
ك��ي��ون��غ ه��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 
والتخطيط  االق���ت�������ص���اد  وزي������ر 
ي��ون��غ م�صوؤول  ه���و  ج���و  وال�����ص��ي��د 
احلاكم  للحزب  الربملانية  الكتلة 
وم�����ع�����ايل يل ج����ون����غ ه�����و وزي�����ر 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
واالت�����ص��االت وم��ع��ايل ب��ارك جن 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل كوون 
ومعايل  التوحيد  وزير  �صي  يونغ 
ال�صناعة  وزي���ر  ي��ان��غ  ت�����ص��ان��غ  يل 
وون  ومعايل  والطاقة  والتجارة 
هي ريونغ وزير االأرا�صي والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ن���ق���ل وم����ع����ايل يل 
ال�صغرية  امل�صروعات  وزيرة  يونغ 
النا�صئة  وال�����ص��رك��ات  واملتو�صطة 
ومعايل هان وا جن وزيرة البيئة 
م�صت�صار  هان  �صونغ  كيم  ومعايل 
االأم���ن ال��ق��وم��ي و���ص��ع��ادة ي��و جيه 
اجلنوبية  ك���وري���ا  ���ص��ف��ري  ���ص��ي��ون��غ 
ل����دى ال���دول���ة ب��ج��ان��ب ع����دد من 
كبار امل�صوؤولن وروؤ�صاء ال�صركات 
الكربى  االقت�صادية  واملوؤ�ص�صات 

يف كوريا.

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س اأذربيجان العالقات الثنائية وعددًا من الق�سايا واملو�سوعات التي تهم البلدين 

•• اأبو ظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الذي  ال�صديقة  اأذربيجان  رئي�س جمهورية  علييف  اإلهام  اأم�س فخامة  اهلل 
اأ�صبوع  يف  ي�صارك خاللها  اأي��ام  عدة  ت�صتغرق  الدولة  اإىل  بزيارة عمل  يقوم 
ق�صر  يف  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  خ��الل   ���� �صموه  ورح��ب  لال�صتدامة.   اأبوظبي 

اإلهام علييف وبحث معه عالقات ال�صداقة  �� بالرئي�س  اأبوظبي  ال�صاطئ يف 
واأذربيجان خا�صة يف جوانب  االإم��ارات  التعاون بن دولة  تنمية  واإمكانيات 
تت�صق  التي  املجاالت  من  وغريها  املتجددة  والطاقة  واال�صتثمار  االقت�صاد 
والعمل  للتعاون  الفر�س  من  وتفتح مزيداً  االقت�صادي  التنويع  مع خطط 
امل�صرتك البناء.  كما ا�صتعر�س �صموه ورئي�س اأذربيجان عدداً من الق�صايا 

واملو�صوعات التي تهم البلدين وتبادال وجهات النظر ب�صاأنها. 

املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف  ال���دول  م��وؤمت��ر  اإىل  اجلانبان  وت��ط��رق 
االإطارية ب�صاأن تغري املناخ  ) كوب 28( الذي ت�صت�صيفه دولة االإمارات خالل 
وطموحاتها  براجمها  لتطرح  ال��دول  جلميع  فر�صة  وميثل  اجل��اري  العام 
للتحول اإىل االقت�صاد االأخ�صر.. بجانب اأهمية اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
" الذي يعقد حتت �صعار معاً لتعزيز العمل املناخي و�صوال اإىل موؤمتر كوب 
املناخي وت�صريعهما.  اإىل دعم جهود اال�صتدامة والعمل  28 والذي يهدف 

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  اللقاء..�صمو  ح�صر 
الوزراء وزير ديوان الرئا�صة ومعايل ال�صيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل 
نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة يف ديوان الرئا�صة ومعايل الدكتور اأنور بن 
حممد قرقا�س امل�صت�صار الدبلوما�صي ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة ومعايل 
عبد اهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد و�صعادة حممد مراد البلو�صي �صفري 

الدولة لدى اأذربيجان بجانب الوفد املرافق لفخامة رئي�س اأذربيجان. 
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نهيان بن زايد: دعم القيادة الر�سيدة �ساهم يف احلفاظ على تراث الوطن
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي، اأن دعم 
وتوارثه من  االإم��ارات��ي،  ال��رتاث  �صاهم يف احلفاظ على  الر�صيدة  القيادة  واهتمام 
جيل اإىل اآخر، م�صرياً اإىل اأن املناف�صات املرتقبة يف كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” لل�صيد بال�صقور التي تنطلق اليوم تعك�س الدعم واالهتمام باملوروث 

�صموه  واأ�صاد  واالإجن���ازات.  والتقاليد  العادات  يف �صون  مهماً  دوراً  وتلعب  الوطني، 
الغالية  املنا�صبة  الذي يحمل على عاتقه تنظيم  اأبوظبي لل�صقارين،  نادي  بجهود 
على قلوب اجلميع كونها حتمل ا�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، م�صريا اإىل اأن مثل هذه املنا�صبات تعزز وتنمي الفخر 
واالعتزاز باإرث االإمارات الغني، حيث ُي�صكل الرتاث الوطني جزًء كبرياً من الهوية 

الوطنية، من خالل احياء القيم والعادات التقاليد.

وقال �صموه: "ينقل الرتاث الوطني �صورة وا�صحة وجلية عن املا�صي، ويوؤدي دوًرا 
بارًزا يف ثقافة و�صيا�صية املجتمعات، ما يحتم على اجلميع القيام بدوره للحفاظ عليه 
و�صونه". واختتم �صموه قائاًل: "متنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من م�صاركن 
يف الن�صخة العا�صرة من كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة لل�صيد بال�صقور، ومن 
العربية  االإم��ارات  املحافظة على تراث دولة  الذين يلعبون دوراً مهما يف  ال�صركاء 

املتحدة وتثقيف االأجيال برتاث االآباء واالأجداد".

•• اأبوظبي-وام:

ياأتي برنامج ت�صريع احلياد املناخي اأحدث امل�صاريع امل�صرتكة بن دولة االإمارات 
البلدين  التي تربط  املتينة  ال�صراكة اال�صرتاتيجية  اإطار  وجمهورية كوريا يف 
من  جديدة  مرحلة  اإىل  وانتقالها  �صنوات  خم�س  نحو  قبل  عنها  اأعلن  والتي 
وحتديات  الطاقة  باأمن  اخلا�صة  الدولية  التحديات  ملواجهة  الثنائي  التعاون 

التغري املناخي. 
كما تاأتي هذه املرحلة اجلديدة من العالقات تتويجاً الأكر من 40 عاماً من 
تكنولوجيا  اأ�صبحت  بينما  املجاالت،  خمتلف  يف  البلدين  بن  الوثيق  التعاون 
الطاقة النووية ال�صلمية يف �صلب هذه العالقات مع اختيار ت�صاميم مفاعالت 
الطاقة النووية الكورية املتقدمة من طراز 1400 وذلك قبل نحو 14 عاماً.  
االإمارات  بن  الثنائية  العالقات  ع��ززت  التي  املهمة  باملراحل  حافل  تاريخ  هو 

االأوىل  املحطتن  اإن�صاء  رخ�صة  طلب  مراجعة   2011 العام  يف  ب��داأت  والتي 
والثانية، اإىل حن �صدور هذه الرخ�صة عام 2012 لتبداأ على الفور العمليات 
للطاقة  م�صروع  اأول  د�صنت  فا�صلة  حلظة  يف  االأوىل،  املحطة  يف  االإن�صائية 
النووية ال�صلمية يف العامل العربي.  ويف العام 2013 بداأت العمليات االإن�صائية 
يف ثاين حمطات براكة يف وقت كانت الهيئة االحتادية للرقابة النووية تراجع 
طلب رخ�صة اإن�صاء املحطتن الثالثة والرابعة والتي اأ�صدرتها الهيئة بعد عام 

يف 2014 لتبداأ العمليات االإن�صائية يف املحطة الثالثة يف ذلك العام. 
الكفاءات  وت��اأه��ي��ل  تطوير  ب�����ص��رورة  اخل��ا���ص��ة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وبتوجيهات 
االإماراتية التي �صتتوىل قيادة هذا امل�صروع اال�صرتاتيجي واحليوي طيلة فرتة 
الت�صغيل التي تتجاوز العقود ال�صتة املقبلة افتتحت موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة 
االأحدث  وال��ذي يعد  براكة  باملحاكاة يف موقع حمطات  النووية مركز تدريب 
من نوعه يف العامل وذلك لتوفري برامج التدريب املتقدمة للكفاءات االإماراتية، 

بداأت  اخل��ا���ص��ة،  اال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  اإىل  و�صولها  يف  و�صاهمت  وك��وري��ا 
النووية  للطاقة  االإم��ارات  موؤ�ص�صة  باإن�صاء   2009 العام  ف�صوله اجلديدة يف 
ويف  االإم��ارات��ي،  ال�صلمي  ال��ن��ووي  الربنامج  اأه���داف  بتنفيذ  تكليفها  مت  والتي 

مقدمتها تطوير حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية. 
وبداأت املوؤ�ص�صة على الفور يف االإجراءات واالأن�صطة الالزمة لتنفيذ هذا امل�صروع 
وقع  حيث  وغريها،  والتقنية  املوقع  اختيار  حيث  من  ال�صخم،  اال�صرتاتيجي 
رئي�س  كمقاول  "كيبكو"  الكهربائية  للطاقة  الكورية  ال�صركة  على  االختيار 

للم�صروع الذي تقرر تطويره يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي. 
براكة  موقع حمطات  واال�صتعدادات يف  التح�صريات  ب��داأت   2010 العام  ويف 
على بعد نحو 50 كيلومرتاً من مدينة الظنة وذلك لبدء العمليات االإن�صائية 
التي كانت تنتظر ترخي�س الهيئة االحتادية للرقابة النووية اجلهة الرقابية 
امل�صتقبلة يف دولة االإمارات والتي تتوىل تنظيم كافة االأن�صطة النووية يف الدولة 

بعد جناح برنامج "رواد الطاقة" الذي اأطلقته املوؤ�ص�صة عام 2009 يف تخريج 
املئات من املهند�صن والفنين االإماراتين املتخ�ص�صن يف تكنولوجيا الطاقة 

النووية. 
ويف العام 2015 بداأت العمليات االإن�صائية للمحطة الرابعة، لي�صبح م�صروع 
اإن�صائي  م�صروع  اأك��رب  العام  ذلك  يف  ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات 

للطاقة النووية يف العامل، مع ت�صييد اأربع حمطات متطابقة يف ذات االآن. 
يف  االأوىل  املحطة  يف  النهائية  مراحلها  اإىل  االإن�صائية  العمليات  و�صول  ومع 
العام 2016 �صعت موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية اإىل تقدمي منوذج جديد 
اتفاقية  توقيع  خ��الل  من  النووية  الطاقة  م�صاريع  ومتويل  اإدارة  يف  للعامل 
"كيبكو" لتنتقل  الكهربائية  للطاقة  الكورية  ال�صركة  مع  امل�صرتك  االئتالف 
العالقات بن املوؤ�ص�صة وال�صركة من املقاول الرئي�صي للم�صروع اإىل �صريك فيه 

االأمر الذي �صكل �صابقة يف هذا القطاع على امل�صتوى الدويل. 

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س كوريا يف واحة الكرامة

رئي�س الدولة ورئي�س انغوال يبحثان العالقات الثنائية 

•• اأبوظبي -وام:

اأ�صر  �صوؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�صيخ  ا�صتقبل 
ال�صهداء اأم�س يف واحة الكرامة فخامة يون �صيوك يول رئي�س جمهورية كوريا 

والوفد املرافق له خالل زيارته الر�صمية للدولة.
ولدى و�صول فخامته اإىل واحة الكرامة ا�صتعر�س مع ال�صيخ خليفة بن طحنون 
اآل نهيان مرا�صم حر�س ال�صرف ثم و�صع اإكليال اأمام ن�صب ال�صهيد الذي يتكون 

من 31 لوحا ي�صتند كل منها على االآخر كرمز للوحدة والتكاتف والت�صامن بن 
الزيارة  يرافق فخامته خالل  االأبطال.  و�صعبها وجنودها  االإم��ارات  دولة  قيادة 
معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س امل������زروعي وزير الط�������اقة والبني�������ة التحت�������ية 
حم������مد  بنت  نورة  وم�������عايل  ال�صي�����ف  للرئ�����ي�س  املرافقة  ال�صرف  بعثة  رئي����س 
الك�������عبي وزيرة الث������قافة وال�ص������باب وعبداهلل �صيف النعيمي �صفري الدولة لدى 

جمهورية كوريا.
ال�صيخ  من  مف�صل  ل�صرح  م�صتمعا  الواحة  اأجنحة  خمتلف  يف  فخامته  وجت��ول 

خليفة بن طحنون اآل نهيان عن الواحة ومرافقها التي جت�صد تفا�صيلها بطوالت 
والدالالت  القيم  من  الكثري  عن  وتعرب  وت�صحياتهم  البوا�صل  االإم���ارات  اأب��ن��اء 
الوطنية اجلليلة. ويف ختام اجلولة قام الرئي�س الكوري بت�صجيل كلمة يف �صجل 

الزوار عرب فيها عن تقديره ل�صهداء دولة االمارات العربية املتحدة.
اأبوظبي حيث  العا�صمة  تعد معلما وطنيا وح�صاريا يف  الكرامة  اأن واحة  يذكر 
مت ت�صييده تخليدا لبطوالت �صهداء االإمارات وت�صحياتهم يف �صبيل الدفاع عن 

الوطن وحماية مكت�صباته ومنجزاته.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
العالقات  اأنغوال..  رئي�س جمهورية  لورين�صو  اهلل( وفخامة جواو مانويل 
الثنائية بن البلدين ال�صديقن و�صبل دعمها وتنميتها مبا يعود باخلري 

والنماء على البلدين و�صعبيهما ال�صديقن. 
ورحب �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة - يف بداية اللقاء الذي جرى ام�س يف 

على  باحلفاظ  الكفيلة  ال�صبل  ح��ول  والبحث  احل��وار  تعزيز  يف  واأهميتها 
التي تواجهها  التحديات  العاملي ومعاجلة  امل�صتوى  التنمية على  ا�صتدامة 

ويف مقدمتها التحدي املناخي. 
امل��ت��ح��دة موؤمتر  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ا�صت�صافة  ال��ل��ق��اء اىل  وت��ط��رق 
28 ( نهاية العام اجل��اري، وم��ا ميثله  االأط���راف ح��ول تغري املناخ ) ك��وب 
مواجهة  يف  ال��دويل  اجلماعي  العمل  لتعزيز  بالن�صبة  اأهمية  من  املوؤمتر 

خطر التغري املناخي. 

ق�صر ال�صاطئ - بفخامة الرئي�س جواو مانويل لورين�صو الذي يزور الدولة 
حل�صور فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023. 

واأكد اجلانبان احلر�س امل�صرتك على تنمية التعاون يف جماالت املختلفة 
يف  التنمية  تخدم  التي  القطاعات  يف  امل�صرتكة  امل�صالح  ق��اع��دة  وتو�صيع 

البلدين. 
االأنغويل  الرئي�س  وفخامة  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ا�صتعر�س  كما 
 ،2023 لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  اأج��ن��دة  على  امل��ط��روح��ة  الق�صايا 

ح�صر اللقاء.. �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
زايد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  و�صمو  الرئا�صة  دي���وان  وزي��ر  ال����وزراء 
م�صت�صار  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  ومعايل  نهيان  اآل 
ال�����ص��وؤون اخل��ا���ص��ة يف دي���وان ال��رئ��ا���ص��ة وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 
قرقا�س امل�صت�صار الدبلوما�صي ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة ومعايل ال�صيخ 
�صخبوط بن نهيان بن مبارك وزير دولة ومعايل عبد اهلل بن طوق املري 

وزير االقت�صاد وعدد من امل�صوؤولن والوفد املرافق للرئي�س ال�صيف. 

رئي�س جمهورية كوريا يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام:

زايد  ال�صيخ  جامع  اأم�����س  ك��وري��ا،  جمهورية  رئي�س  ي��ول  �صيوك  ي��ون  فخامة  زار 
الكبري، ترافقه حرمه ال�صيدة االأوىل كيم كيون هي، يرافقهما معايل �صهيل بن 
حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل نورة بنت حممد 
الكعبي وزيرة الثقافة وال�صباب، و�صعادة عبداهلل النعيمي �صفري الدولة لدى كوريا، 
وعدد من كبار امل�صوؤولن يف كوريا اجلنوبية وذلك �صمن زيارته الر�صمية للدولة. 
وا�صتهل فخامته والوفد املرافق اجلولة بزيارة �صريح املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، م�صتذكرين اإرثه ونهجه احلكيم الذي اأ�صهم 

يف تعزيز ثقافة الت�صامح والتعاي�س وال�صالم بن خمتلف �صعوب العامل. وجتول 
فخامته والوفد املرافق، ي�صطحبهم �صعادة الدكتور يو�صف العبيديل؛ مدير عام 
مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري يف قاعات اجلامع واأروقته اخلارجية، حيث تعرفوا 
على ر�صالة اجلامع احل�صارية الداعية للتعاي�س والت�صامح واالنفتاح على االآخر؛ 
املنبثقة من ماآثر وقيم الوالد املوؤ�ص�س، والدور الكبري الذي يقوم به مركز جامع 
التوا�صل  وتعزيز  ال�صمحة،  االإ�صالمية  بالثقافة  التعريف  الكبري يف  زايد  ال�صيخ 

احل�صاري بن خمتلف الثقافات وال�صعوب حول العامل.
وجماليات  الكبري،  ال�صرح  تاأ�صي�س  تاريخ  على  امل��راف��ق  وال��وف��د  فخامته  واطلع 
اجلامع وبديع فنون العمارة االإ�صالمية التي جتلت بو�صوح يف جميع زواياه، وما 

يحويه اجلامع من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به احل�صارة االإ�صالمية على 
مر الع�صور من فنون وت�صاميم هند�صية التقت على اختالفها وتنوعها يف ت�صميم 

اجلامع، لتعك�س جمال ان�صجام الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد.
ويف خت������ام الزيارة، ت������م اإهداء فخ�������امته، ن�ص������خة من ك������تاب "ف���صاءات من نور" 
اإ���ص��دارات مركز جامع ال�صيخ زاي��د الكبري، ال��ذي ي�صم ع��دداً من اللقطات  اأح��د 
ينظمها  التي  ال�صوئي  للت�صوير  نور"  من  "ف�صاءات  بجائزة  اخلا�صة  وال�صور 
باالإ�صافة  اجل��ام��ع،  يف  االإ�صالمية  العمارة  جماليات  وت��ربز  دوري،  ب�صكل  املركز 
اإىل اإهدائه ن�صخة من كتاب "بيوت اهلل" الذي يتناول عمارة اجلوامع يف التاريخ 

االإ�صالمي �صاماًل جامع ال�صيخ زايد الكبري.

االإمارات وكوريا .. �سراكة ا�سرتاتيجية تت�سدى لتحديات اأمن الطاقة والتغري املناخي عامليا 

رئي�س الدولة مينح �سفري 
كوبا و�سام اال�ستقالل 

•• اأبوظبي-وام:

م������ن������ح �����ص����اح����ب 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و 
حم���م���د ب����ن زاي����د 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل 
"حفظه  ال����دول����ة 
������ص�����ع�����ادة  اهلل"، 
بالنكو،  روب����رت����و 
جمهورية  ���ص��ف��ري 
ك���������وب���������ا، و�������ص������ام 
من  اال����ص���ت���ق���الل 
االأوىل  ال���ط���ب���ق���ة 
انتهاء  مب��ن��ا���ص��ب��ة 

االإم����ارات. وقلدت معايل رمي بنت  دول��ة  ل��دى  لبالده  ف��رتة عمله �صفرياً 
الو�صام.   �صعادته  ال��دويل،  التعاون  ل�صوؤون  دولة  وزي��رة  الها�صمي،  اإبراهيم 
واأكدت معاليها خالل اللقاء حر�س دولة االإمارات على تعزيز العالقات مع 
جمهورية كوبا يف جميع املجاالت، مثمنة الدور الذي قام به �صعادة ال�صفري 
عمله  �صنوات  خالل  قدماً  الثنائي  بالتعاون  والدفع  العالقات  توطيد  يف 
يف الدولة، وقّدمت له ال�صكر على ما بذله من جهود، معربة عن اأمنياته 
اأعرب �صعادة بالنكو عن بالغ تقديره  اله بالتوفيق والنجاح.  من جانبه، 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  و�صكره 
"حفظه اهلل"، م�صيداً بال�صيا�صة احلكيمة ل�صموه، ول�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
االإمارات  دولة  التي حققتها  باالإجنازات  �صعادته  واأ�صاد  "رعاه اهلل".   دبي 
خالل ال� 51 عاماً املا�صية والتي تعك�س حر�س القيادة وطموحها لالرتقاء 
مبكانة الدولة.  وتقدم �صعادة ال�صفري بال�صكر جلميع اجلهات احلكومية يف 
الدولة على ما وجده من تعاون كان له االأثر االإيجابي يف جناح مهمته يف 

توطيد العالقات بن البلدين ال�صديقن. 

االإمارات وكوريا.. عالقات ا�سرتاتيجية 
وتعاون وثيق يف ال�سياحة والطريان

•• اأبوظبي-وام:

للتعاون اال�صرتاتيجي  قدمت دولة االإم��ارات وجمهورية كوريا منوذجاً متميزاً 
يف قطاع الطريان وال�صياحة مع زيادة عدد الرحالت والنمو امل�صطرد يف حركة 

التدفقات ال�صياحية بن البلدين ال�صديقن.
جمهورية  اإىل  رحالتها  تعزيز  يف  االإم���ارات  لدولة  الوطنية  الناقالت  وجنحت 
حركة  من��و  م��واك��ب��ة  ا�صتهدفت  خ��ط��وة  يف  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  م���دار  على  ك��وري��ا 
الطريان بن البلدين يف ظل م�صرية العالقات الثنائية وال�صراكة اال�صرتاتيجية 
يف  �صاهم  مما  التاأ�صريات،  من  لالإعفاء  اتفاقية  توقيع  بعد  �صيما  ال  الرا�صخة، 

زيادة تبادل الزيارات بن مواطني البلدين.
و�صاهمت الرحالت اجلوية يف تعزيز العالقات التجارية بن االإم��ارات وكوريا، 
حيث بلغ اإجمايل التجارة اخلارجية غري النفطية بن البلدين اأكر من 284 
دولة  االإم���ارات ثاين  تعد  فيما  املا�صية،  �صنوات  الع�صرة  م��دار  دره��م على  مليار 
ال�صرق  منطقة  يف  منها  م�صتورد  وث��اين   ، كوريا  جمهورية  اإىل  للنفط  م�صدرة 
االأو�صط. وك�صفت الهيئة العامة للطريان املدين لوكالة اأنباء االإمارات "وام"، اأن 
الناقلتن الوطنيتن "االحتاد للطريان" و"طريان االإمارات" ت�صريان نحو 60 
رحلة �صهرياً من اأبوظبي ودبي اإىل العا�صمة الكورية �صيئول مبعدل 15 رحلة 
اأ�صبوعياً. واأو�صحت الهيئة العامة للطريان املدين اأن الرحالت موزعة بواقع 8 
رحالت اأ�صبوعياً ل� "الحتاد للطريان" و7 رحالت اأ�صبوعياً ل� "طريان االإمارات.

م�صرية اإىل اأن ع������دد رحالت الناق�������الت الك�������ورية اإىل االإم�����ارات ت�صل اإىل نحو 
الدويل.  دبي  مطار  اإىل  ت�صل  الكورية  اجلوية  للخطوط  اأ�صبوعياً  رحالت   3
ويتجاوز عدد ال�صياح القادمن من كوريا اإىل االإم��ارات 200 األف �صنويا حيث 
لعبت الناقالت الوطنية دوراً مهماً يف تعزيز العالقات ال�صياحية بن االإمارات 
وال�صحن على هذا  الركاب  املتنامي من قبل  الطلب  تلبية  وكوريا، و�صاهمت يف 

اخلط احليوي الذي ميثل رافداً مهماً حلركة التجارة وال�صياحة بن البلدين.
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االإمارات للفلك: 15 يناير بداية ثاين موا�سم ف�سل ال�ستاء يف التقومي اخلليجي
•• ال�شارقة - وام:

ال��ربد يف التقومي  اأن ذروة  ذك��رت جمعية االإم���ارات للفلك 
»مائة  م��ن  ال�صتن«  »در  خ��الل  ت��ك��ون  اخلليجي  ال��رتاث��ي 
ال�صتاء« من تقومي ال��درور حيث يبداأ الدر بن 12 يناير 
التقومي وهو اختالف  اأهل  يناير على اختالف   16 وبن 
ب�صيط ال يوؤثر يف كفاءة التقومي وت�صتمر فرتة الدر مدة 
اإبراهيم  وق��ال  وذروت���ه.  ال��ربد  ب�صدة  وتو�صف  اأي��ام  ع�صرة 
ال�صتن  در  اإن  للفلك  االإم�����ارات  جمعية  رئي�س  اجل����روان 
برد  "و  اأو  �صكن"  ال�صتن  "برد  ب��اأن��ه  فيه  ال���ربد  يو�صف 
عن  كناية  كال�صكن  يدمي  �صكن" حيث  بال  ذب��ح  ال�صتن 
درج��ات احلرارة  فيه  تتدنى  ال�صتاء  وه��و عمق  ال��ربد  �صدة 

درج��ات مئوية يف  دون خم�س  ما  اإىل  وت�صل  قيمها  الأدن��ى 
يف  امل��ئ��وي  ال�صفر  دون  م��ا  اإىل  وت�صل  ال�صحراوي  العمق 
املناطق اجلبلية املرتفعة ويف بادية �صمال اجلزيرة العربية 
للماء  االإب��ل  �صرب  ويت�صبب  �صباحا  ال�صقيع  يت�صكل  وق��د 
�صدة  اأفواهها من  اإدم��اء  اأو  نزيف  املتجمد �صباحا يف  �صبه 
الربودة ويقول البدو )جانا الربد اإىل يفطر خ�صوم االبل(. 
ث��اين موا�صم  ي��ب��داأ  يناير   15 االن���واء ففي  اأه���ل  اأم���ا عند 
ف�صل ال�صتاء عند اأهل االنواء حيث يبداأ مو�صم ال�صبط اأو 
وقت برد البطن، وقيل البطن النه بطن ال�صتاء وو�صطه 
ب��رودة باطن االأر���س تظهر  اأن  اإىل  وجوفه وغايته ..الفتا 
اأدن��ى م�صتوياتها  اإىل  اإىل �صطحها وت�صل درج��ات احل��رارة 
خالل هذه الفرتة حيث تكون يف عموم املناطق ال�صاحلية 

مناطق  بع�س  يف  وت��ن��زل  مئوية  درج���ة   11 اإىل   23 ب��ن 
العمق ال�صحراوي اإىل ما دون 5 درجات وتالم�س ال�صفر 
اأحيانا  ال�صقيع  ويتكون  احيانا  اجلبلية  القمم  يف  املئوي 
يف ال�صباح. واأ�صار اإىل اأن يف مثل هذا الوقت تبداأ النخيل 
املذكرة )الفحال( يف االأزهار وينتهي وقت تعطي�س اأ�صجار 
الفاكهة واحلم�صيات وتبداأ ازهار الليمون )البل( بالظهور 
التي تن�صب )اأمطار البلي( لوقت طلوعها وهي فرتة تتميز 
منزلة  جن��وم  بطلوع  ي��ب��داأ  كما  خاللها  االأم��ط��ار  بهطول 
النعامي فجر 15 يناير وخالله تظهر جنوم منزلة البلدة 
فجر 28 يناير ثاين جنوم املو�صم وي�صتمر نحو 26 يوما 
 10 ال�صعود يف  اأول جنوم  الربد بطلوع  �صدة  بعده  تنك�صر 

فرباير وهو جنم �صعد الذابح.

رئي�س �سربيا ي�ستقبل عبداهلل بن زايد ويبحثان ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين 

واأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
دولة  اأن  ال��ل��ق��اء  خ��الل  نهيان  اآل 
ال�صمو  �صاحب  بقيادة  االإم����ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" تويل 
عالقاتها  لتعزيز  كبريا  اهتماما 

مت�صارع يف  البلدين من منو  بن 
اأعقاب  ك��اف��ة خ��ا���ص��ة يف  امل��ج��االت 
زيارة العمل التي قام بها �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأكتوبر  ���ص��ه��ر  ���ص��رب��ي��ا  اإىل  اهلل" 

امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
االقت�صادي مبا يحقق  واالزده��ار 
م�����ص��احل��ه��م��ا امل���ت���ب���ادل���ة وي���ع���ود 

باخلري على �صعبيهما. 
الزيارات  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  واأ����ص���ار 
البلدين،  ق��ي��ادت��ي  ب��ن  امل��ت��ب��ادل��ة 

اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإط��ار  يف 
ال�����ص��ام��ل��ة ال��ت��ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا بن 
العام  م���ن  ���ص��ب��ت��م��رب  ال��ب��ل��دي��ن يف 

املا�صي. 
اأك���د اجلانبان   ، ال�����ص��دد  ه��ذا  ويف 
على ما ت�صهده العالقات الثنائية 

ج��م��ه��وري��ة �صربيا  م���ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�صديقة ودول البلقان وقد جاء 
اال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  اإب�����رام 
ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، ل��ي�����ص��ك��ل دف���ع���ا يف 
م�����ص��ارات ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك بن 
جهودهما  م���ن  وي���ع���زز  ال��ب��ل��دي��ن 

اأعقاب  وال��ت��ي ج���اءت يف  امل��ا���ص��ي، 
ال�صربي  الرئي�س  فخامة  زي���ارة 
االإم�������ارات  دول�����ة  اإىل  ال��ر���ص��م��ي��ة 
وتوقيع   ،  2022 ���ص��ب��ت��م��رب  يف 
ال�صراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن 

اال�صرتاتيجية ال�صاملة. 

•• بلغراد-وام:

الك�صندر  ف����خ����ام����ة  ا����ص���ت���ق���ب���ل 
جمهورية  رئ���ي�������س  ف��وت�����ص��ي��ت�����س 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ال�����ص��دي��ق��ة  ���ص��رب��ي��ا 
اآل نهيان وزير  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل وذلك 

يف العا�صمة بلغراد. 
ونقل �صموه لفخامته خالل اللقاء 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ومتنياته  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
جلمهورية �صربيا و�صعبها التقدم 

واالزدهار. 
�صموه  فخامته  حمل  جانبه  م��ن 
حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ومتنياته  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
الرخاء  و�صعبها  االإم���ارات  لدولة 

واالزدهار. 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ف��خ��ام��ت��ه  وب���ح���ث 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان خمتلف 
وذلك  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب 

ع��ززت من ق��وة ور���ص��وخ العالقات 
يف  و�صاهمت  ال�صربية  االإماراتية 
الثنائي  اأرح��ب للتعاون  اآف��اق  فتح 

يف جماالت متنوعة وواعدة. 
من جانبه رحب فخامة الك�صندر 
ال�صيخ  �صمو  ب���زي���ارة  فوت�صيت�س 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان والوفد 
املرافق موؤكدا اأهمية هذه الزيارة 
ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز وت���ن���م���ي���ة  يف 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن يف 

املجاالت كافة. 
وا����ص���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان خ���الل 
ال��ل��ق��اء ع����ددا م���ن ال��ق�����ص��اي��ا ذات 
باالإ�صافة  امل�������ص���رتك  االه���ت���م���ام 
ال�صعيدين  على  امل�صتجدات  اإىل 
االإقليمي والدويل وتبادال وجهات 

النظر ب�صاأنها. 
�صعيد  �����ص����ع����ادة  ال����ل����ق����اء  ح�������ص���ر 
الهاجري، م�صاعد الوزير لل�صوؤون 
وزارة  يف  والتجارية  االقت�صادية 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
الظاهري  �صعيد  م��ب��ارك  و�صعادة 

�صفري الدولة لدى �صربيا. 

مركز ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف ومركز تريندز ي�صتعر�صان �صبل التعاون البحثي امل�صرتك

ال�سيخة �سما بنت حممد بن خالد: تريندز ج�سر معريف عاملي ُيحتَذى

عنه  اال�صتغناء  ميكن  ال  جوهرًيا 
الوطني  ال���ن���ه���و����س  حت��ق��ي��ق  يف 

والتنمية امل�صتدامة.

بن  حممد  ال�صيخ  م��رك��ز  وف��ري��ق 
م�صيًدا  ال��ث��ق��ايف،  نهيان  اآل  خالد 
مب���ا ي��ق��وم ب���ه امل���رك���ز م���ن جهود 

ك��م��ا ق����دم ال���دك���ت���ور ال��ع��ل��ي نبذة 
����ص���ام���ل���ة ع�����ن م����رك����ز ت����ري����ن����دز، 
البحثية  واإ����ص���دارات���ه  واأن�����ص��ط��ت��ه 

جمتمعية،  وم��ب��ادرات  واإ�صهامات 
على  القائمة  املعرفة  اأن  م��وؤك��ًدا 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ت�����ص��ك��ل رك���ًن���ا 

•• اأبوظبي -الفجر:

ا�صتعر�س مركز تريندز للبحوث 
ال�صيخ  وم���رك���ز  واال����ص���ت�������ص���ارات 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف 
ال��ت��ع��اون ب��ن اجلانبن  جم���االت 
ال���ب���ح���ث���ي وال���ث���ق���ايف  امل�����ج�����ال  يف 
واملجتمعي، مبا يخدم االأكادميين 
ال�صباب  ق��درات  ويعزز  واملهتمن 
من خالل ما يقدمه املركزان من 
فعاليات ومبادرات واأن�صطة ت�صهم 
بروؤية  املعرفة  ون�صر  متكينهم  يف 

عاملية.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال���ل���ق���اء ال���ذي 
برئا�صة  اجل���ان���ب���ن  ب���ن  ان��ع��ق��د 
ال�����ص��ي��خ��ة ال����دك����ت����ورة ���ص��م��ا بنت 
نهيان،  اآل  خ����ال����د  ب�����ن  حم���م���د 
موؤ�ص�صات  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
والدكتور  والتعليمية،  الثقافية 
الرئي�س  العلي  اهلل  عبد  حممد 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
واال�صت�صارات وبح�صور م�صوؤولن 

لل�صباب  ودعمه  العاملية،  وروؤي��ت��ه 
وامل������راأة، وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن ق���راءة 
جوانبها  مب��خ��ت��ل��ف  ل�����الأح�����داث 
املعرفية واالقت�صادية وال�صيا�صية 
ق�صايا  وك���ذل���ك  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
الذي  ال�صيا�صي  واالإ���ص��الم  امل��ن��اخ 

بات تريندز ي�صكل مرجًعا فيه.
تريندز  روؤ�صاء قطاعات  قدم  كما 
ن���ب���ذة خم��ت�����ص��رة ع���ن ع��م��ل هذه 
واالأق�صام  واالإدارات  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا، وامل���ه���ام وال���روؤي���ة 

والر�صالة.
ومت خالل االجتماع بحث اإمكانية 
وتنفيذ  ت���ع���اون،  ات��ف��اق��ي��ة  اإب������رام 
بن  م�صرتكة  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج 
ال����ط����رف����ن وت����ع����زي����ز جم������االت 
واملراأة  ال�صباب  يف  ت�صتثمر  تعاون 
وت���ع���زز ق���درات���ه���م، اإ����ص���اف���ة اإىل 
ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب بن 
ال��ط��رف��ن، مب��ا ي��خ��دم االأه����داف 
تريندز  مل���رك���ز  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
خالد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  وم��رك��ز 
العمل  اآل���ي���ات  وت��ع��زي��ز  ال���ث���ق���ايف، 

وباحثن من اجلانبن.
وقد رحبت ال�صيخة الدكتورة �صما 
بوفد تريندز، وقدم فريق العمل 
يف املركز نبذة �صاملة عن طبيعة 
ع��م��ل م���رك���ز ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
وحماور  الثقايف،  نهيان  اآل  خالد 

اإداراته ومهامها املتعددة.
���ص��م��ا جهود  ال���دك���ت���ورة  وث��م��ن��ت 
لتعزيز  ي���ق���دم���ه  وم�����ا  ت���ري���ن���دز، 
اإ�صافة  العلمي،  البحث  م�صرية 
وامل�����راأة  ب��ال�����ص��ب��اب  اه��ت��م��ام��ه  اإىل 
دور  على  و���ص��ددت  خ��ا���س،  ب�صكل 
البحث العلمي يف قراءة االأحداث 
للم�صاعدة  وازن����ة  روؤى  وت��ق��دمي 
لها.  ح���ل���ول  وو�����ص����ع  ف��ه��م��ه��ا  يف 
ب���اإ����ص���دارات تريندز  اأ����ص���ادت  ك��م��ا 
وم�صاهمة  و�صموليتها  وتنوعها 
الباحثات  وخ��ا���ص��ة  ف��ي��ه��ا،  امل�����راأة 
فعالياته  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��اب��ات، 
العاملية التي �صكلت ج�صًرا معرفًيا 

يحتَذى.
م��ن جانبه ع��رّب ال��دك��ت��ور حممد 
العلي عن تقديره للدكتورة �صما، 

امل��خ��ت��ل��ف��ة. وق���د مت االت��ف��اق على 
ا���ص��ت��م��رار ال��ت��وا���ص��ل، مب��ا يحقق 

املزيد من التعاون امل�صرتك.
ال�����ص��ي��خ حممد  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
الثقايف �صرح  نهيان  اآل  بن خالد 
ث���ق���ايف ف���اع���ل ي��ت��خ��ذ م���ن مدينة 
ال��ع��ن م��ق��ًرا ل���ه، وج��ع��ل حموره 
ال��ت��ط��وع كمحفز  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
ور�صالته  وامل����ع����رف����ة،  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
امل�صاهمة يف التطور املعريف والنمو 
والتقدم  واحل�������ص���اري  ال���ث���ق���ايف 
اأفراد  يتمكن  حتى  التكنولوجي 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ال��ت��ن��اف�����س يف عامل 
ومواجهة  امل��ع��ا���ص��ر  االق���ت�������ص���اد 

العوملة بكافة اأ�صاليبها.
"نحو  �صعار  حت��ت  امل��رك��ز  ويعمل 
�صراكة اجتماعية وثقافة واعية" 
وي�����ص��ت��ث��م��ر يف ط����اق����ات االأف�������راد 
متطلٍع  ر����ص���ن  ب��ف��ك��ر  اخل���الق���ة 
م�����ص��رق رحب،  م��ت��ف��ائ��ل  غ���ٍد  اإىل 
البّناء  التنوع  مرتكًزا على قاعدة 
العلوم  اأح��دث  م�صتخدًما  املثمر، 

التكنولوجية.

مدية الطنيجي واجلازية الزعابي رئي�ستا جمل�سي �سورى اأطفال و�سباب ال�سارقة للدورة الربملانية 2022 - 2024
•• ال�شارقة -الفجر:

الطنيجي  ����ص���ي���ف  م����دي����ة  ف�������ازت 
مبن�صب  الزعابي  اأحمد  واجلازية 
اأطفال  ���ص��ورى  ملجل�صي  ال��رئ��ي�����س 
الربملانية  للدورة  ال�صارقة  و�صباب 
التي   ،2024  2022- اجلديدة 
تنظمها موؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة 
ُتقام  ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، وال���ت���ي 
التميز  ق��رن من  "ربع  �صعار  حتت 

يف العمل الربملاين".
اخلا�صة  اجلل�صة  خالل  ذلك  جاء 
واأمانة  ونائبه  الرئي�س  النتخاب 
ال�صر، التي اأقيمت يف مركز اأطفال 
�صورى  ملجل�س  بالقرائن  ال�صارقة 
انعقاده  دورة  يف  ال�صارقة  اأط��ف��ال 

نائباً  ال����ل����وغ����اين  ح���م���ي���د  وع����ل����ي 
امل�صتغل  اأح���م���د  ون�����ورة  ل��ل��رئ��ي�����س، 
فازت  بينما  لل�صر،  اأم��ي��ن��اً  النقبي 
مبن�صب  الزعابي  اأح��م��د  اجل��ازي��ة 
�صباب  �����ص����ورى  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�صاحوه،  بن  را�صد  �صامل  ال�صارقة، 
ال�صر  واأم���ي���ن���ي  ل��ل��رئ��ي�����س،  ن���ائ���ب���اً 
وحممد  الطنيجي  �صيف  �صالمة 

�صيف الطنيجي. 
وعرب الفائزون باملنا�صب القيادية 
و�صباب  اأط���ف���ال  ����ص���ورى  مل��ج��ل�����ص��ي 
بثقة  ����ص���ع���ادت���ه���م  ع����ن  ال�������ص���ارق���ة 
موؤكدين  فيهم،  االأع�صاء  اأقرانهم 
اأن���ه���م ����ص���وف ي���ك���ون���ون ع��ل��ى قدر 
ور�صموا  اإليهم،  املوكلة  امل�صوؤولية 
مالمح  ال�صورى  اأع�صاء  كافة  مع 

االطالع  باأهمية  منوهاً  ال�صابقة، 
والبحث ومناق�صة التحديات التي 
تواجه ال�صباب، و�صبل اإيجاد حلول 
م��ب��ت��ك��رة ل��ه��ا ع���رب ط����رح االأف���ك���ار 
البّناءة واالآراء املميزة، مع احلفاظ 
على احرتام الراأي، والراأي االآخر 
الربملاين،  ال��ع��م��ل  الأ����ص���ول  وف���ق���اً 
والتعاون والعمل امل�صرتك حتقيقاً 
لنهج ال�صورى امتثااًل لقوله تعايل 

بينهم". �صورى  "واأمرهم 
جمل�س  رئي�س  انتخاب  جل�صة  ويف 
���ص��ورى اأط��ف��ال ال�����ص��ارق��ة حتدثت 
احلور حممد الهوتي عن جتربتها 
مع �صورى االأطفال والتي اأك�صبتها 
اأهمها  امل���ه���ارات م��ن  ال��ع��دي��د م��ن 
ال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����س وال����ط����الق����ة يف 

الفئة  يف  ل��الأط��ف��ال  ع�صر  ال�صابع 
عاماً،   11 اإىل   8 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
�صجايا  م���رك���ز  يف  اأق���ي���م���ت  ب��ي��ن��م��ا 
ملجل�س  بالقرائن  ال�صارقة  فتيات 
االنعقاد  ال�صارقة يف  �صباب  �صورى 
الثامن لل�صباب يف االأعمار من 13 
ال�صكل  ال�صتكمال  16عاماً،  اإىل 

القانوين للمجل�صن.
مدير  اليا�صي  عبداحلميد  ورحب 
نا�صئة  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  رع���اي���ة  اإدارة 
�صورى  جمل�س  باأع�صاء  ال�صارقة 
خ���الل اجلل�صة  ال�����ص��ارق��ة،  ���ص��ب��اب 
اأقيمت يف مقر �صجايا فتيات  التي 
على  وحثهم  ب��ال��ق��رائ��ن،  ال�صارقة 
ملوا�صلة  وال���ع���ط���اء  اجل���ه���د  ب����ذل 
دورات���ه  يف  املجل�س  جن���اح  م�����ص��رية 

التحاور،  على  وال��ق��درة  ال��ت��ح��دث 
هذه  با�صتثمار  االأع�����ص��اء  واأو���ص��ت 

التجربة املميزة واال�صتفادة منها.
اأطفال  ����ص���ورى  اأع�������ص���اء  وب���ا����ص���ر 
و�صباب ال�صارقة االإدالء باأ�صواتهم 
رئي�صا  الخ��ت��ي��ار  اجلل�صتن  خ��الل 
واأمناء  الرئي�س  ون���واب  املجل�صن 
االإلكرتوين،  الت�صويت  عرب  ال�صر 
للمرت�صحن  اأت���ي���ح���ت  اأن  ب���ع���د 
فر�صة  ال����ق����ي����ادي����ة  ل���ل���م���ن���ا����ص���ب 
واإجنازاتهم  اأنف�صهم  عن  التحدث 

وطموحاتهم.
ف��وز مدية  ع��ن  الت�صويت  واأ���ص��ف��ر 
رئي�س  مبن�صب  الطنيجي  �صيف 
ال�صارقة،  اأط��ف��ال  ���ص��ورى  جمل�س 
الزعابي  ���ص��ع��ي��د  م���ن ح��م��ي��د  وك���ل 

اإع��داد ومتكن كوادر  اإىل  ال�صارقة 
تغيري  اإح���داث  على  ق���ادرة  وطنية 
اإي���ج���اب���ي يف امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك من 
وتطوير  ال��ب��ّن��اء  ال��ت��ح��اور  خ���الل 

ت��رت��ك��ز على  ال��ت��ي  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ص��رتك بروح 

الفريق.
و�صباب  اأط���ف���ال  ����ص���ورى  وي���ه���دف 

الثقافة العامة والربملانية، واأ�ص�س 
واإيجاد  والق�صايا  االأفكار  مناق�صة 
مظلة  حت��ت  لها  املنا�صبة  احل��ل��ول 

ال�صورى.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

اأن جهود  العام ل�صرطة دبي،  القائد  اأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، اأثمرت عن خف�س عدد البالغات 
 ،2021 ع��ام  م��ع  باملقارنة   ،2022 ع��ام  خ��الل   63.2% بن�صبة  اجلنائية 
املا�صي،  العام  خ��الل   50% بن�صبة  املجهولة  املقلقة  اجل��رائ��م  يف  وانخفا�صاً 
االأمن  تعزيز  يف  ت�صهم  مبتكرة  م�صاريع   8 من  االنتهاء  على  االإدارة  تعمل  اإذ 

واالأمان يف االإمارة.
اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة  معاليه،  تفقد  خالل  ذلك،  جاء 
بح�صور  ال�صرطة،  ومراكز  العامة  ل��الإدارات  ال�صنوي  التفتي�س  برنامج  �صمن 
ل�صوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�صاعد  املن�صوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري  ال��ل��واء  �صعادة 
العامة  االإدارة  مدير  اجل��الف  �صامل  جمال  ال��ل��واء  و�صعادة  اجلنائي،  البحث 
�صعيد  العميد  والرقابة  االإدارة  ل�صوؤون  ونائبه  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
العيايل، ونائبه ل�صوؤون البحث والتحري العميد حممد اأهلي ومديري االإدارات 

الفرعية وكبار ال�صباط.
والتحري  البحث  رج��ال  دور  على  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  واأثنى 
يف مكافحة اجلرمية، وحد�صهم االأمني يف حل الكثري من الق�صايا الغام�صة، 
واإجنازاتهم على مدار العام 2022، وحر�صهم على تعزيز االأمن واالأمان يف 

االإمارة.
اإجنازات  اجلنائية حققت  واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة  اأن  واأك��د معاليه 
كبرية من خالل حر�صها على اخلروج مب�صاريع مبتكرة من �صاأنها احلد من 
اجلرمية، وخف�صها ب�صكل م�صتمر و�صنوي، اآخرها ا�صتحداث 8 م�صاريع اأمنية 
مبتكرة �صاهمت يف حتقيق املوؤ�صرات اال�صرتاتيجية للقيادة، وكان لها الف�صل يف 

�صبط الكثري من اخلارجن عن القانون.
حول  عر�س  اإىل  العليلي  �صيف  النقيب  من  االجتماع  خ��الل  معاليه  وا�صتمع 
اإجنازات ومبادرات االإدارات الفرعية، واأبرز التقارير والدرا�صات التي �صاهمت 

يف ال�صيطرة على بع�س الظواهر واإنهائها.
وا�صتمع معاليه اإىل �صرح حول االإجنازات واملبادرات وامل�صاريع االبتكارية الإدارة 
احلد من اجلرمية، باالإ�صافة اإىل اإح�صائيات االإدارة التي اأظهرت �صبط 422 
مطلوباً يف ق�صايا خمتلفة، والتعامل مع 782 مالحظة بالتعاون مع ال�صركاء 
من اجلهات احلكومية، اإىل جانب عر�س امل�صاريع االأمنية املبتكرة التي �صاهمت 
يف احلد من اجلرمية، واإج��راءات ما بعد اجلرمية وعدد من الدرا�صات للحد 
ونتائج  اال�صرتاتيجية  ال��ربام��ج  وامل��ف��ق��ودات  امل��ع��ث��ورات  اإدارة  وعر�صت  منها. 
معثوراتهم  �صخ�صاً   745 ت�صليم  يف  متثلت  والتي  اال�صرتاتيجية،  املوؤ�صرات 
خالل العام 2022، اإ�صافة اإىل اإطالق عدد من املبادرات التي متثلت يف مبادرة 
تكرمي  مبادرة  اللقطة، وحملة �صفر معثورات، ف�صاًل عن  قانون  ثقافة  ن�صر 
ت�صليمها  اأمانته وحر�صه على  امللتقط نظري  تكرمي  اإىل  يهدف  الذي  االأمانة 

للجهات املعنية، اإذ بلغ عدد املكرمن 14 �صخ�صاً.
امل�صتقبلية،  وم�صاريعها  االأداء  موؤ�صرات  ال�صياحية  ال�صرطة  اإدارة  وا�صتعر�صت 
حيث بلغ عدد املحا�صرات التوعوية للعاملن يف القطاع ال�صياحي 55 حما�صرة 

�صخ�صاً. باإجمايل م�صتفيدين بلغ 4085 
واطلع معاليه على موؤ�صرات االأداء والروؤية امل�صتقبلية اال�صت�صرافية للتدريب 
اجلنائي واالأن�صطة التدريبية الإدارة التدريب والتطوير اجلنائي، حيث قامت 
خالل  وحما�صرة  عمل  وور�صة  دورة  بن  تدريبي  برنامج   108 بعقد  االإدارة 
عام  خ��الل  وحما�صرة  عمل  وور���ص��ة  تدريبية  دورة   98 ب�  مقارنة   ،2022

.2021

•• دبي -وام:

اأم�س  دب��ي  اإك�صبو  مدينة  ا�صت�صافت 
الكبري  اال�صتعرا�صي  امل��وك��ب  االأول، 
�صعيدة" معلنة  �صينية جديدة  "�صنة 
مبنا�صبة  املدينة  اح��ت��ف��االت  ان��ط��الق 
ت�صتمر  وال��ت��ي  ال�صينية  ال�صنة  راأ����س 

حتى 28 يناير.
بعيد  احتفال  اأك��رب  املوكب  ه��ذا  ويعد 
ال�صن،  خ��ارج  ال�صينية  ال�صنة  راأ����س 
العام رقماً  ي�صتقطب هذا  اأن  ويتوقع 

قيا�صياً.
ح�صر املوكب معايل رمي بنت اإبراهيم 
الها�صمي، وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون 
ل�صلطة  التنفيذي  والرئي�س  ال��دويل 
اإك�������ص���ب���و دب������ي، وغ������او جينغ  م���دي���ن���ة 
والتعاون  ال��ت��ب��ادل  مكتب  ع��ام  م��دي��ر 
وال�صياحة  الثقافة  وزارة  يف  ال���دويل 
ييمينغ  ت�����ص��ان��غ  و����ص���ع���ادة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 
ال�صعبية  ال�����ص��ن  ج��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��ري 
�صيوهانغ،  و���ص��ع��ادة يل  ال��دول��ة  ل��دى 
ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة ال�صن  ال��ق��ن�����ص��ل 
املرزوقي  �صعيد  وحم��م��د  ال�����ص��ع��ب��ي��ة، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
"هال ال�صن"، ومنال البيات  ل�صركة 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
2020 دب��ي، وع��دد كبري من  اإك�صبو 

الزوار واجلالية ال�صينية.
عرو�س  ال�����ص��ي��ن��ي  امل����وك����ب  وت���خ���ل���ل 
كيلومرت   2 م�����ص��اف��ة  ع���ل���ى  ام����ت����دت 
اإك�صبو دبي منها عر�س  داخل مدينة 
ومركبات  التقليدية،  االأ���ص��د  رق�صة 
وغريها  اجل��دي��دة،  ال�صينية  الطاقة 
من العرو�س الرتاثية واملعا�صرة، ثم 
توجه احل�صور اإىل قبة �صاحة الو�صل 
مل�صاهدة عر�س فرقة "ما بانغ" والتي 
ال�صينية  ال��ق��وم��ي��ات  ث��ق��اف��ات  ت��دم��ج 

باملو�صيقى املعا�صرة.
واأع�������رب ����ص���ع���ادة ج���ان���غ ي��ي��م��ن��غ، عن 
اك�صبو  م��دي��ن��ة  با�صت�صافة  ���ص��ع��ادت��ه 
وا�صت�صافة  ال���ف���ري���د  ل��ل��ح��دث  دب����ي 
املغرتبن  ال�����ص��ي��ن��ي��ن  م���ن  االآالف 
ال���ق���ادم���ن م���ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول���ة 
باالإ�صافة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
ال�صينية  ال�������ص���رك���ات  م��وظ��ف��ي  اإىل 
للتعبري  وذل���ك  االم����ارات  يف  العاملة 
ال�صينية،  ال�صنة  براأ�س  �صعادتهم  عن 
م��ع��رب��اً ع���ن ام��ت��ن��ان��ه حل��ك��وم��ة دولة 
موؤكداً  دب���ي،  اإم���ارة  خا�صة  االإم����ارات 
2023 �صي�صهد ذروة جديدة  اأن عام 
ال�صينية  للعالقات  امل�صتوى  ورفيعة 

االماراتية.
لوكالة  ت�����ص��ري��ح  يف  ���ص��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
اختيار  اأن  اإىل  "وام"،  االإم���ارات  اأنباء 
الفعالية  ه���ذه  الإق���ام���ة  دب���ي  اك�����ص��ب��و 
دورها  واب��راز  ولتعزيز  اأهميتها  يربز 
مو�صحاً  ال�صيني،  ال�صعب  اإىل  املهم 
البلدين  ب��ن  ال��ط��ي��ب��ة  ال��ع��الق��ات  اأن 
اإىل  ت�صجع ال�صياح ال�صينين للقدوم 

اإطار  يف  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
الرتويج لل�صياحة الإمارة دبي، وذلك 
التي  االإعالمية  التغطية  خ��الل  من 

�صوف يتم بثها يف االإعالم ال�صيني.
وقالت منال البيات، الرئي�س التنفيذي 
دبي:   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  للم�صاركة 
اأن  وال�صن  االإمارات  من  لكٍل  "�صبق 
الدويل،  اإك�صبو  معر�س  ا�صت�صافتا 
وقدمت كل منهما جتربة ج�صدت روح 
احل����دث ال����دويل وق���درت���ه ع��ل��ى جمع 
بالقيم  وال��دول معاً لالحتفاء  النا�س 
الثقايف  والتنوع  امل�صرتكة  االإن�صانية 
والب�صري، وكما رحب اإك�صبو 2020 
دب���ي ب��امل�����ص��ارك��ن وال�����زوار م��ن جميع 
الثقافات  الح��ت�����ص��ان  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
وتعزيز التعاون، حتمل مدينة اإك�صبو 
اآفاق  اإىل  به  االإرث ومت�صي  دبي هذا 

جديدة".
�صيوهانغ،  يل  ���ص��ع��ادة  ق����ال  ب������دوره، 
اإك�صبو  مدينة  اإن  ال�صيني،  القن�صل 
راأ�س  عيد  وبريق  باأ�صواء  تاألقت  دبي 
الو�صل  ق��ب��ة  حت��ت  ال�صينية  ال�����ص��ن��ة 

ال�������زوار بحفل  ال���رائ���ع���ة، وا���ص��ت��م��ت��ع 
املو�صيقى  األ��وان  خا�س ي�صم خمتلف 
التقاليد  ب��ن  جمع  وال���ذي  ال�صعبية 
الفرقة  ب���دع���وة  م��ن��وه��اً  واحل����داث����ة، 
 Ma Bang Band املو�صيقية 
ب�����ص��ك��ل خ���ا����س واخ���ت���ي���اره���ا م���ن قبل 
ال�صينية،  وال�صياحة  الثقافة  وزارة 
ك���ب���رية يحبها  ف���رق���ة ���ص��ي��ن��ي��ة  وه����ي 
مئات املالين من ال�صينين، لتقدمي 
اجلالية  وم�����ص��ارك��ة  دب���ي،  يف  عر�صها 
باالحتفال  االإم��������ارات  يف  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
اجلديدة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  ب����راأ�����س 
ال�صن  بن  ال�صداقة  لتعزيز  واأي�صا 

واالإمارات العربية املتحدة.
اإك�����ص��ب��و دب���ي �صريكا  وت��ع��ت��رب م��دي��ن��ة 
"عام  ال��ك��ب��ري  للموكب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ا 
�صيني جديد �صعيد" الذي ت�صت�صيفه 
ال�صعبية  ال�����ص��ن  ج��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��ارة 
والقن�صلية  االإم���������ارات  دول�����ة  ل����دى 
ال�صعبية  ال�صن  جلمهورية  العامة 
يف دبي وهال بال�صن، بدعم من وزارة 

الثقافة وال�صياحة ال�صينية.

•• دبي-وام:

"مبادرات  موؤ�ص�صة  مظلة  االإمارات" حتت  "�صقيا  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  ناق�س 
لعام  املوؤ�ص�صة  خطط  اجتماعه  خ��الل  العاملية"،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
�صعيد حممد الطاير، رئي�س جمل�س االأمناء،  االجتماع معايل  وتراأ�س   .2023
بح�صور اأع�صاء املجل�س �صعادة فهد عبدالرحمن بن �صلطان، نائب االأمن العام 
لقطاع التنمية والتعاون الدويل، هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ونائب رئي�س 
املجل�س، و�صعادة الدكتور اأحمد على مراد، النائب امل�صارك للبحث العلمي، جامعة 

الرئي�س  نائب  احل��م��ادي،  �صلطان  ع��ارف  والدكتور  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
للرئي�س،  التنفيذي  النائب  لوتاه،  نا�صر  واملهند�س  خليفة،  جامعة  التنفيذي، 
قطاع االإنتاج الطاقة واملياه بهيئة كهرباء ومياه دبي، واملهند�س وليد بن �صلمان 
النائب التنفيذي للرئي�س، قطاع تطوير االأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه 
ملوؤ�ص�صة  بالوكالة  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي،  الكرمي  دبي، وال�صيد حممد عبد 

�صقيا االإمارات، وال�صيد حميد احلمادي، اأمن �صر املجل�س بالوكالة.
وقال معايل �صعيد حممد الطاير، رئي�س جمل�س االأمناء ملوؤ�ص�صة �صقيا االإمارات 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  وتوجيهات �صاحب  لروؤية  حتقيقا   "

لتعزيز  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
موؤ�ص�صة  واأه����داف  واملجتمعي،  والتنموي  االإن�����ص��اين  العمل  جم��ال  يف  اجل��ه��ود 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، التي تعمل موؤ�ص�صة �صقيا االإمارات 
حتت مظلتها، نعمل يف �صقيا االإمارات، على تر�صيخ مكانة االإمارات على خارطة 
الدول االأكر عطاًء حول العامل، من خالل تنفيذ امل�صروعات التنموية وتوفري 
املياه ال�صاحلة لل�صرب للمجتمعات التي تعاين ندرة وتلوث املياه، بالتعاون مع 
م�صاريع  من  امل�صتفيدين  عدد  ويزيد  وعاملياً،  حملياً  املعنية  واملنظمات  الهيئات 

موؤ�ص�صة �صقيا االإمارات عن 13.6 مليون م�صتفيد يف 37 دولة حول العامل".

الزيارات  ذل��ك  يف  مب��ا   ،2023 لعام  االإم����ارات  �صقيا  خطط  االجتماع  وناق�س 
مع  بالتن�صيق  اخلارجية،  االإغ��اث��ة  وحمالت  للم�صاريع،  والتفقدية  التطوعية 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية  هيئة الهالل االأحمر ، وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
ال��وع��ي حول  ال��ت��ط��رق اإىل احل��م��ل��ة االإع��الم��ي��ة لتعزيز  واالإن�����ص��ان��ي��ة.. ك��م��ا مت 
اأهمية توفري املياه للمجتمعات املحرومة، وحت�صريات �صقيا االإمارات حلملتها 
الرم�صانية ال�صنوية بالتعاون مع �صركة ماي دبي لتوزيع عبوات املياه، وكذلك 
التطبيق الذكي الذي اأطلقته املوؤ�ص�صة ويتيح للم�صتخدمن التعرف اإىل م�صاريع 

ومبادرات املوؤ�ص�صة.

•• اأبوظبي-وام: 

حتت  يقامان  اللذان   2023 ونافدك�س  اآيدك�س  معر�صا  ي�صت�صيف 
اآل نهيان رئي�س الدولة  رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
حفظه اهلل. اأكر من 15 جل�صة حوارية خالل الفرتة من 20 حتى 
مب�صاركة  وذلك  رئي�صية،  حماور   3 على  تركز   2023 فرباير   23
التقنيات  ملناق�صة  عاملين  بارزين  وخ��رباء  �صيا�صات  و�صناع  فكر  ق��ادة 

واحللول االأكر ابتكاًرا يف املجاالت الدفاعية.
وتنظم جمموعة اأدنيك الدورة ال�صاد�صة ع�صرة من معر�س وموؤمتر 
معر�س  م��ن  ال�صابعة  وال����دورة   ”2023 “اآيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع 
الدفاع واالأمن البحري “نافدك�س 2023”، يف الفرتة من 20 اإىل 

الدفاع. وزارة  مع  بالتعاون   2023 فرباير   24

الق�صايا  اأه��م  ال�صتعرا�س  مثالية  من�صة  احلوارية  اجلل�صات  وتوفر 
فيها  امل�����ص��ارك��ون  يناق�س  حيث  ال��ب��ح��ري،  وال��دف��اع  ال��دف��اع  بقطاعي 
واالأنظمة  اال�صطناعي  كالذكاء  احليوية،  املو�صوعات  من  جمموعة 
تلعب  باتت  والتي  النا�صئة،  والتقنيات  وال�صمولية،  التنوع  الذاتية، 
التنبوؤ  على  وال��ق��درة  ال��ق��رار،  �صنع  ودع���م  ال��ك��ف��اءة،  يف  رئي�صياً  دوراً 

باالحتياجات امل�صتقبلية.
التنفيذي ل�صركة كابيتال للفعاليات  الرئي�س  املن�صوري،  وقال �صعيد 
اجلل�صات  ه����ذه  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ت��ت��م��ا���ص��ى  اأدنيك:"  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
احلواريةالأول مرة �صمن هذا احلدث العاملي مع ا�صرتاتيجية اأدنيك 
يف توفريمن�صة لنقل وتعزيز املعرفة يف القطاعات الرئي�صية الواعدة، 
والكفاءات  ال��ق��درات  لتطوير  وامل��ع��ارف  واخل���ربات  تبادالالأفكار  عرب 
الوطنية ودعمدورها يف تعزيز تناف�صية ال�صناعات الدفاعية الوطنية 

على امل�صتوين املحلي والدويل. وقال العميد ركن حممد حمد الكعبي، 
رئي�س اللجنة املنظمة ملوؤمتر الدفاع الدويل امل�صاحب للمعر�صن.. “ 
ت�صكل اجلل�صات احلوارية التي تقام الأول مرة �صمن معر�صي اآيدك�س 
ب��رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�صمو رئ��ي�����س الدولة  ي��ق��ام��ان  ال��ل��ذي��ن  ون��اف��دك�����س 
”حفظه اهلل" اإ�صافة نوعية لهذا احلدث العاملي، ال �صيما واأنها ت�صاهم 
الرائدة  العاملية  املكانة  تر�صيخ  يف  ال��دويل  الدفاع  موؤمتر  جانب  اإىل 
لتبادل اخلربات،  عاملية  كمن�صة  لهما  امل�صاحب  واملوؤمتر  للمعر�صن 
والتجارب مع نخبة من قادة ال�صناعات الدفاعية على م�صتوى العامل، 
ال�صلة  ذات  الق�صايا  م��ن  جمموعة  ملناق�صة  حقيقية  فر�صة  وت��وف��ر 
املتقدمة، ولت�صليط ال�صوء على  بال�صناعات الدفاعية والتكنولوجيا 
قدرات دولة االمارات املتميزة يف القطاع، وجهودها يف حتديد م�صتقبل 

اأكر تطوراً لقطاع ال�صناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع.

العرو�س  م��ن  جمموعة  على  احل��واري��ة  اجلل�صات  اأج��ن��دة  وت�صتمل 
دعم  يف  املتقدمة  التقنيات  دور  ح��ول  تتمحور  ومقابالت  التقدميية 
التنظيمية يف  املرونة  زيادة  اأ�صرع عرب  ب�صكل  القرارات  اتخاذ  وتعزيز 
املرتبطة  الق�صايا  منها  جل�صات   5 تناق�س  حيث  الدفاعية،  املجاالت 
5 جل�صات اأخرى  يف الذكاء اال�صطناعي واالأنظمة الذاتية، وتتطرق 
اجلل�صات  ت�صلط  فيما  ال��دف��اع،  ق��ط��اع  يف  وال�صمولية  التنوع  ملفهوم 

املتبقية ال�صوء على التقنيات النا�صئة واأثرها على القطاع.
االأك����رب م��ن نوعهما  ون��اف��دك�����س احل��دث��ن  اآي��دك�����س  ومي��ّث��ل معر�صا 
مرور  م��ع  الآيدك�س  القادمة  ال���دورة  وتتزامن  ال��ع��امل،  م�صتوى  على 
كبار  املعر�صن  يف  ي�صارك  كما  املعر�س،  هذا  انطالق  على  عاماً   30
القادة وامل�صوؤولن و�صناع القرار وال��وزراء، اإىل جانب خرباء القطاع 

واملخت�صن من جميع دول العامل.

اآيدك�س ونافدك�س 2023 ي�ست�سيفان اأكرث من 15 جل�سة مب�ساركة قادة فكر و�سناع قرار بارزين يف العامل

جمل�س اأمناء موؤ�س�سة �سقيا االإمارات يناق�س خطط املوؤ�س�سة لعام 2023

حتريات �سرطة دبي حتقق 63.2 % انخفا�سًا يف عدد البالغات اجلنائية لعام 2022

مدينة اإك�سبو دبي ت�ست�سيف عر�س العام ال�سيني اجلديد

•• اأبوظبي -وام:

امل�صلمن  ح���ك���م���اء  جم��ل�����س  اأط����ل����ق 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ج����ورج تاون 
لتعريف  م���������ص����رتًك����ا  ب�����رن�����اجًم�����ا 
ط�����الب اجل���ام���ع���ات ب��ق��ي��م االأخ������وة 
ومن�صٍة  �صبكة  وتكوين  االإن�صانية، 
العامل  ح�����ول  ل���ل���ط���الب  دول���ي���ت���ن 
للنهو�س  اإبداعية  باأفكار  للم�صاركة 
بالت�صامن بن االأديان والثقافات يف 

املجتمعات.
اأبوظبي  وث���ي���ق���ة  م����ن  وان����ط����الًق����ا 
ال��ت��ي وقعها  االإن�����ص��ان��ي��ة؛  ل���الأخ���وة 
ف�صيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد 
ال�صريف،  االأزه������ر  ���ص��ي��خ  ال��ط��ي��ب، 
امل�صلمن،  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بابا  ف��رن�����ص��ي�����س  ال���ب���اب���ا  وق���دا����ص���ة 

 ،2019 عام  الكاثوليكية  الكني�صة 
العاملية  الطالبية  احل����وارات  متثل 

والكليات  اجلامعات  لطالب  فر�صًة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة مل���ن���اق�������ص���ة ال���ع���دي���د من 

املهمة  االإن�صانية  والقيم  الق�صايا 
يف حمادثات افرتا�صية تفاعلية مع 

نظرائهم حول العامل.
العاملية  احل������وارات  ت��ن��ع��ق��د  و����ص���وف 
االإن�صانية  االأخ���وة  ح��ول  الطالبية 
�صل�صلٍة  يف  االإجن���ل���ي���زي���ة  ب���ال���ل���غ���ة 
م��ن امل��ح��ادث��ات م���دة ك��ل م��ن��ه��ا 90 
الطالب  ف��ي��ه��ا  ُي���������ص����ارك  دق���ي���ق���ة، 
وثيقة  ب�صاأن  واآرائ��ه��م  انطباعاتهم 
االأخوة االإن�صانية، ويناق�صون اأهمية 
املحلية  �صياقاتهم  يف  الوثيقة  ه��ذه 
وجم��ت��م��ع��ات��ه��م االأك���ادمي���ي���ة داخ���ل 
جامعاتهم، كما �صُتتيح هذه النقا�صات 
حول  مًعا  التفكري  فر�صَة  للطالب 
العاملية  للتحديات  املمكنة  احل��ل��ول 
االإن�صانية؛  االأخ������وة  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
االجتماعية  امل�صاواة  وع��دم  كالفقر 

والعنف والتغرُيّ املناخي.
اإطار البناء  وياأتي هذا الربنامج يف 

العاملي  ال���ط���الب���ي  امل�����وؤمت�����ر  ع���ل���ى 
ال��ذي ُعقد  االأدي���ان؛  للت�صامن بن 
�صهر  يف  ج����ورج����ت����اون  ج���ام���ع���ة  يف 
مع  ب���ال���ت���ع���اون   2022 ���ص��ب��ت��م��رب 
جمل�س حكماء امل�صلمن. ومن املقرر 
احلواري  الربنامج  ه��ذا  ينطلق  اأن 
 2023 يف فرباير وينتهي يف مايو 

يف  مقيٍد  ط��ال��ب  الأي  ميكن  حيث  ؛ 
التعليم  موؤ�ص�صات  من  موؤ�ص�صة  اأي 

العايل التقدمي يف الربنامج.
االلتحاق  ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  وي�صتمر 
بربنامج احلوارات الطالبية العاملية 
ابتداًء  االإ���ص��الم��ي��ة،  االأخ�����وة  ح���ول 
املقبل؛  ف��رباي��ر   4 ال��ي��وم حتى  م��ن 

ال��دويل لالأخوة  اليوم  ال��ذي يوافق 
ملن  مفتوحة  وال���دع���وة  االإن�����ص��ان��ي��ة، 
ال��ط��الب للتقدمي عرب  ي��رغ��ب م��ن 

الرابط االإلكرتوين التايل:
h t t p s : / /
humanfraternitydialogues.

./georgetown.edu

جمل�س حكماء امل�سلمني وجامعة جورج تاون يطلقان برنامج 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اإ�صافة  امل�صتقبل"  "متحف  ���ص��ّم   
نوعية اإىل جمموعته من الروبوتات 
روبوت  خ��الل  من  املتقدمة  الذكية 
األ����ي����ف يعترب  ع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ح����ي����وان 
من������وذج������ا ل���ل���ج���ي���ل اجل������دي������د من 
الروبوتات املتطورة. ولدى الروبوت 
الذكاء  حلول  تدعمها  نوعية  مزايا 
اال�صطناعي، اإىل جانب قدرته على 
وامتالكه  االأب���ع���اد،  ثالثية  ال��روؤي��ة 
حركته.  �صال�صة  تعزز  مف�صال   17
اجلديد  الروبوت  ال��زوار  و�صي�صاهد 
الذي �صريّحب بهم يف اأروقة املتحف، 
ك���م���ا �����ص����ريون ط���ري���ق���ت���ه امل����رن����ة يف 
هند�صته  بف�صل  والتجول  التحرك 

الت�صميمية املتقدمة.
املدير  نائب  املن�صوري،  ماجد  وقال 
امل�صتقبل:  م��ت��ح��ف  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
اأح���دث  اجل���دي���د  ال���روب���وت  "ميثل 
الروبوتات  م��ن  ملجموعتنا  اإ���ص��اف��ة 

نقدمها  ال���ت���ي  وامل���ت���ط���ورة  ال��ذك��ي��ة 
متحف  "يتيح  واأ�صاف:  جلمهورنا. 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، م����ن خ�����الل ال����روب����وت 
اجل�����دي�����د وم�������ن ق���ب���ل���ه ال�����روب�����وت 
التعامل  فر�صة  للزائرين  "اأميكا"، 

م���ع روب���وت���ات مت��ت��ل��ك اأن��ظ��م��ة ذكاء 
تطوًرا  االأك���ر  ب��ن  م��ن  ا�صطناعي 
وتقدماً على م�صتوى العامل." ودعا 
زيارة  اإىل  اجلميع  املن�صوري  ماجد 
امل��ت��ح��ف وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال���روب���وت 

اجل�����دي�����د وخم���ت���ل���ف ال����روب����وت����ات 
االأخرى يف املتحف واأحدث التقنيات 
م�صتقبل  ت�صكيل  يف  �صت�صاهم  التي 
الذكاء  حلول  خ��الل  من  االإن�صانية 
واإن�صاء  ت�صميم  ومت  اال�صطناعي. 

الروبوت من قبل ال�صركة االأمريكية 
داينميك�س"،  "بو�صطن  ال����رائ����دة 
ثالثية  روؤي����ة  ال���روب���وت  وي�صتخدم 
للت�صاري�س  خريطة  لر�صم  االأب��ع��اد 
التوازن  وميكنه  ال��ع��وائ��ق.  وجت��ّن��ب 
ع��ل��ى اأر�����س غ��ري م�����ص��ت��وي��ة. وتوفر 
القدرة  للروبوت  االأ�صا�صية  البنية 
ع��ل��ى ���ص��ع��ود ال�����ص��المل وال��ت��ن��ق��ل يف 
ت�صميم  ومت  ال�����وع�����رة.  االأم�����اك�����ن 
بعدد  تتيح قيامه  الروبوت بطريقة 
متنوع من املهام. وهو ميتلك ب�صكل 
م�صتقل قدرات اال�صت�صعار ال�صناعية 
املتحف  وي�صم  ُبعد.  عن  والت�صغيل 
الروبوتات  اأح�����دث  م���ن  جم��م��وع��ة 
"اأميكا"  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���ت���ق���دم���ة 
الذكاء  خ��وارزم��ي��ات  ت�صتخدم  ال��ت��ي 
زوار  م����ع  ل��ل��ت��ف��اع��ل  اال����ص���ط���ن���اع���ي 
القهوة  ر  حم�صّ و"بوب"،  املتحف، 
والروبوتات  ال��روب��وت��ي��ة،  ال���ذراع  ذو 
املوجودة يف ردهة  الهجينة  الطائرة 

اال�صتقبال.

•• دبي-وام:

للموارد  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
الب�صرية احلكومية، "املا�صرتكال�س" 
االأول �صمن مبادرة "جاهز" مل�صتقبل 
اأطلقتها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��واه��ب 
2022؛  ال���ع���ام  اأواخ�������ر  احل���ك���وم���ة 
ب���ه���دف ت���ع���زي���ز ج���اه���زي���ة ال����ك����وادر 
احلكومة  يف  ال���وط���ن���ي���ة  وامل�����واه�����ب 
ومتكينهم  للم�صتقبل،  االحت���ادي���ة 
باملهارات اجلديدة املطلوبة لت�صميم 
امل�صتقبل واال�صتفادة من فر�صه، من 
خالل من�صة رقمية متكاملة ملهارات 
احلكومة  جاهزية  تدعم  امل�صتقبل، 

للم�صتقبل.
ال�صويدي  عبيد  ليلى  �صعادة  وقالت 
التي   - ب��االإن��اب��ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر 
اإن   - اجل���ل�������ص���ة  ب������دوره������ا  اأدارت 
االأول  االف���رتا����ص���ي  امل��ا���ص��رتك��ال���س 
الرقمي  "التحول  بعنوان  الذي جاء 
�صهد  الب�صري"،  االآم��ن..ال��ع��ن�����ص��ر 

ت���ف���اع���اًل الف����ت����اً م����ن ق���ب���ل ق����ي����ادات 
به  �صارك  االحتادية، حيث  احلكومة 
80 ق��ي��ادي��اً م��ن خمتلف  اأك����ر م��ن 
ال������������وزارات واجل�����ه�����ات االحت�����ادي�����ة، 
حممد  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  وا�صت�صاف 
الكويتي رئي�س االأمن ال�صيرباين يف 
حكومة دولة االإمارات رئي�س جمل�س 

االأمن ال�صيرباين.
خالل  �صتعقد  الهيئة  اأن  واأو���ص��ح��ت 
ال����ف����رتة امل���ق���ب���ل���ة و����ص���م���ن م����ب����ادرة 
يف  ما�صرتكال�س  �صل�صلة  "جاهز" 
والتخ�ص�صات  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف 

ال���ق���ي���ادي���ة يف احل���ك���وم���ة،  ل���ل���ف���ئ���ات 
م�صريًة اإىل اأن مبادرة "جاهز" التي 
مكتب  ب��ن  بال�صراكة  ت�صميمها  مت 
وامل�صتقبل،  احل���ك���وم���ي  ال���ت���ط���وي���ر 
الب�صرية  للموارد  االحتادية  والهيئة 
م�صاركة  رف��ع  يف  �صت�صهم  احلكومية 
االحتادية  ال���وزارات واجلهات  ك��وادر 
منوذج  ببناء  القيادة  روؤى  تنفيذ  يف 
حكومي م�صتقبلي رائد على م�صتوى 
واالإنتاجية  االأداء  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل، 
امل�صتقبلية  واجل���اه���زي���ة  وال���ك���ف���اءة 

لالمارات.

•• دبي -وام:

متوا�صلة  ج���ه���وداً  االإم�������ارات  ت��ب��ذل 
والتاريخي  الثقايف  امل���وروث  ل�صون 
من  اأ���ص��ي��اًل  ج���زءاً  باعتباره  للدولة 
الهوية الوطنية، وياأتي يف قلب هذا 
الغو�س  ومهنة  اللوؤلوؤ  الغني  االإرث 
ال��ت��ي م��ار���ص��ه��ا االأج������داد ع��ل��ى مدار 
���ص��ن��ن وع���ق���ودا ط��وي��ل��ة ح��ت��ى باتت 
االإماراتي  ال��ت��اري��خ  م��ن  مهماً  ج���زءاً 
و�صريان  ال��رزق  �صكلت م�صدر  كونها 
اكت�صاف  ق��ب��ل  االق��ت�����ص��ادي  احل���ي���اة 

النفط.
الثقافة،  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  وبغية 
املتاحف  م��ن  العديد  ال��دول��ة  �صيدت 
واأدوات  الطبيعي  ل��ل��وؤل��وؤ  املخ�ص�صة 
الغو�س، كما حتر�س على تخ�صي�س 
ال����ع����ام����ة،  م���ت���اح���ف���ه���ا  اأج����ن����ح����ة يف 
والرتاثية  الثقافية  ومهرجاناتها 
ل��ت��ع��ري��ف االأج���ي���ال اجل���دي���دة بهذه 

املهنة التاريخية.
يف  ����ص���ت���اء  "اأجمل  ح��م��ل��ة  وت���ع���ت���رب 
التي  الثالثة  ن�صختها  ع��رب  العامل" 
فر�صة  "موروثنا"،  ع��ن��وان  حت��م��ل 
متزايدة  اأع����داد  ال�صتقطاب  ف��ري��دة 
من  وال�صياح  املحلين  الزائرين  من 
ال��دول��ة، الطالعهم ع��ن كثب  خ���ارج 
عرب  قدمياً  اللوؤلوؤ  �صيد  مهنة  على 
اأو من  املتاحف والفعاليات املختلفة، 
خالل طرق ا�صتزراع املحار احلديثة 

الإنتاج الالآلئ.
اللوؤلوؤ  ج��زي��رة  اإىل  ال��رح��ل��ة  ومت��ث��ل 
للزائرين  مثالية  اأبوظبي فر�صة  يف 
الدولة،  خارج  من  وال�صياح  املحلين 
حكاية  م����ن  ج�����زء  اإىل  ل��ال���ص��ت��م��اع 

الغو�س، وتقاليد االآباء واالأجداد يف 
البحث عن املحار.

كما يتيح متحف اللوؤلوؤ يف مبنى بنك 
خور  على  الوطني"  دبي  "االإمارات 
اأن����در واأثمن  دب���ي ل����زواره م�����ص��اه��دة 
الغو�س،  واأدوات  الطبيعية  ال��الآل��ئ 
وك���ي���ف���ي���ة م���ع���رف���ة ج�������ودة ال����ل����وؤل����وؤ، 
وطريقة اختيار التجار �صفقاتهم يف 
الت�صدير  يتم  البعيد، وكيف  املا�صي 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال���ب���ع���ي���دة،  امل������دن  اإىل 
التعريف بكيفية التفريق بن اللوؤلوؤ 

الطبيعي وال�صناعي.
وميكن قراءة جزء من تاريخ الغو�س 
عرب زيارة متحف ال�صارقة البحري، 
اخل�صبية  ال�������ص���ف���ن  ي���ع���ر����س  ح���ي���ث 
البحار  ج����اب����ت  ال����ت����ي  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
الأغرا�س ال�صيد، والغو�س بحثاً عن 
التي كان  الالآلئ  اإىل  اإ�صافة  اللوؤلوؤ، 

اأعماق اخلليج  االأج��داد من  يجمعها 
ال��ع��رب��ي. ويف راأ�����س اخل��ي��م��ة، ميكن 
ا���ص��ت��ك�����ص��اف ت��اري��خ ���ص��ي��د ال��ل��وؤل��وؤ يف 
املنطقة لدى مزرعة الآلئ ال�صويدي، 
ال��رم�����س، ح��ي��ث يتعرف  م��ن��ط��ق��ة  يف 
التاريخية  االأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال�������زوار 
كثب،  ع��ن  ويّطلعون،  ال��ل��وؤل��وؤ  ل�صيد 
وزراعته  ال��ل��وؤل��وؤ  غوا�صي  حياة  على 

وعملية ح�صاده.
�صيد اللوؤلوؤ يروي ف�صوال غنية من 
تاريخ دولة االإمارات وق�صة تطورها 
اإن�صانية  لوحة  وير�صم  االقت�صادي، 
ل��ن��م��ط احل���ي���اة ال��ت��ي ع��ا���ص��ه��ا االآب����اء 
واالأجداد، ومنظومة القيم االأ�صيلة، 
والفعاليات  امل��ت��اح��ف  م��ن  يجعل  م��ا 
املوروث،  بهذه  بالتعريف  تعنى  التي 
"اأجمل  حملة  خ��الل  رئي�صية  وجهة 

�صتاء يف العامل".

تقاليد عريقة.
ق�صة �صيد اللوؤلوؤ التي مثلت لفرتة 
الأهل  اقت�صادي  ن�صاط  اأب��رز  طويلة 
الذاكرة  يف  حية  م��ازال��ت  االإم�����ارات، 
اخلليج  مياه  �صكلت  فقد  والتقاليد، 
ل�صيد  للغو�س  مثالية  بيئة  العربي 
اإذ كان حمار اللوؤلوؤ موجوداً  اللوؤلوؤ، 
تتيح  �صحلة  "مغا�صات"  يف  ب��ك��رة 
ل��ل��غ��وا���ص��ن ال���و����ص���ول اإل���ي���ه���ا دون 

احلاجة ال�صتخدام معدات التنف�س.
االأهم  ال�صخ�س  ه��و  ك��ان  ال��غ��وا���س، 
ال��غ��و���س وي��دع��م��ه فريق  على ق���ارب 
ل�صيد  الرئي�صي  املو�صم  وكان  كامل، 
ي�صمى  االإم��������ارات  دول�����ة  ال���ل���وؤل���وؤ يف 
بن  وميتد  الكبري«  »الغو�س  مو�صم 
مطلع يونيو و30 �صبتمرب، ويف هذه 
ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام وع��ل��ى ال��رغ��م من 
ا�صتداد درجة احل��رارة، كان الطق�س 

�صافياً وهادئاً بوجه عام، لذا توفرت 
الظروف املثالية للغو�س، اأما موا�صم 
ف��ت��ق��ع يف �صهري  ال�����ص��غ��ري  ال��غ��و���س 
اأك���ت���وب���ر ون���وف���م���رب، وت�����ص��ت��م��ر 30 

يوماً.
وكان يجري يف اليوم االأول من رحلة 
الغو�س، حفل وداع لطواقم الغو�س 
والبحارة واأع�صاء فرق الدعم يطلق 
"مغا�صات  ال����ه����ريات  ح���ف���ل  ع��ل��ي��ه 
ال�صاطئ،  على  يقام  وال��ذي  اللوؤلوؤ"، 
وت�صحبهم  ال��ط��واق��م  ت���غ���ادر  ح��ي��ث 
عند  لتوديعهم  واالأه���ايل  عائالتهم 
ال�صاطئ، ويعلن "ال�صردال" - قبطان 
االأ�صطول - ر�صمياً خالل احلفل بدء 

مو�صم الغو�س.
يف اليوم االأخ��ري من مو�صم الغو�س 
على  م��دف��ع  ط��ل��ق��ات  ُت�صمع  ال��ك��ب��ري، 
ال�������ص���اط���ئ الت����خ����اذ اال�����ص����ت����ع����دادات 

ال�������الزم�������ة ال�����ص����ت����ق����ب����ال ال����ب����ح����ارة 
فُتزين  الو�صيكة،  بعودتهم  احتفااًل 
ت�صمى  القما�س  م��ن  ب��اأع��الم  امل��ن��ازل 
وحُت�صر  "البنديرة"،  اأو  "البيارق" 
االأكالت املميزة، مبا يف ذلك احللوى 

والع�صائر واملك�صرات.
اللوؤلوؤ  ���ص��ي��د  ���ص��ف��ن  و����ص���ول  وع��ن��د 
طواقم  ا�صتقبال  يتم  ال�صاطئ،  اإىل 
باأهازيج  وغريهم  والبحارة  الغو�س 
الرتحيب، ثم يقوم البحارة باجلواب 
وكان  اخلا�صة،  اأهازيجهم  باإلقائهم 
ي�صل عدد طاقم العمل على ال�صفينة، 

�صخ�صاً. ح�صب حجمها، اإىل 30 

تاريخ غني.
متيزت رحالت الغو�س ل�صيد اللوؤلوؤ 
بدقة بالغة وبرتاتبية، وقائمة مهام 
تقوم على التخ�ص�س، فالنوخذة وهو 

الذي  ق��ائ��ده��ا  اأو  ال�صفينة  ���ص��اح��ب 
بالكامل  ال��ل��وؤل��وؤ  �صيد  عملية  ي��دي��ر 
يقوم  م��ن  وه��و  �صاحبها،  ع��ن  نيابة 
اأفراد  على  مو�صم  ك��ل  اأرب���اح  بتوزيع 
الطاقم، اأما "ال�صردال" فهو قبطان 
وقواربه  �صفنه  بجميع  االأ���ص��ط��ول 
ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب���خ���ربات وا����ص���ع���ة يف 
اأف�صل مواقع الهريات  البحر ويعلم 

اللوؤلوؤ". "مغا�صات 
املهام  رج�����ال  ال���غ���ّوا����ص���ون  وي��ع��ت��رب 
يومهم  ي��ق�����ص��ون  ح���ي���ث  ال�����ص��ع��ب��ة، 
يف ال��غ��و���س ال���ص��ت��خ��راج امل���ح���ار من 
ق���اع ال��ب��ح��ر يف ظ����روف خ��ط��رة، اأما 
احلبال  عن  امل�صوؤول  "ال�صيب" فهو 
الغوا�صن  الإن���������زال  امل�������ص���ت���خ���دم���ة 
�صحبهم  ث���م  وم����ن  امل���غ���ا����ص���ات،  اإىل 
اإ�صارة  اإر���ص��ال��ه��م  ع��ن��د  ال�����ص��ط��ح  اإىل 
بجاهزيتهم بذلك، كما كانت عملية 

�صبية  وه��م  "التّباب"  ت�صم  ال�صيد 
و14   10 ب���ن  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح 
ع��ام��اً، وع����ادًة م��ا ي��ك��ون��ون م��ن اأبناء 
ي��ق��وم��ون مب�صاعدة  ال��ط��اق��م،  اأف����راد 
كما  ال��غ��وا���س،  �صحب  يف  "ال�صيب" 

يتدرب بع�صهم على الغو�س.
وكان ي�صرتك يف العملية "الر�صيف" 
وهم االأوالد ال�صغار الذين يقومون 
للغوا�صن  والطعام  ال�صاي  بتقدمي 
اللوؤلوؤ،  حم���ار  ف��ل��ق  يف  وي�����ص��اع��دون 
وهو  "النهام"،  وج����ود  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال��ب��ح��ارة خالل  امل�����ص��وؤول ع��ن ت�صلية 
باإلقاء  ال��ب��ح��ر  ال��ط��وي��ل��ة يف  االأ���ص��ه��ر 

االأهازيج واالأ�صعار ب�صوته العذب.

اأدوات تراثية.
ال�صيد  رح��������الت  يف  ا����ص���ت���خ���دم���ت 
االأدوات  م����ن  م���ت���ن���وع���ة  جم���م���وع���ة 
اخل��ا���ص��ة ع��ل��ى م���ن ال�����ص��ف��ي��ن��ة، من 
اإناء  اأو  حقيبة  بينها "الدين" وهي 
الغوا�س  يعلقه  مت�صابك  ن�صيج  من 
حول رقبته ليجمع فيه حمار اللوؤلوؤ، 
وكذلك "الزبيل" وهو احلبل املت�صل 
يف  ال��غ��وا���س  وي��رب��ط��ه  الثقل  بحجر 
القاع  اإىل  ب�����ص��رع��ة  ليغط�س  ���ص��اق��ه 

والبقاء هناك ليجمع حمار اللوؤلوؤ.
"اليدا"  جن��د  اأي�����ص��اً،  االأدوات  وم��ن 
وه��������و احل�����ب�����ل ال����������ذي مي���������ص����ك به 
الغوا�س  ي�صتعد  عندما  "ال�صيب"، 
ال�صفينة، يحرك  اإىل �صطح  لل�صعود 
"ال�صيب"  فيقوم  ب��ق��وة،  احل��ب��ل  ه��ذا 
م�صبك  فهو  "الفطام"  اأم��ا  ب�صحبه، 
من  اأو  �صلحفاة  �صدفة  من  م�صنوع 
الغوا�س على  اخل��روف ي�صعه  عظم 

اأنفه ليمنع دخول املاء اإىل االأنف.

�سيد اللوؤلوؤ... �سفحات من بريق الذاكرة الوطنية حتيي تقاليد االأجداد

•• دبي-وام:

والعلوم  اآل مكتوم للطب  را�صد  بن  انطلقت يف جامعة حممد 
ال�صحية ور�س العمل اخلا�صة التي ت�صبق افتتاح املوؤمتر العاملي 
االأن��ف واالأذن واحلنجرة الذي �صيقام غدا يف مركز  جلمعيات 
 7000 نحو  مب�صاركة  اأي��ام   5 وي�صتمر  العاملي  التجاري  دب��ي 
طبيب متخ�ص�س من 180 دولة حول العامل. وقال الدكتور 
ح�صن طالب ا�صت�صاري ورئي�س ق�صم االأنف واالأذن واحلنجرة 
يف م�صت�صفى دبي امل�صرف على ور�س العمل.. اإن عدد امل�صاركن 
واالأجنبية  العربية  ال��دول  20 طبيبا من خمتلف  الور�صة  يف 
عمليات  على  االأط��ب��اء  لتدريب  عاملين  اأط��ب��اء   8 اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال��ق��وق��ع��ة وت��ب��دي��ل ت�صلب  ال��و���ص��ط��ى وزراع����ة  ال��ت��ه��اب��ات االذن 

عظمة الركاب م�صريا اإىل اأن امل�صاركن يف الور�صة �صيح�صلون 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  م��ن  املعتمدة  ال�����ص��اع��ات  م��ن  ع��دد  على 
االأطباء  جتديد  عند  املطلوبة  بدبي  ال�صحة  وهيئة  املجتمع 
ور�صة  تنظيم  اليوم  �صيتم  اأن��ه  واأ���ص��اف  املهنة.  م��زاول��ة  رخ�س 
اأحدث  باإ�صتخدام  اجلمجمة  وق��اع  الو�صطى  االأذن  ح��ول  عمل 
اأجهزة املناظري واملالحة اجلراحية والتي �صت�صتمر يومن يف 
جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية مب�صاركة 20 
طبيبا. واأو�صح اأنه �صيتم عقب اختتام فعاليات املوؤمتر تنظيم 
ور�صة عمل اأخرى حول انقطاع التنف�س وال�صخري واجلراحات 
حية  عمليات  اإىل  عمليات  اىل  اإ�صافة  والوظيفية  التجميلية 
نقلها  اأطباء عاملين و�صيتم  �صيتم اجراوؤها من قبل  ومبا�صرة 
م��ب��ا���ص��رة م��ن غ���رف ال��ع��ل��م��ي��ات ل��ل��م�����ص��ارك��ن ب��ه��دف اك�صابهم 

الرئي�صية  االأه����داف  م��ع  متا�صيا  العاملية  وامل��ه��ارات  اخل���ربات 
العاملية  اخل���ربات  واك�صابهم  االأط��ب��اء  ت��دري��ب  وه��ي  للموؤمتر 
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بدال من ال�صفر للخارج للتدريب. 
من جانبه اأكد الدكتور ح�صن عبد الرحمن الرند وكيل وزارة 
�صعبة  رئي�س  العامة  لل�صحة  امل�صاعد  املجتمع  ووقاية  ال�صحة 
االإمارات لالأنف واالأذن واحلنجرة رئي�س املوؤمتر اكتمال كافة 
والذي  املوؤمتر  يف  امل�صاركن  االأط��ب��اء  الإ�صتقبال  االإ�صتعدادات 
املوؤمتر  ه��ذا  " �صيكون  وق��ال  االإم����ارات.  االأوىل يف  للمرة  يقام 
االأن��ف واالأذن واحلنجرة  اأك��رب واأجن��ح موؤمترات جمعيات  من 
الذي  االأم���ر  التنظيم  اأو  احل�صور  ناحية  م��ن  ���ص��واء  ال�صابقة 
�صيعك�س قدرات االإمارات واالإمكانيات الهائلة التي متتلكها دبي 

الإ�صت�صافة مثل هذه االأحداث العلمية الطبية الكربى".

انطالق ور�س العمل اخلا�سة باملوؤمتر العاملي لالأنف واالأذن احلنجرة بدبي

»متحف امل�ستقبل« يقدم جلمهوره روبوتًا متقدمًا جديدًا 
ويدعو اجلمهور للم�ساركة بت�سمية اأحدث الروبوتات لديه

االحتادية للموارد الب�سرية تعقد املا�سرتكال�س االأول 
�سمن مبادرة )جاهز( مل�ستقبل املواهب احلكومية
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اأخبـار الإمـارات

وما زال جناح م�سر كنانة اهلل بالقرية العاملية يحكي حكاياته ... )5(
•• دبي-�شمري ال�شعدي:

ال�صابقة  االأرب��ع��ة  االأج���زاء  كتابة  بعد 
ي�����ص��ع��ف��ه��م احلظ  وج������دت مم����ن مل 
معرو�صاتهم  وع���ن  ع��ن��ه��م  ب��ال��ك��ت��اب��ة 
وعر�س  مب��ق��اب��ل��ت��ه��م  ي��ط��ال��ب��ون��ن��ي 
فتح  م��ن  ب��د  ال  ك���ان  ل���ذا  منتجاتهم، 
رغباتهم  لتلبية  اخلام�س  اجلزء  هذا 
ليحكوا  وامل��ج��ال  الفر�صة  واإع��ط��ائ��م 

حكايامت وحكايات معرو�صاتهم.
ال�صربيني  حم���م���ود  م���ع  ال���ب���داي���ة   -
تختلف  فمعرو�صاته  ج��ودة..  واأحمد 
ال��ب��اق��ن جلالليب  ع���ن م��ع��رو���ص��ات 
اأدوات  ك��ردا���ص��ة ف��ه��و ي��ع��ر���س وي��ب��ي��ع 
ال�صيوف  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��ه��اق��ت  م��ن��زل��ي��ة 
يكتب  اأن  ت�صتحق  بكثافة  وي�صرتونها 
ي��ع��ر���س وي��ب��ي��ع االأواين  اإن����ه  ع��ن��ه��ا.. 
ال�صنع  امل�����ص��ري��ة  امل��ع��دن��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة 
واخل��ام��ة وال��ت��ي تتنوع م��ا ب��ن اأطقم 
واللبانات،  وال��ق��الي��ات  الطبخ  ق���دور 
ع�صرين  م��ن  ب��اأك��ر  ال��ك��ي��ك  واأواين 
واأباريق  ال��ف��رن  و���ص��واين  ت�صميما، 
وامل�صايف  ال���ق���ه���وة  ورك�������وات  ال�������ص���اي 
االأواين  واأي���������ص����ا  وال�����ك�����������ص�����روالت، 
مثل  امل�صري  الفخار  م��ن  امل�صنوعة 
اأواين املحا�صي والطواجن والطاجن 
والقهوة  ال�����ص��اي  واأب����اري����ق  امل��غ��رب��ي 
ي�صارك  وه����و  وامل�����ق�����ايل..  وامل����اج����ات 
الثامنة  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف 
فيها  ي�����ص��ارك  و�صيظل  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
اإق���ب���اال كبريا  م��ع��رو���ص��ات��ه جت��د  الأن 
ال���ق���ري���ة وم�����ن معظم  م����ن ����ص���ي���وف 
دائمن  زب���ائ���ن  ل���ه  واأن  اجل��ن�����ص��ي��ات 
ليقتنوا  م��و���ص��م  ك���ل  ال��ي��ه يف  ي���اأت���ون 
اإح��ت��ي��اج��ات��ه��م م��ن م��ع��رو���ص��ات��ه وهذا 
ما ي�صجعه على امل�صاركة يف كل مو�صم 

للقرية العاملية.
- ال���ط���ي���ب اأالأ��������ص�������واين.. م����ن اإدف�����و 
اأ�صوان  اأ�صوان يعر�س ويبيع منتجات 

ال��ف��رع��ون��ي��ة وامل�����ص��ن��وع��ة ي���دوي���ا يف 
متاثيل  من��اذج  مثل  باأ�صوان..  ور�صته 
خمتلفة..  ب����اأح����ج����ام  ل���ل���م�������ص���اه���ري 
الفرعونية  وال���ت���م���اث���ي���ل  وال���ت���ح���ف 
مب��ق��ا���ص��ات خم��ت��ل��ف��ة.. وق����دور الفول 
النحا�صية ال�صغرية ةاال�صربتيات بكل 
مقا�صاتها.. وال�صواين اخل�صب والعلب 
بال�صدف..  املطعمة  ال��رد  وط���اوالت 
واللب�س  الرتاثية  امل�صرية  واملالب�س 
يف  ي�صارك  وهو  وغريها..  ال�صعيدي 
امل�صري  ال��ع��امل��ي��ة يف اجل��ن��اح  ال��ق��ري��ة 
و�صيظل  التوايل  على  التا�صعة  لل�صنة 
ي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا ك���ل ع����ام ح��ر���ص��ا على 
اإر���ص��اء زبائنه ال��ذي��ن ي��اأت��ون اإل��ي��ه يف 
كل دورة.. والأن��ه يحب كل ما تقدمه 
القرية العاملية للعار�صن ول�صيوفها 
اأ���ص��ي��اء رائ���ع���ة وج��م��ي��ل��ة.. واإنها  م���ن 
عاملية  دول  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت 

كثرية بها. 
�����ص����رف.. م���ن حم���ل �صايف  - ���ص��ف��اء 
العاملية  ال��ق��ري��ة  يف  ت�����ص��ارك  ح��ج��اب، 
منتجات  وتبيع  تعر�س  بدايتها،  منذ 
تخ�س املراأة فقط مثل كل ما يخ�س 
و�صجاجيد  واإ����ص���داالت  امل����راأة  ح��ج��اب 
واالإي�صاربات  وال���ط���رح���ات  ال�����ص��الة 
وال���������ص����راب����ات واالأك������م������ام وال����رتب����ان 

اخلا�س بغطاء الراأ�س والعبايات وكل 
امل��الب�����س واالإك�����ص�����ص��وارات ال��ت��ي تلزم 

املراأة املحجبة.
- حممد اأبو �صتة.. من حمل �صحراء، 
ي�صارك يف القرية العاملية منذ �صنوات 
خان  منتجات  ويبيع  يعر�س  عديدة، 
كبرية  ال��ربدي  لوحات  مثل  اخلليلي 
بر�صومات  تتزين  احلجم  ومتو�صطة 
قبطية  ���ص��ور  اأو  خمتلفة  ف��رع��ون��ي��ة 
عليهما  ال����ع����ذراء  وم�����رمي  ل��ل��م�����ص��ي��ح 
ال�����ص��الم وم���ائ���دة ال��ع�����ص��اء االأخ����ري اأو 
الرد  طاوالت  ويعر�س  قراآنية،  اآيات 
فرعوين،  ب�صكل  باأحجار  وال�صطرجن 
ومناذج م�صغرة لالأهرامات ومتاثيل 
ومتاثيل  خمتلفة  باأحجام  فرعونية 
�صغرية لقادة الطرب والغناء ومتاثيل 
جت�صد فناين ال�صينما وامل�صرح واالأدب 
الواقع امل�صري،  امل�صري واأخ��رى من 
امل�صرية  وال���ع�������ص���ي  وال���ط���راب���ي�������س 
وال�صواين اخل�صبية ال�صغرية املزينة 
القهوة  واأط��ق��م  امل�صرية،  ب��ال��ع��ب��ارات 
املزينة ب�صور فناين م�صر و�صخ�صيات 
فرعونية و�صواين بزخارف اإ�صالمية 
ال�صكل  وم���ن���ه���ا  االأح�����ج�����ام  م���ت���ع���ددة 

امل�صد�س واملربع وامل�صتطيل.
الفايد  �صركة  من  الفايد..  �صريف   -

القرية  يف  ي�������ص���ارك  ل���ل���م���ف���رو����ص���ات، 
ويبيع  يعر�س  االأوىل،  للمرة  العاملية 
امل�صرية،  امل��ف��رو���ص��ات  اأن����واع  خمتلف 
بن  ما  تتنوع  معرو�صاته  اأن  ويقول 
املعي�صة،  وغ���رف  ال�����ص��ال��ون��ات  اأط��ق��م 
وغرف النوم بكل حمتوياتها، وغرف 
االأنتيك،  وق��ط��ع  والبوفيها  ال��ط��ع��ام 
الت�صمامي  م��ت��ع��ددة  وال��ك��ون�����ص��والت 
خمتلفة،  واأط�����ر  مب��ق��ا���ص��ات  مب���راه���ا 
وطاوالت اخلدمة والتقدمي واالأركان 
ل��ل�����ص��ال��ون��ات، وغ�����رف امل���ك���ات���ب بكل 
النحا�صية  واالأك�����ص�����ص��وارات  ل��وازم��ه��ا، 
كال�صاعات  امل���خ���ت���ل���ف���ة  ب����اأن����واع����ه����ا 
وال�صمعدانات، وفتارين غرف الطعام 
ال�صركة  اأن  ويقول  العر�س،  وفتارين 
م�����ص��ت��ع��دة ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع م���ن يرغب 
ما  على  العاملية  القرية  �صيوف  م��ن 
واالأث���اث  امل��ف��رو���ص��ات  م��ن  يحتاجونه 
وم�صانعهم  ور�صهم  يف  الت�صنيع  ومي 

مب�صر ثم توريدها للعمالء.
- خ����ال����د ح����م����زة وه�������ص���ام حم���م���د.. 
احلمامات  اأرواب  ويبيعان  يعر�صان 
واألوانها..  ومقا�صاتها  اأن��واع��ه��ا  بكل 
واأغطية  احل��م��ام  وب�صاكري  وال��ف��وط 
الراأ�س للحمام واأطقم اأر�صيات احلمام  
ت�صميماتها  بكل  ال�صراير  وم��ف��ار���س 

بت�صميماتها  وال��ك��وف��ريت��ات  واأل��وان��ه 
امل�صرية ال�صعبية.. ي�صارك يف القرية 
العاملية للمرة العا�صرة و�صيظل ت�صارك 
فيها الأنه اأحبها.. ويقوالن ان جميع 
معرو�صاته م�صنوعة يف م�صانعهم يف 
امل�صهور  امل�صري  القطن  وم��ن  م�صر 
ومب�صاركة  م��درب��ة  م�صرية  وب��اأي��دي 
�صباب متعلمن على درجة عالية من 
اخلربة.. ويف كل م�صاركة لهما يكون 
هناك دائما اجلديد الن لهما زبائهما 

ومغرمون باأذواق وجودة منتجاته.
ي�صتخدم  ال�����ذي  ����ص���ام���ي..  ب�����ص��ام   -
بع�س  يتجهيز  يف  ال�صاخنة  ال��رم��ال 
الرتكية  ال��ق��ه��وت  م��ث��ل  امل�������ص���روب���ات 
البندق  وق��ه��وة  الفرن�صية  وال��ق��ه��وة 
الك�صري  ال�����ص��اي  ةاأي�������ص���ا  وغ���ريه���ا، 
امل�صري وال�صاي العادي، ويبيع اأي�صا 

واملياه املعدنية. 
- كافترييا فرغلي التي وتقدم وتبيع 
املتوافدين  العاملية  القرية  ل�صيوف 
الع�صائر  اأن���واع  كل  م�صر  جناح  على 
املثلجة مثل املاجنو والرمان والفراولة 
امل�صروبات  اأنواع  واجلزر غريها، وكل 

كل  وك��ذل��ك  املعدنية،  وامل��ي��اه  الغازية 
اأنواع امل�صروبات ال�صاخنة مثل ال�صاي 
والكاكاو  والين�صون  واحللبة  والقهوة 
والقرفة وال�صحلب امل�صري وغريها، 
الفكائر  م��ن  العديد  بتقدمي  وت��ق��وم 
اخلفيفة  وامل��اأك��والت  وال�صاندوت�صات 

وقطع الفاكهة.
امل�صرية  االأه��������رام  ف���رق���ة  اأخ������ريا   -
خم�س  ي��ق��دم  ال��ت��ي  ال�صعبية  للفنون 
احلناح،  م�صرح  على  يوميا  ع��رو���س 
ال�صعبي  الفن  يف  متمر�صة  فرقة  هي 
امل�����ص��ري ب��ك��ل اأن���واع���ه ب��ق��ي��ادة الفنان 
الفدير حممدي فتحي لتوؤدي وتقدم 
الرتاث  من  م�صتوحاة  رائعة  لوحات 
حمافظات  م����ن  ال�����ص��ع��ب��ي  امل�������ص���ري 
مطروح  مر�صى  من  املحرو�صة  م�صر 
العاملية  القرية  اأ�صوان وهنا يف  وحتى 
ال�����ص��ي��وف مب���ا تقدمه  ت��ب��ه��ر  ب���دب���ي 
م��ن ف��ن م�����ص��ري اأ���ص��ي��ل ع��ل��ى م�صرح 
اجلناح وعلى م�صرح القرية الرئي�صي، 
ي��ق��دم��ه �صبعة من  ال����ذي  ال��ف��ن  ه���ذا 
الفنانات والفنانن املتمكنن والذين 
ي��ق��دم��ون ال��ل��وح��ات ب��ط��ري��ق��ة مميزة 

ال�صيوف  وت�����ص��ف��ي��ق  اإع����ج����اب  ت���ن���ال 
حما�س  ي��ل��ه��ب  ت�صفيق  امل�����ص��اه��دي��ن، 
واإبهارا،  ع��ط��اءا  ف���ي���زدادوا  ال��ف��ن��ان��ن 
ويقومون جميعهم بت�صوير وت�صجيل 
هذه اللوحات على هواتفهم اخلا�صة، 
وه����وؤالء ال��ف��ن��ان��ن ه��م ال��ف��ن��ان��ة غادة 
خمي�س،  ي�������ارا  وال���ق���ن���ان���ة  ح����اف����ظ، 
وال��ف��ن��ان��ة اآي���ة ع����ادل، وال��ف��ن��ان اأحمد 
التنورة،  ل��وح��ة  ي��ق��دم  ال���ذي  ال�صعيد 
والفنان  ال�����ص��ي��د،  حم��م��د  وال���ف���ن���ان 
ن���ور ال��دي��ن حم��م��د، وال��ف��ن��ان حممد 
ال�صرباوي عازف املزمار البلدي الذي 
ورث فن العزف على املزمار من جده 
ووالده اللذان كانا عازفان وي�صنعان 

املزامري البلدي.. 
 وتقدم الفرقة ت�صع لوحلت فنية من 
خ���الل ع��رو���ص��ا ي��وم��ي��ة ع��ل��ى امل�صرح، 
يف  معا  اأع�صاءها  ك��ل  يت�صارك  فرقة 
اجلميلة  اجلماعية  اللوحات  تقدمي 
التالية ويوؤدونها بكل مهارة وحرفية 
وب�صورة  رائعة  فنية  وحرفية  واإبهار 
مم���ي���زة ت��ث��ب��ت مت��ك��ن��ه��م م���ن تقدمي 
ال�صعبية  امل�صرية  ال��ف��ن��ون  اأن����واع  ك��ل 

االأ�صواين  لوحة  يقدمون  العريقة.. 
الزى  ومت��ث��ل  اأ���ص��وان  م��ن  امل�صتوحاة 
اخل���ا����س ب��ال��ن��وب��ي��ن وط��ري��ق��ت��ه��م يف 
بهم..  اخل���ا����س  ال��ف��ول��ك��ل��ور  ت���ق���دمي 
من  امل�����ص��ت��وح��اة  ال�صم�صمية  ول��وح��ة 
وتعترب  ال���ق���ن���اة  وم������دن  ب���ور����ص���ع���ي���د 
ف��ل��وك��ل��ور ق���وي مل��ن��ط��ق��ة ال��ق��ن��اة التي 
املنا�صبات  ك��ل  يف  وت��ق��دم  بها  يتغنون 
الغزالة  ولوحة  واخلا�صة..  الر�صمية 
ال�صعبي  الفن  من  امل�صتوحاة  الرايقة 
ال�صعيدي  الع�صا  ولوحة  امل�صري..  
م�صر  ب�صعيد  �صوهاج  من  امل�صتوحاة 
والرجولة  ال�صجاعة  م��ن  ع��ن  ت��ع��رب 
ال�صعيدي  االآداء  ط��ري��ق��ة  وت���ق���دم 
يختلف  وال��ذي  ال�صعيدي  للفولكلور 
م�����ن حم���اف���ظ���ة الأخ���������رى واالأزي����������اء 
والن�صائية  ال��رج��ال��ي��ة  ال�����ص��ع��ي��دي��ة 
وتقدم اأي�صا لعبة التحطيب املنت�صرة 
اأداءه��ا.. ولوحة  يف ال�صعيد وطريقة 
م���ن حمافظة  امل�����ص��ت��وح��اة  ال���ب���دوي���ة 
مر�صى مطروح وتبن طريقة رق�صهم 
املتاأثر بالرق�س الليبي القريبة منهم 
واأزيائهم  معي�صتهم  طريقة  واأي�����ص��ا 
ممار�صتهم  ع���ن���د  ي���رت���دون���ه���ا  ال���ت���ي 
�صميدة  ولوحة  ال�صعبي..  للفلوكلور 
وحممدين امل�صتوحاة من قنا ب�صعيد 
م�صر..  واأخريا لوحة التنورة اللوحة 
من  وامل�صتوحاة  امل�صهورة  الروحانية 
وهيلوحة  وال�����ص��وف��ي��ن  ال�����ص��وف��ي��ة 
ال���ع���دي���د من  م���ع���روف���ة وت���������وؤدى يف 
وهي  وتركيا  م�صر  واأ�صهرها  ال��دول 
رق�صة تعرب عن التحلق نحو لل�صماء 
ويقدمها الفنان املتميز واملتمكن من 
الفنان  ال�صعبة  اللوحة  ل��ه��ذه  اأداءه 
تختلف  اللوحة  وه��ذه  ال�صعيد  اأحمد 
اأداءه������ا م���ن دول����ة الأخ�����رى ولكن  يف 
التي  م�����ص��ر  يف  ه���و  االأج���م���ل  االأداء 
ط��ورت��ه��ا واأخ��رج��ت��ه��ا يف ���ص��ورة فنية 

رائعة مبهرة.

•• اأبوظبي –الفجر:

وتر�صيخاً  املجتمعي،  لدورها  تعزيزاً 
ل�صبل التوا�صل والدعم لكافة �صرائح 
املجتمع، تنظم بلدية مدينة اأبوظبي، 
من خالل مركز بلدية املدينة، فعالية 
�صاطئ  على  البالزا  �صاحة  يف  ال�صوق 
كورني�س اأبوظبي العام، خالل الفرتة 
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نادي  الن�صائي،  االحت��اد  مع  بالتعاون 
العامة  ال���ق���ي���ادة  االإم�����������ارات،  ت������راث 
اأبوظبي، عدد من اجلاليات،  ل�صرطة 
م�صت�صفى رمي اأبوظبي ، مزارع العن، 

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين.
وجهات  خ��ل��ق  اإىل  الفعالية  وت��ه��دف 
تنا�صب  مو�صمية  جمتمعية  ترفيهية 
دعم  يف  وت�صاهم  العائلة،  اأف��راد  كافة 

وت�صجيع اأ�صحاب امل�صاريع من ال�صباب 
منتجاتهم  ل��ع��ر���س  املنتجة  واالأ����ص���ر 

اأم�������ام اجل���م���ه���ور، ح���ي���ث ي�������ص���ارك يف 
منتجة  اأ�����ص����رة   20 ن��ح��و  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

م�����ص��اري��ع �صغرية  اأ���ص��ح��اب  و���ص��ب��اب 
ومتو�صطة. وتت�صمن الفعالية الكثري 

وم�صابقات  الرتفيهية  الفقرات  م��ن 
االأعمار،  ك��اف��ة  تنا�صب  ال��ت��ي  امل�����ص��رح 

املو�صيقية،  ال����ف����رق  ع����رو�����س  م���ث���ل 
وعرو�س الفرقة املو�صيقية الع�صكرية 

وعرو�س اخليالة، وعرو�س ال�صيارات 
ال���ك���ال����ص���ي���ك���ي���ة، وع�����رو������س ال���ك���الب 

العزف  ع��رو���س  وك��ذل��ك  البولي�صية، 
الفرق  وا�صتعرا�صات  العود،  اآل��ة  على 
الفلكلورية لعدد من اأندية اجلاليات 
من  ال��ع��دي��د  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  املقيمة، 
الت�صكيل  م���ث���ل:  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال����ور�����س 
بالطن، وامل�صغوالت اليدوية، والر�صم 

على املالب�س، و�صناعة ال�صموع. 
ك��م��ا ي�����ص��ت��م��ت��ع اجل���م���ه���ور ب���ع���دد من 
التي  ال�صعبية  الفلكلورية  العرو�س 
متثل ح�صارة وت��راث بلدان عدد من 
الدولة  اأر���س  على  املقيمة  اجلاليات 
امل�صري،  ال���ن���ادي  م���ن:  ك���ل  ي��ق��دم��ه��ا 
والنادي االجتماعي ال�صوداين، ونادي 
ال�صداقة االإماراتي- الكوري، وم�صرح 
ع��ي��ال زاي���د ل��ل��ف��ن��ون، وامل��ق��ر الهندي 
ال�صداقة  ونادي  االجتماعي،  الثقايف 

االإماراتي- الفل�صطيني.

•• ال�شارقة-وام: 

اأكدت �صعادة منال عطايا مدير عام هيئة ال�صارقة للمتاحف اأن املتاحف يف االإمارات ، وال 
�صيما يف ال�صارقة عملت كقنوات رئي�صية للدبلوما�صية الثقافية وكجزء من ا�صرتاتيجية 
التعليمية  والربامج  الفنية  فاملعار�س  اخلارجية،  العالقات  لتعزيز  الناعمة  للقوة  اأكرب 
للثقافات  وتقديرهم  النا�س  فهم  تعزيز  يف  اأ�صهمت  وامل��ن�����ص��ورات  النقا�صية  واجلل�صات 
على  ال�صوء  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  عام  مدير  عطايا  منال  �صعادة  و�صلطت  االأخ��رى. 
دور املتاحف يف تعزيز الدبلوما�صية الثقافية، وتر�صيخ لغة احلوار بن الثقافات واالأديان 
وذلك خالل حما�صرة افرتا�صية مت تنظيمها يف معهد اآلربايت التابع لكلية ويل�صلي يف 

الواليات املتحدة االأمريكية.
اإن املتاحف يف االإمارات عبارة عن م�صاحات للحوارات الثقافية املفتوحة وللتعلم  وقالت 

وتغذي  الفكرية،  االختالفات  جتاوز  على  ت�صاعد  مدنية  مراكز  باعتبارها  واال�صتف�صار، 
تلعب  كما  االإيجابية،  وامل�صاركة  االجتماعي  التما�صك  على  عام  ب�صكل  وت�صجع  التفاهم 
دوراً حيوياً يف متكن ال�صباب لتاأ�صي�س عقلية عاملية توؤهلهم للتحول اىل �صفراء ثقافين 
لبلدانهم حيث تزودهم باالأدوات الالزمة لتطوير فهم اأعمق للتنوع، الذي ي�صكل مهارة 

اأ�صا�صية و�صرورية لالزدهار يف بيئة العوملة احلالية“.
الفن  عالقة  م��ا  الناعمة:  "القوة  بعنوان  تقدميي  عر�س  خ��الل  م��ن  عطايا  وخاطبت 
يف  التخ�ص�صات  خمتلف  م��ن  وال��زم��الء  ال��ط��الب  م��ن  ع���دداً  الدولية؟"  بالدبلوما�صية 
الكلية، متحدثة عن جهود االإمارات يف تعزيز العالقات مع دول العامل عرب الدبلوما�صية 
الثقافية، وما متخ�س عنه من حتقيق الدولة املرتبة االأوىل اإقليمياً والعا�صرة عاملياً يف 

قوة ”التاأثري“ وفق موؤ�صر القوة الناعمة العاملي للعام 2022 .
واأو�صحت اأن الفن باعتباره مراآة لالإن�صانية وتوثيًقا مرئًيا للحياة االجتماعية وال�صيا�صية 

لالأمم، ي�صاعد املجتمعات على فهم اأنف�صهم وفهم االآخرين ، باالإ�صافة اىل دوره يف تعزيز 
املتاحف وجمموعاتها ومقتنياتها كقنوات  اأهمية  الت�صامح والتعاطف، م�صددة على  قيم 
ال�صتك�صاف واإظهار الروابط التاريخية العميقة بن املنطقة ودول العامل االأخرى والتي 

ميكن تتبعها ب�صهولة عرب قرون عديدة.
جاء حديث عطايا كجزء من برنامج مكثف مدته ثالثة اأ�صابيع ت�صمن جل�صات نقا�صية 
الذي  املتحدة،  الواليات  اأولربايت يف  املا�صي معهد  االأربعاء  ا�صت�صافه  للتدريب  ودورات 
يعمد اىل االإ�صارة للروابط بن التعليم واملمار�صة للقادة العاملين الطموحن كما ميثل 

ويدافع عن قيمة وجهات النظر املتنوعة واملتعددة يف مواجهة التحديات العاملية.
اأدوات  "�صندوق  ���ص��ع��ار  حت���ت  اق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال���ع���ام  ل��ه��ذا  ن�صخته  يف  ال��ربن��ام��ج  وج��م��ع 
الدبلوما�صين: جعل العامل اآمًنا للدميقراطية" والذي يقام �صنوياً يف �صهر يناير، 40 

طالًبا من جامعة ويلي�صلي من خمتلف االأق�صام والتخ�ص�صات.

مدير عام ال�سارقة للمتاحف ت�سلط ال�سوء على دور متاحف االإمارات  يف تعزيز الدبلوما�سية الثقافية

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�صادت ل�صيدة مارثا اأما اأكيا بوبي، م�صاعدة االأمن العام لالأمم املتحدة ل�صوؤون 
اأفريقيا بجهود �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�صة االحتاد الن�صائي العام، 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�س  والطفولة،  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة 

االإماراتية. املراأة  ومتكن  وريادة  دعم  جمال  يف  االأ�صرية “اأم االإمارات”، 
واأثنت م�صاعدة االأمن العام لالأمم املتحدة ل�صوؤون اأفريقيا، على جهود االحتاد 
واالرتقاء  امل��راأة  دع��م  اأج��ل  يقدمه من خدمات جليلة من  وم��ا  العام  الن�صائي 

بقدراتها يف جميع القطاعات.
جاء ذلك خالل لقاء �صعادة نورة ال�صويدي، االأمينة العامة لالحتاد الن�صائي 

العام، ال�صيدة مارثا اأما اأكيا بوبي، مبقر االحتاد الن�صائي العام يف اأبوظبي.
املجاالت  امل�صرتك يف كافة  والتن�صيق  التعاون  اللقاء بحث عالقات  ومت خالل 

والقطاعات املعنية باملراأة.
واأطلعت ال�صيفة على مراحل تاأ�صي�س االحتاد واال�صرتاتيجية الوطنية للمراأة 

التي ينتهجها، وذلك من خالل فيلم وثائقي عر�س جماالت عمل االحتاد واأهم 
االإجنازات التي حققها يف جمال متكن املراأة عن طريق امل�صاهمة ب�صكل دوري 

وفعال مبراجعة الت�صريعات اخلا�صة باملراأة وتنمية وتطوير قدراتها.
امل��راأة وال�صالم  اأجندة  الن�صائي العام يف تعزيز  كما تعرفت على جهود االحتاد 
واالأمن على امل�صتوى العاملي من خالل مبادرة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 

لتمكن املراأة يف ال�صالم واالأمن.
وا�صتعر�س اللقاء اإجن��ازات االإم��ارات يف ملف دعم ومتكن امل��راأة، يف ظل دعم 
القيادة الر�صيدة، وتوجيهات ورعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، لتتمكن 
اإبراز قدراتها اال�صتثنائية يف جميع القطاعات واملجاالت  املراأة االإماراتية من 
االأعمال  ري��ادة  جانب  اإىل  واالجتماعية،  وال�صيا�صية  واالقت�صادية  التعليمية 

واالبتكار والريا�صة واالإعالم.
و�صملت الزيارة جولة يف قاعة اجلوهرة واملعر�س الدائم، اإىل جانب ال�صيافة يف 
اخليمة الرتاثية لالطالع على التقاليد واملوروثات ال�صعبية للدولة واحلرف 

التقليدية التي يعتز بها اأهل االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  م��ع  بالتعاون  لل�صباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�ص�صة  نظمت 
واالحتياطية مبادرة "�صابات فخر" يف دورتها االأوىل، وذلك يف مدر�صة خولة 
بنت االأزور الع�صكرية مب�صاركة 74 �صابة اإماراتية من خمتلف اإمارات الدولة، 
بهدف تعزيز املهارات القيادية وتر�صيخ قيم االنتماء والفخر و�صقل �صخ�صية 

ال�صابة االإماراتية، من خالل حماكاة جتربة اخلدمة الوطنية ليوم واحد. 
و�صهد كل من اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان، رئي�س 
فار�س  ب��ن  �صهيل  بنت  �صما  وم��ع��ايل  واالحتياطية،  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة 
الفال�صي،  �صعيد  ركن عفراء  والعميد  ال�صباب  ل�صوؤون  دولة  وزي��رة  املزروعي 
قائد مدر�صة خولة بنت االأزور الع�صكرية، والعميد ركن عبيد علي املن�صوري، 
الوطنية  امل��وؤ���ص�����ص��ي يف هيئة اخل��دم��ة  االإع�����الم واالت�����ص��ال  م��دي��ر م��دي��ري��ة 
واالحتياطية، جانباً من تدريبات الدورة االأوىل والتقوا امل�صاركات واأثنوا على 

خو�صهن هذه التجربة كمثال م�صرف ل�صابات الوطن. 

اخلدمة  هيئة  مع  وبالتعاون  اأطلقت  قد  لل�صباب  االحتادية  املوؤ�ص�صة  وكانت 
يوم  "فخر" يف  مبادرة  "�صابات فخر"، �صمن  مبادرة  واالحتياطية  الوطنية 
املبادرة  الن�صخة التجريبية من  اإذ نظمت  املا�صي،  العام  املراأة االإماراتية من 

ليوم واحد يف �صهر نوفمرب 2022. 
امل��ب��ادرة فر�صة مل��ح��اك��اة جت��رب��ة اخلدمة  ال����دورة االأوىل م��ن  ب��رن��ام��ج  وق���ّدم 
االأزور  بنت  خولة  مدر�صة  يف  التدريبي  املع�صكر  يف  واح��د  ي��وم  مل��دة  الوطنية 
الوعي  تعزيز  على  تركز  التي  املوا�صيع  م��ن  جمموعة  �صمل  اإذ  الع�صكرية، 
اإىل   18 العمرية  الفئة  م��ن  االإم����ارات  ل�صابات  وال��ب��دين  الع�صكري  الثقايف 
ال�صخ�صية، ومعاي�صة واقع اخلدمة  �صنة، وامل�صاهمة يف �صقل قدراتهن   35
االأ�صا�صية  الع�صكرية  املهارات  الواقع من خالل ممار�صة  اأر�س  الوطنية على 
وا�صتخدام  امل�صاة  تدريبات  خو�س  اأب��رزه��ا؛  من  والتي  املتنوعة،  والتدريبات 
البدنية،  اللياقة  وتدريبات  والقيادية  امليدانية  واملهارات  والرماية  االأ�صلحة 
ف�صاًل عن جل�صة حوارية للتعريف بدور املراأة يف القوات امل�صلحة من خالل 

تقدمي جتارب واقعية ملهمة. 

بهدف خلق وجهات ترفيهية جمتمعية مو�صمية تنا�صب اأفراد العائلة كافة 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية ال�سوق على �ساطئ كورني�س اأبوظبي من 14 اإىل 22 يناير اجلاري 

االحتادية لل�سباب وهيئة اخلدمة الوطنية تنظمان مبادرة �سابات فخر يف دورتها االأوىل م�ساعدة االأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون اأفريقيا ت�سيد بجهود ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف متكني املراأة
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 اأفادت و�صائل اإعالم افغانية اأم�س االأحد مبقتل “مر�صل نبي زاده” 
ا�صتهدف  م�صلح  هجوم  ج��راء  االأفغاين  الربملان  يف  ال�صابقة  الع�صو 

منزلها يف العا�صمة كابول.
وقالت وكالة اأنباء “غوريان” املقربة من حركة طالبان االأفغانية، 
اإن “مر�صل نبي زاده الع�صو ال�صابقة يف الربملان االأفغاين ُقتلت مع 
اأحد حرا�صها الليلة املا�صية على اأيدي م�صلحن يف هجوم ا�صتهدف 

منزلها يف مدينة كابول«.
وقال املتحدث با�صم القيادة االأمنية يف كابول خالد زدران، يف ت�صريح 
زاده  نبي  مر�صل  اإن  االفغانية،  بر�س”  “خامه  اأنباء  وكالة  ن�صرته 
املمثلة ال�صابقة الأهايل لغمان يف الدائرة ال�12 مبدينة كابول، لقيت 

م�صرعها جراء هجوم م�صلح«.
زاده  نبي  مر�صل  منزل  اقتحموا  “جمهولن  اأن  زدران  خالد  وذك��ر 
الثاين ع�صر  بابا مينا من احلي  اأحمد �صاه  املا�صية مبنطقة  الليلة 
مبدينة كابول وقتلوا �صخ�صن بالر�صا�س”، م�صيفا: “ُقتلت مر�صل 

نبي زاده واأحد حرا�صها واأ�صيب �صقيقها يف هجوم �صنه جمهولون«.
عليهم  التعرف  يتم  مل  امل�صلحن  املهاجمن  اأن  زدران  خالد  وتابع 
بعد، ومل يتم حتديد الدافع وراء القتل، م�صرًيا اإىل اأن “البحث عن 

املهاجمن قد بداأ«.

اأ�صاد يفغيني بريغوجن رئي�س جمموعة املرتزقة الرو�صية “فاغر” 
بفاعلية قواته يف اأوكرانيا حيث تن�صط يف غالب االأحيان يف مناف�صة 
وخ�صوعها  “ا�صتقاللها”  على  ف�صدد  الرو�صي،  اجلي�س  ق��وات  مع 

ل�”ان�صباط �صر�س«.
ال�صبت  م�صاء  االإعالمي  ن�صره جهازه  فيديو  بريغوجن يف  واأو�صح 
االأ�صباب التي �صمحت على حد قوله ملقاتليه بال�صيطرة على مدينة 

�صوليدار يف �صرق اأوكرانيا، والتي ال تزال كييف تنفي �صقوطها.
كل  و”يحققون  القتال  يف  متمر�صون  عنا�صره  اإن  بريغوجن  واأك��د 
ومدفعيتهم  طائراتهم  ميلكون  الأّنهم  م�صتقلة”  ب�صورة  اأهدافهم 

ومدرعاتهم.
تام”  ب�صكل  تطويره  ال��ذي مت  ال��ق��ي��ادة  نظام  ه��و  “االأهم  واأ���ص��اف   
باإمكان كّل واحد  اإىل اجلميع،  “جمموعة فاغر ت�صتمع  اأن  موؤكدا 
املهمات،  تنفيذ كل  يتم  ق��رار،  اتخاذ  “بعد  لكن  راأي��ه«.  التعبري عن 
االإمكانية هو  م��ا يعطينا ه��ذه  اإىل اخل��ل��ف.  ال��ع��ودة  ال ميكن الأح��د 
على ما اأو�صح يف الفيديو الذي يظهر  االن�صباط االأكر �صرا�صة”، 
قائد  اأن��ه  ع��رف عنه على  بدلة مرقطة وبجانبه رج��ل  فيه مرتديا 

فاغر يف معركة �صوليدار.
للقيادة  جديد  مبطن  انتقاد  مبثابة  بريغوجن  ت�صريحات  وتبدو 
اتهامات مبا يف ذلك من  تواجه  الرو�صية يف وقت  العليا  الع�صكرية 
التن�صيق  اإىل  ب��االف��ت��ق��ار  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  الرئي�س  اأن�����ص��ار  بع�س 

واالبتعاد عن واقع امليدان.

رو�صيا  اإن  االأ�صرى،  ملف  مع  تتعامل  التي  االأوكرانية  الهيئة  قالت 
ال�صبت عملية تبادل مقررة  اأم�س االأول  اللحظة االأخ��رية   األغت يف 

الأ�صرى احلرب.
املرا�صلة  تطبيق  يف  احل���رب  اأ���ص��رى  ملعاملة  التن�صيق  م��رك��ز  وق���ال 
عملية  من  اليوم  اأخ��رى  جولة  اإج���راء  املقرر  من  “كان  تيليجرام: 
ت��ب��ادل االأ����ص���رى م��ع اجل��ان��ب ال��رو���ص��ي.. ول��ك��ن اأُل��غ��ي��ت يف اللحظة 

االأخرية مببادرة من اجلانب الرو�صي«.
كان  االأ���ص��رى،  تبادل  عمليات  من  العديد  واأوكرانيا  رو�صيا  واأج��رت 
اآخرها يف ال�8 من يناير- كانون الثاين، و�صملت مئات االأ�صرى من 

اجلانبن خالل احلرب التي دخلت االآن �صهرها احلادي ع�صر.
تطبيق  على  ح�صابها  على  ال�صبت  االأول  اأم�س  مو�صكالكوفا  وقالت 
اأثناء  ابتزاز  اأبلغوا عن حاالت  الرو�س  اإن اجلنود  املرا�صلة تيليجرام 

وجودهم يف االأ�صر لدى اأوكرانيا.
ومل ي�صدر اأي رد فوري من اأوكرانيا على هذه املزاعم. ومل تتمكن 

رويرتز من التحقق ب�صكل م�صتقل من ت�صريحات مو�صكالكوفا.

عوا�شم

كاب�ل

م��صك�

كييف

برنامج جت�س�س اإ�سرائيلي اإىل 
ميامنار قبيل االنقالب يثري جداًل

•• عوا�شم-وكاالت   

�صوفتوير  ك��وغ��ن��اي��ت  ���ص��رك��ة  اأن  روي����رتز  عليها  اط��ل��ع��ت  وث��ائ��ق  اأظ���ه���رت 
االإ�صرائيلية فازت مبناق�صة لبيع برامج جت�ص�س ل�صركة ات�صاالت مدعومة 
يف  وق��ع  ال��ذي  الع�صكري  االنقالب  �صهر من  قبل  ميامنار،  الدولة يف  من 

الدولة االآ�صيوية يف فرباير )�صباط( 2021.
واأفادت �صكوى قانونية جرى تقدميها موؤخراً اإىل املدعي العام االإ�صرائيلي 
وُك�صف عنها النقاب اأم�س االأحد، باأن ال�صفقة اأبرمت على الرغم من قول 
اإ�صرائيل اإنها اأوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية اإىل ميامنار يف اأعقاب حكم 

اأ�صدرته املحكمة العليا االإ�صرائيلية عام 2017.
ورغم �صدور اأمر نادر بحظر ن�صر احلكم بطلب من الدولة، قالت اإ�صرائيل 

يف منا�صبات عديدة اإن ال�صادرات الدفاعية اإىل ميامنار حمظورة.
وتطالب ال�صكوى، التي تزعمها حمامي حقوق االإن�صان االإ�صرائيلي البارز 
اإيتاي ماك الذي قاد احلملة من اأجل حكم املحكمة العليا، باإجراء حتقيق 
يف  اآخرين  وم�صوؤولن  كوجنايت  ال�صكوى  وتتهم  ال�صفقة.  ب�صاأن  جنائي 
باال�صم، وي�صرفون على مثل هذه  الدفاع واخلارجية مل تذكرهم  وزارت��ي 
ميامنار  يف  االإن�صانية  �صد  اجل��رائ��م  ارت��ك��اب  على  “بامل�صاعدة  ال�صفقات 
والتحري�س عليها«. ومت تقدمي ال�صكوى نيابة عن اأكر من 60 اإ�صرائيلياً 
وكتاب  واأك��ادمي��ي��ن  ن�صطاء  اإىل  باالإ�صافة  للربملان،  �صابق  رئي�س  بينهم 
بارزين. وميكن لربامج التج�ص�س اأن تتيح لل�صلطات القدرة على اال�صتماع 
مواقع  وتتبع  االإلكرتوين  والربيد  الن�صية  الر�صائل  وعر�س  املكاملات  اإىل 

امل�صتخدمن دون م�صاعدة �صركات االت�صاالت واالإنرتنت.
ومل يرد ممثلون عن ال�صركة االإ�صرائيلية اأو احلكومة الع�صكرية يف ميامنار 

على طلبات تعليق من رويرتز.

اإيران ت�صتخدم تكنولوجيا �صينية لقمع الحتجاجات

تلغراف: اإعدام اأكربي يلقي بظالله على النووي االإيراين

ال�سني تتجه لتحوالت �سكانية تاريخية �سرعت جائحة كوفيد من وتريتها 

وزير اخلارجية ال�سيني يزور م�سر.. 4 ملفات على راأ�س االأولويات
مباحثات  جل�صة  ال�صيني  اخلارجية  وزي��ر  يعقد  اأن  املنتظر  وم��ن 
ثنائية مع نظريه امل�صري، �صامح �صكري، تتناول تطورات االأو�صاع 
الدولية ويف القلب منها احلرب بن رو�صيا واأوكرانيا، اإ�صافة مللف 
العالقات الثنائية بن بكن والقاهرة، على اأن يعقب ذلك موؤمتر 
نيوز  ل�”�صكاي  دبلوما�صي  م�صدر  اأ�صار  ح�صبما  م�صرتك،  �صحفي 
عربية«. كما يلتقي جانغ، مع االأمن العام جلامعة الدول العربية، 
القاهرة؛  يف  للجامعة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  مبقر  ال��غ��ي��ط،  اأب���و  اأح��م��د 
لبحث العالقات العربية ال�صينية، والتطورات االإقليمية والدولية 

باملنطقة.
وتعد زيارة جانغ هي الثالثة لوزير خارجية �صيني اإىل م�صر ومقر 
جامعة الدول العربية خالل اأربع �صنوات، مما يعك�س املكانة املهمة 
 - ال�صينية  والعالقات  امل�صرية   - ال�صينية  العالقات  التي حتتلها 

ال�صنوات  يف  لتنميتهما  والزخم  ال�صينية  الدبلوما�صية  يف  العربية 
االأخرية.

و�صفري م�صر  ال�صابق،  امل�صري  وزير اخلارجية  نائب  يرى  ب��دوره، 
نيوز  “�صكاي  ل�موقع  ت�صريحات  يف  احلفني،  علي  االأ�صبق،  ببكن 
اإفريقيا  اإىل  اجلديد  ال�صيني  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة  اأن  عربية”، 
تقليد �صيني قدمي، بغ�س النظر عن �صخ�س هذا الوزير، وبالتايل 

فهذا له داللة باالهتمام الذي توليه ال�صن لعالقاتها االإفريقية.
وح��دد احلفني ع���دًدا م��ن امللفات وال���دالالت م��ن وراء زي���ارة وزير 

اخلارجية ال�صيني اإىل القاهرة، ت�صمل:
البلدان  يقف  حيث  ممتدة،  تاريخية  عالقات  وال�صن  م�صر  بن 
يف  فقط  لي�صت  وم��ت��ط��ورة،  متينة  وع��الق��ات  خ�صبة  اأر���ص��ي��ة  على 

االإطار الثنائي ولكن يف االإطار العربي وال‘فريقي اأي�صاً.

املقبلة لدفع  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ت��ع��اون  تكثيف  ع��ل��ى  ه��ن��اك ح��ر���س 
العالقات الثنائية قدما والنهو�س بها �صواًء على اجلانب ال�صيا�صي 

اأو االقت�صادي.
 زيارة وزير اخلارجية ال�صيني تعزيز للعالقات ال�صينية - العربية 
االأوىل  ال�صينية   - العربية  القمة  بعد  خا�صة   ، نف�صه  ال��وق��ت  يف 
الرئي�س  هام�صها  على  والتقى  موؤخًرا،  الريا�س،  ا�صت�صافتها  التي 
امل�صري، عبدالفتاح ال�صي�صي بنظريه ال�صيني �صي جي بينغ، وكانت 

فر�صة لتبادل االآراء وامل�صتجدات على امل�صرح الدويل.
الطاقة  االأوكرانية وما خلفتها من م�صكالت يف  تداعيات احلرب   
املو�صوعات  بن  من  �صتكون  كورونا،  جائحة  وم�صتجدات  والغذاء 
اأن  �صبق  وك��ذل��ك  ال��ق��اه��رة،  اإىل  جانغ  زي���ارة  خ��الل  �صتناق�س  التي 

ناق�صها خالل جولته االإفريقية.

••القاهرة-وكاالت

ُيجري وزير اخلارجية ال�صيني، ت�صن جانغ، زيارة اإىل م�صر، �صمن 
جولته االإفريقية التي بداأها يف 9 يناير اجلاري، يف م�صعى لتعزيز 

عالقات بكن مع القارة ال�صمراء، ومناف�صة النفوذ االأمريكي.
وت�صمل جولة وزير اخلارجية ال�صيني زيارة اإثيوبيا ومقر االحتاد 
ومقر  القاهرة  اإىل  و���ص��واًل  وبنن،  واأجن���وال  واجل��اب��ون  االإفريقي، 

جامعة الدول العربية.
ال�صيني  اخلارجية  وزي��ر  يجريها  التي  االأوىل  ه��ّي  ال��زي��ارة  وه��ذه 
يف  املا�صي،  العام  اأواخ��ر  من�صبه  توليه  منذ  جانغ،  ت�صن  اجلديد، 
حن اأنه العام ال�33 على التوايل الذي تكون فيه اإفريقيا املق�صد 

الأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية ال�صن اجلدد.

•• لندن-وكاالت

تلغراف”  “�صنداي  �صحيفة  ك�صفت 
اأن لندن تعيد النظر يف  الربيطانية 
دع��م��ه��ا ل��الت��ف��اق ال��ن��ووي االإي����راين، 
رداً ع��ل��ى اإع�����دام ع��ل��ي ر���ص��ا اأك����ربي، 
الذي يحمل اجلن�صيتن الربيطانية 

واالإيرانية.
وك����ان اأك�����ربي ي�����ص��غ��ل م��ن�����ص��ب نائب 
طهران  وات���ه���م���ت���ه  ال�����دف�����اع،  وزي������ر 
بريطانيا،  ل�����ص��ال��ح  ب�”التج�ص�س” 
اأن�����ه تعر�س  ادع�����ى  اإع����دام����ه  وق���ب���ل 

للتعذيب ملدة 3500 �صاعة.
وت��ع��د ب��ري��ط��ان��ي��ا ط���رف���اً رئ��ي�����ص��ي��اً يف 
ت�صتهدف  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة  امل��ح��ادث��ات 
اإح���ي���اء االت���ف���اق ال���ن���ووي ب���ن اإي����ران 
وال���ق���وى ال���ك���ربى، ل��ك��ن م�����ص��ادر يف 
احلكومة الربيطانية قالت لل�صحيفة 
اإن “امل�صهد تغري ب�صكل كبري منذ بدء 
عملية التفاو�س”، الفتة اإىل اأن لندن 
يتعلق  ما  يف  خياراتها  االآن  “تراجع 
بعد  بامل�صاركة م�صتقباًل يف االتفاق”، 

اإعدام اأكربي.
وقال م�صدر حكومي: “خالل الوقت 
الذي كنا نتعامل مع االتفاق النووي، 
اإىل   - بالكامل  والطرح  امل�صهد  تغري 
النظام  ����ص���ل���وك  ب�����ص��ب��ب  ك���ب���ري  ح����د 

االإيراين«.
لندن  فر�صت  االإع�����دام،  عملية  على  ورداً  جهتها  م��ن 
ع���ق���وب���ات ع��ل��ى امل���دع���ي ال���ع���ام ل��ل��ب��الد حم��م��د جعفر 
م��ن��ت��ظ��ري، وا���ص��ت��دع��ت ال��ق��ائ��م ب��االأع��م��ال االإي�����راين يف 
بريطانيا، كما ا�صتدعت موؤقتاً ال�صفري الربيطاين من 

طهران للت�صاور.
لن  مكتبه  اأن  كليفريل  جيم�س  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 
يتوقف عند هذا احلد، بينما اأ�صار مكتب رئي�س الوزراء 
من  مزيد  التخاذ  اخليارات”  “جميع  يدر�س  اأن��ه  اإىل 

االإجراءات �صد اإيران.
اإي��ران احتجاجات  اأك��ربي يف وقت ت�صهد  اإع��دام  وياأتي 
منذ وفاة ال�صابة مه�صا اأميني يف 16 �صبتمرب )اأيلول( 
على اإثر توقيفها من قبل �صرطة االأخالق يف طهران، 

•• هوجن كوجن -رويرتز

املرتبطة  ال�صارمة  ال�صن  العي�س يف ظل قيود  ت�صبب 
املا�صية  ال��ث��الث  ال�����ص��ن��وات  م����دار  ع��ل��ى  بكوفيد-19 
لت�صانغ ت�صي يف توتر و�صبابية مبا يكفي لدفعها للنظر 

يف عدم اإجناب اأطفال يف هذا البلد.
يف  تعمل  تنفيذية  م�����ص��وؤول��ة  وه��ي  ت�صانغ،  ق��ال��ت  فقد 
قطاع التجارة االإلكرتونية ب�صنغهاي، اإنه عندما تخلت 
ال�صهر  كوفيد”  “�صفر  ن��ظ��ام��ه��ا  ع��ن  ف��ج��اأة  ال�����ص��ن 
املا�صي مبا �صمح للفريو�س باالنت�صار بحرية، مال راأيها 

اإىل رف�س فكرة االإجناب يف البالد متاما.
وكانت الق�صة االأخرية التي جعلت ت�صانغ تتم�صك بهذا 
الراأي تلك الق�ص�س عن االأمهات واالأطفال الذين مل 
يتمكنوا من روؤية االأطباء الأن حاالت االإ�صابة بكوفيد 

تثقل كاهل املرافق الطبية.
وقالت ت�صانغ البالغة من العمر 31 عاما “�صمعت اأن 
الوالدة يف م�صت�صفى عام اأمر مروع. اأنا حقا لن اأفكر يف 

اإجناب طفل«.
ورمبا حتمل بيانات ال�صكان الر�صمية لعام 2022 التي 
من املقرر اأن تعلنها ال�صن يف 17 يناير كانون الثاين 
النظرة  على  اجل��ائ��ح��ة  تركتها  ال��ت��ي  االآث����ار  ع��ن  ملحة 

امل�صتقبلية ال�صكانية القامتة بالفعل يف البالد.
اأن  ال�صكانية  الدرا�صات  يف  املتخ�ص�صن  بع�س  ويتوقع 
ي�صجل عدد �صكان ال�صن يف 2022 اأول انخفا�س له 

التي  االحتجاجات  لقمع  متقدمة  لتكنولوجيا  اإي��ران 
النظام  اأن  اإىل  م�صرية  اأ�صهر،  قبل  ال��ب��الد  يف  اندلعت 
قاعدة  واأن�صاأ  ال�صن  من  خا�صة  تكنولوجيا  ا�صرتى 
انتهكن قانون  اللواتي  الن�صاء  لتتبع  بيانات بيومرتية 

احلجاب.
اإي���ران حالة من  ت�صهد  اأ�صهر،  اأك��ر من ثالثة   ومنذ 
مه�صا  الكردية  ال�صابة  وف��اة  خلفية  على  اال�صطرابات 
اأيدي  على  امل���وت  حتى  لل�صرب  تعر�صت  ال��ت��ي  اأميني 
“�صرطة االآداب”. ومنذ بدء االحتجاج املدين، ا�صتخدم 
النظام يف اإيران القمع العنيف �صد املتظاهرين واأ�صدر 
العتقال  اجلديدة  التكنولوجيا  اإىل  جل��اأ  كما  اأحكاماً، 

املحتجن.

لعدم التزامها بالقواعد ال�صارمة للبا�س يف البالد.
االأمن،  ق��وات  عنا�صر  م��ن  ع�صرات  بينهم  مئات  وقتل 
خالل االحتجاجات التي تخللها رفع �صعارات مناه�صة 
التحركات  هام�س  على  االآالف  اأوق��ف  كما  لل�صلطات. 
ال��ت��ي يعترب م�����ص��وؤول��ون اإي��ران��ي��ون ج����زءاً ك��ب��رياً منها 

“اأعمال �صغب” ينخرط فيها “اأعداء” اإيران.
18 حكماً  اإ���ص��دار  االآن  اإىل  االإي���راين  الق�صاء  واأع��ل��ن 
اأربعة  تنفيذ  مّت  االح��ت��ج��اج��ات،  خلفية  على  ب��االإع��دام 

منها بحق مدانن باعتداءات على قوات االأمن.

تكنولوجيا متقدمة 
ا�صتخدام  االإ�صرائيلية  “معاريف”  �صحيفة  تناولت 

11.5 باملئة عن  ال�صابق، والذي �صهد بالفعل تراجعا 
وقال وانغ فنغ مدر�س علم االجتماع بجامعة   .2020
كاليفورنيا “مع هذا التحول التاريخي، تدخل ال�صن 
طريقا طويال ال رجعة فيه من انخفا�س عدد ال�صكان، 

وهي املرة االأوىل يف تاريخ ال�صن والعامل«.

له  1961، وهو حتول كبري  الكربى يف  املجاعة  منذ 
اآثار بعيدة املدى على االقت�صاد والنظام العاملين.

ومن املتوقع اأن يكون عدد املواليد اجلديدة قد انخف�س 
يف 2022 اإىل م�صتويات غري م�صبوقة، لينزل اإىل اأقل 
العام  يف  طفل  مليون   10.6 م��ن  مالين  ع�صرة  م��ن 

ملا نقلته ال�صحيفة، ا�صتخدمت  وفقاً 
الوجه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  تقنية  اإي�����ران 
ال�������ص���ي���ن���ي���ة الع����ت����ق����ال وحم���اك���م���ة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وال��ن�����ص��اء ال���ل���وات���ي مل 
�صحيح.  ب�����ص��ك��ل  احل���ج���اب  ي��رت��دي��ن 
ةم��ك��ن��ت ه����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ق���وات 
االأم����ن م��ن اع��ت��ق��ال امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 
اأي��ام من خروجهم اإىل  منازلهم بعد 

ال�صوارع.
م�صادر  ع����ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
“فوك�س  ل�����ص��ب��ك��ة  حت���دث���ت  م��ط��ل��ع��ة 
تقوم  اإي����ران  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة،  نيوز” 
بيانات  “قاعدة  ب��ب��ن��اء  ���ص��ن��وات  م��ن��ذ 
مبا  امل��واط��ن��ن،  جلميع  بيومرتية” 
يف ذلك م�صح الوجه من اأجل جتنب 
ال�صارع، الفتة  املواجهة اجل�صدية يف 
ا�صتخدم  االإي������راين  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل 
مراقبة و�صائل التوا�صل االجتماعي 
القوانن  الإن��ف��اذ  الرقمية  وامل��راق��ب��ة 

وا�صتهداف املتظاهرين.
م�صروع  اأ����ص���ب���ح  ل���ل���ت���ق���ري���ر،  وف����ق����اً 
ال�صنوات  يف  ال���وج���ه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
لالأنظمة  م��ف�����ص��ل��ة  اأداة  االأخ�������رية 
العامل،  اأنحاء  اال�صتبدادية يف جميع 
والبنية  االإرادة  لديها  اإي���ران  اأن  كما 
م�صرياً  ل���ذل���ك،  ال���الزم���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ج��اءت من  التي  التكنولوجيا  اأن  اإىل 
ال�صيوعي  احلزب  ا�صتخدمها  ال�صن 

للمراقبة.
ولذلك، ا�صتفاد النظام االإيراين من التجربة ال�صينية 
وا�صرتى  ب��ه،  اخلا�س  املراقبة  لربنامج  التخطيط  يف 
ج������زءاً ك���ب���رياً م���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���راق���ب���ة م���ن �صركة 
اأكرب ال�صركات امل�صنعة  »Tiandy« وهي واحدة من 
ل��ل��ك��ام��ريات االأم��ن��ي��ة يف ال��ع��امل، ومعظم اأع��م��ال��ه��ا مع 
ال�صنوات االأخ��رية فتحت  ال�صينية. ولكن يف  احلكومة 
اأعمالها اأي�صاً لالأن�صطة مع احلر�س الثوري واملنظمات 

الع�صكرية املختلفة حول العامل.
االأمريكية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ف��ر���ص��ت  امل��ا���ص��ي،  وال�����ص��ه��ر 
التكنولوجيا  ا�صتخدام  ب�صبب  ال�صركة  على  عقوبات 

لت�صنيع اأدوات املراقبة التي باعتها للحر�س الثوري.

واأ�صاف “يف اأقل من 80 عاما، ميكن اأن يتقل�س حجم 
املعروفة  ال�صن  ت��ك��ون  ل��ن  باملئة.   45 ال�صن  �صكان 
للعامل حينها«. ارتفع اإجمايل عدد �صكان ال�صن 480 
االأمم  وتتوقع   .2021 يف  مليار   1.4126 اإىل  األفا 
اأن يبداأ عدد �صكان ال�صن يف االنخفا�س هذا  املتحدة 
العامل من  الهند مكانتها يف �صدارة دول  العام وتتبواأ 

حيث عدد ال�صكان.
ويتوقع خرباء االأمم املتحدة تقل�س عدد �صكان ال�صن 
ثالثة  م��ن  اأك���ر  اأي   ،2050 بحلول  م��الي��ن   109
يف  ال�صابقة  توقعاتهم  يف  االن��خ��ف��ا���س  حجم  اأ���ص��ع��اف 

.2019
ويف حن ت�صهد ت�صعة من الدول الع�صر االأكر اكتظاظا 
بال�صكان يف العامل انخفا�صا يف معدالت اخل�صوبة، فاإن 
معدل اخل�صوبة يف ال�صن الذي بلغ 1.18 يف 2022 
التعاون  منظمة  معيار  م��ن  بكثري  واأق���ل  االأدن����ى  ك��ان 

االقت�صادي والتنمية عند 2.1 لل�صكان امل�صتقرين.
واأقرت الدولة، التي فر�صت �صيا�صة الطفل الواحد يف 
اأو�صكت  اأنها  ر�صميا   ،2015 اإىل   1980 من  الفرتة 
جلنة  قالت  عندما  �صكاين  انكما�س  على  املا�صي  العام 
ال�صحة الوطنية اإن عدد ال�صكان قد يبداأ يف االنخفا�س 

قبل 2025.
ويف اأكتوبر ت�صرين االأول، قال الرئي�س �صي جن بينغ 
اإن احلكومة �صتتبنى املزيد من ال�صيا�صات لرفع معدل 

املواليد يف البالد.

دبابات ومدرعات.. ملاذا غرّي حلفاء اأوكرانيا �سيا�سة الت�سليح؟ •• عوا�شم-وكاالت

الع�صكرية  العملية  دخ��ول  ق��رب  م��ع 
عدد  اأع��ل��ن  ال��ث��اين،  عامها  الرو�صية 
من حلفاء اأوكرانيا اعتزامهم تزويد 
جديدة  ق��ت��ال��ي��ة  مب���رك���ب���ات  ك��ي��ي��ف 
ودبابات غربية ال�صنع الأول مرة، ما 
غري  دع��م  “ر�صائل  حمللون  اعتربه 
م�����ص��ب��وق��ة وث��ق��ة ت��ت�����ص��اع��د يف كييف 
مب���واج���ه���ة رو����ص���ي���ا ب��ع��د ���ص��ه��ور من 

املماطلة خ�صية اإغ�صاب مو�صكو«.
لدى  وا�صعا  غ�صبا  اخلطوة  واأث���ارت 
دبابات  ر���ص��ال  اأن  اأك���دت  التي  رو�صيا 
لن  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  قتالية  وم��رك��ب��ات 
ت��غ��ي��ري الو�صع  ي�����ص��اع��د ك��ي��ي��ف ع��ل��ى 
يف ���ص��اح��ة امل��ع��رك��ة، ل��ك��ن��ه ق���د ي���وؤدي 
لت�صعيد العمليات القتالية ما يزيد 
بن  خا�صة  الب�صرية  اخل�صائر  م��ن 

ال�صكان املدنين.

دبابات “ت�صالنجر 2«
الربيطاين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
بريطانيا  اأن  �����ص����ون����اك  ري���������ص����ي 
دب��اب��ات من طراز  �صتقدم الأوك��ران��ي��ا 
نوعي  ت���ط���ور  يف   ،”2 “ت�صالنجر 

فيها  تت�صلم  التي  االأوىل  املرة  كونها 
كييف دبابات غربية ال�صنع.

تعّهدت  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  احل����ك����وم����ة 
وكذلك   2 ت�صالنجر  دبابات  باإر�صال 
لكييف  اإ�صافية  مدفعية  منظومات 
على  ع��ازم��ة  ل��ن��دن  اأن  على  للتاأكيد 

تكثيف دعمها الأوكرانيا.
اململكة  زيلين�صكي  �صكر  تويرت  على 
املتحدة الّتخاذها هذا القرار قائال: 
“لن تقوينا يف �صاحة املعركة فح�صب 
بل �صرت�صل اأي�صا االإ�صارة ال�صحيحة 

اإىل �صركاء اآخرين«.

مركبات براديل
مطلع ال�صهر اجلاري، اأعلنت اأمريكا 
واأمل���ان���ي���ا اإر�����ص����ال م���رك���ب���ات ب����راديل 
من  اأملانية  م�صاة  ومركبات  القتالية 

طراز ماردر.
بح�صب اجلي�س االأمريكي فاإنه عادة 
م��ا ت��ك��ون امل��رك��ب��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة املدرعة 
ر�صا�س  ومدفع  مدفع  بها  املتو�صطة 
و����ص���واري���خ خ���ارق���ة ل���ل���دروع وميكن 

دخلت  جنود.  كناقلة  اأي�صا  تعمل  اأن 
الن�صخة االأوىل من مركبات براديل 
اخل���دم���ة يف اجل��ي�����س االأم����ريك����ي يف 
الثمانينيات، وتر�صل الأوكرانيا �صمن 
مليارات   3 تبلغ  م�����ص��اع��دات  ح��زم��ة 
500 �صاروخ  اأي�صا  دوالر وتت�صمن 
تاو و250 األف طلقة من عيار 25 

ملم تتالءم مع املركبات.

ماردر واإيه اإم اإك�س-10 اآر �صي
ق���ال���ت اأمل���ان���ي���ا اإن����ه����ا ���ص��رت���ص��ل نحو 
م�����اردر  ط������راز  م����ن  م����درع����ة   100
الرئي�س  ق���ال  فيما  جت��دي��ده��ا،  ب��ع��د 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون اإن بالده 
قتالية”  “دبابات  اأوك��ران��ي��ا  �صت�صّلم 
اآر  اإك�س-10  اإم  ط���راز  م��ن  خفيفة 

�صي.
1971 دخلت مدرعة ماردر  يف عام 
جمهزة  وه����ي  م����رة  الأول  اخل���دم���ة 
ملم   20 ع��ي��ار  اأوتوماتيكي  مب��دف��ع 
ب��ن��ظ��ام �صاروخي  ت��زوي��ده��ا  ومي��ك��ن 
 6 ل�  وتت�صع  للدبابات،  موّجه م�صاد 

اأو 7 جنود يف الداخل وا�صتخدمت يف 
املعارك يف اأفغان�صتان.

ف��ي��م��ا دخ��ل��ت م��درع��ة اإي����ه اإم اإك�����س-
اأواخر  بفرن�صا  اخلدمة  �صي  اآر   10
ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات، وه����ي جم���ه���زة ملهام 
اال���ص��ت��ط��الع، وم�����زودة مب��دف��ع عيار 
عجالت   6 على  وتعمل  ملم   105

ولي�س جنازير.

حتذير رو�صي
رو�صيا  اأدرج���ت  لندن،  ق��رار  على  ردا 
جيم�س  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر 
كليفريل وكذلك رئي�س هيئة االأركان 
قائمة  على  �صاندرز  باتريك  العامة 
ال��ع��ق��وب��ات امل��ت��ب��ادل��ة ال��رو���ص��ي��ة التي 
املتحدثة  وف���ق  �صخ�صا،   36 ت�صم 
با�صم وزارة اخلارجية الرو�صية ماريا 

زاخاروفا.
نظرا  ب���ي���ان:  يف  ق���ال���ت،  زاخ�����اروف�����ا 
يف  الربيطانية  احلكومة  ال�صتمرار 
لرو�صيا  املناه�صة  التدريبية  ال��دورة 
مت ات���خ���اذ ق����رار ب��اإ���ص��اف��ة ع����دد من 

الربيطاين  ال���وزراء  جمل�س  اأع�صاء 
ومم�����ث�����ل�����ي ال���������وك���������االت االأم�����ن�����ي�����ة 
ال�صوداء  القائمة  اإىل  وال�صحفين 
الرو�صية. من جانبها، اأعلنت ال�صفارة 
اإمداد  اأن  بريطانيا  ل��دى  الرو�صية 
بدبابات  الأوك��ران��ي��ا  امل��ت��ح��دة  اململكة 
اإال يف  ي�صاعدها  لن   ”2 “ت�صالنجر 
تكثيف االأعمال العدائية على �صاحة 

املعركة.
لن  ك��ي��ي��ف  اإىل  ال����دب����اب����ات  اإر������ص�����ال 
الو�صع  تغيري  على  اأوكرانيا  ي�صاعد 
يوؤدي  ق��د  اأن��ه  اإال  امل��ع��رك��ة،  �صاحة  يف 
لت�صعيد العمليات القتالية ما يزيد 
بن  خا�صة  الب�صرية  اخل�صائر  م��ن 

ال�صكان املدنين.

هل تغري م�صار احلرب؟
والدبابات  امل��رك��ب��ات  ت���اأث���ري  وح����ول 
املحلل  املعركة، قال  الغربية مبيدان 
ملوقع  راد�صيو�صيني  ليون  ال�صيا�صي 
هذه  مت��ث��ل  ع��رب��ي��ة:  ن��ي��وز  “�صكاي 
دعم  ر���ص��ائ��ل  الع�صكرية  امل�����ص��اع��دات 

م�صبوقة  غري  وخطوة  قوية  غربية 
اأ�صلحة  باإر�صال  ل�صهور  مماطلة  بعد 
اإغ�صاب  خ�����ص��ي��ة  ف���ق���ط  ���ص��وف��ي��ت��ي��ة 
ظل  يف  ياأتي  الغربي  الدعم  رو�صيا. 
خماوف وتقارير تتحدث عن هجوم 
تغيري  ع��م��ل��ي��ة  زادت  و���ص��ي��ك  رو����ص���ي 

القيادات من احتمالية وقوعه.
من  القوات  القتالية  املركبات  متكن 
التحرك ب�صرعة يف كافة اأنحاء �صاحة 
املعركة ما يجعلها حا�صمة يف اأي نوع 
االأوكرانية  الهجومية  العمليات  من 
قدرة  و�صتعزز  رو���ص��ي��ا،  دف��اع��ات  �صد 
م���ن���اورات يف كل  اإج�����راء  ع��ل��ى  كييف 

الظروف والت�صاري�س.
املقدمة  االأ�صلحة  ن��وع  الغرب  تغيري 
قدرة  يف  م��ت��زاي��دة  ث��ق��ة  ع��ن  يك�صف 
التكنولوجيا  ف��ه��م  ع��ل��ى  اأوك���ران���ي���ا 
بالقيود  التزامهم  وكذلك  املتقدمة 
االأ�صلحة  ا�صتخدام  على  املفرو�صة 
وه��و م��ا دف��ع ال��غ��رب الإر���ص��ال اأنظمة 

بقدرات اأو�صع.
�صتعزز  ال��غ��رب��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  ح��زم��ة 
كبري وميكن  ب�صكل  اأوكرانيا  ق��درات 
ت�صليمها  جرى  اإذا  حا�صمة  تكون  اأن 

باأعداد كافية.
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لالحتجاجات اأم�س االأول ال�صبت، يف ظل التحقيق بق�صايا 
�صوريا  اإىل  تون�س  م��ن  مت�صددين”  “ت�صفري  بتهم  تتعلق 
غ�صيل  جهاز  خا�صة  ل��الإخ��وان،  ال�صري  واجل��ه��از  وال��ع��راق، 

االأموال.
واأ�صار جراد يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز عربية” اإىل عدة 

اأ�صياء ينبغي الرتكيز عليها يف هذه املظاهرات وهي:
ال�صور املختارة يف خلفية مقاطع الفيديو تلّمح للعودة اإىل 

العنف.
ديني  ط��اب��ع  عليه  اأ���ص��ب��غ  امل�صتعمل  التحري�صي  اخل��ط��اب 

لت�صجيع اخلروج يف املظاهرات.
ال�صلطة  �صبيل  يف  والب�صطاء  الفقراء  “النه�صة”  ت�صتغل 

واأحزاب  “النه�صة”  نفوذ  وقو�صت  �صعيد،  قي�س  الرئي�س 
اأخرى.

االأح�����زاب ال��ت��ي تنظم االح��ت��ج��اج��ات ت��رف��ع ���ص��ع��ارات رحيل 
 2011 14 يناير  ا�صتح�صار مل�صهد  رئي�س اجلمهورية، يف 
للد�صتور  بالعودة  تطالب  كما  علي،  بن  رحيل  �صهد  ال��ذي 

ال�صابق، والربملان املنحل.
وكان الرئي�س �صعيد قد اأ�صدر �صل�صلة قرارات و�صفت باأنها 
احلكومة،  ح��ّل  وت�صمنت  يوليو،   25 يف  ت�صحيح”  “ثورة 
وت��ع��ل��ي��ق ع��م��ل ال���ربمل���ان اخل��ا���ص��ع ل��ن��ف��وذ ح��رك��ة االإخ�����وان، 
وتبعها اإ�صالحات يف الق�صاء، وو�صع د�صتور وانتخاب برملان 

جديد.

•• تون�س-وكاالت

بعد اإدانة عدد من قيادات “النه�صة” االإخوانية يف ق�صايا 
ف�صاد واإرهاب، ت�صعى احلركة اإىل اإلهاء ال�صارع وال�صغط على 
با�صتخدام  تلميحا  تت�صمن  جديدة،  باحتجاجات  احلكومة 

العنف، وفق خرباء.
ال�صبت،  االأول  اأم�����س  ي��وم  م�صرية  تنظيم  احل��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 

انطالقا من �صاحة “البا�صاج” و�صوال اإىل �صارع الثورة.
ووف�����ق امل��ح��ل��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ت��ون�����ص��ي ري���ا����س ج������راد، ف���اإن 
على  �صفحتها  ع��رب  ن�صرت  االإخ��وان��ي��ة،  “النه�صة”  حركة 
“في�صبوك” مقاطع فيديو لعدد من قياداتها، وهم يدعون 

ال�صلطات يف ظل  على  ال�صغط  ت�صتهدف احلركة  والنفوذ. 
التحقيق بعمليات غ�صيل االأم��وال بعد اعتقال عبد الكرمي 
�صليمان، امل�صوؤول عن اأموال “النه�صة” جمهولة امل�صدر يف 

تون�س.
املحلل ال�صيا�صي التون�صي بلح�صن اليحياوي، يتفق مع جراد 
الإعادة  ت�صعى  االإخوانية لالحتجاجات  دعوة احلركة  اأن  يف 
زين  االأ�صبق  الرئي�س  ن�صبت �صد  التي  االحتجاجات  اأج��واء 
نيوز  “�صكاي  ملوقع  حديثه  يف  م�صددا  علي،  ب��ن  العابدين 

عربية” على النقاط التالية:
اأح�����زاب املعار�صة  االح��ت��ج��اج��ات ج���زء م��ن امل��ن��اك��ف��ات ب��ن 
اأعلنها  التي  ال��ق��رارات  اأي  يوليو،   25 حركة  من  املت�صررة 

تون�س..»االإخوان« يحاولون التغطية على م�ساكلهم بالدعوة لتظاهرات

•• عوا�شم-وكاالت

االإ�صرائيلي عناوين  امل�صهد  ت�صدر 
ال�صادرة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ف  اأب����رز 
تظاهرات  ب���ع���د  وذل�������ك  االأح���������د، 
�صيا�صات  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً  ح��ا���ص��دة 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
باأن  تفيد  تقارير  و�صط  اجلديدة، 
مبكراً  “حتذيراً  ت��ع��د  االأح������داث 
الغ�صب”  مل���دى  وم��وؤ���ص��راً  للغاية 

من االئتالف احلاكم.
اأخرى  تقارير  ال�صحف  وتناولت 
ت��ت��ح��دث ع���ن ت���زاي���د ال���ع���داء بن 
الغرب واإيران بعدما نفذت االأخرية 
حكم االإعدام بحق م�صوؤول دفاعي 
�صابق يحمل اجلن�صيتن االإيرانية 

والربيطانية.
من  ت��ق��اري��ر  ال�صحف  اأوردت  كما 
عارم  غ�صب  ع��ن  تك�صف  مو�صكو 
و�صط نخبة رجال االأعمال الرو�س 
ب�����ص��ب��ب اإط�����ال�����ة اأم������د احل������رب يف 

اأوكرانيا وتاأثريها على ثرواتهم.

اأول التحذيرات ال�صعبية 
حلكومة نتنياهو

تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  راأت 
ال���ت���ظ���اه���رات  اأن  االأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
اإ�صرائيل  �صهدتها  التي  احلا�صدة 
خ�����الل ال���ي���وم���ن امل���ا����ص���ي���ن تعد 
“اأول اإنذار �صعبي حقيقي وموؤ�صًرا 
العنيف  ال��ف��ع��ل  رد  ع��ل��ى  مبكًرا” 
اليمينية  احل��ك��وم��ة  ي��واج��ه  ال���ذي 
املتطرفة اجلديدة بقيادة بنيامن 

نتنياهو.
خ����روج  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 
االإ�صرائيلين  من  االآالف  ع�صرات 
وا�صحاً  مثااًل  يعك�س  ال�صوارع  اإىل 
ال�صيا�صي  االن��ق�����ص��ام  ات�����ص��اع  ع��ل��ى 
�صد  ال����ب����الد  يف  واال����ص���ت���ق���ط���اب 
“خطط متطرفة حتد من �صلطة 
ينظر  حيث  والقانون”،  امل��ح��اك��م 
احلكومة  م��ق��رتح��ات  اإىل  ال��ن��ق��اد 
الق�صائي  ل���الإ����ص���الح  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
مناه�صة  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  ال�������ص���ام���ل 
وت�����ص��ب يف �صالح  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
األف   80 ن��ح��و  وك����ان  امل��ع��ار���ص��ة. 
م��ت��ظ��اه��ر خ��رج��وا اإىل ����ص���وارع تل 
خطط  على  احتجاجاً  اأم�س  اأبيب 
احل���ك���وم���ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة اجل����دي����دة 
ب�صكل  الق�صائي  النظام  الإ���ص��الح 
جذري، متهمن نتنياهو مبحاولة 
الدميوقراطية  املوؤ�ص�صات  اإ�صعاف 
اأ�صابيع فقط  يف البالد بعد ثالثة 

من عودته اإىل ال�صلطة. واأو�صحت 
ال�صحيفة نقاًل عن تقارير عربية، 
ال��ت��ي ام��ت��دت اإىل  ال��ت��ظ��اه��رات  اأن 
بعد  ج��اءت  وحيفا  املحتلة  القد�س 
دعوة من قبل ن�صطاء ينتمون اإىل 
القاعدة ال�صعبية، وبدعم اأي�صاً من 
الو�صطية  املعار�صة  اأح��زاب  زعماء 

والي�صارية يف اإ�صرائيل.
وقالت اإنه بعد ثالثة اأ�صابيع فقط 
للحد  نتنياهو  ي�صعى  احل��ك��م،  يف 
م���ن ���ص��ل��ط��ات امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
اإىل  ال��ب��الد، مم��ا دف��ع احلقوقين 
وو�صفوها  اخل��ط��ط  ه���ذه  ان��ت��ق��اد 
�صاأنه  م��ن  لل�صلطة  “انتزاع  باأنها 
الق�صاء  ا���ص��ت��ق��الل  م���ن  ي��ح��د  اأن 
اليد  ال�صيا�صين  ومينح  والرقابة 
العليا يف تعين الق�صاة واملحامن 

احلكومين«.
ونقلت ال�صحيفة عن اإيهود باراك، 
رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي االأ�صبق، 
رئي�س اأركان اجلي�س ال�صابق الذي 
قوله  اأم�س،  احتجاجات  يف  �صارك 
“�صت�صحق  نتنياهو  مقرتحات  اإن 
“لن  م�صدداً:  الق�صائي”،  النظام 

ندع ذلك يحدث«.
وت�صمل التغيريات التي اقرتحتها 
احل���ك���وم���ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة اجل����دي����دة 
الق�صائية  ال����رق����اب����ة  ت��ق��ل��ي�����س 
ال���ع���ل���ي���ا، مب����ا يف ذلك  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
اإلغاء  ال��ق��درة على  جت��ري��ده��ا م��ن 
“غري  تعتربها  ال��ت��ي  الت�صريعات 
احلكومة  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا  معقولة”. 
اختيار  ط���ري���ق���ة  ت���غ���ي���ري  ����ا  اأي���������صً
امل�صت�صارين  وحت���وي���ل  ال��ق�����ص��اة، 

2010، مب��ا يف ذل��ك حوايل  ع��ام 
15 بريطانًيا.

غ�صب بني النخبة الرو�س 
اأنباء  وك��ال��ة  �صلطت  رو���ص��ي��ا،  ويف 
ال�صوء  االأم��ري��ك��ي��ة  “بلومبريغ” 
ت��ه��ز الو�صط  اأزم�����ة ج���دي���دة  ع��ل��ى 
ت�صديد  ب�صبب  الرو�صي  ال�صيا�صي 
ا�صتمرار  م���ع  ال��ك��رم��ل��ن  ���ص��غ��ط 
اأعرب  اأوك��ران��ي��ا، حيث  يف  احل���رب 
نخبة من رجال االأعمال البارزين 
ع���ن ق��ل��ق��ه��م م���ن اأن اإط����ال����ة اأم���د 
احل�������رب ق�����د ت���ع���ر����س ث���روات���ه���م 
ل���ل���خ���ط���ر. وذك���������رت ال����وك����ال����ة يف 
تكاليف  ارتفاع  مع  اأن��ه  لها  تقرير 
ك���ل جمهودات  وت�����ص��خ��ري  احل����رب 
الدولة خلدمة احلرب، ي�صعر قادة 
االأعمال الرو�س بالقلق. وقالت اإنه 
فالدميري  ال��رئ��ي�����س،  ي��دف��ع  بينما 
اإىل  اأوك����ران����ي����ا  ب���وت���ن، ح���رب���ه يف 
عامها الثاين، فاإن تعميق “ع�صكرة 
االقت�صاد” الرو�صي يغذي املخاوف 
على  ال�صغط  اأن  من  النخبة  بن 

�صركاتهم قد بداأ للتو.
الرو�صية  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
�صرائب  ف���ر����س  ب��ال��ف��ع��ل  ت���در����س 
بع�س  ع����ل����ى  واحدة”  “ملرة 
يف  للم�صاعدة  ال��ك��ربى  ال�����ص��رك��ات 
زيادة االإيرادات التي مت تخفي�صها 
رجال  قال  حيث  العقوبات،  ب�صبب 
يزيد  اأن  يتوقعون  اإن��ه��م  االأع��م��ال 
على  للح�صول  مطالبه  الكرملن 
“قوانن  اأن  واأو�صحت  ال�صيولة. 
احلكومة  مت��ن��ح  احلرب”  زم����ن 

القانونين يف الوزارات احلكومية 
يعودوا  مل  �صيا�صين  معينن  اإىل 

م�صوؤولن اأمام النائب العام.
�صحيفة  ذك�������رت  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن 
خطة  اأن  ال���ع���ربي���ة،  “هاآرت�س” 
وزي���ر ال��ع��دل االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ياريف 
ليفن، �صتطلق �صرارة “اأزمة غري 
م�صبوقة” يف اإ�صرائيل. ونقلت عن 
اإن اجلانب  م�صادر قانونية قولها 
اإ�صالحات  للقلق يف  اإث���ارة  االأك��ر 
املحكمة  ق��د متنع  اأن��ه��ا  ه��و  ليفن 
العليا من اإلغاء القوانن االأ�صا�صية 
للبالد، وترتك له املجال لتف�صيل 

قوانن موجهة.
حاجة  هناك  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
يف  اخل��ط��ة  الأن  ك��ب��رية،  لتغيريات 
حال املوافقة عليها ب�صكلها احلايل 
اإىل ����ص���دام م��ب��ا���ص��ر بن  ���ص��ت��وؤدي 
من  ال��ق��ان��وين،  والنظام  احلكومة 
د�صتورية  اأزمة  اإىل  يوؤدي  اأن  �صاأنه 

غري م�صبوقة.
يف �صياق منف�صل، قالت ال�صحيفة 
اأع����رب عن  اإن االحت����اد االأوروب������ي 
خماوفه ب�صاأن ال�صيا�صات املتطرفة 
اأبلغ  اإ���ص��رائ��ي��ل، حيث  اجل��دي��دة يف 
اخلارجية  وزي���ر  دول  ع���دة  وزراء 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، اإي��ل��ي ك��وه��ن، اأنهم 
يخ�صون اأن تتخذ حكومة نتنياهو 
اإج���������راءات اأح����ادي����ة اجل���ان���ب من 
�صاأنها االإ�صرار بحل الدولتن مع 

الفل�صطينين.
االئتالف  “وعود  اأن  واأو���ص��ح��ت 
احل������اك������م ب���ت���و����ص���ي���ع ال�����ب�����ن�����اء يف 
ال�صرر  واإحل���������اق  امل�������ص���ت���وط���ن���ات 

حمادثات  تعليق  م��ن��ذ  ال��ط��رف��ن 
العام  ال����ن����ووي  االت����ف����اق  اإح����ي����اء 
امل��ا���ص��ي، ال���ذي ك���ان م��ن ���ص��اأن��ه اأن 
يرفع العقوبات عن طهران ويكبح 

برناجمها النووي.
االإيراين  النظام  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
ق��د تعر�س الن��ت��ق��ادات دولية  ك��ان 
وا�صعة ب�صبب قمعه لالحتجاجات 
�صبتمرب  منت�صف  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي 
امل���ا����ص���ي، وال����ت����ي ت��ب��ع��ت��ه��ا اأح���ك���ام 
ب��االإع��دام بحق ما ال يقل عن 16 
اأرب��ع عمليات  نفذت منها  ا،  �صخ�صً
حتى االآن. وقادت اأملانيا وبريطانيا 
اأوروب���ي���ة م��ت��زاي��دة الإدراج  دع����وات 
االإي��راين منظمة  الثوري  احلر�س 

اإرهابية منذ ذلك الوقت.
واأ���ص��اف��ت اأن اإع���دام اأك���ربي ي�صري 
على  ال�����ص��راع  ا�صتمرار  اإىل  اأي�����ص��اً 
االأمنية  امل���وؤ����ص�������ص���ة  يف  ال�����ص��ل��ط��ة 
حماية  “كيفية  ح���ول  االإي���ران���ي���ة 
املت�صددين”  ال��دي��ن  رج����ال  دول����ة 
الداخلية  اال����ص���ط���راب���ات  و����ص���ط 
وال��ع��زل��ة ال��دول��ي��ة. وق��ال��ت اإن���ه يف 
ح���ن اأن اإي������ران ل��دي��ه��ا ت���اري���خ يف 
احتجاز واإدانة االأجانب واملواطنن 
اأ�صبح  ف��ق��د  م���زدوج���ي اجل��ن�����ص��ي��ة، 
ال�����ص��ج��ن يف م���ث���ل ه�����ذه احل�����االت 

اأطول يف ال�صنوات االأخرية.
خل�صت  ال�صحيفة،  لتقرير  ووفقاً 
املا�صي،  العام  ُن�صرت  اأبحاث  نتائج 
وا�صت�صهد بها الربملان الربيطاين 
الإدانة عملية االإعدام االأخرية، اإىل 
اأن 66 اأجنبًيا على االأقل اأو مزدوج 
اإيران منذ  اعتقلتهم  اجلن�صية قد 

الفل�صطينية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة 
وتغيري الو�صع الراهن يف امل�صجد 
كانت من بن الق�صايا  االأق�صى” 
التي ذكرها الوزراء االأوروبيون يف 

حديثهم مع كوهن.
اخلارجية  ال�صيا�صة  م�صوؤول  وكان 
لالحتاد االأوروبي، جوزيب بوريل، 
االإ�صرائيلية،  احلكومة  طالب  قد 
بن�صر  امل�������ا��������ص�������ي،  اخل�����م�����ي�����������س 
النزاع  حل���ل  “حمدد”  ب���رن���ام���ج 
وجتنب  الفل�صطيني  االإ�صرائيلي 
�صد  اجلانب  االأحادية  االإج���راءات 
بوريل  اأع���رب  كما  الفل�صطينين. 
ال�صهداء  اإزاء زي��ادة عدد  عن قلقه 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن خ������الل ال���ف���رتة 

االأخرية.

�صدام و�صيك بني اإيران 
والغرب

�صرتيت  “وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
�صداماً  اأن  االأمريكية  جورنال” 
ت���وت���رات جديدة  وم��وج��ة  و���ص��ك��ي��اً 
الغرب  ب����ن  االأف�������ق  يف  ي���ل���وح���ان 
اأقدمت  ب��ع��دم��ا  وذل�����ك  واإي���������ران، 
االأخرية على اإعدام م�صوؤول دفاعي 
�صابق يحمل اجلن�صيتن االإيرانية 
التج�ص�س  ب���زع���م  وال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ل�صالح لندن.
التابعة  “ميزان”  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
ال�صبت،  اأعلنت  االإي���راين  للق�صاء 
االإعدام  حكم  نفذت  ال�صلطات  اأن 
اأك��������ربي، نائب  ب���ح���ق ع���ل���ي ر����ص���ا 
وزي���ر ال���دف���اع االأ���ص��ب��ق، يف خطوة 
تفاقم  اإىل  ت����وؤدي  اأن  امل��رج��ح  م��ن 

ال��ت��وت��رات م��ع ال��غ��رب، ويف الوقت 
االإيراين  النظام  فيه  يكافح  ال��ذي 
م�صتوى  على  احتجاجات  املت�صدد 

البالد.
الوكالة  ع���ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
اأدين  اأك���ربي  اإن  قولها  االإي��ران��ي��ة 
بنقل معلومات �صرية تتعلق باالأمن 
امل���خ���اب���رات  ج���ه���از  اإىل  ال���ق���وم���ي 
)اإم. ال�����ربي�����ط�����اين  اخل�����ارج�����ي�����ة 
بالعمالت  املالين  مقابل  اآي.6(، 
اأن  “ميزان”  واأ�صافت  االأجنبية. 

اأكربي اأعدم �صنقاً.
اأكربي  اأن  ُيعتقد  اأن���ه  واأو���ص��ح��ت 
عامن  ق���ب���ل  ط����ه����ران  يف  اع���ت���ق���ل 
اأنه  اإىل  م�صرية  اأع����وام،  ث��الث��ة  اأو 
معروف  اأوروب���ي  مواطن  اأول  يعد 
وم�����ص��وؤول اإي�����راين ب����ارز وحم���ارب 
ال����ث����وري يتم  ق�����دمي يف احل����ر�����س 

اإعدامه يف البالد منذ عقود.
ويف اأول �صدام مبا�صر، قال رئي�س 
الوزراء الربيطاين، ري�صي �صوناك، 
اأم�س: “كان هذا عماًل فًظا وجباًنا 
نفذه نظام همجي ال يحرتم حقوق 
كما و�صف وزير  االإن�صان ل�صعبه”. 
جيم�س  ال���ربي���ط���اين،  اخل��ارج��ي��ة 
باأنها  االإع������دام  عملية  ك��ل��ي��ف��ريل، 
ن��اج��م ع���ن دواف���ع  “عمل وح�����ص��ي 

�صيا�صية«.
اإىل  ُينظر  اإن���ه  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
على  الأك�����ربي  “املرير”  امل�����ص��ري 
املت�صددين  وا�صحة من  ر�صالة  اأنه 
مفادها  ال���غ���رب  اإىل  االإي���ران���ي���ن 
وذلك  بعد”،  ي��اأت  مل  “االأ�صواأ  اأن 
بعدما توترت العالقات ب�صدة بن 

�صري  يف  للتحكم  وا���ص��ع��ة  �صلطات 
عمل ال�صركات.

وت��اب��ع��ت اأن���ه م��ع ال��دع��وات العامة 
اإىل جتريد رجال االأعمال “الذين 
هم لي�صوا متحم�صن بدرجة كافية 
يف دعمهم للغزو” من ممتلكاتهم، 
رو�صيا  يف  االأغ��ن��ي��اء  بع�س  ي�صعر 
اأن��ه��م ق��د يرون  ب��ال��ق��ل��ق م��ن  االآن 
عليها  اال�صتيالء  يتم  ممتلكاتهم 
اإليهم  ُي��ن��ظ��ر  مناف�صن  ق��ب��ل  م��ن 

على اأنهم اأكر والًء.
جتريد  الرو�س  امل�صرعون  واق��رتح 
م��ن غ���ادروا وان��ت��ق��دوا احل��رب من 
اأ���ص��ول��ه��م وح��ت��ى اجل��ن�����ص��ي��ة. ومل 
علًنا،  اإىل هذا احلد  بوتن  يذهب 
اأن  ي��ع��ت��ق��د  اأن�����ه  ي��خ��ف��ي  ال  “لكنه 
ال��ذي��ن مي��ت��ل��ك��ون الكثري  ال���رو����س 
ث��روات��ه��م يف اخل���ارج ي�صكلون  م��ن 
اأم��ن��ًي��ا«. يف غ�����ص��ون ذلك،  خ��ط��ًرا 
من  مقربة  مطلعة  م�صادر  اأبلغت 
اأن  “بلومبريغ”  وكالة  الكرملن 
باأن  العلنية  الكرملن  تطمينات 
“هي  �صُتحرتم  التجارية  امل�صالح 
جوفاء متاماً طاملا ي�صب الرئي�س 
ال��رو���ص��ي اه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى احل���رب، 

ولي�س االأعمال التجارية«.
ال��ت��ي طلبت عدم  امل�����ص��ادر  وق��ال��ت 
املخاوف  اإن  هويتها  ع��ن  الك�صف 
املتزايدة تربز كيف اأن الغزو اأ�صبح 
حملة بال نهاية تعمل على تغيري 
الرو�صي  املجتمع  ج��وان��ب  جميع 
واأ�صافت  ف���ي���ه.  رج���ع���ة  ال  ب�����ص��ك��ل 
الكربى  ال�������ص���رك���ات  اأن  امل�������ص���ادر 
الذي  االأمل  بنف�س  ت�صعر  اأ�صبحت 
ب�صبب  ال��ع��ادي  امل��واط��ن  ب��ه  ي�صعر 

احلرب.
حتى  اأن����ه  “بلومبريغ”  وذك�����رت 
علًنا  احل���ك���وم���ة  ت���ق���ر  مل  االآن، 
با�صتخدام ال�صلطات ال�صاملة التي 
املا�صي  ال�صيف  لنف�صها  منحتها 
الإجبار ال�صركات على دعم املجهود 
احلربي، لكنها اأ�صارت اإىل اأن كبار 
رج����ال االأع���م���ال ي��خ�����ص��ون اأن����ه لن 
ي��ك��ون اأم��ام��ه��م ب��دي��ل ك��ب��ري �صوى 
االمتثال الأي طلبات تتعلق بالقوى 

العاملة اأو االإنتاج اأو التمويل.
الدولة  ب�����اأن  امل�������ص���ادر  و����ص���رح���ت 
“الأخذ  طويلة  ف��رتة  منذ  ت�صتعد 
كل ما تعتقد اأنها بحاجة اإليه من 
اأج���ل امل��ج��ه��ود احل��رب��ي. وم��ن بن 
الفئات االأكر �صعًفا اأولئك الذين 
ُينظر اإليهم على اأنهم غري موالن 

اأو موؤيدين للحرب ب�صكل كاٍف«.

�صحف عاملية تتحدث عن غ�صب بني النخبة الرو�س ب�صبب تكاليف احلرب
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•• برازيليا-اأ ف ب

الطوق  الربازيلية  احلكومة  ت�صيق 
واملمولن  واملنظمن  امل�صاركن  حول 
االأحد  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال�صغب  الأع��م��ال 
لوي�س  الرئي�س  ودف��ع��ت  ب��رازي��ل��ي��ا  يف 
“اإعادة  اإىل  �صيلفا  دا  ل��وال  اينا�صيو 
الق�صر  يف  الأم���ن���ه  عميقة”  ت��ن��ظ��ي��م 
الربازيلي  الرئي�س  وق��ال  الرئا�صي. 
الي�صاري خالل ماأدبة الفطور االأوىل 
م���ع ال�����ص��ح��اف��ي��ن م��ن��ذ ت��ن�����ص��ي��ب��ه يف 
“اأنا  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن  االأول 
ق�����ص��ر بالنالتو  اأب������واب  ب����اأن  م��ق��ت��ن��ع 
الدخول  م��ن  النا�س  ليتمكن  فتحت 

الأنه مل يتم خلع اأي باب”.
اأن  ي��ع��ن��ي  “هذا  اأن  ل����وال  واأ�����ص����اف 
هنا”،  اإىل  دخ��ول��ه��م  ���ص��ه��ل  اأح���ده���م 
مت�صائال “كيف ميكن اأن يكون هناك 
يطلق  ق��د  مكتبي  ب���اب  اأم����ام  �صخ�س 

النار علي؟”.
اأرب���ع���ة اآالف من  اأك����ر م��ن  واأح�����دث 
املتطرف  اليميني  ال��رئ��ي�����س  اأن�����ص��ار 
ب��ول�����ص��ون��ارو الذين  ال�����ص��اب��ق ج��اي��ري 
ي��رف�����ص��ون ه��زمي��ت��ه االن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
اأمام  االأول/اأك���ت���وب���ر  ت�صرين  اأواخ����ر 
لوال، فو�صى االأحد يف العا�صمة حيث 
الرئا�صي  ال��ق�����ص��ر  ون��ه��ب��وا  اج��ت��اح��وا 

واملحكمة العليا والربملان.
و�صجن  �صخ�س  األ��ف��ي  ن��ح��و  واأوق�����ف 
بعد  اآخ�����ري�����ن   1100 م�����ن  اأك��������ر 
اآخر تقرير �صدر  ا�صتجوابهم، ح�صب 

عن ال�صلطات.

وق�������ال ع������امل االج����ت����م����اع ج����ريال����دو 
تاأليف  يف  �����ص����ارك  ال������ذي  م���ون���ت���ريو 
“احلركة  اإن  البول�صونارية  كتاب عن 
املوؤيدة لبول�صونارو تتعر�س ل�صغوط 
الالزمة  التنظيم  درج��ة  اإىل  وتفتقر 

ل�صن هجوم م�صاد”.
اخلناق  ت�صييق  ال�صلطات  وت��وا���ص��ل 
ال��ت��ع��رف على  اإذ مت  امل��ح��ت��ج��ن  ع��ل��ى 
ال�صغب عرب  م��ث��ريي  م��ن  كبري  ع��دد 
ن�صرتها  ���ص��ور  اأو  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريات 
اأو �صور �صيلفي ن�صروها على  �صحف 

و�صائل التوا�صل االجتماعي.
ل��ك��ن اأول����وي����ة ال�����ص��ل��ط��ات ب��ات��ت االآن 
وراء  عملت  ال��ت��ي  ال�����ص��ب��ك��ات  معاقبة 

الكوالي�س لتمويل التمرد وتنظيمه.
الفدرايل  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  طلب 
الدولة من  يدافع عن م�صالح  الذي 
بقيمة  مبالغ  جتميد  برازيليا  ق�صاء 
 1،2 )ح�������واىل  ري������ال  م���ل���ي���ون   6،5
و�صبع  ا  �صخ�صً ل52  ي����ورو(  م��ل��ي��ون 
���ص��رك��ات م��ت��ه��م��ة ك��ل��ه��ا ب��ت��م��وي��ل نقل 
م��ث��ريي ال�����ص��غ��ب يف م��ئ��ة ح��اف��ل��ة من 

جميع اأنحاء البالد م�صاء ال�صبت.
وذك����رت و���ص��ائ��ل اإع����الم ب��رازي��ل��ي��ة اأن 
املفرت�صن  املمولن  ع��ددا كبريا من 
م����رت����ب����ط����ون ب����ال����ق����ط����اع ال�����زراع�����ي 
الدعم  م�صدر  ي�صكل  ال��ذي  التجاري 

لبول�صونارو.
باأ�صرار  ال��وط��ن��ي  ال�����رتاث  واأ���ص��ي��ب 
ج�صيمة وُنهبت مكاتب وُدمرت اأعمال 

فنية.
تقدر  وحدهما  الربملان  جمل�صي  ويف 

لزعيم اليمن املتطرف ووزير االأمن 
ال�صغب.  اأع���م���ال  وق���ت  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف 
باأن  مقتنع  ان��ه  اخلمي�س  ل��وال  وق���ال 
الق�صر  اقتحموا  الذين  املتظاهرين 
ب��رازي��ل��ي��ا االأح����د تلقوا  ال��رئ��ا���ص��ي يف 
عملية  معلنا  ال��داخ��ل  م��ن  م�����ص��اع��دة 

“تدقيق عميقة” باملوظفن.
اجلمعة  الربازيل  اإىل  توري�س  ويعود 
قادماً من الواليات املتحدة. ويفرت�س 
اأن وجدت  بعد  االأدل��ة �صده  تزيد  اأن 
ملر�صوم  اق��رتاًح��ا  منزله  يف  ال�صرطة 
املحكمة  ل���دى  ال��ت��دخ��ل  اإىل  ي��ه��دف 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا وب��ال��ت��ايل عك�س 
التي  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة 
جرت يف ت�صرين االأول/اأكتوبر. واأكد 

توري�س براءته من هذه الوثائق.
وك��ث��ف ل���وال اج��ت��م��اع��ات��ه م��ع وزرائ����ه 
اخلمي�س على اأم��ل ع��ودة االأم��ور اإىل 
الهجوم  ه���ذا  ���ص��دم��ة  ب��ع��د  طبيعتها 
الدميوقراطية  ع��ل��ى  امل�����ص��ب��وق  غ��ري 
الدكتاتورية  تاأ�صي�س  منذ  الربازيلية 

الع�صكرية )1985-1964(.
ويف وا�صنطن دعا نواب دميوقراطّيون 
اأم���ريك���ي���ون اخل��م��ي�����س ال��رئ��ي�����س جو 
بول�صونارو  تاأ�صرية  اإلغاء  اإىل  بايدن 
ف����ل����وري����دا )ج�����ن�����وب(،  امل������وج������ود يف 
يجب  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  موؤكدين 
�صخ�س متورط  م��الذا الأي  تكون  اأال 
احلكومة  ����ص���د  اال�����ص����ط����راب����ات  يف 

املنتخبة موؤخرا يف الربازيل.
وك��������ت��������ب ه�������������������وؤالء امل���������������ص�������ّرع�������ون 
خطاب  يف  ال�41،  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 

قيمة هذه االأ�صرار باأكر من مليون 
اأعلنتها  اأولية  تقديرات  ح�صب  ي��ورو، 
الربازيلي  امل��ع��ه��د  وق����دم  احل��ك��وم��ة. 
للرتاث التاريخي والفني اأول تقرير 
االأ������ص�����رار اخل��م��ي�����س �صمل  ل��ت��ق��ي��ي��م 

العليا  املحكمة  قا�صي  اأم��ر  يتكرر”. 
األك�صندر دي موراي�س الثالثاء باإلقاء 
قائد   ، اأوغو�صتو  فابيو  على  القب�س 
ال�����ص��رط��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف ب��رازي��ل��ي��ا ، 
واأندر�صون توري�س وزير العدل ال�صابق 

بالبول  مبللة  ���ص��ج��ادة  االأ���ص��رار  ب��ن 
ال��ربازي��ل��ي روبرتو  ل��ل��ف��ن��ان  واأخ�����رى 

بوريل مارك�س.
مكتظ  “الق�صر  اإن  ل������وال  وق�������ال 
لبول�صونارو”،  املوالن  بالع�صكرين 

ا�صتبدالهم  ي���ع���ت���زم  اأن�������ه  م�����وؤك�����دا 
“مبوظفي اخلدمة املدنية املحرتفن 
ويف�صل اأن يكونوا مدنين”. واأ�صاف 
“اعتبارا من اليوم �صنكون اأق�صى الأن 
اال  االأ�صبوع يجب  نهاية  ح��دث يف  ما 

“ندرك  اخلمي�س  ب��اي��دن  اإىل  مفتوح 
والطويل  ال��ف��وري   - املبا�صر  التاأثري 
م���������ص����وؤول����ن  ل����ت����خ����ري����ب   - االأم�����������د 
الدميوقراطية  االأع����راف  حكومين 
واإثارتهم  م�صللة  معلومات  ون�صرهم 
“يجب  واأ���ص��اف��وا  عنيف”.  ل��ت��ط��رف 
اأّي م�صوؤول  اأو  لبول�صونارو  ن�صمح  اأاّل 
ب���رازي���ل���ي ���ص��اب��ق اآخ�����ر ب��ال��ل��ج��وء اإىل 
الق�صاء  م��ن  هربا  املتحدة  ال��والي��ات 
ارتكبوها  حُمتَملة  جرمية  اأّي  ب�صبب 

خالل واليتهم”.
اإىل  االأم���ريك���ّي���ة  االإدارة  دع�����وا  ك��م��ا 
حتقيق  اأّي  م���ع  ال��ك��ام��ل  “التعاون 
جُتريه احلكومة الربازيلّية، اإذا ُطِلب 
الو�صع  م���ن  وال��ت��ح��ّق��ق  ذلك”  م��ّن��ا 
ال�صابق  الربازيلي  للرئي�س  القانويّن 
االأمريكّية  االأرا�صي  اإىل  و�صل  الذي 

ب�صفته رئي�س دولة ومل يعد كذلك.
اإىل  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  ودع���وا وزارة 
متويل”  اأو  “دعم  اأّي  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
حم���ت���َم���لَ���ن م�������ص���دره���م���ا االرا�����ص����ي 
التي  ال���ع���ن���ف  االأم����ريك����ي����ة جل����رائ����م 
الثاين/يناير،  ك���ان���ون   8 يف  وق��ع��ت 
ونهب  اقتحام  عملّيات  اإىل  اإ���ص��ارة  يف 
لل�صلطة  مقاّر  لثالثة  اليوم  ذل��ك  يف 
منا�صرون  عليها  اأق����دم  ال��ربازي��ل��ي��ة 
قال  ���ص��وؤال،  على  ا  وردًّ لبول�صونارو. 
اأنتوين  االأم���ريك���ي  وزي���ر اخل��ارج��ّي��ة 
املتحدة  الواليات  اإّن  االأربعاء  بلينكن 
مل تتلّق اأّي طلب من الربازيل ب�صاأن 
“�صريًعا”  �صُتعالج  لكنها  بول�صونارو، 

اأّي طلب من هذا القبيل.

لول دا �صيلفا قلق على اأمنه 

ال�سلطات ت�سيق اخلناق على مثريي ال�سغب يف الربازيل 
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•• عوا�شم-وكاالت     

اأك��ر م��ن عقدين على  بعد م��رور 
االأطل�صي  ����ص���م���ال  ح���ل���ف  ت���دخ���ل 
التطهري  لوقف  ع�صكرياً  )الناتو( 
اأ�صبحت  ك��و���ص��وف��و،  يف  ال���ع���رق���ي 
منطقة البلقان على حافة الهاوية 
مرة اأخرى. اإذ اأن ت�صعيد التوترات 
واالأقلية  ك��و���ص��وف��و  ح��ك��وم��ة  ب���ن 
زاد  ال��ب��الد  يف  ال�صربية  العرقية 
الذي  ال��ق��ت��ال،  احتمال جت��دد  م��ن 
اأن ي��وؤدي اإىل تدخل �صربيا  ميكن 
املجاورة، ويعر�س للخطر 3700 
من قوات الناتو ما يزالوا يرابطون 
وكالة  ذك��رت  ح�صبما  كو�صوفو،  يف 

بلومربغ لالأنباء.
الغربية  احل��ك��وم��ات  ت��رك��ي��ز  وم���ع 
ي��ب��دو النزاع  اأوك���ران���ي���ا، ق���د  ع��ل��ى 
كو�صوفو  ب���ن  اأم�����ده  ط����ال  ال�����ذي 
اهتمامها،  ي�صتت  اأم����راً  و���ص��رب��ي��ا 
ولكن جتاهل امل�صكلة يعترب خطاأ. 
املتحدة  ال����والي����ات  ع��ل��ى  وي��ن��ب��غ��ي 
االأمريكية واأوروبا ممار�صة �صغط 
اأك���رب ع��ل��ى ال��ط��رف��ن ل��ل��ع��ودة اإىل 
ط��اول��ة امل��ف��او���ص��ات وجت��ن��ب حرب 

بلقان اأخرى قبل اأن تبداأ.
يذكر اأن كو�صوفو، التي يبلغ تعداد 
ن�صمة،  مليون   1.8 نحو  �صكانها 
االألبان،  العرقين  م��ن  معظمهم 
عن  ا�صتقاللها  اأع��ل��ن��ت  ق��د  ك��ان��ت 
وترف�س   ،2008 ع����ام  ���ص��رب��ي��ا 
�صربيا االعرتاف بكو�صوفو كدولة 
ال�صرب  جهود  ودعمت  �صيادة  ذات 
الذين يعي�صون يف �صمال كو�صوفو 
املركزية  احلكومة  �صلطة  ملقاومة 

يف بري�صتينا.

اإيران تعدم م�سوؤوال اإيرانيا 
بريطانيا �سابقا اأدين بالتج�س�س 

•• باري�س-اأ ف ب

نّفذ الق�صاء االإيراين حكم االإعدام ال�صادر بحق امل�صوؤول ال�صابق يف وزارة 
الدفاع علي ر�صا اأكربي، بعد ثالثة اأيام من الك�صف عن اإدانته بالتج�ص�س 
“ميزان”  وك��ال��ة  واأف���ادت  جن�صيتها.  يحمل  التي  املتحدة  اململكة  ل�صالح 
بعد  �صنقاً  نّفذ  اأك��ربي  االإع��دام بحق  ب��اأّن حكم  الق�صائية  لل�صلطة  التابعة 
اإدانته ب�”االإف�صاد يف االأر�س وامل�ّس باالأمن الداخلي واخلارجي للبالد عرب 
“ن�صاطات جهاز اال�صتخبارات  اأن  نقل معلومات ا�صتخبارية«. واأ�صارت اإىل 
الربيطاين يف هذه الق�صية اأظهرت قيمة املدان، واأهمية االطالع الذي كان 

يتمتع به وثقة العدو به«.
وو�صف رئي�س الوزراء الربيطاين ري�صي �صوناك يف تغريدة، اإعدام اأكربي 
نظام همجي ال يحرتم  نفذه  قا�ٍس وجبان  “عمل  اأن��ه  معترباً  ب�”املرّوع”، 
اأن  كليفريل  جيم�س  خارجيته  وزي��ر  اأك��د  كذلك،  ل�صعبه«.  االإن�صان  حقوق 

“هذا العمل الهمجي ي�صتحّق االإدانة باأ�صد العبارات. لن مير بال رد«.
االإي����راين حممد جعفر  ال��ع��ام  امل��ّدع��ي  واأع��ل��ن الح��ق��اً فر�س عقوبات على 

منتظري، من دون حتديد طبيعة هذه العقوبات.
وقال “نطالب مبحا�صبة النظام )االإيراين( على انتهاكاته املرّوعة حلقوق 
االإن�صان«. بدورها، اأعلنت اخلارجية االإيرانية ا�صتدعاء ال�صفري الربيطاين 
ل�”عميل  ل��ن��دن  ق��ّدم��ت��ه  ال���ذي  املخادع”  ب�”الدعم  للتنديد  ط��ه��ران  يف 

التج�ّص�س«.
ات�صاالت  اإج��راء  “حتّمل م�صوؤولية  املتحدة  اململكة  اإّن على حكومة  وقالت 

غري تقليدية ت�صتهدف االأمن القومي للجمهورية االإ�صالمية«.
تا اإيران على عدم تنفيذ  وكانت اململكة املتحدة والواليات املتحدة قد ح�صّ

حكم االإعدام بحق اأكربي.
وقال الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون يف تغريدة اإن “اإعدام علي ر�صا 
مبديا ت�صامنه مع اململكة املتحدة وال�صعب  اأكربي عمل م�صن وهمجي”، 

االإيراين. وا�صتدعت فرن�صا القائم باالأعمال يف ال�صفارة االإيرانية.
اإي��ران حكم  تنفيذ  من  “�صدمتها”  ال�صبت عن  املتحدة  الواليات  وع��رّبت 

االإعدام بحق اأكربي.
اأحّبائه  مع  نحزن  “نحن  بلينكن  اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزير  وقال 
االإعدام  وعملّيات  ال�صورّية  حماكماتها  على  اإي��ران  حما�صبة  و�صُنوا�صل 
املُ�صّي�صة«. بدوره قال متحدث با�صم اخلارجية االأمريكية “ن�صعر بال�صدمة 
املزدوج  الربيطاين  االإي���راين  امل��واط��ن  االإ�صالمية  اجلمهورية  اإع���دام  من 
اجلن�صية علي ر�صا اأكربي. نقف مع احلكومة الربيطانية يف اإدانة اإعدامه 

الذي كان بدوافع �صيا�صية وجائرا«.
“خماوف  اأع��رب اجلمعة عن  باتيل  فيدانت  االأمريكي  الدبلوما�صي  وكان 
قوية” لدى وا�صنطن بعد تقارير “اأفادت باأّن اأكربي قد ُخِدر وُعذب اأثناء 

احتجازه وا�صُتجوب الآالف ال�صاعات واأجرب على االعرتاف«.

ورو�صيا، التي ت�صعى لزيادة نفوذها 
ع��ل��ى ���ص��رب��ي��ا وم��ن��ع ان��دم��اج��ه��ا يف 

االحتاد االأوروبي.
وال ميكن اأن تتحمل اأوروبا اندالع 
حرب اأخرى. و�صوف يتطب منع اأي 
املنطقة  يف  التوا�صل  تعزيز  ح��رب 
وال�������ص���غ���ط ع���ل���ى ك����ل االأط��������راف 
على  وي��ت��ع��ن  احل����وار.  ال�صتئناف 
موا�صلة  الغربين  الدبلوما�صين 
لوقف  ك�����ورت�����ي  ع���ل���ى  ال�������ص���غ���ط 
االأقلية  تعتربها  التي  ال�صيا�صات 
ا�صتفزازية،  كو�صوفو  يف  ال�صربية 
ي��ت��وق��ف��ون عن  ال�����ص��رب  اأن  ط��امل��ا 
ال�صرطة  م���������ص����وؤويل  م���ه���اج���م���ة 
احلكومة،  م�صوؤويل  من  وغريهم 
االأوروبي  االحت��اد  على  يتعن  كما 
االن�صمام  ���ص��رب��ي��ا  ط��ل��ب  ت��ع��زي��ز 
طاملا  االأوروب����ي  االحت���اد  لع�صوية 
ب���ج���دول زمني  ب���ل���غ���راد  ال���ت���زم���ت 

لالعرتاف ب�صيادة كو�صوفو.
ومن جانبها، يتعن على الواليات 
كو�صوفو  لقادة  تو�صح  اأن  املتحدة 
اأن ا���ص��ت��ع��داد ال��ن��ات��و ل��الإب��ق��اء على 
ق���وات���ه ع��ل��ى االأر�������س ل��ي�����س بدون 
ا�صتمرار  اع��ت��م��اد  وينبغي  ن��ه��اي��ة. 
على  لكو�صوفو  الع�صكري  ال��دع��م 
التو�صل  ال��ت��ق��دم جت���اه  م��وؤ���ص��رات 
املزيد  مت��ن��ح  �صلمية  ت�����ص��وي��ة  اإىل 
للمجتمعات  ال���ذات���ي  احل��ك��م  م���ن 
ال�����ص��رب��ي��ة. وط����وال ع��ق��ود ت�صعى 
الدول البلقانية للهروب من تاريخ 
حاجة  وهناك  وال�صراع.  االنق�صام 
الغربية  الدبلوما�صية  ال�صتمرار 
ل��ت��ج��ن��ب ان�����دالع ح����رب اأخ�����رى يف 
م�صتقبل  بناء  يف  وللبدء  املنطقة- 

اأكر تفاوؤاًل ل�صعبها.

اإب���رام���ه يف عام  وي��دع��و ات��ف��اق مت 
2013 بو�صاطة االحتاد االأوروبي 
اإىل اأن ت�صمح كو�صوفو بدرجة من 
احلكم الذاتي للمجتمعات ال�صربية 
العرقية، ومع ذلك، يعار�س رئي�س 
ك����وت����ري تقدمي  األ����ب����ن  ال���������وزراء 
كو�صوفو مثل هذه التنازالت، طاملا 
بلغراد  يف  ال�صربية  احل��ك��وم��ة  اأن 
كو�صوفو  بحق  االع���رتاف  ترف�س 

يف الوجود.
وازدادت حدة املواجهة بن الطرفن 
نفذت  عندما  املا�صي،  اخلريف  يف 
تتطلب  ق���واع���د  ك���ورت���ي  ح��ك��وم��ة 

ورفعت �صربيا م�صتوى اال�صتعداد 
للقتال بالن�صبة لقواتها الع�صكرية 
وهددت بالتدخل، ونتيجة ل�صغط 
ال��غ��رب��ي��ن ال�صهر  امل�����ص��وؤول��ن  م��ن 
ال�صربي  ال��رئ��ي�����س  اأق��ن��ع  امل��ا���ص��ي، 
لكن  امل��ت��اري�����س،  ب���اإزال���ة  املحتجن 

ا�صتمرت التوترات الكامنة.
االأوروب���������ي �صهر  وح�����دد االحت������اد 
كموعد  امل���ق���ب���ل  م���������ار����������س)اأذار( 
و�صربيا  كو�صوفو  لتو�صل  نهائي 
بينهما.  العالقات  لتطبيع  التفاق 
تبدو  النجاح  احتماالت  اأن  ورغ��م 
اإذ  اأ����ص���واأ.  ال��ب��دي��ل  يعترب  �صئيلة، 

ا�صتخدام  العرقين  ال�����ص��رب  م��ن 
لوحات ترخي�س لل�صيارات �صادرة 
ولي�س  ك���و����ص���وف���و  ح���ك���وم���ة  م����ن 
هذه  واأدت  ���ص��رب��ي��ا.  ح��ك��وم��ة  م��ن 
ال�صيا�صة اإىل ا�صتقالة جماعية من 
يف  يعملون  ال��ذي��ن  ال�صرب  جانب 
احلكومة املحلية، مبا يف ذاك نحو 
600 من رجال ال�صرطة، ون�صب 
االأغلبية  ذات  املناطق  يف  املقيمون 
متاري�س  ك��و���ص��وف��و  يف  ال�����ص��رب��ي��ة 
ملنع دخول قوات احلكومة؛ عندما 
بداأت ال�صلطات اإلقاء القب�س على 

املحتجن.

�صيعزز موقف  املفاو�صات  ف�صل  اأن 
الإثارة  الطرفن  من  االنتهازين 
مكا�صب  لتحقيق  طائفية  م�صاعر 
اأثناء حروب  وكما حدث  �صيا�صية. 
القرن  ت�����ص��ع��ي��ن��ي��ات  يف  ال���ب���ل���ق���ان 
لال�صتباكات  حتى  ميكن  املا�صي، 
تت�صاعد  اأن  امل�����ص��ت��وى  منخف�صة 
اإىل حرب عرقية  ب�صرعة وتتحول 
ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����ص����ع، وه������ذه امل����رة 
من  االآالف  حم���ا����ص���رة  ���ص��ت�����ص��ه��د 
ومثل  املنت�صف.  يف  ال��ن��ات��و  ق���وات 
هذه االأعمال العدائية �صوف تزيد 
م���ن ���ص��وء ال���ع���الق���ات ب���ن الغرب 

بعد مرور عقدين على تدخل »الناتو« ع�صكريًا  

 البلقان على حافة الهاوية مع ت�ساعد التوترات بني كو�سوفو و�سربيا

حرب طويلة االأمد.. اإىل متى ي�ستمر ال�سراع يف اأوكرانيا؟
•• عوا�شم-وكاالت

اأثار اإعالن االحتاد االأوروبي عن 
يف  طويلة”  ل�”حرب  ا���ص��ت��ع��داده 
اأوك��ران��ي��ا، خم��اوف م��ن ا�صتمرار 
بتداعياته  األ��ق��ى  ال���ذي  ال�����ص��راع 
ع��ل��ى ال��ع��امل اأج���م���ع، وع���دم خلق 
اآف����اق ل��ل��ح��وار م��ع رو���ص��ي��ا ووقف 
ال��ت�����ص��ع��ي��د، م���ع دخ�����ول احل���رب 

�صهرها احلادي ع�صر.
ال�صويدي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
توبيا�س بيل�صرتوم، الذي ترتاأ�س 
دول���ت���ه االحت������اد االأوروب����������ي، اإن 
طويلة  حل���رب  م�صتعد  االحت����اد 
خالل املرحلة املقبلة، و�صيوا�صل 
ال�صيا�صي  بالدعم  كييف  م�صاندة 
واالق������ت�������������ص������ادي وال���ع�������ص���ك���ري 
م��واج��ه��ة مو�صكو  واالإن�����ص��اين يف 

مهما طال االأمر.
العام  االأم����ن  حت���دث  اأن  و���ص��ب��ق 
ل���������الأمم امل�����ت�����ح�����دة، اأن���ط���ون���ي���و 
بانتهاء  اآم���ال���ه  ع��ن  غ��وت��ريي�����س، 
الرو�صية  االأوك����ران����ي����ة  احل�����رب 
كونه  م���ن  ب��ال��رغ��م   ،2023 يف 
الإج������راء  اح���ت���م���ال  اأي  ي�����رى  ال 
ت��ل��ك احلرب  حم���ادث���ات الإن���ه���اء 
متوقعا  ال���ق���ري���ب،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
الع�صكري  ال�������ص���راع  ا����ص���ت���م���رار 
الدخول  حلن  بالفعل  املت�صاعد 

يف مفاو�صات جادة.
الت�صريحات،  ت��ل��ك  وق���ع  وع��ل��ى 
اإع��الم��ي��ة رو�صية  اأف����ادت ت��ق��اري��ر 
اأن القوات الرو�صية حترز تقدما 
مهما يف منطقة باخموت، وذلك 
التي  ال�������ص���ر����ص���ة  امل�����ع�����ارك  ب���ع���د 
�صمال  �صوليدار،  مدينة  �صهدتها 

�صرقي باخموت.

عقوبات وم�صاعدات ع�صكرية
ويعتزم االحت��اد االأوروب���ي فر�س 
العقوبات  م���ن  ج���دي���دة  ح���زم���ة 
خالل  مو�صكو  على  االقت�صادية 
املرحلة املقبلة، بعدما اأقر التكتل 
27 دول���ة ت�صع حزم  امل��ك��ون م��ن 
من العقوبات منذ بدء الهجوم يف 

فرباير 2022.
حزمة  ت��ت��ن��وع  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 

قيادة  يف  ال��ت��غ��ي��ري  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
للقوات  امل�������ص���رتك���ة  امل���ج���م���وع���ة 
ال���رو����ص���ي���ة امل��ك��ل��ف��ة ب����احل����رب يف 
لتقوية  نية  اإىل  ي�صري  اأوك��ران��ي��ا، 
ال�صيطرة ومركزية وزيادة املوارد 
ق��د يعني ذلك  ل��ل��ح��رب،  امل��ت��اح��ة 
القوات،  م���ن  “املزيد  ت�����ص��ع��ي��ًدا 
وامل��زي��د من امل��ع��دات، وامل��زي��د من 
الرتكيز  من  واملزيد  التخطيط، 
)بالن�صبة لرو�صيا(”. وعّن وزير 
الدفاع الرو�صي، �صريغي �صويغو، 
جريا�صيموف،  فالريي  اجل��رال 
املجموعة  ق����ائ����د  م���ن�������ص���ب  يف 
امل�����ص��رتك��ة ل��ل��ق��وات، ال����ذي يقود 
الع�صكرية  ب�”العملية  ي�صمى  ما 

اخلا�صة” يف اأوكرانيا. 

اتفاقية بن الناتو واأوروبا
االأوكرانية،  احل���رب  وق���ع  وع��ل��ى 
واالحت����اد  “الناتو”  ح��ل��ف  وّق����ع 
االأوروبي، اتفاقية تهدف ملواجهة 
اإجراءات  رو�صيا وال�صن، باتخاذ 
التهديدات  ���ص��د  تن�صيًقا  اأك����ر 

االأمنية امل�صرتكة.
االتفاقية،  ت��ل��ك  تفا�صيل  وع���ن 
اأ���ص��ار امل�����ص��وؤول ال�����ص��اب��ق يف حلف 

�صمال االأطل�صي، اإىل ت�صكيل 

جتميد  بن  اجل��دي��دة،  العقوبات 
مزيد من االأ�صول، وحظر ال�صفر 
يف  م�صاركة  رو���ص��ي��ة  ل�صخ�صيات 
اإق���رار مزيد  احل���رب، ف�صاًل ع��ن 
من القيود على بيع �صلع االحتاد 
االأوروبي التي ميكن ا�صتخدامها 
رو�صيا،  اإىل  ع�صكرية  اأغ��را���س  يف 

ح�صبما ذكر م�صوؤولن باالحتاد.
��ف االحتاد  ك��ثَّ ذل���ك،  واإىل ج��ان��ب 
الع�صكري  دع����م����ه  االأوروب��������������ي 
اإط�����الق مهمة  الأوك���ران���ي���ا، ب��ع��د 
لتدريب 15 األف جندي اأوكراين 
تخ�صي�س  م���ع  اأرا�����ص����ي����ه،  ع��ل��ى 
 500 ق���������دره  ج�����دي�����د  مت�����وي�����ل 
من  امل��زي��د  لتوفري  ي���ورو  مليون 

االأ�صلحة.
حلفاء  على  زيلين�صكي  وي�صغط 
لتكثيف  ال���غ���رب���ي���ن  اأوك����ران����ي����ا 
للم�صاعدة  الع�صكرية  امل�صاعدات 
ال�صواريخ  لهجمات  الت�صدي  يف 
والطائرات امل�صرية الرو�صية على 

البنية التحتية املدنية.

دعم وقيادة جديدة
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، اع������ت������رب م����دي����ر 
اال�صرتاتيجيات والت�صليح باملعهد 
الدويل للدرا�صات اال�صرتاتيجية 

ال�صابق  وامل�����ص��وؤول  لندن،  ومقره 
وليام  االأطل�صي،  �صمال  حلف  يف 
األ����ب����ريك����ي، ال����دع����م االأوروب����������ي 
طوال  “�صروري  باأنه  الأوكرانيا 
كييف  بجانب  للوقوف  الوقت” 

ومنع ت�صاعد النفوذ الرو�صي.
ل�”�صكاي  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  وق����ال 
الواقع،  “يف  اإن���ه  عربية”،  ن��ي��وز 
اإذا توقفنا عن دعم اأوكرانيا، فاإن 
بالن�صبة  ���ص��وًءا  ���ص��ت��زداد  احل���رب 
الأوكرانيا والعامل باأ�صره. �صي�صري 
ذلك اإىل اأن الغرب لن يدافع عن 
ق��ي��م��ه، االأم�����ر ال����ذي ���ص��ي��ك��ون له 
عواقب وخيمة وفورية يف ال�صرق 

االأو�صط و�صرق اآ�صيا«.
ال�صراع،  ه���ذا  م�صتقبل  وب�����ص��اأن 
رو�صيا  اأن  “األبريكي”،  اأو���ص��ح 
فالدميري  ال���رئ���ي�������س  وحت����دي����د 
الوحيد  ال�����ص��خ�����س  ه����و  ب���وت���ن 
الذي يعرف متى تنتهي احلرب، 
احل����رب  “�صتنتهي  م�������ص���ي���ًف���ا: 
توجد  ال  اأن����ه  ي��ق��رر  اأن  مب��ج��رد 
اح���ت���م���االت ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 
يواجه  ال����واق����ع  ويف  امل���ك���ا����ص���ب، 
املزيد  اأكرب بفقدان  حالياً خطًرا 
عليه  ي�صيطر  مما  االأرا���ص��ي  من 

االآن«.

بعد حتذير زيلين�سكي.. هل تغزو بيالرو�سيا اأوكرانيا؟
•• عوا�شم-وكاالت

وجوب  اإىل  زيلين�صكي  فولودميري  االأوك���راين  الرئي�س  لفت 
اأن  اإىل  مراقبة احلدود بن بيالرو�صيا واأوكرانيا، مما ي�صري 
اأو  احلكومة االأوكرانية قد تتوقع هجوماً ينفذه جنود رو�س 

بيالرو�صين من بيالرو�صيا.
الكاتب  ت�����ص��اءل  اأوك���ران���ي���ا؟  مل��ه��اج��م��ة  مين�صك  ت�صتعد  ف��ه��ل 
 ”1945“ م���ق���ال مب���وق���ع  ب���اك���ب���ي، يف  ج�����اك  ال���ربي���ط���اين 

االأمريكي.
على  جاهزة”  “تكون  اأن  يجب  اأوكرانيا  اإن  زيلين�صكي  وق��ال 
احلدود، على الرغم من تاأكيدات كييف باأنها مل ت�صهد حتى 
بهذا  الرو�صي  احلليف  م��ن  قوية”  “ت�صريحات  �صوى  االآن 

لفيف  ملدينة  زي��ارت��ه  بعد  زيلين�صكي  حت��ذي��ر  وج���اء  ال�����ص��اأن. 
اأندريه  البولندي  الرئي�س  ج��ان��ب  اإىل  ظهر  حيث  الغربية 

دودا.
وب��ع��د االج��ت��م��اع��ات م��ع ن��ظ��ريه ال��ب��ول��ن��دي، ك�����ص��ف الرئي�س 
والو�صع  ال���دول���ة،  ح����دود  “حماية  ن��اق�����س  اأن����ه  االأوك�������راين 
والتدابري  بيالرو�صيا،  جمهورية  مع  احلدود  على  العملياتي 

امل�صادة للتخريب يف هذه املناطق«.
وقال زيلين�صكي: “نحن نتفهم اأنه ب�صرف النظر عن البيانات 
القوية، ال نرى اأي �صيء قوي هناك، ولكن مع ذلك يجب اأن 

نكون م�صتعدين على احلدود ويف تلك املناطق«.
ف��ول��و���ص��وك من  روم����ان  العقيد  ك�صف  ل���روي���رتز،  ح��دي��ث��ه  يف 
االأوكراين  اأج��رى اجلي�س  104 كيف  االإقليمي  الدفاع  ل��واء 

تدريبات ع�صكرية يف ثالثة مواقع �صرية يف املناطق ال�صمالية 
ي�صتعد  كيف  فولو�صوك  وروى  اأوكرانيا موؤخراً.  الغربية من 
قائاًل:  بيالرو�صيا  م��ن  حمتمل  لهجوم  االأوك����راين  اجلي�س 
اأنف�صنا  “ميكنهم املحاولة، لكننا م�صتعدون لهم. لقد اأعددنا 
عند كل منعطف وكل تقاطع طرق مت حفره. و�صتكون هناك 

مقاومة هائلة من كل مبنى«.
كما قال جنود من الدفاع االإقليمي لفولو�صوك اإنهم، اإىل جانب 
“ينتظرون”  االأخ���رى،  االإقليمية  ال��دف��اع  وح��دات  من  املئات 

اجلنود الرو�س اأو البيالرو�صين اإذا قاتلوا بجانبهم.
م���راراً  لوكا�صنكو  األ��ك�����ص��ن��در  ال��ب��ي��الرو���ص��ي  ال��رئ��ي�����س  واأع����رب 
ومع  بوتن.  فالدميري  الرو�صي  للرئي�س  دعمه  عن  وت��ك��راراً 
ذلك، فقد اأكد مراراً وتكراراً على اأهمية اإنهاء احلرب يف اأ�صرع 

هذين  بن  تعار�س  يوجد  ال  اأن��ه  الكاتب  وراأى  ممكن.  وق��ت 
فعل  الرو�صي  الرئي�س  اأن  اإىل  نظرنا  ما  اإذا  بالطبع  املوقفن 

ال�صيء نف�صه بال�صبط خالل العام املا�صي.
الدفاع  وزارة  م���ن  االأخ������رية  االع����رتاف����ات  ف����اإن  ذل����ك،  وم����ع 
البيالرو�صية باأن معدات ع�صكرية رو�صية قد و�صلت اإىل البالد 
لغر�س التدريبات الع�صكرية امل�صرتكة والتدريب، قد اأزعجت 

اأوكرانيا. وميكن اأن يكون ذلك مق�صوداً، ح�صب الكاتب.
االن�صمام  اأو  ق��وات  ن�صر  عن  االآن  حتى  بيالرو�صيا  وامتنعت 
جنباً  اجل��اري��ة  ال��ت��دري��ب��ات  لكن  مبا�صر،  ب�صكل  ال�����ص��راع  اإىل 
توؤكد و�صول  بيالرو�صيا  االثنن من  يوم  بيان  اإىل جنب مع 
مما  الرو�صية-البيالرو�صية  اجلوية  الدفاع  لقوات  تعزيزات 

اأثار خماوف ب�صكل غري مفاجئ يف كييف.

•• جولياكا-اأ ف ب

توا�صلت التظاهرات وعملّيات قطع الطرق يف البريو، واأُغِلق املطار املوؤّدي 
 17 �ُصّيع  بينما  احرتازّي”،  اإج��راء  “يف  ال�صهري  بيت�صو  مات�صو  اإىل موقع 

ا من �صحايا اأعمال العنف يف جنوب البالد. �صخ�صً
42 قتياًل على االأقّل منذ  وخّلفت اال�صتباكات بن املتظاهرين وال�صرطة 
بداية االأزمة قبل �صهر، بينهم �صرطّي اأقدم ح�صد على حرقه حيًّا، باالإ�صافة 

اإىل �صقوط مئات امل�صابن.
اأّما العا�صمة ليما التي بقيت حّتى االآن مبناأى عن اأعمال العنف، ف�صّكلت 
بعد ظهر اخلمي�س م�صرًحا لتظاهرة جديدة طالبت با�صتقالة الرئي�صة دينا 

•• ليما-اأ ف ب

اأعلنت حكومة البريو حال الطوارئ يف العا�صمة ليما وعدد من املناطق 
التي  بولوارت�������ي،  دين������ا  الرئي�ص�����ة  �ص����د  التظاهرات  ا�ص�������تمرار  مع 
42 قتيال منذ خم�صة  اأوقع�����ت ما ال يق�������ل عن  اأعم�������ال عنف  تخللتها 

اأ�صابيع.
للحفاظ  التدخل  للجي�س  يوما  لثالثن  ال�صاري  االإج��راء  هذا  ويجيز 
حرية  مثل  الد�صتورية  احلقوق  من  عدد  بتعليق  ويق�صي  النظام  على 
امل��ن��ازل، وف��ق م��ر���ص��وم ن�صر م�صاء  احل��رك��ة والتجمع واحل���ق يف ح��رم��ة 

ال�صبت يف ال�صحيفة الر�صمية.
واإىل العا�صمة، اأعلنت حال الطوارئ ب�صورة خا�صة يف مقاطعتي كو�صكو 

وبونو يف جنوب البالد، ويف ميناء كاالو قرب ليما.
وتخطى عدد احلواجز على الطرقات ال�صبت املئة، ما اأعاق حركة ال�صري 

بولوارتي واإجراء انتخابات مبكرة. ودعا املتظاهرون عرب مواقع التوا�صل 
االجتماعي اإىل امل�صاركة بهذا التجّمع، راف�صن “�صقوط �صحايا اآخرين” 

ومطالبن باإنهاء “الدكتاتورّية املدنّية والع�صكرّية«.
وتوا�صلت التظاهرات اخلمي�س يف ع�صر من مناطق البريو ال�25، مبا يف 
ذلك مدن تاكنا وموكويغوا وبونو وكو�صكو واأبانكاي واأبورمياك واأريكويبا 
ومادري دي ديو�س وهوانكافيليكا، يف جنوب البالد و�صرقها، وكذلك يف �صان 

مارتن �صمااًل.
كو�صكو،  ويف  املناطق.  هذه  يف  مقطوعة  كثرية  طرًقا  اإّن  ال�صلطات  وقالت 
العا�صمة ال�صابقة حل�صارة االإنكا والوجهة ال�صياحّية يف البريو، ُر�ِصَق فندق 

ماريوت باحلجارة ليل االأربعاء اخلمي�س خالل اإحدى امل�صريات.

عرب البريو وب�صورة رئي�صية يف اجلنوب، مركز االحتجاجات، اإمنا كذلك 
حول ليما.

غري اأن ال�صلطات قامت ال�صبت باإعادة فتح مطار كو�صكو الدويل، بوابة 
اأغلق  بعدما  ال��ب��الد،  جنوب  اإىل  الوافدين  لل�صياح  الرئي�صية  ال��دخ��ول 

مرتن ب�صبب اأعمال العنف.
اال�صرتاكي  الرئي�س  اإقالة  بعد  بولوارتي  �صد  االحتجاجات  واندلعت 
بتهمة  وتوقيفه  االأول/دي�����ص��م��رب  ك��ان��ون  م��ن  ال�صابع  يف  كا�صتيو  ب��ي��درو 
حماولة االنقالب عرب �صعيه حلل الربملان الذي كان ي�صتعد لالإطاحة 

به من ال�صلطة.
له  خلفا  الرئا�صة  كا�صتيو،  للرئي�س  نائبة  كانت  التي  بولوارتي  وتولت 
مبوجب الد�صتور. وهي تنتمي اإىل حزبه ال�صيا�صي الي�صاري نف�صه. لكن 
وباإجراء  برحيلها  يطالبون  “خائنة”  يعتربونها  الذين  املتظاهرين 

انتخابات فورية. وترف�س الرئي�صة يف الوقت احلا�صر التنحي.

احتجاجات جديدة مناه�سة للحكومة يف البريو 

حكومة البريو تعلن حال الطوارئ يف ليما 
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بوليان�سكي: احلوار بني 
مو�سكو والغرب بعيد املنال

•• نيويورك-وكاالت

دميرتي  املتحدة  االأمم  ل��دى  ال��دائ��م  الرو�صي  للممثل  االأول  النائب  ق��ال 
املخاوف  ب�صاأن  نية  بح�صن  املفاو�صات  اإىل  ال��غ��رب  ع��ودة  اإن  بوليان�صكي، 
االأمنية لرو�صيا، �صيكون �صيناريو جيداً للعامل باأ�صره، لكن هذا بعيد املنال، 

وفقاً لوكالة تا�س الرو�صية لالأنباء.
ورداً على �صوؤال حول ال�صبل املحتملة 
اأ�صاف  احل���وار،  ه��ذا  مثل  ال�صتئناف 
الغرب  اأن  من  التاأكد  اإىل  “�صنحتاج 
يدرك مدى خطاأ �صيا�صته، ونرى اأنه 
االأوك���راين،  للنظام  دعمه  عك�س  ق��د 
تفوي�صاً  ح���ال���ي���اً  مُي���ن���ح���ون  الأن���ه���م 
الب�صرية  ����ص���د  ل���ل���ج���رائ���م  م��ط��ل��ق��اً 
واالأ�صخا�س  اأوك��ران��ي��ا،  �صكان  و�صد 

الناطقن بالرو�صية«.
اأنهم  روؤي��ة  اإىل  �صنحتاج  “كما  وتابع 
املفاو�صات  اإىل  موقفهم  عك�صوا  قد 
م���ع رو���ص��ي��ا ح���ول م���ب���ادئ االأم�����ن يف 
اأوروبا التي اقرتحناها منذ اأكر من 
اأي حم��اوالت �صطحية  اأن تكون هذه عملية جادة وعميقة دون  عام، يجب 
لو�صع كل االآثام على باب رو�صيا اأو تقدمي رو�صيا كم�صدر جلميع م�صاكل 

املجتمع الدويل«.
�صتكون هناك  التغيري،  “اإذا حدث مثل هذا  الرو�صي  الدبلوما�صي  واأو�صح 
�صيناريو جيد جداً  نية، �صيكون هذا  لنا الإج��راء مفاو�صات بح�صن  فر�صة 

للعامل باأ�صره، لكن ب�صراحة ما زلنا بعيدين عن ذلك االآن«.
اأي خ��ط��وات عملية حول  ات��خ��اذ  ال��وق��ت احل���ايل ال يتم  اأن���ه يف  اإىل  واأ���ص��ار 
املو�صوع، مبيناً “كل ما ميكننا �صماعه هو خطاب عدائي مع تاأجيج ال�صراع، 

لذلك اأخ�صى اأنه ال يوجد �صبب للتفاوؤل يف مرحلة معينة«.

بعد عامني من النقطاع ب�صبب احلرب 

تاأثر ودموع وحزن مع عودة �سبكة االت�ساالت يف تيغراي 

هل ينجح تعاون اأمريكا واليابان الع�سكري بتطويق التنني ال�سيني؟

مواجهات بني ال�سرطة ونا�سطني قرب منجم فحم يف اأملانيا 

�صتعود  الكهرباء  اأن  باالت�صاالت 
خ���الل  ت���ي���غ���راي  اإىل  ب���ال���ك���ام���ل 

اأ�صبوعن.
وقالت ناطقة با�صم رئي�س الوزراء 
بر�س  فران�س  لوكالة  اأحمد  اآبيي 
اإن املن�صاآت احليوية مّت اإ�صالحها 
عادت  االت�������ص���االت  خ���دم���ات  واإن 
لكنها  ت��ي��غ��راي،  ب��ل��دة يف   51 اإىل 
مل تقدم جدواًل زمنًيا ال�صتئناف 

خدمات االت�صاالت ب�صكل كامل.

وت��ع��ت��رب ال���ق���وة ال��ع�����ص��ك��ري��ة املالذ 
االأخري«.

احلفاظ  حت��اول  “اليابان  وت��اب��ع: 
املنطقة،  يف  ال���ق���وى  ت�����وازن  ع��ل��ى 
واالنتهاكات  ال��ع��دوان  خلفية  على 
ال�صينية. رفع احلظر �صيطلق يد 
ب�صكل  للتعاون  ال��ي��اب��اين  اجلي�س 
املتحدة، حيث  ال��والي��ات  اأوث��ق مع 
وكذلك  اأم��ن  معاهدات  تربطهما 

حلفاء اآخرين«.

•• نريوبي-اأ ف ب

يتبارك  ب��ن��ي��ام  ه���ات���ف  رّن  ح���ن 

مل  �صوًتا  �صمع  امليالد،  عيد  ليلة 
وهو �صوت  ي�صمعه طيلة عامن، 
اب��ن ع��ّم��ه ال���ذي ظ��ّن��ه ميًتا جراء 
النزاع يف اإقليم تيغراي االثيوبي.

اإقليم  يف  االت���������ص����االت  وك����ان����ت 
ت�صرين  م��ن��ذ  مقطوعة  ت��ي��غ��راي 
جراء   2020 ن��وف��م��رب  ال���ث���اين 
االإقليم  م����ّزق����ت  ال���ت���ي  احل������رب 
اإىل  التو�صل  بعد  لكن  االثيوبي. 
اتفاق �صالم، عادت الهواتف لرتّن 
من جديد، ما جلب الفرح ولكن 
ل�صكان  وال��غ�����ص��ب  ��ا احل����زن  اأي�����صً
االت�صال  يعيدون  الذين  تيغراي 
اأحد  من  عانوا  الذين  باأحبائهم 

اأكر ال�صراعات فتًكا يف العامل.
 30( يتبارك  بنيام  امل�صّور  وق��ال 
ات�صاله  ع���ن  ب��احل��دي��ث  ع����اًم����ا(، 
بابن عّمه يف مدينة اأك�صوم يف 24 
اأول  “كان  كانون االأول/دي�صمرب، 
اأن��ك على  رّد فعل يل - احلمدهلل 
قيد احلياة. ال اأعرف كيف �صمد 

خ��الل ال��ع��ام��ن امل��ا���ص��ي��ن، لكني 
�صعيد باأنه على قيد احلياة”.

ب���االرت���ي���اح مل  ال�����ص��ع��ور  اأن  غ���ري 
يتبارك،  بنيام  عند  ط��وي��اًل  ي��دم 
اأنه  االت�صال،  خ��الل  ل��ه،  تبّن  اإذ 
خ�صر قريًبا له خالل احلرب واأن 
ابن عمه عا�س يف اخلوف واجلوع 
القوات  م��واج��ه��ة  ويف  اأك�����ص��وم  يف 
واأن عّمه  ال�����ص��وارع  االإري��رتي��ة يف 
امل��ري�����س ك��ان ع��اج��ًزا ع��ن العثور 

على اأدوية ملر�س ال�صكري.
���ا خالل  واأُب���ل���غ���ت ال��ع��ائ��ل��ة اأي�������صً
جًدا  حمبوبة  عّمة  ب��اأن  االت�صال 
انقطاع  اأ����ص���ه���ر  خ�����الل  ت���وف���ي���ت 
ال��ت��وا���ص��ل وب���اأن اأح���د اأب��ن��اء العّم 

مفقود وُيعتقد اأنه تويف.
وقال بنيام لوكالة فران�س بر�س، 
م��ن م��ك��ان اإق��ام��ت��ه يف ���ص��ي��ات��ل يف 
عقنا. بداأت  الواليات املتحدة، “�صُ
اأبناء  م��ن  اث��ن��ان  ب��ال��ب��ك��اء.  عمتي 
كّنا   )...( ال�����ص��م��ت  ل���زم���ا  ع��م��ي 
اأنف�صنا،  على  ن�صيطر  اأن  ن��ح��اول 
بداأنا  اخل��ّط،  اأغلقنا  عندما  لكن 

جميًعا ال�صالة بهدوء”.
وك��ان��ت االت�����ص��االت ع����ادة لفرتة 

42 ع��اًم��ا وطلب  ق��ال رج��ل يبلغ 
عدم الك�صف عن هويته يف مقابلة 
الأ�صباب  بر�س  فران�س  وكالة  مع 
�صمعت  ح��ن  اأّم����ي  “َبَكت  اأم��ن��ي��ة 
االأ�صهر.  ه����ذه  ك���ل  ب��ع��د  ���ص��وت��ي 

ا”. بكيت اأنا اأي�صً
اأن��ب��اء مفجعة  تلقوا  اآخ��ري��ن  لكن 

حن ات�صلوا بعائالتهم.
قالت  ع���ّم���ه���ا،  ع����ن  وب����احل����دي����ث 
“قتلوه  غيربيي�صو�س  م��ه��اري��ت 
اإن  ل���ه���ا  وق���ي���ل  منزله”.  اأم�������ام 
اأع���دم���وا �صبعة  اإري���رتي���ن  ج��ن��ود 
اأواخر  اأقاربها قرب ع��دوة يف  من 

ت�صرين االأول/اأكتوبر.
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  وك�����ان 
ال���ع���امل���ي���ة ت����ي����درو�����س اأده������ان������وم 
اأنه  اأي�صا  ق��ال  ق��د  غيربيي�صو�س 
اُبلغ مبقتل عّمه على اأيدي جنود 

اإريرتين يف تيغراي.
ال�صحافين  دخ������ول  ي������زال  وال 
حمظوًرا،  تيغراي  اإىل  االأج��ان��ب 
عن  عاجزة  بر�س  فران�س  ووكالة 
التحقق من �صحة رواي��ات القتل 

هذه بطريقة م�صتقّلة.
م�صتقلون  م��راق��ب��ون  ات��ه��م  ل��ك��ن 

اإقليم  م����ن  اأج���������زاء  يف  وج����ي����زة 
 ،2021 ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  ت��ي��غ��راي 
لكنها انقطعت جمدًدا يف حزيران 

يونيو 2021.
االت�صال  خ��ط��وط  ت�صغيل  اأُع��ي��د 
اخلاملة يف كانون االأول دي�صمرب 
التو�صل  من  �صهر  بعد   ،2022
ال��ن��ار يف نزاع  اإىل وق��ف الإط���الق 
ت�صبب  اأن�����ه  غ��رب��ي��ة  دول  ق������ّدرت 
و500  األ����ف   100 ب��ن  مب��ق��ت��ل 

األف �صخ�س.
وم��ّه��د وق��ف اإط���الق ال��ن��ار الإعادة 
�صكانه  ع��دد  ال��ب��ال��غ  االإق��ل��ي��م  فتح 
ولرفع  ���ص��خ�����س  م���الي���ن  ���ص��ت��ة 
احلماية  جم��م��وع��ات  و�صفته  م��ا 
اأط���������ول قطع  ب�����اأن�����ه  ال���رق���م���ي���ة 
ل��الن��رتن��ت م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة يف 

العامل.
يف م��ي��ك��ي��ل��ي، اح��ت�����ص��د ال��ن��ا���س يف 
اأرقامهم  الإع��ادة  الهواتف  متاجر 
ام����راأة  ق��ال��ت  ح�صبما  ال��ق��دمي��ة، 
ع���اًم���ا   29 ال���ع���م���ر  م����ن  ب���ال���غ���ة 
ا�صتئناف  املدينة بعد  اإىل  �صافرت 
28 كانون  ال��رح��الت اجل��وي��ة يف 
اأبابا،  اأدي�����س  االأول/دي�����ص��م��رب. يف 

•• وا�شنطن-وكاالت

واليابان  املتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت 
لعالقتهما  ك���ب���ري  ت���ع���زي���ز  ع�����ن 
م�صتوى  رف��ع  ت�صمن  الع�صكرية، 
و�صع القوات الع�صكرية االأمريكية 
اع��ت��ربه حمللون  ال���ب���الد، مم��ا  يف 
باأنها  ب��ك��ن  اإىل  ق���وي���ة  “اإ�صارة 
حما�صرة متاما من قبل وا�صنطن 
االب��ت��ع��اد عن  اأج���ل  م��ن  وحلفائها، 
لعبة حافة الهاوية واالجت��اه نحو 

اال�صتقرار االإقليمي«.
اإن”  اإن  “�صي  ����ص���ب���ك���ة  ووف��������ق 
“ما يحدث بن  ف��اإن  االأم��ريك��ي��ة، 
اأم���ريك���ا وال���ي���اب���ان ي��ع��د اأح����د اأهم 
القوات  و����ص���ع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��الت 
املنطقة  يف  االأم��ريك��ي��ة  الع�صكرية 

منذ �صنوات«.
“�صمن  ت����اأت����ي  اأن����ه����ا  واأ�����ص����اف����ت 
االأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  رغ��ب��ة 
ال���ت���ح���ول من  )ال���ب���ن���ت���اغ���ون( يف 
االأو�صط  ال�صرق  املا�صي يف  ح��روب 
اإىل منطقة امل�صتقبل يف املحيطن 
�صّرعت  وال���ه���ادي، ح��ي��ث  ال��ه��ن��دي 
ح���رب اأوك���ران���ي���ا يف االن��ت��ق��ال من 

بن  العملي  اإىل  النظري  ال��واق��ع 
البلدين«.

البحرية  م�������ص���اة  ه��ي��ك��ل��ة  اإع���������ادة 
االأمريكية يف اليابان.

تو�صيع معاهدة الدفاع بن اأمريكا 
من  ال��ه��ج��م��ات  لت�صمل  وال��ي��اب��ان، 
متزايد  قلق  و�صط  الف�صاء،  واإىل 
ال�����ص��ري��ع لربنامج  ال��ت��ق��دم  ب�����ص��اأن 
ال����ف���������ص����اء ال�������ص���ي���ن���ي وت���ط���وي���ر 
�صرعتها  ت���ف���وق  ال���ت���ي  االأ����ص���ل���ح���ة 

�صرعة ال�صوت.
�صهر من  اأق��ل من  بعد  ذل��ك  ياأتي 
جديدة  خ��ط��ة  ع��ن  ال��ي��اب��ان  ك�صف 
اأكرب  اإىل  ت�صري  ال��ق��وم��ي،  ل��الأم��ن 
ح�صد ع�صكري للبالد منذ احلرب 

العاملية الثانية.
م�صاعفة  ك��ذل��ك  �صملت  اخل��ط��ة 
واالنحراف عن  الدفاعي،  االإنفاق 
د�صتور البالد ال�صلمي يف مواجهة 
التهديدات املتزايدة من املناف�صن 

االإقليمين، مبا يف ذلك ال�صن.

الرد ال�صيني
وردا على ه��ذه االإج����راءات، اعترب 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث 

•• لوت�شريات-اأ ف ب

ال�������ص���رط���ة  ب�����ن  م�����واج�����ه�����ات  دارت 
يف  البيئة  عن  مدافعن  ومتظاهرين 
اأملانيا  يف  م��ف��ت��وح  منجم  اأك���رب  م��وق��ع 
ال�صويدّية  ال��ن��ا���ص��ط��ة  ت��وّج��ه��ت  ح��ي��ث 

غريتا تونربغ.
واأفاد مرا�صلو وكالة فران�س بر�س باأّن 
مئات االأ�صخا�س بدوا م�صّممن على 

ه����ذه اخل���ط���وة ���ص��ت��ع��زز ال������ردع يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وت�����ص��م��ح ب���ال���دف���اع عن 
ال����ي����اب����ان و���ص��ع��ب��ه��ا ب�����ص��ك��ل اأك����ر 

فعالية.
وب�������دوره�������م، ك�������ص���ف م�������ص���وؤول���ون 
اإن”،  اإن  “�صي  ل�صبكة  اأم��ريك��ي��ون 

اأن:
الوحدة البحرية التي مت جتديدها 
اأوكيناوا،  يف  ���ص��ت��ت��م��رك��ز  ح��دي��ث��ا، 
اإىل توفري قوة احتياطية  وتهدف 
اليابان  ع���ن  ال���دف���اع  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

واال�صتجابة ال�صريعة للطوارئ.
ُينظر اإىل اأوكيناوا على اأنها مفتاح 
االأمريكية  الع�صكرية  العمليات 
يف امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، وي��رج��ع ذلك 

جزئيا اإىل قربها من تايوان.
األ��ف ع�صكري   25 اأك��ر من  ت�صم 
من�صاأة   20 م��ن  واأك����ر  اأم���ريك���ي، 
ع�����ص��ك��ري��ة، اأي م��ا ي��ق��رب م��ن 70 
الع�صكرية  ال���ق���واع���د  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
اليابان، موجودة يف  االأمريكية يف 

اأوكيناوا.
الهدف من االإج���راءات هو ح�صار 
حافة  ع�����ن  ل����الب����ت����ع����اد  ال���������ص����ن 

الهاوية.

ال�����ص��ي��ن��ي��ة، وان������غ وي�����ن ب�����ن، اأن 
االأمريكي  ال��ع�����ص��ك��ري  “التعاون 
مب�صالح  ي�صر  اأال  يجب  الياباين 
ال�صالم  اأو يقو�س  اأي طرف ثالث 

واال�صتقرار يف املنطقة«.

تعزيز الردع باملنطقة
م��ن وزير  ك��ل  اأع��ل��ن  م��ن جانبهم، 
اأو�صن،  لويد  االأم��ريك��ي،  ال��دف��اع 
ووزي��������ر اخل����ارج����ي����ة االأم�����ريك�����ي، 
اخلارجية  ووزير  بلينكن،  اأنتوين 
يو�صيما�صا،  ه��اي��ا���ص��ي  ال���ي���اب���اين 
يا�صوكازو  الياباين  الدفاع  ووزي��ر 

هامادا، يف موؤمتر �صحفي:
اخلطوات االأمريكية ت�صمل متركز 
ت�صميمها  اأع���ي���د  ب��ح��ري��ة  وح�����دة 
متقدمة  ا�صتخبارات  م��ع  حديثا، 
وقدرات مراقبة وقدرة على اإطالق 

�صواريخ م�صادة لل�صفن.
البحري  ال����ف����وج  ت�����ص��م��ي��ة  اإع��������ادة 
ال��ث��اين ع�����ص��ر، وه���و ف���وج مدفعي، 
ال�صاحلي  ال��ب��ح��ري  ال��ف��وج  ليكون 

الثاين ع�صر.
بجهاز  م��دف��ع��ي��ة  كتيبة  ا���ص��ت��ب��دال 

اأكر فتكا وخفة وزنا وقدرة.

علي اأن اأحلم )...( بالتحدث اإىل 
العائلة )واأن اأكت�صف( ما اإذا كانوا 

على قيد احلياة اأم ال”.
بعد اأكر من �صهرين من توقيع 
االأط�����راف امل��ت��ح��ارب��ة ع��ل��ى اتفاق 
�صالم، مل تعد اخلدمات بالكامل 
حتى يف املدن الكربى، مع انقطاع 
عدم  اأو  دقائق  ب�صع  بعد  املكاملات 
جناحها على االإطالق. والثالثاء، 
املعنية  الر�صمية  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 

فران�س  وك���ال���ة  م���ع  ح���دي���ث  ويف 
ب��ر���س، ق��ال��ت ���ص��اب��ة م��ن تيغراي 
اإنها  ال��ع��م��ر  م��ن  ع��اًم��ا   25 تبلغ 
الكالم”  ع����ن  “عاجزة  ك����ان����ت 
فجاأة  �صقيقتها  بها  ات�صلت  حن 
تعر�صت  التي  �صاير،  مدينة  من 
االأول/ ت�صرين  يف  كثيف  لق�صف 

العائلة  اأن  ل��ت��خ��ربه��ا  اأك���ت���وب���ر، 
اأ�صتطيع  “ال  واأ���ص��اف��ت  ب���اأم���ان. 
اأنه يف هذا القرن، كان  اأ�صدق  اأن 

ال��ن��زاع يف تيغراي  اأط���راف  جميع 
وبالتطهري  ف���ظ���ائ���ع  ب����ارت����ك����اب 

العرقي والتجويع املتعمد.
وقال بنيام يتبارك اإن عدم معرفة 
طيلة  اأك�����ص��وم  يف  ع��ائ��ل��ت��ه  م�صري 

عامن كان عذاًبا.
واأو���ص��ح “ال اأمت��ّن��ى الأع��دائ��ي اأن 
مي����ّروا مب��ا م���ّر ع��ل��ي يف العامن 
احَل����رية  وط������اأة   )...( امل��ا���ص��ي��ن 

وحدها تقتل”.

ال�����ص��ن ع��ل��ى االب���ت���ع���اد ع���ن لعبة 
واالجتاه  ب��ت��اي��وان،  ال��ه��اوي��ة  حافة 
فبكن  االإقليمي،  اال�صتقرار  نحو 
ال ت�صتطيع حتمل �صراع يف الوقت 
حدود  فقط  تخترب  وه��ي  احل���ايل 

قوتها«.
عن  ال��ي��اب��ان  بتخلي  يتعلق  وفيما 
قواتها  لتعزيز  واالجت��اه  �صلميتها 
“يف  اأن��ه��ا  اع��ت��رب  ف��ق��د  الع�صكرية، 
مدنية،  ق����وة  ت��������������������زال  ال  ال���واق���ع 

طوكيو ووا�صنطن لي�صت ا�صتفزازا 
لل�صن، لكنها مبثابة رد فعل على 
اأال  املحتمل  ومن  ال�صيني،  العداء 
م�صوؤولة  الأن��ه��ا  ال�صن  ت�صتجيب 

عن هذه االأزمة.

هل ترتاجع ال�صني؟
ويف �صياق ت�صريحاته اأي�صا، اعترب 
اأن يجرب  امل��رج��ح  “من  اأن��ه  بيلفر 
الياباين،  االأم��ريك��ي  العزم  اإظ��ه��ار 

اأن  “يجب  املتظاهرين  اأم��ام  واأ�صافت 
االأر�س”،  يف  ل��وت�����ص��ريات  فحم  يبقى 
باملناخ  ال��ت�����ص��ح��ي��ة  ع����دم  اإىل  داع���ي���ًة 
“من اأج��ل من��ّو ق�صري االأج��ل وج�صع 

ال�صركات«.
لوت�صريات  ق��ري��ة  ���ص��ّك��ان  ع���دد  وك����ان 
ال���واق���ع���ة يف والي������ة ����ص���م���ال ال���راي���ن 
�صخ�س،  مئة  ق��راب��ة  يبلغ  ف�صتفاليا، 
لكّن االأهايل هجروها خالل ال�صنوات 
املا�صية و�صط غمو�س ب�صاأن خمطط 
الإج��الئ��ه��م م��ن اأج����ل ت��و���ص��ي��ع منجم 
ومنذ  امل���ج���اور.  غارت�صفايلر  ال��ف��ح��م 
اأن غ�����ادر اآخ�����ر ���ص��ّك��ان��ه��ا وه����و م����زارع 
 ،2022 االأّول/اأك���ت���وب���ر  ت�����ص��ري��ن  يف 
نا�صط  األ���ف  ال��ق��ري��ة نحو  ت��دّف��ق على 
اأن تتحّول منجًما  �صعًيا للحوؤول دون 

للفحم.
دفاعهم  يكون  اأن  املتظاهرون  وتعّهد 

عن املوقع “بال حدود«.
وكانت جمموعات مدافعة عن البيئة 
اأعمال  لوت�صريات من  تنجو  اأن  اأملت 
امل�صت�صار  ح��ك��وم��ة  ت���ويّل  ب��ع��د  احل��ف��ر 
حزب  مب�������ص���ارك���ة  ���ص��ول��ت�����س  اأوالف 
االأول/ ك��ان��ون  م��ه��ّم��ات��ه��ا يف  اخل�����ص��ر 

بالتخّلي  ووع��ده��ا   2021 دي�صمرب 
تدريًجا عن ا�صتخدام الفحم.

اأوكرانيا  يف  ال��رو���ص��ي��ة  احل����رب  ل��ك��ّن 
اأج��ربت برلن  اأزم��ة طاقة  ت�صّببت يف 
الفحم  م��ن�����ص��اآت  ت�صغيل  اإع�����ادة  ع��ل��ى 

لتلبية الطلب على الطاقة يف اأملانيا.

طالبان: اإلغاء 
القيود على املراأة 
ال ميثل اأولوية لنا

•• كابول-وكاالت

اأفغان�صتان  يف  طالبان  حكومة  ذكرت 
تنتهك  اأف���ع���ال  ب����اأي  ت�صمح  ل��ن  اأن��ه��ا 
ال�صريعة االإ�صالمية، و�صيتم التعامل 
على  ب��ال��ق��ي��ود  املتعلقة  امل��خ��اوف  م��ع 
املعمول  للقاعدة  طبقاً  امل��راأة،  حقوق 
بها لالإمارة يف البالد، وفقاً ملا ذكرته 
االأفغانية  بر�س”  “خاما  وك���ال���ة 
اليوم االأح��د. وذكر املتحدث  لالأنباء 
جماهد  اهلل  ذب���ي���ح  ط���ال���ب���ان  ب��ا���ص��م 
االإ�صالمية  “االإمارة  اأن  ب���ي���ان  يف 
طبقاً  االأم���ور،  جميع  تنظيم  حت��اول 
ال  واحلكومة  االإ�صالمية،  لل�صريعة 
ميكنها ال�صماح بالعمل �صد ال�صريعة 

االإ�صالمية يف البالد«.
وطلب جماهد من �صركاء اأفغان�صتان 
وم��ن��ظ��م��ات االإغ���اث���ة ال��دول��ي��ة تفهم 
اأفغان�صتان  يف  ال��دي��ن��ي��ة،  امل���ط���ال���ب 
االإن�صانية  امل���ع���ون���ات  رب����ط  وت���ف���ادي 

بال�صاأن ال�صيا�صي.
11 دول���ة ق��د ح��ث��ت طالبان   وك��ان��ت 
على  اجل��م��ع��ة،  االأول  اأم�����س  م��ن  اأول 
جميع  ع�����ن  ال������ف������وري  “الرتاجع 
الن�صاء  ���ص��د  ال��ق��م��ع��ي��ة،  االإج�������راءات 
قيود  م��ن  اأفغان�صتان  يف  والفتيات” 
التي  تلك  اإىل  واقت�صادية  �صيا�صية 

توؤثر على التعليم واالأماكن العامة.

 ماذا يقول حمللون؟
قال  التطورات،  هذه  على  وتعليقا 
ال�صوؤون  وخبري  ال�صيا�صي  املحلل 
امل��ق��ي��م يف روم����ا، ميت�صل  ال��دول��ي��ة 
بيلفر، ملوقع “�صكاي نيوز عربية«:

اال�صرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
وال����ي����اب����ان ال يخل  اأم����ريك����ا  ب����ن 
لكنه يعمل مبثابة  القوى،  بتوازن 
حما�صرة  ب��اأن��ه��ا  ل��ل�����ص��ن  ت��ذك��ري 
ال��والي��ات املتحدة  مت��ام��ا م��ن قبل 
الرئي�صين،  االإقليمين  وحلفائها 
اليابان واأ�صرتاليا والفلبن وكوريا 

اجلنوبية وتايوان.
وا���ص��ن��ط��ن ب������داأت ب��ال��ت��ح��ول نحو 
الهادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���ص��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة 
اأوباما،  ب��اراك  ف��رتة رئا�صة  خ��الل 
ال�صيا�صية  اجلغرافيا  ب�صبب  لكن 
بالكامل،  امل��ح��ور  ه���ذا  يتحقق  مل 
اإال اأن طموحها ال يزال قائما بقوة 
للحفاظ على توازن القوى يف تلك 

املنطقة.
اأولوية  اآ���ص��ي��ا  ���ص��رق وغ����رب  ي��ظ��ل 

اأ�صا�صية لوا�صنطن.
ونقل  ال���ع�������ص���ك���ري���ة  ال����ت����دري����ب����ات 
التكنولوجيا والعالقة املكثفة بن 

قالت ال�صرطة.
وك��ت��ب��ت ال�����ص��رط��ة ع��ل��ى ت���وي���رت بعد 
ال�صرطة.  ح��واج��ز  “ُك�صرت  ال��ظ��ه��ر 
نقول للنا�س اأمام لوت�صريات: اخرجوا 

من هذه املنطقة فوًرا!«.
لوكالة  ال�صرطة  با�صم  متحّدث  واأّك��د 
ف���ران�������س ب���ر����س يف وق�����ت م��ب��ك��ر من 
ا�صطّرت  “ال�صرطة  اأّن  ال�صبت  م�صاء 
زالت  وم��ا  امل��ي��اه  خراطيم  ال�صتخدام 

حتّدي االأوامر الق�صائّية لهم مبغادرة 
املكان، على الرغم من املطر والظالم 
ال����ذي ي��ح��ي��ط ب��امل��ن��ج��م ال���واق���ع قرب 

قرية لوت�صريات يف غرب البالد.
�صّمت  التي  التظاهرة  هام�س  وعلى 
ال�صرطة،  وف�����ق  ���ص��خ�����س  األ������ف   15
ونحو 35 األًفا وفق املنّظمن، حاولت 
جم��م��وع��ات ن��ا���ص��ط��ن االق�����رتاب من 
وف���ق ما  منطقة حم��ظ��ورة وخ���ط���رة، 

حتاول منع املتظاهرين من الو�صول، 
وهم يت�صّرفون بعنف«. وقالت حركة 
اإّن هناك ع�صرات   Lutzerath lebt
اجل���رح���ى يف ���ص��ف��وف ال��ن�����ص��ط��اء وال 
ات الكالب وخراطيم  �صّيما ب�صبب ع�صّ

املياه.
اإّن  �����ص����رام  ب�����ريت  امل�����ص��ع��ف��ة  وق����ال����ت 
ُن��ق��ل��وا اإىل  20 ن��ا���ص��ًط��ا ع��ل��ى االأق�����ّل 
بع�صهم  اأّن  واأو����ص���ح���ت  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى. 
ال�صرطة  ب��اأي��دي  “لل�صرب  تعّر�صوا 
يف البطن والراأ�س” واأ�صيبوا بجروح 
للخطر«.  حياتهم  تعّر�س  اأن  “ميكن 
وك����ان م��را���ص��ل��و وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 

اأّكدوا وقوع ا�صتباكات مع ال�صرطة.
واأظهرت �صور بّثها التلفزيون، عنا�صر 
من ال�صرطة يرتدون مالب�س مكافحة 
ال�صغب وخوذات ودروًعا، واقفن على 
اأطراف حفرة تبلغ ع�صرات االأمتار، يف 

مواجهة ح�صد من املتظاهرين.
وراأى مرا�صل فران�س بر�س بعد الظهر 

�صابًّا م�صاًبا يف راأ�صه.
“بع�س  تويرت  على  ال�صرطة  وكتبت 
ال��ن��ا���س دخ���ل���وا امل��ن��ج��م. اب��ت��ع��دوا عن 

منطقة اخلطر فوراً!«.
بقيادة  ال�����ص��ب��ت  ال��ت��ظ��اه��رة  وُن��ّظ��م��ت 
تونربغ  غ��ري��ت��ا  ال�����ص��وي��دّي��ة  النا�صطة 
ة  رمزياً. وقالت تونربغ من على من�صّ
احلكومة  ت��ع��ق��د  اأن  خم���ٍز  اأم����ر  “اإّنه 
االأمل����ان����ّي����ة اّت���ف���اق���ي���ات وت�������ص���وي���ات مع 

�صركات مثل اآر دبليو اإيه«.

العثور على مزيد من الوثائق ال�سرية يف منزل بايدن 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

من  اإ���ص��اف��ّي��ة  �صفحات  خم�س  على  ال��ع��ث��ور  االأب��ي�����س  البيت  اأع��ل��ن 
الوثائق ال�صّرية يف منزل عائلة الرئي�س جو بايدن يف ديالوير.

بايدن  اإىل فرتة تويّل  التي تعود  ال�صفحات  اإّن هذه  بيان  وقال يف 
ُعِر عليها يف غرفة جماورة  اأوباما،  ب��اراك  الرئي�س  نائب  من�صب 
املنزل  �صاوبر  ريت�صارد  االأبي�س  البيت  حمامي  زار  اأن  بعد  للمراآب 
اخلمي�س. واأو�صح املحامي يف البيان اأّنه ذهب اإىل املنزل الفخم يف 
ويلمنغتون بوالية ديالوير لالإ�صراف على اإحالة جمموعة اأوىل من 

الوثائق ال�صّرية اإىل العدالة بعد العثور عليها يف املنزل االأربعاء.
وج��د حمامون  االأرب��ع��اء،  املنزل  بحثهم يف  اأثناء  باأّنه  �صاوبر  وذّك��ر 
وثائق حتمل  للمراآب  املجاورة  الغرفة  للرئي�س يف هذه  �صخ�صّيون 

لالّطالع  الزم��ة  ت�صاريح  امتالكهم  ع��دم  وب�صبب  “�صّري«.  �صمة 
على هذا النوع من امل�صتندات، مل يوا�صل املحامون مهّمتهم واأبلغوا 

وزارة العدل باملو�صوع، وفق البيت االأبي�س.
ُيلزم قانون �صدر عام 1978 الروؤ�صاء االأمريكّين ونّوابهم باإحالة 
كّل ر�صائل الربيد االإلكرتوين والر�صائل ووثائق العمل االأخرى اإىل 

االأر�صيف الوطني بعد تركهم منا�صبهم.
واأ�صار �صاوبر الذي يحمل ت�صريحا ُيتيح له االّطالع على الوثائق 
�صفحات  خم�س  املنزل  اإىل  و�صوله  عند  اكت�صف  اأّن��ه  اإىل  ال�صّرية، 
�صادروها  رافقوه  الذين  العدل  وزارة  ممّثلي  اأّن  مو�صحا  اأخ��رى، 

“فورا«.
بايدن  مكتب  يف  عليها  ُعر  اأخ��رى  وثائق  اإىل  ال�صفحات  وُت�صاف 
�ُصّلمت  وق��د  بوا�صنطن،  لالأبحاث  بايدن”  بن  “مركز  يف  ال�صابق 

اخلمي�س  غارالند  مرييك  العدل  وزي��ر  وع��ّن  الق�صاء.  اإىل  اأي�صا 
مّدعيا عاما م�صتقال للتحقيق يف الق�صية.

و�صارع البيت االأبي�س اإىل اإعالن العثور على وثائق يف ويلمنغتون، 
لكّنه مل ُيقّر اإاّل يوم االثنن املا�صي باكت�صاف وثائق يف مكتب بايدن 

ال�صابق يف وا�صنطن، اأي بعد �صهرين من العثور عليها.
يف  ُيفّكر  ال��ذي  ب��اي��دن  اإىل  بالن�صبة  احل�صا�صّية  �صديدة  والق�صّية 

الرت�صح لوالية رئا�صّية ثانية.
هذه،  امل�صتمّرة  االكت�صافات  �صل�صلة  ب��اي��دن  منتقدو  ا�صتغّل  وق��د 

ليقولوا اإّنه مل يُكن �صّفاًفا و�صريًحا.
ال�صابق دونالد  الرئي�س  اإج��راء مقارنات مع ق�صّية  اإىل  واأّدى ذلك 
بتهمة  خ��ا���ّس  م���ّدٍع  ُيجريه  لتحقيق  ��ا  اأي�����صً يخ�صع  ال���ذي  ت��رام��ب 
بفلوريدا،  ماراالغو  يف  منزله  يف  ال�صّرية  امل�صتندات  مئات  تخزين 

وُيزعم اأّنه عرقل جهود االإدارة ال�صتعادتها. لكّن �صاوبر �صّدد على اأّن 
بايدن اأعاد الوثائق “على الفور ويف �صكل طوعي” عند ظهورها.

وي��ق��ول امل��داف��ع��ون ع��ن ب��اي��دن اإّن م��ا ح���دث ب��ع��ي��د ك���ّل ال��ُب��ع��د عن 
ت�صّرفات ترامب الذي يخ�صع للتحقيق ب�صبب طريقة تعامله مع 

وثائق �صّرية.
وعلى الرغم من الفارق ال�صا�صع بن الواقعَتن، ال مفّر من حقيقة 

اأّن هذا الو�صع املعّقد �صيوؤّثر �صلًبا على بايدن.
وقال بايدن ل�صحافّين اخلمي�س “اأنا اآخذ الوثائق ال�صّرية واملواد 

ال�صّرية على حممل اجلّد. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل«.
ويقول  جنائّية.  خمالفات  ارتكاب  اإىل  موؤ�ّصر  يوجد  ال  االآن،  حّتى 
البيت االأبي�س اإّن عدم اإعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن اإدارة 

اأوباما كان عن قّلة انتباه.
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املال والأعمال

اإيكووي�ست 2023 ينطلق اليوم مب�ساركة اأكرث من 15 دولة
“م�صاهمة  بعنوان  حوارية  جل�صة  “اإيكووي�صت”  هام�س  على  اأي�صاً  ال�صركة 
جهود  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ب��ه��دف  للنفايات”  امل�صتدامة  االإدارة  يف  امل����راأة 
امل�صتدامة  املمار�صات  واأهمية  النفايات  اإدارة  بقطاع  ال�صبابية  الفئات  توعية 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  علي  املهند�س  واأك��د  النفايات.  اإدارة  يف 
يف  “اإيكووي�صت”  اأهمية معر�س ومنتدى  النفايات )تدوير(  الإدارة  اأبوظبي 
تعزيز ال�صراكات ومد ج�صور التعاون بن ال�صركات املحلية والعاملية ملواجهة 
التحديات اخلا�صة باإدارة النفايات ال�صيما واأنه يعد املن�صة املثالية التي جتمع 
اأب��رز اخل��رباء واملخت�صن يف هذا املجال ما يعزز من فر�صهم لالطالع على 
اأبرز امل�صتجدات املتعلقة بالتقنيات احلديثة امل�صتخدمة يف القطاع باالإ�صافة 
واملعارف بن  اخل��ربات  وتبادل  الفر�س  وا�صتك�صاف  اإيجاد حلول جذرية  اإىل 

ال�صركات وتعزيز اخلطط لتحقيق اإدارة متكاملة وم�صتدامة للنفايات.”
وقال الظاهري: “يجب اأن تت�صدر موا�صيع مواجهة حتديات اإدارة النفايات 

منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا والتي من املتوقع اأن تت�صاعف بنحو 
255 مليون طن �صنوياً بحلول عام 2050 يف ظل التو�صع احل�صري املتزايد 
وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدويل. وي�صمل برنامج املنتدى كلمات رئي�صية 
ودرا�صات حالة وجل�صات حوارية تتناول بالتف�صيل املنهجيات املبتكرة والفاعلة 
يف  احلوكمة  ودور  ال��دائ��ري  واالقت�صاد  النفايات  م��ن  ج��دي��دة  قيمة  الإي��ج��اد 
�صمان اقت�صاد دائري مزدهر وم�صتقبل العمليات اخلا�صة بالنفايات واحلد 
من النفايات االإلكرتونية من خالل اإعادة التدوير واإدارة النفايات واالقت�صاد 
الدائري وطموحات موؤمتر الدول االأطراف وغريها من املو�صوعات االأخرى. 
وت�����ص��م اجل��ه��ات ال��ع��ار���ص��ة ���ص��رك��ات م��رم��وق��ة م��ن 15 دول���ة مب��ا فيها دولة 
والبحرين  ال�صعودية واجلزائر  العربية  واململكة  للمتحدة  العربية  االإم��ارات 
و�صلطنة ُعمان واململكة املتحدة والواليات االأمريكية املتحدة و�صربيا وقرب�س 

وجمهورية الهند وفرن�صا واإيطاليا والدمنارك واأملانيا.

•• اأبوظبي-وام:

“2023 حتت  “اإيكووي�صت  تنطلق اليوم االإثنن فعاليات معر�س ومنتدى 
�صعار ا�صتك�صاف الفر�س امل�صتقبلية يف اإدارة النفايات للو�صول اإىل االقت�صاد 
مع  اال�صرتاتيجية  بال�صراكة  لال�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  �صمن  ال��دائ��ري 
يناير   18 حتى  املعر�س  وي�صتمر  “تدوير”  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  �صركة 
عار�صة  جهة   40 ومب�صاركة  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اجل��اري 
من اأكر من 15 دولة. وت�صتعر�س �صركة اأبوظبي الإدارة النفايات “تدوير” 
امل�صاريع  واأب��رز  التقنيات  اأح��دث  “اإيكووي�صت2023”  يف  م�صاركتها  خ��الل 
التي نفذتها واملخطط لها يف جمال اإدارة النفايات، واأف�صل املمار�صات �صمن 
مبادرات اال�صتدامة اإىل جانب ا�صتعرا�س املنتجات امل�صنوعة من النفايات املعاد 
تدويرها من خملفات الهدم والبناء واملخلفات الزراعية واحليوانية. وتنظم 

قائمة اأولوياتنا واأن ن�صاعف جهودنا الإيجاد حلول جذرية ملعاجلة املخلفات 
واحلد من التلوث الناجم عنها وحتويلها من عبئ اقت�صادي اإىل رافد وطني 
وبدورنا نعمل يف �صركة اأبوظبي الإدارة النفايات على تعزيز م�صاهمتنا يف هذا 
ت�صهم يف تطوير منظومة  التي  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  تنفيذ  املجال من خالل 
اإدارة النفايات مبا يتما�صى مع م�صتهدفات الدولة الرامية اإىل التوجه نحو 
مع  ين�صجم  وا�صتدامة  ازده���اراً  اأك��ر  م�صتقبل  وحتقيق  ال��دائ��ري  االقت�صاد 

مكانتها الريادية على اخلارطة العاملية.”
االإمارات  لدولة  الريادي  ال��دور  واملنتدى  املعر�س  اأعمال  جدول  وي�صتعر�س 
الدائري  االقت�صاد  نحو  التوجه  تعزيز  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول 
�صي�صتعر�س  املجال حيث  اأبوظبي يف هذا  اإم��ارة  ال�صوء على دور  ت�صليط  مع 
اإدارة  يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  تعتمدها  ال��ت��ي  املبتكرة  املنهجية 
يف  النفايات  اأزم��ة  ملواجهة  امل�صممة  احللول  جانب  اإىل  امل�صتدامة  النفايات 

املراكز الربية جلمارك دبي تنجز 791 األف بيان جمركي.. و574 �سبطية

االإمارات العاملية لالأملنيوم تطلق حتالف اإعادة تدوير االأملنيوم
ح��ي��اة ي��ع��زز اال���ص��ت��دام��ة وو���ص��ع ه��ذه ال��ع��ب��وات يف احلاويات 

املخ�ص�صة لها.
التحالف دعم درا�صة �صيجريها  االأوىل، يعتزم  ويف مبادرته 
اإعادة  و�صلوكيات  م��ع��دالت  ح��ول  لالأملنيوم  ال���دويل  املعهد 
تدوير االأملنيوم يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وذلك من 
اأجل التعرف على حجم الفر�س املتاحة واحللول املحتملة 
ب�صكل كامل. واملعهد الدويل لالأملنيوم هو االحتاد التجاري 
مماثلة  درا���ص��ات  ب��اإج��راء  ويقوم  االأمل��ن��ي��وم،  ل�صناعة  العاملي 
حول العامل. ويتوقع التحالف اأي�صاً تقدمي الدعم حلكومة 
دولة االإمارات ب�صاأن اللوائح وال�صيا�صات الالزمة حول اإعادة 
التحتية  البنية  تطوير  ملوا�صلة  والتعاون  االأملنيوم،  تدوير 

لدفع عجلة اإعادة تدوير االأملنيوم.
“اإن  امل��ري، وزير االقت�صاد:  وقال معايل عبداهلل بن طوق 
االإمارات  �صركة  تقوده  الذي  االأملنيوم  تدوير  اإع��ادة  حتالف 
يف  “عايل اجلودة”  العاملية لالأملنيوم، اأكرب منتج لالأملنيوم 
العامل وقلب قطاع االأملنيوم يف االإم��ارات والذي يدر �صنوياً 
اأك���ر م��ن 5 م��ل��ي��ارات��دوالر يف االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي، �صيعزز 
مكانة االإم��ارات كمركز ريادي عاملي داعم للجهود الدولية 
يف جمال التنمية اخل�صراء، ويدعم كذلك اأهداف �صيا�صتها 
ب�صاأن االقت�صاد الدائري بحلول العام 2031، وي�صاهم يف 

بناء اقت�صاد معريف اأكر مرونة وتناف�صية”.
حارب  �صعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل  قالت  جانبها،  م��ن 
االإم����ارات  ب��دول��ة  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���رة  امل��ه��ريي، 
االأملنيوم  على  الطلب  منو  املتوقع  “من  املتحدة:  العربية 
%50 و80%  اأنحاء العامل بن�صبة ترتاوح بن  يف جميع 
املعدن  لهذا  الرئي�صي  ال��دور  ب�صبب  العام2050،  بحلول 
ال��ق��اب��ل الإع������ادة ال���ت���دوي���ر ب���ال ح����دود يف حت��ق��ي��ق �صفرية 

االنبعاثات.

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة االإم������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم ب��ال��ت��ع��اون مع 
املعدنية  وم�صنعيالعلب  امل�صروبات  اإن��ت��اج  �صركات  كربيات 
“اإعادة  حتالف  اإط��الق  عن  اأم�س  النفايات،  اإدارة  و�صركات 
تغيريتدريجي  اإح��داث  اإىل  الذي يهدف  االأملنيوم”،  تدوير 

يف عمليات اإعادة تدوير االأملنيوم يف االإمارات.
ومت االإعالن عن اإطالق التحالف يف موقع �صركة االإمارات 
بن  عبداهلل  معايل  بح�صور  الطويلة  يف  لالأملنيوم  العاملية 
طوق املري وزير االقت�صاد ومعايل مرمي بنت حممد �صعيد 

حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة.
العاملية لالأملنيوم، و�صركة  وي�صم التحالف �صركة االإم��ارات 
كوكاكوال  وال��ع��وج��ان  )ت��دوي��ر(،  النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
وبيئة  للم�صروبات،  االأهلية  كوكاكوال  و�صركة  للمرطبات، 
اأوروبا  تنظيف، ودبي للمرطبات، وكانباك، وكراون بيفكان 

وال�صرق االأو�صط واإفريقيا، وجمموعة دل�صكو، وفيوليا.
االأمل��ن��ي��وم اخل���ام كونه  امل�����ص��روع ح��ول م��ع��دن  اأهمية  وتكمن 
حيث  ا�صتدامة،  اأك��ر  جمتمعات  بناء  يف  االأ�صا�صي  امل��ع��دن 
ميتلك خ�صائ�س مثالية ل�صنع كل �صيء من مواد التعبئة 
امل�صتقبلية،  الكهربائية  ال�صيارات  اإىل  اليومية  والتغليف 
حدود.  بال  التدوير  الإع��ادة  قابال  معدنا  كونه  اإىل  اإ�صافة 
حول  تدويرها  ُيعاد  التي  امل��واد  اأك��ر  من  االأملنيوم  ويعترب 
اأرباع  اأك���ر م��ن ث��الث��ة  ال��ع��امل ي�صتخدم  ي���زال  ال��ع��امل، وال 

نع على مدار التاريخ حتى اليوم. االأملنيوم الذي �صُ
عمليات  تعزيز  اإىل  االأملنيوم  تدوير  اإع���ادة  حتالف  ويهدف 
اإع���ادة ال��ت��دوي��ر م��ن قبل امل�صتهلكن يف دول��ة االإم����ارات، ال 
امل�صروبات، وزيادة معدالت جمع  اإعادة تدوير عبوات  �صيما 
العبوات وذلك من خالل ت�صجيع االأفراد على اتباع اأ�صلوب 

•• دبي-وام: 

م�صبح  حمبوب  اأحمد  �صعادة  اأك��د 
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام جل�����م�����ارك دب�����ي، 
املوانئ  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
واجل������م������ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل������رة، 
ح��ر���س ج��م��ارك دب��ي على حتقيق 
اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى م��ن ك��ف��اءة االأداء 
الفتاً  اجل���م���رك���ي���ة،  م���راك���زه���ا  يف 
مدار  وع��ل��ى  ميدانياً  املتابعة  اإىل 
ال�����ص��اع��ة ل��ت��ط��ور ���ص��رع��ة االإجن����از 

واخلدمات اجلمركية.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارت���ه وفريق 
املراكز  الإدارة  ال��دائ��رة  يف  ال��ق��ي��ادة 
ال��ربي��ة ح��ي��ث اطلعوا  اجل��م��رك��ي��ة 
لتطوير  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى 
وت�صهيالت  اجلمركية  اخل��دم��ات 
يف  للمتعاملن  املقدمة  التفتي�س 
-املنطقة  دوكامز  جمارك  مركزّي 
احل���رة ال���ص��ت��رياد واإع����ادة ت�صدير 
امليناء  ال�صيارات - ومركز جمارك 
ال�صريع  االجن���از  ل�صمان  اجل���اف 
للمعامالت اجلمركية، كما ا�صتمع 
واإجنازات  اأداء  عن  مف�صل  ل�صرح 
التابعة  اجلمركية  واملراكز  االإدارة 

لها عن العام املا�صي.
وق��ال �صعادته:” ن��وؤدي يف جمارك 
تقدمي  يف  ح����ي����وي����اً  دوراً  دب�������ي 
ذكية،  جمركية  وب��رام��ج  خ��دم��ات 
كافة  اإجن���از  م��ن  املتعاملن  متكن 
اأي مكان، ويف وقت  معامالته من 
�صعادة  ن�صبة  بلغت  ح��ي��ث  قيا�صي 
العمالء عن خدمات الدائرة الذكية 
اإيجاباً  ينعك�س  م��ا  وه���و   ،99%
على زيادة املبادالت التجارية، كما 
تواكب املراكز اجلمركية يف دبي ما 
وال�صفر  ال�صياحة  ح��رك��ة  ت�صهده 
قدرة  يعك�س  م�صتمر  ت��ط��ور  م��ن 
االإم������ارة ع��ل��ى ج���ذب ال�����ص��ي��اح من 
ك��اف��ة ان��ح��اء ال��ع��امل، ل��ذل��ك نعمل 
با�صتمرار  ق��درات��ن��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ال�صياحة  حركة  احتياجات  لتلبية 
وال�صفر من خالل االرتقاء الدائم 
ب���ق���درات امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة ليظل 

الثقيلة، واال�صمنت.
وي���ت���ي���ح م���رك���ز ج����م����ارك دوك���ام���ز 
ا�صترياد  ن�صاط  ممار�صة  للعمالء 
واإع������ادة ت�����ص��دي��ر ال�����ص��ي��ارات وفق 
ق�����واع�����د ال����ع����م����ل واالإج���������������راءات 
باملناطق  امل���ت���ع���ل���ق���ة  اجل���م���رك���ي���ة 
الوحيد  امل���رك���ز  وي��ع��ت��رب   ، احل����رة 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال�صرق  م���ن 
االأو����ص���ط وامل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث يوؤمن 
واأ�صحاب  للتجار  اخل��دم��ات  كافة 
مكاتب  ح����ي����ث  م������ن  امل�����ع�����ار������س 
والتاأمن  وال�صحن  النقل  �صركات 
واملوؤ�ص�صات احلكومية ذات العالقة، 
اأن دائرة جمارك دبي تقوم  موؤكداً 
ال�صركات  ب�صكل م�صتدام مب�صاندة 
العاملة يف دوكامز من اأجل تذليل 
ك��اف��ة ال��ع��ق��ب��ات وم�����ص��اع��دت��ه��ا على 
اجلمركية  اخل���دم���ات  ا���ص��ت��خ��دام 
للعمالء  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي   ، ال���ذك���ي���ة 
مدار  ع��ل��ى  م��ع��ام��الت��ه��م  تخلي�س 
ما  باالأ�صبوع، وهو  اأي��ام   7 ال�صاعة 
ي�����ص��ب يف ���ص��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ن من 
خالل توفري وقته وجهده وخف�س 

الكلفة على االأعمال”.
اجلمركية  البطاقات  عدد  و�صجل 
التي   )vcc( االآل���ي���ة  ل��ل��م��رك��ب��ات 
اأجنزها مركز جمارك امليناء اجلاف 
العام  خ���الل  ب��ط��اق��ة   254118
النوعي  ال��ت��م��ي��ز  وي���اأت���ي   ،2022
امليناء اجلاف  ال��ذي يحققه مركز 
ان�صجاماً  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ���ص��ع��ادة  يف 
اإدارة  حددتها  ال��ت��ي  االأه����داف  م��ع 
املراكز الربية، املنبثقة من اخلطة 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة جل����م����ارك دب����ي، 
ت�صخري  على  العمل  ت�صمل  والتي 
لتقدمي  واالإمكانات  اجلهود  كافة 
جتمع  متطورة  جمركية  خ��دم��ات 
لتحقيق  وال�������ص���رع���ة  ال���دق���ة  ب���ن 
املتعاملن، وتبني منظومة  �صعادة 
عمل حكومية حتر�س على تطبيق 
والكفاءة،  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  اأرق����ى 
ومواكبة كل ما ي�صتجد من اأدوات 
ت��ق��ن��ي��ة واأن��ظ��م��ة اإداري������ة رائ�����دة يف 

العمل اجلمركي.

البناء، ومن  الغذائية ومواد  املواد 
براً  نقلها  يتم  التي  الب�صائع  اأب��رز 
عرب املركز اخل�صراوات والفواكه، 
الكهربائية،  االأدوات  ال���ع���ط���ور، 
الغذائية،  امل�����واد  االإل���ك���رتون���ي���ات، 
الع�صائر،  ال���غ���ازي���ة،  امل�������ص���روب���ات 
ال�صرياميك،  ال���رخ���ام،  االأل����ب����ان، 
االآالت  وامل����ح����رك����ات،  ال�������ص���ي���ارات 

 574 �صبط  من  ل���الإدارة  التابعة 
�صبطية، كما تعامل مركز جمارك 
و   ، م��رك��ب��ة   586920 م���ع  ح��ت��ا 
خالل  وذل����ك  ���ص��اح��ن��ة   78696
مركز  ي����وؤدي  فيما   2022 ال��ع��ام 
�صال�صل  دع��م  يف  رئي�صياً  دوراً  حتا 
املحلي  ال�������ص���وق  ورف������د  االإم���������داد 
من  االأ�صا�صية  واملنتجات  بال�صلع 

اجلمركين  وامل��وظ��ف��ن  ال�صباط 
مبا  اجلاهزية  م�صتويات  اأعلى  يف 
وال�صياح  امل�صافرين  ت��دف��ق  ي��دع��م 
دون  الدولة  اإىل  دخولهم  وتاأمن 

تاأخري”.
واأجنزت اإدارة املراكز الربية 791 
األف بيان جمركي ، وجنح �صباط 
املراكز  يف  وامل��ف��ت�����ص��ن  ال��ت��ف��ت��ي�����س 

الذي  امل��ن��اخ��ي،  التحول  لت�صريع 
ينطلق يف 17 يناير وي�صتمر ليوم 
اأب��رز فعاليات القمة،  واح��د، اأح��د 
وال�������ذي ت��ن��ظ��م��ه ����ص���رك���ة اإي����ن����ووا 
والهيدروجن،  وامل���ي���اه  ل��ل��ط��اق��ة 
لنيوم.  التابعة  ال�صركات  اإح���دى 
هذه  “ُيقدم  ال�صباعي:  واأ�صافت 
اجل���ل�������ص���ة ف����ري����ق م�����ن اخل������رباء 
الذين ير�صمون مالمح م�صتقبل 
ق��ط��اع ط��اق��ة ن��ظ��ي��ف��ة م����رن على 
الفعالية  وُت���ع���د  وا�����ص����ع.  ن���ط���اق 
اأهم  على  فر�صة مهمة لالطالع 
ال��ت��ح��ل��ي��الت ال��دق��ي��ق��ة واالأف���ك���ار 
امل�صوؤولن  من  نخبة  من  امللهمة 

التنفيذين وقادة القطاع”.
منتدى  ي�����ص��ل��ط  ن��اح��ي��ت��ه،  وم����ن 
ال���������ص����وء على  ال����ذك����ي����ة  امل���������دن 
احل�صرية  ال��ب��ي��ئ��ات  ا����ص���ت���دام���ة 
والع�صرين  ال����واح����د  ال���ق���رن  يف 
م���ع ت��رك��ي��ز خ���ا����س ع��ل��ى حتديد 
باحلد  الكفيلة  اال�صرتاتيجيات 
اأك�صيد  ث������اين  ان����ب����ع����اث����ات  م�����ن 
ال���ك���رب���ون يف ق���ط���اع ال���ن���ق���ل، مبا 
العاملة  امل��رك��ب��ات  اآث�����ار  ذل���ك  يف 
ب��ال��ك��ه��رب��اء وال��ه��ي��دروج��ن. كما 
اأب����رز اجل��ه��ات ال���رائ���دة يف  تلتقي 
العاملي  ال�صم�صية  الطاقة  قطاع 
ومزودي  الهند�صية  ال�صركات  مع 
واجلهات  التكنولوجية  احل��ل��ول 
امل�����م�����ول�����ة وم�����������ص�����رتي ال���ط���اق���ة 
ووا�صعي  اخل����دم����ات  وم��������زودي 
معر�س  يف  احلكومية  ال�صيا�صات 
ال�صم�صية  ال���ط���اق���ة  وم���ن���ت���دى 
الطاقة  ح��ل��ول  ���ص��وق  والنظيفة، 
منطقة  يف  االأب��������رز  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
اأفريقيا.  االأو�صط و�صمال  ال�صرق 
القمة  م�صدر  �صركة  وت�صت�صيف 
ال���ع���امل���ي���ة ل���ط���اق���ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  اإط����ار 
من�صة  ي�صكل  ال��ذي  لال�صتدامة 
العاملية يف  ل��دع��م اجل��ه��ود  رائ���دة 
وتعزيزها،  اال���ص��ت��دام��ة  حت��ق��ي��ق 
حيث تقام للمرة االأوىل بالتعاون 

مع �صركة الطاقة واملياه اإينووا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

العاملية  ال��ق��م��ة  م��ن��ظ��م��و  ك�����ص��ف 
لطاقة امل�صتقبل، الفعالية العاملية 
جمايل  على  تركز  التي  ال��رائ��دة 
عن  واال�صتدامة،  امل�صتقبل  طاقة 
ان���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة 14 
منها اليوم يف 16 يناير 2023 
ال���وط���ن���ي  اأب�����وظ�����ب�����ي  م����رك����ز  يف 
وجتمع  )اأدن�����ي�����ك(.  ل��ل��م��ع��ار���س 
القمة على مدى ثالثة اأيام اأبرز 
بالطاقة  املعنية  العاملية  اجلهات 
على  ل����الط����الع  واال�����ص����ت����دام����ة، 
جمموعة من التحليالت الدقيقة 
والنتائج الواعدة لت�صريع اعتماد 
والطاقة  ال����دائ����ري  االق���ت�������ص���اد 
املنطقة  م�صتوى  ع��ل��ى  النظيفة 
���ص��واء. وت�صكل  وال��ع��امل على ح��د 
تغطي  م��ل��ه��م��ة  م��ن�����ص��ة  ال���ق���م���ة 
اال�صتدامة  قطاع  مفا�صل  جميع 
معار�س وخم�صة  �صتة  من خالل 
يتناول  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  م��ن��ت��دي��ات 
امللحة  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  ك��ل منها 
الطاقة  ق���ط���اع  اأم�������ام  ال���راه���ن���ة 
وغ��ريه��ا م��ن االآث����ار ال��ت��ي ت�صمل 
املختلفة.  القطاعات  من  العديد 
وُتركز �صل�صلة املعار�س واملنتديات 
ت�صمل  م��ت��ن��وع��ة  جم������االت  ع���ل���ى 
الطاقة واملياه والطاقة ال�صم�صية 
واملدن الذكية واملناخ والبيئة، كما 
معر�س  القمة  هام�س  على  ُيقام 
لعام  القمة  وت�صهد  اإيكووي�صت. 
ابتكارات  م��رك��ز  اإط���الق   2023
الهيدروجن على هام�س معر�س 
يبحث  وال���ذي  الطاقة،  ومنتدى 
وامل�صتقبلية  احلالية  احل��ل��ول  يف 
ل��ت��ع��زي��ز ال������دور امل����ح����وري ال���ذي 
يف  االأخ�����ص��ر  الهيدروجن  يلعبه 
وتعليقاً  ال��ط��اق��ة.  حت���ول  رح��ل��ة 
ع��ل��ى ه����ذا امل���و����ص���وع، ق���ال���ت لن 
العاملية  القمة  رئي�صة  ال�صباعي، 
العامة  واملديرة  امل�صتقبل  لطاقة 
االأو�صط  ال�صرق  اإك�س  اآر  ل�صركة 
القمة:  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  امل�������ص���وؤول���ة 

الكهربائي  التحليل  تقنيات  ذلك 
والتحويل، وحلول النقل، والتنقل 
وخف�س  االن�����ب�����ع�����اث�����ات،  ع������دمي 
عمليات  يف  الكربونية  االنبعاثات 
وا�صتهالك  ال�����ص��ن��اع��ي،  االإن���ت���اج 
ال��ط��اق��ة يف امل���ب���اين، اإ���ص��اف��ة اإىل 
على  ال�����ه�����ي�����دروج�����ن  ت����خ����زي����ن 
الكربون  وال��ت��ق��اط  وا���ص��ع  ن��ط��اق 
وتقنيات  وتخزينه  وا�صتخدامه 
هيدروجن  اإىل  النفايات  حتويل 
ويجمع  اأم���ون���ي���ا.  اإىل  وب���ع���ده���ا 
املركز باقة متنوعة من املبتكرين 
واأ�صرتاليا  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ن 
وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة وال�����والي�����ات 
حلول  لعر�س  واإ�صبانيا،  املتحدة 
تتناول ا�صتخدامات الهيدروجن 
واإنتاجه  متويله  وطرق  االأخ�صر 
وغ���ريه���ا م���ن اال���ص��ت�����ص��ارات ذات 
بربنامج  القمة  وتتميز  ال�صلة. 
التبادل املعريف الذي ميتد الأكر 
املحتوى  م���ن  ���ص��اع��ة   200 م���ن 
على  وال�����ق�����ائ�����م  ال���ت���خ�������ص�������ص���ي 
العديد من  خ��الل  معلومات من 
املنتديات واملوا�صيع التخ�ص�صية. 
تعزيز  م�����ب�����ادرة  م����وؤمت����ر  وي����ع����د 
الطبيعة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  احل��ل��ول 

نقلة  ال���ق���م���ة  ه�����ذه  “�صُتحدث 
الطاقة  قطاع  عمليات  يف  نوعية 
وا�صتثماراته  وخططه  و�صيا�صاته 
واجتاهاته االقت�صادية االإجمالية 
واالإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على 
انعقادها  اأن  �صيما  ال  وال��ع��امل��ي، 
نحو  العاملي  التوجه  مع  يتزامن 
الطاقة  م�����ص��ادر  درا����ص���ة  اإع������ادة 
وتعزيز  االإم�������������دادات  وم�����رون�����ة 
جاهزية املوارد للم�صتقبل، وذلك 
املت�صاعدة  املطالبات  خلفية  على 
اأجل  م��ن  ال��ق��ط��اع  ي�صهدها  ال��ت��ي 
التي  القطاعات  وت�صدر  التحول 
تطبق اإج��راءات ملمو�صة ملكافحة 
معر�س  وُيعد  املناخي”.   التغري 
النفايات  م���ع���اجل���ة  وم����ن����ت����دى 
ي�صت�صيفه  ال���ذي  )اإي��ك��ووي�����ص��ت(، 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
التي  االأوىل  الفعالية  تدوير،   –
م��ن��ط��ق��ة جمل�س  ف��ي��ه��ا  ت��ع��ت��م��د 
يف  رائ���داً  دوراً  اخلليجي  التعاون 
جمال االقت�صاد الدائري، ال �صيما 
وال�صرق  املنطقة  ت�صهده  م��ا  م��ع 
تكثيف  م����ن  ع���م���وم���اً  االأو������ص�����ط 
للجهود للتعامل مع م�صكلة اإدارة 
التو�صع  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ن��ف��اي��ات 

لتعزيز  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ال�����ص��ب��ل  ح����ول 
الإدارة  امل�������ص���ت���دام���ة  امل���م���ار����ص���ات 

النفايات يف املنطقة.
القمة  ُت��ط��ل��ق  ذل���ك،  ج��ان��ب  واإىل 
 2023 امل�صتقبل  لطاقة  العاملية 
الهيدروجن  اب���ت���ك���ارات  م���رك���ز 
والذي  نوعه  من  االأول  االأخ�صر 
ي�صتعر�س حلواًل مبتكرة لت�صريع 
االع����ت����م����اد ع���ل���ى ال���ه���ي���دروج���ن 
ودع��������م حت�������ول ق����ط����اع ال���ط���اق���ة 
والعامل.  املنطقة  م�صتوى  ع��ل��ى 
امل��رك��ز على هام�س  اف��ت��ت��اح  وي��ت��م 
حيث  الطاقة،  ومنتدى  معر�س 
الرئي�صية  التقنيات  ب��ن  يجمع 
الهيدروجن  الإن����ت����اج  ال����الزم����ة 
االأخ�����������ص�����ر ون����ق����ل����ه وت���خ���زي���ن���ه 
املركز  وي�صتعر�س  وا�صتخدامه. 
االأخ�صر  ال��ه��ي��دروج��ن  اإم��ك��ان��ات 
على  ال�����ص��ل��ة  ذات  واالب����ت����ك����ارات 
يف  مب��ا  ال��ق��ي��م��ة،  �صل�صلة  ام���ت���داد 

اإىل اأن دول منطقة اخلليج حتتاج 
اإىل تخ�صي�س ا�صتثمارات ترتاوح 
بن 60-85 مليار دوالر اأمريكي 
يف م�����ص��ادر حت��ق��ي��ق ال��ق��ي��م��ة من 
واخلر�صانة  البال�صتيك  نفايات 
الع�صوية  وال���ن���ف���اي���ات  وامل����ع����ادن 
املقبلة  الع�صرين  ال�صنوات  خالل 
يف �صبيل حتقيق اأهدافها يف اإدارة 
النفايات وحتويلها من املكبات”.

وجت����م����ع امل���ن�������ص���ة ال�����رائ�����دة بن 
املحلية  اخل�����������ربات  اأ������ص�����ح�����اب 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
تدويرها  واإع����ادة  النفايات  اإدارة 
وت�صنيعها  وا�����ص����ت����خ����دام����ه����ا 
وق��ط��اع��ات حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل 
اأف�صل  م�����ص��ارك��ة  ب���ه���دف  ط���اق���ة 
املعارف العملية وتوفري جمموعة 
وا�صعة من فر�س العمل اجلديدة 
وم�صادر االإيرادات واال�صتثمارات 
ل�������ص���ال���ح خم���ت���ل���ف امل���وؤ����ص�������ص���ات 

احل�������ص���ري، وال���ت���ي ل��ط��امل��ا كانت 
ب���ع���ي���دة ع����ن االه���ت���م���ام ال������الزم. 
ويتيح املعر�س للم�صاركن فر�صة 
املبتكرة  املنهجية  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
التي تعتمدها دول اخلليج العربي 
امل�صتدامة،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  يف 
اأزمة  ملواجهة  امل�صممة  واحللول 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ن���ف���اي���ات 
والتي  اأفريقيا،  و�صمال  االأو���ص��ط 
ت�صري توقعات البنك الدولية اإىل 
ت�صاعفها بنحو 255 مليون طن 

�صنوياً بحلول عام 2050.
اإدراك  “يوجد  ال�صباعي:  وقالت 
متزايد ملدى االأهمية امللحة لهذه 
منطقة  دول  تنتج  حيث  االأزم����ة، 
اخلليج حالياً نفايات ترتاوح بن 
�صنوياً،  طن  مليون   130-105
البلدية  ن���ف���اي���ات  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��ا 
ال�صلبة، وخملفات االإن�صاء والهدم 
والزراعة. وت�صري اآخر التقديرات 

العديد  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  وال�����ص��رك��ات 
برنامج  وي�صمل  القطاعات.  من 
ودرا�صات  رئي�صية  كلمات  املنتدى 
ح��ال��ة وج��ل�����ص��ات ح��واري��ة تتناول 
املبتكرة  امل��ن��ه��ج��ي��ات  بالتف�صيل 
جديدة  قيمة  الإي��ج��اد  وال��ف��اع��ل��ة 
م���ن ال��ن��ف��اي��ات، واال���ص��ت��ف��ادة من 
النفايات.  اإدارة  يف  التكنولوجيا 
ا�صرتاتيجيات  و���ص��ع  يبحث  كما 
املكبات،  م���ن  ال��ن��ف��اي��ات  حت���وي���ل 
النفايات  درا�صات حتويل  واإج��راء 
اإيقاف  ع���ن  ف�����ص��اًل  ط���اق���ة،  اإىل 
البال�صتيكية  امل������واد  ا���ص��ت��خ��دام 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل���ال����ص���ت���ع���م���ال مل���رة 
اإدارة  ت��ق��ن��ي��ات  وت��ط��وي��ر  واح�����دة، 
الفعاليات  ت�صمل  كما  النفايات. 
يف  النفايات  اإدارة  منتدى  اإق��ام��ة 
اخلليج  ومنطقة  االإم����ارات  دول��ة 
العربي، والذي ميّثل حواراً رفيع 
امل�صتوى بن بلديات دول اخلليج 

جتمع اأبرز اجلهات املعنية يف قطاع الطاقة العاملي

القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل تنطلق اليوم يف اأبوظبي
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املال والأعمال

االإم�������ارات  دول�����ة  يف   COP28
وذل����ك م���ن خ����الل ت��وح��ي��د جهود 
املجتمع الدويل وتعزيز ال�صراكات 

الرائدة واحللول املبتكرة.
اأب���وظ���ب���ي  اأ�����ص����ب����وع  اأن  واأ�������ص������اف 
م��ن�����ص��ة تعك�س  ي��ع��د  ل��ال���ص��ت��دام��ة 
املناخي  بالعمل  االإم�����ارات  ال��ت��زام 
قيادات  ويجمع  وال�صامل  الفعلي 
عاملية وخرباء يف جمال اال�صتدامة 
وخم���ت���ل���ف ال���ق���ط���اع���ات الإج�������راء 
بّناءة وفعالة قبيل تقييم  ح��وارات 
التقدم اجلماعي املحرز يف موؤمتر 

.COP28 االأطراف
اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
م���ب���ادرة عاملية  ي��ع��د  ل��ال���ص��ت��دام��ة 
اأط����ل����ق����ت����ه����ا دول����������ة االإم����������������ارات، 
وت�صت�صيفها �صركة اأبوظبي لطاقة 
ال����رائ����دة  “م�صدر”  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
النظيفة،  الطاقة  جم��ال  يف  عاملياً 
من  �صل�صلة  االأ���ص��ب��وع  ي�صم  حيث 
اجل��ل�����ص��ات رف��ي��ع��ة امل�����ص��ت��وى التي 
الرئي�صية  االأول���وي���ات  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
و�صتناق�س  امل�����ص��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
املعنية  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة  االأط������������راف 
اأب������رز ال��ق�����ص��اي��ا امل���ط���روح���ة على 
ج����دول اأع���م���ال م��وؤمت��ر االأط����راف 
اإ����ص���راك  و�����ص����رورة   ،COP28
واملعنين  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
بال�صاأن املناخي، وكيفية اال�صتفادة 
والبناء على التقييم العاملي االأول 
ل��ت�����ص��ري��ع جهود  ب���اري�������س  الت���ف���اق 
املناخي  ال��ع��م��ل  ال��ت��ق��دم يف جم���ال 

خالل املوؤمتر وما بعده.

واأ�صار معاليه اإىل اأن وزارة الطاقة 
والبنية التحتية بداأت ر�صم مالمح 
للخم�صن  الطاقة  قطاع  م�صتقبل 
عاماً املقبلة عن طريق بدء مرحلة 
الطاقة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��راج��ع��ة 
اال�صرتاتيجية  واإع������داد   2050
باال�صتناد  للهيدروجن  الوطنية 
اإىل االإجنازات التي حتققت خالل 
واالإعداد  املا�صية  عاماً  اخلم�صن 
تعزيز  ع����رب  امل���ق���ب���ل���ة  ل���ل���م���رح���ل���ة 
اجل���اه���زي���ة ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل واإع�������داد 
ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات وتبني 
نهج ا�صتباقي يدعم ريادة االإمارات 
كنموذج  م��ك��ان��ت��ه��ا  وي���ع���زز  ع���امل���ي���اً 
امل�صتدامة  ال�صاملة  للتنمية  عاملي 
يعترب  ال������ذي  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف 
الوطني  لالقت�صاد  رئي�صاً  داع��م��اً 
متثل  النظيفة  ال��ط��اق��ة  اإن  ح��ي��ث 
الطاقة  م��زي��ج  م��ن  اأ�صا�صياً  ج���زءاً 

امل�صتقبلي.
يف  املحققة  االإجن����از  ن�صب  وح���ول 
 2050 ال���ط���اق���ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ت���ي مت االإع��������الن ع��ن��ه��ا ..ق�����ال 
معايل �صهيل املزروعي اإن م�صاهمة 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة و����ص���ل���ت اإىل 
19.63 % من مزيج الطاقة يف 
ن�صبة  و�صلت  فيما   2021 ال��ع��ام 
م�����ص��اه��م��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اإىل 
م�صاهمة  و�صلت  ح��ن  % يف   12
ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ال�����ص��ل��م��ي��ة اإىل 
7.55 % م��ن م��زي��ج ال��ط��اق��ة يف 

الدولة بنهاية العام 2021.
وحول التغريات املتوقعة يف خطط 

اإن  امل�������زروع�������ي  ����ص���ه���ي���ل  م�����ع�����ايل 
ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة ال����ه����ي����دروج����ن 
ت�صتند  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
اإىل ع�صرة حماور رئي�صية لتحقيق 
مبادرة  �صمن  الدولة  م�صتهدفات 
باأن   ”2031 االإم�������ارات  “نحن 
 10 اأع��ل��ى  ���ص��م��ن  ال���دول���ة  ت�صبح 
دول منتجة وم�صدرة للهيدروجن 
العنا�صر  وت�����ص��م��ل   .2031 يف 
الت�صريعات  لدينا  االأوىل  الع�صرة 
التجارية  وال��ن��م��اذج  وال�صيا�صات، 
والبحث  امل�صتدامة،  واالقت�صادية 
املناخية  وامل���ح���رك���ات  وال��ت��ط��وي��ر، 
العاملي،  وال��ت��ع��اون  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
وتطوير  واال���ص��ت��ث��م��ار،  وال��ت��م��وي��ل 
وتعليم   ، وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا  ال�����ص��ن��اع��ة 

املهارات ، وغريها.
واأ���ص��اف اأن دول��ة االإم���ارات تتمتع 
مبزايا تناف�صية طبيعية وعلى هذا 
�صيمكن  الهيدروجن  ف��اإن  النحو، 
م��ن ت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��اد االإم���ارات���ي 
ال�صناعات  يف  التو�صع  خ��الل  م��ن 
ال����ق����ائ����م����ة ومن��������و ال���������ص����ن����اع����ات 
ذلك،  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اجل���دي���دة. 
مهًما  دوًرا  ال��ه��ي��دروج��ن  �صيلعب 
الوطنية  اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة  يف 
 2050 االإم������ارات������ي������ة  ل���ل���ط���اق���ة 
للحياد  الوطنية  واال�صرتاتيجية 
املناخي بحلول عام 2050 وناأمل 
اأن نطلقها خالل الربع االأول من 

�صنة 2023.
اإنتاج  م�صاريع  ع��دد  يخ�س  وفيما 
ال��ه��ي��دروج��ن يف االإم����ارات .. قال 

“يتم  امل����زروع����ي:  ���ص��ه��ي��ل  م���ع���ايل 
اإنتاج الهيدروجن الرمادي حاليا 
وي�صتخدم ب�صكل اأ�صا�صي يف امل�صايف 
وذلك يف حدود 0.3 مليون طن يف 
ذل��ك، هناك عدد من  ال�صنة. ومع 
 DEWA التجريبية  امل�صاريع 
االأم�����ون�����ي�����ا   ،/ Siemens
االأزرق  الهيدروجن  على  القائمة 
واليابان  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  وت�����ص��دي��ره��ا 
ح��ي��ث اإن�����ه ي���وج���د اأك�����ر م���ن 10 
منها   7 التنفيذ  قيد  م�����ص��روع��ات 
رئي�صية يجري تطويرها وبع�صها 

مير بدرا�صات اجلدوى.
اأب���وظ���ب���ي  اأ�����ص����ب����وع  دور  وح��������ول 
نحو  اجل��ه��ود  دف��ع  يف  لال�صتدامة 
قال   ..  28 ك����وب  اإىل  ال���ط���ري���ق 
اأ�صبوع  اإن  امل��زروع��ي  �صهيل  معايل 
اأعمال  يدعم  لال�صتدامة  اأبوظبي 
العامل  م�صتوى  ع��ل��ى  اال���ص��ت��دام��ة 
االإمارات  دولة  ال�صت�صافة  متهيداً 
 ”COP28“ االأط����راف  مل��وؤمت��ر 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  ���ص��ع��ار  اإن  ح��ي��ث 
“معاً  ه��و  ال��ع��ام  لهذا  لال�صتدامة 
و�صواًل  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
والع�صرين  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����دورة  اإىل 
ملوؤمتر االأط��راف يف اتفاقية االأمم 
امل���ت���ح���دة االإط�����اري�����ة ب�������ص���اأن تغري 
COP28، ال���ذي ي��ق��ام يف  امل��ن��اخ 
دول��ة االإم����ارات. ول��ه دور حموري 
ع��ل��ى زخم  امل��ح��اف��ظ��ة  يف ���ص��م��ان 
املعنية  واجل��ه��ود  العاملي  االهتمام 
املناخي  وال���ع���م���ل  ب���اال����ص���ت���دام���ة 
و�صواًل اإىل انعقاد موؤمتر االأطراف 

املتجددة  ال��ط��اق��ة  ن��ح��و  االإم������ارات 
اإن  امل��زروع��ي  �صهيل  ق��ال معايل   ..
اإمدادات  يف  العاملية  اال�صطرابات 
تتعلق  م�صكالت  اإىل  اأدت  الطاقة 
بالتايل  و���ص��ت��وؤدي  ال��ط��اق��ة  ب��اأم��ن 
املوارد  ا�صتخدام  اإىل الرتكيز على 
لتلبية  حملًيا  املتاحة  �صعرا  االأق��ل 
مع  ال��دول��ة  يف  ال��ط��اق��ة  متطلبات 
زيادة �صادرات القطاع غري النفطي 
من دولة االإمارات و�صتلعب القدرة 
للت�صنيع  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
املحلي دوًرا رئي�صًيا وميكن حتقيق 
ذل��ك م��ن خ��الل ا���ص��ت��خ��دام موارد 
وتقنيات الطاقة املحلية منخف�صة 

التكلفة.
االإم�����ارات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
لديها اإمكانات �صخمة من الطاقة 
انخفا�س  اأن  ك���م���ا  ال�����ص��م�����ص��ي��ة، 
�صيعزز  ال�صم�صية  الطاقة  تكاليف 
وقدرتها  ال��دول��ة  يف  الطاقة  اأم���ن 
اقت�صادية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
وب���اأ����ص���ع���ار م��ع��ق��ول��ة م�����ص��ي��ف��ا اأن 
م�������ص���ادر ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة لن 
الطاقة  اأم����ن  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ص��اع��د 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ن��اف�����ص��ي��ة ف��ح�����ص��ب، بل 
اأهداف  حتقيق  يف  ا  اأي�صً �صت�صاعد 

احلياد املناخي 2050.
م�صادر  يف  ال����زي����ادة  اأن  واأ�����ص����اف 
ترقيات  تتطلب  املتجددة  الطاقة 
تقنيات  يف  واال���ص��ت��ث��م��ارات  ال��ن��ق��ل 
التخزين لتلبية متطلبات الطاقة 
االنخفا�س  وم���ع  م���وث���وق  ب�����ص��ك��ل 
التخزين  ت���ك���ال���ي���ف  يف  امل���ت���وق���ع 

االنتقال  م�����ص��رية  خ���الل  امل��ب��ت��ك��رة 
للبيئة،  ال�صديقة  الطاقة  مل�صادر 
اأ�صا�صية  دعامة  لكونها  وباالإ�صافة 
للتنمية امل�صتدامة واأمن وا�صتقرار 
ت�صريع  خ�������الل  م�����ن  ال�����ط�����اق�����ة، 
لقطاع  الكربونية  الب�صمة  خف�س 
املحطات  ���ص��ت��ح��د  ح��ي��ث  ال��ط��اق��ة، 
بالكامل  ت�����ص��غ��ي��ل��ه��ا  ف����ور  االأرب�������ع 
�صنوياً من 22.4 مليون طن من 
تعد  والتي  الكربونية  االنبعاثات 
املناخي.  للتغري  الرئي�صي  ال�صبب 
من  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ح��ط��ة  ت�صغيل  واأن 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
ال�صلمية يف منطقة الظفرة باإمارة 
اأبوظبي، يف 2022، اإجناز جديد 
وت���ق���دم ك��ب��ري ال�����ذي مت اإح������رازه 
خ����الل م�����ص��رية ت��ط��وي��ر حمطات 
اأول  ب����راك����ة االأرب��������ع وال����ت����ي ت���ع���د 
ال�صلمية  النووية  للطاقة  م�صروع 
مرحلة  يف  امل����ح����ط����ات  م����ت����ع����دد 
ويقوم  العربي  العامل  يف  الت�صغيل 
ت�صريع  عملية  يف  حم����وري  ب����دور 
لقطاع  الكربونية  الب�صمة  خف�س 
ال���ط���اق���ة يف دول�����ة االإم���������ارات من 
املناخي  احلياد  اإىل  الو�صول  اأج��ل 

بحلول عام 2050.
االإجن���از  ه��ذا  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
العديد  فيه  ت�صعى  وق��ت  يف  ي��اأت��ي 
م���ن ال������دول ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اآث����ار 
الطاقة  اأزم��ة  الطاقة جراء  نق�س 
احلالية التي ي�صهدها العامل وهو 
االإيجابية  النتائج  على  ي��وؤك��د  م��ا 
للروؤية امل�صتقبلية املدرو�صة لدولة 

تقنيات  ت�����ص��وي��ق  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
�صتلعب  االأم����د،  طويلة  التخزين 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��خ��زي��ن ط��وي��ل��ة االأم���د 
اإزال��ة الكربون من  دوًرا رئي�صًيا يف 
وباأ�صعار  ال�صبكة بطريقة موثوقة 

معقولة.
اأ�صواق  اأداء  توقعات  يخ�س  وفيما 
النفط العاملية خالل العام 2023 
اإنه  املزروعي  �صهيل  معايل  قال   ..
ي��وج��د ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ذات 
هي  تعترب  ال��ن��ف��ط  ب�����ص��وق  ال�صلة 
النفط  الأ���ص��ع��ار  الرئي�صي  امل��ح��رك 
 2023 اجل��������اري  ال����ع����ام  خ������الل 
ق��د تدفع  ع��وام��ل  ه��ن��اك  اإن  حيث 
اإنهاء  منها  االرتفاع  نحو  االأ�صعار 
ال�صن �صيا�صة �صفر كوفيد وقرار 
تعبئة  تعيد  اأن  املتحدة  ال��والي��ات 
اال�صرتاتيجي  البرتول  احتياطي 
والعقوبات املفرو�صة على املنتجات 
املنقولة  ال���رو����ص���ي���ة  ال���ب���رتول���ي���ة 
العاملي  الت�صخم  وا�صتمرار  بحراً 
اأخرى  امل��ق��اب��ل ه��ن��اك ع��وام��ل  ويف 
ت��وؤث��ر �صلباً على االأ���ص��ع��ار مثل  ق��د 
الطلب  وانخفا�س  العاملي  الركود 
كذلك  ال���ن���ف���ط  ع���ل���ى  ال�������ص���ي���ن���ي 
ا�صتئناف جتارة الطاقة بن رو�صيا 
واالحت�����اد االأوروب������ي وغ��ريه��ا من 

العوامل املوؤثرة.
مع  املحلي  الطاقة  م�صهد  وح��ول 
للوحدة  ال��ت��ج��اري  الت�صغيل  ق��رب 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن حم���ط���ة ب����راك����ة .. 
براكة  حم���ط���ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  ق�����ال 
الطاقة  م�����ص��اري��ع  اأه�����م  م���ن  ت��ع��د 

العام  ات���خ���ذت يف  االإم�������ارات ح���ن 
الطاقة  اإ����ص���اف���ة  ق������رار   2008
م�صادر  ملحفظة  ال�صلمية  النووية 
ال���ط���اق���ة امل��ت��ن��وع��ة ل��دي��ه��ا االأم����ر 
ت���وف���ري م�صدر  ع���ن���ه  ن���ت���ج  ال������ذي 
االأ�صا�صي  احلمل  لكهرباء  موثوق 

ال�صديقة للبيئة يف الدولة.
املحطة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����ار 
ال���ث���ال���ث���ة ف�����ور ت�����ص��غ��ي��ل��ه��ا جت���اري���اً 
 1400 اإىل  ي�����ص��ل  م���ا  �صت�صيف 
الكهرباء  م���ن  اأخ�����رى  م���ي���غ���اواط 
اخلالية من االنبعاثات الكربونية 
االإم������ارات،  دول����ة  ك��ه��رب��اء  ل�صبكة 
رئي�صية  �صمانة  يعد  ال��ذي  االأم���ر 
وخطوة  ال��دول��ة  يف  الطاقة  الأم��ن 
مواجهة  ن��ح��و  االأم�����ام  اإىل  ك��ب��رية 
توفر  ح���ي���ث  امل����ن����اخ����ي،  ال���ت���غ���ري 
حمطات براكة الطاقة الكهربائية 
ال�������ص���دي���ق���ة ل���ل���ب���ي���ئ���ة ل���ل���م���ن���ازل 
التقنية  وال�����ص��ن��اع��ات  واالأع����م����ال 
الدولة،  اأنحاء  جميع  يف  املتقدمة 
املتتالية  االإجن������ازات  ت���ربز  بينما 
لدولة  الكبرية  ال��ق��درات  براكة  يف 
االإمارات يف تطوير واإدارة امل�صاريع 
ذلك  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ع��م��الق��ة، 
تطوير  درا���ص��ة  على  العمل  �صيتم 
واجليل  امل�صغرة  املفاعالت  من��اذج 
جانب  اإىل  املفاعالت  من  اجلديد 
مل�����ص��ادر جديدة  ال��ط��ري��ق  مت��ه��ي��د 
االنبعاثات  م��ن  اخل��ال��ي��ة  للطاقة 

الكربونية مثل الهيدروجن.
ا�صرتاتيجية  م����الم����ح  وح��������ول 
االإم���������ارات ل��ل��ه��ي��دروج��ن ..ق����ال 

�سهيل املزروعي لـ »وام«: 159 مليار درهم قيمة 11 م�سروعا للطاقة ال�سديقة للبيئة يف االإمارات

بهدف توطيد العالقات

غرفة عجمان تعتمد خطة زيارات مكثفة الأع�سائها من املن�ساآت خالل 2023

•• عجمان- الفجر: 

ت����ع����زي����زاً جل����ه����ود غ����رف����ة جت�����ارة 
التوا�صل  يف  ع��ج��م��ان  و���ص��ن��اع��ة 
امل��ب��ا���ص��ر وت��وط��ي��د ال���ع���الق���ات مع 
وامل�صانع،  ال�صركات  من  اأع�صائها 
زار وفد من غرفة عجمان م�صنع 
وال�صناعات  املعدنية  للمياه  غلفا 
مدينة  يف  ذ.ذ.م  ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة 
التعاون  تنمية  ب��ه��دف  م�����ص��ف��وت، 
امل���������ص����رتك ور������ص�����د امل����ق����رتح����ات 
واالأفكار الداعمة لتعزيز تناف�صية 
وج��اذب��ي��ة ال��ق��ط��اع االق��ت�����ص��ادي يف 

اإمارة عجمان.
ت�����راأ������س وف������د ال����غ����رف����ة ع���ب���داهلل 
اإدارة  مدير  النعيمي،  عبداملح�صن 
عالقات ودعم االأع�صاء، وا�صتقبل 
املدير  ال��ع�����ص��ك��ري  ال���وف���د ج��ا���ص��م 
للمياه  غ��ل��ف��ا  مل�����ص��ن��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التحويلية،  وال�صناعات  املعدنية 
ميدانية  بجولة  ال��وف��د  ق��ام  حيث 
امل�صنع  اأق�������ص���ام  ع���ل���ى  ل����الط����الع 
وخ������ط������وط االإن��������ت��������اج واخل����ط����ة 
امل�صنع  وروؤي�����������ة  ال����ت����ط����وي����ري����ة، 

الت�صويقية خالل املرحلة املقبلة.
عبداملح�صن  ع������ب������داهلل  واأك�����������د 

خدمات  ت�����ص��م��ي��م  يف  وامل�������ص���ارك���ة 
ا�صتباقية تواكب متطلبات اأ�صحاب 
تناول  كما  وامل�صتثمرين،  االعمال 
والتي  “فر�س”  من�صة  بال�صرح 
متثل اأحد القنوات الفعالة لتنمية 
املحلية  املنتجات  ودع��م  ال�صادرات 
احتياجات  وحت��ل��ي��ل  ر����ص���د  ع���رب 
واكت�صاف  اخل���ارج���ي���ة  االأ������ص�����واق 
ال����ف����ر�����س ال���ت�������ص���دي���ري���ة ل�����دول 
ال���ع���امل ع���رب امل���وق���ع االإل���ك���رتوين 
 ،”uaechambers .com “
مناق�صة  ال���زي���ارة  ���ص��ه��دت  ك��ذل��ك 
امل���ع���ار����س  امل���������ص����ارك����ة يف  ف����ر�����س 

املتخ�ص�صة داخل وخارج الدولة.
الع�صكري،  وجه جا�صم  من جانبه 
ع��ج��م��ان على  غ��رف��ة  اإىل  ال�����ص��ك��ر 
وفتح  ال��دائ��م  بالتوا�صل  حر�صها 
معار�س  يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ة  اآف���������اق 
م�صنع  ان  م���و����ص���ح���ا  خ����ارج����ي����ة، 
وال�صناعات  املعدنية  للمياه  غلفا 
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ����ص���ارك م���وؤخ���را حتت 
املعر�س  يف  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  مظلة 
MIHAS ل��الأغ��ذي��ة يف   � ال���دويل 
ماليزيا االأم��ر الذي عزز من فتح 
اأ�صواق خارجية جديدة للمنتجات 

املحلية.

ا�صتمرارية  يدعم  مبا  اآخ��ر  جانب 
نبذة  وا�صتعر�س  االع��م��ال.  ومن��و 
املتاحة  “اإ�صعار”  م��ن�����ص��ة  ح����ول 

اأفكارهم  م�����ص��ارك��ة  م���ن  االع���م���ال 
االقت�صاد  لتنمية  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
وتعزيز جودة اخلدمات احلكومية 

www. االإل��ك��رتوين  عرب املوقع 
توفر  وال����ت����ي   ،  eshaar.ae
اأ�صحاب  مُت��ك��ن  م�����ص��ت��دام��ة  ق��ن��اة 

جانب  م�����ن  ال����غ����رف����ة  خل�����دم�����ات 
والتحديات  امل���ق���رتح���ات  ور����ص���د 
لها من  امل�صرتكة  احل��ل��ول  وو���ص��ع 

وامل�صانع  ال�صركات  من  الأع�صائها 
بهدف   2023 ال�����ع�����ام  خ�������الل 
والرتويج  للتوا�صل  ق��ن��اة  ت��وف��ري 

عالقات  اإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
عجمان  غرفة  ان  االأع�صاء،  ودعم 
مكثفة  زي�����������ارات  خ���ط���ة  ت���ع���ت���م���د 

•• اأبوظبي -وام:

وزير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن  �صهيل  معايل  اأك��د 
الطاقة والبنية التحتية اأن عدد م�صاريع الطاقة الكربى 
اإن�صاوؤها  واجلاري  املنجزة  الإمارات  يف  للبيئة  ال�صديقة 
وذلك  دره��م  مليار   159 بقيمة  م�صروعا   11 اإىل  ي�صل 

بنهاية العام 2022.
وقال معاليه يف حوار مع وكالة انباء الإمارات “وام” اإن 
وال�صديقة  النظيفة  الطاقة  من  الإم��ارات  اإنتاج  حجم 

للبيئة خالل العام 2021 و�صل اإىل 7035.75 ميجاوات 
النظيفة  الطاقة  جمال  يف  الدولة  جهود  يعك�س  والذي 
على  العتماد  يف  عامليًا  ال��رائ��دة  ال��دول  من  تعد  حيث 
الطاقة املتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبرية ول 
تزال �صّباقة يف انتهاج اأف�صل املمار�صات العاملية يف قطاع 
الطاقة جنبًا اإىل جنب مع اآخر التطورات التكنولوجية 

العاملية.
موحدة  ا�صرتاتيجية  اأول  الإم���ارات  اإط��الق  اإىل  واأ�صار 
 2050 للطاقة  الوطنية  ال�صرتاتيجية  وهي  للطاقة 

املتجددة  الطاقة  م�صادر  من  مزيجًا  ت�صتهدف  والتي 
الحتياجات  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  ل�صمان  والنظيفة 
على  العتماد  وخف�س  البيئية  والأه��داف  القت�صادية 
م�صادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثالثة املقبلة. 
واأ�صاف معاليه اأن دولة الإمارات تبّنت من اأجل ا�صتدامة 
اأحدث  البيئة  على  واملحافظة  املتجددة  الطاقة  قطاع 
من  وتعد  امل�صتدامة  التنمية  مل�صرية  الدافعة  البتكارات 
للتغري  باري�س  اتفاقية  على  �صادقت  التي  ال��دول  اأوىل 

املناخي.

اأدنيك تنهي ا�ستعداداتها ال�ست�سافة القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 
•• اأبوظبي-وام:

انتهاء  ع��ن  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
لطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  ال���ص��ت�����ص��اف��ة  اال����ص���ت���ع���دادات 
امل�صتقبل” التي تقام يف الفرتة ما بن 16-18 يناير 
واملفكرين  واملبتكرين  القطاع  ق��ادة  مب�صاركة   2023

من خمتلف اأنحاء العامل.
جميع  واإع���داد  جتهيز  على  اأدنيك  جمموعة  وحر�صت 
م��راف��ق��ه��ا وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ت��واك��ب ت��ط��ل��ع��ات ال����زوار 
اأدنيك  جمموعة  �صعي  م��ع  يتما�صى  مب��ا  وال��ع��ار���ص��ن 
امل��ت��وا���ص��ل ل��ت��وف��ي��������������ر ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة ت��ت��ج��اوز تطلعات 

نه���ج  خ�����الل  من  للنفاي����ات  امل�ص�����تدامة  االإدارة  على 
الذي  املياه،  ومنتدى  ومعر�س  الدائ������ري،  االقت�ص�اد 
يف  امل��ائ��ي  ل��الأم��ن  العاملي�ة  احل��ل��ول  على  ال�صوء  ي�صلط 

املناطق اجلافة.
و���ص��ه��د اأ����ص���ب���وع اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ص��ت��دام��ة م��ن��ذ انطالق 
الزمن، تطوراً كبرياً  اأكر من عقد من  فعالياته قبل 
باال�صتدامة  املعنية  التجمعات  اأكرب  لي�صبح واحداً من 
يف العامل من خالل القمم واملوؤمترات والفعاليات التي 
تقام حتت مظلته، ليغدو من�صة عاملية ت�صهم يف حتفيز 
امل�صتدامة حول  التنمية  املناخي وت�صريع وترية  العمل 

العامل.

القطاع  يف  العاملي��ة  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف��ق  امل�ص�������اركن 
ب�ص����معة  يليق  ال���������ذي  بال�ص�����كل  الفعالي����ة  الإخ���راج 
املنطقة  االأعمال يف  ل�صياحة  كعا�صمة  اأبوظبي  ومكانة 

والعامل.
على  امل�ص������تقبل  لطاق�������ة  العاملية  القمة  وت�ص�����تمل 
معر�س مو�ّصع يوفر من�صة مثالية لل�صركات التي تقدم 
حلواًل الأهم التحديات التي يواجهه�������ا القطاع، وي�صكل 
فر�صة لاللتق������اء باأبرز �صّناع القرار من خمتلف اأنحاء 

العامل..
معر�س   ..  2023 ل���ع���ام  ال��ق��م��ة  م��ع��ر���س  وي�����ص��م   
يركز  الذي  “اإيكووي�صت”،  النفايات  ومنتدى معاجلة 

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تطلق �سل�سلة من الور�س ملناق�سة حتديات وفر�س القطاعات الرقمية
•• دبي -وام:

حتت  العاملة  ال��ث��الث  ال��غ��رف  اإح���دى  الرقمي،  لالقت�صاد  دب��ي  غرفة  نظمت 
وزير  العلماء،  �صلطان  عمر  معايل  بح�صور  تفاعلية  ور�صة  دب��ي،  غرف  مظلة 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����ص��اد  اال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة 
�صاحب  روؤي��ة  مع  الرقمي، متا�صيا  دبي لالقت�صاد  اإدارة غرفة  رئي�س جمل�س 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
عاملية لالقت�صاد  عا�صمة  دبي  لتعزيز مكانة  “رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم 
التحديات  ملناق�صة  االأب��ع��اد  الثالثية  الطباعة  �صركات  ممثلي  وجمع  الرقمي 
التفاعلية،  الور�صة  تنظيم  وج��اء  ومن��وه.  القطاع  تناف�صية  وتعزيز  والفر�س، 
التي اأقيمت يف مقر غرف دبي، يف اإطار مبادرة جديدة لغرفة دبي لالقت�صاد 
للتعرف  املقبلة  املرحلة  خالل  التفاعلية  الور�س  من  �صل�صلة  لتنظيم  الرقمي 
على حتديات القطاعات امل�صتهدفة، وابتكار حلول داعمة لل�صركات العاملة يف 
هذه القطاعات لالرتقاء بادائها وتعزيز تناف�صيتها. وقال معايل عمر �صلطان 

العلماء، وزير دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل 
عن بعد، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي اإن القطاع اخلا�س 
يلعب دورا اأ�صا�صيا يف تعزيز منظومة تناف�صية االقت�صاد لتحقيق روؤية �صاحب 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
وتر�صيخ مكانة دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد  الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
الرقمي. واأكد معاليه اأن ال�صراكة بن القطاعن العام واخلا�س ركيزة حمورية 
لتحقيق اأهداف وخطط وطموحات الدولة اال�صرتاتيجية، م�صرياً اإىل اأن هذه 
احلوارات تبني ج�صور التوا�صل البناء وت�صتهدف و�صع خارطة طريق م�صرتكة 
الثالثية  الطباعة  باأداء وتناف�صية قطاع  التحديات احلالية لالرتقاء  ملعاجلة 
بروؤية  التفاعلية  الور�صة  هذه  بعد  قائاًل:” �صنخرج  العلماء  واأ�صاف  االأبعاد. 
�صاملة ووا�صحة حول م�صهد الطباعة الثالثية االأبعاد، و�صتكون هناك خطوات 
ا�صتكمالية وا�صتباقية لتحويل التو�صيات واالأفكار اإىل واقع ملمو�س، ي�صاهم يف 
تطوير بيئة االأعمال الرقمية، ودعم ال�صركات املتخ�ص�صة بالطباعة الثالثية 
االقت�صادي.”  النمو  ودفع عجلة  التحديات  ملواجهة  وتوحيد اجلهود  االأبعاد، 

الطباعة  �صركات متخ�ص�صة يف جمال  م�صوؤولو  التفاعلية  الور�صة  و�صارك يف 
الثالثية االأبعاد، حيث مت تق�صيم احلا�صرين اإىل عدد من جمموعات الع�صف 
باملواهب،  املتعلقة  التحديات  اأبرزها  املوا�صيع  من  ع��دداً  ناق�صت  التي  الذهني 
امل�صاركن  م��ن  ع��دد  وا�صتعر�س  وال��ت�����ص��ري��ع��ات.  التحتية  والبنية  وال��ت��م��وي��ل 
على  والرتكيز  التحديات،  على  للتغلب  مقرتحة  وحلول  تو�صيات  بالور�صة 
الرقمي  التحول  منظومة  لدعم  منها  واال�صتفادة  فر�س  اإىل  حتويلها  كيفية 
التحتية  البنية  تطوير  منها  املهمة  النقاط  من  ع��دداً  وتناولوا  دبي  اإم��ارة  يف 
املقبلة يف  النمو  ملتطلبات  والقوانن  الت�صريعات  الذكية، ومواكبة  اللوج�صتية 
جمال تكنولوجيا الطباعة الثالثية االأبعاد، وناق�صوا موا�صيع منها ت�صنيفات 
الذي  والدعم  واملزايا  االأبعاد،  الثالثية  الطباعة  التي تدخل يف �صناعة  امل��واد 

حت�صل عليها ال�صركات العاملة بهذا املجال.
التعليم  على  وال��رتك��ي��ز  االأع���م���ال،  بيئة  منظومة  وحت�صن  تطوير  وكيفية   
كلفة ممار�صة  والكفاءات، وخف�س  املهارات  اأ�صحاب  االأكادميي كمحفز جلذب 

االأعمال لل�صركات املتخ�ص�صة بالطباعة الثالثية االأبعاد.

Date 16/ 1/ 2023  Issue No : 13749
Dubai Courts of First Instance Notice No : 8716/2023

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/16955 - Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000023) Issued 
Mashreq Bank amount of (75000 AED)
Execution request : Adel Abdel Halim Mohamed Zahran - Address : UAE- Emirate 
of Dubai - Bur Dubai - Dubai - Al Fahidi Street Juma Bin Ahmed Building - Souk 
Al Kabeer - Apartment 3rd Floor, Office 15, next to Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1- Gajesingh Omkarsingh Naruka-as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 75000 AED to execution request 
or to court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against 
you in the event of non- compliance with the aforementioned decision within 15 
days from the date of publishing this notice. 
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the 
defense request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should 
be used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by : Maryam Obaid Hazeem Khamis Al-Amimi
Date of approval : 10:07:41 13-01-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال

احلكومية  اجلهات  مع  التن�صيقية 
املعلومات  ت����ب����ادل  ���ص��ب��ل  ل��ب��ح��ث 
وامل��ع��ارف ف�صال ع��ن ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات البحثية يف الدولة لتعزيز 
م�صادر البحث مثل )معهد بحوث 
واالجتماعية  االإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال�صارقة وجامعة حمدان  بجامعة 
الكتاب  وهيئة  الذكية  حممد  ب��ن 
اإع�����داد  ج���ان���ب  اإىل  ال�������ص���ارق���ة(  يف 
ن��ح��و 5 درا����ص���ات وت��ق��اري��ر بهدف 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بن 
ال�صارقة وجمهورية الهند وكذلك 
الغرفة  ملوظفي  فعاليات  تنظيم 
قائمة  للعمل على حتديد وح�صر 
الوحدات  املطلوبة جلميع  املعارف 

التنظيمية يف الغرفة.

- تدريب وتطوير 
مركز  اأن  اإىل  ال���ع���و����ص���ي  ول���ف���ت 
والتطوير  ل��ل��ت��دري��ب  ال�������ص���ارق���ة 

املبيعات  حركة  تن�صيط  جانب  اإىل 
واالأ�������ص������واق ع���ل���ى م�����ص��ت��وى مدن 

ومناطق اإمارة ال�صارقة.
مهرجان  جن��ح  العو�صي  واأ���ص��اف 
ال����ذي تنظمه  ال�����ص��ارق��ة  رم�����ص��ان 
الرائدة  مكانته  تعزيز  يف  الغرفة 
وانعك�س ذلك بحجم املبيعات التي 
درهم  م��ل��ي��ون   250 اإىل  و���ص��ل��ت 
اأن  بعد   20% بلغت  من��و  بن�صبة 
امل�صتهلكن  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف  اأ���ص��ه��م 
الفئات  خمتلف  م��ن  وامل��ت�����ص��وق��ن 
وتخفي�صات  بعرو�س  واجلن�صيات 
ل��ب��ت اح��ت��ي��اج��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة كما 
جن���ح���ت ال��ن�����ص��خ��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة من 
البحري  وال�صيد  املالح  مهرجان 
اآالف   10 م��ن  اأك��ر  ا�صتقطاب  يف 
زائ�������ر وح����ق����ق م���ب���ي���ع���ات وع����وائ����د 
جتاوزت  بقيمة  للعار�صن  مالية 
ا�صتطاعت  ف��ي��م��ا  دره������م  م���ل���ي���ون 
مهرجان  م���ن  ال�����ص��اد���ص��ة  ال������دورة 
مكانته  ت��ر���ص��ي��خ  ل��ل��رط��ب  ال���ذي���د 
وتنمية  ل��ت��ع��زي��ز  رائ�����دة  ك��م��ن�����ص��ة 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 
فاق  بنجاح  املحلي  امل�صتوى  على 
من  الأك��ر  وا�صتقطابه  التوقعات 

30 األف زائر.

- درا�صات وبحوث 
ون���وه ���ص��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأمن 
العديد من  اإىل من بن  العو�صي 
الغرفة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأن�����ص��ط��ة 
اال�صرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 
اأع�صائها  ر���ص��ا  نيل  على  وال��ع��م��ل 
وفقا  وتقدمي خدماتها  و�صركائها 
يقدمه مركز  ما  املمار�صات  الأرقى 
الدرا�صات والبحوث التابع للغرفة 
املا�صي  العام  خ��الل  حر�س  ال��ذي 
على عقد العديد من االجتماعات 

املن�صاأ  و���ص��ه��ادات  الع�صويات  ع��دد 
م����دل����والت مهمة  وال����ت����ي حت���م���ل 
الغرفة يف تعزيز جاذبية  على دور 
اال���ص��ت��ث��م��ار الإم������ارة ال�����ص��ارق��ة بل 
كافة  اأجنزنا يف  اإننا  القول  ميكننا 
حتقيق  يف  وجنحنا  الغرفة  اأق�صام 
اال�صرتاتيجية  م�����ص��ت��ه��دف��ات��ن��ا 
برعاية  الرئي�صي  املقام  املتمثلة يف 
ف�صال  االأع��م��ال  جمتمع  م�صالح 
الغرفة  ل��ع��ب��ت��ه  ال����ذي  ال�����دور  ع���ن 
اأداء  يف  رئ��ي�����ص��ي��ا  حم������ورا  وك������ان 
م��ه��ام��ه��ا وه���و ال��ع��م��ل ع��ل��ى تلبية 
توجهات حكومة االإم��ارات ال�صيما 
املبا�صرة  باال�صتجابة  يتعلق  فيما 
ملتطلبات ال�صراكات اال�صرتاتيجية 
االقت�صادية التي �صرعت بها دولة 
اتفاقيات  اإب������رام  ن��ح��و  االإم��������ارات 
مع  ال�صاملة  االقت�صادية  ال�صراكة 
جمموعة خمتارة من االأ�صواق ذات 
اإقليميا  اال�صرتاتيجية  االأه��م��ي��ة 
وعامليا تنفيذا لربنامج االتفاقيات 
االق���ت�������ص���ادي���ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ل��ن يف 
“م�صاريع  2021 �صمن  �صبتمرب 
حزمة  ت�صمل  وال��ت��ي  اخلم�صن” 
ا�صرتاتيجية  وم���ب���ادرات  م�صاريع 
وت�صتهدف  املقبلة  عاما  للخم�صن 
لالقت�صاد  امل�صتدام  النمو  تعزيز 
ال��وط��ن��ي وم�����ص��اع��ف��ت��ه م���ن 1.4 
تريليونات   3 اإىل  دره��م  تريليون 
ورف�����ع   2030 ب���ح���ل���ول  دره��������م 
التبادل التجاري مع هذه االأ�صواق 
درهم  م��ل��ي��ار   257 ي��ب��ل��غ  وال�����ذي 

مبقدار 40 مليار درهم �صنويا.
واأ����ص���اف ال��ع��و���ص��ي مت��ث��ل��ت جهود 
ال�����ص��اأن م��ن خالل  الغرفة يف ه��ذا 
الهيئات  م���ع  امل�������ص���رتك  ال���ت���ع���اون 
املتخ�ص�صة والبعثات الدبلوما�صية 
اأكر  عقد  عرب  الر�صمية  والوفود 

•• ال�شارقة-وام:

و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  وا���ص��ل��ت 
ال�صارقة خالل العام املا�صي دورها 
بيئة  اأف�����ص��ل  ت��ه��ي��ئ��ة  ال����ري����ادي يف 
اإمارة  ا�صتثمارية عززت من مكانة 
االأعمال  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة 
باإمكاناتها  واالرت�����ق�����اء  ال��ع��امل��ي��ة 
االقت�صادية والتناف�صية من خالل 
وتوجهاتها  الغرفة  اإ�صرتاتيجية 
القائمة على حماية م�صالح رجال 
دعم  يف  دوره���ا  وتر�صيخ  االأع��م��ال 
اإىل  اأع�صائها من القطاع اخلا�س 
قطاعات  من��و  يف  امل�صاهمة  ج��ان��ب 
�صادرات  وتعزيز  حمليا  االقت�صاد 
واإعادة �صادرات اأع�صائها وت�صجيع 
اال����ص���ت���ث���م���ار وت�����ص��ه��ي��ل من�����وه مبا 
ال�صارقة  حكومة  توجهات  يواكب 
االبتكار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  وخططها 
االإجن���ازات  واال���ص��ت��دام��ة. ومتثلت 
التي  واال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال���ن���وع���ي���ة 
ح��ق��ق��ت��ه��ا غ���رف���ة ال�����ص��ارق��ة خالل 
النمو  ح���ج���م  يف   2022 ال����ع����ام 
املن�صوية  الع�صويات  بعدد  املحقق 
 6.2% حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا م�����ص��ج��ل��ة 
زيادة عن العام املا�صي ب� 65027 
ونحو  وجم����ددة  ج��دي��دة  ع�صوية 
عدد  اإج����م����ايل  يف  ارت���ف���اع���ا   2%
�صهادات املن�صاأ ال�صادرة و�صلت اإىل 

72865 �صهادة.

- مدلولت مهمة..
وق���ال ���ص��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأمن 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  العو�صي 
و�صناعة ال�صارقة يف حديث خا�س 
اإن  االإم�����ارات )وام(  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
اإجنازات الغرفة خالل العام املا�صي 
مل تقت�صر على حتقيق االرتفاع يف 

ل���ق���اء   30 م�����ن 
عمل  واج����ت����م����اع 
ج������ان������ب  اإىل 
وم�صاركة  تنظيم 
يف اأك��ر من 25 
وملتقى  ن�������دوة 
ا�������ص������ت������ث������م������اري 
اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
وتفعيل  ت��وق��ي��ع 
ج��������م��������ل��������ة م�����ن 
االت������ف������اق������ي������ات 
وم���������������ذك���������������رات 
التفاهم مع عدد 

من الدول وغرف 
العاملية كما حر�س مركز  التجارة 
التابع  ال�صادرات  لتنمية  ال�صارقة 
على  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل  للغرفة 
متثيل اإمارة ال�صارقة واأع�صائه يف 
واملعار�س  الفعاليات  م��ن  العديد 
تعزيز  ا�صتهدفت  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
وفتح  املحلية  ال�صناعات  ح�صور 
قنوات ت�صديرية جديدة لل�صركات 
االإقليمية  االأ���ص��واق  االإم��ارات��ي��ة يف 
وال��دول��ي��ة وجت���اوز ع��دد م�صاركات 
10 م�����ص��ارك��ات حملية  ال����  امل��رك��ز 
ودول���ي���ة ي�����ص��اف اإىل ذل���ك ال���دور 
ال�صراكات  اإدارة  يف  للغرفة  امل��ه��م 
منظومة  لتطوير  اال�صرتاتيجية 
التبادل التجاري اخلارجي وجذب 
خالل  م��ن  ل��الإم��ارة  اال�صتثمارات 
الدولية  ال��ب��ع��ث��ات  وق��ي��ادة  تنظيم 
اإىل العديد من الدول مثل اأوغندا 
وغريها  امل��ث��ال  �صبيل  على  وكينيا 
جانب  اإىل  امل�صتهدفة  ال���دول  م��ن 
ت��ن��ظ��ي��م وت��ن�����ص��ي��ق وامل�������ص���ارك���ة يف 
العمل  ملجموعات  داعمة  فعاليات 
الإيجاد  ودوليا  اإقليميا  القطاعية 
فر�س ا�صتثمارية جتارية جديدة.

- قفزة 
نوعية..

العو�صي  واأ���ص��ار 
غرفة  اأن  اإىل 
ال�������������������ص���������ارق���������ة 
وامل�����وؤ������ص�����������ص�����ات 
لها  ال�����ت�����اب�����ع�����ة 
ا�صتطاعت خالل 
املا�صي  ال�����ع�����ام 
قفزة  حت��ق��ق  اأن 
بنجاحها  نوعية 
ومت�����������ي�����������زه�����������ا 
على  وق����درت����ه����ا 
�صمان ا�صتمرارية 
االأعمال  ملجتمع  اخلدمات  تقدمي 
ونالت  الطوارئ  ال�صيما يف حاالت 
�صهادة  اجل����ه����ود  ل���ه���ذه  ت���ق���دي���را 
ا�صتمرارية  اإدارة  ن��ظ��ام  موا�صفة 
االأع����م����ال وجت���دي���د ���ص��ه��ادة نظام 
االإدارة املتكامل يف اجلودة والبيئة 
وذلك  املهنية  وال�صالمة  وال�صحة 
على  ب��ق��درت��ه��ا  دويل  اع�����رتاف  يف 
خدماتها  وا����ص���ت���م���راري���ة  ت���ق���دمي 
اأك������م������ل وج��������ه يف ح������االت  ع����ل����ى 
انطالقا من  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ 
القائمة  ال���غ���رف���ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التميز  م���ن���ظ���وم���ة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
مب�صتوى  واالرت�����ق�����اء  امل���وؤ����ص�������ص���ي 
خ��دم��ات��ه��ا واأع��م��ال��ه��ا ون��ي��ل ر�صا 
كافة  على  معها  املتعاملن  وث��ق��ة 
والوحدات  الوظيفية  امل�صتويات 
العمل  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  التنظيمية 
�صيا�صة  تنفيذ  متطلبات  وت��وف��ري 
و�صبل  مفاهيم  وت��ر���ص��ي��خ  اجل����ودة 

حتقيق اأهدافها .

- جائزة ال�صارقة للتميز 
ال�صارقة  ج����ائ����زة  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 

للتميز التي تنظمها الغرفة �صنويا 
اإط��ار جهودها نحو تهيئة املناخ  يف 
ال�صارقة  اإم������ارة  يف  اال���ص��ت��ث��م��اري 
وتعزيز القدرات التناف�صية ملجتمع 
واخلليجي  االإم����ارات����ي  االأع����م����ال 
اال���ص��ت��ف��ادة م��ن قيم  ومتكينه م��ن 
اجل����ودة، وال���ري���ادة واالب��ت��ك��ار اأكد 
م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة ال�������ص���ارق���ة اأن 
اجلديدة  الن�صخة  اأطلقت  الغرفة 
بلغ  2023 حيث   -2022 للعام 
120 جهة  امل�صاركة  عدد اجلهات 
اجلائزة  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  يف  وموؤ�ص�صة 
كما عقدت اللجنة املنظمة للجائزة 
15 ندوة تعريفية ودورات ولقاءات 
ر�صمية خا�صة للتعريف والرتويج 
جولة  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  للجائزة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
امل�صاركة  و  العربية  اخلليج  ل��دول 
ال�صارقة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ه���رج���ان  يف 
بهدف ا�صتقطاب م�صاركات حملية 

للجائزة.

- تطور ملحوظ 
العام  اأن  اإىل  ال���ع���و����ص���ي  ول���ف���ت 
ملحوظا  ت���ط���ورا  ���ص��ه��د   2022
ال���ع���الق���ات  اإدارة  ����ص���ع���ي���د  ع���ل���ى 
املبادرات  م��ن خ��الل  االق��ت�����ص��ادي��ة 
الغرفة  وت��ت��ب��ن��اه��ا  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي 
ا�صرتاتيجية  م��ظ��ل��ة  حت��ت  وذل����ك 
ا�صتملت على خطط مبتكرة الإدارة 
وتنظيم العرو�س الت�صويقية التي 
العام  م���دار  على  ال��غ��رف��ة  تنظمها 
تعزيز  على  حر�صها  من  انطالقا 
ال�صارقة  اإم���ارة  اقت�صاد  تناف�صية 
وتلبية احتياجات القطاع اخلا�س 
خمتلف  ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل�������ص���اه���م���ة 
ال��ق��ط��اع��ات ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��دام ويف 
التجزئة  جت���ارة  ق��ط��اع  مقدمتها 

من  ن�صيب  له  كان  للغرفة  التابع 
ت��ل��ك االإجن�����ازات ح��ي��ث مت اعتماد 
م����ن اجلهات  ع�����دد  ل�����دى  امل����رك����ز 
كمزود  ال�������ص���ارق���ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
رئي�صي لربامج التدريب باالإ�صافة 
اع��ت��م��اد دويل  ع��ل��ى  اإىل ح�����ص��ول��ه 
االأمريكية  دي��الوي��ر  ج��ام��ع��ة  م��ن 
لل�صهادات التي ي�صدرها ومينحها 
العام  يف  امل����رك����ز  ومت���ك���ن  امل����رك����ز 
 56 اأك��ر من  2022 من تنفيذ 
برناجما تدريبيا للقطاعن العام 
تدريب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  واخل��ا���س 
وطالبة  ط���ال���ب   101 وت���اأه���ي���ل 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  خمتلف  م��ن 
واملدار�س والباحثن عن عمل كما 
وموظفة  موظفا   99 ت��دري��ب  مت 
تدريبية  ���ص��اع��ة   1862 مب��ع��دل 
توقيع  جانب  اإىل  الغرفة  ملوظفي 
5 ات���ف���اق���ي���ات ت����ع����اون وم����ذك����رات 

تفاهم جديدة.

غرفة ال�سارقة توا�سل دورها الريادي يف االرتقاء بتناف�سية اقت�ساد االإمارة

م�سدر تعلن عن عودة املهرجان 
فى 20 يناير احتفاًء باال�ستدامة

•• اأبوظبي-وام: 

يحتفي  ال����ذي  “املهرجان”  ف��ع��ال��ي��ة  ع����ودة  ع���ن  م�����ص��در  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
باال�صتدامة على مدار 3 اأيام يف من�صة مدينة م�صدر يف الفرتة ما بن 20 
و22 ينايراجلاري داعية كافة �صكان الدولة وزواره��ا لالحتفاء بالوجهة 
متنوعة  جمموعة  يف  وامل�صاركة  اأبوظبي،  يف  الرائدة  امل�صتدامة  احل�صرية 
اأجواء  و�صط  جماناً  اال�صتدامة  حول  والتثقيفية  التعليمية  االأن�صطة  من 

حافلة باملرح والتجارب ال�صديقة للعائلة.
اإدارة التطوير العمراين امل�صتدام  وقال حممد الربيكي، املدير التنفيذي، 
ملدينة م�صدر: توا�صل مدينة م�صدر تكري�س جهودها ومبادراتها يف �صبيل 
اإبراز اأهمية اال�صتدامة والتنمية احل�صرية للعامل اأجمع. وذلك من خالل 
تعزيز الوعي بن اأفراد املجتمع حول موا�صيع اال�صتدامة واملناخ بالتعاون 
الزوار  اآالف  نحن متحم�صون ال�صتقبال  والعاملين.  املحلين  �صركائنا  مع 
حافلة  اأ�صبوع  نهاية  عطلة  لق�صاء  اأخ���رى  م��رة  م�صدر  مدينة  من�صة  يف 

بالرتفيه العائلي املرتكز على مو�صوع اال�صتدامة”.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة  ت��وا���ص��ل  “بينما  ال��ربي��ك��ي:  واأ����ص���اف 
اأن  نتوقع  فاإننا  نوفمرب؛  يف   COP28موؤمتر ال�صت�صافة  ا�صتعداداتها 
ي�صّكل ’املهرجان‘ يف مدينة م�صدر من�صة مثالية الإبراز اأهمية اال�صتدامة 
يف  وامل�صاركة  االط��الع  م�صدر  مدينة  من�صة  ل��زوار  ويت�صنى  للجمهور”. 
العديد من االأن�صطة املرتكزة حول مو�صوع اال�صتدامة، مبا يف ذلك مهارات 
الب�صتنة والزراعة امل�صتدامة، اإ�صافة اإىل التجارب العلمية عرب �صل�صلة من 
للمهرجان،  االبتكار  “طاقة”،�صريك  �صركة  برعاية  املقدمة  العمل  ور���س 
ميكنهم اأي�صاً تعلم كيفية اإن�صاء م�صاريع  ويف منطقة “االأعمال اليدوية”، 

با�صتخدام مواد معاد تدويرها.
بالعرو�س  لال�صتمتاع  خم�ص�صة  منطقة  ل��ل��زوار  “املهرجان”  يتيح  كما 
فنية  تراكيب  اأم��ام  التذكارية  ال�صور  اأجمل  اللتقاط  ومنطقة  املو�صيقية، 
اإىل  واأعمااًل فنية،  يدوية  م�صتدامة، ومنطقة خم�ص�صة لالألعاب، وحرفاً 
جانب م�صاهدة عرو�س امل�صرح املقامة على امل�صرح الرئي�صي. و�صيخ�ص�س 
لالإ�صراف  ال�صغار خا�صعة  لالأطفال  منطقة ح�صرية  اأي�صاً  “املهرجان” 

من قبل ح�صانة بلو�صوموالتي افتتحت ابوابها يف مدينة م�صدر حديثاً.
ت�صوق  متكاملة  م�صتدامة  بتجربة  لال�صتمتاع  املهتمن  لل�صيوف  وميكن 
التجزئة  منطقة  يف  وامل��ت��وف��رة  للبيئة  ال�صديقة  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املخ�ص�صة لهذا الغر�س، هذا باالإ�صافة اإىل فر�صة تذوق ت�صكيلة متنوعة 

من اأ�صهى املاأكوالت والوجبات اخلفيفة وامل�صروبات املنع�صة.

•• ال�شارقة-وام:

هده  بن  عبداهلل  �صلطان  �صعادة  اأك��د 
التنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال�������ص���وي���دي 
تعزيز  اأن  ب��ال�����ص��ارق��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق ب����ن ال����دائ����رة 
يعترب  االإم���ارة  يف  التجارية  وامل��راك��ز 
االأه��داف اال�صرتاتيجية للدائرة  من 
والتعاون  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  اأط�����ر  ل��ت��ع��زي��ز 
امل�������ص���رتك ب��ي��ن��ه��م��ا وان����ط����الق����اً من 
احلر�س على ال�صعي احلثيث والدوؤوب 
يف  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال��ب��ن��اءة  للم�صاهمة 
حتقيق التنمية االقت�صادية امل�صتدامة 
الإم����ارة ال�����ص��ارق��ة مب��ا يجعل االإم���ارة 
امل�صتوين  على  متميزة  مكانة  تتبواأ 
وا�صتجابة  وال����������دويل  االإق����ل����ي����م����ي 

الدائرة  اإن زيارة وفد  ال�صويدي  هده 
لتعزيز  ال��دائ��رة  خطط  �صمن  ت��اأت��ي 
اجلهات  خمتلف  مع  امل�صرتك  العمل 
احلكومية واخلا�صة يف االإمارة ب�صكل 
خا�س ويف الدولة ب�صكل عام ونتطلع 
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��ع��م��ل امل�����ص��رتك م��ع “ 
باأن  ون��وؤم��ن  الزاهية”  �صنرت  �صيتي 
خمتلف  مع  اجلهود  وتوحيد  تن�صيق 
امل��ن�����ص��اآت االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ك��ربى ياأتي 
التنموي  البناء  م�صرية  اأرك��ان  كاأحد 
وامل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ت���زده���ر ب���ه اإم����ارة 

ال�صارقة يوماً بعد يوم. 
�صرف  من�صور  ف��وؤاد  ثمن  جانبه  من 
املدير العام ملراكز الت�صوق يف االإمارات 
العقارية”  ال��ف��ط��ي��م  “ماجد  ل����دى 
املتوا�صل  وع��م��ل��ه��ا  ال����دائ����رة  ج���ه���ود 

للمتغريات االقت�صادية التي ت�صهدها 
ال�صاحة املحلية والتي تتطلب �صرورة 
ال��ت��ع��اون امل�صرتك بن  رف��ع م��ع��دالت 
خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة 
ملواكبة التطورات مبا ي�صهم يف توفري 
والت�صهيالت  اخل���دم���ات  م���ن  امل���زي���د 
ال��الزم��ة لبيئة االأع��م��ال يف االإم���ارة. 
واحدا  يعترب  امل�����ص��روع  ه��ذا  اإن  وق���ال 
م����ن امل�������ص���اري���ع احل���ي���وي���ة امل���ت���ع���ددة 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  يف  اال���ص��ت��خ��دام��ات 
االإم����ارة كوجهة  ت��وؤك��د مكانة  وال��ت��ي 
جاذبة للم�صتثمرين وكنقطة انطالق 
لدعم ال�صركات واملوؤ�ص�صات التي تعمل 
الت�صهيالت  ول��ت��وف��ري  ن��ط��اق��ه��ا  وف���ق 
التحتية  البنية  وتعزيز  واالإم��ك��ان��ات 
زيارة  االإم���ارة. جاء ذلك مبنا�صبة  يف 

االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وف��د 
الزاهية  �صنرت  “�صيتي  ل�  ال�صارقة  يف 
“ �صمن خطة الزيارات الدورية التي 
اجلديدة  للم�صاريع  ال��دائ��رة  تنفذها 
روؤيتها  اإط��ار  االإم���ارة ويف  الكربى يف 
للو�صول للريادة يف التنمية ال�صاملة 
لتحقيق اقت�صاد تناف�صي متنوع قائم 
ع��ل��ى امل��ع��رف��ة واالب���ت���ك���ار م���ن خالل 
ا�صرتاتيجيتها الداعية للم�صاهمة يف 
التنمية االقت�صادية  تخطيط وقيادة 
اإىل  �صعيها  من  وانطالقاً  االإم���ارة  يف 
اجلهات  بن  ال�صراكة  مفهوم  تدعيم 
والتي  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
ال�صتدامة  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  ع���ام���اًل  ت��ع��ت��رب 

القطاع االقت�صادي يف االإمارة.
و ق����ال ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ع���ب���داهلل بن 

ال��ت�����ص��وق وجت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف اإم���ارة 
حياة  اإث�����������راء  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ص��ارق��ة 
امل���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن. ت���راأ����س وفد 
بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة 
اإدارة  اأح���م���د اخل���م���ريي م��دي��ر  ف��ه��د 
ال���ت�������ص���ج���ي���ل وال����رتخ����ي���������س ب����دائ����رة 
كما  بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية 
املدفع  عمر  عبدالعزيز  الوفد  و�صم 
احلكومي  االت�صال  اإدارة  مدير  نائب 
امل�صت�صار  ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  ود.م����دث����ر 
فا�صل  وع���ل���ي  ب���ال���دائ���رة  ال���ق���ان���وين 
مت  و  التجارية  احلماية  ق�صم  رئي�س 
خالل الزيارة االطالع على اخلدمات 
التي يقدمها هذا امل�صروع وبحث �صبل 
العالقات  وتعزيز  امل�صرتك  التعاون 

وتبادل اخلربات.

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف 
�صنرت  “�صيتي  جن���ح  ح��ي��ث  االإم�������ارة 
ال���ت���اأث���ري  حت���ق���ي���ق  يف  الزاهية”، 
اقت�صاد  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  االإي���ج���اب���ي 
نقطة  واأ�صبح  وجمتمعاتها  ال�صارقة 
حمورية وركيزة للمجتمع من خالل 
والتثقيف  للرتفيه  من�صة  ت��وف��ريه 
م��ف��اه��ي��م وجت�����ارب غامرة  واإط������الق 
وج���دي���دة وف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا تلبي 
فئات  وخمتلف  العائالت  احتياجات 
امل��دار���س واجلامعات  ال���زوار وط��الب 
ال��ت�����ص��وق توفري  و���ص��ي��وا���ص��ل م���رك���ز 
وال�صغرية  املحلية  لل�صركات  ال��دع��م 
وامل��ت��و���ص��ط��ة وال���ري���ادي���ن م��ن خالل 
واالأن�صطة  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
مراكز  لقطاع  نوعية  اإ�صافة  لي�صكل 

اقت�سادية ال�سارقة تبحث �سبل التعاون مع املراكز التجارية الكربى باالإمارة

بح�صور اأكرث من 700 متحدث و900 �صركة

موؤمتر ليب يعود يف ن�سخته الثانية حتت عنوان نحو اآفاق جديدة  
•• الريا�س-الفجر: 

يف  “ليب”  عاملًيا  االأ�صخم  التقني  املوؤمتر  من  الثانية  الن�صخة  اأعمال  تنطلق 
العا�صمة الريا�س حتت عنوان “نحو اآفاق جديدة”، وذلك خالل الفرتة املمتدة 
من 6 اإىل 9 فرباير لعام 2023م، املوافق 15 اإىل 18 رجب لعام 1444ه�، 
يف مركز واجهة الريا�س للمعار�س واملوؤمترات، وبتنظيم من وزارة االت�صاالت 
والدرونز،  والربجمة  ال�صيرباين  لالأمن  ال�صعودي  واالحتاد  املعلومات،  وتقنية 
و�صركة حتالف، ومب�صاركة كربى اجلهات احلكومية واخلا�صة، و�صركات التقنية 
املبتكرين وامل�صتثمرين،  اأملع  اململكة جمموعة من  واالت�صاالت، حيث ت�صت�صيف 
هذا  ن�صخة  وت��اأت��ي  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  امل�صتدامة  بالتقنيات  واملهتمن 
العام لتمثل قفزة نوعية اقت�صادية �صخمة داخل اململكة من خالل العديد من 

ال�صراكات، وال�صفقات، واجلوالت اال�صتثمارية. وي�صم موؤمتر “ليب” يف ن�صخته 
الثانية اأكر من 700 متحدث ومتحدثة من اأكر من 50 دولة، ميثلون اأهم 
كجوزيف  الرقمي  والتحول  اال�صطناعي  وال��ذك��اء  التقنية  يف  العاملية  اجلهات 
الذهيبان،  وعبدالرحمن  مورينانت،  وفالريي  بريدار�صي،  �صاتيام  ود.  ب��راديل، 
راما�صوامي  وراج��ي��ف  ادارو،  واإدو���ص��ا  جون�صون،  وبيغي  ج��راف��ل��ون��د،   و�صوفيا 
اأكر  ال�صيدات  املميزين االآخرين، حيث تتجاوز م�صاركة  املتحدثن  ونخبة من 
 900 اأك���ر م��ن  امل��ت��ح��دث��ن.  و�صي�صارك يف امل��وؤمت��ر  اإج��م��ايل  %35 م��ن  م��ن 
�صركة عاملية وحملية، منها اأريك�صون، وSTC، وهواوي، واآي بي اإم، وموبايلي، 
ونيوليب، ونيوم، و�صاب، واأرامكو، و�صايت، وعلم، وقوقل كالود، واأمازون ، وديل، 
ومايكرو�صوفت، و�صي�صكو، واأوراك��ل، وعلي بابا كالود، و�صركات اأخرى يف جمال 

التقنية، باالإ�صافة اإىل اأكر من 400 �صركة تقنية نا�صئة عاملية وحملية.

طريان االإمارات ت�ساعف خدمتها اإىل بري�سبني اال�سرتالية اعتبارا من مطلع يونيو املقبل
431” ف�صتغادر بري�صبن يف ال�صاعة 2:50 فجرا وت�صل دبي 
يف ال�صاعة 11:00 �صباحا “جميع املواعيد بالتوقيت املحلي 

لكل من دبي وبري�صبن”. 
وتخدم طريان االإمارات بري�صبن حاليا برحلة يومية بطائرة 

 .A380
و�صتعود مع بدء اخلدمة اجلديدة طريان االإمارات اإىل العمل 
مب�صتويات ما قبل جائحة كورونا اإىل بري�صبن حيث �صتتعزز 
ال�صعة عرب هذه املدينة باأكر من ربع مليون مقعد �صنوياً يف 

كال االجتاهن. 
التجارية يف طريان  العمليات  رئي�س  نائب  ب��راون  ب��اري  وق��ال 
االإمارات ملنطقة اأ�صرتاليا : وتعني اخلدمة اجلديدة اإىل جانب 
طريان  اأن  بري�صبن  اإىل   A380 ب��ط��ائ��رة  اليومية  رحلتنا 

جان دي غ��راف اأن ق��رار ط��ريان االإم���ارات مب�صاعفة خدمتها 
ت�صويت على الثقة ب�صوق بري�صبن وكوينزالند ويوفر مزيداً 
من املقاعد لالأ�صواق الرئي�صية يف ال�صرق االأو�صط واأوروبا كما 

ي�صاهم ب�صكل كبري يف تعوي�س ما فقدناه ب�صبب اجلائحة”. 
والية  يف  ال�����ص��ي��اح��ة  وزي�����رة  هين�صكليف  ���ص��ت��ريل��ي��ن��غ  ورح���ب���ت 
كوينزالند بتعزيز طريان االإمارات �صعة نقل الركاب وال�صحن 

..الفته اإىل الفوائد الكثرية التي �صترتتب عليها. 
ومع بدء اخلدمة اليومية اجلديدة اإىل بري�صبن يف 1 يونيو 
اأ�صرتاليا  اإىل  االإم���ارات  ع��دد رح��الت ط��ريان  �صي�صل   2023
ال�����ص��ي��اح��ة ويعزز  اإح���ي���اء  ي��دع��م  اأ���ص��ب��وع��ي��ا م��ا  49 رح��ل��ة  اإىل 
املقاعد  واالأع��م��ال من خالل توفري مزيد من  التجارة  فر�س 

للم�صافرين اإىل اأ�صرتاليا ومنها. 

•• دبي-وام:

من  اأ�صرتاليا  يف  عملياتها  ا�صتعادة  االإم���ارات  ط��ريان  توا�صل 
يف  وذل��ك  بري�صبن  اإىل  اإ�صافية  يومية  خدمة  تقدمي  خ��الل 
20 عاماً على خدمة  الوقت الذي حتتفل فيه الناقلة مبرور 
�صبكة  �صمن  االأرب��ع  االأ�صرتالية  البوابات  اإح��دى  املدينة  ه��ذه 

طريان االإمارات العاملية الوا�صعة. 
واعتبارا من االأول يونيو 2023 �صت�صغل طريان االإمارات رحلة 
 .300ER-777 بوينج  بطائرة  بري�صبن  اإىل  ثانية  يومية 
من مطار   ”430 كيه  “ئي  االإم���ارات  رحلة ط��ريان  و�صتقلع 
بري�صبن  اإىل  وت�صل  ف��ج��را   2:30 ال�صاعة  يف  ال���دويل  دب��ي 
كيه  “ئي  ال��ع��ودة  رحلة  تكون  فيما  ليال   10:20 ال�صاعة  يف 

األ��ف مقعد من واإىل بري�صبن كل   12 االإم���ارات �صتوفر نحو 
اأ�صرتاليا  ق��درات��ن��ا يف  تعزيز  اآخ��ر يف  وه��ذا معلم مهم  اأ���ص��ب��وع 

ويوؤكد من جديد التزامنا طويل االأمد يف البالد”. 
واأ�صاف براون “اأننا �صنحتفل هذا العام مبرور 20 عاما على 
وخالل  بري�صبن  اإىل  رحالتها  ت�صيري  االإم���ارات  ط��ريان  ب��دء 
���ص��ري��ان ح��ي��اة الإع���ادة  ت��وف��ري  الناقلة  ذروة اجل��ائ��ح��ة وا���ص��ل��ت 
املهمة  كوينزالند  ���ص��ادرات  ومتكن  وطنهم  اإىل  االأ�صرتالين 

من اال�صتمرار. 
تذاكر  اأ���ص��ع��ار  �صبط  يف  اأي�صا  اجل��دي��دة  ال��رح��الت  و�صت�صاعد 
ال��ط��ل��ب وانخفا�س  ارت���ف���اع  ب�����ص��ب��ب  ال��ت��ي ���ص��ع��دت  ال���ط���ريان 

العر�س”. 
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي ل�صركة مطار بري�صبن غريت 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

 انطلقت اأم�س يف اأبوظبي مناف�صات 
القتالية  للفنون  الثالثة  البطولة 
املختلطة للنا�صئن، يف �صالة مبادلة 
اأرينا مبدينة زايد الريا�صية، والتي 
تعترب اأوىل بطوالت املو�صم اجلديد 
من  الالعبن  م��ن  نخبة  مب�صاركة 

خمتلف اجلن�صيات واالأوزان.

للبطولة  الأول  ال��ي��وم  و�صهد 
مب�صاركة  قوية  مناف�صات  الذي 

38 لعبا خا�صوا 19 نزاًل.
بن  حمدان  ال�صيخ  املناف�صات  ح�صر 
�صلطان بن حمدان اآل نهيان، وال�صيخ 
اآل  حمدان  بن  �صلطان  بن  طحنون 
نهيان، و�صعادة عبد املنعم الها�صمي 
للجوجيت�صو  االإم��ارات  رئي�س احتاد 
والفنون القتالية املختلطة، و�صعادة 
حممد �صامل الظاهري نائب رئي�س 
االحت������اد، و����ص���ع���ادة ال��ع��م��ي��د حممد 
ب��ن دمل��وك ال��ظ��اه��ري ع�صو جمل�س 
الفنون  جلنة  رئي�س  االحت���اد،  ادارة 
االأول  وال��ن��ائ��ب  املختلطة  القتالية 
للفنون  االآ���ص��ي��وي  االحت���اد  لرئي�س 

القتالية املختلطة. 
الها�صمي  املنعم  عبد  �صعادة  ويقول 
للجوجيت�صو  االإم��ارات  رئي�س احتاد 
املختلطة:  ال���ق���ت���ال���ي���ة  وال����ف����ن����ون 
والعا�صمة  االإمارات  دولة  "توا�صل 
اأبوظبي االإبهار والتاألق يف ا�صت�صافة 

ال��ري��ا���ص��ي��ة التي  ال���ب���ط���والت  اأه�����م 
على  واالإ����ص���ادة  اال���ص��ت��ح�����ص��ان  تلقى 

ال�صعيدين املحلي والعاملي".
االحت������اد  يف  "ن�صعى  وي�������ص���ي���ف: 
للم�صاهمة يف تر�صيخ مكانة العا�صمة 
لريا�صات  عاملية  عا�صمة  اأب��وظ��ب��ي 
الفنون القتالية املختلطة، والوجهة 
اأنحاء  جميع  م��ن  ل��الأب��ط��ال  االأوىل 
يتحقق  اأن  لذلك  ميكن  وال  العامل 
ل���وال دع���م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة الذي 
اأي  حتقيق  يف  ال��زاوي��ة  حجر  ميثل 
اإجناز. ومثل هذه البطوالت، ت�صاهم 
يف تطوير الفنون القتالية املختلطة 
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا، و 
اأبوظبي  ال�صت�صافة  الطريق  متهد 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة 
اأغ�صط�س  يف  للنا�صئن  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
حتظى  التي  البطولة  وه��ي  املقبل، 

باهتمام عاملي".
ال���ع���م���ي���د حممد  ����ص���ع���ادة  واأع���������رب 
ب��ن دمل����وك ال��ظ��اه��ري رئ��ي�����س جلنة 
والنائب  املختلطة  القتالية  الفنون 
االآ�صيوي  االحت�����اد  ل��رئ��ي�����س  االأول 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة عن 
القوية  التناف�صية  باالأجواء  �صعادته 
بالبطولة يف يومها االأول، والتنظيم 
املعايري،  الأع���ل���ى  وف���ق���ا  االح������رتايف 
واحل�������ص���ور اجل���م���اه���ريي ال���رائ���ع، 
والتجربة  الكبرية  باخلربة  منوها 
ال��وا���ص��ع��ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا احت���اد 
والفنون  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  االإم�������ارات 

اأكرب  تنظيم  يف  املختلطة  القتالية 
الفنون  �صاحة  البطوالت على  واأهم 

القتالية املختلطة.
افتتاح  ي�صكل  دملوك:"  ب��ن  وي��ق��ول 
ال��ري��ا���ص��ي اجل���دي���د بهذه  امل��و���ص��م 
للفنون  املتنامية  االأهمية  البطولة، 
اأجندة  ���ص��م��ن  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
االحتاد الذي يعمل ب�صكل متوا�صل 

واملن�صات  ال��ق��واع��د  ت��اأ���ص��ي�����س  ع��ل��ى 
واالأبطال  ال��ن��ج��وم  ت�صتقطب  ال��ت��ي 
ال��ع��امل، ومتثل  م��ن خمتلف ق���ارات 
الك�صف  حمطات  من  مهمة  حمطة 

عن املواهب و�صناعة االأبطال".

نزالت قوية واأداء رفيع
ومتيزت مواجهات اليوم االأول من 

للفنون  الثالثة  البطولة  مناف�صات 
للنا�صئن  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال���ق���ت���ال���ي���ة 
والندية،  احل��م��ا���س  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
اإال يف  ال��ن��زاالت  ومل حت�صم معظم 
مناف�صات  ويف  االأخ����رية،  حلظاتها 
رح���م���ة  مت����ك����ن  ك����ج����م   54 وزن 
عي�صى  على  التغلب  من  ال�صام�صي 
ثاين  اآل  را���ص��د  وت��ف��وق  الطنيجي، 

 37 على عمران ال�صام�صي يف وزن 
ك��ج��م، وع��ل��ي ال��ن��ج��ار ع��ل��ى راك����ان 
ال��ي��م��اح��ي يف ن��ف�����س ال�����وزن، وزاي���د 
احل���م���ادي ع��ل��ى ن��اي��ل م��اردي��ن��ي يف 
الظاهري  ورا���ص��د  ك��ج��م،   48 وزن 
 60 على عدنان الزرعوين يف وزن 
ك��ج��م، وح��م��د امل��ح��روق��ي ع��ل��ى بكر 
وحميد  ك��ج��م،   67 وزن  يف  خ��ال��د 

ال��ل��ي��م ع��ل��ى ���ص��ل��ط��ان ال��ظ��اه��ري يف 
ن��ف�����س ال��������وزن، وع����م����ار احل���م���ادي 
52 كجم،  ب��وزن  اأحمد كّريت  على 
وعبداهلل الدرمكي على عمر �صقر 
ب����وزن 40 ك��ج��م، وت���ع���ادل ك��ل من 
اأنديز  وع���ب���داهلل  اخل����وري  ي��و���ص��ف 
قتيبة  وت���ف���وق  ك���ج���م،   60 ب�����وزن 
القنطار على �صعيد احلو�صني بوزن 

على  الغ�صن  و�صلطان  كجم،   70
ال��وزن، وعلي  في�صل حممد بنف�س 
اليعربي على اأحمد اجلابري بوزن 
البلو�صي  وح��م��دان  ك��ج��م،   54،2
على �صلطان الوح�صي بوزن 56،7 
كجم، و�صمالن احلمامي على خالد 
ولوؤي  ك��ج��م،   62 ب���وزن  الها�صمي 
اإبراهيم على �صيف املحريبي بوزن 
على  املح�صن  ويو�صف  كجم،   67
كجم،  ع��ام��ر ال�����ص��وي��در ب���وزن 68 
و���ص��م��د ن��ا���ص��ر ع��ل��ى اأح���م���د هالل 
بوزن 77،1، وحممد ال�صحي على 

بطي العامري بوزن 65،8 كجم.
ال�صام�صي  رح��م��ة  ال���الع���ب  وع����رّب 
ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة ب���ال���ف���وز يف 
يف  االإط��������الق  ع���ل���ى  االأول  ن����زال����ه 
املختلطة  القتالية  الفنون  ن��زاالت 
موؤكدا اأن النزال كان �صعبا للغاية 
االأوىل  اجلولة  اأنه خ�صر  خ�صو�صا 
واالإ����ص���رار  ب��ال��رتك��ي��ز  ت�صلح  ل��ك��ن��ه 
اخل�صم  �صعف  ن��ق��اط  وا���ص��ت��غ��الل 

ليح�صم اللقاء يف النهاية.
بدوره اأ�صاد الالعب زايد احلمادي 
الذي متكن من الفوز يف نزاله اليوم 
للبطولة  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب���االأج���واء 
اأن��ه��ا مت��ث��ل اإع�����دادا مثاليا  م��وؤك��دا 
املقبل  اأغ�صط�س  العامل يف  لبطولة 
الهدف  اأن  اأو���ص��ح  حيث  باأبوظبي، 
االأ�صا�صي يكمن يف موا�صلة التطور 
والنمو و�صوال اإىل اجلاهزية التامة 

للمناف�صة على اللقب العاملي.

• الها�صمي: اأبوظبي وجهة اأبطال العامل يف الفنون القتالية املختلطة 
• الظاهري: بداية مثالية للمو�صم اجلديد تواكب الآمال والتطلعات

• الها�صمي : طموحاتنا كبرية وبرامج هادفة ل�صتقطاب املواهب والعنا�صر الوطنية للجولف  
•• دبي- الفجر:

للجولف،  االإم����������ارات  احت������اد  ن���ظ���م 
من  االأوىل  الن�صخة  اأم�����س،  من  اأول 
امل�صتقبل"،  �صقور  "حتدي  بطولة 
وذل���ك على م��الع��ب ن���ادي خ��ور دبي 
 33 ومب�صاركة  واليخوت،  للجولف 
الوطنية  امل��واه��ب  من  والعبة  العباً 

النا�صئة.
اإط����ار موا�صلة  ال��ب��ط��ول��ة يف  وت���اأت���ي 
برناجمه  �صمن  اللعبة  احتاد  جهود 
الرائد الذي يعنى باكت�صاف وتطوير 
النا�صئة بالدولة، بدعم من  املواهب 
اقت�صرت  مناف�صات  يف   ،HSBC

معدل  ذات  احل���ف���ر  م�������ص���ارات  ع��ل��ى 
ال��ث��الث ���ص��رب��ات، وات��اح��ت نتائجها 
احل�صول  االأوىل،  امل��راك��ز  الأ�صحاب 
يف  للم�صاركة  ال��دع��وة،  بطاقات  على 
امل�صتقبل"  �صقور  م��ه��ارات  "حتدي 
ال������ذي ���ص��ي��ق��ام االح������د امل���ق���ب���ل على 

مالعب يا�س لينك�س يف اأبوظبي.
اال�صت�صراق

امل�صتقبل"  "�صقور  برنامج  ويهدف 
اإىل جذب وت�صجيع املواهب املواطنة 
اأعمارهم  من االأطفال الذي ترتاوح 
ريا�صة  ملمار�صة  عاماً  و16   4 بن 
البطولة  انطالقة  لت�صهد  اجلولف، 
الدولة،  اأب���ن���اء  م���ن   33 م�����ص��ارك��ة 

ت��ن��اف�����ص��وا ���ص��م��ن ث���الث���ة ف���ئ���ات من 
حيث ال�صعوبة والتدرج، بن املبتدئ 

واملتو�صط واملتقدم.

الفائزين
اآية  للبنات،  املبتدئن  فئة  وف��ازت يف 
فيما  الفال�صي،  اآ�صبا  تلتها  فقيهي، 
ذه���ب ل��ق��ب امل��ب��ت��دئ��ن ذك���ور لالعب 
حممد احلداد متبوعاً باملركز الثاين 
���ص��اج��ان��وف، وع��ل��ى �صعيد  ب��اأر���ص��ن 
م��ن��اف�����ص��ات ال��ق�����ص��م امل��ت��و���ص��ط الذي 
�صتة ح��ف��ر، وذهب  م���دار  ج��رى على 
ل���زاي���د املعظمي  ال��ق�����ص��م  ل��ق��ب ه���ذه 
بخالد  ال����ث����اين  ب���امل���رك���ز  م���ت���ب���وع���اً 

ال�صيبه.
ويف مناف�صات املتقدمن التي اأقيمت 
على مدار ت�صع حفر، جنحت �صالمة 
االأول  امل���رك���ز  ح�����ص��د  يف  اجل�����ص��م��ي 
كلبت،  فاطمة  تلتها  الفتيات،  لفئة 
البنن لعلي احلاج،  فيما ذهب لقب 

متبوعاً بعبداهلل البلو�صي.

اأهداف م�صتقبلية
ال�صيد  اهلل  "م" ع��ب��د  ال���ل���واء  وع��ل��ق 
ال���ه���ا����ص���م���ي ن����ائ����ب رئ����ي���������س احت�����اد 
الن�صخة  ان��ط��الق��ة  ع��ل��ى  اجل���ول���ف، 
االأوىل من "�صقور امل�صتقبل"، بقوله 
يف ت�صريحات �صحافية: "طموحاتنا 

املزيد  وا�صت�صافة  تنظيم  يف  كبرية 
من االحداث، الهادفة اإىل جذب اأكرب 
والعنا�صر  امل��واه��ب  م��ن  ممكن  ق��در 
اجل���ول���ف،  ري���ا����ص���ة  اإىل  ال���وط���ن���ي���ة 
الإبراز  وامل�صاحة  الفر�صة  ومنحها 
ال�صحيحة"،  ب��ال�����ص��ورة  م��واه��ب��ه��ا 
م�صيفاً، اإن: "االتكال على م�صابقات 
ال�صربات  م��ع��دل  ذات  احل��ف��ر  م�صار 

الثالثة �صيحقق هذه الغاية".

�صراكة
"�صقور  ب��رن��ام��ج  " ي��اأت��ي  واأو����ص���ح: 
طويلة  ���ص��راك��ة  ظ���ل  يف  امل�صتقبل" 
 ،HSBC م�����ن  ك�����ل  م�����ع  االأم����������د 

وجم����ل���������س اأب�����وظ�����ب�����ي ال����ري����ا�����ص����ي، 
بقيادة  للجولف،  االإم�����ارات  واحت���اد 
بن  فاهم  ال�صيخ  معايل  وتوجيهات 
���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س االحت����اد، 
نواتها  ا���ص��ت��ه��ل��ت  ال���ت���ي  ب��ال�����ص��راك��ة 

كمن�صة   2016 ال��ع��ام  منذ  االأوىل 
ترفيهية وم�صاركة جمتمعية تهدف 
العنا�صر  م����ن  م����زي����ٍد  ج�����ذب  اإىل 
املواطنة اإىل ريا�صة اجلولف، قبل ان 
تتطور هذه املن�صة تدريجياً لت�صبح 

هيكاًل واإطاراً م�صتداماً طويل االأمد 
واإلهام  واإ����ص���راك  تثقيف  ح��ي��ث  م��ن 
ال�صباب يف حماولة الكت�صاف اجليل 
القادم من املواهب االإماراتية يف هذه 

الريا�صة".

•• ال�شارقة -وام:

الق�صري،  يو�صف  �صامل  �صعادة  افتتح 
العمل  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  هيئة  رئ��ي�����س 
فعاليات  االأول  اأم�������س  ب���ال�������ص���ارق���ة، 
ال�صارقة  ال�صاد�صة من بطولة  الدورة 
ال��ع��م��ال��ي��ة، ع��ل��ى املالعب  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
الريا�صية يف منتزه ال�صارقة الوطني، 
ال�صارقة الدويل  الواقع مقابل مطار 
 7 ال�صاعة  وت�صتمر كل يوم �صبت من 
�صباحاً اإىل ال�صاعة 5:30 م�صاًء على 
مار�س   18 حتى  اأ�صهر  ثالثة  م��دى 
معايري  تطوير  هيئة  وتنظم  املقبل.  
بالتعاون مع جمل�س  البطولة  العمل 
ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي، و���ص��رك��ة ريت�س 

تارجت للخدمات الريا�صية. 
وي�صارك يف هذه الن�صخة من البطولة 
2،000 الع��ب موزعن على  ح��وايل 
اأكر من 100 فريق ميثلون الدوائر 

واملن�صاآت احلكومية واخلا�صة. 
وتتوزع هذه الفرق على خم�س ريا�صات 
والكريكت  فريقا   24 القدم  كرة  هي 
فريقا   20 وال���ه���وك���ي  ف��ري��ق��ا   28
الطائرة  وك��رة  فريقا   15 �صلة  وك��رة 
اإىل  ال��ف��رق  و�صتق�صم  ف��ري��ق��ا.    15
جمموعات يتم اختيار االأول والثاين 
النهائية.   االأدوار  يف  ل��ل��ع��ب  م��ن��ه��ا 

وق���ال ���ص��ع��ادة ���ص��امل ي��و���ص��ف الق�صري 
العمل  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  هيئة  رئ��ي�����س 
"تعك�س  ال��ب��ط��ول��ة:  اف��ت��ت��اح  مبنا�صبة 
هذه البطولة، وهي االأوىل من نوعها 
يف املنطقة، اهتمامنا بالعمال وبجعل 
اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة �صحي لهم  ال��ري��ا���ص��ة 
من  فيها  يلقونه  م��ا  اإىل  ب��االإ���ص��اق��ة 
العمل  ببيئة  االهتمام  وه��ذا  ترفيه. 
ال�صمو  �صاحب  م��ن  بتوجيهات  ي��اأت��ي 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
حاكم ال�صارقةحفظه اهلل."  واأ�صاف: 

جاهدين  ن�صعى  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  "نحن 
الريا�صي  ال����وع����ي  م�����ص��ت��وى  ل���رف���ع 
واالجتماعي يف بيئة العمل بال�صارقة، 
ب��دع��م م��ن �صمو ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد 
املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  ونائب 

التنفيذي". 
�صامل  ط��������ارق  اأع����������رب  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
املنظمة  ال�����ص��رك��ة  م��دي��ر  اخل��ن��ب�����ص��ي، 
ري��ت�����س ت��ارج��ت ع��ن ت��ق��دي��ره و�صكره 
ل��ه��ي��ئ��ة ت���ط���وي���ر م���ع���اي���ري ال���ع���م���ل يف 
لتكون  ال�صركة  الختيارها  ال�صارقة 

ال�صاد�صة  للن�صخة  املنظمة  ال�صركة 
العمالية  الريا�صية  ال�صارقة  لبطولة 
موؤكدا اأن ال�صركة املنظمة �صوف تبذل 
ال�صاد�صة  الن�صخة  لت�صهد  كل جهدها 
كبرياً  واإق���ب���ااًل  جن��اح��اً  البطولة  م��ن 
وم�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة م��ن ق��ب��ل اجلميع 

مثل الن�صخ ال�صابقة. 
ن�صر  االإ���ص��ه��ام يف  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ص���ار 
ب����ن خمتلف  ال���ري���ا����ص���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
بالريا�صة  والنهو�س  املجتمع  �صرائح 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ص��ارق��ة  يف  العمالية 

هيئة تطوير معايري العمل. 

قبل  حمطتها  اإىل   "25 "خليجي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اخلليج  ك��اأ���س  بطولة  ت�صل 
االأخرية اليوم االثنن، باإقامة مباراتي قبل النهائي، اإذ يلتقي العراق م�صيف 
البطولة مع قطر يف ملعب الب�صرة، فيما تلعب البحرين مع ُعمان يف ملعب 

امليناء االأوملبي.
وُعمان،  البحرين  مواجهة  تليها  البداية،  يف  وقطر  ال��ع��راق  م��ب��اراة  وتنطلق 

والفائز من املباراتن يخو�س النهائي يوم اخلمي�س املقبل.
وي�صعى االإ�صباين خي�صو�س كا�صا�س مدرب العراق اإىل موا�صلة اإ�صعاد جماهري 
فريقه بعد االنت�صار الكبري 5-0 على اليمن يف ختام مباريات املجموعة االأوىل 

يوم اخلمي�س املا�صي.
واأ�صاد مهدي كرمي، املدير االإداري للمنتخب العراقي، باحل�صور اجلماهريي، 
مباراتي  واح��د يف  رق��م  ال��الع��ب  كانت  باأنها  ب��الده  وو���ص��ف جماهري منتخب 

ال�صعودية واليمن.
البطولة بجدية  ا�صتعدت لهذه  الفرق  "كل  واأ�صاف كرمي قبل مواجهة قطر 
الثاين،  بالفريق  ت�صارك  قطر  اإن  البع�س  يقول  اخلليج،  كاأ�س  اأهمية  وت��درك 
18 العباً نظراً الإقامة البطولة بعيداً عن  اأكر من  ونحن كذلك يغيب عنا 

فرتات التوقف الدولية".
وتابع "ال توجد م�صاكل يف املنتخب العراقي خالل البطولة، فريقنا يف فندق 
املناف�صن، واإبعاد الالعبن عن و�صائل االإع��الم دفعهم  وحده بعيداً عن باقي 

للرتكيز".
بن  النهائي  يجمع  ب��اأن  بتوقعاته  العراقي  للمنتخب  االإداري  املدير  واختتم 

منتخب بالده ونظريه الُعماين.
وقال مدرب قطر برونو بينريو، عن مواجهة العراق: "لن اأحزن الأننا �صنفتقد 
باملفاجاأة  و�صن�صعر  جيدة  �صتكون  املباراة  اأج��واء  العراقية،  اجلماهري  م�صاندة 

عندما ترحب بنا اجلماهري".

قمة بني اآخر بطلني
 24 خليجي  بطلة  البحرين  بن  النهائي  قبل  يف  االأخ��رى  املواجهة  �صتجمع 

وُعمان بطلة خليجي 23، وكل منهما �صي�صعى لبلوغ النهائي.
املنتخب  االأم���ل  يحدو  بينما  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  للقبها  البحرين  وت�صعى 
الُعماين يف ح�صد لقبه الثالث يف تاريخ البطولة بعد عامي 2009 و2017.

وقال برانكو اإيفانوكوفيت�س مدرب ُعمان، اإن مواجهة البحرين �صتكون �صعبة 
للغاية نظراً الأن املناف�س قوي.

املباريات  فيها،  اأ���ص��ارك  للخليج  بطولة  اأول  "هذه  ال��ك��روات��ي  امل���درب  واأ���ص��اف 
قوية واملنتخبات اأعدت نف�صها جيداً.. العراق ي�صعى للفوز باللقب على اأر�صه 
منحتا  والبحرين،  االإم���ارات  وكذلك  ق��وي،  بفريق  �صارك  القطري  واملنتخب 

الفر�صة لالعبن جدد الأننا ن�صتعد لبطولة كاأ�س اآ�صيا وهي هدفنا النهائي".
مواجهتهما  يف  ال��ف��وز  بعد  اأخ���رياً  البحريني  للمنتخب  عقدة  ُع��م��ان  وت�صكل 

االأخرية يف كاأ�س العرب التي اأقيمت يف قطر مطلع العام املا�صي 0-3.
وتعادلت البحرين 1-1 مع الكويت على ملعب الب�صرة لتحافظ على �صدارة 

املجموعة الثانية.
"الفوز  باللقب:  االحتفاظ  اإمكانية  عن  �صوزا  هيليو  البحرين  م��درب  وق��ال 
ببطولة اخلليج كان اأف�صل اإجناز يف م�صريتي مع البحرين، كما اأنها اأخرجت 
نوا�صل م�صريتنا يف  اأن  وناأمل  ذلك،  بعد  الواعدين  الالعبن  العديد من  لنا 

البطولة".
و�صول  حال  �صاد�س  العب  با�صتبدال  ال�صماح  للبطولة  الفنية  اللجنة  وق��ررت 

مباريات االأدوار النهائية اإىل وقت اإ�صايف.

احتاد اجلولف يطلق الن�سخة االأوىل من حتدي �سقور امل�ستقبل

خليجي 25: طموح العراق افتتاح بطولة ال�سارقة الريا�سية العمالية 
ي�سطدم بـ »العنابي«

انطالقة قوية للبطولة الثالثة للفنون القتالية املختلطة للنا�سئني
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•• ال�شارقة-وام:

يوهيني  ال���ب���ي���الرو����ص���ي  ت�������ص���در 
الرابعة  الن�صخة  مناف�صات  فيخور 
الدولية  "ال�صارقة  ب��ط��ول��ة  م���ن 
اأول  ال�صراعي"، يف ختام  للطريان 
3 جوالت، حيث انح�صر التناف�س 

بن 5 طيارين فقط. 
وتقام مناف�صات البطولة مب�صاركة 
دولة،   20 ميثلون  مت�صابقا،   60

يف منطقة الفاية بال�صارقة. 
النهائية،  امل��ن��اف�����ص��ات  وان��ح�����ص��رت 
ت�صدر  ح���ي���ث  ط����ي����اري����ن،   5 ب����ن 
ف��ي��خ��ور امل��ن��اف�����ص��ات ب��ر���ص��ي��د 14 
يا�صن  ال��ب��ل��غ��اري  وت�����اله  ن��ق��ط��ة، 

ثم  نقطة،   15 بر�صيد  ني�صييف، 
الرو�صي ميلينيكوف ثالثا بر�صيد 
ارت������ون  وال�����رتك�����ي  ن���ق���ط���ة،   16

نقطة،   22 بر�صيد  رابعا  بايراك 
بر�صيد  برا�س  بلرياين  واالألباين 

نقطة.   71

االأقل  املت�صابق  البطولة  ويت�صدر 
قواعد  بح�صب  ال��ن��ق��اط،  ع���دد  يف 

املناف�صات. 

واأو����ص���ح ع��ب��ي��د امل��ن�����ص��وري مدير 
البطولة اأحقية كل طيار يف تنفيذ 
احت�صاب  يتم  فيما  واح��دة،  جتربة 
 5 ب��ن  م��ن  ل��ه  ق��ف��زات  اأف�����ص��ل 3 
..وت�صتكمل  ب���ه���ا  ي���ق���وم  ق����ف����زات 
قفزتن  باإقامة  املناف�صات  االأح���د 

لتحديد هوية الفائز. 
مهرجان  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  وحت��ول��ت 
يحتفي  وري������ا�������ص������ي،  �����ص����ي����اح����ي 
الريا�صية  الظواهر  من  بالعديد 
وال�صياحية اإىل جانب ا�صتعرا�صات 
الطيارين امل�صاركن، و�صط ح�صور 

جماهريي الفت. 
�صوي  ال  ���ص��اجن  ال���ك���وري  واأع�����رب 
اال�صيوي  االحت�����اد  ع����ام  ���ص��ك��رت��ري 

�صعادته،  ع��ن  اجل��وي��ة،  للريا�صات 
مبا تقدمه البطولة من مناف�صات 
تناف�صية بن  اأج����واء  و���ص��ط  ق��وي��ة 

نخبة من الطيارين. 
هناك  ي��ك��ون  اأن  "ناأمل  واأ����ص���اف: 
ت���ع���اون���ا م����ع االحت�������اد االإم�����ارات�����ي 
لالرتقاء  اجل����وي����ة  ل���ل���ري���ا����ص���ات 

باللعبة". 
نهال  ال�صعودية  املت�صابقة  واأعربت 
علي الهالل عن �صعادتها بامل�صاركة 
ن�صائي  ك��ع��ن�����ص��ر  امل���ن���اف�������ص���ات  يف 
اململكة  خ��ارج  مرة  والأول  خليجي، 
متار�س  حيث  ال�صعودية،  العربية 
نادي  ���ص��ن��وات يف   3 م��ن��ذ  ال��ل��ع��ب��ة 

ع�صري للريا�صات اجلوية. 

•• اأبوظبي -وام: 

الن�صخة  م��ن��اف�����ص��ات  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
�صاحب  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  العا�صرة 
لل�صيد  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ال�������ص���م���و 
ب���ال�������ص���ق���ور، ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي 
اأبوظبي لل�صقارين يف ميدان الفالح 
بالعا�صمة اأبوظبي، بالتعاون وحتت 

اإ�صراف جمل�س اأبوظبي الريا�صي.
الكبري  احل���دث  مناف�صات  وت�صتمر 
ح���ت���ى ال�������ص���اب���ع وال���ع�������ص���ري���ن من 
 92 على  اجل��اري، مت�صمنة  ال�صهر 
الفروخ  ف��ئ��ت��ي  يف  ل��ل��ت��ل��واح،  ���ص��وط��اً 

واجلراني�س.
وي�صارك يف امل�صابقة االأكرب واالأهم يف 
تاريخ م�صابقات ال�صيد بال�صقور يف 
الدولة 3000 �صقر و600 �صقار 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���دول���ة ودول 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي الذين  جم��ل�����س 
بهم  خ��ا���ص��ة  اأ����ص���واط  تخ�صي�س  مت 
..وخ�ص�س نادي اأبوظبي لل�صقارين 
للفائزين  جوائز  دره��م  مليون   28

يف خمتلف االأ�صواط.
�صاحب  ك��اأ���س  م�صابقة  تق�صيم  ومت 
فئات  اإىل  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و 
خمتلفة حيث ت�صم اأ�صواط اأ�صحاب 
العامة  واأ����ص���واط  ال�����ص��ي��وخ،  ال�����ص��م��و 
مالك والعامة هواة، والعامة مفتوح 
التعاون  جم��ل�����س  اأ����ص���واط  وك���ذل���ك 

اأ�صواط  اأي�������ص���اً  وه���ن���اك  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال�صيدات.

التا�صعة  ع��ن��د  امل��ن��اف�����ص��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
�صباحا من كل يوم، وتقام �صباح غد 
مناف�صات �صوط الرمز لفئة اأ�صحاب 
فرخ   – تبع  للجري  ال�صيوخ  ال�صمو 
– جرنا�س، كما ي�صهد  واجل��ري تبع 
اجلري  مناف�صات  اإقامة  االأول  اليوم 
ت��ب��ع جرنا�س  – ف���رخ واجل����ري  ت��ب��ع 

لفئة العامة هواة.
م�����ن ج���ان���ب���ه ع�����رب م����ع����ايل ف���ار����س 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي 
ع����ن فخره  ل��ل�����ص��ق��اري��ن  اأب���وظ���ب���ي 
الكبري بتنظيم النادي لبطولة كاأ�س 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة لل�صيد 

بال�صقور.
مناف�صات  غ�����دا  “تنطلق  وق�������ال: 

على  واأعزها  ال�صقور  بطوالت  اأكرب 
حتمل  واأنها  ال�صيما  اجلميع،  قلوب 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ا�صم 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  اهلل"،  ”حفظه 
نحن يف النادي نبذل ق�صارى جهدنا 
من اأجل اخراج احلدث بال�صكل الذي 

يليق با�صمه ومبكانته.
واح���دة  دائ���م���ا  "ر�صالتنا  واأ�����ص����اف: 
ومعروفة وهي احلفاظ على الرتاث 
ال�صيد  وري��ا���ص��ة  االأ���ص��ي��ل،  الوطني 
تراثنا  اأه��م معامل  اإح��دى  بال�صقور 
وه��وي��ت��ن��ا ل��ذل��ك ف��اإن��ه��ا واح����دة من 
الريا�صات التي تلقى اهتماماً كبرياً 

من اجلميع.
الر�صيدة  القيادة  اإىل  ال�صكر  ووج��ه 
ال��دائ��م لكل م��ا يخ�س  ال��دع��م  على 
وال�صقور  ع��ام  ب�صكل  ال��وط��ن  ت��راث 

وك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا ب�����ص��ك��ل خا�س، 
الرافد  القيادة  دع��م  اأن  اإىل  م�صرياً 
التي  ال���ن���ج���اح���ات  ل���ك���ل  االأ����ص���ا����ص���ي 
اأر������س ال���واق���ع �صواء  ت��ت��ح��ق��ق ع��ل��ى 
بال�صعي  اأو  ال���رتاث  على  ب��احل��ف��اظ 
االأجيال  بن  وانت�صاره  غر�صه  نحو 

اجلديدة.
كما وجه التحية اإىل جمل�س اأبوظبي 
الريا�صي برئا�صة �صمو ال�صيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان على الدعم الدائم 
ملختلف الفعاليات التي ينظمها نادي 
مقدمتها  ويف  لل�صقارين  اأب��وظ��ب��ي 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س 

لل�صيد بال�صقور.
واأك�����د م��ع��ايل ف���ار����س امل����زروع����ي اأن 

املناف�صات  اآالف �صقر يف   3 م�صاركة 
لريا�صة  اجلميع  ع�صق  م��دى  يوؤكد 
االأباء واالأجداد ..م�صريا اإىل اأن حجم 
البطولة  اأهمية  على  دليل  امل�صاركة 
لدى كل ع�صاق هذه الريا�صة ولدى 

كل حمرتيف ال�صقور.
و�صدد على اأن اقرتاب ال�صقارين من 
له دالالت كبرية توؤكد  �صقار   600
قوة  بكل  احل��دث  يدخل  اجلميع  اأن 
باالألقاب  الفوز  نيل �صرف  اأج��ل  من 

يف خمتلف االأ�صواط.
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وت��وق��ع 
اأبوظبي لل�صقارين اأن تكون االإثارة 
�صواء  االأ���ص��واط  حا�صرة يف خمتلف 
للعامة،  اأو  ال�صيوخ  ال�صمو  الأ�صحاب 

 28 ت��خ�����ص��ي�����س  ال����ص���ي���م���ا يف ظ����ل 
للفائزين، وهو  درهم جوائز  مليون 
قوياً  حافزاً  ويعد  للغاية  كبري  رق��م 
موؤكداً  الفوز،  نحو  ال�صعي  اأجل  من 
ق�صارى  ت��ب��ذل  املنظمة  اللجنة  اأن 
ت����وف����ري كافة  اأج�������ل  م�����ن  ج���ه���ده���ا 
متطلبات النجاح واملناف�صة ال�صريفة 

القوية بن اجلميع.
ال��ع��واين االأمن  ع���ارف حمد  واأك���د 
اأن  الريا�صي  اأبوظبي  ملجل�س  العام 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صحاب  كاأ�س 
احلفاظ  �صاهم يف  بال�صقور  لل�صيد 
على منجزات املا�صي، ودعم م�صرية 
الريا�صات  واأ�صالة  االإم���ارات  ت��راث 
التاريخ،  بعراقة  احلافلة  الرتاثية 

والر�صالة  النبيلة  القيم  واكت�صاب 
الو�صول  ب��ع��د  خ�����ص��و���ص��اً  ال��ه��ادف��ة، 
تنطلق  التي  العا�صرة  الن�صخة  اإىل 
ال�صهر  م��ن   27 حتى  وت�صتمر  غ��دا 

نف�صه.
قيادتنا  "تويل  ال�����ع�����واين:  وق������ال 
لدعم  االه����ت����م����ام  ك�����ل  ال����ر�����ص����ي����دة 
و�صونها  ال����رتاث����ي����ة  ال����ري����ا�����ص����ات 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا، الإمي���ان���ه���ا ب����اأن 
ال���ري���ا����ص���ة ال����رتاث����ي����ة ت����رب����ط بن 
امل��ا���ص��ي واحل��ا���ص��ر، وت��ق��ود مل�صتقبل 
جمل�س  يف  ونحن  ب��اجل��ذور،  مت�صل 
اأب����وظ����ب����ي ال���ري���ا����ص���ي ن���ث���م���ن ه���ذا 
الكاأ�س  ب��رع��اي��ة  وال���دع���م  االه��ت��م��ام 
مل�����ص��اع��ي الفخر  ال��غ��ال��ي��ة، جت�����ص��ي��داً 

الزاخر  الوطني  باملوروث  واالعتزاز 
والريا�صات الرتاثية االأ�صيلة".

جمل�س  اأن  اإىل  ال����ع����واين  واأ������ص�����ار 
بيد  ي���داً  ال��ري��ا���ص��ي يعمل  اأب��وظ��ب��ي 
لل�صقارين  اأب����وظ����ب����ي  ن�������ادي  م����ع 
حتقق  ا�صتثنائية  بن�صخة  ل��ل��خ��روج 
بجهود كل  االأه��داف، م�صيداً  جميع 
القائمن على البطولة، وم�صاعيهم 
الرتاثية  الريا�صات  الإب��راز  الكبرية 
البطولة  ودعم م�صوارها من خالل 
امل���رت���ق���ب���ة، ال���ت���ي جت��م��ع امل���ئ���ات من 

امل�صاركن.
"ال�صيد  ق���ائ���اًل:  ال���ع���واين  واخ��ت��ت��م 
�صوطاً  ق��ط��ع��ت  ري��ا���ص��ة  ب��ال�����ص��ق��ور 
من  البد  التي  النجاحات  من  مهماً 
احلفاظ عليها وتعزيزها، من خالل 
والفعاليات  امل�����ص��اب��ق��ات  م��ن  امل��زي��د 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ب����ن ال�������ص���ق���اري���ن من 

خمتلف اإمارات الدولة".
لكاأ�س  ال���رتاث���ي���ة  ال���ق���ري���ة  وت���ف���ت���ح 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة اأبوابها 
���ص��ب��اح غ���د م���ع ان���ط���الق���ة احل���دث 
اخلتامي  ال����ي����وم  ح���ت���ى  وت�������ص���ت���م���ر 
القرية  وت��ت�����ص��م��ن  امل��ن��اف�����ص��ات،  م��ن 
تهتم  التي  الفعاليات  من  جمموعة 
فيها  وي��ق��ام  العائلة،  اأف����راد  بجميع 
ا���ص��ت��ودي��و ب��رن��ام��ج احل��ظ��رية الذي 
للحدث  املاقلة  يا�س  قناة  على  ي��ذاع 
وحتى  ال��ب��داي��ة  م��ن  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل 

•• دبي -وام:

توا�صلت على حتفة ميادين الهجن العربية باملرموم م�صاء اأم�س 
وذلك   2023 للهجن  دب��ي  عهد  ويل  �صمو  م��ه��رج��ان  فعاليات 
ال�صيوخ والتي  ال�صمو  اأ�صحاب  الثنايا لهجن  من خالل حتديات 

اأقيمت على مدار ثالثة ع�صر �صوطاً مل�صافة ثمانية كيلومرت. 
وجن���ح ���ص��ع��ار ه��ج��ن ال��ع��ا���ص��ف��ة يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ق��م��ة ال�صوط 
املتميز غياث  امل�صمر  اأن قدم  بعد  البكار وذلك  للثنايا  الرئي�صي 
 12:09:2 وق���دره  ب��زم��ن  القمة  على  "ال�صاهينية"  ال��ه��اليل 

دقائق. 
ال�صحانية  امل��ري هجن  ف��اران بن قريع  "الفايز" بقيادة  واه��دى 
و�صل  اأن  بعد  وذل��ك  اجلعدان  للثنايا  الرئي�صي  ال�صوط  نامو�س 

خلط النهاية يف توقيت بلغ 12:17:1 دقائق. 
البكار  للثنايا  الثالث  ال�صوط  خ��الل  من  زعبيل  هجن  وتاألقت 

"ال�صاهينية" اإىل  مرو�صد  حممد  را�صد  خالله  من  ق��اد  وال��ذي 
ال�صدارة بتوقيت وقدره 12:13:4 دقائق. 

ومتكنت هجن الرئا�صة من ح�صد نامو�س ال�صوط الرابع للثنايا 
"ال�صاهينية" التي قدمها حممد عتيق  البكار وذلك عن طريق 

زيتون املهريي على ال�صدارة بتوقيت بلغ 12:17:5 دقائق. 
من  للكبار  االأول  الظهور  ام�س  �صباح  املرموم  ميدان  �صهد  كما 
دبي  عهد  ويل  �صمو  مهرجان  يف  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  هجن 
للهجن 2023 وذلك من خالل اأربعة ع�صر حتدياً يف �صن الثنايا 

مل�صافة ثمانية كيلومرت. 
لهجن  "ال�صاهينية"  امل��ه��ريي  زي��ت��ون  عتيق  حممد  امل�صمر  ق��اد 
الرئا�صة حل�صد نامو�س ال�صوط الرئي�صي للثنايا البكار وذلك يف 

زمن وقدره 12:29:7 دقائق. 
وظفر "�صاهن" لهجن العا�صفة بال�صدارة يف ال�صوط الرئي�صي 
للثنايا اجل��ع��دان وذل��ك حت��ت ق��ي��ادة غياث ال��ه��اليل وب��زم��ن بلغ 

دقائق.   12:34:6
واأ�صاف حممد عتيق زيتون املهريي النقطة الثانية ل�صعار هجن 
الثنايا  قمة  "ال�صاهينية" اإىل  قيادته  خالل  من  وذلك  الرئا�صة 

البكار يف ثالث االأ�صواط بتوقيت بلغ 12:29:2 دقائق. 
اإىل احل�صول على املركز االأول يف رابع  املتاألق  وعاد ذات امل�صمر 
لهجن  ل�"ال�صاهينية"  بتقدميه  وذل��ك  البكار  للثنايا  االأ���ص��واط 
التوقيت  ه��و  ك���ان  دق��ائ��ق   12:18:6 وق����دره  ب��زم��ن  ال��رئ��ا���ص��ة 

االف�صل يف الفرتة ال�صباحية. 
باملرموم  االأ�صيلة  العربية  الهجن  ميادين  حتفة  وت�صت�صيف 
�صباح وم�صاء اليوم فعاليات حتديات احلول والزمول لهجن اأبناء 
القبائل �صمن مهرجان �صمو ويل عهد دبي للهجن 2023 وتقام 
منها  ال�صباحية  ال��ف��رتة  يف  �صوطاً  ع�صر  �صتة  ب��واق��ع  التحديات 
اإقامة  امل�صائية  الفرتة  ت�صهد  بينما  االإنتاج  اأ�صواط لهجن  ع�صرة 

اإثنا ع�صر �صوطاً و�صتكون م�صافة ال�صباق هي ثمانية كيلومرت. 

�صمن مهرجان �صمو ويل عهد دبي للهجن 2023 

)العا�سفة( تفوز ب�سدارة الثنايا البكار.. وال�سحانية بنامو�س اجلعادين 

البيالرو�سي »فيخور« يت�سدر مناف�سات »دولية ال�سارقة للطريان ال�سراعي« 

اليوم.. انطالق كاأ�س رئي�س الدولة لل�سيد بال�سقور على جوائز مالية قدرها 28 مليون درهم

•• دبي-الفجر

لعام  الدولين  للحكام  الدولية  ال�صارات  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  �صلَم 
2023، بح�صور يو�صف ح�صن ال�صهالوي النائب الثاين لرئي�س االحتاد، 
و�صامل علي ال�صام�صي ع�صو جمل�س االإدارة، رئي�س جلنة احلكام، وما�صيمو 
ال��ق��دم، وذل��ك خالل  ال���دويل لكرة  اإدارة احل��ك��ام يف االحت���اد  بو�صاكا مدير 
حفل اأُقيم اأم�س االأول �صمن فعاليات دورة الفيفا التطويرية املُقامة حالياً 

بدبي.

حكام  و9  �صاحة،  حكام   7  ،2023 لعام  الدولين  احلكام  قائمة  و�صمت 
واحداً  ال�صاالت، وحكماً  اإن��اث، و3 حكام لكرة قدم  م�صاعدين، و3 حكمات 

لكرة القدم ال�صاطئية، اإ�صافة ل� 7 حكام للفيديو.
لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ال�����ص��ه��الوي  ح�صن  يو�صف  ث��َم��ن  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
احتاد الكرة، جهود االحتاد الدويل لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم 
االإماراتية خالل ال�صنوات املا�صية، والتي اأ�صهمت مب�صاركة احلكم االإماراتي 
يف اأهم البطوالت االآ�صيوية والدولية، والتي قدم خاللها اأداًء مميزاً حظي 

باإ�صادات اجلميع داخل وخارج الدولة.

احتاد الكرة ُي�سلم ال�سارات الدولية 
للحكام الدوليني لعام 2023

فتيات نادي ال�سارقة الريا�سي يت�سدرن 
بطولة االإمارات املفتوحة للكاراتيه

•• ال�شارقة -وام:

الكاراتيه  ب�صاط  الباهرة يف  نتائجهن  الريا�صي  ال�صارقة  نادي  فتيات  وا�صلت 
“كاتا  للكاراتيه  املفتوحة  االإم���ارات  بطولة  مناف�صات  �صمن  بطالت  وتوجن 
ال�صارقة الريا�صي  ا�صت�صافتها �صالة االألعاب الريا�صية بنادي  فردي” والتي 
العام  الرتتيب  البطولة يف  ت�صدر  ال�صارقة من  احلزانة. وجنحت بطالت  يف 
بعد فوزهن يف جميع فئات البطولة “نا�صئات – اآن�صات – �صيدات” ليح�صدن 
4 ميداليات ذهبية وميدالية ف�صية و3 ميداليات  8 ميداليات ملونة بواقع 
– مب�صاركة  برونزية. وحظيت البطولة - الرابعة يف املو�صم بالن�صبة لالإناث 
املراحل  73 العبة من جميع  وا�صعة من الالعبات واالأندية حيث �صارك بها 

ميثلن 10 اأندية ومركز و�صهدت ح�صوراً ملفتاً الأولياء اأمور الالعبات.
الرجال  ف��ري��ق  عليها  ظهر  ال��ت��ي  ال��ق��وة  ب���ذات  ال�صارقة  فتيات  نتائج  وج���اءت 
اال�صبوع املا�صي بعدما ت�صدر البطولة ليوؤكد اأبناء وبنات امللك ت�صيدهم ب�صاط 

الكاراتيه والتي باتت ح�صرياً على اأبناء امللك ال�صرجاوي.
وح�صدت بنات ملك الكاراتيه امليدالية الذهبية يف فئة الدرجة االأوىل �صيدات 
وذهبية الدرجة االأوىل �صابات باال�صافة لذهبية الدرجة االأوىل نا�صئات ليوؤكد 

جدارتهن وا�صتحقاقهن باملركز االأول.
ح�صر تتويج الفائزات املهند�س �صليمان عبدالرحمن الهاجري ع�صو جمل�س 
اإدارة االألعاب الفردية واإبراهيم النعيمي  اإدارة نادي ال�صارقة الريا�صي رئي�س 
ع�صو احتاد االإم��ارات للكاراتيه رئي�س جلنة امل�صابقات واخلبري حممد عبا�س 

املدير التنفيذي لالحتاد.

مان�س�سرت يونايتد يراقب 
مترب بطلب من تن هاغ

ك�صفت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن مان�ص�صرت يونايتد يراقب قلب دفاع 
اأياك�س الهولندي يورين مترب، متهيداً للتعاقد معه بداية من املو�صم املقبل.

وذكرت ال�صحيفة اأن املدرب الهولندي اإيريك تن هاغ طلب من ك�صافة النادي 
االإجنليزي مراقبة اأداء املدافع ال�صاب مع اأياك�س، م�صرية اإىل اأن يونايتد حاول 
بالفعل التعاقد معه يف ال�صيف املا�صي. واأ�صارت اإىل اأنه يف الوقت الذي تعاقد 
ماال�صيا  كل من  ب�صم  ال�صابق  فريقه  3 العبن من  مع  ه��اغ  تن  بالفعل  فيه 
ومارتينيز واأنطوين، لكن املدرب الهولندي يرغب يف �صم املزيد من الالعبن 

من اأياك�س، وذلك بطلبه من ك�صافة النادي اال�صتمرار يف متابعة اأداء مترب.
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الفجر الريا�ضي

يعود ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س، املرّحل عام 2022 لعدم تلقيه اللقاح 
اأ�صرتاليا  بطولة  لقب  الإح���راز  ق��وي��اً  مر�صحاً  ك��ورون��ا،  لفريو�س  امل�صاد 
االإ�صباين  ومزاحمة  االإثنن  اليوم  تنطلق  التي  امل�صرب  كرة  يف  املفتوحة 

رافايل نادال على الرقم القيا�صي يف عدد األقاب البطوالت الكربى.
لعدم  املا�صي  العام  ُرّح��ل  �صابقاً  واالأول  راهناً  عاملًيا  امل�صنف خام�ًصا  وكان 
اأم��ام ن��ادال الح��راز لقبه احل��ادي والع�صرين  تلقيه اللقاح، ما �صّرع الباب 
يف البطوالت الكربى بعد نهائي مثري من خم�س جمموعات على ح�صاب 
رقمه  والثالثن  ال�صاد�صة  اب��ن  بعدها  رف��ع  مدفيديف.  دانييل  الرو�صي 

بتتويجه  ك���ب���رياً،  ل��ق��ب��اً   22 اإىل  ال��ق��ي��ا���ص��ي 
غارو�س  روالن  امل��ح��ّب��ب��ة  ب��ط��ول��ت��ه  يف 

الفرن�صية على اأر�س ترابية.
الذي  ديوكوفيت�س  ومب��ق��دور 
ي�صغر نادال ب�صنة، معادلة ابن 
مرة  تتويجه  ب��ح��ال  م��اي��ورك��ا 

عا�صرة قيا�صية يف ملبورن.
وب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ع��ق��ب��ة ب��دن��ي��ة يف 

قال  للفخذ،  اخللفية  الع�صلية 
مبقدوري  "لي�س  دي��وك��وف��ي��ت�����س 

اأف�صل  حت�������ص���ري  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
ل��ب��ط��ول��ة ا���ص��رتال��ي��ا. اأح����ب ال��ل��ع��ب يف 

اأ�صرتاليا ونتائجي دليل على ذلك".
اأخ����رياً،  ديويكوفيت�س  ت��األ��ق  ظ��ل  ويف 

ب�صبب  خ�صو�صاً  ن��ادال  تراجع 

كارلو�س  االآخ���ر  االإ���ص��ب��اين  عاملياً  اأّول  امل�صنف  ان�صحب  فيما  اال���ص��اب��ات، 
األكارا�س ال�صابته واعتزل ال�صوي�صري روجيه فيدرر العام املا�صي.

وبعد اإنهاء عام 2022 متوجاً بلقب دورة "ايه تي بي" اخلتامية، ا�صتهل 
انهاها بطاًل يف الن�صخة  �صعبة  مباريات  بخم�س  اجلديد  العام  "نويل" 

االأوىل من دورة اأدياليد.
ديوكوفيت�س الذي يلتقي يف الدور االأول االإ�صباين روبرتو كاربايي�س بايينا 
امل�صنف 75 عاملياً، بّدد خماوفه با�صتقبال عدائي يف اأ�صرتاليا بعد ترحيب 

حار ح�صل عليه يف اأدياليد.
اأما نادال الذي يحارب االإ�صابات واعترب ديوكوفيت�س مر�صحاً كبرياً لنيل 
اللقب، فقد اأوقعته القرعة يف مواجهة حمفوفة باملخاطر اأمام الربيطاين 

ال�صاعد جاك درايرب )21 عاماً(.
خ�صر نادال املتوج مرتن يف ملبورن �صت مرات يف اآخر �صبع مباريات، بينها 
مواجهتان يف كاأ�س يونايتد اأمام الربيطاين كامريون نوري واالأ�صرتايل 

األيك�س دي مينور.
اأكن  "�صحيح اين مل  لذلك  اأهمية  ن��ادال  يعر  تذبذب م�صتواه، مل  رغم 
قادراً على لعب الكثري من التن�س يف االأ�صهر االأخرية وخ�صرت مباراتن 
اإزاء التح�صريات.  يف �صيدين مطلع ال�صنة. لكن ب�صراحة، ل�صت حزيناً 
اأحتاج للفوز يف املباريات، بالتاأكيد، لكن اال�صتعداد كان جيداً واأعتقد اين 

يف حالة بدنية جيدة".
اأم������ا م���دف���ي���دي���ف ال������ذي ح����ل و����ص���ي���ف���اً يف ال��ن�����ص��خ��ت��ن االخ����ريت����ن، 
وخ�������ص���ر امل���و����ص���م امل���ا����ص���ي ب��ط��ري��ق��ة درام���ات���ي���ك���ي���ة ع���ن���دم���ا اأه�����در 
ن������ادال، ف��ي��ل��ت��ق��ي االمريكي  ت��ق��دًم��ا مب��ج��م��وع��ت��ن ���ص��د 

ماركو�س جريون، فيما ترتكز االنظار على �صاحب االأر�س نيك كرييو�س 
و�صيف وميبلدون اأمام ديوكوفيت�س.

�صفيونتيك،  اإيغا  البولندية  عاملياً  اأوىل  امل�صنفة  �صتكون  ال�صيدات،  لدى 
بطلة روالن غارو�س وفال�صينغ ميدوز العام املا�صي، مر�صحة فوق العادة 
حل�صد لقبها االأّول يف ملبورن، مع غياب حاملة اللقب اال�صرتالية اآ�صلي 
بارتي التي اعتزلت بطريقة مفاجئة يف اآذار/مار�س املا�صي بعد تتويجها.

يوله  االملانية  �صد  م�صوارها  تفتتح  والتي  عاماً   21 البالغة  �صفيونتيك 
نيماير، قد تكون الطريق معبدة اأمامها خ�صو�صاً مع اعتزال االأمريكية 
يف  مرتن  املتوجة  اأو�صاكا،  ناومي  اليابانية  وان�صحاب  وليام�س  �صريينا 

ملبورن، ب�صبب احلمل.
بطوالت  يف  األ����ق����اب  ث��م��ان��ي��ة   2022 يف  اأح��������رزت 

�صنوات  �صت  يف  العبة  اول  وا�صبحت  املحرتفات، 
حترز لقبن كبريين يف عام واحد.

كبري  للقب  الطاحمة  ال�صابة  البولندية  قالت 
رابع "�صاأحاول ن�صيان كل ما ح�صل العام املا�صي 

على  بقدرتي  ا�صعر  الين  امل�صتقبل،  على  وارك���ز 
اال�صتفادة من خربة بطوالت العام املا�صي".

لكن �صفيونتيك لي�صت بطلة ال تهزم، فكانت دموعها 
يونايتد  كاأ�س  نهائي  ن�صف  يف  ذل��ك  على  دليل  خري 
 2-6 بيغوال  جي�صيكا  االأم��ريك��ي��ة  ا�صقطتها  عندما 

و2-6.
املناف�صة  ع��ل��ى  ق����ادرة  "عاجزة" وغ���ري  ك��ان��ت  ان��ه��ا  ق��ال��ت 

اإذ  �صغرية،  كانت  الفجوة  هذه  اأن  بيد  وذهنياً"،  "ج�صدياً 
فازت يف ثالث مباريات دون خ�صارة اأي جمموعة.

املو�صم  بلغت  التي  الثانية،  ج��اب��ر،  اأن�����س  التون�صية  وت�صتهل 
املا�صي نهائي بطولة كربى للمرة االوىل يف م�صريتها، 

نيويورك، حملتها نحو لقب  يف وميبلدون ثم 
ال�صلوفينية  �صد  اأول  كبري 

تامارا زيدان�صيك.
انتزاع املركز االأوىل يف ت�صنيف املحرتفات  ال�صبت انها تنوي  قالت جابر 
كان  رائ��ع  مو�صم  بعد  النهائية"،  امل��ب��اري��ات  م��ن  امل��زي��د  خ�صارة  و"عدم 
"�صاأ�صعى  الكربى  االأرب��ع  البطوالت  االول يف  لقبها  اح��راز  فقط  ينق�صه 

ال�صتغالل خربة العام املا�صي الأنها كانت جميلة نوعاً ما".
وا�صبحت ابنة الثامنة والع�صرين اأول اإفريقية وعربية تبلغ نهائي بطولة 
كربى العام املا�صي "اأريد اأن اأكون امل�صنفة اوىل عاملياً، لي�س فقط املركز، 
االألقاب  من  مبزيد  الفوز  اأري��د  يرافقه.  ال��ذي  واالن�صباط  امل�صتوى  بل 

واإحراز لقب كبري بالطبع".
ال�صاد�صة  بعمر  االأول  لقبها  رف��ع��ت  اإذ  ل��ل��ب��زوغ،  ج��اب��ر  جن��م  ت��اأخ��ر 
اأ���ص��اف��ت لقبي  2021 يف ب��رم��ن��غ��ه��ام، ث��م  وال��ع�����ص��ري��ن ع���ام 

مدريد وبرلن العام املا�صي.
وكانت جابر قد تعّر�صت ل�صدمة بعد خ�صارتها اأمام 
نهائي  ن�صف  يف  نو�صكوفا  ليندا  ال�صابة  الت�صيكية 
من  عانت  عندما  ال�صهر،  مطلع  اأدي��الي��د  دورة 

اإ�صابة يف ظهرها خالل املجموعة االأوىل.
ا�صتبعدت اأي اإخفاق بدين، علماً انها غابت عن 
اأ�صرتاليا ال�صابة مماثلة يف  الن�صخة املا�صية يف 
ايام  لب�صعة  احتجت  بكثري.  اأف�صل  "اأنا  ظهرها 

الأكون جاهزة".
عاملًيا،  الثالثة  بيغوال،  االأمريكية  تتطلع  كما 
قادت  بعدما  للعام  الرائعة  بدايتها  ملوا�صلة 
يونايتد  ك����اأ�����س  ل���ق���ب  اىل  ب����الده����ا 
اجل���������دي���������دة امل����خ����ت����ل����ط����ة 

للمنتخبات.

�صفيونتيك للقب رابع كبري 

 ديوكوفيت�س مر�ّسح اأمام غرميه نادال يف اأ�سرتاليا املفتوحة 

جنا نادي ميالن حامل اللقب من اخل�صارة اأمام م�صيفه ليت�صي وتعادل معه 
الدوري، فيما حّقق غرميه اإنرت فوزاً  يف  توالياً  الثانية  للمرة  ليتعّر   2-2
مهماً على فريونا بهدف نظيف، �صمن مناف�صات املرحلة الثامنة ع�صرة من 

الدوري االإيطايل لكرة القدم.
و�صعق نادي ليت�صي �صيوفه بهدفن يف ال�صوط االأول، اأواًل عن طريق املدافع 
الفرن�صي تيو هرينانديز خطاأ يف مرماه )3( وفيديريكو با�صكريوتو )22(. 
وعاد ميالن يف ال�صوط الثاين ليدرك التعادل بهديف الربتغايل رافايل لياو 
)59( ودافيد كاالبريا )71(. وبهذا التعادل، رفع ميالن ر�صيده اإىل 38 
نقطة يف املركز الثاين بفارق نقطة عن يوفنتو�س الثالث الذي �صقط 1-5 
يف افتتاح املرحلة �صد نابويل اجلمعة، وت�صع نقاط عن املت�صدر، فيما ارتقى 

ليت�صي اإىل املركز الثاين ع�صر مع 20 نقطة.
وهذا التعادل هو الثاين توالياً يف الدوري مليالن اإذ تعّر بتعادل �صادم 2-2 
على ملعب �صان �صريو �صد روما ال�صبت املا�صي، بعد اأن تلقت �صباكه هدفن 
جمريات  على  �صيطر  بعدما  و3+90(،   87( االأخ���رية  الدقائق  يف  قاتلن 

املباراة وتقدم بهدفن قبل ربع �صاعة من النهاية.

اأيام فقط، تعّر�س النتكا�صة اأخرى االأربعاء عندما وّدع على يد  اأربعة  وبعد 
تورينو املتوا�صع من الدور ثمن النهائي لكاأ�س اإيطاليا بعد التمديد 0-1، 
متلقياً الهدف الوحيد يف الدقيقة 114 بعد مباراة �صيطرة على جمرياتها. 
واعترب املدرب �صتيفانو بيويل اأنه "يف ال�صوط االأول ارتكبنا اأخطاء كان من 

املمكن جتنبها متاماً، لقد كانت املباراة �صراعاً �صاقاً".
واأ�صاف "لقد كان رد فعلنا جيداً، وكان باإمكاننا الفوز يف النهاية، لكن يجب 
التي  العادية  اأن نتجنب هذه االأخطاء  اأف�صل بكثري ويجب  اأن نفعل ما هو 
ميالن  يخو�س  اأن  قبل  التعادل  هذا  وياأتي  تعقيداً".  اأك��ر  املباريات  جتعل 
االأربعاء املقبل غمار الكاأ�س ال�صوبر االإيطالية �صد غرميه وجاره اإنرت، بطل 
اإنرت نغمة  وا�صتعاد  الريا�س.  ال�صعودية  العا�صمة  املا�صي، يف  املو�صم  الكاأ�س 
وخطف   ،)2-2( مونت�صا  اأم��ام  املا�صية  املرحلة  يف  تعّره  بعد  االنت�صارات 
ثالث نقاط بفوزه على فريونا بهدف �صّجله االأرجنتيني الوتارو مارتيني�س 

)3(. وبهذا الفوز، رفع اإنرت ر�صيده اإىل 37 نقطة يف املركز الرابع بفارق 
االأهداف عن يوفنتو�س، فيما بقي فريونا يف املركز ما قبل االأخري بخ�صارته 

الثالثة ع�صرة هذا املو�صم، ويف ر�صيده ت�صع نقاط.
وهذا الفوز هو الثاين توالياً الإنرت اأي�صاً يف كل امل�صابقات، بعدما انتزع بطاقة 
التمديد  بعد   1-2 بارما  الدرامي على  فوزه  بعد  اإيطاليا  كاأ�س  نهائي  ربع 
الثالثاء. وواجه اإنرت الذي يلعب يف الدور املقبل مع اأتاالنتا اأو �صبيت�صيا، كل 
امل�صاعب الإق�صاء �صاد�س ترتيب دوري الدرجة الثانية االإيطالية الذي كان 
من  االأول  منذ  الغائب  بوفون  جانلويجي  املخ�صرم  حار�صه  بعودة  مت�صّلحاً 

ت�صرين االأول/اأكتوبر املا�صي.
وافتتح الكرواتي �صتانكو يوريت�س الت�صجيل لل�صيوف يف الدقيقة 26، ليبقى 
مارتيني�س  اأدرك  عندما  اإنرت متاأخراً وموّدعاً للمناف�صة حتى الدقيقة 88 
فران�ص�صيكو  ال��ب��دي��ل  ب��ه��دف  وي��ف��وز  اإ���ص��اف��ي��ن  �صوطن  ليفر�س  ال��ت��ع��ادل، 

اأكريبي )110(.
عليه  وف���از  كرميونيزي  مل�صيفه  ق��وي��ة  ع���ودة  مونت�صا  اأح��ب��ط  ذل���ك،  وقبيل 

.2-3
وجانلوكا   )8( ت�صوريا  باتريك  طريق  عن  نظيفة  بثالثية  مونت�صا  وتقدم 

كابراري )19 من ركلة جزاء و55(.
وانتف�س كرميونيزي بعد ذلك واأح��رز هدفن عن طريق دانييل ت�صوفاين 
على  ق���ادراً  يكن  مل  اأن��ه  غري   ،)83( دي�صري�س  �صرييل  والنيجريي   )67(

فر�س التعادل.
ورفع مونت�صا بهذا الفوز ر�صيده اإىل 21 نقطة يف املركز احلادي ع�صر، فيما 

جتمد ر�صيد كرميونيزي عند �صبع نقاط يف املركز الع�صرين واالأخري.
انف�صاله  اأعلن كرميونيزي  املو�صم،  وبعد هذه اخل�صارة احلادية ع�صرة هذا 

عن مدربه ما�صيميليانو األفيني )52 عاماً(.
وقال النادي الذي ارتقى هذا املو�صم اإىل دوري االأ�صواء ومل يحقق اأي انت�صار 
يف 18 مرحلة، يف بيان "ن�صكر املدرب وم�صاعديه على اجلدية واالحرتاف 

والعاطفة التي اأظهروها يف عملهم اليومي".

تعرّث جديد مليالن واإنرت يعود لالنت�سارات 

•• اأبوظبي -وام:

املدير  االأمل��اين يورجن كلوب  اع��رتف 
االإجنليزي  ل��ي��ف��رب��ول  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي 
اأم��ام برايتون هي  ب��اأن م��ب��اراة فريقه 
االأ�صواأ لليفربول منذ اأن توىل قيادته 
م�صريا اإىل اأنه مل يكن هناك ما ي�صري 
بهذا  �صيبدو  الفريق  ب��اأن  املباراة  قبل 

الو�صع ال�صيئ.
وخ�صر ليفربول اأمام م�صيفه برايتون 
يف  ال�صبت  االأول  اأم�����س  م�صاء   3-0
اجلولة ال�20 من الدوري االإجنليزي 
ليرتاجع اإىل املركز التا�صع يف جدول 
عن  ج��دي��دة  خطوة  ويبتعد  امل�صابقة 
االأوىل  امل��راك��ز  ع��ل��ى  املناف�صة  ���ص��راع 
بعدما كان مر�صحا قبل بداية املو�صم 
احلايل للمناف�صة على لقب البطولة 

مثلما كان يف املوا�صم املا�صية.
وجت��م��د ر���ص��ي��د ل��ي��ف��رب��ول ع��ن��د 28 
يف�صله  ال���ذي  ال��ف��ارق  ليت�صع  نقطة 
الرابع  امل��رك��ز  �صاحب  نيوكا�صل  ع��ن 
اإىل 7 نقاط، ما ي�صري اإىل اأن م�صاركة 
اأبطال  دوري  م�صابقة  يف  ل��ي��ف��رب��ول 
حمل  اأ�صبحت  املقبل  املو�صم  اأوروب����ا 
���ص��ك يف ظ��ل امل�����ص��ت��وى ال����ذي يقدمه 
والكبوات  احل���ايل  املو�صم  يف  الفريق 
املتكررة والتي قد حترمه من العودة 

للمربع الذهبي.
وب��رغ��م اأن��ه��ا ال��ه��زمي��ة ال��ث��ان��ي��ة على 

 18 التوايل للفريق وال�صاد�صة له يف 
االآن،  حتى  بامل�صابقة  خا�صها  م��ب��اراة 
اأ�صواأ  ق��دم  فريقه  ب��اأن  كلوب  اع��رتف 
واأنها  ق��ي��ادت��ه  ت���وىل  اأن  م��ن��ذ  م���ب���اراة 
التي  ال�صابقة  املباراة  من  اأ�صواأ  كانت 
خ�صرها الفريق 1-3 اأمام برينتفورد 

قبل اأيام.
ليفربول  م��ن جماهري  ق��ط��اع  واأ���ص��ار 
ك�صبب  ل��ل��ف��ري��ق  ال�����ص��ي��ئ  ال���دف���اع  اإىل 
خا�صة  ال���ه���زمي���ة  ه�����ذه  يف  رئ��ي�����ص��ي 
املدافع  جل��ه��ود  ليفربول  اف��ت��ق��اد  م��ع 
الذي  داي��ك  ف��ان  فريجيل  الهولندي 
اأ�صيب خالل مباراة برينتفورد وخرج 
غيابه عن  وتاأكد  امل��ب��اراة  �صوطي  بن 

�صفوف الفريق لعدة اأ�صابيع.
18 مباراة يف البطولة حتى  وخ��الل 

 25 ل��ي��ف��رب��ول  ���ص��ب��اك  اه���ت���زت  االآن، 
مرة وهو ما يقرتب من ر�صيد ال�26 
الفريق  �صباك  بها  اهتزت  التي  هدفا 
38 م���ب���اراة خ��ا���ص��ه��ا ع��ل��ى م���دار  يف 

املو�صم املا�صي باأكمله.
واإىل جانب املخاطر التي تهدد فر�س 
ليفربول يف احتالل اأحد املراكز املوؤهلة 
لدوري االأبطال يف املو�صم املقبل، فاإن 
اإح�صائيات وم�صرية الفريق يف املو�صم 
احلايل اأي�صا ت�صري اإىل �صعوبة املهمة 
لدوري  ال�16  دور  يف  تنتظره  ال��ت��ي 
واأن  احل��ايل خا�صة  باملو�صم  االأب��ط��ال 
االإ�صباين  م��دري��د  ري���ال  ه��و  مناف�صه 

حامل اللقب االأوروبي.
و�صهدت نف�س اجلولة اأم�س االأول فوز 
مان�ص�صرت  ع��ل��ى  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت 

بن  ال�����ص��راع  لي�صتعل   1-2 ���ص��ي��ت��ي 
ال��ف��ري��ق��ن ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين الذي 
واحدة  نقطة  بفارق  "�صيتي"  يحتله 
يف  النتيجة  و�صبت  "يونايتد".  اأم��ام 
حيث  املت�صدر  اأر���ص��ن��ال  ف��ري��ق  �صالح 
حرمت مان�ص�صرت �صيتي حامل اللقب 
الوقت  يف  م��الح��ق��ت��ه  م��و���ص��ل��ة  م���ن 
احلايل. ومع �صناعته للهدف الوحيد 
جاك  �صجله  وال��ذي  �صيتي،  ملان�ص�صرت 
كيفن  البلجيكي  اأ���ص��ب��ح  ج��ري��ل��ي�����س، 
دي بروين ثاين العب فقط يف تاريخ 
البطولة ي�صنع 10 اأهداف على االأقل 
يف امل��و���ص��م على م���دار 5 م��وا���ص��م، وال 
�صي�صك  االإ�صباين  �صوى  عليه  يتفوق 
ف��اب��ري��ج��ا���س ال����ذي جن��ح يف ه���ذا ل�6 

موا�صم على مدار تاريخ البطولة.

مع�سكر ناجح لفريق طائرةثالثية برايتون ت�ساعف حمنة ليفربول وتثري ال�سك حول م�ستقبله االأوروبي
 »ال�سارقة للمراأة« يف تون�س

دويل الكاراتيه يعني االإماراتي عبا�س مفو�سًا 
فنيًا بدورة االألعاب القتالية العاملية 

•• ال�شارقة-وام: 

تون�س  ناجحا يف  الطائرة مع�صكرا  لكرة  للمراأة  الريا�صي  ال�صارقة  اأنهى فريق 
خالل يناير احلايل خا�س خالله 5 مباريات ودية مع فرق مرموقة نا�صطة يف 

البطوالت التون�صية املحلية واالإفريقية املعروفة.
ال�صارقة  ن���ادي  يف  اجلماعية  االأل��ع��اب  ق�صم  رئي�صة  العليلي  فاطمة  وو���ص��ف��ت 
الريا�صي للمراأة املع�صكر باملمتاز م�صددة على اأن الفائدة جاءت كبرية لالعبات 
5 ف��رق تون�صية مم��ي��زة تلعب يف  ال��ن��ادي فنيا وب��دي��ن��ا يف ���ص��وء االح��ت��ك��اك م��ع 
البطوالت املحلية ويف بطوالت اإفريقيا م�صرية اإىل اأن التجارب ال� 5 اأ�صهمت يف 
رفع م�صتوى العبات النادي ب�صكل ملحوظ. ولفتت اإىل اأن فريق الكرة الطائرة 

لنادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة لعب وديا يف مع�صكره بتون�س اأمام فرق قرطاج 
�صهد  املع�صكر  اأن  اإىل  م�صرية  وابومهل  ال�صط  وحمام  قرطاج  واحت��اد  مباراتن 
اأي�صا عقد لقاء مع رئي�س نادي قرطاج والذي عرب عن �صعادته باإقامة الفريق 
االإماراتي ملع�صكره يف تون�س اإ�صافة اإىل لقاء اآخر مع رئي�س نادي احتاد قرطاج 

الذي اأبدى اال�صتعداد لتعزيز التعاون الريا�صي بن النادين.
يف  ج��دا  مهمة  حلقة  �صكل  تون�س  يف  املع�صكر  اأن  على  العليلي  فاطمة  و�صددت   
برنامج اإعداد فريق النادي لكرة الطائرة لال�صتحقاقات القريبة القادمة منها 
الدوري العام حيث ت�صكل امل�صاركة فيه فقرة مهمة لتحقيق النتائج املرجوة التي 
تعزز نهج خطة النادي يف حتمية الظهور القوي يف خمتلف البطوالت املحلية 

واخلارجية.

•• دبي-وام: 

تعين  �صبينو�س  اأنطونيو  االإ���ص��ب��اين  برئا�صة  للكاراتيه  ال���دويل  االحت���اد  ق��رر 
اخلبري االإماراتي حممد عبا�س مفو�صاً فنياً للكاراتيه بدورة االألعاب القتالية 
ال�صعودية  بالعا�صمة  امل��ق��ررة   ،World Combat Games العاملية 
اإ�صراف منظمة �صبورت اكوورد  اأكتوبر املقبل، حتت   30 اإىل   21 الريا�س من 

 .Sport Accord
للكاراتيه  الدويل  باالحتاد  الفنية  اللجنة  وي�صغل حممد عبا�س من�صب ع�صو 
اإ�صافة لكونه رئي�صا للجنة الفنية الحتادي االإمارات وغرب اآ�صيا للعبة ومديرا 

تنفيذيا لالحتادين االإماراتي والعربي. 

لهذا  اختياره  يتم  اإم��ارات��ي  اأول  كونه  التعين  بهذا  فخره  عن  عبا�س  واأع���رب 
التي  الغالية  الثقة  اأن  اإىل  ال��دويل للكاراتيه، م�صريا  املن�صب من قبل االحت��اد 
االحتادين  رئي�س  ال��رزوق��ي  ال���رزاق  عبد  نا�صر  )م(  ال��ل��واء  �صعادة  ل��ه  منحها 
ال���دويل، كانت ه��ي ال��داف��ع االأكرب  االإم��ارات��ي واالآ���ص��ي��وي نائب رئي�س االحت���اد 

للم�صي قدماً نحو حتقيق اأف�صل امل�صتويات. 
ويعد حممد عبا�س هو اخلبري الفني العربي الوحيد الذي عن مفو�صاً فنيا 
ويتوقع  بال�صعودية،  االأوىل  للمرة  يقام  الذي  الكبري  هذا احلدث  للكاراتيه يف 
الفنون  األعاب  15 لعبة من  2000 ريا�صي ميثلون  اأكر من  اأن ي�صارك فيه 
القتالية منها الكاراتيه والتايكوندو وااليكيدو والكيك بوك�صينج واجلوجيت�صو 

والعديد من األعاب الفنون القتالية. 
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ح�صر عدد من امل�صوؤولني و الأهل والأ�صدقاء، حفل زفاف ال�صيد عمر بن حممد الها�صمي على كرمية ال�صيد علوي 
بن اأحمد الها�صمي الذي اأقيم يوم ال�صبت املوافق ال�صابع من يناير 2023 يف فندق الإنرتكونتيننتال منطقة البطني 

اأبوظبي ..
وتخللت املنا�صبة عرو�س من الرتاث الوطني والأهازيج ال�صعبية،ودامت دياركم عامره بالأفراح وامل�صرات.

ت�صتقبل جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف اأبوظبي، العام اجلديد 
مع  تتزامن  التي  املتنوعة  والرتفيهية  الريا�صية  الفعاليات  م��ن  بباقة 
العا�صمة  يف  املنع�صة  ال�صتوية  االأج���واء  وع��ودة  احل���رارة  درج��ات  انخفا�س 
من  متنوعة  باقة  مع  موعد  على  يا�س  جزيرة  �صيوف  و�صيكون  اأبوظبي. 
�صي  بي  اإ�س  اإت�س  اأبوظبي  بطولة  بداية من  املميزة  الرتفيهية  الفعاليات 
2023 و�صواًل اإىل املجموعة املتنوعة من العرو�س العاملية املذهلة، حيث 
�صيتميز تقومي الفعاليات الرتفيهية جلزيرة يا�س خالل الربع االأول من 
العام بفرقة اماجن دراغونز العاملية احلائزة على جوائز غرامي املو�صيقية، 
وحفل الفنان ال�صهري �صتينغ برفقة اأع�صاء فرقة الروك الكهربائية، وفرقة 
بالك بينك العاملية، باالإ�صافة اإىل باقة متنوعة من املهرجانات االحتفالية 
األرتا وورلد وايد ووايرل�س التي �صتظهر الأول مرة يف ال�صرق  التي ت�صم 
جزيرة  �صتجعل  والتي  ال�صهري،  الكوميدي  هارت  كيفن  وعر�س  االأو�صط، 

يا�س الوجهة االأمثل لق�صاء اأوقات ترفيهية فريدة خالل مو�صم ال�صتاء. 
بي  اإن  للمحرتفن  االأمريكي  ال�صلة  كرة  ودوري  �صي  اإف  يو  بطولة  وتعد 
التي مت بيع جميع  الفعاليات املختلفة  اإىل  2022، باالإ�صافة  اإيه يف عام 
تذاكرها مثل امل�صرحية املو�صيقية االأ�صد امللك، وعر�س جيمي كار، وحفل 
فرقة اماجن دراغونز، مبثابة دليل وا�صح على اجلهود املتوا�صلة لرت�صيخ 
هذه  اإىل  وت�صاف  العاملية.  للفعاليات  رائ��دة  كوجهة  يا�س  جزيرة  مكانة 
�صتقام خالل  التي   2023 �صي  ب��ي  اإ���س  اإت�����س  اأب��وظ��ب��ي  االأح����داث بطولة 
الفرتة من 19 اإىل 22 يناير يف يا�س لينك�س اأبوظبي، وهي املحطة االأوىل 
�صمن �صل�صلة بطوالت رولك�س يف مو�صم 2023 جلولة موانئ دبي العاملية، 
ا�صتقطاب  يوا�صل  ال��ذي  العاملي  اجلولف  ج��دول  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  وه��ي 
اأف�صل العبي اجلولف يف العامل يف جولة موانئ دبي العاملية للتناف�س للفوز 

باجلائزة املالية البالغة 8 مالين دوالر اأمريكي.

جزيرة يا�س ت�ستقبل 2023 بباقة متنوعة من الفعاليات الرتفيهية املميزة

اأعلنت جمموعة مراكز الت�صوق يف 
دبي عن الرابحن يف ال�صحب االأول 
ملهرجان  ال���رتوي���ج���ي���ة  ب��ح��م��ل��ت��ه��ا 
منذ  وارب����ح،  ت�����ص��وق  للت�صوق  دب���ي 
املجموعة  �صهدت  املهرجان  بداية 
ا�صتجابة رائعة من كافة املت�صوقن 
م���ن امل��ق��ي��م��ن وال�������زوار ع��ل��ى حد 
املت�صوقن  اآالف  ت���واف���د  �����ص����واء.  
امل�صاركن  16 مركز جت��اري  على 
يف حملة جمموعة مراكز الت�صوق 
العرو�س  م��ن  لال�صتفادة  دب��ي  يف 
وامل�صاركة  احل�صرية  واخل�صومات 
���ص��ح��وب��ات ح��م��ل��ة ت�صوق  اأي�����ص��اً يف 
وارب�������ح. م��ن��ح��ت امل��ج��م��وع��ة حتى 
من  لثمانية  ن��ق��دي��ة  ج��وائ��ز  االآن 
الفائزين  ب���ن  م���ن  ال���راب���ح���ن.  
اإيطايل  ف��ي��ل��ي�����ص��ي��ت��ي،  ف��ي��دي��ري��ك��و 
اجل���ن�������ص���ي���ة م���ق���ي���م يف دب�������ي، ق���ام 
بالت�صوق يف ف�صتيفال بالزا. وربح 
25000 درهم نقداً، ومعرباً عن 
قائاًل:  ���ص��رح  ب��اجل��ائ��زة  ���ص��ع��ادت��ه 
ال  �صعادة  ال��ف��وز  ه��ذا  منحني  لقد 
ميكنني التعبري عنه، خا�صة واأنني 
يف انتظار مولود جديد، �صاأخ�ص�س 
له ن�صف اجلائزة النقدية و�صاأتربع 
بن�صف املبلغ لالأعمال اخلريية يف 
فرباير عند والدت��ه . من جانبها، 
قالت الفائزة للمرة الثانية، اإيرين 
والتي  فلبينية  اأم  وه���ي  ب���ارب���ازا، 
اجلائزة  ���ص��ت�����ص��ت��خ��دم  اأن���ه���ا  اأك�����دت 
النقدية يف تعليم ابنتها ال�صغرية. 
وقالت: اإنه �صعور رائع الأنني فزت 
للمرة الثانية يف اآخر 15 عاًما يف 
دبي. املثري للده�صة هو اأنني فزت 
م���ع جم��م��وع��ة مراكز  امل���رت���ن  يف 

الت�صوق يف دبي.

رحمة ريا�س تبهر ع�ساقها باأجمل اأغانيها يف القرية العاملية 

عامل فرياري اأبوظبي تفتتح ر�سميًا اأفعوانية »مهمة فرياري« 

���ص��ه��دت ال���ق���ري���ة ال��ع��امل��ي��ة اأج�����واء 
توافد  ح��ي��ث   ، اح��ت��ف��ال��ي��ة مم��ي��زة 
االأم�صية  حل�صور  ال�صيوف  اآالف 
النجمة  اأح��ي��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 

العراقية رحمة ريا�س على امل�صرح 
حيث  العاملية  القرية  يف  الرئي�صي 
اأغانيها  اأج��م��ل  م��ن  ب��اق��ة  ق��دم��ت 
وماكو  والكوكب،  مني،  وع��د  مثل 

مني، واأ�صعد للكمر. 
راب���ع فنانة  ري��ا���س  وتعترب رح��م��ة 
تقيمها  التي  احلفالت  يف  ت�صارك 
ال����ع����امل����ي����ة، وذل��������ك بعد  ال����ق����ري����ة 
امل���م���ي���زة التي  ال���ث���الث  احل���ف���الت 
���ص��ه��دت م�����ص��ارك��ة ك���ل م���ن مريام 
ع���ج���رم وجنمة  ون��ان�����ص��ي  ف���ار����س 

بوليوود نيها كاكار. 
العاملية،  القرية  �صيوف  و�صيكون 
الثقافية يف  املنتزهات  اأه��م  اإح��دى 
االأوىل  العائلية  والوجهة  ال��ع��امل 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��رتف��ي��ه وال��ت�����ص��وق يف 
من  باقة  مع  موعد  على  املنطقة، 
اأجمل احلفالت الفنية لنخبة من 
اأملع جنوم الفن والغناء من العامل 

على مدار املو�صم. 

اأبوظبي  ف������رياري  ع����امل  اأط���ل���ق���ت 
اأف��ع��وان��ي��ة م��ه��م��ة ف����رياري االأوىل 
من نوعها يف العامل، يف اإ�صافة هي 
الوا�صعة  املجموعة  على  االأح���دث 
ومرافقها  امل���دي���ن���ة  األ�����ع�����اب  م����ن 
الرتفيهية.  وتن�صم اأفعوانية مهمة 
فرياري اإىل املجموعة املتنوعة من 
التي  الرتفيهية  وامل��راف��ق  االأل��ع��اب 
ط��امل��ا ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت ال�����ص��ي��وف ب����اأروع 
اال�صتثنائية  وال��ت��ج��ارب  االأوق�����ات 
ع���ل���ى م������دار اأك������ر م����ن ع���ق���د من 
الزمان. وتعترب مهمة فرياري من 
االأفعوانيات املبتكرة التي ت�صتخدم 
اإليه تكنولوجيا  اأحدث ما تو�صلت 
ال�صيوف  لتاأخذ  الرتفيه  �صناعة 

ت��ن�����ص��ى مع  يف م��غ��ام��رة ح�����ص��ي��ة ال 
اأقوى املوؤثرات ال�صمعية والب�صرية 
وال���ب���ي���ئ���ات ال����غ����ام����رة واحل���اف���ل���ة 
واحلما�س.  ال��ت�����ص��وي��ق  مب�����ص��اع��ر 
التجربة  ه�����ذه  اأح���������داث  وت��������دور 
اخل��ا���ص��ة مب�����ص��ارك��ة ال�����ص��ي��وف يف 

فرياري  �صيارة  لنقل  �صرية  مهمة 
واملميزة،  الفريدة  املوا�صفات  ذات 
وت�صليمها للعميل ال�صري كافالينو 
�����ص����ري وخ�����ا������س حتت  م����وق����ع  يف 
االأر����������س يف م�����ص��ن��ع ف��������رياري يف 

مارانيلو باإيطاليا.

تعيني رجاء املزروعي رئي�سًا تنفيذيًا 
باالإنابة ل�سركة االحتاد الئتمان ال�سادرات 
 اأعلنت �صركة االحتاد الئتمان ال�صادرات، التابعة للحكومة االحتادية بدولة 
االإمارات عن تعين ال�صيدة رجاء املزروعي، ع�صو جمل�س االإدارة والع�صو 
املنتدب لل�صركة، رئي�صاً تنفيذياً باالإنابة، خلفاً لل�صيد ما�صيمو فال�صيوين. 

الرقمي  التحول  يف  بها  م�صهوداً  خ��ربة  امل��زروع��ي  رج��اء  ال�صيدة  ومتتلك 
عقدين  م����ن  اأك������ر  م����ع 
قطاعي  يف  ال��ع��م��ل  م���ن 
اخل����������دم����������ات امل�����ال�����ي�����ة 
اأن  كما  والتكنولوجيا. 
يف  ح��اف��اًل  �صجاًل  لديها 
ال�صركات  حت���ول  ق��ي��ادة 
ومت���ك���ن االأع����م����ال من 
ال�����ن�����ج�����اح ب����االإ�����ص����اف����ة 
من  ع����دد  ع�����ص��وي��ة  اإىل 
يف  االإدارات  جم���ال�������س 

املنطقة. 
امل��ن��ا���ص��ب��ة، قال  ويف ه���ذه 
معايل عبد اهلل بن طوق 
االقت�صاد،  وزي����ر  امل����ري 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
االحت������������������اد الئ�����ت�����م�����ان 
ب�صدد  نحن  ال�صادرات: 
مهمة  انتقالية  مرحلة 

ال���������ص����رك����ة،  م���������ص����رية  يف 
ال�صادرات  2018 دوراً حمورياً يف دعم  تاأ�صي�صها يف عام  التي لعبت منذ 
والتجارة واال�صتثمارات غري النفطية لدولة االإمارات العربية املتحدة مبا 
يتما�صى مع اأجندة التنويع االقت�صادي الوطني للدولة، لذلك فاإنه ي�صعدنا 

اأن تتوىل ال�صيدة رجاء املزروعي قيادة هذه املرحلة. 
واأ�صاف معاليه: لقد جاء هذا التعين من اأجل �صمان ا�صتمرارية تقدمي 
خدماتنا ب�صال�صة والعمل بنف�س امل�صتوى العايل من االحرتافية والتفاين 
الئتمان  االحت���اد  �صركة  ب���اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  وع��م��الئ��ن��ا،  �صركائنا  جت��اه 
ال�صادرات �صتكون يف اأيٍد متمكنة وذات كفاءة عالية خالل هذه املرحلة مبا 

يعزز اآفاق النمو امل�صتقبلية لل�صركة. 

جوائز نقدية �سخمة من مراكز الت�سوق خالل مهرجان دبي للت�سوق 



    

�سبكة واحدة تفوز بجائزة 1,35 مليار دوالر يف يان�سيب 
الواليات  �صرق  �صمال  يف  ماين  والي��ة  يف  �صحبها  مت  �صبكة  ف��ازت 
املتحدة بجائزة مالية طائلة تقرب من 1،35 مليار دوالر، على ما 

اأعلن منظمو �صحوبات يان�صيب "ميغا ميليينز" ال�صبت.
ومل ُتعرف بعد هوية اجلهة الفائزة، لكن �صبكة واحدة جنحت يف 
اإيجاد االأرقام ال�صتة الرابحة، ما خّول �صاحبها ح�صد ثاين اأكرب 
جائزة يف تاريخ "ميغا ميليينز" بعد الفوز مببلغ 1،53 مليار دوالر 

خالل �صحب اأقيم عام 2018.
واأو�صح مدير ال�صركة القائمة على اليان�صيب بات ماكدونالد اأن 
"هذه املرة الرابعة التي ُتربح فيها جائزة ال تقل عن مليار دوالر 
يف تاريخ ميغا ميليينز". ويف هذا ال�صحب الذي اأجري يوم اجلمعة 
يف 13 ال�صهر اجلاري، وهو تاريخ ُينظر اإليه على اأنه نذير �صوؤم من 
البع�س فيما يعتربه اآخرون يف املقابل فر�صة منا�صبة للفوز باألعاب 
احلظ، وجد 14 �صخ�صاً يف ع�صر واليات اأمريكية االأرقام اخلم�صة 
ال�صحيحة 30، 43، 45، 46، 61. لكن �صبكة واحدة م�صحوبة يف 
والية ماين وجدت الرقم ال�صحيح ال�صاد�س، 14، ما خّول �صاحبها 

الفوز باجلائزة العمالقة.

مقتل �سرطيني على يد بائع متجول
بعدما  ب��ج��روح،  بلدية  موظف  واأ�صيب  �صودانيان  �صرطيان  قتل 
�صدد بائع متجول يف مدينة كو�صتي بوالية النيل االأبي�س، جنوب 

العا�صمة اخلرطوم طعنات قاتلة للثالثة.
احل��ادث��ة وقعت خ��الل حملة  نيوز" اإن  "اإرم  ل���  �صهود عيان  وق��ال 
لتنظيم االأ�صواق الع�صوائية نفذتها ال�صلطات املحلية، حيث �صادرت 
عر�س"  "طاولة  بينها  وم��ن  املتجولن،  الباعة  ب�صائع  ال�صرطة 
تخ�س اجلاين. واأ�صار �صهود العيان اإىل اأن اجلاين عاد اإىل ال�صوق 
عقب انتهاء حملة ال�صلطات، وقام بعر�س ب�صائع جديدة، بيد اأن 
فا�صتاط غ�صًبا وهاجمهم  و�صادرتها،  اأخرى  عادت مرة  ال�صرطة 

من اخللف و�صدد طعنات باآلة حادة ل�صرطين وموظف البلدية.
الر�صيد  "الرقيب  ال�����ص��رط��ي��ن  ف����اإن  م�����ص��وؤول��ة  م�����ص��ادر  وح�����ص��ب 
حممد اأحمد، ووكيل عريف نيازي ح�صن" فارقا احلياة متاأثرين 
املدينة،  ببلدية  املوظف  يرقد  بينما  اإ�صعافهما،  عقب  باالإ�صابة 
مدين حممد اأحمد، يف م�صت�صفى "كو�صتي" لتلقي العالج. ومير 
ال�صودان بتجربة انتقال ه�صة عقب �صقوط نظام الرئي�س ال�صابق 
عمر الب�صري، يف ني�صان-اأبريل 2019، بينما تقود االآلية االأممية 

االأفريقية حالًيا عملية �صيا�صية بن االأطراف الإنهاء االأزمة.

تبتكر طريقة عبقرية لطلب االأغاين من الدي جي
لطلب  اكت�صاف طريقة  بعد  باأنها عبقرية  الن�صاء  اإح��دى  ُو�صفت 
اإىل  احل��اج��ة  دون  احل��ف��الت،  ج��ي يف  ال���دي  م��ن  املف�صلة  اأغنيتها 

ال�صراخ.
و�صمت فاطمة كامارينا رمز قائمة ت�صغيل �صبوتيفاي على ذراعها، 
تريد  عندما  مكان  اأي  يف  املو�صيقى  ملن�صق  بب�صاطة  تظهره  حتى 

طلب اأي اأغنية.
اأكر من  ويف مقطع فيديو مت ت�صويره يف املك�صيك وح�صل على 
7 مليون م�صاهدة، ظهرت عا�صقة املو�صيقى فاطمة وهي تعر�س 

و�صمها الفريد على من�صق املو�صيقى جوناثان.
وقام جوناثان بتمرير هاتفه فوق و�صمها ويف غ�صون ثواٍن معدودة، 
مت نقل هاتفه اإىل قائمة الت�صغيل املطلوبة على �صبوتيفاي. تغريت 
عاٍل على  ب�صوت  ت�صغيلها  اأغنية جديدة ومت  اإىل  املو�صيقى فجاأة 

مكربات ال�صوت.

   بانوراما
مقربة االأق�سر.. هل للكنز املكت�سف عالقة بامللكة نفرتيتي؟

ربط البع�س بن االإعالن عن اكت�صاف مقربة ملكية ن�صائية فرعونية مبدينة االأق�صر، واحتمالية اأن تكون املقربة 
نيوز  "�صكاي  ملوقع  اأك��د  م�صري  م�صوؤول  ولكن  االآن،  حتى  دفنها  مكان  يعرف  مل  التي  نفرتيتي  ال�صهرية  للملكة 

عربية" اأن املقربة املكت�صفة رغم عدم التو�صل لهوية �صاحبتها اإال اأنه من امل�صتبعد متاما اأن تكون لنفرتيتي.
مب�صر  ل��الآث��ار  االأع��ل��ى  املجل�س  بن  امل�صرتكة  االإنكليزية  امل�صرية  البعثة  جن��اح  عن  االإع���الن  مت  اجلمعة  وع�صر 
وموؤ�ص�صة اأبحاث الدولة احلديثة بجامعة كامربيدج من الك�صف عن مقربة ن�صائية ملكية مل تكن معروفة من قبل 
وذلك اأثناء اأعمال احلفائر التي جتريها البعثة بالوادي رقم C مبنطقة الوديان الغربية بالرب الغربي باالأق�صر 
جنوبي القاهرة. ومن جانبه قال مدير منطقة اآثار وادي امللوك يف الرب الغربي باالأق�صر، علي ر�صا، يف ت�صريحات 
ملوقع "�صكاي نيوز عربية": مل يتم حتى االآن حتديد هوية �صاحب اأو �صاحبة املقربة املكت�صفة، ولكن لكونها وجدت 
يف منطقة كانت خم�ص�صة لدفن زوجات ملوك واأمراء االأ�صرة الثامنة ع�صر بفرتة حكم حتتم�س الثالث فاملرجح 

اأنها مقربة زوجة ملك اأو ملك فرعوين.
من امل�صتبعد اأن تكون هذه املقربة للملكة نفرتيتي والدة توت عنخ اآمون والتي يجري البحث عن مقربتها حاليا 

على قدم و�صاق، وثارت اأقاويل مغلوطة حول احتمالية اأن تكون خلف مقربة جنلها.
املنطقة التي مت اكت�صاف املقربة اجلديدة بها تقع يف منطقة الوديان الغربية باجلزء اجلنوبي ملنطقة اآثار القرنة 

باالأق�صر، وهذه املنطقة مل يتم ا�صتخدامها للدفن اإال يف عهد حتتم�س الثالث.
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منزل غري مرئي بنحو 18 مليون دوالر
 Invisible م��ن��زل  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ���ص��ن  ذا  �صحيفة  �صلطت 
املف�صلة  ال��وج��ه��ة  ويعترب  كاليفورنيا  ج��ن��وب  يف  يقع  ال���ذي   Mansion
جنيه  مليون   14 نحو  امل��رئ��ي  غ��ري  الق�صر  ه��ذا  تكلفة  وتبلغ  للم�صاهري. 
مربعة  ق��دم   5500 نحو  عرب  ميتد  وه��و  دوالر"،  مليون   18" اإ�صرتليني 
ويعك�س ال�صحراء بف�صل �صكله اخلارجي، حيث ُيحاط باملرايا من جميع 
اجل��وان��ب. وي���رتدد على ه��ذا امل��ن��زل ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��اه��ري، م��ث��ل: املغنية 
متاًحا  املنزل  ه��ذا  ويكون  ديبلو،  ال��راب  ومغني  لوفاتو،  دمي��ي  االأمريكية 

لالإيجار؛ لت�صوير االأفالم والت�صوير الفوتوغرايف واإقامة املنا�صبات.
وقد �صمم هذا املنزل املهند�س املعماري توما�س اأو�صين�صك، ومنتج االأفالم 
ت�صميمه  ومت  الوطنية،  ت��ري  جو�صوا  حديقة  من  بالقرب  هانلي،  كري�س 

ليبدو وكاأنه ناطحة �صحاب.
الذي  ب��ال��زج��اج  ال���ف���والذي ومت���ت تغطيته  االإط����ار  م��ن  امل��ن��زل  مت ت�صنيع 
ي�صتخدم عادة يف ناطحات ال�صحاب، ويرتفع املنزل عن �صطح االأر�س على 
كبرية  وم�صاحة  معي�صة  غرفة  املنزل  ي�صم  اأ�صطوانية.  خر�صانية  اأعمدة 
االأرائ��ك والكرا�صي،  امل�صبح مع جتهيزات مذهلة من  الطعام حول  لتناول 
ا مطبخ م�صمم ليالئم املنا�صبات التي  و�صا�صة عر�س لالأفالم، ويوجد اأي�صً
اأربع غرف نوم تطل على  يتم تنظيمها. باالإ�صافة لذلك، يوجد يف املنزل 
ال�صحراء ومت تزويدها مبفرو�صات واأثاث للحفاظ على جمالية املنزل، مبا 

يف ذلك �صرير زجاجي وحمام زجاجي مك�صوف.

مكافاآت مالية يف ال�سني ملن ينجب اأكرث
يف مواجهة انكما�س التعداد ال�صكاين، اجتهت مدن �صينية لعر�س حوافز 

مالية ملن ينجب طفال ثانيا وثالثا.
وبعد �صنوات من اعتماد �صيا�صات تق�صر االإجناب على طفل واحد، اجتهت 

ال�صن اإىل �صيا�صة ال�صماح باإجناب طفلن وثالثة.
ولكن يبدو اأن ال�صينين اعتادوا على عدم االإجناب؛ ما دفع مدينة �صينية 
كربى مثل �صنغن لعر�س مكافاأة مالية تعادل حوايل 2800 دوالر لتحفيز 

ال�صكان على االإجناب.
وتاأتي هذه االإج��راءات من اأكر من مكان يف ال�صن، حيث تكافح الدولة 

ال�صكاين. التعداد  على  الواحد  الطفل  الكارثي" ل�صيا�صة  "التاأثري 
ووفقا خلطة حوافز مدينة �صنغن املعرو�صة على كل �صكانها البالغ عددهم 
17.7 مليون ن�صمة، �صيتلقى كل والدين حوايل 1000 دوالر مقابل اإجناب 
مكافاأة  ت�صل  حن  يف  الثاين،  الطفل  اإجن��اب  مقابل  دوالر  و1600  طفل، 

اإجناب الطفل الثالث اإىل 2800 دوالر.
اأع��وام، حيث يتم تق�صيمها   3 و�صت�صتمر املنح النقدية حتى يبلغ كل طفل 
دفعات  ا�صتالم  ث��م  امل��ول��ود،  ت�صجيل  االآب���اء عند  اأول��ه��ا  ي�صتلم  دف��ع��ات  على 

عطلة االأحالم حتولت اإىل 
كابو�س.. �سابة دمرها مر�س نادر

يف  ل�صابة  االأح���الم  عطلة  حتولت 
تايالند اإىل كابو�س، بعدما اأ�صيبت 
مبر�س نادر، اأّثر على �صحتها على 

مدار اأكر من 8 �صنوات.
 ،2015 ع���ام  اإىل  ال��ق�����ص��ة  وت���ع���ود 
حيث �صعرت طالبة التمري�س "28 
عودتها  بعد  �صويفت،  عاما" تي�س 
من عطلة ق�صتها يف تايالند، من 
اأمل يف معدتها، االأمر الذي جعلها 

تدخل امل�صت�صفى لب�صعة اأ�صابيع.
التاريخ، عانت �صويفت  ومنذ ذلك 
من اآالم حادة اأدخلتها على فرتات 
اأن  قبل  امل�صت�صفى،  اإىل  متقطعة 
تقييم  على  �صهرين  قبل  حت�صل 
ال�����ص��ح��ي و�صبب  ل��و���ص��ع��ه��ا  دق��ي��ق 

معاناتها.
"ديلي  �صحيفة  ذك����رت  وح�����ص��ب��م��ا 
اكت�صف  فقد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل" 
مبر�س  �صويفت  اإ���ص��اب��ة  االأط���ب���اء 
"اجلناثو�صتوما"،  ب��ا���ص��م  ي��ع��رف 
عبارة عن طفيليات تهاجم اجلهاز 
اله�صمي وت�صبب �صلال جزئيا له، 

وتعطل مهامه.
الراغبن  ال�صياح  �صويفت  وحذرت 
خطورة  م���ن  ل���ل���خ���ارج  ال�����ص��ف��ر  يف 
هذا املر�س قائلة: "دمر الطفيلي 
ح����ي����ات����ي. خ���������ص����رت ال����ك����ث����ري من 
ب�صبب  االج���ت���م���اع���ي���ة  ع���الق���ات���ي 
دخويل امل�صت�صفى لفرتات طويلة، 
التمري�س  درا����ص���ت���ي  ت���رك���ت  ك��م��ا 

اأي�صا".
"اجلناثو�صتوما"  داء  وي��ع��ت��رب 
اأنواع  عدة  ت�صببها  طفيلية  عدوى 
ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة، والتي  ال���دي���دان  م���ن 
بع�س  يف  ق��ات��ل��ة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

احلاالت.

اأنباء عن نية جورج و�سوف 
االعتزال بعد وفاة ابنه

العتزل  و�صوف  ج��ورج  ال�صوري  الفنان  يخطط 
الغناء ب�صبب وفاة ابنه "وديع"، االأ�صبوع املا�صي، 
هنادي  اللبنانية  االإعالمية  ك�صفته  ما  بح�صب 
"الوطن" امل�صرية عن  ونقلت �صحيفة  عي�صى. 
و�صوف  ج���ورج  "الفنان  اإن  ق��ول��ه��ا،  ال�صحفية 
وف����اة جن��ل��ه وديع،  ب�صبب  ال��ف��ن  اع���ت���زال  ي��ن��وي 
واأ�صافت  منه".  امل��ق��رب��ن  الأح����د  ق���ال  ح�صبما 
اأثناء  اأبو وديع  �صماع لقب  "لن يحتمل  عي�صى: 
"املقربن من  اأن  الغناء على امل�صرح". مو�صحة 
جورج و�صوف يحاولون ثنيه عن قرار االعتزال، 
وفق  الغناء"،  يف  واال���ص��ت��م��رار  عمله،  ومبا�صرة 

قولها.
"وديع" جنل جورج و�صوف، يوم اجلمعة  وتويف 
املا�صي، بعد �صاعات من نقله اإىل العناية املركزة 
وكان  ل��ب��ن��ان.  يف  يو�صف"  "مار  م�صت�صفى  يف 
"وديع" يف حالة حرجة، بعد تعر�صه مل�صاعفات 

خطرية عقب اإجرائه عملية جراحية.

انتقم من الفندق ب�سيارته الريا�سية
ت�صبب �صخ�س بفو�صى كبرية يف فندق مبدينة �صنغهاي 
ال�صينية، بعدما اقتحم ب�صيارته الريا�صية البهو الفاخر. 
"اإنديان  �صحيفة  ن�����ص��رت��ه  ال���ذي  ال��ف��ي��دي��و  يف  وظ��ه��رت 
اإك�صربي�س" نقال عن "�صي اإن اإن"، �صيارة يقودها �صائقها 
اأبواب  م��ن  اأم��ام��ه  يقع  م��ا  ك��ل  حمطما  عنيفة،  بطريقة 

وزينة ومقاعد.
يبدون  ال��رج��ال  م��ن  جمموعة  تندفع  ال�صائق،  ول��وق��ف 
كما لو اأنهم من االأمن امل�صرف على الفندق نحو املركبة، 

حماولن اإيقافها، ولكن دون جدوى.
واالرتطام  ب�صيارته،  الفندق  ت��دم��ري  ال�صائق  وي��وا���ص��ل 
باأ�صياء كثرية يف طريقه، وذلك قبل اأن يتجه نحو املخرج. 
واأ�صارت تقارير �صحفية اإىل اأن �صبب قيام ال�صائق مبثل 
هذا الفعل ناجم عن غ�صبه من اإدارة الفندق، بعد خالف 
اإق��ام��ت��ه. وذكرت  اأث��ن��اء  معها ح���ول ف��ق��دان��ه ك��م��ب��ي��وت��ره 
التقارير اأن ال�صرطة اعتقلت ال�صائق وا�صمه ت�صن، علما 

اأنه يبلغ من العمر 28 عاما، ومل يت�صبب باإ�صابة اأحد.

حياة طفلة تتحول اإىل كابو�س
حت��ول��ت اأع���را����س االإن��ف��ل��ون��زا االع��ت��ي��ادي��ة ل���دى طفلة 
اأنها  والدتها  معه  اكت�صفت  مرعب  كابو�س  اإىل  �صغرية، 

م�صابة ب�صرطان الدم املعروف ب�"اللوكيميا".
البالغة من العمر  ابنتها كريا  اأن  الحظت االأم كري�صن 
4 �صنوات بداأت تظهر عليها اأعرا�س الربد بعد اأيام قليلة 
فقط من عيد امليالد. مت نقل الطفلة اإىل امل�صت�صفى حيث 
منخف�صة  لديها  االأك�صجن  ت�صبع  م�صتويات  اأن  اكت�صف 
للغاية، ما دفع هذا االأطباء اإىل اإجراء اختبار اللوكيميا، 

وهو نوع من ال�صرطان ي�صيب خاليا الدم البي�صاء.
واأو�صحت كري�صن اأنهم احتفلوا بعيد امليالد، معتقدين 
اأن اأعرا�س كريا هي اأعرا�س االأنفلونزا ال�صائعة يف ذلك 
الوقت. وبعد اأيام قليلة من حلول العام اجلديد، تطورت 
ب��االأمل يف  اإنها ت�صعر  درج��ة ح��رارة الطفل وب���داأت تقول 
عدة  بعد  مت��ام��ا.  �صهيتها  فقدت  كما  وظهرها،  �صاقيها 
اختبارات مت التاأكد من اإ�صابة كريا ب�صرطان الدم، مما 
ت�صبب ب�صدمة وحزن والديها. واأ�صافت اأمها: "مل نكن 
نتوقع هذا على االإط��الق، لقد فاجاأنا ذلك، الأنها كانت 
حل�صن  االأط��ب��اء  وق���ال  يومن".  قبل  وتبت�صم  ت�صحك 
احل���ظ، خ��الي��ا ���ص��رط��ان ال���دم غ��ري م��وج��ودة يف ال�صائل 

ال�صوكي لكريا و�صيكون �صرطانها قاباًل لل�صفاء.

العثور على اأنثى فهد بعد هروبها 
النوع  فهد من  اأنثى  على  العثور  اإن��ه مت  م�صوؤولون  ق��ال 
ف��رت من موئلها  اأن  بعد  11.3 كيلو ج��رام  ت��زن  املرقط 
يف حديقة "حيوان داال�س" وظلت طليقة الأكر من �صت 
�صاعات، مما دفع امل�صوؤولن اإىل اإغالق احلديقة واإعالن 

طوارئ". "حالة 
التي يرتاوح  الفهد، نوفا،  اأنثى  االإب��الغ عن اختفاء  ومت 
���ص��ن��وات، يف ح��وايل ال�صاعة  اأرب���ع  اإىل  عمرها م��ن ث��الث 
اإعالن  اإىل  اأدى  مما  املحلي،  بالتوقيت  �صباحا  العا�صرة 
"حالة طوارئ "، تتعلق باإخطار جميع املوظفن بفقدان 

حيوان غري خطري.
وقالت حديقة احليوان اإنه مت العثور على القطة الكبرية 

يف نهاية املطاف بالقرب من منزلها املحاط بال�صياج.

رد فعل مثري من كيم كاردا�سيان على زواج كاين وي�ست
ن�صرت النجمة االأمريكية كيم كاردا�صيان عرب اإن�صتغرام، ما بدا وكاأنه تعليق منها على زواج 

طليقها مغني الراب كاين وي�صت.
ورغم انف�صالهما، ال تزال عالقة كاردا�صيان ووي�صت تثري اجلدل واالهتمام بن العديد 
ومفاجاآت  الطرفن،  ب��ن  ب���اردة  ح��رًب��ا  هناك  اأن  يبدو  اأن��ه  االإن��رتن��ت، خا�صة  رواد  م��ن 

ن�صهدها بن احلن واالآخر، اأحدثها زواج كاين ال�صري.
واأكدت تقارير اأن كاين وي�صت تزوج �صًرا من املهند�صة والعار�صة بيانكا �صين�صوري بعد 
�صهرين فقط من اإمتام طالقه من كيم، وهي مفاجاأة �صادمة لفتت انتباه الكثريين، 
وخا�صة كيم. والحظ املتابعون اأنه �صرعان ما جلاأت كيم ل�"اإن�صتغرام" بر�صالة غام�صة 
لي�س لدي  الهادئة،  "اأعي�س فرتتي اخلا�صة  قالت:  اإذ  يف من�صور مثري، قبل حذفه، 
الكثري الأقوله، فقط الكثري الأفعله". كما لفتت كيم انتباه املتابعن با�صت�صهادها 
مبقولة "اخلروف االأ�صود عادة ما يتحول اإىل ماعز"، التي غالًبا ما تعني اأن 
ال�صخ�س املتمرد وال�صال اإما �صيعود لر�صده يف نهاية املطاف اأو �صينتهي به 

االأمر على �صاكلة اأقرانه نف�صها .

ريبوين جابريل الأمريكية تتحدث عقب تتويجها بلقب ملكة جمال الكون يف مركز موؤمترات نيو اأورلينز موريال - ا ف ب

�سقوط مروع لالعبة �سريك 
بعد اأن خانها الطوق

ارتفاع  م��ن  �صريك  العبة  �صقطت 
يزيد على 5 اأمتار، اأثناء تقدميها 
لرتتطم  ا����ص���ت���ع���را����ص���ي���ة،  ف����ق����رة 
�صيحات  و����ص���ط  ب���ق���وة  ب����االأر�����س 

الذعر من احل�صور.
�صريك  �صهدها  التي  الواقعة  ويف 
يف مدينة تامبيكو �صرقي املك�صيك 
ال���الع���ب���ة ميا  اأف���ل���ت���ت  م�����وؤخ�����را، 
كانت  ط��وق  من  �صوتو  غونزالي�س 
تتعلق به، لتطري يف الهواء وت�صقط 

على االأر�س ب�صكل مفاجئ.
م�صتلقية  ميا  بدت  �صقوطها  وبعد 
م�صوؤولو  واأط�����ف�����اأ  ح��������راك،  ب����ال 
ال�������ص���ريك االأ������ص�����واء ب��ي��ن��م��ا هرع 

زمالوؤها لتفقدها.
م�صت�صفى  اإىل  ال��الع��ب��ة  ون��ق��ل��ت 
وحل�صن  ال��ف��ور،  ع��ل��ى  تامبيكو  يف 
احلظ مل تتعر�س الإ�صابات، علما 

اأنها غادرت امل�صت�صفى الحقا.
بيان:  يف  ال�����ص��ريك  اإدارة  وق���ال���ت 
م�صعفة  جمهورنا  بن  من  "كان 
ط��ب��ي��ة ق���دم���ت ل���ه���ا االإ����ص���ع���اف���ات 
ممتنن  �صنكون  طواعية.  االأولية 

لها اإىل االأبد".
دراميا.  ال�صقوط  "كان  واأ�صافت: 
اأو  وم��ع ذل��ك مل تكن هناك ك�صور 

اأ�صرار داخلية مليا".
اإع������الم حملية،  و����ص���ائ���ل  وح�����ص��ب 
هو  كما  ال�صريك  عر�س  ا�صتوؤنف 

خمطط له بعد الواقعة.

الذكاء اال�سطناعي... فر�سة للمدّر�سني اأم كابو�س ل�سحة التعليم؟ 
انت�صر برنامج الذكاء اال�صطناعي ت�صات جي بي 
تي"، القادر على كتابة الن�صو�س رداً على اأ�صئلة 
دفع  م��ا  التعليم،  ع��امل  يف  وا���ص��ع  ب�صكل  ب�صيطة، 
املعلمن اإىل الت�صاوؤل عن مدى �صوابية حظره اأو 
اال�صتفادة منه. يف منت�صف كانون االأول-دي�صمرب، 
جانب  م��ن  االأداة  اإت��اح��ة  م��ن  قليلة  اأ�صابيع  بعد 
كاليفورنيا،  يف  النا�صئة  اأي"  اي��ه  "اأوبن  �صركة 
�صتعّدل  اأن��ه��ا  اأ���ص��رتال��ي��ة  جامعات  ث��م��اين  اأعلنت 
للذكاء  ال��ط��الب  ا�صتخدام  م�صنفة  اختباراتها، 
االإط���ار،  ه��ذا  ويف  ال��غ�����س.  خ��ان��ة  اال�صطناعي يف 
�صتتم "مراقبة" اختبارات الطالب يف عام 2023 
ا�صتخدام الورق والقلم"، على  "زيادة  من خالل 
ما قالت رئي�صة "جمموعة )اجلامعات( الثماين" 
فيكي توم�صون عرب مدونة تابعة ل�صحيفة "ذي 

اأ�صرتاليان".
اإعالم  و�صائل  اأبلغت  اأن  بعد  االأخ���رية،  االآون��ة  يف 
عدة عن اال�صتخدام املتزايد لالأداة من الطالب يف 
جميع اأنحاء العامل، بت�صجيع خا�س من مقاطع 
فيديو على تيك توك، عمدت املدار�س العامة يف 

نيويورك اإىل تقييد الو�صول اإىل "ت�صات جي بي 
اإدارة  با�صم  الناطقة  وقالت  �صبكاتهم.  تي" على 
لوكالة  اليل  جينا  االأمريكية  املدينة  يف  التعليم 
تطوير  يف  ت�صاعد  "ال  االأداة  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
وهي  امل�صكالت،  ح��ل  وم��ه��ارات  النقدي  التفكري 
مهارات �صرورية للنجاح على ال�صعيد االأكادميي 
عن  ع��ب��ارة  تي"  ب��ي  ج��ي  "ت�صات  احلياة".  ويف 
"تدريبه" من خ��الل تقلينه  روب��وت حمادثة مت 
كميات هائلة من البيانات امل�صتقاة من االإنرتنت، 
وميكنه "التنبوؤ" بالتتمة املحتملة للن�س. ولكن، 
ب�صبب غياب املنطق الب�صري، ُينِتج هذا الروبوت 
مزيجاً الفتاً من االإجابات ال�صحيحة واالأخطاء 
الواقعية اأو املنطقية التي ي�صعب ر�صدها اإىل حد 
الروبوت  ُي��درج  اأن  املثال،  ما. يحدث، على �صبيل 
�صمكة القر�س احلوتي بن الثدييات البحرية، اأو 
اأن يخطئ يف م�صاحة بلدان اأمريكا الو�صطى، اأو 
مثل معركة  التاريخية  االأحداث  "ين�صى" بع�س 
اأميان يف فرن�صا عام 1870، اأو اأن يفربك مراجع 

غري موجودة يف االأ�صل.
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