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حمزة يو�سف يتعهد باإحياء م�ساعي ا�ستقالل ا�سكتلندا   )رويرتز(

اعتربت الناتو طرفًا اأ�صا�صيًا ب�صراع اأوكرانيا

رو�صيا: قادرون على تدمري �أي خ�صم.. حتى �أمريكا
�ال�صتقالليون يختارون حمزة يو�صف لرئا�صة �لوزر�ء يف ��صكتلند�

•• لندن-رويرتز:

اختار القوميون يف ا�سكتلندا حمزة 
احلكومة  رئ��ي�����س  لي�سبح  ي��و���س��ف 
اجلديد اأم�س االثنني بعد مناف�سة 
انق�سامات  ع��ن  ك�سفت  حم��ت��دم��ة 
ال�سيا�سة  ب�����س��اأن  ح��زب��ه  يف  عميقة 

وم�ساعي اال�ستقالل املتوقفة.
ويخلف امل�سلم يو�سف )37 عاما( 
زعيمة احلزب الوطني اال�سكتلندي 
احلاكم نيكوال �ستريجن و�سيتوىل 
تتمتع  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة  رئ���ا����س���ة 
م�����س��ت��ق��ل��ة مبجرد  ���س��ب��ه  ب�����س��ل��ط��ة 
ت�سويت يف  ذل��ك يف  امل��واف��ق��ة على 

الربملان اال�سكتلندي.
اأول  �سيكون  ال���ذي  ي��و���س��ف،  وق���ال 
اأوروبا  غ��رب  يف  دول��ة  يقود  م�سلم 
معاجلة  على  �سريكز  اإن���ه  غربية، 
اأزم��������ة ت��ك��ل��ف��ة امل���ع���ي�������س���ة واإن����ه����اء 
االنق�سامات داخل احلزب وال�سعي 

من جديد نحو اال�ستقالل.

ملعب  على  يو�سف  ف��وز  تاأكيد  مت 
حملة  ب���ع���د  ال����وط����ن����ي  ال����رج����ب����ي 
اأ�����س����اب����ي����ع عمد  ����س���ت���ة  ا����س���ت���م���رت 
املر�سحون الثالثة يف معظمها اإىل 
يف  البع�س  بع�سهم  �سجل  ان��ت��ق��اد 

�سل�سلة من الهجمات ال�سخ�سية.
رف�س  ل�سالح  ا�سكتلندا  و�سوتت 
باأغلبية  بريطانيا  عن  اال�ستقالل 

وجاء   .2014 عام  يف  باملئة   55
على  باملوافقة  بريطانيا  ت�سويت 
مغادرة االحتاد االأوروبي بعد ذلك 
بعامني، عندما قدمت اإرادة معظم 
اال�سكتلنديني البقاء داخل التكتل 
ا���س��ك��ت��ل��ن��دا مع  ت��ع��ام��ل  اإىل ج��ان��ب 
التاأييد  من  املزيد  كورونا  جائحة 

لال�ستقالل.

تظاهر�ت جنوب �لعر�ق رف�صًا لقانون �النتخابات 
•• بغداد-وكاالت:

النيابية  لالنتخابات  الثالث  التعديل  قانون  فجراً  العراقي  ال��ربمل��ان  اإق���رار  بعد 
النا�سرية جنوب  اأعلن متظاهرو �ساحة احلبوبي يف مدينة  وجمال�س املحافظات، 

العراق عن تو�سيع اعت�سامهم املفتوح.
كما اأ�ساروا اإىل عزمهم ن�سب عدد من اخليام و�سط �ساحة احلبوبي يف املدينة مع 
لقانون  تعدياًل  االثنني  العراقي فجر  الربملان  واأقّر  الليلية،  التظاهرات  ا�ستمرار 
تظاهرات  قبل  مرعيا  كان  ال��ذي  القانون  اإىل  ع��ودًة  ي�سّكل  الربملانية،  االنتخابات 
التي  وال�سغرية  امل�ستقلة  االأح��زاب  غ�سب  مثرياً   ،2019 اأكتوبر  االأول  ت�سرين 

ترى اأنه يخدم م�سالح االأحزاب الكبرية.
ال��ل��ي��ل، ف��و���س��ى. وط���رد الكثري م��ن النواب  ال��ت��ي ع��ق��دت خ��الل  و���س��ه��دت اجلل�سة 
امل�ستقلني من القاعة بعدما اأعربوا عن مناه�ستهم للقانون، بح�سب مقاطع فيديو 

�سورها النواب.
ال�ساد�سة  جل�سته  يف  ���س��ّوت  املجل�س  اأم  ال��ن��واب،  جمل�س  ع��ن  ���س��ادر  بيان  يف  وج��اء 
الثالث  التعديل  نائبا، على قانون   218 ....فجر )اأم�س( االثنني بح�سور  ع�سرة 
ل�سنة  لقانون انتخابات جمل�س النواب وجمال�س املحافظات واالق�سية رقم )12( 

�ص 04
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�ص 19

العلماء ال�ضيوف: واحة 
الكرامة رمز للفداء وال�ضالم

اأخبار الإمارات

الأ�ضوار التي تَتَح�ضن بها 
اأوروبا : مادية اأم اإيديولوجية  ؟

عربي ودويل

اليوم.. املنتخب الإ�ضباين يتحدى
 نظريه ال�ضكتلندي بت�ضفيات يورو 2024

الفجر الريا�ضي

رئي�س الدولة خالل ا�ستقباله حكام االإمارات يف ق�سر الوطن     )وام(

ويعلن  ي��ر�ج��ع..  ميقاتي 
موعد �لعمل بالتوقيت �ل�صيفي

•• بريوت-وكاالت:

ت�سريف  حكومة  رئي�س  ت��راج��ع 
جنيب  ل�����ب�����ن�����ان،  يف  االأع�������م�������ال 
ميقاتي، اأم�س االثنني، عن قراره 
ال�سيفي،  التوقيت  ب�ساأن  ال�سابق 
وه��و االأم��ر ال��ذي اأث��ار ارتباكا يف 

البالد.
قال جنيب ميقاتي يف ت�سريحات 
بعد جل�سة جمل�س الوزراء، نقلتها 
ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���الإع���الم، اإن 
�سيبداأ  ال�سيفي  بالتوقيت  العمل 
اعتبارا من منت�سف ليل االأربعاء 
ا�سطررنا  الأننا  املقبل،  اخلمي�س 
اأن ناأخذ فرتة 48 ملعاجلة بع�س 

االمور التقنية.
ا�ستمرار العمل بالتوقيت ال�ستوي 
الذي  رم�سان  �سهر  نهاية  حتى 
ت�ساورت ب�ساأنه مع رئي�س جمل�س 
النواب، �سبقته اجتماعات مكثفة 
وزراء  اأ�سهر مب�ساركة  على مدى 

ومعنيني.
هذا القرار كان الهدف منه اإراحة 
رم�سان  �سهر  خ��الل  ال�سائمني 
اأن  دون  م��ن  ال��زم��ن  م��ن  ل�ساعة 
اي �سرر الأي مكّون  ذل��ك  ي�سبب 

لبناين اخر.
اإن ه���ذا ال���ق���رار ات��خ��ذ م�����رارا يف 
ال�سابق. فجاأة، من خارج ال�سياق 
الطبيعي واالإداري البحت، اعترب 
البع�س القرار حتديا له واأعطاه 

بعدا مل اأكن اأت�سوره يوما.

ق��رب  �ن��ف��ج��ار  يف  ق��ت��ل��ى   6
�الأفغانية  �خلارجية  وز�رة 

•• كابول-رويرتز:
ما  اإن  االأف��غ��ان��ي��ة  ال�سرطة  ق��ال��ت 
ال ي��ق��ل ع���ن ���س��ت��ة م��دن��ي��ني لقوا 
ح��ت��ف��ه��م يف ه���ج���وم ان���ت���ح���اري يف 
االثنني  اأم�����س  ك��اب��ول  العا�سمة 
توؤدي  اأمنية  تفتي�س  نقطة  ق��رب 
اإىل وزارة اخلارجية. وقال خالد 
�سرطة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  زدران 
اأ�سغر...  مالك  �ساحة  يف  كابول 
مت ر���س��د ان��ت��ح��اري وق��ت��ل��ه عند 
هدفه  ب��ل��وغ  ق��ب��ل  تفتي�س  نقطة 
لكن املتفجرات بحوزته انفجرت. 
واأ�ساف اأن عدة اأ�سخا�س اأ�سيبوا 
من بينهم ثالثة اأف��راد اأم��ن من 

طالبان.
حت����دي����دا،  ال�����ه�����دف  ي����ذك����ر  ومل 
وق���ع يف منطقة  االن��ف��ج��ار  ل��ك��ن 
م��زدح��م��ة ب��و���س��ط امل��دي��ن��ة قرب 
�سارعا  حت���ر����س  ت��ف��ت��ي�����س  ن��ق��ط��ة 
العديد  ي�سم  التح�سني  �سديد 
بينها  من  احلكومية  املباين  من 

وزارة اخلارجية.

ا�ستباكات بني عدد من املحتجني 
وقوات االأمن.

ف��ي��م��ا ب������داأت اأع�������داد ك���ب���رية من 
املتظاهرين يف الو�سول اأي�سا اإىل 
الغربية،  بالقد�س  الكني�ست  مقر 
�سخمة،  ل���ت���ظ���اه���رة  ا����س���ت���ع���دادا 
العربية  مرا�سل  اأف��اد  ما  بح�سب 

- احلدث.
ب��ال��ت��زام��ن، جن��ت ح��ك��وم��ة رئي�س 
نتنياهو  ب���ن���ي���ام���ني  ال��������������وزراء 
االئ��ت��الف��ي��ة م��ن اق����رتاح حلجب 
احتجاجا  املعار�سة  قدمته  الثقة 

على هذه التعديالت.
واأعلن رئي�س الكني�ست اأن املقرتح 
59 �سوتا مقابل  باأغلبية  ُرف�س 

موافقة 53 �سوتا.
اأتى ذلك، بعدما �سعدت املعار�سة 
باإ�سقاط  مطالبة  حتركاتها،  من 
امل�سروع الق�سائي واإلغائه، ولي�س 
فقط تاأجيله، واإعادة وزير الدفاع 
املقال يواآف غاالنت اإىل من�سبه.

ال�صفارات الإ�صرائيلية تن�صم اإىل الإ�صراب احتجاجا على التعديالت الق�صائية 

�لتظاهر�ت ت�صتعل يف تل �أبيب.. وحكومة نتنياهو تنجو من حجب �لثقة
•• تل اأبيب-وكاالت:

العاملني  لنقابة  ر�سالة  اأظهرت   
االإ�سرائيلية  اخلارجية  وزارة  يف 
اطلعت عليها رويرتز اأن ال�سفارات 
االإ�سرائيلية يف اأنحاء العامل تلقت 
اإ�سراب  اإىل  باالن�سمام  تعليمات 
الق�سائية  التعديالت  خطة  �سد 
لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو.

اإىل  اأ�سارت  التي  الر�سالة،  وقالت 
اأعلنه  اإ���س��رائ��ي��ل  ع���ام يف  اإ����س���راب 
)اله�ستدروت(،  ال��ع��م��ال  احت����اد 
يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأن�����س��ط��ة  اإن 
اإ�سرائيل وخارجها �ستقت�سر على 

خدمات الطوارئ.
فجرها  ال���ت���ي  االأزم��������ة  وو�����س����ط 
الق�سائي  النظام  تعديل  م�سروع 
اإ���س��رائ��ي��ل، ح���ذر وزي���ر الدفاع  يف 
املقال يواآف غاالنت من املخاطر 

االأمنية التي حتدق بالبالد.
اأم������ام جلنة  م��غ��ل��ق��ة  ج��ل�����س��ة  ويف 

   

»وقف �ملليار وجبة« ت�صتكمل جناحات 
و�إجناز�ت �حلمالت �لرم�صانية �ل�صابقة

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يطلق 
رع��اه اهلل كعادته يف كل عام  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
بالتزامن مع �سهر رم�سان الكرمي مبادرات جمتمعية واإن�سانية وخريية، 
تت�سمن ر�سائل خري وعطاء عابر للحدود تطال الفئات االأكرث حاجة 
يف العامل، وتتوافق مع قيم ال�سهر الكرمي والعادات االأ�سيلة، مبا ير�سخ 
ثقافة البذل والعطاء يف املجتمع االإماراتي، ويعزز مكانة االإم��ارات يف 

�سدارة اخلارطة االإن�سانية العاملية.
اآل مكتوم ع��دداً من  اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  فقد 
املبادرات خالل ال�سهر الكرمي يف االأعوام ال�سابقة، منها حمالت اإطعام 
نتائجها  وج���اءت  املجتمع  اأط��ي��اف  خمتلف  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  ال��ط��ع��ام 
متخطية امل�ستهدف لها، حيث ت�ستمد هذه املبادرات جوهر ر�سالتها من 
روؤية وتوجيهات �سموه، الذي يويل العمل االإن�ساين وا�ستدامته وتو�سيع 

نطاقه اأولوية كربى ليعم الب�سرية حول العامل.  )التفا�سيل �س7(

»�لفار�س �ل�صهم 2«.. 50 يومًا من �لعطاء الإغاثة مت�صرري زلز�ل �صوريا
•• الالذقية -وام: 

العمليات  ق��ي��ادة  اأطلقتها  التي   ) ال�سهم2  )ال��ف��ار���س  عملية  اأكملت 
امل�سرتكة يف وزارة الدفاع، اأم�س اخلم�سني من العطاء والدعم املتوا�سل 
للجمهورية العربية ال�سورية جراء الزلزال الذي وقع ال�سهر املا�سي، 
االأ�سا�سية  الغذائية  باملواد  171 طائرة حمملة  ت�سيري  ومت خاللها 
وقوع  اأطنان.فمع   6510 بلغ  ب��وزن  الطبية  وامل�ستلزمات  واالأدوي���ة 
زلزال 6 فرباير ، حترك فريق االإمارات للبحث واالإنقاذ للبحث عن 

ناجني حتت ركام االأبنية املت�ساقطة.)التفا�سيل �س4(

جنديان اأوكرانيان يحمالن �سواريخ م�سادة للدبابات بالقرب من كرميينا، لوهان�سك، اأوكرانيا . )رويرتز(

•• مو�سكو-وكاالت:

الرئي�س  ت�سريحات  الق��ت  بعدما 
حول  بوتني،  فالدميري  الرو�سي، 
م��ع جارتها  ات��ف��اق��اً  ب����الده  اإب�����رام 
نووية  اأ�سلحة  لن�سر  بيالرو�سيا 
تنديداً  اأرا���س��ي��ه��ا  ع��ل��ى  تكتيكية 
دول��ي��اً، ع��ادت مو�سكو واأب���دت عدم 

اكرتاثها.
االأمن  جمل�س  اأم���ني  ���س��رح  ف��ق��د 
باترو�سيف،  ن��ي��ق��والي  ال��رو���س��ي، 
باأن مو�سكو متتلك اأ�سلحة حديثة 
وف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا وق����ادرة على 
ذلك  يف  مب���ا  خ�����س��م،  اأي  ت���دم���ري 

الواليات املتحدة االأمريكية.
مع  لباترو�سيف  مقابلة  يف  وتابع 
اأن  غ��ازي��ت��ا،  رو�سي�سكايا  �سحيفة 
رو�سيا تتحلى بال�سرب، وال تخيف 
الع�سكرية،  ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  اأح�����دا 
متتلك  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  اأن��ه��ا  اإال 
على  ق��ادرة  حديثة  فريدة  اأ�سلحة 
ذلك  يف  مب���ا  خ�����س��م،  اأي  ت���دم���ري 
اإذا  االأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات 

كان وجودها مهددا.
وو�سف باترو�سيف راأي ال�سيا�سيني 
تكون  لن  رو�سيا  ب��اأن  االأمريكيني 
ال����رد على  ع��ل��ى  االآن  ب��ع��د  ق�����ادرة 
���س��رب��ة ن��ووي��ة وق��ائ��ي��ة ب��اأن��ه غباء 

االأمن  جمل�س  �سكرتري  راأى  فقد 
ال����ق����وم����ي ال�����رو������س�����ي ن���ي���ك���والي 
باترو�سيف يف مقابلة مع �سحيفة 
اأن  الرو�سية،  غازيتا  رو�سي�سكايا 
اأ�سا�سياً يف  دول الناتو باتت طرفاً 

النزاع باأوكرانيا.
اأ�سبحت  ال���دول  تلك  اأن  واأ���س��اف 
اأن���ه���ا مل تعد  م��ك�����س��وف��ة، م��ع��ت��رباً 
تخفي هدفها الرئي�سي املتمثل يف 

هزمية رو�سيا وتق�سيمها.
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  ت��اب��ع  ك��م��ا 
ع��دد احلروب  ال�����س��دارة يف  حتتل 
ل�سيادات  وانتهاكها  اأججتها  التي 

الدول، وفق تعبريه.
الت�سريحات  تبادل  اأن  اإىل  ي�سار 
ب��ات ماألوفاً  ال��ن��اري��ة واالت��ه��ام��ات 
�سمال  ح��ل��ف  ودول  رو����س���ي���ا  ب���ني 
االأطل�سي الناتو، منذ بدء العملية 
اأوكرانيا  يف  الرو�سية  الع�سكرية 

العام املا�سي.
االأول حينما  اأم�����س  ك��ان  واآخ��ره��ا 
رو�سيا  ت��ه��دي��دات  احل��ل��ف  اع��ت��رب 
م�سوؤولة،  وغ��ري  خطرية  النووية 
ت�سريحات  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً  وذل����ك 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����س����ي ف���الدمي���ري 
بوتني، حول اإبرام بالده اتفاقاً مع 
اأ�سلحة  لن�سر  بيالرو�سيا  جارتها 

نووية تكتيكية على اأرا�سيها.

خطري وق�سر نظر.
م���ا، يظل  ول�����س��ب��ب  اأن����ه  راأى  ك��م��ا 
الذين  االأم��ريك��ي��ون  ال�سيا�سيون 
اأ�سرتهم دعايتهم اخلا�سة واثقني 
ن�����س��وب �سراع  ح����ال  اأن�����ه يف  م���ن 
الواليات  ف��اإن  رو�سيا،  مع  مبا�سر 
امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة ق�����ادرة على 
وقائية،  �ساروخية  �سربة  توجيه 

رو�سيا من  تتمكن  لن  ذل��ك  وبعد 
بالنظر  وق�سر  غباء  وه��ذا  ال��رد. 

وخطري للغاية.
املوقف  ���س��ي��د  ال���ت���وت���ر  ي�����زال  وال 
بالعالقة بني رو�سيا وحلف �سمال 
خلفية  ع��ل��ى  ال���ن���ات���و  االأط���ل�������س���ي 
يف  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية  العملية 

اأوكرانيا.

تهديدات  احللف،  اعترب  فبعدما 
رو����س���ي���ا ال���ن���ووي���ة خ���ط���رية وغري 
ت�سريحات  على  تعليقاً  م�سوؤولة، 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����س����ي ف���الدمي���ري 
بوتني، حول اإبرام بالده اتفاقاً مع 
اأ�سلحة  لن�سر  بيالرو�سيا  جارتها 
نووية تكتيكية على اأرا�سيها، رّدت 

مو�سكو االأثنني.

مقر  يف  واالأم������������ن  اخل�����ارج�����ي�����ة 
الكني�ست بالقد�س، اأم�س االثنني، 
قال غاالنت اإن ال�سرخ العميق يف 
يغري  ق��د  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  املجتمع 
اأعداء البالد بالعمل �سدها اأمنيا 

وع�سكرياً.
اأقاله  ال����ذي  ك��م��ا اع��ت��رب ال���وزي���ر 
رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو، 

اأن  امل�سروع،  هذا  على  العرتا�سه 
اأ�سبحت  الدولية  اإ�سرائيل  مكانة 

على املحك.
االإ�سرائيليني  اآالف  ت��دف��ق  وم���ع 
اإىل  اأم�����������س االث�����ن�����ني،  جم���������ددا، 
ال�������������س������وارع و������س�����ط ت������ل اأب����ي����ب 
قانون  م�سروع  على  لالعرتا�س 
وقعت  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  ال��ت��ع��دي��الت 
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متظاهرون ا�سرائيليون ي�ستبكون مع ال�سرطة يف م�سرية �سد االإ�سالح الق�سائي 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  اإخ��وان��ه  الوطن  ق�سر  يف  اأم�س  اهلل 
رم�سان  �سهر  بحلول  التهاين  �سموهم  وت��ب��ادل  االإم�����ارات..  حكام  ل��الحت��اد 

املبارك.. داعني اهلل عز وجل اأن يجعله �سهر خري وبركة على اجلميع ويدمي 
نعم االأمن واال�ستقرار والرخاء على دولة االإمارات و�سعبها.

فقد ا�ستقبل �سموه كاًل من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

حاكم ال�سارقة و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم عجمان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة. )التفا�سيل �س3-2(

COP28 حممد بن زايد وحممد بن را�صد يطلعان على التقدم يف ا�صتعدادات الإمارات ل�صت�صافة موؤمتر الأطراف

رئي�س �لدولة ي�صتقبل حكام �الإمار�ت و�ل�صيوخ يف ق�صر �لوطنرئي�س �لدولة ي�صتقبل حكام �الإمار�ت و�ل�صيوخ يف ق�صر �لوطن
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رئي�س �لدولة ي�صتقبل حكام �الإمار�ت و�ل�صيوخ يف ق�صر �لوطن
ال�سيخ ذياب بن زايد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اآل نهيان رئي�س  اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�سيخ خالد بن زايد 
الدكتور  ال�سيخ  الهمم و�سمو  العليا الأ�سحاب  اإدارة موؤ�س�سة زايد  جمل�س 
�سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة و�سمو 
ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س 
مكتب اأبوظبي التنفيذي و�سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد  ع�سو املجل�س التنفيذي الإمارة 
بن زايد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان رئي�س 

املكتب الوطني لالإعالم وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.
اأقامها  التي  االإفطار  ماأدبة  وبعدها ح�سروا  املغرب  واأدى اجلميع �سالة 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة الأ�سحاب ال�سمو احلكام و�سمو اأولياء العهود 

ونواب احلكام وال�سيوخ وال�سيوف.

بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  عجمان  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�سمو  و�ساحب  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد 
القيوين  اأم  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

حاكم راأ�س اخليمة.
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  ..�سمو  �سموه  ا�ستقبل  كما 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد  و�سمو  دب��ي  ويل عهد 
حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية و�سمو ال�سيخ �سلطان 
و�سمو  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن 
ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة و�سمو 
ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية و�سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإخ��وان��ه  ال��وط��ن  ق�سر  يف  اأم�����س  اهلل”  “حفظه 
املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.. وتبادل �سموهم التهاين بحلول 
اأن يجعله �سهر خري وبركة  امل��ب��ارك.. داع��ني اهلل عز وج��ل  �سهر رم�سان 
االإمارات  االأمن واال�ستقرار والرخاء على دولة  على اجلميع ويدمي نعم 

و�سعبها.
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  ك��اًل  �سموه  ا�ستقبل  فقد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 

بن  �سعود  بن  ال�سيخ حممد  و�سمو  القيوين  اأم  املعال ويل عهد  را�سد  بن 
خمتلف  من  ال�سيوخ  من  وع��ددا  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر 
اإمارات الدولة بجانب الوزراء واأع�ساء املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 

وكبار امل�سوؤولني يف الدولة.
ح�سر اللقاء كل من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة العني و�سمو ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ هزاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو 



الثالثاء   28  مارس    2023  م   -    العـدد   13810  
Tuesday   28    March    2023   -  Issue No 13810

03

اأخبـار الإمـارات

COP28 رئي�س �لدولة وحممد بن ر��صد يطلعان على �لتقدم يف ��صتعد�د�ت �الإمار�ت ال�صت�صافة موؤمتر �الأطر�ف
حول �سرورة زيادة الوعي بتغرّي املناخ، اإ�سافًة اإىل ح�سد جهود املجتمع يف 

دولة االإمارات ا�ستعداداً ال�ست�سافة املوؤمتر.
و�سارك يف تلك الفعالية اأكرث من 3000 من اأفراد املجتمع املحلي مبن يف 
ذلك م�سوؤولون حكوميون ودبلوما�سيون اأجانب وطالب وعدد من نا�سطي 
امل�ستدامة،  وال�سركات  املواطنني،  وكبار  الهمم،  واأ�سحاب  ال�سباب  املناخ 
COP28، امل�سنوعة من  اأ�ساور املع�سم الر�سمية ل�  وغريها.وقدم معاليه 
الرموز  التدوير، والتي حتمل جمموعة من  مادة م�ستدامة قابلة الإع��ادة 
والطبيعة  الب�سر  بني  العالقة  تعك�س  والتي  املوؤمتر،  �سعار  يف  امل�ستخدمة 
مل�سوؤولية  فعلياً  جت�سيدا  االأ����س���اور  مت��ث��ل  ك��م��ا  واالب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا 
عمل  منظومة  قيادة  على  وحر�سها  للموؤمتر  م�ست�سيفة  دول��ة  االإم���ارات 
ونتائج  حلول  لتقدمي  العاملي  االإجماع  وتعزيز  االأط��راف  متعددة  مبتكرة 
 COP28 �سوار  اإل��ي��ه   يرمز  ما  اإىل  اإ���س��ارة  ويف  رائ���دة.  و�سراكات مناخية 
اأ�ساور  للقيادة  اأق��دم  ب��اأن  اأت�سرف  اجلابر:  �سلطان  الدكتور  معايل  ق��ال   ..
الدولة احلري�س  التي تعرب عن نهج   COP28 املع�سم اخلا�سة مبوؤمتر 
دولة  اأن  موؤكداً  والوحدة”،  والتكاتف  والتعاون  التوا�سل  ج�سور  مد  على 
بذهنية  التحديات  ملواجهة  دائ��م��اً  القيادة  بتوجيهات  ت�سرت�سد  االإم���ارات 
نقلة  حققت  الدولة  اأن  م�سيفاً  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  خ��الل  من  اإيجابية 
الرتكيز  املا�سية من خالل  العقود اخلم�سة  وتقدماً جذرياً خالل  نوعية 
على مبداأ ال�سراكات النوعية الذكية، وتنفيذه ب�سورة عملية. واأ�سار معاليه 
اإىل اأنه خالل رئا�سة موؤمتر االأطراف COP28 �سرنكز على اإيجاد احللول 
املعنيني  كافة وجميع   198 ال���  االأط���راف  واح��ت��واء اجلميع وح�سد جهود 
من غري االأطراف لتقدمي حلول ونتائج و�سراكات رائدة ت�ساهم يف تعزيز 
العمل الهادف واالإج��راءات امللمو�سة عرب مو�سوعات التخفيف، والتكيف، 
اأح��د خلف  واالأ���س��رار، مع �سمان عدم ترك  املناخي، واخل�سائر  والتمويل 
اأن  اإىل جت�سيد مفهوم   COP28 الَركب. ويهدف �سعار موؤمتر االأط��راف 
باللونني  ك��روي  �سكل  الت�سميم يف  واح��د، حيث ج��اء  ع��امل  �سكان  اجلميع 
املتنوعة  ال��رم��وز  من  جمموعة  على  ويحتوي  وال��داك��ن،  الفاحت  االأخ�سر 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  وتكنولوجيا  االإن�����س��ان  مثل  امل��ن��اخ��ي،  بالعمل  املتعلقة 
كرة  �سكل  داخ��ل  مت�سمنة  وكلها  والطبيعة  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  م��ن  وعنا�سر 
متتلكها  التي  واالإمكانات  الرثوة  جمتمعًة  العنا�سر  تلك  وتعك�س  اأر�سية، 
االبتكار يف  وتوؤكد على �سرورة  م��وارد طبيعية وتكنولوجيا،  الب�سرية من 
وال�ساملة.  امل�ستدامة  التنمية  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  القطاعات  جميع 
على  يحر�س  ال���ذي   COP28 االأط����راف  م��وؤمت��ر  م��ب��ادئ  ال�سعار  وي��وؤك��د 
احتواء اجلميع و�سمان التعاون والتكاتف وت�سافر اجلهود بني االأطراف 
كافة، ومتثيل اأولويات كل من دول اجلنوب وال�سمال وخمتلف اأ�سوات فئات 
COP28 باأن يكون  ل�  املجتمع، كما يعزز التاأكيد على الر�سالة االأ�سا�سية 
موؤمتراً يركز على العمل من اأجل اإحراز تقدم ملمو�س نحو حتقيق اأهداف 

اتفاق باري�س.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اهلل حر�س دولة االإمارات على و�سع العمل املناخي يف �سميم ا�سرتاتيجيتها 
التنموية الهادفة اإىل حتقيق النمو االجتماعي واالقت�سادي امل�ستدام تزامناً 

مع التزامها مب�سوؤوليتها جتاه البيئة واالأجيال القادمة.
جاء ذلك خالل اطالع �سموه اإىل جانب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  اهلل 
التح�سري  اأع��م��ال  على  لالإ�سراف  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�س  ال��دويل 
املناخ  تغري  ب�����س��اأن  االإط��اري��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  اتفاقية  االأط����راف يف  مل��وؤمت��ر 
ال��ت��ح�����س��ريات اجلارية  ع��ل��ى   ..  COP28 وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ام��ن��ة  يف دورت����ه 
ال�ست�سافة املوؤمتر والتي قدمها معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر، 
االأطراف  ملوؤمتر  املعنّي  والرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر 

.COP28
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو   .. التقدمي  كما ح�سر 
�سمو  والفريق  املالية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  دب��ي  نائب حاكم 
ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  بن  زاي��د  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة  دي��وان 

املكتب الوطني لالإعالم. 
اإن دول��ة االإمارات  اآل نهيان:  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  وق��ال �ساحب 
انطلقت يف رحلة تهدف اإىل حتقيق تقدم جذري ونقلة نوعية على مدى 
ال�سنوات ال�� 50 املا�سية، وحر�ست على اأن تكون التنمية امل�ستدامة والعمل 
النمو  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اإ�سرتاتيجيتها  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج���زءاً  امل��ن��اخ��ي 
واالأجيال  البيئة  جت��اه  مب�سوؤوليتها  االل��ت��زام  م��ع  بالتزامن  االقت�سادي 

القادمة. 
 COP28 واأكد �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة اأن اإجناح موؤمتر االأطراف
و�سرائح  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ك��ل  م�ساركة  يتطلب  َط��م��وح  وط��ن��ي  م�����س��روع 

املجتمع. 
ودعا �سموه اجلميع يف القطاعني احلكومي واخلا�س، واالأو�ساط العلمية 
واالأكادميية، واأفراد املجتمع كافة اإىل القيام بدور فاعل خالل التح�سريات 
للموؤمتر. من جانبه اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
املناخي يقوم على توفري فر�س مبتكرة  العمل  االإم���ارات يف  دول��ة  اأن نهج 

وعملية لتحقيق االزدهار امل�سرتك والتنمية امل�ستدامة. 
االأطراف  موؤمتر  يف  العامل  توحيد  اإىل  امللحة  احلاجة  على  �سموه  و�سدد 
كوكب  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  بامل�ساركني  اأخ���رى  م��رة  والرتحيب   COP28
االأر�س لال�ستمرار يف ر�سالة االإمارات ب�� "توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل. 

وجدد �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان تاأكيده اأن موقع دولة االإمارات 
ملتقى طرق عاملي يوؤهلها ب�سكل مثايل ملد اجل�سور احلوار والتوا�سل بني 
اآمن  اأجل عامل  دور فاعل لتحقيق تقدم ملمو�س من  وتاأدية  العامل،  دول 
مناخياً مع خلق فر�س لتعزيز التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة. 
الدولة  ت�ست�سيفه  ال��ذي   COP28 االأط��راف  اأن موؤمتر  �سموه  واأ�ساف 
تنفيذ  اإىل  التعهدات  تقدمي  مرحلة  من  العاملي  التحول  قيادة  على  يركز 
االإجراءات امللمو�سة، والتعاون مع االأطراف املعنية كافة الراغبة يف االإ�سهام 

بالعمل عرب الركائز الرئي�سية لتحقيق اأهداف اتفاق باري�س للمناخ.

اجلولة  م�ستجدات  ب�ساأن  معلومات  اجلابر  �سلطان  الدكتور  معايل  وق��دم 
العاملية التي يقوم بها بهدف اال�ستماع اإىل االأطراف املعنية كافة والتفاعل 
االإم����ارات  دول���ة  رئ��ا���س��ة  اأع��م��ال  ج���دول  اأول���وي���ات  ا�ستعرا�س  بجانب  معها 
تركز  التي  اللوج�ستية  التح�سريات  ب�ساأن  امل�ستجدات  واأح��دث  للموؤمتر، 
على احتواء اجلميع. كما عر�س معاليه موجزاً عن فعالية "الطريق اإىل 
COP28" التي اأقيمت يف مدينة اإك�سبو دبي يوم 15 من �سهر مار�س 
 ،COP28 اجلاري، وهي اأول فعالية ا�ست�سافتها رئا�سة موؤمتر االأطراف
لتعزيز م�ساركة ال�سباب وال�سعي اإىل تكاتف وتوحيد جميع فئات املجتمع 

الإمارات تتعامل مب�صوؤولية مع ا�صت�صافة املوؤمتر وت�صعى اإىل اإن�صاء منظومة عمل متعددة 
الأطراف ومبتكرة بهدف تعزيز الإجماع العاملي لتقدمي حلول ونتائج و�صراكات مناخية رائدة

�ل�صارقة �خلريية حتدد 5 طرق ال�صتالم زكاة �ملال�الإقامة و�ُصوؤون �الأجانب بُدبّي حتتفي باأ�صحاب ُمتالزمة د�ون وتكّرم 10 �أمهات
•• ال�سارقة-وام :

املال  زك���اة  5 ط��رق ال�ستقبال  اخل��ريي��ة  ال�����س��ارق��ة  ح���ددت جمعية 
من املتربعني يف اإطار �سعيها الإتاحة مزيد من املرونة وال�سهولة 
اأن ك��اف��ة ال��ط��رق امل��ط��روح��ة تت�سم  اأم���ام خم��رج��ي ال��زك��اة م�سرية 
علي  وق��ال  اجلمعية.  اإىل  الزكاة  مبالغ  و�سول  و�سرعة  بال�سهولة 
حممد الرا�سدي رئي�س قطاع املوارد واال�ستثمار اأن مبالغ زكاة املال 
متثل رافدا هاما من روافد اجلمعية وتغطي اإنفاق اجلمعية على 
م�ساعدات تفريج الكربة والتي تبلغ قيمتها �سنويا ما يقارب 75 
مليون درهم. واأو�سح اأنه ميكن للراغبني يف اإخراج زكاة اأموالهم 
يتيح  ال��ذي  االل��ك��رتوين للجمعية  امل��وق��ع  م��ن خ��دم��ات  اال�ستفادة 

كما  للغاية  ومي�سر  �سل�س  ب�سكل  التربع  يف  فائقة  ومرونة  �سهولة 
للمتربع  ال��واج��ب��ة  ال��زك��اة  قيمة  حت��دي��د  اإمكانية  امل��وق��ع  يت�سمن 
وباملثل  ب2.5%  وامل��ق��در  عليه  امل�ستحق  املبلغ  دف��ع  ل��ه  ليت�سنى 
القنوات  امل��ال التربع عرب  زك��اة  الذكي يتيح ملخرجي  الرابط  ف��اإن 
والبطاقات  ب��اي  �سام�سوجن  اأو  ب��اي  اأب��ل  الرقمية ممثلة يف خدمة 
االئتمانية م�سيفا اأن طرق التربع ت�سم كذلك التربع املبا�سر من 
مقر اجلمعية اأو اأحد فروعها يف املنطقة الو�سطى وال�سرقية فيما 
توفر اجلمعية مندوبني ال�ستالم التربعات من اأ�سحابها مو�سحا 
اأنه باإمكان املتربعني الذين يرغبون التوا�سل مع مندوب اجلمعية 
لت�سليم قيمة تربعهم من زكاة املال االت�سال على الرقم املجاين 

.80014

بهدف االحتفاء بهم وت�سجيعهم ودعمهم يف يومهم 
الداعمات  االأُم��ه��ات  تكرمي  اإىل  باالإ�سافة  العاملّي، 

الأطفال هذه الفئة.
بهدف   ، ر���س��م  ل��وح��ات  ت��وزي��ع  الفعالّية  وت�سمنت 
اإتاحة الُفر�سة لهم للتعبري عن حبهم وتقديرهم 
اأياديهم من  جلهود اأمهاتهم، من خالل ما تبدعه 
ر�سماٍت طفولّية، تعك�س م�ساعر االأطفال ال�سادقة 
مَتّ  كما  جانبهم،  اإىل  يقفَنّ  اللواتي  اأمهاتهم  جتاه 
اأمهات جلهودهم الالحمدودة يف   10 تكرمي عدد 

دعم اأبنائهم.
لتقارب  املنا�سبتني  دمج  اإىل  العاّمة  االإدارة  و�سعت 

•• دبي-وام:

االأجانب  و���ُس��وؤون  لالإقامة  العاّمة  االإدارة  نّظمت 
واليوم  ل��الأم،  العاملي  باليوم  احتفاء  فعالّية  بُدبّي، 

العاملّي ملتالزمة داون.
وا�ستهدف املوؤ�س�سة 40 طفاًل من اأ�سحاب ُمتالزمة 
ظهر  ال��ل��وات��ي  البطالت  االأم��ه��ات  م��ن  و10  داون 
اأطفالهّن،  وت�سجيع  دع��م  يف  وت�سحياتهن  دوره��ّن 
وزارت  املوؤ�س�سة  نظمتها  فعالّية  خ��الل  من  وذل��ك 
من خاللها جمعّية االإمارات ملتالزمة داون املعنية 
امل�����س��اب��ني باملر�س،  ل��الأط��ف��ال  ب��ت��وف��ري اخل���دم���ات 

ب��غ��ّي��ة ت�سليط  ال���وث���ي���ق،  ت��اري��خ��ه��م��ا وارت��ب��اط��ه��م��ا 
اأ�سحاب  ال�سوء على جميع فئات املجتمع ال �سيما 
الداعم،  االأمهات  دور  الدور على  وت�س������ليط  الهمم 
واجُل���ه���ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ب��ذل��ن��ه��ا يف ���س��ب��ي��ل دعم 
وت�سجيع اأبنائهّن الذين يعانون من اإعاقاٍت حركّية 

اأو ذهنية.
والعاملية  املحلّية  املنا�سبات  يف  امل�ساركة  اأن  ي��ذك��ر 
وامل�سوؤوليات  اجل��ه��ود  م��ن  ج���زءاً  تعد  ال�����س��اأن،  ذات 
اإىل  ُدبّي من خاللها  اإقامة  املجتمعّية، التي ت�سعى 
تعزيز واقع جميع فئات املجتمع االإماراتّي مبختلف 

مكوناته وتنوعه الثقايّف.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ������س�����ارك 
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  يف  واال���س��ت�����س��ارات 
"اإ�سطنبول  لال�سرتاتيجيات  العاملي 
2023" الذي انعقد مبركز ال�سوؤون 
ال�سيا�سية  والدرا�سات  الدبلوما�سية 
بال�سراكة   )DIPAM( )دي���ب���ام( 
م����ع ج���ام���ع���ة اإ����س���ت���ي���ن���ي���ا واجل���ام���ع���ة 
العامة  ل��ل��خ��دم��ة  امل��ج��ري��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مب��دي��ن��ة اإ���س��ط��ن��ب��ول ال��رتك��ي��ة حتت 
�سعار: "النظام العاملي االأمني واالآفاق 

االأمنية اجلديدة".
ومثلت املركز يف املوؤمتر الذي ا�ستمر 
الزرعوين،  االأ���س��ت��اذة جن��الء  ي��وم��ني 
يف  املقيمة  غ��ري  الرئي�سية  ال��ب��اح��ث��ة 
اجلل�سة  يف  �ساركت  حيث  »ت��ري��ن��دز«، 
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة ب��امل��وؤمت��ر، وقدمت 

ع االأمن  ورقة عمل حتت عنوان "تو�سُّ
حلمها  ب��ني  لل�سني  العاملي  البحري 
ال��ك��ب��ري وال���ق���ي���ود ال���دول���ي���ة.. تطور 

اال�سرتاتيجيات الكربى".
ال�سني  ح��ل��م  اأن  ال���زرع���وين  وذك����رت 
جانًبا  مّثل  بحرية  ق��وة  ت�سبح  اأن  يف 
العاملي،  من���وه���ا  يف  ل��ل��ج��دل  م���ث���رًيا 

 35 يف  م��ي��ن��اًء   96 ه��ن��اك  اأن  مبينة 
�سركات  ت�����س��غ��ل��ه��ا  اأو  مت��ت��ل��ك��ه��ا  دول����ة 

�سينية.
اإط����ار  ويف  ال�������س���ني،  اأن  واأو����س���ح���ت 
حر�سها على االأمن البحري، عر�ست 
كما  البحري.  لالأمن  جماعية  اإدارة 
اأمنية بحرية؛  اأ�سهمت يف عدة جهود 

اإبان  ليبيني  م��واط��ن��ني  اإج���الء  منها 
الليبية،  الف�سائل  بني  امل�سلح  النزاع 
اليمن  ح����رب  يف  ال�����س��ف��ن  وم���راف���ق���ة 
االأ�سلحة  ون����ق����ل  ع���������دن(،  )خ���ل���ي���ج 
والتحقيقات  �سوريا،  من  الكيميائية 
البحث  وعمليات  الدولية،  البحرية 
)طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية(، 

وبع�س الق�سايا االأخرى.
بح�سور  امل��وؤمت��ر،  يف  الباحثة  وبينت 
وم�ساركة مئات اخلرباء واالأكادمييني، 
اأن ال�سني ال متتلك حتى االآن خربة 
جيدة يف مكافحة الن�ساطات البحرية 
للجماعات االإرهابية الكبرية العابرة 
فهًما  تقدم  لكنها  الوطنية،  للحدود 
خمتلًفا للقوات الدفاعية اخلارجية.

ال�سني  اأن  اإىل  ال���زرع���وين  واأ����س���ارت 
تبنت  ودول�������ي�������ة  اإق����ل����ي����م����ي����ة  ك�����ق�����وة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ح��ري��ة ل���ل���دف���اع عن 
البحار القريبة والبعيدة، مبا يالئم 
الدويل  النظام  يف  ومكانتها  موقعها 
االآن  ك��ربى، وهي  لتكون قوة بحرية 
اأكرب قوة بحرية اإقليمية يف اآ�سيا بعد 
وذكرت  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
اأن هذه اال�سرتاتيجية كان لها اأثرها 

البالغ على االأمن االإقليمي.

•• اأبوظبي –الفجر:

كرم �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير 
العام لبلدية مدينة اأبوظبي الفائزين 
بجائزة بلدية مدينة اأبوظبي الداخلية 
ال�سابعة  دورت��ه��ا  يف  )ارت��ق��اء(  للتميز 
ه���ذه  ت����اأت����ي  ح���ي���ث   ،2022 ل���ل���ع���ام 
القيادة  لتوجيهات  جت�سيداً  اجل��ائ��زة 
لروؤيتها وحر�سها  وامتثااًل  احلكيمة، 
ع���ل���ى حت��ف��ي��ز ال���ط���اق���ات االإب���داع���ي���ة 
للعاملني يف املوؤ�س�سات احلكومية عرب 
التميز �سمن  برنامج جلوائز  اإطالق 
حتت  املن�سوية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
كفاءة  رف��ع  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي،  حكومة 
االإنتاجية،  وزي����ادة  وحت�����س��ني  االأداء، 
واالرتقاء باخلدمات، واإيالء املتعاملني 
اخلدمات،  اأف�سل  تقدمي  يف  االأولوية 
ت�ساهم  التي  املمار�سات  اأح��دث  واتباع 
متطلباته  وحتقيق  املجتمع  اإ�سعاد  يف 

بيئة  و حت�سني  املعايري،  الأع��ل��ى  وف��ق��اً 
العمل الداخلية للعاملني.

اأقامته  ال��ذي  جاء ذلك خالل احلفل 
بقطاع  ممثلة  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
واإدارة  اال����س���رتات���ي���ج���ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
املوؤ�س�سي  ال��ت��م��ي��ز  اإدارة   – االأداء 
بجائزة  والفائزين  املتاأهيلن  لتكرمي 
ال�سعيد  على   .2022 للعام  ارت��ق��اء 
املهريي  �سيخة  ال�سيدة/  اأك���دت  ذات��ه 
التخطيط  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
جائزة  اأن  االأداء  واإدارة  اال�سرتاتيجي 
م�ستوى  رف���ع  اإىل  ت��ه��دف  )ارت����ق����اء( 
االأداء، وحت�سني اآليات العمل املوؤ�س�سية، 
وتهيئة موظفيها للم�ساركة الفعالة يف 
جوائز التميز املختلفة، وتطوير وبناء 
للو�سول  وتاأهيلهم  العاملني  ق��درات 
يف  وامل�ساهمة  امل��م��ار���س��ات،  اأف�سل  اإىل 
واجلودة  التميز  بثقافة  ال��وع��ي  ن�سر 
اأ�سا�سياً  م��ك��ون��اً  وجعلها  وال�سفافية 

يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م���ن خ����الل ب���ث روح 
واالإدارات  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  التناف�س 
تنتهج  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأ���س��اف��ت  ك��اف��ة. 
حتفيز  اإىل  تهدف  مدرو�سة  �سيا�سات 
موظفيها،  ل���دى  االإب���داع���ي  التفكري 
االبتكار،  ق��ي��م  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
قدراتهم  لتطوير  امل�ستمر  وال�����س��ع��ي 
وكفاءاتهم من اأجل امل�ساهمة الفعالة 

يف اإ�سعاد املتعاملني وخدمة املجتمع.
تواكب  "ارتقاء"  ج��ائ��زة  اأن  واأ����س���ارت 
اأحدث معايري التميز املحلية والعاملية 
اإح��داث نقلة نوعية  اإىل  والتي تهدف 
االإجنازات  واإب��راز  املوؤ�س�سي،  االأداء  يف 
لتعزيز املوقع الريادي لبلدية مدينة 
اجلائزة  ه���ذه  تعك�س  ك��م��ا  اأب��وظ��ب��ي، 
���س��ع��ي ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي نحو 
وتعزيز  بخدماتها،  امل�ستمر  االرت��ق��اء 
وتر�سيخ  موظفيها،  وك��ف��اءات  ق��درات 
من  املوؤ�س�سية  والقيم  التميز  ثقافة 

لتح�سني  ال��ت��ن��اف�����س،  روح  ب���ث  خ���الل 
االأداء،  م�ستوى  رف��ع  و  العمل  اآل��ي��ات 
وحت��ف��ي��ز امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ب���ذل املزيد 
التي  االإبداعية  واالأفكار  من اجلهود، 
املوقع  تعزيز  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من 
ال����ري����ادي ل��ل��ب��ل��دي��ة ك��م��وؤ���س�����س��ة تقدم 
وت�ساهم  املجتمع،  اإىل  خدمات مميزة 
يف تر�سيخ قيم ج��ودة احلياة .  �سمن 
املهند�س  ���س��ع��ادة  ح�سد  ذات���ه  االإط����ار 
ع���ي�������س���ى م�����ب�����ارك امل������زروع������ي امل���دي���ر 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
"ارتقاء" عن  جائزة  البلدية  واأ�سول 
كما  املتميز(،  التنفيذي  )امل��دي��ر  فئة 
واأ�سول  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  ن���ال 
ال��ب��ل��دي��ة ج��ائ��زة )ف��ئ��ة اأف�����س��ل قطاع 
احلكومي(،  التميز  ملنظومة  مطبق 
وح�����س��ل ال��ق��ط��اع ن��ف�����س��ه ع��ل��ى جائزة 
اإدارة مطبقة  )اأف�سل  لفئة  "ارتقاء" 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي متمثلة  مل��ن��ظ��وم��ة 

باإدارة اأ�سول البنية التحتية(. وح�سد 
قطاع خدمات الدعم وامل�ساندة جائزة 
)فئة اأف�سل قطاع اإلكرتوين – داعم(، 
وح�سل قطاع االأرا�سي والعقارات على 
اإلكرتوين  قطاع  اأف�سل  )فئة  جائزة 
اإدارة اخلدمات  – خدمي(. وح�سدت 
)فئة  ج��ائ��زة  واالت�����س��ال  االإلكرتونية 
– داعمة(،  اإل��ك��رتون��ي��ة  اإدارة  اأف�����س��ل 
على  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة  وح�سلت 
اإلكرتونية  اإدارة  )اأف�سل  فئة  جائزة 
– خدمية(، وح�سلت خدمة )اعتماد 
م����واد ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة( ع��ل��ى جائزة 

للمتعاملني(.  )اأف�سل خدمة مقدمة 
املهند�س  ف��از  االأف����راد  ج��وائ��ز  و�سمن 
اأح���م���د حم��ف��وظ ب��اع��ب��ي��د م���ن قطاع 
املوظف  )فئة  بجائزة  التحتية  البنية 
املتميز يف جم��ال االإ���س��راف االإداري - 
املهند�س حمد  وفاز  االإدارات(،  م��دراء 
البنية  ق��ط��اع  م���ن  ع��ب��د اهلل  حم�����س��ن 
التحتية بجائزة )فئة املوظف املتميز 
روؤ�ساء   - االإداري  االإ���س��راف  يف جم��ال 
الرميثي  يحيى  �سيف  وفاز  االأق�سام(، 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
البلدية  واالت�سال من قطاع خدمات 

بجائزة )فئة املوظف املتميز يف جمال 
اإ���س��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني – اإ�����س����رايف(، كما 
ف���از امل��وظ��ف را���س��د ج��ا���س��م احلمادي 
ال��دع��م وامل�ساندة  م��ن ق��ط��اع خ��دم��ات 
بجائزة )فئة املوظف املتميز يف جمال 
الدعم االإداري(، وفازت عائ�سة يو�سف 
العام  امل��دي��ر  ���س��ع��اة  ال��ع��ل��ي م��ن مكتب 
بجائزة )فئة املوظف املتميز يف جمال 
وفازت  املكتبية(،  االإداري����ة  ال��وظ��ائ��ف 
ف��اط��م��ة را����س���د ال�����س��ع��دي م���ن قطاع 
البنية التحتية بجائزة ) فئة املوظف 
املتميز يف املجال التخ�س�سي(، وفازت 

اإميان �سعيد العامري من قطاع البنية 
التحتية بجائزة )فئة املوظف املتميز 
يف امل���ج���ال ال��ت��ق��ن��ي- ال��ف��ن��ي(، وف���ازت 
من  الكتبي  �سعيد  �سالمة  املهند�سة 
)فئة  بجائزة  التحتية  البنية  ق��ط��اع 
امليداين  امل���ج���ال  يف  امل��ت��م��ي��ز  امل���وظ���ف 
)املهند�س املتميز(، وفاز املوظف هالل 
اأح��م��د امل��ن�����س��وري م��ن ق��ط��اع عمليات 
ب��ف��ئ��ة ) املوظف  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ات 
�سامل  العنود  املتميز(، وفازت  اجلديد 
التحتية  البنية  ق��ط��اع  م��ن  احل��م��ادي 

بجائزة ) فئة املوظف املبتكر(.

•• الالذقية -وام: 

ال�سهم  "الفار�س  ع��م��ل��ي��ة  اأك���م���ل���ت 
العمليات  ق��ي��ادة  اأطلقتها  التي   "2
اأم�س  ال���دف���اع،  وزارة  يف  امل�����س��رتك��ة 
اخل���م�������س���ني م����ن ال���ع���ط���اء وال���دع���م 
العربية  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  امل���ت���وا����س���ل 
ال��ذي وقع  ال��زل��زال  ال�سورية ج��راء 
ت�سيري  خاللها  ومت  املا�سي،  ال�سهر 
171 طائرة حمملة باملواد الغذائية 
وامل�ستلزمات  واالأدوي������ة  االأ���س��ا���س��ي��ة 

الطبية بوزن بلغ 6510 اأطنان.
فمع وقوع زلزال 6 فرباير ، حترك 
ف��ري��ق االإم�������ارات ل��ل��ب��ح��ث واالإن���ق���اذ 
للبحث عن ناجني حتت ركام االأبنية 
امل��ت�����س��اق��ط��ة، ب���ع���ده���ا اأه�������دت دول����ة 
واالإنقاذ  ال��ب��ح��ث  م��ع��دات  االإم�����ارات 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ع��م��ل��ي��ات االإن����ق����اذ 
كما  ال�سوري،  املدين  الدفاع  ل�سالح 
مديرية  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  ت���دري���ب  مت 
الدفاع املدين يف الالذقية وموؤ�س�سة 
فرق  لت�سكيل  الع�سكرية  االإن�ساءات 
على  اح��رتايف  ب�سكل  �سغرية مدربة 
اأحدث التجهيزات واملعدات اخلا�سة 
الأرقى  واملطابقة  واالإن��ق��اذ  بالبحث 
للهالل  وك�����ان  ال���دول���ي���ة.  امل���ع���اي���ري 
االأح���م���ر االم����ارات����ي ال�����دور االأك����رب 
يف ت���وزي���ع ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة على 
االحتياجات  وت���وف���ري  امل��ت�����س��رري��ن 
امل�ست�سفيات  ودع���م  ل��ه��م  االأ���س��ا���س��ي��ة 
ب���االأدوي���ة ع���الوة على اإق��ام��ة خميم 
اإي��������واء م����وؤق����ت ل��ل��م��ت�����س��رري��ن من 

الزلزال ي�سم خم�سني خيمة، يت�سع 
لثالثمائة �سخ�س وجمهزا باالأ�سرة 
واالأغطية واالإنارة بالطاقة ال�سم�سية 
وطرود غذائية وذلك لتاأمني االإيواء 
الالزم للمنكوبني واملت�سررين جراء 
����س���وري���ا. وق����ال حممد  ال����زل����زال يف 
ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س وف���د ه��ي��ئ��ة الهالل 
اإنه مع  االأحمر االإماراتي يف �سوريا، 
اإدارة الكوارث  وقوع الزلزال ر�سدت 
واالأزمات يف "الهالل" نداء ا�ستغاثة 
من الهالل االأحمر العربي ال�سوري 
لفرق الهالل الدويل، وبداأ "العطاء 
فرباير   6 ت��اري��خ  م��ن��ذ  االإماراتي" 
ع��رب و���س��ع خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لتلبية 
الدعم  وت���ق���دمي  ال�������س���وري  ال����ن����داء 
ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي ال���ك���ام���ل، م���ع اإط����الق 

���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
 2 ال�����س��ه��م  ال��ف��ار���س  ل��ع��م��ل��ي��ة  اهلل"، 
امل�سرتكة.  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ي���ادة  حت���ت 
لوكالة  ت�سريح  يف  الكعبي  واأ���س��اف 
وقوع  بعد  اأنه  اأنباء االإمارات "وام"، 
امليدانية  ال���ف���رق  ه���رع���ت  ال����زل����زال 
للهالل االأحمر االإماراتي يف التوجه 
اأجل  و�سوريا من  تركيا  كل من  اإىل 
واملعنوي  ال��ن��ف�����س��ي  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
ملت�سرري الزلزال، كما ت�سيري ج�سر 
الغذائية  امل�����س��اع��دات  ج��وي الإر���س��ال 
�سوريا،  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����س��ت��ل��زم��ات 
من  وف�����د  اأول  و�����س����ول  اإىل  الف���ت���ا 
 15 ي��وم  االإم��ارات��ي  الهالل االأحمر 

فرباير اإىل اأر�س امليدان.

-القطاع ال�صحي...
اإىل  "الهالل"  ف����رق  و����س���ول  وم����ع 
امل���ن���اط���ق امل���ت�������س���ررة، اج��ت��م��ع��ت مع 
ل���و����س���ع خطط  ال���������س����وري  ن����ظ����ريه 
م��ن اأج���ل اال���س��ت��ج��اب��ة االأول���ي���ة عرب 
وتقدمي  املت�سررين  وتقييم  ح�سر 
الطبي،  ل��ل��ق��ط��اع  امل�����س��ت��م��ر  ال���دع���م 
امل�ساحب  ال��ط��ب��ي  ال��وف��د  �سلم  ك��م��ا 
م�ستلزمات  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ل��وف��د 
ال�سحة  ل����������وزارة  واأدوي�����������ة  ط���ب���ي���ة 
االإمارات  دول��ة  اأه��دت  كما  ال�سورية، 
 10 ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
باأحدث  جم��ه��زة  اإ����س���ع���اف  ����س���ي���ارات 
اخلدمات  لتعزيز  التقنية  االأج��ه��زة 
عن  ف�����س��اًل  للمت�سررين،  امل��ق��دم��ة 

تقدمي امل�ستلزمات الطبية لعدٍد من 
التوليد  م�سفى  منها  امل�ست�سفيات 

واالأطفال يف الالذقية.

-املبادرات التعليمية ..
5 م��ار���س اجل���اري، ب���داأت العودة  يف 
ال�سورية رغم  املدار�س  اإىل  تدريجياً 
اأن اأغلبها ي�ستخدم كمراكز لالإيواء، 
توزيع  "الهالل" يف  ف���رق  و���س��رع��ت 
اأكرث من 10 اآالف حقيبة مدر�سية 
حمافظات  ع����دة  ع��ل��ى  وق��رط��ا���س��ي��ة 
���س��وري��ة يف اإط������ار ج���ه���ود االإم������ارات 
املتوا�سلة  واالإغ���اث���ي���ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
للتخفيف عن معاناة االأ�سر املت�سررة 
وال����وق����وف اإىل ج��ان��ب االأ����س���ق���اء يف 

ظروفهم الراهنة.

االأحمر  ال���ه���الل  ف���ري���ق  اأق�������ام  ك��م��ا 
"خيمة درا�سية"، وحولها  االإماراتي 
تعليم  ب���ه���دف  درا�����س����ي  ف�����س��ل  اإىل 
االأط��ف��ال امل��ت��واج��دي��ن داخ���ل املخيم 
الفريق  اأقامه  الذي  املوؤقت  امليداين 
"في�س"  مبنطقة  للهالل  امل��ي��داين 

يف مدينة جبلة ال�سورية.
ميناء  اإىل  و���س��ل��ت  م��ار���س   12 ويف 
الالذقية �سفينة م�ساعدات اإماراتية 
طرد   37500" ط���ن  األ����ف  حت��م��ل 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ���س��ريت��ه��ا  غذائي" 
"الفار�س  ع��م��ل��ي��ة  ���س��م��ن  االأح����م����ر 
للم�ساعدات  ام���ت���دادا   ،"2 ال�����س��ه��م 
االإماراتية امل�ستمرة ، وتعد ال�سفينة 
دفعة  ت�سل  م�����س��اع��دات  كمية  اأك���رب 
املناطق  على  توزيعها  وي��ت��م  واح���دة 

الهالل  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��ت�����س��ررة 
االأحمر ال�سوري.

- املري الرم�صاين ..
زايد  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  وك��ان 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر 
 20 بتخ�سي�س  وج���ه  االإم����ارات����ي، 
مليون درهم لتنفيذ برامج رم�سان 
�سهر رم�سان  �سوريا، ومع حلول  يف 
تنفيذ  "الهالل" يف  ب���داأت  ال��ك��رمي؛ 
م����ب����ادرات رم�����س��ان��ي��ة ت�����س��ت��ه��دف ما 
العائالت  األف من   160 يقرب من 
���س��واء امل��ت�����س��ررة ج����راء ال���زل���زال اأو 

غريها يف عدة مناطق يف �سوريا.
امل��ي��دان��ي��ة توزيع  ال���ف���رق  وت���وا����س���ل 

املري  م���ن  غ���ذائ���ي���ة  ���س��ل��ة   5000
ال�سورية،  العائالت  الرم�ساين علي 
وتنفيذ خيام رم�سانية يف 5 مناطق، 
وتوزيع 75 األف وجبة اإفطار �سائم 
، وجت��ه��ي��ز م��ا ي��ق��رب م��ن 10 اآالف 
برنامج  ع��ل��ى  ع����الوة   ، ع��ي��د  ك�����س��وة 
ي�ستهدف  ال�������ذي  ال���ف���ط���ر  ل����زك����اة 

عائلة.  5000
وع����ل����ى ن����ه����ج ال�����ق�����ي�����ادة ال���ر����س���ي���دة 
الهمم  ذوي  مب���ل���ف  واه���ت���م���ام���ه���ا 
واالحتياجات اخلا�سة، نظم الفريق 
عملية  "الهالل" �سمن  ل���  امل��ي��داين 
مبادرة   ،"  2 ال�����س��ه��م  "الفار�س 
من  الفئة  ه��ذه  ا�ستهدفت  اإن�سانية 
توزيع  �سملت  ال�����س��وري��ني؛  االأ���س��ق��اء 
الغذائية يف عدد  واملكمالت  االأدوي��ة 
اإىل  اإ�سافة  ال�سن"،  "كبار  دور  م��ن 
توزيع عدد من الكرا�سي الكهربائية 
ممن  الهمم"  "ذوي  على  املتحركة 
عوائلهم  وفقدوا  منازلهم  ت�سدعت 

جراء الزلزال يف الالذقية.
"الفار�س  عملية  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
اأح�����د ����س���ور دعم  2" ت��ع��د  ال�����س��ه��م 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  االأ����س���ق���اء 
الرتكية،  واجل��م��ه��وري��ة  ال�����س��وري��ة 
ووزارة  امل�سلحة  ال��ق��وات  مب�����س��ارك��ة 
الداخلية ووزارة اخلارجية والتعاون 
زايد  بن  خليفة  و"موؤ�س�سة  ال��دويل 
االإن�سانية"  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
و"موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
واالإن�سانية"  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 

والهالل االأحمر االإماراتي.

»�لفار�س �ل�صهم 2«.. 50 يومًا من �لعطاء الإغاثة مت�صرري زلز�ل �صوريا

�لعلماء �ل�صيوف: و�حة �لكر�مة 
رمز للفد�ء و�ل�صالم

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�ساد اأ�سحاب الف�سيلة العلماء �سيوف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
والوطنية  االإن�سانية  وامل��ع��اين  بالقيم  اأبوظبي  يف  الكرامة  ل��واح��ة  زيارتهم  خ��الل  اهلل"  "حفظه 
التي تر�سخها واحة الكرامة يف نفو�س االأجيال بتمجيدها وتخليدها الأ�سماء ال�سهداء الذين �سحوا 
باأرواحهم يف �سبيل الدفاع عن الوطن ومكت�سباته والأن تظل رايته خفاقة عالية رمزا للعدل وال�سالم.

واطلع الوفد خالل الزيارة على مرافق الواحة ومكوناتها وا�ستمع ل�سرح مف�سل عن مدلوالتها التي 
ب�سجاعتهم  والتذكري  ال�سهداء  الأولئك  الوفاء  يف  املتمثلة  االإم��ارات��ي  لل�سعب  االأ�سيلة  القيم  تعك�س 

ووطنيتهم ليكونوا نربا�ساً تتذكره االأجيال القادمة.

جنالء الزرعوين ت�صتعر�ض تو�صع الأمن البحري العاملي لل�صني.. بني حلمها الكبري والقيود الدولية

مركز تريندز ي�صارك يف �ملوؤمتر �لعاملي لال�صر�تيجيات 2023 يف �إ�صطنبول

بلدية مدينة �أبوظبي تكرم �لفائزين بجائزة »�رتقاء« 2022

•• اأبوظبي-الفجر:

األقى اأ�سحاب الف�سيلة العلماء �سيوف �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه 
امل�ساجد  وال���درو����س يف  امل��ح��ا���س��رات  ع���ددا م��ن  اهلل - 
التابعة  الرقمية  التوا�سل  من�سات  وع��رب  واملجال�س 
التي  واالأوق����اف  االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  للهيئة 
تنظم هذا الربنامج الرم�ساين لل�سيوف تناولوا فيها 
احلديث وبلغات �ستى حتقق اال�ستفادة لكل اجلاليات 
�سهر  ا�ستغالل  �سرورة  على  )عربي،اجنليزي،اوردو( 

رم�سان بالطاعات لنيل رحمة اهلل ور�سوانه.
االأ�سرة  دور  تفعيل  ���س��رورة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��اء  اأك���د  وق���د 
اأفرادها،  نفو�س  يف  ال�سيام  فري�سة  مكانة  تعزيز  يف 
وتهيئة البيئة املثالية التي حتفز على ا�ستغالل الوقت 

يف العبادة وذلك ملا لل�سيام من اأثر اإيجابي يف تهذيب 
النفو�س واالأخالق، م�سيدين بجهود الدولة وحر�سها 
وح�ساريا  وثقافيا  علميا  حمفال  رم�سان  جعل  على 
تظهر عظمة  التي  الفعاليات  العديد من  اإقامة  عرب 
التي تهتم  االإ�سالمي وجمال تعاليمه  و�سماحة ديننا 
واالرتقاء  ال��ن��ا���س  ب��ني  االج��ت��م��اع��ي  الن�سيج  بتقوية 

باالإن�سان فكريا واأخالقيا و�سحيا.
رم�سان  �سهر  دخ���ول  نعمة  ع��ن  العلماء  حت��دث  وق��د 
امل��ب��ارك وم��ظ��اه��ره��ا، وف�����س��ل ال�����س��ي��ام وال��ق��ي��ام فيه، 
مب�سرين ما اأعده اهلل تعاىل لل�سائمني يف رم�سان من 
الثواب اجلزيل والنعيم املقيم، داعني اإىل اغتنام �سهر 
الكرمي،  القراآن  ق��راءة  يف  واالجتهاد  بالقيام  رم�سان 
واالعتكاف، وحتري ليلة القدر، واالجتهاد يف الدعاء 

واالإنفاق والرب واجلود باخلري.

�لعلماء �ل�صيوف: يوؤكدون على دور 
�الأ�صرة يف �غتنام نفحات رم�صان
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•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
مبادرة  الثالثة من  املرحلة  املجتمع 
 - اإي��ج��اب��ي��ة  ���س��ح��ي��ة  ع��م��ل  "بيئة 
جهات  متكني  ب��ه��دف   "Check
املوظفني  �سحة  تعزيز  م��ن  العمل 
ع�����ن ط����ري����ق اإك�������س���اب���ه���م امل�����ه�����ارات 
واملعلومات الالزمة لرت�سيخ العادات 
ال�سحية، وت�سجيعهم لتبني اأمناط 
احلياة ال�سحية، باالإ�سافة اإىل خلق 
وي�ستهدف  ل��ل�����س��ح��ة.  داع��م��ة  ب��ي��ئ��ة 
ال�����ربن�����ام�����ج اجل�����ه�����ات االحت�����ادي�����ة 
واملحلية يف دبي واالإمارات ال�سمالية 
وي���اأت���ي يف اإط�����ار ت��وج��ه��ات ال�����وزارة 

وتوافقاً مع اال�سرتاتيجية الوطنية 
جلودة احلياة2031.

التوازن  لتحقيق  الربنامج  ويهدف 
النف�سية  وال�������س���ح���ة  ال���ع���م���ل  ب����ني 
الت�سجيع  ط���ري���ق  ع���ن  وال���ب���دن���ي���ة، 
الإجراء الفحو�سات الطبية الدورية 
للتاأكد من حالتهم ال�سحية توفري 
�سحية  تثقيفية  وخ���دم���ات  م����وارد 
وح���ق���ائ���ب اإل���ك���رتون���ي���ة، ت�����س��ه��م يف 
امل�ستوى  ورفع  العمل،  بيئة  حت�سني 
الرتكيز  املوظفني مع  ال�سحي بني 
على تعزيز اأمناط احلياة ال�سحية، 
والن�ساط  ال�����س��ح��ي،  ال���غ���ذاء  م��ث��ل 
ال�سمنة  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة  ال�����ب�����دين، 
ي�ساعد  ك��م��ا  امل��زم��ن��ة،  واالأم����را�����س 

الربنامج يف م�ساعدة املوظفني على 
ال�سعور بالتقدير وحت�سني االأداء.

ال�صحية  ال����ربام����ج  اإدارة 
الوقائية

اأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�����س��ني عبد 
الرحمن الرند وكيل الوزارة امل�ساعد 
اإطالق  اأن  العامة،  ال�سحة  لقطاع 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن امل���ب���ادرة، جاء 
االإيجابية  النتائج  وتر�سيخ  لتعزيز 
اإطار  يف  والثانية،  االأوىل  للمرحلة 
ا�سرتاتيجية الوزارة باإدارة الربامج 
واملجتمعية  ال���وق���ائ���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
على  ال�سحية  احلياة  ج��ودة  لتعزيز 
اأ�سهمت  ح��ي��ث  ال����دول����ة،  م�����س��ت��وى 

برفع الوعي لدى املوظفني باأهمية 
اتباع منط احلياة ال�سحية. لتعزيز 
على  وت�سجيعهم  الوظيفي  منوهم 

حتقيق اأهدافهم املهنية.
اإىل  ال��رن��د؛  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار �سعادة 
حر�س الوزارة على حتديث وتطوير 
ب����راجم����ه����ا ال���ت���وع���وي���ة ل���الرت���ق���اء 
واإر�ساء  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  مب�ستوى 
جمتمع مهني وقائي وملتزم �سحياً، 
ال�سلوك  وت��ع��زي��ز  دع���م  خ���الل  م���ن 
اليومي وفق اأمناط احلياة ال�سحية، 
احلكومي  ال���ت���وج���ه  ت���خ���دم  وال���ت���ي 
لتحقيق ال�سعادة واالإيجابية يف بيئة 
اإيجابي على  اأث��ر  لها من  ملا  العمل، 
ووقايتهم  واملوظفني  املوؤ�س�سة  اأداء 

كال�سكري،  امل��زم��ن��ة  االأم���را����س  م��ن 
واالكتئاب.  وال�سمنة،  الدم،  و�سغط 
بتوفري االأماكن اخلا�سة باالأن�سطة 
العمل، والت�سجيع  البدنية يف مكان 
عن  والتوقف  ال�سحي،  الغذاء  على 
�سغوطات  وم���واج���ه���ة  ال���ت���دخ���ني، 

العمل.

دليل اإر�صادي
اإدارة  مدير  خمي�س  نوف  واأو�سحت 
تعزيز ال�سحة بالوزارة اأن الربنامج 
اإر���س��ادي مب�سط ميكن  ي��ق��دم دل��ي��ل 
وتنفيذ  تخطيط  من  العمل  جهات 
اأن�سطة وبرامج توعوية للموظفني، 
عملية  خ����ط����وات  ال���دل���ي���ل  وي����وف����ر 

باالإ�سافة  �سحية،  مل��ب��ادرات  واأف��ك��ار 
اإىل املوارد الالزمة للتطبيق، والتي 
هذه  تنفيذ  م��ن  العمل  جهة  متكن 
م�ستمر،  ب�سكل  التوعوية  االأن�سطة 
بهدف ت�سجع على االأمناط احلياتية 
ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ح��د م����ن االأم����را�����س 
امل���زم���ن���ة، مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى زي����ادة 
اإنتاجية املوظفني وحت�سني م�ستوى 
ال��ط��اق��ة وال��رتك��ي��ز، وحت�����س��ني ر�سا 

املوظفني عن العمل وتقليل غيابهم 
وتوفري نفقات العالج. 

املوظفني  اأن  خمي�س  نوف  واأ�سافت 
يف  وقتهم  من  كبرًيا  ق��دًرا  يق�سون 
امل��ك��ات��ب، وم��ن ال�����س��روري اأن نخلق 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اإي��ج��اب��ي��ة وداع���م���ة تعزز 
ولذلك  حياتهم"،  وج��ودة  �سحتهم 
ف��اإن ه��ذه امل��ب��ادرة هي خطوة مهمة 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق ه���ذا ال���ه���دف، ونحن 

احلكومية  اجل��ه��ات  ج��م��ي��ع  ن�سجع 
ع���ل���ى امل�������س���ارك���ة يف ه�����ذه امل����ب����ادرة 

ال�سحية.
"بيئة عمل �سحية  اأن مبادرة  يذكر 
املرحلتني  خ��الل  جنحت  اإيجابية" 
 25 ا�ستهداف  يف  والثانية  االأوىل 
يف  وحملية  احت��ادي��ة  حكومية  جهة 
ال��دول��ة، وب��ل��غ ع��دد امل�����س��ارك��ني نحو 

موظفاً.    2500

•• دبي-الفجر: 

ع����ق����د م����ق����ر امل������ربجم������ني اأح������د 
الوطني  ال����ربن����ام����ج  م������ب������ادرات 
�سركة  مع  بالتعاون  للمربجمني، 
ور�سة  العاملية،  "مايكرو�سوفت" 
ال�سغار"  م��اي��ن��ك��راف��ت  "مبتكرو 
االأوىل من نوعها لتعليم وتاأ�سي�س 
برجمة  اآل�����ي�����ات  ع���ل���ى  ال�������س���غ���ار 
األعاب  يف  املتمثلة  "ماينكرافت"، 
الفيديو التي تتيح لالعبني ببناء 
االفرتا�سية  ال��ع��وامل  وا�ستك�ساف 
مع  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  واآل��ي��ات 
اال�ستدامة  مفاهيم  على  الرتكيز 

واملمار�سات البيئية ال�سحيحة.
واأك��������د ����س���ق���ر ب����ن غ����ال����ب امل���دي���ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي مل����ك����ت����ب ال������ذك������اء 
الرقمي  واالقت�ساد  اال�سطناعي 
بعد  ع�����ن  ال����ع����م����ل  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
اأن  يف ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم����������ارات، 
جهود  �سمن  ج��اءت  العمل  ور���س��ة 
االأطفال  ق���درات  لبناء  ال��ربن��ام��ج 

يف جم���االت ال��ربجم��ة، مب��ا يدعم 
متطور  م�ستقبل  ب��ب��ن��اء  اأه���داف���ه 
ويعك�س  التكنولوجيا،  على  قائم 
مفاهيم  غ����ر�����س  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه 
اجلديدة،  االأج��ي��ال  يف  اال�ستدامة 
دولة  حكومة  لتوجهات  جت�سيداً 

االإمارات يف عام اال�ستدامة.

وق���ال ب��ن غ��ال��ب اإن ال��ور���س��ة التي 
وفيليب  ب���راي���ن���ت  اأ����س���ل���ي  ق��دم��ه��ا 
����س���رك���ة  يف  اخل��������ب��������ريان  راي������������د 
على  رك�����زت  "مايكرو�سوفت"، 
باأ�سا�سيات  االأط������ف������ال  مت���ك���ني 
اال�ستدامة،  وم���ب���ادئ  ال���ربجم���ة 
الذكاء  ب��اأه��م��ي��ة  وع��ي��ه��م  وت��ع��زي��ز 

الكربى  وال��ف��ر���س  اال���س��ط��ن��اع��ي 
التي �سيوفرها يف امل�ستقبل.

توا�سلت  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  وه��دف��ت 
على مدى يومني مب�ساركة طالب 
 12 – م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 10 
ا�ستخدام  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  اإىل  ع����ام����اً، 
لتعلم  ك��م��ن�����س��ة  "ماينكرافت" 

الربجمة، والتعرف على اأ�سا�سيات 
الذكاء اال�سطناعي يف هذه اللعبة 
ب��رجم��ي��ة، ودمج  امل��ك��ون��ة م��ن كتل 
بتقنيات  امل�����س��ت��دام��ة  امل���م���ار����س���ات 
اال������س�����ط�����ن�����اع�����ي حلل  ال��������ذك��������اء 

التحديات.
مفاهيم  ع���ل���ى  ال���ور����س���ة  ورك�������زت 

املمار�سات  وت��ع��زي��ز  اال����س���ت���دام���ة 
ال�سديقة للبيئة يف خمتلف جوانب 
احلياة، التي ت�سمل احلياة الربية، 
النفايات،  وتقليل  امل��ي��اه،  وج����ودة 
الطبيعية،  امل���وارد  على  واحل��ف��اظ 
وح���م���اي���ة امل���ح���ي���ط���ات وال���ب���ح���ار، 
ال��ت��ي يوفرها  امل��ب��ت��ك��رة  واحل���ل���ول 

لتحديات  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اال�����س����ت����دام����ة، وت����ن����اول����ت اآل����ي����ات 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  ا���س��ت��خ��دام 
باال�ستفادة  ال�سخمة  وال��ب��ي��ان��ات 

من "ماينكرافت".
اجلوانب  اإىل  ال��ور���س��ة  وت��ط��رق��ت 
امل���������س����رتك����ة ب������ني اال�����س����ت����دام����ة 

امل�ساركني  وعرفت  والتكنولوجيا، 
بتقنيات الذكاء اال�سطناعي وتعلم 
ا�ستخدام مهاراتهم  االآلة، وكيفية 
العامل،  اإيجابي يف  اأث��ر  اإح��داث  يف 
لتعزيز  حت��دي��ات  تنظيم  و�سهدت 
اإي���ج���اد  ت��ن��اف�����س��ي��ة امل�������س���ارك���ني يف 
احللول القائمة على التكنولوجيا 

الرقمية.
دولة  حكومة  اأن  بالذكر،  اجلدير 
االإم��ارات اأطلقت مقر املربجمني، 
�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  جت�������س���ي���داً 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
يعيد  حت����ويل  م�������س���روع  يف  اهلل"، 
�سياغة وتعزيز مفهوم جمتمعات 
الوطني  امل�ستويني  على  الربجمة 
اأف�سل  خ���ل���ق  ب���ه���دف  وال����ع����امل����ي، 
جمتمع برجمي يف املنطقة، ورفع 
واإي�سال  الربجمي  املجتمع  كفاءة 
الفر�س  الأف���������س����ل  امل�����ربجم�����ني 

املحلية.

••راأ�س اخليمة-وام: 

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
 ، راأ�س اخليمة  القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
اأم�س االأول، جموع  يف جمل�س ال�سيافة بخزام م�ساء 

املهنئني بحلول �سهر رم�سان املبارك.
وتقبل �سموه التهاين بهذه املنا�سبة من �سعادة ال�سيخ 
اآل خليفة �سفري  خالد بن عبداهلل بن علي بن حمد 
امل�����س��وؤول��ني ومديري  وك��ب��ار  ال��دول��ة  ل��دى  البحرين 
ال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة واالحت�����ادي�����ة، ورج������ال االأع����م����ال، 
واملواطنني الذين قدموا لتهنئة �سموه بحلول ال�سهر 

الف�سيل.
وتقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل اأن يعيد هذه 
املنا�سبة املباركة على �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
اإخوانهم  ، وعلى  راأ���س اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�س 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�������ارات، مبوفور 
واالأمتني  االإم����ارات  �سعب  وعلى  والعافية،  ال�سحة 

العربية واالإ�سالمية باليمن واخلري والربكات.
ح�سر اال�ستقبال، ال�سيخ حممد بن �سقر القا�سمي، 
رئي�س  القا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  بن  اأحمد  وال�سيخ 
دائرة اخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة، وال�سيخ خالد 
جمل�س  رئي�س  نائب  القا�سمي،  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن 
اخليمة،  راأ����س  يف  والتطوير  اال�ستثمار  مكتب  اإدارة 

وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن معهد االبتكار التكنولوجي، اأحد مراكز البحث العلمي الرائدة عاملياً 
يف  املتطورة  التكنولوجيا  اأب��ح��اث  جمل�س  ل��دى  التطبيقي  البحث  وذراع 
اأبوظبي، اأم�س عن عقد �سراكة بني مركز بحوث الذكاء اال�سطناعي والعلوم 
الرقمية التابع له وبني جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي، وذلك 
لت�سريع ودعم روؤية اأبوظبي املتمثلة يف التحول اإىل مدينة ذكية وم�ستدامة 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ايل  يف  قدراتها  تعزيز  عرب   2030 ع��ام  بحلول 

واالأمن ال�سيرباين.
من  ع��دد  اإر���س��اد  على  ال�سراكة  مبوجب  امل��رك��ز  علماء  م��ن  فريق  و�سيعمل 

االأ�ساتذة امل�ساعدين وزمالء ما بعد الدكتوراه وطالب الدكتوراة وطالب 
الدرا�سات العليا على مدى ثالث �سنوات وتدريبهم على تطوير برجميات 
املدن  وتطبيقات  ال�سيرباين  االأم���ن  جم��ال  يف  متقدمة  ا�سطناعي  ذك��اء 
الذكية. وي�سمل الفريق الربوفي�سور مروان ديباه، كبري الباحثني يف معهد 
التنفيذي  وامل�سوؤول  عوين  با�سم  د.  االأول  والباحث  التكنولوجي،  االبتكار 
من  نخبة  عن  ف�ساًل  كورديرو  لوكا�س  والربوفي�سور  لي�ستابل  تيريي  د. 

االأ�ساتذة من جامعة حممد بن زايد.
و�سرتكز املبادرة البحثية امل�سرتكة على تعزيز حماية العديد من االأنظمة 
واملت�سلة،  ال��ذك��ي��ة  امل��ب��اين  ت�سمل  وال��ت��ي  للتهديد،  وامل��ع��ر���س��ة  احل�سا�سة 
الذاتية،  االأنظمة  عن  ف�ساًل  اخلام�س،  اجليل  بعد  ما  التوا�سل  و�سبكات 

والتي �ستكون جزءاً اأ�سا�سياً من املدن الذكية امل�ستدامة.
"�سيعمل  قائاًل:  ديباه،  م��روان  الربوفي�سور  �سّرح  ال�سراكة  على  وتعليقاً 
تقدمي  على  ال�سيرباين  واالأم��ن  اال�سطناعي  الذكاء  بني  التكامل  تعزيز 
ف��وائ��د ع��دي��دة. وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، فما ت��زال هنالك حت��دي��ات كبرية 
ال�ستخدام الذكاء اال�سطناعي يف دعم االأمن ال�سيرباين يف الوقت الفعلي 
لتطبيقات املدن الذكية، حيث �ستحتاج منظومة كهذه اإىل قدرات حا�سوبية 
�سخمة، وجمموعات من البيانات املتقدمة يف خمتلف املجاالت، ف�ساًل عن 
ال�سارة ومنع حماوالت االخرتاق.  التعرف على الربجميات  القدرة على 
على  اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  زاي���د  ب��ن  حممد  جامعة  م��ع  �سراكتنا  �ستعمل 
متكيننا من التعامل مع تلك التحديات ودرا�سة ق�سايا االأمن ال�سيرباين 

الذكاء  ب��رجم��ي��ات  ب��ا���س��ت��خ��دام  للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ح��ل��ول  واق����رتاح  النا�سئة 
اال�سطناعي امل�ستقبلية."

ومن جانبه �سّرح الربوفي�سور حم�سن جيزاين، اأ�ستاذ يف ق�سم تعلم االآلة 
مع  �سراكتنا  "�ستعمل  اال�سطناعي:  للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة  لدى 
معهد االبتكار التكنولوجي على تعزيز الروابط بني املوؤ�س�سات البحثية يف 
اأبوظبي، ونحن على ثقة باأن جهودنا اجلماعية �ست�سهم يف االرتقاء مبكانة 
ال��رائ��دة يف جم��ال البحث  ال���دول  ك��اأح��د  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
والتطوير واالبتكار يف املنطقة وخارجها. ونتطلع اأي�ساً اإىل عقد �سراكات 
م�ستقبلية مع معهد االبتكار يف جماالت بحثية اأخرى تتجاوز نطاق عملنا 

احلايل."

لدفع جهود حتويل اأبوظبي اإىل مدينة ذكية

معهد �البتكار �لتكنولوجي يعقد �صر�كة مع جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ال�صطناعي 

حاكم ر�أ�س �خليمة يو��صل ��صتقبال �ملهنئني بحلول رم�صان

بهدف تعزيز جودة حياة املوظفني وحتقيق ال�صعادة والإيجابية

وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع تطلق �ملرحلة �لثالثة 
Check »من مبادرة »بيئة عمل �صحية و�إيجابية

�صمن مبادرات الربنامج الوطني للمربجمني لإعداد الأجيال وبناء القدرات يف جمالت الربجمة

مقر �ملربجمني ينظم ور�صة »مبتكرو ماينكر�فت �ل�صغار« لتعليم �أ�ص�س �لربجمة ومفاهيم �ال�صتد�مة

 

امل�سرح،  خ�سبة  على  �سمت  فيوازيه  احلياة  يف  �سمت  هنالك  اأن  كما 
فال�سمت لغة الأنه ُيعرب عن اإح�سا�س قد ال ت�ستطيع الكلمات التعبري 
عنها. ال�سمت يف امل�سرح نوعان �سمت م�سبع باالإح�سا�س و�سمت لي�س 
اإح�سا�س والفي�سل يف ال�سمت ثقافة املمثل، الأن ال�سمت هو  اأدنى  به 
من  اأدوات���ه  امتالك  م��دى  ومعرفة  املمثل  لثقافة  احلقيقي  الكا�سف 
باأن  امل��ت��ف��رج  ُت�سعر  فكيف  ال��ن�����س،  ق��درت��ه على حتليل  وم���دى  ع��دم��ه 

ال�سمت مليء باالإح�سا�س وامل�ساعر؟
ك��ث��ري م���ن امل��م��ث��ل��ني ع��ن��دم��ا ي��ك��ون يف م��رح��ل��ة ال�����س��م��ت ي��ت��ج��رد من 
عن  فاالنف�سال  بال�سخ�سية،  مت�سل  اإح�سا�س  فال�سمت  ال�سخ�سية، 
ال�سخ�سية هو انف�سال عن االإح�سا�س، فال بد اأن ُيحافظ املمثل على 

اإح�سا�س ال�سخ�سية �سواء اأثناء حواره اأو اأثناء �سمته.
على  املمثل  ُت�ساعد  امل�سرحي  الن�س  االأخ��رى يف  ال�سخ�سيات  فدرا�سة 
فحوارهم  حوله،  التي  ال�سخو�س  بكل  علم  على  الأن��ه  ال�سمت  اإتقان 
ال�سخ�سية  واأداء  للحوار  اجليد  واال�ستماع  الذهن  وتعبئة  ذهنه،  يف 
املمثلني  م��ن  فكثري  بال�سمت،  ج��ي��داً  اإح�����س��ا���س��اً  ي��َوٍل��د  ل��ك،  امل�����س��ان��دة 
ُيركز على  عندما ينتهي ح��واره جت��ده يف�سل عن �سخ�سيته الأن��ه ال 
حوار ال�سخ�سية التي اأمامه وهذا يظهر جلياً اأمام الكامريا اأكرث من 
امل�سرح الأن الكامريا �سواء يف امل�سرح اأو التلفاز فيها الكثري من القطع 

والتوقفات عك�س امل�سرح احلي وامل�سرت�سل اأمام اجلمهور.
االإيقاع-  – قتلت  له  يقول  املمثل  ي�سمت  املخرجني عندما  فكم من 
املمثل يقول له -اأح�سنت يا موهوب-  وكم من خمرج عندما ي�سمت 
�سوى  يجيده  وال�سمت ال  واملمثل،  املخرج  لثقافة  يرجع  هنا  املقيا�س 

الرا�سخون يف امل�سرح.
تدريب،  اإب��داع��ي��ة،  م�ساحة  تركيز،  خ��ي��ال،  اإح�����س��ا���س،  اإي��ق��اع،  ال�سمت 
خربة، ات��زان، فيا �سديقي املمثل ال تقلق من ال�سمت اإن كان م�سبعاً 

باالإح�سا�س.
�صعيد الزعابي

ال�صمت
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�سن-الفجر:

الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�س  ن��ف��ذ 
دب���ا احل�سن  وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة 
بالتعاون  الت�سغيلية  اأهدافه  �سمن 
م���ع م��در���س��ة ال��ع��ق��د ال��ف��ري��د وهي 
دورة  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  احللقة  م��ن 
امل�ستوى  ذات  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

الب�سيط يف القراءة والكتابة.
املجل�س  اأخ��ر فعاليات  ال��دورة  وتعد 
ل�سهر القراءة وا�ستمرت الدورة ملدة 
تكرمي  ج��رى  نهايتها  ويف  ث��الث��ني 
ال���ط���ال���ب���ات امل�������س���ارك���ات يف ال�����دورة 
ب��ح�����س��ور م���دي���رة امل���در����س���ة ع����ذراء 

�سامل متيم الريامي .
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ومب��ن��ا���س��ب��ة �سهر 
م�سابقة  امل��ج��ل�����س  اأق�������ام  ال�����ق�����راءة 
حديقة  بعنوان  اإلكرتونية  قرائية 

القراءة الأفراد املجتمع.
حممد  ق������ال  ال���������س����دد  ه������ذا  ويف   
اأولياء  جمل�س  رئي�س  ر�سود  را���س��د  

مبدينة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأم����ور 
حديقة  م�سابقة  اإن  احل�����س��ن:  دب���ا 
ال����ق����راءة م�����س��اب��ق��ة ق��رائ��ي��ة تهدف 
ال�ساحلة  املواطنة  قيم  تعزيز  اإىل 
الأفراد املجتمع االإماراتي من خالل 
االيجابي  التناف�س  على  حتفيزهم 
وتنمية القدرات اللغوية واالدراكية 
العربية  بلغتهم  وربطهم  واملعرفية 
لتعزيز  ج���اذب���ة  م�����س��وق��ة  ب��ط��ري��ق��ة 

ثقافة القراءة وجعلها اأ�سلوب حياة 
اأ�سيلة �سمن مناحي احلياة  وع��ادة 

املختلفة.
اأفرادها  تربط  امل�سابقة  اأن  واأو�سح 
�سجرة احلروف  بالبيئة من خالل 
اأ���س��ئ��ل��ة منوعة  اىل  ت��ق��وده��م  ال��ت��ي 
خمتارة تعتمد يف كثري من االأحيان 
مرافقة  ق����رائ����ي����ة  ف�����ق�����رات  ع���ل���ى 

لل�سوؤال.

•• اأبوظبي-وام:

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
التحتية عن اعتماد جمل�س الوزراء 
بن�سبة  اجل����زئ����ي  االإع�����ف�����اء  ل����ق����رار 
االإداري������ة  ال���غ���رام���ات  م���ن   50%
وو�سائل  ����س���رك���ات  ع���ل���ى  امل���رتت���ب���ة 
النقل الربي امل�ستفيدة من خدمات 
النقل الربي يف نظام خدمات النقل 
وبتجديد  ب��ال��رتاخ��ي�����س  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الت�سغيلية،  ال��ب��ط��اق��ات  اإل���غ���اء  اأو 
رقم  االحت��ادي  بالقانون  واملرتبطة 
النقل  ���س��اأن  يف   2011 ل�سنة   )9(
الربي والئحته التنفيذية يف العام 

ال�سلة. ذات  والقرارات   2013
من  اجلزئي  االإعفاء  القرار  و�سمل 
الغرامات االإدارية التي ترتبت على 
ال�سركات وو�سائل النقل الربي منذ 
االحت��ادي والئحته  القانون  �سدور 
التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمرب 

.2022
املهند�س ح�سن حممد  وقال �سعادة 

ج��م��ع��ة امل��ن�����س��وري، وك��ي��ل ال�����وزارة 
والنقل،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل�����س��وؤون 
الوزراء  جمل�س  ق��رار  مبوجب  اإن��ه 
امل�����س��ار اإل���ي���ه، وامل��ت��ع��ل��ق ب��ت��ج��دي��د اأو 
ميكن  الت�سغيلية،  البطاقات  الغاء 
القطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ل���ل�������س���رك���ات 
قيمة  يف  تخفي�س  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
 ،50% بن�سبة  االإداري���ة  الغرامات 
مم����ا ي�����س��ه��م يف ت��خ��ف��ي��ف االأع����ب����اء 

ع��ن ه���ذا ال��ق��ط��اع، وت��ق��دمي املزيد 
م���ن ال���دع���م مب���ا ي�����س��م��ن من���و هذا 
القطاع وتعزيز تناف�سيته، وت�سجيع 
ال���������س����رك����ات ع���ل���ى اال�����س����ت����م����رار يف 

عملياتها.
ر فر�سة  واأكد �سعادته اأن القرار وفَّ
الت�سهيالت  ه���ذه  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
التي جاءت يف اإطار توجيهات القيادة 
جت�سيده  ع���ن  ف�����س��اًل  ال���ر����س���ي���دة، 
ال�سركات  دع��م  م��دى احلر�س على 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال����ربي، 
التحديات،  مواجهة  من  ومتكينها 
املنا�سبة  االأع���م���ال  بيئة  يهيئ  مم��ا 
املحليني  للم�ستثمرين  واجل���اذب���ة 
الربي.  النقل  قطاع  يف  والدوليني 
نا�سر  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  ق���ال  ب����دوره، 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  القا�سمي، 
يف  والنقل  التحتية  البنية  تنظيم 
يندرج  االإع���ف���اء  ق����رار  اإن  ال������وزارة، 
اال�سرتاتيجية  ال��ت��وج��ه��ات  ���س��م��ن 
التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة  ل����وزارة 
الرامية اإىل تخفيف االأعباء املالية 

ومما  ال��ق��ط��اع،  يف  امل�ستثمرين  ع��ن 
ي�ساهم يف جذبهم وحتفيز ال�سركات 
العاملية يف جمال النقل الربي على 

االلتزام بالقوانني والت�سريعات،.
واأ�ساف �سعادته اأن االإمارات متتلك 
االأف�سل  ب����ني  م����ن  ن���ق���ل  م����راف����ق 
امل�ستوى  ع���ل���ى  ت����ط����وراً  واالأك��������رث 
العاملي، وتتكامل هذه البنى و�سبكة 
ال���ط���رق وو����س���ائ���ل ال��ن��ق��ل االأخ����رى 

بع�سها  ال����دول����ة  م��ن��اط��ق  ل���رتب���ط 
النمو  م�����ن  ي����ع����زز  مم�����ا  ب���ب���ع�������س، 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������س���ت���دام 
االقت�سادية  ���س��ي��م��ا  ال  احل���ي���وي���ة، 
جانب  اإىل  وال�سياحية،  والتجارية 
واحل�سري  االج��ت��م��اع��ي  ال���رتاب���ط 
التنقل  ي�����س��م��ن  ومب���ا  ال���دول���ة،  يف 
وامل�سافرين  للركاب  ال�سهل واالآمن 
ال�سركات وو�سائل  والب�سائع، داعياً 
اال�ستفادة  يف  ال�����س��رع��ة  اإىل  ال��ن��ق��ل 
من القرار الذي دخل حيز التنفيذ 

مطلع العام اجلاري 2023.
اجلدير بالذكر اأن القانون االحتادي 
رقم )9( ل�سنة 2011 ب�ساأن النقل 
اأك��د على �سرورة احل�سول  ال��ربي، 
على ترخي�س وزارة الطاقة والبنية 
نقل  ن�ساط  م��زاول��ة  قبل  التحتية، 
بري، ويلزم القانون كل من ميار�س 
الدولة  داخ��ل  ال��ربي  النقل  ن�ساط 
وخارجها، باإ�سدار رخ�س وبطاقات 
ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل��و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل الربي 

للب�سائع والركاب.

••دبي-الفجر:

بالتعاون  و  بالرتكات  اخلا�سة  باملحكمة  متمثلة  دبي  نظمت حماكم 
مع اإدارة اخلرباء واملحكمني ، برناجماً بعنوان "واجبات و�سي الرتكة 
�سعادة  بتقدميها   ق��ام  حيث  الرتكات"،  ت�سفية  واإج���راءات  وحقوقه 
القا�سي حممد جا�سم ال�سام�سي رئي�س املحكمة اخلا�سة بالرتكات ، 
للخرباء املقيدين مبحاكم دبي والذي بلغ عددهم 39 خبرياً ، وياأتي 
اإدارة اخل��رباء واملحكمني الرامية  ذلك متا�سياً مع خطة املحكمة و  
ما  على  واطالعهم  م�ستمر  ب�سكل  اجل��دول  خ��رباء  مهارات  لتطوير 

ي�ستجد من قوانني ذات �سلة و ذلك لدعم اجلهات الق�سائية بخرباء 
موؤهلني قانونياً وفنياً، مبا ي�سهم يف دّقة االأحكام والقرارات الق�سائية 
ال�سام�سي  القا�سي حممد  �سعادة  اأو�سح  ال�سادرة عنها  ومن جانبه 
للخرباء  التدريبي  الربنامج  اأن  بالرتكات،  اخلا�سة  املحكمة  رئي�س 
واإجراءات  الرتكات  على  الو�ساية  باأحكام  اخل��رباء  تعريف  يف  اأ�سهم 
ت�سفية الرتكات متهيدا لقيد اخلرباء املنت�سبني للربنامج يف جدول 
على  الو�ساية  مهام  اإ�سناد  يقت�سر  بحيث  الرتكات،  باأو�سياء  خا�س 
الربنامج  الأعمال  ا�ستكمالهم  بعد  اخل��رباء  على  م�ستقبال  الرتكات 
املحكمة  التزاما من  وذل��ك    ، به  املقرر  االختبار  اجتياز  و  التدريبي 

اخلا�سة بالرتكات با�ستكمال كل املتطلبات القانونية الواجب اتباعها 
واملحكمني  اخل���رباء  اإدارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  فاإنها  ال��رتك��ات  اأع��م��ال  يف 
وجلنة �سوؤون اخلرباء فقد مت االعالن للخرباء الراغبني الت�سجيل 
بكافة  الذاتية  بال�سري  املحكمة  مبوافاة  الرتكات  اأو�سياء  ج��دول  يف 
مو�سوعيا  م�سنف  باملحكمة  خا�س  ج��دول  جتهيز  لغايات  جوانبها 
بحيث يتمكن القا�سي عند تعيني و�سي على الرتكة من اختيار الفئة 
الرتكة  و�سي  يكون  املقابل  اجلانب  ويف   ، الرتكة  لت�سفية  االأن�سب 
الذي يقع االختيار عليه ملما بالت�سريعات ال�سارية التي حتكم اأعمال 
الت�سفية مبا يخدم جهود حماكم دبي يف تطوير العملية الق�سائية.

حماكم دبي تنظم برناجمًا بعنو�ن »و�جبات و�صي �لركة وحقوقه 
و�إجر�ء�ت ت�صفية �لركات« لفئة �خلرب�ء �ملقيدين مبحاكم دبي 

»�لطاقة و�لبنية �لتحتية«: �إعفاء بن�صبة %50 من قيمة 
�لغر�مات �الإد�رية �ملتعلقة بر�خي�س �لنقل �لربي

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�صن يختتم بر�جمه 
يف �صهر �لقر�ءة بدورة تاأهيل �مل�صتوى للطالبات يف �لقر�ءة و�لكتابة 

•• دبي-�سمري ال�سعدي:  

اإن املتجول يف ال�سوق ال�سعبي والذي 
اأعتربه ال�سارع الرتاثي الأن كل مافيه 
ت���راث���ي ح��ت��ى ����س���ي���ارة ال���الن���د روف���ر 
ال�سارع هي منوذج  هذا  املو�سوعة يف 
اأيام االأجداد..  للعربة التي ت�ستخدم 
الرتاثي  ال�������س���ارع  ه����ذا  يف  وجت���ول���ت 
مرات عديدة و�سدين فيه امل�سان التي 

كان يعي�س فيها االأجداد مثل
خمي�س  اأم  ببيت  احلكاية  ت��ب��داأ   --*
عن  ع��ب��ارة  وه��و  ال�سعف..  ومنتجات 
بيت لالأجداد الذي كان حيمة وي�سور 
وتوزيعه ح�سب  البيت  داخل  حياتهم 
اأي احلمام  زوي���ة  م��ث��ل  االح��ت��ي��اج��ات 
و�سرير النوم املغطى باليلله وفرا�س 
ل��ل��م��ط��ب��خ، ومكان  اجل��ل��و���س وم���ك���ان 
املندو�س  و����س���ن���دوق  ال��ث��ي��اب  ت��ع��ل��ي��ق 
والثياب  الثمينة  ال��الأ���س��ي��اء  حل��ف��ظ 
وماكينة  ال��ع��رو���س  ت��ن��ك��ة  و���س��ن��دوق 
االأ�سرة..   مالب�س  الإع���داد  اخلياطة 
العري�س وتعر�س فيه  اأما يف اخل��ارج 
اأم خمي�س ما تنجزه من �سعف النخيل 
وهو  واجلفري  والقفف  ال�سرود  مثل 
وال�ست  وامل���خ���راف���ة  ال��ك��ب��رية  ال��ق��ف��ة 
وال�سمة  ال��ت��م��ر  وخ�����س��ث  وامل��ق�����س��ة 
للدجاج  واالأق��ف��ا���س  احل�����س��رية   اأي 

الفخارية  اليحال  ولديها  والطيور، 
تقوم  اأو  والفارات وكل ماهو موجود 
ي�ستخدم  ك���ان  ب���اإجن���ازه  خ��م��ي�����س  اأم 

قدميا يف زمن االأجداد.
= والعري�س والدخون نوال ال�سعدي.. 
التي قامت بتجهيز بيت تراثي ي�سور 
البيت االإمارات يف الزمن االأول، وهو 
ع��ب��ارة ع��ن ب��ي��ت م��ن خ��و���س و�سعف 
اأما  العري�س،  البيت  وي�سمى  النخيل 
خارج البيت ال�سبلة اأو ما ي�سمى االأن 
جلل�سة  وت�ستخدم  الظلة  اأو  الليوان 
اأه���ل البيت وع��م��ل ك��ل م��ا ل��ل��م��راة اأو 
كانت  اآخ����ر  اأي مب��ع��ن��ى  ال��ب��ي��ت  اأه����ل 
حياتهم يف هذا املكان.. كم تقوم نوال 
بالطريقة  االإماراتية  الدخون  بعمل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت م��ت��ب��ع��ة يف 
�سحال  اأو  ال��ع��ود  م��ن  االأوال  ال��زم��ن 
العود  وده��ن  والعنرب  وامل�سك  ال��ع��ود 
والفل وزيوت عطرية اأخرى، وتخلط 
امل��ك��ون��ات وت��ع��ج��ن وت�سكل  ك���ل ه���ذه 
للمراأة  كعطر  وت�ستعمل  ك��اأق��را���س 
العديدة..  امل��ن��ا���س��ب��ات  ويف  ال��ب��ي��ت  يف 
ال�سيافة  رم��وز  من  الدخون  ويعترب 
اإ���س��ع��ال��ه ل��ت��ع��ط��ري البيت  ح��ي��ث ي��ت��م 
وتعطريهن  ال�سيفات  ح�سور  قبل 
بعد  البيت  اأثناء ح�سورهن وتعطري 

مغادرتهن.

ال���ط���ي���ن���ي واحل����ج����ري  وال����ب����ي����ت   =
للبيت  ن�ساأ كتطور  وال��ذي  ال��ق��دمي.. 
والعري�س،  اخل��ي��م��ة  ب��ع��د  االإم���ارات���ي 
البيت  امل���ع���رو����س  ال���ن���م���وذج  ومي���ث���ل 
باأبوابها  ال��غ��رف  م��ن  ع��ن��ا���س��ره  ب��ك��ل 
اأو  وال��ل��ي��وان  واالأع���م���دة  و�سبابيكها 
وال�سقف  االأمامية،  بفتحاتها  الظلة 

امل�سنوع من جذوع اأ�سجار النخيل،
التي  ن��ور  ال��ب��و���س..ون��ورا  وحليب   =
ت��ع��ر���س ح��ل��ي��ب االإب�����ل ل��ل��ذي تبيعه 
لل�سيوف واأي�سا االآي�س كرمي امل�سنوع 
م��ن ح��ل��ي��ب االإب�����ل، وال�����س��ال���س كويف 
بكل  العربية  والقهوة  االب��ل،  بحليب 
 = البو�س.  بحليب  املخلوطة  اأنواعها 
العطور  امل��ث��اب��رة..  وعائ�سة  وعطري 
التي لديها نتاج م�سروع وطني ا�سمه 
مبدعة انطلق برعاية ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك اأم االإمارات من اأبوظبي، 
االقت�ساد  ت��دري��ب يف جم���ال  وت��ل��ق��ت 
اإبتداأ  من اليون�سك يف مدينة العني، 
ال�سمو  �ساحب  من  مبكرمة  امل�سروع 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان الذي 
ال��ع��ط��ور احلديثة  ل��درا���س��ة  ار���س��ل��ه��ا 
فرن�سا  يف  العطور  مدينة  غ��را���س  يف 
م�سروعها،  اأط��ل��ق��ت  ع��ودت��ه��ا  وب��ع��د 
لتدريب  دورات  ع���دة  يف  ���س��ارك��ت  ث��م 
العاملني يف جمال العطور يف باري�س 

ولندن ومدريد.. وبداأت بعد عودتها 
املجال  ه��ذا  يف  امل�ستجدين  ب��ت��دري��ب 
وك���ان���ت ت���ق���وم ب�������دورات ت���وع���وي���ة يف 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات يف ال��دول��ة ويف 
فيها  من  لتدريب  العقاب  موؤ�س�سات 
منط  لتغيري  ج��دي��دة  م�ساريع  على 
ن�ساطاتها  عن  توقفت  ثم  حياتهم.. 
ملدة عامني ب�سبب املر�س الذي عانت 
منه ب�سدة، وعدت مرة اأخرى كخبرية 
مب���ت���ح���ف دب������ي ل���ل���ع���ط���ور.. وف������ازت 
لالبتكار  العاملية  امليكافري  ب��ج��ائ��زة 
وذلك البتكارها عطور من خملفات 
وال�سعف  النواة  مثل  النخيل  اأ�سجار 
والليف وكذلك م�ستح�سرات جتميل 
ك�سكراب وانتجي العديد من من مواد 
التجميل واأخريا اأ�سبحت حمكمة يف 

جمال العطور يف هذا املجال.    
= وعك�س للت�سوير الرتاثي.. وح�سام 
الت�سوير  الذي مار�س حرفة  عليوي 
الرتاثي منذ عام 2000 يف ال�سندغة 
وهو  االآن..  حتى  ميار�سها  زال  وم��ا 
ال�سوق  يف  ال���غ���ر����س  ل���ه���ذا  م���وج���ود 
العاملية  ب��ال��ق��ري��ة  ال��رتاث��ي  ال�سعبي 
الزي  مريديا  ال�سيف  بت�سوير  وقم 
االإماراتي الرتاثي على جل�سة تراثية 
وامامه دلة القهوة واملبخرة ومم�سكا 
او  بال�سقر  اأو  االإم���ارات���ي���ة  بالع�سا 

ب��ال��ب��ن��دق��ي��ة ال��ق��دمي��ة ال���رتاث���ي���ة. = 
حممد  وبخيت  اأول..  زم���ان  وب��ق��ال��ة 
املقبايل الذي يعر�س ال�سمن البلدي 
االإم��ارات��ي، واليقط املنتج من حليب 
البقر، والبهارات والقهوة االإماراتية 
الزيتون  وزي�����ت  ال��ع��رب��ي��ة  وال���ق���ه���وة 
املغمور يف زيت  ال�سمر والتني  ودب�س 

الزيتون والع�سل بال�سمع.
ال�سفار  ال�سفار.. وجا�سم  = وحملي 
العمانية  احللوى  بعمل  يقوم  ال��ذي 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وب��ي��ع��ه��ا يف 
وزنها  عبوة  ولطل  الزنك  من  اواين 
و�سعرها.. واحللوى تتنوع الأنواع عدة 
وال�سلطاين  ال�����س��وداء  احل��ل��وى  منها 
وال�سفراء وحلوى بالع�سل اأو بالتني 
وح��ل��وى خا�سة  ال��زي��ت��ون  ب��زي��ت��ي  اأو 
بدون اي اإ�سافات، ويف القرية العاملية 
يحبها  ال��ت��ي  ال�سلطانية  ع��م��ل  ي��ت��م 
العاملية والتي  القرية  معظم �سيوف 

كان يحبها اأهل الزمن االأول. 
وع��ب��د اهلل حممد  ح��م��د..  ومقهاة   =
الذي يقدم لل�سيوف كل اأنواع ال�ساى 
التنور  خ��ب��ز  بعمل  وي��ق��وم  وخ��الف��ه، 
فطائر  منها  ليعمل  ال���رق���اق  وخ��ب��ز 
اجلنب  اأو  ال��ه��ن  ف��ط��ائ��ر  اأو  امل��ه��ي��اوة 
ال�سيوف  منهم  يطلبه  م��ا  وح�����س��ب 
اأي�سا  ولديه  مقهاه،  يرتادون  الذين 

النخي والباجالء. 
تنمية  وزارة  وتعر�س  وال�سنعة..   =
منتجات  امل����ح����ل  ه�����ذا  يف  امل���ج���ت���م���ع 
من  ي��دوي��ة  واأع��م��ال  متعددة  تراثية 
�سعف  منتجات  مثل  املنتجة  االأ���س��ر 
القدمية  للبيوت  النخيل وجم�سمات 
وال�����ف�����ن�����ارات و�����س����ن����دوق امل���ن���دو����س، 
كان  الذي  القدمي  الرتاثي  والراديو 
�سعيد  اأح��م��د  با�سم  االأج����داد  ي�سميه 
با�ستمرار،  ي�سمعونه  ك��ان��وا  الأن��ه��م 
القدمية  ل��ل��م��ك��وي  من�����اذج  واأي�������س���ا 
والهاون الكبري لطحن القهوة والذي 
ووابور  االأك���ل  وق���دور  املنحار  ي�سمى 
�سنجر  اخل���ي���اط���ة  وم���اك���ب���ة  اجل�������از، 
القدمية، ومناذج اإماراتية عديدة من 
الفخار ومن ال�سوف ومن ال�سعف. = 
ودك�����ان ع���ل���ي.. واأح���م���د ���س��الم الذي 
وب�سائع  ل���الأط���ف���ال  ح��ل��وي��ات  ي��ب��ي��ع 

النخيل  �سعف  م��ن  اإم��ارات��ي��ة  تراثية 
احللوى  ح��ف��ظ  واأواين  ك���االأط���ب���اق 
واملحفات واجلفري،  وال�سرود  والتمر 
فخارية  واأواين  ال�������س���غ���ار  وي����ول����ة 
واملباخر  خمتلفة  واأل������وان  ب��اأح��ج��ام 
التي  القدمية  وال��ف��ن��ارات  ب��اأن��واع��ه��ا، 
يف  وال��ن��ارة  ل��الإ���س��اءة  ت�ستعمل  كانت 
القدمية  والراديوهات  االأول،  الزمن 

الرتاثية بعدة اأ�سكال واأنواع.
= واحل���������داد ����س���ي���د.. و����س���ي���د م����راد 
االأدوات  بعمل  يقومان  ح�سن  واب��ن��ه 
م�ستعملة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  احل���دي���دي���ة 
بع�سها  زال  وم���ا  االأج������داد  زم���ن  يف 
يتعمل حتى االآن، وهما ي�سنعان عن 
ط��ري��ق ال��ف��رن وال��ك��ور اأو ع��ن طريق 
واملتو�سطة  الكبرية  املالقط  الطرق 
الطلب، واخلناجر  وال�سغرية ح�سب 
بتحمي�س  اخل���ا����س���ة  وامل����ق����الي����ات 

ي�سمى  كان  املحما�س كما  اأي  القهوة 
بها  اخل�����ا������س  ال���ت���ح���م���ي�������س  وذراع 
التحمي�س،  اأث���ن���اء  ال��ق��ه��وة  لتقليب 
كان  ال��ت��ي  ال����وؤل����وؤ  حم����ار  ف��ت��ح  واأداة 
جللب  بالغو�س  املهتمني  ي�ستعملها 
ال��ل��وؤل��وؤ، وال���دوائ���ر احلديدية  حم��ار 
بربط املا�سية وال��دواب، ولديه الكور 
وال�سندان  احلديد  بت�سكيل  اخلا�س 

اخلا�س بطرق احلديد.
الالند  ل�����س��ي��ارة  واأخ������ريا من����وذج   =
ي�ستعملها  ك�����ان  وال����ت����ي  روف���������ر.. 
ال�ستطاعة  تنقالتهم  يف  االأج�����داد 
هذه ال�سيارة يف ال�سري يف اأي طريق 
واأي اأر�س رملية كانت اأو طينية، اأو 
طريق قرقرة الذي كان يتم ت�سويته 
تلك  يف  ال��ط��رق  تعبيد  الأن  وذل����ك 

االأيام مل يكن موجودا.  

�صوق قرية �لر�ث �ل�صعبي بالقرية �لعاملية يرمز حلياة �الأجد�د.. )2(

يو�صف علي مو�صليام ي�صاهم ب� 10 ماليني درهم يف حملة وقف املليار وجبة

قنو�ت رئي�صية ت�صتقبل م�صاهمات �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات و�صركات �لقطاع �خلا�س وجمتمع �الأعمال يف دولة   5

امل�ساهمة  يف  ك���ذل���ك  ل���ل���راغ���ب���ني 
وجبة”  امل��ل��ي��ار  “وقف  ح��م��ل��ة  يف 
“دبي  ت���ط���ب���ي���ق  ع�����رب  امل���������س����ارك����ة 
فئة  حت��ت   ،DubaiNow االآن« 

“التربعات«.

بكلمة  ن�سية  ر�سالة  اإر���س��ال  ميكن 
الرقم  على   »Meal« اأو  “وجبة” 
“دو”  �سبكة  مل�ستخدمي   1020
1110 مل�ستخدمي  اأو على الرقم 
�سبكة “ات�ساالت من &e«وميكن 

االت�سال  م���رك���ز  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ف��ي��م��ا 
اخل�����ا������س ب���احل���م���ل���ة م�������س���ارك���ات 
ال���وق���ف ع���رب رقم  امل�����س��اه��م��ني يف 
االت�سال املجاين 8009999، كما 
امل�ساركة  للم�ساهمني  اأي�ساً  ميكن 
يف “حملة وقف املليار وجبة” عن 
حل�ساب  امل�سريف  التحويل  طريق 
املعتمد  احلملة على رقم احل�ساب 
 AE30 0260 0010 1533
االإم�������ارات  ب��ن��ك  يف   3439 802
االإماراتي،  بالدرهم  الوطني  دبي 
املليار  “وقف  ح��م��ل��ة  ت���وف���ر  ك��م��ا 
وجبة” خيار التربع عرب الر�سائل 
بالتربع  الرغبة  ح��ال  يف  الن�سية 
من  للمبادرة  يومياً  واح��د  بدرهم 
خ�����الل ا�����س����رتاك ����س���ه���ري، حيث 

وال���������س����رك����ات ورج���������ال االأع�����م�����ال 
وال�سخ�سيات امل�سهود لها يف العمل 
على  القادرين  واالأف��راد  االإن�ساين 
الذي  االأم��ر  احلملة،  يف  امل�ساهمة 
باعتباره  ال���وق���ف  ث��ق��اف��ة  ي��ر���س��خ 
عريقاً،  ح�����س��اري��اً  ت��ن��م��وي��اً  راف�����داً 
االأجيال  مل�ستقبل  ادخ����اره  ي��ج��ري 
ويوؤّمن لهم اال�ستدامة من خالل 
���س��ن��ادي��ق وق��ف��ي��ة داع��م��ة للخطط 

وامل�ساريع التنموية املختلفة.
املليار  “وقف  ح��م��ل��ة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سندوق  يف  امل�ساهمات  وجبة”، 
ال��وق��ف��ي م��ن امل��وؤ���س�����س��ات واالأف����راد 
املوقع  هي  رئي�سية  قنوات   5 عرب 
للحملة  امل��خ�����س�����س  االإل����ك����رتوين 
 .www.1billionmeals.ae

را�سد اآل مكتوم يف االأعوام ال�سابقة 
وجبة  ماليني   10 بحملة  ب��داي��ة 
م��روراً بحملة 100 مليون وجبة 
رم�سان  وج��ب��ة يف  م��ل��ي��ار  وح��م��ل��ة 

.2022
اإىل  وجبة”  املليار  “وقف  وي�سعى 
للفئات  غذائي  اأم��ان  �سبكة  توفري 
الدول  ال�سيما يف  احتياجاً  االأك��رث 
ب���ت���ح���دي���ات يف جمال  ال���ت���ي مت����ر 
ت��وف��ري االأم���ن ال��غ��ذائ��ي، م��ن اأجل 
امل�ساهمة يف مكافحة اجلوع و�سوء 
�سحايا  ل����دى  خ��ا���س��ة  ال��ت��غ��ذي��ة، 
ال��ك��وارث واالأزم����ات ح��ول ال��ع��امل.
يف  وجبة”  املليار  “وقف  وي�ساهم 
ا�ستدامة العطاء واخلري وفتح باب 
املوؤ�س�سات  اأم���ام  ال��ب��ذل  م��ن  جديد 

العون  الريادة يف تقدمي  و�ساحبة 
 “ وملهوف”.واأ�ساف  حمتاج  لكل 
“وقف  امل�ساهمة يف حملة  ت�سعدنا 
الغذاء  ل��ت��وف��ري  وجبة”  امل���ل���ي���ار 
االأقل  والفئات  الفقراء  وم�ساعدة 
حظاً حول العامل، ودعم ال�سندوق 
ال��وق��ف��ي الإط��ع��ام ال��ط��ع��ام خ��ري ما 
الكرمي..  رم�سان  �سهر  يف  نفعله 
اإىل  دوم����اً  �سباقة  االإم�����ارات  دول���ة 
ف���ع���ل اخل�����ري واإط��������الق امل����ب����ادرات 
قادتها  اهلل  ح���ف���ظ  االإن�������س���ان���ي���ة، 
املعطاء”. وجم��ت��م��ع��ه��ا  و���س��ع��ب��ه��ا 
املليار وجبة”  “وقف  وتاأتي حملة 
الطعام  اإطعام  حلمالت  ا�ستكمااًل 
بتوجيهات  اإط����الق����ه����ا  مت  ال���ت���ي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

اإي��ج��اد حلول  ال��ع��امل��ي��ة،  اآل م��ك��ت��وم 
م�ستدامة وتنفيذ برامج وم�ساريع 
الفئات  وم�ساندة  اجل���وع  ملكافحة 
االأقل حظا يف العامل.وتعهد يو�سف 
علي مو�سليام ب�تقدمي 10 ماليني 
للم�ساهمة  �سنوات   5 درهم خالل 
للفئات  الغذائي  الدعم  توفري  يف 
من  ال����ع����دي����د  يف  ح�����ظ�����اً  االأق����������ل 
علي  ي��و���س��ف  ال����ع����امل.وق����ال  دول 
يف  م�ساهمتنا  ت��ع��رب   “ م��و���س��ل��ي��ام 
التي  وجبة‘  امل��ل��ي��ار  ‘وقف  حملة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، عن 
اخلريية  امل��ب��ادرات  بدعم  التزامنا 
ال��ت��ي ت��ع��زز مكانة دول���ة االإم����ارات 
االإن�ساين،  للعمل  عاملية  كعا�سمة 

•• دبي-وام:

رئي�س  مو�سليام  علي  يو�سف  اأعلن 
اللولو  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال���ع���امل���ي���ة ع����ن م�����س��اه��م��ت��ه ب����� 10 
“وقف  ح��م��ل��ة  دره�����م يف  م���الي���ني 
املليار وجبة” التي اأطلقها �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل”، وتد�سن اأكرب �سندوق وقفي 
ب�سكل  رم�سان  يف  الطعام  الإطعام 

م�ستدام.
املليار  “وقف  ح��م��ل��ة  وت�����س��ت��ه��دف 
التي تن�سوي حتت مظلة  وجبة”، 
موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد 
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•• دبي – الفجر:

���س��ه��ر رم�سان  ح���ل���ول  م���ع  ت���زام���ن���اً 
اجلميع  ي��ت�����س��اب��ق  ح���ي���ث  امل�����ب�����ارك، 
ال�سدقات  وتوزيع  اخل��ري  فعل  نحو 
واملحتاجني،  ل���ل���ف���ق���راء  وال���ه���ب���ات 
ُتكّثف وزارة تنمية املجتمع جهودها 
ال���ت���وع���وي���ة ح���ف���اظ���اً ع���ل���ى اأم�������وال 
�سورة  اأي��ة  من  وحمايتها  املح�سنني 
و�سماناً  اال����س���ت���غ���الل،  ����س���ور  م���ن 
وذلك  م�ستحقيها،  اإىل  لو�سولها 
االحتادي  القانون  بنود  مع  متا�سياً 
تنظيم  ب�ساأن   2021 ل�سنة   3 رق��م 
التنفيذية،  والئ���ح���ت���ه  ال���ت���ربع���ات 
وثقافة  تقاليد  م��ع  يتوافق  وال���ذي 
دول����ة االم������ارات مب���ا ي��ع��زز اجلهود 
اخلريي  وللعمل  للعطاء  ال��داع��م��ة 
وذل��ك عرب  املجتمع،  واالإن�����س��اين يف 
والقوانني  الن�سو�س  من  جمموعة 

ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع وتلقي  ت��ن��ظ��م  ال���ت���ي 
وتقدمي التربعات. ويف هذا ال�سياق، 
الرحمن  ع��ب��د  ح�سة  ���س��ع��ادة  اأك����دت 
ل�سوؤون  امل�������س���اع���د  ال���وك���ي���ل  ت��ه��ل��ك 
تنمية  ب���وزارة  االجتماعية  التنمية 
املجتمع  الأف���راد  ميكن  اأن��ه  املجتمع، 
املالية  اأو  العينية  التربعات  تقدمي 
املرخ�سة،  اخل����ريي����ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات 
ال�سناديق  يف  ال��ت��ربع��ات  اإي�����داع  اأو 
ال���ت���ج���اري���ة  امل������راك������ز  امل����ت����وف����رة يف 
�سراء  اأو  واإع���داد  العامة،  واالأم��اك��ن 
وتوزيع الطعام على االأ�سر يف احلي، 
والتمر  االإف���ط���ار  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  اأو 
على امل��ارة، اأو و�سع �سناديق املاء يف 
امل�ساجد، فكل تلك العادات االأ�سيلة 
يتم من  القانون طاملا ال  ال تخالف 
خاللها اأي نوع من اأنواع جمع املال 
قانونية.  غري  الأغرا�س  والتربعات 
تعهيد  اأن  ����س���ع���ادت���ه���ا  واأو�����س����ح����ت 

اإفطار �سائم  املطاعم الإع��داد وجبة 
ي��ع��د خمالفة  م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ م����ايل 
�سريحة للقانون، فال ميكن التاأكد 
من و�سول امل�ساعدة مل�ستحقيها، كما 
اأن����ه ل��ي�����س م��ن اخ��ت�����س��ا���س املطاعم 
توزيع  اأو  امل��ح��ت��اج��ني  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
التربعات من الطعام و ال�سراب، مما 
لالحتيال  عر�سه  املتربعني  يجعل 

القانون  ف���اإن  وع��ل��ي��ه  واال���س��ت��غ��الل، 
يحظر مثل هذه االأفعال التي تندرج 

�سمن اإطار جمع التربعات.
و����س���ددت ���س��ع��ادة ح�����س��ة ت��ه��ل��ك على 
�سرورة توخي احلذر وعدم االن�سياع 
ال��ت��ربع��ات غري  اإىل ح��م��الت ج��م��ع 
و�سائل  ع��رب  ك��ان��ت  ���س��واء  املرخ�سة، 
خالل  من  اأو  االجتماعي،  التوا�سل 
يف  اأو  الق�سرية،  الن�سية  الر�سائل 
االأ����س���واق وامل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة ومقار 
االحتادي  القانون  اأن  حيث  العمل، 
رقم 3 ل�سنة 2021 يف �ساأن تنظيم 
التربعات، اأ�سار اإىل اأنه "يحظر على 
ال�سخ�س الطبيعي اإقامة اأو اإتيان اأي 
فعل بهدف جمع اأو قبول التربعات 
من اجلمهور باأي و�سيلة من و�سائل 
على  احل���������س����ول  ب���ع���د  اإال  اجل����م����ع 
ت�سريح يحدد اآلية وقنوات اجلمع". 
ويف �سياق مت�سل، اأكدت �سعادة ح�سة 

اأه�����داف قانون  اأه����م  م��ن  اأن  ت��ه��ل��ك 
اأم����وال  "حماية  ال��ت��ربع��ات  تنظيم 
امل��ت��ربع��ني، واإي�����س��ال ال��ت��ربع��ات اإىل 
القانون  اأن  مو�سحة  امل�ستحقني"، 
البنود  خمالفته  يثبت  ملن  ح��ّدد  قد 
عقوبة  عليها،  املن�سو�س  وال��ل��وائ��ح 
اإىل  ال��ت��ي ت�سل  احل��ب�����س وال��غ��رام��ة 
األف"  :خم�سمائة   )500،000(
هناك  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  دره�����م. 
واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  م��ن  العديد 
اخل��ريي��ة امل��رخ�����س��ة وامل��ع��ت��م��دة من 
ال��ر���س��م��ي��ة، وال��ت��ي يخولها  اجل��ه��ات 
وتقدميها،  التربعات  جمع  القانون 
ح��ي��ث مي��ك��ن االط�����الع ع��ل��ى قائمة 
اخلريية  وامل���وؤ����س�������س���ات  اجل��م��ع��ي��ات 
امل��ع��ت��م��دة وامل��رخ�����س ل��ه��ا م��ن خالل 
ل�����وزارة تنمية  امل��وق��ع االإل���ك���رتوين 

www.mocd.gov املجتمع
. ae.

وزارة تنمية املجتمع تكثف التوعية القانونية حفاظًا على اأموال املح�صنني و�صمانًا لو�صولها للم�صتحقني

قانون تنظيم �لتربعات.. مظلة �أمان للعمل �خلريي و�الإن�صاين يف �ملجتمع �الإمار�تي
تعهيد املطاعم لإعداد وجبة اإفطار �صائم مقابل مبلغ مايل يعد خمالفة �صريحة للقانون

�صرطة �أبوظبي تعزز وعي �ملجتمع ب�صالمة �مل�صاة و�ل�صائقني

•• اأبوظبي-وام:

اأو�سحت النيابة العامة للدولة عقوبة اإتالف الوثائق العامة 
بالقانون االحتادي  ال��واردة  والوطنية واخلا�سة  والتاريخية 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���س��ي��ف  ب�����س��اأن   2008 ل�سنة   7 رق���م 

وتعديالته عمدا.
واأ�صارت اإىل اأنه وفقا للمادة 25 من القانون :

1 - يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثمانية اأ�سهر وبالغرامة 
التي ال تقل عن )40.000( اأربعني األف درهم وال تزيد على 
)100.000( مائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 

كل من تعمد اإتالف وثيقة.
التي  �سنة وبالغرامة  باحلب�س مدة ال تقل عن  يعاقب   -  2
األ��ف دره��م وال تزيد على  ال تقل عن )50.000( خم�سني 

)1.000.000( مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
كل من تعمد اإتالف وثيقة من الوثائق ال�سرية اأو اإخراجها 
من الدولة اأو ت�سويرها اأو اإف�ساء �سر ت�سمنته، دون احل�سول 
على املوافقة الالزمة لذلك.3. يعاقب بذات العقوبة الواردة 
يف اأي من البندين )1، 2( من هذه املادة، وبح�سب ت�سنيف 
تنفيذ  على  القائمني  منع  اأو  وثيقة  �سرق  من  كل  الوثيقة، 
العقوبات  توقيع  يخل  .وال  اإليها  الو�سول  من  القانون  هذا 
املن�سو�س عليها يف هذا القانون باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها 
اإط���ار حملة  املعلومات يف  ن�سر ه��ذه  وي��اأت��ي  اآخ���ر.  ق��ان��ون  اأي 
النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني 
واملحدثة  امل�ستحدثة  الت�سريعات  ون�سر جميع  املجتمع  اأفراد 
بالدولة، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف 

ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

•• اأبوظبي-الفجر:

العمليات  ب��ق��ط��اع   وال�����دوري�����ات  امل������رور  ن���ف���ذت م��دي��ري��ة 
املجتمع   اأمن  بقطاع  املجتمعية   ال�سرطة  واإدارة  املركزية  
يف �سرطة اأبوظبي ور�سة لتوعية اأبناء اجلاليات يف جممع 
للم�ساة  املرورية  ال�سالمة  اأبوظبي حول  ب�سرطة  االإدارات 

"كلنا  اأع�ساء  مب�ساركة  الده�س  ح���وادث  م��ن  وال�سائقني 
التوعية  اأه���داف حملة  على  واط��ل��ع  احل�سور   �سرطة".  
�سالمة  لتعزيز  حالًيا  االأمني  االإع��الم  اإدارة  تنفذها  التي 
امل�ساة وال�سائقني والتوعية بحوادث الده�س وذلك �سمن 
االأهداف  اال�سرتاتيجية لتعزيز اأمن الطرق ورفع م�ستوى 

الثقافة املرورية.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�صح عقوبة �إتالف �لوثائق 
�لعامة و�لتاريخية و�لوطنية و�خلا�صة عمد�

»وقف �ملليار وجبة« ت�صتكمل جناحات و�إجناز�ت �حلمالت �لرم�صانية �ل�صابقة

اأول مبادرة من نوعها ملوؤ�ص�صة خريية يف دولة الإمارات

موؤ�ص�صة �جلليلة تطلق جمموعة رموز غري قابلة لال�صتبد�ل با�صم ب�صمة على جبني �الإن�صانية

•• دبي -وام:

يطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” كعادته يف كل عام بالتزامن 
تت�سمن  وخريية،  واإن�سانية  جمتمعية  مبادرات  الكرمي  رم�سان  �سهر  مع 
العامل،  االأك��رث حاجة يف  الفئات  تطال  للحدود  عابر  وعطاء  ر�سائل خري 
وتتوافق مع قيم ال�سهر الكرمي والعادات االأ�سيلة، مبا ير�سخ ثقافة البذل 
والعطاء يف املجتمع االإماراتي، ويعزز مكانة االإم��ارات يف �سدارة اخلارطة 

االإن�سانية العاملية.
فقد اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم عدداً من املبادرات 
خالل ال�سهر الكرمي يف االأعوام ال�سابقة، منها حمالت اإطعام الطعام التي 
امل�ستهدف  نتائجها متخطية  املجتمع وجاءت  اأطياف  فيها خمتلف  �سارك 
لها، حيث ت�ستمد هذه املبادرات جوهر ر�سالتها من روؤية وتوجيهات �سموه، 

اأتت  وجبة،  مليون   15.3 فاقت  م�ساهمات  �سجلت  حيث  م�سبوقة،  غري 
115 جن�سية، وموؤ�س�سات  اأكرث من  من االأف��راد، مواطنني ومقيمني من 
 1000 من  اأك��رث  احلملة  يف  �سارك  كما  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني 
 10“ حملة  االإمارات.و�سّكلت  دول��ة  مناطق  كافة  من  ومتطوعة  متطوع 
كوفيد-19،  جلائحة  اال�ستجابة  ل�سرعة  عاملياً  منوذجاً  وجبة”  ماليني 
واأحدثت حراكاً وطنياً �ساماًل وت�سامناً جمتمعياً متكاماًل لتوفري الدعم 
العاملية، ومل  ال�سحية  االأزم��ة  تداعيات  للمت�سررين من  العاجل  الغذائي 
اإلهام رواد العمل اخلريي واالإن�ساين واالجتماعي، بل  اأثرها على  يقت�سر 
حازت اأي�ساً يف فكرتها وت�سميمها وتنفيذها تقدير جوائز دولية مرموقة 
العامل، حيث ح�سدت  حول  تاأثرياً  االأك��رث  املبادرات  تكرمي  متخ�س�سة يف 
للنفع  “�سورتي  و5 جوائز من  العاملية”  “كري�ستا  6 جوائز من  احلملة 
مليون   100 حملة  ن��وع��ي��ة..اأم��ا  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات   - االج��ت��م��اع��ي«. 
امتداداً حلملة  2021، فتعترب  �سهر رم�سان  اإطالقها يف  التي مت  وجبة 

الذي يويل العمل االإن�ساين وا�ستدامته وتو�سيع نطاقه اأولوية كربى ليعم 
تو�سعاً  الرم�سانية  الطعام  اإطعام  و�سهدت حمالت  العامل.  الب�سرية حول 
عاماً بعد اآخر ليزداد نطاق اخلري والعطاء الذي تعمه، اإذ ت�ستكمل حملة 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  “وقف املليار وجبة”، 
ب��داأت يف  التي  الطعام  اإط��ع��ام  م��ب��ادرات  �سل�سلة  اجل���اري،  ال�سهر  اآل مكتوم 
�سهر رم�سان الكرمي 2020 مع حملة 10 ماليني وجبة، وتلتها يف �سهر 
رم�سان 2021 حملة “100 مليون وجبة” ثم حملة “مليار وجبة” يف 
رم�سان 2022، والتي جنحت جميعها يف امل�ساهمة يف توفري �سبكة اأمان 
قيا�سية.. اأرق���ام  ال��ع��امل.-  دول  العديد من  يف  االأق��ل حظاً  للفئات  غذائي 

التي مت تنفيذها بتوجيهات �ساحب  وحققت حملة “10 ماليني وجبة”، 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، وبرعاية كرمية من حرم �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم، رئي�س جمل�س اأمناء بنك االإمارات للطعام، اأرقاماً قيا�سية 

حيث  العاملية،  اإىل  املحلية  نطاق  من  انتقااًل  و�سهدت  وجبة،  ماليني   10
اأر�سلت دعوة مفتوحة لالأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات داخل دولة االإمارات 
االأق���ل دخ���اًل يف  ال��غ��ذائ��ي للفئات  ال��دع��م  ت��وف��ري  وخ��ارج��ه��ا للم�ساهمة يف 
مليون   100 حملة  جنحت  العامل.وك�سابقتها  ح��ول  املجتمعات  ع�سرات 
 220 وجبة يف م�ساعفة عدد الوجبات التي وزعتها لت�سل اإىل ما يعادل 
مليون وجبة مت توزيعها على 30 دولة حول العامل يف 4 قارات، من خالل 
اإىل ج��ان��ب ع��دد كبري من  51 جن�سية،  األ���ف م��ت��ربع م��ن   385 ت��ربع��ات 
املوؤ�س�سات وال�سركات، واأبرمت احلملة �سراكات ا�سرتاتيجية نوعية مع كل 
من برنامج االأغذية العاملي، وال�سبكة االإقليمية لبنوك الطعام، وموؤ�س�سة 
ملوؤ�س�سة  التابعة  واالإن�سانية  اآل مكتوم لالأعمال اخلريية  را�سد  بن  حممد 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، والعديد من منظمات العمل 
اخلريي واملجتمعي يف الدول التي �سملتها احلملة لتوزيع الدعم الغذائي 

على امل�ستفيدين.

اأ�سواًل رقمية  القابلة لال�ستبدال 
اأو مقاطع  اأن تكون �سوًرا  وميكن 
اأي  اأو  �سوتية  م��ل��ف��ات  اأو  ف��ي��دي��و 
اأمثلة  وت�سمل  اآخ���ر،  رق��م��ي  �سكل 
لال�ستبدال  القابلة  غري  ال��رم��وز 
امل�سورة  والُكُتب  الفنية  االأع��م��ال 
واالألعاب  ال��ري��ا���س��ي��ة  وامل��ق��ت��ن��ي��ات 
وغ��ريه��ا. وت��ن��ط��وي ال��رم��وز غري 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ال���س��ت��ب��دال ع��ل��ى قيمة 
خالل  م��ن  اأي   - ال�سوق  يحددها 
العر�س والطلب- وميكن �سراوؤها 
التي  نف�سها  ب��ال��ط��ري��ق��ة  وب��ي��ع��ه��ا 
املادية  االأ�سول  و�سراء  بيع  ميكن 

با�ستخدامها.

الكبري  االإي���ج���اب���ي  االإ����س���ه���ام  ذات 
 ، جانبها  املجتمع”.من  تنمية  يف 
مبتكرة  �سالح،  اآل  مي�سون  قالت 
القابلة  غ���ري  ال���رم���وز  جم��م��وع��ة 
لال�ستبدال املخ�س�سة لالأغرا�س 
على  املبدعني  اأ�سجع   “ اخلريية 
امل�ساهمة باأعمالهم الفنية خلدمة 
ال��ق�����س��اي��ا اخل���ريي���ة، ف��ق��د ب����داأت 
م�ساركتي مع موؤ�س�سة اجلليلة يف 
عام 2014 بتنظيم معر�س فني، 
واالآن ي�سعدين اأن اأكون �سريكاً يف 
اإطالق جمموعة رموز غري قابلة 
لال�ستبدال لالأغرا�س اخلريية”.
القابل  “الرمز غري  اأن  اإىل  ُي�سار 
لال�ستبدال” يعني �سيء فريد وال 
ميكن ا�ستبداله، ويحتوي كل رمز 
غري قابل لال�ستبدال على توقيع 
رقمي يجعل كل رمز منها فريًدا 
ع��ن االآخ����ر، ومت��ث��ل ال��رم��وز غري 

ُتطلق  خريية  موؤ�س�سة  اأول  تكون 
جمموعة من الرموز غري القابلة 
لال�ستبدال بهدف جمع التربعات 
واالأبحاث  املر�سى  ع��الج  ل�سالح 
علينا  اأنَّ  ي��ق��ي��ًن��ا  علمنا  ال��ط��ب��ي��ة، 
م�ساركة هذه الرموز مع جمتمع 
اجليل الثالث من ال�سبكات الذي 
ال�سرق  منطقة  يف  ه��ن��ا  اأ���س�����س��ن��اه 
باداليان،  فيجن  االأو�سط”.وقال 
 ..ftNFT ال�سريك املوؤ�س�س ملتجر
موؤ�س�سة  ب���اخ���ت���ي���ار  ن���ت�������س���رف   «
اأول  الإط�����الق  من�ستنا  اجل��ل��ي��ل��ة 
جمموعة من الرموز غري القابلة 
اخلريية  لالأغرا�س  لال�ستبدال 
فمن�ستنا  االإم�����������ارات.  دول������ة  يف 
الرموز  �سراء  متّكن عمالءنا من 
غري القابلة لال�ستبدال بالدرهم 
االإم��ارات��ي. وم��ن دواع��ي اعتزازنا 
املبادرات  ه��ذه  مثل  يف  ن�سارك  اأن 

القابلة  غ��ري  ال��رم��وز  م��ن  االأوىل 
ت�سجيع  ه����دف����ه  ل���ال����س���ت���ب���دال، 
اإيجابي  اأث���ر  امل��ان��ح��ني ع��ل��ى ت���رك 
يف ن��ف��و���س امل��ر���س��ى. وت���اأت���ي هذه 
املبادرة يف اإطار جهودنا املتوا�سلة 
قنواتنا  بجميع  االب��ت��ك��ار  لتعزيز 
امل��خ�����س�����س��ة جل���م���ع ال���ت���ربع���ات، 
والتي�سري على املانحني الراغبني 
يف دعم براجمنا للرعاية ال�سحية 
العامل”.من  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م���ن 
جانبه، قال اأن�س بورتن، ال�سريك 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����س�������س 
“ ي�سعدنا  ملوؤ�س�سة “اآرت�س داو”.. 
ت��ك��ون م��وؤ���س�����س��ة اجل��ل��ي��ل��ة هي  اأن 
لالأعمال اخلريية �سمن  �سريكنا 
فاالبتكار  “اآرت�س داو”.  مهرجان 
ميثل جزءاً مهماً من �سميم اأعمال 
وعندما  داو”.  “اآرت�س  موؤ�س�سة 
بلَغنا اأنَّ موؤ�س�سة اجلليلة تعتزم اأن 

للجيل  جمتمع  اأك���رب  متثل  ال��ت��ي 
 ”Web3 ال�سبكات  م��ن  ال��ث��ال��ث 
االأو����س���ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  » يف 

ومقرها دبي.
وت��ت��وف��ر جم��م��وع��ة ال���رم���وز غري 
�سوق  يف  ل���ال����س���ت���ب���دال  ال���ق���اب���ل���ة 
االإيرثيوم  بعملة  �سي”  “اأوبن 
ب��ال��دره��م.  ftNFT م��ت��ج��ر  ويف 
الزرعوين،  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اجلليلة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
دبي  ا�سرتاتيجية  م��ع  متا�سياً   “
للميتافري�س، الرامية اإىل حتويل 
ملجتمع  ع���امل���ي  م���رك���ز  اإىل  دب�����ي 
امليتافري�س، ي�سرفنا اأن نكون اأول 
موؤ�س�سة خريية للرعاية ال�سحية 
يف دولة االإم��ارات تقبل التربعات 
امل�سفرة،  ال���رق���م���ي���ة  ب���ال���ع���م���الت 
الورقية  العمالت  بني  للتج�سري 
جمموعتنا  اإ����س���دار  وال��رق��م��ي��ة. 

اإىل  ي�����س��ري  ب���ل���ون  االإن�سانية” 
ال�سرطان  مثل:  حم���ددة،  ق�سية 
القلب  واأم�������را��������س  وال���������س����ك����ري 
وال�سحة  ال���دم���وي���ة  واالأوع�����ي�����ة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة وال�����س��م��ن��ة.
وجميع عائدات الرموز خم�س�سة 
لدعم موؤ�س�سة اجلليلة، حيث تتاح 
واحًدا  ميتلك  م��ن  لكل  الفر�سة 
ليرتك  املميزة،  ال��رم��وز  تلك  من 
املجتمع  اإي��ج��اب��ي��اً يف  واأث�����راً  اإرث�����اً 
– رم�����زاً ب��ع��د رم������ز.ومت اإط����الق 
القابلة  غ���ري  ال���رم���وز  جم��م��وع��ة 
فعاليات  ����س���م���ن  ل���ال����س���ت���ب���دال 
املهرجان  داو”،  “اآرت�س  مهرجان 
الذي  ن��وع��ه  م���ن  االأول  ال��ث��ق��ايف 
وثقافة  ال��رق��م��ي  ب��ال��ف��ن  يحتفي 
االإن�����رتن�����ت، وي��ج��م��ع ل��ف��ي��ًف��ا من 
اخلرباء وقادة ال�سناعة العامليني، 
من تنظيم موؤ�س�سة “اآرت�س داو”، 

ال��ت��وع��ي��ة وحت��ف��ي��ز امل��ج��ت��م��ع على 
الالزمة  ب��ال��ت��ربع��ات  امل�����س��اه��م��ة 
من  يعانون  الذين  املر�سى  لدعم 
اأم����را�����س م���ه���ددة ل��ل��ح��ي��اة داخ���ل 

الدولة.
وت�����س��م امل��ج��م��وع��ة خ��م�����س��ة رموز 
مميزة غري قابلة لال�ستبدال، كٌل 
�سكل حرف.وا�ستلهمت  منها على 
فكرة  �سالح  اآل  مي�سون  امل��ب��دع��ة 
را�سد  “ب�سمة  ج��دار  من  الرموز 
خ�س�سته  ال�������ذي  �سعيد”  ب����ن 
اأ�سماء  لتكرمي  اجلليلة  موؤ�س�سة 
كل  على  ب�سمة  فرتكت  املانحني، 
ي��زي��ن احل�����روف، يف  خ��ت��م �سمعي 
الدائم  االإيجابي  االأثر  اإىل  اإ�سارة 
اأن يرتكه  ف��رد  ال��ذي مبقدور كل 

يف جمتمعه.
وي����ت����م����ّي����ز ك�����ل رم�������ز م�����ن رم�����وز 
جبني  ع��ل��ى  “ب�سمة  جم��م��وع��ة 

•• دبي -وام:

اأطلقت موؤ�س�سة اجلليلة، املوؤ�س�سة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جمال  اخل���ريي���ة 
جمموعة  ال�����س��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة 
لال�ستبدال  ق���اب���ل���ة  غ����ري  رم������وز 
على  “ب�سمة  ب��ا���س��م   ،”NFT“
بذلك  لتكون  االإن�سانية”،  جبني 
االإمارات  يف  خريية  موؤ�س�سة  اأول 
تقوم باإطالق مثل هذه املجموعة 
الفنانة  اإىل  ف��ك��رت��ه��ا  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
�سالح.  اآل  م��ي�����س��ون  االإم���ارات���ي���ة 
واأو���س��ح��ت م��وؤ���س�����س��ة اجل��ل��ي��ل��ة اأن 
اإطالق هذه املجموعة ياأتي بهدف 

- اخلطوة هدفها توعية املجتمع وحتفيزه على امل�صاهمة يف دعم اأ�صحاب الأمرا�ض املهددة للحياة.
- د. عامر الزرعوين: اأول موؤ�ص�صة خريية للرعاية ال�صحية يف الدولة تقبل التربعات بالعمالت الرقمية امل�صفرة

�الإمار�ت ت�صارك يف حفل توقيع برنامج �إطار �لعمل �الإقليمي للدول �لعربية 
»2023-2028« و�إطالق �خلطة �لعربية للوقاية من �أخطار �ملخدر�ت

•• القاهرة-وام:

االإقليمي  العمل  اإط��ار  برنامج  توقيع  حفل  يف  االإم���ارات  دول��ة  �ساركت 
للوقاية  العربية  اخلطة  واإط��الق   ،)2028-2023( العربية  للدول 
اأم�س يف  الذي عقد  العربي،  املجتمع  املخدرات على  اأخطار  واحلد من 
�سعادة  الدولة  مثل  حيث  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  االأمانة  مقر 
العربية  م�سر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفرية  الكعبي  خليفة  م��رمي 

مندوبة الدولة الدائم لدى اجلامعة العربية.

الثالثة،  مرحلته  يف   )2028-2023( ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول  االإق��ل��ي��م��ي 
والثاين هو اإطالق اخلطة العربية للوقاية واحلد من اأخطار املخدرات 
ة حتت عنوان “نحو تعامل ناجع مع الق�سية  على املجتمع العربي، املُعَدّ
من منظور اجتماعي”، والتي جاءت تنفيذاً لقرار جمل�س وزراء ال�سوؤون 
وعقب احلفل  واالأربعني.  الثانية  دورت��ه  املنعقد يف  العرب  االجتماعية 
اإط��ار العمل االإقليمي  اأب��و الغيط ومعايل غ��ادة وايل على برنامج  وقع 
ومكتب  العربية  ال��دول  جامعة  بني   2028  -2023 العربية  للدول 

االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

اأبو الغيط، االأمني العام للجامعة، ومعايل  ح�سر احلفل معايل اأحمد 
مرمي بنت علي امل�سند، وزيرة التنمية االجتماعية واالأ�سرة بدولة قطر 
ومعايل  العرب،  االجتماعية  ال�سوؤون  وزراء  ملجل�س   42 ال��دورة  رئي�سة 
غادة وايل، وكيلة االأمني العام لالأمم املتحدة املديرة التنفيذية ملكتب 

االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
واأعرب معايل اأبو الغيط - يف كلمة خالل حفل التوقيع - عن �سعادته 
بتحقيق اإجنازين كبريين، بال�سراكة والتعاون مع مكتب االأمم املتحدة 
العمل  اإط��ار  برنامج  التوقيع على  اأولهما  باملخدرات واجلرمية،  املعني 

�لقانونية  �ليمني  يوؤدون  عدل  كتاب   3
�أمام وكيل د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي

•• اأبوظبي- وام:

اأمام  القانونية،  اليمني  اجل��دد،  واخل��ا���س  العام  العدل  كتاب  من  ثالثة  اأدى 
اإيذانا  اأبوظبي،  �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي، وكيل دائرة الق�ساء يف 
وفق  العام وعرب مكاتب حماماة،  العدل  الكاتب  اأعمال  اأداء  يف  ببدء مهامهم 
والقوانني  للت�سريعات  طبقاً  ل��ه��م،  املمنوحة  وال�����س��الح��ي��ات  االخت�سا�سات 
ال�سارية يف اإمارة اأبوظبي. واأكد امل�ست�سار يو�سف العربي، اهتمام دائرة الق�ساء 
تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، بدعم التوجهات 
احلكومية الرامية اإىل ت�سهيل ممار�سة االأعمال وتوفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة 

تعزز املكانة االقت�سادية والقدرة التناف�سية الإمارة اأبوظبي. 
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العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يونيفري�سال كاندي ا�ستوديوز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3924567 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ويك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سموع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4009188 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سموم 

للزهور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2031804 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
العامر  حملة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للحج والعمرة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1048515 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد كرم البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة  عامر حممد احمد كرم البلو�سي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ال باتا كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1124294 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة  هالل بن مبارك بن غبي�س اليحيائى %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
ال�سمود  ال�سادة : حمل   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لاللكرتونيات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1018408 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سيف دبوان عثمان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة  �سهيل خمي�س علي م�سبح املهريي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
الوهد  : مزرعة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للدواجن
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 2149482 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سهيل �سامل عامر املهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة  �سهيل �سامل �سهيل �سامل املهري %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة �سحابة �سيف ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 3868346 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان ح�سن احمد �سامل املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابو �سفيان نزرول ا�سالم من �سريك اىل مالك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابو �سفيان نزرول ا�سالم من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ابو �سفيان نزرول ا�سالم من 49% اىل %100
تعديل ن�سب ال�سركاء/ابو �سفيان نزرول ا�سالم من 49% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/بقالة �سحابة �سيف ذ.م.م 
SAHABAT SAYF BAQALA L.L.C 

 اإىل/بقالة �سحابة �سيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SAHABAT SAYF BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : خياط مدينة ال�سراب

 رخ�سة رقم: CN 1353234 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كوماليل حمزه مويدين %100

تعديل اإ�سم جتاري من/خياط مدينة ال�سراب 

MADINAT AL SARAB TAILORING 

 اإىل/خياط مدينة ال�سراب - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MADINAT AL SARAB TAILORING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون عبري ال�سوق لل�سيدات

 رخ�سة رقم: CN 1095148 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/�سالون عبري ال�سوق لل�سيدات 

ABEER ALSOUQ LADIES SALOON 

 اإىل/�سالون عبري ال�سوق لل�سيدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ABEER ALSOUQ LADIES SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جريت ليد لبيع اأدوات االإنارة

 رخ�سة رقم: CN 3899026 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد عبداهلل حممد عبيد ال�سهيارى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ابراهيم حممد نور احلق %80
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد فاروق نور احلق %20

تعديل اإ�سم جتاري من/جريت ليد لبيع اأدوات االإنارة 
GREAT LED FOR LIGHTING EQUIPMENT SALE 

 اإىل/جريت ليد  لبيع اأدوات االإنارة ذ.م.م
GREAT LED FOR LIGHTING EQUIPMENT SALE L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
العامة   للمقاوالت  احلق  نور  �سركة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم: CN 1034172 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نور االب�سار نور احلق

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س �سعيد �سالح املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نور االب�سار نور احلق %100

تعديل اإ�سم جتاري من/�سركة نور احلق للمقاوالت العامة  ذ.م.م 
NOOR ALHAQUE GENERAL CONTRACTING CO -L.L.C 

 اإىل/نور احلق  للمقاوالت العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NOOR ALHAQUE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
�سركة   - العامة  لل�سيانة  نريبا   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم: CN 3683899 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن �سامل را�سد �سامل املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نبيل �سدقى عبده عبدالعاىل %100

تعديل اإ�سم جتاري من/نريبا لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
NEIRABA GENERAL MAINTENANCE .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

 اإىل/نبيل �سدقي لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NABEL SEDKY GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة غري  االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات  م�سوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
العامه  لل�سيانة  العني  �سباك   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والدكيور  رخ�سة رقم: CN 4635916 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/�سباك العني لل�سيانة العامه والدكيور 

SHUBBAKUL AIN GENERAL MAINTENANCE AND DECORATION

 اإىل/�سباك العني لل�سيانه واملقاوالت العامه والديكور

 SHUBBAK ALAIN FOR MAINTENANCE AND GENERAL

CONTRACTING AND DECORATION

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

الدائرة غري  االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات  م�سوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بي�ست كري للمطابخ ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 1751088 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ظافر اقبال حممد ابراهيم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني عبدالكرمي ح�سني عي�سى ال علي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممود نبى حممد ابراهيم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ن�سوان غ�سان ابراهيم من �سريك اىل مالك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ن�سوان غ�سان ابراهيم من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ن�سوان غ�سان ابراهيم من 32% اىل %100
تعديل ن�سب ال�سركاء/ن�سوان غ�سان ابراهيم من 32% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/بي�ست كري للمطابخ ذ.م.م 
BEST CARE KITCHENS L.L.C 

 اإىل/بي�ست كري  للمطابخ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BEST CARE KITCHENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - العامة  للتجارة  كومري�س  التجاري:بيلتز  اال�سم 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:اأبوظبي - اأبوظبي - مبنى
CN 4239305 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�ساده/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/14   لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305011507  

تاريخ التعديل:2023/03/27
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : دميورا لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م  

رخ�سة رقم: CN 4434091 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 10000 اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان �سامل را�سد عبيد املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن عبداملوىل ح�سان حممود
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن عبداملوىل ح�سان حممود %100

تعديل اإ�سم جتاري من/دميورا لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م 
DIMORA ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

 اإىل/دميورا لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DIMORA ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : توب برو للعناية بال�سيارات ذ.م.م

  رخ�سة رقم: CN 2132307 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل 10000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حميد �سعيد خمي�س خامت الكتبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد خمي�س خامت الكتبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بلقي�س عبداهلل قويدر ح�سن الربيكى %100

تعديل اإ�سم جتاري من/توب برو للعناية بال�سيارات ذ.م.م 
TOP PRO AUTO CARE L.L.C

 اإىل/توب برو للعناية بال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TOP PRO AUTO CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : موبيليت للهواتف املتحركة

  رخ�سة رقم: CN 1160365 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 0 اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم ال�سب حارب وليد ال�سام�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سناء زكريا يو�سف مرعى %100

تعديل اإ�سم جتاري من/موبيليت للهواتف املتحركة 
MOBELET MOBILE PHONE TRADING

 اإىل/موبيليت للهواتف املتحركة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MOBELET MOBILE PHONE -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة ال�سمعه املنريه

  رخ�سة رقم: CN 1104828 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 40000 اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد �سعيد من�سور الكعبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كوماليل حمزه مويدين %100

تعديل اإ�سم جتاري من/بقالة ال�سمعه املنريه 
AL SHAMAA AL MOUNEERAH GROCERY

 اإىل/بقالة ال�سمعه املنريه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL SHAMAA AL MOUNEERAH GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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مقررة  كانت  التي  جل�سته  الهندي  الربملان  يف  النواب  جمل�س  عّلق 
زعيم  جتريد  خلفية  على  ن��واب  من  احتجاجات  بعد  االثنني  اأم�س 

املعار�سة راهول غاندي من مقعده النيابي.
اإدانته  غ��داة  ال��ن��واب اجلمعة،  وُج��رد غاندي من مقعده يف جمل�س 
الت�سهري مبودي  بتهمة  )غ���رب(  غ��وج��ارات  اأم���ام حمكمة يف والي��ة 
 ،2019 العام  االنتخابية  �سياق احلملة  به يف  اأدىل  ت�سريح  ب�سبب 
يرتدون  ن���ّواب معار�سون  وع��ّط��ل  احل��ك��وم��ة.  لرئي�س  اإه��ان��ة  اع��ُت��رب 
باللون نف�سه اجلل�سة االثنني، ما  اأو�سحة  قم�سانا �سوداء وي�سعون 
اأوم  اإرجاء املناق�سات. وقال رئي�س الربملان  دفع برئي�س الربملان اإىل 
بريال “اأريد اأن اأدير اجلل�سة بكرامة. اأّجلت املناق�سات حتى ال�ساعة 
قرر  الربملان  وك��ان  االثنني.  غ(  ت   10،30( الظهر”  بعد  الرابعة 
اإدانته  بعد  مبقعده  االحتفاظ  باإمكانه  يعد  مل  غاندي  اأن  اجلمعة 
يف اليوم ال�سابق. وحكمت عليه حمكمة يف والية غوجارات )غرب(، 
الوالية التي ينتمي اإليها مودي، بال�سجن ملدة عامني لت�سريح خالل 
احلملة االنتخابية لعام 2019 اأن “جميع الل�سو�س ا�سم �سهرتهم 
لكن اأفرج عنه بكفالة بعدما اأعلن حماموه عزمهم الطعن  مودي”، 

يف احلكم.

فرار  عملّية  دّب��ر  ا  �سخ�سً اعتقلت  اأّن��ه��ا  املوريتانّية  ال�سرطة  اأعلنت 
اأربعة ُمعتقلني متطرفني مطلع اآذار-مار�س، ُقِتل ثالثة منهم خالل 

عملّية اعتقالهم بينما ُقب�س على الرابع حيًّا.
وقالت ال�سرطة يف بيان على في�سبوك، اإّن اإحدى فرق البحث التابعة 
لالإدارة العاّمة لالأمن الوطني اعتقلت االأحد يف نواك�سوط حمّمد 
تي. املكّنى اأبو اأ�سامة، م�سريًة اإىل اأّنه “ُمدّبر عملّية فرار 4 �سجناء 
اإرهابّية من ال�سجن املركزي يف نواك�سوط م�ساء  ُمدانني يف ق�سايا 
ال�سلطات مبزيد من  ُتدل  ومل   .»2023 اآذار-مار�س  اخلام�س من 
العدالة  اإىل  �سُيحال  اأّن��ه  ذكرت  لكّنها  الرجل،  هذا  ب�ساأن  التفا�سيل 
بعد انتهاء التحقيق. وبعد خم�سة اأّيام على فرارهم، اأ�سارت ال�سلطات 
الذي  ال�سيخ  ول��د  ال�سالك  بينهم  ال��ه��ارب��ني،  م��ن  ثالثة  مقتل  اإىل 
تعتربه ال�سلطات خطرًيا على وجه اخل�سو�س، فيما اعُتِقل الرابع 
حيًّا. وُقِتل حار�سان اأثناء فرار هوؤالء ال�سجناء، فيما ُقِتل عن�سر اأمن 
خالل حماولة اعتقالهم. ُحِكم على ولد ال�سيخ عام 2011 باالإعدام 
على خلفّية حماولة اغتيال الرئي�س حينها حممد ولد عبد العزيز 
مل  اإلغائها،  عدم  من  الرغم  وعلى  الفرن�سّية.  ال�سفارة  وا�ستهداف 

ُتطّبق موريتانيا عقوبة االإعدام منذ عام 1987.

اأوتوماتيكي  ب�سالح  هجوم  يف  االثنني  االأح��د  ليل  اأم��ن  حار�س  ُقتل 
يف  خا�سة  تلفزيونية  حمطة  اأك��رب  وه��ي  ت�سانل”  “توب  ا�ستهدف 

األبانيا، على ما اأعلنت ال�سرطة.
�سيارة خالل  م��ن  بندقية كال�سنيكوف  م��ن  ن��اري��ة  اأع���رية  واأُط��ل��ق��ت 
مرورها اأمام مبنى التلفزيون، ما اأ�سفر عن مقتل الرجل البالغ من 

العمر 60 عاما.
“االأ�سخا�س الذين مل حتدد هويتهم بعد،  وقالت ال�سرطة يف بيان 
اأط��ل��ق��وا اأع���رية ن��اري��ة م��ن ���س��الح اأوت��وم��ات��ي��ك��ي ب��اجت��اه مبنى “توب 

ت�سانل«.
واأع��رب عن  ب�”العدوان االإجرامي”  اإدي رام��ا  ال��وزراء  ون��دد رئي�س 
ال�سيا�سية  االأح����زاب  ك��ل  ون���ددت  ال��ق��ن��اة.  موظفي  م��ع  “ت�سامنه” 

بالهجوم اأي�سا.
ويف وقت الهجوم الذي وقع قرابة ال�ساعة 01،00 �سباحا )23،00 

ت غ(، كان حار�س االأمن يف حجرة زجاجية يف فناء املبنى.
وتوّظف هذه املحطة مئات االأ�سخا�س وكان الكثري منهم ال يزالون 

يف العمل عند وقوع احلادث.

عوا�سم

نيودلهي

نواك�ضوط

تريانا

هل بوتني جاد يف تهديده با�صتخد�م �أ�صلحة نووية تكتيكية باأوكر�نيا؟

زيارة �صي جني بينغ �إىل رو�صيا �أطلقت �حلرب �لباردة �لثانية

•• لندن-وكاالت

الربيطانية  تاميز”  “فاينان�سيال  �سحيفة  ذك���رت 
اأول  اأول  وج��ه   بوتني  فالدميري  الرو�سي،  الزعيم  اأن 
اأم�س ال�سبت “تهديداً �سديد اللهجة” للغرب، عندما 
اأعلن اأن بالده تخطط لن�سر اأ�سلحة نووية تكتيكية يف 
بيالرو�سيا، يف خطوة اعتربتها ال�سحيفة الربيطانية 
بحرب  للتلويح  مو�سكو  حم���اوالت  ب��ني  م��ن  االأح����دث 
نووية وت�سعيد حدة لهجتها مع الواليات املتحدة وحلف 

�سمال االأطل�سي )الناتو( ب�ساأن احلرب االأوكرانية.
يف  �سي�ستكمل  “العمل  اإن  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
يف  التكتيكية  النووية  لالأ�سلحة  تخزين  وح��دات  بناء 
خطوة  وه��ي  املقبل”،  يوليو  من  االأول  يف  بيالرو�سيا 
�سبهها ب�”االنت�سار النووي االأمريكي يف اأوروبا” الذي 

يعود اإىل منت�سف اخلم�سينيات من القرن املا�سي.
اأن  من  الرغم  على  اإن��ه  تاميز”  “فاينان�سيال  وقالت 
بوتني قال اإن رو�سيا “لن تنقل ال�سيطرة على االأ�سلحة 
النووية التكتيكية اإىل بيالرو�سيا اأو تنتهك التزاماتها 
اأهم  اأح���د  ال��ق��رار ه��و  ف���اإن  ب��ع��دم االن��ت�����س��ار النووي”، 
احلرب  ب��دء  منذ  تر�سانته  ب�����س��اأن  الكرملني  خ��ط��وات 

االأوكرانية قبل اأكرث من عام.
وبرر بوتني ن�سر االأ�سلحة اجلديدة باأنه “جاء ا�ستجابة 
لطلب طويل االأمد من نظريه البيالرو�سي، األك�سندر 
با�ستخدام  لرو�سيا  �سمح  قد  كان  ال��ذي  لوكا�سينكو”، 
اأوكرانيا،  على  هجمات  ل�سن  ان��ط��الق  كنقطة  ال��ب��الد 
الكرملني”،  اأح�سان  عمق  اإىل  ب��الده  دف��ع  و”بالتايل 

بح�سب فاينان�سيال تاميز.

حتدي الغرب
اجلديد  ال��رو���س��ي  االإع�����الن  اأن  ال�سحيفة  واع���ت���ربت 
ال��ع��الق��ات بني  ت��وت��ر  ���س��وء  لوا�سنطن يف  مبثابة حت��د 
قال  حيث  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  العظميني  القوتني 
بوتني: “كانت الواليات املتحدة تفعل ذلك منذ عقود. 
دول  �ست  يف  التكتيكية  النووية  اأ�سلحتها  و�سعت  لقد 
خمتلفة من دول الناتو يف اأوروبا. لذلك، اتفقنا على اأن 
نفعل ال�سيء نف�سه، دون اأن ننتهك التزاماتنا الدولية 

بعدم االنت�سار«.
اأي�����س��ا، بعدما  ال��ق��رار  اأن��ه اتخذ  اأم�����س  اأك��د بوتني  كما 
اأوكرانيا  زودت  اأنها  املا�سي  االأ�سبوع  بريطانيا  اأعلنت 
اليورانيوم  ع��ل��ى  ل��ل��دب��اب��ات حت��ت��وي  ب��ق��ذائ��ف م�����س��ادة 
تاميز”  “فاينان�سيال  ق��ال��ت  خ��ط��وة  وه���ي  امل�ستنفد، 
نووي  ت�سعيد  من  كجزء  �ساغها  الرو�سي  الزعيم  اإن 

لل�سراع.
ويف حتٍد اآخر للغرب، نقلت ال�سحيفة عن بوتني قوله 
اإن “االإنتاج الع�سكري الرو�سي يعمل بوترية �سريعة”، 
الذخرية  كمية  اأ�سعاف  ثالثة  �سينتج  اأن��ه  اإىل  م�سرياً 
التي ميكن اأن تقدمها مو�سكو اإىل القوات يف اأوكرانيا.

نذر الت�صعيد
التخزين  من�ساآت  يف  العمل  �سيبداأ  متى  يت�سح  ومل 
اأو متى �ستن�سر رو�سيا االأ�سلحة  النووية يف بيالرو�سيا 

هناك.

وقال بوتني اأي�ساً اإن رو�سيا “زودت بالفعل 10 طائرات 
بيالرو�سية بالقدرة على حمل اأ�سلحة نووية تكتيكية”. 
البيالرو�سية  القوات  تدريب  �ستبداأ  رو�سيا  اأن  واأ�ساف 
االأ�سلحة  التي ميكنها حمل  “اإ�سكندر”  على �سواريخ 

النووية التكتيكية، ال�سهر املقبل.
الزعيم  ك��ان  اإذا  م��ا  الربيطانية  ال�سحيفة  وت�ساءلت 
ال��رو���س��ي ج����اداً ه���ذه امل����رة يف ال��ت��ه��دي��د ب��ال��ل��ج��وء اإىل 
االأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة، ق��ائ��ل��ة اإن���ه ل��ط��امل��ا وج���ه تهديدات 

لنا”  امل��ت��اح��ة  ال��و���س��ائ��ل  “جميع  با�ستخدام  “خفية” 
ت�سنها قواته على  التي  الع�سكرية  العملية  للدفاع عن 

اأوكرانيا وحتذير الدول الغربية الداعمة لكييف.
وذكرت ال�سحيفة، نقاًل عن م�سادر مطلعة، اأن الرئي�س 
الرو�سي كان قد خطط، يف اخلريف املا�سي، ال�ستخدام 
اأوكرانيا، حيث كانت التوترات  �سالح نووي تكتيكي يف 
النووية مع الغرب يف ذروتها، لكنه قرر يف النهاية اأنه 

لن مينح مو�سكو اأي ميزة حقيقية يف �ساحة املعركة.

•• عوا�سم-وكاالت

ب��ي��ن��غ، والرو�سي  ال�����س��ي��ن��ي ���س��ي ج���ني  وق���ع ال��رئ��ي�����س��ان 
فالدميري بوتني، اإعالنات م�سرتكة ت�سيد ب� “بال�سراكة 
اال�سرتاتيجية ال�ساملة والعميقة” بني ال�سني، ورو�سيا 
والزراعية،  االقت�سادية،  املجاالت  الثنائي يف  وتعاونهما 

والعلمية، والتكنولوجية.
واأع��ل��ن��ت رو���س��ي��ا دع��م��ه��ا مل�سالح ال�����س��ني، واأه��داف��ه��ا يف 
ت��اي��وان، وه��ون��غ ك��ون��غ، و�سينج ي��ان��غ. واأظ��ه��رت ال�سني 

دعمها امل�ستمر لرو�سيا يف حربها �سد اأوكرانيا.
ووفقاً لوزارة اخلارجية ال�سينية، فاإن “ال�سني ورو�سيا 
م�سرتكة  ج��ه��ود  ل��ب��ذل  طبيعية  م�سوؤوليات  تتحمالن 

لتوجيه احلوكمة العاملية وتعزيزها«.

�صد الهيمنة الأمريكية
االأ�سا�سية”  “امل�سالح  بدعم  ال��ب��ل��دان  تعهد  ذل��ك،  اإىل 

لبع�سهما وتعزيز  التن�سيق يف ال�سوؤون الدولية من اأجل 
“الت�سدي للهيمنة” اأي الواليات املتحدة.

وت�������س���ري ����س���ان���ون ت����ي����زي، رئ��ي�����س��ة حت���ري���ر جم���ل���ة “ذا 
والعلنية  امل�ستمرة  ال�سني  ت�سريحات  اإىل  ديبلومات”، 
عن “�سراكٍة طويلة االأمد مع رو�سيا، بغ�س النظر عن 

اأي اعتبارات«.
ما  �سبيكتايتور”   “ جم��ل��ة  ت�ستعيد  االإط�����ار،  ه���ذا  ويف 
االأوىل،  ال��ب��اردة  احل���رب  يف  ع��ام��اً،  خم�سني  منذ  ح�سل 
ال�سيوعيني،  بني  امل�ساحنات  من  �سنوات  اأ�سعلت  عندما 
والدبلوما�سية املُحنَكة يف اإدارة نيك�سون ثورًة دبلوما�سية 
غرَيت فيها ال�سني والءها  يف احلرب الباردة، اإذ اأ�سبحت 

حليفاً فعلياً للواليات املتحدة والغرب.
بالكتلة  ُيعرف  كان  ما  الدبلوما�سية  الثورة  تلك  واأنهت 
العاملية  احل��رب  بعد  ت�سكلت  التي  ال�سوفيتية  ال�سينية 

الثانية واحلرب االأهلية ال�سينية.
وع�����زز خ��ل��ف��اء ري��ت�����س��ارد ن��ي��ك�����س��ون، وم�����او ت�����س��ي تونغ 

انت�سار  وه��و  ال��ب��اردة،  احل��رب  يف  للن�سر  دبلوما�سيتهم 
االأورا�سيان  العمالقان  ك��ان  ل��و   ليحدث  يكن  مل  رمب��ا 

حليفان.

قرن احلرب ال�صاملة
يعد رميون اآرون املفكر اال�سرتاتيجي االأكرث ب�سريًة يف 
فرن�سا يف القرن الع�سرين، وكان اأهم اأعماله “قرن احلرب 
والكتاب   .1954 يف  م��رة  اأول  ُن�سَر  ال��ذي  ال�ساملة”، 
وتقدير  ال�سيوعية  فهم  بني  جتمع  جيو�سيا�سية  جولة 
يف  اجليو�سيا�سية  التعددية  على  احلفاظ  اإىل  احلاجة 
قبل  ل�سوفيتية  ال�سينية-  ال��ك��ت��ل��ة  ت�سكلت  اأورا����س���ي���ا. 
�سعَر  لكنه  للكتاب،  اآرون  تاأليف  من  فقط  اأع��وام  اأربعة 
بالفعل باالآثار اجليو�سيا�سية للتحالف بني العمالقني 
االأورا�سيني، وهو حتالف يعاد ت�سكيله يف العقود الثالثة 

االأوىل من القرن احلادي والع�سرين.

جزيرة العامل
ل  وكتب اآرون اأن التحالف ال�سيني ال�سوفيتي “كاد ُي�سكِّ
ال�سرط  التي اعتربها هالفورد ماكيندر  العامل  جزيرة 
ال�������س���روري وال���ك���ايف ت��ق��ري��ب��اً الإق���ام���ة االإم���رباط���وري���ة 

العاملية«.
للدبلوما�سية  نتيجة  كان  التطور  هذا  اأن  اآرون  واأو�سح 
االأنغلو اأمريكية الفا�سلة يف احلرب العاملية الثانية، التي 
االأعمى”  الغ�سب  كبري من  “بقدٍر  قادتها احلرب  �سن 
ال�سينية  القومية  للقوات  وقدموا م�ساعدة غري كافية 

خالل احلرب االأهلية ال�سينية.

روزفلت وترومان..رئي�صان عظيمان
كان الزعيمان امل�سوؤوالن عن هذه الكارثة الدبلوما�سية 
هما الرئي�سان فرانكلني روزفلت، وهاري ترومان، لكن 

معظم املوؤرخني يعتربانهما رئي�سني عظيمني.
لكّن اآرون كان اأدرى بحقيقتهما، فكتب اأن “الطريق كان 
ممهداً بالروح ال�سليبية التي تلهم ال�سيا�سة اخلارجية 

للواليات املتحدة تاريخياً«.

واحلرب  احل��رب عموماً  م��ع  وت��روم��ان  روزف��ل��ت  تعامَل 
دون  العليا”  “املثل  بلغة  خ�سو�ساً  ال�سني  يف  االأهلية 

االعرتاف باأهمية توازن القوى يف الكتلة االأورا�سية.
واأدت دبلوما�سية روزفلت-ترومان، مب�ساعدٍة وحتري�س 
من الت�سلل ال�سيوعي اخلبيث، على حد و�سف التقرير، 
داخل احلكومة االأمريكية الذي ك�سفه امل�سروع االأمريكي 
قوى  �سيطرة  اإىل  الح��ق��اً،  التج�س�س  ملكافحة  “فيونا” 
العدو على م�ساحة �سا�سعة من جزيرة العامل، مبا فيها 
الن�سف ال�سمايل من �سبه اجلزيرة الكورية، واأجزاء من 

الهند ال�سينية.
اال�سرتاتيجي  ماكيندر  كابو�س  ك��ان  اآرون،  ذك���َر  وك��م��ا 
العامل  ي��ق��ود  ال���ع���امل،  ج���زي���رة  ي��ح��ك��م  “َمن  ي��ت��ح��ق��ق: 

برمته«.

ثالثة عقود من الأخطاء 
اأدت ثالثة عقود من الدبلوما�سية االأمريكية واالأخطاء 
اأنتجها  ال��ت��ي  االإي��دي��ول��وج��ي��ة  وال��غ��ط��ر���س��ة  ال�سيا�سية 
انت�سار الغرب يف احلرب الباردة االأوىل، ومتويل �سعود 
املناطق  تنتهي يف  التي ال  احل��روب  وانحرافات  ال�سني، 
ال�سالم”،  “مردود  ب�  اال�ستمتاع  يف  والرغبة  املتطرفة، 
اإعادة ت�سكيل  اإىل  ال�سيوعية قد اندثرت،  باأن  واالعتقاد 
وانطالق  االآن،  الرو�سية  ال�سوفيتية،  ال�سينية  الكتلة 
والع�سرين.  احل����ادي  ال��ق��رن  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ث��ورة 
والقوة االقت�سادية والعلمية والتكنولوجية والع�سكرية 
اأكرب بكثري مما كانت  امل�سرتكة للكتلة االأورا�سية اليوم 

عليه يف 1950.
واأ�ساف التقرير “نحن االآن يف خ�سم حرب باردة ثانية 
بداية  يف  ل��ه��م  ت�سدينا  ال��ذي��ن  اأنف�سهم  اخل�����س��وم  م��ع 
احلرب االأوىل. واإذا تعلمنا �سيئاً من املا�سي، ف�سنحر�س 
للحفاظ  دبلوما�سيتنا  الإدارة  اآرون  ن�سيحة  اتباع  على 

على التعددية اجليو�سيا�سية الأورا�سيا«.
و كما ن�سح ماكيندر “علينا اأن ُنعدل ُمُثلنا الدميقراطية 
اأورا�سيا.  يف  اجليو�سيا�سية  القوى  توازن  حقائق  لتلبية 

فاأمننا القومي يعتمد على جهودنا على املدى البعيد«.

•• �سيول-اأ ف ب

اأطلقت كوريا ال�سمالية اأم�س االثنني �ساروخني بال�ستيني ق�سريي املدى 
باجتاه بحر اليابان هما االأحدث يف �سل�سلة من اختبارات االأ�سلحة خالل 

االأ�سابيع االأخرية، ح�سبما اأعلن اجلي�س الكوري اجلنوبي.
امل�سلحة  “قواتنا  اإن  اجلنوبية  الكورية  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  وقالت 
ر�سدت �ساروخني بال�ستيني ق�سريي املدى اأُطِلقا من منطقة جونغهوا 
 07،47 ال�����س��اع��ة  و���س��ط(  )ج��ن��وب  ال�سمالية  ه��وان��غ��ه��اي  م��ق��اط��ع��ة  يف 
الكوري  اال�سم  ال�سرقي”،  البحر  باجتاه  غرينت�س(  بتوقيت   22،47(
370 كيلومرتا وفق  لبحر اليابان. وقطع كل من ال�ساروخني حواىل 
امل�سدر نف�سه الذي اأ�ساف اأن االأمر ي�سكل “ا�ستفزازا خطرا مي�س ب�سالم 

املجتمع الدويل و�سبه اجلزيرة الكورية وا�ستقرارهما«.
اإطالق  عمليات  مواجهة  يف  واليقظة  املراقبة  جي�سنا  “�سّدد  واأ�سافت 
جديدة، مع احلفاظ على جهوزيته الكاملة بف�سل التعاون الوثيق بني 
الدفاع  وزارة  اأك���دت  جهتها  م��ن  املتحدة”.  وال��والي��ات  اجلنوبية  ك��وري��ا 

اليابانية ح�سول عملية اإطالق ال�ساروخني. ونقلت و�سائل اإعالم يابانية 
ال�ساروخني حّلقا يف م�سار غري  اأن  ال��وزارة اعتقادهم  عن م�سوؤولني يف 

منتظم قبل اأن ي�سقطا خارج املنطقة االقت�سادية اخلال�سة لليابان.
برمائية  ان���زال  ت��دري��ب��ات  ووا�سنطن  �سيول  وق��ت جت��ري  ذل��ك يف  ي��اأت��ي 
مناورات  اأك���رب  اخلمي�س  ا�ستكمالهما  على  فقط  اأي���ام  وب��ع��د  م�سرتكة 

ع�سكرية م�سرتكة بينهما يف خم�س �سنوات.
اأن حاملة الطائرات االأمريكية  واأعلنت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
ال�ساحلية يف جنوب كوريا  بو�سان  اإىل مدينة  الثالثاء  ت�سل  “نيميتز” 

اجلنوبية لتعزيز االنت�سار الدفاعي امل�سرتك.
البحري هذا  التدريب  اإن  ت�سريح �سحايف  ال��وزارة يف  وق��ال م�سوؤول يف 
ا�سرتاتيجية  ق��درات  ن�سر  خ��الل  من  املو�سع  ال��ردع  تعزيز  اإىل  “يهدف 

والبال�ستية  ال��ن��ووي��ة  ال�سمالية  ك��وري��ا  ت��ه��دي��دات  مواجهة  يف  اأم��ريك��ي��ة 
املتنامية« وقالت و�سائل االإعالم الر�سمية الكورية ال�سمالية اجلمعة اإن 
ل�”احتالل”  ا�ستعدادا  ت�سكل  �سيول ووا�سنطن  امل�سرتكة بني  التدريبات 
كوريا ال�سمالية وهو اأمر يتطلب يف املقابل “و�سائل ردع اأقوى” للرد عليه، 

خ�سو�سا “قدرة هجوم نووي اأكرث تطورا وتنوعا واأكرث هجومية«.
�سملت  اخلا�سة،  الع�سكرية  مناوراته  ال�سمايل  الكوري  اجلي�س  واأج��رى 
اختبار ما و�سفه باأنه “غوا�سة قادرة على �سن هجوم نووي” واإطالقه 

ثاين �ساروخ بال�ستي عابر للقارات هذا العام.
وكان حمّللون توّقعوا اأن ت�ستخدم كوريا ال�سمالّية التدريبات بني �سيول 
حّتى  اأو  ج��دي��دة  �ساروخّية  اإط���الق  عملّيات  الإج���راء  ذري��ع��ًة  ووا�سنطن 

جتربة نووّية.

وذكرت وكالة االأنباء الر�سمّية الكورّية ال�سمالّية اجلمعة، اأّن التدريبات 
عليها  اأ���س��رف  وال��ت��ي  نووي”  هجوم  �سّن  على  ال��ق��ادرة  “الغّوا�سة  على 
الزعيم كيم جونغ اأون �سخ�سيًّا، هدفها “حتذير العدو من اأزمة نووّية 

حقيقّية«.
واأ�سافت اأّن مهّمة هذا ال�سالح “هي الت�سّلل خل�سة اإىل املياه الت�سغيلّية 
الع�سكرّية  القطع  لتدمري  النطاق  وا���س��ع  اإ�سعاعي  ت�سونامي  واإح���داث 

البحرّية وموانئ العملّيات الرئي�سّية للعدو«.
���س��واري��خ كروز  االأرب��ع��اء  اأطلقت  يانغ  بيونغ  اأّن  ال��وك��ال��ة  ذك��رت  ك��ذل��ك، 

ا�سرتاتيجّية “مزّودة راأ�سا حربية جتريبية حُتاكي راأ�سا نووية«.
و�سكك املحللون يف مزاعم كوريا ال�سمالية، لكنهم اأ�ساروا يف املقابل اإىل 
اأنها مل تعد تكتفي بتخزين الروؤو�س احلربية النووية بل حتاول حت�سني 

و�سائل االإطالق وتنويعها.
وعززت �سيول ووا�سنطن التعاون االأمني بعد عام �سهد عددا قيا�سيا من 
جتارب االأ�سلحة والتهديدات النووية املتزايدة من جانب بيونغ يانغ يف 
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كوريا �ل�صمالية تطلق �صاروخني بال�صتيني ق�صريي �ملدى 

�نطالق �حلملة �النتخابية يف 
�إ�صبانيا بتعديل وز�ري م�صغر 

•• مدريد-اأ ف ب

اأجرى رئي�س الوزراء االإ�سباين بيدرو �سان�سيز  اأم�س االثنني تعديال وزاريا 
ل�سخ احليوية يف حكومته خالل اأ�سهر احلملة االنتخابية املقبلة، ال�ستبدال 

وزيرين مر�سحني لالنتخابات البلدية نهاية اأيار-مايو.
تعيني  اال���س��رتاك��ي  الزعيم  اأع��ل��ن  احل��ك��وم��ة،  م��ن مقر  ويف خ��ط��اب متلفز 
هيكتور غومي�س هريناندي�س وزيرا جديدا لل�سناعة والتجارة وال�سياحة 

وخو�سيه مانويل مينيوني�س كوندي وزيرا جديدا لل�سحة.
و���س��ي��ح��الن م��ك��ان ري��ي�����س م���اروت���و وك��ارول��ي��ن��ا داري���ا����س ت��وال��ي��ا املر�سحني 
لالنتخابات البلدية يف العا�سمة مدريد حيث ياأمل الي�سار بالظفر برئا�سة 

بلدية املدينة من اليمني ويف ال�س باملا�س يف جزر الكناري.
وقال �سان�سيز “يف املرحلة االأخرية قبل حلول موعد االنتخابات، �سنوا�سل 

حتقيق االأهداف الكربى للتفوي�س احلكومي«.
 28 وياأتي هذا التعديل قبل �سهرين من االنتخابات البلدية واملحلية يف 
نهاية  امل��ق��ررة  الت�سريعية  االنتخابات  من  اأ�سهر  ت�سعة  وقبل  اأي��ار-م��اي��و، 

العام.
بعد   2018 ال�سلطة يف حزيران-يونيو  اإىل  و�سل  الذي  �سان�سيز  ويحكم 
2020 يف  ال��ع��ام  راخ���وي، منذ  م��اري��ان��و  املحافظ  �سلفه  ال��ربمل��ان  اإط��اح��ة 

ائتالف مع حزب بودميو�س الي�ساري املتطرف.
حزب  من  املحافظني  اأن  االأخ��رية  ال��راأي  ا�ستطالعات  من  الكثري  وتظهر 
ال�سعب �سيفوزون يف االنتخابات الت�سريعية على ح�ساب احلزب اال�سرتاكي، 
الغالبية  ل��ت��اأم��ني  امل��ت��ط��رف  اليميني  احل���زب  دع��م  اإىل  �سيحتاجون  لكن 

واحلكم.

�إقبال على �صر�ء �الأ�صلحة يف �إ�صر�ئيل بعد �لهجمات �لفل�صطينية
•• جيفعات زئيف-اأ ف ب

ال�سفة  يف  اإ�سرائيلية  م�ستوطنة  يف  للرماية  حلبة  يف 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ي���ت���دّرب ت��وم��ر غ���ال ع��ل��ى ا�ستخدام 
للح�سول  �سعيا  وذل��ك  ه��دف،  النار عل  م�سد�س مطلقا 
اإ�سرائيليني  ���س��اأن  ���س��اأن��ه  ال�����س��الح،  ع��ل��ى رخ�����س��ة حل��م��ل 
اآخرين قرروا اقتناء �سالح بعد الهجمات االأخرية التي 
خماوفهم  عن  اإ�سرائيليون  ويعرّب  فل�سطينيون.  نفذها 
العنف  دوام���ة  ت�ساعد  ظ��ل  يف  ا�ستهدافهم  يتم  اأن  م��ن 
على  ال��ت��درب  اىل  ك��ث��ريون  ف�����س��ارع  الفل�سطينيني،  م��ع 
ال�سالح، ال �سيما بعد دع��وة وزي��ر االأم��ن القومي  حمل 
اإيتمار بن غفري اإىل  يف احلكومة االإ�سرائيلية اليمينية 

ت�سهيل عملية احل�سول عليها.
ويقول غال )35 عاما(، وهو مقاول كهرباء من مدينة 
رحوفوت يف و�سط اإ�سرائيل، بعد اإطالق ر�سا�سات عدة 
من م�سد�سه من عيار 9 ملم “اأفعل هذا من اأجل اأمني 

ال�سخ�سي ومن اأجل عائلتي«.
يعمل  التي  اإ�سرائيل  يف  البناء  م��واق��ع  اأن  غ��ال  ويعترب 
ويعمل فل�سطينيون  فيها “لي�ست اأكرث االأماكن اأمانا”. 
للح�سول  غ���ال  ب����داأت م�ساعي  امل���واق���ع.  ه���ذه  اأي�����س��ا يف 

لكن  ع��ام،  م��ن  اأك��رث  منذ  ال�سالح  ترخي�س حلمل  على 
بعد  الرماية جاء  تدريب يف حلبة  على  للح�سول  دوره 
اأكرث  منذ  عنفا  االأك���رث  اأن��ه  اعترب  هجوم  على  اأ�سابيع 
اإ�سرائيليني، وذلك عندما  وا�ستهدف مدنيني  من عقد 
اأطلق فل�سطيني يف 27 كانون الثاين-يناير، النار قرب 
كني�س يهودي يف حي النبي يعقوب يف القد�س ال�سرقية، 
املنفذ  يقتل  اأن  قبل  اأ�سخا�س،  �سبعة  مبقتل  ت�سّبب  ما 

بر�سا�س ال�سرطة االإ�سرائيلية.
اإث���ر ه���ذا ال��ه��ج��وم، طلبت ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة من 
من  �سالح  حمل  رخ�سة  على  احل�سول  ميكنه  م��ن  ك��ّل 
االإ�سرائيليني القيام بذلك. فتقّدم عدد من االإ�سرائيليني 

بطلبات رخ�س رغم تعقيدات العملية.
ت�سريع  يريد  اإن��ه  الهجوم  بعد  ب��ن غفري  ال��وزي��ر  وق��ال 
اإجراءات احل�سول على الرخ�س، معتربا اأن اإطالق النار 
قرب الكني�س “اأكرب دليل على �سرورة ت�سليح املدنيني”. 
اإذ ال  اأع��رب عن اأ�سفه لرتاكم الطلبات،  يف الوقت ذات��ه، 
األ��ف طلب قيد املعاجلة منذ العام   17 اأك��رث من  ي��زال 
العملية  ت�سريع  واجبنا  “من  غفري  بن  وتابع  املا�سي. 
كبري”.  ب�سكل  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  االإج������راءات  وتقلي�س 
زيادة  اأجل  اإ�سافية من  �ساعات  بالعمل  اأوام��ره  واأعطى 

اإىل ع�سرة  األ��ف��ني  ال�����س��ادرة �سهريا م��ن  ال��رخ�����س  ع��دد 
اآالف. ومن بني االإج��راءات التي اأقّرها بن غفري اأي�سا 
اإعفاء ال�سباط الع�سكريني ال�سابقني من اإجراء مقابلة 
قبل احل�سول على رخ�سة. على اأن يكون االإجراء موؤقتا 

تنتهي �سالحيته يف اأيار/مايو املقبل.
االإ�سرائيليني  اأن  اإ�سرائيل  يف  االأ�سلحة  ق��ان��ون  وين�ّس 
اأو  يعملزن هناك  اأو  الغربية  ال�سفة  يعي�سون يف  الذين 
مع  اح��ت��ك��اك  اأو  حمتمل  خطر  على  ينطوي  جم��ال  يف 
اأ�سلحة. كما يحّق لل�سباط  فل�سطينيني، ميكنهم �سراء 

املتقاعدين من قوات االأمن االإ�سرائيلية اقتناء �سالح.
لدى  واآخ����ر  ط��ب��ي  فح�س  اىل  ال��ط��ل��ب  م��ق��ّدم  ويخ�سع 
اإدارة  م��ق��اب��ل��ة يف  اىل  ي��ت��م حت��وي��ل��ه  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��رط��ة، 
ترخي�س االأ�سلحة النارية يف وزارة االأمن القومي. بعد 
على  ويح�سل  ل��ت��دري��ب  يخ�سع  اأن  امل��ت��ق��دم  على  ذل���ك، 

رخ�سة حلمل ال�سالح.
ويو�سح غال اأنه اأراد احل�سول على رخ�سة حمل �سالح 
بعد الت�سعيد الدامي بني اإ�سرائيل وقطاع غزة يف اأيار-

داخل  املختلطة  امل��دن  اإىل  انتقل  وال���ذي   2021 مايو 
العرب  ال�سكان  ب��ني  عنف  اأع��م��ال  ج��رت  حيث  اإ�سرائيل 
واليهود. ويقول الكهربائي “مل تكن موجة االإرهاب هي 

ال�سبب املبا�سر، لكنها اأّثرت«.
ل�سحب  م�ستعدا  غ��ال  وك��ان  بعدها،  العنف  ح��دة  وخّفت 
طلب اقتناء �سالح، لكنه عدل عن ذلك بعد اتهام عربي 
اإ�سرائيلي باالغت�ساب يف حادثة وقعت قريبا من منزله، 

فذهب وا�سرتى م�سد�سا.
مار�ستها  ال��ت��ي  ال�سغوط  ب�سبب  ذل��ك  “كان  وي�سيف 
بعدم  فعال  �سعَرت  لقد   ... رئي�سي  ب�سكل  علي  زوجتي 

االأمان«.
زئيف  جفعات  يف  ال��رم��اي��ة  تعّلم  مركز  �ساحب  وي��وؤك��د 
زيادة  وراء  كانت  االأخ��رية  الهجمات  اأن  �سفرات�س  يائري 

االإقبال على احل�سول على ال�سالح.
)النبي  ي���اك���وف  ن��ي��ف��ي  ه���ج���وم  ب��ع��د  “�سهدنا  وي���ق���ول 
يعقوب(... ارتفاعا يف امل�سرتيات واال�ستف�سارات واملكاملات 
منذ  ال�سالح  يحمل  ال��ذي  يفرات�س  ويعتقد  الهاتفية«. 
اأن االأ���س��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة ت��زي��د االأم����ن يف حال  35 ع��ام��ا، 

ا�ستخدمت بطريقة م�سوؤولة.
وي��ت��اب��ع “لي�س ل��دي��ن��ا ���س��اب��ط ���س��رط��ة ل��ك��ل م���دين يف 
ال�سالح  اإذا توفر لديك خيار حمل  ... لذلك،  اإ�سرائيل 
من اأجل �سالمتك و�سالمة زمالئك املدنيني فال باأ�س 

يف ذلك«.
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عربي ودويل

مع بدء معركة �أفدييفكا.. مكا�صب رو�صية كبرية تخ�صاها �أوكر�نيا

• اإحكام اخلناق على قوات اأوكرانيا 
وقطع االت�ساالت واالإم��دادات بني 

�سيفر�سك وباخموت.
•التقدم على جبهة كرميينيا نحو 
ل��ي��م��ان حلماية  ل��ي��م��ان وك��را���س��ن��ي 
ان���دف���اع ال���وح���دات ال��رو���س��ي��ة التي 
نحو  ���س��ول��ي��دار  غ��رب  م��ن  �ستتقدم 

�سالفيان�سك.
ال���وا����س���ع  ال�����ط�����وق  ا����س���ت���ك���م���ال   •
ومدينة  يار  ت�سا�سوف  بلدة  باجتاه 
�سمال  اجت��اه  م��ن  كون�ستياتينيفكا 

غرب باخموت.
اأفدييفكا  ع���ل���ى  ال�������س���ي���ط���رة   •
اإحكام  مل��و���س��ك��و  �سيتيح  وب��اخ��م��وت 
اأوكرانيا،  قب�ستها يف جنوب و�سرق 
و����س���م���ان ت���اأم���ني خ���ط���وط اإم�����داد 

لوجي�ستية للجي�س.
وي�������������س������ف اخل�������ب�������ري ال������رو�������س������ي 
وحلفائها  ك��ي��ي��ف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ولكن  ان�سحاب،  يحدث  بالفعل   •
اأوام����ر  ع���دم ���س��دور  ب��ب��طء ب�سبب 
باالن�سحاب،  لالأوكرانيني  ر�سمية 
الهاربني  على  االن�سحاب  ويقت�سر 
ب�سكل  اأع����داده����م  ت���ت���زاي���د  ال���ذي���ن 

وا�سح.
عنيفة،  معارك  ت�سهد  اأفدييفكا   •

باالأخ�س باملدفعية الثقيلة.

 مكا�صب ال�صيطرة على اأفدييفكا
الواقعة  اأفدييفكا  على  وال�سيطرة 
فقط  كيلومرًتا   13 م�سافة  على 
ع���ن دون��ي��ت�����س��ك يف دون��ب��ا���س �سرق 
الرو�س،  للجي�س  تتيح  اأوك��ران��ي��ا، 
بح�سب ليتوفكني املكا�سب التالية:

• ق����ط����ع خ�����ط اإم������������داد ال�����ق�����وات 
االأوكرانية يف ال�سرق ب�سكل كامل.

• ت�����س��ه��ي��ل ال��ه��ج��وم امل��ب��ا���س��ر على 
فوليدار.

اإره����اق وا���س��ت��ن��زاف رو�سيا  مل��ح��اول��ة 
“اأ�سبه  باأنها  ال�سرقية  اجلبهة  يف 
يف  “الو�سع  الأن  باخليال”؛ 
ا�ستعداد  ف��ق��ط  ي��ظ��ه��ر  ب���اخ���م���وت 
اأهدافها،  حتقيق  ملوا�سلة  مو�سكو 
الرو�سي  اجلي�س  ي�سيطر  وبالفعل 
%60 من م�ساحة  اأك��رث من  على 
ال�سرقي  الق�سم  وحت��دي��دا  املدينة 
اىل  اإ�سافة  باخموتكي،  نهر  �سرق 

االأحياء اجلنوبية وال�سمالية«.

دفاع م�صتميت
ي��ق��ل��ل ���س��ف��ي��ات��و���س��الف ب������ودوالك، 
م�سوؤول ع�سكري اأوكراين يف جبهة 
التحركات  �����س����اأن  م����ن  دون����ب����ا�����س، 
اإن  ال���رو����س���ي���ة االأخ�����������رية، ق����ائ����ال 
م�����س��ت��م��رة يف جنوب  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات 
الهجوم  ���س��م��ح  اأن  ب��ع��د  ب���اخ���م���وت 
االأوكراين امل�ساد االأخري يف ال�سرق 

الرو�سي  ل��ل��ت��ق��دم  م���وؤق���ت  ب���وق���ف 
ومقاتلي “فاغرن«.

اإ�سرتاتيجية  اأن  ب��ودوالك  ويو�سح 
باملواقع  “التم�سك  هي  االآن  ب��الده 
الرو�سية  الهجمات  و�سد  احلالية 
حل�������ني ت�������زوي�������د ت�����ل�����ك اجل����ب����ه����ة 

بال�سالح«.
واأرجع هذا اإىل اأنه يف حال �سقطت 
باخموت بالكامل و�سيطرت مو�سكو 
�سي�سمح  ه��ذا  ف���اإن  اأفدييفكا،  على 
ع�سكري  ت���ق���دم  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ل���ل���رو����س 
م�ساحات  وع��ل��ى  ���س��ري��ع��ة،  ب��وت��رية 
يف  ال��ك��ربى  امل��دن  و�سقوط  وا�سعة، 

دونيت�سك.

حرب املدفعية
بتعبري ب���ودوالك، ف��اإن ال��ن��زاع االآن 
حيث  مدفعية”؛  “حرب  اأ���س��ب��ح 
“يتم القتال من اأجل كل مرت حتت 

وابل من القذائف وال�سواريخ«.
التي  ب���اخ���م���وت،  وم���ي���دان���ي���ا ح����ول 
�سهدت اأطول املعارك حتى االآن بني 
احلرب  بداية  منذ  وكييف  مو�سكو 
الو�سع   ،2022 ف��رباي��ر   24 يف 

كالتايل:
• اأ�سبح م�سنع اآزوم حتت ال�سيطرة 
الكاملة ملقاتلي جمموعة “فاغرن” 

الرو�سية امل�سلحة.
م�ستمر  ال����رو�����س����ي  ال�������س���غ���ط   •
�سوبات�سيف�سكي  م��ق��اط��ع��ت��ي  يف 

وبودينوف�سكي.
• تو�سيع منطقة ال�سيطرة بالقرب 

من حمطة �سكة حديد باخموت.
ع����ن����د خط  امل������ع������ارك  ت�������س���ت���م���ر   •
الطريق  فا�سيليفكا،  اأوري��خ��وف��و- 

ال�سريع املوؤدي اإىل �سالفيان�سك.

•• عوا�سم-وكاالت

املعارك  يف  ت�����س��ت��ع��ل  ث��ان��ي��ة  ن��ق��ط��ة 
العنيفة الدائرة يف مدينة باخموت 
واالأوكرانية؛  الرو�سية  القوات  بني 
اأفدييفكا  م���دي���ن���ة  ت�����س��ه��د  ح���ي���ث 
اإقليم  ب�����واب�����ة  ب���ا����س���م  ال�������س���ه���رية 
دون��ي��ت�����س��ك ال�����س��ن��اع��ي، يف اجل���زء 
ق�سفا  ب���اخ���م���وت،  م����ن  اجل���ن���وب���ي 
رو�سية  حماولة  يف  مكثفا،  مدفعيا 

حثيثة لتطويق املدينة.
خ���الل  ل���ل���و����س���ع  ت��ق��ي��ي��م��ه��م��ا  ويف 
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ت��ع��ل��ي��ق��ه��م��ا 
ع�سكري  خ��ب��ري  ي��ع��ت��رب  عربية”، 
اأفدييفكا  يف  التقدم  هذا  اأن  رو�سي 
املبا�سر  اأخرى لل�سغط  “بداية  هو 
م�سوؤول  يوؤكد  فيما  كييف”،  على 
حت�سينات  �سدة  اأوك���راين  ع�سكري 
رو�سيا  با�ستنزاف  متعهًدا  املدينة؛ 

ب�سكل مبا�سر يف تلك النقطة.

�صغط رو�صي م�صاعف
فيتايل ليتوفكني اخلبري الع�سكري 
 »wapams« مب��رك��ر  ال��رو���س��ي 
يك�سف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  ل���ل���درا����س���ات 
�سامل  ق���ط���ع  اإىل  ال����و�����س����ول  اأن 
االأ�سا�سي  ال��ه��دف  ه��و  ل���الم���دادات 
اجلبهة  يف  ال��رو���س��ي  للجي�س  االآن 
ب�سيء  مو�سحا  بالكامل.  ال�سرقية 
امليدان  يف  ال��و���س��ع  التف�سيل  م��ن 

يقول:
• باتت كل الطرقات الوا�سلة اإىل 
الرو�سية،  ال�سيطرة  حتت  باخموت 
م���ا ع���دا ط��ري��ق واح����د ع��ن��د نقطة 
بالنار  ع��ل��ي��ه  م�����س��ي��ط��ر  خ���روم���وف 
لل�سماح بخروج اجلي�س االأوكراين.

الرئي�ض الإٍ�صرائيلي: يجب وقف عملية الإ�صالح الق�صائي »فورا« 

و��صنطن » قلقة ب�صدة« من �لتطور�ت يف �إ�صر�ئيل وتدعو �إىل ت�صوية 
•• عوا�سم-اأ ف ب

االثنني  اأم�س  ا�سحق هرت�سوغ  االإٍ�سرائيلي  الرئي�س  دعا 
الت�سريعي  للم�سار  الفوري”  “الوقف  اإىل  احل��ك��وم��ة 
مل�سروع اإ�سالح النظام الق�سائي بعدما �سجلت �سدامات 

بني متظاهرين وال�سرطة يف تل اأبيب الليل املا�سي.
الليل  “راأينا  اأجهزته  بيان �سادر عن  وقال هرت�سوغ يف 

املا�سي م�ساهد �سعبة للغاية«.
واأ�ساف “يعرتي قلق عميق االأمة برمتها. يتعر�س اأمننا 
داعيا “رئي�س الوزراء  واقت�سادنا وجمتمعنا للتهديد”، 

واأع�ساء احلكومة واأع�ساء الغالبية” اإىل التحرك.
اإليكم.  �ساخ�سة  اإ���س��رائ��ي��ل  �سعب  “اأعني  ي��ق��ول  وت��اب��ع 
اأعني  اإل��ي��ك��م.  �ساخ�سة  برمته  ال��ي��ه��ودي  ال�سعب  اأع���ني 
وكانت نداءات الرئي�س  العامل باأ�سره �ساخ�سة اإليكم”. 
ت�سوية حول م�سروع  اإىل  للتو�سل  ال�سابقة  االإ�سرائيلي 
اأذان��ا �ساغية حتى االآن ومل حتل دون  االإ�سالح مل تلق 

غرق البالد يف اأزمة.
اأدعوكم  اإ���س��رائ��ي��ل  �سعب  وح���دة  “با�سم  هرت�سوغ  واأك���د 
يثري  ال���ذي  الت�سريعي  للم�سار  الفوري”  ال��وق��ف  اإىل 

انق�سامات يف البالد.
حيال  ال�سديد”  “قلقها  عن  املتحدة  الواليات  وع��رّبت 
الو�سع يف اإ�سرائيل حيث اأُقيل وزير الدفاع بعدما طالب 
بتجميٍد الآلّية تعديل النظام الق�سائي، داعيًة اإىل اإيجاد 
“ت�سوية«. وقالت املتحّدثة با�سم جمل�س االأمن القومي 
يف البيت االأبي�س اأدري��ان وات�سون يف بيان “ن�سعر بقلق 
عميق اإزاء اأحداث اليوم يف اإ�سرائيل والتي توؤّكد جمّدًدا 

ل اإىل ت�سوية«. احلاجة امللّحة للتو�سّ
واأ�سافت “القيم الدميوقراطّية كانت دائًما، ويجب اأن 

تظّل، �سمة للعالقات بني الواليات املتحدة واإ�سرائيل«.
تتعّزز من  الدميوقراطّية  “املجتمعات  وات�سون  وتابعت 
م�سّددة على اأّن “التغيريات  خالل �سوابط وتوازنات”، 
اأ�سا�س  تتّم على  اأن  لنظام دميوقراطي يجب  االأ�سا�سّية 

اأو�سع قاعدة ممكنة من الدعم ال�سعبي«.
على  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ني  ال���ق���ادة  ح�����ّس  “ُنوا�سل  واأردف������ت 
ل اإىل ت�سوية يف اأقرب وقت ممكن. نعتقد اأن هذا  التو�سّ

هو الطريق االأف�سل الإ�سرائيل وجميع مواطنيها«.
نتانياهو  بنيامني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�س  واأق����ال 
ملّدة  بتجميٍد  ال�سبت  م�ساء  طالب  بعدما  ال��دف��اع  وزي��ر 
اإليه  ت�سعى  ال��ذي  الق�سائي  النظام  تعديل  الآلّية  �سهر 

احلكومة.
ح�سب  املتظاهرين،  اآالف  ت��وّج��ه  االإق��ال��ة،  اإع���الن  وبعد 
ال�����س��رط��ة، اإىل ���س��ارع ك��اب��الن و���س��ط ت���ّل اأب���ي���ب، مركز 
اأن قّدمت  اأ���س��ب��وع منذ  ال��ت��ي حت��دث ك��ّل  االح��ت��ج��اج��ات 
احلكومة يف كانون الثاين/يناير م�سروع قانون االإ�سالح 

الذي ُيق�ّسم البالد.

ال�سديد”  “قلقها  االأح��د عن  املتحدة  الواليات  وع��رّبت 
حيال الو�سع يف اإ�سرائيل، داعيًة اإىل اإيجاد “ت�سوية«.

�سلطة  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�سروع  معار�سو  ي��رى 
يهّدد  اأّن���ه  الق�ساء،  ح�ساب  على  املنتخبني  امل�����س��وؤول��ني 
الدميوقراطّية يف الدولة العربّية، وُيثري انتقادات من 

خارج اإ�سرائيل، وال �سّيما من الواليات املتحدة.
يف املقابل، يعترب نتانياهو وحلفاوؤه من اليمني املتطّرف 
واملت�سّددين اأّن امل�سروع �سرورّي الإعادة توازن القوى بني 
اإّنها  التي يقولون  العليا  واملحكمة  املنتخبني  امل�سوؤولني 

م�سّي�سة.
وقال مكتب رئي�س الوزراء يف بيان مقت�سب اإّن “نتانياهو 

قّرر اإقالة وزير الدفاع يواف غاالنت من من�سبه«.
ويف خطاب م�ساء ال�سبت، قال غاالنت املنتمي اإىل حزب 
اأن  اإّن��ه يخ�سى  نتانياهو  يتزّعمه  الذي  اليميني  الليكود 
هذا  ح��ول  ال�سعب  �سفوف  يف  االنق�سام  ا�ستمرار  ي��وؤّدي 

امللّف اإىل “تهديد حقيقي الأمن اإ�سرائيل«.
“اأمن  فيها  ج��اء  بتغريدة  اإقالته  ق��رار  على  رّد  واالأح���د 

اإ�سرائيل لطاملا كان و�سيبقى مهّمتي يف احلياة«.
العام  القن�سل  ا�ستقال  االإقالة،  اإع��الن  من  �ساعات  بعد 
االإ�سرائيلي يف نيويورك. وقال ع�ساف زمري الذي ي�سغل 
اإّن  18 �سهًرا، يف تغريدة عرب تويرت،  هذا املن�سب منذ 
“الو�سع ال�سيا�سي يف اإ�سرائيل بلغ نقطة حرجة واأ�سعر 
بالدفاع  اأخالقي  وبالتزام  بامل�سوؤولّية  عميق  باإح�سا�س 
الدميوقراطّية  القيم  اأج��ل  م��ن  والكفاح  ال�سواب  ع��ن 

التي اأعتّز بها«.
وو�سف ق��رار اإق��ال��ة ال��وزي��ر ب��اأّن��ه “خطري” وق��د اأقنعه 
ي��ع��د ق����ادًرا ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف متثيل هذه  “مل  ب��اأّن��ه 

احلكومة«.

وقالت ال�سرطة يف بيان اإّن حمتّجني اأ�سعلوا اإطارات ليل 
االأحد يف تّل اأبيب.

اأفادت �سحافّية يف وكالة فران�س بر�س باأّن  من جهتها، 
اأماكن  يف  حطًبا  واأ�سعلوا  اأري��ك��ة،  اأح��رق��وا  متظاهرين 

اأخرى.
اأبيب،  تّل  �سوارع  اإىل  نزل  كبرًيا  ح�سًدا  اأّن  اإىل  واأ�سارت 
الفتة اإىل اأّن املتظاهرين اأغلقوا طريق اأيالون ال�سريع.

وحمل املتظاهرون االأعالم الزرقاء والبي�ساء، مرّددين 
لقب  م�����س��ت��خ��دم��ني  ارحل!”،  “بيبي  ب��ي��ن��ه��ا  ����س���ع���ارات 

نتانياهو.
كما �ُسّجلت جتّمعات عفوّية اأخرى اأمام مقّر اإقامة رئي�س 
ال��وزراء يف القد�س ويف مدن اأخ��رى مثل حيفا )�سمال( 

وبئر ال�سبع )جنوب(، ح�سب و�سائل اإعالم حمّلية.
الت�سريعّية”  االآلّية  “وقف  اإىل  ال�سبت  كان غاالنت دعا 
ُت�ستكمل  اأن  اأ�سبوع مف�سلي من املقّرر  ملّدة �سهر، ع�سّية 
اإىل  ج��دي��دة  دع���وات  و���س��ط  الت�سريعّية،  ال��ت��داب��ري  فيه 
“اأنا ملتزم قَيم الليكود  التظاهر. وقال غاالنت ال�سبت 
الوطني  امل�ستوى  على  الرئي�سية  التغيريات  لكّن   )...(

يجب اأن تتّم عرب الت�ساور واحلوار«.
الت�سريعّية،  االآل��ّي��ة  جتميد  اإىل  دع��وت��ه  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
دع��ا غ��االن��ت اإىل وق��ف ال��ت��ظ��اه��رات، يف ح��ني ك��ان نحو 
مئتي األف متظاهر حمت�سدين ال�سبت يف تّل اأبيب �سّد 
اإعالم  و�سائل  تقديرات  وف��ق  الق�سائي،  النظام  تعديل 

اإ�سرائيلّية.
اأن طرحت  اأ����س���ب���وع م��ن��ذ  ك����ّل  ال��ت��ظ��اه��رات  وت��ت��وا���س��ل 
اإ�سرائيل، يف  تاريخ  االأكرث ميينّية يف  نتانياهو،  حكومة 
الق�سائي  النظام  اإ�سالح  م�سروع  الثاين/يناير  كانون 
منّظمو احلركة  ويدعو  البالد.  انق�ساًما يف  يثري  الذي 

االحتجاجّية اإىل “�سّل” البالد.
وعّلق زعيم املعار�سة الو�سطي يائري لبيد على القرار يف 
“ميكن لنتانياهو طرد غاالنت، لكن  تغريدة جاء فيها 
اإ�سرائيل  ال ميكنه طرد احلقيقة وال ميكنه طرد �سعب 

املعار�س جلنون االئتالف” احلاكم.
وتابع “رئي�س وزراء اإ�سرائيل هو )يف ذاته( تهديد الأمن 

اإ�سرائيل«.
الليكود على  نائبان عن ح��زب  اأع��رب  اأخ���رى،  من جهة 
ت�ساوؤالت  يطرح  م��ا  غ��االن��ت،  تاأييدهما  ال�سبت  تويرت 
الغالبّية  ق��ادرة على �سمان  كانت احلكومة  اإذا  ما  حول 
يف  عليه  الت�سويت  يف  ق��دًم��ا  امل�����س��ّي  ح��ال  يف  للم�سروع 

الربملان.
ويعرب حلفاء اأ�سا�سّيون الإ�سرائيل مبا يف ذلك وا�سنطن 
ع��ن ه��واج�����س جت���اه م�����س��اري��ع ت��رم��ي اإىل ت��ع��زي��ز �سلطة 

ال�سيا�سّيني وتقوي�س دور املحكمة العليا.
وك����ان ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ج���و ب���اي���دن ق���د اأع�����رب عن 
يف  الق�سائي  النظام  تعديل  م�سروع  اإزاء  “خماوف” 
جان- كارين  با�سمه  املتحدثة  اأعلنت  ما  وفق  اإ�سرائيل، 

بيار.
اأّكد  االإ�سرائيلي،  نظريه  اجلمعة  التقى  حيث  لندن  يف 
“اأهّمية  ���س��ون��اك  ري�����س��ي  ال��ربي��ط��اين  ال������وزراء  رئ��ي�����س 
احرتام القيم الدميوقراطّية التي تقوم عليها العالقة 
)بني البلدين( مبا ي�سمل م�سروع االإ�سالح الق�سائي يف 

وفق متحدث با�سمه. اإ�سرائيل”، 
من املقّرر اأن ُي�سّوت امل�سرعون االإ�سرائيلّيون على بنود 
االأ�سبوع  الق�سائي  النظام  تعديل  م�سروع  يف  اأ�سا�سّية 

املقبل، ال �سّيما اآلية تعيني الق�ساة.
منكفًئا  حينه  حّتى  كان  الذي  نتانياهو  اأعلن  اخلمي�س، 
على  ت�سميمه  مبدًيا  “ال�ساحة”،  دخ��ل  اأّن��ه  امللّف،  عن 
اأّنه �سيبذل  املقابل  التعديل، وموؤّكًدا يف  امل�سّي قدًما يف 
�سفوف  لالنق�سام يف  “و�سع حد  اأج��ل  من  اجلهود  كل 

ال�سعب«.
واجلمعة حّذر الق�ساء نتانياهو من اأّن تدّخله يف م�سروع 
تعديل النظام الق�سائي “غري قانويّن” يف ظّل ا�ستمرار 

حماكمته بتهمة الف�ساد.
نتانياهو  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  العليا  املحكمة  اأم��ه��ل��ت  واالأح����د 
اأ�سبوًعا للرّد على التما�س قّدمته منظمة غري حكومّية 

تطالب باإدانته ب�”ازدراء املحكمة«.
وبح�سب االلتما�س الذي قّدمته “احلركة من اأجل جودة 
احلكم يف اإ�سرائيل” واّطلعت عليه وكالة فران�س بر�س، 
انتهك نتانياهو الذي �سبق اأن ُوّجه اإليه االّتهام يف عدد 
من ق�سايا الف�ساد، اتفاًقا اأبرم مع الق�ساء ين�ّس على اأّن 
تدابري يف جمال  اّتخاذ  مّتهًما ال ميكنه  رئي�س حكومة 
وذلك  للم�سالح،  ت�سارب  و�سعّية  يف  يجعله  اأن  ميكن 

وفًقا لقرار �سادر عن املحكمة العليا عام 2020.

ميلي�صيا �إثنية تعدم 17 رهينة يف �صمال �صرق �لكونغو  
•• بونيا-اأ ف ب

اأُعدم 17 �سخ�ساً يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية كانت احتجزتهم 
ما  بح�سب  ال��ب��الد،  �سرق  �سمال  يف  كوديكو  ميلي�سيا  ال�سبت  كرهائن 
بانغونيني  اأكونغو-نيايل،  جماعة  رئي�س  وق��ال  حملية.  م�سادر  اأف��ادت 
فران�س  لوكالة  االحتجاز  عملية  ح�سلت  حيث  املنطقة  يف  غباالندي، 
بر�س اإن “�سبعة ع�سر �سخ�ساً على االأقل احتجزوا كرهائن بني قريتي 
بامبو وكوبو”، يف منطقة دجوغو على بعد حواىل 45 كيلومرتا �سمال 

بونيا يف اإقليم ايتوري.
بونيا،  من  متجهتني  مركبتني  يف  كانوا  االأ�سخا�س  ه��وؤالء  اأّن  واأو�سح 
عا�سمة االإقليم، اإىل مدينة مونغبوالو املنجمية عندما تعر�س موكبهم 

لكمني.
بي�سي، معقل  ق��ري��ة  االأح���د يف  “اأُعدموا  ال��ره��ائ��ن  ه���وؤالء  اأن  واأ���س��اف 
اأّن  م��و���س��ح��اً  ال��ك��ون��غ��و(،  يف  التنمية  اأج���ل  م��ن  )ال��ت��ع��اون��ي��ة  كوديكو” 

“عائالت بع�س �سحايا يف مونغبوالو اأبلغوه بذلك«.
واأكد زعيم حملي اآخر يدعى توكو كاغبانيزي لوكالة فران�س بر�س اأن 

“الرهائن قتلوا، اأعدمهم رجال ميلي�سيا كوديكو«.
وقال اأحد �سكان بامبو لوكالة فران�س بر�س اإن عملية اختطاف الرهائن 
ن�سبته  كمني  يف  كوديكو  ميلي�سيا  رج��ال  من  ثالثة  مقتل  بعد  وقعت 
ميلي�سيا مناف�سة يف هذه املنطقة. وقال امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف 

عن هويته الأ�سباب اأمنية اإن امراأة حامال كانت من بني الرهائن.
اإقليم  يف  تقريًبا  اأ�سبوعياً  الع�سرات  يقتل   ،2022 ال��ع��ام  نهاية  منذ 

اإيتوري الغني بالذهب.
ا بينهم الكثري من الن�ساء واالأطفال يف  اأكرث من ثالثني �سخ�سً وُقتل 

18 اآذار-مار�س يف قرى عدة. واُتهمت ميلي�سيا كوديكو بقتلهم.
قبيلة  حماية  اإىل  وت��ه��دف  العنا�سر  اآالف  ك��ودي��ك��و  ميلي�سيا  وت�سم 
ليندو من قبيلة هيما املناف�سة التي تدافع عنها ميلي�سيا اأخرى ت�سّمى 

“زائري«.
اإي��ت��وري بني هيما  ال��دام��ي يف  ال�سراع  ا�ستمر عقدا، جت��دد  بعد ه��دوء 
مليون  م��ن  اأك���رث  ف���رار  يف  ت�سبب  م��ا   ،2017 ال��ع��ام  نهاية  يف  وليندو 
بني  �سابق  �سراع  واأدى  املدنيني.  اآالف  ومقتل  �سخ�س  املليون  ون�سف 
امليل�سيات االإتنية اإىل مقتل االآالف بني عامي 1999 و2003، حتى 

تدخلت قوة اأوروبية، يف عملية اأرمتي�س، بقيادة فرن�سية.

�مل�صاعد�ت ت�صل �إىل مي�صي�صيبي بعد زو�بع مدمرة 
•• رولينغ فورك-اأ ف ب

مي�سي�سيبي  والي��ة  اإىل  الو�سول  يف  امل�ساعدات  ت�ستمر 
اأ�سفرت عن  م��دّم��رة  زواب���ع  اأك��رث م��ن يومني على  بعد 
�سقوط 25 قتيال فيما يتوقع هبوب عوا�سف جديدة. 
يف مدينة رولينغ فورك البالغ عدد �سكانها األفي ن�سمة 
والتي �سربتها الزوبعة مبا�سرة اجلمعة، ت�سبه ال�سوارع 
“�ساحة حرب” على ما اأفاد م�سوؤول يف ال�سليب االأحمر 

يف واليتي اأالباما ومي�سي�سيبي وكالة فران�س بر�س.
قوية  عوا�سف  مي�سي�سيبي  يف  الطوارئ  هيئة  وتوقعت 
“قوي”  اح��ت��م��ال  “ثمة  ت��غ��ري��دة  يف  وك��ت��ب��ت  ج���دي���دة 
مناطق  ب��ع�����س  يف  ق�سوى”  ج��وي��ة  اأح�����وال  لت�سجيل 

مي�سي�سيبي م�سرية اإىل “رياح عاتية وزوابع حمتملة«.
والي���ة مي�سي�سيبي من  اجل��م��ع��ة  ق��وي��ة  زواب����ع  وع���ربت 
 150 ع���ن  زادت  م�����س��اف��ة  ع��ل��ى  ال�������س���رق  اإىل  ال���غ���رب 
كيلومرتا ملحقة على م�سارها “اأ�سرارا مدمرة” على 
ما قال حاكم الوالية الواقعة يف جنوب الواليات املتحدة 

تايت ريفز.
 25“ بلغ  القتلى  ع��دد  اأن  ال��ط��وارئ  هيئة  واأو���س��ح��ت 
ف�سال عن ع�سرات اجلرحى” م�سرية اإىل اأن هذا العدد 

“قد يتغري«.
اأ�سل  م��ن  الرابعة  الفئة  م��ن  ال��زواب��ع  اإح���دى  و�سّنفت 
نف�سه،  امل�سدر  وف��ق  فوجيتا  مقيا�س  على  فئات  خم�س 
الوطنية  اجل��وي��ة  االأر���س��اد  م�سلحة  اأو�سحت  ح��ني  يف 
اأنها ا�ستمرت �ساعة وع�سر دقائق وعربت اأكرث من 95 

كيلومرتا.
وحلقت اأ�سرار وا�سعة مبدينة رولينغ فورك التي ق�سى 

13 من �سكانها وهي ال تزال مهددة بعوا�سف جديدة.
وقد ت�سببت الزوبعة يف اقتالع الكثري من اأ�سطح املنازل 

فيما تعر�ست تلك التي �سمدت الأ�سرار كبرية.
ال�����س��ي��ارات ع��ل��ى عنف  امل��ت�����س��ررة، ت�سهد  امل���ن���ازل  اأم����ام 
الزوبعة. فقد حتطمت كل نوافذها ودفعت فوق بع�سها 
اإحداها  فيما حطت  كبرية  اأ�سرار  بها  البع�س وحلقت 

على كومة اأنقا�س.
جنى  “تبخر  عاما   58 البالغة  �ستام�س  �سيلي  وقالت 
20 �سنة من حياتي”. وقد �سمد من منزلها، جزء من 

واجهته واحلمام فقط.
ال��ع��ا���س��ف��ة كليا ع��ل��ى م��ن��زل كيمربيل  اأت���ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
وتقيم  م�سنع.  يف  وال��ع��ام��ل��ة  ع��ام��ا   46 البالغة  ب��ريي 
هذه ال�سيدة بني رولينغ فورك وبلدة �سيلفر �سيتي التي 

اأحلقت الزوبعة اأ�سرارا ج�سيمة فيها.
وبع�س  اخل�سبية  االأر�سية  �سوى  منزلها  من  يبق  ومل 

املقتنيات ال�سخ�سية املبعرثة.
انتقائيا فلم تلحق  الزوبعة  اأحلقته  الذي  الدمار  وكان 
امتداد كيلومرتات  وا�سعة على  بتاتا يف مناطق  اأ�سرار 
طويلة يف حني حلق دمار �سبه �سامل يف مناطق حماذية 
لها. وبداأت امل�ساعدات بالتدفق منذ ال�سبت على رولينغ 
املواد  توزيع  االأمريكي  االأحمر  ال�سليب  وبا�سر  فورك. 
الوطني  للحر�س  مقر  من  االأ�سا�سية  وال�سلع  الغذائية 

و�سعت فيها اأ�سرة ال�ستقبال امل�سردين.
وقد اجتاز بع�س االأ�سخا�س م�سافات طويلة للم�ساهمة 
يف جهود امل�ساعدة. وعمل فنيو كهرباء على اإعادة التيار 

الكهربائي.
األ����ف م��ن��زل ال تزال  وم�����س��اء االأح�����د ك���ان ح����واىل 61 
ما  على  الواليتني  يف  الكهربائي  التيار  م��ن  حم��روم��ة 

.poweroutage.us ذكر موقع
االأحد  ريفز خالل موؤمتر �سحفي  تايت  وق��ال احلاكم 
خالل  من  جهدنا  ق�سارى  “�سنبذل  ف��ورك  رولينغ  يف 
اإىل هذه  النا�س  اأخ���رى الإع���ادة  اإ���س��ك��ان وو���س��ائ��ل  حلول 
ورافق احلاكم وزير االأمن  املدينة باأ�سرع وقت ممكن”. 
و�سع  عن  حتدث  الذي  مايوركا�س  األيخندرو  الداخلي 

“يفطر القلب«.
وتطرق الوزير اإىل م�ساألة اال�سطرابات املناخية.

اإن على  “ن�سهد ظواهر مناخية ق�سوى متنامية  واأكد 
�سعيد اخلطورة اأو التواتر«.

واأ�ساف “علينا اأن نبني مدننا بطريقة تكون فيه قادرة 
باأ�سرع  والتعايف”  ال�سريعة  واال�ستجابة  املواجهة  على 

وقت ممكن.
باإر�سال  اأمر االأحد  الرئي�س االأمريكي جو بايدن  وكان 
اأعمال  ويف  موقتة  م�ساكن  الإقامة  فدرالية  م�ساعدات 
الت�سليح وتوفري قرو�س بن�سب فائدة متدنية لتعوي�س 

خ�سارة ممتلكات ال تغطيها عقود تاأمني.

ُم�صرية ت�صرب قرب مو�صكو.. 
موؤ�صر�ت لوجود »ثغرة« رو�صية

•• عوا�سم-وكاالت

باخرتاق  الأوكرانيا  اتهامات  توجه مو�سكو  اجل��اري،  ال�سهر  الثانية  للمرة 
العا�سمة  ق��رب  م�سرية  ط��ائ��رة  اإ���س��ق��اط  بعد  وج���وا،  ب��را  ال��رو���س��ي  العمق 
املعارك دون ح�سم بني اجلانبني يف  ا�ستداد  االأح��د تزامنا مع  االأول  اأم�س 
ميدان القتال باأوكرانيا. ويتوقع خبري ع�سكري رو�سي زيادة اعتماد كييف 
واخل�سائر  “الياأ�س  نتيجة  القادمة؛  االأي���ام  املنفردة  الهجمات  تلك  على 
بينما يوؤكد باحث اأوكراين اأن العمق الرو�سي “هدف م�سروع”  امليدانية”، 

لبالده، وهدف هذه الهجمات “الت�ستيت الع�سكري” ملو�سكو.
اأ�سقطت  اأنها  االأح���د،  الرو�سية،  ال��دف��اع  وزارة  ذك��رت  لل�سحافة،  بيان  ويف 
ال�سنع قرب مدينة  �سوفيتية   ”141 تو-  “�سرتيج  طائرة م�سرية طراز 
جنوب  ك��م   200 بعد  على  رو���س��ي��ا،  غ��رب��ي  ت��وال  مقاطعة  يف  كريييف�سك 
مو�سكو. وت�سبب الهجوم يف انفجار بو�سط كرييي�سفك، واإ�سابة 3 اأ�سخا�س 

وت�سرر 5 مباٍن �سكنية، وفق وكالة “تا�س” الرو�سية.

»غري موؤثرة«
“فول�سك”  ال��رو���س��ي يف م��وؤ���س�����س��ة  ال��ب��اح��ث  ���س��ت��اري��ك��وف،  ف��وروج��ت�����س��وف 
الع�سكرية، يهون من �ساأن “االخرتاقات” االأوكرانية بقوله اإنها “ع�سوائية 
عليها  زاد  كلما  اإليها  تلجاأ  كييف  ب���اأن:  حدوثها  ويف�سر  موؤثرة”،  وغ��ري 
اخلناق يف اأر�س املعارك وتقدمت القوات الرو�سية؛ فخالل �سهري فرباير 
“ح�سار”  بعد  ذل��ك  وح��دث  م��رات،   3 الرو�سي  العمق  ا�ستهدفت  وم��ار���س 
تلك  ت�ستغل  كييف  احل�سم.  من  املعارك  واق��رتاب  باخموت،  ملدينة  رو�سيا 
الهجمات الع�سوائية لرفع الروح املعنوية جلنودها. حتاول ت�سوير االأمر 

للغرب على اأنها قادرة، وت�ستهدف العمق الرو�سي ب�سهولة.

ثغرة باملجال اجلوي
باملعهد  الع�سكري  املحلل  زدن���وف،  اأول��ي��غ  ي�سري  االأوك�����راين،  املع�سكر  م��ن 
الوطني االأوكراين للدرا�سات، ملا و�سفها ب�”ثغرة” ك�سفتها تلك الهجمات 
“مل تنجح يف اكت�ساف امل�سريات اإال بعد  يف دفاعات املجال الرو�سي، والتي 

دخولها العمق وقطعها مئات الكيلومرتات«.

وبدوره يف�سر اأ�سباب جلوء بالده لهذه الهجمات، ولكن مبنظور خمتلف:
كلما زاد ال�سغط يف العمق الرو�سي بهذه الهجمات كلما زاد ال�سخط داخل 
البالد على الكرملني. ا�ستهداف العمق ُيظهر قدرة كييف على نقل املعركة 
تثبت جناحها يف احلفاظ على وترية �سنع وجتميع  اأوكرانيا  رو�سيا.  اإىل 
تلك  مل��راك��ز  “اله�ستريي”  مو�سكو  ا�ستهداف  رغ��م  ال��داخ��ل  يف  امل�����س��ريات 
امل�سريات يف قلب كييف. مو�سكو لن تقوم بت�سعيد ال�سراع حال ا�ستهداف 

اأرا�سيها، كما ي�سري تقييم القادة االأوكرانيني، واالأحداث تظهر �سدقهم.
لتحديث  خطة  �سويغو،  �سريغي  الرو�سي،  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلن  اأي��ام  ومنذ 
اأنظمة الدفاع امل�سادة لل�سواريخ يف مو�سكو، بعد �سل�سلة هجمات بطائرات 
م�سرية على االأرا�سي الرو�سية، م�سرياً اإىل اأن تطوير اأ�سلحة الدفاع اجلوي 

“من اأولويات” اجلي�س.

لي�صت الأوىل
خ���الل االأ���س��ه��ر االأخ������رية، ���س��رع��ت ك��ي��ي��ف يف ا���س��ت��ه��داف ال��ع��م��ق الرو�سي 
بامل�سريات؛ ما دفع مو�سكو اإىل ن�سر �سواريخ دفاع جوي فوق اأ�سطح البنايات 
ويف حميط العا�سمة بالكامل: دي�سمرب 2022، طائرة م�سرية اأوكرانية 
ت�ستهدف القاعدة الرئي�سية للقاذفات اال�سرتاتيجية الرو�سية قرب مدينة 
�ساراتوف. فرباير 2023، �سقطت م�سرية يف بلدة غوبا�ستوفو تبعد 100 

كلم عن مو�سكو.

�أفغانيات يتظاهرن �صد طالبان ب�صبب حظر تعليم �لفتيات
•• كابول-وكاالت   

االأفغانية،  ال��ع��ا���س��م��ة  م���ن  ال��غ��رب��ي  م�����س��ريات يف اجل����زء  ���س��ي��دات  ن��ظ��م��ت 
كابول،احتجاجا �سد حظر حركة طالبان تعليم الفتيات والن�ساء وهن يهتفن 
التي  االأفغانية،  االإع��الم  و�سائل  من  العديد  وذك��رت  حقنا«.  من  “التعليم 
التلفزيونية  “اأفغان�ستان انرتنا�سونال”  تعمل من خارج البالد، مثل قناة 
تدخلت  طالبان  ق��وات  اأن  االن��رتن��ت  على  “ها�ست-اي-�سوب”  و�سحيفة 
التوا�سل  امل�سرية. وتظهر مقاطع فيديو، مت تداولها على و�سائل  واأوقفت 
ال�سابات، يتجادلن مع قوات طالبان  الن�ساء  االجتماعي ب�سع ع�سرات من 
يف  النا�سطات  من  واح��دة  وقالت  الفتيات.  لتعليم  دعماً  ب�سعارات  ويهتفن 
عام  من  اأك��رث  منذ  �سيئاً  وعقلياً  نف�سيا  موقفاً  نواجه  “اإننا  فيديو  مقطع 

ون�سف” ودعت نا�سطات اأخريان طالبان اإىل عدم ت�سيي�س التعليم.
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�لرئي�س �لكولومبي: نتحمل جزء� من �مل�صوؤولية يف �غتيال رئي�س هايتي 
•• �سانتو دومينغو-اأ ف ب

تتحمل  ب��الده  اأن  بيرتو  غو�ستافو  الكولومبي  الرئي�س  راأى 
جوفينيل  الهايتي  الرئي�س  اغ��ت��ي��ال  يف  امل�سوؤولية  م��ن  ج���زءا 
اأيدي مرتزقة كولومبيني، معلًنا  2021 على  العام  مويز يف 
العميقة  لالأزمة  الإيجاد خمرج  هايتي يف حماولة  �سيزور  اأنه 

يف هذا البلد.
وقال الرئي�س الي�ساري لو�سائل اإعالم يف جمهورية الدومينيكان 
حيث ي�سارك يف قمة ايبريية-اأمريكية “اأوّد الذهاب اإىل هايتي، 
اإنها م�ساألة تتحّمل فيها كولومبيا م�سوؤولية جزئية. اأواًل الأن 
هايتي �ساعدتنا يف املا�سي لكي ن�سبح دولة، وثانًيا الأن الذين 
اأطلق  قتلوا الرئي�س الهايتي كانوا مرتزقة من كولومبيا، ما 

اأ�سواأ اأزمة ت�سهدها” هايتي يف تاريخها.
ومل يحّدد بيرتو موعًدا لزيارته املحتملة.

وقال اإن ال�سعب الهايتي عليه اأن يحّل اأزمة بلده بنف�سه “لكنه 
ب��ح��اج��ة مل�����س��اع��دة دمي��وق��راط��ي��ة ول��ي�����س مل�����س��اع��دة ق��ائ��م��ة على 

االأ�سلحة«.
وُقتل جوفينيل مويز بالر�سا�س يف متوز-يوليو 2021 من 
قبل فرقة من املرتزقة الكولومبيني يف مقر اإقامته اخلا�س يف 

بور-اأو-بران�س، من دون تدّخل حرا�سه ال�سخ�سيني.
التخطيط  بتهمة  ا  �سخ�سً  11 امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  واأوق���ف���ت 
فلوريدا  والي���ة  يف  ميامي  مدينة  م��ن  ه��ذه  االغ��ت��ي��ال  لعملية 
االأمريكية. وبني امل�ستبه بهم اأمريكيون وهايتيون وفنزويليون 
كولومبًيا  ع�سكرًيا   17 عن  يقّل  ال  ما  و�ُسجن  وكولومبيون. 

�سابًقا يف �سجن يف بور-اأو-بران�س يف اإطار هذه الق�سية.
اأم��ن يف  �سركة  ي��دي��ران  االأم��ريك��ي ن رجلنَي  التحقيق  وك�سف 
مكانه  ليحّل  مويز  جوفينيل  الحتجاز  يخططان  كانا  ميامي 

رجل اأمريكي هايتي.
ال�����س��غ��ري الفقري  ال��ب��ل��د  ال��ف��و���س��ى يف  ال��رئ��ي�����س  وف��اق��م مقتل 
الواقع يف الكاريبي والذي كان ي�سهد باالأ�سا�س اأزمة اقت�سادية 
و�سيا�سية واإن�سانية حاّدة. وتتحّكم بالبلد ع�سابات عنيفة قتلت 
الثاين-يناير،  300 منذ كانون  ا وخطفت  530 �سخ�سً نحو 

بح�سب االأمم املتحدة.
وفنزويال  كولومبيا  ا�ستقالل  يف  الزاوية  حجر  هايتي  وكانت 
الع�سكري  دعمها  بف�سل  وبوليفيا  وب��ريو  واالإك�����وادور  وبنما 

ل�سيمون بوليفار يف القرن التا�سع ع�سر.

�الأ�صو�ر �لتي َتَتح�صن بها �أوروبا : مادية �أم �إيديولوجية  ؟

القارة  ا�ستقرار  زع��زع��ة  اأج���ل  م��ن 
وم���ط���ال���ب���ت���ه���اا ب����ت����ن����ازالت. وه����ذا 
عندما   2020 ع�����ام  ح�����دث  م����ا 
ف��ت��ح��ت ت��رك��ي��ا ح����دوده����ا وه����ددت 
ماليني  بدخول  ب�سماحها  اأوروب���ا 
�سمحت  ع���ن���دم���ا  ،اأو  ال���الج���ئ���ني 
املغرب لع�سرة الف مهاجر بتجاوز 
احلدود اىل �سبتة يف �سهر مايو من 

. عام 2021 
اأوكرانيا  يف  احل���رب  تثري   ، ال��ي��وم 
الدول  بع�س  وتخ�سى   ، امل��خ��اوف 
الهجرة  مو�سكو  ت�ستخدم  اأن  م��ن 
اأعلنت  و قد  اأوروب����ا.   ك�سالح �سد 
احل�����دود  ذات  ال����دول����ة   ، ف��ن��ل��ن��دا 
االأط�����ول م��ع رو���س��ي��ا ، ع��ن عزمها 
الدولة  ع���ن  يف�سلها  ���س��ي��اج  ب��ن��اء 
يرتدد  ال  و  ال�سابقة.   ال�سوفيتية 
ا�ستثمار  يف  االأوروب����������ي  االحت�������اد 
مبالغ طائلة لوقف تدفق الهجرة: 
مليار   6.7 ت��خ�����س��ي�����س  مت  ف��ق��د 
امل��ف��و���س��ي��ة الإدارة  ي����ورو م���ن ق��ب��ل 
 2027-2021 للفرتة  احل��دود 
، ل��ك��ن ح��ت��ى االآن  ت��ظ��ل اجل���دران 
مو�سوًعا  ال�����س��ائ��ك��ة  واالأ������س�����الك 

حمظوًرا.
ال��ت��وج��ه االأوروب�����ي يظل  .  و لكن 
العديد  تعتقد  وبينما   ، غام�سا  

على  املادية”  “احلواجز  مت��وي��ل 
احل�����دود اخل���ارج���ي���ة. ل��ق��د عملت 
احلواجز املادية على حماية اأجزاء 
م���ن احل�����دود اخل���ارج���ي���ة الأوروب�����ا 
ل��ع��ق��ود ط��وي��ل��ة . ك���ان ���س��ي��اج �سبتة 
)1993( ومليلية )1996( من 
ت�سييدها،  التي مت  االأ�سيجة  اأوائل 
املادية  ل��ك��ن اجل�����دران واحل���واج���ز 
االأخ������رى ت�����س��اع��ف��ت ف��ي��م��ا ب��ع��د و 
 2000 اأك��رث من  هي تغطي االآن 
كيلومرت. بلغاريا ، على �سبيل املثال 
االأوروبي،  اأفقر دول��ة يف االحت��اد   ،
%98 من  حت��ت��ف��ظ ب�����س��ي��اج ع��ل��ى 
ح���دوده���ا م���ع ت��رك��ي��ا  و ق���د بررت 
 ،  2015 ع��ام  الالجئني يف  اأزم���ُة 
مع و�سول اأكرث من مليون �سخ�س 
ف��روا ، يف الغالب ، م��ن احل��رب يف 
البناء  من  جديدة  موجًة   ، �سوريا 
الذين  االأ���س��خ��ا���س  اأج���ل منع  م��ن 
االأوروبية.  القارة  دخول  يحاولون 
املجر  يف  االأ�سوار  ت�ساعفت  وهكذا 
والتفيا و�سلوفينيا والنم�سا وحتى 

يف فرن�سا. 
ع��ن��دم��ا كانت   ، ���س��ن��وات  ب��ع��د ب�سع 
ن�سبًيا  منخف�سة  الهجرة  تدفقات 
، واجه االحتاد االأوروب��ي ا�ستغالل 
الهجرة من قبل �سركائه وجريانه 

اأنه  من م�سادر االحت��اد االأوروب���ي 
لن يكون هناك عقبة قانونية ، فاإن 
مبزيد  ال��ق��ي��ام  ت��رف�����س  املفو�سية 
ب��ن��اء االأ���س��الك و احل��واج��ز املادية 
9 فرباير  الباه�سة التكلفة. ففي 
اأك�����دت رئ��ي�����س��ة ال�سلطة  امل���ا����س���ي   
التنفيذية االأوروبية ، اأور�سوال فون 
دي���ر الي���ن ، جم����دداً ع��ل��ى احلاجة 
يت�سمن  متكامل”  “نهج  اإىل 
ال�سرورة  عند   ، وتقوية   - تعبئة 
ف���رون���ت���ك�������س، وك����ال����ة احل������دود   -
ع���ن متويل  ف�����س��اًل   ، االأوروب�����ي�����ة 
والثابتة  املتنقلة  التحتية  البنية 
مبعدات  امل���������زودة  االأب����������راج  م���ث���ل 
تتحدث  ل��ل��م��راق��ب��ة.  م��رك��ب��ات  اأو 
التحتية  ال���ب���ن���ى  ع����ن  امل��ف��و���س��ي��ة 
ولي�س عن “االأ�سوار ال�سائكة “ اأو 
“ عن احلواجز” وترف�س كل مرة 
املجل�س  يف  راأي��ن��ا  كما   ، ذكرها  يتم 
االأوروب���ي االأخ��ري. على اأي��ة ح��ال ، 
فاإن اجلدران بالفعل تق�سم اأوروبا 
تنحرف   ، الواقع  يف  اأيديولوجياً. 
اأور���س��وال ف��ون دي��ر الي��ن ع��ن خط 
ال�سعب  حزب   ، ال�سيا�سية  عائلتها 
اإعادة  ال��ذي يرغب يف   ، االأوروب����ي 
اإط�����الق ال��ن��ق��ا���س ح���ول االأ����س���وار. 
تخ�سي�س  املفو�سية  رف�����س  ل��ك��ن 

اجلدران  لبناء  االأوروبية  االأم��وال 
براغماتيا  موقفا  ك��ذل��ك   �سيكون 
االحتاد  يف  امل�����س��ادر  بع�س  ح�سب 

االأوروبي. 
اإن بناء االأ�سوار على مدى عدة اآالف 
من االأميال �سيكلف ثروة ، وميكن 
اإن��ف��اق ه��ذه االأم���وال على م�ساريع 
بروك�سل  تعترب  وب��ال��ت��ايل  اأخ���رى. 
اال�ستثمار  فاعلية  االأك��رث  من  اأن��ه 
املن�ساأ  ب���ل���دان  م���ع  االت���ف���اق���ات  يف 
الذين  تقبل عودة مواطنيها  حتى 
دخلوا االحتاد االأوروبي ب�سكل غري 
قانوين.  و يظل معار�سو احلواجز 
املادية قاطعني يف مواقفهم ، ذلك 
اأن  ب��ن��اء اجل����دران ُم��ك��ل��ف  ، و هي 
عملية  تخلق توترات عديدة  وال 
اإىل  ال��ق��دوم  م��ن  املهاجرين  متنع 
ت�سجع  اإن��ه��ا  ب��ل   ، فح�سب  اأوروب�����ا 
��ا ع��ل��ى اإن�����س��اء ط���رق جديدة  اأي�����سً
اأطول واأكرث تكلفة واأكرث خطورة. 
والفائزان الوحيدان هما ال�سركات 
املهربون   و  اجل�����دران  ت��ب��ن��ي  ال��ت��ي 

الذين يتخطونها .
يقول كالو�س دودز اأ�ستاذ اجلغرافيا  
هولواي  رويال  بجامعة  ال�سيا�سية 
واحلواجز  “اجلدران  اإن  ب��ل��ن��دن  
اإنها تغ�سب  ما تكون فعالة.  ن��ادراً 

الزائف  االأم��ل  وتعطي  املهاجرين 
له  ووف��ق��ا   .“ املت�سررين  لل�سكان 
رمزي  “ُبعد  ل��ه��ا  اجل����دران  ف���اإن   ،
اأرادت  “اإذا  وي�����س��ي��ف:  ُمفرط”. 
احل��ك��وم��ات اإع���ط���اء ان��ط��ب��اع بفعل 
للمجتمعات  بالن�سبة   ، م��ا  ���س��يء 
احلدود  جانبي  على  تعي�س  ال��ت��ي 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����دودي�����ة بني  ، م���ث���ل 
فاإن   ، واملك�سيك  املتحدة  ال��والي��ات 
االأمر اأكرث تعقيًدا ، الأن العائالت 
رواب��ط على كال  واملقيمني لديهم 
اجلانبني  . اإن اجلدار مثل اجلرح 

الذي ال يلتئم. 
ك��م��ا اأن االإ���س��ب��اين ج��ي��ل اأري���ا����س ، 
 ، ال�����س��اب��ق  فرونتك�س  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ا: من فعالية بناء  “مت�سكك” اأي�سً
اجلدران العازلة  “مل يكن للعقبات 
املادية اأبًدا تاأثري رادع نهائي. لقد 
على  ومليلية  �سبتة  يف  ذل��ك  راأي��ن��ا 
الفر�سة   اأتيحت  اإذا  ال�سنني.  م��ر 
فاإنهم   ، ل���ل���ق���ف���ز  ل���ل���م���ه���اج���ري���ن 
م�ستعدون للقيام بذلك ، حتى مع 
وج���ود خطر امل���وت ، كما ح��دث يف 

24 يونيو يف مليلية ». 
ي�����راه�����ن   اأري�����ا������س ع���ل���ى اأج����ه����زة 
امل���خ���اب���رات ل���ل���دف���اع ع���ن احل����دود 
ال�سائكة.   االأ����س���الك  ع��ل��ى  ول��ي�����س 

وتدرك اإ�سبانيا اأن اجلدران ال حتل 
ل��ك��ن اخلطاب  ال���ه���ج���رة.  م�����س��ك��ل��ة 
يتما�سى  ال  االإ����س���ب���اين  ال��ر���س��م��ي 
دائًما مع الواقع. فعلى مر ال�سنني 
، وا���س��ل��ت اإ���س��ب��ان��ي��ا اال���س��ت��ث��م��ار يف 
 21 تعزيز وحتديث ما يقرب من 
ك��ي��ل��وم��رًتا م��ن االأ����س���وار ال��ت��ي مت 
اأحدث  ومليلية.  �سبتة  يف  ب��ن��اوؤه��ا 
اأزال  امل����ع����دات  ه����ذه  يف  ا���س��ت��ث��م��ار 
االأ����س���الك ال�����س��ائ��ك��ة احل�����ادة التي 
ق��ًط��ع امل��ه��اج��رون ج��ل��وده��م عليها 
ف���اإن حجج   ، . و مهما ك��ان االأم���ر 
ال��ب��ل��دان التي  ُت��ق��ن��ع  ب��روك�����س��ل ال 
املهاجرين  تطالب بالت�سييق على 
. لقد راأينا ذلك خالل القمة غري 
ف���رباي���ر. و حتت   9 ال��ر���س��م��ي��ة يف 
ق���ي���ادة ال��ن��م�����س��ا وال���ي���ون���ان ،  دعت 
ثمانية بلدان - مبا فيها الدمنارك 
والتفيا  واإ����س���ت���ون���ي���ا  و���س��ل��وف��اك��ي��ا 
وليتوانيا  التي لديها اأطول �سياج 
على  كيلومرًتا   550  ، اأوروب����ا  يف 
طول حدودها مع  بيالرو�سيا ، اإىل 
لتعزيز  “ملمو�س”  تقدم  حتقيق 
امل�سرتكة.   احل��دود  على  ال�سيطرة 
خا�س  ب�سكل  النم�سا  طالبت  كما 
ملياري  ب��ت��خ�����س��ي�����س  امل��ف��و���س��ي��ة 
اأموال طارئة الإعادة  يورو يف �سكل 

ال�����س��وؤال ه��و ال��ت��ايل : م��ن �سيدفع 
االأوروبية  لالأموال  ينبغي  وهل  ؟ 
اخلر�سانية  احل���واج���ز  �����ول  مُتَ اأن 
مُتول  اأن  اأم  ال�سائكة  واالأ����س���الك 
�سراء الرادارات اأو الطائرات بدون 
لكن  حُم��ت��دم��ة،  املناق�سات  ط��ي��ار؟ 
يف  االأوروب�����ي  املجل�س  ا�ستنتاجات 
املا�سي  ف��رباي��ر   9 ي���وم  اج��ت��م��اع��ه 
ت�سري اإىل اأن موؤيدي القيود املادية 
يكت�سبون زخًما. و باملقابل ترف�س 
املفو�سية االأوروبية وبع�س الدول 
ا�ستخدام  واأمل���ان���ي���ا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ث��ل 
لبناء  االأوروب��������ي  اأم������وال االحت�����اد 
امل��زي��د م��ن اجل����دران. وه��ي تعتقد 
فعالية  اأك������رث  ط����رًق����ا  ه���ن���اك  اأن 
ال�سرعية.  الهجرة غري  للحد من 
لبناء  امل�����وؤي�����د  االجت���������اه  اأن  اإال 
م��زي��د م���ن اجل������دران احل���دودي���ة، 
 Visegrad جمموعة   بقيادة 
ج���م���ه���وري���ة ال���ت�������س���ي���ك وب���ول���ن���دا 
و���س��ل��وف��اك��ي��ا وامل���ج���ر، وب���دع���م من 
يريد   ، والنم�سا  واليونان  اإيطاليا 
اأن يكون واقعيا ، و هو يرفع �سعار : 
يجب اأن نبني االأبواب اإذا كنا نريد 

اأن نكون قادرين  على. غلقها .  
يف االأ�سا�س ، تتجاوز امل�سكلة م�ساألة 
م�����س��األ��ة معرفة  اإن���ه���ا  اجل�������دران. 
يف  اأوروب�����ا  �ستتبناه  ال���ذي  امل��وق��ف 
مواجهة حتديات الهجرة ، احلالية 
وامل�ستقبلية ، وما اإذا كانت م�ستعدة 
معها.  للتعامل  �سيا�ستها  لت�سديد 
اإىل ذلك  ���س��يء ي�سري  ك��ل   ، ح��ال��ًي��ا 

بنعم.
 اإن االإحت���اد االوروب����ي ال���ذي �سيد 
كيانه على اإزالة احلدود كان يعزز 
ح����دوده ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ال�����دوام و 
قد  عاد  التوتر، ب�ساأن اأمن حدود 
منتظم.  ب�سكل  للظهور  ال���ق���ارة،  
فباالإ�سافة اإىل  اجتماع 9 فرباير 
، ي���ع���ود ت���اري���خ ال��ن��ق��ا���س االأخ����ري 
ما  اإىل  ال�سابقة  امل�سالة  هذه  حول 
، عندما كتب  يزيد قلياًل عن عام 
اأكتوبر  دول��ة يف   12 داخلية  وزراء 
االأوروبية  املفو�سية  اإىل   2021
“كاأولوية”  ب��درا���س��ة  مطالبينها 

بلغاريا  اأم��اًن��ا بني  اأك��رث  �سياج  بناء 
وتركيا. 

جُمددا   ، ال�سياق  مييل  عموما  و 
لفرونتك�س  ف��وف��ق��ا  ال��ت��وت��ر   اإىل   ،
ن�سف  م�����ن  ي����ق����رب  م�����ا  ح�������دث   ،
القانونية  غ���ري  ال���دخ���ول  ح����االت 
عام  يف  االأوروب����ي����ة  االأرا�����س����ي  اإىل 
 330 ع���دده���ا  وال���ب���ال���غ   2022
األ���ًف���ا  وذل���ك ع��رب غ���رب ال��ب��ل��ق��ان ، 
والهر�سك  والبو�سنة  األبانيا  م��ن 
ال�سمالية  وم��ق��دون��ي��ا  وك��و���س��وف��و 
واجل���ب���ل االأ����س���ود و���س��رب��ي��ا ، وهو 
 136% بن�سبة  زي�����ادة  مي��ث��ل  م���ا 
مقارنة بعام 2021  .  و قد عرب 
الوزراء  ،رئي�س  اأخ���رى  جهة  م��ن   ،
كريياكو�س  امل���ح���اف���ظ  ال���ي���ون���اين 
قائال  �سخطه  ميت�سوتاكي�س.عن 
اأن ينفق  “ اأن��ه من غري املعقول   :
االحت��اد االوروب���ي اأم���واال يف �سراء 
تكنولوجيا  و  طيار  ب��دون  طائرات 
ح��دي��ث��ة و اأج���ه���زة رق���اب���ة يف حني 
يرف�س متويل و�سائل حلمايتنا “  
ب�سكل  التفكري    “ علينا   ُم�سيفا 
االأ�سوار  تكون  اأن  يجب  و   ، �سامل 

جزًءا من  خم�س�سات امليزانية ».
كارل  النم�ساوي  امل�ست�سار  واأ�ساف 
دول���ة  “النم�سا  ب�����دوره  ن��ي��ه��ام��ر  
مفيدة  احلدودية  احلواجز  تعترب 
“.  و يبدو اأنه لن يتم حل النقا�س 
للربوفي�سور  بالن�سبة  و  ب�سهولة.  
دود�س ، َيكمن خطُر هذا القرار يف 
اأن اجلدران واالأ�سوار لن توؤدي اإال 
امل�ساعر”  “ تهييج  املزيد من  اإىل 
اإحل���اًح���ا  االأك������رث  امل��ن��اق�����س��ات  واأن 
العامل  ح��ول  ال�سكان  رع��اي��ة  ح��ول 
وبالكوارث  ب��احل��رب  امل��ت��اأث��ري��ن   ،
الطبيعية اأو االحتبا�س احلراري ، 

�سيتم تاأجيلها با�ستمرار .
على  ال��ت��ي يجب   ، الق�سية  ه��ذه   .
ميثاقه  يف  م��ع��اجل��ت��ه��ا  االحت��������اد 
واللجوء  ال��ه��ج��رة  ب�����س��اأن  اجل��دي��د 
 ، بكثري  اأب��ط��اأ  بخطوات  تتحرك   ،
اإىل حد كبري ب�سبب اإحجام اأولئك 
ال���ذي���ن ي�����س��ع��رون ب����االأم����ان خلف 

اجلدار. 

••  ماريا مارتني – عن الباي�س االإ�سبانية .

•• ترجمة خرية ال�سيباين .

�صبح احل�صن، الذي تنغلق داخله اأوروبا ، يطارد القارة 
مرة اأخرى. فبعد ثالثة عقود من �صقوط جدار برلني 
على  ينبغي  هل  ال�صطح:  على  يطفو  النقا�ض  ب��داأ   ،
الحتاد الأوروبي اإقامة الأ�صوار والأ�صالك ال�صائكة 
بالفعل.  كذلك  ه��و   ، ال��واق��ع  يف  ح���دوده؟  حلماية 
الدول  قامت   ، املا�صية  الثماين  ال�صنوات  مدى  فعلى 
الأع�صاء ببناء اأكرث من 1700 كيلومرت من اجلدران ، 
لي�ض حلماية نف�صها من الدبابات ، بل ل�صد املهاجرين 

والالجئني.
خالف اوروبي كبري حول متويل ال�سياجات احلدوديةمواجهة املهاجرين مهمة جديدة للع�سكريني االوروبيني

بلغاريا تعزز �ستارها احلديدي مبواجهة الالجئنيال�سياجات احلدودية تقلل اعداد املهاجرين لكنها لن متنعها

ما هي ق�صة �لتعديالت �لق�صائية يف �إ�صر�ئيل؟
•• تل اأبيب-وكاالت

م�ساء  ذروتها  اإىل  اإ�سرائيل  يف  الق�سائية  التعديالت  م�سروع  اأزم��ة  و�سلت 
االأحد، عندما خرج مئات االآالف من االإ�سرائيليني اإىل ال�سوارع من �سمايل 
البالد اإىل جنوبها، رف�سا لهذه التعديالت، يف واحدة من اأكرب االحتجاجات 

يف تاريخ اإ�سرائيل.
من  حت��ال��ف  بت�سكيل  نتنياهو  وجن���اح   ،2022 ن��وف��م��رب  ان��ت��خ��اب��ات  وب��ع��د 
رغبتها يف  ع��ربت حكومته عن  اإ�سرائيل،  تاريخ  ت�سددا يف  االأك��رث  االأح���زاب 

اإحداث تعديالت على �سلطات الق�ساء، وخا�سة املحكمة العليا.
نظر  وج��ه��ات  اإىل  نظرنا  اإذا  متوقعة  الق�سائية  التعديالت  اأزم���ة  وك��ان��ت 
اإ�سرائيل، فقوى  ال�سيا�سية داخل  ال�ساحة  ال�سيا�سية والالعبني يف  التيارات 
�سرائح  فيها  متثل  وال  الي�سار،  م��ن  ج��زء  العليا  املحكمة  اأن  ت��رى  اليمني 
تتع�سف يف  اأنها  اإىل  ه��وؤالء، م�سريين  ع��ادل، كما يقول  ب�سكل  كلها  املجتمع 

ا�ستخدام ال�سلطة املتاحة لها.
وخالل ال�سنوات االأخرية، طالب اأع�ساء اأحزاب اليمني يف اإ�سرائيل باإجراء 
تعديالت على الق�ساء وخا�سة املحكمة العليا، لكونها تعار�س توجهات هذا 

االجتاه وم�ساريعه.
لكن ا�ستطالعا اأجري اأخريا اأظهر اأن 66 يف املئة من االإ�سرائيليني يرون اأن 

املحكمة يجب اأن تبقى متمتعة ب�سلطة اإلغاء اأي قانون، اإذا كان يتعار�س مع 
القوانني االأ�سا�س، وهي البديل للد�ستور، فاإ�سرائيل ال د�ستور لها حتى االآن، 

بح�سب معهد الدميقراطية يف اإ�سرائيل.

 اأبرز النقاط يف التعديالت
العليا،  املحكمة  ال�سلطات من بني ق�ساة  اإىل �سحب  التعديالت  ت�سعى هذه 

بو�سفها مراقبا على الكني�ست )الربملان( واحلكومة.
ترمي التعديالت اإىل تقلي�س �سالحية املحكمة العليا يف اإ�سقاط القوانني 

التي ترى اأنها غري قانونية.
ب�سيطة رف�س  وباأغلبية  الربملان  اأع�ساء  بو�سع  فاإن  التعديالت،  وفقا لهذه 

قرارات املحكمة العليا.
الق�ساة،  تعيني  يف  اأك��رب  �سالحية  ال�سيا�سيني  املقرتحة  التعديالت  متنح 
بخالف ما هو معمول به حاليا، وهو جلنة ت�سم 9 ق�ساة من جهات متعددة 

مثل نقابة املحامني واحلكومة والربملان واجلهاز الق�سائي.
ال�سالحية  احل��ج��ة  ه��ذه  ُتعطي  اإذ  ب�”املعقولية”،  ت��ع��رف  م��ا  حجة  اإل��غ��اء 

للمحكمة الإلغاء اأي قرارات حكومية ترى اأنها غري منطقية.
املحكمة العليا االإ�سرائيلية

املحكمة العليا ترتاأ�س اجلهاز الق�سائي يف اإ�سرائيل، وهي الهيئة االأعلى بها، 

ويخدم فيها 15 قا�سيا، اأما رئي�س املحكمة العليا هو راأ�س النظام الق�سائي. 
املقدمة  اال�سئتنافات  اإىل  العليا  املحكمة  تنظر  ا�ستئناف  حمكمة  ب�سفتها 

اإليها على القرارات التي ت�سدرها �ستى اجلهات.
فقط  )ولي�س  النا�س  جلميع  بااللتما�سات  تبت  عليا  عدل  حمكمة  ب�سفتها 

مواطنني اأو �سكان( �سد الهيئات العامة وال�سلطات احلكومية.
متتلك �سالحية تعيني جلنة حتقيق، بناء على طلب الكني�ست اأو احلكومة، 

كما حدث يف جلنة التحقيق التي اأعقبت حرب اأكتوبر عام 1973.
املواقف املتعار�سة

اإن  ال��وزراء، بنيامني نتنياهو، وحلفاوؤه يف االئتالف احلكومي  يقول رئي�س 
التعديالت الق�سائية �ستعزز دميقراطية وحتدث توازنا بني ال�سلطات.

للدولة  الدميقراطية  االأ�س�س  يق�سي على  االأم��ر  اأن  املعار�سون فريون  اأما 
مع تراجع �سلطات اجلهاز الق�سائي للدولة، وانفراد الغالبية الب�سيطة يف 

الكني�ست بالقرارات امل�سريية.
من �ساأن النظر اإىل الق�ساء باعتباره غري م�ستقل اأن يجرد اإ�سرائيل من اأحد 

خطوط دفاعها الرئي�سية يف الدعاوى القانونية الدولية، وفق “رويرتز«.

ما هي العوامل الأخرى املوؤثرة؟
يخ�سى منتقدون من اأن ي�سعى نتنياهو ال�ستغالل هذا ال�سغط على الق�ساء 

من اأجل جتميد اأو اإلغاء حماكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
لكنه  العليا  املحكمة  �سلطات  تقييد  ب�سدة  يعار�س  ال�سابق  يف  نتنياهو  ك��ان 

تراجع فيما بعد.
تقول املعار�سة اأي�سا اإن حلفاء نتنياهو يريدون اإ�سعاف املحكمة العليا الإقامة 

املزيد من امل�ستوطنات على اأرا�س ي�سعى الفل�سطينيون الإقامة دولتهم بها.
اإقرار قانون يعفي طائفتهم  تريد االأحزاب اليهودية املت�سددة يف االئتالف 
من اخلدمة يف اجلي�س ويخ�سون اأن تف�سد املحكمة هذا اإذا مل يتم تقلي�س 

�سالحياتها.
الذي ميثل اليهود ال�سرقيني، اأن املحكمة الحقت  يرى حزب مثل “�سا�س”، 
اأ�سوله  ب�سبب  وزاري  م��ن من�سب  اأخ���ريا  وح��رم��ت��ه  درع���ي،  اآري��ي��ه  زع��ي��م��ه، 

ال�سرقية، فيما تطغى االأ�سول الغربية على اأع�ساء املحكمة.

ماذا بعد؟
على  ال��ن��ه��ائ��ي  الت�سديق  اإىل  نتنياهو  ب��زع��ام��ة  احل��اك��م  االئ��ت��الف  ي��ه��دف 

التغيريات بحلول الثاين من اأبريل عندما يبداأ الكني�ست عطلة الربيع.
الكاملة  املوافقة على بع�سها يف اجلل�سة  اأخ��رى، متت  تاأجيل تغيريات  ومت 
للت�سديق،  ق��راءات مطلوبة  اأ�سل ثالث  االأوىل من  ال��ق��راءات  للكني�ست يف 

حتى يجتمع الربملان جمددا يف 30 اأبريل.

بوركينا فا�صو تعلق بث فر�ن�س 24 ب�صبب مقابلة مع قيادي يف �لقاعدة 
•• نريوبي-رويرتز

اأذاعت  اأن  بعد  البالد  24 يف  اأم�س االثنني بث فران�س  فا�سو  بوركينا  الع�سكرية يف  علقت احلكومة 
القناة التلفزيونية الفرن�سية مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب االإ�سالمي، وهو جناح 
القاعدة يف �سمال اأفريقيا. وتدهورت العالقات بني باري�س وواجادوجو ب�سكل حاد منذ ا�ستيالء جي�س 
بوركينا فا�سو على ال�سلطة يف انقالب يف اأكتوبر ت�سرين االأول املا�سي. ويف يناير كانون الثاين اأمهلت 
بوركينا فا�سو فرن�سا �سهرا واحدا ل�سحب قواتها، واأنهت اتفاقا ع�سكريا �سمح للقوات الفرن�سية بقتال 
املت�سددين مبا يف ذلك على اأرا�سيها. وبثت فران�س 24 يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري مقابلة مع 
يزيد مبارك، املعروف اأي�سا با�سم اأبو عبيدة يو�سف العنابي، الذي اأعلن نف�سه “اأمريا لتنظيم القاعدة 
اإميانويل  ج��ان  وق��ال  �سلفه يف هجوم فرن�سي.  بعد مقتل   2020 ع��ام  االإ�سالمي”  املغرب  ب��الد  يف 
ويدراوجو وزير االت�سال يف بوركينا فا�سو يف بيان اإنه نظرا الإجراء مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة 
يف بالد املغرب االإ�سالمي “فاإن فران�س 24 ال تعمل فقط كل�سان ناطق با�سم هوؤالء االإرهابيني، بل 

اأ�سواأ من ذلك، اإذ توفر م�ساحة الإ�سفاء ال�سرعية على االأعمال االإرهابية وخطاب الكراهية«.
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عربي ودويل
برملان بريو يبحث طلبًا الإقالة رئي�صة �لبالد

•• عوا�سم-وكاالت

يعتزم الربملان يف بريو اتخاذ قرار يوم 30 مار�س -اآذار اجلاري ب�ساأن 
اأن  اإىل  اإ���س��ارة  يف  بولوارتي،  دينا  البالد  رئي�سة  اإقالة  ملناق�سة  طلب 

االأزمة ال�سيا�سية يف بريو مل تنته بعد.
وقال رئي�س الربملان )الكونغر�س( خو�سيه ويليامز اإنه اإذا مت الو�سول 
بولوارتي  اأم��ام  �سيكون  الطلب،  لتقدمي  ال��الزم  االأ���س��وات  ع��دد  اإىل 
الفر�سة للدفاع عن نف�سها مبحاميها يف الربملان، وفقاً ل�سحيفة “ال 

ريبابليكا«.
“العجز  اأ�سا�س  بولوارتي على  باإقالة  الذي يطالب  املقرتح  ويعتمد 
د�ستور بريو  يقبله  البالد، وهو م�سطلح  حلكم  الدائم”  االأخالقي 
ك�سبب القالة اأي رئي�س للدولة، وفقاً لوكالة بلومربغ لالأنباء االأحد 

املناه�سة  الع�سرات يف االحتجاجات  اإىل وفاة  االتهام  . وي�ستند هذا 
للحكومة، والتي دفعت جمموعة من النواب الي�ساريني اإىل تقدمي 
اأول طلب يف يناير -كانون الثاين املا�سي ملناق�سة اإقالة رئي�سة البالد 

ب�سبب اأعمال العنف.
ل��ب��ريو يف  ال��د���س��ت��وري��ة كرئي�سة  ال��ي��م��ني  اأدت  ب��ول��وارت��ي ق��د  وك��ان��ت 
كا�ستيلو  بيدور  ال�سابق  الرئي�س  اإقالة  بعد  االأول  -كانون  دي�سمرب 
اأث��ار احتجاجات يف  الربملان، وهو ما  تعليق عمل  واعتقاله ملحاولته 

خمتلف اأنحاء البالد.
نائباً   52 ي�سوت  اأن  يجب  ب��ول��وارت��ي،  �سد  االإج����راءات  ت��ب��داأ  ولكي 
ل�سالح  نائباً   130 عددهم  البالغ  الكونغر�س  ن��واب  من   40% اأو 
مقرتح االإقالة. ويجب اأن ي�سوت 87 نائباً فاأكرث من نواب الربملان 

الإقالة الرئي�س ب�سكل ر�سمي.

تركيا: ملف �ن�صمام �ل�صويد �إىل �لناتو مل ُيغلق
•• اأنقرة-وكاالت   

ان�سمام  احتمال  اأن  قالن،  اإبراهيم  الرتكية،  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  اأك��د 
ال�سويد اإىل حلف �سمال االأطل�سي )ناتو( مل ينته متاماً، واأن ذلك مرتبط 

باخلطوات التي �ستقدم عليها �ستوكهومل.
املوافقة  اأن  الرتكية اخلا�سة،  القنوات  اإح��دى  مع  قالن يف مقابلة  واأو�سح 
للمطالب  االأخ��رية  نتيجة ال�ستجابة  ج��اءت  الناتو  فنلندا يف  على ع�سوية 
الرتكية ب�ساأن مكافحة التنظيمات االإرهابية واحلد من اأن�سطة اأن�سار حزب 

العمال الكرد�ستاين على اأرا�سيها.
�سمال  تو�سع حلف  ف��ك��رة  ت��وؤي��د  زال���ت  وم��ا  ك��ان��ت  تركيا  اأن  ق��ال��ن  واأ���س��اف 

االأطل�سي، بح�سب ما نقلته وكالة اأنباء “االنا�سول” الرتكية.
“اإف16-” من  ط���راز  م��ن  م��ق��ات��الت  تركيا  ���س��راء  ملف  يخ�س  فيما  اأم���ا 

الواليات املتحدة، قال قالن: “بالطبع نريد �سراء هذه املقاتالت وحتديث 
ما بحوزتنا، ولكن يف حال مل نتو�سل اإىل اتفاق نهائي حول ال�سفقة، فلدينا 

بدائل«.
االأمريكي  الكونغر�س  اأع�ساء  م��ن  ع��دد  م��ع  اأج��راه��ا  التي  ال��ل��ق��اءات  وح��ول 
موؤخراً، قال قالن: “قلت لهم اإنكم ترتكبون خطاأ منطقياً بربطكم مو�سوع 
بهذه  اإنكم  لهم  قلت  الناتو،  يف  ال�سويد  ع�سوية  مبلف  اإف16-  مقاتالت 

اخلطوة تقودون احلوار اإىل طريق م�سدود«.
اأوغلو،  اأجراها وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساوو�س  وعن الزيارة التي 
اإط���ار تطبيع  ك��ان��ت مهمة يف  ال��زي��ارة  اأن  ق��ال��ن  اأو���س��ح  اإىل م�سر،  م��وؤخ��راً 

العالقات بني اجلانبني.
واأ�ساف اأن ت�ساوو�س اأوغلو تناول مع نظريه امل�سري �سامح �سكري، العالقات 

الثنائية وملفات اإقليمية والو�سع الراهن يف �سرق املتو�سط.

زيارة ماكرون �إىل �ل�صني.. خطو�ت �أوروبا �صوب »�لعامل �جلديد«

يف �ملو�صل.. توثيق �لذ�كرة �ملوؤملة لفرة هيمنة د�ع�س 

•• عوا�سم-وكاالت

ال�سني  اإميانويل ماكرون لزيارة  الفرن�سي  الرئي�س  ي�ستعد 
ن�سر  مو�سكو  اإع���الن  م��ع  م��ت��وت��رة،  عاملية  اأج���واء حملية  يف 
يف  االأ�سلحة  خم��زون  وتراجع  بيالرو�سيا،  يف  نووية  اأ�سلحة 
دول باأوروبا، واإعالن مو�سكو وبكني بزوع نظام عاملي متعدد 

االأقطاب.
با�سطحاب  اأهميتها  ال��زي��ارة  تكت�سب  ال��ت��وق��ي��ت،  وب��ج��ان��ب 
دير  ف��ون  اأور����س���وال  االأوروب���ي���ة،  املفو�سية  رئي�سة  م��اك��رون 
الين، اإىل بكني، حاملني ما اعتربه خرباء يف �سوؤون اأوروبا 
عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  تعليقهم  خ���الل  ال�سيا�سية 

“ر�سائل اإىل رو�سيا«.
وفى موؤمتر �سحفي عقب قمة زعماء االحت��اد االأوروب��ي يف 
بروك�سل، اجلمعة، قال ماكرون اإنه اقرتح على فون دير الين 

اأن ترافقه اإىل ال�سني ليكون احلديث “ب�سوت موحد«.

اأجواء الزيارة
اأب��ري��ل، اأعلن  اأي��ام من ال��زي��ارة املقررة من 5 اإىل 8  • قبل 
 10 اأر���س��ل��ت  اأن ب���الده  الرئي�س ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني 
والأوكرانيا(  له  املجاورة  )حليفته  بيالرو�سيا  اإىل  مقاتالت 
قرار  ع��ل��ى  ردا  ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة؛  ن���ووي���ة  اأ���س��ل��ح��ة  ح��م��ل  ت�ستطيع 
حتتوي  للدروع  خارقة  بقذائف  اأوكرانيا  بتزويد  بريطاين 

على اليورانيوم املن�سب.

• علق حلف الناتو )املكون يف اأغلبه من دول باأوروبا بقيادة 
“خطري وغري  اأمرييكية(، االأحد، على ت�سريح بوتني باأنه 

م�سوؤول«.
االأ�سلحة، مثل  اأوروب���ا من نق�س خم��زون  تعاين دول يف   •
راجمات ال�سواريخ، نتيجة اإر�سال اأ�سلحة ب�سكل غري م�سبوق 
الدبابات  لتوفري  كبريا  جهدا  اأملانيا  وتبذل  اأوكرانيا،  نحو 
تقدمي  على  ق���ادرة  غ��ري  اأن��ه��ا  ت�سيك  اأعلنت  فيما  املطلوبة، 
م�ساعدة جديدة لكييف نتيجة النق�س احلاد يف م�ستودعاتها 

الع�سكرية.
• اإعالن الرئي�س ال�سيني، �سي جني بينغ ونظريه الرو�سي 
يقود  االأقطاب”  متعدد  ج��دي��د  ع�سر  “والدة  مو�سكو  يف 

البلدان التغيريات احلا�سلة فيه.
• خروج مظاهرات عارمة يف فرن�سا ودول اأخرى يف اأوروبا؛ 
احتجاجا على قرارات حكومية بتقلي�س مكا�سب عمالية، اأو 

نتيجة ارتفاع االأ�سعار.

همزة الو�صل
ي�سف  ح��امت،  اإيلي  الفرن�سي،  والقانوين  ال�سيا�سي  اخلبري 

زيارة ماكرون لبكني ب�”الهامة” يف ظل هذه املتغريات:
اقت�سادية  “م�سكالت  االأوروب���ي من  معاناة دول االحت��اد   •

وغالء باملعي�سة نتيجة حرب اأوكرانيا«.
• االحتاد االأوروب��ي يبحث عن تن�سيط اقت�ساده، ويرى اأن 
واأنها  خا�سة  رو�سيا،  من  النقطة  ه��ذه  يف  له  اأق��رب  ال�سني 

خارج اأي عقوبات غربية.
• مل تعد الواليات املتحدة وحدها من يتحكم يف العامل بعد 

بزوغ عامل متعدد االأقطاب.
• فرن�سا ودول اأوروب��ا ت�سعى الإثبات الوجود يف هذا العامل 

اجلديد، باأن تكون “همزة الو�سل” بني ال�سرق والغرب.
من  للتخفيف  بال�سني  عالقاتها  لتوطيد  ت�سعى  اأوروب��ا   •
ترجمتها  والتي  ومو�سكو،  بكني  بني  العالقات  توثيق  حدة 
ب��ي��ن��غ وب���وت���ني يف مو�سكو  االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ب���ني ج���ني 

موؤخرا.
• توؤ�سر الزيارة الأن اأوروبا ت�سعى النتفاح �سيا�سي واقت�سادي 

مع ال�سني.

موازنات العامل اجلديد
ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  يف  ال��ب��اح��ث  ال�سابق،  ال��ط��رح  م��ع  يتفق 
“ال�سيا�سات  اإن  يقول  ال��ذي  �سبيب،  نبيل  اأملانيا،  يف  واملقيم 

االأوروبية جتاه ال�سني تتميز بامل�سالح الكبرية املتبادلة«.

ويربط الزيارة بتغريات “الع�سر اجلديد” قائال:
هناك حتركات دولية يف اجت��اه ت��وازن امل�سالح مع ت�سكل   •

مالمح “التعددية القطبية«.
• الزيارة تاأتي بعد جناح الو�ساطة ال�سينية بني ال�سعودية 

واإيران.
اأوروب���ا  يف  ال��ق��ي��ادي  دوره���ا  ت��اأك��ي��د  على  حري�سة  فرن�سا   •

مببادرتها توجيه اأوروبا نحو ال�سني.
ماكرون طلب مرافقة فون دير الين حتى تكون الزيارة   •

“اأوروبية- �سينية” ولي�ست “فرن�سية- �سينية«.
ال�سيني ح��ول احل��رب يف  امل��وق��ف  ال��زي��ارة تهدف ملعرفة   •

اأوكرانيا.

بعد ت�سريحات رو�سية ب�ساأن  “حتييد ال�سني”  حماولة   •
االأ�سلحة النووية.

• ختاما، تنقل الزايرة ر�سالة لفالدميري بوتني، من خالل 
ال�سني، باأن دول الغرب لن ترتاجع عن �سيا�ساتها احلالية 

ب�ساأن اأوكرانيا وت�سليحها.

•• املو�سل-اأ ف ب

اأمام كامريا،  يروي م�سلم حميد وهو جال�س يف ا�ستوديو 
كيف راأى يف �سيف العام 2014 �ساحنات للمتطرفني تقّل 
ايزيديات، يف م�سهد قا�ٍس حتّول جزءا من يوميات  ن�ساء 
األيمة يوردها م�سلم يف �سهادته مع ع�سرات اآخرين ملنظمة 

غري حكومية عراقية تريد توثيق ق�س�سهم.
�سكان  م��ن  70 �سخ�ساً  ن��ح��و  ���س��ارك  غ���رار ح��م��ي��د،  ع��ل��ى 
وجتاربهم  احلزينة  ق�س�سهم  نينوى،  وحمافظة  املو�سل 
االإرهابي  داع�س  تنظيم  هيمنة  ظّل  يف  القا�سية  اليومية 

الذي �سيطر على تلك املنطقة من �سمال العراق.
التي  ال���ن���دوب  ل��ك��ن   ،2017 ال��ع��ام  ُه���زم اجل��ه��ادي��ون يف 
خّلفوها مل تندمل بعد، كما تظهر ال�سهادات التي توّثقها 
يف  ال�����س��ه��ادات  ه��ذه  و�سُتحفظ  املو�سل”.  “عني  منظمة 
جامعة املو�سل لتكون اأر�سيفاً ميكن للباحثني ولالأجيال 

املقبلة االطالع عليه.
على   2014 اآب-اأغ�سط�س  يف  املتطرفون  هيمن  حينما 
مناطق يف �سمال العراق، بقي حميد وعائلته حوايل خم�سة 
اأ�سهر يف �سنجار، املعقل التاريخي لالأقلية االيزيدية التي 

تتبع ديانة توحيدية باطنية.
اأواًل  “اأ�سبوعاً  احل��ق��وق  ي��در���س  ك��ان  ال��ذي  ال�ساب  يتذكر 
“مرًة  بر�س  فران�س  لوكالة  وي�سيف  ين�سى”.  ال  دم��وي��اً 
راأي�����ت ح����واىل ث���الث ���س��ي��ارات ح��م��ل ك��ب��رية ت��ن��ق��ل ن�ساء 
ل�سن  بنات  ن�ساء،  الغالبية  لكن  اأي�ساً،  ورج��اال  ايزيديات 

كبريات، تراوح اأعمارهّن بني 17 و30 عاماً«.

القرى االيزيدية اأفرغت، الن�ساء خطفن و�سبني، الرجال 
يروي  ما  على  اجلبل”،  اإىل  هرب  ا�ستطاع  و”من  قتلوا، 

ال�ساب البالغ من العمر 27 عاماً.
ي��ح��دث مع  م��ا  االي��زي��دي��ني على  م��ن غ��ري  ال�سكان  �سهد 
عجز كامل حيال ما يح�سل. يقول حميد “اأن ترى جارك 
على  ق��ادراً  تكون  اأن  دون  من  م�سيبة  هكذا  اإىل  يتعر�س 

م�ساعدته، كنا ن�سعر بالقهر، كان االأمر متعباً

نف�سياً”. فّرت عائلة حميد اإىل تركيا الأن اأ�سقاءه الثالثة 
كانوا يف اجلي�س، لكنهم عادوا بعد ذلك اإىل العراق.

�سّجل حميد مع  االآخ��ري��ن،  امل�ساركني  �ساأن  ذلك  �ساأنه يف 
منظمة “عني املو�سل” مقابلة ا�ستمرت لنحو �ساعة اإىل 

�ساعة ون�سف.
“تفتح  �سوف  الذكريات  اإىل هذه  العودة  اأن  يدرك حميد 
جروحاً”، لكن نحن “كاأ�سخا�س كنا �ساهدين على حقبة 

األيمة...ال بّد اأن ندّون هذا التاريخ«.
وي�سيف “ال بّد لالأجيال املقبلة اأن تعرف ما ح�سل متاماً 

يف تلك الفرتة«.
من املو�سل اإىل �سنجار والقرى امل�سيحية مثل احلمدانية 
اأنحاء  ك��ل  م��ن  ُجمعت  ال��ت��ي  الق�س�س  تر�سم  وبع�سيقة، 
اأي�ساً  املحافظة �سورة �ساملة النتهاكات االإرهابيني، لكن 

احلياة قبل وبعد �سيطرتهم.
ي�ستذكر بع�س امل�ساركني طفولتهم، ويعطون انطباعاتهم 
عن املجتمع يف مدينة املو�سل، كما ي�سرح لوكالة فران�س 
“عني  ال��ت��وا���س��ل يف منظمة  م�����س��وؤول  ع��م��ار  ب��ر���س مهند 

املو�سل«.
الثمانني من  اآخ��رون يف  �سنوات فيما   10 يبلغ  اأ�سغرهم 
البالغ من العمر  اأي�ساً عميد �سن بع�سيقة  العمر. �سارك 
كبرية  ب�سعوبة  لكن  معه  “تكلمنا  ال��ذي  �سنوات،   104

وفق عمار. ب�سبب �سنه”، 
ني�سان/ابريل، على  اأواخ���ر  امل��ق��اب��الت  اإن��ه��اء  امل��ق��رر  وم��ن 
�ستحتفظ  ك��ذل��ك،  املو�سل.  جامعة  مكتبة  يف  حُتفظ  اأن 
املنظمة نف�سها بن�سخ مع اإيداع ن�سخ اأي�سا يف جامعة جورج 

وا�سنطن يف الواليات املتحدة، على ما يفيد عمار.
نظهر  اأن  “اأردنا  ولذلك  مظلمة”،  ف��رتة  “كانت  ويوؤكد 

للعامل كيف ا�ستطاع اأهل املو�سل التغلب عليها«.
بف�سل متويل من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية )يو 
اإ�س ايد(، قامت منظمة عني املو�سل بتدريب 10 طالب 

على ت�سوير املقابالت وعلى كيفية اإجرائها.
اأو  دقيقة  مل��دة  ال�سهادات،  من  “ق�سرية”  ن�سخ  و�ستن�سر 

دقيقتني، على مواقع التوا�سل االجتماعي.
املو�سل،  ع��ني  ن�����س��اط  ل��ب��داي��ات  انعكا�سا  امل�����س��روع  ي�سكل 
كان  االإرهابي���ني،  بقب�س������ة  امل������دينة  ك������انت  فحينم����ا 
نافذة  حممد،  عمر  املنظمة  موؤ�س�س  اأن�ساأه  تويرت  ح�ساب 
تلك  يف  املو�سل  يف  اليومية  احلياة  عن  اخلارجي  للعامل 

احلقبة.
اأ���س��ج��ل ك��ل �سيء  ي��ق��ول حم��م��د “كنت يف امل��و���س��ل وك��ن��ت 
بنف�سي، �سعرت اأنه من ال�سروري اأن اأ�سرك جميع ال�سكان 

لتوثيق تاريخنا ب�سوتهم«.
ويف حني تركز غالبية ال�سهادات على املو�سل، ثمة �سهادات 

اأخرى وّثقت من الب�سرة يف اجلنوب واالأنبار يف الغرب.
اأدلت اأم حممد ربة املنزل التي تبلغ من العمر 55 عاماً، 

ب�سهادتها كذلك.
ابنها  املتطرفون  اعتقل   ،2015 ال��ع��ام  ليايل  اإح���دى  يف 
ان�سّم  ع��ام��اً.   27 العمر  من  البالغ  البناء  عامل  اأح��م��د، 
التنظيم  اإىل  �سنوات  بع�سر  ي�سغره  ال��ذي  حممد  �سقيقه 

من اأجل اأن يبحث عنه.
ت���روي امل����راأة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “قلت ل��ه ي��ا اب��ن��ي ال 
تن�سّم اإليهم. لكن قال “ال عالقة لكم بي، اأريد اأن اأذهب 
للبحث عن �سقيقي ... اأن اأدخل اإىل ال�سجون” بحثاً عنه. 
ت�سيف املراأة التي  اأحمد ُقتل، وحممد ذهب “ومل يعد”، 
باأنه مل يكن  “�سعروا  اأ�سود. وتقول  غطت �سعرها بو�ساح 
بع�سا  ب�سادتها  االإدالء  بل�سم  جا�سو�ساً”.  اعتربوه  معهم، 
من جراح اأم حممد اإذ توؤكد “كان بداخلي بركان...حينما 

تكلمت �سعرت بفرح وحزن وماأ�ساة وراحة نف�سية«.

بايدن قاد العامل احلر اإىل فعل... ل �صيء 

تقرير: �صيا�صة �لغرب جتاه �إير�ن ُتنذر بحرب يف �ل�صرق �الأو�صط
•• وا�سنطن-وكاالت   

موؤ�س�سة  يف  البيولوجي  وال��دف��اع  االنت�سار  منع  برنامج  مدير  نائبة  ح��ّذرت 
الدفاع عن الدميقراطيات، اأندريا �سرتيكر، واملدير االأول للربنامج يف املوؤ�س�سة 
نف�سها اأنتوين روجيريو، الغرب واإدارة بايدن من تداعيات موا�سلة الوقوف 
مكتويف االأي��دي جتاه الربنامج النووي االإي��راين. وكتبا يف جملة “وا�سنطن 
اإكزاميرن” اأن الرئي�س االأمريكي جو بايدن قال اأمام اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة اخلريف املا�سي “اإننا لن ن�سمح الإيران باحل�سول على �سالح نووي”، 

وهو موقف كرره مرات عدة خالل رئا�سته. لكن هل يعني ما يقول؟.
 

هذه وجهة العامل احلر بقيادة بايدن
اجتماع  خ��الل  ال�سهر  ه��ذا  وا�سنطن  بنهج  ب��اي��دن  م��وق��ف  ال��ب��اح��ث��ان  ي��ق��ارن 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. اختار الغرب عدم توجيه اللوم الإيران حتى 
اأن اإيران خ�سبت اليورانيوم اإىل  مع حتذير الوكالة يف فرباير )�سباط( من 
ن�سب قريبة من الت�سليح النووي. انتقدت وا�سنطن طهران وا�سفة ت�سرفاتها 
يتكرر  اأال  “�سمان  الديني  النظام  على  يجب  اأن��ه  واأعلنت  “مقلقة”  باأنها 
اإيران  �سلوك  واأملانيا  املتحدة  واململكة  فرن�سا  وو�سفت  جمدداً”.  كهذا  حادث 
كان باإمكان جمل�س املحافظني  باأنه “ت�سعيد غري م�سبوق وخطري للغاية”. 
باإمكانه حتويل  االإي��راين. وكان  للتعاون  اأن يفر�س جدواًل زمنياً  الوكالة  يف 
العامل  قاد  بايدن  لكن  العقوبات.  لفر�س  االأم��ن  جمل�س  اإىل  طهران  ق�سية 

احلر اإىل فعل... ال �سيء.
 

عودة اإىل اتهام ترامب.. هذا هو الواقع
�ست�سجع  االإي��راين  النظام  الف�سل يف معاقبة  اأن��ه من خالل  الباحثان  اأ�ساف 
اأمريكا وحلفاوؤها االأوروبيون اإيران على اتخاذ خطوات نووية اإ�سافية االأمر 
الذي يزيد خماطر تورط الغرب يف حرب �سرق اأو�سطية اأخرى. ينبغي عليهم 

التحول �سريعاً اإىل فر�س ال�سغط على اإيران واحتوائها وردعها كي ال يواجه 
الغرب قريباً نظاماً يندفع يف خطوات نهائية نحو قنابل ذرية.

ط���وال اأك���رث م��ن ع��ام��ني، ق��ام��ت اإي����ران ب�سل�سلة م��ن ال��ت��ق��دم ال��ن��ووي بينما 
على  القدرة  النظام  راك��م  لقد  الغرب.  �ساركت يف مفاو�سات غري مثمرة مع 
12 يوماً على  اإنتاج يورانيوم خم�سب بن�سب خم�س�سة ل�سالح نووي خالل 
اتخاذ قرار بذلك، وقد ي�سنع املزيد الأربعة اأ�سلحة خالل �سهر. تلوم االإدارة 
ترامب لالن�سحاب منه.  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  النووي  االتفاق  داعمي  مع 
انتخاب  بعد  الفظيعة  ال��ن��ووي��ة  االإج����راءات  م��ن  العديد  ات��خ��ذت  اإي���ران  لكن 
و2022، حدت طهران   2021 االتفاق. يف  اإحياء  اإع��ادة  بايدن وحماوالته 
حتت  النووية  قدراتها  وع��ززت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مراقبة  من 
اجلبال، وو�سعت اآالفاً من اأجهزة الطرد املركزي ال�سريعة الت�سغيل وخ�سبت 
واأن��ت��ج��ت مواد  امل��ئ��ة،  60 يف  اإىل  ث��م  املئة  20 يف  ن�سبة  اإىل  اأواًل  ال��ي��وران��ي��وم 
ر�سدت  ال��ث��اين(،  )ك��ان��ون  يناير  يف  ال��ن��ووي��ة.  االأ�سلحة  �سلب  يف  م�ستخدمة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخ�سيب النظام اليورانيوم اإىل ن�سبة 84 يف 
املئة والقريبة جداً من ن�سبة 90 يف املئة املخ�س�سة الأغرا�س الت�سليح النووي، 
وفقط بعد اكت�ساف اأن اإيران انتهكت اتفاق ال�سمانات مع الوكالة عرب تغيري 

الربط بني اأجهزة الطرد املركزي.

 ما هو اأكرث اإثارة للقلق
املخ�سب  اليورانيوم  ت�سنيع  االأرج��ح معرفة قيمة يف  اإي��ران على  ك�سبت  لقد 
بن�سب قريبة من ن�سب الت�سليح. لكن ما يثري القلق اأكرث رمبا هو مالحظتها 
عدم رغبة املجتمع الدويل بالرد على هذه اخلطوات. طوال 4 اأعوام، رف�ست 
ملعاهدة  االأخ��رى  انتهاكاتها  يف  للوكالة  منف�سل  حتقيق  مع  التعاون  طهران 
احلد من انت�سار االأ�سلحة النووية وت�سمل ا�ستخداماً غري معلن ملواد نووية 
باأ�سلحة ذرية. من خالل اتباع نهج خال من ال�سغوط مع  واأعمال مرتبطة 
اإيران، �سّيق الغرب خياراته ب�سكل بارز يف الرد عليها اإذا قررت التحرك نحو 

اإيران  باإمكان  �سناعة االأ�سلحة النووية، بالتوازي مع زيادة خماطر احلرب. 
الواقعة حتت  ف��وردو  اإىل من�ساأة  االأمميني  املفت�سني  اأو عرقلة و�سول  تاأخري 
النووية  االأ�سلحة  انت�سار  من  باحلد  التزاماتها  خ��ارج  و”تت�سلل”  االأر����س، 

فتنتج اليورانيوم املخ�سب للت�سليح على مراأى من اجلميع.
ومبا اأن الواليات املتحدة واأوروب��ا مل تفعال ال�سيء الكثري للرد على تقلي�س 
املركزي  للطرد  من�ساآت  على  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  رقابة  طهران 
الطرد  اأج��ه��زة  م��ن  مئات  ب�سع  تخزين  النظام  باإمكان  �سيكون   ،2021 يف 
ال�سريعة الت�سغيل ب�سهولة يف من�ساأة تخ�سيب �سرية، ثم تهريب خمزوناتها 
من اليورانيوم اإىل من�ساأة كهذه ملزيد من التح�سني لغايات الت�سليح. يف كلتا 
احلالتني، قد تبني طهران تر�سانتها النووية يف من�ساأة �سرية اأخرى كما هي 
الغارات  املن�ساآت املدفونة حتت اجلبال واملح�سنة �سد  احلال مع العديد من 

الع�سكرية.
 

خياران غري مرغوب بهما
قد يواجه بايدن اأو خلفه فرتة ق�سرية ومعلومات حمدودة كي يتحرك بناء 
عليها من اأجل وقف اإيران عن اختبار جهاز نووي. رمبا يتوفر خياران غري 
الر�سوخ  اأو  اإي��ران��ي��ة  من�ساآت  على  درام��ي��ة  ع�سكرية  هجمات  بهما:  م��رغ��وب 
ال��غ��رب عن  تقاع�س  اح��ت��م��ال  اإن  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  ن��ووي��اً.  م�سلحة  ل��ط��ه��ران 
التحرك يزيد من خطر �سرب اإ�سرائيل من�ساآت اإيران النووية. وحذر رئي�س 
اأ�سبح  انتظاركم،  طال  “كلما  اأن��ه  من  نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال��وزراء 

التحرك الع�سكري اأ�سعب. لقد انتظرنا طوياًل«.
واحد،  ح��دث  ع��ن  ع��ب��ارة  االإ�سرائيلي  الهجوم  يكون  اأن  الباحثان  وي�ستبعد 
اأجل  اأ���س��ه��ر م��ن  ع��ل��ى  الت�سعيد مت��ت��د  م��رج��ح��ني حملة حم��ف��وف��ة مب��خ��اط��ر 
اإي��ران ووك��الوؤه��ا ق�سفاً غري  اأن توجه  اإي���ران. وم��ن املتوقع  تقوي�س ق��درات 
م�سبوق �سد االإ�سرائيليني. يف النهاية، من املرجح اأن جُتر وا�سنطن اإىل النزاع 
الع�سكرية  ذل��ك ثمة طريق و�سطى بني اخل��ي��ارات  ال��دم��اء. مع  اإراق���ة  لوقف 

واإيران نووية، ب�سرط التحرك �سريعاً.
 

طرق لتفادي الأ�صواأ
على اإدارة بايدن و�سركائها فر�س �سغط مايل واقت�سادي �سامل على طهران. 
ينبغي على حملة كهذه اأن ت�سمل عقوبات على كيانات ت�ستورد وت�سّهل ت�سدير 

نفط اإيران ومنع ال�سحنات اإىل ال�سني و�سوريا ودول اأخرى.
اأن  يعني  مم��ا  ال��داخ��ل  يف  لل�سغط  النظام  ويخ�سع  االإي����راين  ال��ري��ال  ينهار 
للعقوبات الغربية فر�سة جيدة لردع اإيران عن املزيد من اخلطوات النووية. 
وعلى الغرب ح�سب الباحثني تفعيل اآلية الزناد الإعادة عقوبات جمل�س االأمن 

التي ال تزال مرفوعة بفعل القرار االأممي املتعلق باتفاق 2015 النووي.
اإيران  م�ساعدة  حظر  يف  تتمثل  اإ�سافية  بفوائد  ال��زن��اد  اآل��ي��ة  تفعيل  يتمتع 
بال�سواريخ وامل�سريات اإىل رو�سيا وتوفري قاعدة اأ�سا�سية لدول اأخرى من اأجل 
عرقلة ن�ساطات طهران. عالوة على ذلك، اإذا اأظهر الغرب تهديداً ذا �سدقية 
اأكرب جلهة ا�ستخدام القوة �سد برنامج اإيران النووي، فقد ترتدع اإيران عن 

االخرتاق النووي.
ما  الذرية،  اأ�سوله  الغربية  الع�سكرية  القوات  ق�سف  من  املاليل  نظام  يقلق 
اإظهار  عرب  امل��خ��اوف  ه��ذه  تعميق  موا�سلة  واإ�سرائيل  اأمريكا  على  اأن  يعني 
اأي�ساً  املتحدة  الواليات  على  ويجب  متكرر.  ب�سكل  امل�سرتك  الهجوم  ق��درات 

اإعطاء اإ�سرائيل جميع ما يلزم للتهديد باإمكانية �سن هجوم ناجح.
احتمال  ع��ن  اإق��ن��اع��اً  اأك��رث  ب�سكل  التحدث  ب��اي��دن  على  اأن  الباحثان  واأ���س��اف 
االإدارة  ا�سرتاتيجية  اأن  االإي��راين. مبا  النووي  القوة لوقف اخلرق  ا�ستخدام 
كانت تركيز االنتباه على امل��وارد يف اأوروب��ا ملواجهة غزو رو�سيا الأوكرانيا ويف 
منطقة االإندو-با�سيفيك ملواجهة �سعود ال�سني، لدى اأعداء الواليات املتحدة 
�سد  القوة  ال�ستخدام  االأمريكية  االإرادة  من  اخل��وف  يف  نق�س  طهران  مثل 
االأع��داء االأ�سعف. اإن الف�سل يف مواجهة اإيران قبل اأن ت�سيق خيارات بايدن 

يعني اأن اأمريكا �سُتجر اإىل حرب اأخرى يف ال�سرق االأو�سط بال اأي داٍع.
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املال والأعمال

غرفة ر�أ�س �خليمة حت�صل على �الأيزو »ISO22301« و�صهادة �المتثال لتطبيق �ملعيار �لوطني
•• راأ�س اخليمة –الفجر:

ح�����س��ل��ت غ��رف��ة جت����ارة راأ������س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ���س��ه��ادت��ي االأي����زو 
االأع���م���ال  ا���س��ت��م��راري��ة  ن��ظ��م  ت��ط��ب��ي��ق  يف   »ISO22301«
الوطني  املعيار  لتطبيق  االمتثال  �سهادة  وكذلك  واخل��دم��ات، 
والك�وارث،  واالأزم����ات  ال��ط�����وارئ  الإدارة  الوطني�ة  الهيئ�ة  م��ن 
التقييم واالعتماد بفعالية  بعد اجتيازها كافة مراحل عملية 
االأعمال  بيئة  ا�ستدامة  ل�سمان  املبذولة  اجلهود  نتاج  وذلك   ،
وتقدمي خدمات مواكبة لتطلعات اأع�ساء غرفة راأ�س اخليمة 
غرفة  ع��ام  مدير   ، ال�سبب  ح�سن  حممد  وت�سلم  ومتعامليها. 

، كما �سلمه   »ISO22301« سهادة� ، راأ�س اخليمة بالوكالة 
�سهادة امتثال لتطبيق متطلبات املعيار الوطني ، �سعادة اللواء 
علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
، بح�سور  وال��ك��وارث  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  ف��ري��ق  رئي�س 
املحلية وفريق عمل تطبيق نظام  الدوائر  م��دراء  العديد من 
الدوائر  تكرمي  وذل��ك يف حفل   ، بالغرفة  االأعمال  ا�ستمرارية 

املحلية التي ح�سلت على ال�سهادة. 
اأف�سل  اعتماد  راأ���س اخليمة  على  ال�سبب حر�س غرفة  واأك��د 
ت��ق��دمي خدمات  ب��ه��دف  ال��داخ��ل��ي��ة،  العمل  بيئة  امل��م��ار���س��ات يف 
متكاملة ذات قيمة م�سافة، موؤكداً على اأهمية �سهادة االعتماد 

الدويل االأيزو ، وانعكا�س ذلك على ا�ستمرارية االأعمال خالل 
املن�ساآت  م��ع  الغرفة  عمل  لطبيعة  ن��ظ��راً  وال��ط��وارئ  االأزم���ات 
كل  يف  اخلدمات  تقدمي  �سرورة  ت�ستلزم  والتي   ، االقت�سادية 
راأ����س اخليمة حر�ست خالل  غ��رف��ة  ان  اىل  ، الف��ت��اً  االأوق����ات 
تداعيات اجلائحة ، على تطويع اأنظمتها االإلكرتونية لتقدمي 
، م�سرياً  االأعمال  ا�ستمرارية  ب�سكل متكامل ي�سمن  خدماتها 
التي  للجهود  تتويجاً  ج��اء  ال�سهادتني  على  احل�سول  ان  اىل 
ُبذلت يف اإدارة تداعيات اجلائحة ، م�سيداً بجهود فريق العمل يف 
تنفيذ ما اأوكل اليهم من مهام وخطط اإدارة االأزمات، والتوعية 

العامة للموظفني وتدريبهم على خطط اإدارة االأزمات.

خالل زيارة م�صائية مع فريق القيادة اإىل مطار دبي الدويل

�ملدير �لعام جلمارك دبي: ت�صهيل حركة �مل�صافرين يف مقدمة �أولوياتنا
•• دبي – الفجر:

اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب���ي، الرئي�س  اأك���د ���س��ع��ادة 
التنفيذي ملوؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، اأن جمارك دبي تويل 
دبي  مطارات  عرب  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  القادمني  امل�سافرين  حركة   ت�سهيل 
اأهمية م�ساعفة، ما مينح انطباعاً مميزاً اأن دبي عا�سمة ال�سياحة العاملية، 
مطار  خطط  املبتكرة  دب��ي  جمارك  اإج���راءات  تدعم  كما  ال�سائحني،  وقبلة 
ال���دويل يف احل��ف��اظ على مكانته ال��رائ��دة وامل��رم��وق��ة ك��اأك��رث املطارات  دب��ي 
الدولية ازدحاماً ، معتمدة يف ذلك على التقنيات احلديثة وخ�سائ�س الذكاء 

اال�سطناعي التي ا�ستثمرت فيها الدائرة خالل ال�سنوات املا�سية.
نظام  امل�سافرين  بتطويرها خل��دم��ة  ال��دائ��رة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وم��ن   
ويهدف اإىل رفع �سعادة العمالء من خالل ا�ستقطاب  “الت�سدير امل�سبق”، 
الإجناز  خدمة  توفري  عرب  الثمينة  للب�سائع  الناقلني  وامل�سافرين  التجار 
معامالت اإعادة الت�سدير وتخزين ال�سحنات ب�سكل م�سبق قبل رحلة املغادرة، 
مع اال�ستفادة من اإيراد ر�سوم التخزين للم�ساحات التخزينية يف م�ستودعات 
اجلمارك، ومبادرة “خدمة املناولة الذاتية” لت�سليم الوثائق اجلمركية اإىل 
بوا�سطة  ال�ستالمها  ذاتية  خدمه  طريق  عن  ال�ساعة  م��دار  على  ال�سركات 
اآلية  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  و  االلكرتوين”  “ال�سبط  ومنظومة   ،QR code

ربط  الت�سغيلية بحيث مت  العمليات  كفاءة  ترتكز على   ، ذكية  عمل مبتكرة 
اآلية العمل بني االأق�سام التفتي�س املعنية باأنظمة اإلكرتونية واآليات متابعة 

وتدقيق ت�سمن كفاءة عمليات التفتي�س ودرجة االحرتافية يف العمل. 
جاء ذلك خالل زيارة م�سائية قام بها �سعادة املدير العام جلمارك دبي وفريق 
القيادة بالدائرة اإىل مطار دبي الدويل مبنى 1 حيث كان يف ا�ستقبال �سعادته 

خالد اأحمد مدير اإدارة عمليات امل�سافرين )مكلف(، ومدراء الفرق باملبنى.
عن  تعمل  امل�سافرين  عمليات  اإدارة  اأن  اأح��م��د  خ��ال��د  اأك���د  ال��زي��ارة  وخ���الل 
وبخا�سة يف فرتات  امل�سافرين  تدفق  ان�سيابية  درج��ات  اأق�سى  لتوفري  كثب 
واالإجراءات  اخلدمات  كافة  ت�سخري  خالل  من  وذلك  ال�سفر،  موا�سم  ذروة 

واحلذر  احليطة  درج���ات  اأع��ل��ى  اأخ���ذ  م��ع  ل��ه��م،  املوجهة  الذكية  اجلمركية 
حلماية حدود دولة االإمارات ، م�سرياً اإىل اأن االأنظمة الذكية الفريدة التي 
ابتكرها موظفو جمارك دبي، وكادر التفتي�س املوؤهل ، ير�سمان ال�سعادة على 
وجوه امل�سافرين بت�سهيل االإجراءات وت�سريع حركة مرورهم، حيث �سجلت 
العام  بنهاية   %  97.4 امل�سافرين  عمليات  الإدارة  املتعاملني  �سعادة  ن�سبة 
املا�سي، وهو ما ي�سعنا يف �سدارة امل�سهد عند نقل خرباتنا للجهات املختلفة، 
بها من  امل�ستبه  للحقائب  اليدوي  التفتي�س  تقلي�س وقت  اأن��ه مت  اإىل  الفتاً 
7دقائق اإىل 90 ثانية فقط باالعتماد على اأحدث اأجهزة الفح�س و �سقل 

مهارات املفت�سني.

رائدة يف تطوير الأ�صواق العاملية للهيدروجني النظيف واأنواع الوقود احلاملة 

»�أدنوك« ت�صتك�صف �صل�صلة �لقيمة لالأمونيا منخف�صة �لكربون يف والية �صمال �لر�ين- و�صتفاليا �الأملانية
•• اأبوظبي - اأملانيا-وام:

منخف�سة  للطاقة  وامل�سوؤول  املوثوق  امل��زود  “اأدنوك”،  اأعلنت 
االنبعاثات، اأم�س عزمها ا�ستك�ساف فر�س دعم حتقيق احلياد 
ممثلي  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  ال�سناعي  القطاع  يف  املناخي 
واجلهات  االأمل��ان��ي��ة  وي�ستفاليا  ال��راي��ن-  �سمال  والي��ة  حكومة 
منخف�سة  لالأمونيا  قيمة  �سل�سلة  الإن�����س��اء  هناك  ال�سناعية 
الكربون. جاء هذا االإعالن بعد توقيع مذكرة تفاهم بني كل 
من حكومة والية �سمال الراين- و�ستفاليا و”اأدنوك” و�سركة 
مزود خدمات  جي اأم بي اأت�س اآند كو. اأو اأت�س جي “كورينتا”، 
ال�سناعة الكيمياوية والتي تدير وت�سغل جممع “ت�سيمبارك” 
اأوروبا،  يف  الكيماوية  املواقع  اأكرب  اأحد  يعد  الذي  للكيماويات 
كما متتلك مواقع اأخرى يف ليفركوزن، ودورمارغن وكريفيلد-

اأويردينغن ، يف �سمال الراين وي�ستفاليا.
جمموعة  يف  ال��ك��رب��ون  منخف�س  ك��وق��ود  االأم��ون��ي��ا  وت�ستخدم 
وتوليد  النقل  ذلك  يف  مبا  ال�سناعية،  التطبيقات  من  وا�سعة 
ال�سلب  اإن��ت��اج  مثل  االأخ���رى  ال�سناعات  م��ن  وع���دد  الكهرباء 

واالأ�سمنت واالأ�سمدة.
وق��ع م��ذك��رة التفاهم يف مدينة دو���س��ل��دورف االأمل��ان��ي��ا ك��ل من 
معايل منى نويباور، نائبة رئي�س وزراء �سمال الراين و�ستفاليا، 
والطاقة،  املناخ  وحماية  وال�سناعة  لالقت�ساد  الدولة  وزي��رة 
وم�سبح الكعبي، الرئي�س التنفيذي لقطاع احللول منخف�سة 
هايلمار،  وف���ران���ك  “اأدنوك”،  يف  ال����دويل  وال��ن��م��و  ال��ك��رب��ون 

الرئي�س التنفيذي ل�سركة “كورينتا«.
“�سنبذل  وق��ال��ت م��ع��ايل م��ن��ى ن��وي��ب��اور - ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة- : 
ق�سارى جهدنا لتو�سعة قدرات توليد الطاقات املتجددة واإنتاج 
الهيدروجني  مثل  املحايدة مناخياً  ناقلة للطاقة  اأخرى  مواد 
م�سادر  ال�سترياد  بحاجة  اأننا  اأي�ساً  الوا�سح  وم��ن  االأخ�سر. 
احتياجاتنا  لتلبية  كبرية  بكميات  اخل�سراء  للطاقة  خمتلفة 
االآن على  ون��ح��ن نعمل  امل���ن���اخ.  اأه��داف��ن��ا يف ح��م��اي��ة  وحت��ق��ي��ق 
لتوفري  لال�سترياد  وا�سعة  حتتية  بنية  واإن�ساء  �سراكات  اإب��رام 
مع  التعاون  على  ن�ستند  حيث  ال�سناعي،  قطاعنا  احتياجات 

العديد من الدول«.

وتركز مذكرة التفاهم ب�سكٍل اأ�سا�سي على اإنتاج ونقل االأمونيا 
منخف�سة الكربون وا�ستخدامها كوقود يف توليد الطاقة، مبا 
يف ذلك اختبارها على نطاق �سناعي يف موقع �سركة “كورينتا” 

يف مدينة دورماغن باأملانيا.
ون�ساطات  اأع��م��ال  “ت�سهد  الكعبي:  م�سبح  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
’اأدنوك‘ يف جمال االأمونيا منواً مت�سارعاً بف�سل موارد الطاقة 
وب�سفتها  االإم���ارات.  دول��ة  متتلكها  التي  والتناف�سية  الوفرية 
بامل�ساهمة  ’اأدنوك‘  ت��ل��ت��زم  ل��ل��ط��اق��ة،  م�����س��وؤواًل  ع��امل��ي��اً  م����زوداً 
منخف�سة  م�����س��ادره��ا  على  امل��ت��زاي��د  ال��ع��امل��ي  الطلب  تلبية  يف 
االنبعاثات، وي�سرنا التعاون مع حكومة والية �سمال الراين- 
و�ستفاليا و�سركة ’كورينتا‘ يف هذا املجال للم�ساهمة يف احلد 

من االنبعاثات يف املركز الرئي�سي لقطاع ال�سناعي االأملاين«.
بدوره، قال فرانك هايلمار: “متتلك االأمونيا قدرة كبرية يف 
احلد من االنبعاثات، باعتبارها وقود حاملة للهيدروجني على 
وبف�سل  احل���رارة.  توليد  يف  ي�ستخدم  كوقود  اأو  امل��ث��ال،  �سبيل 

اإدراتها وت�سغيلها ملجمع للكيماويات مع حمطات كبرية لتوليد 
البخار واحلرارة، تراقب ’كورينتا‘ عن كثب ملعرفة ما اإذا كانت 
�سال�سل  تطوير  ومي��ث��ل  االإم��ك��ان��ات.  ه��ذه  تطوير  يف  �ستنجح 
لذلك  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  مهم  عامل  لالأمونيا  العاملية  التوريد 
و�ستفاليا  ال��راي��ن-  �سمال  والي��ة  ال��ت��زام  ون��دع��م  نرحب  نحن 
لالأمونيا  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ال���س��ل  ل��ت��ط��وي��ر  ’اأدنوك‘  م��ع  ب��ال��ع��م��ل 

منخف�سة الكربون«.
ي�سار اإىل اأن “اأدنوك” ا�ستثمرت بالفعل يف االأمونيا منخف�سة 
املنبعث  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  ال��ت��ق��اط  يتم  حيث  ال��ك��رب��ون، 
ويف  االأر���س.  وتخزينه حتت  لل�سركة  االإنتاجية  العمليات  من 
مايو 2021، اأعلنت ال�سركة عن تطوير م�سروع عاملي جديد 
الكيماويات  منطقة  يف  االنبعاثات،  منخف�سة  االأمونيا  الإنتاج 
يف  املتكاملة  ال�سناعية  “تعزيز”  منظومة  �سمن  ال�سناعية 
طن  مليون  اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بطاقة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��روي�����س 

مرتي �سنوياً.

لتعزيز جهود تطوير منظومة القت�صاد الرقمي بدبي

تعيني �صعيد �لقرقاوي نائبًا لرئي�س غرفة دبي لالقت�صاد �لرقمي
عمر �لعلماء: �لكو�در �لوطنية �ل�صابة ركيزة لتحقيق روؤى حممد بن ر��صد مل�صتقبل دبي 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي 
نائباً  ال����ق����رق����اوي  ���س��ع��ي��د  ت��ع��ي��ني 
هادفة  خ��ط��وة  يف  ال��غ��رف��ة،  لرئي�س 
م�ستهدفات  حتقيق  جهود  لتعزيز 
حت�سني  يف  املتمثلة  اال�سرتاتيجية 
وتطوير  ال��رق��م��ي��ة،  االأع���م���ال  بيئة 
التكنولوجيا  ل�������س���رك���ات  ال����دع����م 
ال�سركات  وا�ستقطاب  وال��ت��ق��ن��ي��ات، 
الرقمية العاملية، اإ�سافة اإىل تعزيز 
دور وم�ساهمة االقت�ساد الرقمي يف 
ي�سهم  م��ا  وال��ن��ج��اح،  النمو  م�سرية 
منظومة  ت��ط��وي��ر  ج���ه���ود  دع����م  يف 
االقت�ساد الرقمي باالإمارة، وتر�سيخ 
مكانة دبي عا�سمة عاملية لالقت�ساد 

الرقمي.
العلماء  �سلطان  عمر  معايل  واأك���د 
اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  واالق���ت�������س���اد 
العمل عن بعد، رئي�س جمل�س اإدارة 
الرقمي،  ل��الق��ت�����س��اد  دب����ي  غ���رف���ة 
متثل  ال�سابة  الوطنية  ال��ك��وادر  اأن 
ركيزة يف حتقيق الروؤى التطويرية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي”  رئي�س جمل�س 
دبي،  م�ستقبل  ل��ب��ن��اء  اهلل”  رع����اه 
االأوىل  املراكز  اإىل  بدبي  والو�سول 
احل��ي��وي��ة مبا  امل��ج��االت  يف خمتلف 

يعود باخلري على اأفراد املجتمع.

اأن  اإىل  العلماء  �سلطان  عمر  واأ�سار 
الرقمي  االقت�ساد  وتنمية  تطوير 
االعتماد  ي��ت��ط��ل��ب  دب����ي  اإم�������ارة  يف 
تتمتع  التي  ال�سابة  ال��ك��ف��اءات  على 
ب���خ���ربات وم����وؤه����الت مت��ك��ن��ه��ا من 
التحديات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
توظيف  خ����الل  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
وتبني  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  اأدوات  خم��ت��ل��ف 
تنفيذ  وت��رية  لت�سريع  اإب��داع��ي  فكر 
امل�������ب�������ادرات وم�������س���اع���ف���ة اجل���ه���ود 
الرقمي  ب���االق���ت�������س���اد  ل����الرت����ق����اء 
وت���ع���زي���ز ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ودع������م منو 
االبتكار  على  تركز  التي  القطاعات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مب��ا ي��ح��ف��ز تنفيذ 
اخلطط التي تدعم طموحات دولة 
مكانتها  لرت�سيخ  ودب���ي  االإم�����ارات 
وعا�سمة  رائ��������دة  ع���امل���ي���ة  وج����ه����ة 

لالقت�ساد الرقمي.
وُيعدُّ �سعيد القرقاوي من الكفاءات 

الوطنية ال�سابة املتخ�س�سة يف علوم 
من�سب  �سابقاً  �سغل  فقد  امل�ستقبل، 
للم�ستقبل،  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر 
وق�����اد م�����س��اري��ع رائ������دة ف��ي��ه��ا، من 
اأهمها مبادرة مليون مربمج عربي، 
واكت�سب  العاملي،  امل��ربم��ج  وم��ب��ادرة 
خ��ربة كبرية خ��الل عمله يف مركز 
حم��م��د ب���ن را����س���د ل��ل��ف�����س��اء �سمن 
اال�سرتاتيجيني  املخططني  فريق 
ومديراً  االأمل”  “م�سبار  مل�����س��روع 
وهو   ،2117 امل����ري����خ  ل���ربن���ام���ج 
مت�سيغان«  »اإي�سرتن  جامعة  خريج 

االأمريكية.
دبي  غ���رف���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر 
الغرف  اإح���دى  الرقمي  لالقت�ساد 
غرف  مظلة  حتت  العاملة  الثالث 
دب�����ي، ت�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف منو 
عرب  االإم���ارة  يف  الرقمي  االقت�ساد 
توفري بيئة حمفزة ت�ساعد ال�سركات 
ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��م��و واالزده�������ار، 
وحت��ف��ي��ز االإب�������داع، وال���و����س���ول اإىل 
فر�س االأعمال اجلديدة كما ت�سعى 
يعزز  عاملي  عمل  اإط��ار  تاأ�سي�س  اإىل 
وتوفري  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اق��ت�����س��اد  ب���ن���اء 
منظومة  تدعم  رقمية  حتتية  بنية 
فر�س  وت��خ��ل��ق  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 
وتعزيز  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ج����دي����دة 
ال�سركات  جل����ذب  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����س��ة 
املليارية العاملية وال�سركات الرقمية 
ال����رائ����دة، وت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 

اإمكانات االقت�ساد الرقمي.

•• عجمان-وام:�صياحة عجمان توّقع مذكرة تفاهم مع »ويجو« 

مذكرة  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  وّق��ع��ت 
املخت�س  البحث  “ويجو”، حم��ّرك  �سركة  تفاهم مع 
بحجوزات ال�سفر والفنادق يف ال�سرق االأو�سط و�سمال 
يف  امل�سرتك  التعاون  اآل��ي��ات  لتطوير  وذل��ك  اأفريقيا، 
احلركة  لزيادة  الثنائي  العمل  وتعزيز  ال�سفر  قطاع 

ال�سياحية يف اإمارة عجمان.
�سراكة  اأف�سل  حتقيق  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة  وت�سعى 
وتقريب  وال�سيافة،  ال�سياحة  قطاع  يف  ا�سرتاتيجية 
وجهات النظر يف جمال حجوزات الفنادق والطريان، 
وال�سراكة بني  التعاون  اإىل تعزيز عالقات  باالإ�سافة 

الطرفني.
واأّكد �سعادة حممود خليل الها�سمي مدير عام دائرة 
اأن ال�سراكة مع �سركة  التنمية ال�سياحية يف عجمان، 
اإ�سافة قّيمة لقطاع ال�سياحة وال�سفر  ويجو �ست�سّكل 
الرقمية  اخل��دم��ات  اإث����راء  يف  و�سُت�سهم  ع��ج��م��ان،  يف 

املتطورة املقّدمة لزوار االإمارة.
ال�سركات  من  تعترب  “ويجو”  �سركة  اأن  اإىل  واأِ���س��ار 
والفنادق  ال�سفر  حجوزات  قطاع  يف  ال��رائ��دة  العاملية 
العاملية،  ال�سفر  من�سات  اأك���رب  م��ن  واح����دة  ومت��ل��ك 

حيث �ست�ستفيد �سياحة عجمان من خربات وتقنيات 
االإمارة  توّفرها  التي  باخلدمات  لالرتقاء  ال�سركة 

للزوار.
ب��امل��ق��وم��ات واملرافق  ت��ام��ة  “ اإن���ن���ا ع��ل��ى ث��ق��ة  وق����ال 
جذب  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  االإم�����ارة  يف  امل��م��ي��زة  ال�سياحية 
الزوار وال�سياح لها، وال�سراكة  ال�سرائح املختلفة من 
اجلديدة �ست�سع عجمان على من�سة ذات �سمعة عاملية 
ال�سرق  من  امل�سافرين  من  قوية  جماهريية  وقاعدة 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا”.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م���اأم���ون ح��م��ي��دان رئ��ي�����س العمليات 
التجارية واملدير العام ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا والهند يف �سركة ويجو : “ ي�سعدنا االإعالن 
عن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية ال�سياحية 
ت��ع��ّزز توجهاتنا يف  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  اإم����ارة عجمان  يف 
اإطالق حمالت جديدة لرتويج وعر�س اأف�سل ما يف 

عجمان اإىل الزوار املحليني والدوليني ”.
الثقافية  الكنوز  “ متتلك عجمان ثروة من  واأ�ساف 
والطبيعية التي من املوؤّكد اأنها �ست�ستقطب العديد من 
التعاون �سنقّدم للم�سافرين  الزوار. ومن خالل هذا 
وجهة جديدة ومميزة الإ�سافتها على قائمة الوجهات 

.” التي يجب زيارتها يف عام 2023 
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املال والأعمال
»�ل�صكوك �لوطنية« تطلق برنامج »�لر�تب �الإ�صايف« �الأول من نوعه لتقدمي �أف�صل خطط �لتقاعد ل�صكان �الإمار�ت

•• دبي-الفجر: 

�سركة االدخار واال�ستثمار  املتوافقة  اأعلنت “ال�سكوك الوطنية”، 
االإ�سايف”،  “الراتب  اإط��الق  عن  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع 
ل�سكان دولة االإمارات  ابتكاره خ�سي�ساً  برنامج االدخ��ار الذي مت 
االإ�سايف”  “الراتب  ت�سميم  وج���رى  وامل��ق��ي��م��ني.  امل��واط��ن��ني  م��ن 
مل�����س��اع��دة االأف������راد ع��ل��ى حت��ق��ي��ق دخ���ل اإ����س���ايف، ل��ي��ك��ون ج����زءا من 
يف  التقاعد  خطط  اأف�سل  لتقدمي  يهدف  االأم���د  طويل  برنامج 
من  االإ�سايف”  “الراتب  ويعد  املتحدة.   العربية  االإم���ارات  دول��ة 
تقدم حاًل  ادخ��ار م�سممة خ�سي�ساً  خطة  الوطنية”  “ال�سكوك 
بهدف  االإم��ارات  دولة  ل�سكان  اإليه  الو�سول  ي�سهل  ومريحاً  مرناً 
ويهدف  امل�ستقبل.  يف  امل��ال��ي��ة  اأو���س��اع��ه��م  ا�ستقرار  على  احل��ف��اظ 

الربنامج الذي يعد االأول من نوعه اإىل متكني االأفراد ومنحهم 
ت��ق��دمي ح��ل خم�س�س لتحقيق دخل  امل��ال��ي��ة م��ن خ��الل  احل��ري��ة 
اإ�سايف مع احلفاظ على اأق�سى قدر من املرونة واالأرباح التناف�سية.  
رئي�سيتني  مرحلتني  م��ن  اال�سايف”  ال��رات��ب   “ برنامج  ويتكون 
با�ستثمار  �سهرياً  العمالء  يقوم  حيث  “االدخار”،  مرحلة  هما 
يختارونها  ف��رتة  م��دى  على  الوطنية”  “ال�سكوك  يف  االأم����وال 
يبداأ  حيث  “الدخل”،  ومرحلة  �سنوات،   10 اإىل   3 بني  ت��رتاوح 
ال��ن��اجت ع��ن مرحلة االدخ���ار.  ال��دخ��ل  العميل يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن 
ويح�سل العمالء خالل هذه املرحلة على راتبهم االأ�سا�سي �سهرياً 
�سبيل  فعلى  خ��ر.  امل��دَّ املبلغ  على  املرتاكمة  االأرب���اح  اإىل  باالإ�سافة 
املثال، ميكن للعمالء الذين قاموا بادخار 5،000 درهم �سهرياً 
ملدة 10 �سنوات اأن يتوقعوا احل�سول على 7،500 درهماً �سهرياً 

العمالء  ق��ام  اإذا  اأّم��ا  للخطة.  التالية  �سنوات   10 ال  م��دى  على 
احل�سول  فيمكنهم  �سنوات،   5 ملدة  �سهرياً  دره��م  بادخار5،000 
التالية للخطة  للفرتة  10،200درهماً  �سهري قدره  راتب  على 
3 �سنوات، اأي اأكرث من �سعف املبلغ  اإذا كانت مدة ا�سرتداد املبلغ 
املّدخر �سهرياً.   ويحتاج العمالء الذين يختارون برنامج “الراتب 
االإ�سايف” اإىل ا�ستثمار مبلغ �سهري بحد اأدنى  1،000درهم ملدة 
“الراتب  3 �سنوات.  وميكن للعمالء اختيار برنامج  ال تقل عن 
اإ�سايف لتاأمني م�ستقبلهم،  للح�سول على دخل �سهري  االإ�سايف” 
وذلك يف ظل املرونة التي يوفرها لهم الربنامج مبا يتعلق باملبلغ 
املّدخر ومدة االدخار ومراحل الراتب االإ�سايف. كما ميكن للعمالء 
االختيار من بني ا�سرتداد املبلغ املّدخر بالكامل بداًل من احل�سول 
على دفعات �سهرية، لتحقيق اأهدافهم املالية مثل دفع ر�سوم تعليم 

االأبناء اأو دفعة ل�سراء م�سكن اأو بغر�س اال�ستثمار. وباالإ�سافة اإىل 
االإ�سايف”  “الراتب  برنامج  عمالء  يتمتع  االقت�سادي،  التمكني 
بفر�سة تعزيز رفاهيتهم املالية من خالل مكافاآت جمزية وجوائز 
اأي�ساً  الربنامج  عمالء  ويح�سل  الوطنية.  ال�سكوك  من  نقدية 
“ال�سكوك الوطنية”  اإمكانية الو�سول اإىل برنامج مكافاآت  على 
35 مليون دره��م، مع فر�س فوز م�ساعفة مبا ي�سل اإىل  بقيمة 
30 مرة وفقاً لفرتة االدخ��ار التي يختارونها.   ويف تعليقه على 
اإطالق برنامج “الراتب االإ�سايف” االأول من نوعه على االإطالق، 
“ال�سكوك  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  العلي،  قال حممد قا�سم 
ا�ستجابة  “الراتب االإ�سايف”  “قمنا باإطالق برنامج  الوطنية”: 
دخل  لتحقيق  ط���رق  اإي��ج��اد  ع��ل��ى  عمالئنا  م��ن  امل��ت��زاي��د  للطلب 

اإ�سايف.

توقيع مذكرة تفاهم بح�صور �صلطان اجلابر  و�صارة الأمريي ومن�صور املن�صوري

�ن�صمام د�ئرة �ل�صحة يف �أبوظبي و�صركة »ر�فد« للم�صتلزمات �لطبية و�صركة »بيورهيلث« �لقاب�صة �إىل برنامج »�لقيم�ة �لوطنية �مل�صافة«

والتي  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأي�ساً، الربامج التدريبية  �ستوفر، 
الب�سرية  ال�������ك�������وادر  وت�����اأه�����ي�����ل 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���ربن���ام���ج ل����دى دائ����رة 
رافد  �سركة  و  اأبوظبي  يف  ال�سحة 
اإىل  اإ�سافة  الطبية،  للم�ستلزمات 
ت�سكيل فريق عمل م�سرتك بهدف 
تنفيذ  متطلبات  ومناق�سة  تقييم 
ال��ربن��ام��ج وت��وف��ري ال��دع��م الفني 

الالزم. 
ال�����س��راك��ة مرونة  و���س��ت��دع��م ه���ذه 
وحتفز  املحلية  ال��ت��وري��د  �سال�سل 
ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��دخ��ول يف 
لت�سنيع منتجات  �سراكات جديدة 
العالية  بالتناف�سية  تتميز  نوعية 
والدولية،  االإقليمية  االأ���س��واق  يف 
�سال�سل  ت��ك��ام��ل  يف  �ست�ساهم  ك��م��ا 
التوريد وتعزيز دور قطاع ال�سناعة 
يف حت��ق��ي��ق االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي من 
وتناف�سية  اال�سرتاتيجية  املنتجات 
ق����ط����اع االأدوي��������ة  ال�����������س�����ادرات يف 
وامل�ستلزمات الطبية، كما تعد هذه 
االتفاقية منوذجاً وطنياً لل�سراكة 
لال�ستفادة  املختلفه  اجل��ه��ات  ب��ني 
م���ن ع���ق���ود ال�������س���راء حت���ت مظلة 
الوطنية  “القيمة  برنامج  �سركاء 

وحتقيق  ال���وط���ن���ي���ة،  واخل����دم����ات 
االإنفاق  زي��ادة  و  اقت�سادية   فوائد 
احلكومي واإنفاق ال�سركات الكربى 

يف االقت�ساد الوطني«
�سمن  ن��ع��م��ل  �سعادته..”  وق�����ال 
اأج��ل متكني  منهجية حم��ددة من 
دوره  وت��ع��زي��ز  ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع 
ودعم  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف 
وحتفيز  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������س���ن���اع���ات 
االإماراتية والدولية،  اال�ستثمارات 
دولة  مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا 
ل��ه��ا كمركز  االإم������ارات وال���رتوي���ج 
ع��امل��ي ل��الب��ت��ك��ار وال��ت�����س��ن��ي��ع قادر 
االأم����وال،  روؤو�����س  ا�ستقطاب  ع��ل��ى 
يف  النوعية  اال�ستثمارات  وحتفيز 
منو  وتطوير  امل�ستقبل،  �سناعات 
ال�����س��ن��اع��ة ب�����س��ك��ل ع���ام م���ن خالل 
التكنولوجيا  على  االعتماد  زي��ادة 
املتقدمة، وحلول الثورة ال�سناعية 
م�ستهدفات  م��ع  متا�سيا  ال��راب��ع��ة 
اال�ستدامة  حتقيق  ن��ح��و  ال���دول���ة 
القطاعات  ك���اف���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
وحتقيق احلياد  املناخي 2050. 

برنامج  ت���ك���ام���ل  ����س���ع���ادت���ه  واأك�������د 
مع  امل�سافة”،  الوطنية  “القيمة 
ب��ق��ي��ة امل����ب����ادرات وال����ربام����ج، مثل 

بالنفع  ���س��ي��ع��ود  مم����ا  ال���وط���ن���ي���ة، 
نحر�س  ككل.  املجتمع  اأف��راد  على 
حملياً  ال�سراكة  �سبل  تعزيز  على 
البحثية  االإمكانات  واإث��راء  وعاملياً 
ومت���ك���ني ال�������س���رك���ات وال���ك���ف���اءات 
يف  حم��وري��اً  دوراً  لتقدم  الوطنية 
االرتقاء بال�سناعات احليوية، مثل 
واالبتكارات  ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعات 
يف  وامل�ساهمة  االإم��ارة  يف  ال�سحية 

تنمية االقت�ساد الوطني.«
م�ستقبل م�ستدام

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ف���رح���ان مالك، 
التنفيذي  وال����رئ����ي���������س  امل�����دي�����ر 
“بيورهيلث”:  مل�����ج�����م�����وع�����ة 
رعاية  جمموعة  اأك���رب  “ب�سفتها 
تلتزم   ، االإم����ارات  دول��ة  �سحية يف 
بتعزيز  فقط  لي�س  “بيورهيلث” 
ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة، ولكن 
ا بدعم منو القطاع ال�سناعي  اأي�سً
يف ال�����دول�����ة، وت���ط���وي���ر ال����ق����درات 
الوطنية  القيمة  وتعزيز  املحلية، 
م�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�����س��اف��ة 
امل�ستقبلية.  ال�سناعية  االأج���ن���دة 
“بيورهيلث”  جمموعة  وتفتخر 
لها  ال���ت���اب���ع���ة  “رافد”  و����س���رك���ة 
وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع 

القاب�سة “.   
متكني القطاع ال�سناعي

وكيل  ال�سويدي  �سعادة عمر  وق��ال 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 
القيمة  ب��رن��ام��ج  اإن  املتقدمة..” 
اأحد  يعد  ال��ذي  امل�سافة  الوطنية 
تنفيذه  ويتم  اخلم�سني،  م�ساريع 
حت������ت م���ظ���ل���ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 
امل��ت��ق��دم��ة، جن���ح ب�����س��ك��ل وا����س���ح يف 
خالل  ملمو�سة،  اإجن���ازات  حتقيق 
الفرتة املا�سية، من خالل التكامل 
ال����وزارة واجل��ه��ات االحتادية  ب��ني 
االأعمال  ري���ادة  لتحفيز  واملحلية 
ال�سناعية  ل��ل�����س��رك��ات  واالب���ت���ك���ار 
النا�سئة  ال�������س���رك���ات  خ�������س���و����س���اً 

وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
اإنفاق  “بلغ  ���س��ع��ادت��ه:  واأ�����س����اف 
لربنامج  امل���ن�������س���م���ة  ال�������س���رك���ات 
ال���ق���ي���م���ة ال���وط���ن���ي���ة امل�������س���اف���ة يف 
االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي  ن���ح���و 53 
  ،2022 العام  دره��م خالل  مليار 
اإىل متكني  الربنامج  حيث يهدف 
القطاع ال�سناعي، واالرتقاء باأدائه 
و����س���م���ان ا����س���ت���دام���ت���ه م����ن خالل 
لل�سناعات  امل�سافة  القيمة  زي��ادة 

امل�سافة«.
بيئة جاذبة لال�ستثمارات

وقال �سعادة الدكتور جمال حممد 
 – ال�سحة  دائ����رة  وك��ي��ل  ال��ك��ع��ب��ي، 
توجيهات  ظ����ل  “يف  اأب����وظ����ب����ي: 
فخورون  نحن  الر�سيدة،  القيادة 
بان�سمام دائرة ال�سحة – اأبوظبي 
الوطنية  “القيمة  ب��رن��ام��ج  اإىل 
ذلك  ي���اأت���ي  وال�������ذي   امل�سافة”، 
الدائرة  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سياً 
ن��ب��ذل��ه��ا لرت�سيخ  ال��ت��ي  واجل���ه���ود 
م��ك��ان��ة اأب���وظ���ب���ي ك��وج��ه��ة رائ����دة 
ع����ن طريق  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة 
وتناف�سية  ج���اذب���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
االأعمال.  وري�����ادة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات 
لقطاع  التنظيمية  اجلهة  ب�سفتنا 
باأبوظبي،  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ال�سناعة  لدعم  اجلهود  كل  نبذل 
الرعاية  ق��ط��اع  وتنمية  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�سحية وخدماته. 
ان�سمامنا  ���س��ي�����س��ه��م  واأ������س�����اف: 
الوطنية  “القيم�ة  ب��رن��ام��ج  اإىل 
ا�ستثمارات  دع����م  يف  امل�سافة” 
ال�سحية،  الرعاية  بقطاع  الدولة 
اإيجاد  م���ع  ا���س��ت��دام��ت��ه،  و���س��م��ان 
للمواهب  ج���دي���دة  ع��م��ل  ف���ر����س 

االإمارات”  يف  ا���س��ن��ع   “ م���ب���ادرة 
وبرنامج “ التحول التكنولوجي” 
ال�سناعية  ال����ث����ورة   “ وب���رن���ام���ج 
يف   ”4.0 ال�����س��ن��اع��ة  ال���راب���ع���ة- 
حت��ق��ي��ق خ���ط���ط دول������ة االإم��������ارات 
لنمو  ال���داع���م���ة  وم�����س��ت��ه��دف��ات��ه��ا 
ال�������س���ن���اع���ة ال����وط����ن����ي����ة وت���ع���زي���ز 
دولة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  تناف�سيتها، 
وعاملية  اإقليمية  كوجهة  االإم���ارات 

رائدة يف �سناعات امل�ستقبل«.
جهود م�سرتكة

ومبوجب مذكرة التفاهم �ستتمكن 
�سركة  و  اأبوظبي   - ال�سحة  دائ��رة 
راف������د ل��ل��م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة و 
من  هيلث”   “بيور  جم��م��وع��ة 
ا�ستخدام معيار “القيمة الوطنية 
يف  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  ك��م��ي��زة  امل�سافة” 
والعقود  امل�����س��رتي��ات  اأن����واع  جميع 
و�ستعمل  واخل������دم������ات،  ل��ل�����س��ل��ع 
اجلهات املوقعة مع وزارة ال�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة على  طلب 
���س��ه��ادة ال���ربن���ام���ج م���ن امل���وردي���ن 
الفائزين يف املناق�سات املطروحة، 
كما تتعاون جميع اجلهات املوقعة 
على تنفيذ الربنامج وفق املعايري 
ال�سناعة  وزارة  ل����دى  امل��ع��ت��م��دة 

•• دبي-الفجر:

�سلطان  الدكتور  معايل  بح�سور   
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�سناعة 
ومعايل  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
وزيرة  االأم��ريي  يو�سف  بنت  �سارة 
والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دولة 
املتقدمة، ومعايل من�سور اإبراهيم 
دائ����رة ال�سحة  رئ��ي�����س  امل��ن�����س��وري 
ال�سناعة  وزارة  وقّعت  –اأبوظبي  
مذكرة  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تفاهم مع دائرة ال�سحة -اأبوظبي، 
الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة 
ال�سحية يف االإم��ارة، و “جمموعة 
رعاية  من�سة  اأك���رب  هيلث”  ب��ي��ور 
�سحية متكاملة يف دولة االإمارات، 
و�سركة رافد للم�ستلزمات الطبية 
“القيمة  برنامج  اإىل  لالن�سمام 
ت�سرف  ال��ذي  امل�سافة”  الوطنية 
ال�سناعة  وزارة  ت���ن���ف���ي���ذه  ع���ل���ى 
كاأحد  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

“م�ساريع اخلم�سني«، 
الوطنية  ال��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج  وُي���ع���د 
حكومياً  ب����رن����اجم����اً  امل���������س����اف����ة   
حتقيق  اإىل  ي���ه���دف  اإم�����ارات�����ي�����اً، 
فوائد اقت�سادية من اإعادة توجيه 
االإنفاق احلكومي واإنفاق ال�سركات 
االقت�ساد  يف  ال���ك���ربى  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطني من خالل قطاع ال�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة واخلدمات، 
تنفق  التي  املبالغ  اإجمايل  وي�سمل 
داخل الدولة على تكلفة الت�سنيع 
واملنتجات واخلدمات، وا�ستثمار يف 
الدولة، ويهدف اإىل دعم ال�سناعة 
ال���وط���ن���ي���ة وت����وف����ري ف���ر����س عمل 

اإ�سافية نوعية للمواطنني.
امل��ذك��رة �سعادة عمر  ووق��ع كل من 
ال�سناعة  وزارة  وكيل  ال�سويدي، 
و�سعادة  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الكعبي،  حم��م��د  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
وكيل دائرة ال�سحة - اأبوظبي، وعن 
جمموعة “بيور هيلث” القاب�سة 
و�سركة رافد للم�ستلزمات الطبية، 
الرئي�س  م���ال���ك  ف���رح���ان  ال�����س��ي��د 
هيلث  “بيور  ملجموعة  التنفيذي 

املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
برنامج  م�ستهدفات  تعزيز  ب�ساأن 
والتي  امل�سافة،  الوطنية  القيمة 
م�ستدام  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ت�سهم 

ومزدهر لدولة االإمارات«.
�سعداء  “نحن  م���ال���ك:  واأ�����س����اف 
بني  وامل��ت��وا���س��ل  الوثيق  بالتعاون 
ووزارة  “بيورهيلث”  جم��م��وع��ة 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
احلثيثة  ال�����وزارة  ج��ه��ود  مثمنني 
اإط����������الق امل����ن���������س����ات وامل�������ب�������ادرات 
وتكاتف  ت��اآزر  تخلق  التي  النوعية 
االأجندة  يدعم  مبا  ال�سركات  بني 
للدولة.  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
خ�س�ست  االإط���������������ار،  ه��������ذا  ويف 
مليارات   10 مبلغ  “بيورهيلث” 
القادمة  الع�سر  ال�سنوات  يف  دره��م 
للم�سرتيات املحلية لتعزيز االإنتاج 

ال�سناعي املحلي يف الدولة.«
الوطنية  “القيمة  ب����رن����ام����ج 

امل�سافة«
مع  ان�سجاماً  امل��ذك��رة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
االأه�����داف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���وزارة 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
االإماراتية،  ال�سناعة  قطاع  لدعم 
الوطني،  االق��ت�����س��اد  اأداء  وت��ع��زي��ز 
نطاق  لتو�سيع  جهودها  اإط��ار  ويف 
تطبيق  برنامج “القيمة الوطنية 
امل�ستوى االحتادي  على  امل�سافة” 
القطاعات،  كافة  لي�سمل  واملحلي 
حيث بلغ اإنفاق ال�سركات املن�سوية 
حتت مظلة الربنامج يف االقت�ساد 
ال��وط��ن��ي 53 م��ل��ي��ار دره���م خالل 
  ،25% قدره  بنمو   2022 العام 
زيادة  يف  اإيجابية  نتائج  حقق  مما 
م��ن��ت��ج��ات وخدمات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
ال�������س���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة، ك��م��ا حقق  
الوطنية  “القيمة  ب����رن����ام����ج 
امل�سافة” جمموعة من االإجنازات 
اأب����رزه����ا   2022 ال����ع����ام  خ������الل 
6 ج��ه��ات ج��ه��ة جديدة  ان�����س��م��ام 
اجلهات  اإجمايل  لي�سل  للربنامج 
حكومية  ج��ه��ة   20 اإىل  املن�سمة 
وطنية  و�سركات  وحملية  احتادية 

كربى. 

�ل�صويدي:  �ل�صر�كات �لنوعية تدعم تكامل �صال�صل �لتوريد وتعزز �الكتفاء �لذ�تي وتناف�صية �ل�صادر�ت بقطاع �الأدوية و�مل�صتلزمات �لطبية

حتديد ال�صعر النهائي لأ�صهم الطرح عند 1.03 درهم لل�صهم الواحد

»�الأن�صاري للخدمات �ملالية« ت�صتكمل �لطرح �لعام �الأويل بنجاح وجتمع 773 مليون درهم
•• دبي-وام:

للخدمات  “االأن�ساري  جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت 
املالية، اأم�س عن حتديد �سعر الطرح النهائي 
عند 1.03 درهم لل�سهم الواحد وهو احلد 
�سابقاً،  عنه  املعلَن  ال�سعري  للنطاق  االأعلى 
ب��ن��اء �سجل  االن��ت��ه��اء م��ن عملية  وذل���ك بعد 
وجمعت  االأويل.  ال��ع��ام  ل��ط��رح��ه��ا  االأوام������ر 
امل��ج��م��وع��ة م��ن خ���الل ال��ط��رح ال��ع��ام االأويل 
الطرح  وا���س��ت��ق��ط��ب  دره�����م،  م��ل��ي��ون   773
امل�ستثمرين  �سريحة  من  كبرياً  العاملي طلباً 
االأف��راد يف  امل�ستثمرين  و�سريحة  املحرتفني 
دول��ة االإم���ارات على حد ���س��واء، حيث جتاوز 
حجم الطلب االإجمايل على االأ�سهم 12.7 
االأ�سا�سي  امل�ستثمر  )مت�سمناً  دره��م  مليار 
�سركة ال�سكوك الوطنية(. وبا�ستثناء التزام 
مليون   200 ال��ب��ال��غ  االأ���س��ا���س��ي  امل�����س��ت��ث��م��ر 
القيمة  االك���ت���ت���اب  م�����س��ت��وى  دره�����م، جت����اوز 
بنحو  جمتمعة  ال�سرائح  جلميع  امل�ستهدفة 
و�سهد طرح  النهائي.  لل�سعر  وفقاً  22 مرة 
امل�ستثمرين املحرتفني طلبات اكتتاب بقيمة 
10.2 م��ل��ي��ار دره����م، مب��ا يف ذلك  جت����اوزت 
التزام �سركة ال�سكوك الوطنية بقيمة 200 
امل�ستثمر  التزام  ا�ستثناء  ومع  دره��م.  مليون 
امل�ستثمرين  اكتتاب  طلبات  فاقت  االأ�سا�سي، 
باأكرث  االك��ت��ت��اب  حجم  امل��وؤه��ل��ني  املحرتفني 
امل�ستثمرين  �سهد طرح  بينما  م��رة،   19 من 
املحرتفني طلباً قوياً يف اأو�ساط امل�ستثمرين 
االإق��ل��ي��م��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني ع��ل��ى ح��د ���س��واء مع 
م�����س��ارك��ة ج���ي���دة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن دول���ة 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة  االإم����������ارات 
مما  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  وباقي 
ال��ت��ي بنتها  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ق��وة  يعك�س 
�سنة  �ستني  م��اي��ق��ارب  م���دار  على  املجموعة 
ب���دوره �سهد  املحلي واالإق��ل��ي��م��ي.  ال�����س��وق  يف 
االإمارات  دول��ة  االأف��راد يف  امل�ستثمرين  طرح 

مليار   2.5 جت�����اوزت  ب��ق��ي��م��ة  ك���ب���رياً  ط��ل��ب��اً 
املقدمة من  الطلبات  درهم مع و�سول عدد 
خالل البنوك امل�ستلمة واملن�سة االإلكرتونية 
ل�سوق دبي املايل اإىل 15 األف طلب تقريباً. 
ال���ك���ب���ري م����ن جانب  ل��ل��ط��ل��ب  وا����س���ت���ج���اب���ًة 
البائع  امل�ساهم  مار�س  االأف���راد،  امل�ستثمرين 
بزيادة  حقه  القاب�سة”  “االأن�ساري  �سركة 
تخ�سي�س طرح امل�ستثمرين االأفراد يف دولة 
االإمارات اإىل 56.25 مليون �سهم متثل ما 
الطرح.  اأ�سهم  اإج��م��ايل  من   7.5% ن�سبته 
وقال حممد علي االأن�ساري، رئي�س جمل�س 
للخدمات  “االأن�ساري  جم��م��وع��ة  اإدارة 
من  ال��ك��ب��ري  االه��ت��م��ام  “يك�سف  املالية”: 
واالإقليميني  االإماراتيني  امل�ستثمرين  جانب 
والدوليني مدى قوة �سمعتنا التجارية التي 
بنيناها على امتداد تاريخنا الطويل واحلافل 
على  ملمو�ساً  دلياًل  ي�سكل  كما  ب��االإجن��ازات، 
واالقت�سادات  االإم��ارات��ي  االقت�ساد  جاذبية 
اخلليجية عموماً، وثقة املجتمع اال�ستثماري 
باالأ�سواق املالية يف االإمارة و�سوق دبي املايل 
حتديداً”. واأ�ساف االأن�ساري: “اأود اأن اأرحب 

مبن  اجل����دد  م�ساهمينا  ب��ج��م��ي��ع  ���س��خ�����س��ي��اً 
“ال�سكوك  فيهم م�ستثمرنا االأ�سا�سي �سركة 
واأدعو جميع امل�ساهمني ليكونوا  الوطنية”، 
لتحقيق  ن�سعى  فيما  ا�سرتاتيجيني  �سركاء 
للمجموعة  التابعة  لل�سركات  النمو  اأه��داف 
للحوكمة  ف��ع��ال��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت���ط���وي���ر 
ال�سركات  وح��وك��م��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية 
قيمة م�ستدامة طويلة  توفري  بالتوازي مع 
من جانبه، قال  امل�ساهمني”.  االأمد جلميع 
التنفيذي  الرئي�س  االأن�����س��اري،  علي  را���س��د 
املالية”:  للخدمات  “لالأن�ساري  ملجموعة 
اأم����ام  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة  االإدراج  ه����ذا  “يتيح 
جمموعة  م��ن  ج����زءاً  ل��ي��ك��ون��وا  امل�ستثمرين 
عالية  ب��اإم��ك��ان��ات من��و  تتمتع  رائ����دة  م��ال��ي��ة 
م��دف��وع��ًة ب��ت��وج��ه��ات م��وات��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 
االإمارات  دول��ة  يف  الكلي  واالقت�ساد  القطاع 
التعاون اخلليجي عموماً.  ومنطقة جمل�س 
ملكافاأة  نف�سه  الوقت  يف  املجموعة  وتخطط 
اأرباح  ت��وزي��ع��ات  دف��ع  خ��الل  م��ن  م�ساهميها 
�سيا�ستنا  يف  حت���دي���ده  مت  م���ا  وف���ق  جم��زي��ة 
“�سنوا�سل  واأ����س���اف:   .“ االأرب������اح  ل��ت��وزي��ع 

كمجموعة عامة مدرجة تعزيز م�سداقيتنا 
واالرتقاء مب�ستوى ال�سفافية يف عالقتنا مع 
ا�ستقطاب  عن  ف�ساًل  احلاليني،  امل�ساهمني 
���س��رك��اء ج���دد ودخ����ول اأ����س���واق ج��دي��دة بثقة 
الدعم  االإدراج  ل��ن��ا  وي��وف��ر  اأك����رب.  و���س��ه��ول��ة 
الذي نحتاجه لتحقيق طموحاتنا يف التو�سع 
اأف�سل  ال���س��ت��ق��ط��اب  ون��خ��ط��ط  االإق���ل���ي���م���ي، 
لبدء  االآن  ونتطلع  بها.  واالحتفاظ  املواهب 
العريق  اإرثنا  فيها  ن�ستكمل  جديدة  مرحلة 
و�سيتم  اجلدد”.  م�ساهمينا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ن�سبته  م��ا  مت��ث��ل  �سهم  م��ل��ي��ون   750 اإدراج 
%10 من اإجمايل االأ�سهم امل�سدرة يف راأ�س 
املايل  دب��ي  �سوق  يف  للتداول  املجموعة  م��ال 
بتاريخ 6 اأبريل 2023. ووفقاً ل�سعر الطرح 
العوائد  ن�سبة  �ستبلغ  االإدراج،  عند  النهائي 
م��ن ت��وزي��ع��ات االأرب����اح ح���وايل %7.8 على 
للمجموعة  ال�سوقية  القيمة  و�ستبلغ  االأق��ل، 
دوالر(.  مليار   2.10( دره��م  مليار   7.73
�ستوا�سل  االأويل،  العام  الطرح  انتهاء  وبعد 
مبلكية  االحتفاظ  القاب�سة”  “االأن�ساري 
للمجموعة. امل�سدر  امل��ال  راأ����س  م��ن   90%

اأ�سهم جمموعة  اأن يبداأ تداول  ومن املتوقع 
الرمز  حتت  املالية”  للخدمات  “االأن�ساري 
»ALANSARI« ورمز التعريف الدويل 
اإخطار  و�سيتم   .»AEE01198A238«
امل�ستثمرين  ط��رح  يف  امل�ساركني  امل�ستثمرين 
بتخ�سي�س  االإم����������ارات  دول������ة  يف  االأف���������راد 
اأ�سهمهم من خالل ر�سائل ن�سية ق�سرية يف 

29 مار�س 2023.
“االأن�ساري  جم��م��وع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للخدمات املالية �س. م. ع.” �سركة م�ساهمة 
وُي�سار  دب��ي  اإم����ارة  يف  التاأ�سي�س  قيد  ع��ام��ة 
“االأن�ساري للخدمات  با�سم  اإليها فيما يلي 
“ال�سركة”،  اأو  “املجموعة”  اأو  املالية” 
ال��رائ��دة يف تقدمي  املجموعات  اإح���دى  وه��ي 

اخلدمات املالية املتكاملة يف الدولة.

»�يدج« تعزز حمفظة �لتكنولوجيا و�لدفاع باال�صتحو�ذ على جمموعة »تر�صت« �لدولية
•• اأبوظبي-الفجر: 

“ايدج”(،  اأو  )“املجموعة”  ايدج”  “جمموعة  اأعلنت 
اإحدى جمموعات التكنولوجيا والدفاع املتقدمة الرائدة 
يف العامل، ا�ستحواذها على “جمموعة تر�ست الدولية”، 
لها والتي  االإم��ارات مقراً  التي تتخذ من دول��ة  ال�سركة 
تخت�س يف التجارة الدفاعية وتعد مزوداً رئي�سياً للحلول 
الدولة.  يف  االأمنية  واملنظومة  امل�سلحة  للقوات  النوعية 
التجارة  قطاع  �سمن  “ايدج”  اإىل  “تر�ست”  و�ستن�سم 
املجموعة  التي متتلكها  ل��ل��ق��درات  ت��ع��زي��زاً  امل��ه��ام،  ودع��م 

حالياً يف جماالت متعددة.
تاأ�س�ست “تر�ست” يف عام 2004 وتعمل كمزود للقوات 
يف  ت�ساعد  حيث  الع�سكرية،  باملعدات  االإماراتية  امل�سلحة 
املتطلبات،  ال��ق��درات، وحت��دي��د  م��ن  االح��ت��ي��اج��ات  تقييم 

واالإ�سالح  ال�سيانة  خدمات  وتوفري  اال�ستحواذ،  ودع��م 
والَعمرة، عرب عقد �سراكات مع موؤ�س�سات �سركات دولية. 
واإذ توفر حلواًل تكنولوجية متطورة لعمالئها، تتخ�س�س 
“تر�ست” اأي�ساً يف اخلدمات اللوج�ستية و�سال�سل التوريد 
 C4ISR لالأنظمة الربية واجلوية والبحرية واأنظمة
ت��وري��د املعدات  امل��اأه��ول��ة، كما ت�ساعد يف  واالأن��ظ��م��ة غ��ري 
على  وتعليقاً  واالأمنية.  الع�سكرية  للمنظمات  التكتيكية 
والرئي�س  املنتدب  الع�سو  املال،  قال من�سور  اال�ستحواذ، 
اإىل  تر�ست  ان�سمام  “ي�سعدنا  ايدج:  التنفيذي ملجموعة 
لدفع  الرامية  ا�سرتاجتيتنا  م��ع    ومتا�سيا  املجموعة. 
اأن  نعتقد  مت�سارع،  نحو  على  الدفاعية  التجارة  عجلة 
اال�ستحواذ على تر�ست يعد خطوة منطقية نحو توطيد 
القدرات ال�سيادية، وتو�سيع نطاق �سال�سل التوريد لدينا 

وزيادة فر�سنا لتحقيق منو اأكرب«.

جيثو   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اجلن�سية  ال��ه��ن��د   ، ���س��اك��و 
�������س������ف������ره ج���������������������واز   - 
 )0839308S( رق���م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0501524353

فقد�ن جو�ز �صفر
امي�����ن   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اي����ط����ال����ي����ا   ، ح�������ل�������وان�������ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)YB0044158(  رق��م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0585922052

فقد�ن جو�ز �صفر
ارف���ي���ن���د   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ال���ه���ن���د     ، خ������ارك������وجن������ور 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )L3776654( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0547980459

فقد�ن جو�ز �صفر

ي��������ام   / امل�����������دع�����������و  ف��������ق��������د 
نيبال   ، م����اه����اى  ب������اه������ادور 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )09900709(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  النيبالية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر فقد�ن �صهاد�ت �أ�صهم العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

يعلن ال�صيد / حممد مناف �صالح حممد �صهاب الها�صمي )امارات اجلن�صية( 

عن فقدان �صهادة اأ�صهم �صادرة  من م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.

رقم ال�صهادة: )10166159( عدد ال�صهم )163 �صهما(

الرجاء ممن يجدها الت�صال على الرقم 0504433367 او ت�صليمها 

اىل اقرب فرع من فروع م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي م�صكورا.
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املال والأعمال

�مل�صرق ومركز دبي �ملايل �لعاملي يعلنان عن �أ�صماء �لفائزين مب�صابقة »هاكاثون �لتغيري«
•• دبي-الفجر: 

اإحدى املوؤ�س�سات  اأعلن “امل�سرق”، 
ال�سرق  منطقة  يف  الرائدة  املالية 
االأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، عن 
“هاكاثون  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���س��م��اء 
اأطلقه  ال���ذي   ”2022 التغيري 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز دب����ي املايل 
وذلك خالل حفل خا�س  العاملي، 
للم�سرق.  ال��ع��امل��ي  امل��ق��ر  يف  اأق��ي��م 
وفاز باجلائزة الكربى للهاكاثون، 
بينما  ب��ات��ف��اك��ان��ي��ان،  م��ه��ر  ال�سيد 
ح���ل ب���ع���ده ك����لٌّ م���ن ه����الل لوتاه 
امل�����س��ري، م��ن �سركة لون  و���س��ارة 

تكنولوجيز.
ا�ستناداً  ال��ف��ائ��زي��ن  اخ��ت��ي��ار  ومت 
النموذج  دق���ة  درج����ات  ن��ظ��ام  اإىل 
غ����ري امل��ت��ح��ي��ز وامل���ق���ب���ول دول����ي����اً، 
وه���������ي وال�������������ذي ي�����ع�����د ط���ري���ق���ة 
���س��م��ن معروفة  ع��ل��ي��ه��ا  م��ت��ع��ارف 
للتحقق  االأكادميية  االأو���س��اط  يف 
االآيل،  التعلم  من���وذج  �سحة  م��ن 
م�ساكل  تقييم  يف  ُت�ستخدم  حيث 
ع��ل��ى قيا�س  وت��ع��م��ل  ال��ت�����س��ن��ي��ف، 
ال�سحيحة  التنبوؤات  ع��دد  تقي�س 
املُقّدم  ال��ن��م��وذج  يت�سمنها  ال��ت��ي 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��دد االإج���م���ايل 

للتنبوؤات التي مت اإجراوؤها.
ال�������ذي متحور  ال���ت���ح���دي  وك�������ان 

اأمل������ع علماء  ب��ع�����س  م����ع  م��ب��ا���س��ر 
ال��ب��ي��ان��ات وق������ادة االأع����م����ال، مما 
لتح�سني  فريدة  فر�سة  لهم  وفر 
ن�سائح  واك���ت�������س���اب  م���ه���ارات���ه���م 
االأفكار  تطوير  ب�ساأن  وتوجيهات 
لتحليالت  اجل����دي����دة  واحل����ل����ول 

العمالء.
واأقيمت فعاليات وكان الهاكاثونن 
ق��د اأق��ي��م يف اأك��ادمي��ي��ة مركز دبي 
التدريب  من�سة  ال��ع��امل��ي،  امل����ايل 
وال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي اأن�����س��اأت��ه��ا �سلطة 
مركز دبي املايل العاملي. وتتعاون 
حملية  موؤ�س�سات  مع  االأكادميية 
و���س��رك��ات ت��ت��خ��ذ م���ن م��رك��ز دبي 
ومقدمي  لها،  مقراً  العاملي  املايل 
يتيح  مم����ا  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  خ����دم����ات 
ل��ل��م�����س��ارك��ني م��ن م��واط��ن��ي دولة 
االإم��ارات واملقيمني فيها امل�ساركة 
تدريبية  دورات  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
ع���ل���ى ق������در ع������ايل م����ن ال���ك���ف���اءة 
قوية�سمن  االأك��ادمي��ي��ة  والقيمة 
املالية،  اخلدمات  قطاع  جمال  يف 
التنفيذي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وب�����رام�����ج 
وف����ر�����س ال����ت����دري����ب ال����داخ����ل����ي، 
وال���ت���وج���ي���ه واالإر�������س������اد وب���رام���ج 

تخرج.  د، وفر�س تخرج.
ع��ل��ى حفل  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف م��ع��ر���س 
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز، ق��ال اأح��م��د عبد 
العال، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 

و�سع  مت  اوق��د  الهاكاثون،  حوله 
اأمام حتدي وذلك عرب  امل�ساركني 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  ا���س��ت��خ��دام 
االحتمال  حل�ساب  االآيل  والتعلم 
العميل  ال����س���ت���ن���زاف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
للعمالء  امل��ح��ت��م��ل��ة  وال���رب���ح���ي���ة 
االأف������راد. ومي��ك��ن لل�سناعة  م���ن  
امل�������س���رف���ي���ة م����ن خ�����الل ال���ق���درة 
العمالء  ب�سلوكيات  التنبوؤ  على 
با�ستخدام  ت��ف��اع��ل��ه��م  وحت�����س��ني 
والتعلم  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
اأك����رث  ت���وق���ع���ات  وو�����س����ع  االآيل، 
دق��ة ل���الأرب���اح، وت��ط��وي��ر منتجات 
وخدمات وحلول خم�س�سة لفهم 

توجهات للغاية اللعمالء.
وينتمي امل�ساركون يف هذه الدورة 
من  اأك������رث  اإىل  ال���ه���اك���اث���ون  م����ن 
من  منهما   63% ج��ام��ع��ة،   35
املتحدة.  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
من   42% اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
ال�سنة  يف  ي���زال���ون  ال  امل�����س��ارك��ني 
اجلامعية  درا���س��ت��ه��م  م��ن  االأوىل 
بع�س  يف  �سمن  يخو�سونها  التي 
االإمارات.  بدولة  اأعرق اجلامعات 
�سارك  ال����ط����الب،  اإىل  واإ����س���اف���ة 
يف ال��ت��ح��دي م��وظ��ف��ون م���ن 30 

�سركة.  يف هذا الهاكاثون.
للم�ساركني  الهاكاثون  اأت���اح  وق��د 
ل��ل��ت��وا���س��ل ب�سكل  ف��ر���س��ة مم��ي��زة 

امل�سرق: “اأود با�سمي وبالنيابة عن 
امل�سرق، اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل 
مل�����ن ج���م���ي���ع امل���������س����ارك����ني ال���ذي���ن 
التغيري”  “هاكاثون  يف  ���س��ارك��وا 
على م�ساهماتهم املميزة يف ابتكار 
حلول جديدة يف جمال حتليالت 
ال���ع���م���الء. ومم����ا ال����س���ك ف��ي��ه اأن 
ال�سناعة  ب�����اأن  ل��دي��ن��ا  ���س��ك  وال 
من  �ست�ستفيد  باأكملها  امل�سرفية 
االإبداع وال�سغف الذي مل�سناه لدى 
ال���ه���اك���اث���ون، ومن  امل�����س��ارك��ني يف 
االأف��ك��ار ال��رائ��دة التي مت طرحها 
بامل�سابقة،  ال��ف��ائ��زي��ون  ق��ب��ل  م��ن 
والذين نرى فيهم اليوم جمموعة 
جمال  يف  املتخ�س�سني  اأمل����ع  م��ن 
والتعلم  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
واثقون  ونحن  املنطقة.  يف  االآيل 
على  تنطوي  النرّية  اأفكارهم  باأن 
البنوك  لتمكني  ه��ائ��ل��ة  اإم��ك��ان��ات 
تطوير  على  البنوك  مل�ساعدة  من 
ل�سلوكيات  اأع��ل��ى  فهم  م�ستويات 
وانطالقاً  عمالئهم.  واحتياجات 
م���ن م��ك��ان��ت��ن��ا ك��ب��ن��ٍك رق���م���ٍي رائد 
تقنيات  تطوير  ف���اإن  املنطقة،  يف 
الذكاء اال�سطناعي والتعلم االآيل 
م�سريتنا  يف  رئي�سياً  ع��ام��اًل  يعد 
ا�ستطعنا  وق��د  الرقمية.  رحلتنا 
املن�سات  م����ن  ال���ع���دي���د  ت���ط���وي���ر 
ال�سناعة  يف  ال����رائ����دة  ال��رق��م��ي��ة 

واحل��ائ��زة على جوائز يف خمتلف 
ال����ق����ط����اع����ات، ب��ف�����س��ل ق���درات���ن���ا 
امل���م���ي���زة يف جمال  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
االبتكار اأو من خالل التعاون مع 
منظومة التكنولوجيا املالية، وقد 
املن�سات  هذه  من  الكثري  اأحدثت 
م�ستويات  يف  ج�����ذري�����اً  حت��������واًل 
منطقتنا،  يف  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات 
ترجمة  كيفية  يف  حقيقية  وث��ورة 

ابتكاراتنا ابتكارنا لعمالئنا«.

مثل  عريقة  موؤ�س�سات  مع  املتينة 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�����س��رق يف 
القوى  مت��ك��ني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ق����ط����اع اخل����دم����ات  ال���ع���ام���ل���ة يف 
من  مب�ستويات  ل��الرت��ق��اء  امل��ال��ي��ة 
بناء  اإع��ادة  يف  وامل�ساهمة  االبتكار 
احليوي.  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  م�ستقبل 
التغيري’  ‘هاكاثون  وي���ع���ت���رب 
م��ث��ااًل ح��ي��اً مم��ت��ازاً ع��ل��ى جهودنا 
املتوا�سلة مل�ساعدة املواهب يف هذا 

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع���ارف اأم���ريي، 
مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
دبي املايل العاملي: “نحن ملتزمون 
دبي  لتحويل  رئي�سي  دور  بلعب 
للتكنولوجيا  ع���امل���ٍي  م���رك���ٍز  اإىل 
امل��ال��ي��ة واالب���ت���ك���ار. وع�����الوة على 
ال�سركات  ال���س��ت��ق��ط��اب  ���س��ع��ي��ن��ا 
مرحلة  يف  وال�����س��رك��ات  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
وال�سركات”اليونيكورن”  النمو 
ب�سراكاتنا  نفخر  ال��ق��رن،  اأح��ادي��ة 

طرق  الإيجاد  وت�سجيعهم  القطاع 
منا�ستغالل  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ج��دي��دة 
احتياجات  لتلبية  التكنولوجيا 

وتوقعات العمالء«.«
اأحد الطرق  الهاكاثون  ويعد هذا 
ال��ت��ي ي��دع��م ب��ه��ا امل�����س��رق املواهب 
الوعي  ب��ن��اء  يف  وي�ساهم  املحلية، 
التطبيق  ح�����ول  ال�������س���ب���اب  ل�����دى 
ودفع  النا�سئة،  للتقنيات  العملي 
عجلة ت�سجيع االبتكار يف الدولة.

بلدية عجمان تبحث مع  »�أبو ظبي للزر�عة و�ل�صالمة �لغذ�ئية« وبلدية �أم �لقيوين  �إجر�ء�ت �ل�صحنات �لغذ�ئية �مل�صتوردة
•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  بحثت 
بعجمان مع هيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وب��ل��دي��ة اأم 
ال�سحنات  اإج�����������راءات  ال���ق���ي���وي���ن 

الغذائية امل�ستوردة .
و خالل لقاء جمع وفدا من الهيئة 
ت���راأ����س���ه حم��م��د احل����م����ادي مدير 
م�سوؤويل  و  امل��ن��اف��ذ،  رق��اب��ة  اإدارة 
على  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  عمليات 
يف  امل�����س��ت��وردة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سحنات 
املوانئ اجلوية  اأبوظبي عرب  اإمارة 
وممثلني  وال���ب���ح���ري���ة،  وال����ربي����ة 
ببلدية  العامة  ال�سحة  اإدارة  ع��ن 
اإىل  ال���ت���ط���رق  ال����ق����ي����وي����ن..مت  اأم 
االإج��������راءات امل�����س��رتك��ة م���ع اإم����ارة 
عجمان واإمارة اأم القيوين لت�سهيل 
و�سمان  االأغ����ذي����ة  جت�����ارة  ح���رك���ة 
الغذائية  ال�������س���ح���ن���ات  م���ط���اب���ق���ة 
املعتمدة  وال���ل���وائ���ح  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
بالدولة، كما مت الت�ساور حول �سبل 
ال��رب��ط االإل��ك��رتوين ب��ني االأنظمة 

والتفتي�س  للرقابة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
امل�ستوردة  الغذائية  ال�سحنات  على 
اأب���وظ���ب���ي و عجمان  م���ن  ك���ل  ب���ني 
�سهولة  ي��دع��م  مب���ا  ال��ق��ي��وي��ن  واأم 
واال�ستفادة  ل��ل��ب��ي��ان��ات  ال���و����س���ول 
منها يف ات��خ��اذ ق��رار االإف����راج على 
وفق  امل�ستوردة  الغذائية  ال�سحنات 
الغذائية  املخاطر  تقييم  منظومة 

املعتمدة.
وج���������رى ب����ح����ث ����س���ب���ل ال����ت����ع����اون 
الآلية  امل�����س��رتك��ة  االإج����������راءات  يف 
ال�سحنات  على  والتفتي�س  الرقابة 
امل�������س���ت���وردة مب���ا يخدم  ال���غ���ذائ���ي���ة 
االأه�����داف امل�����س��رتك��ة ، وي�����س��اه��م يف 
ت��ع��زي��ز االم����ن ال��غ��ذائ��ي ل��ل��دول��ة ، 
للو�سول  االإل�����ك�����رتوين  وال����رب����ط 
ل��ق��واع��د ب��ي��ان��ات احت��ادي��ة موحدة 
ل��ت�����س��ج��ي��ل وت�������س���ن���ي���ف االأغ����ذي����ة 
وذلك  امل��خ��ربي��ة  التحليل  ون��ت��ائ��ج 
االأنظمة  اال�ستفادة من  من خالل 
ابوظبي  ك��ل م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة يف 

وعجمان واأم القيوين .
و اأو�سحت مكية ح�سن غلوم مدير 

هيئة  م����ع  ت�������س���رتك  ال�����دائ�����رة  اإن 
الغذائية  وال�������س���الم���ة  ال�����زراع�����ة 
اأب��و ظبي بخدمات حتويل  ب��اإم��ارة 
اتفاقية  �سمن  الغذائية  ال�سحنات 
امل�سرتك  التعاون  تت�سمن  �سراكة 
م�ستوي  على  الرقابية  بالعمليات 

اإدارة ال�سحة العامة بدائرة البلدية 
دائ����رة  اأن  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
عالقتها  لتوثيق  ت�سعى  ال��ب��ل��دي��ة 
مع كافة �سركائها اال�سرتاتيجيني 
اجلميع  م�سلحة  يف  ي�����س��ب  ف��ي��م��ا 
وت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل��دم��ات وقالت 

من  امل��ح��ول��ة  وال�سحنات  ال��ب��ح��ري 
اجلهود  بف�سل  االأخ�����رى،  امل��وان��ئ 
امل���ب���ذول���ة ل��ت�����س��ه��ي��ل ح���رك���ة جت���ارة 
الغذاء وت�سهيل االإجراءات الرقابة 
والتفتي�س والتجهيزات اللوج�ستية 
لت�سريع عمليات  والفنية  والتقنية 

�سالمة الغذاء وال�سحة احليوانية 
مب���ا ي�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق االأه�����داف 

امل�سرتكة وال�سالح العام للدولة.
واأكدت اأن اإمارة عجمان ت�سهد منًوا 
الغذائية  ال�سحنات  ع��دد  يف  كبرًيا 
عجمان  م���ي���ن���اء  ع����رب  امل�������س���ت���وردة 

الغذائية  ال�سحنات  على  االإف����راج 
الغذائي  االأم�������ن  م����ن  ي���ع���زز  مب����ا 

للدولة.
وا����س���ت���ع���ر����س حم���م���د احل����م����ادي 
وال�سادرات  ال�����واردات  اإدارة  ن��ظ��ام 
ال��غ��ذائ��ي��ة اخل��ا���س ب��ال��رق��اب��ة على 
االأغ���ذي���ة امل�����س��ت��وردة وامل�����س��درة يف 
اإمارة اأبوظبي وخ�سائ�سه والهدف 
ال�سركاء  مع  والربط  اإن�سائه،  من 
ت�سجيل  وطريقة  اال�سرتاتيجيني 
 )ATLP( من�سة  يف  ال�����س��رك��ات 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة ب���واب���ة امل��ق��ط��ع / 
واآل����ي����ة تقدمي  اأب���وظ���ب���ي،  م���وان���ئ 
اال�سترياد،  ل��ط��ل��ب��ات  امل�����س��ت��وردي��ن 
واال�������س������ت������ف������ادة م������ن اخل�����دم�����ات 
املقدمة  االأخ�������رى  االإل���ك���رتون���ي���ة 
الر�سوم  ودف��ع  امل�ستوردة  لل�سركات 
االإلكرتونية،  التعهدات  اإلكرتونيا، 
تتبع ال�سركات الإجراءات ال�سحنات 

ملراجعة  احل��اج��ة  دون  اإل��ك��رتون��ي��ا 
العينات  ن��ت��ائ��ج  وا���س��ت��الم  ال��ه��ي��ئ��ة، 
واإع������������ادة ال���ت���ح���ل���ي���ل اإل���ك���رتون���ي���ا 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأف�����س��ل  وف����ق 
وامل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة، مب���ا يدعم 

توجه واأهداف اإمارة اأبوظبي.
اهلل  عبد  املهند�س  اأك��د  جانبه  م��ن 
املختربات  اإدارة  م��دي��ر  التميمي 
امل���رك���زي���ة ب����دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة على 
جهوزية املختربات للربط والتكامل 
ب�����االإج�����راءات اخل��ا���س��ة ب���االإف���راج 
الغذائية  ل��ل�����س��ح��ن��ات  ال�������س���ح���ي 
امل�������س���ت���وردة مب���ا ي���دع���م اإج�������راءات 
ال�سحنات  على  والتفتي�س  الرقابة 
ومنظومة تقييم املخاطر الغذائية 
على  معتمدة  الغذائية  لالأ�سناف 
اأح�������دث االأج�����ه�����زة وال���ت���ق���ن���ي���ات يف 
فح�س االأغذية ل�سمان مطابقتها 

للموا�سفات واللوائح املعتمدة .

»�الحتاد للطري�ن« تعود �إىل كولكاتا �لهندية ب� 7 رحالت �أ�صبوعيًا
•• اأبوظبي-وام:

الناقل الوطني للدولة، رحالتها  ا�ستاأنفت االحتاد للطريان، 
ال�سركة  ا�ستئناف  ق��رار  بعد  كولكاتا  مطار  اإىل  االأول  اأم�����س 

لرحالتها اإىل املدينة الهندية ذات ال�سعبية العالية.
كولكاتا،  للهند،  املالية  العا�سمة  للطريان  االحت��اد  و�سرتبط 
دون  االأ�سبوع من  �سبع رحالت يف  اأبوظبي مبعّدل  بالعا�سمة 

توقف.
يف  االأوىل   ،EY256 رق��م  للطريان  االحت���اد  رحلة  وغ���ادرت 
املحلي  بالتوقيت  ظهًرا   1:50 ال�ساعة  يف  اجلديدة  اخلدمة 
الأبوظبي بتاريخ 26 مار�س لتحط يف مطار كولكاتا الدويل، 

نيتاجي �سوبا�س ت�ساندروا بو�س، ليلة اأم�س يف ال�ساعة 8:10 
بالتوقيت املحلي للهند.

ال�ساعة  ك��ول��ك��ات��ا يف   EY257 رق���م  ال��ع��ودة  رح��ل��ة  وغ����ادرت 
يف  لتحط  مار�س   26 بتاريخ  للهند  املحلي  بالتوقيت   9:05

اأبوظبي بعد منت�سف الليل بقليل.
وق���ال اآري����ك دي، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وؤون االإي������رادات يف 
اإىل  اليومية  الرحالت  ا�ستئناف  “ي�سّرنا  للطريان:  االحت��اد 
كولكاتا، والتي تعد مركًزا ثقافًيا وجتارًيا هاًما يف �سبه القارة 
الهندية. فمن �ساأن اإعادة ت�سغيل هذا اجل�سر اجلوي احليوي 
اإىل  للم�سافرين  املتنامي  الطلب  يدعم  اأن  الهند  �سرق  م��ع 
وحول املنطقة، ويتيح لهم و�سواًل �سهاًل ومي�ّسًرا اإىل اأبوظبي 

واإمكانية متابعة الرحالت على امتداد �سبكة وجهاتنا العاملية، 
مع اختبار جتربة �سفر راقية وعاملية امل�ستوى. لقد كان للطلب 
املتزايد على ال�سفر من تلك الوجهة اأثر كبري على اتخاذ قرار 

اإعادة الرحالت اإىل هذه ال�سوق الهامة.«
و�ستتم خدمة الرحالت اجلديدة عرب طائرة االحتاد للطريان 
A320، متيحة خ��دم��ات ح��ائ��زة على اجل��وائ��ز يف  اإي��رب��ا���س 
الدرجة  ومق�سورة  مقاعد   8 ت�سم  التي  االأع��م��ال  مق�سورة 
ال�سياحية التي ت�سم 150 مقعًدا، مع توفري مواعيد مالئمة 
للرحالت  �سل�سة  االإماراتية ومتابعة  العا�سمة  اإىل  للوا�سلني 
اإىل  والتي ت�سل  لل�سركة  العاملية  الوجهات  �سبكة  امتداد  على 

67 وجهة.

�صرطة دبي تعزز �لتوعية �الأمنية �ل�صياحية بني موظفي »كوت د�زور«
•• دبي-الفجر:

للتحريات  العامة  االإدارة  يف  ال�سياحية  ال�سرطة  اإدارة  نظمت 
“التوعية  واملباحث اجلنائية يف �سرطة دبي، حما�سرة بعنوان 
دازور،  ك��وت  مبنتجع  م��ون��اك��و  ف��ن��دق  يف  ال�سياحية”  االأم��ن��ي��ة 
العاملني  من  موظفاً   45 منها  ا�ستفاد  العامل،  جزر  مبنطقة 

يف القطاع ال�سياحي.
وتناولت املحا�سرة طرق التوا�سل مع ال�سرطة يف حالة الطوارئ 
اأو يف االأحوال العادية على رقم مركز االت�سال 901، واخلدمات 
املُقدمة من مركز ال�سرطة الذكي »SPS«، واإجراءات الت�سجيل 

الفندقي واأنواع البالغات املُتكررة، واإجراءات االأمن وال�سالمة 
العامة، واال�سعافات االأولية وغريها.

ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف  ال��ع��ام��ة  و���س��ارك��ت االإدارة 
املحا�سرة من خالل 4 اإدارات فرعية، اإدارة ال�سرطة ال�سياحية، 
اجلنائية  التحقيقات  واإدارة  االل��ك��رتون��ي��ة،  امل��ب��اح��ث  واإدارة 
االإدارة  �ساركت  فيما  وامل��ف��ق��ودات،  املعثورات  واإدارة  واالإداري����ة، 
واالإدارة   ،901 االت�سال  مركز  خ��الل  م��ن  للعمليات  العامة 
الدويل،  م��رك��ز حماية  خ��الل  م��ن  امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة 
من  والطوارئ  واملن�ساآت  الهيئات  الأمن  العامة  االإدارة  وكذلك 

خالل اإدارة املتفجرات.

Date 28/ 3/ 2023  Issue No : 13810
COURT OF APPEALS

Publication Notice (Appeal)
In appeal no. 305/2023/472 Commercial Appeal

Deliberated in: 3rd Commercial Appeal Department no. 821
Appeal Subject : Claiming to oblige the defendants to jointly pay the amount of AED 333,332 
and the legal interest of 5% from the date of the claim and until the full payment and oblige the 
claimant to pay the fees and expenses and lawyers' expenses.
Appellant : ROBSON FRANCO - Address : UAE, Dubai, Business Bay, Dubai, Future Street, 
Regal Tower Building, flat 711, J W Marriot Hotel
Required for Publication : 1- FABIO EDUARDO SANTOS ROSSI, in his capacity as manager 
and partner in V C G AUDITING REVIEWING & TESTING CYBER RISKS LLC, as the 
appealed against
Publication Subject: 
The ruling issued for lawsuit no. 2022/1902 Commercial Partial was appealed.
A session was decided on Wednesday 29/03/2023 at 09:00 am at the Remote Litigation Hall. 
Therefore, you are required to attend or your legal representative otherwise you will be judged 
in absentia. In order to review the details of the case and the regulations and notes and submit 
your defence and requests it is necessary to use Dubai Courts Electronic and Smart Services. To 
subscribe, please press the link.
Prepared by: Hamad Abdulrahman Klat
Date authorized: 22/03/2023 at 12:30:44

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591 Date 28/ 3/ 2023  Issue No : 13810
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In Case No.: 344/2023/100 Muslim Personal Status
Considered at : Seventh Personal Muslim Family Circuit No. 68
Case Subject : Abdicative divorce Case 
Plaintiff : SUAD MOHAMMED ALAEDDIN JABRINI - Address : UAE, Dubai Emirate, 
Abu Hail, Deira, Al Wahda St., Arabella Building - Apartment No. 1
Notified Party : 1- Ismail Ibrahim - Capacity : Defendant
Notification Subject : The Plaintiff filed the present Case against, which is abdicative 
divorce Case
Therefore, a session scheduled to be held on Tuesday, corresponding to 04/04/2023 at 
09:30 AM at the remote Hall, which located in the Personal Status in Garhoud area No. 
BUILDING_DESC&. You hereby shall attend before the Court personally or through an 
authorized attorney and submit the memoranda or any other documents before the Court at 
least three days before the session.
To review the details of the Case, regulations; the memoranda; and submit the defenses, the 
requests, kindly visit Dubai Courts' electronic Smart Services.
Prepared by : IBRAHIM AHMED ISSA ABDULLAH AL-MAJEENIN 
Approved on : 21/03/2023 at 17:39:07

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 28/ 3/ 2023  Issue No : 13810
Dubai Courts of First Instance
Case No. 987/2023/40- civil
Considered in : Thirteenth Case Management Department No. 414
Subject of the Case : Obligating the defendant to pay an amount of 32500 AED along with 
the legal interest of 9% per annum from the date judicial claim and until the payment is made 
in full as well as to pay expenses and fees.
Plaintiff : Marco Magestro
Address : UAE Dubai Emirate - Bur Dubai - Al Warsan First Area - Al Warsan Road, 
Building X-14, Shop No 10, Near To MRT Cafeteria, Makani No. 3964384891.
Notified Party : 1- Craig Plant Capacity : Defendant.
Subject of the Notification : A lawsuit has been filed against you and the subject matter 
thereof is obligating the defendant to pay an amount of 32500 AED along with the legal 
interest of 9% per annum from the date judicial claim and until the payment is made in full as 
well as to pay expenses and fees. Therefore, a hearing is scheduled on Tuesday 28-03-2023 
at 09:00 am at Remote Hall (BUILDING_DESC&). Then you or your legal representative 
is hereby required to attend, and you are required to submit your notes or documents to the 
court three days prior to the hearing.
Prepared by : Hamad Jassim Al-Sarrah
Approval Date : 22/03/2023, 10:01:17

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 28/ 3/ 2023  Issue No : 13810
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In case no : 42/2023/695 - Commercial
Under consideration before : 11th, case management no. 854
Case subject : Obliging the defendant to pay an amount of AED 7,860 in addition 
to the legal interest at the rate of 5% from the due date until full payment, fees 
and expenses.
Plaintiff : Jernas rent a car - Address : Emirates, Emirate of Dubai - Bur Dubai 
- International city - England street, Z02 building shop no. 11 beside Karachi 
restaurant - Makani no.: 3925185212
Recipient : 1- Rachel Diotay Hamot - Capacity : Defendant. 
Notification subject: The case has been filed against you and its subject is obliging 
the defendant to pay an amount of AED 7,860 in addition to the legal interest 
at the rate of 5% from the due date until full payment, fees and expenses. The 
session Wednesday, 29-03-2023 at 00:09 am, was set for the case, at the remote 
litigation hall, so you or your legal representative are requested to attend, and 
you must submit your memoranda or documents to the court at least three days 
prior the session.
Head of Department

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408

Date 28/ 3/ 2023  Issue No : 13810
Dubai Courts of First Instance

Notification payment by Publication
In Execution No 1172/2022/211 Real Estate execution
To be Considered before : 2nd Execution Circuit No 184
Subject matter of the Execution : Execution the judgment issued in lawsuit No. 472 /2022, real estate partial, 
by paying the sum adjudged with an amount of (AED 561625.6) including fees and expenses
Plaintiff : Azizi Developments LLC - Address : UAE, Emirate of Dubai, Dubai, Sheikh Zayed Road, Conrad 
Business Tower, Apartment 1505.
Name of the person to be notified : 
1. NWAKAEGO SUNDAY OMUZE, in his capacity as a Defendant 
2. EBIKEME SUNDAY OMUZE, in his capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification : The Plaintiff has filed the above-mentioned lawsuit against the Defendants 
requesting to oblige the Defendants to pay the sum adjudged with an amount of AED 561625.60 to the 
Plaintiff or treasury of the court. The court ruled, as in presence of the Defendants, to terminate the sale and 
purchase contract of the real estate unit located in the Azizi Farishta project No. 1125 Farishta Building, due 
to the buyer's non- compliance with its contractual duties and non-payment the full price of the unit with 
the cancellation the registration of Unit No. 1125 Farishta Building from the name of the Defendants and its 
re- registration in the name of the developer (Plaintiff). Therefore, the court will initiate executive procedures 
against you in case of non-compliance with the above-mentioned decision within 7 days from the date of 
publication of this notification. 
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and the requests, 
the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click on the link. 
Prepared by : Amna Ahmed Falaknaz 
Date of accreditation: 26/3/2023 at 16:38:10
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DUBAI COURTS
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العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

الغاء اإعالن �صابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اخلري  باب  التجاري  باال�سم   CN رقم:1148680 
بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة  العامة  للنقليات 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كي . �سبان للمقاوالت العامة - ذ م م

رخ�سة رقم: CN 1198145 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ا�س كي كي لال�ستثمار ذ.م.م
S K K Investment LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سماعيل ابراهيم احمد املرزوقي من �سريك اىل مدير
 K SPAN HOLDING LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كي �سبان القاب�سة ذ.م.م

تعديل ن�سب  ال�سركاء/ا�سماعيل ابراهيم احمد املرزوقي من 40% اىل %0
تعديل اإ�سم جتاري من/كي . �سبان للمقاوالت العامة - ذ م م

K.SPAN GENERAL CONTRACTING  LLC
 اإىل/كي . �سبان للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

K.SPAN GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلراح 

خلدمات حت�سيل الديون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4097472 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بوتيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ماجو للزهور رخ�سة رقم:4135063 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زيروكت 

CN لالبواب والدرابزين رخ�سة رقم:4016368 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيكيور 

جيت للعقارات وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2832160 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساينتا�ستيك 

CN لتنظيف ال�سيارات رخ�سة رقم:4499299 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:هيدرا لتقنية املعلومات ذ.م.م
�سيف حميد  فالح  ال�سيد  الثالث، مبنى   3 ندود جهام،  ال�سركة:هيلي،  عنوان 

حارب واخرين
CN 1192084 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�ساده/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/23   لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2324000763  

تاريخ التعديل:2023/03/27
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة �سيكرتونيك�س للكمبيوتر - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم: CN 4503546 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فايد بن حممد بن مطر ال�سمرى من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جهاد زياد عبداللطيف عبداللطيف %50
تعديل ن�سب  ال�سركاء/فايد بن حممد بن مطر ال�سمرى من 100% اىل %50

تعديل اإ�سم جتاري من/�سركة �سيكرتونيك�س للكمبيوتر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SECTRONICS COMPUTER COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/�سركة �سيكرتونيك�س للكمبيوتر ذ.م.م
SECTRONICS COMPUTER COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فراجراف للدعاية واالإعالن - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم: CN 4559449 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 300000 اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فايد بن حممد بن مطر ال�سمرى من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جهاد زياد عبداللطيف عبداللطيف %50
تعديل ن�سب  ال�سركاء/فايد بن حممد بن مطر ال�سمرى من 100% اىل %50

تعديل اإ�سم جتاري من/فراجراف للدعاية واالإعالن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FARAGERAF ADVERTISING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/فراجراف للدعاية واالإعالن ذ.م.م
FARAGERAF ADVERTISING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : اإيزي وود للحدادة والنجارة امل�سلحة

رخ�سة رقم: CN 2705662 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جاتيندير �سينغ �سوخديف �سينغ 100 %

تعديل مدير / اإ�سافة جاتيندير �سينغ �سوخديف �سينغ
تعديل مدير / اإ�سافة جاتيندير �سينغ �سوخديف �سينغ

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد على مراد البلو�سى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 500

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ اإيزي وود للحدادة والنجارة امل�سلحة 
 EASY WOOD BLACKSMITH &CARPENTRY 

اإىل/اإيزي وود للحدادة والنجارة امل�سلحة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
EASY WOOD BLACKSMITH AND CARPENTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
االدارية  لال�ست�سارات  مافكو  �سركة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واالعمال  ذ م م   رخ�سة رقم: CN 1030157 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حماد اياد حماد ح�سن احلرازين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اياد حماد ح�سن �سامل احلرازين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اياد حماد ح�سن �سامل احلرازين %100
تعديل اإ�سم جتاري من/�سركة مافكو لال�ست�سارات االدارية واالعمال  ذ م م 

MAFCO MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY W L L

 اإىل/�سركة مافكو لال�ست�سارات االدارية واالعمال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 MAFCO MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ليك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة اك�س�سوارات الهواتف
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3769181 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
نوبارا  :كراج  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم: 4586771 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح نا�سر عبداهلل �سالح الكثريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة  حممد م�سبح علي �سيف املقبايل %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : هاي �ستيب للرخام

  رخ�سة رقم: CN 2653110 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 30000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يحيى بن حممد بن �سلطان امل�سكرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عماد ح�سن عدنان %100
تعديل اإ�سم جتاري من/هاي �ستيب للرخام

HI STEP MARBLE

 اإىل/هاي �ستيب لتجارة الرخام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HI STEP MARBLE TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/2536

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/04/03 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مطعم دار الو�صل لدارة من�صاآت ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 7،200 اأغرا�ض مكتبيه       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 
باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .

المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:729/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى االوىل رقم 400

مو�سوع الدعوى : اوال:قيد الدعوى الراهنة وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليهم ا�سوال.  ثانيا : �سم ملف 
النزاع رقم 34/2023 نزاع حمدد القيمة مللف الدعوى الراهنة. ثالثا : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا 
للمدعي مبلغ وقدره )105.000( درهم مائة وخم�سة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 

وحتى متام ال�سداد - رابعا:ت�سمني املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:الكبان وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية وميثله:/املحامي الدكتور ريا�س عبداملجيد حممود الكبان

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - برج برزم - قرب برج اأمنيات وان - مقابل اأبراج 
فندق ماريوت - الطابق التا�سع والع�سرون - مكتب رقم 2906 الهاتف 45 - وميثله:�سيف �سالح حممد دروي�س املطوع

املطلوب اإعالنهما: 1- �سركة تامي ديفلومبنت ليمتد وميثلها ال�سيد/عمر نواز فهيم نواز - باك�ستاين اجلن�سية 2- عمر نواز 
فهيم نواز -  �سفتهما : مدعي عليهما.  مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اوال: قيد الدعوى الراهنة 
القيمة  ن��زاع حمدد  النزاع رقم 34/2023  : �سم ملف  ثانيا  ا�سوال.  املدعي عليهم  واع��الن  اأق��رب جل�سة لنظرها  وحتديد 
مللف الدعوى الراهنة. ثالثا : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )105.000( درهم 
مائة وخم�سة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - رابعا:ت�سمني 
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
2023/3/30  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعلن بالن�شر        

 461/2023/715 نزاع حمدد القيمة 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �سده : 1- �ساب الكهروميكانيكية ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :�ساريزج غفوري 

وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
اق��رب جل�سة لنظرها واع��الن اجلهة  الدعوى وحتديد  الدعوى ومو�سوعها 1- قبول قيد  اأق��ام عليك  قد 
املدعي عليها بها 2- �سم ملف امر االداء رقم 3749/2020 للدعوى الراهنة واعتباره جزء ال يتجزء منها 
القانونية  والفائدة  املدعية مبلغ وقدره )225.000( درهم  للجهة  توؤدي  بان  املدعي عليها  الزام اجلهة   -3
بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�سداد 4- الزام اجلهة املدعي عليها بان توؤدي للجهة 
املدعية مبلغ وقدره )50.000( درهم تعوي�س مادي وادبي والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ 

رفع الدعوى حتى متام ال�سداد 5- الزام اجلهة املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2023/4/6  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعلن بالن�شر        

 474/2023/445 طعن جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املطعون �سده : 1- كوميوبيز للتجارة العامة �س.ذ.م.م  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان الطاعن :االهتزاز للتكنولوجيا �س.ذ.م.م 
وميثله : بدر حممد علي القرق 

نبلغكم بن�سخة من �سحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي 
مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن . 

رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1278/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : اوال ت�سجيل النزاع املاثل وحتديد له اأقرب جل�سة - ثانيا:الزام املتنازع �سدهما بالت�سامم والت�سامن بان يوؤدي 
للمكتب املتنازع مبلغ وقدره )50.000( درهم اماراتي خم�سون الف درهم اماراتي نتيجة اجلهد املبذل من املكتب املتنازع والنفع الذي 
املتنازع  ثالثا:الزام   - ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفوائد  باال�سافة اىل  املتنازع �سدهما  عاد على 

�سدهما بالت�سامم والت�سامن بكافة الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:مكتب الدكتور �سرحان املعيني للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

وميثله:�سرحان   -  1002 العا�سر  �سقة   - انانتارا  مبنى   - االعمال  �سارع   - التجاري  اخلليج  منطقة   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 
ح�سن حممد ح�سن املعيني 

���س.ذ.م.م  -  �سفتهما :  اإعالنهما :  1- اجمد حممد زاهر الرئي�س 2- ج�ست ان�سباير العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي  املطلوب 
متنازع �سدهما 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اوال ت�سجيل النزاع املاثل وحتديد له اأقرب جل�سة - ثانيا:الزام املتنازع �سدهما 
بالت�سامم والت�سامن بان يوؤدي للمكتب املتنازع مبلغ وقدره )50.000( درهم اماراتي خم�سون الف درهم اماراتي نتيجة اجلهد املبذل 
من املكتب املتنازع والنفع الذي عاد على املتنازع �سدهما باال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�سداد - ثالثا:الزام املتنازع �سدهما بالت�سامم والت�سامن بكافة الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�سة 
اأو من ميثلك قانونيا  يوم اخلمي�س املوافق:2023/4/6 ال�ساعة:10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعلن اأمر اأداء بالن�شر        

 514/2023/60 امر اأداء 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- فوك�س باك لتجارة الورق  -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :غالف ل�سناعة �سناديق الكرتون ذ.م.م

وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2023/3/6 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )90000( درهم فقط ت�سعون الف درهم 
وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  ومع 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق ا�ستئناف االمر 

او التظلم منه بح�سب االحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون االجراءات املدنية . 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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•• اأبوظبي-وام:

يختتم اليوم املنتخب الوطني االأول لكرة القدم، مع�سكره االإعدادي املقام 
 ،2023 اآ�سيا  ك��اأ���س  لنهائيات  االأول��ي��ة  اال���س��ت��ع��دادات  �سمن  ظبي  اأب��و  يف 
والت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2026، مبواجهة منتخب تايالند وديا 
على ا�ستاد اآل نهيان يف ثاين جتاربه الودية خالل املع�سكر املقام �سمن فرتة 
التوقف الدويل، فيما يجري مرانه االأخري على ملعب الكريكت م�ساء. وكان 
املنتخب الوطني قد تعادل �سلبيا مع نظريه الطاجيك�ستاين ال�سبت املا�سي 
االإماراتي  املنتخبان  نهيان.والتقى  اآل  ا�ستاد  على  االأول  ال��ودي  اللقاء  يف 
الفوز  الوطني  املنتخب  فيها  حقق  �سابقة،  مواجهة   12 يف  والتايالندي، 
يف 7 مباريات، وفاز منتخب تايالند يف مباراتني، وكان التعادل حا�سرا يف 
3 مباريات، من بينها مباراة واحدة وديا.وي�سعى املنتخب الوطني لتحقيق 

الفوز على تايالند من اأجل رفع اجلانب املعنوي بعد التعادل االأخري اأمام 
طاجيك�ستان، وعدم الفوز خالل الفرتة املا�سية، التي �سهدت اخلروج من 
مرحلة املجموعات لكاأ�س اخلليج العربي " خليجي 25".وخالل ال�سنوات 
الع�سر االأخرية يت�سدر علي مبخوت العب املنتخب الوطني قائمة هدايف 
مواجهات الفريقني، بر�سيد 4 اأه��داف، يليه هدف لكل من اأحمد خليل، 
وفابيو ليما، وكايو كانيدو، وحممد جمعة عيد.وتبدو اخليارات �سعبة اأمام 
املدرب اأروابارينا بعد غياب كايو كانيدو عن املباراة ب�سبب اإ�سابته بخلع يف 
الكتف، خالل لقاء طاجيك�ستان، حيث اأ�سركه املدرب بدال من على مبخوت 
الذي غاب عن اللقاء ب�سبب االإ�سابة اأي�سا يف بداية املع�سكر.ومنحت اإ�سابة 
عدد من الالعبني الفر�سة لالعبني ال�سباب من اأجل الظهور االأول من 
املرحلة  يف  املنتخب  مع  للم�ساركة  الالزمة  الثقة  على  للح�سول  الفريق 
املقبلة.و�سهد املع�سكر ظهور عدد من الوجوه ال�سابة اجلديدة من اأبرزها 

بالل يو�سف، وعبد اهلل اإدري�س وعبد اهلل الكربي، ويو�سف املهريي، واأحمد 
عامر.

اىل ذلك ا�ستدعى اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني االأول لكرة القدم العب 
اأنور  ع��ب��داهلل  الن�سر  ن��ادي  ومهاجم  البلو�سي،  خالد  العني  ن��ادي  و�سط 
الذي  كانيدو  ك��اي��و  ا�ستبعاد  مت  فيما   ، اأب��وظ��ب��ي  مع�سكر  اإىل  لالن�سمام 

، و�سلطان  تعر�س خللع يف مف�سل الكتف والرتقوة يف ودية طاجيك�ستان 
ال��ق��دم خ��الل احل�سة  ال���ذي تعر�س ه��و االآخ���ر لالإ�سابة يف ك��اح��ل  ع���ادل 
بلقاء  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ي��وم  مع�سكره  املنتخب  االأخ��رية.وي��خ��ت��ت��م  التدريبية 
االأوىل من  املرحلة  اطار  نهيان يف  ال  ا�ستاذ  التايالندي وديا على  نظريه 

اال�ستعدادات لنهائيات اأمم اآ�سيا.

•• اأبوظبي-وام:

بح�سور �سمو ال�سيخذياب بن حممد بن زايداآل نهيان،ع�سو 
اأبوظبي  جمل�س  ���ع  وقَّ اأب��وظ��ب��ي،  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
ال��ري��ا���س��ي م���ع االحت�����اد ال�����دويل الأل���ع���اب امل��ا���س��رتز اتفاقاً 

ال�ست�سافة »�سل�سلة األعاب املا�سرتز املفتوحة« يف اأبوظبي عام 
.2026

اأكرب  م��ن  واح���دة  املفتوحة«  امل��ا���س��رتز  األ��ع��اب  »�سل�سلة  وت��ع��دُّ 
اأعداد  حيث  من  العامل،  م�ستوى  على  الريا�سية  الفعاليات 

امل�ساركني والفعاليات املقامة على امتداد عمر احلدث.

يف  االأوىل  للمرة  املفتوحة«  املا�سرتز  األ��ع��اب  »�سل�سلة  وُت��ق��ام 
نحو  ت�ستقطب  اأن  ��ع  امل��ت��وقَّ وم��ن  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
ريا�سة   30 يف  يتناف�سون  ريا�سي،  اآالف   10 اإىل  اآالف   5
االأ�سخا�س  جميع  اأم���ام  امل�ساركة  ب��اب  ُيفَتح  فيما  خمتلفة، 

باختالف قدراتهم، من عمر 25 عاماً فما فوق.

•• اأبوظبي-وام:

علي  اآل  ع��ب��داهلل  ع�سام  العميد  اأك���د 
الريا�سية  ال���رتب���ي���ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح��ر���س  ال�����س��رط��ي��ة 
م�ساركة  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي  ل�������س���رط���ة 
البطوالت  يف  الريا�سية  منتخباتها 
املحلية واالإقليمية و العاملية لتحقيق 
با�سم  تليق  وال��ت��ي  امل�����س��رف��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 
ب��ع��د اإجن�����از ال��ب��ط��ول��ة ال�����س��رط��ي��ة يف 
واملراكز  امليداليات  وحتقيق  هولندا 
ت�سريح  يف   - واأو������س�����ح  امل���ت���ق���دم���ة. 
خا�س لوكالة اأنباء االإم��ارات “ وام” 
لتنظيم  معتمدة  خطة  ت��وج��د  اأن���ه   -
تناف�سية  ريا�سية  وبطوالت  فعاليات 
متنوعة خالل �سهر رم�سان املبارك، 
الكرة  ت��ت�����س��م��ن  امل��ن��ت�����س��ب��ني  جل��م��ي��ع 
القدم  وكرة  احلبل،  و�سد  ال�ساطئية، 
واجلوجيت�سو،  الهوائية  وال��دراج��ات 
وغريها   MMA املختلط  والقتال 
م��ن��اط��ق خمتلفة  ال��ب��ط��والت يف  م��ن 
باأبوظبي يف منطقة الكرامة و�ساطئ 
الكورني�س وجزيرة احلديريات ونادي 
ال�سرطية  القيادة  اإن  وقال  اجلزيرة. 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
توفري  ع���ل���ى  حت����ر�����س  ال����ري����ا�����س����ي 
الريا�سية،  الفرق  لتاأهيل  االإمكانات 
ودع�����م�����ه�����ا ب����اخل����ط����ط وال������ربام������ج 
ريا�سية  منظومة  �سمن  التدريبية 
املحفزة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة، 

وامل�سجعة ملنت�سبيها، لتعزيز قدراتهم، 
والذهني، وتوفري  البدين  واإعدادهم 
امل��ق��وم��ات ك��اف��ة ال��ت��ي ت��ر���س��خ مفهوم 
ثقافة  ن�سر  يف  ي�سهم  مب��ا  الريا�سة، 
تناف�سية  اأج�����واء  واإي���ج���اد  ال��ري��ا���س��ة 
روح  وتعزيز  ال�سرطية،  ال��ك��وادر  بني 
ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ع��اون وامل��ن��اف�����س��ة بني 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��رط��ي��ة. واأك���د 
ح��ر���س ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��رط��ي��ة على 
اأف�سل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ق��وي��ة  امل��ن��اف�����س��ة 
النتائج يف امل�سابقات املختلفة، لتعزيز 
املناف�سة  الأجل  النقاط  من  ر�سيدها 
للتفوق  العام  القائد  على درع معايل 
بطولة  ي��ت�����س��م��ن  ال�����ذي  ال���ري���ا����س���ي 
مبارك  ال�سيخ  وبطولة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
والبطولة  ل���ل���رم���اي���ة  حم���م���د  ب�����ن 
قوياً  داف��ع��اً  ميثل  مم��ا  الرم�سانية، 

املهارات.  وت��ع��زي��ز  ال��ق��درات  لتطوير 
نظمتها  التي  البطولة  اأن  اإىل  ولفت 
راب����ط����ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و يف 
م�ساركة  اأول  تعد  م��وؤخ��راً،  بروك�سل 
دولية ل�سرطة اأبوظبي بالتناف�س مع 
اأبطال العامل للجوجيت�سو، حيث كان 
بامل�ستوى  متميزاً  الالعبني  م���ردود 
والنتائج، رغم اأن املناف�سة كانت اأمام 
اجلوجيت�سو،  حمرتيف  من  ريا�سيني 
اإ�سافة اإىل عدد من امل�سنفني االأوائل 
االأ�سود  م��ن حملة احل��زام��ني  ع��امل��ي��اً، 
الالعبني  مئات  ع��ن  ف�ساًل  والبني، 
واالأكادمييات  االأن��دي��ة  خمتلف  م��ن 
والهواة  وال�سباب  النا�سئني  فئات  يف 
وامل���ح���رتف���ني واالأ�����س����ات����ذة. واأ����س���اف 
ال��ع��م��ي��د ع�����س��ام ع��ب��داهلل اآل ع��ل��ي اأن 
لتعزيز  مهمة  فر�سة  كانت  البطولة 

ت�����س��ن��ي��ف ال��الع��ب��ني امل�����س��ارك��ني من 
اأبوظبي،  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ورف�������ع ج���اه���زي���ت���ه���م ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
ال���ب���ط���والت ال���ع���امل���ي���ة امل���ق���ب���ل���ة، مثل 
العاملية  واأب���وظ���ب���ي  ����س���الم،  غ���ران���د 
لتعزيز  اجل���وج���ي���ت�������س���و،  مل����ح����رتيف 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  ت�سنيف 
جهودنا  وت���وج���ن���ا  ل��ل��ج��وج��ي�����س��ت��و، 
ب��ح�����س��ول��ن��ا ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���ال���ث يف 
9 ميداليات  الت�سنيف العام بر�سيد 
ف�سيات  و4  ذهبيتني  ب��واق��ع  ملونة 
اأن فريق  اإىل  واأ���س��ار  ب��رون��زي��ات.  و3 
امل�ستوى  على  حقق  اأبوظبى  �سرطة 
املحلي املركز الثاين ببطولة االألعاب 
احل��ك��وم��ي��ة يف دب���ي، وه���ي م��ن �سمن 
مناف�سة  وت�سهد  ال��ك��ربى  البطوالت 
فريقاً   82 م����ن  اأك������رث  ب����ني  ك���ب���رية 

•• دبي-الفجر

بطولة  م��ن��اف�����س��ات  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  م�����س��اء  تنطلق 
املبارزة التي تقام ملدة يومني يف ال�سالة الرئي�سية 
مبجمع ند ال�سبا الريا�سي �سمن فعاليات الن�سخة 
الدورة  الريا�سية"  ال�سبا  ند  "دورة  من  العا�سرة 
رم�سان  �سهر  خ��الل  تقام  التي  نوعها  من  االأك��رب 
املبارك، وت�ستمر حتى 10 اأبريل املقبل حتت �سعار 
"قدرات ال حدود لها"، وتت�سمن 8 األعاب ريا�سية 
القو�س  اجلوجيت�سو،  الطائرة،  الكرة  البادل،  هي: 
وال�سهم، املبارزة، كرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة، 

�سباق الدراجات الهوائية، و�سباق اجلري.
فئات  ثالث  �سمن  املبارزة  بطولة  مناف�سات  وتقام 
لفئة  "االآيبيه"  امل��ب��ارزة  �سيف  �سالح  م�سابقة  ه��ي 
ال�سي�س  �سيف  ���س��الح  وم�����س��اب��ق��ة  دويل،  ال���رج���ال- 
�سالح  وم�سابقة  دويل،  الرجال-  "الفلوريه" لفئة 
ال�سيف العربي "ال�سابر" لفئة الرجال- دويل، وتقام 
املجموعات  دوري  االأوىل  مرحلتني  على  املناف�سات 
ترتيبا  امل��ت��ب��ارزي��ن  ت��رت��ي��ب  وي��ت��م  واح����د  دور  م���ن 
تنازلينا وعلى ح�سب ح�سول كل واحد منهم على 
عدد االنت�سارات وفرق اللم�سات واللم�سات امل�سجلة 
بالت�سل�سل ويف حال ت�ساوي العبني يف الرتتيب يتم 
اإجراء مباراة فا�سلة بينهما، وينتقل املتاأهلني اإىل 
مرة  م��ن  املغلوب  خ��روج  دور  وه��ي  الثانية  املرحلة 
واحدة، و�سيتم تطبيق االإ�سدار االأخري من قانون 
واإدارة جميع  ف��ي حتكيم  للمبارزة  الدويل  االحتاد 

مباريات البطولة.
اأكد مو�سى البلو�سي اأمني عام احتاد املبارزة اعتزاز 
الريا�سية  ال�����س��ب��ا  ن��د  دورة  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  االحت����اد 
التي  املحلية  البطوالت  اأه��م  واح��دة من  باعتبارها 
الالعبني  ب��ال��ل��ع��ب��ة وجت��ه��ي��ز  االرت����ق����اء  ت�����س��ه��م يف 
للم�ساركات اخلارجية، يف ظل اأجواء من املناف�سات 
القوية تفر�سها طبيعة املكان وجتهيزاته، وم�سمون 
احل����دث ال��ري��ا���س��ي ال��ك��ب��ري ال�����س��اع��ي ل��ت��وف��ري كل 
التاألق والنجاح واكت�ساب اخلربة الأبنائنا  مقومات 
من  كبري  ع��دد  م�ساركة  ظ��ل  يف  خا�سة  ال��الع��ب��ني 
ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني م��ن منتخب االإم�����ارات ومن 

عدد من الدول امل�ساركة.
واأو����س���ح: " ت��ع��د ه���ذه امل�����س��ارك��ة ه��ي ال��راب��ع��ة على 
التوايل الحتاد املبارزة يف دورة ند ال�سبا الريا�سية، 
التطور  م���ن  م���زي���د  ع��ل��ى  ن�����س��ه��د  ن�����س��خ��ة  ك���ل  ويف 
من  كبري  ع��دد  من  امل�ساركة  يف  والرغبة  والتقدم، 
يف  امل�ساركني  الالعبني  عدد  يبلغ  حيث  الالعبني، 
هذه الن�سخة 120 العباً والعبة من 14 دولة، هي 
والبحرين  واإ�ستونيا  وال�سعودية  وم�سر  االإم��ارات 
والعراق  واإي��ران  واإيطاليا وفرن�سا  والكويت وقطر 

وتون�س وبلغاريا وطاجك�ستان".
واأ�ساف: " تت�سمن امل�سابقات يف الدورة 4 بطوالت 
خمتلفة يف �سالح �سيف املبارزة "االيبيه" ، و�سالح 
"ال�سابر" وجميعهم  "الفلوريه" وال�سيف  ال�سي�س 
 " ال�سي�س  الرجال، عالوة على بطولة �سالح  لفئة 
الفلوريه " لفئة الفتيات املواطنات واأبناء املواطنات 

ومواليد الدولة "
اأن هناك جمموعة كبرية من  اإىل  البلو�سي  واأ�سار 
الالعبني امل�ساركني اأ�سحاب ت�سنيف عاملي ولديهم 

�سجل ح��اف��ل م��ن ال��ب��ط��والت واالإجن�����ازات، وه��و ما 
ينعك�س ب�سكل اإيجابي على م�ستوى املناف�سة، خا�سة 
اأن الدورة تعد خري اإعداد لالعبي منتخب االإمارات 

ا�ستعدادا للم�ساركات اخلارجية املقبلة.
جوائز يومية للجمهور

تقدمها  التي  اليومية  النقدية  اجل��وائ��ز  تتوا�سل 
اللجنة املنظمة للجماهري بالتعاون مع "اإف تي اإن 
اإف تي" )Ft.NFT( اأحد رعاة الدورة، والبالغة 
10 اآالف درهم يومًيا لالأيام االأوىل والتي �ستزداد 
اإىل  جمموعها  لي�سل  ل��ل��دورة  النهائية  االأدوار  يف 
نقًدا للجماهري التي ت�سارك يف  درهم  األف   270
ال�سحوبات االلكرتونية، اإىل جانب ال�سحب على 6 
 730 اأكرث من  �سيارات فورد حديثة تبلغ قيمتها 
بالتعاون   املنظمة  اللجنة  تقدمها  التي  دره��م  األ��ف 

مع �سركة الطاير لل�سيارات راعي رئي�سي للدورة.

الفئة  يف   8 ال���  دور  اإىل  �صعيد"  "اأنكل 
املحلية

تاأهل ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، 
رئي�س احتاد االإم��ارات للبادل، اإىل دور الثمانية يف 
بعد  ن��ق��اط   10 املحلي  الت�سنيف  فئة  مناف�سات 
الري�س  را�سد  الثنائي  م��رادي على  اأر�سام  فوزه مع 
وعمر عي�سى بنتيجة 7-5 و6-1، كما فاز الثنائي 
جوناثان جرين وكولني مر�سال على الثنائي ن�سر 
الكتبي ومبارك الكتبي بنتيجة 6-2 و6-2، وفاز 
الثنائي نيكوال �سيا�سيا وبيال بالي�سرت على الثنائي 
و5-7،   0-6 بنتيجة  ق��رين  وب���الل  اأه��ل��ي  حممد 
وفاز الثنائي مروان خوري وعلي اأهلي على الثنائي 
حمد املازمي وحممد القا�سم بنتيجة 6-4 و7-5 

و6-10.
�سوبال على  واإ�سان  �سوبال  اأن�سول  الثنائي  فاز  كما 
الثنائي عمر العارف واأحمد العو�سي بنتيجة 1-6 
وراجنان  عامر  الدين  ح�سام  الثنائي  وفاز  و1-6، 
براديب على الثنائي جا�سم النعيمي وعمر حممد 
بنتيجة 6-2 و6-0، وتاأهل الثنائي عمر الب�ستكي 
ومورتيز اإيكرت بعد غياب الثنائي عمري الزرعوين 
��ا ال��ث��ن��ائ��ي عي�سى  وح��م��ي��د ب��ن الح���ج، وت��اأه��ل اأي�����سً
حيدر  الثنائي  غياب  بعد  حمادة  واأح��م��د  امل��رزوق��ي 

قر�سي واإيثان وارتون.
ويف مناف�سات الفئة املحلية املزدوجة اإماراتي ووافد 

امل��ف��ت��وح��ة ت��اأه��ل ال��ث��ن��ائ��ي خ��اف��ري ل��وب��ي��ز وعبداهلل 
الثنائي  على  فوزهم  بعد  النهائي  اإىل  عبدالعزيز 
مباريات  وف��ار���س اجلناحي يف  رودري��ج��ي��ز  روب��رت��و 
ن�سف النهائي بنتيجة 6-4 و6-1، كما فازا على 
الثنائي مايد العو�سي وجابي ليما يف مباريات ربع 

النهائي بنتيجة 6-1 و0-6.
وعبداهلل  الكوري�سا  �سريجيو  الثنائي  ا  اأي�سً وتاأهل 
ب��ع��د فوزهما  امل���زدوج���ة  ال��ف��ئ��ة  ن��ه��ائ��ي  اإىل  اأه���ل���ي 
يف م��ب��اري��ات ن�سف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ال��ث��ن��ائ��ي حممد 
و5-7،   2-6 بنتيجة  بالنكو  ودان��ي��ل  ال�سام�سي 
ال��ث��ن��ائ��ي م��اج��د اجلناحي  ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى  ويف رب���ع 
وتنطلق  و0-6.   1-6 بنتيجة  ماريا  و�سبا�ستياو 
الدويل  االحت���اد  بطولة  مناف�سات  الثالثاء  ال��ي��وم 
اأبريل   2 حتى  ت�ستمر  التي  للبادل  الذهبية  للفئة 
وتقام مناف�ساتها يف �سالة البادل مبجمع ند ال�سبا 
املحرتفني  ال��الع��ب��ني  فيها  ويتناف�س  ال��ري��ا���س��ي، 
وتقام  ل��ل��ب��ادل.  ال���دويل  االحت���اد  امل�سجلني يف  م��ن 
مناف�سات الدراجات الهوائية مل�سافة 77 كيلومرًتا 
�سمن 9 فئات يف �سارع ميدان ومناطق خمتلفة من 
واجلمعة  اخلمي�س  يومي  را�سد  بن  حممد  مدينة 
كبار  فئة  مناف�سات  تقام  حيث  مار�س،  و31   30
املواطنني واملقيمني رجال و�سيدات فوق 50 �سنة، 
ودراجات  الطريق  ب��دراج��ات  الهمم  اأ�سحاب  وفئة 
والفئة  ك��ي��ل��وم��رت،   20 مل�سافة  وامل��ك��ف��وف��ني  ال��ي��د، 
فيما  م��ار���س،   30 ي���وم اخلمي�س  رج���ال  امل��ف��ت��وح��ة 
واملواطنات  للمواطنني  الهواة  فئة  مناف�سات  تقام 
والفئة  اخلا�سة،  واالأندية  الفرق  �سمن  امل�سجلني 
املجتمعية للمواطنني واملواطنات من غري امل�سجلني 
يف االأندية والفرق اخلا�سة وفرق ال�سرطة والقوات 
امل�سلحة والدفاع املدين، والفئة املفتوحة لل�سيدات 

يوم اجلمعة 31 مار�س.
 وت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة يوم 
ند  مبجمع  الرئي�سة  ال�سالة  يف  اأب��ري��ل   1 ال�سبت 
 10 االث��ن��ني  ي��وم  حتى  وت�ستمر  ال��ري��ا���س��ي  ال�سبا 
ال�سلة  ك��رة  بطولة  مناف�سات  تنطلق  كما  اأب��ري��ل، 
نادي  يف  اأبريل   1 ال�سبت  ي��وم  املتحركة  بالكرا�سي 
 9 االأح��د  ي��وم  وت�ستمر حتى  الهمم  دب��ي الأ�سحاب 
الرئي�سية  ال�سالة  يف  النهائي  ي��ق��ام  حيث  اأب��ري��ل 
مبجمع ند ال�سبا الريا�سي، وتقام مناف�سات �سباق 

اجلري يوم اجلمعة 7 اأبريل يف م�سمار ميدان.

مركز �لربية �لريا�صية يف �صرطة 
�أبوظبي ينظم فعاليات متنوعة

�ليوم.. �نطالق بطولة �ملبارزة يف »دورة ند �ل�صبا �لريا�صية« بثالث فئات 

ا�صتدعاء خالد البلو�صي وعبداهلل اأنور ا�صتعدادا للودية 

�ملنتخب �لوطني يختتم مع�صكر �أبو ظبي 
�ليوم مبو�جهة تايالند وديا

بح�صور ذياب بن حممد بن ز�يد.. »�أبوظبي �لريا�صي« يوّقع 
�تفاقًا ال�صت�صافة �صل�صلة �ألعاب �ملا�صرز �ملفتوحة 2026
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

ال��دف��اع ع��ن لقبه  الوطنية حملة  االإم�����ارات  ف��ري��ق م��دار���س  ب���داأ 
بانت�سار كبري وبرباعية على وكالة اأنباء االإمارات "وام" يوم  اأم�س 
االأول االأحد وذلك يف انطالقة مناف�سات بطولة كاأ�س من�سور بن 
زايد لكرة القدم 2023، املقامة على ملعب فندق ق�سر االإمارات 

بالعا�سمة اأبوظبي.
ومتكن بطل الن�سخة ال�سابقة من ال�سيطرة على جمريات اللعب 
عنا�سر  بها  يتمتع  ال��ت��ي  االإم��ك��ان��ات  م�ستغال  ال�����س��وط��ني،  خ��الل 
الفريق، وجاءت االأهداف االأربعة عن طريق م�سطفى عز الدين 

واإ�سالم خالد واأحمد �سمري اإ�سافة اإىل حممد م�سطفى.
لي�سع ف��ري��ق م��دار���س االإم�����ارات ال��وط��ن��ي��ة اأول ث���الث ن��ق��اط يف 
عن  االأه���داف  بفارق  االأوىل  املجموعة  ترتيب  ويت�سدر  ر�سيده، 
املجال�س  �سوؤون  فاز على مكتب  الذي  الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف 
طريق  عن  بهدفني  الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف  وتقدم  ب�سعوبة. 
حممد فاروق ومبابي، قبل اأن يحرز مكتب �سوؤون املجال�س هدف 
االأخ��رية من  الدقائق  اأحمد نا�سر يف  الفارق عن طريق  تقلي�س 
عمر اللقاء، و�سعى الفريق بعدها جاهدا الإدراك التعادل واخلروج 
بنقطة من اللقاء، اإال اأن متا�سك االأر�سيف واملكتبة الوطنية حال 
دون ذلك، م�ستفيداً من خربة الالعب الدويل االإماراتي ال�سابق 

ومدافع نادي العني مهند العنزي.
وبنتيجة مباراتي اليوم االأول للبطولة، ت�سدر مدار�س االإمارات 
االأر�سيف واملكتبة  االأه��داف عن  الوطنية املجموعة االأوىل بفارق 
�سوؤون  مكتب  خلفهما  ي��اأت��ي  منهما"،  لكل  ن��ق��اط   3" الوطنية 

املجال�س ووكالة اأنباء االإمارات "وام" بر�سيد خال من النقاط.
ونواف  النقبي  ع��ادل  م��ن  مكون  دويل  حكام  طاقم  اأن  اإىل  ي�سار 
للن�سخة  االأول  ال���ي���وم  م��ب��اري��ات  اإدارة  ع��ل��ى  اأ����س���رف  ال����زي����ودي، 

العا�سرة.

مهند العنزي: بطولة غالية
اأعرب الالعب الدويل االإماراتي ال�سابق مهند العنزي عن �سعادته 
على  غالية  بطولة  ه��ي  وق���ال:  ال��ع��ا���س��رة،  الن�سخة  يف  بامل�ساركة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  ا�سم  قلوبنا كونها حتمل 
الرئا�سة، وتعترب االأبزر  ال��وزراء وزير ديوان  نائب رئي�س جمل�س 

واالأميز.
واأ�ساف املدافع ال�سابق لنادي العني والذي ي�سارك يف البطولة مع 
االأر�سيف واملكتبة الوطنية: بداأت حت�سرياتنا منذ �سهر للبطولة، 
وحتدثنا عن اأهمية امل�ساركة كونها حتمل ا�سما غاليا، لذلك يجب 
اأن نظهر مب�ستويات تليق بحجم البطولة التي تزداد رونقا وتاألقا 

عاما بعد االآخر.

االأر�سيف  ا�سم  وو�سع  اللقب،  حتقيق  اإىل  ن�سعى  العنزي:  واأردف 
واملكتبة الوطنية يف قائمة االأبطال، لكن علينا اأن نقدم االأف�سل، 
الأن املناف�سة �سعبة ب�سبب وجود العبني اأ�سحاب م�ستوى عال يف 

خمتلف الفرق امل�ساركة.

املجموعة الثالثة
�سمن  مب��ب��ارات��ني  ال��ث��الث��اء،  ي��وم  البطولة،  مناف�سات  وتتوا�سل 
افتتاح املجموعة الثالثة، حيث يلعب يف اللقاء االأول كل من مكتب 
جتمع  الثانية  واملواجهة  الق�ساء،  دائ��رة  اأم��ام  الدرا�سية  البعثات 

مكتب ال�سوؤون اخلا�سة بفريق املركز الوطني للتاأهيل.
اأن ال��ب��ط��ول��ة ت��ن��ظ��م م��ن ق��ب��ل دي����وان ال��رئ��ا���س��ة، وبرعاية  ي��ذك��ر 
وفندق ق�سر  الذهبي،  الراعي  ات�ساالت،  ت�سويقية من جمموعة 
االإمارات، الراعي الف�سي وم�ست�سيف جميع املباريات، اإ�سافة اإىل 

طريان رويال جت، الراعي الف�سي اأي�سا.
تق�سيم  الفرق، حيث مت  عدد  زي��ادة يف  العا�سرة  الن�سخة  و�سهدت 
 11 اإىل  املناف�سات  اإىل ثالث جمموعات، وت�ستمر   12 ال�  الفرق 
اأبريل املقبل، حيث يتاأهل مت�سدر كل جمموعة اإىل ن�سف النهائي، 
اإذ تقام املواجهات بنظام دوري من دور واحد، على اأن يحدد املتاأهل 
الرابع اإىل قبل النهائي عرب اإقامة 3 لقاءات "ملحق" بني اأ�سحاب 

املركز الثاين واأف�سل ثالث.

القدم"  كرة  الأكادمييات  املفتوحة  دبي  "بطولة  مناف�سات  كبري  بنجاح  اختتمت 
االأكرب من نوعها التي نظمها جمل�س دبي الريا�سي بالتعاون مع احتاد االإمارات 
لكرة القدم و�سركة دلتا للفعاليات الريا�سية ال�سريك الت�سغيلي للحدث و�سركة 
مالعب  على  اأقيمت  التي  البطولة  مباريات  م�ست�سيف   )ISD( ان�سرباتو�س 
مدينة دبي الريا�سية، و�سارك فيها اأكرث من 3000 العب والعبة من خمتلف 

اجلن�سيات والفئات العمرية.
اإدارة التطوير الريا�سي مبجل�س دبي الريا�سي وعمر  وتوج اأحمد �سامل مدير 
الفنية واملنتخبات  باحتاد االإمارات  ال�سوؤون  التنفيذي لقطاع  اليربودي املدير 
لكرة القدم الفرق الفائزة باملراكز االأوىل يف جميع الفئات والالعبني الفائزين 
باالألقاب الفردية، حيث فاز فريق فر�سان اإ�سبانيا باملركز االأول يف فئة حتت 18 
�سنة للدرجة االأوىل، وفاز فريق النجمة الزرقاء باملركز االأول يف الدرجة الثانية، 

16 �سنة فاز فريق نادي �سيتي باملركز االأول يف الدرجة االأوىل،  ويف فئة حتت 
باملركز  اأيكونز  فريق  وف��از  الثانية،  الدرجة  االأول يف  باملركز  فريق الليغا  وف��از 
فر�سان  فريق  فاز  �سنة  االأول يف الدرجة الثالثة، ، ويف بطولة الكاأ�س حتت 16 

اإ�سبانيا.
الثانية  الدرجة  اإ�سبانيا، ويف  فاز فريق  االأوىل  الدرجة  �سنة   14 ويف فئة حتت 
فاز فريق �سي اإف اإف ايه، ويف الدرجة الثالثة فاز فريق يوفنتو�س، ويف الدرجة 
�سنة فاز فريق   14 الكاأ�س حتت  12 ويف بطولة  دراج��ون  الثالثة ب فاز فريق 
اأرابيان �سرتايكرز. ويف فئة حتت 12 �سنة يف الدرجة االأوىل فاز فريق ريدز ويف 
الدرجة الثانية فاز فريق نادي يونايتد اأف �سي، ويف الدرجة الثالثة فاز فريق 

تالنتد، ويف بطولة الكاأ�س حتت 12 �سنة فاز فريق اإمباير.
ويف فئة حتت 10 �سنوات يف الدرجة االأوىل فاز فريق تالنتد، ويف الدرجة الثانية 

فاز فريق �سي اإف اإف ايه، ويف الدرجة الثالثة فاز فريق غولدن �ستارز، وبطولة 
الكاأ�س حتت 10 �سنوات فاز فريق نادي يونايتد اأف �سي. ويف فئة حتت 9 �سنوات 
اآي  ف��از فريق  الثانية  الدرجة  االأه��ل��ي، ويف  �سباب  ف��از فريق  االأوىل  الدرجة  يف 
 8 الو�سل. ويف فئة حتت  �سنوات فاز فريق   9 الكاأ�س حتت  اإم، ويف بطولة  اإ���س 
�سنوات يف الدرجة االأوىل فاز فريق الليغا االأبي�س، ويف الدرجة الثانية فاز فريق 

فوك�سز، ويف بطولة الكاأ�س حتت 8 �سنوات فاز فريق الن�سر.
ويف مناف�سات الفتيات فاز فريق اإمباير باملركز االأول لفئتي 14 و16 �سنة فيما 

حل فريق اأي اأف �سي ثانيا حتت 16 �سنة وفريق األيان�س ثانيا حتت 14 �سنة.
فريق   150 م��ن  والع��ب��ة  الع��ب   3000 م��ن  اأك��رث  م�ساركة  البطولة  و�سهدت 
مثلوا 42 اأكادميية كرة قدم حكومية وخا�سة تناف�سوا يف 1200 مباراة على 
-10-9-8-7 حتت:  هي  خمتلفة  عمرية  فئات   8 �سمن  اأ�سبوع   20 م��دار 

وا�ستقطبت  حكًما،   40 امل��ب��اري��ات  واأدار  وال��ب��ن��ات،  للبنني   18-16-14-12
20 األف متفرج من عائالت الالعبني والك�سافني املهتمني  البطولة اأكرث من 
با�ستقطاب املواهب يف قطاع االأكادمييات، حيث تواجد مراقبني املواهب يف كل 
ويف  الفرق،  اإىل  ل�سمهم  عالية  مهارات  لديهم  ممن  الالعبني  الختيار  مباراة 

نهاية البطولة مت تكرمي اأف�سل الفرق والالعبني وحرا�س املرمى.
وتعد هذه البطولة ا�ستمراًرا ل� "بطولة جمل�س دبي الريا�سي الأكادمييات كرة 
�سنوات   5 م��دار  2017 وحققت جناحا كبريا على  عام  انطلقت  القدم" التي 
و�سهدت  الريا�سية،  امل��واه��ب  وتطوير  ال�ستقطاب  الر�سمية  التوجهات  �سمن 
دبي  اأندية  من  امل�ساركني  اأع��داد  يف  كبريا  تو�سعا  احلالية  ن�سختها  يف  البطولة 
واأكادمييات كرة القدم، ومن اأبرز الفرق التي �ساركت يف البطولة �سباب االأهلي، 

والو�سل، والن�سر، وبر�سلونة، واأياك�س، يوفنتو�س، يونايتد، و�سيتي.

•• �ساو باولو-الفجر

حقق ميت�س اإيفانز فوًزا ثميًنا لفريقه 
اإ�س ري�سينغ يف �سباق  جاغوار تي �سي 
جوليو�س بري �ساو باولو اإي بري اأمام 
م�سجع،  األ��ف   23 على  يزيد  جمهور 
فيما اأنهى كل من نيك كا�سيدي )من 
اإن��ف��ج��ن ري�����س��ي��ن��غ( و����س���ام ب���ريد )من 
ال�سباق  اإ�س ري�سينغ(  �سي  جاغوار تي 
ال�سائقني  ب���ني  ال����ف����ارق  وب���ل���غ  م���ًع���ا. 
�سباق  بعد  ثانية فقط  ن�سف  الثالثة 

�سائق للغاية. 
قوية  حما�سية  ب��داي��ة  ال�سباق  و�سهد 
تت�سمن  ال��ت��ي  ب���اول���و  ���س��او  ح��ل��ب��ة  يف 
اإيفانز من  11 منعطًفا، حيث متّكن 
���س��ق ط��ري��ق��ه ب��ني ال�����س��ائ��ق��ني و�سواًل 
ال�سباق  بداأ  اأن  بعد  النهاية،  اإىل خط 
ال�سائق  ت��وىل  فقد  الثالث.  امل��رك��ز  يف 
وا�ستوىل  امل��ب��ادرة  زم��ام  النيوزيلندي 
م���ن مواطنه  ال�����س��ب��اق  ����س���دارة  ع��ل��ى 
لفات  ب�سع  اأ�سيفت  اأن  بعد  كا�سيدي 
اأثرت على  ب�سبب حوادث  ال�سباق  اإىل 

ال�سالمة.  
اللفة  يف  حا�سمة  بحركة  اإيفانز  وق��ام 
كا�سيدي وال بريد  يتمكن  مل  اإذ   ،32
م��ن ال��ت��ف��وق ع��ل��ي��ه يف ال�����س��دارة على 
ب��ريد من احل�سول  الرغم من متكن 
اإ���س��اف��ي��ة بف�سل  ن���ق���اط  ب�����س��ع  ع��ل��ى 

عند  العا�سر  املركز  من  املبهر  تقدمه 
ال�سباق  ك��ا���س��ي��دي  وت�����س��در  ال��ب��داي��ة. 
�سعيًدا  ك����ان  ول��ك��ن��ه  م����رة  م���ن  اأك�����رث 
ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ي م��ث��ل��ت و���س��ول��ه اإىل 
ال��ث��ال��ث��ة على  ل��ل��م��رة  ال��ت��ت��وي��ج  من�سة 
م���رة خالل  الأول  – وذل����ك  ال���ت���وايل 

م�سريته يف الفورموال اإي.  
اأم�������ا ح����ام����ل ل���ق���ب ب���ط���ول���ة ال���ع���امل 
اإ�س  دي  فريق  )من  فاندورن  �ستوفل 
املركز  ال�سباق من  ب��داأ  فقد  بين�سكي( 
املراحل  يف  ب�سدارته  واحتفظ  االأول 
املبكرة، متفوًقا على اأنطونيو فيلك�س 
دا كو�ستا )من فريق تاغ هوير بور�سه 
االأوىل  اإي( خالل اجلولة  للفورموال 

وحتى و�سول ال�سباق ملنت�سفه.  
وب��������دا م�����ن امل�������س���ت���ح���ي���ل االح���ت���ف���اظ 
نظًرا   14 اجل����ول����ة  يف  ب���ال�������س���دارة 
حلدوث ثالثة اأو اأربعة تغيريات ومن 

ثم تفوق كا�سيدي وت�سدره لل�سباق. 
ولكن فاندورن اأنهى ال�سباق يف املركز 
منذ  �سعوبات  واج��ه  اأن  بعد  ال�ساد�س 
اإىل  ف��رتاج��ع  دا كو�ستا  اأم���ا  ال��ب��داي��ة، 
ال���راب���ع ومت��ك��ن م��ن الو�سول  امل��رك��ز 
ق�سرية،  ل��ف��رتات  االأوىل  امل��راك��ز  اإىل 
ول���ك���ن ان��ت��ه��ى ب���ه االأم������ر ب���ع���ي���ًدا عن 
اإيريك  ج��ان  ومتكن  التتويج.  من�سة 
فرين )من دي اإ�س بين�سكي( من اإنهاء 

ال�سباق يف املركز اخلام�س.  
با�سكال  ال��رتت��ي��ب  م��ت�����س��در  ومت���ّك���ن 
بور�سه  هوير  تاغ  فريق  )من  ويرلني 

للفورموال اإي( من التقدم من املركز 
املركز  اإىل  ل��ي�����س��ل  ال���ب���داي���ة  يف   18

اأنهى  فيما  ال�سباق،  نهاية  يف  ال�سابع 
ن���ي���وم مكالرين  )م����ن  ه���ي���وز  ج���اي���ك 
للفورموال اإي( ال�سباق ثامًنا، متقدًما 
ع��ل��ى زم��ي��ل��ه يف ال��ف��ري��ق ري��ن��ي��ه را�ست 
بوميي  و�سيب�ساتيان  تا�سًعا  حّل  الذي 
من اإنفجن ري�سينغ والذي ح�سل على 
جايك  ي�ستطع  ومل  ال��ع��ا���س��ر.  امل��رك��ز 
اأندريتي  اأفاالن�س  فريق  ديني�س )من 
خط  اإىل  ال��و���س��ول  اإي(  ل��ل��ف��ورم��وال 
النهاية بعد ت�سادم مع دان تيكتوم من 

فريق نيو 333. 
وبنتيجة هذا ال�سباق احتفظ ويرلني 
العامل  ب��ط��ول��ة  ل��رتت��ي��ب  ب�����س��دارت��ه 
وجاء  ن��ق��ط��ة،   86 ب��واق��ع  لل�سائقني 
ديني�س يف املركز الثاين مبجموع 62 
نقطة  ب��ف��ارق  كا�سيدي  يتبعه  نقطة 
واحدة فقط. ويتفوق فريق تاغ هوير 
اإنفجن  ع��ل��ى  اإي  ل��ل��ف��ورم��وال  ب��ور���س��ه 
مبجموع  الفريق  ترتيب  يف  ري�سينغ 
فيما   ،104 م��ق��اب��ل  ن��ق��ط��ة   144
ري�سينغ  اإ����س  �سي  ت��ي  ج��اغ��وار  يحتل 

املركز الثالث مبجموع 83 نقطة. 
 9 الرقم  حامل  اإيفانز،  ميت�س  وعلق 
من فريق جاغوار تي �سي اإ�س ري�سينغ 
الوقت  يف  ال��ف��وز  ه���ذا  "جاء  ب��ق��ول��ه: 
اإال  �سعبة  بدايتنا  كانت  فقد  امل��ث��ايل، 
ال�سيطرة  م��ن  متكنا  م��ا  �سرعان  اأن��ن��ا 
وال���ف���وز ب��ن��ق��اط غ��ال��ي��ة. ل��ق��د جاءت 

ال�������س���دارة ب��ت��ع��اون ك��ام��ل ب���ني فريق 
ج����اغ����وار، ف��ق��د ����س���ان���دين ن��ي��ك حتى 
البع�س   بع�سنا  ���س��ان��دن��ا   – ال��ن��ه��اي��ة 
ب�سكل رائع. ال �سك يف اأن تلك نتيجة 
واجلهد  ال����دوؤوب  العمل  م��ن  للكثري 
التدريب  ال�سهل  املتوا�سل، فمن غري 
ع���ل���ى ك�����ل ت���ل���ك االأح������������داث وو����س���ع 
لل�سباق،  ال��ن��اج��ح��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ولكننا اأحرزنا الن�سر يف النهاية." 
مبراكزنا  بالطبع  "فّكرنا  واأ����س���اف: 
الو�سول يف  ن��وّد  اأي��ن  واإىل  يف احللبة 
لدّي  كانت  ال�سباق.  م��راح��ل  خمتلف 
البداية  منذ  للطاقة  جيدة  اأف�سلية 
املنا�سب  ال��وق��ت  اإي��ج��اد  اأردت  ولكنني 
واعتقدت  االأف�سلية،  تلك  ال�ستخدام 
اأن الوقت ما زال مبكًرا، ولكن و�سول 
الزخم  من  مزيًدا  منحنا  خلفي  نيك 
الن�سر يف  ون��ح��رز  ال�����س��ب��اق  ل��ن��وا���س��ل 
النهاية – ونحن يف غاية ال�سعادة مبا 

اأحرزناه من نقاط ثمينة."   

الرقم  �ساحب  كا�سيدي،  نيك  وق���ال 
ري�سينغ:  اإن��ف��ج��ن  ف���ري���ق  م���ن   37
اإىل  ب��ال��و���س��ول  ج����ًدا  ���س��ع��ي��د  "اإنني 
م��ن�����س��ة ال��ت��ت��وي��ج ال���ي���وم، ف��ف��ي �سباق 
اإنها  للفوز طعم خمتلف.  يكون  كهذا 
�سورة،  باأبهى  اإي  الفورموال  �سباقات 
ال�سيارة واال�ستمتاع  اال�ستمتاع بقيادة 
واال�سرتاتيجيات  ال�سباق  مب�ساهدة 
بعمل  �سام  ق��ام  كما  للفرق.  املختلفة 
رائع اليوم، وكان اإ�سناد فريق جاغوار 
لبع�سهم ملفًتا. فقد متكن �سام بريد 
خط  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ميت�س  دع���م  م��ن 
كان  ذل����ك  اأن  ب���د  وال  اأواًل،  ال��ن��ه��اي��ة 
نريد  "جميعنا  واأ�����س����اف:  �سعًبا." 
الفوز، وقد حاولت قدر االإمكان الفوز 
النهاية  يف  النتيجة  ول��ك��ن  بال�سباق 

كانت رائعة."  
وقال �سام بريد، حامل الرقم 10 من 
ري�سينغ:  اإ���س  �سي  ت��ي  ج��اغ��وار  فريق 
تي  ج��اغ��وار  لفريق  رائ��ًع��ا  يوًما  "كان 

���س��ي اإ�����س ري�����س��ي��ن��غ، ف��ق��د و���س��ل��ن��ا اإىل 
اأعرف  ال  كمجموعة.  التتويج  من�سة 
قبل،  م����ن  ح�����دث  ق����د  ذل�����ك  ك�����ان  اإن 
ولكنني اأتوجه بال�سكر الكبري جلميع 
النتيجة  ه��ذه  �ساهموا يف حتقيق  من 
لفريقي  للغاية  مم��ن  اإن��ن��ي  املذهلة. 
بع�س  حمبًطا  اأك���ون  – ق��د  ولنف�سي 
ال�سيء الأنني تراجعت قلياًل، ولكنني 
م��ا زل���ت م��ت��اأث��ًرا مب��ا ح���دث يف �سباق 
النقاط  اإح��راز  اأن علّي  الهند وق��ررت 
لفة  اأ���س��رع  �سجلت  – ورمب��ا  لفريقي 
ث��م��ي��ن��ة للفريق  ن��ق��اط  اإن���ه���ا  ك���ذل���ك. 
يف  ال��ت��ايل  ال�سباق  اإىل  االن��ت��ق��ال  قبل 

برلني."  
اأمل��ان��ي��ا ه��ي امل��ح��ط��ة التالية  و���س��ت��ك��ون 
ل��ب��ط��ول��ة اإي����ه ب��ي ب��ي ل��ل��ف��ورم��وال اإي 
حيث تقام اجلولتان ال�سابعة والثامنة 
 23 اأبريل واالأحد   22 يومي ال�سبت 
 SABIC �سباقي  2023 يف  اأبريل 

برلني اإي بري.

ولعبة لعب  مب�صاركة اأكرث من 3000 

جناح باهر لبطولة دبي �ملفتوحة الأكادمييات كرة �لقدم �الأكرب من نوعها

فريق جاغوار يهيمن على ال�صدارة يف اأول �صباقات الفورمول اإي بالربازيل 

نتائج �صباق جوليو�س بري �صاو باولو �إي بري 2023 

بد�ية قوية ل� »حامل �للقب« يف كاأ�س 
من�صور بن ز�يد لكرة �لقدم 
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االنكليزي  توتنهام  بني  العالقة  انتهت  الفو�سى،  من  �سهراً   16 بعد 
ومدربه اأنتونيو كونتي عقب اإدالء الفني االإيطايل بت�سريح ناري جديد 

انتقد خالله اأنانية العبيه والعقلية االنهزامية للنادي.
اأن  االع��الن  "ن�ستطيع  االأح��د  بيان م�ساء  لندن يف  �سمال  ن��ادي  واأع��ل��ن 
انتونيو كونتي ترك النادي باتفاق متبادل. جنحنا يف التاأهل اىل دوري 
له  ونتمنى  ذلك  على  ن�سكره  وبالتايل  االول  كونتي  مو�سم  يف  االبطال 

التوفيق يف امل�ستقبل".
وا�ساف البيان "�سيتوىل كري�ستيان �ستيليني مهمة تدريب الفريق حتى 

نهاية املو�سم على ان ي�ساعده راين ماي�سون".
يف  مباريات   10 امامنا  "تتبقى  فقال  ليفي  دان��ي��ال  ال��ن��ادي  رئي�س  اأم��ا 
الدوري االنكليزي املمتاز وعلينا ان نكافح من اأجل بلوغ دوري االبطال 
جمدًدا. يتعني على اجلميع بذل جهود م�ساعفة لتحقيق هذا الهدف".

نهاية  10 مراحل من  قبل  الرابع  املركز  وهو يف  الفريق  كونتي  يغادر 
املو�سم.

ان�سم االيطايل اإىل نادي �سمال لندن يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2021 
ولكن مع  االأق��ل حملياً،  وناجح، على  �سمعته كمدرب قوي  �سبقته  وقد 

نقطة �سلبية تتمثل بعدم البقاء يف من�سبه لفرتة طويلة.
و�سع توتنهام اآماله بكونتي املتّوج بلقب الدوري مع كل من يوفنتو�س 

واإنرت االإيطاليني وت�سل�سي االنكليزي، النهاء فرتة 15 عاماً 
من دون األقاب.

ال�سعب  من  اأن��ه  اعترب  البع�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال����دوري االنكليزي،  ع��ل��ى ت��وت��ن��ه��ام اج��ت��ي��از ح��اج��ز 
فريقه  يف  يغر�س  كيف  املا�سي  العام  كونتي  ع��رف 
يف  اأر�سنال  على  بالفوز  له  �سمحت  التي  العقلية 
�سباق الرمق االأخري على البطاقة االأخرية املوؤهلة 

مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
املحلية  ال��ك��وؤو���س  ال��ن��ت��ائ��ج يف  ت���ردي  اأن  غ��ري 

واخل��روج اأخ��رياً من ثمن نهائي 

ذهاباً  )�سفر1-  االإي��ط��ايل  ميالن  اأم��ام  االأع���رق  االأم  القارية  امل�سابقة 
العالقة جمدداً  فتور  اإىل  اأدت  اإي��اب��اً(، مع عرو�س مملة،  و�سفر-�سفر 

بني النادي ومدربه.
ت�سكيك،  املو�سم مو�سع  نهاية  كونتي مع  اأن جتديد عقد  بدا  ويف حني 
قرر االإيطايل اأن يتجاوز احلدود خالل موؤمتر �سحايف عقده بعد تعادل 
ربع  حتى  متقدماً  ك��ان  اأن  بعد   3-3 �ساوثمبتون  م�سيفه  م��ع  فريقه 

ال�ساعة االأخري يف املرحلة االخرية من الدوري قبل النافذة الدولية.
قال "ل�سنا فريقاً. نحن فريق حيث ال يفكر اجلميع فيه اإاّل يف اأنف�سهم. 

ال اأرى اأي �سعور بامل�سوؤولية لدى الالعبني".
من  والكثري  ال�سلبية  املواقف  من  الكثري  اأرى  نرتاجع،  "نحن  واأ�ساف 

املواقف االأنانية التي ال اأحبها يف الالعبني".
ومل يتواَن كونتي عن انتقاد اأي�ساً ادارة النادي، اإذ قال "لقد اعتادوا على 
ذلك هنا، ال يلعبون من اأجل �سيء مهم. ال يريدون اللعب حتت ال�سغط. 

ال يريدون اللعب مع التوتر".
وخ��ت��م "ق�سة ت��وت��ن��ه��ام ه��ي ك��ال��ت��ايل: امل��ال��ك ه��ن��ا م��ن��ذ 20 ع��ام��اً ومل 
يفوزوا باأي �سيء اإذا كانوا يريدون اال�ستمرار على هذا النحو، ميكنهم 
يتغرّي،  اأن  الو�سع ال ميكن  لكن  املدربني  والكثري من  امل��درب��ني،  تغيري 

�سدقوين".
عدائياً  كونتي  فيها  ي��ب��دو  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  لي�ست  ه��ي 
وي��ت��ف��وه ب��ك��ل��م��ات درام��ات��ي��ك��ي��ة وق��ا���س��ي��ة خ����الل احد 

املوؤمترات ال�سحافية.
املا�سي،  العام  من  �سباط-فرباير  منت�سف  ففي 
على  املناف�سة  على  قدرته  لعدم  متاأ�سفاً  حتدث 
ال�سعب  من  يل،  "بالن�سبة  الربميريليغ  لقب 
ال��راب��ع، الأن��ن��ي معتاد على  امل��رك��ز  التحدث ع��ن 

حتقيق اأهداف اأخرى".
ومل ي�����س��ذ امل��و���س��م اجل���دي���د ع���ن ���س��اب��ق��ه حيث 
حني  يف  لتوتنهام،  الريا�سية  النتائج  ت��اأرج��ح��ت 
االإيطايل مرهقة جداً  مغامرة  كانت 
بعدما  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على 
من  جل��راح��ة  للخ�سوع  ا���س��ط��ر 
اأجل ا�ستئ�سال املرارة يف بداية 

�سباط/فرباير.
كما تاأثر كثرياً بوفاة مدربه 
البدين لفرتة طويلة جان 
بيريو فينرتوين، وكذلك 
ال�سابقني  زميلية  بوفاة 
�سيني�سا  ال�������س���رب���ي 
م����ي����ه����اي����ل����وف����ي����ت���������س 
فيايل  وج���ان���ل���وك���ا 
طويل  ���س��راع  بعد 
م����������������ع م��������ر���������س 

ال�سرطان.
انتقادات  ت������اأِت  مل 
ف���راغ، فهو  كونتي م��ن 
ت��اأ���ّس��ف على  اأن  ل���ه  ���س��ب��ق 
يف  ل��ل��ط��م��وح  "�سبريز"  اف��ت��ق��ار 

�سوق االنتقاالت.
الباهظة  االإق��االت  وبعد  القدر،  ول�سخرية 
ماوري�سيو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م���ن  ل��ك��ل  ال��ث��م��ن 
مورينيو  ج���وزي���ه  وال���ربت���غ���ايل  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و 
املوا�سم  يف  �سانتو  اإ�سبرييتو  نونو  ومواطنه 
اقالة  �ستكّلف  املا�سية،  والن�سف  الثالثة 
جنيه  ماليني   4 ال��ن��ادي  خزينة  كونتي 
ي������ورو(، يف  ا���س��رتل��ي��ن��ي )4.5 م��الي��ني 
ا�ستخدام  ت��وت��ن��ه��ام  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  ح���ني 
هذه االأموال لتدعيم �سفوفه بالعبني 

جدد.

•• عوا�سم -وام: 

امل��ن��ت��خ��ب االإ����س���ب���اين لكرة  ي��ت��ط��ل��ع 
يف  القوية  بدايته  تاأكيد  اإىل  القدم 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفيات 
)ي���ورو  ال��ق��ادم��ة  االأوروب����ي����ة  االأمم 
على  �سيفا  يحل  عندما   )2024
الثالثاء  اليوم  اال�سكتلندي  نظريه 
مباريات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  يف 
ب��ال��ت�����س��ف��ي��ات. االأوىل  امل���ج���م���وع���ة 

ع���ل���ى معظم  امل�����ب�����اراة  وت�������س���ت���ح���وذ 
املباريات  جميع  ب��ني  م��ن  االه��ت��م��ام 
هذه  يف  ال����ي����وم  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال�7، 
كونها  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  م����ن  اجل����ول����ة 
على  الفريقني  بني  مبكرة  مواجهة 
كل  حقق  بعدما  املجموعة  ���س��دارة 
من  االأوىل  اجلولة  يف  الفوز  منهما 
االإ�سباين  املنتخب  الت�سفيات.وكان 
بقيادة مديره الفني اجلديد لوي�س 
يف  م�سريته  ا�ستهل  فوينتي  ال  دي 
3-0 على  ك��ب��ري  ب��ف��وز  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
نظريه الرنويجي، كما فاز املنتخب 
على  النتيجة  بنف�س  اال�سكتلندي 
يقت�سم  ال��ق��رب���س��ي.وب��ه��ذا،  ن��ظ��ريه 
واال�سكتلندي  االإ���س��ب��اين  املنتخبان 
������س�����دارة امل���ج���م���وع���ة ق���ب���ل امل����ب����اراة 
متثل  والتي  اليوم،  بينهما  املرتقبة 
االإ�سباين  للمنتخب  االأوىل  امل��ب��اراة 
خارج ملعبه منذ توىل دي ال فوينتي 
لوي�س  مل���واط���ن���ه  خ��ل��ف��ا  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اإن��ري��ك��ي ب��ع��د خ���روج ال��ف��ري��ق �سفر 
اليدين من دور ال�16 لكاأ�س العامل 
2022.وكان الفريقان التقيا اأي�سا 
يف الت�سفيات املوؤهلة ليورو 2012، 
ذهابا   2-3 االإ�سباين  املنتخب  وفاز 
اإ�سبانيا. يف  اإيابا  و1-3  با�سكتلندا 
باملجموعة،  ال��ث��ان��ي��ة  امل����ب����اراة  ويف 
ي�����س��ع��ى امل��ن��ت��خ��ب ال���رنوي���ج���ي اإىل 

ا�ستعادة اتزانه يف الت�سفيات عندما 
املنتخب اجلورجي  يحل �سيفا على 

يف  ك��روات��ي��ا  م��ع  تركيا  غدا.وتلتقي 
الرابعة،  باملجموعة  كثرية  مواجهة 

والتفيا  وي��ل��ز  منتخبا  يلتقي  ك��م��ا 
بنف�س املجموعة.

•• خورفكان -وام:

الثانية بح�سور  ن�سختها  للكبار يف  انطلقت بطولة جمل�س �ساحية حياوه 
ال�سيخ ماجد بن �سلطان بن �سقر القا�سمي رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي 
الثقايف،  الريا�سي  خورفكان  بنادي  املغلقة  الريا�سية  ال�سالة  يف  والقرى 
والتي ينظمها جمل�س �ساحية حياوه بالتعاون مع نادي خورفكان الريا�سي 
الثقايف و�سركة خورفكان لكرة القدم ومب�ساركة 6 فرق جتمع اأبناء مدينة 

خورفكان.
الريا�سي  خورفكان  لنادي  الريا�سية  ال�سالة  يف  البطولة  مباريات  وتقام 
الثقايف، باالإ�سافة للمالعب الع�سبية ل�سركة خورفكان لكرة القدم وت�ستمر 

مبارياتها حتى 17 رم�سان املوافق 8 من �سهر اأبريل اجلاري.
خورفكان  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النقبي  �سامل  �سعادة  االفتتاح  ح�سر 
دائرة  الكابوري مدير  �سليمان  عبداهلل  الدكتور  و�سعادة  الثقايف،  الريا�سي 
جمل�س  رئي�س  بوهندي  اأح��م��د  خالد  و�سعادة  وال��ق��رى،  ال�سواحي  ���س��وؤون 

املحلية  وم���دراء اجل��ه��ات احلكومية  م�����س��وؤويل  م��ن  وع���دد  �ساحية ح��ي��اوه، 
واالحتادية، وجمع من اجلمهور الريا�سي وامل�سجعني وحمبي الريا�سة من 

كافة الفئات واالأعمار.
من  الهدف  اإن  حياوه  �ساحية  جمل�س  رئي�س  بوهندي  خالد  �سعادة  وق��ال 
العالقات  الريا�سة ودعم  املنطقة على ممار�سة  اأبناء  ت�سجيع  البطولة هو 
الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  لالأوقات  االأمثل  واال�ستغالل  بينهم،  االجتماعية 
�ساهمت  التي  جهودهم  على  اجلهات  لكل  ال�سكر  موجها  مفيد،  ماهو  بكل 

يف اإجناح هذا احلدث .
وبداأت مناف�سات البطولة باملباراة االفتتاحية بني فريقي الريموك واليوحة 

للعقارات والتي انتهت بفوز فريق الريموك بنتيجة)0-2(.
خورفكان  رج��ال  فريق  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان  بن  ماجد  ال�سيخ  وك��رم 
لكرة قدم ال�ساالت لفوزهم ببطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لكرة 
قدم ال�ساالت بني �سوطي املباراة االفتتاحية، كما جرى تبادل الدروع بني 

جمل�س اإدارة نادي خورفكان وجمل�س �ساحية حياوه.

�ليوم.. �ملنتخب �الإ�صباين يتحدى نظريه كونتي وتوتنهام.. �لطالق �حلتمّي! 
�ال�صكتلندي يف عقر د�ره بت�صفيات يورو 2024

�نطالق بطولة جمل�س �صاحية حياوه 
للكبار بن�صختها �لثانية يف خورفكان

رونالدو يو��صل �أرقامه �لقيا�صية
•• عوا�سم-وام:

وا���س��ل جن��م ك��رة ال��ق��دم الربتغايل 
امل���خ�������س���رم ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو 
يف  ه��واي��ت��ه  مم��ار���س��ة  عاما"   38"
القيا�سية  االأرق����ام  وت��ع��زي��ز  حتقيق 
الكروية  م�سريته  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي 
�سباك  يف  جديدة،  ثنائية  بت�سجيله 
منتخب لوك�سمبورج �سمن ت�سفيات 
يورو 2024 .واأ�ساف رونالدو اإىل 
بهما  فتح  ه��دف��ني،  ال���دويل  �سجله 
ب��الده للفوز  اأم��ام منتخب  الطريق 
6-0 على م�سيفه منتخب  الكبري 
بهذه  رون��ال��دو  ليعزز  لوك�سمبورج 
قيا�سي  رق����م  م���ن  اأك�����رث  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
البداية  �سربة  عليه.ومع  ي�ستحوذ 
رونالدو  ع���زز  االأم�������س،  م���ب���اراة  يف 
الرقم القيا�سي الذي انفرد به يوم 
اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي واخل���ا����س بعدد 

املباريات الدولية التي يخو�سها اأي 
وانفراده  ب��الده  م��ع منتخب  الع��ب 

حيث  ال��ع��امل؛  الع��ب��ي  عميد  بلقب 
رفع ر�سيده اإىل 198 مباراة دولية، 

واأ���س��ب��ح ع��ل��ى ب��ع��د م��ب��ارات��ني فقط 
دولية. مباراة   200 ا�ستكمال  من 

وخ��الل امل��ب��اراة، ع��زز رون��ال��دو اأكرث 
وياأتي يف  بحوزته،  قيا�سي  رقم  من 

التاريخي  ال��ه��داف  كونه  مقدمتها 
وعلى  ال��ربت��غ��ال  م��ن منتخب  ل��ك��ل 

م�����س��ت��وى ج��م��ي��ع م��ن��ت��خ��ب��ات العامل 
122 هدفا  اإىل  حيث رفع ر�سيده 

يقرتب  وال  ب�������الده،  م��ن��ت��خ��ب  م����ع 
م�ساركاته  ت��اري��خ  يف  الع��ب  اأي  منه 
م����ع امل���ن���ت���خ���ب���ات �����س����وى االإي��������راين 
 109 بر�سيد  دائ���ي  ع��ل��ي  ال�����س��اب��ق 
اأه��داف.ك��م��ا رف��ع رون��ال��دو ر�سيده 
م��رم��ى منتخب  االأه�������داف يف  م���ن 
وهو  ه��دف��ا،   11 اإىل  لوك�سمبورج 
اأكرث املنتخبات التي اهتزت �سباكها 
ب����اأه����داف رون����ال����دو م��ت��ق��دم��ا بهذا 
وال�سويد،  ليتوانيا  منتخبي  على 
ال��ل��ذي��ن اه��ت��زت ���س��ب��اك ك��ل منهما 
رون��ال��دو. بتوقيع  �سابقة  م��رات   7

لقائمة  �سدارته  رون��ال��دو  ع��زز  كما 
لالأهداف  ت�سجيال  الالعبني  اأكرث 
االحرتافية  م�سريتهم  م���دار  على 
بر�سيد  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  االأن���دي���ة  م���ع 
هدفا، وال يقرتب منه �سوى   832
بر�سيد  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني 

هدف.  800

هو اأّول العب مولود يف اأفريقيا يدافع عن األوان منتخب جمهورية ايرلندا: 
جنح �سيدوزي اأوغبيني يف التاأقلم مع دولة احت�سنته �سغريا قبل ان ي�سبح 
و�سيفة  فرن�سا  ملواجهة  ي�ستعد  حيث  الكروي،  ال�سعيد  على  ممثليها  احد 
اوروبا  ك��اأ���س  اىل  املوؤهلة  الت�سفيات  �سمن  دبلن  يف  االث��ن��ني  ال��ع��امل  بطلة 

.2024
باكورة مبارياته  اإكزاميرن" قبل خو�سه  "اأيري�س  اوغبيني ل�سحيفة  وقال 
الدولية يف �سفوف منتخب ايرلندا يف حزيران-يونيو 2021 "اأنا مولود 
نف�سي  اأرى  وبالتايل  ايرلندا(  )جنوب  ك��ورك  يف  ن�ساأت  لكني  نيجرييا،  يف 

اأيرلندياً".
لكنه ا�سيب بال�سدمة عندما ا�ستدعاه مدرب املنتخب �ستيفان كيلي ملعرفة 
والداه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  الوطني، يف  املنتخب  لتمثيل  ك��ان م�ستعدا  اذا  ما 

يحلمان بدفاع ابنهما عن األوان منتخب نيجرييا.
ذات  اإينوغو  حمافظة  من  اجل��ن��اح،  مركز  يف  يلعب  ال��ذي  اأوغبيني  ينحدر 
نيجرييا  تركا  وال��داه  لكن  �سرق الغو�س(،  كلم  امل�سيحية )500  االغلبية 

ملمار�سة عملهما يف التمري�س يف ايرلندا.

وك�سف اجلناح البالغ 25 عاماً ل�سحيفة "اأيري�س تاميز" يف اأواخر كانون 
الثاين/يناير 2022 عن �سنواته االوىل "مل اأكن امار�س كرة القدم كثرياً، 

كنت فقط اتابع �سقيقي يلعبان على املالعب الرتابية".
"لكن عندما انتقلت اىل ايرلندا بداأت امار�س الكرة يف ال�سوارع مع  وتابع 
باأين  واأن��ا طفل  اأ�سعر  لكني مل  االنكليزية جيدة،  لغتي  تكن  اجل��ريان. مل 

منبوذ".
واو�سح "انا ممن ل�سكان كورك الذين �ساعدوين، كان من املمكن ان يجعلوا 

حياتي �سعبة لكنهم اعتربوين واحدا منهم".
التي تلعب  بداأ اوغبيني ممار�سة كرة القدم االيرلندية املحلية )غايليك( 
عمر  يف  لكن  ال�سكل.  م�ستطيل  ملعب  على  الع��ب��اً   15 م��ن  فريقني  ب��ني 
املباريات  اإح��دى  اأف�سل العب يف  اختياره  الرغم من  وعلى  ع�سرة  ال�سابعة 

لفريق  اللعب  االي��اب مف�سال  امل�ساركة يف مباراة  اللعبة، قرر عدم  يف هذه 
حتت 19 عاما لنادي كورك لريبط نف�سه نهائيا باللعبة االكرث �سعبية يف 

العامل.
مل يرتدد يف مفاحتة مدرب نادي ليمرييك لالنتقال اىل �سفوف الفريق. 
ث��الث م��رات خالل  ال�سهر  املراحل حيث اختري الع��ب  ب��داأ الالعب يحرق 
برنتفورد  الرحال يف  اأن يحط  االندية قبل  بع�س  انظار  ليلفت  واح��د  عام 
يف كانون الثاين/يناير عام 2018. مل يح�سل على فر�سة كبرية للعب يف 
بعد احدى  �سفوف فريقه اجلديد، فعر�س خدماته على مدرب روثرهام 

املباريات �سد وميبلدون.
يف  الواقع  النادي  يف   2019 عام  يلعب منذ �سيف  ال��ذي  اوغبيني  وعلق 
جنوب منطقة يورك�سري وتنقل يف ال�سنوات االخرية بني الدرجتني الثانية 

حتى  مني  ي�سخر  )امل����درب(  ي���زال  "ال  بقوله  احل��ادث��ة  تلك  على  والثالثة 
اليوم".

دافع عن  الذي  ايرلندا  اختيار متثيل جمهورية  نادما على  لي�س  اأوغبيني 
اداء الفتا يف مواجهة  فيها  ق��دم  مباراة  بينها  االن،  م��رة حتى   14 الوانها 
بتمريرة  وق��ام  هدفا  �سجل  عندما  حينها  فيفا  ت�سنيف  مت�سدرة  بلجيكا 

حا�سمة خالل تعادل فريقه 2-2.
كما دخل اوغبيني احتياطيا �سد التفيا االربعاء و�سجل هدف الفوز 2-3 

يف مباراة ودية.
راأى يف موؤمتر �سحفي ال�سبت باأنه ال ي�سعر باأي عقدة نق�س ملواجهة قائد 
بالثقة،  نتمتع  نكن  مل  "اذا  بقوله  وزمالئه  مبابي  كيليان  اجلديد  فرن�سا 
فال معنى خلو�س املباراة. لن نخو�س املباراة ونحن نهدف اىل التعادل بل 

نتطلع اىل الفوز".
وختم "انها مباراة كبرية للبالد، ن�سعر ببع�س التوتر يف البطن، لكنها ا�سارة 
 )2024 املانيا )م�ست�سيفة كاأ�س اوروب��ا  جيدة الن احللم هو الذهاب اىل 

وهذا ما نحاول حتقيقه خالل املباراة".

�أوغبيني نيجريي �الأ�صل �إيرلندي بالتبني 



    

تويف �أثناء تقطيع جثة ع�صيقته
�سهدت العا�سمة امل�سرية القاهرة، جرمية ب�سعة، حيث اأقدم �ساب 
ج�سدها  تقطيع  اأثناء  قلبية  باأزمة  تويف  لكنه  ع�سيقته،  قتل  على 

الإخفاء جرميته.
وتك�سفت حيثيات اجلرمية عندما تلقت االأجهزة االأمنية يف م�سر، 
يف  �سكنية  �سقة  داخ��ل  و�سيدة،  ل�ساب  جثتني  على  بالعثور  بالغا 
منطقة املرج يف القاهرة. وانتقل �سباط املباحث اإىل موقع البالغ، 
وتبني من خالل التحريات، ارتباط ال�ساب وال�سيدة بعالقة غري 
�سرعية، واأنه وقع بينهما خالف وهما معا يف ال�سقة مكان الواقعة. 
ال�ساب  اأن اخلالف تطور بينهما، ما دفع  اإىل  واأ�سارت التحريات، 
اإىل قتل ال�سيدة، واأثناء تقطيعه ج�سدها الإخفاء جرميته، اأ�سيب 

باأزمة قلبية وتويف يف احلال.

�صخور �لف�صاء تدخل عامل �الأزياء
“كوبرين”  �سركة  ا�ستطاعت  م��األ��وف،  غ��ري  اإب��داع��ي  ت�سميم  يف 
ابتكار  اجل��دي��دة،  واالإك�����س�����س��وارات  امل��الب�����س  لت�سميم  الفرن�سية 
حقائب يد من �سخور النيازك التي �سقطت من الف�ساء اخلارجي 

منذ اآالف ال�سنني يف مواقع خمتلفة من االأر�س.
وك�سفت �سركة “كوبرين” الأول مرة عن حقائب �سخور النيازك، 
يف وقت �سابق من هذا ال�سهر، وذلك خالل عر�س جمموعة اأزيائها 
االإلكرتوين،  موقعها  يف  الفرن�سية  ال�سركة  واأو�سحت  االأخ���رية. 
دمج  اإىل  احلقائب،  ه��ذه  جمموعة  ت�سميم  وراء  من  هدفت  اأنها 

علم االآثار يف �سناعة االأزياء.
ال�سخور  اآث���ار  ب��ني  مب��ه��ارة  يجمع  ف��ري��د  ت�سميم  “اإنه  وق��ال��ت: 

النيزكية، والت�سميم الكال�سيكي حلقائب اليد«.
اليد  حلقائب  اجلديدة  جمموعتها  “كوبرين”  �سركة  و�سممت 
اأن���واع خمتلفة  من  ي��دوي��اً  بعدد حم��دود، حيث �سنعت كل قطعة 

ل�سخور النيازك.
يف  الثقيلة،  لل�سناعات  االإيطالية  “�سيمار”  ب�سركة  وا�ستعانت 

ت�سكيل �سخور النيازك وت�سميمها على �سكل حقائب يد.

م�صرع �صيدة حتت عجالت قطار 
بالقرب من  �سودانية م�سرعها، حتت عجالت قطار  �سيدة  لقيت 

ج�سر احلرية بو�سط العا�سمة اخلرطوم.
و�سارعت ال�سرطة اإىل م�سرح احلادث الإجراء التحقيقات االأولية.

وت����داول رواد م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ال�����س��ودان، �سورا 
م�سرح  م��ن  بالقرب  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع��دد  جتمهر  و���س��ط  للحادثة 

احلادث الذي ُو�سف باملاأ�ساوي.
احلديدية  ال�سكك  لق�سبان  ال�سيدة  عبور  نتيجة  احل��ادث  ووق��ع 
التي متر عرب موقف للحافالت، حيث تتكرر مثل هذه احلوادث 

لعدم وجود حواجز مانعة.
كثري  يف  لل�سفر  كو�سيلة  القطار  املواطنني  من  عدد  اتخاذ  ورغ��م 
من االأحيان باعتباره اأكرث اأمانا من و�سائل ال�سفر االأخرى، اإال اأن 

هنالك عدد من احلوادث تقع اأثناء �سريه.
وال�سودان ميتلك 4.725 كيلومرًتا من ال�سكك احلديدية حيث 
ميتد اخلط الرئي�سي من وادي حلفا يف اأق�سى �سمال البالد اإىل 
�سنار  عرب  االأبي�س  اإىل  الغربي  اجلنوب  وم��ن  اخل��رط��وم،  مدينة 

وكو�ستي امتداداً اإىل نياال يف جنوب دارفور.

   بانوراما
زيارة �صريح �الأمنيات.. عادة عثمانية يتو�رثها �الأتر�ك يف رم�صان

يف تقليد يرجع للع�سر العثماين، يتوافد اأتراك يف االأيام االأوىل من �سهر رم�سان، حاملني يف اأيديهم زجاجات خل 
واأكيا�س اخلبز، اإىل �سريح “اأوروت�س بابا”؛ للتربك به، واأمال يف اال�ستجابة لدعواتهم بجلب الرخاء.

اأنه دروي�س فقري، يعي�س على اخلبز واخلل وال�سكر ويدمج  ُي�ساع بني االأت��راك  و”اأوروت�س بابا” “اأبو ال�سيام”، 
اإفطاره و�سحوره بوجبة من هذه االأطعمة.

ونتيجة زهده ور�ساه اكت�سب مكانته باعتباره “مقربا” من اهلل، ويقال اأي�سا اأنه كان جنديا اأثناء فتح الق�سطنطينية 
عام 1453، ياأتي باملاء للجنود يف وقت نق�س املياه؛ ولذا ا�ستهر بكلمة “االأب«.

يقع قربه يف اإ�سطنبول مبنطقة الفاحت، ويتبع حي توبكابي، و�سمي احلي با�سمه، وهناك ي�سعد الكثريون بتناول 
االإفطار على طريقته اأي املكون من اخلل واخلبز وال�سكر وكذلك الزيتون، وهم يعتقدون اأن اأمنيات الذين يفطرون 

اأول اأيام رم�سان يف ال�سريح تتحقق ، وبعد تناول االإفطار، يتلون الفاحتة على روحه.
تقول �سيدمي اأتي�س، التي تزور ال�سريح الأول مرة: “جئت مع والدتي واأبناء اإخوتي، اأح�سرت اخلل ووزعته على 
ومعنا  م�ستعدين  “جئنا  �سوير:  �سريا  حتكي  بينما  بلدنا”.  يف  ال��زل��زال  ه��ذا  مثل  يتكرر  اأال  ودع��وت  املوجودين، 
كرا�سينا، وقبل فرتة وباء فريو�س كورونا، كانت طاوالت وكرا�سي هنا، لكن اأُزيلت اأثناء تف�سي الوباء، ومل نتمكن 
من القدوم ملدة 2-3 �سنوات، وقبلها اعتدنا اأن ناأتي كل عام، ون�سع اخلل على خبزنا ونفطر هنا، فعل اأوروت�س بابا 

ال�سيء نف�سه واأ�سبح تقليًدا عند االأتراك«.
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جوقات من �لعامل �أجمع تغّني من �أجل �ل�صالم يف �أوكر�نيا 
وحدت جوقات من حول العامل اأ�سواتها االأحد للغناء من اأجل ال�سالم يف 
اأوكرانيا، مب�ساركة خ�سو�سا من ثالثمئة �سخ�س يف مدريد حيث انطلقت 

املبادرة قبل عام ُبعيد بدء الغزو الرو�سي.
العا�سمة  يف  ج��وق��ة   46 م��ن  امل��غ��ن��ون  جتمع  �سافية،  زرق���اء  �سماء  وحت��ت 
بالغناء عند  وب��داأوا  امللكة �سوفيا  املجاورة، حول متحف  وامل��دن  االإ�سبانية 

الظهر “العا�سرة �سباحا بتوقيت غرينيت�س«.
واأمريكا  اأوروب����ا  يف  خمتلفاً  م��وق��ع��اً   80 م��ن  املغنني  اآالف  اإل��ي��ه��م  وان�����س��م 
الالتينية، اإذ �سّم نحو األف مغّن اأوكراين اأ�سواتهم اإىل حناجر مغنني من 
جوقات يف االأرجنتني والربازيل وكولومبيا والدمنارك واأملانيا والربتغال 
بات�سيم”  نوبي�س  “دونا  اأغ��ن��ي��ة  اجل��وق��ة  غ��ّن��ت  م��دري��د،  ويف  وف��ن��زوي��ال. 
اأن  اأوب��را نبوكو لفريدي، قبل  من  العبيد”  و”جوقة  ال�سالم”،  “اأعطونا 
يختموا اأداءهم باأغنية “�سينغ اأن اأنثيم فور اآور بي�س” التي كتبها للمنا�سبة 

املوؤلف االأمريكي جيم بابولي�س.
هذا احلدث الذي ُنقل مبا�سرة على يوتيوب، ُنظم من جانب “كوايرز فور 
بي�س” “جوقات من اأجل ال�سالم”، وهي مبادرة ن�ساأت يف اإ�سبانيا بعد �سهر 

من بدء الغزو الرو�سي الأوكرانيا يف 24 �سباط-فرباير 2022.

»جون ويك: ت�صابر 4« يت�صدر �صباك �ل�صينما �الأمريكية
ال�سهرية  �سل�سلة احلركة  من  الرابع”،  الف�سل  “جون ويك:  فيلم  ت�سدر 
 73.5 من بطولة كيانو ريفز، �سباك التذاكر يف اأمريكا ال�سمالية حمققا 

مليون دوالر يف اأ�سبوع عر�س االأول، وفًقا ل�سركات التوزيع.
فيلم �سركة اليونز غيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل املرتدد 
ج���ون وي���ك، جت���اوز ك��ل ال��ت��وق��ع��ات وع��ط��الت ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع االفتتاحية 
منذ اإطالقه الأول مرة يف عام 2014 بفيلم  ال�سابقة للفيلم امل�سنف “اأر”. 
جون ويك حمققا 14 مليون دوالر يف عطلة نهاية االأ�سبوع االفتتاحية”، 
جديد.  جزء  كل  مع  باطراد  �ستال�سكي  ت�ساد  اأخرجها  التي  ال�سل�سلة  منت 
الثالث  30.4 مليون دوالر، وظهر اجل��زء   2017 الثاين عام  حقق اجل��زء 

”بارابيلم” عام 2019 حمققا 56.8 مليون دوالر.
وتكلف  دقيقة   49 و  �ساعتني  مل��دة  ي�ستمر  ال��ذي   ،”4 “ت�سابرت  فيلم  لكن 
يف  االآن  حتى  فيلم  اأك���رب  ه��و  دوالر،  مليون   100 ع��ن  يقل  ال  م��ا  اإن��ت��اج��ه 
موقع  على   %  95 تقييم  الفيلم  حقق  الب�سيطة.  احلركة  اأف��الم  �سل�سلة 
الذكور،  % من م�ساهديه   69 الذي جذب  الفيلم،  اأ�ساف  روتن توماتوز. 
64 مليون دوالر يف اخلارج. وهو اأكرب جناح ل�سركة اإنه اأكرب جناح ل�سركة 
اليونز غيت يف ع�سر ما بعد اجلائحة. لكن جناح فيلم “جون ويك: ت�سابرت 
4” ي�سيف بداية قوية لهوليوود يف عام 2023. بعد اأن انتع�ست مبيعات 
املا�سي،  العام  % من م�ستويات ما قبل اجلائحة   67 اإىل ح��وايل  التذاكر 

تغرمي �صريين عبد�لوهاب 
 5 ماليني جنيه ل�صالح »روتانا«

ق�����س��ت امل��ح��ك��م��ة االق��ت�����س��ادي��ة يف 
م�سر، باإلزام الفنانة �سريين عبد 
5 ماليني  ب��دف��ع م��ب��ل��غ  ال���وه���اب، 
جنيه ل�سالح �سركة روتانا لالإنتاج 
الفني، تعوي�ساً ماديا لعدم التزام 
ال����ذي مت  ال��ت��ع��اق��د  ب��ب��ن��ود  االأوىل 
االتفاق عليه بينهما يف عام 2019. 
وتقدم دفاع �سركة روتانا بحافظة 
اإىل  البنك  م��ن  حت��وي��الت  تو�سح 

�سريين عبد الوهاب.
اأقامت دعوى  وكانت �سركة روتانا 
ق�����س��ائ��ي��ة، ت��ط��ال��ب ف��ي��ه��ا ب���اإل���زام 
الفنانة �سريين عبدالوهاب، ب�سداد 
ماليني   10 ق���دره  م��ايل  تعوي�س 
ببنود  التزامها  ب�سبب عدم  جنيه؛ 
 .2019 ع����ام  مت  ال�����ذي  ال��ت��ع��اق��د 
اأن يتم تقدمي  ون�س التعاقد على 
األبومني ي�سم كل منهما عدد 10 
ت�سوير  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأغ��ن��ي��ات، 
فيديو كليب اثنني، باالإ�سافة اإىل 

اإحياء 3 حفالت غنائية.
ل�سريين  القانوين  امل�ست�سار  وكان 
ع���ب���دال���وه���اب، ح�����س��ام ل��ط��ف��ي، قد 
ب��ني موكلته  ب��وج��ود خ��الف  �سرح 
لل�سوتيات  “روتانا”  و����س���رك���ة 

واملرئيات.

»ذ� روك« يظهر مب�صهد غري 
ماألوف باللون �لزهري

دواي����ن ج��ون�����س��ون، امل��م��ث��ل ال�����س��ه��ري املعروف 
جنوم  اأ���س��ه��ر  م��ن  واح����د  روك”،  “ذا  ب��ا���س��م 
الوا�سح  وم���ن  �سعبية،  واأك���رثه���م  ه��ول��ي��وود 
الفنية  االأع���م���ال  ع��ل��ى  يقت�سر  ال  �سغفه  اأن 
الوقت مع عائلته  بق�ساء  ي�ستمتع  بل  فقط، 

واأطفاله اأي�ساً.
اإن�ستغرام،  على  جون�سون  ن�سره  فيديو  ويف 
ابنتيه،  مع  �سغري  كر�سي  على  جال�ساً  ظهر 
الغريب  املاكياج  ت�سعان  وهما  وتيانا،  جي�سا 
ب��ال��ل��ون ال��زه��ري على وج��ه��ه. وب���داًل م��ن اأن 
ي�ستمتع  جون�سون  اأن  ي��ب��دو  م��ت��وت��راً،  ي��ك��ون 

باللحظة، وي�سارك يف اللعبة مع اأطفاله.
مواقع  على  الكثريين  اإعجاب  املن�سور  ولقي 
ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي، ح��ي��ث اأث����ن����وا على 
هذه  ولي�ست  وحم���ب،  ح��ن��ون  ك���اأب  جون�سون 
له،  ���س��وراً  فيها  ين�سر  التي  االأوىل  امل��رة  هي 

وهو ي�ستمتع بالوقت مع عائلته.

حكم باالإعد�م ب�صبب »و�ت�س �آب«
حكمت حمكمة مكافحة االإره��اب يف باك�ستان، على رجل 
بالغرامة واالإعدام بعد اإدانته بن�سر حمتوى “جتديفي” 
على موقع “وات�س اآب”، وذلك مبوجب قانون جديد من 

املفرت�س اأنه يهدف ملكافحة االإرهاب.
ق�ست  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  “االإندبندنت”  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
امل��ح��ك��م��ة، ال��ت��ي ت��ق��ع يف م��دي��ن��ة ب��ي�����س��اور يف ���س��م��ال غرب 
وغرامة  باالإعدام  زي�سان”  حممد  “�سيد  على  باك�ستان 

قدرها 4300 دوالر.
�سيد حممد  املتهم  اإدان���ة  “متت  املحكمة:  اأم��ر  وج��اء يف 
عليه  وُح��ك��م  عليه،  املتحفظ  اهلل  زك��ا  �سيد  اب��ن  زي�����س��ان، 
باالإعدام بعد اإدانته«. ويظل مو�سوع “التجديف وازدراء 
باك�ستان،  يف  للجدل  ومثرية  ح�سا�سة  م�ساألة  االأديان” 
حيث �سددت الدولة قوانني التجديف ال�سارمة يف �سهر 
ك��ان��ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر ال��ع��ام اجل���اري م��ن خ��الل متديد 
�سخ�سيات  باإهانة  اأدينوا  الذين  اأولئك  لت�سمل  العقوبة 
الباك�ستانية  الوطنية  اجلمعية  ووافقت  م�سلمة.  دينية 
باالإجماع على م�سروع تعديل القانون اجلنائي، الذي مل 
يو�سع نطاق القانون فح�سب، بل زاد العقوبات والغرامات 

على املدانني مبوجبه.

�أحرقها حية.. وفاة �صابة على يد حبيبها �ل�صابق
توفيت �سابة اأُحرقت حية على طريق عام على يد �سديقها 
اأي��ام، على  ا�ستمرت خم�سة  منازعة  بعد  املتواري،  ال�سابق 
ما اأعلنت وزيرة املراأة يف البريو، اجلمعة املا�سية، منددة 
ببطء التحقيقات الرامية للقب�س عليه. وكانت كاثرين 
غومي�س البالغة 18 عاما، اأُدخلت ال�سبت املا�سي اإىل ق�سم 
 % الطوارئ يف امل�ست�سفى مع حروق تغطي اأكرث من 60 
من ج�سمها. وقالت الوزيرة نان�سي تولنتينو يف ت�سريحات 
“لقد كافحت من اأجل البقاء، لكن مع االأ�سف،  متلفزة: 
فاإن حجم االأذى اجل�سدي الذي طالها مل ي�سمح لالأطباء 
وبح�سب  بوفاتها”.  اإعالمنا  ج��رى  وق��د  حياتها،  باإنقاذ 
ال�سرطة، فاإن منّفذ اجلرمية هو فنزويلي يف �سن التا�سعة 
ر�سها  اإثر  ال�سحية حية  اأح��رق  بالفرار بعدما  ع�سرة الذ 
اأي��ار- مايو ال�سهرية يف  بالبنزين قرب �ساحة الثاين من 
اجلرمية  من  اأي��ام  قبل  ق��ررت  ال�سابة  وكانت  العا�سمة. 
اإ�سدار  تاأخر  تولنتينو  وانتقدت  باملنّفذ.  عالقتها  اإنهاء 
اأي  امل�ستبه به حتى يوم اخلمي�س،  مذكرة توقيف يف حق 
“لقد وعدتني  وق��ال��ت:  م��ن اجل��رمي��ة.  اأي���ام  بعد خم�سة 

ال�سرطة ببذل ق�سارى جهدها للقب�س عليه«.

معجزة حقيقية.. �أبطالها تو�أمان ولد� يف �ل�صهر �ل�صاد�س
يف حالة غريبة ونادرة للغاية بقي التواأمان تيني واإلغان 
ال�ساد�س  ال�سهر  ري�س على قيد احلياة رغم والدتهما يف 

من احلمل.
وبقي الطفالن 150 يوما يف العناية الطبية وتنقال بني 

عدد من امل�ست�سفيات باأج�ساد نحيلة للغاية.
وقالت االأم تري�سي اإيفيندين، 38 عاما اإن العائلة عا�ست 
حلظات ع�سيبة راقبت فيها احلالة بخوف �سديد، ولكنها 
االأطفال  اإبقاء  على  القدرة  بعد  كبري  باأمل  ت�سعر  اليوم 
على قيد احل��ي��اة. من جانبه ق��ال وال��د ال��ت��واأم��ان مارك 
ري�س: “ال ميكننا اأن ن�سكر املمر�سات واملوظفني مبا فيه 

الكفاية، لقد متكنوا من م�ساعدة اأطفالنا«.

بعد تهديدها بالقتل..
هايلي بيرب ُتبّخر نف�صها

فاجاأت هايلي بيرب عار�سة االأزياء العاملية وزوجة النجم العاملي جا�سن بيرب 
وهي  يظهرها  اخلا�سة،  �سفحتها  على  لها  فيديو  مقطع  بن�سرها  اجلمهور 

حتمل مبخرة وُتبّخر نف�سها م�ستمتعة بذلك.
على �سعيد اآخر كانت قد �سكرت هايلي بيرب، النجمة العاملية �سيلينا غوميز 
و�سط  اإل��ي��ه��ا  بالقتل  ت��ه��دي��دات  اإر���س��ال  ع��ن  بالتوقف  حمبيها  مطالبة  على 

عدائهما امل�ستمر.
“كانت االأ�سابيع القليلة املا�سية �سعبة للغاية  وكتبت بيرب يف بيان �سحفي: 
الكراهية  من  الكثري  النا�س  من  املاليني  وي�ساهد  فيها،  �سارك  من  كل  على 

حول هذا االأمر وهو اأمر �سار للغاية«.

زائرة تنظر اإىل عمل فني مل�صاهري ي�صمى  Bon Appetite  للفنان الإ�صباين كارلو�ض اأيري�ض يف اآرت بازل يف هونغ كونغ. ا ف ب 

توقيف جوناثان ميجرز 
العتد�ئه على �مر�أة 

ال�ساعد  الهوليوودي  النجم  اأوق��ف 
ن��ي��وي��ورك على  ج��ون��اث��ان ميجرز يف 
خلفية اتهامات باالعتداء على امراأة، 

على ما اأعلنت ال�سرطة .
الت�سال  ال�������س���رط���ة  وا����س���ت���ج���اب���ت 
م��ان��ه��ات��ن يف وق���ت متاأخر  ط���ارئ يف 
لها  وت��ب��نّي  االأح����د،  ال�سبت  ليل  م��ن 
االأول����ي����ة ح�سول  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م���ن 
الثالثة  يف  رج��ل  ب��ني  عائلية  م�سادة 
وال���ث���الث���ني م���ن ال��ع��م��ر وام�������راأة يف 
يف  ال�سرطة  وق��ال��ت  ال��ث��الث��ني.  �سن 
ب��ي��ان اأر���س��ل��ت��ه ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
تعر�ست  باأنها  اأبلغتها  ال�سحية  اإن 
ل����الع����ت����داء. ه�����ذه امل���������راأة ال���ت���ي مل 
اإىل  ُنقلت  املمثل،  مع  �سلتها  ُتعرف 
امل�ست�سفى م�سابة بجروح طفيفة يف 
الراأ�س والعنق، و”حالتها م�ستقرة«. 
كاري  املمثل،  با�سم  الناطقة  وقالت 
�سحيفة  ن�سرته  ب��ي��ان  يف  غ�����وردون، 
“لو�س اأجنلي�س تاميز” اإن جوناثان 
خ���ط���اأ«.  اأي  ي���رت���ك���ب  “مل  م���ي���ج���رز 
تربئته  اإىل  “نتطلع  واأ�����س����اف����ت 
وك�سف مالب�سات الق�سية«. ومل ترد 
ال�سلطات الق�سائية على طلب وكالة 
تاأكيد  على  احل�سول  بر�س  فران�س 

عّما اإذا كان املمثل ال يزال موقوفاً.

عاد�ت رم�صانية »عربية « يف �لرب�زيل.. زينة مطاعم وحلويات
الالتينية،  اأم��ريك��ا  يف  وامل�سلمون  ال��ع��رب  يحر�س 
وحتديدا يف الربازيل، على ا�ستقبال �سهر رم�سان، 

رغم تركهم الوطن العربي لعقود.
�ساعات قبل االإفطار

اأف��راد اجلالية اللبنانية يف  اأح��د  وذك��ر عماد خليل 
الربازيل ملوقع “�سكاي نيوز عربية” بع�س امل�ساهد 
والعادات التي تنت�سر بني العرب يف الربازيل �سهر 
اأم��ام حمالت احللويات،  االزدح��ام  رم�سان: يكرث 
خ�سو�سا اللبنانية وال�سورية القريبة من امل�ساجد 

اأو التابعة لها غالبا.
ي��غ��ل��ب ال��ط��اب��ع ال�����س��ام��ي ع��ل��ى م��وائ��د االإف���ط���ار يف 
املهاجرين  اأع��داد  غلبة  اإىل  بالنظر  رم�سان  �سهر 
االإ�سالمية  االأو���س��اط  بني  واللبنانيني  ال�سوريني 

يف الربازيل.
برامج  وتعترب  االإف��ط��ار،  ط��ع��ام  امل�سلمون  يتناول 
اأه���م م��ا مييز  االإف��ط��ار اجلماعية واالأ���س��ري��ة م��ن 
هذا  يف  الربازيلية  امل�سلمة  لالأ�سر  العام  ال�سلوك 

ال�سهر.
اأن ت��ك��ون برعاية  اإم���ا  ب��رام��ج االإف���ط���ار اجل��م��اع��ي 

م��وؤ���س�����س��ة خ��ريي��ة حت��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي الطعام 
املجاين للفقراء اأو الذين ي�سكنون يف مناطق بعيدة 
عن امل�ساجد ويتعذر عليهم االإفطار يف بيوتهم مع 

اأ�سرهم، واإما من حم�سنني اأغنياء.
وبخا�سة  ال��ع��رب��ي��ة  االإ���س��الم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  تهتم 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة يف اإق�����ام�����ة م���ث���ل ه������ذه االإف������ط������ارات 
ال���رم�������س���ان���ي���ة، وي���ه���ت���م ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى امل���راك���ز 
االإ�سالمية الربازيلية باإقامتها من اأجل التعريف 
باالإ�سالم، ولهذه الوجبات اأثٌر �سيا�سي اإيجابي على 
امل�سلمني يف الربازيل، حيث ُتظهرهم كتلة واحدة 
الربازيلية  واالأح����زاب  ال�سيا�سة  رج��ال  يدفع  مم��ا 
خلطب ودهم نظرا للثقل ال�سيا�سي الذي ميثلونه 

يف املجتمع.
يف  املقيم  ف��رح��ات  علي  اللبناين  ال�سحفي  وق���ال 
“ت�سبه  عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  ال���ربازي���ل 
االأج��واء الرم�سانية يف الربازيل االأج��واء يف كثري 
التفا�سيل  بع�س  با�ستثناء  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن 
تعلق  التي ال  الرم�سانية  الزينة  اأبرزها  ال�سغرية 

يف ال�سوارع«.
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