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كانو� يرتدون �أحزمة نا�سفة
مقتل 22 داع�شيًا بينهم قيادات بارزة يف الأنبار

•• بغداد-وكاالت:

اأعل جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اأم�س الأحد، عن مقتل 22 عن�صرا يف تنظيم 
داع�س يف الأنبار غرب البالد، يف عملية و�صفت باأنها �صرية.

اأول الركن عبد الوهاب ال�صاعدي،  وك�صف رئي�س جهاز مكافحة الإره��اب الفريق 
نوعية يف حمافظة  بعملية  اإره��اب��ي��ا   22 قتل  ع��ن  اأم�����س،  م��وؤمت��ر �صحفي  خ��الل 
ب��ارزة يف ع�صابات داع�س، وفق ما نقلته  القتلى قيادات  اأن من بني  الأنبار، مبينا 

وكالة الأنباء العراقية )واع(.
�صمال  بعملية نوعية يف منطقة  امل�صلحة وجه  للقوات  العام  القائد  اأن  اأو�صح  كما 
الرطبة يف الأنبار، م�صريا اإىل العملية متت على مرحلتني، ونقل القطاعات ا�صتمر 

ل�6 �صاعات مو�صحاً اأن قطاعات الإنزال اجلوي كانت مدربة.
كما اأ�صاف اأن املنطقة التي يتواجد بها الإرهابيني معقدة وي�صعب الو�صول اإليها، 

ف�صال عن اأن اأغلبهم كانوا يرتدون اأحزمة نا�صفة.
وذكر ال�صاعدي، اأن العملية كانت �صرية للغاية ومل يعرف بها �صوى خم�س قيادات 

فقط وا�صرتك بها جهاز مكافحة الإرهاب واملخابرات.
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حكومة الإمارات ت�شارك يف اجتماعات 

اللجنة الإح�شائية الدولية للأمم املتحدة

اأخبار الإمارات

بعد بيان اجلي�ص.. هل بات الطريق 

�شالكا لإنهاء الأزمة ال�شودانية؟

عربي ودويل

بنزمية يتهم دي�شامب بـ »الكذب«.. 

ويهدد بف�شح الأ�رسار

الفجر الريا�شي

كييف لو��سنطن: مازلنا يف حاجة عاجلة لأنظمة دفاع جوي

اأوكرانيا ت�شتعد لهجوم م�شاد يف باخموت رغم اخل�شائر

   

ال�شوداين: مئات اآلف 
العراقيني نزحوا ب�شبب اجلفاف

رئي�س الدولة يجري ات�شاًل هاتفيًا مع اأمري قطر اأكد خالله دعم 
الإمارات ل�شت�شافة قطر اجتماعات �شندوق النقد والبنك الدوليني 2026

عادوا  لجئ  األف   56 تركيا: 
طوعًا اإىل �شوريا بعد الزلزال

•• اأنقرة-وكاالت:

يوماً   40 يقارب  ما  م�صى  بعدما 
على ال��زل��زال امل��دّم��ر ال��ذي �صرب 
املا�صي،  ف��راي��ر  م��ن  ال�����ص��اد���س  يف 
اأكد  �صوريا،  و�صمال  تركيا  جنوب 
وزير الدفاع الرتكي خلو�صي اآكار، 
األ��ف لج��ئ �صوري يف   56 اأن نحو 

تركيا عادوا طوعا اإىل بالدهم.
واأ�صاف اأم�س الأحد يف ت�صريحات 
اأن  الأنا�صول،  اأنباء  ن�صرتها وكالة 
بعد  بالدهم  اإىل  ع��ادوا  الالجئني 

الزلزال املدّمر باإرادتهم.
كما لفت اإىل اأن الكارثة خّلفت اآلف 

القتلى وامل�صابني يف البلدين.
اأتى الإعالن الرتكي بعد اأ�صبوعني 
من انت�صار تقارير اإعالمية تركية 
تلك  اأن  اإىل  اأمل��ح��ت  ك��ان��ت  حملية، 

العودة نهائياً دائمة.
ف���ق���د ����ص���ه���د م���ع���ر ب������اب ال���ه���وى 
احل����������دودي م�����ع �����ص����وري����ا، خ���الل 
طوابري  وج��ود  املا�صية،  الأ�صابيع 
هاتاي  منطقة  من  قادمة  طويلة 

التي �صربها الزلزال.

الدويل لعام 2026..وبناء عليه 
ملفها  الإم�����ارات  دول���ة  �صت�صحب 
الج��ت��م��اع��ات.. ا�صت�صافة  لطلب 
متمنياً لالأ�صقاء يف قطر التوفيق 
وك���ل ال��ن��ج��اح يف ا���ص��ت�����ص��اف��ة هذا 

التجمع العاملي. 
ال�صمو  �صاحب  اأع��رب  جانبه  من 

متطوعون يحملون بقايا �صاروخ اأوراغان اأثناء قيامهم بتنظيف املنطقة املحيطة بعد ق�صف يف دونيت�صك  )ا ف ب(
بثته  ف���ي���دي���و  يف  ف����اغ����ر  رئ���ي�������س 
ل�صركته  ال�����ص��ح��اف��ي��ة  اخل����دم����ة 
هو مبنى  "هذا  اأم�س  "كونكورد" 
الإداري  امل��رك��ز  ال��ب��ل��دي��ة..  الإدارة 
للمدينة" م�صريا من �صطح مبنى 
هذا  ع��ل��ى  ك��دل��ي��ل  اآخ���ر  مبنى  اإىل 

التقدم.
اأ�صابيع  م���ن���ذ  ال����رو�����س  وي����ح����اول 
تطويق املدينة التي كان يبلغ عدد 

•• عوا�صم-وكاالت:

على الرغم من اخل�صائر الفادحة 
توا�صل  ال��ط��رف��ان،  تكبدها  ال��ت��ي 
ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة ال���دف���اع عن 
باخموت، بهدف ك�صب الوقت قبل 
اأن ت�صن هجوما م�صادا يف مواجهة 
ت��ق��دم ال���ق���وات ال��رو���ص��ي��ة يف هذه 
اأوكرانيا،  �صرق  يف  الواقعة  املدينة 
والتي حتاول مو�صكو منذ ال�صيف 

ال�صتيالء عليها.
ال����ق����وات الرية  ق���ائ���د  اأك�����د  ف��ق��د 
�صري�صكي،  اأولك�صندر  الأوك��ران��ي��ة، 
اأن �صن هجوم م�صاد  اأم�س الأحد، 
ب����ات ق���ري���ب���اً. وق�����ال: ي��ج��ب ك�صب 
و�صن  اح��ت��ي��اط��ي  لتجميع  ال��وق��ت 
ل��ي�����س بعيدا،  ه��ج��وم م�����ص��اد وه���و 

بح�صب ما نقلت فران�س بر�س.
اأن الأبطال احلقيقيني  كما اعتر 
اجلبهة  تقع  الذين  املدافعون  هم 

ال�صرقية على عاتقهم.
وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ذل����ك،  اأت����ى 
اأن  اأم���������س  ال�����دف�����اع الأوك�����ران�����ي�����ة 
م���ق���ات���ل���ي���ه���ا �������ص������دوا اأك���������ر من 
القتال  مناطق  يف  ه��ج��وم   100

الرئي�صية.
ي�صار اإىل اأن القوات الأوكرانية ما 

املدينة  غ���رب  ع��ل��ى  ت�صيطر  زال���ت 
اجل�صور  ه���دم���ت  اأن  ب���ع���د  ف���ق���ط 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ف������وق ال���ن���ه���ر ال�����ذي 

يعرها.
ت��ق��دم��ت جم��م��وع��ة فاغر  ف��ي��م��ا 
املا�صيني  ال��ي��وم��ني  خ���الل  معلنة 
ال�صرقية  اجلبهة  على  �صيطرتها 
ب��ال��ك��ام��ل واق���رتاب���ه���ا م���ن و�صط 
بريغوزين  يفغيني  وق��ال  املدينة. 

قبل  ن�صمة  األ���ف  �صبعني  �صكانها 
بدء النزاع، وجنحوا يف قطع طرق 

اإمداد مهمة للجنود الأوكرانيني.
وم��ع اح��ت��دام امل��ع��ارك �صرق البالد 
وخ�صو�صاً يف باخموت، اأكد رئي�س 
الأرك�����������ان الأوك�������������راين، ف���ال���ريي 
زال���وج���ن���ي، ل��ن��ظ��ريه الأم����ريك����ي، 
م��ارك ميلي، اأن ب��الده م��ازال��ت يف 

حاجة عاجلة لأنظمة دفاع جوي.

خبري بيئي يحذر من ت�شونامي 
قد يغرق مدنًا بريطانيا

•• لندن-وكاالت:

حذر اأحد اخلراء من اأن موجات مد عاتية )ت�صونامي( �صخمة قد ت�صرب 
وير�صل  ال�صاحلية  وامل��دن  البلدات  على  يق�صي  مما  وق��ت،  اأي  يف  بريطانيا 
ال�صابق  �صغل يف  الذي  ال�صري ديفيد كينغ،  اإىل مقابر مائية. وقال  املاليني 
من�صب كبري امل�صت�صارين العلميني حلكومة بريطانيا، اإن جدار املياه ميكن 

اأن يكون ناجتا عن انهيار اأر�صي �صخم يف جزر الكناري.
ووفقا له، �صيوؤدي الدمار الناجت عن ذلك اإىل اإر�صال �صخرة بحجم جزيرة 
اأمتار  ع��دة  ب��ارت��ف��اع  ت�صونامي  ���ص��رب  ح��ال  يف  الأط��ل�����ص��ي  املحيط  اإىل  م��ان 
واملدن  ال��ب��ل��دات  يف  امل��الي��ني  على  الق�صاء  �صيتم  كينغ:  واأك��م��ل  بريطانيا. 
و�صول  مع  واإك�صرت،  وبورت�صموث  وبورمناوث  و�صاوثامبتون  برايتون  مثل 

الفي�صانات اإىل لندن، خالل حديثه مع اإذاعة ماي لندن.
واأ�صار اإىل اأن بعد النهيار الأر�صي يف جزر الكناري، �صي�صتغرق و�صول املوجة 

اإىل بريطانيا 6 �صاعات تقريبا.
وقال خبري البيئة اإن 6 �صاعات لن تكون كافية لل�صكان للهروب، حيث �صيتجه 
اجلميع نحو �صياراتهم للخروج، مما �صيوؤدي لنغالق الطرق، و�صينتج عن 

موت الكثريين داخل �صياراتهم، وفقا له.
و�صبه ال�صري كينغ ما حدث يف عا�صمة الرتغال ل�صبونة، عام 1755، عندما 
9 على  زل��زال بقوة  اأمتار، تلت �صربة   10 ارتفاعها  املدينة مبوجة  �صربت 
مقيا�س ريخرت. ت�صونامي ل�صبونة القدمي اأدى اإىل مقتل 100 األف �صخ�س 

وقتها.
وقال اخلبري اإن ال�صربة قد تاأتي بعد 10 اآلف عام، ولكنها قد تاأتي غدا، يف 

اإ�صارة اإىل �صعوبة توقع موعد الت�صونامي.

ال�������ش���ني ت���ع���ني وزي����ر 
دف����اع م��ع��اق��ب��ًا اأم��ريك��ي��ًا

•• بكني-وكاالت:

اأ�صحى اجلرال يل �صانغفو، وزير 
الدفاع اجلديد يف ال�صني، بح�صب 
م��ا اأك���د امل��وؤمت��ر ال��وط��ن��ي ال�صيني 
اإىل  وان�����ص��م )يل(  اأم�������س.  ���ص��ب��اح 
اللجنة الع�صكرية املركزية يف نف�س 
اجلل�صة التي عقدها الرملان، اأم�س 
لي�صبح اأول ع�صكري يف تلك اللجنة 
ال�صرتاتيجي  ال���دع���م  ق����وة  م���ن 
باجلي�س، التي اأن�صئت عام 2015 
الف�صاء  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  لإع��������ادة 

واحلرب الإلكرتونية.
اأن الوزير اجلديد الذي يعتر  اإل 
التي  املخ�صرمة  الوجوه  اأب��رز  من 
عملت على حتديث جي�س التحرير 
ال�صعبي، مدرج على قائمة العقوبات 

الأمريكية،منذ العام 2018.
اإذ فر�صت اإدارة الرئي�س الأمريكي 
ال�����ص��اب��ق ت��رم��ب ع��ق��وب��ات ع��ل��ى يل 
رو�صية،  اأ�صلحة  �صراء  بعد  حينها، 
مب���ا يف ذل����ك ط���ائ���رة م��ق��ات��ل��ة من 
�صواريخ  ون���ظ���ام   Su-35 ط����راز 

.S-400 اأر�س-جو من طراز

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأج������رى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ات�صاًل  اأم�س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
هاتفياً مع اأخيه ..�صاحب ال�صمو 
اآل ثاين  ال�����ص��ي��خ مت��ي��م ب��ن ح��م��د 
اأمري دولة قطر ال�صقيقة. وبحث 
���ص��م��وه و���ص��م��و اأم����ري ق��ط��ر خالل 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  الت�������ص���ال.. 
وم�صارات تعزيز التعاون امل�صرتك 
وتو�صيع اآفاقه يف خمتلف املجالت 
املتبادلة  امل�����ص��ال��ح  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
للبلدين وحتقق تطلعات �صعبيهما 
ال�صقيقني اإىل التنمية والزدهار. 
اأمري  اأخ��ي��ه  ت��ب��ادل �صموه م��ع  كما 
دولة قطر .. وجهات النظر ب�صاأن 
واملو�صوعات  الق�صايا  م��ن  ع���دد 
الإق����ل����ي����م����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة حمل 

الهتمام امل�صرتك. 
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اآل نهيان لأخيه �صاحب  زاي��د  بن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ مت��ي��م ب���ن حمد 
اآل ث���اين .. دع���م دول���ة الإم�����ارات 
ا�صت�صافة  يف  ق���ط���ر  ل��ل�����ص��ق��ي��ق��ة 
ل�صندوق  ال�صنوية  الج��ت��م��اع��ات 
البنك  وجمموعة  ال���دويل  النقد 
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اأمري دولة قطر عن �صكره لأخيه 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
وخ���ال�������س ت���ق���دي���ره مل���وق���ف دول���ة 
الإم���������ارات الأخ�������وي جت����اه دول���ة 
ل�صت�صافة  تر�صحها  ودع��م  قطر، 
النقد  �����ص����ن����دوق  اإج�����ت�����م�����اع�����ات 

الدويل. 

توقعات �أن يح�سر قمة جمموعة �لع�سرين يف �سبتمرب بالهند 
هل يجل�س بوتني على طاولة 

واحدة مع قادة الغرب؟
•• مو�صكو-وكاالت:

الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني قد يكون على طاولة واحدة، مع قادة 
الغرب، للمرة الأوىل منذ اندلع احلرب يف اأوكرانيا.

من  اإن��ه  الرو�صي،  الرئي�س  اأع��م��ال  ج��دول  على  مطلعون  اأ�صخا�س  ق��ال 
املتوقع اأن يح�صر فالدميري بوتني قمة جمموعة الع�صرين يف �صبتمر يف 

الهند، بعد المتناع عن احل�صور يف الجتماعني ال�صنويني املا�صيني.
بوتني،  اأعمال  بجدول  دراي��ة  على  اأ�صخا�س  نقال عن  بلومرغ  واأف��ادت 
اأن الكرملني يقوم بتو�صيح جدول بوتني يف نف�س الوقت تقريبا، حتى 

يتمكن من ال�صفر حل�صور القمة يف نيودلهي.
يف الوقت احلايل، يخطط الكرملني له للم�صاركة يف القمة على الرغم 
من عدم اتخاذ قرار نهائي، كما قال امل�صدر، الذي حتدث �صريطة عدم 

الك�صف عن هويته ملناق�صة اخلطط التي مل يتم الإعالن عنها بعد.
وحّول امل�صوؤولون الرو�س هذا الأ�صبوع مواعيد انعقاد املنتدى القت�صادي 
ال�صنوي يف فالديفو�صتوك، الذي كان قد مت حتديده ع�صية قمة الع�صرين 
يف 9 و10 �صبتمر، اإىل اأ�صبوع بعد ذلك، ملنح بوتني مزيدا من املرونة 

حل�صور القمة العاملية.
ووافق  الع�صرين  جمموعة  قمة  حل�صور  ر�صميا  ب��وت��ني  الهند  ودع���ت 
الوليات  م��ن  �صغوط  و�صط  املا�صي،  ال��ع��ام  لكن  ذل��ك.  على  الكرملني 
حل�صور  خططه  ع��ن  ب��وت��ني  تخلى  احل���رب،  ب�����ص��اأن  وحلفائها  امل��ت��ح��دة 
الجتماع يف اإندوني�صيا واأر�صل وزير اخلارجية �صريغي لفروف مكانه. 
كان  عندما  ع��ام  قبل  روم��ا  يف  الع�صرين  جمموعة  اجتماع  تخطى  كما 

يخطط حلرب اأوكرانيا.
يف  املجموعة.  يف  عزلة  اأق��ل  نف�صه  الكرملني  وج��د  نوفمر،  منذ  لكن 
اجتماع وزراء خارجية جمموعة الع�صرين يف نيودلهي يف اأوائل مار�س، 
حيث رف�صت رو�صيا وال�صني ال�صياغة اخلا�صة باحلرب التي مت التفاق 

عليها يف قمة القادة يف اإندوني�صيا قبل اأقل من 6 اأ�صهر.

التاريخ  بن�س:  م��اي��ك 
���ش��ي��ح��ا���ش��ب ت���رام���ب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�صرح نائب الرئي�س الأمريكي 
ال�صابق مايك بن�س اأن التاريخ 
ال�صابق  الرئي�س  �صيحا�صب 
دوره يف  ترامب على  دون��ال��د 
مبنى  ع��ل��ى   2021 ه��ج��وم 
)الكابيتول(،  ال��ك��ون��غ��ر���س 
ك���م���ا ن��ق��ل��ت و����ص���ائ���ل اإع�����الم 

اأمريكية.
الت�صريحات  ه��ذه  و���ص��ت��وؤدي 
تعميق  اإىل  الأرج���������ح  ع���ل���ى 
املر�صحني  ب�����ني  اخل���������الف 
ال�صابقني منذ اأن رف�س بن�س 
ترامب  ج��ه��ود  يف  امل�����ص��ارك��ة 
انتخابات  ن���ت���ائ���ج  لإل�����غ�����اء 
ال�صلطة. 2020 والبقاء يف 
األقاها  كلمة  يف  بن�س  وق���ال 
وا�صنطن  يف  ع�����ص��اء  ح��ف��ل  يف 
�صنويا  ���ص��ح��اف��ي��ون  ي��ق��ي��م��ه 
ال�صيا�صيني  ك����ب����ار  ل���ل���ق���اء 
كان  ت����رام����ب  ال���رئ���ي�������س  اإن 

خمطئا.
ونقلت و�صائل اإعالم عن بن�س 
قوله: ل اأملك احلق يف قلب 
اأن  على  م�صددا  النتخابات، 
املتهورة  ت��رام��ب  ت�صريحات 
�صخ�س  وكل  عائلتي  عر�صت 
يف الكابيتول للخطر يف ذلك 
ال���ي���وم. واأ�����ص����اف اأع�����رف اأن 

التاريخ �صيحا�صب ترامب.

•• بغداد-وكاالت:

رئي�س  ح��ذر  العراقية،  املناطق  بع�س  يف  اجل��ف��اف  اأزم���ة  تفاقم  ظ��ل  يف 
ال��وزراء العراقي، حممد �صياع ال�صوداين، من النفراد بالتحكم مبياه 
الأنهار يف دول املنبع، لأنه يزيد من ه�صا�صة الدول يف مواجهة تاأثريات 

التغريات املناخية.
واأ�صاف يف كلمة األقاها، الأحد، خالل افتتاح موؤمتر للمناخ ت�صت�صيفه 
ماليني  �صبعة  م��ن  اأك��ر  اأن  والث��ن��ني،  الأح���د  يومي  الب�صرة،  مدينة 
م��واط��ن ع��راق��ي ع��ان��ت م��ن��اط��ق��ه��م اجل���ف���اف، ون���زح���وا مب��ئ��ات الآلف 
الزراعِة وال�صيد. كما �صدد على  املعتمدة على  �صبل عي�صهم  لفقدانهم 
و�ُصّح  درج��ات احل��رارة،  »بارتفاع معدلت  املتمثلة  املناخية  التغريات  اأن 
امل�صاحات اخل�صراء،  الغبارية، مع نق�صان  العوا�صف  الأمطار، وازدي��اد 

هددت الأمن الغذائي وال�صحي والبيئي والأمن املجتمعي«.
اإىل ذلك، اأكد اأن حكومته �صتدعو ملوؤمتر اإقليمي قريبا لتعزيز التعاون 
يف  الإقليم  دول  ب��ني  وال��رام��ج  اخل���رات  وت��ب��ادل  امل�صرتك،  والتن�صيق 

مواجهة التاأثريات املناخية.
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة العليا جلائزة التحبري للقراآن الكرمي وعلومه تنظم جل�شة حوارية حول ال�شتدامة

•• اأبوظبي-وام:

للقراآن  ال��ت��ح��ب��ري  جل��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا  اللجن����ة  تنظ�����م 
الكرمي وعل����ومه جل������صة حواري�����ة يف اأب������وظبي بع�����د 
روؤي��ة وطنية و�صرورة  “ال�صتدامة  غ���د حتت عنوان 

�صرعية«.
بّيه  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  اجلل�صة  يف  وي�صارك 
و�صعادة  ال�صرعي،  لالإفتاء  الإم����ارات  جمل�س  رئي�س 
مركز  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
الإمارات للدرا�صات والبحوث الإ�صرتاتيجية، و�صعادة 
جامعة  عام  مدير  الظاهري  مبارك  خليفة  الدكتور 

الدكتور  و�صعادة  الإن�صانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد 
عمر حبتور الدرعي، مدير جمل�س الإمارات لالإفتاء 
الكرمي  للقراآن  التحبري  ج��ائ��زة  ع��ام  اأم��ني  ال�صرعي 
وع��ل��وم��ه، و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د اإب��راه��ي��م �صبيعان 
الطنيجي املدير العام ورئي�س اللجنة العليا للجائزة.

من  واهميته  ال�صتدامة  مو�صوع  اجلل�صة  وتتناول 
ال�صرعية والوطنية واملجتمعية والأكادميية  الناحية 

ويدير اجلل�صة الإعالمي اأحمد اليماحي.
عن  اجلل�صة  هام�س  على  الإع����الن  املنتظر  م��ن  كما 
للقراآن  التحبري  جل��ائ��زة  التا�صعة  ال���دورة  تفا�صيل 

الكرمي وعلومه “دورة عام ال�صتدامة«.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
موري�شيو�س بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة 
ا�صتقالل  ذكرى  مبنا�صبة  موري�صيو�س،  جمهورية  رئي�س  روبون  بريثفرياجي�صينج  فخامة  اإىل 

بالده.
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  بعث �صاحب  كما 
بريثفرياجي�صينج  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
روبون. وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل 

برافيند كومار جوجناوث رئي�س وزراء جمهورية موري�صيو�س.

حكومة الإمارات ت�شارك يف اجتماعات اللجنة الإح�شائية الدولية لالأمم املتحدة

•• نيويورك -وام:

�صارك وفد حكومة دولة الإمارات 
لالأجهزة  املمثل  املتحدة  العربية 
الجتماعات  ..يف  الإح�������ص���ائ���ي���ة 
الإح�صائية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�������ص���ن���وي���ة 
دورتها  يف  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
عقدت  التي  واخلم�صني،  الرابعة 
الدولية  املنظمة  مقر  يف  م��وؤخ��راً 

بنيويورك .
وتعد هذه الجتماعات اأكر جتمع 
وعلوم  الإح�������ص���اء  خل����راء  دويل 
وي�صارك  ال����ع����امل،  يف  ال���ب���ي���ان���ات 
ف��ي��ه��ا روؤ�����ص����اء وم�������دراء الأج���ه���زة 
من  البيانات  ومراكز  الإح�صائية 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
وم�صت�صارين  وخ���راء  اأك��ادمي��ي��ني 
واملنظمات  الأمم���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ات  يف 
البنك  ���ص��م��ن��ه��ا  وم����ن  ال���دول���ي���ة، 
الدويل،  النقد  و�صندوق  ال��دويل، 
للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
“يون�صكو”،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
العمل الدولية، وغريها  ومنظمة 
املخت�صة  ال���دول���ي���ة  اجل���ه���ات  م���ن 

بالبيانات.
و�صم وف��د دول��ة الإم���ارات قيادات 
للتناف�صية  الحت����������ادي  امل����رك����ز 
الإح�صاء  وم���راك���ز  والإح�������ص���اء، 
ال��وط��ن��ي��ة )م���رك���ز الإح�������ص���اء – 
لالإح�صاء،  دب��ي  ومركز  اأبوظبي، 
والتنمية  الإح�����������ص�����اء  ودائ����������رة 
وهيئة  ب���ال�������ص���ارق���ة(،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الوفد  و�����ص����ارك  ال���رق���م���ي���ة،  دب����ي 
يف ج��ل�����ص��ات الج��ت��م��اع��ات وور����س 
ال��ت��ي �صهدت  امل�����ص��اح��ب��ة،  ال��ع��م��ل 
متخ�ص�صة  وج��ل�����ص��ات  ف��ع��ال��ي��ات 
ت���ن���اول���ت م�����ص��ت��ق��ب��ل الإح�������ص���اءات 
الرامج  وت��ن�����ص��ي��ق  الق��ت�����ص��ادي��ة، 

اأف�صل  غ�����ٍد  اأج������ل  م����ن  ال���ف���ّع���ال���ة 
للب�صرية.

جتربة  اأه��ل��ي  ح��ن��ان  وا�صتعر�صت 
دولة الإمارات يف ا�صت�صافة املن�صة 
الإقليمية لالأمم املتحدة للبيانات 
ت��غ��ط��ي منطقة  ال��ت��ي  ال�����ص��خ��م��ة، 
اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
الإم����ارات  يف  املن�صة  تعتر  حيث 
اإقليمية  اأرب��ع من�صات  واح��دة من 
ال���ع���امل يف ك���ٍل م���ن ال�صني  ح���ول 

والرازيل ورواندا.
ال�صراكات  م��ن  ع��دد  اإىل  واأ���ص��ارت 
عقدتها  ال���ت���ي  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإم����ارات يف جمال  دول���ة  حكومة 
مع  بالتعاون  ال�صخمة  البيانات 
القطاع اخلا�س، �صواًء مع �صركات 
عاملية كرى مثل “ميتا” و “ڤيزا 
وطنية  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأو  العاملية” 
رائدة ذات المتداد الإقليمي مثل 

�صركة “ماجد الفطيم«.
املنتدى  اإىل  اأهلي  وتطرقت حنان 
العاملي للبيانات الذي نظمه املركز 
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت���ادي 
العاملية  ال���ق���م���ة  اأع�����م�����ال  ���ص��م��ن 
يف  دب����ي  يف   2023 ل��ل��ح��ك��وم��ات 
امل��ا���ص��ي، وال����ذي ح�صره  ف��راي��ر 
قادة حكوميون ووزراء وم�صوؤولون 
القطاع  م��ن  وتنفيذيون  اأمم��ي��ون 
بحثوا  والأك��������ادمي��������ي،  اخل����ا�����س 
البيانات  م�صتقبل  ت�صريع  �صبل 
لتحقيق م�صتقبل اأف�صل لالأجيال 

القادمة«.
اأ�صاد  امل��ل��ت��ق��ى،  اأم������ام  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
القدرات  اإدارة  رئي�س  بيكر  رال��ف 
املتحدة،  الأمم  يف  الإح�����ص��ائ��ي��ة 
ع�������ص���و ف����ري����ق ع���م���ل ال����ك����ف����اءات 
التدريبية وتنمية القدرات ب�صعبة 
ال�صخمة  والبيانات  الإح�����ص��اءات 

التجارة  واإح�����ص��اءات  الإح�صائية 
الأ�صعار  واإح�������ص���اءات  ال���دول���ي���ة، 
وبرنامج  ال��ق��وم��ي��ة،  واحل�����ص��اب��ات 
والإح�صاءات  ال��دول��ي��ة،  امل��ق��ارن��ات 
الدميوغرافية واإح�صاءات التنمية 
والبيانات  وال�����ص��ح��ي��ة،  ال��ب�����ص��ري��ة 
املفتوحة،  وال��ب��ي��ان��ات  ال�����ص��خ��م��ة، 
واأحدث منهجيات وا�صرتاتيجيات 
ن�صر  وتقنيات  الإح�صائي،  العمل 
اإىل  اإ�صافة  الإح�صائية،  البيانات 
اأهمية البيانات واملوؤ�صرات املتعلقة 
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  بخطة 

.2030
من�صور  ح���ن���ان  ����ص���ع���ادة  واأك��������دت 
اأه����ل����ي م���دي���ر امل����رك����ز الحت������ادي 
للتناف�صية والإح�صاء، رئي�س وفد 
دولة  اأن  ل��ه��ا،  ك��ل��م��ة  يف  ال����دول����ة، 
امل�صاركة  ع��ل��ى  الإم�����ارات حت��ر���س 
للجنة  ال�صنوية  الج��ت��م��اع��ات  يف 
الإح�صائية التابعة لالأمم املتحدة، 
التجمعات  اأك�����ر  م���ن  ت��ع��د  ال���ت���ي 
ال��دول��ي��ة خل���راء الإح�����ص��اء حول 
ال��ع��امل، وذل��ك يف اإط���ار توجيهات 
العمل  ب��ت��ع��زي��ز  ال����دول����ة  ق����ي����ادة 
املنظمات  م���ع  امل�����ص��رتك  ال�����دويل 
يف  الدوليني  وال�صركاء  الأمم��ي��ة، 
البيانات،  وعلوم  الإح�صاء  جم��ال 
الدولية  ت�صافر اجلهود  و�صرورة 
ال�صخمة،  ال���ب���ي���ان���ات  ل��ت�����ص��خ��ري 
و�صياغة  امل���ج���ت���م���ع���ات  خل����دم����ة 
ال�صيا�صات  ل���ت���ع���زي���ز  امل������ب������ادرات 
احل���ك���وم���ي���ة، وع����ق����د امل����زي����د من 
القطاعني  بني  املبتكرة  ال�صراكات 
لتحقيق  واخل�����ا������س  احل���ك���وم���ي 
الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة للدول  الأه����داف 
املجتمعات،  ح��ي��اة  ج����ودة  ل��ت��ع��زي��ز 
عاملي  كمجتمع  ال��ع��م��ل  و����ص���رورة 
لتوحيد اجلهود وت�صميم احللول 

التي  باجلهود  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف 
ت�صب يف �صالح املن�صات القليمية 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وقال 
بيكر: “بالنظر اإىل قطاع البيانات 
هناك  اأن  ن�����رى  ال�����ع�����امل،  ح�����ول 
جديدة  وحتديات  عديدة  خيارات 
ن����اجت����ة ع����ن م���ف���ه���وم الإح�������ص���اء 
ال��ت��ق��ل��ي��دي، وال��ت��ي مي��ك��ن التغلب 
اأفكار  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ���الل 
ت�صاهم  مبتكرة  وتوجهات  مبدعة 

يف حتقيق مكانه اأف�صل للدول«.
التي  ب����اجل����ه����ود  ب���ي���ك���ر  واأ�������ص������اد 
بذلتها دول��ة الإم���ارات من خالل 
الإقليمية  للمن�صة  ا�صت�صافتها 
للبيانات ال�صخمة لالأمم املتحدة، 
ودورها الفعال يف تقدمي البيانات 
يف  املن�صة  مل�صتخدمي  واخل��دم��ات 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

اأفريقيا.
واأكّد �صعادة اأحمد حممود فكري، 
م���دي���ر ع�����ام م���رك���ز الإح���������ص����اء - 
يف  امل�صاركة  اأهمية  على  اأبوظبي، 
واملوؤمترات  الدولية  الجتماعات 
ال��ت��ي ت�صّب  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����ن����دوات 
امل������راك������ز  اأع���������م���������ال  ج������وه������ر  يف 
الإح�������ص���ائ���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة وق�����ال: 
يف  كبري  دور  الجتماعات  “لهذه 
اأح���دث م��ا تو�صلت  الط���الع على 
اإليه املعايري الإح�صائية الدولية، 
امل�صاركة  ال��دول  لوفود  تتيح  وهي 
ف���ر����س ال���ل���ق���اء وال���ت���وا����ص���ل مع 
وال�صتفادة  واملخت�صني،  اخل��راء 
من التجارب واملمار�صات الناجحة 
وت�������ب�������ادل اخل�����������رات وامل����ع����رف����ة 
بالإ�صافة اإىل الطالع على اأف�صل 
امل���م���ار����ص���ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���الت 
الإح�صائية  ال�����ق�����درات  ت���ط���وي���ر 
وع���ل���وم ال��ب��ي��ان��ات، وذل����ك يف ظلِّ 

واهتمام  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  ت��ن��ام��ي 
بال�صتثمار يف  واحلكومات  ال��دول 
لها من  ملا  والإح�����ص��اءات  البيانات 
�صيا�صات  دع��م  على  وا���ص��ح  ت��اأث��ري 
التطوير وتعزيز مبادرات التنمية 

امل�صتدامة«.
وحول اأهمية هذه الجتماعات قال 
م�صاعد  نا�صر،  اآل  يون�س  �صعادة 
الرقمية،  ل���دب���ي  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
بيانات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الح�صائية  اللجنة  “وفرت  دب��ي: 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة وم���ا راف��ق��ه��ا من 
م�صاحة  واج���ت���م���اع���ات  ف��ع��ال��ي��ات 
والإح�صاء  ال��ب��ي��ان��ات  ول���ق���ادة  ل��ن��ا 
لالطالع  ال����ع����امل  ح�����ول  وامل�������دن 
البيانات،  جت����رب����ة  ُن�������ص���ج  ع���ل���ى 
وال���ت���ع���ّرف ع��ل��ى ن���ق���اط ال���ق���وة يف 
مبا  التطوير  وف��ر���س  توظيفها، 
ال�صرتاتيجية  والأهمية  يتنا�صب 
ك���دع���ام���ة لتخاذ  ل��ه��ا  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
الوقت  ويف  وال��ت��خ��ط��ي��ط،  ال���ق���رار 
من  مل�صناه  م��ا  ال�����ص��در  يثلج  ذات���ه 
تقّدم جتربتنا يف الإمارات مبجال 
املجتمع  يف  ال���ب���ي���ان���ات  ت���وظ���ي���ف 
وال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي م���ق���ارن���ة مع 
املجال.  يف  ال���ع���امل  دول  ����ص���دارة 
وك���ان���ت ف��ر���ص��ة ل��ن��ا ك���وف���د دول���ة 
الإم�������ارات اأي�������ص���اً ل���الط���الع على 
اأحدث ما تو�صل له العلم وُتطبقه 
بالإ�صافة  امل��ج��ال،  يف  احل��ك��وم��ات 
لعر�س جتاربنا اأمام �صّناع القرار 

الإح�صائية  اللجنة  اجتماعات  يف 
ن���ي���وي���ورك،  امل���ت���ح���دة يف  ل������الأمم 
الثنائية،  العديد من الجتماعات 
حيث التقى حيدر فريحات مدير 
الأمم  جل��ن��ة  يف  الإح�����ص��اء  �صعبة 
والجتماعية  القت�صادية  املتحدة 
ملناق�صة  اآ���ص��ي��ا )الإ����ص���ك���وا(،  ل��غ��رب 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م���ع الإ����ص���ك���وا يف 
وعلوم  الإح�����ص��ائ��ي  العمل  جم��ال 

البيانات.
يف  م�صوؤولني  الدولة  وفد  والتقى 
�صندوق النقد الدويل، يف اجتماع 
اح���ت�������ص���اب بع�س  ���ص��ب��ل  مل��ن��اق�����ص��ة 
بالقت�صاد  اخل���ا����ص���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
القومية،  واحل�����ص��اب��ات  وال��ب��ي��ئ��ة، 
النقد  ���ص��ن��دوق  حتليل  وم��ع��اي��ري 
بدولة  اخلا�صة  للبيانات  ال��دويل 

الإمارات.
كما التقى وفد الإمارات م�صوؤولني 
ال���دويل لالت�صالت  م��ن الحت���اد 
�صمَّ ال�صيدة اإ�صبريانزا ماغبانتاي، 
ك��ب��رية الإح�����ص��ائ��ي��ني يف الحت���اد، 
وال�صيدة اأور�صول وينهوفن ممثلة 
الحت��اد ال��دويل لالت�صالت لدى 
الأمم املتحدة، يف نيويورك، حيث 
ت����ب����ادل ال���ط���رف���ان ت��و���ص��ي��ع اأط����ر 
الإح�صائية  اجلهات  بني  التعاون 
ال��ر���ص��م��ي��ة يف ال����دول����ة، والحت����اد 

الدويل لالت�صالت.
اجتماعات  ال����ل����ق����اءات  و���ص��م��ل��ت 
ثنائية مع كل من وكالة الإح�صاء 

ال��ع��امل��ي��ني، وك��ذل��ك ك��ّن��ا ج���زءاً من 
�صي�صهم  ال�����ذي  ال������دويل  احل������وار 
عاملياً  ال��ب��ي��ان��ات  توظيف  �صكل  يف 

لنحقق �صعار .
وق����ال ���ص��ع��ادة ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
ح��م��ي��د ال��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����س دائ����رة 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ص���اء 
دائ�����رة  يف  “ن�صعى  ب���ال�������ص���ارق���ة: 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ص���اء 
بال�صارقة لتوفري بيانات اإح�صائية 
ع��امل��ي��ة يعتمد  دق��ي��ق��ة ومب��ع��اي��ري 
اتخاذ  يف  ال����ق����رار  ����ص���ّن���اع  ع��ل��ي��ه��ا 
رفاهية  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ال�����ق�����رارات 
و�صعادة جمتمع الإمارة، ومن هنا 
الدائرة  م�����ص��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  تتجلى 
وامل�������وؤمت�������رات  الج����ت����م����اع����ات  يف 
العمل  بتطوير  ة  املخت�صّ الدولية 
الإح�صائي وعلوم البيانات، بهدف 
دعم منظومة العمل الإح�صائي يف 
الدولة، ومتابعة اأحدث التو�صيات 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل ور�����س العمل 
تعر�س  التي  اجلانبية  واجلل�صات 
جتاربها  امل�����ص��ارك��ة  ال�����دول  ف��ي��ه��ا 
تطبيق  من  ميّكن  مما  الناجحة، 
القطاع  ه��ذا  يف  املمار�صات  اأف�صل 
احليوي وال�صتفادة من املنهجيات 
التنمية  ب�����رام�����ج  ت����دع����م  ال����ت����ي 
ملواطني  امل�������ص���ت���دام���ة  ال�������ص���ام���ل���ة 

الإمارة واملقيمني فيها«.
دولة  وف��د  عقد  مت�صل،  �صياق  يف 
م�صاركته  ه��ام�����س  ع��ل��ى  الإم�����ارات 

اأوزب��ك�����ص��ت��ان. ومع  يف ج��م��ه��وري��ة 
ال�صيا�صات  تخطيط  مكتب  مدير 
ال�صوؤون  وزارة  يف  الإح�����ص��ائ��ي��ة، 
اليابان،  يف  والت�صالت  الداخلية 
م�صاريع  ح��ول  احل��دي��ث  دار  حيث 
الإح�صائية  واجل���ه���ود  ال��ب��ي��ان��ات 

املبذولة و�صبل التعاون امل�صرتك.
اللجنة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
التي  املتحدة  ل��الأمم  الإح�صائية 
تعد   ،1947 ال���ع���ام  يف  ت��اأ���ص�����ص��ت 
اإح�������ص���ائ���ي دويل،  م���رج���ع  اأع����ل����ى 
وتوحيد  ت���ط���وي���ر  اإىل  وت����ه����دف 
الدولية،  الإح�����ص��ائ��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
وتعزيز التعاون ال��دويل يف جمال 
اللجنة  وت�������ص���م  الإح�����������ص�����اءات، 
املتحدة  ل��������الأمم  الإح���������ص����ائ����ي����ة 
ممثلني ع��ن ال����دول الأع�����ص��اء يف 
اخلراء  ك��ب��ار  م��ن  املتحدة  الأمم 
بعلوم  واملخت�صني  الإح�صائيني، 
عدد  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال���ب���ي���ان���ات، 
والإقليمية  الدولية  اجلهات  من 

واملنظمات ذات ال�صلة بالبيانات،
اجتماعاتها  يف  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ب��ح��ث 
املتعلقة  الق�صايا  ك��اف��ة  ال�صنوية 
ب���ت���ط���وي���ر ن����ظ����ام الإح�����������ص�����اءات 
ال���ر����ص���م���ي���ة ال�����ع�����امل�����ي، وت�������ص���در 
وتطوير  ل��ت��ح�����ص��ني  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
اإىل  بالإ�صافة  الح�صائي،  العمل 
اعتماد املنهجيات والأدلة واملعايري 
الدولية  الإح�صائية  والت�صنيفات 

اجلديدة.

الأعلى لالأمومة والطفولة يكرم اأع�شاء الربملان الإماراتي للطفل املنتهية ع�شويتهم
•• اأبوظبي-وام:

لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م 
وال���ط���ف���ول���ة ح���ف���اًل ل��ت��ك��رمي 40 
ع���������ص����واً م����ن اأع���������ص����اء ال����رمل����ان 
مبنا�صبة  ل��ل��ط��ف��ل  الإم�������ارات�������ي 
التي  ع�����ص��وي��ت��ه��م  ف�����رتة  ان���ت���ه���اء 
ا�صتمرت ملدة عامني. وقام بتكرمي 
اأقيم  ال����ذي  الأع�����ص��اء يف احل��ف��ل 
الرمي  �صعادة  اأبوظبي  اإرث  بفندق 
ب��ن��ت ع���ب���داهلل ال��ف��ال���ص��ي الأم����ني 
لالأمومة  الأع��ل��ى  للمجل�س  العام 
والطفولة و�صعادة مرمي بن ثنية 
ع�صوة املجل�س الوطني الحتادي، 
م���ن جائزة  م�����ص��وؤول��ني  ب��ح�����ص��ور 

اأبوظبي واأولياء الأمور.
ويهدف الرملان الإماراتي للطفل 

ال���وط���ن و�صون  م��ك��ت�����ص��ب��ات  ع��ل��ى 
مقدراته وحتقيق تطلعات القيادة 

الر�صيدة.
الهاملي  عمر  بنت  م��رمي  ورحبت 
الرملان  وع�����ص��و  احل��ف��ل  ع��ري��ف��ة 
باحل�صور،  ل��ل��ط��ف��ل  الإم�����ارات�����ي 
وق����دم����ت ن���ي���اب���ًة ع����ن الأع�������ص���اء 
ال�صيخة  ل�صمو  والتقدير  ال�صكر 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الكامل  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى  الأ�����ص����ري����ة 
لأط���ف���ال الإم�������ارات، م���وؤك���دًة باأن 
اأ�صهمت  ���ص��م��وه��ااحل��ث��ي��ث��ة  ج��ه��ود 
دول�����ة  ج���ع���ل  اإىل  ف����اع����ل  ب�������ص���ك���ل 
الإمارات منظومة متكاملة وبيئة 

وتقبل  ال��راأي  التعبري عن  و�صائل 
ال���راأي الآخ��ر وفقاً لأل��ي��ات العمل 
الطفل  دور  وت��ع��زي��ز  ال����رمل����اين، 
الوطنية  ق�صاياه  جتاه  الإماراتي 
وال����ع����رب����ي����ة وت������ب������ادل اخل�������رات 
العربي  ال���رمل���ان  م���ع  وال���ت���ج���ارب 
العربية  وال�����رمل�����ان�����ات  ل��ل��ط��ف��ل 
الأخرى وليكون كمن�صة للمحاكاة 
المارات  دولة  لأطفال  والتدريب 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وامل�����ص��ارك��ة يف 
اخلا�صة  وامل��ه��رج��ان��ات  امل��ن��ت��دي��ات 
بالأطفال على ال�صعيدين العربي 

والدويل.
ال�������رمي بنت  �����ص����ع����ادة  وت����وج����ه����ت 
بال�صكر  ال����ف����ال�����ص����ي  ع������ب������داهلل 
على  الأع�����ص��اء  جلميع  والتقدير 
ج���ه���وده���م امل���ب���ارك���ة خ����الل فرتة 

ل�صعادة  ب���ال�������ص���ك���ر  ت����وج����ه  ك���م���ا 
الفال�صي  ع����ب����داهلل  ب���ن���ت  ال������رمي 
املجل�س  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وج���م���ي���ع 
على  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
احت�صان  يف  ال��ك��ب��رية  ج��ه��وده��م 
اأع�����ص��اء ال���رمل���ان وخ�������ّس يف هذا 
اأ�صحاب  اإ���ص��راك الأع�����ص��اء  امل��ق��ام 

الهمم كعن�صر رئي�صي وفعال.
ون����وه ال��ط��ن��ي��ج��ي ب��ال��ت��ط��ور الذي 
الرملان  اأع�صاء  �صخ�صية  �صهدته 
الأع�صاء  حمافظة  اأهمية  موؤكداً 
على جميع املعارف واملهارات التي 
واأن  ال��دورة  اكت�صبوها خالل هذه 

يظلوا على توا�صل مع زمالئهم.
الرملان  ع�صوة  اأم��ر  ويل  وت��وج��ه 
بال�صكر  امل��ن�����ص��وري  م��زن��ة حم��م��د 
ال�صيخة  ���ص��م��و  اإىل  وال����ع����رف����ان 

جل�صاته  ج��م��ي��ع  ُع����ق����دت  ال������ذي 
ال�صابقة حتت قبة املجل�س الوطني 
امل�صاركة يف  اإىل تر�صيخ  الحت��ادي 
احلوار  ط��ري��ق  ع��ن  ال���ق���رار  �صنع 
والتعبري عن الراأي يف اإطار منظم 
لدى الأط��ف��ال، واإع��داد جيل قادر 
املجتمعية  اأدواره  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى 
البناء  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����ص��اه��م��ت��ه 
وتعريف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
وكيفية  ب���ح���ق���وق���ه���م  الأط������ف������ال 
الدفاع عنها طبقاً لال�صرتاتيجية 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
)ودمية(  الطفل  حماية  وق��ان��ون 
والتفاقية الدولية حلماية حقوق 

الطفل.
تدريب  اإىل  ال��رمل��ان  ي��ه��دف  ك��م��ا 
ا�صتخدام  على  الإم��ارات��ي  الطفل 

جميع  ل��ه  ت��وف��ر  للطفل  حا�صنة 
مقومات  وكافة  حقوقهالأ�صا�صية 

احلياة الكرمية له.
وت����ق����دم وال�������د ع�������ص���وة ال����رمل����ان 
الإم������������ارات������������ي ل����ل����ط����ف����ل م�����رمي 
اأحمدالطنيجي خالل كلمة اأولياء 
والمتنان  ال�صكر  بجزيل  الأم���ور 
لأم المارات �صمو ال�صيخة فاطمة 
ب���ن���ت م����ب����ارك ع���ل���ى ات����اح����ة هذه 
اأع�����ص��اء برملان  ال��ف��ر���ص��ة جل��م��ي��ع 
يف  للم�صاركة  الم���ارات���ي  ال��ط��ف��ل 
الفريدة  الرملانية  التجربة  هذه 
من نوعها والتي اك�صبتهم الكثري 
والعملية  العلمية  اخل����رات  م��ن 
و�صاهمت يف �صقل �صخ�صية اأع�صاء 
للممار�صات  واإع���داده���م  ال��رمل��ان 

احلياتية امل�صتقبلية.

ع�صويتهم، موؤكدّة باأنهم رّواد هذا 
الأع�صاء  اأول  ب�صفتهم  ال��رمل��ان 
بتمثيل  وق���ام���وا  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه،  م��ن��ذ 
اأطفال الإمارات من خالله اأف�صل 
املقرتحات  اأف�صل  وتقدمي  متثيل 
اإليها  ي�صبو  ال��ت��ي  وال��ط��م��وح��ات 
اعتزازها  ع���ن  م���ع���رًة  اأق���ران���ه���م، 
وف��خ��ره��ا ل��ك��ل م���ا حت��ق��ق بف�صل 
املثمرة  وم��ق��رتح��ات��ه��م  ج��ه��وده��م 
ونقل  ال��ق��رار  مبتخذي  ول��ق��اءه��م 
حتقيقها  اإىل  و���ص��وًل  تطلعاتهم 

باأر�س الواقع.
الأع�صاء  جميع  الفال�صي  ودع��ت 
اأينما  وطنهم  بخدمة  لال�صتمرار 
بالعلم  بالت�صلح  وال�صتمرار  كانوا 
واك���ت�������ص���اب امل�����ع�����ارف واخل�������رات 
للحفاظ  قدراتهم  وبناء  واملهارات 

اإتاحة  فاطمة بنت مبارك معترا 
لأطفال  ال��رمل��اين  العمل  فر�صة 
فريدة  جت��رب��ة  الإم�����ارات،  و�صباب 
اإليه  ن�صبو  ما  لتحقيق  ومبتكرة 
م�صتقبل  ب���ن���اء  يف  م�����ص��ارك��ة  م���ن 

م�صرق .
تكرمي  احل����ف����ل  خ������الل  مت  ك���م���ا 
اأع�صاء الرملان الإماراتي واأع�صاء 
لالأطفال  ال���ص��ت�����ص��اري  امل��ج��ل�����س 
اأبوظبي،  جلائزة  �صفراء  ب�صفتهم 
ال����ع����ام����ري ع�صو  اأم�������ل  وق����ام����ت 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة 
ب��ال��ت��ق��اط ����ص���ورة ج��م��اع��ي��ة ت�صم 
اأع��ل��ن��ت اجلائزة  ال�����ص��ف��راء، ح��ي��ث 
جائزة  �صفراء  برنامج  عن  �صابقاً 
اأب���وظ���ب���ي ال�������ص���غ���ار مت���ا����ص���ي���اً مع 

الأهداف ال�صامية للجائزة.
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اأخبـار الإمـارات

»طرق دبي« تر�شي عقدا يف املرحلة الرابعة من م�شروع تطوير حمور ال�شندغة بتكلفة 800 مليون درهم

منطقتي ديرة وبردبي، اإ�صافة اإل�ى 
مثل  التطويرية  امل�صاريع  من  عدد 
البحرية،  دب�ي  وواجهة  دي��رة،  جزر 
وميناء  امل���الح���ي���ة،  دب�������ي  وم���دي���ن���ة 
الذين  ال�صكان  ع��دد  وي��ق��در  را���ص��د، 
ن�صمة،  مبليون  امل�����ص��روع  يخدمهم 
تقليل  امل���ح���ور يف  ت��ط��وي��ر  وي�����ص��ه��م 
اإل�ى  104 دقائق  زمن الرحلة من 
2030م،  ع��ام  بحلول  دقيقة   16
وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن 
الرحلة 45 مليار درهم على مدى 

عاماً.  20
الطرق  ه��ي��ئ��ة  “اأجنزت  واأ����ص���اف: 
وامل�����وا������ص�����الت ت���ط���وي���ر ع������دد من 
ال�صندغة،  التقاطعات �صمن حمور 
ال�صيخ  �صارع  تقاطع  افتتاح  �صملت 

 780 ب��ط��ول  ج�صر  تنفيذ  ت�صمل 
ب�صعة ثالثة م�صارات، يخدم  مرتا، 
احل����رك����ة امل�����روري�����ة ال����ق����ادم����ة من 
تقاطع ال�صقر باجتاه �صارع الو�صل، 
ب��ط��اق��ة ا���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة ت��ب��ل��غ 5400 
يبلغ طول  فيما  ال�صاعة،  مركبة يف 
ب�صعة  م��رتا،   985 الثالث  اجل�صر 
املرورية  احلركة  ويخدم  م�صارين، 
القادمة من �صارع جمريا اإىل �صارع 
امليناء باجتاه تقاطع ال�صقر، وتقدر 
 3200 ب����  ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ط��اق��ت��ه 
اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صاعة،  يف  مركبة 
تطوير  اأي�������ص���اً  ي��ت�����ص��م��ن  امل�������ص���روع 
طرق بطول 4.8 كيلومرت، اإ�صافة 
ال�صطحية  التقاطعات  تطوير  اإىل 
امليناء،  و���ص��ارع  ج��م��ريا،  ���ص��ارع  على 

اجل�صور واملنحدرات 2571 مرتاً، 
بنحو  ال�صتيعابية  طاقتها  وت��ق��در 
ف�ي ال�صاعة، كما  مركبة   20700
�صارع  على  رئي�صاً  ج�����ص��راً  افتتحت 
ب�صعة  م���رتاً،   570 طوله  اخلليج 
ث���الث���ة م�������ص���ارات ب���اجت���اه ب���ر دب���ي، 
وتقاطعاً �صطحياً على �صارع اخلليج، 
مع �صارع عمر بن اخلطاب، ويخدم 
�صارع  املرورية على  اجل�صر احلركة 
�صارع  تقاطع  م��ن  ال��ق��ادم��ة  اخلليج 
املرورية  واحلركة  ال�صديق  اأبوبكر 
القادمة من جزر ديرة باجتاه نفق 
ال�صندغة، وتبلغ طاقته ال�صتيعابية 
ويف  ال�����ص��اع��ة،  يف  م��رك��ب��ة   4800
مطلع العام املا�صي، اأجنزت الهيئة 
 ،)infinity )اإن��ف��ي��ن��ي��ت��ي  ج�����ص��ر 

ال��������ذي مي����ت����د ع����ل����ى ط�������ول �����ص����ارع 
و�صارع  امليناء  و���ص��ارع  را���ص��د  ال�صيخ 
 13 بطول  القاهرة  و�صارع  اخلليج 
كيلومرتاً، يف توفري حركات مرورية 
ال�صندغة،  ع��ل��ى ط���ول حم���ور  ح���رة 
وكفاءة  ال�صتيعابية،  الطاقة  ورف��ع 
ال�صالمة  وم���������ص����ت����وى  ال������ط������رق، 

املرورية”.
الرابعة،  املرحلة  “ت�صمل  واأ�صاف: 
مرتا،   1335 بطول  ج�صر  اإن�صاء 
اجتاه،  كل  م�صارات يف  ب�صعة ثالثة 
املرورية  احلركة  ان�صيابية  ل�صمان 
ال�����ص��ي��خ را����ص���د وتقاطع  ����ص���ارع  ب���ني 
ال�صقر، وتقدر الطاقة ال�صتيعابية 
مركبة   10800 ب��ن��ح��و  ل��ل��ج�����ص��ر 
كما  الجت�����اه�����ني،  يف  ال�������ص���اع���ة  يف 

را�صد مع �صارع عود ميثاء )تقاطع 
وايف(، وتطوير تقاطع �صارع ال�صيخ 
بن  ال�صيخ خليفة  ���ص��ارع  م��ع  را���ص��د 
اإن�صاء ج�صرين  ال��ذي ت�صمن  زاي��د، 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ���ص��ارع  على 
ب�������ص���ع���ة م�������ص���اري���ن يف ك�����ل اجت������اه، 
بالجتاه  زعبيل  ���ص��ارع  م��ن  وج�صر 
ب�صعة م�صار  را�صد  ال�صيخ  �صارع  اإىل 
واحد، ونفق على �صارع ال�صيخ را�صد 
ال�صيخ  ���ص��ارع  تقاطع  اإىل  ب��الجت��اه 
را�صد مع �صارع املنخول، ب�صعة اأربعة 
وافتتحت  اجت�����اه،  ك���ل  يف  م�����ص��ارات 
خ��م�����ص��ة ج���������ص����ور، ت����وف����ر م���داخ���ل 
وخم���ارج جم�صرة جل��زر دي���رة عند 
اأبو  �صارع  مع  اخلليج  �صارع  تقاطع 
طول  اإج��م��ايل  وب��ل��غ  ال�صديق،  بكر 

و�صارع ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 
للم�صاة،  ج�صرين  واإن�صاء  ال�صباح، 
را�صد،  ال�����ص��ي��خ  ����ص���ارع  ع��ل��ى  الأول 
وال����ث����اين ع��ل��ى ����ص���ارع امل���ي���ن���اء، كما 
ي�صمل امل�صروع اأعمال اإنارة الطرق، 
والأنظمة املرورية، و�صبكة ت�صريف 
مياه الأمطار، و�صبكة اأنظمة الري.
واأو����ص���ح م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر اأن 
ال�صندغة  حم���ور  ت��ط��وي��ر  م�����ص��روع 
ي��ع��د م���ن اأ����ص���خ���م امل�������ص���اري���ع التي 
تنفذها الهيئة حالًيا، وتقدر تكلفته 
مليارات  خم�صة  بنحو  الإج��م��ال��ي��ة 
ويت�صمن  دره�����م،  م��ل��ي��ون  و350 
 13 ب��ط��ول  15 ت��ق��اط��ع��اً  ت��ط��وي��ر 
ُق�ّصم  ل�صخامته،  ونظراً  كيلومرتاً، 
املحور  ويخدم  م��راح��ل،  خم�س  اإىل 

•• دبي-وام:

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
تطوير  م�صروع  مراحل  با�صتكمال 
التنمية  مل��واك��ب��ة  ال�صندغة،  حم��ور 
املنطقة  ت�����ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��م��رة 
الواقعة على طول املحور، وا�صتيعاب 
اح����ت����ي����اج����ات ال����ن����م����و ال����ع����م����راين 
ال�صيخ  �صمو  وم��ت��اب��ع��ة  وال�����ص��ك��اين، 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  اأر����ص���ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
املرحلة  يف  ع��ق��د  اأول  وامل��وا���ص��الت 
حمور  تطوير  م�صروع  من  الرابعة 
اأعمال هذا  ال�صندغة، وميتد نطاق 
من  را�صد  ال�صيخ  �صارع  على  العقد 
ت��ق��اط��ع��ه م��ع ���ص��ارع ال�����ص��ي��خ خليفة 
على  ال�صقر  تقاطع  اإىل  زاي���د،  ب��ن 
�صارع امليناء، بطول 4.8 كيلومرت، 
تنفيذ ثالثة ج�صور بطول  وي�صمل 
بطاقة  ك��ي��ل��وم��رت،   3.1 اإج���م���ايل 
ا�صتيعابية قدرها 19400 مركبة 
بتكلفة  امل�صارات،  ال�صاعة جلميع  يف 

درهم. مليون   800
وق���ال م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
امل��دي��ري��ن يف  ورئي�س جمل�س  ال��ع��ام 
“ي�صهم  واملوا�صالت:  الطرق  هيئة 
ال�صندغة  حم���ور  ت��ط��وي��ر  م�����ص��روع 

295 مرتاً،  ق��راب��ة  ال��ب��ال��غ ط��ول��ه 
اجتاه،  ك��ل  يف  م�����ص��ارات  �صتة  ب�صعة 
للم�صاة  م�صرتك  م�صار  اإىل  اإ�صافة 
بعر�س ثالثة  الهوائية  والدراجات 
اأمتار، ويعلو اجل�صر قو�س على �صكل 
 )infinity( ال��الن��ه��اي��ة  ع��الم��ة 
بارتفاع 42 مرتاً، وهو من امل�صاريع 
الت�صميمية  الناحية  م��ن  املتميزة 
اإىل  ف����ك����رت����ه  يف  ي�������ص���ت���ن���د  ح����ي����ث 
ويعر   ،)infinity( ال��الن��ه��اي��ة 
الالحمدودة،  دب���ي  ط��م��وح��ات  ع��ن 
واجل�صر بت�صميمة املعماري الفريد، 

عالمة متفردة لدبي عاملياً«.
ال��ع��ام ورئي�س  امل��دي��ر  واأ���ص��ار معايل 
قطعت  الهيئة  اأن  املديرين  جمل�س 
م�صروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ك���ب���رياً  ����ص���وط���اً 
ت���ط���وي���ر ت���ق���اط���ع ال�������ص���ق���ر، ال����ذي 
طول  على  ج�صرين  تنفيذ  يت�صمن 
 750 بطول  الأول  اخلليج،  ���ص��ارع 
والثاين  ال�صمايل،  ب��الجت��اه  م���رتاً 
ب���الجت���اه  م������رتاً   1075 ب���ط���ول 
كل  يف  م�صارات   6 ب�صعة  اجلنوبي، 
اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  اجت��اه، بطاقة 
يف  ال�����ص��اع��ة  يف  م��رك��ب��ة   24000

الجتاهني.

تدعو �جلمهور �إىل ��ستخد�م �لتطبيقات �لذكية لطلب �لذبائح توفريً� للوقت و�جلهد

يوميًا خالل �شهر رم�شان وعيد الفطر ذبيحة  بلدية مدينة اأبوظبي جتهز م�شاخلها ل�شتيعاب اأكرث من 7000 

COP28 عبداهلل بن زايد يعلن اأوىل فعاليات الطريق اإىل

•• اأبوظبي - الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  رف���ع���ت 
البلدية-  خدمات  قطاع  يف  ممثلة 
جاهزية  ال��ع��ام��ة،  ال�����ص��ح��ة  اإدارة 
جزيرة  داخ��ل  لها  التابعة  امل�صالخ 
اأب�����وظ�����ب�����ي وخ�����ارج�����ه�����ا ع����ل����ى كل 
امل�صتويات ل�صتقبال �صهر رم�صان 
وعيد الفطر املبارك، بهدف تلبية 
الذبائح  من  املتعاملني  احتياجات 

خالل هذه الأيام املباركة.
التابعة  امل�صالخ  البلدية  وج��ه��زت 
 7000 م��ن  اأك���ر  ل�صتيعاب  لها 
ذب��ي��ح��ة ي��وم��ي��اً يف اأوق�����ات ال����ذروة، 
حيث ميكن لكل م�صلخ من امل�صالخ 
وال�صهامة  اأب���وظ���ب���ي  يف  الآل����ي����ة 
ذبيحة   1500 ا�صتيعاب  والوثبة 
اأو الغنم، وكذلك  يومياً من املاعز 

للعاملني يف  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ص��رات 
اأ�صحاب  م��ع  والتن�صيق  امل�����ص��ال��خ، 
احل����ظ����ائ����ر ب������اأ�������ص������واق امل����وا�����ص����ي 
امل��ع��رو���س من  زي����ادة  ع��ل��ى  للعمل 
قدر  ال�صاللت  وتنويع  احليوانات 
الإم��ك��ان، والل��ت��زام بو�صع لوحات 
الأ�صعار مبكان وا�صح عند مدخل 
ك����ل ح����ظ����رية، وك����ذل����ك الل����ت����زام 
بالإجراءات ال�صحية املطلوبة من 
والت�صديد  حظرية،  بكل  العاملني 
لالأماكن  ال��دوري��ة  النظافة  على 

اخلارجية لأ�صواق املوا�صي.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  عملت  كما 
الق�صابني  ع�������دد  زي����������ادة  ع����ل����ى 
وت�صديد  امل�����ص��ال��خ،  يف  واحل��م��ال��ني 
العاملني  ع��ل��ى  ال���دوري���ة  ال��رق��اب��ة 
املهنية،  ال�����ص��الم��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
حما�صرات  تنظيم  اإىل  بالإ�صافة 

يف اأبوظبي وم�صلخ ال�صهامة الآيل 
بني  وم�صلخ  الآيل  الوثبة  وم�صلخ 
ي��ا���س ل���ص��ت��ق��ب��ال اجل��م��ه��ور، حيث 
�صهر  العمل خ��الل  �صاعات  ح��ددت 
رم�صان من ال�صاعة 6:00 �صباحاً 
6:00 م�صاًء، على  ال�صاعة  وحتى 
اإغالق �صباك التذاكر عند  اأن يتم 

ال�صاعة 5:30 م�صاًء،
ع���دا ي���وم اجل��م��ع��ة فيتم الإغ���الق 
ظهراً   12:00 ال�������ص���اع���ة  ع���ن���د 
بعد   2:00 ال�صاعة  الفتح  واإع��ادة 
الظهر، كما ميكن للجمهور طلب 
الذكية  التطبيقات  ع��ر  ال��ذب��ائ��ح 
جميع  من  الإلكرتونية  واملن�صات 

امل�صالخ الآلية.
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وت����ق����وم 
بالإ�صراف على عدد من التطبيقات 
خدمات  لديها  التي  الإلكرتونية 

والأبقار،  اجلمال  من  ذبيحة   50
فيمكنه  ي���ا����س  ب���ن���ي  م�����ص��ل��خ  اأم������ا 
2500 ذبيحة يومياً يف  ا�صتيعاب 
اأوقات ال��ذروة، وتزيد الأع��داد اأيام 

العيد يف كافة امل�صالخ.
وق���د ع��م��ل��ت ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى توفري 
ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي امل���وؤه���ل ب���الأع���داد 
التي  امل�����ص��ال��خ  جميع  يف  امل��ط��ل��وب��ة 
ت��ت��ب��ع��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ات فح�س 
الواردة  احلية  احليوانات  �صحنات 
واإج�������راء  امل����وا�����ص����ي،  اأ������ص�����واق  اإىل 
للحيوانات  ال��������دوري  ال��ف��ح�����س 
احليوانات  وف��ح�����س  ب��احل��ظ��ائ��ر، 
قبل الذبح وبعد الذبح للتاأكد من 
الأمرا�س  م��ن  وخلوها  �صالمتها 
على  توؤثر  التي  املر�صية  والآف���ات 

ال�صحة العامة.
الآيل  امل�صلخ  البلدية  وخ�ص�صت 

التجهيز والتو�صيل للمنازل �صمن 
على  ومنها  والتعليمات،  ال�صروط 
�صبيل املثال تطبيق ذبائح الإمارات 
ذبائح  وتطبيق  ذبيحتي  وتطبيق 
اجلزيرة، وتدعو البلدية اجلمهور 
التطبيقات  ا�صتخدام  اإىل  الكرمي 
توفرياً  ال��ذب��ائ��ح  ل��ط��ل��ب  ال��ذك��ي��ة 
ل��ل��وق��ت واجل���ه���د، وت��ن�����ص��ح بعدم 
على  حفاظاً  امل�صالخ  خ��ارج  ال��ذب��ح 

�صحة و�صالمة اأفراد املجتمع.
كما تقوم ال�صركات امل�صغلة باإ�صراف 
اأب���وظ���ب���ي بتقدمي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
كامل الت�صهيالت لأ�صحاب الهمم 
ت�صريع  م����ن  امل����واط����ن����ني،  وك����ب����ار 
لدورهم يف ذبح ذبائحهم، وتوفري 
وغريها  تنا�صبهم،  خدمية  مرافق 

من الت�صهيالت اخلا�صة بهم.
تنظيم  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  وح��ر���ص��ت 

نظافة  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ  ك����ذل����ك 
للم�صالخ،  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��اح��ات 
انتظار  �����ص����الت  ن���ظ���اف���ة  وع����ل����ى 
املرافق  م���ن  وغ���ريه���ا  اجل���م���ه���ور، 
التي تخدم اجلمهور وذلك بزيادة 

امل�صالخ  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ت���وع���وي���ة 
وجه  اأكمل  على  اجلمهور  خلدمة 
وحلها  ط��ارئ��ة  م�صاكل  اأي  وت��اليف 

ب�صكل فوري.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واه��ت��م��ت 

اأعداد العاملني فيها، مع الت�صديد 
املناطق  تعقيم  اأعمال  انتظام  على 
امل�صرتكة، وعمل ال�صيانة الالزمة 
ل�صالت النتظار وبرادات اللحوم 

ونقاط ت�صريف املياه.

•• اأبوظبي - وام:

اأع���ل���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
اللجنة  رئي�س  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الإ���ص��راف على 
الثامنة  للدورة  التح�صري  اأعمال 
الأطراف  م��وؤمت��ر  م��ن  والع�صرين 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
 ،)COP28( امل��ن��اخ  تغري  ب�صاأن 
اإىل  “الطريق  فعاليات  اأوىل  ع��ن 
COP28«، التي تنظمها رئا�صة 
املوؤمتر ويقودها ال�صباب، و�صُتعقد 
يف م��دي��ن��ة اإك�����ص��ب��و دب����ي ي����وم 15 

مار�س اجلاري.
ال�صدد:  ه�����ذا  يف  ����ص���م���وه  وق������ال 
روؤية  تتبنى  الإم����ارات  دول��ة  “اإن 
يف  ال�����ص��ع��وب  حم��وره��ا  م�صتقبلية 
املناخي.  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
امل�صت�صيفة  ال����دول����ة  وب�����ص��ف��ت��ه��ا 
اتفاقية  يف  الأط�����������راف  مل����وؤمت����ر 
ب�صاأن  الإط����اري����ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
فاإنها   COP28 املناخي  التغري 
كاّفة  على  كبرية  م��وارد  تخ�ص�س 
امل�صتويات احلكومية، وتقود عملية 
���ص��ف��اف��ة م��ب��ت��ك��رة ت�صم  م��ن��اخ��ي��ة 
اجلهات  كافة  ت�صمل  كما  اجلميع، 
 - وامل��ج��ت��م��ع��ات  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  املعنية 
يف  لي�صهموا   - ال�صباب  وحت��دي��داً 
جدول  يف  العملية  احل��ل��ول  اإدراج 

اأعمال املوؤمتر«.

املجتمع  واأف�������راد  ����ص���رائ���ح  ج��م��ي��ع 
خ��ا���ص��ة ال�����ص��ب��اب ل��ل��م�����ص��ارك��ة على 
ا�صتعدادات  يف  وف��ع��ال  ن�صط  نحو 
دولة الإمارات ل�صتقبال العامل يف 

.»COP28
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت م��ع��ايل مرمي 
بنت حممد املهريي، وزيرة التغري 
اإن العمل املناخي  املناخي والبيئة، 
التزام  الإم����ارات  دول��ة  يف  والبيئي 
مع  �صيما  ل  وجمتمعي،  موؤ�ص�صي 
 2023 ع��ام  الدولة  قيادة  اإع��الن 

عاماً لال�صتدامة.
ا�صت�صافة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�������دت 
دول���ة الإم����ارات م��وؤمت��َر الأط���راف 
للجميع  ف��ر���ص��ة   »COP28«
للم�صاركة يف تعزيز الوعي البيئي 
وال����ع����م����ل امل����ن����اخ����ي وال�������ص���راك���ات 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن اأج���ل حتقيق 

م�صتهدفات اتفاق باري�س للمناخ.
واأك������دت م��ع��ايل ���ص��م��ا ب��ن��ت �صهيل 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  امل���زروع���ي، 
موؤمتر  يف  لل�صباب  امل��ن��اخ  ورائ����دة 
بناء  اأن   »COP28« الأط�����راف 
التوعية  ورف�����ع  ال�����ص��ب��اب  ق�����درات 
ب��ق�����ص��اي��ا امل����ن����اخ ي�����ع�����ززان ال�����دور 
ال�صبابي املحوري يف العمل املناخي 
م�����ص��اراً جديداً  وي��ب��ن��ي��ان  ال��ع��امل��ي، 
املن�صودة،  ال���ت���ح���ولت  لإح��������داث 
التغيري  ليحققوا  ال�صباب  داع��ي��ًة 
وابتكار  امل����رون����ة  ث���ق���اف���ة  ب��ت��ب��ّن��ي 
احل��ل��ول واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���س، مبّينًة 

تطلعات  ال�������ص���ب���اب،  م���ن  امل���ن���اخ���ي 
مل��وؤمت��ر الأط�����راف املقبل  ال��ف��ري��ق 

الذي ت�صت�صيفه دولة الإمارات.
و�صريكز احلدث على اأربعة حماور 
امل�صاركة،  وه�����ي  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
كما  والتعليم،  والتعبري،  والعمل، 
لدعم  م���ب���ادرات  اإط����الق  �صي�صهد 
الأمم  ج��ه��ود  يف  ال�صباب  م�صاركة 
امل��ت��ح��دة اخل��ا���ص��ة ب��امل��ن��اخ، وتعزيز 
ح�صور وجهود الهيئات التي تخدم 
ال�صباب يف منظومة العمل املناخي 

العاملي.
اإىل  “الطريق  ف��ع��ال��ي��ة  وت�����ص��ل��ط 
على  ال�����������ص�����وء   »COP28
اأول��������وي��������ات م������وؤمت������ر الأط�����������راف 
يقوم  التي  وامل��ب��ادئ   COP28
متنوع  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  عليها 
مب�صاركة  التفاعلية  الأن�صطة  من 
�صخ�س،   3،000 م�����ن  اأك��������ر 
امللتحقني  ال�������ص���ب���اب  ي�����ص��م��ل  مب����ا 
املناخ  ون�صطاء  الوطنية،  باخلدمة 
الهمم،  واأ����ص���ح���اب  ال�����ص��ب��اب،  م���ن 
وك��ب��ار امل��واط��ن��ني، وغ���ريه���م، كما 
جانب  اإىل  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ي��ح�����ص��ر 
الأطراف  ملوؤمتر  القيادي  الفريق 
ك���ب���ار  م������ن  ع��������دد   COP28
و�صفراء  احل��ك��وم��ي��ني،  امل�����ص��وؤول��ني 
لدى  وال�صديقة  ال�صقيقة  ال��دول 

دولة الإمارات.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل الدكتور 
����ص���ل���ط���ان اأح����م����د اجل�����اب�����ر، وزي����ر 

الفعالية حمطة مهمة  وتعد هذه 
م�صرية  يف  وامل���ج���ت���م���ع  ل��ل�����ص��ب��اب 
نحو  اجلهود  وح�صد  الوعي  زي��ادة 
 ،COP28 الأط�������راف  م���وؤمت���ر 
اإىل  “الطريق  ي��ت��م��ا���ص��ى  ح���ي���ث 
املوؤمتر  ���ص��ع��ي  م��ع   »COP28
املناخي  العمل  اإىل تعزيز وت�صريع 
ال���ع���امل���ي م���ن خ����الل ت���ع���اون كافة 
املجتمع  ف���ئ���ات  وج��م��ي��ع  امل��ع��ن��ي��ني 
التي  ال��ت��ع��ه��دات  اأج���ل حتقيق  م��ن 
قطعها العامل على نف�صه من اأجل 

الأجيال املقبلة.
مار�س،   15 ي��وم  الفعالية  وُتعقد 
تبداأ  ب��رام��ج،  ث��الث��ة  اإىل  وتنق�صم 
للور�س  ال�����ص��ب��اح��ي  ب���ال���رن���ام���ج 
اإلهام  اإىل  تهدف  التي  التفاعلية، 
وت��ع��ل��ي��م ومت��ك��ني ال��ط��الب الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 7 و15 عاماً 
لفهم مو�صوع تغري املناخ والتعامل 
اإك�صبو  ب��رام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  معه 
فرتة  برنامج  ويعقبه  للمدار�س، 
لل�صباب،  املخ�ص�س  الظهر  بعد  ما 
ال�صبابية  احل���ل���ق���ات  خ�����الل  م����ن 
واملناق�صات وور�س العمل ومبادرات 
ال�صتدامة، والعرو�س التي ينظمها 
�صركاء احل��دث، مبا يف ذلك وزارة 
ال�صباب  ومركز  وال�صباب  الثقافة 
امل�صائي  ال��رن��ام��ج  اأم����ا  ال��ع��رب��ي، 
في�صكل احلدث الأ�صا�صي للفعالية 
و�صيناق�س خالله الفريق القيادي 
العمل  ق�����ادة  م���ع   COP28 ل���� 

املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
الأط���راف  مل��وؤمت��ر  امل��ع��نّي  الرئي�س 
اللجنة  رئي�س  نائب   COP28
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الإ���ص��راف على 
للموؤمتر:  ال��ت��ح�����ص��ري  اأع�����م�����ال 
“متا�صياً مع روؤية القيادة يف دولة 
الإم��������ارات، ن��ح��ر���س ع��ل��ى متكني 
م�صاركتهم  وحت���ف���ي���ز  ال�������ص���ب���اب 
القطاعات  ج��م��ي��ع  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
وكلنا  بطاقاتهم وقدراتهم،  اإمياناً 
�صيكونون  ال��ي��وم  ���ص��ب��اب  ب���اأن  ث��ق��ة 
امل�صتقبل.  يف  املناخي  العمل  ق��ادة 
دوراً  ال�����ص��ب��اب  جل��ي��ل  اأن  ���ص��ك  ول 
حمورياً يف جناح موؤمتر الأطراف 
على  ون����ح����ر�����س   ،COP28
م���ن وج���ه���ات نظرهم  ال���ص��ت��ف��ادة 
لأهميتها  وم���ه���ارات���ه���م  وروؤاه��������م 
وميثل  امل��ن��اخ��ي.  العمل  تعزيز  يف 
ال�صباب  ال��ذي يقوده  ه��ذا احل��دث 
�صهيل  بنت  �صما  معايل  من  بدعم 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  امل���زروع���ي 
مهمة  من�صًة  لل�صباب  املناخ  رائ��دة 
لإ�صماع اأ�صوات ال�صباب من جميع 
والتفاعل  واإ�صراكهم  العامل  اأنحاء 

معهم«.
هذا  “يوؤكد  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
يكون  ب��������اأن  ال����ت����زام����ن����ا  احل��������دث 
ناجحاً  م������وؤمت������راً   COP28
و�صاماًل ويحتوي اجلميع، ونوجه 
القطاعني  اإىل  م��ف��ت��وح��ة  دع�����وة 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س وك��ذل��ك اإىل 

الو�صول اإليها دون العمل امل�صرتك 
مع اأجيال امل�صتقبل، وتفخر مدينة 
يجمع  ملتقى  بكونها  دب��ي  اإك�صبو 
فر�س  وي����ق����دم  ال���ت���غ���ي���ري  ����ص���ن���اع 
التعلم وامل�صاركة لل�صباب، وبكونها 
بال�صتدامة  م���ل���ت���زم���ة  م���دي���ن���ة 
 COP28 ل��ت��ن��ظ��ي��م  وداع�����م�����ا 
ي��ح��ت��وي اجلميع  ل��ي��ك��ون م���وؤمت���راً 
حقيقية  حلول  اإيجاد  على  ويركز 

للتحديات التي تواجه العامل«.
واأك�������د م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ����ص���امل بن 
الثقافة  وزي����ر  ال��ق��ا���ص��م��ي،  خ��ال��د 
وال�صباب، اأن ال�صباب قادر بطاقاته 
حتولت  اإح���داث  على  واإمكانياته 
العمل  زخ����م  ن��وع��ي��ة يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
عر�س  خ��الل  م��ن  العاملي  املناخي 
اأف����ك����ار م��ب��ت��ك��رة، واحل����ر�����س على 
�صيما  ل  ع��م��ل��ي��ة،  ح���ل���ول  ت���ق���دمي 
والكفاءات  امل���واه���ب  ت��ع��اون��ت  اإذا 
ال�صبابية من خمتلف التخ�ص�صات 
الدوؤوب  اإىل احل��ر���س  م��ع��اً، لف��ت��اً 
متكني  على  الر�صيدة  القيادة  من 
اإىل  م�صروعاتهم  لتحويل  ال�صباب 
على  وت�صجيعهم  م��ل��م��و���س،  واق���ع 
تبادل الأفكار والتجارب واملمار�صات 
اأقرانهم  م��ع  بالتوا�صل  الناجحة 
م����ن ال�������ص���ب���اب ح�����ول ال����ع����امل مبا 
تنمية  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  يحقق 
الوطني،  واقت�صادهم  جمتمعهم 
للبيئة،  �صديقة  م�صروعات  وطرح 
تقدمي  ت���دع���م  ال���وق���ت  ن��ف�����س  ويف 

دوَر  الإم����ارات  دول��ة  ا�صتحداث  اأن 
اأثراً  ير�ّصخ  للمناخ  ال�صباب  رائ���د 
 »COP28« مل��وؤمت��ر  م�����ص��ت��دام��اً 
وي�صمن ا�صتمرارية الدور القيادي 
والفعاليات  امل��وؤمت��رات  يف  لل�صباب 
ويف  م�صتقباًل  ال��دول��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة 

املمار�صات ال�صديقة للبيئة.
ق��ال��ت م��ع��ايل رمي بنت  اإىل ذل���ك، 
اإب��راه��ي��م ال��ه��ا���ص��م��ي، وزي����رة دولة 
الرئي�س  ال��دويل  التعاون  ل�صوؤون 
اإك�صبو  مدينة  ل�صلطة  التنفيذي 
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  “كان  دب���ي: 
اأح���د اأك���ر ال�����دورات ا���ص��ت��دام��ة يف 
ت��اري��خ ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي، واأول 
برناجما  ي����ق����دم  دويل  اإك�������ص���ب���و 
جمعنا  ل��ق��د  ل�����ل��ط��الب.  خم�ص�صا 
العامل يف الإمارات العربية املتحدة 
واملجتمعات  ب�����الأف�����راد  ورح���ب���ن���ا 
العقول  توا�صل  بهدف  واملوؤ�ص�صات 
لالإن�صان  اأف�صل  م�صتقبل  ل�صنع 
وك���وك���ب الأر��������س. وي�����ص��ت��م��ر هذا 
دب����ي،  اإك�������ص���ب���و  م���دي���ن���ة  يف  الإرث 
امل����دي����ن����ة امل�������ص���ت���دام���ة وال���وج���ه���ة 
التغيري  �صناع  وملتقى  التعليمية 
التي �صت�صت�صيف موؤمتر الأطراف 
م�صرية  يف  لالإ�صهام   COP28
الريادة  وحتقيق  الب�صري  التقدم 

يف جمال ال�صتدامة«.
التعاون  “يتيح  واأ�صافت معاليها: 
العمل  دفع  واإ�صراكهم  ال�صباب  مع 
اأو���ص��ع ل ميكن  اآف��اق  املناخي نحو 

ملّحة  ع��امل��ي��ة  ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول 
كالتغرّي املناخي.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ���ص��ع��ادة رزان 
املناخ  رائ���دة  امل��ب��ارك،  خليفة  بنت 
 »COP28« يف موؤمتر الأطراف
ال����دويل للحفاظ  رئ��ي�����س الحت����اد 
»اإن   :)IUCN( الطبيعة  على 
حتتاج  ع��امل��ي��ة  ق�صية  امل��ن��اخ  ت��غ��ري 
اإىل ح��ل��ول دول��ي��ة وحم��ل��ي��ة. وهذا 
من  الن�صطة  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  ي��دع��و 
جميع �صرائح املجتمع مبا يف ذلك 
املدين  واملجتمع  وال�صباب  الن�صاء 
لتطبيق  وغ����ريه����ا،  وال�������ص���رك���ات 
حتمي  مبتكرة  مناخية  اإج����راءات 
احتواء  اإن  و���ص��اك��ن��ي��ه.  ال���ك���وك���ب 
ملوؤمتر  اأ����ص���ا����ص���ي  م����ب����داأ  اجل���م���ي���ع 
ونحن   ،COP28 الأط���������راف 
النظر  ووجهات  بالأ�صوات  نرحب 
امل��ت��ن��وع��ة ف��ي��ه، واإن��ن��ي اأت��ط��ل��ع اإىل 
امل�صاركة يف تلك الفعالية للتوا�صل 
مع �صباب الإمارات ومعرفة املزيد 
اأول���وي���ات���ه���م يف ال��ط��ري��ق اإىل  ع���ن 

.»COP28

املعا�شات: 99 % ن�شبة حتديث بيانات املتقاعدين وامل�شتحقني ا�شتباقيًا يف 2022
•• اأبوظبي -وام: 

قالت الهيئة العامة للمعا�صات والتاأمينات الجتماعية 
وامل�صتحقني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث  ن�صبة  اإن 
تنطبق  ممن   99% بلغت   2022 ع��ام  يف  ا�صتباقياً 
 29،762 ���ص��روط اخل��دم��ة وال��ب��ال��غ ع��دده��م  عليهم 
م�صتفيداً. وقالت الهيئة اإن حتديث بيانات املتقاعدين 
الأرامل  من  التقاعدي  للمعا�س  امل�صتحقات  والن�صاء 
وغري املتزوجات ب�صكل ا�صتباقي دون طلب اخلدمة اأو 
زيارة مراكز اخلدمة �صاهم يف ح�صول املواطنني على 
اأقل، وعلى م�صتوى  خدمات الهيئة ب�صهولة ويف وقت 
عمل املراكز انعك�س ذلك يف نتائج موؤ�صرات خدماتها، 

اإىل  ال�صتف�صارات  خدمة  انتظار  وق��ت  تقل�س  حيث 
املعا�س  احت�صاب  خدمة  انتظار  ووقت  دقيقة،   2.21
خدمة  تطوير  مت  وق��د  دقيقة.   2.83 اإىل  وامل��ك��اف��اأة 
الفرتا�صية  الإدارة  م��ع  بالتعاون  البيانات  حتديث 
م�صتحيل”  “الال  وزارة  يف  ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
لتعزيز التكامل بني اجلهات احلكومية خلدمة املجتمع 
واإ�صعاد املتعاملني، حيث اإنه ومن خالل مبادرة الربط 
باأي  الهيئة  اإ�صعار  يتم  امل�صرتكة  اجلهات  اأنظمة  مع 
حتديث اأو تعديل يف بيانات املتقاعدين اأو امل�صتحقني 
اأو  الوفاة  اأو  ال��زواج )للن�صاء(  اأو  مثل اللتحاق بعمل 
التقاعدي  املعا�س  ل�صتحقاق  القانوين  العمر  جت��اوز 
التقاعدي  املعا�س  ل�صتحقاق  القانوين  ال�صن  بلوغ  اأو 

)ملن تقاعد مبكراً( وغريها من التغريات، ول تطلب 
الهيئة حتديثاً لبقية احلالت كونها ُتنجز دون حاجة 

حل�صور املتعامل لزيارة مراكز �صعادة املتعاملني.
الهيئة  تقدم  البيانات،  حتديث  خدمة  اإىل  واإ���ص��اف��ة 
اإ�صدار �صهادة ملن  اأخرى، هي خدمة  خدمة ا�صتباقية 
�صهرياً  ال�صهادة  ه��ذه  اإر���ص��ال  يتم  حيث  الأم���ر  يهمه 
املتقاعدين  من  للم�صجلني  الإل��ك��رتوين  الريد  اإىل 
ال�صهادة  الهيئة، وحتتوي هذه  اأنظمة  وامل�صتحقني يف 
م��ن بع�س  يتم طلبها  ق��د  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  على 
ال�صهر،  ن��ه��اي��ة  اجل���ه���ات، ومت��ت��د ���ص��الح��ي��ت��ه��ا ح��ت��ى 
امل�صتحق لزيارة الهيئة  اأو  املتقاعد  وبالتايل ل يحتاج 
اأو حتى زيارة موقعها  اإج��راء ل�صتخراجها  اأي  لطلب 

الإل��ك��رتوين. وق��د �صاهم تقدمي ه��ذه اخلدمات وفق 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
مفاهيم  ت�صميم  اإع����ادة  يف  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
من  جديد  جيل  وابتكار  احلكومي  العمل  وممار�صات 
اخلدمات ي�ّصهل من خدمة املتعاملني وتوفري الوقت 
هذه  اأ�صهمت  فقد  ذل��ك  اإىل  اإ�صافة  عليهم.  واجل��ه��د 
بنية عملها  الهيئة يف تطوير  التي تقدمها  اخلدمات 
احتياجات  تتوافق مع  والرتكيز على تقدمي خدمات 
اخلدمات  اأن  خا�صة  خدماتها  من  امل�صتفيدة  الفئات 
اأفراد  من  وا�صع  قطاع  على  كبري  اأث��ر  لها  التقاعدية 

املجتمع وعائالتهم.
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اأخبـار الإمـارات

بالتز�من مع �ليوم �خلليجي للموهبة و�لإبد�ع:

م امللتقى اخلليجي الرابع للطلبة املوهوبني يف دبي موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز تنظِّ
•• دبي-الفجر: 

ملوؤ�ص�صة  التابع  والبتكار  للموهبة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  مركز  م  نظَّ
حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز فعاليات امللتقى اخلليجي 
الرابع للطلبة املوهوبني خالل الفرتة من 10 اإىل 11 مار�س اجلاري يف 
دبي وذلك بالتزامن مع اليوم اخلليجي للموهبة والإب��داع والذي يتم فيه 
ت�صليط  التعاون اخلليجي من خالل  املوهوبني مبجل�س  بالطلبة  الحتفاء 

ال�صوء على اإجنازاتهم وابتكاراتهم املتميزة.
التعاون اخلليجي يف  دول جمل�س  املوهوبني من  الطلبة  امللتقى  وا�صتهدف 
18 عاماً. لتبادل اخلرات والتجارب العلمية  اإىل   13 الفئة العمرية من 
بني الطلبة املوهوبني من دول اخلليج وذلك يف جمالت مواهبهم واإتاحة 
على  واملخت�صني  اأق��ران��ه��م  م��ع  امل�صرتكة  الق�صايا  ملناق�صته  لهم  الفر�صة 

امل�صتوى اخلليجي. 
والقيادية  ال�صخ�صية  امل��ه��ارات  تعزيز  يومني  م��دى  على  امللتقى  ناق�س  كما 
بينهم  والتعاون  التوا�صل  امللتقى وتوفري فر�س  امل�صاركني يف  الطلبة  لدى 

يف املجالت العلمية التخ�ص�صية. 
النقا�صية  واجل��ل�����ص��ات  العلمية  ال��ور���س  م��ن  ال��ع��دي��د  امللتقى  ت�صمن  وق���د 
مثل  املواقع  من  العديد  يف  ُنظّمت  والتي  ال�صلة  ذات  والفقرات  وال��زي��ارات 

متحف الحت����اد وح���ي ال��ف��ه��ي��دي ال��ت��اري��خ��ي وجم��م��ع حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
الور�س  تقدمي  على  واأ�صرف  املرموم.  وحمميات  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم 

واملحا�صرات جمموعة من اخلراء واملتخ�ص�صني يف جمالت خمتلفة.
الدكتور  �صعادة  ق��ال  امل��وه��وب��ني،  للطلبة  اخلليجي  امللتقى  على  تعليقه  يف 
اآل مكتوم لالأداء  را�صد  ملوؤ�ص�صة حمدان بن  العام  الأم��ني  ال�صويدي،  خليفة 
التعليمي املتميز: “لقد �صعدنا بتنظيم امللتقى اخلليجي للطلبة املوهوبني 
والإب���داع.  للموهبة  اخلليجي  اليوم  مع  بالتزامن  العام  ه��ذا  ال��راب��ع  للعام 
وياأتي هذا امللتقى يف اإطار اأهداف موؤ�ص�صة حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء 
التعليمي املتميز وجهودها املتوا�صلة لالرتقاء بالتعليم وتقدمي كافة اأنواع 
ابتكاراتهم  على  ال�صوء  وت�صليط  مهاراتهم  وتطوير  للموهوبني  ال��دع��م 
ورعايتها وت�صجيعهم للم�صي قدماً يف طريق البتكار والإبداع وذلك متا�صياً 
مع توجيهات القيادة الر�صيدة التي تهدف اإىل دعم الإبداع والبتكار وتعزيز 

مكانة دولة الإمارات كوجهة عاملية ريادية لالإبداع واملبدعني«. 
امللتقى اخلليجي  اأعّدت موؤ�ص�صة حمدان  “لقد  واأ�صاف الدكتور ال�صويدي: 
63 طالباً  العام يف دبي بح�صور  الرابعة هذا  املوهوبني يف ن�صخته  للطلبة 
وطالبة. وجنح امللتقى بتوفري من�صة مثالية للطلبة املوهوبني من كافة دول 
اأتيحت لهم فر�صة الطالع  جمل�س التعاون اخلليجي لتبادل الأفكار. كما 
ال��ور���س وال��زي��ارات امليدانية  اأح���دث التقنيات والب��ت��ك��ارات م��ن خ��الل  على 

وغريها من الأن�صطة التي اأقيمت يف يومي امللتقى«. 
والتي  التفاعلية  والأن�صطة  الفعاليات  م��ن  العديد  على  امللتقى  وا�صتمل 
ت�صمنت �صل�صلة من الور�س التدريبية يف ريادة الأعمال ف�صاًل عن الور�س 
املهمة  املعامل  امل�صاركون بزيارة بع�س  الثقافية. كما قام  العلمية واجلولت 
يف دبي، حيث اطلعوا على اأبرز املعامل والبتكارات. ومت خالل امللتقى زيارة 
اإجن��ازات دولة الإمارات  متحف الحت��اد حيث اطلع امل�صاركون خاللها على 
2071. كما قام الطلبة  2 دي�صمر  العربية املتحدة منذ قيام الحت��اد يف 

والطالبات امل�صاركني يف امللتقى بزيارة اإىل حي الفهيدي التاريخي. 
زيارة  املوهوبني  للطلبة  اخلليجي  امللتقى  تخللت  التي  ال��زي��ارات  بني  ومن 
اأكر  يعتر  ال���ذي  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  جممع 
الطلبة  العامل. وجت��ّول  واح��د يف  ال�صم�صية يف موقع  للطاقة  انتاج  م�صروع 
امل�صاركون يف مركز البتكار باملجمع حيث تعرفوا على التطبيقات العملية يف 

خمتلف جمالت الطاقة النظيفة واملتجددة. 
اأتيحت  حيث  امللتقى،  بح�صور  �صعادتهم  عن  امل�صاركون  الطلبة  ع��ّر  وق��د 
لهم فر�صة التوا�صل مع اأقرانهم من دول اخلليج الأخرى وتبادلوا خالله 
واحللقات  ال��ور���س  من  تلقوها  التي  القيمة  واملعلومات  واخل���رات  الأف��ك��ار 
الفعاليات  تنظيم  بح�صن  احل�صور  واأ���ص��اد  امليدانية.  وال��زي��ارات  النقا�صية 
اآل مكتوم لالأداء  را�صد  ملوؤ�ص�صة حمدان بن  امتنانهم و�صكرهم  وع��روا عن 

التعليمي املتميز على تنظيم امللتقى بن�صخته الرابعة.
ُيذَكر اأن موؤ�ص�صة حمدان بن را�صد لالأداء التعليمي املتميز متمثلة يف مركز 
امللتقى  مت  نظَّ ق��د  ك��ان��ت  والب��ت��ك��ار  للموهبة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان 
يف  دب��ي  يف  الطلبة  بح�صور  الأوىل  بن�صخته  امل��وه��وب��ني  للطلبة  اخلليجي 
العامني  بعد يف  تنظيمه عن  كوفيد19 مت  وب�صبب جائحة   .2019 العام 
مدار�س  من  والطالبات  الطلبة  من  نخبة  مب�صاركة  و2022   2021
اآل  را�صد  بن  حمدان  مركز  من  طلبة  فيه  �صارك  حيث  املوهوبني،  ومراكز 
مكتوم للموهبة والبتكار وموؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي، ومركز رعاية 
اململكة  وموهبة من  التعليم  ووزارة  البحرين،  املوهوبني يف مملكة  الطلبة 
�صباح  ومركز  عمان،  ب�صلطنة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  ال�صعودية،  العربية 
العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الكويت،  بدولة  والإب��داع  للموهبة  الأحمد 

بدولة قطر. 
جمل�س  دول  حل��ر���س  جت�صيًدا  والب����داع  للموهبة  اخلليجي  ال��ي��وم  وي��اأت��ي 
جلهود  وتكثيًفا  وامل��ب��دع��ني.  باملوهوبني  اله��ت��م��ام  على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يف هذا املجال، فقد اأ�صدر املوؤمتر العام 
للمكتب يف دورته الثالثة والع�صرين قراًرا باملوافقة على اعتماد يوٍم خليجي 
للموهبة، وحتديد الأ�صبوع الأول من �صهر مار�س من كل عام لالحتفاء بهذا 

اليوم حتت م�صمى “اليوم اخلليجي للموهبة والإبداع«. 

الإمارات ت�شت�شيف موؤمتر الحتاد الإقليمي الثاين »اآ�شيا« لالأر�شاد اجلوية
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املركز الوطني لالأر�صاد عن 
الإقليمي  الحت��اد  موؤمتر  تنظيم 
الثاين )اآ�صيا( لالأر�صاد اجلوية يف 
الفرتة من  وذل��ك خالل  اأبوظبي 

.  2023 مار�س   16 اإىل   13
ويهدف املوؤمتر اإىل توفري من�صة 
جاذبة للمراكز والهيئات الوطنية 
اجل����وي����ة  الأر���������ص��������اد  يف جم�������ال 
وال��ه��ي��درول��وج��ي��ة مل��ن��اق�����ص��ة اأب����رز 
امل�صرتكة،  وال��ت��ح��دي��ات  الق�صايا 
وال�صراكة  ال��ت��ع��اون  �صبل  وتعزيز 
الأع�صاء يف  الدول  الإقليمية بني 
وتوجيهات  ق���رارات  تنفيذ  �صبيل 
اجلوية  لالأر�صاد  العاملية  املنظمة 

على �صوء الأولويات الإقليمية.
ح�صورياً  امل���وؤمت���ر  يف  و���ص��ي�����ص��ارك 

تطوير  اأج�������ل  م�����ن  امل����م����ار�����ص����ات 
من�����اذج اأك�����ر دق����ة وم��وث��وق��ي��ة يف 
ب��ال��ط��ق�����س ف�صاًل  ال��ت��ن��ب��وؤ  جم���ال 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات اأكر  ع���ن و����ص���ع 
ف���اع���ل���ي���ة و����ص���م���ول���ي���ة ل���ل���ح���د من 
مبا  الطبيعية  ال���ك���وارث  خم��اط��ر 
الدول  ق����درات  حت�صني  يف  ي�صهم 
ملواجهة  وج��اه��زي��ت��ه��ا  الأع�������ص���اء 
وتقلي�س  ال��ك��وارث  ه��ذه  تداعيات 
الناجمة عنها من حيث  اخل�صائر 
املمتلكات  وتدمري  الأرواح  فقدان 

والبيئة.
ك���م���ا ���ص��ي��ت�����ص��م��ن ج������دول اأع���م���ال 
اجلل�صات  م�����ن  ع���������دداً  امل�����وؤمت�����ر 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ال���ت���ي ����ص���ت���ق���ام من 
حيث  م��ار���س   16 14 حتى  ي��وم 
امل�صائل  اجلل�صات  ه��ذه  �صتتناول 
الإن����ذار  ب��اأن��ظ��م��ة  املتعلقة  الفنية 

����ص���ع���ادة ب���ي���رتي ت����ال�����س، الأم����ني 
لالأر�صاد  العاملية  للمنظمة  العام 
اجلوية، و�صعادة الدكتور عبد اهلل 
املندو�س، مدير عام املركز الوطني 
الآ�صيوي  رئي�س الحتاد  لالأر�صاد 
جانب  اإىل  اجل����وي����ة،  ل���الأر����ص���اد 
ال�35  الأع�������ص���اء  ال�����دول  ���ص��ف��راء 
لالأر�صاد  الآ����ص���ي���وي  الحت�����اد  يف 

اجلوية.
ال�����دك�����ت�����ور عبد  �����ص����ع����ادة  وق��������ال 
املوؤمتر  “ميثل  امل���ن���دو����س:  اهلل 
الإق���ل���ي���م���ي ل����الحت����اد الآ����ص���ي���وي 
ل��الأر���ص��اد اجل��وي��ة ف��ر���ص��ة قيمة 
لتعزيز  امل�صرتكة  اجلهود  ملناق�صة 
اأنظمة الإنذار املبكر على م�صتوى 
الحت���������اد الآ������ص�����ي�����وي ل����الأر�����ص����اد 
اجل����وي����ة وحت�������ص���ني ق�������درات دول 
الإقليم ملواجهة خماطر الظواهر 

املرئي  الت���������ص����ال  ت��ق��ن��ي��ة  وع�����ر 
بارزة  �صخ�صية   150 م��ن  اأك���ر 
الدائمني  واملمثلني  اخل���راء  م��ن 
لدول الإقليم الثاين )اآ�صيا( لدى 
املنظمة العاملية لالأر�صاد اجلوية، 
اإ�صافة اإىل ممثلي املكاتب واللجان 
التابعة لالأمم املتحدة منها مكتب 
خماطر  من  للحد  املتحدة  الأمم 
املتحدة  الأمم  وجل��ن��ة  ال���ك���وارث، 
لآ�صيا  والجتماعية  القت�صادية 
وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، وجل��ن��ة الأمم 
والجتماعية  القت�صادية  املتحدة 

لغرب اآ�صيا.
و�صتنطلق اأعمال الجتماع بجل�صة 
اآلية  ملناق�صة  غ��دا  امل�صتوى  رفيعة 
املبكر  “الإنذار  م���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ 
للجميع” التي اأعلنت عنها الأمم 
من  ك��ل  مب�صاركة  وذل��ك  املتحدة، 

امل��ن��اخ��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة، ح��ي��ث نتوقع 
بنتائج  امل����وؤمت����ر  ه����ذا  ي���خ���رج  اأن 
اإي��ج��اب��ي��ة وت��و���ص��ي��ات م��ه��م��ة من 
�صاأنها اأن تفتح اآفاقاً اأو�صع للتعاون 
الوطنية  وامل���راك���ز  ال��ه��ي��ئ��ات  ب���ني 
ل�����الأر������ص�����اد اجل�����وي�����ة ل���الرت���ق���اء 
مب�صتوى خدمات الر�صد والتنبوؤ 
ا�صتجابة  خطط  وو�صع  بالطق�س 
ملواجهة خمتلف  فعالة ومتنا�صقة 

اأنواع الكوارث الطبيعية«.
ا�صت�صافة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���اف 
امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل���الأر����ص���اد لهذا 
الج���ت���م���اع ت���اأت���ي يف اإط�����ار ال����دور 
بناء  يف  ي���ل���ع���ب���ه  ال��������ذي  ال�����رائ�����د 
يف  والإقليمية  الوطنية  ال��ق��درات 
الأر���ص��اد اجلوية وحر�صه  جم��ال 
التعاون  ت�����ص��ج��ي��ع  ع���ل���ى  ال����دائ����م 
واأف�صل  اخل��رات  وتبادل  البحثي 

خلدمات  التحتية  والبنية  املبكر، 
الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجية، 
ف�����ص��اًل ع��ن ع��ق��د م��ن��ت��دى اأبحاث 
الحت�����اد الأ����ص���ي���وي ل���الأر����ص���اد يف 
اليوم الأخري. ويف ختام الجتماع، 
رفيع  ب���ي���ان���اً  الحت�������اد  ���ص��ي�����ص��در 
الأمم  م�����ب�����ادرة  ح�����ول  امل�������ص���ت���وى 
للجميع”  املبكر  “الإنذار  املتحدة 
جمال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  للجهود  دع��م��اً 
حيث  املناخي،  التغري  مع  التكيف 
�صي�صيد هذا البيان باإطالق خطة 
املبادرة  ل��ه��ذه  التنفيذية  ال��ع��م��ل 
ع��ن��ه��ا خالل  الإع��������الن  ال���ت���ي مت 
ال����دول الأط�����راف للمناخ  م��وؤمت��ر 
تو�صياته  وي���ق���دم   COP27

لدعم هذه املبادرة.
واجلدير بالذكر اأن مبادرة “اإنذار 
اكت�صبت  ق����د  للجميع”  امل���ب���ك���ر 

املتحدة لإن�صاء اأنظمة اإنذار مبكر 
غ�صون  يف  ال��ع��امل  ���ص��ك��ان  جلميع 
خ��م�����س ���ص��ن��وات م���ن خ����الل تبني 
 COP-27موؤمتر عمل  خطة 
ب�صاأن تفعيل اأنظمة الإن��ذار املبكر 
للجميع والإ�صراف على تنفيذها، 
ال���ت���اأك���د م���ن وج�����ود احللول  م���ع 
ال�صيا�صية والفنية واملالية الكفيلة 

بت�صريع عملية التنفيذ.

اأه��م��ي��ة م��ت��زاي��دة م��وؤخ��راً يف اإطار 
تبعات  ملواجهة  ال��دول��ي��ة  امل�صاعي 
اأعلن �صعادة  التغري املناخي، حيث 
الدكتور عبد اهلل املندو�س، املر�صح 
املنظمة  لرئا�صة  ل��دول��ة  الر�صمي 
ال��ع��امل��ي��ة ل���الأر����ص���اد اجل���وي���ة، اأن 
ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة ت���رك���ز على 
ت�صريع وترية العمل الدويل املن�صق 
لتحقيق دعوة الأمني العام لالأمم 

جلنة املرافق باملجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة تطلع على اأعمال دائرة الأوقاف وجهودها يف تنمية الوقف واأموال الواقفني
•• ال�صارقة -الفجر:

اجتمعت  جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية 
والأوق��������اف وال���ب���ل���دي���ات و����ص���وؤون 
باملجل�س  العامة  وامل��راف��ق  الأم���ن 
ال�صارقة  لإم��������ارة  ال����ص���ت�������ص���اري 
م���ع ����ص���ع���ادة ط���ال���ب امل�����ري مدير 
بال�صارقة  الأوق�������اف  دائ�����رة  ع����ام 
امل�صاريع  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 
الوقفية واخلدمات املتطورة التي 
تقدمها الدائرة يف اإطار �صيا�صاتها 

املختلفة .
جاء ذلك خالل زيارة اللجنة ملقر 
ال�صارقة  مبدينة  الأوق���اف  دائ���رة 
ل���دور النعقاد  اأع��م��ال��ه��ا  اإط����ار  يف 
الف�صل  م�����ن  ال�����راب�����ع  ال�����ع�����ادي 

الت�صريعي العا�صر .
حر�س  �صياق  يف  الجتماع  وياأتي 
كافة  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  على  اللجنة 
الدوائر احلكومية تر�صيخا لأدوار 
يف  الرملانية  ال�صت�صاري  املجل�س 
الدوائر  اأدوار  على  اطالعه  اإط��ار 
موا�صلة  م���ن  لتمكينها  ودع���م���ه 

جهدها وجتويد خدماتها .
�صعادة  اللجنة  ج��ان��ب  م��ن  ح�صر 
رئي�س  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ع���و����س  ع��ب��ي��د 
القاب�س  ع��ب��ي��د  و���ص��ع��ادة  ال��ل��ج��ن��ة 
و�صعادة  اللجنة  مقرر  الطنيجي 
و�صعادة  النقبي  علي  را�صد  اأحمد 
علي �صيف الندا�س و�صعادة عو�س 
ومن  الطنيجي  ال��ق��اب�����س  را���ص��د 
با�صليب  اآم���ن���ه  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
واأمينة  اجلل�صات  �صوؤون  م�صوؤول 
اإ�صالم  والإع���الم���ي  ال��ل��ج��ن��ة  ���ص��ر 

منظومة  ت���ط���وي���ر  يف  ج���ه���وده���ا 
ملتطلبات  وم��واك��ب��ت��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 
توجيهات  وف���ق  التنمية  م�����ص��رية 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وتنمية  ب����ال����وق����ف  واله�����ت�����م�����ام 

م�صارفه وموارده املالية .
���ص��ع��ادة عبيد عو�س  ن��ق��ل  ب����دوره 
حتيات  اللجنة  رئي�س  الطنيجي 
رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س ال����ص���ت�������ص���اري 
ال��رئ��ي�����س والأم�����ني العام  ون��ائ��ب��ة 
املدير  اإىل  والع�صوات  والأع�صاء 
ال���ع���ام وم��ع��اون��ي��ه ول��ك��اف��ة ك���وادر 
توفري  يف  جهودهم  على  ال��دائ��رة 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ص��ال��ح  امل���ن���اخ 
الوقف  تنمية  يف  الإجن�����ازات  م��ن 
ال��واق��ف��ني وف���ق مقا�صد  واأم�����وال 

ال�صريعة الإ�صالمية .
بعدها عر�صت الدائرة ل�صرح عن 
ج��ه��وده��ا  يف ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل على 
ال�صارقة  اإم���ارة  يف  ال��وق��ف  تنمية 
وت���ط���رق م���ن خ����الل ال�����ص��رح اإىل 

الدكتور  ال�صيخ  ف�صيلة  الأوق���اف 
عزيز بن فرحان العنزي امل�صت�صار 
ال�صرعي بالدائرة ومدراء وروؤ�صاء 

ال�صيوي .
امل��ج��ل�����س مبرافقة  وف���د  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
�صعادة طالب املري مدير عام دائرة 

ال�صت�صاري  املجل�س  وف��د  ب��زي��ارة 
ال�صارقة من جلنة املرافق  لإمارة 
ملوا�صلة  ت�صعى  الدائرة  اأن  موؤكدا 

الأق�صام بالدائرة .
امل��ري مدير  واأب��دى �صعادة طالب 
عام دائرة الأوقاف ترحيبه الكبري 

تتوله  ال������ذي  ال���ن���ظ���ارة  اأع����م����ال 
ورعايتها  الأوق����اف  على  ال��دائ��رة 
اأم���وال���ه���ا  واإدارة  وا����ص���ت���ث���م���اره���ا 
�صروط  ح���دود  يف  ريعها  و���ص��رف 

الواقف.
املجل�س  اأع�������ص���اء  ت���ن���اوب  ب��ع��ده��ا 
املرافق  جل��ن��ة  م���ن  ال���ص��ت�����ص��اري 
املحاور  ع��ددا من  العامة يف طرح 
دائرة  خ��دم��ات  بتطوير  اخلا�صة 
اأدوار  ت���ت���وله م���ن  الأوق������اف وم���ا 
ال���وق���ف وري���ع���ه ف�صال  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ع��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف ت�صجيع 
امل���ج���ت���م���ع ع���ل���ى اأع�����م�����ال ال�����ر يف 
جم��ال ال��وق��ف . وت��ط��رق��وا خالل 
الأ�صئلة  م���ن  ع���دد  اإىل  ال��ن��ق��ا���س 
املو�صوعات  ب��ع�����س  ���ص��م��ل��ت  ال��ت��ي 
باأعمال  اخلا�صة  وال�صتف�صارات 
ال��دائ��رة وب��ي��ان دوره���ا يف ت�صهيل 
م�����ص��ارك��ة الأف�����راد وامل��ح�����ص��ن��ني يف 
الوقفية  الأ���ص��ول  واإدارة  ال��وق��ف 
الوقفية  الأم����������وال  وا����ص���ت���ث���م���ار 
الأعمال  لتلك  الإعالمي  والن�صر 

الوقفية  .

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �يال�ش مانرت� خلدمات �إد�رة �ملطاعم �ش.ذ.م.م 
ب��ردب��ي -   - ث��اين  ال  ال��ث��اين جا�صم  ع��ب��داهلل  ال�صيخ حمد  104 ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان : مكتب 
الكرامة - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 921380 رقم القيد 
1529207 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه  بال�صجل التجاري : 
، وذلك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف  قد مت 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  2023/1/10 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب  ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يو�سف بن 
خادم لتدقيق �حل�سابات العنوان : مكتب رقم 1204-1203-1202-1201-005 
ملك ليجند ال�صرق الو�صط - رقة البطني - ا�صتدامة  b - هاتف : 042223773 فاك�س 
: 042223773 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات العنوان : مكتب رقم 1201-005-
1202-1203-1204 ملك ليجند ال�صرق الو�صط - رقة البطني - ا�صتدامة  b - هاتف 

: 042223773 فاك�س : 042223773   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية �يال�ش مانرت� خلدمات �إد�رة �ملطاعم �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/10
امل�صتندات  معه كافة  اأع��اله، م�صطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

جزئي   مدين   SHCFICIREA2022 /0005860 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه :ور�صة �صيانة الياقوت الف�صي ل�صيانة ال�صيارات - جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم بان املدعي:ماجد �صيف خليفه بن �صمحه ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية قد اقام الدعوى املذكورة اعاله ويطالب 
فيها التي:1- املوافقة على ادخال اخل�صم املدخل/ور�صة الياقوت الف�صي ل�صيانة ال�صيارات 2- الت�صريح بادخال اخل�صم 
املدخل 3- الزام املدعي عليه واخل�صم املدخل ان ي�صددوا للمدعي مبلغ )55.000( درهم خم�صة وخم�صون الف درهم 
مقابل ثمن ال�صيارتني والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ نهائية احلكم اجلزائي ال�صادر بتاريخ:2022/4/27 
مبلغ  للمدعي  ي�صدد  ان  املدخل  واخل�صم  عليه  املدعي  الزام   -4 والتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى 
)20.000( درهم ع�صرون الف درهم تعوي�صا عن ال�صرار املادية واملعنوية التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع %9 
 -5 من تاريخ نهائية احلكم اجلزائي ال�صادر بتاريخ:2022/4/27 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب 

الزام املدعي عليه واخل�صم املدخل بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املحكمة  الحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  لذلك 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/7  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70579 العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين    SHCFICICIVS2023 /0001504 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ب�صاير عبداهلل خمي�س عبداهلل - جمهول حمل القامة
املتويف  )والد  اجلن�صية  باك�صتاين   - كل  �صعيد  وهم:1-  اجلن�صية  باك�صتان   - كل  �صعيد  خان  املدعيني/ن�صري  ان  نعلمكم 
ن�صري خان( 2- خمرية - باك�صتانية اجلن�صية )والدة املتويف ن�صري خان( 3- �صفيه بي بي - باك�صتانية اجلن�صية )زوجة 
املتويف ن�صري خان( عن نف�صها وب�صفتها و�صيه على ابنائها الق�صر وهم:4- مرمي ن�صري خان - باك�صتانية اجلن�صية )ابنة 
املتويف( 5- زكريا ن�صري خان - باك�صتاين اجلن�صية )ابن املتويف( 6- يحيى ن�صري خان - باك�صتاين اجلن�صية )ابن املتويف( 
قد اقاموا الدعوى املذكورة اعاله ويطالبون فيها بالتي:وملا تراه الهيئة املوقرة من اأ�صباب اعم وا�صمل يلتم�س املدعني 
الق�صاء بالتي:اول:قيد الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها مع اعالن املدعي عليها بالئحة الدعوى واملرفقات وفقا 
لالأ�صول - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعني مبلغ 500.000 درهم خم�صمائة الف درهم وذلك جرا لهم عن 
كافة ال�صرار املادية والدبية واملعنوية التي حلقت بهم نتيجة وفاة مورثهم مع الزامهم بفائدة تاأخريية بواقع 12% من 

تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
املحكمة  الحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/16 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  لذلك 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.    
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

ح����اف����ظ   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
������ص�����وري   ، ������ص�����ام�����ن  امي���������ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )014923419(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�صورية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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•• ال�صارقة-الفجر:

الب�صرية  امل���������وارد  دائ�������رة  ن��ظ��م��ت 
التوظيف  م���ع���ر����س  ب���ال�������ص���ارق���ة 
ب����اإج����راء  اخل����ا�����س  ؛  "م�صارك" 
م��ق��اب��الت وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
اإىل  لالن�صمام  الراغبني  من  عمل 

العمل يف �صركات القطاع اخلا�س.
حتت  اأق��ي��م  ال��ذي  املعر�س  وا�صتمل 
وا�صنع  م�������ص���ارك  اخ�����رت   " ����ص���ع���ار 
اأكادميية  مب��ق��ر  وع��ق��د  قرارك”، 
ال�صارقة للتعليم باملدينة اجلامعية 
ور�����س م�صاحبة  ع��ل��ى  ؛  ب��ال�����ص��ارق��ة 
بالتعاون مع ال�صريك ال�صرتاتيجي 

برنامج "ناف�س" ؛ الذي يهدف اإىل 
الإماراتية  ال���ك���وادر  تناف�صية  رف���ع 
وزي���������������ادة م�������ع�������دلت ت���وظ���ي���ف���ه���م 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف  وم�صاهماتهم 
"اأمازون"،  �صركة  اإىل  بالإ�صافة    .
وبنك ال�صتثمار. وعدد من الور�س 

التاأهيلية التي نظمتها الدائرة. 
من  امل�صتهدفون  الفعالية  وح�صر 
ال���ب���اح���ث���ني ع����ن ع���م���ل م����ن حملة 
املختلفة  الأك���ادمي���ي���ة  ال�������ص���ه���ادات 
الفر�س  نوعية  على  تعرفوا  الذين 
امل����ق����دم����ة ل����ه����م وف�������ق ال����وظ����ائ����ف 
ال�صاغرة يف جمموعة من ال�صركات  

اخلا�صة.

"م�صارك"  م��ع��ر���س  يف  و����ص���ارك���ت   
اأك���ر م��ن 20  م��ن ج��ه��ات القطاع 
�صركة  ه�����ي:   ، ب���ال���دول���ة  اخل����ا�����س 
 ، الوطنية)اأدنوك(  اأبوظبي  برتول 
وجمموعة عبد الواحد الر�صتماين، 
ال�صارقة  ومعهد  ال�صتثمار،  وبنك 
و�صركة  ال�����ص��ي��ارات،  ق��ي��ادة  لتعليم 
وم�صاريع   ،  )OMB( ات�����ص��الت 
قرقا�س، وفندق وم�صاكن دبل تري 
ووترفرونت،  ال�صارقة  هيلتون  من 

والعطور ال�صوي�صرية العربية، 
واأمازون، وفالكون باك، وم�صت�صفى 
ال�صعودي  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ب��������رامي، 
عبدالرحمن  وحم���م���د  الأمل���������اين، 
البطحاء  وجم����م����وع����ة  ال����ب����ح����ر، 
واخلليج   ، وت���ي���ك���ون  ال���ق���اب�������ص���ة، 
لل�صناعات  وج���ل���وب���ال  ال����دول����ي����ة، 
�صوبر  وجيكو  و���ص��ي��رتا،   ، الغذائية 
اأكد �صعادة  املعر�س  . وحول  جرال 
امل��ه��ن��د���س ع��م��ر خ��ل��ف��ان ب��ن حرميل 
ال�صام�صي ، ع�صو املجل�س التنفيذي 
لإمارة ال�صارقة ، رئي�س دائرة املوارد 
"م�صارك"   ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ال��ب�����ص��ري��ة، 
ي���اأت���ي ان���ط���الق���اً م���ن ج���ه���ود دائ����رة 
امل��وارد الب�صرية يف تنفيذ توجيهات 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
"حفظه اهلل"  بدعم وتعزيز ح�صور 
الكوادر الوطنية يف ميادين العمل ، 
وم�صاعدتهم للدخول اإىل جمتمعات 

الأعمال املختلفة بكل ثقة. 
واأكد اأن مثل هذه الفعاليات الهامة 
ت��ف��ت��ح ب���اب ال��ف��ر���س لأب���ن���اء وبنات 
الوطن ، ومتنحهم خيارات متعددة 
لنيل الفر�س التناف�صية واحل�صول 

على وظائف يف القطاع اخلا�س.
بخطة  ملتزمة  الدائرة  اأن  واأو�صح 
للباحثني  وال����ت����دري����ب  ال���ت���اأه���ي���ل 

ب��ه��دف تطوير  ع��ن ال��ع��م��ل ���ص��ن��وي��اً 
وتوجيههم  وق��درات��ه��م  اإمكانياتهم 
املنا�صبة  للوظائف  تر�صيحهم  ثم   ،
�����ص����م����ن ال����ق����ط����اع����ني احل����ك����وم����ي 
مع  ي�����ت�����واف�����ق  مب������ا   ، واخل�������ا��������س 
وباتباع  وق���درات���ه���م.  م��وؤه��الت��ه��م 
الأ�صاليب العملية والقواعد املهنية 
امل���ع���م���ول ب��ه��ا وامل��ط��ل��وب��ة م���ن قبل 

اجلهات العار�صة للوظائف .
الإيجابي  ال������دور  ���ص��ع��ادت��ه  وث���م���ن 
تعزيز  القطاع اخلا�س يف  ملوؤ�ص�صات 
لتحقيق  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  ���ص��ب��ل 
حكومتنا  وت���ط���ل���ع���ات  ت����وج����ه����ات 
توطني  �صيا�صة  ودع����م   ، ال��ر���ص��ي��دة 
القطاعني  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر 

م�صيداً    . واخل�����ا������س  احل����ك����وم����ي 
ال�صارقة  لأكادميية  الكبري  بالدور 

للتعليم  لتعاونهم يف اإجناح تنظيم 
الفعالية.

•• دبي-الفجر: 

رئي�صة  برنابيت�س  اآن��ا  معايل  التقت 
عبد  ����ص���رب���ي���ا،  ج���م���ه���وري���ة  وزراء 
اهلل ن��ا���ص��ر ل���وت���اه م�����ص��اع��د وزي���ر 
للتبادل  ال�������وزراء  جم��ل�����س  ����ص���وؤون 
جمل�س  رئي�س  والتناف�صية  امل��ع��ريف 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة، ووف�����د ح��ك��وم��ة دولة 
الإمارات �صمن زيارة ر�صمية �صارك 
الإم��ارات يف منتدى  الوفد  خاللها 
يف  ال�صربية  كوبونيك  يف  الأع��م��ال 
ال����ذي نظمته  ال��ث��الث��ني،  ن�����ص��خ��ت��ه 
الرابطة ال�صربية لالقت�صاديني يف 
الفرتة من 5 اإىل 8 مار�س احلايل، 
والذي ي�صّكل من�صة اأوروبية �صنوية 
القت�صادية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��ن��اق�����ص��ة 
والجتماعية، وت�صليط ال�صوء على 
يف  احلكومات  تبذلها  التي  اجلهود 

هذه املجالت.
وب��ح��ث��ت اآن�����ا ب��رن��اب��ي��ت�����س م���ع وفد 
الإم������ارات، تطورات  ح��ك��وم��ة دول���ة 
جمالت  يف  ال�صرتاتيجي  التعاون 
البلدين،  بني  احلكومي  التحديث 
و�صبل تو�صيع جمالت ال�صراكة التي 
مت اإطالقها يف مايو 2022، والذي 

يركز على 13 حمور عمل، اأهمها: 
والقت�صاد  ال���رق���م���ي���ة،  احل���ك���وم���ة 
وبناء  والب��ت��ك��ار،  والعلوم  الرقمي، 
وحا�صنات  احل��ك��وم��ي��ة،  ال����ق����درات 
الإبداعية  ال�����ص��ن��اع��ات  الأع����م����ال، 
والرجمة،  والتعليم،  وال�صياحة، 
من  ومتّكنت  ال�صطناعي،  والذكاء 
5000 �صاعة تدريبية، عر  اإجناز 
معرفية  ع��م��ل  ور����ص���ة   80 ت��ن��ظ��ي��م 
 1300 ق������درات  رف����ع  اأ���ص��ه��م��ت يف 

متدرباً يف احلكومة ال�صربية.
وجمع املنتدى الذي عقد بال�صراكة 
ويعد  "ما�صرتكارد"،  ���ص��رك��ة  م���ع 
الأه����م يف ���ص��رب��ي��ا وامل��ن��ط��ق��ة، اأكر 
من 1500م�صارك، من امل�صوؤولني 
ال�صلك  واأع�����������ص�����اء  احل���ك���وم���ي���ني 
ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي ورج�������ال الأع����م����ال 
املنظمات  ومم��ث��ل��ي  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
املالية الدولية، واخلراء العامليني.

حكومة  ل���وت���اه:  �هلل  ع��ب��د 
�لإمار�ت و�سعت روؤى ��ستباقية 
�لتغيري  �إح�����د�ث  ع��ل��ى  ت��ق��وم 

�لإيجابي
واأك��د عبد اهلل نا�صر لوتاه م�صاعد 

وزير �صوؤون جمل�س الوزراء للتبادل 
جمل�س  رئي�س  والتناف�صية  امل��ع��ريف 
التناف�صية، خالل م�صاركته يف جل�صة 
م�صرية  خاللها  ا�صتعر�س  حوارية 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة الإم���ارات���ي���ة، 
املعريف  التبادل  يف  التعاون  ومن��اذج 
للعامل،  الإم�������ارات  م���ن  احل��ك��وم��ي 
بقيادة �صاحب  الإم���ارات  دول��ة  واأن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
"حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل"، 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
على  قائمة  م�صتقبلية  روؤى  تتبنى 
العاملية  وتناف�صيتها  قدراتها  تعزيز 
ال�صراكات  اإط�������الق  خ�����الل  م����ن   ،
وبرامج  ال��ه��ادف��ة،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
العمل امل�صرتكة مع الدول ال�صديقة  

ما يعزز تاأثريها الإيجابي العاملي.
وق����ال اإن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
اإىل  ت���ه���دف  م��ت��ف��ردة  روؤى  ت��ت��ب��ن��ى 
تعزيز تناف�صيتها العاملية تقوم على 
ه��دف��ني رئ��ي�����ص��ي��ني، ه��م��ا: اإح����داث 
الأفراد،  حياة  يف  الإيجابي  التغيري 

ا�صتثنائية  ا�صرتاتيجيات  وت�صميم 
ال�صاملة،  التنموية  امل�صرية  ل��دف��ع 
م���وؤك���داً ت��رك��ي��ز ق��ي��ادة ال��دول��ة على 
ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي يعتمد  ت��ط��وي��ر من����وذج 
التي  امل�����ص��رتك��ة  التناف�صية  ت��ع��زي��ز 
بني  ال�����ص��ام��ل  ال��ت��ع��اون  اإىل  ت�صتند 
اأف�صل  نقل  ي�صمن  مبا  احلكومات 
اخل����������رات ال�������رائ�������دة وال����ت����ج����ارب 
حكومات  خم��ت��ل��ف  اإىل  ال��ن��اج��ح��ة 

العامل.
واأ�صاف عبد اهلل لوتاه اأن النجاحات 

ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�������ة الإم����������ارات 
ا�صرتاتيجي  لتوجه  ن��ت��اج��اً  �صكلت 
على  يرتكز  القيادة،  و�صعته  �صامل 
ومتثلت  ال���ص��ت��ب��اق��ي،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
"مئوية  اإط����الق  خ��ط��وات��ه يف  اأه����م 
الإمارات 2071" التي ت�صّكل روؤية 
اأن تكون دولة  طويلة الأمد هدفها 
ع��ل��ى م�صتوى  الأف�����ص��ل  الإم�������ارات 
العامل، ما يتطلب تعزيز م�صتويات 
وتر�صيخ  والإن��ت��اج��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
التوجهات  ب���ن���اء  يف  ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة 

واجلاهزية للم�صتقبل.

قفز�ت نوعية مل�سرية �لتناف�سية 
�لإمار�تية

وتطرق عبد اهلل لوتاه اإىل القفزات 
النوعية التي حققتها دولة الإمارات 
املوؤ�صرات العاملية، حيث ت�صدرت  يف 
واأ�صبحت  ع��امل��ي��اً،  م��وؤ���ص��راً   186
اأف�����ص��ل خ��م�����س حكومات  ب���ني  م���ن 
موؤ�صراً،   339 ���ص��م��ن  ال���ع���امل  يف 
وحققت اأحد املراكز الع�صرة الأوىل 

اأهمها:  عاملية،  م��وؤ���ص��رات   508 يف 
�صيا�صة  "قدرة  م��وؤ���ص��ر  ت�����ص��دره��ا 
للعام  التكيف"  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة 
الكتاب  ي��ق��ي�����ص��ه  ال������ذي   2022
ال�صنوي للتناف�صية العاملية وي�صدر 
التابع  العاملي  التناف�صية  مركز  عن 
الإداري���ة،  للتنمية  ال��دويل  للمعهد 
النفاق  يف  التبذير  "قلة  وم��وؤ���ص��ر 
الدولة  "قدرة  وموؤ�صر  احلكومي" 
تقرير  املواهب" يف  ا�صتقطاب  على 
ال�صادر   2021 الزده�����ار  م��وؤ���ص��ر 
ت�صدرت  كما  ل��ي��ج��ات��وم،  معهد  ع��ن 
يف موؤ�صر ا�صرتاك الهاتف املحمول 
لعام  الجتماعي  التقدم  تقرير  يف 
منظمة  عن  ي�صدر  ال��ذي   2022
امبرياتيف". بروجر�س  "�صو�صيال 

وت�������ن�������اول خ�������الل اجل����ل���������ص����ة اأه������م 
ال��ت��ب��ادل املعريف  ب��رن��ام��ج  اإجن�����ازات 
اأط��ل��ق��ت��ه حكومة  ال����ذي  احل��ك��وم��ي 
دولة الإمارات عام 2018، ومتّكن 
من اإجن��از نحو 28 مليون و500 
منها  ا�صتفاد  تدريبية،  �صاعة  األ��ف 
اأكر  م���ت���درب يف  م��الي��ني   3 ن��ح��و 
1500 ور���ص��ة ع��م��ل، فيما مت  م��ن 
خمتلف  يف  م���ب���ادرة   400 اإط����الق 

اتفاقيات  ت��وق��ي��ع  مت  ال��ت��ي  ال�����دول 
م���ع���ه���ا، هدفت  ال���ث���ن���ائ���ي  ال���ت���ع���اون 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي ورف���ع 
عر  وال��ت��م��ي��ز،  الأداء  م�����ص��ت��وي��ات 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي م��ع 29 دول���ة يف 
 10 ع��ق��د  اآخ���ره���ا  ك���ان  ق�����ارات،   5
اأعمال  �صمن  ا�صرتاتيجية  �صراكات 
 ،2023 للحكومات  العاملية  القمة 
وتركمن�صتان  وروان��دا  بارغواي  مع 
واف����ري����ق����ي����ا ال���و����ص���ط���ى واأل���ب���ان���ي���ا 
وزميبابوي  وروم���ان���ي���ا  وج���ورج���ي���ا 

ومالطا وكازاخ�صتان.
الإمارات  وا�صتعر�صت حكومة دولة 
جتربتها الرائدة يف تعزيز ال�صراكات 
احلكومات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ع��امل��ي��ة 
التبادل  برنامج  اإط��الق  خ��الل  من 
ي�صّكل  ال������ذي  احل���ك���وم���ي  امل����ع����ريف 
اأف�صل  ل���ن���ق���ل  م���ع���رف���ي���ة  م���ن�������ص���ة 
التي تنتهجها  اخلرات واملمار�صات 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات يف جمال 
اإىل  احلكومي  والتطوير  التحديث 
ي�صمن  مب��ا  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
بناء القدرات وتعزيز جهود ت�صميم 
ال��ن��م��اذج احل��ك��وم��ي��ة اجل���دي���دة مبا 

ينعك�س اإيجاباً على حياة الأفراد.

•• الذيد-الفجر:

التابعة  الو�صطى  املنطقة  م��دن  خمتلف  من  مت�صابقاً   250 مب�صاركة 
لإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة ان��ط��ل��ق��ت ت�����ص��ف��ي��ات ال�����دورة ال���� 16 مل�����ص��اب��ق��ة الذيد 
الرم�صانية للقراآن الكرمي يف نادي الذيد الثقايف الريا�صي والتي داأب 

النادي على تنظيمها �صنوياً.
ويتناف�س امل�صاركون  يف 6 فئات وهي موزعة يف فئة جزء واحد للمواطنني، 
اأج���زاء، وع�صرين جزء،  اأج���زاء، و10  اأج���زاء، وخم�س  وجزئني، وث��الث 

مفتوحة للجميع كما مت اإ�صافة فئة ذوي العاقة هذا العام.
الو�صطى  املنطقة  ف��رع  م��ن  ب��ق��رار  ت�صكيلها  مت  جل��ان  ث��الث  وب��ا���ص��رت 
ملوؤ�ص�صة ال�صارقة للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية ل�صتيعاب العدد الكبري 

من امل�صاركني وتقييمهم وذلك يف مقر نادي الذيد.

وبهذه املنا�صبة اأكد  �صعادة  �صامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي الذيد  اإىل اأن هذه امل�صابقة تقام �صنوياً وُتخ�ص�س لها جوائز 
قيمة بهدف ت�صجيع الأبناء على حفظ كتاب اهلل يف ظل القبال الذي 

ت�صهد امل�صابقة �صنويا للمناف�صة على فئاتها .
النبوية،  وال�صنة  الكرمي  للقراآن  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  بجهود  عاليا  واأ�صاد 

ممثاًل مع مكتب املنطقة الو�صطى على تعاونها امل�صتمر.
نائب  اخل��اط��ري   بال�صدرية  اهلل  عبد  �صعادة  حميد  اأو�صح  من جانبه 
التو�صع  ع��ل��ى  ���ص��ن��وي��اً  يعمل  ال��ذي��د  ن���ادي  ب���اأن  الإدارة   جمل�س  رئ��ي�����س 
بامل�صابقة لذا اأ�صاف هذا العام فئة اأ�صحاب ذوي العاقة لغر�س الفرحة 
يف نفو�صهم واأكد اخلاطري اأن احلفل اخلتامي لهذا العام �صيكون خالل 
�صهر رم�صان املبارك و�صيتم تكرمي امل�صاركني واللجان وكل من ي�صاهم 

يف اإجناح امل�صابقة.

مب�شاركة 250 مت�شابقًا انطالق ت�شفيات الدورة ال�شاد�شة ع�شرة من م�شابقة الذيد الرم�شانية للقراآن الكرمي 

حكومة �لإمار�ت ت�ستعر�ش جتربتها �لريادية يف �لتناف�سية �لعاملية مبنتدى �لأعمال يف �سربيا

رئي�شة وزراء �شربيا تبحث مع وفد الإمارات تطورات التعاون الثنائي يف جمالت التحديث احلكومي

مب�ساركة �أكرث من 20 �سركة خا�سة

موارد ال�شارقة تنظم )م�شارك( لرت�شيح الباحثني عن عمل لوظائف القطاع اخلا�س

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1047/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف البتدائية التجارية الثالثة رقم 257

امل��دع��ي مبلغا وق���دره  ي�����وؤدوا للبنك  ب���ان  ب��ال��ت�����ص��ام��ن  امل��دع��ي عليهم  ب���ال���زام  ال���دع���وى : دع����وى م��ط��ال��ب��ة  م��و���ص��وع 
)6.147.544.05( درهم والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:بنك الفجرية الوطني
للمحاماة  ال�صركال  حممد  مكتب   208 رقم  مكتب   4 رقم  مبنى  اعمار�صكوير  خليفة  برج  منطقة  دبي  عنوانه:امارة 

info@masadvocates.com:وال�صت�صارات القانونية - هاتف رقم:0508888640 - الريد اللكرتوين
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�صف ال�صركال

املطلوب اإعالنه :  1- ايتان داميوند اند جولز �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2023/1/19 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�صوع 
ل�صالح/ بنك الفجرية الوطني بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�صاد�س بالت�صامن 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )6.147.544.05( درهم �صتة مليونا مائة و�صبعة واربعون الفا خم�صمائة اربعة واربعون 
وبالر�صوم  التام  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�صا  وخم�صة  درهما 
وامل�صاريف ومبلغ الفني درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
يف الدعوى رقم 2022/2459 عمايل جزئي عجمان

اىل اخل�صم املدخل/امين بن حمادي ا�صكندراين
نحيطكم علما بانه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية املذكورة اعاله واملرفوعة �صدكم من ال�صادة/
او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع  فاأنتم مكلفني  مروة ح�صن عبداهلل قا�صم )املدعية( وعليه 
اخلرة املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق:2023/3/16 يف متام ال�صاعة 10 �صباحا )العا�صرة �صباحا( 

وذلك عن بعد عن طريق برنامج زووم على الرابط التايل:

يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  واح�صار  املحدد  باملوعد  احل�صور  يرجى 
 - قانونا  لها  املخولة  لل�صالحيات  وفقا  اعمالها  �صتبا�صر  فاإن اخلرة  تخلفكم عن احل�صور  حال 

لال�صتف�صار الت�صال ب���:0556940829 .
�خلبري �حل�سابي

�حمد حممود �حمد ��سماعيل 
قيد رقم 537

 اعالن اخل�شم املدخل بالن�شر
للح�شور اأمام اخلربة

70021
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MOJAU_2023- 0118558 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء 
اإخطار عديل

املخطر:�صجاد فنانتافيدا احمد ، هندي اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة - منطقة املجاز 3 - �صارع كورني�س 
البحرية - مركز الفردان - بلوك A - مكتب 203 - هاتف:0505780444 - وكيال عنه ال�صتاذة/

مرمي علي مبارك حامد الدرمكي بوكالة �صادرة من كاتب العدل يف دبي رقم:56994/1/2023
�صد املخطر اليه:جميد ميتال فانيانتيفيتا ، هندي اجلن�صية - العنوان:ال�صارقة - املجاز 2 - �صارع جمال 

عبدالنا�صر - برج اطل�س - �صقة رقم 20 - هاتف 0506975379
املو�صوع:اخطار عديل بالوفاء مببلغ 110000 درهم مائة وع�صرة الف درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة.
الوقائع:مبوجب تعامالت بني موكلنا واملخطر اليه تر�صد ملوكلنا لدى املخطر اليه مبلغ وقدره مائه 

وع�صرة الف درهم 110000 درهم وقد اأمتنع املخطر اليه عن رد املبلغ حمل الخطار اىل موكلنا حتى 
تاريخه على الرغم من املطالبات الودية التي ار�صلها موكلنا اىل املخطر اليه.

بناء على ماتقدم:فاإن موكلنا يخطر املخطر اليه عمال بن�صو�س املواد وعمال بن�س املواد 143 & 144 
من مر�صوم بقانون احتادي رقم 42 ل�صنة 2022 ب�صاأن قانون الجراءات املدنية ب�صرورة الوفاء واداء 

املبلغ مو�صوع الخطار وهو مببلغ 110000 درهم مائة وع�صرة الف درهم وذلك يف موعد اأق�صاه 
خم�صة ايام من تاريخ هذا الخطار مع حفظ حق موكلنا يف اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة 

باملبلغ مو�صوع الخطار مع حتميل املخطر اليه كافة الر�صوم وامل�صاريف املرتتبة على حت�صيل املبلغ 
مو�صوع الخطار - بالوكالة عن املخطر املحامية/مرمي علي مبارك حامد الدرمكي.

�لكاتب �لعدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70591 العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
MOJAU_2022- 0108050 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء مببلغ مائة الف درهم وف�شخ التعاقد
املنذر:املحامي عبيد �صعيد علي  عبيد ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية - يحمل قيد حمامي رقم 1834- ب�صفته وكيال عن عمر �صامل ثعلوب علي الكتبي اماراتي 
اجلن�صية مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى الكاتب العدل رقم MOJAU_2022_0104780 - العنوان املختار/امارة ال�صارقة - كورني�س البحرية - مركز 

info@obaidalshamsi-lawyer.ae:مكتب رقم 307 - رقم الهاتف 065255594 - الريد اللكرتوين - A الفردان - بلوك
التنمية  دائرة  من  املرخ�صة  التجارية  للو�صاطة  البداع  موؤ�ص�صة  مالك  ب�صفتها  اجلن�صية  اماراتية   - ال�صويدي  ال�صباح  حميد  عبيد  الوىل:عبري  اليها  املنذر 
القت�صادية بال�صارقة برقم:796816 - العنوان:ال�صارقة - الرفاع - خلف �صارع ال�صيخ عبداهلل بن �صلطان القا�صمي - فيال ملك �صامل حممد �صلطان الرزي - 

alswiwiday@hotmail.com:ت:054466664 - 0525301482 هاتف:0585900705 - 0544666646 - امييل
املنذر اليه الثاين:موؤ�ص�صة البداع للو�صاطة التجارية املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم:796816  - العنوان:ال�صارقة - الرفاع - خلف 
0525301482 هاتف:0585900705 -  ال�صيخ عبداهلل بن �صلطان القا�صمي - فيال ملك �صامل حممد �صلطان الرزي - ت:054466664 -  �صارع 

alswiwiday@hotmail.com:0544666646 - امييل
املنذر اليه الثالث:البداع لال�صت�صارات الدارية املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم:738808 - العنوان:ال�صارقة - الرفاع - خلف �صارع ال�صيخ 
عبداهلل بن �صلطان القا�صمي - فيال ملك �صامل حممد �صلطان الرزي - ت:054466664 - 0525301482 هاتف:0585900705 - 0544666646 

.alswiwiday@hotmail.com:امييل -
املو�صوع انذار بالتكليف بالوفاء مببلغ مائة الف درهم وف�صخ التعاقد

امل�صاعدات من  ال�صت�صارات وتقدمي  �صركة متخ�ص�صة يف  والثالث ب�صفتهم  والثاين  اليهم الول  واملنذر  املنذر  اتفاق موؤرخ:2022/3/1 بني  • مبوجب عقد 
كافة اجلوانب • ت�صمن العقد التزام املنذر اليهم الول والثاين والثالث بالبحث عن حالة ال�صوق يف دولة المارات العربية املتحدة وكذلك تقييم املوؤ�صرات املالية 
وال�صوقية وان يكون دورة امل�صاركة باملجهود والتخطيط والدارة ويكون دور )املنذر( التمويل املايل الكامل لي م�صروع حمدد  يف البند التمهيدي • وانه نفاذا 
لذلك قام )املنذر( بت�صليم )املنذر اليهم الول والثاين والثالث( مبلغ وقدره مائة الف درهم اماراتي للتعاقد مع ال�صركات والفراد او ل�صراء ال�صلع املتفق عليها 
وان توقيع الطرف الول على العقد مبثابة ا�صتالم لكامل املبلغ • وحيث ان املنذر اليهم الول والثاين والثالث قد اخال بالتزاماتهما التعاقدية لعدم قيامهم باي 
اإجراء من المور املتفق عليها رغم ا�صتالمهم كامل املبلغ كامل الذكر مبوجب الي�صالني ال�صادرين من البداع للو�صاطة التجارية رقم الي�صال 0026 ورقم 
الي�صال 0022 • مما يحق معه املطالبة بانهاء هذا التفاق ورد مامت دفعه مبوجب الي�صالت وقدره مائة الف درهم وال �صي�صطر للجوء للق�صاء مع حفظ 
حفه يف طلب التعوي�س املنا�صب عمال باحكام املواد 272 م مدين ومابعدها • هذا وملا كان من املقرر طبقا لن�س املادة 272 من قانون الجراءات املدنية اأنه: يف 
العقود امللزمة للجانبني اذ مل يوف احد املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الخر بعد اعذاره املدين ان يطالب بتنفيذه جرا ، وكذلك ن�صت املادة 
338 من ذات القانون على ان يجب وفاء احلق متى ا�صتوفى �صروط ا�صتحقاقه القانونية فان تخلف املدين وجب تنفيذه جرا عليه تنفيذا عينياً او تعوي�صا طبقا 
للن�صو�س القانونية ، ون�صت املادة 318 على انه ل ي�صوغ لحد ان ياأخذ مال غريه بال �صبب �صرعي فان اخذه فعليه رده - وتطبيقا لتلك املبادئ القانونية واحقاقا 
للحق واعمال ملبادئ العدالة والقانون وحيث ان امتناع املنذر اليهم عن �صداد املبلغ املايل املرت�صد يف ذمتهم يعد حماولة من حماولت الثراء بال �صبب على ح�صاب 
املنذر - وحيث قام املنذر مبطالبة املنذر اليه مرارا وتكرارا بذلك املبلغ املرت�صد يف ذمته ولكن مل يحرك الخري �صاكنا جتاه ذلك ويرف�س ق�صاء الدين بدون �صند 
قانوين او م�صوغ �صرعي - لذلك:وب�صفتنا الوكالء القانونيني للمنذر ننذركم ونكلفكم بالوفاء بالتي:1- �صرورة �صداد مبلغ وقدره )100000( درهم مائة 
الف درهم وف�صخ التفاقية وذلك يف خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمكم هذا النذار 2- واما يف حالة عدم التزامكم بدفع املبالغ امل�صتحقة للمنذر ف�صوف ن�صطر 
ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية لقت�صاء حق موكلنا مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صروفات والتعوي�صات الواجبة ف�صال عن اتعاب املحاماة وذلك مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى .
�لكاتب �لعدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70510

+971569941666 للت��و��س����ل و�ل�ستعالم: 
 Jawaher.alketbi@ta.gov.ae        Amani.Alshamsi@ta.gov.ae 

اإع��الن
طرحها  عن  �لنقل-عجمان  هيئة  تعلن 
�لإعالنات  جمال  يف  لال�ستثمار  م�ساحات 

على  و�سائل �لنقل..
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ت�صغيل  عن  ال�صارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
وت��ف��ع��ي��ل امل���رك���ز ال�����ص��ام��ل ل��ل��ع��م��ل��ي��ات مب��ن��ط��ق��ة حلوان 
العدادات  م��ع��ام��الت فح�س  اإجن���از  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذى 
واإق���ف���ال احل�����ص��اب واإ�����ص����دار ب�����راءة ال���ذم���ة خ���الل 24 
قطع  عمليات  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صبوع  م��دار  على  �صاعة 
�صاعة طوال   24 م��دار  على  تو�صيل اخلدمات  واإع���ادة 
على  للتي�صري  الهيئة  خطة  �صمن  وذل��ك  الأ�صبوع  اأي��ام 

امل�صرتكني وتقدمي خدمات تلبي وتفوق توقعاتهم.
امل�صرتكني  خدمة  اإدارة  مدير  الع�صكر  ح�صني  واأو���ص��ح 
ال�صامل  املركز  اأن  ال�صارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  بهيئة 

للعمليات يهدف اإىل تقدمي خدمات على مدار ال�صاعة 
�صواء لطلب الإقفال اأو براءة الذمة بالإ�صافة اإىل اإعادة 
احلاجة  دون  ال�����ص��داد  ف��ور  مبا�صره  اخل��دم��ات  تو�صيل 
اأو الت�صال مبركز  الهيئة  اإىل قيام امل�صرتك مبراجعة 
اأن اخل���دم���ات ت��ت��م م��ن خ���الل النظام  الت�����ص��ال ح��ي��ث 

مبا�صرة اإلكرتونياً.
واأ����ص���ار اإىل اأن���ه مب��ج��رد ت��ق��دمي ط��ل��ب اإق��ف��ال احل�صاب 
وا���ص��دار ب���راءة ال��ذم��ة ع��ر امل��وق��ع الإل��ك��رتوين للهيئة 
تتم املبا�صرة باإجراءات قطع واإ�صدار الفاتورة النهائية 
من خالل 24 �صاعة عمل حتى واأن �صادف ذلك اإجازة 
نهاية الأ�صبوع فاخلدمة تقدم 7/24 وباإمكان امل�صرتك 
عند تقدمي الطلب اإلكرتونياً اختيار التاريخ والتوقيت 

املنا�صب لإنهاء الإجراء مبا فيها اأيام العطالت الر�صمية. 
واأكد اأنه فيما يتعلق ب�صداد الفواتري بعد قطع اخلدمة 
فاإن اإعادة اخلدمة تتم ب�صورة اإلكرتونية خالل �صاعتني 
التوا�صل  عناء  امل�صرتك  على  يوفر  مما  طوال 24/7 

وتقدمي طلب اإعادة تو�صيل اخلدمات.
اإط���ار حر�س هيئة  ي��اأت��ي يف  ال�صامل  امل��رك��ز  اأن  واأو���ص��ح 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه وغ���از ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى ت��وف��ري اخلدمات 
املتطورة وال�صعي لتوفري الوقت واجلهد عليهم وتقدمي 
الب�صرية  ال���ك���وادر  ت��وف��ري  ل��ه��م ومت  اأف�����ص��ل اخل���دم���ات 
اأف�صل  على  ال�صامل  باملركز  للعمل  وتاأهيلها  وتدريبها 
امل�صتويات يف التعامل مع املتعاملني واإنهاء معامالتهم 

يف اأ�صرع وقت وبنظام دقيق.

كهرباء ال�شارقة تعلن عن تفعيل املركز ال�شامل للعمليات

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

اخلريف  ف�����ص��ل  اأن  امل�����ع�����روف  م����ن 
الإم����ارات  دول���ة  وال��رب��ي��ع يف  وال�صتاء 
الف�صول  من  تعتر  املتحدة  العربية 
الرائعة، واأن معظم ال�صياح القادمني 
اإل��ي��ه��ا ي��اأت��ون يف ه���ذه ال��ف�����ص��ول، ويف 
و�صل  ق��د  اجل��و  ي��ك��ون  ال�صتاء  ف�صل 
�صتاء  واأن  والبهيجة،  الرائعة  ذروت��ه 
اأي  اأي �صتاء يف  الإم��ارات يتفوق على 
دولة اأخرى وهو الف�صل املف�صل لدى 
ل��ل��دول��ة ويف هذا  ل��ل��ح�����ص��ور  ال�����ص��ي��اح 
يف  العاملية  القرية  اأن  كما  التوقيت.. 
م�صرعة  واأبوابها  موجودة  تكون  دبي 
اأك��ر جذبا  الف�صول وت��ك��ون  يف ه��ذه 
ال�����ص��ت��اء.. لهذا  ل��ل�����ص��ي��وف يف ف�����ص��ل 
فاإن الإماراتيني يف كل اإمارات واأنحاء 
اأي�صا  وال�صياح  واملقيمون  بل  الدولة 
ياأتون للقرية العاملية ليق�صوا الأوقات 
املبهجة واملمتعة يف جو بهيج وممتع، 
ويفرت�صون �صاحات القرية اخل�صراء 
العامة،  امل��ق��اع��د  ع��ل��ى  اإم����ا  ج��ال�����ص��ني 
فوق  امل���ف���رو����ص���ة  الأب�������ص���ط���ة  ع��ل��ى  اأو 
احل�صائ�س اخل�صراء، اأوعلى املجال�س 
متعهدها  م���ن  ي�����ص��ت��اأج��رون��ه��ا  ال���ت���ى 
ا�صتغل ذلك  امل�صارك يف القرية الذي 
واغتنم وجود اجلو اجلميل املمتع يف 
ملفتة  ظاهرة  هذه  العاملية..  القرية 
كل  ويف  لل�صيوف..  بالن�صبة  للنظر 
العاملية  ل��ل��ق��ري��ة  ال��ي��وم��ي��ة  زي���ارات���ي 
وراأي��ت جموع  الظاهرة  ه��ذه  لحظت 
ال�����ص��ي��وف امل��رت��ادي��ن واجل��ال�����ص��ني يف 
والتي  بالقرية  اخل�����ص��راء  ال�صاحات 
لح��ظ��ت اأن���ه���ا ت�����زداد ي��وم��ا ب��ع��د يوم 

ي�صتطيع  بينهم ل  ال�صائر  اأن  لدرجة 
ال�����ص��ري م���ن ك���رة اجل��ال�����ص��ني �صواء 
ال�صاحة  اأو  اخل�����ص��راء  ال�صاحة  على 
امل���ر����ص���وف���ة ب���ال���ب���الط، جت���د ه����وؤلء 
يتناولون  وه���م  ج��ال�����ص��ني  ال�����ص��ي��وف 
وال�صاي  القهوة  ي�صربون  اأو  ع�صائهم 
من  ا���ص��رتوه  اأو  معهم  اأح�صروه  مما 
بهم،  املحيطة  امل��ط��اع��م  اأو  الأ���ص��ك��اك 
القرية  ي���دخ���ل���ون  م��ع��ظ��م��ه��م  ولأن 
�صاحبني خلفهم احلقائب اأو الرتويل 
وف��ي��ه الأك�����ل وامل�����ص��رب واحل�����ص��ر اأو 
عليها..  �صيجل�صون  ال��ت��ي  الأب�����ص��ط��ة 
وه�����ذا دف��ع��ن��ي ل���ص��ت��ف�����ص��ار ع���ن هذه 
ال�صيوف  ه���������وؤلء  م�����ن  ال����ظ����اه����رة 
دفعهم  ع��م��ا  و����ص���وؤال���ه���م  اجل��ال�����ص��ني 
ل���ل���ح�������ص���ور ل���ل���ق���ري���ة ل���ل���ج���ل���و����س يف 
الإجابات  م��ع��ظ��م  وك��ان��ت  ���ص��اح��ات��ه��ا، 
للقرية  حبهم  وتبني  وتنم  مت�صابهة 
ب��دون منازع لأن��ه ل��ول ه��ذا احل��ب ما 
وجت�صموا  الطويلة  امل�صافات  قطعوا 
للقرية  ل��ل��ح�����ص��ور  ال�����ص��ف��ر  م��ت��اع��ب 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��م��ت��ع ل�����ص��اع��ات حمدودة 
ب���ج���وه���ا ال�������ص���ت���وي امل��ن��ع�����س ال���رائ���ع 
فعاليات  من  حولهم  مبا  وال�صتمتاع 
قاله  م����ا  ن���ع���ر����س  وه���ن���ا   .. ج��م��ي��ل��ة 
قابلناهم  ال��ذي��ن  ه���وؤلء  م��ن  البع�س 

وحاورناهم واأبدو الأ�صباب.
املعمري..  ح�صن  مع  البداية  كانت   -
من �صلطنة عمان مقيم يف دبي يجل�س 
اإن  ويقول:  القرية  �صاحة  واأ�صرته يف 
له  العاملية  القرية  يف�صل  يجعله  ما 
ال��ع��ائ��ل��ة، حيث  وه���و  األ  واح���د  �صبب 
اأنهم اأثناء ا�صتمتاعهم باجلو ال�صتوي 
تقوم  ال�صاحة  يف  باجللو�س  اجلميل 

الأ�صرة بالت�صوق بكل ما حتتاجه من 
اإىل  اإ�صافة  امل�صاركة،  ال��دول  اأجنحة 
وجود الكثري والعديد من الفعاليات 
الأجنحة  يف  وامل����ت����ع����ددة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وخا�صة على م�صرح القرية الرئي�صي 
اأثناء  عليه  يعر�س  م��ا  ن�صاهد  ال��ذي 
ن��راه من  بكل مبا  ون�صتمتع  جل�صتنا، 
كرنفالت  اأو  ثقافية  ���ص��واء  فعاليات 
اإدارة القرية  اأعدتها  اأو العربات التي 
ال�صخ�صيات  واأي�صا  املو�صيقى  لتفدم 
الكرتونية املحببة لالأطفال، وكذلك 
باأطباقها  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ط��اع��م  وج����ود 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، والأل�����ع�����اب ال���ت���ي جتذب 
النارية  والألعاب  ال�صغار  قبل  الكبار 
ا�صتئجار  ت�صهيالت  واأخريا  اجلميلة، 
بدلت  م�صحوبة  موردها  من  جل�صة 

القهوة وال�صاي.
�صوريا  م���ن  ال������دامي..  ع��ب��د  اأروى   -
تقول اإنها جتل�س يف �صاحة القرية مع 
وبا�صتمرار  واأنها حت�صر  اأ�صرتها،  كل 
للقرية العاملية منذ فرتة طويلة هي 
الرتفيه  و�صائل  بها  لأن  العائلة  وكل 
ل��ك��ل الأ�����ص����رة مب��خ��ت��ل��ف اأع���م���اره���م، 
مثلما  اآخ����ر  م��ك��ان  اأي  يف  جت���د  ومل 
ه���و م���وج���ود ب��ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
واأم��ان وفعاليات  واأمن  نظافة ونظام 
اإنها فريدة  جذابة وت�صوق، بالأحرى 
ومتفردة ول يوجد مثلها يف اأي مكان 
يف العامل.. ويف القرية نكون بعيدين 
املدينة وزحمتها وجنل�س  عن �صخب 
هنا يف جو نظيف نقي ميتاز بن�صمات 
الإمارات  يف  هنا  لأن  العليلة  ال�صتاء 
اأجمل �صتاء يف العامل، ويف نف�س الوقت 
ال��ت�����ص��وق مب���ا نحتاجه  م���ن  ن��ت��م��ك��ن 

املتعددة..  ال��دول  اأجنحة  من  كاأ�صرة 
ن��ف�����ص��ل احل�����ص��ور للقرية  ل��ك��ل ه���ذا 
املطوية  املقاعد  م�صطحبني  العاملية 
القرية م�صتمتعني  �صاحة  لنجل�س يف 
باجلو اجلميل الرائع، واأي�صا لتذوق 
خمتلف الأطباق العاملية التي توفرها 

املطاعم بالقرية العاملية. 
الإم���ارات  م��ن  اأم عبد اهلل..  - خ��ول��ة 
معها  واأق��ارب��ه��ا  اأ���ص��رت��ه��ا  ا�صطحبت 
�صاحتها  يف  للجلو�س  العاملية  للقرية 
وتقول:  اخل�صراء،  احل�صائ�س  وعلى 
اإن القرية العاملية فيها جمالت كثرية 
مثل الألعاب واملطاعم والت�صوق وغري 
وي�صجعهم  ال�صيوف  يبهج  مما  ذل��ك 
ع��ل��ى ارت���ي���اده���ا، وامل��ط��اع��م ب��ه��ا ومبا 
تقدمه على خمتلف الأنواع والألوان، 
امل�صاركة  الدول  اأجنحة  والت�صوق من 
م�صارح  تقدمه  مبا  م�صتمتعون  وه��م 
وعاداتها  بالدها  فنون  من  الأجنحة 
املختلفة  الأل��ع��اب  اأن  كما  وثقافاتها، 
و�صغارا،  ك��ب��ارا  لهم  وج��اذب��ة  مغرية 
والفعاليات املانوعة واملختلفة بالقرية 
م��ن ع��رو���س ف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ت�صجع 
ال�صيوف على احل�صور للقرية مرات 
كثرية يف كل مو�صم، لهذا كله يف�صل 
ال�صيوف اجللو�س يف �صاحات القرية 
م�صتاأجرين اجلل�صات املريحة وق�صاء 
�صتوي  ج��و  يف  وجميل  ممتعة  اأوق���ات 

ي�صجع على ذلك.
- حممد ال�صيويف.. من اململكة العربية 
ال�صعودية، يقول: اإنه يف كل مو�صم من 
موا�صم القرية العاملية ناأتي لزيارتها 
مبا  لن�صتمتع  ب��ال��ك��ام��ل  الأ����ص���رة  م��ع 
ففيها  لل�صيوف،  تقدمه  ومب��ا  فيها 

اأكر  الثقافات وجتمع  وتوفر  التنوع 
الدول العاملية داخلها مما ي�صهل على 
الدول  ه��ذه  على  ال��ت��ع��رف  ال�صيوف 
من خالل ثقافاتها وفنونها وتراثها 
وم�صنوعاتها ومنتجاتها، واجلو الآن 
يف ه���ذه الأوق�����ات رائ���ع وج��م��ي��ل جدا 
ميكنهم  م��ا  ب��ق��در  ال�صيوف  ي�صتغله 
الت�صوق  مي��ك��ن  ك��م��ا  ب���ه،  لال�صتمتاع 
م��ن الأج��ن��ح��ة مب��ا حت��ت��اج��ه الأ�صرة 
فاعليات  بكل  ال�صتمتاع  خ��الل  م��ن 
مبا  وثقافة  وغناء  ت��راث  من  القرية 
اأو  م�صارحها،  على  الأجنحة  تقدمة 
ت��ذوق الأط��ب��اق والأك���الت يف املطاعم 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ي��ك��ون يف اأغ��ل��ب��ه��ا اىل 
هذه  لفنون  عرو�صا  الوجبات  جانب 
من  اأك��ر  العاملية  القرية  اأن  ال���دول، 
ال���ك���الم ع��ن��ه��ا ف��م��ه��م��ا ق��ي��ل ع��ن��ه��ا ل 
يوفيها حقها، لهذا كله يف�صل ق�صاء 
اأوقاتا ممتعة يف جو �صتوي جميل يف 
على  جال�صني  العاملية  القرية  رح��اب 

احل�صائ�س وحولنا امل�صرح الرئي�صي.
ال���ف���ال����ص���ي.. من  ال���رح���ي���م  - ع���ب���د 
اأ�صرته  م�����ص��ط��ح��ب��ا  اأت�����ى  الإم���������ارات 
ل��ل��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��ول عنها: 
التمتع  يف  ت��ن��ح�����ص��ر  ال����ف����ك����رة  اإن 
ب��اجل��و اجل��م��ي��ل يف رح���اب ال��ق��ري��ة يف 
الوقت  نف�س  ويف  الو�صطى  ال�صاحة 
الأجنحة  من  بالت�صوق  اأ�صرته  تقوم 
ه��ن��ا م�صحوبة  واجل��ل�����ص��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
مب�صاهد من فعاليات واحتفالت على 
مدار ال�صاعة والتي تقدمها م�صكورة 
هي  وه���ذه  ل�صيوفها،  ال��ق��ري��ة  اإدارة 
فيها  يح�صر  التي  ع�صر  الثانية  امل��رة 
املو�صم،  ه��ذا  يف  للقرية  اأبوظبي  من 

التاريخي  ال���الإرت���ب���اط  اإن  وي���ق���ول 
ك��اإم��ارات��ي��ني ب��ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 
ال�صابع  امل���و����ص���م  ه����ذا  ح��ت��ى  ام���ت���دت 

والع�صرين ارتباطا وثيقا. 
مقيم  فل�صطيني  ح�����ص��ني..  -حم��م��د 
الأول  املو�صم  زار  اإن��ه  ي��ق��ول:  دب��ي  يف 
للقرية مع اأ�صرته عندما كان �صغريا 
كذلك معظم اأهل الإمارات واملقيمني، 
واأ�صبحت زيارة القرية العاملية تقليد 
م���ن ممار�صته  ب���د  ���ص��ن��وي ل  وع����رف 
اأثناء كل مو�صم من موا�صمها خا�صة 
الذي  ال�صتاء  ف�صل  اأثناء  تكون  واأنها 
واأنه  ال��ع��امل،  يف  �صتاء  اأج��م��ل  يعتره 
املمزوج  الت�صوق  مي��ار���ص��ون  واأ���ص��رت��ه 
املتنوعة..  ال��ق��ري��ة  ف��ع��ال��ي��ات  مب��ت��ع��ة 
القرية  ���ص��اح��ة  اأن���ن���ا جن��ل�����س يف  ك��م��ا 
م�صتمتعني  ون��ح��ن  ع�صائنا  ون��ت��ن��اول 
بكل ما حولنا، كما اأننا نرى ال�صيوف 
امل���خ���ت���ل���ف���ني وم�������ن ك�����ل اجل���ن�������ص���ات 
طرقات  يف  م�����ص��ت��م��ت��ع��ني  ال�����ص��ائ��رون 
يف  وه��ذا  اجلال�صني حولنا  اأو  القرية 

راأيي اأنه متعة اأي�صا.

- ر�صيد علولة.. من املغرب ا�صطحب 
للجلو�س  املطوية  وكرا�صيهم  اأ�صرته 
يف �صاحة القرية وقرب امل�صرح الكبري، 
ويقول: اإنهم وهم جال�صون يف �صاحة 
القرية  فعاليات  ي�����ص��اه��دون  ال��ق��ري��ة 
ب��ك��ل اأن����واع����ه����ا، وي�������ص���اه���دون ك���ل ما 
الرئي�صي  القرية  يعر�س على م�صرح 
واأي�صا  من عرو�س فنية ومو�صيقية، 
الأكالت  وي��ت��ذوق��ون  ي�صتمتعون  ه��م 
املطاعم  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  والأط�����ب�����اق 
وال�صرب  ب��الأك��ل  اأو  املتنوعة  العاملية 
كما  اأحيانا،  معهم  يح�صرونه  ال��ذي 
�صواء  املنت�صرة  بالإ�صاءات  ي�صتمتعون 
امللونة  الأ�صاءة  اأو  الأجنحة  اإ�صاءات 
بالألعاب  اأو  الأ����ص���ج���ار  ت��ك�����ص��و  ال��ت��ي 
كما  الأطفال،  ما يحبه  النارية وهذا 
اأن يف القرية الفعاليات املتنوعة داخل 
اأو  الرتاثية  اأو  الفنية  ���ص��واء  القرية 
بدرجة  ال�����ص��ي��وف  ال��ث��ق��اف��ي��ة مت��ت��ع 

كبرية.
- اأخريا حممد ح�صونة.. من الأردن 
وا�صطحب  العني  مدينة  يف  ويقطن 

لي�صتمتع  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��ري��ة  اأ����ص���رت���ه 
يقدم  ومب��ا  اجلميل  ال�صتوي  ب��اجل��و 
ف��ع��ال��ي��ات م��ب��ه��رة وجذابة  ل��ه��م م���ن 
القرية  ���ص��اح��ة  يف  ج��ل��و���ص��ه��م  اأث���ن���اء 
واإ�صتمتاعهم  الرئي�صي  امل�صرح  وقرب 
العالية مبا  رغم ال�صخب واملو�صيقى 
ي�صاهدونه، ويقول: اإنهم يجدون اجلو 
الأ�صري والعائلي املنا�صب لهم والذي 
رغم  للقرية  على احل�صور  ي�صجعهم 
والتي  يقطعونها  التي  امل�صافة  ط��ول 
يعو�صها ق�صاء �صاعات ممتعة بالقرية 
يف اأوقات �صتوية جميلة، كما يقومون 
ويتعرفون  الأجنحة  وزيارة  بالت�صوق 
امل�صاركة  ال��دول  وفنون  ثقافات  على 
ومنتجاتها  م�����ص��ارح��ه��ا  خ����الل  م���ن 
املعرو�صة، واأي�صا املطاعم وما حتويه 
م���ن اأط���ب���اق ع��امل��ي��ة ي��ت��ذوق��ون��ه��ا بكل 
على  ال�صيوف  ي�صجع  ما  واأن  �صهية، 
كل  توفر  للقرية  للح�صور  احل�صور 
يحتاجونها  التي  واخل��دم��ات  املرافق 
ال��ق��ري��ة عن  اإدارة  ت��ت��اأخ��ر  وال��ت��ي مل 

جتهيزها باأف�صل التجهيزات.

••ال�صارقة-الفجر:

للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  كرمت 
لهيئة  التابعة  احل��دودي��ة  والنقاط 
ال�������ص���ارق���ة ل���ل���م���وان���ئ واجل����م����ارك 
واملناطق احلرة، املوظفني الفائزين 
املتميز"  ل��������الأداء  "دمي  ب���ج���ائ���زة 
املا�صي،  العام  ا�صتحداثها  مت  التي 
على  اللجنة  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��الق��ا 
بهدف  املتميزين  املوظفني  تكرمي 
على  وحتفيزهم  الأداء  ك��ف��اءة  رف��ع 

موا�صلة العطاء.
ومت ال��ت��ك��رمي خ��الل حفل اأق��ي��م يف 
مركز احلفية ل�صون البيئة اجلبلية 
�صعادة  ق��ب��ل  م���ن  ك���ل���ب���اء،  مب��دي��ن��ة 
اإب���راه���ي���م ال��رئ��ي�����ص��ي مدير  حم��م��د 
احلدودية  والنقاط  املنافذ  ���ص��وؤون 
للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
والنقاط احلدودية باإمارة ال�صارقة، 
وامل���ق���دم ول��ي��د ال��ن��ه��م رئ��ي�����س ق�صم 
امل��ن��اط��ق اخلارجية  م��ن��اف��ذ  ���ص��رط��ة 
اللجنة  ع�����ص��و  ال�����ص��ارق��ة  ب�����ص��رط��ة 
اإىل جانب ح�صور عدد  التنظيمية، 

من امل�صوؤولني واملوظفني.
و����ص���م���ل ال���ت���ك���رمي امل���وظ���ف���ني من 
خم���ت���ل���ف اجل������ه������ات ال����ع����ام����ل����ة يف 
احلدودية،  والنقاط  املنافذ  قطاع 
املتميزة  امل����ب����ادرات  اأ���ص��ح��اب  وم���ن 
وال�صركاء  الإيجابية،  وامل�صاهمات 
ال�صرتاتيجيني، اإىل جانب اأ�صحاب 
العام  خ���الل  امل��ت��م��ي��زة  ال�صبطيات 

.2022

حافز كبري
واأ������ص�����اد ����ص���ع���ادة حم���م���د اإب���راه���ي���م 
ال��رئ��ي�����ص��ي خ�����الل ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا، 
املوظفني  لكافة  املتميزة  باجلهود 
العمل  اأدائ����ه����م ومت��ي��زه��م يف  ع��ل��ى 
املمنوعات  ب�����ص��ب��ط  وف��اع��ل��ي��ت��ه��م 
وح�صن  الأول  الدفاع  خط  لكونهم 
ال����وط����ن امل���ن���ي���ع، وح���ر����ص���ه���م على 
اجلمركية  الج�����������راءات  ت�����ص��ه��ي��ل 
هذا  اأن  م���وؤك���دا  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ع��ل��ى 
ال�����ت�����ك�����رمي ي����ع����د ح������اف������زا ك���ب���ريا 
ال�صتمرار  على  امل��وظ��ف��ني  جلميع 
العمل  يف  وال���ت���م���ي���ز  ال����ع����ط����اء  يف 
الهيئة  اإىل حر�س  اجلمركي، لفتا 

وتدريب  ب��ت��ط��وي��ر  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى 
وتطبيق  اجل���م���رك���ي���ة  ال���ع���ن���ا����ص���ر 

الأن���ظ���م���ة وال�����ص��ب��ل لرفع  اأف�������ص���ل 
املواطنة  ال��ب�����ص��ري��ة  ال���ك���وادر  ك��ف��اءة 

لقيادة  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  ل��دي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ة 
ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي يف ال��دول��ة وفقا 

مثمنا  العاملية،  املمار�صات  لأح���دث 
الذي  الكبري  ال��دور  ذات��ه  الوقت  يف 

يف  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  يوؤديه 
م�صريا  والتميز،  النجاحات  حتقيق 
اإىل اأن اختيار ا�صم دمي على اجلائزة 
ج����اء ت��ي��م��ن��ا ب��ا���ص��رتاح��ة ج��ب��ل دمي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وهبها  التي 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
الواجهات  اإح��دى  هذا ال�صم، وتعد 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ه��ام��ة  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

اإمارة ال�صارقة والدولة.
تكرمي فريق  كما مت خ��الل احلفل 
امل�صافر يف منفذ  زم��ن رحلة  اإع���داد 
وموظفي  احل���دودي  مالحة  خطم 
�صمل  ح���ي���ث  امل���������ص����ان����دة،  اجل����ه����ات 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ك��رمي 
لالإقامة  العامة  والإدارة  ال�صارقة 

و����ص���وؤون الأج���ان���ب وب��ل��دي��ة مدينة 
كلباء وهيئة الطرق واملوا�صالت يف 
ال�صارقة والإدارة العامة لأمن املنافذ 
والإدارة  ال�صارقة  يف  بيئة  و���ص��رك��ة 

العامة للجمارك الحتادية.
ل�صون  احلفية  مركز  اأن  اإىل  ي�صار 
�صفح  على  ال��واق��ع  اجلبلية  البيئة 
كلباء  ملدينة  املحاذية  جبال احلجر 
ي�صتهر بتنوع بيولوجي غني وذلك 
لح��ت��وائ��ه ع��ل��ى جم��م��وع��ة متنوعة 
وتتجلى  واحليوانات،  النباتات  من 
ب��ني احليوانات  ق��وي��ة  ع��الق��ة  ف��ي��ه 
املنطقة  والطبيعة والإبداع، وتراث 
وث��ق��اف��ت��ه��ا، وت��ع��ّد حم��م��ي��ة احلفية 
موطناً لأكر من 30 نوعاً خمتلفاً 

من احليوانات اجلبلية.

�شاحات القرية العاملية مالذ مبهج ل�شيوفها

تقدير� جلهودهم وحتفيزهم على مو��سلة �لعطاء

جلنة املنافذ والنقاط احلدودية بال�شارقة حتتفي باإجنازات موظفيها وتكرم الفائزين بجائزة دمي لالأداء املتميز
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اأخبـار الإمـارات

•• املنامة-وام:

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي، معايل 
علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س 
ال�صقيقة  البحرين  مبملكة  ال�صورى 
اجتماعات  امل�����ص��ارك��ة يف  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
لالحتاد   146 ال����  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
ال�����دويل، وال��ت��ي تنعقد يف  ال���رمل���اين 
ال��ف��رتة من  ال��ب��ح��ري��ن خ���الل  مملكة 

15 مار�س اجلاري.  اإىل   11
واأع�����رب م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س خالل 
الكبريين  والثناء  التقدير  اللقاء عن 
للجهود التي بذلتها مملكة البحرين 
من اأجل ا�صت�صافة اأكر جتمع برملاين 
دويل، موؤكًدا اأّن النجاح الذي ت�صجله 
لجتماعات  احت�صانها  يف  البحرين 
ير�ّصخ  ال�������دويل  ال����رمل����اين  الحت�������اد 
اإليها،  ال��ت��ي و���ص��ل��ت  امل��ك��ان��ة ال��دول��ي��ة 

والثقة الدولية التي حتظى بها. 

واأثنى اجلانبان على ا�صتمرار اللقاءات 
بني  الثنائية  الرملانية  والجتماعات 
على  واحل��ر���س  ال�صقيقني،  البلدين 
والأ�ص�س  ال��ر���ص��ي��ن��ة  امل���ب���ادئ  ت��ف��ع��ي��ل 
الرملانية،  ل��ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  امل��ت��ي��ن��ة 
للنجاحات  م���ه���ًم���ا  راف��������ًدا  وج��ع��ل��ه��ا 

والإجنازات امل�صرتكة. 
واأ�صار معايل �صقر غبا�س اإىل اأنَّ دولة 
امل��ب��ادرات واخلطوات  تدعم  الإم���ارات 
املتميزة التي تقدمها مملكة البحرين 
الت�صامح  وم��ب��ادئ  قيم  ن�صر  �صبيل  يف 
البّناء  واحل����وار  ال�صلمي،  والتعاي�س 

بني دول و�صعوب العامل كافة، م�صيًدا 
ب����اأوا�����ص����ر امل���ح���ب���ة وامل��������ودة والأخ�������وة 
ال���را����ص���خ���ة ال����ت����ي جت���م���ع الإم���������ارات 

بالبحرين. 
ح�صر اللقاء �صعادة كل من : الدكتورة 
العامري  ح���م���رور  ب���ن  م����وزة حم��م��د 

�صيخة  وال��دك��ت��ورة  ال��ع��اب��دي  و�صعيد 
اأع�صاء  ح���م���د  وع����دن����ان  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
الدكتور  و���ص��ع��ادة  ال��وط��ن��ي،  امل��ج��ل�����س 
للمجل�س  العام  الأم��ني  النعيمي  عمر 

الوطني الحتادي. 
ك���م���ا ح�������ص���ر ال����ل����ق����اء م�����ن اجل���ان���ب 

عبداهلل  ج��ه��اد  ال��دك��ت��ورة  البحريني 
لرئي�س  ال����ث����اين  ال���ن���ائ���ب  ال���ف���ا����ص���ل 
وخ����ال����د ح�صني  ال���������ص����ورى،  جم��ل�����س 
املالية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  امل�صقطي 
والق���ت�������ص���ادي���ة وه���ال���ة رم�����زي فايز 
وال�صيدة  اخل����دم����ات،  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 

العام  الأم��ني  العبا�صي  كرمية حممد 
معايل  اأ���ص��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن  للمجل�س.  
علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س 
والتن�صيق  التعاون  مب�صارات  ال�صورى 
الرملاين الوثيق بني مملكة البحرين 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ودول�����ة 

العالقات  لعمق  انعكا�ًصا  ت�صكل  والتي 
البلدين  ب���ني  امل���ت���ج���ذرة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال�����ص��ق��ي��ق��ني، وم���ا ت�����ص��ه��ده م��ن تطّور 
�صتى  يف  م�����ص��ه��ود  وت����ق����دم  م�������ص���ت���دام 
التعاون  اأَنّ  معاليه  واأك���د  امل��ج��الت.  
اأْب��َرَز الهتمام  البلدين  الرملاين بني 
لن�صر  ال��ب��ل��دان  يوليه  ال���ذي  وال��دع��م 
واحلوار  العاملي  والت�صامح  التعاي�س 
ال��ع��امل، يف  و�صعوب  دول  ب��ني خمتلف 
ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
امللك  اجلاللة  �صاحب  واأخيه  الدولة 
حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين “حفظهما اهلل”. 
ول��ف��ت رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ص��ورى اإىل 
الإمارات  ودول���ة  البحرين  مملكة  اأنَّ 
تقّدمان منوذًجا ح�صارًيا يف ال�صراكة 
الأخوية الثابتة، وتبّني املبادرات التي 
لرت�صيخ  ال���دوؤوب���ة  بامل�صاعي  تنه�س 

ال�صالم والوئام يف دول العامل كافة. 

�شقر غبا�س يلتقي رئي�س جمل�س ال�شورى البحريني على هام�س اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل 

•• دبي-الفجر: 

التقى معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي، عددا من 
كبار ال�صخ�صيات الدوليني يف القمة ال�صرطية العاملية يف ن�صختها الثانية، والتي 
باملوؤمترات  اأيام حافلة   3 بعد  العاملي،  التجاري  اأعمالها يف مركز دبي  اختتمت 
واجلل�صات وور�س العمل، �صارك فيها نخبة من قادة ال�صرطة الدوليني واملنظمات 
التي  التحديات  اأب��رز  ملناق�صة  املجال،  ذات  يف  واخل��راء  القانون،  اإنفاذ  وجهات 

تواجههم ملكافحة اجلرائم املنظمة العابرة للقارات، والطالع على اأحدث اأنواع 
التكنولوجيا الداعمة للعمل ال�صرطي.

والتقى معايل القائد العام ل�صرطة دبي، ال�صيد كول بال�س، مفو�س �صرطة غرب 
بالإ�صافة  اجلانبني  بني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  �صبل  لبحث  وذلك  اأ�صرتاليا، 
اإىل اأبرز الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك. والتقى معاليه بنادي �صباط ال�صرطة، 
الفريق انونز فاردي، مدير مكتب التن�صيق والتخطيط لقوات ال�صرطة الإيطالية، 
والذي تقدم بال�صكر للقيادة العامة ل�صرطة دبي على الدعوة وال�صتقبال، وبحثا 

�صبل تعزيز التعاون يف جمالت عدة منها املجال التدريبي والأكادميية، وكذلك 
منها  ال�صرطية،  والأن�صطة  وامل�صابقات  التعليمية  الرامج  خمتلف  يف  امل�صاركة 
التي تدعم منظومة  التكتيكية، وغريها من اجلوانب  للفرق  الإم��ارات  حتدي 
العمل ال�صرطي. كما التقى معاليه، ال�صيد اأدريان �صريل، مدير املركز الوطني 
ملكافحة اجلرمية القت�صادية يف الوكالة الوطنية للجرمية يف اململكة املتحدة، 
وناق�صا �صبل التعاون امل�صرتك، وتبادل الأفكار التطويرية التي تخدم الأجهزة 

ال�صرطية وتعزز من الأمن والأمان يف املجتمعات.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن مركز دبي للتوحد عن اطالقه 
ال�صلوك  ب��رام��ج حت��ل��ي��ل  ل��ب��اق��ة م��ن 
قبل  م��ن  دول��ي��اً  املعتمدة  التطبيقي 
ال�صلوك  حت��ل��ي��ل  اع���ت���م���اد  جم��ل�����س 
 )QABA( امل����وؤه����ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
وه���و ب���ورد م��ع��رتف ب��ه ع��امل��ي��اً هدفه 
الرعاية  م��ع��اي��ري  اأف�����ص��ل  ت��اأ���ص��ي�����س 
الذين  ل��الأخ�����ص��ائ��ي��ني  وال���ت���م���ك���ني 
ال�صلوكي  ال��ع��الج  خ��دم��ات  يقدمون 
التوحد  ط���ي���ف  ا�����ص����ط����راب  ل������ذوي 

وال�صطرابات النمائية الأخرى. 
وق����ال حم��م��د ال��ع��م��ادي، م��دي��ر عام 
جمل�س  وع�صو  للتوحد  دب��ي  م��رك��ز 
اإدارته: "يف اإطار ا�صرتاتيجية مركز 
توفري  اإىل  ال��رام��ي��ة  ل��ل��ت��وح��د  دب���ي 
املَِهني  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج 
والعالجية  ال��رتب��وي��ة  امل���ج���الت  يف 
بالعتماد  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
والُبحوث  را����ص���ات  ال���دِّ اأح�����دث  ع��ل��ى 
وفقاً  الّناِجحة  واملُمار�صات  العلمّية 
مل��ا ن�����س ع��ل��ي��ه امل��ر���ص��وم رق���م )26( 
قلة  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر   ،2021 ل�����ص��ن��ة 
التوحد  جمال  يف  املتخ�ص�صني  عدد 
الناطقني  خ�����ص��و���ص��اً  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
باللغة العربية، فقد مت اطالق هذه 
التدريبية  ال�����دورات  م��ن  امل��ج��م��وع��ة 
العملي  التدريب  فر�صة  توفر  التي 
الرتبية  ق���ط���اع  رف�����د  يف  وت�������ص���اه���م 
لة واملعتمدة  اخلا�صة بالكفاءات املوؤهَّ
ال�صلوك  حت��ل��ي��ل  جم����ال  يف  دول����ي����اً 

التطبيقي". 
اإع����داد وتاأهيل  ب���اأن  ال��ع��م��ادي  واأك����د 
املجال  ه���ذا  �����ص��ة يف  ُم��ت��خ�����صِّ ك������واِدر 
اإدارة املركز،  اأول��وي��ات  اأه��م  اأح��د  ه��و 
مو�صحاً باأن فريق املركز املتخ�ص�س 
عمل بديناميكية عالية على ت�صميم 
وتنفيذ جمموعة فريدة من الرامج 
دولياً  امل��ع��ت��م��دة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التطبيقي  ال�صلوك  حتليل  بورد  من 

النق�س  ل�����ص��د  وذل����ك   ،QABA
املتزايدة  امل��ل��ح��ة  واحل����اج����ة  احل�����اد 
واملوؤهلني  امل����درب����ني  ل��ل��م��خ��ت�����ص��ني 
والأ�صر  والأف���راد  املوؤ�ص�صات  وتزويد 
املعتمدة  ال���رام���ج  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
ع��ل��ى ال��دل��ي��ل ال��ع��ل��م��ي، وال��ت��ي تلبي 
حتليل  تخ�ص�صات  من  وا�صًعا  طيًفا 

ال�صلوك التطبيقي. 
نوري�س،  ك��ل��ري  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س الع���ت���م���اد ال����دويل 
اع���ت���م���اد  "ي�صمن   :QABA

QABA الدويل جلميع املتدربني 
ع��ل��ى ح���دٍّ ����ص���واء، ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
اأو  امل�����ايل  اأو  الج��ت��م��اع��ي  و���ص��ع��ه��م 
كوادر  تاأهيل  العرقية،  انتماءاتهم 
الو�صول  م��ن  ��ن��ه��م  مت��كِّ متخ�ص�صة 
الرائدة  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
خ���دم���ات حتليل  ت���ق���دمي  يف جم����ال 
املعايري  وباأعلى  التطبيقي  ال�صلوك 

املهنية".  
الرنامج  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ن  م��ت��ح��دث��اً 
ال��دك��ت��ور نيكول�س  ق��ال  ال��ت��دري��ب��ي، 

للرامج  التنفيذي  امل��دي��ر  اأورلن����د، 
"�صيتمكن  ل��ل��ت��وح��د:  دب���ي  م��رك��ز  يف 
الرنامج  ه��ذا  امل�صاركني يف  الأف���راد 
التدريبي العملي من اكت�صاب املعرفة 
الالزمة  وال�صرتاتيجيات  واملهارات 
التطبيقي  ال�صلوك  حتليل  لتطبيق 
فهدفنا  عاليني،  واح���رتاف  مبهنية 
اتباع  ق��ادري��ن على  اأف���راد  تهيئة  ه��و 
وامل�صوؤوليات  ال��واج��ب��ات  ومم��ار���ص��ة 

ح�صب اأ�ص�س علمية معتمدة".
اأورلن��د، احلا�صل على اعتماد  واأفاد 

ال�صلوك  حتليل  يف  الأمريكي  البورد 
التدريبية  امل�صاقات  اأن  التطبيقي، 
للتوحد  دب��ي  مركز  اعتماد  مت  التي 
عليها  والإ���ص��راف  تقدميها  يف  دوليًّا 
يف ه��ذا ال��رن��ام��ج ع��ب��ارة ع��ن ثالثة 
م�صاقات ميكن من خاللها احل�صول 
ع��ل��ى ����ص���ه���ادات الإمت�������ام يف ك���ل من 
ال�صلوك  حت���ل���ي���ل  ف���ن���ي  ت��خ�����ص�����س 
وامل�صرف   ،)ABAT( التطبيقي 
التوحد  خلدمات  املمار�س  و  امل��وؤه��ل 
ال�صلوك  وحم��ل��ل   ،)QASP-S(

 .QBA(( املوؤهل
التدريبية،  ل��ل��م�����ص��اق��ات  وت��ف�����ص��ي��اًل 
التدريبي  امل�صاق  باأن  اأورلن��د  اأو�صح 
لفئة فني حتليل ال�صلوك التطبيقي 
 40 اإك���م���ال  ي��ت��ط��ل��ب   )ABAT(
يتم من  ال��ت��دري��ب، حيث  م��ن  �صاعة 
الأ�صا�صية  امل��ع��رف��ة  اك��ت�����ص��اب  خ��الل��ه 
واملهارات  التوحد  طيف  با�صطراب 
لتطبيق  ال��الزم��ة  وال�صرتاتيجيات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي التي  ال�����ص��ل��وك  حت��ل��ي��ل 
عن  م�صوؤول  كممار�س  للعمل  توؤهله 
مع  ال�صلوك  حتليل  خ��دم��ات  تنفيذ 
الأفراد ذوي التوحد اأو ال�صطرابات 
ال��ن��م��ائ��ي��ة الأخ�������رى حت���ت ا����ص���راف 
اعتماد  ع��ل��ى  اأخ�����ص��ائ��ي��ني ح��ا���ص��ل��ني 

البورد يف هذا املجال.  
وحول امل�صاق التدريبي لفئة امل�صرف 
امل��وؤه��ل وامل��م��ار���س خل��دم��ات التوحد 
اأورلن����د  ب���نّي  ف��ق��د   )QASP-S(
�صاعة   180 اإك���م���ال  ي��ت��ط��ل��ب  ب���اأن���ه 
اجتياز  اإىل  بالإ�صافة  التدريب،  من 
متطلبات الإ�صراف وامتحان جمل�س 
الع���ت���م���اد ال�������دويل، م��و���ص��ح��اً ب���اأن 
لالخت�صا�صيني  خم�ص�س  امل�����ص��اق 
احلا�صلني على درجة البكالوريو�س، 
ممن يقدمون اخلدمات املتخ�ص�صة 
ذوي  اأو  ال���ت���وح���د  ذوي  ل�����الأف�����راد 

ال�صطرابات النمائية الأخرى. 
لفئة حملل  التدريبي  امل�صاق  يف  اأم��ا 
ف���اإن   QBA(( امل����وؤه����ل  ال�����ص��ل��وك 

امل����ت����درب، ح�����ص��ب و����ص���ف اأورلن�������د، 
�صهادة  ع��ل��ى  خ��الل��ه  م���ن  �صيح�صل 
ب��ه��ا م��ن جم��ل�����س العتماد  م��ع��رتف 
التطبيقي  ال�صلوك  لتحليل  ال��دويل 
 270 اإك����م����ال  ب���ع���د   )QABA(
اإىل  بالإ�صافة  ال��ت��دري��ب،  م��ن  �صاعة 
اجتياز متطلبات ال�صراف وامتحان 
املتدرب  ���ص��ي��ت��م��ك��ن  ح��ي��ث  امل��ج��ل�����س، 
م���ن ال��ع��م��ل ك��م�����ص��رف م��ع��ت��م��د على 
التطبيقي  ال�صلوك  حتليل  خ��دم��ات 
املقدمة لالأفراد ذوي التوحد اأو ذوي 

ال�صطرابات النمائية الأخرى.
اأكر  اأحد  ُيعد  د  التوحُّ اأن  اإىل  ُي�صار 
�صيوعاً  ال��ن��م��ائ��ي��ة  ال����ص���ط���راب���ات 
الثالث  خ�����الل  حت�����دي�����داً  وي���ظ���ه���ر 
الطفل  ع��م��ر  م���ن  الأوىل  ����ص���ن���وات 
مراحل  ط��وال  به  امل�صاب  وي�صاحب 
قدرات  على  د  التوحُّ وي��وؤث��ر  حياته، 
مما  والجتماعية  التوا�صلية  الفرد 
به.  املحيطني  ع��ن  ع��زل��ه  اإىل  ي���وؤدي 
ال�صطراب  لهذا  ال�صريع  النمو  اإن 
الدرا�صات  ف��ج��م��ي��ع  ل��ل��ن��ظ��ر  م��ل��ف��ت 
تقّدر ن�صبة امل�صابني به اعتماداً على 
اإح�صائيات مركز التحكم بالأمرا�س 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف 
ب�������وج���ود اإ����ص���اب���ة واح������دة ل��ك��ل 44 
حالة، كما يالحظ اأن ن�صبة النت�صار 

متقاربة يف معظم دول العامل.
مت اإن�صاء مركز دبي للتوحد كموؤ�ص�صة 
غري ربحية يف عام 2001 مبوجب 
 ،2001 ل�صنة   )21( رق��م  املر�صوم 
ويتمثل اأحد اأهداف املركز الرئي�صية 
ل�صنة   )26( رق���م  ل��ل��م��ر���ص��وم  وف��ًق��ا 
ب�����ص��اأن م��رك��ز دبي  ال�����ص��ادر   2021
للتوحد، يف املُ�صاهمة يف جعل الإمارة 
العامل  ُم�صتوى  على  راِئ����داً  م��رك��زاً 
الرتبية  ب���رام���ج  ت���ق���دمي  جم����ال  يف 
العالجّية  واخل�����دم�����ات  ����ة  اخل����ا�����صّ
املُعتمدة  �����ص��ة  املُ��ت��خ�����صِّ ال��ت��اأه��ي��ل��ّي��ة 
هم  ت�صخي�صُ مت  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�س 

د.  با�صطراب طيف التوحُّ

عبد اهلل املري يلتقي وفود دوليني على هام�س القمة ال�شرطية العاملية

دبي للتوحد يطلق فر�شة التدريب العملي املعتمد دوليًا لتخ�ش�شات حتليل ال�شلوك التطبيقي

�شعيد بن �شقر القا�شمي يفتتح اأيام 
ال�شارقة الرتاثية يف دبا احل�شن 

•• ال�صارقة-وام:

مبدينة  ال�صارقة  حاكم  �صمو  مكتب  رئي�س  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن  �صقر  بن  �صعيد  ال�صيخ  افتتح 
خورفكان فعاليات الن�صخة ال� 20 من اأيام ال�صارقة الرتاثية يف مدينة دبا احل�صن التي ت�صتمر حتى 

18 مار�س اجلاري. 
العليا  اللجنة  ال�صارقة للرتاث رئي�س  امل�صلم رئي�س معهد  العزيز  الدكتور عبد  ح�صر الفتتاح �صعادة 
دبا  ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  النقبي  يعروف  بن  عبداهلل  اأحمد  و�صعادة  الرتاثية،  ال�صارقة  لأي��ام 
من  و�صيوفهم  دبا  واأه��ايل  واحلكومية  املحلية  الدوائر  ومنت�صبو  ومديرو  املجل�س  واأع�صاء  احل�صن 
خمتلف اإمارات الدولة.  و�صهد احلفل تقدمي فقرات الفنون ال�صعبية ومبادرة متاحف على الطريق 

واملقهى الثقايف وقرية الطفل والألعاب ال�صعبية وبرنامج امل�صرح. 

•• املنامة-وام: 
التقي معايل �صقر غبا�س، رئي�س املجل�س الوطني الحتادي �صعادة 
الأوك���راين  ال��رمل��ان  لرئي�س  الأول  النائب  كورنينكو  اأولك�صندر 
 146 ال  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  هام�س  علي  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د 

لالحتاد الرملاين الدويل املنعقدة يف مملكة البحرين.
ومت خالل اللقاء بحث �صبل تعزيز عالقات التعاون الرملاين بني 
والت�صاور  التن�صيق  وتعزيز  الزيارات  تبادل  خالل  من  اجلانبني، 
حيال خمتلف الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك وت�صكل اأولوية لدى 
البلدين، ل �صيما على �صعيد تفعيل ودعم العالقات الثنائية بني 

اجلانبني.
ح�صر اللقاء �صعادة كل من: مروان عبيد املهريي، والدكتورة حواء 

�صعيد املن�صوري، و�صهيل نخرية العفاري، و�صعيد العابدي اأع�صاء 
عبدالرحمن  عمر  :-الدكتور  من  كل  و�صعادة  الوطني،  املجل�س 
العام  الأم����ني  الب�صطي  را���ص��د  وع��ف��راء  ال��ع��ام،  الأم����ني  النعيمي 
امل�صاعد لالت�صال الرملاين، وطارق اأحمد املرزوقي الأمني العام 

امل�صاعد ل�صوؤون رئا�صة املجل�س .
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز اأوج����ه ال��ت��ع��اون والتن�صيق  واأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى 
والروؤى  امل��واق��ف  وتوحيد  ال�صديقني،  املجل�صني  ب��ني  ال��رمل��اين 
امل�����ص��رتك يف  اله��ت��م��ام  ذات  الق�صايا  ح��ي��ال خمتلف  وال��ت��وج��ه��ات 
وتبادل اخلرات  والدولية،  الإقليمية  الرملانية  املحافل  خمتلف 
والآراء،  النظر،  وجهات  وت��ب��ادل  الرملانية  واملمار�صات  وامل��ع��ارف 
يواكب  مب��ا  املختلفة  الرملانية  املحافل  يف  ال�صيا�صية  وامل��واق��ف 
اأوكرانيا ومبا  الإم��ارات وجمهورية  دولة  املتنامية بني  العالقات 

ي�صب يف م�صلحة البلدين وال�صعبني ال�صديقني .
اأن موقف دولة الم��ارات كان وما  واأ�صار معايل �صقر غبا�س ايل 
الأوكرانية، حيث حثت دولة  الرو�صية  الأزم��ة  يزال وا�صحاً جتاه 
واإنهاء  الأزم���ة،  الإم���ارات على تفعيل احل��وار ك�صبيل وحيد حلل 
احلرب حفاظاً على اأرواح املدنيني وتغليباً للغة العقل، وهذا النهج 
هو نهج اأ�صيل يف �صيا�صة الدولة التي لطاملا اأكدت على اأن ال�صالم 
ولي�صت  ال�صعوب،  رفاهية  لتحقيق  ال�صبيل  ه��و  ال��ع��امل  دول  ب��ني 
احل���روب وال��ت��وت��رات.. واأ���ص��ار ايل ان دول��ة الم���ارات تدعم كافة 
الدبلوما�صية،  واجل��ه��ود  ال��راه��ن،  الو�صع  حلل  املبذولة  اجلهود 
وتوؤكد على اأهمية خف�س الت�صعيد متهيداً للتو�صل حلل �صيا�صي، 
ا�صتمرار ال�صراع على  الت�صعيد وتداعيات  وتعرب عن قلقها من 

اأرواح البرياء وعلى ال�صتقرار والأمن الدوليني.

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
الدعوى رقم:2022/2416 جتاري جزئي - عجمان

اىل املدعي عليه:عي�صى �صلطان ال�صويدي - تلفون:0097466577060
مكلف  ف��اأن��ت  عجمان   - جزئي  جت��اري   2022/2416 الق�صية  يف  عليه  امل��دع��ي  ب�صفتكم 
 12 ال�صاعه  بتاريخ:2023/3/20  املعاينه  حل�صور  قانونا  عنكم  ينوب  من  او  باحل�صور 
عر  ظهرا   01:00 ال�صاعة  املوافق:2023/3/21  الثالثاء  يوم  اخل��ره  واجتماع  ظهرا 
م�صتنداتكم  وتقدمي  املحدد  الوقت  يف   Google meet تطبيق  املرئي  الت�صال  تقنية 
وادلتكم امام خبري الدعوى مع العلم انه يف حال عدم تقدمي امل�صتندات والتعاون مع مهمة 

اخلبري �صيتم ال�صري يف الدعوى واعداد التقرير مبا هو متوفر من م�صتندات تخ�س النزاع
�سدر با�سم وتوقيع
�خلبري �لهند�سي �ملنتدب
غ�سان عبد �لقادر هربه

اإعالن بالن�شر

70197

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ديدار ح�شني مزيد اكون
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001730/ 

اإىل املحكوم عليه : ديدار ح�صني مزيد اكون - العنوان:عجمان احلميدية بناية رقم 1 
املنفذ:القمر  املدعي  املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح  بتاريخ قد �صدر احلكم  انه  حيث 
للعقارات ذ.م.م �صركة ال�صخ�س الواحد ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :32892.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
مكلف  فاأنت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 
بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك 

فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:383/2023/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

و�صبعة  ال��ف  وخم�صون  مائتان  دره��م   )250.097.02( مبلغ  ب�صداد  �صدهما  املطلوب  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
وت�صعون درهم وفل�صان مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق يف 2021/11/6 وحتى ال�صداد التام مع �صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل طليق �صرط الكفالة ت�صمني املطلوب �صدهما بالت�صامن والتكافل امل�صاريف والر�صوم ومقابل اتعاب 

املحاماة . 
املدعي:دبي لال�صتثمار العقاري ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - جبل علي - جممع دبي لال�صتثمار الول - حديقة دبي لال�صتثمار - رقم مكاين:1556566159 
info@masadvocates.com:هاتف 048122842 - فاك�س:048122833 - بريد الكرتوين -

وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�صف ال�صركال
املطلوب اإعالنه :  1- عبداحلميد ماجناتي بوتيا بورايل  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/2/17 - بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن باداء مبلغ وقدره )250.097.02( درهم مائتان وخم�صون الف و�صبعة وت�صعون درهم وفل�صان والفائدة القانونية 
املحاماة  اتعاب  مقابل  رده��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع 
ورف�صت طلب النفاذ املعجل  ، ولكم احلق يف ا�صتئناف المر او التظلم منه بح�صب الح��وال عمال بن�س امل��ادة 147 من 

قانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/984(

املخطر:فريماك لل�صناعات �س.ذ.م.م
املنذر اليه:بيلد برو للكهروميكانية/ملالكتها - �صعاد حممد ال�صقور

ينذر املنذر/املنذر اليه بالوفاء ب�صداد مبلغ وقدره )190.948.43( مائة وت�صعون 
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اأخبـار الإمـارات

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق »خمترب ابتكارات الأمن ال�شيرباين« و »مركز وعي لالأمن ال�شيرباين« و »مركز اأمن الهوية الرقمية«

روؤية ��سرت�تيجية جديدة تقدمها جامعة �ل�سارقة لطلبتها �ملتميزين

اإعداد جيل جديد من قادة امل�شتقبل الإماراتيني

•• دبي،-الفجر:

ودعم  وموثوقة  و�صلبة  اآم��ن��ة  رقمية  بيئة  لبناء  ال��دوؤوب��ة  جهودها  اإط���ار  يف 
بالتعاون مع  دبي  د�صنت هيئة كهرباء ومياه  ال�صيراين،  الف�صاء  البتكار يف 
الذراع  الرقمية"،  "ديوا  ل�  التابع  "مورو"  املتكاملة  للحلول  البيانات  مركز 
"مركز وعي لالأمن  "خمتر ابتكارات الأمن ال�صيراين" و  الرقمي للهيئة، 
اخلطوة  وت��ه��دف  الهيئة".  يف  الرقمية  الهوية  اأم��ن  "مركز  و  ال�صيراين" 
ال�صيراين،  الأم��ن  املعنيني �صد خماطر  لكافة  املتكاملة  تعزيز احلماية  اإىل 
�صيما على �صوء  للهيئة، ل  الإلكرتوين  الف�صاء  اإىل  الآم��ن  الدخول  و�صمان 

ت�صارع عجلة التحول الرقمي يف الهيئة، وتبنيها الوا�صع للتقنيات الذكية. 
ولفت معايل �صعيد حممد الطاير، الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
الهيئة  م�صاعي  مع  ان�صجاماً  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
لتحقيق روؤية القيادة الر�صيدة لال�صتعداد الكامل لكل ما حتمله التكنولوجيا 
من حتديات اإىل جانب ما توفره من فر�س، وتعزيز منو اإمارة دبي وازدهارها 

القت�صادي، وموا�صلة م�صرية متيز الهيئة وريادتها على م�صتوى العامل.
الإلكرتوين  ا�صرتاتيجية دبي لالأمن  "ان�صجاماً مع  الطاير:  واأ�صاف معايل 
نائب  اآل مكتوم،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صيدي �صاحب  اأطلقها  التي 
وال�صرتاتيجية  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
العاملية  والإج����راءات  ال�صيا�صات  اأف�صل  نطبق  ال�صيراين،  لالأمن  الوطنية 
املوظفني  ب��ي��ان��ات  خ�صو�صية  وح��م��اي��ة  ال��رق��م��ي��ة  الهيئة  بنية  اأم���ن  لتعزيز 
كرى  مع  وطيدة  �صراكات  بناء  على  نعمل  كما  املعنيني.  وكافة  واملتعاملني 
اخلا�صة  التقنيات  اأح���دث  مل��واك��ب��ة  املتخ�ص�صة،  والعاملية  املحلية  ال�صركات 
اأذكى  دب��ي  جلعل  الذكية،  للمدن  التحتية  والبنية  الذكية  ال�صبكات  بحماية 
اأف�صل املعايري العاملية  واأ�صعد مدينة يف العامل. وتعد الهيئة �صّباقة يف تبني 
اإىل  وم�صتمر  ا�صتباقي  ب�صكل  وت�صعى  الر�صيقة،  واحلوكمة  املعلومات  اأمن  يف 
اإدارة اأية خماطر قد تهدد اأمن املعلومات من خالل تطبيق �صيا�صة موؤ�ص�صية 

فعالة لأمن املعلومات."
التنفيذي للرئي�س لقطاع  النائب  من جهته، قال املهند�س مروان بن حيدر، 
البتكار وامل�صتقبل يف الهيئة: "تتبنى الهيئة منهجاً متكاماًل لالأمن ال�صيراين 
والتنبوؤية،  وال�صتباقية  الوقائية  الدفاع  اأمن��اط  من  كاملة  �صل�صلة  يت�صمن 
على  واحل��ف��اظ  احل���وادث،  م��ن  ال�صريع  والتعايف  العمل  ا�صتمرارية  ل�صمان 

اأمن البيانات. وتعمل الهيئة على اإعادة �صياغة مفهوم املوؤ�ص�صات اخلدماتية 
اإط��الق تقنيات  اأربعة حم��اور:  "ديوا الرقمية"، والتي ترتكز على  من خالل 
تقنيات  ت�صتخدم  متجددة  طاقة  �صبكة  وت�صغيل  ال�صم�صية،  للطاقة  متطورة 
وتوفري  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  حلول  ا�صتخدام  يف  والتو�صع  مبتكرة،  تخزين 
اأمنها وا�صتمراريتها  خدمات رقمية تخدم املدن امل�صتدامة الذكية مع �صمان 

يف الف�صاء الرقمي ال�صيراين".
التحول  ال�صيراين" لتمكني وت�صهيل  الأم��ن  ابتكارات  "خمتر  ومت ت�صميم 
الأمن  والختبار على �صوابط  البحوث  اإج��راء  الهيئة من خالل  الرقمي يف 
اآفاقها، والرتقاء بابتكاراتها وت�صاميمها، وتوظيفها  ال�صيراين، وا�صتك�صاف 
عوائد  وزي��ادة  والتكاليف  الوقت  توفري  اإىل  املختر  ويهدف  الهيئة.  بيئة  يف 

ال�صتثمار يف جمال اأمن املعلومات والأمن ال�صيراين. 
التدريبات  لإج��راء  افرتا�صية  ال�صيراين" بيئة  لالأمن  وعي  "مركز  ويوفر 
املعتمدة  والأدوات  ال�صيناريوهات  با�صتخدام  ال�صاملة،  الفنية  والخ��ت��ب��ارات 

�صاأنها  من  التي  الدفاعية  والآليات  ال�صيرانية  الهجمات  ملحاكاة  الهيئة،  يف 
ورفع  ال�صيراين،  الأم��ن  نواحي  الهيئة يف خمتلف  حت�صني مهارات موظفي 
املهارات  لتح�صني  م�صممة  اف��رتا���ص��ي��ة  جت���ارب  خ��الل  م��ن  وعيهم  م�صتوى 

الوطنية يف جمال الأمن ال�صيراين.
ويعتر "مركز اأمن الهوية الرقمية يف الهيئة" اأول مركز من نوعه حيث ميتاز 
بقدرات ذكاء قابلة للتكيف تعمل على جمع البيانات املتعلقة بالهوية الرقمية 
ا�صتباقي  ب�صكل  للهيئة  الرقمية  الهوية  تاأمني  بهدف  امل�صادر  خمتلف  من 
ال��ه��وي��ة وال��و���ص��ول، مب��ا ي��ري جت��رب��ة امل�صتخدمني  اإدارة  ومت��ك��ني ���ص��واب��ط 

وي�صمن دخولهم الآمن اإىل بيئة الهيئة. 
املخاطر  اإدارة  تعزيز وتطوير  كبرياً يف جمال  �صوطاً  الهيئة قطعت  اأن  يذكر 
عام  منذ  الأزم���ات  لإدارة  عليا  جلنة  و�صكلت  وفعال،  ممنهج  ب�صكل  املوؤ�ص�صية 
الإلكرتوين على م�صتوى  لالأمن  متخ�ص�س  مركز  اأول  اأ�ص�صت  كما   ،2008
واتخاذ  الأمنية،  واملخاطر  التهديدات  خمتلف  توقع  على  يعمل  دبي  حكومة 

ا�صتباقي عر مراقبة اخلدمات  ب�صكل  البيانات  الالزمة حلماية  الإج��راءات 
والتهديدات  الأمنية  احل��وادث  واإدارة  ال�صاعة،  م��دار  على  التقنية  والأ���ص��ول 
املعلومات  اأم��ن  نظام  الهيئة  تعتمد  كما  خماطرها.  من  واحل��د  الإلكرتونية 
�صهادة  على  الهيئة  وح�صلت  الإلكرتوين.  لالأمن  دبي  ملركز  "ISR" التابع 
الآيزو )27001:2013( التي تعد اأعلى معيار على م�صتوى العامل يف نظام 
اإدارة اأمن املعلومات، وذلك بعد تو�صيع نطاق تطبيق معايري ال�صهادة، لي�صمل 

جميع قطاعات واأق�صام وعمليات الهيئة.

•• ال�صارقة-الفجر:

" الذي  " قادة امل�صتقبل الإماراتيني  ت�صعى جامعة ال�صارقة من خالل برنامج 
الإماراتيني  الطلبة  ومتكني  لإع���داد  ال��ع��ايل  التعليم  يف  القيادة  معهد  اأطلقه 
الثالثة والرابعة،  وبناء  ال�صنة الأكادميية  العالية يف  املتميزين ذوي الإمكانات 
قدراتهم ومعارفهم املهنية والعملية وتفعيل دورهم يف خمتلف القطاعات، والعمل 
على �صقل مهاراتهم وخراتهم الوا�صعة يف التقنيات احلديثة واملفاهيم املبتكرة، 
مع  التكيف  على  قدرتهم  لتعزيز  ال��الزم��ة  ب����الأدوات  تزويدهم  اإىل  بالإ�صافة 
متطلبات �صوق العمل من خالل ور�س تدريبية متخ�ص�صة، والإر�صاد الوظيفي، 
والزيارات امليدانية مما ي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية امل�صتدامة، ودعم 
بتخريج  الحتفال  مت  حيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  توجهات 
الفوج الثاين من هذا الرنامج موؤخراً بح�صور �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد 
املنتدى  يف  ال�صارقة  جامعة  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي،  �صلطان  بن 

الطالبي باجلامعة.

�أن�سطة ودور�ت حتفيزية متنوعة
خاللها  اندمج  كاملة،  اأ�صهر  �صتة  م��دار  على  متنوعة  اأن�صطة  الرنامج  �صمل 
واملعرفية  ال��ق��ي��ادي��ة  م��ه��ارات��ه��م  لتطوير  جماعية  تعليمية  جت��رب��ة  يف  الطلبة 
لتحفيزهم ومتكينهم من اإحداث الفرق يف جمتمعهم وعملهم، كما مت الرتكيز 
خالل الرنامج على ا�صتقطاب خمت�صني لديهم اخلرة يف اإي�صال فكرة الوعي 
الذاتي وفق خطط منهجية، ت�صعى اإىل تعزيز وت�صجيع الطلبة امل�صاركني على 
ال�صرتاتيجية،  واخلطط  والت�صال،  الجتماعي،  والتحليل  النقدي  التفكري 
املهني،  التطوير  وخطط  الوقت،  واإدارة  القيادية،  وامل��ه��ارات  املجتمع،  وتطوير 

اإىل جانب اجلل�صات التطبيقية، واحللقات النقا�صية واملع�صكر التدريبي ملهارات 
القيادة.

واأثمرت هذه الدورات املكثفة عن جمموعة من امل�صروعات املبتكرة التي اأجنزها 
الطلبة املتدربون، ومت عر�صها خالل حفل تكرمي وتوزيع اجلوائز على امل�صاركني 
روؤيتهم حول  الرنامج، حيث عر�صت ثالث جمموعات  الثانية من  الدفعة  يف 

امل�صاهمة يف منو املجتمع وهي:

�لقيادة من �أجل حياة م�ستد�مة
وبدور  الرغوثي،  عمر  مرية  الطالبات:  من  املكونة  الأوىل  املجموعة  عر�صت 
ح�صن اآل علي، وح�صة �صيف املحرزي، روؤيتها حتت عنوان "القيادة من اأجل حياة 
م�صتدامة" بهدف ت�صجيع املجتمع نحو حياة اأكر ا�صتدامة، وقدمت املجموعة 
مقرتح م�صروع بعنوان "ا�صتدامة" وهو من�صة افرتا�صية تعمل على اإن�صاء حلقة 
و�صل بني جميع املنتجات امل�صتدامة املخت�صة بالأزياء والأف��راد وعمليات اإعادة 
بيئة  ت�صاهم يف احلفاظ على  التي  والترعات، وغريها من اخلدمات  التدوير 
القيم  فيها  ر�صخ  الرنامج  اأن  املحرزي  وقالت ح�صة  غنية وم�صتقبل م�صتدام. 
يكون  باأن  ي�صعى  اإماراتي  �صاب  كل  يحتاجها  التي  الأ�صا�صية  واملهارات  القيادية 
قائداً موؤثراً يف جماله، حيث ا�صتطاعت ك�صب الثقة بالنف�س والتحلي بال�صخ�صية 
القيادية ومعرفة قيمة الوقت وكيفية العمل �صمن فريق واحد، بالإ�صافة اإىل 
املرونة وتقبل الختالف والتغيري. وقدمت الن�صيحة جلميع ال�صباب لالن�صمام 
يف هذا الرنامج املميز الذي قالت باأنه �صي�صكل حتماً �صخ�صية قيادية يف داخل 
التجارب  وعي�س  ب��خ��راء  لاللتقاء  ال��ف��ري��دة  الفر�س  لهم  و�صيتيح  ���ص��اب،  ك��ل 

املتنوعة من خالل ور�س عمل املمتعة التي �صت�صقل مهاراتهم القيادية.
واأ���ص��اف��ت م���رية ال��رغ��وث��ي اأن��ه��ا ا���ص��ت��ف��ادت ال��ع��دي��د م��ن امل���ه���ارات خ���الل فرتة 

وكيفية  الناقد،  والتفكري  امل�صوؤولية،  وح�س  اجلماعي،  العمل  اأهمها:  الرنامج 
يف  والإب���داع  التحليلي،  التفكري  جانب  اإىل  ال��ذات��ي،  والتحفيز  امل�صاريع،  اإدارة 
العمل. واأو�صحت اأن امل�صروع يركز على اإيجاد حلول م�صتدامة لالأزمة العاملية يف 
ظل املو�صة ال�صريعة، م�صريه اإىل اأهمية ا�صتغالل الفر�س املتاحة لتطوير اأعمال 

وم�صاريع تخدم املجتمع وذلك بالتزامن مع عام ال�صتدامة 2023 يف الدولة.

تعزيز �لإبد�ع با�ستخد�م مفهوم حماكاة �لطبيعة
اأما املجموعة الثانية وت�صم يف ع�صويتها كل من موزة �صيف ال�صويدي، و�صيخة 
اأحمد الزعابي، وخولة عبد القادر، واآمنة ح�صن اآل علي، وح�صة �صعيد املزروعي، 
با�صتخدام  الإب���داع  " تعزيز  عنوان  حتت  روؤيتهم  قدموا  الكتبي،  را�صد  و�صعيد 
الطبيعة  حماكاة  على  الت�صجيع  اإىل  تهدف  والتي  الطبيعة"  حماكاة  مفهوم 
وحماولة اإيجاد حلول مبتكرة من خالل التاأمل يف الطبيعية، وقدمت املجموعة 
بني  تفاعلية  بيئة  خللق  الدرا�صية،  املناهج  اإىل  ي�صاف  تعليمي  برنامج  مقرتح 
للتحديات  حلول  اإي��ج��اد  يف  ت�صاهم  �صوف  وال��ت��ي  املحيطة،  والطبيعة  الطلبة 
اليومية التي تواجه املجتمع، بالإ�صافة اإىل زيادة احل�س الإبداعي لدى الطلبة 

من خالل التفكر والتدبر يف خملوقات اهلل عز وجل.
"عززت املهارات التي اكت�صبناها خالل الرنامج  وقالت موزة �صيف ال�صويدي: 
دائماً  ال�صعي  على  و�صجعتنا  الإم���ارات���ي،  املجتمع  نحو  بامل�صوؤولية  الإح�صا�س 
حتت  املقدم  م�صروعنا  ويندرج  لالأف�صل،  حولنا  من  واملجتمع  ال��ذات  لتطوير 
التعرف على مفهوم حماكة  للطالب  للمدار�س، وكيف ميكن  التعليمي  النظام 
الطبيعة والتفكر يف خملوقات اهلل وا�صتلهام بع�س احللول للم�صكالت مثل ما 
تفعله الطبيعة، فاإ�صافة تلك الرنامج اإىل املناهج الدرا�صية، متكن الطالب من 
التفاعلية  الأن�صطة  خالل  من  الدرا�صي  الف�صل  داخ��ل  اأك��ر  الطبيعة  اكت�صاف 

والتجارب العلمية."

�لت�سميم �ملالئم لبيئة �لعمل لتعزيز �ل�سالمة �ملهنية
و�صما  املن�صوري،  عمر  اآمنة  الطالبات:  من  املكونة  الثالثة  املجموعة  وقدمت 
املالئم  "الت�صميم  ح��ول  روؤيتهم  العزيز،  عبد  وفاطمة  را���ص��د،  وم��رمي  خ��ال��د، 
باأهمية  والتوعية  الذات  بهدف تطوير  املهنية"،  ال�صالمة  لتعزيز  العمل  لبيئة 
الأمان يف بيئة العمل وبالتايل زيادة الإنتاجية، من خالل اقرتاح حملة توعوية 
تهدف اإىل توعية املوظفني بامل�صاكل ال�صحية الناجتة عن الأ�صاليب اخلاطئة يف 
و�صعية اجللو�س وكيفية تفاديها، حيث قام الفريق باإعداد ا�صتبيان على موظفي 
اجلامعة، والذي اأو�صح اأن %72 من ال�صريحة امل�صتهدفة لي�س لديهم معرفة 

�صحية بو�صعيات اجللو�س املالئمة يف بيئة العمل.
التدريب  على  وي�صجعهم  الطلبة  يدعم  الرنامج  اأن  املن�صوري  اآمنة  وذك��رت 
العملي وياأهلهم لتحديد املجالت الوظيفية املنا�صبة لالنخراط يف �صوق العمل، 
حيث �صاعدت املهارات املكت�صبة خالل اأن�صطة الرنامج �صاعدتها يف تطوير الذات 
وحت�صني الأداء والتدريب املهني، واأكدت على اأهمية هذا امل�صروع الذي �صي�صاعد 

يف زيادة النتاجية وتطوير الذات وتعزيز ال�صالمة املهنية يف بيئة العمل.
 واأكدت ذلك مرمي را�صد قائلة: "قيادة املجموعة وتنظيم مهام العمل مع الفريق 
كان اأحد املهارات الأ�صا�صية التي اكت�صبتها، اإىل جانب مهارات الإلقاء واحلديث 
اأمام اجلمهور، وتكوين روؤية وا�صحة لالأهداف والتي �صت�صاهم يف تطوير الذات 
معها  والتعامل  امل�صكالت  حل  يف  و�صت�صاعد  املهنية  احلياة  يف  امل��ه��ارات  وتعزيز 
�صاعات  خ��الل  احلركة  باأهمية  التوعية  اإىل  املقدم  امل�صروع  ويهدف  بحرفية. 
العمل واختيار املقاعد ال�صحية املنا�صبة للعمل والتي حتمي من انحناء العمود 

الفقري واآلم الرقبة والظهر."

•• دبي-الفجر: 

رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  بن طحنون  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  ركن طيار  اللواء  زار 
اأركان القوات امل�صلحة والوفد املرافق له، مقر مركز بطاقة اإ�صعاد يف اأكادميية 
بطاقة  مركز  مديرة  العامري  حممد  منى  ا�صتقباله  يف  وك��ان  دب��ي،  �صرطة 
اإ�صعاد، والعقيد م�صعود احلماد، نائب مدير املركز، وموظفي وموظفات مركز 

بطاقة اإ�صعاد يف �صرطة دبي. 
وخالل الزيارة ا�صتمع �صمو ال�صيخ والوفد املرافق له على �صرحاً تف�صيلياً حول 
مركز ا�صعاد قدمته ال�صيدة منى العامري، ومدى النت�صار املحلي والإقليمي 
الإن�صانية  اإ�صعاد، بالإ�صافة اىل الأن�صطة  اإليه بطاقة  والدويل الذي و�صلت 
واملجتمعية التي ينفذها املركز، والتي تاأتي يف �صياق الهدف الذي اأن�صئت من 
اأجله البطاقة، وهو حتقيق ال�صعادة للموظفني يف اجلهات احلكومية و�صبه 

احلكومية واخلا�صة املن�صمني اإىل برنامج اإ�صعاد  .
البطاقة  حققته  ال���ذي  امل���ايل  ال��وف��ر  ح�صيلة  ب���الأرق���ام  ال��ع��ام��ري  وق��دم��ت 
حلامليها خالل 5 �صنوات منذ ن�صاأتها يف 18 مار�س 2018م، والذي و�صل 
اإىل مليار و 31 مليون و 200 الف درهم، كما ا�صارت العامري اإىل التو�صع يف 
ان�صمام العديد من اجلهات احلكومية و�صبه احلكومية واخلا�صة اإىل برنامج 
عدد من يحملون بطاقة اإ�صعاد  و�صل  حيث  الدولة  اإمارات  كافة  "اإ�صعاد" يف 
اإىل 178 الف موظف وموظفة ميثلون 445 جهة حكومية و�صبه حكومية 

وخا�صة. 
ويف نهاية الزيارة اأ�صاد �صمو ال�صيخ اأحمد بن طحنون، باجلهود التي تبذلها 
خلق  �صبيل  يف  "اإ�صعاد"  بطاقة  مبركز  ممثلة  دب��ي،  ل�صرطة  العامة  القيادة 
موجهاً  وا�صرهم،  املوظفني  من  كبري  لعدد  ال�صعادة  حتقق  جديدة  و�صائل 
باأهمية ال�صتمرار يف تطوير خططهم واأعمالهم واأن�صطتهم يف هذا الجتاه.

اأحمد بن طحنون يطلع على اأن�شطة مركز بطاقة اإ�شعاد يف �شرطة دبي

Date 13/ 3/ 2023  Issue No : 13797
Defendant Memo by Publication

Before Case Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance 
Regarding case No.:SHCFICIREA2013/0000972 (Civil Partial)

To the Defendants 1-NOOR ALSHAMA BLDG. CLEANING -Unknown resident
2- RAHMAT ULL AH NAWAB ALI-Bangladeshi National
Based on the plaintiff AL BURAQ AL TAYER PASSENGERS TRANSPORT
BY RENTED BUSES L.L.C, had filed the above mentioned case and claiming in the 
same as follows:
• Compel the defendant to pay to violations amounting (4531) AED. 
• Compel the defendant to pay to the fees and expenses.
• Notify the defendant to the hearing and the statement of claim 
• The judgment shall be executed with immediate effect in accordance with the 
provision of article No.:(229) clause No.:(5) Of the Civil Procedure Code.
Therefore, you have to attend 14/03/2023 hearing, before case management office, 
Sharjah Federal Civil Court of First Instance, office No.(Case Manager Office No.:10), 
personally or upon an approved attorney and submit a reply memo to the lawsuit 
accompanying with all documents within a period not exceeding 10 days form the 
publication date to, to review the above mentioned case in your capacity are the 
defendant, and in case of absence or none-sending an attorney on your behalf, the 
legal procedures will be finalized in your absence.
Case Management Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 13/ 3/ 2023  Issue No : 13797
MOJAU_2023_0118558

LEGAL NOTICE
Notifying Party: Sajad Vannantavida Ahammed, Indian national
Address: Sharjah, Area: Al Majaz 3, Buhaira Comiche Street, Al Fardan Center.
Block A, Office 203. Telephone 0505780444.
 By proxy of Lawyer Mariam Ali Mubarak Hamid Aldarmaki under a Power of 
Attorney notarized by the Notary Public in Dubai with No. (55994/1/2023)
Against: The Notified Party: Majeed Meethal Vaniyantevita, Indian national. Address: 
Sharjah, Al Majaz 2, Jamal Abdul Naser Street, Atlas Tower. Flat No. 20. Telephone 
0506076379.
Subject: A legal notice of payment of AED 110000 (One Hundred and Ten Thousand 
Dirham) together with payment of charges, expenses and Attorney's fees.
Facts: - By virtue of dealings between our client and the Notified Party. a sum of One 
Hundred and Ten Thousand (AED 110000) had become due from the Notified Party in 
favor of our client. The Notified Party refrained from returning the amount the object 
of the Notice to our client till date despite the amicable claims sent by our client to 
the Notified Party.
Accordingly: In pursuance to the provisions of Articles (143) and (144) of the Decree 
by Federal Law No. (42) of 2022 concerning Civil Procedures Law, our client notifies 
the Notified Party of the necessity of the fulfillment and payment of the amount the 
subject matter of the Notice which is a sum of AED 110000 (One Hundred and Ten. 
Thousand Dirham) within a maximum period of five days from the date of this Notice, 
with reserving our client's right to take all legal actions in connection with claiming 
for the amount the subject matter of the Notice with holding the Notified Party 
responsible for all charges and the expenses resulting from collecting the amount the 
subject matter of the Notice
Yours Faithfully.
Lawyer Mariam All Mubarak Hamid Aldarmaki Attorney of the Notifying Party.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591

Date 13/ 3/ 2023  Issue No : 13797

Dubai Courts of First Instance          
Published Notice Payment Order 

In case No. 383/2013/60 Payment Order
Held In: Payment Orders & enforcement of Commercial Contracts No. 303
Case Subject: Claiming the two defendants to pay an amount of AED 250,097.02 (Two 
hundred and fifty thousand and ninety-seven dirhams and two fils), With the legal interest of 
9% from the due date 11/6/2021 until full payment, with the inclusion of the judgment with 
expedited enforcement, the free condition of the guarantee. Including what is required against 
them jointly and severally, expenses, fees and attorney's fees.
Plaintiff : Dubai Real Estate Investment LLC, Address: Emirate of Dubai - Bur Dubai-- Jebel 
Ali - Dubai Investment Park One - Dubai Investment Park - Makani number 1556566159, 
Phone No: 048122842, Fax: 048122833,Email:info@masadvocates.com
Represented by: Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
 To be notified: - ABDUL HAMEED Mangati Bhutia Boriel - a defendant
Subject of Notice:The request for a payment order was decided by the Dubai Court of First 
Instance on 17-02-2023.Obliging the two defendants jointly to pay an amount of 250,097.02 
AED (Two hundred and fifty thousand and ninety-seven dirhams and two fils), the legal 
interest is 5% from the date of the claim until full payment, with fees and expenses, and 
an amount of five hundred AED for attorney's fees and the request for expedited access 
was rejected. You have the right to appeal the matter or complain about it, according to the 
circumstances, pursuant to the provisions of Article 147 of the Civil Procedure law. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608



االثنني   13  مارس    2023  م   -    العـدد   13797  
Monday   13    March    2023   -  Issue No 13797 عربي ودويل

09

حذر رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال اللبنانية جنيب ميقاتي، من 
اأن لبنان ل ي�صتطيع طوياًل حتّمل الأزمة، قائاًل: اإن “الأزمة التي 
يعي�صها لبنان لي�صت وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت 

ل�صنوات«.
�صابقاً  “لطاملا حذرت  الأو�صط،  ال�صرق  واأ�صاف يف حديث ل�صحيفة 
قبل تويل رئا�صة احلكومة من اأن الإجراءات املتخذة هي مو�صعية، 
واأن الأزمة باتت يف عنق الزجاجة وقد تنفجر يف اأي حلظة، ويجب 
ا�صتفحال  قبل  املطلوبة  البنيوية  بالإ�صالحات  القيام  يف  الإ���ص��راع 

الأزمة وو�صولها اإىل نقطة الالعودة«.
و�صدد على اأن “كل تاأخري حتماً لي�س ل�صالح البلد، وكلما اأ�صرعنا يف 
العمل املطلوب، اأوقفنا م�صار النحدار وو�صول الأمور اإىل النهيار 
وتابع “املطلوب الإ�صراع يف انتخاب رئي�س جديد، مما يتيح  التام”، 
وا�صتكمال  ج��دي��دة  حكومة  ت�صكيل  م��ع  ت��رتاف��ق  �صماح  ف��رتة  للبلد 
ور�صة الإ�صالحات لولوج باب احلل والتعايف«. واأ�صار ميقاتي اإىل اأن 
ومنع  القت�صاد  لإنقاذ  �صريعاً  بها  القيام  يجب  التي  احلل  خريطة 
النهيار الجتماعي ال�صامل باتت معروفة، قائاًل: “ل خيار اأمامنا 
اإل القيام بالإ�صالحات املطلوبة والتعاون مع �صندوق النقد الدويل، 
للبنان”،  ال���دويل  ال��دع��م  على  للح�صول  امل��ت��اح  ال��ب��اب  ي�صكل  ال��ذي 

مو�صحاً اأنه ل م�صاعدات للبنان قبل اإجناز الإ�صالحات.

قال رئي�س الوزراء العراقي ال�صابق م�صطفى الكاظمي اإنه كان يتوقع 
م�صلحتهما  فيه  ملا  واإي���ران،  ال�صعودية  بني  للعالقات  قريبة  ع��ودة 
وم�صلحة �صعوب املنطقة، م�صرياً اإىل اأن احلوار ال�صعودي - الإيراين 

الذي اأدار جل�صاته يف بغداد كان �صريحاً و�صاماًل ومثمراً.
اأن عودة  “ال�صرق الأو�صط”  واأكد الكاظمي يف مقابلة مع �صحيفة 
اإىل عمقه العربي طبيعية مع اح��رتام م�صالح كل جريانه،  العراق 
موؤكداً اأن املرجعية ال�صيعية يف العراق تدعم هذا التوجه، لفتاً اإىل 
اأن العراق �صعى اإىل بناء عالقاته من دولة اإىل دول��ة، وعلى قاعدة 
العهد  ويل  اهتمام  مل�س  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار  املتبادلة.  امل�صالح  اح���رتام 
 - ال�صعودية  العالقات  بتعميق  �صلمان  بن  الأم��ري حممد  ال�صعودي 
وحتميل  �صيطنته  يحاول  من  هناك  اأن  واأق��ر  وتو�صيعها.  العراقية 
حكومته كل عيوب النظام ال�صيا�صي واحلكومات ال�صابقة يف ال�صنوات 
مليار   600 من  اأك��ر  التهم  الف�صاد  اأن  م��وؤك��داً  املا�صية،  الع�صرين 
اأفراد وكيانات حزبية  اأموال العراق وا�صتخدمت مل�صلحة  دولر من 
وع�صكرية واأدوار اإقليمية. كما ك�صف الكاظمي اأن اعرتافات معتقل 
قادت اإىل ورقة مدفونة يف ال�صحراء عرت عليها الأجهزة العراقية 
زعيم  البغدادي”  اأبوبكر  على”  الق�صاء  يف  الأمريكيني  و�صاعدت 

تنظيم “داع�س«.

قال وزير الداخلية الأوكراين اإيهور كليمينكو، اإن رو�صيا نفذت اأكر 
من 40500 �صربة على الأرا�صي الأوكرانية منذ غزوها للبالد يف 

فراير-�صباط 2022.
الأوك���راين،  الوطني  التلفزيون  م��ع  مقابلة  يف  كليمينكو،  واأ���ص��اف 
األف مبنى   152 اأكر من  اإن ال�صواريخ واملدفعية الرو�صية دمرت 

�صكني منذ بدء الغزو، بح�صب وكالة بلومرغ لالأنباء.
وك�صف الوزير كليمينكو اأنه مت تدمري 400 األف من مرافق البنية 

التحتية العامة يف الهجمات.
وذكرت �صحيفة “كييف اإندبندنت” اأن كليمينكو قال اإنه يتم اتخاذ 
حلماية  اأوك��ران��ي��ا  اأن��ح��اء  جميع  يف  اإ�صافية  ودفاعية  اأمنية  تدابري 
البنية التحتية احليوية واملناطق ال�صكنية من هجوم رو�صي حمتمل 

اآخر على م�صتوى البالد.
واأ�صاف كليمينكو “اأ�صتطيع اأن اأقول اإننا م�صتعدون دائماً ملا ي�صمى 
فقط  لي�س  بخبث  العدو  يدمر  “عندما  النتقامية  ال�صربات  ب�” 

من�صاآت البنية التحتية احليوية ولكن اأي�صا املباين ال�صكنية«.
تتعلق  جنائية  دع���وى   66300 ت�صجيل  مت  اإن���ه  كليمينكو  وق���ال 

بجرائم احلرب التي ارتكبها اجلي�س الرو�صي.
ت�صكيل  من  النتهاء  على  اأو�صكت  اأوكرانيا  اأن  اأعلن  كليمينكو  وكان 

األوية هجومية جديدة، تعرف اأي�صاً با�صم احلر�س الهجومي.

عوا�صم

بريوت

بغداد

كييف

اإ�شرائيل: حتذير من تبعات 
قانونية حل�شانة اأفراد الأمن

•• القد�س-وكاالت

يف  ميارا،  بهراف  غايل  الإ�صرائيلية،  للحكومة  القانونية  امل�صت�صارة  كتبت 
الأمن  ق��وات  لأف��راد  احل�صانة  مينح  قانون  م�صروع  حيال  القانوين  راأيها 
اإنها  واجبهم،  ملهام  اأدائهم  اأثناء  اأعمالهم  ب�صبب  املقا�صاة  الإ�صرائيلية من 
تعار�س �صن مثل هذا القانون. ونقلت الإذاع��ة ال�صرائيلية عن امل�صت�صارة 
القانون،  م�صروع  تعار�س  اإنها  الأح��د،  اأم�س  �صباح  قولها  ميارا،  بيهراف 
لأنه  الت�صريعية،  لل�صوؤون  ال��وزاري��ة  اللجنة  ط��اول��ة  على  حالياً  امل��ط��روح 

“�صيم�س بحماية املدنيني و�صيعر�س اجلنود لإجراءات جنائية دولية«.
البالد لإمكانية  اأفراد المن يف  “انك�صاف  اإن  القانونية،  امل�صت�صارة  وقالت 
البالد،  املقا�صاة خارج  اأداء واجبهم، يقيهم  اأثناء  املقا�صاة عن ت�صرفاتهم 
اإذ اأن الق�صاء املحلي يعتر حاجزاً اأمام ت�صرفات اأفراد الأمن، وهو الكفيل 
ب�صبط قانونية ت�صرفاتهم«. واأ�صافت: “يف حال مت اعفاوؤهم من املحا�صبة 
البالد،  للمقا�صاة خارج  �صيعر�صهم  القانونية، ومنحهم احل�صانة، فذلك 

�صواء يف حمكمة اجلنايات الدولية اأو يف دول تتبنى مثل هذه القوانني«.
انتهاكاً  ي�صكل  امل��ط��روح  القانون  “م�صروع  اأن  ميارا  امل�صت�صارة  كتبت  كما 
ج�صيماً حلقوق الإن�صان، اإذ اأن اأي ادعاء بانتهاك حقوق الفرد من قبل قوات 
الأمن خالل الأن�صطة امليدانية، لن يجد رداً منا�صباً على �صكل حتقيق، اأو 
احلياة  انتهاك احلق يف  وه��ذا خوف من  ال�صرورة،  عند  مالحقة جنائية 
و�صالمة اجل�صد«. وبعد هذا الراأي، قرر الئتالف تاأجيل مناق�صة م�صروع 

القانون اإىل ال�صهر املقبل، بح�صب الإذاعة ال�صرائيلية.

من نيك�سون �إىل بوتني و�أوبر� وينفري

ترامب ي�شتعد لن�شر مرا�شالت لزعماء وم�شاهري يف كتاب

لي�ش و��سحًا مدى ��ستعد�د �أمريكا للذهاب بعيدً� 

اإيكونومي�شت: التفاق اأف�شل من حرب عاملية ثالثة ب�شبب تايوان

تاأتي”، لفتا اإىل اأن اللجنة اجلديدة “6+6” اإذا عملت بنف�س ال�صرعة، ميكن 
حقيقيا،  تقدما  �صيمثل  مما  النتخابات،  لتنفيذ  د�صتورية  قاعدة  تخرج  اأن 
ويعيد الثقة يف املجل�صني، وميكن املفو�صية من اإجراء النتخابات قبل نهاية 
الفريق  اإن  باثيلي  ق��ال  ال�صابقة،  للخطوات  الأمم��ي  الدعم  وع��ن   .»2023
رفيع امل�صتوى، الذي اقرتح ت�صكيله خالل اإحاطته اأمام جمل�س الأمن الدويل 
ال�صهر املا�صي، �صيقدم الدعم للجنة “6+6” ب�صريا ولوج�صتيا، كما �صيدعم 

مفو�صية النتخابات.
وعن ميزة هذا الفريق رفيع امل�صتوى عن اللجان ال�صابقة، يقول اإنه “طريقة 
بطريقة  �صيعمل  حيث  النتخابية،  للعملية  الليبيني  ملكية  ل�صمان  جديدة 
وعادلة هذا  واآمنة  �صاملة  انتخابات  اإج��راء  لأج��ل  الأط���راف  كل  دينامية مع 

العام«.
والدوائر  الأط���راف  بل  الفريق،  ليبيا  ل��دى  املتحدة  الأمم  بعثة  تختار  ول��ن 

باملناف�صة  و”اللتزام  املر�صحني”،  تنقل  حرية  و”�صمان  الأمنية”،  البيئة 
و”التفاق على قبول العملية النتخابية ونتائجها«. احلرة”، 

“مدونة  الأمم��ي��ة  بالبعثة  النتخابات  دع��م  فريق  �صي�صع  الجت���اه،  ه��ذا  ويف 
�صلوك” تلتزم بها الأطراف ويوقع املر�صحون عليها.

ي�صعى باثيلي اإىل ا�صتغالل الإجماع الدويل على اإجراء النتخابات الرئا�صية 
والرملانية، ح�صبما يرى الباحث ال�صيا�صي الليبي حممد ق�صوط، لكن الأمر 
رفيع  “الفريق  �صيلعبه  ال��ذي  ال��دور  الإي�صاحات حول  اإىل مزيد من  يحتاج 

امل�صتوى«.
وتبقى املخاوف ب�صاأن مبادرة باثيلي من اأن تنتهي اإىل نف�س ما اآلت اإليه جهود 
املبعوثني ال�صابقني منذ اتفاق ال�صخريات عام 2015؛ ولذا يف�صل ق�صوط 
“عدم ا�صتباق الأحداث، اأو اإ�صدار اأحكام مت�صرعة على امل�صار احلايل، وانتظار 

ردود فعل الأطراف الدولية واملحلية«.

•• طرابل�س-وكاالت

دعا املمثل اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة لدى ليبيا، عبد اهلل باثيلي، 
جمل�س النواب وجمل�س الدولة يف ليبيا اإىل “التعامل بح�صن نية” للتو�صل 

اإىل خريطة طريق لالنتخابات بحلول منت�صف يونيو املقبل.
تو�صيحاته  خالل  ال�صبت  الأول  اأم�س  بطرابل�س  �صحفي  موؤمتر  يف  واأ�صاف 
اجلديد  الل��ت��زام  ه��ذا  “�صي�صع  الليبية  النتخابات  لإج���راء  مبادرته  ب�صاأن 

املجل�صني اأمام اختبار، و�صيكونان م�صوؤولني اأمام ليبيا واملجتمع الدويل«.
اأ�صاد باثيلي مبا و�صفها ب�”الوترية ال�صريعة” التي تبنى بها جمل�صا النواب 
والدولة التعديل الد�صتوري ال�13، واتفاقهما على تكليف جلنة من 6 اأع�صاء 

من كل منهما ملناق�صة القوانني النتخابية.
واأ�صاف املبعوث الدويل ب�صاأن هذه النقطة: “اأن تاأتي متاأخرا اأف�صل من األ 

بالنيابة  يتحرك  من  �صت�صمي  من  هي  والأمنية  ال�صيا�صية  بالق�صايا  املعنية 
عنها، و�صت�صهل البعثة املفاو�صات للتو�صل اإىل حلول و�صط، وفق باثيلي.

نفى باثيلي اأن يكون هدف الفريق تغيري اأي منا�صب ر�صمية، متابعا: “الهدف 
اإىل حلول و�صط يف الق�صايا اخلالفية لت�صهيل  التو�صل  الوحيد هو ت�صهيل 

اإجراء النتخابات«.
كما �صدد على اأن هذا الفريق لي�صت له عالقة باأي حل مفرو�س من اخلارج، 
ول يتجاوز الأطراف اأو املوؤ�ص�صات الليبية، لكن ي�صملهم جميعا ويو�صع نطاق 

املفاو�صات مع الفاعلني الرئي�صيني.
“تلبية  الفر�صة  ه��ذه  اغتنام  على  الليبيني  ال��ق��ادة  ال���دويل  املبعوث  ويحث 

لتطلعات �صعبهم«.
اأورد باثيلي �صروطا لإجناز النتخابات املتعرة منذ �صنوات، قائال اإنه بجانب 
“حت�صني  حتتاج  فاإنها  لإجرائها،  الالزمة  والد�صتورية  القانونية  الو�صائل 

انتخابات ليبيا.. باثيلي ي�شع جمل�شي النواب والدولة يف »اختبار«

•• وا�صنطن-وكاالت

ال�صابق  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ي��ع��ت��زم 
دونالد ترامب ن�صر جمموعة ر�صائل 
ال�صخ�صيات  اأب���رز  بع�س  م��ن  تلقاها 
الرئي�س  م��ث��ل  امل��ع��ا���ص��ر،  ال��ت��اري��خ  يف 
نيك�صون،  ريت�صارد  الراحل  الأمريكي 
جونغ  كيم  ال�صمالية  ك��وري��ا  وزع��ي��م 
وينفري،  اأوب������را  والإع���الم���ي���ة  اأون، 
اأم�س  ك���ت���ب���ه  ن���ا����ص���ر  اأف��������اد  م����ا  وف�����ق 
دونالد  ق���رر  ف��ق��د  اخل��م��ي�����س.  الأول 
ت���رام���ب ن�����ص��ر جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
امل�صاهري  تلقاها من  التي  املرا�صالت 
خالل  م��ن  ح��ي��ات��ه،  يف  وال�صيا�صيني 
املقبل  ال�صهر  �صين�صر  ج��دي��د  ك��ت��اب 

بعنوان “ر�صائل اإىل ترامب«.
الروؤ�صاء  ر�صائل من  الكتاب  يت�صمن 
نيك�صون  ري��ت�����ص��ارد  م��ث��ل  ال�����ص��اب��ق��ني 
وقادة  كلينتون  وبيل  ريغان  ورونالد 

العامل ومن املقرر اأن يك�صف دونالد ترامب عن 150 
العامل  وق��ادة  وال��روؤ���ص��اء  امل�صاهري  اإليه  اأر�صلها  ر�صالة 
املالكة، مب��ن يف ذلك  العائلة  واأف���راد  الأع��م��ال  ورج���ال 

الأمرية ديانا.

ر�سائل �لزعماء
وبالإ�صافة لذلك، يت�صمن الكتاب ر�صائل من الروؤ�صاء 
ال�����ص��اب��ق��ني م��ث��ل ري��ت�����ص��ارد ن��ي��ك�����ص��ون ورون���ال���د ريغان 
كوريا  زعيم  فيهم  مبن  ال��ع��امل،  وق��ادة  كلينتون،  وبيل 
ال�صمالية كيم جونغ اأون، والرئي�س الرو�صي فالدميري 
بول�صونارو،  جاير  ال�صابق  الرازيلي  والرئي�س  بوتني، 
ا ر�صائل من هيالري كلينتون ومايكل  كما يت�صمن اأي�صً

•• وا�صنطن-وكاالت  

نزاع  يكون  اأن  الريطانية  “اإيكونومي�صت”  جمّلة  توّقعت 
اأ�صواأ من احلرب الدموية  اأمريكا وال�صني حول تايوان  بني 
الدائرة حالياً يف اأوروبا. التوترات مرتفعة والقوات الأمريكية 
“الفتك  با�صم  ت��ع��رف  ج��دي��دة  عقيدة  على  للرتكيز  تنتقل 
ال�صينية.  ال�صاروخية  الهجمات  لإ�صعاف  وامل�صمم  املوزع”، 
ال�صينية  املقاتالت  املا�صي، اخرتقت ع�صرات  الأ�صبوع  خالل 
“منطقة حتديد الدفاع اجلوي” فوق تايوان، وهذا الأ�صبوع، 
�صجب وزير اخلارجية ال�صيني ما �صماه ا�صرتاتيجية اأمريكا 
موت  اأو  حياة  لعبة  وه��ي  ال�صاملني،  والقمع  “الحتواء  يف 
وحماولتها  اآ�صيا  يف  اأمريكا  ت�صلح  ومع  �صفرية«.  حم�صلتها 
م�صتعدة  ه��ي  ه��ل  الأف����ق:  يف  ���ص��وؤالن  ي��ل��وح  حلفائها،  تعبئة 
اأخرى للدفاع عن  للمخاطرة بحرب مبا�صرة مع قوة نووية 
اأوكرانيا؟  تايوان، وهو اأمر مل تكن م�صتعدة لفعله من اأجل 
ومن خالل التناف�س الع�صكري مع ال�صني يف اآ�صيا، هل ميكن 

اأن تطلق احلرب نف�صها التي حتاول منعها؟.
ترى املجلة اأنه ل اأحد ميكن اأن يكون متاأكداً من كيفية بدء 
“املنطقة  تكتيكات  ا�صتخدام  ال�صني  باإمكان  تايوان.  اجتياح 
حربية  اأع���م���اًل  لي�صت  اأن��ه��ا  رغ���م  الإك���راه���ي���ة،  الرمادية” 
ب��ال�����ص��ب��ط، وذل���ك م��ن اأج���ل حم��ا���ص��رة اجل���زي���رة وتقوي�س 
�صاروخية  هجمات  اإط��الق  وميكنها  ومعنوياتها.  اقت�صادها 
مف�صحة  وال��ي��اب��ان  غ��وام  يف  اأمريكية  ق��واع��د  على  ا�صتباقية 
املجال اأمام هجوم برمائي. مبا اأن تايوان قادرة على مقاومة 
هجوم مبفردها لب�صعة اأيام اأو اأ�صابيع فقط، قد يت�صاعد اأي 

نزاع �صريعاً نحو مواجهة بني القوتني العظميني.
اأوكرانيا،  يف  الب�صرية  املوجات  وهجمات  اخلنادق  عن  عو�صاً 
ميكن اأن ت�صمل حرب حول تايوان جياًل جديداً من الأ�صلحة، 
لالأقمار  امل�صادة  والأ�صلحة  �صوتية  الفرط  ال�صواريخ  مثل 
مت�صور  غ��ري  ب��دم��ار  �صيت�صبب  ال���ذي  الأم���ر  ال�صطناعية، 
الأ�صا�صي  امل��ورد  تايوان هي  توقعه.  ل ميكن  انتقاماً  ويطلق 
لأ�صباه املو�صالت املتطورة حول العامل. �صتفر�س اأكر ثالثة 
اق��ت�����ص��ادات، اأم��ري��ك��ا وال�����ص��ني وال��ي��اب��ان، ال��ع��ق��وب��ات معرقلة 
التجارة العاملية. �صتحث اأمريكا اأوروبا واأ�صدقاء اآخرين على 
فر�س حظر �صد ال�صني. مل تعد احلرب احتماًل بعيداً لأن 
امتنعت  ال�صبعينات،  منذ  تال�صت.  قد  معلنة  غري  مقاي�صة 

تبادل الر�صائل معه، اإل اأنه ف�صل يف اإقناع زعيم كوريا 
ال�صمالية بالتخلي عن القنابل النووية و�صواريخه بعد 

ثالثة اجتماعات معه.

ر�سالة خا�سة ل�”�أوبر� وينفري«
مقدمة  كتبتها  التي  الر�صائل  اإح��دى  الكتاب  وت�صمن 
الرامج ال�صهرية، اأوبرا وينفري، بعد اأن اأ�صار ترامب 
يف كتابه  The America we Deserve، الذي ُن�صر 
الأول  اختياره  باأن  رئي�ًصا،  ي�صبح  اأن  قبل   2000 عام 

لنائب الرئي�س �صيكون اأوبرا وينفري.
وك��ت��ب��ت وي��ن��ف��ري يف ال��ر���ص��ال��ة امل��ك��ت��وب��ة ب��خ��ط اليد: 
“دونالد، تلقيت مقتطًفا من الكتاب، يجب اأن اأخرك 

كينيدي ولعب  ت��ي��د  ال�����ص��اب��ق  وال�����ص��ي��ن��ات��ور  ج��اك�����ص��ون 
الغولف الأمريكي الراحل اأرنولد باملر.

و�صيباع  ال��ق��ادم،  اأب��ري��ل   25 يف  الكتاب  ن�صر  املقرر  من 
دولًرا   399 و  ال��ع��ادي��ة  للن�صخة  دولًرا   99 ب�صعر 

للن�صخة املوقعة
ماريو  ال�صابق  نيويورك  حاكم  من  ر�صائل  عن  ف�صاًل 
واملذيع  مينيلي  ليزا  ال�صهرية  واملغنية  واملمثلة  كومو 

الأمريكي جاي لينو.

�لوقوع يف حب كيم جونغ �أون
اأون،  جونغ  كيم  من  ر�صائل  ا  اأي�صً الكتاب  و�صيت�صمن 
اإنه على ات�صال به، وكان قد اأعلن  الذي يقول ترامب 
اأن��ه وقع يف احلب مع كيم بعد   2018 ترامب يف عام 

اأخرى غري مرئية تقريباً  اأح��داث  املا�صي. ثمة  العام  تايبيه 
املاء عن جزر  مثل القطع الغام�س لكابالت الإنرتنت حتت 
يتحدث  مل  الدبلوما�صية.  توقفت  كذلك،  بعيدة.  تايوانية 

كبار امل�صوؤولني الدفاعيني يف كال البلدين منذ نوفمر.
خالل حادثة منطاد التج�ص�س الأخرية، ف�صل “خط �صاخن” 
املن�صوب  وازداد  اأم��ري��ك��ي.  ات�صال  على  ال�صني  ت��رد  مل  ح��ني 
احل��رب��ي يف اخل��ط��اب��ات امل��وج��ه��ة ل��ل��ج��م��اه��ري امل��ح��ل��ي��ة �صواء 
قادة  كبار  قبل  م��ن  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة،  النتخابية  احل��م��الت  يف 
اأن��ه فعل دفاعي ه��ادف حلماية  ي��راه ط��رف على  ال�صني. ما 
خطوطه احلمراء ي�صفه الآخر كمحاولة عدوانية هادفة اإىل 

تقوي�س طموحاته

هل �أمريكا م�ستعدة للدفاع عنها فعاًل؟
اأمريكا  ا�صتعداد  م��دى  وا���ص��ح��اً  لي�س  نف�صها،  املجلة  ح�صب 
عبارة  اجلزيرة  لي�صت  تايوان.  عن  الدفاع  يف  بعيداً  للذهاب 
اأبعد  الإقليمية  اخل��ط��ط  بع�س  ال�صني  ل��دى  دوم��ي��ن��و.  ع��ن 

اأمريكا عن ت�صجيع تايوان على اإعالن ال�صتقالل ر�صمياً وعن 
اإطالق وعد علني بالدفاع عنها. وبينما مل ت�صتبعد ا�صتخدام 
القوة، قالت ال�صني اإنها �صتف�صل اإعادة توحيد �صلمية. لكن 
اإن  املركزية  ال�صتخبارات  وكالة  قالت  تغريت.  املواقف  هذه 
التحرير  جي�س  من  طلب  بينغ  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س 
وقال   .2027 بحلول  لجتياح  ي�صتعد  اأن  ال�صيني  ال�صعبي 
الرئي�س جو بايدن اإن اأمريكا �صتدافع عن تايوان لو هاجمتها 
مل  اأم��ري��ك��ا  �صيا�صة  اإن  يقولون  م�صاعديه  اأن  رغ��م  ال�صني، 
تتغري. مل يعد التوازن الع�صكري ي�صب بو�صوح يف م�صلحة 
اأمريكا، كما كان احلال يف الت�صعينات. وتغري الراأي العام يف 
املئة من  7 يف  �صوى  التوحيد  اإع���ادة  ت��اي��وان حيث ل يف�صل 

التايوانيني.

�خلطاب �لع�سكري يت�ساعد
تولد بع�س الأفعال عناوين اإخبارية بارزة مثل زيارة رئي�صة 
جم��ل�����س ال���ن���واب الأم��ري��ك��ي ال�����ص��اب��ق��ة ن��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي اإىل 

قلياًل،  اأب��ك��ي  جعلتني  تعليقاتك  اأن 
ل  اأننا  املوؤ�صف  ولكن من  ل��ك،  �صكرا 

نرت�صح ملن�صب، يا له من فريق!«.
اأن����ه يعتقد  وك��ت��ب ت��رام��ب يف ك��ت��اب��ه 
اأ�صاف  لكنه  “مذهلة”،  وينفري  اأن 
اأنها ل ت�صعر بنف�س الأمر، واأ�صاف: 
عن  اأع��ل��ن��ت  اأن  مب��ج��رد  “لالأ�صف، 
معي  تتحدث  مل  ال��رئ��ي�����س،  من�صب 

اأبًدا مرة اأخرى«.
ومن املقرر ن�صر الكتاب يف 25 اأبريل 
دولًرا   99 ب�صعر  و���ص��ي��ب��اع  ال���ق���ادم، 
دولًرا   399 و  ال���ع���ادي���ة  ل��ل��ن�����ص��خ��ة 
ل�صحيفة  وف���ًق���ا  امل��وق��ع��ة،  للن�صخة 

“ديلي ميل” الريطانية.
 Winning ال���ن�������ص���ر  دار  وك����ان����ت 
قد   Team Publishing
كتابا م�صورا  املا�صي،  العام  اأ�صدرت، 
 Our Journey ب��ع��ن��وان  ل��رتام��ب 
الكتاب  ه����ذا  وح���ق���ق   ،Together
ال�صهرين  يف  املبيعات  من  دولر  مليون   20 من  اأك��ر 

الأولني فقط.
اإل  معه،  الر�صائل  تبادل  بعد  كيم  حب  يف  دونالد  وقع 
بالتخلي عن  ال�صمالية  كوريا  زعيم  اإقناع  ف�صل يف  اأن��ه 
النووية وال�صواريخ من جانبه، قال �صريجيو  القنابل 
امل�صرتك  القا�صم  ه��و  “ما  الن�صر:  دار  موؤ�ص�س  ج���ور، 
بني الروؤ�صاء واأفراد العائلة املالكة وامل�صاهري وعمالقة 
الأعمال؟.. كلهم يحبون دونالد ترامب، قبل وقت من 
دخول عامل ال�صيا�صة، عا�س ترامب حياة غري عادية«. 
واأ�صاف: “ل يوجد كتاب ي�صلط ال�صوء على عالقاته 
اأن  وي�����ص��ع��دن��ا   ،Letters to Trump م��ث��ل  امل��م��ي��زة 

نتمكن من م�صاركته مع قرائنا«

اآ�صيا ب�صكل مبا�صر.  اأو حكم كل  منها، لكنها ل تريد اجتياح 
ولي�س وا�صحاً عدد التايوانيني الذين يرون ال�صني تهديداً 
اأمريكا  تلتزم  مل  اإذا  للقتال.  بالندفاع  يتمتعون  الذين  اأو 
بالدفاع عن اجلزيرة، فم�صداقية مظلتها الأمنية �صتتعر�س 
ال�صني  �صت�صتوعب  الآ�صيوية  الدول  بع�س  ل�صكوك خطرية. 
اأكر. قد ت�صعى كوريا اجلنوبية واليابان اإىل اأ�صلحة نووية. 
�صيعزز ذلك وجهة النظر ال�صينية القائلة اإن م�صالح الدول 
تاأتي قبل احلريات الفردية املن�صو�س عنها يف الأمم املتحدة 

بعد احلرب العاملية الثانية.

ل�سبط �ملوقف
لكن يجب على امل�صاعدة التي تتلقاها تايوان اأن تردع هجوماً 
�صينياً من دون اأن ت�صتفزه. حتتاج اأمريكا اإىل اأخذ ح�صابات 
قد  بيا�س  على  اأمريكية  اأمنية  �صمانة  اإن  ب��الع��ت��ب��ار.  �صي 
ر�صمي  ب�صكل  ا�صتقاللها  لإع����الن  ب���اجل���راأة  ت���اي���وان  ت�صعر 
الوعد  اإن  ال�صيني.  الرئي�س  اإىل  بالن�صبة  اأح��م��ر  خ��ط  وه��و 
ال�صني  يدفع  قد  تايوان  يف  اأك��ر  اأمريكي  ع�صكري  بح�صور 
�صي  �صيكلف  فا�صاًل  اجتياحاً  لكن  الآن.  الج��ت��ي��اح  �صن  اإىل 
اأمريكا اإىل �صبط موقفها:  واحلزب ال�صيوعي غالياً. حتتاج 
اإعادة طماأنة �صي باأن خطه الأحمر مل مي�س مع اإقناعه باأن 
ال��ه��دف حل  الع���ت���داء يحمل خم��اط��ر غ��ري م��ق��ب��ول��ة. لي�س 

ق�صية تايوان بل تاأجيلها.
من جهتها، تفادت تايوان ال�صتفزاز. مل تعلن رئي�صتها ت�صاي 
الدفاعي  الإن��ف��اق  تعزز  اأن  عليها  لكن  ال�صتقالل  وي��ن  اإينغ 
مدنييها  تهيئة  وع��ر  اأمريكية  م�صاعدة  دون  من  تنجو  كي 
ملقاومة تكتيكات املنطقة الرمادية، من املعلومات امل�صللة اإىل 
التالعب بالت�صويت. من جهتها، يجب على اأمريكا بذل جهد 
اأكر لإعادة طماأنة ال�صني وردعها. عليها تفادي الت�صرفات 
الرمزية التي ت�صتفز ال�صني من دون تعزيز قدرة تايوان على 
امل�صلحة  نف�صها. وعليها موا�صلة حتديث قواتها  الدفاع عن 
ح�صار  لك�صر  ال���ص��ت��ع��داد  عليها  وينبغي  حلفائها.  وح�����ص��د 
جوية  مل�صاعدات  والتخطيط  الوقود  تخزين  عر  م�صتقبلي 
اإجماع بني احللفاء  وبناء  احتياطية  اإنرتنت  روابط  وتوفري 
لن  وال�صني  اأمريكا  اأن  اإىل  املجلة  تخل�س  العقوبات.  على 
يف  م�صرتكة  م�صلحة  لديهما  لكن  ت��اي��وان.  على  اأب���داً  تتفقا 

حماولة تفادي حرب عاملية ثالثة.

انتخابات تركيا.. هل ي�شمد حتالف املعار�شة »اله�س« اأمام اأردوغان؟
•• اأنقرة-وكاالت

الرتكي  ال���رئ���ي�������س  ت���وق���ي���ع  م����ع 
مر�صوما  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب 
ب���ت���ح���دي���د م����وع����د الن���ت���خ���اب���ات 
ر�صميا،  وال��رمل��ان��ي��ة  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
تعّج  امل��ق��ب��ل،  م��اي��و   14 لتنطلق 
قد  مبتغريات  الرتكية  ال�صاحة 
“الأ�صد  النتخابات  تلك  جتعل 

مناف�صة” منذ عقود.
وات��ف��ق حت��ال��ف امل��ع��ار���ص��ة املكون 
من 6 اأحزاب، على الدفع مبر�صح 
واحد لالنتخابات اأمام اأردوغان، 
هو كمال كليت�صدار اأوغلو، رئي�س 
ح���زب ال�����ص��ع��ب اجل��م��ه��وري، بعد 
تر�صيحه،  ب�������ص���اأن  ح����اد  ان��ق�����ص��ام 
اأك�صر،  م��ريال  خالله  ان�صحبت 
رئي�صة حزب اخلري، من التحالف، 
لإ�صرارها على تر�صيح اأكرم اإمام 

اإ�صطنبول،  بلدية  رئي�س  اأوغ��ل��و 
بلدية  رئي�س  يافا�س  من�صور  اأو 

اأنقرة.
وع�����ادت م����ريال ل��ل��ت��ح��ال��ف، بعد 
م��ع بع�س قادته،  م�����ص��ادات ح���ادة 
باأن  تفاهمات تق�صي  اأ�صا�س  على 
يكون اإمام اأوغلو ويافا�س نائبني 

لكليت�صدار اأوغلو حال فوزه.

»حتالف ه�س” وجيل جديد
الرتكي،  ال�صيا�صي  املحلل  و�صف 
املعار�صة  حت��ال��ف  غ����وك،  ج����واد 
يف  ينهار  اأن  وميكن  “ه�س،  ب��اأن��ه 

اأي وقت«.
غ����وك يف ح��دي��ث��ه ملوقع  واأرج������ع 
اإىل  ذل��ك  عربية”  نيوز  “�صكاي 
اخلالف  تكرار  ال�صهل  “من  اأن��ه 
احلملة  تفا�صيل  مناق�صة  خ��الل 
مرحلة  وت��ن�����ص��ي��ق  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

اإ�صارة  يف  النتخابات”،  بعد  م��ا 
لتوزيع املنا�صب.

اأوغلو  كليت�صدار  يخ�س  وف��ي��م��ا 
ك��ذل��ك، ف����اإن غ���وك رب���ط قدرته 
ال���ف���وز ب��ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى دع���م من 
ال�صعوب  ح���زب  خ��ا���ص��ة  الأك�����راد، 
قوتهم  لأن  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي، 
يف   10 ع��ن  ت��ق��ل  ل  الت�صويتية 

املئة.
ال�صتة  التحالف  اأح���زاب  وتنتمي 
اأيديولوجية متنافرة،  لجتاهات 
م���ا ب���ني ت���ي���ارات حم��اف��ظ��ة وذات 
لأ�صد  و���ص��ول  الدينية  اخللفية 

التيارات علمانية.
م�صار  على  ال�صباب  ت��اأث��ري  وع��ن 
النتخابات، قال الكاتب الرتكي، 
كان  “اإن  ج�����ول:  زاه�����د  حم��م��د 
امل��واط��ن ال��رتك��ي ل ي��غ��ري ولءه 
ل��الأح��زاب بن�صبة كبرية، وه��و ما 

النتخابات  نتائج  ثبات  يف  ظهر 
امل�����ت�����ق�����ارب�����ة خ��������الل ال���ع���ق���دي���ن 
الذين  ال�صباب  اأن  اإل  املا�صيني، 
 7 وه���م  م���رة،  لأول  �صينتخبون 
انتماءات  لديهم  لي�صت  ماليني 

اآبائهم ال�صيا�صية«.
يعمل  الآخ��������ر،  اجل����ان����ب  وع���ل���ى 
ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة على 
اأمام  لي�صمد  حتالفاته  تو�صيع 
ال�صدا�صي،  امل���ع���ار����ص���ة  حت���ال���ف 
ع�����ر ����ص���م ح����زب����ني ج���دي���دي���ن، 
برئا�صة  الأم  ال��وط��ن  ح���زب  ه��م��ا 
الي�صار  وح���زب  �صلبي،  اإب��راه��ي��م 
ال���دمي���ق���راط���ي ب��رئ��ا���ص��ة اأون�����در 

اأق�صقال.
وي�����ص��م حت��ال��ف اأردوغ�������ان حزب 
يتزعمه،  الذي  والتنمية  العدالة 
بزعامة  القومية  احلركة  وحزب 

دولت بهجلي.

لالأ�شبوع العا�شر.. تظاهر اآلف 
الإ�شرائيليني �شد الإ�شالح الق�شائي

•• تل اأبيب-وكاالت

تظاهر ع�صرات اآلف الإ�صرائيليني لالأ�صبوع العا�صر على التوايل، احتجاجا على 
م�صروع لإ�صالح النظام الق�صائي حتاول احلكومة اإقراره.

اأح��زاب اليمني واليمني املتطرف بقيادة  املوؤلف من  وي�صتعد الئتالف احلاكم 
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو، لت�صريع العملية الت�صريعية اعتبارا من الأحد، 
اأول اأيام الأ�صبوع يف اإ�صرائيل، للدفع مب�صروع الإ�صالح الذي يعتره منتقدوه 
التجمع  ج��رى  ال�صابقة،  ال�صبت  اأي���ام  يف  احل��ال  كانت  وكما  دمي��ق��راط��ي.  غ��ري 
الرئي�صي يف و�صط تل اأبيب مب�صاركة اأكر من 100 األف �صخ�س وفق تقديرات 

و�صائل الإعالم، كما نظمت اأي�صا تظاهرات اأخرى يف املدن الرئي�صية.
ال�صبت  املتظاهرين  اأع��داد  بلغت  الإ�صرائيلية،  الإع��الم  و�صائل  تقديرات  ووف��ق 
ال�صبع )جنوب( حيث  م�صتويات غري م�صبوقة يف مدينتي حيفا )�صمال( وبئر 
تظاهر 50 األفا و10 اآلف �صخ�س على التوايل، وهي اأرقام مهمة يف بلد يناهز 
الكني�صت  يف  القوانني  جلنة  رئي�س  وح��دد  ن�صمة.  ماليني  ت�صعة  �صكانه  ع��دد 
من  الق�صائي  الإ���ص��الح  قانون  م�صروع  ح��ول  يومية  جل�صات  روث��م��ان  �صيم�صا 
الأحد اإىل الأربعاء. ويبدو القرار رف�صا �صمنيا لدعوات اإبطاء اأو تعليق النظر 
ال�صارم  اللتزام  واختيار  ت�صوية،  مبفاو�صات  لل�صماح  الكني�صت  يف  امل�صروع  يف 

باجلدول الزمني الذي اأعلنه مع وزير العدل ياريف ليفني.
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•• عوا�صم-وكاالت

العاملية  ال�������ص���ح���ف  اأب�������رز  ���ص��ل��ط��ت 
“الأكر  ال��ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
على  م��و���ص��ك��و  ���ص��ن��ت��ه��ا  عنفاً” ال��ت��ي 
وقالت  الأوك��ران��ي��ة،  التحتية  البنية 
رو�صية  ر�صالة  وجهت  ال�صربات  اإن 
“�صديدة اللهجة” للغرب مفادها اأن 
اأوكرانيا  ين�صحب من  لن  الكرملني 

قبل حتقيق اأهدافه الع�صكرية.
ال�صادرة  ال�����ص��ح��ف  ب��ع�����س  واأوردت 
تقارير  ع��دة  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س  �صباح 
“قامتة”  �صيناريوهات  ع��ن  تك�صف 
ب�صاأن م�صتقبل العالقات بني ال�صني 
والوليات املتحدة، وقالت اإنها ت�صري 
التال�صن  �صوء  يف  “الت�صاوؤم”  اإىل 
ال��ع��ل��ن��ي ال���ذي ب���داأ يف ال��ظ��ه��ور منذ 

اأوائل فراير املا�صي.
ال�صحف  ت���ن���اول���ت  اإ����ص���رائ���ي���ل،  ويف 
“ماأزق”  ع�����ن  ت���ت���ح���دث  ت����ق����اري����ر 
بنيامني  ال���وزراء،  رئي�س  يعاين منه 
نتنياهو، وذلك بعدما امتدت موجة 
احلكومة  خطة  �صد  الح��ت��ج��اج��ات 
امل����ث����رية ل���ل���ج���دل ب�������ص���اأن الإ�����ص����الح 

الق�صائي اإىل اجلي�س.

�أكرث �لهجمات “عنفًا”
 على �أوكر�نيا

“اإندبندنت”  ���ص��ح��ي��ف��ة  اع���ت���رت 
وجهت،  رو����ص���ي���ا  اأن  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
الهجمات  اأك�����ر  اخل��م��ي�����س،  اأم�������س 
العام  اأوك��ران��ي��ا خ��الل  “عنفاً” على 
تعر�صت  ب���ع���دم���ا  وذل������ك  اجل��������اري، 
لوابل من  لالأخرية  التحتية  البنية 
املوجهة  �صوتية  الفرط  ال�صواريخ 
القوات  وا�صلت  بينما  وال�”كروز”، 
الرو�صية اخرتاق املزيد من الأرا�صي 
اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت  ال�صرق.  يف 
اأن م��و���ص��ك��و اأط��ل��ق��ت اأك����ر م��ن 81 
�صاروًخا من اأنواع خمتلفة من اجلو 
والر والبحر، بالإ�صافة اإىل ثماين 
طائرات م�صرية هجومية، يف هجمات 
اإنها  ال��رو���ص��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت 
كانت رداً على هجوم الأ�صبوع املا�صي 
ُقتل  الرو�صية،  بريان�صك  منطقة  يف 
فيه مدنيان، واألقى الكرملني باللوم 

فيه على “املخربني” الأوكرانيني.
عن  الريطانية  ال�صحيفة  ونقلت 
اإن  ق��ول��ه��ا  ال��رو���ص��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة 
ال���ق���وات ا���ص��ت��خ��دم��ت اأ���ص��ل��ح��ة جوية 
بعيدة  الدقة  عالية  وبرية  وبحرية 

•• اخلرطوم-وكاالت

امل�صلحة  ل����ل����ق����وات  ب����ي����ان  ح������رك 
املا�صي  ال�����ص��ب��ت  ي����وم  ال�����ص��ودان��ي��ة 
ال�صاكنة  ال�صيا�صية  العملية  بركة 
الرتحيب  ت��واىل  �صهور، حيث  منذ 
ال�صيا�صي، بينما اعتر حمللون اأن 
اأطراف  اأم���ام  �صالكا  ب��ات  ال��ط��ري��ق 
“التفاق  حم��ط��ة  ل��ب��ل��وغ  الأزم������ة، 
احلكومة  وت�����ص��ك��ي��ل  النهائي” 

النتقالية.
وكان الناطق الر�صمي با�صم القوات 
نبيل عبداهلل، قد  العقيد  امل�صلحة، 
اأعلن يف وقت �صابق من يوم ال�صبت، 
بالعملية  ال��ك��ام��ل  اجل��ي�����س  ال���ت���زام 
ال�صيا�صية اجلارية، وتقيده ال�صارم 
وال���ت���ام مب���ا مت ال���ت���واف���ق ع��ل��ي��ه يف 
اأزمة  حل��ل  الإطاري”،  “التفاق 
البالد، عر ت�صكيل حكومة مدنية 
متهما  النتقالية،  املرحلة  لقيادة 
ال��ب��ع�����س مب��ح��اول��ة امل����زاي����دة على 
ال�صيا�صية  العملية  ب�صاأن  مواقفه 
مك�صوفة  ب�”حماولت  وو���ص��ف��ه��ا 

للتك�صب ال�صيا�صي«.
بعد  امل�صلحة،  ال��ق��وات  بيان  وي��اأت��ي 
التي  ال�صيا�صية  العملية  لزم  بطء 
�صيا�صي  “اتفاق  ب��ت��وق��ي��ع  ب������داأت 
كانون  م��ن  اخل��ام�����س  يف  اإطاري” 
وك���ان  امل���ا����ص���ي،  دي�����ص��م��ر  الأول- 
�صهر  ظ����رف  يف  ت��ت��وج  اأن  م���اأم���ول 
حكومة  بعده  ُت�صكل  نهائي  باتفاق 

مدنية لقيادة الفرتة النتقالية.
وقوى  �صيا�صية  ق��ي��ادات  و���ص��ارع��ت 
“التفاق  ع���ل���ى  م���وق���ع���ة  م���دن���ي���ة 
مبوقف  ل���ل���رتح���ي���ب  الإطاري” 
البيان  اإن  قائلة  امل�صلحة،  ال��ق��وات 

“حمل ر�صائل مهمة واإيجابية«.
وق����������ال رئ����ي���������س ح��������زب امل�����وؤمت�����ر 
ال�صوداين، والقيادي بقوى احلرية 
والتغيري، عمر الدقري، اإن “البيان 
ال�صادر من مكتب الناطق الر�صمي 

التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ل�������ص���رب  امل�������دى 
الع�صكرية  وامل�������ص���ان���ع  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

ومن�صاآت الطاقة يف اأوكرانيا.
حتليل  يف  “اإندبندنت”،  وح����ذرت 
رو�صيا  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  م��ن  اإخ���ب���اري، 
���ص��وت��ي��ة من  ف���رط  ���ص��واري��خ  ل�صتة 
كينزال(،  )اأو  “كينغال”  ط�����راز 
للدفاعات  ����ص���ع���ًب���ا  حت����دًي����ا  مي���ث���ل 
اجل���وي���ة الأوك���ران���ي���ة، ح��ي��ث تخرج 
ت�صعة  ب�����ص��رع��ة  ال�������ص���واري���خ  ه�����ذه 
اأ���ص��ع��اف ���ص��رع��ة ال�����ص��وت اأو اأك���ر، 
اإل  معها  التعامل  ميكن  ل  اأن��ه  كما 
تفتقر  خم�ص�صة  اأنظمة  خ��الل  من 
اإليها كييف. واأو�صحت ال�صحيفة اأن 
�صواريخ “كينغال” تعد واحدة من 
“التي ل  امل��ف��رت���ص��ة  ب��ني الأ���ص��ل��ح��ة 
الرئي�س  عنها  والتي حتدث  تقهر” 
ب���وت���ني، لأول  ال���رو����ص���ي ف���الدمي���ري 
م���رة يف خ��ط��اب وط��ن��ي ق��ب��ل خم�س 
�صنوات. وكان وزير الدفاع الرو�صي، 
�صريجي �صويغو، قد اأعلن ن�صر نظام 
ال�صواريخ فوق ال�صوتية يف اأوكرانيا 

نهاية العام املا�صي.
الذي  امل���زي���ج  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وراأت 
اإىل  يهدف  اأم�س  الرو�س  ا�صتخدمه 
للطائرات  امل�����ص��ادة  ال��ق��درات  قيا�س 
الأوك��ران��ي��ة يف مواقع  وال�����ص��واري��خ 
خمتلفة، م�صرية اإىل اأن ذلك يعتر 
تكتيكاً من املرجح اأن ي�صتمر مع قيام 
كال اجلانبني بن�صر اأ�صلحة متطورة 

ب�صكل متزايد يف ال�صراع.
وق���ال ���ص��الح اجل��و الأوك����راين اأم�س 
اإ�صقاط  على  القدرة  اإىل  يفتقر  اإن��ه 
�صواريخ رو�صية معينة؛ مبا يف ذلك 
 – اإت�س  و”كيه   ”22 – اإت�س  “كيه 

و”اإ�س – 300«.  ،”47
بارز  م�صوؤول  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
الأول���ي���ة ت�صري  امل��ع��ل��وم��ات  اإن  ق��ول��ه 
“كيه  ط����راز  م���ن  ����ص���اروًخ���ا  اأن  اإىل 
الدفاعات  اخ����رتق   ”47 – اإت�������س 
ت�صررت  كما  العا�صمة.  يف  اجل��وي��ة 
ث����الث حم���ط���ات ط���اق���ة ح���راري���ة يف 

الهجمات.
البنية  ت�صررت  ذل��ك،  على  وع���الوة 
اأودي�صا  منطقة  يف  للطاقة  التحتية 
م�صوؤولون  ق���ال  ب��ي��ن��م��ا  اجل��ن��وب��ي��ة، 
من�صاأة  اأ�صابت  �صواريخ  خم�صة  اإن 
ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة ب���ال���غ���ة الأه����م����ي����ة يف 
اجل��ن��وب��ي��ة. ويف  زاب��وري��ج��ي��ا  منطقة 
الإدارة  رئ��ي�����س  ق����ال  ال���ب���الد،  غ����رب 
اإن  لفيف  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الع�صكرية 

ي�صتحق  اإيجابي  امل�صلحة،  للقوات 
التزام اجلي�س  اأّكد  الرتحيب، لأنه 
ال�صيا�صية  ال��ع��م��ل��ي��ة  مب���ج���ري���ات 
والتام  ال�����ص��ارم  والتقّيد  اجل��اري��ة، 
التفاق  ع��ل��ي��ه يف  ال��ت��واف��ق  مب��ا مت 

الإطاري«.
واأك���د ال��دق��ري خ��الل ت��دوي��ن��ه على 
الأط���������راف  “�صعي  “تويرت”، 
التفاق  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  للتعجيل 
لالأزمة  ا  ح��دًّ ي�صع  ال��ذي  النهائي 
ال�صيا�صية يف البالد، وي�صرتد م�صار 
�صلطة  عر  الدميقراطي  التحول 
وتعمل  دي�صمر  ثورة  مدنية متثل 

على تنفيذ اأهدافها«.
اجلدل  بعد  التطورات  ه��ذه  وتاأتي 
القوات  موقف  ب�صاأن  موؤخرا  املثار 
امل�����ص��ل��ح��ة م���ن الت����ف����اق الإط������اري 
مدنية  حلكومة  ال�صلطة  وت�صليم 
بنهاية  ع���ام���ة  لن���ت���خ���اب���ات  مت��ه��د 

املرحلة املحددة بعامني.
ال�صيادة  جم���ل�������س  ع�������ص���و  وك�������ان 
الدين  �صم�س  ال��ف��ري��ق  الن��ت��ق��ايل، 
���ص��ب��اط- فراير  ق���ال يف  ك��ب��ا���ص��ي، 
الت���ف���اق  “اأطراف  اإن  امل���ا����ص���ي، 
كافية  غ����ري  احل���ال���ي���ة  الإط����������اري، 
مطالًبا  ال�صتقرار”،  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
بفتحه ل�صتيعاب قوى جديدة حتى 
رف�صت  بينما  �صمول،  اأك���ر  ي��ك��ون 
ومت�صكت  امل���دن���ي���ة  ال����ق����وى  ذل�����ك 
مب�����ص��ارك��ة الأط��������راف امل����ح����ددة يف 

التفاق فقط.

�إز�لة �ل�سكوك
وقال املحلل ال�صيا�صي حبيب ف�صل 
امل�صلحة،  القوات  “بيان  اإن  امل��وىل، 
ي����دع جماًل  ي���وؤك���د مب���ا ل  ال���ي���وم، 
وملتزم  م��ا���س  اجلي�س  اأن  لل�صك، 

على ال�صنوات الأربع املقبلة.
وحذر تقرير “البنتاغون” – الذي 
ح�صلت “بوليتيكو” على ن�صخة منه 
ال�صريع”  الع�صكري  “احل�صد  - من 
دول  على  املتزايد  وال�صغط  لل�صني 
ووفًقا  لإرادت��ه��ا.  لالن�صياع  املنطقة 
يف  الأم��ن��ي��ة  “البيئة  ف���اإن  للتقرير، 
والهادئ  الهندي  املحيطني  منطقة 
خ���ط���ورة وحتددها  اأك����ر  اأ���ص��ب��ح��ت 

زيادة خطر املواجهة والأزمات«.

�جلي�ش ي�ساعف
 “ماأزق” نتنياهو

�����ص����ل����ط ت����ق����ري����ر ل�����وك�����ال�����ة اأن�����ب�����اء 
ال�صوء  الأم��ري��ك��ي��ة  “بلومبريغ” 
الت�صاعد  يف  الآخ��ذة  التوترات  على 
باإ�صرائيل، وذلك مع ا�صتمرار موجة 
احلكومة  خطة  �صد  الح��ت��ج��اج��ات 
بنيامني  بقيادة  املتطرفة  اليمينية 

نتنياهو، لإ�صالح الق�صاء.
اإ�صرائيل  حت��رك  اإن  التقرير  وق���ال 
للحد من �صلطة املحكمة العليا اأدى 
اإىل ال�صوارع  خلروج ع�صرات الآلف 
الإ�صالحات،  حزمة  على  احتجاًجا 
التي  الأزم�����ة  ت�صعيد  اإىل  اأدى  م��ا 
وزير  ودف���ع���ت  اجل��ي�����س  اإىل  ام���ت���دت 
اإىل  اأو�صنت  لويد  الأمريكي  الدفاع 
قطع زيارة كانت مقررة، اأم�س الأول 
ات�صاع  بعد  اأب��ي��ب  ت��ل  اإىل  الأرب���ع���اء، 

رقعة املظاهرات.
ج��اء ذل��ك يف وق��ت اعتقل فيه، اأكر 
من 20 �صخ�صاً يف اأكر ا�صطرابات 
لل�صرطة،  وفقاً  عقود،  منذ  بالبالد 
من  العديد  يف  مظاهرات  اأعقاب  يف 
املدن يف جميع اأنحاء البالد. وقالت 
وزارة الدفاع الإ�صرائيلية اإن اأو�صنت 
اأم�س،  غالنت،  ي��واآف  نظريه  التقى 
لتجنب  اأبيب  تل  بالقرب من مطار 

اأي ا�صطراب.
اأن  اإىل  “بلومبريغ”  تقرير  واأ���ص��ار 
“توبيخ”  ر�صالة  يحمل  كان  اأو�صنت 
اإدارة بايدن ب�صاأن ت�صاعد عنف  من 
احلكومة الإ�صرائيلية املتطرفة �صد 
الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينيني 
املحتلة، بالإ�صافة اإىل خطة الإ�صالح 

القت�صادي املثرية للجدل.
وقال التقرير اإنه بعد الجتماع الذي 
اأبيب،  بتل  مطار  م��ن  بالقرب  عقد 
�صدد اأو�صنت على اأن “التزام الوليات 
املتحدة باأمن اإ�صرائيل �صارم”، لكنه 
اتخاذ  على  الإ�صرائيلي  نظريه  حث 

لت�صليم ال�صلطة للمدنيني، وكيفية 
ال�صيا�صي،  امل�صهد  م��ن  الن�صحاب 

وال�صروط املو�صوعة لذلك«.
اأن  اإىل  ع���ب���دال���ع���ظ���ي���م  واأ��������ص�������ار 
“الع�صكريني لديهم تاأثريا وا�صحا 
املمانعة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ك��ت��ل��ة  ع��ل��ى 
لالتفاق الإطاري، ما يتطلب ح�صم 
التزامهم  لتاأكيد  حيالها،  موقفهم 
باملواثيق املوقعة التي حتدد اأطراف 

العملية ال�صيا�صية«.
اأم����ام  ال��وح��ي��د  “اخليار  اأن  واأك�����د 
اأطراف التفاق الإطاري، بعد بيان 
العملية  يف  مت�صي  اأن  هو  اجلي�س، 
ال�صيا�صية قدماً اإىل الأمام، وحتدد 
زمن التوقيع على التفاق النهائي 
لقيادة  م��دن��ي��ة  ح��ك��وم��ة  وت�����ص��ك��ي��ل 

املرحلة النهائية«.
املدنية  ال��ق��وى  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
املوقعة على “التفاق الإطاري” اإن 
امل�صلحة، حمل ر�صائل  القوات  بيان 
مهمة واإيجابية، ما يعزز التزام كل 
اأطراف العملية بامل�صي فيها قدما، 
وجت��اوز ما يعرت�صها من حتديات 

بروح وطنية وم�صوؤولة«.
الإط���اري  “التفاق  اأن  واأو���ص��ح��ت 
الق�صايا  لأه��م  �صليما  اأ�صا�صا  و�صع 
وعلى  الآن،  ال���ب���الد  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
م�صار  ا�����ص����رتداد  �����ص����رورة  راأ����ص���ه���ا 
قيادة  حتت  الدميقراطي  النتقال 
�صلطة مدنية كاملة، ووحدة اجلي�س 
ال�صيا�صة  ع���ن  ون���اأي���ه  ال�������ص���وداين، 
لالإ�صالح  ���ص��ام��ل��ة  ع��م��ل��ي��ة  ���ص��م��ن 
الأم��ن��ي وال��ع�����ص��ك��ري، وال�����ص��روع يف 
للعدالة  ومن�صفة  �صاملة  عملية 
من  وغريها  النتقالية،  والعدالة 
عاجلها  ال��ت��ي  الرئي�صية  الق�صايا 

ب�صورة عميقة«.

اأ�صخا�س قتلوا عندما �صقط  خم�صة 
�صاروخ على مبنى �صكني يف منطقة 

زولوت�صيف.
وراأت ال�صحيفة الريطانية اأن وابل 
ال�����ص��واري��خ ال��رو���ص��ي��ة اأم�������س يبعث 
مفادها  مو�صكو  من  وا�صحة  ر�صالة 
لل�صغط  ت��خ�����ص��ع  ل���ن  “رو�صيا  اأن 
ال���������دويل ل��ل��ت��خ��ل��ي ع�����ن اأه����داف����ه����ا 
اأربع  �صم  ت�صمل  والتي  احلربية”، 
مناطق على الأق��ل يف جنوب و�صرق 
وخري�صون  )زاب��وري��ج��ي��ا  اأوك���ران���ي���ا 

ولوغان�صك ودونيت�صك(.
م�صوؤول  ع����ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
كانت  ب����الده  اأن  اأوك�����راين  ع�����ص��ك��ري 
الدفاع  اأن��ظ��م��ة  ت��ك��ون  اأن  يف  ت���اأم���ل 
اجل�����وي امل��ت��ق��دم��ة، ال���ت���ي وع����د بها 
احل���ل���ف���اء ال���غ���رب���ي���ون، ق�������ادرة على 

اإ�صقاط �صواريخ “كينغال«.
ونا�صد امل�صوؤول الغرب بتزويد بالده 
ب��اأن��ظ��م��ة دف�����اع ج����وي اأق�������وى، مثل 
ال�صنع،  الأم��ري��ك��ي��ة  “باتريوت” 
التي  الهجمات  وق��ف  يف  للم�صاعدة 
واعرتا�صها  اك��ت�����ص��اف��ه��ا  مي��ك��ن  ل 
حالياً  املوجودة  الأنظمة  با�صتخدام 

يف اأوكرانيا.
على  ال�صوء  غربية  �صحف  �صلطت 
مل�صتقبل  “قامتة”  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات 
ال���ع���الق���ات امل���ت���وت���رة ب��ال��ف��ع��ل بني 

خم�س  على  عقوبات  فر�صت  بايدن 
تدعي  واح���د  وف���رد  �صينية  �صركات 
وا����ص���ن���ط���ن اأن�����ه�����م مي�������دون اإي�������ران 
الطائرات  يف  ت�صتخدم  غيار  بقطع 
ب���دون ط��ي��ار ال��ت��ي ي��زع��م اأن��ه��ا تزود 
كييف.  �صد  حربها  يف  مو�صكو  بها 
وحذرت ال�صحيفة اأن القرار �صيثري 
“اأكر  غ�صب بكني ورمبا ينذر برد 

ت�صعيداً” يف املقابل.
وعن ال�صيناريو الأكر تخوفاً، ذكرت 
اأن  الأمريكية  “بوليتيكو”  �صحيفة 
طالبت  )البنتاغون(  ال��دف��اع  وزارة 
ب��زي��ادة مت��وي��ل القوات  ال��ك��ون��غ��ر���س 
ب�صكل  ال��ه��ادئ  املحيط  يف  املتمركزة 
كبري، ما ي�صري اإىل �صعور اإدارة بايدن 
ملواجهة  امل��ل��ح��ة  ب��احل��اج��ة  امل��ت��زاي��د 
يف  لل�صني  العدواين”  “ال�صلوك 

املنطقة امل�صطربة.
جانب  اإىل  اأنه  ال�صحيفة  واأو�صحت 
املقبل،  للعام  ب��اي��دن  ميزانية  طلب 
ف�����اإن الأم��������وال امل��ط��ل��وب��ة م���ن قبل 
ل�صراء  �صتخ�ص�س  “البنتاغون” 
ورادارات  ����ص���اروخ���ي  دف����اع  اأن��ظ��م��ة 
واأجهزة ا�صت�صعار ف�صائية، بالإ�صافة 
الع�صكرية.  ال��ت��دري��ب��ات  زي����ادة  اإىل 
واأ�صافت اأن الطلب يدعو اإىل 15.3 
مليار دولر يف ال�صنة املالية 2024، 
اأخ��رى موزعة  دولر  مليار  و71.8 

وبداأت  وال�����ص��ني.  املتحدة  ال��ولي��ات 
جورنال”  �صرتيت  “وول  �صحيفة 
اإن  ب��ال��ق��ول  افتتاحيتها  الأم��ري��ك��ي��ة 
وليته  ���ص��ي��ب��داأ  ال�����ص��ي��ن��ي  ال���زع���ي���م 

الثالثة بالرتكيز على وا�صنطن.
اإنه  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
وا�صنطن،  مع  التوترات  ت�صاعد  مع 
جني  �صي  ال�صيني،  الرئي�س  ي�صبح 
اأطول  ر�صمياً،  اجلمعة،  اليوم  بينغ، 
رئ��ي�����س دول����ة يف اخل���دم���ة م��ن��ذ عام 
�صي�صعى  اأن���ه  اإىل  م�����ص��رية   ،1949
تاأكيد  “اإعادة  اإىل  الثالثة  فرتته  يف 
يخو�س  ع��امل��ي  دول����ة  ك��رج��ل  نف�صه 
م��ن��اف�����ص��ة ����ص���دي���دة الن���ق�������ص���ام مع 

الوليات املتحدة«.
م�صادر  ع��ن  “ال�صحيفة”  ون��ق��ل��ت 
عاماً(   69( �صي  اإن  قولها  مطلعة 
املا�صية  القليلة  الفرتة  خ��الل  عر 
عن �صعور متزايد ب�”الت�صاوؤم” ب�صاأن 
والوليات  ال�����ص��ني  ب���ني  ال��ع��الق��ات 
اأن  يعتقد  اأن��ه  اإىل  م�صرية  املتحدة، 
�صراع  ع���ن  وا���ص��ن��ط��ن  يف  احل���دي���ث 
العظميني  ال��ق��وت��ني  ب���ني  حم��ت��م��ل 

“قد يتحقق يف نهاية املطاف«.
الزعيم  اأ�����ص����در  ب��ع��دم��ا  ذل����ك  ج����اء 
الأ�صبوع  �صابق من  ال�صيني يف وقت 
اجلاري “توبيًخا �صارًخا ب�صكل غري 
عادي” �صد الوليات املتحدة، متهماً 

ب���ق���ي���ادة حملة  وا���ص��ن��ط��ن م��ب��ا���ص��رة 
ال�صني. كما  �صد  “قمعية”  احتواء 
حذر وزير اخلارجية ال�صيني، ت�صني 
بالتاأكيد  هناك  “�صيكون  اأن��ه  جانغ، 
تغري  مل  اإذا  ومواجهة”  �����ص����راع 

الوليات املتحدة م�صارها.
ال�����ص��ح��ي��ف��ة، راأى  ويف ح��دي��ث��ه��م م��ع 
ال�صيني  ال����زع����ي����م  اأن  حم���ل���ل���ون 
ب�”عمل  ل��ل��ق��ي��ام  ج����اه����داً  ���ص��ي�����ص��ع��ى 
خ�����الل  ال�������غ�������رب  ������ص�����د  جريء” 
امل��ق��ب��ل��ة، وقالوا  ال�����ص��ن��وات اخل��م�����س 
اإىل  ال�صفر  م��ن  �صي�صاعف  �صي  اإن 
اخل��ارج خ��الل العام اجل��اري جزئًيا 
لإ���ص��الح ال��ع��الق��ات امل��ت��وت��رة ب�صبب 
وفجوة  اجل��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال���ت���وت���رات 
ال���رح���الت ال���دول���ي���ة ال��ن��اج��م��ة عن 
املحللون  وت���اب���ع  ك���ورون���ا.  ف���ريو����س 
رهيبة  حت���دي���ات  ���ص��ي��واج��ه  ���ص��ي  اأن 
خارج  �صيما  ول  الثالثة،  ولي��ت��ه  يف 
اأن  اإىل  م�����ص��ريي��ن  ال�����ص��ني،  ح�����دود 
اأكر حتٍد �صيكون مواجهة “اجلبهة 
وكوريا  )اليابان  الآ�صيوية  الغربية 
وا�صنطن  تقودها  التي  اجلنوبية(” 
ل���ك���ب���ح ج����م����اح ب����ك����ني، مب����ا يف ذل���ك 
احليوية،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ال��و���ص��ول 
لرو�صيا.  ال�����ص��ي��ن��ي  ال���دع���م  وم���ن���ع 
قالت  اآخ���ر،  ت�صعيدي  �صيناريو  ويف 
جو  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة 

مب���ا وق���ع���ه يف الت����ف����اق الإط�������اري، 
م��ع الأط������راف امل��دن��ي��ة، ك��م��ا يزيل 
وال�صائعات  وال��ت��ك��ه��ن��ات  ال�����ص��ك��وك 
اأُط��ل��ق��ت م��وؤخ��ًرا ح��ول تن�صل  التي 

اجلي�س عن العملية ال�صيا�صية«.
امل�����وىل يف حديث  ف�����ص��ل  واأو�����ص����ح 
يوؤكد  “البيان  اأن  نيوز”  ل�”اإرم 
ك���ذل���ك رغ���ب���ة اجل��ي�����س اجل������ادة يف 
النحياز اإىل ثورة دي�صمر املجيدة 
الإ�صالح  يف  مبطالبها  والل���ت���زام 
وطني  ج��ي�����س  لت�صكيل  ال��ع�����ص��ك��ري 
والتحول  النتقال  وحماية  واح��د، 
الدميقراطي، و�صول اإىل انتخابات 
ح������رة ون����زي����ه����ة ب���ن���ه���اي���ة ال���ف���رتة 

حرا�س ثورة دي�صمر املجيدة«.

نزع �لتوتر
�صوقي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  امل��ح��ل��ل  ي����رى 
اجلي�س  ب���ي���ان  اأن  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م، 
�صينزع التوتر القائم بني الأطراف 
املختلفة يف ال�صاحة ال�صيا�صية، لأنه 
امل�صلحة  ال��ق��وات  موؤ�ص�صة  م��ن  اأت��ى 

ولي�س من قادة املجل�س ال�صيادي.
وقال عبدالعظيم ل� “اإرم نيوز” اإن 
“البيان يعزز دعم اجلي�س للعملية 
بحاجة  ي���زال  ل  لكنه  ال�صيا�صية، 
عملية  وخ����ط����وات  اإج���������راءات  اإىل 
معلومة  م���واع���ي���د  حت���دي���د  م���ث���ل 

البيان  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  النتقالية«. 
ا�صماهم  الرد على من  يعد مبثابة 
واملنتقدين  �صيا�صياً  “املتك�صبني  ب� 
كما  واأدواره”،  اجل��ي�����س  م���واق���ف 
تراجع  اأي  اأم�����ام  ال��ط��ري��ق  ي��ق��ط��ع 
التحول  ع��ن  امل�صتقبل  يف  حمتمل 

ال�صيا�صي يف البالد.
واأ�صار كذلك اإىل اأن “البيان يحمل 
ر���ص��ائ��ل خم��ت��ل��ف��ة، داخ��ل��ي��ة لقوى 
من  وتخفيف  ت�صالح  فيها  ال��ث��ورة 
خارجية  واأخ�������رى  ال���ت���وت���ر،  ح����دة 
والإقليمي،  ال�������دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
���ص��د النتقال  ل��ي�����س  ب����اأن اجل��ي�����س 

الدميقراطي«.

وكان الناطق با�صم القوات امل�صلحة 
ي�صتمد  “اجلي�س  اإن  بيانه،  يف  قال 
وهتاف  �صوت  من  و�صرعيته  قوته 
ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وداين، ���ص��ع��ب واحد 

جي�س واحد ».
البع�س  “مزايدة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
مب������واق������ف ال�������ق�������وات امل�������ص���ل���ح���ة، 
واحل��دي��ث ع��ن ع��دم رغ��ب��ة قيادتها 
يف اإكمال م�صرية التغيري والتحول 
مك�صوفة  حم��اولت  الدميقراطي، 
وال�صتعطاف،  ال�صيا�صي  للتك�صب 
وعرقلة م�صرية النتقال، وهي لن 
ال�صعب  وذك���اء  فطنة  على  تنطلي 
ووعي ثوار وثائرات و�صباب البالد، 

خطوات لوقف ت�صعيد العنف، قائاًل 
اإن بالده منزعجة من العنف، و�صدد 
اأن  يجب  “الدميوقراطية  اأن  على 

يكون لها ق�صاء م�صتقل«.
الذي   - نتنياهو  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  ويف 
ال�����ص��ل��ط��ة ك��رئ��ي�����س ائتالف  ا���ص��ت��ع��اد 
اأواخر العام املا�صي  مييني متطرف 
- اإن اإدارته “لن ت�صمح لأي �صخ�س 
باإف�صاد دميوقراطية اإ�صرائيل واإلغاء 
بعد  ذل����ك  ج����اء  الأغلبية”.  ق�����رار 
ق��ائ��د اجل��ي�����س ع���ن قلقه  اأع�����رب  اأن 
احتمال  م���ن  اجل���ن���ود  م���ن حت���ذي���ر 

ان�صحابهم من اخلدمة.
اأن  اإىل  “بلومبريغ”  واأ�������ص������ارت 
التهديد بفقدان الع�صكريني يف وقت 
ت�صاعد العنف اأثار ت�صريحات علنية 
الع�صكريني  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  ن����ادرة 
ال�صابق  يف  ب�صرامة  التزموا  الذين 
ال�صيا�صة  يف  ال��ت��دخ��ل  ع���دم  مب���ب���داأ 
الآن  “اإنهم  وق��ال��ت:  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة. 
ال�صرر،  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  و���ص��ع  يف 
جنود  من  مبجموعات  التقوا  حيث 
لالحتفاظ  حم��اول��ة  يف  الح��ت��ي��اط 
ب��ث��ق��ت��ه��م«. واأو������ص�����ح ال���ت���ق���ري���ر اأن 
اأن  منذ  ب���داأ  ال���ص��ط��راب��ات  ت�صاعد 
اإعطاء  نتنياهو  ح��ك��وم��ة  اق��رتح��ت 
تعيني  ب���������ص����اأن  الأخ����������رية  ال���ك���ل���م���ة 
واإعطاء  ل��ل��م�����ص��رع��ني  ج����دد  ق�����ص��اة 
نق�س  �صلطة  )الكني�صت(  ال��رمل��ان 
يرى  حيث  العليا،  املحكمة  ق���رارات 
تهديًدا  مي��ث��ل  ذل���ك  اأن  امل��ع��ار���ص��ون 
ل���الق���ت�������ص���اد وال����دمي����وق����راط����ي����ة. 
ع��ل��ى خطة  اأن���ه رداً  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
�صركات  ب���داأت  الق�صائي،  الإ���ص��الح 
نقل  يف  وامل�صتثمرون  التكنولوجيا 
الأموال خارج اإ�صرائيل، بينما حذرت 
هيئات ائتمانية موثوقة، مبا يف ذلك 
“موديز”، من املخاطر على ت�صنيف 
الرئي�س  وان���ت���ق���د  ال����ب����الد.  دي������ون 
اأم�س،  اإ�صحاق هرت�صوغ،  الإ�صرائيلي 
وو�صفها  ال��ق�����ص��اء  اإ�����ص����الح  خ��ط��ة 
ودع����ا  ومدمرة”،  خ���اط���ئ���ة  ب���اأن���ه���ا 
اإىل  املتطرفني يف احلكومة  ال��وزراء 

تغيريها.

على  ي�صع  “ذلك  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
ع��ات��ق اأط������راف الت���ف���اق الإط�����اري 
مناق�صات  اإك���م���ال  ����ص���رورة  جميعا 
فر�صة  اأق���رب  يف  النهائية  املرحلة 
ممكنة، مبا يوؤ�ص�س ملرحلة انتقالية 
نهايتها  يف  تقود  وناجحة  م�صتقرة 

لنتخابات حرة ونزيهة و�صفافة«.
ال�صيا�صية  العملية  تقود  اأن  ُينتظر 
اإىل ات���ف���اق ن��ه��ائ��ي ب���ني الأط�����راف 
املقبلة،  املرحلة  خ��الل  ال�صودانية، 
تقود  جديدة  حكومة  بعده  تت�صكل 
�صهًرا،   24 مدتها  انتقالية  ف��رتة 

وتنتهي باإجراء انتخابات عامة
ومير ال�صودان بتجربة انتقال ه�صة 
عقب �صقوط نظام الرئي�س املعزول 
ني�صان-اأبريل  يف  ال��ب�����ص��ري،  ع��م��ر 
2019، بينما تقود الآلية الأممية 
الأف����ري����ق����ي����ة، مب�������ص���اع���دة الآل����ي����ة 
“ال�صعودية،  ت�صم  التي  الرباعية 
والوليات  وبريطانيا،  والإم���ارات، 
بني  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  املتحدة” 
الأطراف ال�صودانية، لإنهاء الأزمة. 
خالل  اخل�����رط�����وم،  يف  وان����ع����ق����دت 
الفرتة من 12 وحتى 15 فراير/
“خريطة  ور���ص��ة  امل��ا���ص��ي،  ���ص��ب��اط 
ال�صيا�صي  ال�����ص����ت����ق����رار  ط����ري����ق 
والأم���ن���ي وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة يف 
موؤمترات  كثالث  ال�صودان”،  �صرق 
املرحلة النهائية للعملية ال�صيا�صية 
اخلا�صة بالق�صايا اخلم�س املحددة 
بهدف  الإطاري”؛  “التفاق  يف 
نهائي  �صيا�صي  اتفاق  اإىل  الو�صول 

�صامل وعادل.
وُينتظر اأن تقود العملية ال�صيا�صية 
اإىل ات���ف���اق ن��ه��ائ��ي ب���ني الأط�����راف 
املقبلة،  املرحلة  خ��الل  ال�صودانية، 
تقود  جديدة  حكومة  بعده  تت�صكل 
�صهًرا،   24 مدتها  انتقالية  ف��رتة 
وت��ن��ت��ه��ي ب���اإج���راء ان��ت��خ��اب��ات عامة 
التحول  ط��ري��ق  على  ال��ب��الد  ت�صع 

الدميقراطي.

�جلي�ش ي�ساعف »ماأزق« نتنياهو مع ��ستمر�ر موجة �لحتجاجات �سد �إ�سالح �لق�ساء

ر�شالة رو�شية »عنيفة« يف اأوكرانيا.. و�شيناريوهات »قامتة« مل�شتقبل العالقات ال�شينية الأمريكية

بعد بيان اجلي�س.. هل بات الطريق �شالكا لإنهاء الأزمة ال�شودانية؟

ولية ثالثة لرئي�س ال�شني.. م�شري املبادئ اخلم�شة والهدف املئوي
اأجيال. ت�صيد الكاتبة ال�صينية، فيحاء وانغ ت�صني، مبا اعُتر 
“اإقبال حارا وغري م�صبوق” من الرملان لإعادة انتخاب جني 

بينغ، معترًة اأنه يرز الت�صامن والوحدة داخل ال�صني.
عن القادم تقول: “نتطّلع اإىل ال�صتقرار وال�صتمرار يف تنفيذ 
ال�صيا�صات وال�صتفادة من املوارد املتنوعة، كما لن تغرّي ال�صني 

املبادئ اخلم�صة للتعاي�س ال�صلمي يف تعاملها مع العامل«.
يف عام 1954، طرحت ال�صني هذه املبادئ: الحرتام املتبادل 
لل�صيادة ووحدة الأرا�صي، عدم العتداء املتبادل، عدم التدّخل 
يف ال�صوؤون الداخلية ب�صورة متبادلة، امل�صاواة واملنفعة املتبادلة، 

والتعاي�س ال�صلمي.
اإع���ادة  ي�صف  امل��ط��ل��ب،  ع��ب��د  الق��ت�����ص��ادي، عبدالنبي  اخل��ب��ري 
�صتظّل  ال�صني  اأن  للعامل  ط��م��اأن��ة  “ر�صالة  ب��اأن��ه��ا  الن��ت��خ��اب 

بيلو�صي،  نان�صي  ال�صابقة  الأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�صة 
املنطاد  التعامل مع  اإىل تايوان رغم رف�س بكني، وما يخ�س 

ال�صيني الذي “انحرف” م�صاره ودخل الأجواء الأمريكية.
الدفاع  ال�صينية  احلكومة  حق  “من  اأن��ه  اعترت  ه��ذا،  على 
ويف نف�س الوقت، فاإنها “مل تغلق باب  عن ال�صيادة الوطنية”، 

الت�صاور والتعاون مع وا�صنطن مئة باملئة«.
اأوكرانيا،  ح��رب  هو  ووا�صنطن  بكني  بني  التوتر  ملفات  اأح��د 

واتهامات وا�صنطن باأن ال�صني قد ت�صلم اأ�صلحة لرو�صيا.
اأن يعّزز  �صاأنه  بينغ من  انتخاب جني  باأن  يعلق ج�صام حممد 
حتالف ال�صني مع رو�صيا، ويف نف�س الوقت، �صتوا�صل ال�صني 
البحث عن “حتقيق التوازن بني عالقاتها برو�صيا وعالقتها 

بدول اأوروبا«.

•• بكني-وكاالت

بعث فوز الرئي�س ال�صيني، �صي جني بينغ، بولية ثالثة رئي�صا 
للبالد، بر�صائل “طماأنة” للداخل واخلارج يف ملف القت�صاد، 
ترجيحات  ح�����ص��ب  اأوج�������ه،  ع����دة  م���ن  ل��وا���ص��ن��ط��ن  و”قلق” 

متخ�ص�صني.
ير�صد خراء �صيا�صيون واأمنيون ملوقع “�صكاي نيوز عربية” 
امل��ت��وق��ع ح��دوث��ه داخ���ل ال�����ص��ني، ويف ع��الق��ات��ه��ا م��ع الوليات 
بينغ،  جلني  اجلديدة  الفرتة  خالل  رو�صيا،  وكذلك  املتحدة، 

وانعكا�س ذلك على م�صار احلرب يف اأوكرانيا.
اجلمعة، فاز جني بينغ )69 عاما(، بولية ثالثة غري م�صبوقة، 
اإثر ت�صويت برملاين، ليوطد موقعه كاأقوى زعيم لل�صني منذ 

م�صتقّرة اقت�صاديا خلم�س �صنوات على الأقل؛ وهو ما يحفظ 
احلزام  م��ب��ادرة  ُمقّدمتها  ويف  ال��ع��امل��ي��ة،  م��ب��ادرات��ه��ا  يف  الثقة 

والطريق«.
بينغ  ان��ت��خ��اب ج��ني  اإع����ادة  �صيدفع  ال��داخ��ل��ي،  امل�صتوى  وع��ل��ى 
وترية الإنتاج لتعوي�س خ�صائر جائحة كورونا، لتحقق ال�صني 

هدفها يف الو�صول اإىل معدل منو يتجاوز 5 باملئة هذا العام.
 حول انعكا�س هذا احلدث على العالقة املتوترة مع وا�صنطن، 
يتوقع رئي�س املركز الأوروبي ملكافحة الإرهاب وال�صتخبارات 
وال�صيا�صة  واجل��ذب  ال�صد  “ا�صتمرار  حممد  جا�صم  اأملانيا،  يف 

التناف�صية، خا�صة يف بحر ال�صني اجلنوبي«.
باأنها  وا���ص��ن��ط��ن  ت�صني  وان���غ  ف��ي��ح��اء  تتهم  ال���زاوي���ة،  ه���ذه  يف 
زيارة  على  اإ���ص��راره��ا  منها  ق�صايا،  ع��دة  يف  بكني  “ت�صتفز” 
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 توطد العالقة بني املراأة و البيئة بعد  اأن اأ�شبح م�شتقبل الكوكب اأولوية ب�شرية

مع �لن�سوية �لبيئية :

ِجٍنيات البيوت يتحولن اإىل ِجٍنيات الكوكب الأر�شي 
•• *جويل البرو�س – �صحيفة الكروا الفرن�صية .

 يف �إحدى �سو�حي لو�ش �أجنلو�ش ،و حتديد�  يف �سهر  
�غ�سط�ش  من عام  1985 تكت�سف  روبني كانون  ، وهي 
حمرقة  لبناء  ت�ستعد  �ملدينة  �أن   ، �سابة  �أمريكية  �أم 
عمالقة بجو�ر منزلها ، و�لتي ،  ور�ء وعودها بتوفري 

�آلف  بتلويث  ُتهدد   ، �خل�سر�ء  و�مل�ساحات  �لوظائف 
�مل�ساكن.    بالتعاون مع بع�ش �لأ�سدقاء و�ملقيمني يف 
�حلي ، جلاأت �ل�سابة �إىل جمعيات بيئية ملهاجمة قر�ر 
�ملدينة.  و لقد كانت �ملفاجاأة كبرية �ن مت  رف�ش هذه 
�ملبادرة من ِقبل نادي �سيري� ،و هو  �أقوى منظمة غري 
حكومية بيئية �أمريكية ، على �أ�سا�ش �أن هذه  �مل�سالة 

ل تتعلق بحماية �لطبيعة ، ولكن بال�سحة �لعامة ...  
من  �لعديد  يف  �حلادثة   هذه  �ىل  �لإ���س��ارة  متت  لقد 
�مل�سهد  يبدو  قد  ،و  �حلديثة  �لبيئة  تاريخ  عن  �لكتب 
فاإنه �سيك�سف عن �لطريقة   ، للغاية  ومع ذلك  عاديا 
فالن�ساء  �لبيئي.   �لن�سال  �لن�ساء  بها  �قتحمت  �لتي 
لي�ش   “ �لبيئة  تعريف  �إع��ادة  يف  �ساركن  �للو�تي  هن 

�لدفاع  بهدف   ، �مل��ادي  بعد  ما  �سر�ع  �أنها  على  فقط 
بالنقر��ش  �ملهددة  �لأنو�ع  �أو  �لكبرية  �مل�ساحات  عن 
للدفاع عن  �ي�سا فر�سة   �لبيئة  ا يف جعل  �أي�سً ، ولكن 
�لظروف �ملعي�سية” ، كما تو�سح �لفيل�سوفة و�لأ�ستاذة 
من  و  لريري.  كاثرين  بباري�ش،  �ل�سوربون  جامعة   يف 

هنا كان  �حلديث ، عن �لن�سوية �لبيئية.  

را�صال كار�صون 
التعبري  ه������ذا  ا����ص���ت���خ���دم  ل���ق���د 
1974 م��ن قبل  لأول م��رة ع��ام 
فران�صواز  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال��ك��ات��ب��ة 
فكرة  اإىل  ي�صري  وه���و   ، دي��وب��ون 
اأن تدمري البيئة وا�صطهاد املراأة 
العنف  نظام  نف�س  على  يقومان 
وال�صيطرة الأبوية.  هذه احلركة 
البيئة  ع����ن  ل���ل���دف���اع  ال��ن�����ص��وي��ة 
فرن�صا  يف  التطور  قليلة  �صتكون 
،و  احل���رك���ة ���ص��ت��ك��ون ن�����ص��ي��ط��ة و 
وفرية ب�صكل خا�س يف ثمانينيات 
القرن املا�صي يف الوليات املتحدة 
وبريطانيا العظمى ، حيث تلتقي 
وال�صلمية  ال��ن�����ص��وي��ة  احل���رك���ات 
يف  النووية  لالأ�صلحة  واملناه�صة 

حركات احتجاجية �صخمة.  
اأ�صبح  عندما   ، عقود  ب�صعة  بعد 
م�صتقبل الكوكب اأولوية للب�صرية 
، ماذا ميكن اأن يقال عن العالقة 

بني املراأة والبيئة؟
ب��������ع��������ي��������ًدا ع����������ن ال������ن������ظ������ري������ات 
واملناظرات   ، البيئية  ال��ن�����ص��وي��ة 
تف�صيل  ح���ول   - ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة 
ال������ذك������ور حل����ف����الت ال���������ص����واء و 
والتي   - الكبرية”  “لل�صيارات 
اأن ينتج عنها دم��ار للبيئة   ميكن 
، فاإن التحليل اجلن�صاين لالأزمة 
ول  الأُ�ص�س  من  يخلو  ل  البيئية 

من الواقع. 
ال���ي���وم   ل ُي��ن��ك��ر ت��ق��ري��ر الفريق 
بتغري  املعني  ال���دويل  احل��ك��وم��ي 
املناخ الرتابط بني الأزمة البيئية 
امل�����ص��اواة بني  اأج��ل  والن�صال م��ن 
الأول  العقد  منذ  و  اجل��ن�����ص��ني.  
 ، والع�صرين  احل��ادي  القرن  من 
الدولية  املنظمات  جميع  تعمل 
ال����ك����رى ع���ل���ى ف����ك����رة اأن�������ه “ل 
التنمية  اأه����داف  حتقيق  ميكننا 
امل�����ص��ت��دام��ة ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا الأمم 
بق�صايا  اله��ت��م��ام  دون  امل��ت��ح��دة 

مقارنة   1990 ع���ام  م��ن��ذ  ف��ائ��ز 
احلا�صالت  ال��ن�����ص��اء  م���ن   %6 ب���� 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل  . وه�����ذا ،” 
هو  الن�صاط  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
كما   ، ذكورية”  اأك����ر  ت��اري��خ��ي��اً 
العمل  اج���ت���م���اع  ع����امل����ة  ت���ت���ذك���ر 
بروفو�صت.   جينيفياف  واجلندر 
.ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
الأمم  م����درج����ات  يف  وج����وده����ن 
امل�����راأة ممثلة  ت����زال  ، ل  امل��ت��ح��دة 
يف  كبري  ح��د  اإىل  ناق�صا  متثيال 

هيئات �صنع القرار” ..
 كما  تاأ�صف اليوم فاين بينيديتي 
املتحدة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص��ة   ،
ل���ل���م���راأة يف ف��رن�����ص��ا. ووف���ًق���ا لها 
�صنع  اأدوار  م���ن   67% ف�����اإن   ،
ال�����ق�����رار م���ن���وط���ة ب����ال����رج����ال يف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
ب�صاأن تغري املناخ. ولكن هنا مرة 
الن�صويات  اإىل  بالن�صبة   ، اأخ��رى 
ا�صتعادة  ف���اإن    ، الإي��ك��ول��وج��ي��ات 
ال��ت��ك��اف��وؤ  ب��ني ال��رج��ال و الن�صاء 
الكوكب  �صتنقذ  التي  هي  لي�صت 
ب��ق��در م��ا ه��ي  م��راج��ع��ة النموذج 
والذي    ، ال��راأ���ص��م��ايل  الإن��ت��اج��ي 
الن�صاء  اإىل حب�س  يقود  ان    ك��اد 
من  والتقليل   ، املنزلية  املهام  يف 
، ومع ذلك  قيمتهن الجتماعية 
ف��ه��و ����ص���روري ل��ل��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 
لكي   ، م���ا  “بطريقة  احل����ي����اة.  
البيئة  اأكر حمافظة على  نكون 
، نحتاج اإىل اإعادة تثمني الأعمال 
لكي  اليوم  الن�صاء  بها  تقوم  التي 
تبقى الإن�صانية على قيد احلياة ، 
و التي كان يقوم بها كال اجلن�صني 
يف جمتمعات الفالحني على قدم 
اإعادة   ، اأخ��رى  بعبارة   .“ امل�صاواة 
الظروف  يح�صن  ما  اإىل  القيمة 
الروة  يخلق  اأن  دون   املعي�صية 

�صرورة .

يوؤكد  كما   ،“ الجتماعي  ال��ن��وع 
التنمية  وك��ال��ة  م��ن  راب��ري  �صريج 
الفرن�صية . ت�صتند الفكرة الأوىل 
قبل  م����ن  م�������ص���ارك���ة  والأك���������ر   ،
ت�صخي�س  اإىل   ، ال��دويل  املجتمع 
ب�������ص���ي���ط ن�������ص���ب���ًي���ا م����ف����اده����ا اأن�����ه 
�صعيفة  �صكانية  فئة  باعتبارهن 
�صحايا  اأول  ه��ن  ال��ن�����ص��اء  ف����اإن   ،
وبالتايل   ، احل����راري  الح��ت��ب��ا���س 
خا�س  ب�صكل  يرتبطن  اأن  يجب 
ت�صرح  و  ال��ب��ي��ئ��ي��ة.  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
ليتيلري     اإمي����ا  اجل��غ��راف��ي��ا  ع��امل��ة 
الكوارث  “اأثناء  هذا الأمر قائلة 
الطبيعية اأو نزوح ال�صكان ، يكون 
اأعلى بكثري  الإناث  معدل وفيات 
، ل �صيما لأن امل��راأة م�صوؤولة عن 
الأط��ف��ال ، واأق���ل تعليماً  مم��ا  ل 
يوؤهلها لإيجاد حلول احتياطية”  
ال���ن���وع  اأ�����ص����ت����اذة  ت�������ص���ي���ف   و    .
معهد  يف  وال��ب��ي��ئ��ة  الج��ت��م��اع��ي 
 “ بباري�س  ال�صيا�صية  ال��درا���ص��ات 
ولأنهن م�صوؤولت عن املياه واملواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة واحل��ط��ب يف امل���ن���ازل ، 
ب�صكل  يتاأثرن  �صوف  الن�صاء  ف��اإن 

اأكر  من حالة ندرة املوارد. 
ا �صبب  وت�صيف وهو ما يف�صر اأي�صً
بانخفا�س  امل��ن��اخ  اأزم����ة  اق����رتان 
يف ح��ق��وق امل�����راأة يف ال��ع��دي��د من 

البلدان  »
 ، الآن  حتى  �صنوات  ع��دة  منذ   .«
ال��ب��ن��وك ووك���الت  ن��ظ��رت جميع 
الإيكولوجية  معايري  يف  التنمية 

خالل درا�صة ا�صتق�صائية حديثة 
اأج���راه���ا ع��ل��م��اء الج���ت���م���اع  ، اأن 
اأقل من  الن�صاء ي�صتهلكن كميات 
ال��ل��ح��وم ، ي�����ص��اف��رن يف ك��ث��ري من 
اأقل  ���ص��ي��ارات  وميتلكن  الأح��ي��ان 

قوة من الرجال«.
للده�صة  م��ث��ري  ���ص��يء  ي��وج��د  ل   
اعتبار  اإذ  مي��ك��ن  الأم����ر  ه���ذا  يف 
امل�����خ�����اوف ال��ب��ي��ئ��ي��ة ا����ص���ت���م���راًرا 
والتي   ، اليومية  احلياة  ملخاوف 
ل ت������زال حت��م��ل��ه��ا الأم�����ه�����ات يف 
كما   ، كبري”  ح���د  اإىل  امل����ن����ازل 
لوجيه   �صاندرا  الفيل�صوفة  تقول 
،  والتي ل ت��رتدد يف الربط بني 
مهن  يف  للمراأة  املفرط  التمثيل 
واخلدمة   ، ل�صحة  وا  ال��رع��اي��ة  
يف  ال��ق��وي  ووج��وده��ا  ال�صخ�صية 

الن�صاط البيئي.  
لقد  للبيئة   نوبل  ج��ائ��زة  تعتر 
ُمنحت جائزة جولدمان املرموقة  
للبيئة  نوبل  ُتعتر جائزة  التي   ،
،ل���� 95 ام�����راأة م��ن اأ���ص��ل 213  

البيئة  ت���دم���ري  اأن  ف���ك���رة  اإىل 
وا���ص��ط��ه��اد امل�����راأة ي�����ص��ت��ن��دان اإىل 
وال�صيطرة  ال��ع��ن��ف  ن��ظ��ام  ن��ف�����س 
اقت�صادي  كعامل  امل��راأة  الأب��وي��ة. 
اأكر  جمتمعات  لتنمية  اأ�صا�صي 
م���رون���ة. يف ال����زراع����ة ع��ل��ى وجه 
نح�صب  ل  ن��ح��ن   ، اخل�����ص��و���س 
متويل  اإىل  تهدف  التي  الرامج 
تنفذها  التي  وامل�صاريع  الأرا�صي 

الن�صاء. 
اأن  ن�صتنتج  اأن  ي��ج��ب  ه��ل   ، اإذن 
الرجال  م��ن  م��ي��اًل  اأك���ر  الن�صاء 

لإنقاذ الكوكب؟
مالكات  ال��ن�����ص��اء   اأ���ص��ب��ح��ت  اإذا   
�صيكن  ف���ه�������������������ل   ، ل�����الأرا������ص�����ي 
نظرائهم  من  اأف�صل  بال�صرورة 

من الرجال ؟ 
بالطبع ، ل يتعلق الأمر باإ�صفاء 
الن�صاء  ع��ل��ى  ال��ط��اب��ع اجل��وه��ري 
جلعلهن بطالت يف املناخ وحتويل 
كوكب  جنيات  اإىل  املنزل  جنيات 
باإ�صعاف  املخاطرة  مع   ، الأر���س 

القت�صادية والعقالنية. »  
يف  عام  2004  ، اأظهرت درا�صة 
القت�صادية  اخل���ب���رية  اأج���رت���ه���ا 
اإ�صرت دولو يف الهند ، على �صبيل 
املثال ، اأنه عندما ترتاأ�س الن�صاء 
،فاإنهن ي�صتثمرن  املجل�س املحلي 
ه������ذا امل����وق����ع لث��������ارة اول����وي����ات 
ال�صرب  م���ي���اه  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
والنظافة والتعليم ، بينما يعطي 
ل��ل��ري وبناء  ال���رج���ال الأول����وي����ة 
اأقل  تاأثري  والتي لديها   ، الطرق 

على رفاهية املجتمع ككل.  
ال����ت����ع����اون  م���ن���ظ���م���ة  ب�����ل�����دان  يف 
وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة ، تظهر 
اأن  ����ا  اأي���������صً درا�������ص������ات خم��ت��ل��ف��ة 
يف  اأك�����ر  ح��ا���ص��ًم��ا  دوًرا  ل���ل���م���راأة 
تبني  خ��الل  من   ، التغيري  قيادة 
���ص��ل��وك��ي��ات اأك�����ر ف��اع��ل��ي��ة  مثل 
 ، ، واإع��ادة التدوير  النفايات  فرز 
 ، العام  النقل  و�ص���ائل  وا�صتخدام 

وما اإىل ذلك .
،  من  تاأكيد  ،يف فرن�صا   كما مت 

تدمري �لبيئة و ��سطهاد �ملر�أة يقومان على نف�ش نظام �لعنف و �ل�سيطرة �لذكورية 
 وانغاري موتا ماتيي

فران�صواز ديبون

فاندانا �صيفا 

اإنخرط يف  اأول من  مفهوم الن�صوية البيئية  . كما كانت 
الن�صال من اأجل احلفاظ على احلياة لكي تبقى الإن�صانية 

على قيد احلياة .
�صورة  “ م��ع   1964—1907 “ ك��ار���ص��ون  *را����ص���ال 

متوفرة لها 
الأمريكية �صد جمموعة  البيئة  و  الأحياء  حاربت  عاملة 

الآفات القوية من خالل و�صف الآثار ال�صارة لهذه املواد رائدات الن�شوية البيئية 
الكيميائية على �صحة الإن�صان و على البيئة. 

ُيعتر كتابها “ الربيع ال�صامت “ الذي ن�صر عام 1962 
اأ�صُل احلركة البيئية احلديثة .
 »...- *واندانا �صيفا  “ 1952 

بن�صالها  البيئية  الن�صوية  و  الهندية  الفيزيائية  ت�صتهر 
�صد  التزامها  و  التقليدية  العالجية  ال��زراع��ة  اأج��ل  من 
املُعدلة  الكائنات  و  احلية  للكائنات  الخ���رتاع  ب�����راءات 

وراثيا . 

*وانغاري موتا ماتاي  “ 1940--2011 “ مع �صورة  
متوفرة لها 

ح�صلت وزيرة البيئة الكينية  و عاملة الأحياء و النا�صطة 
البيئية على جائزة نوبل لل�صلم �صنة 2004  .و قد ُلقبت 
“ باملراأة “ التي زرعت الأ�صجار وذلك لإلزامها مبكافحة 

ازالة الغابات . 
�صورة  م��ع   ”2005–  1920 “ دوب����ان  *ف��ران�����ص��واز 

متوفرة لها 
ل  اأ�صً من  وه��ي   ، فرن�صية  راديكالية  نا�صطة  و  فيل�صوف 

اإىل اأنه ب�صبب دورهن  يف املجتمع 
، �صتكون الن�صوة  اأكر قدرة على 
خياراتهن  يف  املناخي  البعد  دمج 

ك���م���ا حتلل   ، ال����ذك����ري  اجل���ن�������س 
الفيل�صوفة الن�صوية البيئية جني 
بالنظر  ولكن   ، جوتال  بورغارت 

اتفاق �شيا�شي ميهد لفك عقدة النتخابات يف كرد�شتان العراق
•• اأربيل-وكاالت

�صهدت اخلالفات ال�صيا�صية يف كرد�صتان العراق، يوم اأم�س 
الأول ال�صبت، تطورا لفتا حول قانون النتخابات و�صجالت 
يف  العامة  النتخابات  تاأجيل  عنها  جنم  والتي  الناخبني، 

الإقليم نهاية العام املا�صي.
القوى  من  جمموعة  بني  مو�صع  اتفاق  عن  ال�صبت  واأعلن 
بني  اأي���ام  قبل  املبدئي  الت��ف��اق  بعد  الإق��ل��ي��م،  يف  ال�صيا�صية 
حول  الوطني،  والحت��اد  الدميقراطي  الكبريين  احلزبني 

قانون جديد لالنتخابات.
وع��ق��دت امل��ك��ات��ب الن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ع��دد م��ن الأح�����زاب والقوى 
املكتب  مبقر  مو�صعا  اجتماعا  ال�صبت،  الكردية  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صي لالحتاد الوطني الكرد�صتاين مبدينة ال�صليمانية، 
برملان  انتخابات  قانون  لتعديل  والتفاهم  التح�صري  ب�صاأن 
الكوتا  مقاعد  م�صاألة  ح��ول  لتوافق  والتو�صل  كرد�صتان، 
اأكر  وه��و  و�صط غياب حل��راك اجليل اجلديد،  اخلالفية، 

قوى املعار�صة يف كرد�صتان العراق.

تفا�سيل �لتفاق
ج����اء يف ب��ي��ان ���ص��در ع��ق��ب الج���ت���م���اع اأن الج���ت���م���اع بحث 
املوا�صيع املتعلقة بتعديل قانون انتخابات برملان كرد�صتان، 
على  بينها  فيما  واتفقت  لالنتخابات،  العليا  واملفو�صية 

النقاط التالية:
نظام الدوائر الأربعة �صيكون بح�صب حمافظات الإقليم.

اعتماد ت�صجيل النظام البايومرتي املعتمد لدى املفو�صية 

امل�صتقلة لالنتخابات يف العراق مع جميع متطلباتها.
ن�صبة  لتحديد  العراقية  التخطيط  وزارة  بيانات  اعتماد 

مقاعد املحافظات.
تفعيل املفو�صية العليا لالنتخابات وال�صتفتاء يف الإقليم.

رئا�صة برملان كرد�صتان والكتل الرملانية تعقد اجتماعا مع 
ممثلي املكونات من داخل وخارج الرملان.

ووفق البنود التي مت التوافق حولها يرى مراقبون اأن نقطة 
الإقليم،  يف  ال�صغرية  املكونات  كوتا  مقاعد  ح��ول  اخل��الف 
للم�صيحيني  مقاعد   5 بواقع  موزعة  مقعدا   11 والبالغة 
و5 مقاعد للرتكمان ف�صال عن مقعد واحد لالأرمن، هي 
مع  والتن�صيق  الت�صاور  اآلية  اعتماد  عر  للحل  طريقها  يف 

ممثلي تلك املكونات لي�س فقط داخل قبة الرملان.
واأ�صار مراقبون اإىل اأن الرجوع لبيانات واإح�صاءات اجلهات 
ومفو�صية  التخطيط  ك���وزارة  املعنية  العراقية  الحت��ادي��ة 
ك��ل حمافظة  ع��دد مقاعد  ب��غ��داد، لتحديد  الن��ت��خ��اب��ات يف 
و���ص��ج��الت ال��ن��اخ��ب��ني يف الإق���ل���ي���م، مي��ث��ل ع����الوة ع��ل��ى حل 
اخلالفات البينية الكردية حول تلك الق�صايا، تعزيزا ملناخ 
ال�صعيد  واأربيل وخا�صة على  بغداد  والتكامل بني  التعاون 

النتخابي.

تكري�ش دميقر�طية �لإقليم
للدرا�صات  العراقي  املركز  مدير  ق��ال  الت��ف��اق،  اأهمية  عن 
حديث  يف  ح�صني،  في�صل  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  ال�صرتاتيجية 
التفاق هو  اأن هذا  “ل �صك   :“ نيوز عربية  “�صكاي  ملوقع 
خطوة مهمة نحو اإجراء النتخابات الت�صريعية التي متثل 

الدميقراطية،  العراقي  الكردي  الإقليم  لتجربة  تكري�صا 
برامج  يف  وامل�صي  جديدين  وحكومة  ب��رمل��ان  انتخاب  ع��ر 

التنمية والتحديث يف هذا اجلزء الهام من العراق«.
واأ�صاف ح�صني: “حل هذه امل�صكلة ي�صمن تعزيز العالقات 
بني بغداد واأربيل يف اإطار الد�صتور الحتادي العراقي، مبا 
يعزز ال�صراكة والتفاعل والتن�صيق بني اجلانبني نحو حتقيق 

ال�صتقرار والأمن والزدهار يف الإقليم والعراق ككل«.
“ما جرى هو حمطة مهمة ت�صب يف �صالح تعزيز  وتابع: 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال���وف���اق يف اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان، ع��ر اتفاق 
وتطوير  تعديل  البارزة على  ال�صيا�صية  قواه  جمموعة من 
ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ات مب��ا ي��راع��ي روؤى وم��الح��ظ��ات خمتلف 
موعد  لتحديد  متهيدا  م��ن��ه،  مواقفها  وي��وح��د  الأط����راف 
العام  خالل  تنظيمها  على  اجلميع  ي�صر  التي  النتخابات 

اجلاري«.
اأكتوبر  ق��د م��دد يف  ال��ع��راق،  اإق��ل��ي��م كرد�صتان  ب��رمل��ان  وك���ان 
املا�صي وليته الت�صريعية حتى نهاية العام 2023، خالل 
ت�صويت بغالبية 80 نائبا من اأ�صل 111، �صوتوا ل�صالح 
انتهت يف  ال��ت��ي  ل��ل��رمل��ان  ال����دورة اخلام�صة  ق��ان��ون مت��دي��د 
2022، وذلك على وقع اخلالفات ال�صيا�صية  نوفمر عام 
التي اأدت لعدم اإجراء النتخابات العامة التي كانت مقررة 

خريف 2022.
اإن التمديد خطوة  وجاء يف بيان �صادر عن الرملان حينها 
مبداأ  ومتثيل  ق��ان��وين  ف��راغ  ح��دوث  على  الطريق  “لقطع 
كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  يف  ال��د���ص��ت��وري��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ا���ص��ت��م��راري��ة 

العراق«.

م�شوؤول ميني: على اإيران تقدمي بع�س 
الت�شحيات لإجناح اتفاقها مع ال�شعودية

•• عوا�صم-وكاالت

اإن  اليوني�صكو حممد جميح،  اليمن لدى  قال مندوب 
على اإيران تقدمي بع�س الت�صحيات لإجناح اتفاقها مع 
ال�صعودية، الذي اعتر اأن تاأثريه على الأو�صاع واحلرب 
م�صريا  اأنف�صهم”،  اليمنيني  على  “يتوقف  اليمن،  يف 
اإىل اأن باإمكانهم ا�صتثماره وا�صتغالله لتهدئة الأو�صاع 

والو�صول اإىل حل �صامل و�صالم دائم يف بلدهم.
اأن “التوافق الإقليمي  واأو�صح يف حديثه ل�”اإرم نيوز”، 
الأو���ص��اع يف  على  اإيجابا  ينعك�س  �صوف  فاإنه  ما مت  اإذا 

اليمن«.
بع�س  يطرح  م��ن  هناك  طبعا  “لكن  جميح:  واأ���ص��اف 

تتخلى  اأن  لإي����ران  ميكن  ه��ل  ال�صكوك، 
ع��ن م��ب��داأ ا���ص��ا���ص��ي ل��د���ص��ت��وره��ا، وهو 
م��ب��داأ ت�����ص��دي��ر ال���ث���ورة، ال����ذي يعني 
املنطقة  امليلي�صيات الطائفية يف  دعم 
)يف اليمن ويف العراق ويف لبنان ويف 
هذه  ا�صتمرت  اإذا  وبالتايل  ���ص��وري��ا(، 
�صيا�صة  وه���ي  الإي���ران���ي���ة،  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
اي���ران،  د���ص��ت��ور  ع��ل��ى  ت��ق��وم  اأو  تنبنى 
اأ�صا�صية  م���ادة  ه��و  ال��ث��ورة  وت�����ص��دي��ر 

فيه«.
وت�صاءل جميح: “اأم اأن اإي��ران، �صوف 
ت��ك��ف ع��ن دع���م ه���ذه امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات، اأو 
اأنها �صوف تخفف من حدة �صيا�صاتها 
الطائفية يف املنطقة، وبالتايل يكون 

هناك جتاوب �صعودي وجتاوب عربي مقابل ذلك، هذه 
“بالن�صبة  اأنه  اإىل  نرتكها طبعا لالأيام«. واأ�صار جميح 
اإذا  لليمنيني،  ج��ي��ًدا  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  الإت���ف���اق،  ل��ه��ذا 
جيدا  ي��ك��ون  اأن  ��ا  اأي�����صً ومي��ك��ن  ا�صتغالله،  اأح�صنوا  م��ا 
تنفيذه،  يف  الإي��ران��ي��ني  ن��واي��ا  ���ص��دق��ت  اإذا  لليمنيني، 
وخا�صة فيما يخ�س عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 
اإيران  اإي��ق��اف  امليلي�صيات«. وح��ول  دع��م  ل��ل��دول، وع��دم 
وامليلي�صيات  ع��ام،  ب�صكل  املنطقة  يف  اأذرعها  عن  دعمها 
اأن  اعتقد  “ل  جميح:  ي��ق��ول  خ��ا���س،  ب�صكل  احل��وث��ي��ة 
اإيران �صوف تتخلى متاًما عن ميلي�صياتها يف املنطقة، 
التعامل  م��ن  بنوع  امليلي�صيات  ه��ذه  توجه  رمب��ا  لكنها 
يتوافق مع طبيعة  وامل��وؤق��ت، رمب��ا مبا  التكتيكي  امل��رن 
اإي��ران من خاللها  املرحلة، التي تريد 
الإ�صتقرار  م��ن  ق��در  اأك���ر  حتقق  اأن 
اإىل  عودتها  يخدم   ال��ذي  الإقليمي، 
“بالتايل  اأن��ه��ا  اإىل  ولفت  الإق��ل��ي��م«. 
اإىل الإق��ل��ي��م، متثل  ال��ع��ودة  اأن  ت��رى 
والعامل  املنطقة  اإىل  لعودتها  نافذة 
ب�����ص��ك��ل اأو����ص���ع، ك��ون��ه��ا ت���رى اأن���ه���ا ل 
اأبدا اأن تقيم عالقات طبيعية  ميكن 
العربية املختلفة، ما مل  البلدان  مع 
ال�صعودية”،  مع  عالقات  هناك  تكن 
ركز  الإي�����راين  “اخلطاب  اأن  مبيًنا 
خالل ال�صنوات املا�صية، على خطاب 
ال�صعودية  اإىل  التودد،  اإىل حد  ي�صل 

من اأجل اإعادة العالقات«.
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�سحف عاملية : غ�سب عارم لدى �لأملان ب�سبب قو�نني �ل�سالح »�له�سة« يف �لبالد

التفاق ال�شعودي الإيراين اإحياء ل� »الدبلوما�شية البناءة«.. ورئي�شة تايوان ت�شتعد لزيارة اأمريكا
ويف اأملانيا، ناق�صت ال�صحف تقارير 
من هناك تك�صف عن غ�صب عارم 
لدى الأملان ب�صبب قوانني ال�صالح 
يف  وذل�����ك  ال���ب���الد،  يف  “اله�صة” 
خ�صم حادث اإطالق نار اأ�صفر عن 
الأ�صبوع  اأواخ��ر  اأ�صخا�س   7 مقتل 

املا�صي.

دبلوما�سية جديدة 
باملنطقة.. وتهمي�ش �أمريكا

ا�����ص����ت����م����راراً ل���ت���داع���ي���ات الت���ف���اق 
“التاريخي” لإعادة العالقات بني 
واإيران،  ال�صعودية  العربية  اململكة 
“نيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة  اع����ت����رت 
حتليل  يف  الأم���ري���ك���ي���ة،  تاميز” 
اإخباري لها، اأن ال�صفقة التي متت 
“تبث  اجلمعة،  �صينية،  بو�صاطة 
يف  للدبلوما�صية  جديدة”  روح���اً 
البناء  احل��وار  دور  وتثمن  املنطقة 
بني دول اجلوار بدًل من ال�صراع 

واملواجهة.
اإىل  ي�����ص��ري  الت���ف���اق  اأن  راأت  ك��م��ا 
اإعادة ترتيب التحالفات يف املنطقة 
“موؤقتاً”، مع ترك وا�صنطن على 
“نيويورك  واأ�����ص����ادت  ال��ه��ام�����س. 
اإن��ه على  قائلة  بال�صفقة،  تاميز” 
اأن��ه��ا ت��ت��ح��دى النفوذ  ال��رغ��م م��ن 
هناك  “اأخرًيا،  اأن��ه  اإل  الأمريكي، 
الأو�صط،  ال�����ص��رق  ���ص��الم يف  ات��ف��اق 
لي�س بني اإ�صرائيل والعرب، بل بني 
بو�صاطة  ولكن  واإي��ران،  ال�صعودية 

�صينية«.
“الأمريكيون،  ال�صحيفة:  وقالت 
الرئي�صيني  الفاعلني  كانوا  الذين 
الآن  اأنف�صهم  يجدون  املنطقة،  يف 
تغري  حلظة  خ��الل  الهام�س  على 
“ال�صينيون،  واأ���ص��اف��ت:  كبري”. 
ثانوًيا  دوًرا  ل�صنوات  لعبوا  الذين 
اإىل  ف��ج��اأة  اأنف�صهم  ح��ول��وا  ف��ق��ط، 

•• لندن-اأ ف ب

حكومية  غ����ري  م��ن��ظ��م��ات  ت���ق���وم 
وخ������راء ب��ح��م��ل��ة م���ن اأج�����ل منح 
بالآلف  القادمني  اللجوء  طالبي 
القوارب  عر  قانوين  غري  ب�صكل 
امل���ت���ح���دة، احل�����ق يف  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
تكلفة  ت��ق��ل��ي��ل  ب����ه����دف  ال����ع����م����ل، 

ا�صت�صافتهم.
تقدمي  م���ن���ذ  اجل������دل  خ�����ص��م  يف 
داونينغ �صرتيت لقانون يقيد حق 
مناق�صات  رك���زت  وبينما  ال��ل��ج��وء 
الريطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق��م��ة 
ري�صي �صوناك والرئي�س اإميانويل 
ب��اري�����س على  م��اك��رون اجلمعة يف 
النظامية  غ���ري  ال��ه��ج��رة  ق�����ص��ي��ة 
دعا  بريطانيا،  باجتاه  القناة  عر 
��ا اإىل  اخل����راء واجل��م��ع��ي��ات اأي�����صً
معاجلة  ت�صريع  اأج���ل  م��ن  العمل 
م��ل��ف��ات ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء ب���دل من 
ل�صهور  الثمن  باهظة  فنادق  دف��ع 

اأو حتى ل�صنوات.
�صويال  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���رة  واوردت 
الإق����ام����ة  ت��ك��ل��ف��ة  اأن  ب����راف����رم����ان 
ال��ف��ن��دق��ي��ة ل��ط��ال��ب��ي ال���ل���ج���وء يف 

الطوارئ اإىل مكان احلادث«.
الريطانية  ال�صحيفة  واأو�صحت 
اأن �صلطات هامبورغ كانت قد تلقت 
معلومات قبل �صهرين حول منفذ 
امل�صوؤولني  اأق���ن���ع  ل��ك��ن��ه  ال��ه��ج��وم، 
على  حينئذ ب�”عدم نزع �صالحه”، 
ال�صباط  اإخبار  اأنه مت  الرغم من 
للرجل  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  ح����ول 
با�صم  ال�����ص��ل��ط��ات  ع���رف���ت���ه  ال������ذي 

“فيليب فو�س«.
وقالت ال�صحيفة اإن �صلطة مراقبة 
“ر�صالة  تلقت  قد  كانت  الأ�صلحة 
جمهولة امل�صدر” يف يناير املا�صي 
فو�س )35  ب�صاأن  اأث���ارت خم��اوف 
ب��دا غا�صًبا من  اإن��ه  قائلة  ع��ام��اً(، 
زمالئه اأع�صاء الكني�صة ال�صابقني، 
اأي �صبب  لكن ال�صباط مل يجدوا 
ي���دع���و ل��ل��ق��ل��ق ع��ن��د زي���ارت���ه���م له 

ال�صهر املا�صي.
���ص��ك��ان هامبورغ  اأح���د  ون��ق��ل��ت ع��ن 
ي�صتعدون  ه��ن��ا  “النا�س  ق���ول���ه: 
ي���وم���ي���اً ل���دف���ن م���وت���اه���م م��ن��ذ اأن 
علموا مبنح فو�س ت�صريحاً حلمل 
ماذا  املا�صي.  دي�صمر  يف  ال�صالح 
ن��ف��ع��ل ب��ال��ت��ح��ذي��ر ال�����ص��ف��وي الذي 
وج��ه��ت��ه ال�����ص��رط��ة ل��ف��و���س ب��ع��د اأن 

زارته يف �صقته ال�صهر املا�صي؟«.
“على  اإن������ه  ال�����غ�����اردي�����ان،  وق����ال����ت 
بع�س  لديها  اأملانيا  اأن  من  الرغم 
يف  �صرامة  الأ�صلحة  قوانني  اأك��ر 
عالية  ن�صبة  لديها  اأن  اإل  اأوروب���ا، 
للفرد.  ال���ن���اري���ة  الأ����ص���ل���ح���ة  م����ن 
 - �صخ�س  مليون  ح��وايل  وميتلك 
الريا�صيني  الرماة  من  معظمهم 
اأو ال�صيادين - ب�صكل قانوين اأكر 
���ص��الح. ويف  5 ماليني قطعة  م��ن 
حني اأن العنف ل يزال نادًرا، ُيقتل 
ا بالنريان  ما معدله 155 �صخ�صً

كل عام«.

لعب قوي جديد.. والإ�صرائيليون 
ذلك  اأي��ن يرتكهم  الآن  يت�صاءلون 

التفاق؟«.
اإميي  ع��ن  نقلت  ال�����ص��اأن،  ه���ذا  ويف 
الأبحاث  م��دي��ر  ن��ائ��ب��ة  ه���وث���ورن، 
الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  “م�صروع  يف 
جمموعة  وهي  للدميوقراطية”، 
قولها:  وا�صنطن،  يف  ربحية  غ��ري 
ل  ن���ع���م،  ك����ب����رية..  ���ص��ف��ق��ة  “اإنها 
ميكن للوليات املتحدة اأن تتو�صط 
مع  الآن  ال�����ص��ف��ق��ة  ه����ذه  م��ث��ل  يف 
اإيران على وجه التحديد، حيث ل 

تربطنا عالقات معها«.
“ولكن  ه�������وث�������ورن:  واأ������ص�����اف�����ت 
ب���امل���ع���ن���ى الأك���������ر، ف������اإن الإجن������از 
متفوقة  يجعلها  لل�صني  امل��رم��وق 
متكنت  �صيء  اأي  على  دبلوما�صًيا 
م���ن حتقيقه  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
بايدن  ت���وىل  اأن  م��ن��ذ  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بالرغم  اأن����ه  وت��اب��ع��ت  من�صبه”، 
ق��د رحب  الأب��ي�����س  البيت  اأن  م��ن 
“علناً يف عهد الرئي�س، جو بايدن، 
باإعادة العالقات الدبلوما�صية بني 
عن  يعرب  ومل  وطهران،  الريا�س 
ق��ل��ق ���ص��ري��ح ب�����ص��اأن دور ب��ك��ني، اإل 
النفوذ  ت��اآك��ل  “يبكي  ال�صر  يف  اأن��ه 

الأمريكي يف املنطقة«.
كريتزر،  دان���ي���ي���ل  ����ص���رح  ب�������دوره، 
لدى  ال�صابق  الأم��ري��ك��ي  ال�صفري 
ل�”نيويورك  وم�����ص��ر،  اإ���ص��رائ��ي��ل 
تاميز” باأن الديناميكيات املتغرية 
ال�صعودي  الت���ف���اق  مي��ث��ل��ه��ا  ال��ت��ي 
ت�����ص��ك��ل حتدًيا  ت����زال  الإي������راين ل 
تف�صل  ع���ن���دم���ا  ب����اي����دن  لإدارة 

الرتكيز على مكان اآخر.
خفة  ع��ل��ى  ع��الم��ة  “اإنها  وق�����ال: 
من  لال�صتفادة  ال�صينية  احلركة 
املتحدة  للوليات  املوجه  الغ�صب 
العربية  ال�����دول  ب��ع�����س  ق��ب��ل  م���ن 

ال�صالح  “قوانني  اإزاء  بالغ�صب 
الذي  امل�صلح  اأن  وذك���رت  اله�صة«. 
نفذ اإط���الق ال��ن��ار ك��ان ق��د ح�صل 
الأ�صلحة  با�صتخدام  ت�صريح  على 
اأنه يعاين  النارية على الرغم من 
النف�صية،  الأم����را�����س  ب��ع�����س  م���ن 
الأمر الذي جعل ال�صعب الأملاين يف 
حالة غ�صب حول مدى “تراخي” 
ال�صلطات وعدم تدقيقها وفح�صها 

حلاملي ال�صالح.
ميكن  بينما  اإنه  ال�صحيفة  وقالت 
اأملانيا  يف  ال�صالح  ق��وان��ني  ت�صديد 
– وه��ي الأع��ل��ى يف اأوروب����ا - بعد 
حادث اخلمي�س الذي وقع بكني�صة 
يهوه”  “�صهود  جل��م��اع��ة  ت��اب��ع��ة 
يف ه���ام���ب���ورغ، ف����اإن ال��ه��ج��وم اأث���ار 
اإذا  م��ا  ح���ول  الدائم”  “ال�صوؤال 
كانت الأجزاء املختلفة من النظام 
الفيدرايل للبالد تعمل مًعا، وعزز 
الئ���ت���الف احلاكم  اأول���ئ���ك يف  ي���د 
اأقوى  �صوابط  اإىل  ي�صعون  الذين 

لالأ�صلحة.
ووفقاً لتقرير “الغارديان”، جاءت 
العيان  ���ص��ه��ود  بع�س  اأف��ع��ال  ردود 
اإىل حد كبري، حيث  “مت�صاربة” 
 – هامبورغ  �صلطات  البع�س  اأدان 
على الرغم من ا�صتجابة ال�صرطة 
ل��ل��ح��ادث – ب�����ص��ب��ب ت��راخ��ي��ه��ا مع 
اآخرون  اأ�صاد  بينما  الهجوم،  منفذ 
اأنقذت  ال��ت��ي  ق����وات الأم�����ن  ب����دور 

العديد من الأرواح.
وعلى �صبيل املثال، قال اأحد �صهود 
الريطانية:  لل�صحيفة  ال��ع��ي��ان 
منفذ  �صالح  ال�صرطة  ت�صادر  “مل 
بينما  اعتقاله”،  ل���دى  ال��ع��م��ل��ي��ة 
�صرح �صاهد اآخر: “يكاد يكون من 
العديد  اأنقذوا  ال�صباط  اأن  املوؤكد 
الو�صول  خ���الل  م��ن  الأرواح  م��ن 
يف غ�صون اأربع دقائق من مكاملات 

اإن��غ ون، يف ولية 
ك�����ال�����ي�����ف�����ورن�����ي�����ا 
ال�صهر  م���ط���ل���ع 
امل����ق����ب����ل، وذل�����ك 
لغ�صب  جت���ن���ب���اً 
بعدما  ال�������ص���ني، 
ت�����ع�����ه�����د زع�����ي�����م 
الأغ���������ل���������ب���������ي���������ة 
اجل������م������ه������وري������ة 
تايبيه  ب�����زي�����ارة 
اأواخ��������������ر ال����ع����ام 

املا�صي.
واأ��������������������ص�������������������ارت 

الذي  مكارثي،  اأن  اإىل  ال�صحيفة 
ت���ل���ق���ى ت���و����ص���ي���ات ب�������ص���اأن الآث�������ار 
يخطط  تايبيه،  لزيارة  ال�صيا�صية 
ب�����دًل م���ن ذل����ك ل��ل��ق��اء ت�����ص��اي يف 
يف  ريغان”  “مكتبة  تنظمه  ح��دث 
وقالت  املقبل.  اأب��ري��ل  كاليفورنيا 
ال�صحيفة اإن زيارة مكارثي لتايبيه 
�صيا�صات  م���ع  ���ص��ت��ت�����ص��اب��ك  ك���ان���ت 

النتخابات الرئا�صية التايوانية.
مكارثي  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
�����ص����رح الأ������ص�����ب�����وع امل����ا�����ص����ي ب�����اأن 
عالقة  “ل  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا  رح���ل���ة 
قالت  ت��اي��ب��ي��ه،  اإىل  ب�����ص��ف��ره  لها” 
رئي�س  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صحيفة 
قبل  م��ن  “ُن�صح  ال���ن���واب  جمل�س 
الزيارة  ب��اأن  تايوانيني  م�صوؤولني 
����ص���ي���ت���م ا����ص���ت���غ���الل���ه���ا لأغ�����را������س 
�صيا�صية” من قبل احلزب القومي 
با�صم  املعروف  البالد،  يف  املعار�س 

“الكومينتانغ«.
واأو�صحت اأن حزب “الكومينتانغ” 
عالقات  اإق��ام��ة  يف�صل  ت��اي��وان  يف 
اأنه  اإىل  ب��ك��ني، م�����ص��رية  اأوث����ق م��ع 
�صعى اإىل ت�صوير �صيا�صة “احلزب 
الدميوقراطي التقدمي” احلاكم، 
بزعامة ت�صاي، على “اأنها خطرية 

وا�صنطن  اإه��م��ال  ب�صبب  احلليفة 
مناطق  على  وال��رتك��ي��ز  للمنطقة 
اأمريكياً  ف��راغ��اً  اأخ���رى، مم��ا خلق 
واأ�صاف  هناك”.  م�����ص��ب��وق  غ���ري 
ظل  يف  البلدين  بني  املحادثات  اأن 
“لئحة  ت��ع��ت��ر  وا���ص��ن��ط��ن  غ��ي��اب 
اخلارجية  لل�صيا�صة  موؤ�صفة  اتهام 

الوليات املتحدة ».
ب�صبب  اإن������ه  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
حتركت  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال���ع���ق���وب���ات 
اإي���������ران ل��ت��ع��م��ي��ق ع���الق���ات���ه���ا مع 
اأنه  م�صيفة  الآن،  وال�صني  رو�صيا 
مع  للتو�صط  بكني  اإىل  بالتحول 
ال��ري��ا���س، ت��رف��ع ط��ه��ران م�صتوى 
ال�صني يف املنطقة وت�صعى للهروب 
من العزلة التي تفر�صها وا�صنطن. 
وتابعت اأن اآمال اإ�صرائيل يف اإن�صاء 
حتالف مناه�س لإيران يف املنطقة 

“قد تبددت ب�صكل وا�صح«.
حتليها  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واخ���ت���ت���م���ت 
“بينما يرى الأمريكيون  بالقول: 
ل�صغوط  ت���ت���ع���ر����س  اإي����������ران  اأن 
�صائقة  م����ن  وت����ع����اين  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
جراء  العقوبات  ب�صبب  اقت�صادية 
اأن�صطتها النووية، فاإن هذا ل يعني 
اإيران  متتلك  اأن  تريد  ال�صني  اأن 
�صالًحا نووًيا. واإذا كان لبكني نفوذ 
جديد يف طهران، فاإن الأمريكيني 
ا�صتخدامه  من  تتمكن  اأن  ياأملون 

لكبح طموحات اإيران النووية.«

جتنبًا ل�”غ�سب” �ل�سني.. 
لقاء تايو�ين �أمريكي 

بكاليفورنيا
ال�����ص��دد، ذك���رت �صحيفة  ويف ه��ذا 
الأمريكية  بو�صت”  “وا�صنطن 
رئي�س  يلتقي  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اأن����ه 
مكارثي،  كيفني  ال��ن��واب،  جمل�س 
ال��ت��اي��وان��ي��ة، ت�صاي  ال��رئ��ي�����ص��ة  م��ع 

لوا�صنطن  الت�����ص��ال  اأ���ص��ك��ال  م��ن 
النف�صالية  ال���ع���ن���ا����ص���ر  “مع 

ل�صتقالل تايوان«.
عن  الأمريكية  ال�صحيفة  ونقلت 
مكارثي  ل��ق��اء  اإن  قولهم  حمللني 
ت�����ص��اي يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يعتر  م��ع 
لوا�صنطن  كبرية”  “فر�صة 
بينما  ل���ت���اي���وان،  ال���دع���م  لإظ���ه���ار 
ن���ف�������ص���ه، من  ال����وق����ت  ي���ج���ع���ل، يف 
ال�صعب على ال�صني اتخاذ رد فعل 

عدواين.
لل�صحيفة:  امل��ح��ل��ل��ون  واأ�����ص����اف 
قبل  لت�صاي  مهمة  ال��زي��ارة  “تعد 
اإنها  حيث  املقبل،  العام  انتخابات 
اأمريكي  ج��م��ه��ور  اإىل  ���ص��ت��ت��ح��دث 
العامل.  بلدها يف  دور  مو�صع حول 
اللقاء  فيعد  ملكارثي،  بالن�صبة  اأم��ا 
تايبيه  اأهمية  فر�صة فريدة لرفع 
داخل الوليات املتحدة، مما يوؤدي 
ب��دوره اإىل تعقيد قدرة بكني على 
حول  ا�صتفزازي  ع�صكري  رد  ن�صر 

تايوان«.
ت�صاي  زي�����ارة  اأن  امل��ح��ل��ل��ون  واأك�����د 
�صتثري غ�صب بكني، لكنهم اأ�صاروا 
يقوم  لن  ال�صيني  اجلي�س  اأن  اإىل 
ب�”ت�صعيد ع�صكري” م�صابه ملا مت 
النواب  جمل�س  رئي�صة  زي���ارة  بعد 
الأم���ري���ك���ي، ن��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي، يف 

اأغ�صط�س املا�صي.

غ�سب �أملاين ب�سبب 
“ه�سا�سة” قو�نني �ل�سالح

اآخ��ر، �صلطت �صحيفة  على �صعيد 
ال�صوء  الريطانية  “الغارديان” 
اأملانيا  الأو�صاع يف  على م�صتجدات 
ن���ار وق���ع يف كني�صة  اإط����الق  ع��ق��ب 
املا�صي  الأ�صبوع  اأواخ��ر  بهامبورغ 
اأ�صخا�س،  �صبعة  واأ�صفر عن مقتل 
ال�����ص��ارع الأمل����اين ي�صعر  اإن  وق��ال��ت 

وا�����ص����ت����ف����زازي����ة 
وتزيد  داع  ب���ال 
م���������ن خم�����اط�����ر 
احل�������������������رب م����ع 
ال�������ص���ني، وذل���ك 
العام  ن��ح��و  ق��ب��ل 
النتخابات  م��ن 
الرئا�صية املقررة 

هناك«.
وق��������������������ال��������������������ت 
ال�����������ص�����ح�����ي�����ف�����ة 
اإنه  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأن  امل�����ق�����رر  م�����ن 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت�����ص��اي  ت�����زور 
ال�����ص��ه��ر اجل������اري، م�صرية  اأواخ������ر 
يف  ع��ام��اً  �صتلقي خ��ط��اب��اً  اأن��ه��ا  اإىل 
هد�صون”  “معهد  �صينظمه  حدث 
ع���ن م�صادر  ون��ق��ل��ت  ب��ن��ي��وي��ورك. 
م��ط��ل��ع��ة اأن������ه ���ص��ت��ت��م دع������وة ق����ادة 
مكارثي  ذل��ك  يف  مب��ا  الكونغر�س، 
الدميقراطية  الأغ��ل��ب��ي��ة  وزع���ي���م 
مب��ج��ل�����س ال�������ص���ي���وخ ت�������ص���ارل���ز اإي 
�صومر، حل�صور هذا احلدث اأي�صاً 

قبل ال�صفر اإىل كاليفورنيا.
اأن  اإىل  بو�صت  وا�صنطن  واأ����ص���ارت 
رحلة ت�صاي تاأتي يف وقت حمتقن 
حدة  م��ن  بكني  فيه  كثفت  للغاية 
خطابها جتاه وا�صنطن، حيث اتهم 
بينغ،  جني  �صي  ال�صيني،  الرئي�س 
بقيادة  املتحدة  ال��ولي��ات  “علناً” 
“احتواء  حملة  يف  الغربية  ال��دول 

وتطويق وقمع �صامل لل�صني«.
يف امل��ق��اب��ل، ق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة با�صم 
ماو  ال�����ص��ي��ن��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
تعار�س  بالدها  اإن  الأربعاء،  نينغ، 
ب�صدة اأي �صكل من اأ�صكال التفاعل 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب���ني  ال��ر���ص��م��ي 
اأنها  ك��م��ا  تايوان”،  و”منطقة 
تعار�س ب�صدة اأي�صاً وجود اأي �صكل 

 6 ال��ي��وم  يف  تبلغ  امل��ت��ح��دة  اململكة 
 6،8( اإ�صرتليني  جنيه  م��الي��ني 
م���ل���ي���ون ي��������ورو(، ك���م���ا ي���ح���ق لهم 
اإقامة  ب��دل  على  احل�صول  ��ا  اأي�����صً
واأثقل ذلك كاهل  اأ�صبوعي زهيد. 
تراكم  منذ  ب�صدة  العامة  اخلزانة 
160 األف ملف طلب لالجئني يف 
عوز. ويبلغ اجمايل التكلفة ثالثة 
���ص��ن��وًي��ا، بح�صب  م��ل��ي��ارات ج��ن��ي��ه 

الوزيرة.
اأبحاث  اأ�صتاذ  �صيغونا  ناندو  وقال 
برمنغهام  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ه���ج���رة 
امل�صكلة،  ه��ي  الأم����وال  ك��ان��ت  “اإذا 
اللجوء  طالبي  ن�صاعد  ل  فلماذا 
العمل وبذل اجلهود ملعاجلة  على 

طلباتهم ب�صكل اأ�صرع؟«.
ال����ق����ان����ون على  ي���ن�������س م���������ص����روع 
للمهاجرين  ال�����ص��ري��ع  ال��رتح��ي��ل 
الطريقة  ب��ه��ذه  ي�����ص��ل��ون  ال���ذي���ن 
ومي���ن���ع���ه���م م�����ن ط����ل����ب ال���ل���ج���وء 
اململكة  يف  ال���ص��ت��ق��رار  وب���ال���ت���ايل 
املتحدة اأو التقدم بطلب للح�صول 
كما  الريطانية.  اجلن�صية  على 
حتى  امل��ه��اج��ري��ن  اح��ت��ج��از  ي�صهل 
تعتر  اخ��رى  دول��ة  اإىل  ترحيلهم 

اللجوء،  ل��ط��ال��ب��ي  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى 
اأكر  ل��دي��ه��ا  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
ب�صاأن  العامل  يف  �صرامة  القوانني 

هذا املو�صوع.
بر�س  فران�س  لوكالة  يت�صن  ومل 
وزارة  با�صم  الت�صال مع متحدث 

الداخلية لطلب التعليق.
ول ي�صمح لطالبي اللجوء بتقدمي 
طلب للح�صول على ت�صريح للعمل 
النتظار  م��ن  ���ص��ه��ًرا   12 بعد  اإل 
�صمن  وح�صراً  طلباتهم،  ملعاجلة 
ق��ائ��م��ة حم�����ددة و���ص��ع��ت��ه��ا لندن 
نق�س  من  تعاين  قطاعات  وت�صم 

يف اليد العاملة.
امل���ئ���ات من  اإىل  ال���ب���الد  وت��ف��ت��ق��ر 
يكلف  مم����ا  ال���ع���ام���ل���ة،  الأي����������دي 

ال�صركات ويعيق ن�صاطها.
طالبو  ي���ت���وزع  ذل�����ك،  غ�����ص��ون  يف 
اأنحاء  جميع  يف  فنادق  يف  اللجوء 
الن�صيان،  “يف طي  املتحدة  اململكة 
والياأ�س”،  ال��ع��زل��ة  م��ن  ح��ال��ة  يف 

بح�صب �صيغونا.
وتقول منظمة “رفع احلظر” اإنه 
اللجوء  لطالبي  ميكن  فرن�صا،  يف 
البحث عن عمل اإذا مل تتم معاجلة 

اآم��ن��ة. ارت��ف��ع ع��دد ال��واف��دي��ن اإىل 
امل��ان�����س على  امل��ت��ح��دة ع��ر  اململكة 
م��نت ق����وارب ���ص��غ��رية، م��ن 299 
من  اأك������ر  اإىل   2018 ع�����ام  يف 
45700 مهاجر يف العام املا�صي. 
ال���ع���دي���د من  ك�����ان  ال�������ص���اب���ق،  يف 
�صاحنات،  يف  يختبئون  املهاجرين 

لكن مت ت�صديد ال�صوابط.
وا�صار �صيغونا اإىل اأن تراكم امللفات 
الوباء  قبل  ما  اإىل  يعود  املتاأخرة 
وترتب ب�صكل خا�س من بريك�صت 
ال��رتح��ي��ل يف  ال���ذي ع��ق��د عمليات 

حال مت رف�س طلبات اللجوء.
التي  الإج����راءات  اأن  خ��راء  وراأى 
اقرتحتها برافرمان، عندما تكون 

ممكنة، مكلفة جدا.
وقال �صيغونا لوكالة فران�س بر�س 
ممتلئة”  الح��ت��ج��از  “مراكز  اإن 
وعدد املبعدين ينخف�س منذ اأكر 
اخلروج  ب�صبب  �صنوات  ع�صر  م��ن 

من الحتاد الأوروبي.
احلظر«  “رفع  حت���ال���ف  وي������رى 
من  امل���ك���ون   ،)Lift the ban(
حكومية  غ����ري  م��ن��ظ��م��ة   200
املفرو�س  احل��ظ��ر  ب��رف��ع  ت��ط��ال��ب 

بوريل يدعو لل�شغط على رو�شيا 
لتمديد مبادرة نقل احلبوب

•• بروك�صيل-وكاالت   

ق������ال امل���م���ث���ل ال�������ص���ام���ي ل���الحت���اد 
اخلارجية  ل���ل�������ص���وؤون  الأوروب�����������ي 
ن��ائ��ب رئي�صة  الأم��ن��ي��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ة 
املفو�صية الأوروبية، جوزيف بوريل، 
اإنه يتعني العمل معاً لل�صغط على 
رو�صيا لتمديد مبادرة نقل احلبوب 
ال��ت��ي تنتهي يف  ال��ب��ح��ر الأ����ص���ود  يف 
وتنفيذها  املقبل،  -اآذار  مار�س   18

بح�صن نية.
“ميتد تاأثري احلرب  وقال بوريل: 
احلدود  وراء  م��ا  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  يف 
ال����ص���ت���خ���دام  اأدى  الأوروب��������ي��������ة، 
من  واحل��ب��وب  للطاقة  ال��ع�����ص��ك��ري 
من  العديد  اإف��ق��ار  اإىل  رو�صيا  قبل 

البلدان النامية وتهديد �صكانها«.
واأ�صاف “نحن نعمل على احلد من 
ت��داع��ي��ات ه��ذه احل��رب على الأمن 
اأروق���ة الت�صامن  اأت��اح��ت  ال��غ��ذائ��ي، 
ال���ت���ي اأن�������ص���اأن���اه���ا يف م���اي���و -اأي������ار 
طن  مليون   25 ت�صدير   2022
الزراعية  وامل��ن��ت��ج��ات  احل��ب��وب  م��ن 
�صرح  م�����ا  وف������ق  الأوكرانية”، 

ل�صحيفة “ اخلر” اجلزائرية.

اعتر بريتر  النهاية،  املتحدة. يف 
وال�������س م���ن م��ر���ص��د ال���ه���ج���رة يف 
جامعة اأوك�صفورد، اأنه “اإذا ا�صتمر 
اململكة  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  ال��ن��ا���س 
امل��ت��ح��دة يف ق����وارب ���ص��غ��رية، فاإن 
طلبات  معاجلة  على  القدرة  ع��دم 
ال��ل��ج��وء اخل��ا���ص��ة ب��ه��م ق��د يوؤدي 
وتكاليف  ت�صغيلية  ف��و���ص��ى  اإىل 

باهظة«.

تنطوي على قيود.
ب���ورت�������س خبري  اأك�������د ج����ون����اث����ان 
ك����ول����دج،  ك���ي���ن���غ���ز  الق����ت���������ص����اد يف 
“هناك  اأن  ب��ر���س  فران�س  لوكالة 
فوائد  وج��ود  على  وا�صحة  دلئ��ل 
اق���ت�������ص���ادي���ة ك���ب���رية ع���ل���ى امل����دى 
�ُصمح  اإذا  وال����ط����وي����ل  ال���ق�������ص���ري 
اأثناء  ب��ال��ع��م��ل  ال��ل��ج��وء  ل��ط��ال��ب��ي 
اململكة  يف  ق�صاياهم”  يف  النظر 

اأو ثالثة  اأ�صهر  ملفاتهم بعد �صتة 
اأ���ص��ه��ر يف اأمل��ان��ي��ا، وع��ل��ى ال��ف��ور يف 

ال�صويد وكندا والدمنارك.
القانونية  ال��ق��ن��وات  واأن  خ��ا���ص��ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
بالن�صبة لبع�س رعايا دول �صئيلة، 
البلدان،  من  قليل  ع��دد  با�صتثناء 
اللتني  واأفغان�صتان  اأوكرانيا  بينها 
خا�صة  ب���رام���ج  م���ن  ت�����ص��ت��ف��ي��دان 

اجلي�س الإ�شرائيلي يقتل 3 فل�شطييني قرب نابل�س
•• نابل�س-اأ ف ب

اأعلن اجلي�س ال�صرائيلي مقتل ثالثة فل�صطينيني م�صلحني بر�صا�س 
جنود ا�صرائيليني �صباح  اأم�س الأحد بالقرب من نابل�س ب�صمال ال�صفة 

الغربية املحتلة، بعد اأن فتحوا النار على موقع ع�صكري ا�صرائيلي.
دخل  والفل�صطينيني  ا�صرائيل  بني  النزاع  اأن  يبدو  بينما  ذلك  وياأتي 
دوام����ة ع��ن��ف ج��دي��دة ي�صعب اخل����روج منها م��ن��ذ ت���ويل واح����دة من 
بنيامني  بقيادة  العرية،  الدولة  تاريخ  الأك��ر ميينية يف  احلكومات 

نتانياهو، ال�صلطة يف نهاية كانون الأول/دي�صمر.
وقال اجلي�س ال�صرائيلي اإن الفل�صطينيني الثالثة قتلوا عند حاجز 
غرب  الإ�صرائيلية  الأمنية  لل�صيطرة  خا�صعة  منطقة  يف  جيت  �صرة 
لف�صائل  معقال  ت�صكل  ال��ت��ي  الكبرية  الفل�صطينية  املدينة  نابل�س، 

م�صلحة. وت�صكل املنطقة التي ينفذ فيها اجلي�س ال�صرائيلي عمليات 
منذ حوايل عام، بوؤرة للعنف.

وقال �صكان يف �صرة يف ات�صال اأجرته وكالة فران�س بر�س اإنهم �صمعوا 
عيارات نارية حواىل ال�صاعة 03،30 )01،30 ت غ(.

وذكرت م�صادر طبية فل�صطينية اأنه مل يتم اإدخال قتلى اإىل م�صرحة 
نابل�س، مما يوحي باأن اجلي�س الإ�صرائيلي يحتفظ باجلثامني.

على  النار  اأطلقوا  “م�صلحني  اإن  بيان  يف  ال�صرائيلي  اجلي�س  وق��ال 
جنود )اإ�صرائيليني( يف نقطة ع�صكرية جماورة ملفرتق طرق جيت«.

اأ�صاف اجلي�س اأن “جنودا ردوا بالذخرية احلية” و”مت حتييد ثالثة 
رجال م�صلحني” بينما ا�صت�صلم رابع وهو حمتجز لال�صتجواب. واأكد 
متحدث با�صم اجلي�س لوكالة فران�س بر�س يف وقت لحق اأن املهاجمني 

الثالثة الذين مت “حتييدهم” فل�صطينيون واأنهم قتلوا.

ومل ي�صب اأي جندي اإ�صرائيلي ح�صب اجلي�س الذي ن�صر �صورا لأ�صلحة 
وهي ثالثة  قتلوا،  الذين  الفل�صطينيون  قوله،  على حد  ا�صتخدمها، 
لفران�س  �صوؤال  على  وردا  وم�صد�س.  ذخائر  مع  “ام-16”  ر�صا�صات 
بر�س، قالت م�صادر اأمنية فل�صطينية اإنها ل متلك اأي تفا�صيل حتى 

الآن ب�صاأن مقتل هوؤلء الفل�صطينيني.
ومنذ بداية العام اجلاري، اأدت اأعمال العنف اإىل مقتل 81 فل�صطينيا 
و13  الق�صر،  من  بع�صهم  ومدنيون  م�صلحة  ف�صائل  اأف���راد  بينهم 
- بينهم ثالثة قا�صرين -، و�صرطي واحد  12 مدنياً  ا�صرائيليا هم 
بر�س  فران�س  و�صعتها  ح�صيلة  ح�صب  اأوكرانية  �صيدة  اإىل  بالإ�صافة 

ا�صتنادا اإىل م�صادر ر�صمية ا�صرائيلية وفل�صطينية.
فتى  اأحدهما  فل�صطينيني  مقتل  اجلمعة  الغربية  ال�صفة  و�صهدت 
بر�صا�س  و�صقط  مولوتوف  زجاجة  األقى  عاما   16 العمر  من  يبلغ 

جنود ا�صرائيليني، والثاين �صاب يف الع�صرينات من العمر كان م�صلحا 
يهودي  م�صتوطن  قتله  اجل��ي�����س،  ح�صب  نا�صفة  وع��ب��وات  ب�صكاكني 

بالر�صا�س.
وقبل يوم وم�صاء اأول يوم من عطلة نهاية الأ�صبوع الإ�صرائيلية، فتح 
ع�صو فل�صطيني يف اجلناح الع�صكري حلركة حما�س الإ�صالمية النار 

على مقهى يف و�صط تل اأبيب مما اأدى اإىل جرح ثالثة اأ�صخا�س.
ويبدو اأن الدعوات اإىل التهدئة التي �صدرت عن الأمم املتحدة املتكررة 

وعدد من امل�صوؤولني الأجانب ل تلقى �صدى.
و�صدد وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�صنت اأي�صا خالل زيارة ق�صرية 
لإ�صرائيل اجلمعة، على �صرورة “خف�س الت�صعيد” و”تخفيف التوتر 
واعادة الهدوء خ�صو�صا قبل عطلة عيد الف�صح )اأوائل ني�صان/اأبريل( 

ورم�صان” الذي يفرت�س اأن يبداأ يف نهاية اآذار-مار�س.

•• عوا�صم-وكاالت

ل تز�ل تد�عيات �لتفاق “�لتاريخي” بني �ململكة 
�لعالقات  �إعادة  ب�ساأن  و�إير�ن  �ل�سعودية  �لعربية 
�لعاملية  �ل�سحف  عناوين  تت�سدر  �لدبلوما�سية، 
ت�سف  تقارير  و�سط  �ل��ت��و�يل،  على  �لثاين  لليوم 
دور  وتعزز  �لدبلوما�سية  “تثمن  باأنها  �ل�سفقة 

�حلو�ر �لبناء” بني �لدول.
كما �سلطت �ل�سحف �ل�سادرة �سباح �لأحد، �ل�سوء 
�إىل  تايو�ن  رئي�سة  بها  �ستقوم  مزمعة  رحلة  على 
�أو�خر �سهر مار�ش �جلاري، حيث  �لوليات �ملتحدة 
من �ملقرر �أن تلتقي مع رئي�ش جمل�ش �لنو�ب، كيفني 
مكارثي، يف زيارة و�سفت باأنها تاأتي “جتنبًا” لغ�سب 

�ل�سني.

حملة من اأجل ال�شماح لطالبي اللجوء بالعمل يف بريطانيا 
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املال والأعمال
جلنة تدقيق احتاد م�شارف الإمارات تبحث امل�شاريع املقرر تنفيذها الفرتة القادمة

الإمارات تنفيذها خالل الفرتة املقبلة من العام اجلاري وامليزانية 
على  وم��ب��ادرات��ه  الحت���اد مبهامه  يقوم  بحيث  منها،  لكل  امل��ق��ررة 
امل�����ص��ارف الأع�����ص��اء يف الحتاد  اأف�صل وج��ه ممكن خل��دم��ة ك��اف��ة 
ب�صكٍل  الإم��ارات��ي  والإقت�صاد  واملجتمع  خا�س،  ب�صكٍل  وعمالئها 

اأو�صع.
اإدارة احتاد  اأع�����ص��اء جم��ل�����س  وت�����ص��م جل��ن��ة ال��ت��دق��ي��ق ع����دداً م��ن 
الإماراتية  ال��ب��ن��وك  يف  امل�صرفية  وال��ق��ي��ادات  الإم�����ارات  م�����ص��ارف 
الأع�صاء يف الحتاد، والذين يتمتعون بخرات وا�صعة يف القطاع 
التدقيق  اللجنة وت��ط��وي��ر جم���ال  ت��ع��زي��ز ع��م��ل  ب��ه��دف  امل�����ص��ريف، 
اأ�صا�صي يف  اأعمال الحتاد الذي يقوم بدور  ال��دوري واملبا�صر على 
�صمان توفري نظام م�صريف متطور، حيث تركز عمليات التدقيق 
الكفاءة لالحتاد،  لتقييم وحت�صني  نهج نظامي  تبني  للجنة على 

•• اأبوظبي -وام:

م�صارف  احّت��اد  اإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  التدقيق  جلنة  عقدت 
الإمارات اجتماعها الأول للعام 2023 عن ُبعد، ملناق�صة عدٍد من 
2022 وتقارير  للعام  املالية  البيانات  املهمة ومراجعة  املوا�صيع 

التدقيق الداخلي لالحتاد.
ونقاط  ال�صابق،  الج��ت��م��اع  حم�صر  على  اللجنة  اأع�����ص��اء  وواف���ق 

العمل املنبثقة عنه.
ومت خالل اجتماع جلنة التدقيق عر�س ومراجعة تقرير التدقيق 
الداخلي للعام املا�صي )2022(، بالإ�صافة اإىل مراجعة البيانات 

املالية املدققة وتقارير مراقبة ميزانية الحتاد.
ي��ع��ت��زم احت���اد م�صارف  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع  املجتمعون  ن��اق�����س  ك��ذل��ك 

وو�صع الآليات الالزمة ملواجهتها من اأجل م�صاعدة البنوك على 
حتقيق اأهدافها.

حر�س  التدقيق  جلنة  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  الهتمام  ويعك�س 
يتوافق مع  اعتماد من��وذج حوكمة  الإم���ارات على  احت��اد م�صارف 
بني  الثقة  وبناء  ال�صفافية  وحتفيز  عاملياً  املطبقة  املعايري  اأف�صل 
الإم����ارات  احّت���اد م�����ص��ارف  املعنية، خ��الل تنفيذ  ك��اف��ة الأط����راف 
م�صاف  اإىل  ورفعه  امل�صريف  القطاع  دع��م  اإىل  الهادفة  لأن�صطته 
القطاعات امل�صرفية يف الدول املتقدمة ودفعه اإىل الأمام وتعزيز 
الوطنية  الكوادر  وا�صتيعاب  التوطني  وحتفيز  فيه  املخاطر  اإدارة 
ال�صابة حتت توجيٍه مبا�صر من م�صرف الإمارات العربية املتحدة 
املركزي، اإ�صافًة اإىل ال�صتفادة من الفر�س التي تنبثق حيناً بعد 

حني.

مو�كبة لقمة كوب 28 �ملقبلة

درا�شة لرتيندز ت�شتعر�س مالمح الطريق اإىل القمة املناخية العاملية

�شهيل املزروعي: الإمارات قادرة على موا�شلة رحلة اإجنازات قطاع الطاقة

والتمويل،  وامل���خ���اط���ر  الأ�����ص����رار 
وتزايد الأزمات العاملية، والتناف�س 
ي�صكل  ال���ذي  ال�صيني-الأمريكي 
العمل  طريق  يف  اأ�صا�صية  مع�صلة 
امل����ن����اخ����ي ال����������دويل، وال����ت����زام����ات 
و�صخامة  ال���ه���ن���دي،  الق���ت�������ص���اد 

التمويل املطلوب. 
دول����ة  دور  ال����درا�����ص����ة  ور������ص�����دت 
الإم�����������ارات امل��ن��ظ��م��ة ل��ق��م��ة كوب 
التحول  يف  العاملية  املناخية   28
اأه���داف  لتحقيق  ال��ع��امل��ي  امل��ن��اخ��ي 
وقدمت   ،2050 الأ���ص��ا���س  خ��ط 
ق��������راءة م��ف�����ص��ل��ة ل��ت��ج��رب��ت��ه��ا يف 
امل��ن��اخ��ي وح��م��اي��ة البيئة  الل���ت���زام 
وانبعاثات  ال��ت��ل��وث  ت��داع��ي��ات  م��ن 

الكربون ال�صارة.
ويف اخل��ت��ام ق��دم��ت ال��درا���ص��ة عدة 
امل�صاهمة  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  ت��و���ص��ي��ات 

التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  ال�صاأن، 
لتحقيق  مرحلي  كبديل  الإقليمي 
الأهداف املناخية ولزيادة القدرات 
ال���ت���ف���او����ص���ي���ة ل���الأق���ال���ي���م الأق�����ل 

م�صوؤولية يف توليد النبعاثات.
على  العمل  ا  اأي�صً التو�صيات  ومن 
دعم اأ�صاليب مبتكرة للم�صاركة بني 
لزيادة  واخلا�س  العام  القطاعني 
قدرات المتثال واللتزام باأهداف 
تر�صيد  تكنولوجيا  ودع���م  امل��ن��اخ، 
وزيادة الكفاءة يف ا�صتخدام الطاقة 
الأحفورية جنًبا اإىل جنب مع دعم 
املتجددة،  للطاقة  التحول  خطط 
وت���ط���وي���ر اآل����ي����ات ل��ت�����ص��وي��ق كوب 
الإماراتي  ال��ن��ج��اح  وت�����ص��وي��ق   28
تطوير  ويف  للقمة،  التح�صري  يف 
يف  والتحول  ال�صتدامة  موؤ�صرات 
قطاع الطاقة اجلديدة واملتجددة.

اللتزام  ومتابعة  لقيا�س  ال��دويل 
القت�صادات  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��م��وي��ل��ي 
يف  ول�صيما  للمناخ،  تلويًثا  الأعلى 
وجنوب  و���ص��رق  ال�صمالية  اأمريكا 
اآ�صيا، وتطوير اأدوات الدبلوما�صية 
امل��ن��اخ��ي��ة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تعزيز 
مب�صتوى  ال�صني  م�صاركة  فر�س 
على  للتغلب  �صعًيا  رئا�صي،  متثيل 
ال��ع��ق��ب��ات يف طريق  اأه�����م  اإح������دى 
ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي ال����دويل، األ وهي 
الوليات  ب��ني  ال��ع��ال��ق��ة  ال��ق�����ص��اي��ا 

املتحدة وال�صني يف ملف املناخ.
ب�صرورة  ال���درا����ص���ة  اأو����ص���ت  ك��م��ا 
عاجل لرنامج عمل  ت�صور  و�صع 
عاملي  �صعر  ه���دف  لتحقيق  دويل 
العتماد  ع���ر  ل��ل��ك��رب��ون،  م��وح��د 
على الطرق القيا�صية القت�صادية 
امل���ف���ي���دة يف ه���ذا  والإح���������ص����ائ����ي����ة 

•• اأبوظبي - الفجر:

املقبلة  للقمة  م��واك��ب��ت��ه  اإط����ار  يف 
مل������وؤمت������ر الأط����������������راف ال����دول����ي����ة 
ال���رام���ج  و����ص���م���ن   ،COP28
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���ول  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
اأ����ص���در م��رك��ز تريندز  امل�����ص��ت��دام��ة 
درا�صة  وال����ص���ت�������ص���ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
“الطريق  ع���ن���وان  حت���ت  ج���دي���دة 
الدور  يعزز  كيف   ..28 ك��وب  اإىل 
الدويل؟  املناخي  العمل  الإماراتي 
اإىل  ال��ط��ري��ق  م��الم��ح  ت�صتعر�س 
اأهم  ا�صتعرا�س  امل��وؤمت��ر، عر  ه��ذا 
التداعيات الدولية للتغري املناخي، 
ف�صاًل عن بيان اخلطوط العري�صة 
ل��ل��ع��م��ل امل���ن���اخ���ي ال�������دويل خالل 
ال��ف��رتة امل��م��ت��دة ب���دًءا م��ن املوؤمتر 
املناخي الأول، و�صوًل ملوؤمتر قمة 
�صرم ال�صيخ يف اأواخر عام 2022. 
كما تعر�س الدرا�صة، التي اأعدتها 
اإدارة البحوث وال�صت�صارات مبركز 
تريندز لأهم العقبات الراب�صة يف 
الكربوين  للحياد  الو�صول  طريق 
كافة،  ال��ع��امل  دول  م��ن  امل�صتهَدف 
ثم الأدوار املنوطة بدولة الإمارات 
التحّول  نحو  ال��ع��امل  اآم���ال  ل��رف��ع 
العام  ب���ح���ل���ول  امل���ن�������ص���ود  امل���ن���اخ���ي 

.2050

مع  الأ���ص��م��اك،  وم�صايد  ال��زراع��ة 
م��ا ي��رتت��ب على ذل��ك م��ن عواقب 
و�صبل  الغذائي  الأم��ن  على  �صلبية 

العي�س.
بالعر�س  ال���درا����ص���ة  ت��وق��ف��ت  ك��م��ا 
الدولية  اجل���ه���ود  م���ع  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
املناخية:  ال���ت���داع���ي���ات  مل��ح��ا���ص��رة 
 ،COP27 اإىل   COP1 م��ن 
م�صرية اإىل اأن العامل تنبه للتغري 
ن�صبًيا، لكن  املناخي يف وقت مبكر 
العامل  اأن  على  اإج��م��اع  �صبه  هناك 
املنا�صب.  ال���وق���ت  يف  ي��ت��ح��رك  مل 
ولو اأن الدول الكرى - ول �صيما 
ا�صتجابت  ق��د   - منها  ال�صناعية 
وات��خ��ذت خ��ط��وات ف��ّع��ال��ة يف وقت 
خمتلًفا  الو�صع  ك��ان  لرمبا  مبكر 
كثرًيا، وملا و�صل العامَل اإىل ما هو 
عليه ال��ي��وم. وم��ع ذل��ك فقد كانت 
مع  للتعامل  دول��ي��ة  ج��ه��ود  ه��ن��اك 

هذا التحدي.
العقبات  اأن  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
الراب�صة يف طريق التعاون الدويل 
ب�صاأن املناخ هي امل�صوؤولة عن طول 
املت�صببة  وه���ي  امل��ف��او���ص��ات،  اأم����د 
الت�صدي  ت���ك���ال���ي���ف  ارت�����ف�����اع  يف 
م�صرية  حالًيا،  املناخية  للتحديات 
اللتزام  يف  يتمثل  اأب��رزه��ا  اأن  اإىل 
املناخي، واإدارة �صندوق  والمتثال 

مب��ئ��ات امل��ل��ي��ارات م��ن ال�����دولرات، 
د  و�ُصرِّ الآلف  وُف��ق��د  ُق��ت��ل  بينما 
مدى  اإىل  ي�����ص��ري  م����ا  امل�����الي�����ني؛ 
اخلطر الذي ي�صكله التغري املناخي 
واإمنا  القت�صاد،  على  فقط  لي�س 
تكن  مل  وم��ا  ��ا.  اأي�����صً الأرواح  على 
ومنّظمة،  �صريعة  حت��رك��ات  هناك 
ف����اإن ال��ت��داع��ي��ات ���ص��ت��ت��ف��اق��م، وقد 
تكون عواقبها كارثية على اجلن�س 

الب�صري برمته.
بالتحليل  ال����درا�����ص����ة  وت���ط���رق���ت 
العاملية  ل���ل���ت���داع���ي���ات  وال���ع���ر����س 
باتت  اأنها  موؤكدة  املناخي،  للتغري 
الب�صرية  نواحي احلياة  ت�صمل كل 
ا���ص��ت��ث��ن��اء. وه���ي ع��ام��ة، حيث  دون 
اأو منطقة  اأو �صعب  ل توجد دولة 
مبعزل عن هذه التداعيات. كما اأن 
تنطوي  املناخي  التغري  ت��داع��ي��ات 
اأثرت  على خماطر حقيقية، حيث 
الإيكولوجية  النظم  من  كل  على 
واحلياة  العذبة،  واملياه  البحرية، 
والبنية  الغذائي،  والأم��ن  الرية، 
ال���ت���ح���ت���ي���ة، وال�������ص���ح���ة وال�����رف�����اه، 

والقت�صادات، وحتى الثقافة. 
ا  اأي�صً اأث��ر  املناخ  تغري  اأن  واأ�صافت 
البيئي  ال����ن����ظ����ام  خ����دم����ات  ع���ل���ى 
و�صبل  الإن�����ص��ان  ب�صحة  املرتبطة 
قطاعات  جميع  واإنتاجية  العي�س 

التغري  اأن  ال�����درا������ص�����ة  واأك����������دت 
املناخي بات التحدي الأكر الذي 
ي��واج��ه ال��ب�����ص��ري��ة ع��ل��ى الإط����الق؛ 
املختلفة  تداعياته  اأن  اإىل  م�صرية 
مظلم  مب�صتقبل  تنبئ  واخلطرية 
العامل  ي��ت��ح��رك  مل  م��ا  للب�صرية 
الوقت  ويعو�س  وبفّعالية  ب�صرعة 

الذي فات. 
اأح�����داث عام  اأن  ال��درا���ص��ة  وب��ي��ن��ت 
ال�صنوات  يف  ك�صابقاتها   -  2022
اأكدت   - ت��ق��ري��ًب��ا  الأخ����رية  الع�صر 
مزيد  بذل  اإىل  الوا�صحة  احلاجة 
انبعاثات  خل���ف�������س  اجل����ه����د  م����ن 
غ���ازات الح��ت��ب��ا���س احل����راري، وما 
ج�صيمة  اأ����ص���رار  م��ن  عنها  ينجم 
َتلَحق بالنظم الب�صرية والطبيعية 
التي  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ت���غ���ريات  ج�����راء 
من  تزيد  والتي  الإن�صان  ي�صببها 
ال��ظ��واه��ر اجل��وي��ة املتطرفة  ���ص��دة 
ذلك  يف  مبا  وتفاقمها،  وامل��ت��وات��رة 
اجلفاف وحرائق الغابات وموجات 
احلرارة غري امل�صبوقة والأعا�صري 
والفي�صانات وغريها من الظواهر 
التي ت�صببت بالفعل يف دمار �صامل 

يف عدد من مناطق العامل. 
اخل�صائر  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 
التي ت�صببت فيها تداعيات التغري 
تقدر   2022 ع��ام  خ��الل  املناخي 

ومن  املقبلة،   28 ك��وب  اإجن���اح  يف 
وحتديد  ح�صر  التو�صيات:  ه��ذه 
الدولية،  امللفات  هذه  لبنود  دقيق 
واأهم  اإرجائها،  اأ�صباب  حتديد  ثم 
الفاعلة،  ال����دول����ي����ة  الأط�����������راف 
والرتجيحات  امل��ت��اح��ة  وال��ب��دائ��ل 
اخل����ا�����ص����ة ب���ك���ل م���ل���ف م�����ن ه���ذه 
الإقليمية  اجلهود  وح�صد  امللفات. 
روؤي����ة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  وال���دول���ي���ة 
ح�صم  ك���ي���ف���ي���ة  ح�������ول  وا�����ص����ح����ة 
لة  الق�صايا املناخية العالقة واملَُرحَّ
يف  والع�صرين  ال�صابعة  القمة  من 
�صرم ال�صيخ، والدعوة لتطوير اآلية 
وللتنبيه  املنتظمة  للمتابعة  دولية 
املبكر حل��دوث فجوات متوقعة يف 
م�صتويات المتثال املناخي بني دول 
واأقاليم العامل، مبا يف ذلك الدعوة 
املناخي  امل���ر����ص���د  اآل���ي���ة  ل��ت��ط��وي��ر 

••اأبوظبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ���ص��ه��ي��ل ب����ن حممد 
ال��ط��اق��ة والبنية  امل��زروع��ي، وزي���ر 
قادرة  الإم��ارات  دولة  اأن  التحتية، 
ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة رح��ل��ة الإجن�����ازات 
القادمة  عاماً  للخم�صني  والريادة 
�صيما  ل  ال��ق��ط��اع��ات،  يف خم��ت��ل��ف 
ت�صافر  ع��ر  ب��ال��ط��اق��ة،  املرتبطة 
الوطن  اأب����ن����اء  وط���م���وح  اجل���ه���ود 

وتطلعاتهم للتميز والريادة.
للوقوف  ن�صعى  اإننا  معاليه  وق��ال 
وال�صيناريوهات  ال���ب���دائ���ل  ع��ل��ى 
وامل�صارات املحتملة لقطاع الطاقة، 
اتفاقية  اأه�����داف  ي���ت���واءم م��ع  مب��ا 
واملبادرة  املناخي،  للتغري  باري�س 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتحديث  وج����ه����ودن����ا   ،2050
للطاقة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

2050 لتواكب املتغريات«.
نظمتها  خ��الل جل�صة  ذل���ك،  ج��اء 
الوزارة بديوانها يف دبي، بالتعاون 
عنوان  حت��ت  “�صل”،  ���ص��رك��ة  م��ع 
مل�صتقبل  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي  “الر�صم 
قطاع الطاقة يف دولة الإمارات”، 
�صريف  املهند�س  ���ص��ع��ادة  بح�صور 
ل�صوؤون  ال������وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ل��م��اء، 

يف  ال���ن���ظ���ر  خ�����الل  م����ن   ،2050
ال��ط��اق��ة يف  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  كيفية 
املتغريات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
اإزالة  �صبل  وا�صتك�صاف  ال��ع��امل��ي��ة، 

الكربون.
العمل  “ن�صتهدف  واأ�������ص������اف: 
امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب  م���ع  ال��ط��م��وح 
الرئي�صيني داخل الدولة وخارجها، 
لدعم طموحات الإمارات يف قطاع 
منها،  النظيفة  �صيما  ل  الطاقة، 
اإيجابي يف القطاع  تاأثري  واإحداث 
خطوة  متثل  اجلل�صة  واإن  ع��امل��ي��اً، 
�صل�صلة  ���ص��م��ن  وم��ه��م��ة  ج���دي���دة 
اجلهود التي تبذلها وزارة الطاقة 
والبنية التحتية لإطالق خريطة 
طريق متكاملة تهدف اإىل �صمان 
دعم م�صتهدفات الدولة يف حتقيق 
احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي، وت��ر���ص��ي��خ مكانة 
الإم��ارات كاأحد اأبرز قادة احلراك 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��م��ل امل���ن���اخ���ي، وال����ذي 
لل�صنوات  اإم��ارات��ي��ة  اأول��وي��ة  يعتر 
واأكد �صعادته اأن الآراء  القادمة”. 
اجلل�صة  يف  امل��ط��روح��ة  والأف����ك����ار 
ت�صهم يف ا�صت�صراف م�صتقبل قطاع 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�صني  ال��ط��اق��ة 
م�صتهدفات  دع���م  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

احلياد املناخي 2050.

مبادرة متويل رائدات الأعمال تدعم 
50 األف امراأة بقيمة 1.2 مليار دولر 

•• اأبوظبي-وام:

على  “وي فاي”  رائ��دات الأعمال  اأم��ني عام مبادرة متويل  اأك��دت ويندي تيليكي، 
اأهمية دعم ومتكني املراأة يف كافة املجالت، حيث دعمت املبادرة حوايل 250 موؤ�ص�صة 
خمتلفة من 60 دولة نامية وذلك لتطوير م�صاريع الن�صاء التي ت�صهم يف دفع عجلة 
الزدهار يف جمتمعاتهن املحلية وحتفيز البتكار.  وقالت يف ت�صريحات على هام�س 
التي  التمويلية  القيمة  اإن   ”30/50 “فورب�س  الثانية من قمة  ال��دورة  فعاليات 
قدمتها املبادرة بلغت حوايل 1.2 مليار دولر لنحو 50 األف من رائدات الأعمال، 
من خالل م�صاريع �صغرية يتم فيها ابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجها 
جمتمعاتهم، مبا ي�صاعدهم على اإمكانية الو�صول اإىل اأ�صواق جديدة وفر�س اأكر. 
يف  وم�صاعدتهن  الأعمال  لريادة  الن�صاء  تدريب  على  تعمل  املبادرة  اأن   : واأ�صافت 
التمويل،  على  احل�صول  فر�س  زي��ادة  خالل  من  املهارات  وتنمية  ال�صبكات  توجيه 
بالإ�صافة اإىل التدريب والتوجيه مما يتيح لهن املناف�صة ب�صكل اأف�صل حملياً وعاملياً.  
يف  الع��م��ال  ل��رائ��دات  العاملي  الرنامج  ا�صرتاتيجية  تطوير  اإىل  تيليكي،  ولفتت 
البلدان النامية الذي مت تاأ�صي�صه يف عام 2017 مع ال�صركاء، م�صرية اإىل م�صاهمة 
الإمارات وال�صعودية يف دعم الرنامج بالإ�صافة اإىل 12 حكومة مانحة ي�صاهمون 
يف تعزيز ال�صناعات ومتكني امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة التي متلكها الن�صاء.  
اإىل اأن تنفيذ املبادرة  ونوهت اأمني عام مبادرة متويل رائدات الأعمال “وي فاي”، 
املوجودة يف  الأط��راف  التنمية متعددة  ال�صركاء كبنوك  التعاون مع  مت من خالل 
البنك الدويل بالإ�صافة اإىل البنك الإ�صالمي للتنمية وجمموعة البنك الأفريقي 
والبنك  الأم��ري��ك��ي��ة،  ل��ل��دول  التنمية  وب��ن��ك  للتنمية،  الآ���ص��ي��وي  وال��ب��ن��ك  للتنمية 

الأوروبي لالإن�صاء والتعمري، وذلك لدعم الن�صاء يف �صتني دولة حول العامل. 
واأ�صافت: “عقدنا قمة رئي�صية قبل “كوفيد-19” من اأجل الرتكيز على العمل 
الإم���ارات  ل��روؤي��ة  للغاية  والآن نحن متحم�صون  الإم����ارات  م��ع  ب��ه  نقوم  كنا  ال��ذي 
ت��ق��ود ‘COP28‘ ه��ذا ال��ع��ام ون��ري��د رب��ط ذل��ك بالعمل ال���ذي ن��ق��وم ب��ه لو�صع 
م�صرية اإىل التطلع لقيادة الإمارات يف هذه  الن�صاء يف ال�صدارة ب�صاأن تغري املناخ”، 
الق�صية واجلمع بني ق�صايا املناخ وق�صايا التنوع الجتماعي لدفع عجلة التحول 

الأخ�صر. 

واأ�صحاب  وال�����ب�����رتول،  ال���ط���اق���ة 
ال�صعادة الوكالء امل�صاعدين، وعدد 
امل�صوؤولني  ال�صعادة  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
يف  وال�����ص��رك��اء  الخت�صا�س  وذوي 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة الحت����ادي����ة 
القطاع  م���ن  ومم��ث��ل��ني  وامل��ح��ل��ي��ة 

اخلا�س.
واأثنى معايل �صهيل املزروعي على 
امل�صاركة الفعالة يف اجلل�صة، والتي 

ن�صخة م��ن م��وؤمت��ر الأط�����راف يف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

.”COP28“ ب�صاأن تغري املناخ
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ���ص��ع��ادة املهند�س 
اجلل�صة  “تهدف  العلماء:  �صريف 
وامل�صاريع  الأف���ك���ار  مناق�صة  اإىل 
بالقطاع  الرت��ق��اء  وكيفية  املقبلة 
احلكومية،  ال��ت��ط��ل��ع��ات  مل���واك���ب���ة 
واملتغريات املت�صارعة، وم�صتهدفات 

الطاقة  ب��ق��ط��اع  للمعنيني  ت��ت��ي��ح 
التفاعل  الخ���ت�������ص���ا����س  وذوي 
العمل  خطط  ومناق�صة  املبا�صر، 
ت��ع��ت��ر مبثابة  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مل��رح��ل��ة جديدة  خ��ري��ط��ة ط��ري��ق 
امل�صتدامة،  ال�صاملة  التنمية  من 
الوقت  ه���ذا  اأه��م��ي��ت��ه��ا يف  م���وؤك���داً 
ال�صتدامة،  ع����ام  م���ع  ل��ت��زام��ن��ه��ا 
وا�صتعداد الدولة ل�صت�صافة اأكر 

 ،”2031 الإم���ارات  ”نحن  روؤي��ة 
وع����ام ال���ص��ت��دام��ة، واإن���ه���ا مبثابة 
املرتبطة  ج����ه����ودن����ا  م����وا�����ص����ل����ة 
للطاقة  الوطنية  بال�صرتاتيجية 
2050، كما توفر نهجاً تف�صيلياً 
املتمثل يف حتقيق  مل�صارنا الوطني 
احل�����ي�����اد امل����ن����اخ����ي ب����ح����ل����ول ع����ام 
امل���ب���ادرة  دع����م  وك���ذل���ك   ،2050
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

اللجنة التنفيذية ملجل�س الإمارات للم�شتثمرين باخلارج تعقد اجتماعها ال� 30
املبادرات الوطنية الأخرى وتكامل الأدوار مع جميع املوؤ�ص�صات املعنية ذات 

ال�صلة”.
�صمن  امل��درج��ة  املو�صوعات  م��ن  ع��ددا  اجتماعها  خ��الل  اللجنة  وت��ن��اول��ت 
حتققت  التي  املجل�س  وم��ب��ادرات  ن�صاطات  مقدمتها  ويف  الأع��م��ال  ج��دول 
خالل عام 2022، ومت ا�صتعرا�س �صري العمل يف املجل�س، واأهم الإجنازات 
التي حققها والتطورات التي �صهدت اأعماله والنتائج الإيجابية التي حققها 

يف الأعوام ال�صابقة.
كما اأطلعت اللجنة على تقرير مدقق احل�صابات اخلارجي حول الأداء املايل 
وامل�صادقة   2022 دي�صمر  يف  املنتهية  املالية  والبيانات  للمجل�س  القوي 
تنفيذ  تفا�صيل  على  والط���الع   ،2023 لعام  املجل�س  وميزانية  عليها، 
الإدارة  ملجل�س  التو�صيات  ورفع  امل�صتجدات  واآخ��ر  ال�صرتاتيجية،  اخلطة 

املزمع عقده يف يونيو املقبل.

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة التنفيذية ملجل�س الإمارات للم�صتثمرين باخلارج اجتماعها 
ال� 30 برئا�صة �صعادة �صيف حممد خلفان املزروعي، ع�صو جمل�س الإدارة، 
رئي�س اللجنة التنفيذية، يف املقر الرئي�صي للمجل�س مببنى وزارة القت�صاد 

يف اأبوظبي.
بيئة  جمموعة  بان�صمام  املزروعي  �صيف  �صعادة  رحب  الجتماع  بداية  ويف 
نحن   “ وق���ال   .. املجل�س  لع�صوية  ال�صركال  وجمموعة  م�صدر  و�صركة 
فخورون بهذا الدور الكبري الذي ي�صاهم به جمل�س الإمارات للم�صتثمرين 
القت�صادي  والتنويع  النمو  دف��ع  يف  املا�صية  الأع���وام  م��دى  على  ب��اخل��ارج 
للدولة من ناحية ومن ناحية اأخرى توفري كافة اأنواع الدعم للم�صتثمرين 
مع  بالتوازي  املرجوة،  اأهدافهم  لتحقيق  الأع�صاء  وال�صركات  الإماراتيني 

اليوم.. انطالق الدورة التا�شعة ملجل�س اأبوظبي اليابان القت�شادي يف طوكيو
•• طوكيو-وام: 

التا�صعة ملجل�س  الدورة  اأعمال  اليابانية طوكيو  العا�صمة  اليوم يف  تنطلق 
القت�صادي  التعاون  اآف��اق  تعزيز  �صبل  لبحث  القت�صادي  اليابان  اأبوظبي 
من  ع��دد  �صمن  اجل��دي��دة  الفر�س  وا�صتك�صاف  وال�صتثماري  وال��ت��ج��اري 
القطاعات القت�صادية ال�صرتاتيجية ذات الهتمام امل�صرتك وذلك بح�صور 
ما يزيد على 50 من كبار امل�صوؤولني واملديرين التنفيذيني من القطاعني 
للمجل�س  التا�صعة  ال��دورة  اأعمال  ويرتاأ�س  اجلانبني.  من  واخلا�س  العام 
اأبوظبي  القت�صادية-  التنمية  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  جا�صم  اأحمد  معايل 
و�صعادة كوديرا نوبويوري رئي�س مركز التعاون الياباين لل�صرق الأو�صط. 
ويح�صر اأعمال املجل�س يف دورته التا�صعة �صعادة �صاتومي ريوجي نائب وزير 
القت�صاد والتجارة وال�صناعة الياباين و�صعادة �صهاب اأحمد الفهيم �صفري 
الدولة لدى اليابان و�صعادة عبداهلل املزروعي رئي�س غرفة جتارة و�صناعة 
اأبوظبي و�صعادة �صامح القبي�صي املدير العام لل�صوؤون القت�صادية يف دائرة 
اأبوظبي و�صعادة علياء املزروعي، الرئي�س التنفيذي  التنمية القت�صادية- 
مدير  ال�صام�صي  ع��ب��داهلل  واملهند�س  امل�صاريع،  لتطوير  خليفة  ل�صندوق 
احلكوميني  امل�صوؤولني  من  وع��دد  بالإنابة  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  عام 

وممثلي القطاع اخلا�س من اجلانبني.
وتاأتي هذه الدورة ا�صتكماًل لدعم اجلهود املبذولة بني اجلانبني من اأجل 
ال�صابقة  ال��دورات  اأعمال  اتخاذها خالل  التي مت  ال��ق��رارات  تنفيذ  متابعة 
تنفيذ  ومتابعة  واأب��وظ��ب��ي  طوكيو  ب��ني  ب��ال��ت��ن��اوب  ع��ق��دت  ال��ت��ي  للمجل�س 
التو�صيات ال�صادرة عنها اإ�صافة اإىل العمل على رفع م�صتوى التعاون بني 
ن�صاطها  لتو�صيع  اليابانية  ال�صركات  ودع��م  البلدين  يف  الأع��م��ال  قطاعي 
اأبوظبي  ملجل�س  التا�صعة  ال���دورة  اأع��م��ال  وتركز  اأبوظبي.  يف  ال�صتثماري 
اليابان القت�صادي على مباحثات فرق العمل واملجموعات امل�صرتكة لتعزيز 
التعاون يف قطاعات “الطاقة و الطاقة املتجددة والبنية التحتية والإعالم 

التا�صعة ملجل�س  ال��دورة  اأعمال  الب�صرية«. و�صمن  امل��وارد  والتعليم وتنمية 
اأبوظبي  اأبوظبي اليابان القت�صادي -تنظم دائرة التنمية القت�صادية يف 
باإمارة  امل��ت��اح��ة  ال�صتثمار  بفر�س  اليابانية  ال�����ص��رك��ات  لتعريف  منتدى 

اأبوظبي يف قطاعات “ال�صناعة والطاقة والتمويل والعقارات«.
وي�صتعر�س مكتب تنمية ال�صناعة التابع لدائرة التنمية القت�صادية خالل 
املنتدى فر�س ال�صتثمار والتعاون بني اأبوظبي وطوكيو يف قطاع ال�صناعة 
���ص��راك��ات مع  وت�صكيل  م��ب��ادرات  اإط���الق  املكتب على  اإط���ار عمل  وذل���ك يف 
ال�صناعية  اأبوظبي  ا�صرتاتيجية  اأهداف  ت�صهم يف حتقيق  موؤ�ص�صات عاملية 
التي ت�صتهدف م�صاعفة حجم القطاع ال�صناعي يف الإمارة اإىل 172 مليار 
درهم بحلول العام 2031 وتوفري 13600 فر�صة عمل جديدة وزيادة 

حجم ال�صادرات غري النفطية لالإمارة لت�صل اإىل 178.8 مليار درهم.
�صركة برتول  م��ن قبل  ال��ت��ع��اون  م��ن جم���الت  ال��ع��دي��د  ع��ر���س  �صيتم  كما 
“م�صدر”  امل�صتقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�صركة  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي 

ت�صمل جمالت الطاقة والبرتوكيماويات والطاقة املتجددة.
وخ����الل احل����دث ���ص��ي��ق��دم م��ك��ت��ب اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار وم��ك��ت��ب اأبوظبي 
ال�صركات  وم�صاعدة  البتكار  لت�صجيع  وحوافزهما  براجمهما  للمقيمني 
على ال�صتفادة منها كما �صيقدمان برامج تهدف اإىل جذب املواهب وتعزيز 

مكانة اأبوظبي كوجهة اإقامة دولية.
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  و�صوق  العاملي  اأبوظبي  �صوق  ممثلو  وي�صتعر�س 
اأبوظبي لالكتتاب التحديثات اجلديدة لالأ�صواق املالية ومكانة  و�صندوق 
اأبوظبي كعا�صمة جلذب روؤو�س الأموال. ويج�صد جمل�س اأبوظبي اليابان 
القت�صادي عمق العالقات ال�صرتاتيجية بني دولة الإمارات واليابان التي 
تزداد قوة ور�صوخا بف�صل التقارب الكبري وال�صراكة بني البلدين وال�صعبني 
يف  اأ�صهم  وال��ذي  ال�صديقني  البلدين  قيادتي  ورعاية  بدعم  حتظى  والتي 
من  العديد  يف  امل�صرتك  التعاون  وتعزيز  �صلبة  اقت�صادية  قاعدة  تاأ�صي�س 

القطاعات واملجالت القائمة على البتكار والتكنولوجيا واملعرفة.
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املال والأعمال
جمارك دبي ُتطلع نظريتها باأبوظبي على الت�شهيالت املقدمة ل�شركات ال�شحن ال�شريع

اأه���������داف وخم�����رج�����ات ال���رن���ام���ج. 
ال�صناعة  وزارة  ت���ع���م���ل  و�����ص����وف 
ووزارة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املوارد الب�صرية والتوطني، وجمل�س 
على  الإم��ارات��ي��ة  ال���ك���وادر  تناف�صية 
اإطالق حملة وطنية وا�صعة النطاق 
ال�صناعية  ب��ال��وظ��ائ��ف  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
الوطنية واأهميتها للكوادر الوطنية، 
بالتن�صيق  الأط�����راف  ه���ذه  وت��ت��وىل 
املتعلقة  فيما بينها تنفيذ الأه��داف 
وزارة  وقيام  “م�صنعني”،  برنامج 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املعلومات  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت��ه��ي��ئ��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��وط��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
والتوطني  ال��ب�����ص��ري��ة  امل����وارد  وزارة 
وربطها مع �صهادة برنامج “القيمة 

الوطنية امل�صافة«.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 
“م�صنعني”  ب���رن���ام���ج  امل���ت���ق���دم���ة، 
ومتكينها  الوطنية  الكوادر  لتاأهيل 
من �صغل وظائف يف قطاع ال�صناعة 
وهو  امل���ت���ق���دم���ة،  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ب���رن���ام���ج ت���دري���ب���ي ل���رف���ع م���ه���ارات 
و�صولهم  وتعزيز  الوطنية  ال��ك��وادر 
واملتخ�ص�صة  الفنية  الوظائف  اإىل 
ال�����ص��ن��اع��ي م���ن خالل  ال���ق���ط���اع  يف 
املتطلبات  م��ع  م��ه��ارات��ه��م  م��وائ��م��ة 
بح�صور  وذل����ك  للم�صانع  امل��ه��ن��ي��ة 
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا 
�صارة بنت يو�صف  املتقدمة، ومعايل 
الأم��ريي وزي��رة دولة للتعليم العام 

والتكنولوجيا املتقدمة.
وزارة  ت���وق���ي���ع  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
امل�����وارد  وزارة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
وجمل�س  وال����ت����وط����ني،  ال���ب�������ص���ري���ة 
والتي  الإماراتية،  الكوادر  تناف�صية 
اجلهات  ت��ع��اون  خ��الل��ه��ا  م��ن  �صيتم 
خ���ل���ق وظائف  اأج������ل  م����ن  ال����ث����الث 
ل��ل��م��واط��ن��ني حت����ت مظلة  ن���وع���ي���ة 
برنامج “القيمة الوطنية امل�صافة”، 
ومتابعة  تنفيذ  جم��ال  يف  والتعاون 
والت�صريعات  الأه���������داف  ت��ط��ب��ي��ق 

والرامج اخلا�صة.
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ���ص��ع��ادة عمر 
ال�صناعة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ص��وي��دي 
امل���ت���ق���دم���ة، ومن  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

والتوطني،  الب�صرية  امل����وارد  وزارة 
الوكيل  ن��ا���ص��ر،  اآل  اأح���م���د  ���ص��ع��ادة 
الب�صرية  امل�����وارد  لتنمية  امل�����ص��اع��د 
تناف�صية  جم��ل�����س  وم���ن  ال��وط��ن��ي��ة، 
ال���ك���وادر الإم���ارات���ي���ة، ���ص��ع��ادة غنام 
امل��زروع��ي، اأم��ني ع��ام املجل�س. وقال 
وزارة  وكيل  ال�صويدي  عمر  �صعادة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
خالل  م��ن  ت�صعى  ال������وزارة  اإن   “  :
لل�صناعة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
لدعم  امل���ت���ق���دم���ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
كافة  م����ع  وال����ت����ع����اون  ال�������ص���راك���ات 
ويف  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 
ال�صتفادة  وتعزيز  اخلا�س  القطاع 
من املمكنات واحلوافز التي يقدمها 
برنامج “القيمة الوطنية امل�صافة”، 
وتناف�صية  من��و  دع���م  م�صتوى  ع��ل��ى 
املزيد  وخ��ل��ق  الوطنية،  ال�صناعات 
للمواطنني  النوعية  الوظائف  من 
مظلة  حت����ت  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  يف 
ي�صهد  اأن  نتوقع  وال��ذي  الرنامج، 
منواً على م�صتوى الوظائف الفنية 
برنامج  خ�����الل  م����ن  ل��ل��م��واط��ن��ني 
م�صنعني، الذي يعد اإحدى مبادرات 

برنامج القيمة الوطنية امل�صافة«.
وزارة  “ اأن   : ال�����ص��وي��دي  واأ����ص���اف 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
اأط����ل����ق����ت ال����ع����دي����د م����ن امل�����ب�����ادرات 
والتناف�صية  ل���ل���ن���م���و  ال����داع����م����ة 
“ ا�صنع  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، م��ث��ل م���ب���ادرة 
القيمة   “ وب��رن��ام��ج  الإمارات”  يف 
وب���رن���ام���ج  امل�صافة”  ال���وط���ن���ي���ة 
وجميعها  التكنولوجي”،  التحول 

والتكنولوجية  ال�صناعية  للوظائف 
يف  العاملة  وامل�صانع  ال�صركات  م��ع 
ه����ذا امل���ج���ال، مب���ا ي�����ص��اع��د يف ربط 
�صهادة  م����ع  ال���ت���وط���ني  م��ت��ط��ل��ب��ات 

القيمة الوطنية امل�صافة.
وق����ال امل����زروع����ي “ اإن���ن���ا ن��وج��ه كل 
اجلهود من اأج��ل دع��م اأه���داف هذه 
امل����ذك����رة، ان���ط���الق���اً م���ن م���ب���ادرات 
ي�صهم  مم����ا  امل���ت���م���ي���زة،  “ناف�س” 
ب������ال�������ص������رتاك م������ع ال�����ع�����دي�����د من 
بينها  التي من  و  الوطنية  املبادرات 
امل�صافة  الوطنية  القيمة  ب��رن��ام��ج 
القطاع  الوطنية يف  الكوادر  يف دعم 
التعاون بني كافة  اأن  ، كما  اخلا�س 
موؤ�صراً  يعتر  احلكومية  اجل��ه��ات 
اإي���ج���اب���ي���اً وف����ع����اًل ل���دع���م م���ب���ادرات 
ال��وط��ن��ي��ة وتطوير  ال���ك���وادر  مت��ك��ني 
قطاع  يف  وامل�������ه�������ارات  ال�����ك�����ف�����اءات 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
من  يعتر  ال�صناعة  قطاع  اأن  علما 
ال�صرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  ���ص��م��ن 
خلق  يف  ت�صهم  اأن  املتوقع  من  التي 
لكوادرنا  وت��دري��ب  ت��وظ��ي��ف  ف��ر���س 
الإماراتية لي�صاركوا كاإ�صافة نوعية 
هذا  يف  النمو  و  التو�صع  خطط  يف 

القطاع ».
وقال �صعادة اأحمد اآل نا�صر، الوكيل 
الب�صرية  امل�����وارد  لتنمية  امل�����ص��اع��د 
الب�صرية  امل���وارد  وزارة  يف  الوطنية 
والتوطني : “ اإن قطاعات ال�صناعات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�����ص��ت��دام��ة حتظى 
�صيا�صة  اإط�����ار  يف  خ��ا���ص��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
القطاعات  م���ن  ك��ون��ه��ا  ال���ت���وط���ني، 

وممكنات  م�����زاي�����ا  ت���ع���زي���ز  ت����دع����م 
فر�صاً  يوفر  ال�صناعي، مبا  القطاع 
والدوليني  املحليني  للم�صتثمرين 
الكوادر  ومت��ك��ني  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  يف 
ال����وط����ن����ي����ة وت����ط����وي����ر ال����ك����ف����اءات 

واملهارات«.
التي  ال��ف��ر���س اجل���دي���دة  اإىل  ون���وه 
�صتحققها مذكرة التفاهم مع وزارة 
املوارد الب�صرية والتوطني، وجمل�س 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال�����ك�����وادر الإم����ارات����ي����ة، 
“القيمة  ب��رن��ام��ج  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل�صافة”  ال��وط��ن��ي��ة 
الإماراتية  للكفاءات  وظ��ائ��ف  خلق 
اأن  يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، م��و���ص��ح��اً 
على  �صيعمل  “م�صنعني”  برنامج 
ت����دري����ب ورف������ع م�����ه�����ارات ال����ك����وادر 
الفنية  الوظائف  الوطنية ومنحهم 
ال�صناعي  القطاع  يف  واملتخ�ص�صة 
من خالل موائمة املتطلبات املهنية 
التدريبية  وال����رام����ج  ل��ل��م�����ص��ان��ع، 
امل�صممة من اأبرز املراكز التدريبية 
التزام  عك�س  �صيتم  كما  ال��دول��ة،  يف 
�صهادة  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ة  ال�����ص��رك��ات 
القيمة الوطنية امل�صافة مبتطلبات 

التوطني«.
واأكد �صعادة غنام املزروعي اأمني عام 
الإماراتية  الكوادر  جمل�س تناف�صية 
ال�صناعة  وزارة  بني  التعاون  اأهمية 
ووزارة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املوارد الب�صرية والتوطني وجمل�س 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال����ك����وادر الإم����ارات����ي����ة يف 
“م�صنعني”  ب����رن����ام����ج  اإط����������الق 
الوطنية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل  لتدريب 

القطاع  م�����ص��اه��م��ة  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 
التوطني،  يف  ال�����ص��ن��اع��ي  اخل���ا����س 
الوظائف  م����ن  م����زي����دا  وت����وف����ريه 
امل���ه���اري���ة ال��ع��ل��ي��ا ال���ت���ي ت��ع��م��ل فيها 
امل�صجلة  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر  معظم 
الب�صرية  امل������وارد  وزارة  ق���وائ���م  يف 
وال���ت���وط���ني، وه����و م���ا ي��ت��م��ا���ص��ى مع 
منو  بتحقيق  التوطني  م�صتهدفات 
املهارية  ال��وظ��ائ��ف  يف  �صنوياً   2%
لت�صل اإىل معدل منو 10% بحلول 
اإيجاباً  �صينعك�س  ما   ،2026 العام 
والقطاع  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى 
على  باملقابل  الذي يح�صل  اخلا�س 
ح��واف��ز غ��ري م�صبوقة وال��ت��ي حتقق 
اإجنازات نوعية يف توظيف وتدريب 

املواطنني وفقا للم�صتهدفات.
وت�����ص��م��ل جم����الت ال��ت��ع��اون اإط���الق 

برنامج “م�صنعني” لتاأهيل الكوادر 
ال�صناعية  ل���ل���وظ���ائ���ف  ال���وط���ن���ي���ة 
برنامج  وت��ط��وي��ر  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
بالتعاون  ل���ل���م���واط���ن���ني  ت���دري���ب���ي 
والقطاع  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل��ع��اه��د  م���ع 
التفاهم  مل��ذك��رة  ووف��ق��اً  ال�صناعي. 
ال�صناعة  وزارة  م�صاهمة  �صتكون 
خالل  م��ن  املتقدمة  والتكنولوجيا 
للعمل  لديها  امل�صجلة  امل�صانع  ربط 
والتعاون يف هذا الرنامج كما �صيتم 
بالتوطني  خم��ت�����ص��ة  جل��ن��ة  اإن�������ص���اء 
حتت مظلة برنامج القيمة الوطنية 
ال�صناعة  وزارة  ب��رئ��ا���ص��ة  امل�����ص��اف��ة 
وع�صوية  املتقدمة  والتكنولوجيا 
الب�صرية  امل��������وارد  وزارة  م����ن  ك����ل 
تناف�صية  وجم���ل�������س  وال����ت����وط����ني 
حتقيق  ل�صمان  الإماراتية  ال��ك��وادر 

احليوية ذات الأولوية والقادرة على 
ال�صابة  الإماراتية  كوادرنا  ا�صتيعاب 
مالمح  ر�صم  يف  بامل�صاهمة  الراغبة 
حيث   ،2071 الإم���������ارات  م��ئ��وي��ة 
جهودها  الإم����ارات  حكومة  توا�صل 
وذات  املبتكرة  القطاعات  لت�صجيع 
واأمناط  ال��ع��ال��ي��ة،  امل�صافة  القيمة 
ودعم  وامل�صتدامة،  اجلديدة  الإنتاج 
ال�صابة  الوطنية  كفاءاتنا  ومتكني 
وامل�صاهمة  امل��ب��ادرة  زم���ام  لم��ت��الك 
“ اأن  ب��ف��ع��ال��ي��ة«. واأ�����ص����اف :  ف��ي��ه��ا 
ت�صريع  يف  ت�صهم  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
خطى التوطني وخلق فر�س توظيف 
يف القطاع اخلا�س يف املجالت التي 
املزيد  بيد  والأخ���ذ  امل�صتقبل  تر�صم 
م���ن ���ص��ب��اب��ن��ا ل��الل��ت��ح��اق يف ري����ادة 

الأعمال ال�صناعية ».

اإطالق برنامج م�شنعني لتاأهيل الكوادر الوطنية ومتكينها من �شغل وظائف يف قطاع ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة

الت�صهيل واللتزام«. وتاأتي الزيارة يف اإطار تعزيز العالقات الثنائية 
بني الطرفني، وحتقيقاً لأهداف خطة جمارك دبي ال�صرتاتيجية 
لنقل املعرفة، وتبادل اخلرات، وم�صاركتها مع املوؤ�ص�صات الأخرى 

مبا يخدم ال�صالح العام.
التنظيمي  الهيكل  العمالء  اإ�صعاد  اإدارة  عر�صت  ال��زي��ارة  وخ��الل 
باملجل�س  العمالء اخلا�صة  التح�صينية ل�صعادة  ل��الإدارة، واملبادرات 
املحفزات  ع��ن  تف�صيلي  ���ص��رح  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  التنفيذي، 
مت  كما   ، العمالء  لدعم  دب��ي  ج��م��ارك  تقدمها  التي  القت�صادية 
يتم  خاللها  من  والتي  ال�صت�صاري  املجل�س  مبادرة  عن   احلديث 
ال�صتماع اإىل مقرتحات ومتطلبات العمالء،  والعمل على تنفيذها 
،وم�صاركة  الأعمال  اجن��از  و�صهولة  تناف�صية  لتحقيق  وتطويرها 

العمالء يف ا�صت�صراف م�صتقبل العمل اجلمركي وتطوير اخلدمات 
مل�صتقبل  م�����ص��رتك��ة  امل��ق��دم��ة، م��ن خ���الل و���ص��ع روؤى  اجل��م��رك��ي��ة 
للمتعاملني  اجلمركية  الإج��راءات  كافة  ت�صهيل  وكيفية  الأعمال، 
، و ما ي�صب ذلك الرتويج لدبي كمحور  ال�صحن  ل�صيما �صركات 

رائد يف التجارة العاملية.
جلمارك  املتعاملني  �صعادة  لنتيجة  ع��ر���س  ال��زي��ارة  �صمنت  كما   
�صعادة  الدائرة جهودها يف تعزيز  اإذ عززت  ال�صابقة،  دبي لالأعوام 
املتعاملني، من خالل ا�صتدامتها يف تقدمي مبادرات تهتم بالعمالء 
منها احلفل ال�صهري لتكرمي العمالء املتميزين، والتي تعد فر�صة 
منوذجية للقاء معهم وتوطيد التوا�صل امل�صتدام كونهم �صركاء يف 

م�صرية النجاح والتميز للدائرة.

•• دبي – الفجر: 

يف اإطار تعزيز التعاون ال�صرتاتيجي مع كافة اجلهات احلكومية، 
وف��داً من  العمالء،  اإ�صعاد  اإدارة    ا�صتقبلت جمارك دبي ممثلة يف 
ج��م��ارك اأب���و ظ��ب��ي ل��الط��الع ع��ل��ى اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات والتجارب 
ا�صتقبل  حيث  ال�صريع،  ال�صحن  ل�صركات  املقدمة  والت�صهيالت 
العمالء  خ��دم��ة  اإدارة  اأول  م��دي��ر  اإب��راه��ي��م  يون�س  ال��زائ��ر  ال��وف��د 
“�صفيه  اأب��و ظبي، كال من  بجمارك دب��ي، فيما �صم وفد جمارك 
مبارك بن زوبع رئي�س ق�صم اإدارة البيانات، عمار يو�صف احلمادي 
ق�صم  رئي�س  ثالث  بن  حممد  خلود  املتعاملني،  اإ�صعاد  ق�صم  رئي�س 
رئي�صي  مراقب  احلمادي  اأحمد  وحممد  اجلمركية،  الرتاخي�س 

تقديرً� جلهودهم ومتيزهم مبا حققوه خالل �لعام 2022

غرفة ال�شارقة حتتفي باإجنازات موظفيها واملوؤ�ش�شات التابعة لها وتثمن دورهم يف تعزيز اخلدمات املقدمة ملجتمع الأعمال 

بالتعاون مع جمموعة �جلر�فات �لبحرية �لوطنية

ر�شملة اأ�شهم الإمارات تناهز 3.5 تريليون درهم مع اإدراج اأدنوك للغاز اليومغرفة اأبوظبي تنظم فعالية لتعزيز فر�س الأعمال للموردين متا�شيًا مع اأهداف ا�شرتاتيجيتها اجلديدة
املتخ�ص�صة لدعم التوا�صل والتعاون يف جميع القطاعات القت�صادية. كما تلتزم 
الغرفة بالرتويج للفر�س ال�صتثمارية املحلية من خالل التوفيق بني ال�صركات 
املحلية وال�صركاء املعنيني، ودعم ال�صركات يف الو�صول اإىل املوزعني اأو املوردين 
املحليني املعنيني. وبهذا ال�صدد، قال �صعادة حممد هالل املهريي، 
ننمو(  )معاً  فعالية  لتنظيم  “نتطلع  اأبوظبي:  غرفة  ع��ام  مدير 
لتعزيز فر�س الأعمال للموردين وحتقيق نتائج اإيجابية ملمو�صة 
على  الرتكيز  ا�صرتاتيجيتنا اجلديدة. ومن خالل  فاعلية  تعك�س 
اأع�صائها من  لتمكني  ال��غ��رف��ة  ت��ه��دف  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء 
اإ�صهاماتهم يف دفع  املتاحة وزي��ادة  التجارية  الفر�س  اإىل  الو�صول 
عجلة منو القت�صاد املحلي. والأهم من ذلك، حتر�س الغرفة على 
والعمل  للم�صاركة  اأبوظبي  يف  املقيمني  للموردين  الفر�س  توفري 
جمموعة  تعمل  ال��ت��ي  ال��ك��رى  امل�صتقبلية  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ع���دد  يف 
دولة  وخ���ارج  داخ���ل  تنفيذها  على  الوطنية  البحرية  اجل��راف��ات 
الإمارات، وبالتايل متكينهم من النطالق باأعمالهم اإىل اآفاق جديدة وامل�صاهمة 

يف دفع عجلة النمو القت�صادي للدولة«.

الطرح  �صعر  حتديد  مت  حيث  بنجاح،  العام  والكتتاب  ال�صعري  البناء  عملية 
النهائي لالأ�صهم عند 2.37 درهم لل�صهم الواحد.

وكان النطاق ال�صعري لالكتتاب العام قد مت حتديده �صابقا بني 2.25 و2.43 
م�صتويات  اأعلى  �صمن  الطرح  ت�صعري  مت  اأن��ه  يعني  مما  الواحد،  لل�صهم  دره��م 
الإقبال  بعد  وذل��ك  بالطرح،  يتعّلق  فيما  �صابقاً  عنه  املعلن  الطرح  �صعر  نطاق 
والطلب الكبريين من امل�صتثمرين املحليني والدوليني، وبناًء على �صعر الطرح 
مليار   9.1( دولر  مليار   2.5 ح���وايل  ال��ط��رح  حجم  اإج��م��ايل  يبلغ  النهائي، 
على  ع��ام  ط��رح  اأك��ر  للغاز”  “اأدنوك  ل�صركة  العام  الكتتاب  و�صيكون  دره��م(. 
الإط��الق يف  اإدراج على  واأك��ر   ،2023 العام  الآن خالل  العامل حتى  م�صتوى 
�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية متجاوزاً الكتتاب العام ل�صركة اأخرى من �صركات 
جمموعة اأدن��وك، وهي �صركة “بروج” بي األ �صي، والتي مت اإدراجها بنجاح يف 
و�صهد الكتتاب على “اأدنوك للغاز” طلباً  �صوق اأبوظبي يف 3 يونيو 2022. 
قيا�صياً م�صجال اأعلى طلب اجمايل على الطالق لكتتاب عام يف منطقة ال�صرق 
من  ال�صعري  البناء  عملية  حققت  حيث  الآن،  حتى  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط 
124 مليار دولر  اإجمالية جت��اوزت  الكتتاب قيمة  اأوام��ر  اإن�صاء �صجل  خالل 

اأمريكي )مما يعادل اأكر من 450 مليار درهم(.

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�صناعة  جت��ارة  غرفة  تنظم  التجارية،  العالقات  بناء  يف  دوره��ا  من  انطالقاً 
الوطنية،  البحرية  اجل��راف��ات  جمموعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي، 
اإمارة  يف  للموردين  الأع��م��ال  فر�س  لتعزيز  ننمو”  “معاً  فعالية 
اأبوظبي للم�صاركة يف امل�صاريع امل�صتقبلية الكرى التابعة للمجموعة 
داخل وخارج الدولة، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 16 مار�س يف مقر 
ا�صرتاتيجية  اأه���داف  مع  متا�صياً  الفعالية  تنظيم  وي��اأت��ي  الغرفة. 
غرفة اأبوظبي اجلديدة التي اأطلقتها يف �صهر فراير املا�صي والتي 
تركز على تعزيز مكانتها باعتبارها �صوت القطاع اخلا�س، ومتكني 
اإمارة  التناف�صية، جلعل  وتعزيز قدرته  الإم��ارة  القطاع اخلا�س يف 
اأبوظبي اخليار الأول يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا من 
وانطالقاً من دورها  حيث ممار�صة الأعمال بحلول العام 2025. 

املعنية  اأبوظبي مع خمتلف اجلهات  �صتعمل غرفة  التجارية،  العالقات  بناء  يف 
الفعاليات  ا�صت�صافة  التي توفرها بيئة الأعمال من خالل  ل�صتك�صاف الفر�س 

•• اأبوظبي -وام: 

يناهز راأ�س املال ال�صوقي لأ�صواق الأ�صهم املحلية حاجز 3.5 تريليون درهم مع 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية، مبا  اليوم يف �صوق  “اأدنوك للغاز”  اأ�صهم �صركة  اإدراج 
يتما�صى مع خطط الأ�صواق مل�صاعفة قيمتها ال�صوقية اإىل حدود 6 تريليونات 
فقد  “وام”،  الإم��ارات  اأنباء  لوكالة  ر�صد  ووفق  املقبلة.  ال�صنوات  درهم خالل 
و�صل راأ�س املال ال�صوقي لالأ�صهم املحلية اإىل 3.291 تريليون درهم يف نهاية 
بداية  يف  دره��م  تريليون   3.473 اإىل  ي�صل  اأن  على  املا�صية  اجلمعة  جل�صة 
تعامالت الغد مع اإدراج �صركة “اأدنوك للغاز” البالغ قيمتها ال�صوقية )يف وقت 
قبول الإدراج( حوايل 182 مليار درهم )50 مليار دولر(. و�صرتتفع القيمة 
ال�صوقية ل�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية مع اإدراج “اأدنوك للغاز” من 2.702 
2.884 مليار درهم  اإىل  املا�صية و�صول  مليار درهم يف نهاية جل�صة اجلمعة 
مقرتباً بذلك من حاجز الثالثة تريليونات درهم وذلك للمرة الأويل يف تاريخه 
مع ا�صتقطاب الأ�صواق للمزيد من الطروحات الأولية يف خطوة ت�صتهدف تعزيز 
مكانتها على ال�صعيد الإقليمي والعاملي، وم�صاعفة قيمتها ال�صوقية. و�صتدرج 
اأ�صهم “اأدنوك للغاز” يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية غدا وذلك بعد ا�صتكمال 

•• ال�صارقة-الفجر:

التي  واإجن��ازات��ه��م  جلهودهم  تقديرا 
حققوها خالل العام 2022، احتفت 
غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة يف 
حفلها ال�صنوي مبوظفيها املتميزين، 
اإك�صبو  م���رك���ز  م��وظ��ف��ي  ج���ان���ب  اإىل 
للتحكيم  ال�صارقة  وم��رك��ز  ال�صارقة، 
ال���ت���ج���اري ال������دويل، وذل�����ك يف اإط����ار 
بيئة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
العمل وحتفيز العاملني على تطوير 
مهاراتهم الوظيفية وت�صجيعهم على 
الإب��داع والعطاء والتميز، ف�صال عن 
الداعمني  ���ص��رك��ائ��ه��ا  ج��ه��ود  ت��ث��م��ني 
العام  خ���الل  وم��ب��ادرات��ه��ا  مل�صاريعها 

املا�صي.
و���ص��ه��د احل��ف��ل ال����ذي اأق���ي���م يف مقر 
فخورا”،  “كن  ���ص��ع��ار  حت��ت  ال��غ��رف��ة 
�صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�س رئي�س 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س 

 40 من  اأك��ر  وتنظيم  ا�صت�صافة  يف 
م��ع��ر���ص��ا م��ت��ن��وع��ا، وا���ص��ت��ق��ط��اب اأكر 
األ���ف زائ���ر يف  م��ن 2 م��ل��ي��ون و500 
���ص��ي��اف��ة امل��رك��ز ���ص��ن��وي��ا، اإمن����ا يج�صد 
لهذا  ال�صرتاتيجية  التوجهات  جناح 
ال�����ص��رح ال��ك��ب��ري ال���ذي غ���دى بف�صل 
القيادة  م����ن  ال�����الحم�����دود  ال����دع����م 
وجهود  ال�����ص��ارق��ة،  وغ��رف��ة  احلكيمة 
كوادره املتميزة وفريق عمله املخل�س 
وجهة عاملية وم�صاهما فاعال يف تعزيز 
وقيمة  ب���الإم���ارة،  ال�صتثماري  امل��ن��اخ 
والرتقاء  الأع���م���ال  ل��ب��ي��ئ��ة  م�����ص��اف��ة 
امل��ت��وا���ص��ل مب��ك��ان��ة ال�����ص��ارق��ة ودوره���ا 
القت�صادية  اخل��ارط��ة  على  املتنامي 
اأن  اإىل  م�صريا  وال��ع��امل��ي��ة،  الإقليمية 
ه���ذا ال��ت��ك��رمي ي��اأت��ي ا���ص��ت��م��رارا لنهج 
العام  الأداء  م�صتوى  رف��ع  يف  الغرفة 
حتفز  عمل  بيئة  وتطوير  ملوظفيها، 
الكفاءات  على الإبداع والتميز وتعزز 

والطاقات الإيجابية.

ومتثلت  وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
هذه الإجنازات النوعية وال�صتثنائية 
ال�صارقة”  “غرفة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
النمو  2022 يف حجم  ال��ع��ام  خ��الل 
املن�صوية  ال��ع�����ص��وي��ات  ب��ع��دد  امل��ح��ق��ق 
 6.2% م�����ص��ج��ل��ة  م��ظ��ل��ت��ه��ا  حت�����ت 
 65027 ب  املا�صي  العام  عن  زي��ادة 
ع�صوية جديدة وجمددة ونحو 2% 
ارتفاعا يف اإجمايل عدد �صهادات املن�صاأ 
 72865 اإىل  و�صلت  حيث  ال�صادرة 
�صهادة، وغريها الكثري من الإجنازات 
اأن ك���ل م���ا حتقق  ال���ري���ادي���ة، م���وؤك���دا 
يعود الف�صل فيه اإىل اجلهود الرائدة 
بروح  بعملهم  ال��غ��رف��ة،  عمل  لفريق 

خدماتها  تقدمي  يف  وا�صرتاتيجياتها 
ين�صجم  مب���ا  لأع�����ص��ائ��ه��ا،  امل��ت��م��ي��زة 
ال�صمو  �صاحب  وروؤى  توجيهات  م��ع 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�صارقة.
واأ�صار العوي�س، اإىل اأن ما حققته غرفة 
ال�����ص��ارق��ة م��ن اإجن�����ازات خ���الل العام 
املا�صي ي�صار اإليها بالبنان، يف موا�صلة 
اأهدافها  يف  الريادي وحتقيق  دوره��ا 
تهيئة اأف�صل بيئة ا�صتثمارية وحماية 
وتعزيز  الأع�����م�����ال،  رج�����ال  م�����ص��ال��ح 
خريطة  على  ال�صارقة  اإم����ارة  مكانة 
الأعمال العاملية والرتقاء باإمكاناتها 

م����ن اأج�������ل ت���ع���زي���ز ���ص��م��ع��ة ال����دول����ة 
ال�صارقة،  اإم�����ارة  وم��ك��ان��ة  وري���ادت���ه���ا 
دوما  الغرفة حري�صة  اأن  اإىل  م�صريا 
الب�صري  ب��ال��ع��ن�����ص��ر  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى 
يف  الأ�صا�صية  الركيزة  كونه  وحتفيزه 
حتقيق التنمية والتطور على خمتلف 
الأ���ص��ع��دة، وال��و���ص��ول اإىل الأه����داف 
املرجوة، ف�صال عن حت�صني وتطوير 
الوظيفي  ال��ولء  وتعزيز  العمل  بيئة 
مبا يحقق ويواكب تطلعات اأع�صائها 

ومنت�صبيها.
اأن  امل��دف��ع،  �صعادة �صيف  اأك��د  وب���دوره 
من  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  حققه  ما 
متثلت  املا�صي  العام  خ��الل  اإجن���ازات 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى م���ع���دلت ال��ن��م��و يف 
الق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي والإ���ص��ه��ام يف بناء 
ال�صارقة  تطلعات  ومواكبة  املجتمع، 

يف م�صريتها التنموية.
�صلطان  اهلل  ع���ب���د  �����ص����ع����ادة  وع������ر 
العوي�س، خالل كلمة األقاها عن فخر 
واعتزازها مبوظفيها  ال�صارقة  غرفة 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع��ل��ى ما 
الأعمال  لتنفيذ  جهود  من  يبذلونه 
امل��وك��ل��ة ل��ه��م وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الغرفة 
القت�صادية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأو����ص���اط  يف 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وحر�صهم  داخ���ل 
الدائم على الرتقاء بالأداء، واإي�صال 
واأهدافها  روؤي��ت��ه��ا  وحتقيق  ر�صالتها 

الفريق الواحد، وترجمة روؤية الغرفة 
ن�صب  والإب����داع  التميز  و�صعت  التي 
التطلعات  حتقيق  اأج���ل  م��ن  عينيها 

والغايات العليا للقيادة احلكيمة.
اأحمد  حممد  �صعادة  هناأ  جانبه  م��ن 
الغرفة  م��وظ��ف��ي  ال���ع���و����ص���ي،  اأم�����ني 
اإجن���ازات  م��ن  حققوه  مب��ا  املتميزين 
ميدان  اأن  موؤكدا  وا�صتثنائية،  نوعية 
الوطني  الق��ت�����ص��اد  وخ���دم���ة  ال��ع��م��ل 
وجمتمع الأعمال يف ال�صارقة، ل يزال 
يتطلب من كوادر الغرفة يف خمتلف 
م�صتوياتهم القيادية والوظيفية بذل 
املزيد من اجلهود، وموا�صلة الرتقاء 
والبتكار،  والإب���داع  التميز  مب�صتوى 

الرحمن  ال�صارقة، و�صعادة وليد عبد 
لرئي�س  ال����ث����اين  ال���ن���ائ���ب  ب���وخ���اط���ر 
غرفة ال�صارقة، واأع�صاء جمل�س اإدارة 
اأمني  اأحمد  حممد  و�صعادة  الغرفة، 
ال�صارقة،  غرفة  ع��ام  مدير  العو�صي 
الرئي�س  املدفع  حممد  �صيف  و�صعادة 
التنفيذي ملركز اإك�صبو ال�صارقة، وعدد 

من امل�صوؤولني وموظفي الغرفة.
وا���ص��ت��ع��ر���س احل��ف��ل امل��ن��ج��زات التي 
واملوؤ�ص�صات  ال�صارقة  غرفة  حققتها 
املحوري  ال����دور  بف�صل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
والهام الذي تلعبه كوادرها يف خدمة 
جمتمع الأعمال، وخلق بيئة تناف�صية 
ت�صهم يف جذب مزيد من امل�صتثمرين 
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الفجر الريا�ضي

�صان جرمان من  باري�س  الفرن�صية كيليان مبابي فريقه  القدم  اأنقذ جنم كرة 
2-1 يف الدقيقة  خيبة جديدة عندما �صجل له هدف الفوز يف مرمى بري�صت 

الخرية يف املرحلة ال�صابعة والع�صرين من الدوري املحلي.
وحمل مبابي �صارة القائد يف غياب املدافعني الرازيلي ماركينيو�س وبري�صنل 
اأ�صرف  املغربي  ال��دويل  امل��داف��ع  اأي�صا  اأب��ع��دت  التي  ال�صابة  ب�صبب  كيمبيمبي 

حكيمي عن مباراة اليوم.
ودخل �صان جرمان املباراة وهو يجر وراءه خيبة امل اخل��روج من ال��دور ثمن 
النهائي من دوري ابطال اوروبا على يد بايرن ميونيخ الذي تغلب عليه ذهابا 

-1�صفر وايابا -2�صفر.
والفوز هو احلادي ع�صر تواليا ل�صان جرمان على بري�صت، اما اخر مرة اهدر فيها 
2-2وكانت  تعادل  عندما   2011-2010 مو�صم  فكانت  مواجهته  يف  نقاطا 
روي�س  فابيان  ال�صباين  م��رر  عندما  جرمان  ل�صان  امل��ب��اراة  يف  الوىل  الفر�صة 
الكرة داخل املنطقة اخطاأها الرجتيني ليونيل مي�صي قبل ان ي�صددها ال�صباين 
بري�صت  لكن حار�س  العليا  الزاوية  اىل  وك��ان يف طريقها  قوية  �صولر  كارلو�س 

ماركو بيزو ابعدها براعة )11(.
لكن بيزو ارتكب خطاأ عندما اخطاأ يف التعامل مع كرة قوية �صددها مبابي من 
30 مرتا فتيهاأت امام �صولر الذي تابعها يف �صقف ال�صباك )36( م�صجال هدفه 

الثالث منذ انتقاله من فالن�صيا مطلع املو�صم احلايل.
ومل ينعم فريق العا�صمة بتقدمه طويال لأن بري�صت رد بهدف التعادل بوا�صطة 
دوناروما  الي��ط��ايل جانلويجي  احل��ار���س  �صباك  �صدد يف  ال��ذي  ه��ون��ورا  فرانك 
)43(. والهدف هو اخلام�س لهونورا هذا املو�صم، فبات ثاين اف�صل هداف يف 

الفريق وراء جريميي لو دوارون )6 اهداف(.
والهدف هو الرابع ع�صر الذي يدخل مرمى �صان جرمان يف اخر 8 مباريات يف 

خمتلف امل�صابقات.
وتوقفت املباراة ب�صع دقائق بعد القاء جمهور بري�صت مفرقعات نارية ما ت�صبب 

بدخان كثيف حجب الروؤية.
اخل�صبات  خ���ارج  ���ص��دد  عندما  �صهلة  فر�صة  مبابي  اه���در  ال��ث��اين،  ال�صوط  ويف 

مي�صي  لت�صديدة  ب��ي��زو  ت�����ص��دى  ث��م   ،)62( ج��ي��دة  و�صعية  م��ن  ال��ث��الث 
اللولبية بي�صراه )65(.

بحار�س  انفرادا  مندي�س  نونو  الرتغايل  الي�صر  الظهري  واه��در 
بري�صت الذي ت�صدى ملحاولته )78(.

ك�صر مبابي م�صيدة  التعادل،  ت�صري نحو  املباراة  كانت  وعندما 
باحلار�س  ف��ان��ف��رد  مي�صي  م��ن  متقنة  مت��ري��رة  بعد  الت�صلل 

ورواغه و�صجل يف املرمى اخلايل يف الدقيقة الخرية.

والهدف هو التا�صع ع�صر ملبابي يف الدوري هذا املو�صم فت�صاوى يف �صدارة ترتيب 
الهدافني مع مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد الذي �صجل ثالثية يف مرمى 

ليون )3-3( اجلمعة يف افتتاح املرحلة.
الثالث  موناكو  على  ال�صغط  يف  اخلام�س  املركز  �صاحب  رين  ف�صل  املقابل،  يف 

ولن�س الرابع ب�صقوطه يف فخ التعادل ال�صلبي اأمام م�صيفه اوك�صري.
وبات ر�صيد رين 47 نقطة مقابل 51 لكل من موناكو ولن�س اللذين يواجهان 

رين�س وكلريمون فريان تواليا الحد.
ع�صر  ال�صاد�س  امل��رك��ز  اىل  و�صعد  موقتا  الهبوط  منطقة  م��ن  اأوك�صري  وخ��رج 
23 نقطة علما انه مير من فرتة جيدة حيث مل يخ�صر يف اخر �صت  بر�صيد 

مباريات بفوزين واأربعة تعادلت.
�صفر1-،  مر�صيليا  ام��ام  ار�صه  على  املا�صي  ال�صبوع  خ�صر  ال��ذي  ري��ن  وخا�س 
املباراة يف غياب مهاجمه البلجيكي جريميي دوكو وكانت حماولته خجولة ومل 

ت�صكل خطورة على مرمى اوك�صري.
وكاد اوك�صري يفتتح الت�صجيل لكن كرة غوتييه هني ارتدت من العار�صة )17(، 

ثم حاول الالعب ذاته مرة ثانية ف�صدد اىل جانب القائم )25(.
وبعد ان �صمد امام هجمات اوك�صري يف ال�صوط الأول، ظهر رين بوجه خمتلف 
يف   68( عالية  ا�صتحواذ  ن�صبة  من  الرغم  وعلى  ديناميكية  واك��ر  الثاين  يف 
طريقه  ايجاد  يف  مهاجموه  ينجح  مل  املئة( 
نحو املرمى على الرغم من حماولت 
وامني   )55( �صانتاماريا  باتي�صت 

غويري )62(.
ليزاك  راأ�صية  بكرة  اوك�صري  ورد 
يف   )67( ركنية  ركلة  من  توريه 
حني مرت كرة نونو دا كو�صته فوق 
ال�صابق  ال���دويل  ري��ن  ح��ار���س  عار�صة 

�صتيف مانداندا )77(.

حقق ريال مدريد حامل اللقب املطلوب عندما قلب تاأخره اأمام �صيفه اإ�صبانيول 
قّل�س  جونيور،  فيني�صيو�س  الرازيلي  مهاجمه  بقيادة   ،1-3 �صريح  فوز  اإىل 
اخلام�صة  املرحلة  يف  املت�صدر،  بر�صلونة  مع  نقاط  �صت  اإىل  موقتاً  ال��ف��ارق  به 

والع�صرين من الدوري الإ�صباين لكرة القدم.
وهذا الفوز الأول للفريق امللكي بعد تعادلني يف اآخر مباراتني مع اأتلتيكو مدريد 
اإىل البطولت الأوروبية، وبينهما خ�صارة  التاأهل  املناف�صني على  وريال بيتي�س 
�صد بر�صلونة 0-1 يف ذهاب ن�صف نهائي الكاأ�س، علماً ان الأخري الباحث عن 
لقبه الول يف الدوري منذ 2019، يحل �صيفا على اأتلتيك بلباو الأحد، قبل 

الكال�صيكو املنتظر مع ريال الأ�صبوع املقبل.
الفرن�صي كرمي بنزمية  بغياب مهاجمه  املباراة  م��ّرة،   14 اأوروب��ا  وخا�س بطل 
)35 عاماً(، اأف�صل لعب يف العامل، ب�صبب ا�صابة يف كاحله حيث ف�صل مدربه 
�صد  املرتقبة  للقمة  ترقبا  باإ�صراكه  املجازفة  ع��دم  اأن�صيلوتي  كارلو  اليطايل 
اأبطال  دوري  م�صابقة  نهائي  ثمن  اإي��اب  يف  الأربعاء  الإنكليزي  ليفربول  �صيفه 

اأوروبا )5-2 ذهابا(.
بيتي�س،  م��ع  ت��ع��ادل��ت  ال��ت��ي  ت�صكيلته  على  ت��غ��ي��ريات  ث��الث��ة  اأن�صيلوتي  واأج����رى 
فغاب بنزمية امل�صاب وحّل بدًل منه الكرواتي املخ�صرم لوكا مودريت�س. ولعب 
الأوروغوياين  جانب  اإىل  املقدمة  يف  رودري��غ��و  ومواطنه  جونيور  فيني�صيو�س 
فيديريكو فالفريدي، وعاد داين كارفاخال اإىل مركز الظهري الأمين بدًل من 
لوكا�س فا�صكي�س، ولعب نات�صو فرناندي�س بدًل من الأملاين اأنتونيو روديغر يف 

قلب الدفاع.
رائعة  ي�صارية  بت�صديدة  باكراً  الت�صجيل  خو�صيلو  افتتح  مفاجئ،  وب�صكل 
بعد  كورتوا،  تيبو  املتفّرج  البلجيكي  للحار�س  البعيدة  العليا  الزاوية  يف 

ا�صتالمه عر�صية من اجلهة اليمنى لروبن �صان�صي�س الذي تفّوق على 
الفرن�صي اإدواردو كامافينغا )8(.

مبجهود فردي، عادل فيني�صيو�س جونيور مراوغاً على اجلهة الي�صرى، 
يف  مباغته  اأر���ص��ي��ة  وت�صديدة  عر�صي  باجتياح  ال��دف��اع  يخدع  اأن  قبل 
رفع   .)23( بات�صيكو  ف��رن��ان��دو  للحار�س  البعيدة  الي�صرى  ال��زاوي��ة 
الالعب املوهوب ر�صيده اإىل 19 هدفاً مع ريال هذا املو�صم يف خمتلف 

امل�صابقات.
الذي  بفيني�صيو�س  اأن�صيلوتي  وا���ص��اد 

ب��ات ه��داف ال��ن��ادي امللكي يف 
هذا  امل�صابقات  خمتلف 

"ت�صرفه  املباراة  ال�صحايف عقب  املوؤمتر  بنزمية، وقال يف  املو�صم متقدما على 
هذا  على  ي�صتمر  اأن  يجب  ج��دا.  جيد  ب�صكل  ولعب  �صيًئا  يقل  مل  مثالًيا.  ك��ان 

النحو".
من جهته، قال نات�صو "لقد اأحرجونا قلياًل بهدفهم املبكر، لكن املباراة متنحنا 

الثقة ملواجهة اأ�صبوع معقد".
يف  ج���ًدا  �صريعني  لع��ب��ني  ميلك  ف��ري��ق  نحن  امل�صاحة،  تفتح  "عندما  واأ���ص��اف 

الهجوم )لال�صتفادة منها(".
اأوريليان  الفرن�صي  ال��و���ص��ط  لع��ب  م��ن  ذك��ي��ة  بتمريرة  النتيجة  ري���ال  وق��ل��ب 
ت�صواميني، عك�صها عر�صية قوية مب�صاعدة العار�صة قلب الدفاع الرازيلي اإيدر 
الدوري  يف  مدريد  لريال  ال�صتة  اأه��داف��ه  كل  ميليتاو  و�صّجل   .)39( ميليتاو 

براأ�صه، بينها اأربعة هذا املو�صم.
اأ�صن�صيو  ماركو  البديل  زرع  �صائع،  البدل عن  الوقت  الثالثة من  الدقيقة  ويف 
بعد  املنطقة  داخ��ل  م��ن  جميلة  ي�صارية  بت�صديدة  م��دري��د،  ل��ري��ال  ثالثاً  ه��دف��اً 

جمهود من نات�صو )3+90(.
اأبعدها  القوية  ت�صديدته  ان  بيد  ث���وان،  بعد  ال��راب��ع  ي�صيف  ف��ال��ف��ريدي  وك���اد 
الأم��ان، قبل  بّر  اإىل  واأو�صلها  املباراة  ايقاع  ري��ال من  اإىل ركنية. ه��داأ  احلار�س 
تفرغه ملباراة الأربعاء �صد ليفربول الإنكليزي يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال 
 2-5 خ�صمه  اأر����س  على  الكبري  ب��ف��وزه  مت�صلحاً  اأوروب�����ا، 

ذهاباً.
واأن���ق���ذ لع���ب ال��و���ص��ط ت��ي��ت��ي م��وري��ن��ت��ي فريقه 
اخل�صارة  من  الخ��رية  املركز  �صاحب  اإلت�صي 
اأمام م�صيفه بلد الوليد باإدراكه التعادل يف 

الدقيقة ال�صاد�صة من الوقت بدل ال�صائع.
وكان بلد الوليد يف طريقه اىل حتقيق فوزه 
عندما  املو�صم  ه��ذا  والتا�صع  تواليا  ال��ث��اين 
ت��ق��دم ب��ه��دف مل��ه��اج��م��ه ال��ك��ن��دي ���ص��ي��ل لران 
حرمه  مورينتي  لكن  الرابعة  الدقيقة  منذ 
ال�صابعة  واأنقذ فريقه من اخل�صارة  من ذلك 

ع�صرة هذا املو�صم.
ورفع اإلت�صي ر�صيده اىل 13 نقطة يف املركز 
لبلد  نقطة   28 مقابل  الخ���ري 

الوليد الثالث ع�صر.
فوزا  ف��ي��غ��و  �صلتا  وح��ق��ق 
�صيفه  ع����ل����ى  ك�����ب�����ريا 
بثالثية  فايكانو  راي��و 
ت����ن����اوب على  ن��ظ��ي��ف��ة 
ت�������ص���ج���ي���ل���ه���ا ق����ائ����ده 
ي��اغ��و اأ���ص��ب��ا���س )51 
وال�صنغايل  و85( 
باث �صي�س )خطاأ يف 

مرمى فريقه(.
فيغو  ���ص��ل��ت��ا  و���ص��ع��د 
احل����ادي  امل���رك���ز  اىل 
 31 ب���ر����ص���ي���د  ع�������ص���ر 
نقطة مقابل 35 نقطة لرايو فايكانو 

ال�صابع.
وحقق فالن�صيا فوزا ثمينا على �صيفه اأو�صا�صونا 
كلويفرت  جا�صنت  الهولندي  �صجله  وحيد  بهدف 

.)74(
الدقيقة  لفالن�صيا يف  ج��زاء  ركلة  ه��ورو  واأه���در هوغو 

الوىل من الوقت بدل ال�صائع.
الثالث  م��ب��اري��ات��ه  يف  لفالن�صيا  ال���ث���اين  ال���ف���وز  وه���و 
املركز  م��ن  فتخل�س  املو�صم  ه��ذا  وال�صابع  الخ���رية 
ال�صاد�س  اىل  متقدما  الخ���ري  قبل  ع�صر  التا�صع 
ع�صر موؤقتا بر�صيد 26 نقطة، فيما جتمد ر�صيد 

الثامن. املركز  يف  نقطة  او�صا�صونا عند 34 
طرد  اث��ر  لعبني  بع�صرة  امل��ب��اراة  اأو�صا�صونا  واأك��م��ل 

لعب و�صطه اأميار اأورو�س يف الدقيقة 86.

مبابي ينقذ �شان جرمان من خيبة جديدة   فيني�شيو�س يعيد ريال مدريد ل�شكة النت�شارات

كوري احلا�شم يقود ووريرز للفوز على باك�س بعد التمديد 
�صتايت  ليقود غولدن  والتمديد  الأخ��ري  الربع  ك��وري يف  �صتيفن  انتف�س 
ووريز حامل اللقب للفوز على �صيفه ميلووكي باك�س املنقو�س من جنمه 
كرة  دوري  مناف�صات  �صمن   116-125 اأنتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين 

ال�صلة الأمريكي للمحرتفني.
ال�36 يف  22 من نقاطه  ال��دوري مرتني،  اأف�صل لعب يف  ك��وري،  �صجل 
لي�صاعد  للكرة،  وت�صٍد  حا�صمة  ثالثية  بينها  والتمديد،  الخ��ري  ال��رب��ع 

ووريرز يف حتقيق فوزه ال�صابع توالًيا على اأر�صه.
قال بعد الفوز "ناأخذ الزخم من طاقة اجلماهري. مهما كان و�صعنا من 
عن  النظر  بغ�س  فر�صة  مينحنا  فهو  وجهدنا،  وطاقتنا  تركيزنا  حيث 

النتيجة".
وغاب عن باك�س عمالقه اليوناين اأف�صل لعب يف الدوري مرتني للتهاب 
الديار  خ��ارج  توالًيا  انت�صارات  ت�صعة  من  �صل�صلة  لتنتهي  اليمنى،  يده  يف 

للفريق الذي ل يزال يف �صدارة املنطقة ال�صرقية )19-48(.
�صجل  ك��وري  لكن  الخ��رية،  الدقيقة  نقاط يف  بفارق خم�س  باك�س  تقدم 
ثالثية ومن ثم ثنائية من حتت �صلة من هجمة مرتدة ملعادلة الرقام. 
لريد  النهاية،  من  دقيقة  ن�صف  قبل  ثالثية  اأح��رز  هوليداي  ج��رو  لكن 

كوري بال�صالح ذاته قبل 18 ثانية معادل 111-111.
قام بعدها بت�صد حا�صم على هوليداي من حماولة يف طريقه اىل ال�صلة 

قبل ثانيتني من النهاية لياأخذ املباراة اىل التمديد.

ب����الي-اأوف )اأدوار  اأ���ص��ب��ه مب��ب��اراة  "الجواء وال��ط��اق��ة ك��ان��ت  ق��ال ك���وري 
لفرتة  نبحث  كنا  لكننا  لياني�س  يفتقدون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  اأع��ل��م  اإق�صائية(. 

طويلة ملعرفة كيف نوؤدي يف اللحظات الخرية يف مباراة كهذه".
وتابع "تاأخرنا بخم�س نقاط قبل اأقل من دقيقة وُعدنا. واأعتقد اأنه م�صى 

وقت طويل منذ اأن فزنا مبباراة يف التمديد".
�صجل كوري الذي �صيبلغ عامه ال�35 الثالثاء 9 نقاط يف التمديد ليحقق 
�صخ�صًيا فوزه الول بعد ثالث هزائم منذ عودته من اإ�صابة يف القدم يف 

اآذار/مار�س.  5
عّلق بعد الفوز "اأنا جيد، اأتقدم يف ال�صن. اجلميع �صاهم وهكذا يجب اأن 

تكون المور بالن�صبة لنا".
املباراة و15  34 نقطة هي العلى يف  اأتالنتا، �صجل جاي�صون تايتوم  يف 

متابعة ليقود بو�صطن �صلتيك�س للفوز 134-125 على هوك�س.
اأ�صاف جايلن بروان 24 نقطة ليعزز �صلتيك�س و�صافته لل�صرقية ب�صجل 
هوك�س الذي اأحرز له تراي يونغ 35 نقطة و13  يحتل  فيما   ،21-47

متريرة حا�صمة، املركز الثامن يف ال�صرقية ب�صجل 34-34.
و�صجل كواهي لينارد 38 نقطة ليقود لو�س اأجنلي�س كليرز للفوز على 

�صيفه نيويورك نيك�س 95-106.
اأ�صاف بول جورج 22، 8 متابعات و8 متريرات حا�صمة للفائز فيما كان 

اإميانويل كويكلي الف�صل يف نيك�س ب�26 نقطة.

قائمة  على  التا�صع  املركز  كليرز يف  األعاب  �صانع  و�صتروك  را�صل  وب��ات 
الالعبني الكر حتقيًقا للتمريرات احلا�صمة يف الدوري، متجاوًزا ايزاه 

توما�س، بتمريرة يف الربع الثالث كانت الرقم 9062 يف م�صريته.
و�صجل تايلن هورتون-تاكر 37 نقطة، العلى يف املباراة، و10 متريرات 
حا�صمة لي�صاهم يف فوز يوتا جاز على م�صيفه ت�صارلوت هورنت�س 119-

واأ�صاف دميار ديروزان 27 ليقودا  نقطة   36 لفني  زاك  اأحرز   .111
ا على م�صيفه هيو�صنت روكت�س. �صيكاغو بولز للفوز 119-111 اأي�صً

ويف اأم�صية مزدحمة باملباريات، �صجل ويندل كارتر �صبع من نقاطه ال�27 
يف التمديد ليمنح اأورلندو ماجيك فوًزا مثرًيا على �صيفه ميامي هيت 
 38 م��ع  اخل��ا���ص��ر  �صفوف  يف  الف�����ص��ل  باتلر  جيمي  ك��ان   .114-126

نقطة.
اأوكالهوما  ليقود  نقطة   35 غيلجيو�س-األك�صندر  �صاي  الكندي  و�صجل 

�صيتي ثاندر للفوز على �صيفه نيو اأورليانز بيليكانز 96-110.
و�صجل ديزموند باين 25 نقطة بينما اأ�صاف ديفيد رودي 24 من مقاعد 
مافريك�س  دال���س  �صيفه  على  للفوز  غريزليز  ممفي�س  ليقودا  ال��ب��دلء 
لوكا  وال�صلوفيني  اإرف��ي��ن��غ  ك��اي��ري  جنميه  م��ن  املنقو�س   108-112

دونت�صيت�س لالإ�صابة.
بن�صر مقطع فيديو  بعد قيامه  وي�صتمر غياب جا مورانت عن غريزليز 

ظهر فيه وهو يحمل م�صد�ًصا يف ملهى ليلي.

اإيغا  وال��ب��ول��ن��دي��ة  اأول  امل�صنف  األ��ك��ارا���س  ك��ارل��و���س  ال���ص��ب��اين  ك��ل م��ن  ب��ل��غ 
�صفيونتيك حاملة اللقب والتون�صية اأن�س جابر العائدة اىل املناف�صات، الدور 

الثالث من دورة اإنديان ويلز لالألف يف كرة امل�صرب .
وتفوق األكارا�س، امل�صنف اأول يف الدورة، على ال�صرتايل تانا�صي كوكيناكي�س 

و16 دقيقة. �صاعة  يف   3-6  ،3-6
ح�صاب  على  الت�صنيف  ���ص��دارة  اىل  للعودة  عاملًيا  الثاين  ال�صباين  ويطمح 
ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س الغائب لعدم تلقيه اللقاح �صد فريو�س كورونا، 

وذلك يف حال تتويجه باللقب.
خ�صر األكارا�س نقطة واحدة فقط على اإر�صاله يف املجموعة الوىل ومل يواجه 

اأي نقطة لك�صر اإر�صاله يف املباراة.
بطريقة  اأر�صلت  باإر�صايل.  اليوم  نف�صي  فاجاأت  لقد  "ح�صًنا،  الفوز  بعد  قال 

ا". جيدة يف املجموعة الوىل ويف الثانية اأي�صً
اأعتقد  اأتطلع له يف كل مباراة هو ال�صتمتاع واللعب بهدوء.  "كل ما  وتابع 
اأفكر بالخطاء،  اأبقى هادًئا واأل  اأن  اأن هذا اجلزء الهم من طريقة لعبي، 

النقاط والدوار".

على  اأج��رت��ه  التي  فخذه  يف  ال�صابة  ع��ن  اإ���ص��ارة  اأي  ال�صباين  ُيظهر  ومل 
الن�صحاب من دورة اأكابولكو املك�صيكية مطلع ال�صهر.

وغاب عن بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة ب�صبب م�صكلة مماثلة، لكنه عاد للفوز يف 
دورة بوين�س اآير�س ال�صهر املا�صي قبل اأن يخ�صر يف نهائي يف ريو دي جانريو 

حيث اأعاقته الإ�صابة.
ويلتقي حامل لقب بطولة الوليات املفتوحة العام املا�صي تالًيا مع الهولندي 
الرجنتيني  على   )4/7(  6-7  ،)3/7(  6-7 الفائز  غريك�صبور  ت��ال��ون 
على  املا�صي  املو�صم  اللقب  حامل  فريتز  تايلور  المريكي  وبلغ  بّيا.  غيدو 
ب�صعوبة على مواطنه  بفوزه  الثالث  ال��دور  ن��ادال،  رافايل  ال�صباين  ح�صاب 
رونه  هولغر  الدمناركي  من  كل  عر  كما   .3-6  ،4-6  ،6-4 �صيلتون  بن 
والكندي فيليك�س اأوجيه-األيا�صيم، امل�صنفان �صابًعا وثامًنا يف الدورة توالًيا، 
على  والثاين   3-6  ،5-7 ماكدونالد  ماكينزي  المريكي  على  الول  بفوز 

ال�صباين بيدرو مارتيني�س 6-7 )5/7(، 4-6.
للمرة  اأن يخ�صر جمموعة  دون  ف��وًزا من  م��وراي  اأن��دي  الريطاين  وحقق 
األبوت  رادو  املولدويف  على  بفوزه  املا�صي  الول/اأكتوبر  ت�صرين  منذ  الوىل 
الدور الثالث  عاملًيا  الوىل  �صفيونتيك  بلغت  ال�صيدات،  لدى   .3-6  ،4-6

باكت�صاحها المريكية كلري ليو 6-0، 6-1 يف 65 دقيقة.
وتطمح البولندية يف اأن ت�صبح ثاين لعبة فقط حتتفظ بلقب اإنديان ويلز 

بعد الت�صيكية-المريكية مارتينا نافراتيلوفا يف 1990 و1991.
قالت بعد الفوز "العودة بعد هذه النتيجة الرائعة يف العام املا�صي اأمر مميز. 
به  للقيام  ال�صعب  ال�صيء  لأن��ه  قلياًل،  رفع م�صتوى طاقتي  اأرغ��ب يف  كنت 

عندما ي�صري كل �صيء يف �صاحلك".
وتلتقي تالًيا الكندية بيانكا اأندريي�صكو، حاملة لقب فال�صينغ ميدوز واإنديان 

ويلز 2019، الفائزة على المريكية بيتون �صترينز 6-4، 4-6، 3-6.

البولندية  على  بفوزها  املناف�صات  اىل  عودتها  عاملًيا،  الرابعة  جابر،  وكّللت 
ماغدالينا فريخ 4-6، 1-6.

وغابت جابر قرابة ال�صهر عن املالعب منذ م�صاركتها يف اأ�صرتاليا املفتوحة 
عندما خرجت من الدور الثاين خل�صوعها جلراحة طفيفة يف ركبتها.

مواطتنتها  على  الفائزة  فوندروت�صوفا  ماركيتا  الت�صيكية  مع  تالًيا  تلتقي 
ماري بوزكوفا 1-6، 1-6.

بطلة  ريباكينا  واإيلينا  اخلام�صة  غار�صيا  ك��ارول��ني  م��ن  ك��ل  ��ا  اأي�����صً وت��اأه��ل��ت 
داملا  املجرية  على  الفرن�صية  بفوز  املفتوحة،  اأ�صرتاليا  وو�صيفة  وميبلدون 
6-4 والكازاخ�صتانية على المريكية �صوفيا   ،)7/4( 7-6  ،1-6 غالفي 
7-6 )5/7(، علًما   ،)6/8( 6-7  2020 املفتوحة  اأ�صرتاليا  كينن بطلة 

انها كانت متاأخرة 4-1 يف الثانية.
و�صربت ريباكينا موعًدا مع ال�صبانية باول بادو�صا، 22 عاملًيا، الفائزة على 

مواطتنتها نوريا باري�صا�س ديا�س 2-6، 5-7.
فيما تلتقي غار�صيا مع الكندية ليلى فرناندي�س الفائزة على المريكية اميا 

نافارو 2-6، 4-6.

األكارا�س و�شفيونتيك وجابر اإىل الدور الثالث يف اإنديان ويلز 

كلوب يعّلق على ركلة جزاء 
�شالح املهدرة اأمام بورمنوث

الدويل  اأه��دره��ا  التي  اجل��زاء  ركلة  على  كلوب،  يورغن  ليفربول،  م��درب  عّلق 
بفوز  انتهى  وال���ذي  "الريدز" وب���ورمن���وث،  ل��ق��اء  يف  ���ص��الح،  امل�����ص��ري حممد 
الفريق الثاين بهدف دون مقابل. و�صجل فيليب بيلينغ هدف املباراة الوحيد يف 
الدقيقة 28، ليخرج بورمنوث من منطقة الهبوط بعدما قفز اإىل املركز 16 

بر�صيد 24 نقطة وبفارق نقطتني عن ليدز يونايتد �صاحب املركز 18.
جتمد  حيث  الذهبي  امل��رب��ع  يف  املو�صم  اإن��ه��اء  يف  لنتكا�صة  ليفربول  وتعر�س 
ر�صيده عند 42 نقطة من 26 مباراة ويحتل املركز اخلام�س، وبفارق ثالث 

نقاط عن توتنهام هوت�صبري رابع الرتتيب الذي خا�س العدد ذاته.
ورف�س كلوب اإلقاء اللوم يف اخل�صارة على ركلة اجلزاء املهدرة من جانب �صالح 
وقال "اإذا �صجلنا )الركلة( فلن نكون قد قدمنا اأداء اأف�صل، لكن رمبا كانت قد 
اأه��در ركلة اجلزاء  تغريت النتيجة. �صالح ي�صجل الكثري من الأه��داف، لكنه 
اأق��ول؟ مل تكن مباراتنا متاما.  اأن  "ماذا ميكنني  وهذه هي احلياة". واأ�صاف 
�صيطرنا على ال�صوط الأول لكن يف اأغلب الأوقات كنا منرر الكرة يف التوقيت 

اخلاطئ اأمام فريق يلعب بخطوط متقاربة".
وتاأتي خ�صارة ليفربول بعد اأقل من اأ�صبوع واحد من فوز قيا�صي -7�صفر على 
�صيافة  يف  ليفربول  و�صيلعب  املمتاز.  ال���دوري  يف  يونايتد  مان�ص�صرت  غرميه 
ريال مدريد يف اإياب دور ال�صتة ع�صر لدوري اأبطال اأوروبا يوم الأربعاء املقبل 

و�صيحاول تعوي�س خ�صارته ذهابا 5-2 يف اأنفيلد ال�صهر املا�صي.
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•• ال�صارقة-وام:

لقب  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  اأح���رز 
للكاراتيه  املفتوحة  الإم���ارات  بطولة 
ب��ع��دم��ا ح�صد  ال��ك��وم��ي��ت��ي��ه،  ل���ف���ردي 
ذهبيات،   6( م��ي��دال��ي��ة   19 لع��ب��وه 
يف  ب�����رون�����زي�����ة(،  و11  وف�������ص���ي���ت���ان، 
البطولة التي ا�صت�صافها النادي على 

�صالته بفرع احلزانة. 
ال��ت��ي نظمها  ال��ب��ط��ول��ة،  و����ص���ارك يف 
ل��ل��ك��ارات��ي��ه، لفئات  الإم�������ارات  احت����اد 
ثانية  وال����رج����ال )درج�����ة  ال��ن��ا���ص��ئ��ني 
ناديا   11 مثلوا  لع��ب��ا   82 واأوىل(، 

ومركزا تناف�صوا يف 13 م�صابقة. 
وحل نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع 
بعدما  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  النف�س  ع��ن 
ذهبيات،   3( م���ي���دال���ي���ة   12 ج���م���ع 
وجاء  ب��رون��زي��ات(،  و4  ف�صيات،  و5 

 11 بر�صيد  ثالثاً  كلباء  احت��اد  ن��ادي 
 5 ف�صيات،   3 ذهبيات،   3( ميدالية 

برونزيات( 
الأمني  �صام�س  حميد  املهند�س  وت��وج 
للكاراتيه  الإم��������ارات  لحت�����اد  ال���ع���ام 
�صليمان  املهند�س  بح�صور  الفائزين 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال��ه��اج��ري 

اإدارة  رئ��ي�����س  ال���ري���ا����ص���ي  ال�������ص���ارق���ة 
النعيمي  واإبراهيم  الفردية،  الألعاب 
رئي�س  الحت����اد  اإدارة  جمل�س  ع�صو 
جل��ن��ة امل�����ص��اب��ق��ات، واخل���ب���ري حممد 
لالحتاد،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ع��ب��ا���س 
واخل��ب��ري ه�����ص��ام ���ص��ري امل��دي��ر الفني 

لالحتاد. 

•• ال�صارقة -وام:

الأّول  باملركز  خورفكان  ن��ادي  ف��از 
ولقب بطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو 
القوى  لأل����ع����اب  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اأقيمت  وال���ت���ي  ال��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب 
الّثقة  ب��ن��ادي  ال�صبت  الأول  اأم�����س 
اللجنة  رع����اي����ة  حت����ت  ل��ل��م��ع��اق��ني 

الباراملبّية الوطنّية.
لعب   100 البطولة  يف  و���ص��ارك 
ولعبة مّثلوا 8 من اأندية اأ�صحاب 
خورفكان  وه���م  ب���ال���دول���ة،  ال��ه��م��م 
 ، والّثقة   ، ودب��ي  الهمم،  لأ�صحاب 
واأبو  والظفرة،  والعني،  وعجمان، 
ظبي ونادي راأ�س اخليمة، واأقيمت 

امل��ن��اف�����ص��ات ع��ل��ى م����دار ي���وم كامل 
امل�صمار  م�����ص��اب��ق��ات  ف��ي��ه  اأج���ري���ت 

ومناف�صات امليدان.
وت���������ص����م����ن احل���������دث م���ن���اف�������ص���ات 
اجلّلة،  دف����ع  لأل����ع����اب  امل����ي����دان  يف 
ورمي  الّرمح،  ورمي  وال�صوجلان، 
م�صابقات  يف  وت��ن��اف�����س  ال��ق��ر���س. 
والالعبات  ال���الع���ب���ون  امل�����ص��م��ار 
 400  ،200  ،100 م�صافات  يف 

و800 مرت.
�صعادة  توج  املناف�صات،  وعقب ختام 
خادم  ب��ن  �صلطان  ط���ارق  ال��دك��ت��ور 
الباراملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
املهريي  ���ص��امل  ال��وط��ن��ي��ة وذب���ي���ان 
بعد  ن��ادي خورفكان  العام،  الأم��ني 

بطولة  ولقب  الأّول  باملركز  ف��وزه 
كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 

ب��ع��د ح�����ص��ول لع��ب��ي��ه ع��ل��ى 144 
نقطة عر خمتلف الأل��ع��اب، وحل 

نادي دبّي لأ�صحاب الهمم يف املركز 
الثاين بر�صيد 83 نقطة. وجاء يف 

املركز الثالث نادي الّثقة للمعاقني، 
الذي ح�صل على 69 نقطة.

••اأبوظبي-الفجر

ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  بطولة  بولو  الإم����ارات  فريق  ت�صدر 
رئي�س الدولة للبولو ملو�صم 2022 – 2023 يف ن�صختها 
ال� 23 لفئة 18 هاند كاب واملقامة برعاية �صمو ال�صيخ فالح 
بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو 
الرئا�صة،  دي���وان  م��ن  امل��ه��داة  الغالية  الذهبية  الكاأ�س  على 
�صدارة  وج���اءت  ل��الأب��د..  ب��ه  الفائز  الفريق  ميتلكه  وال���ذي 
فريق المارات بولو بقيادة �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد 
الأول  اأم�س  التوايل  على  الثاين  بفوزه  مكتوم  ال  را�صد  بن 

وذلك على ح�صاب فريق غنتوت بولو بقيادة نا�صر ال�صام�صي 
من  وممتعة  ومثرية  �صريعة  مباراة  بعد   10-11 بنتيجة 

الفريقني.
والتي جنح فيها لعب فريق الإم��ارات توما�س بريي�صفورد 
رم��ي��ات ج���زاء، كحال   3 بينها  م��ن  اأه����داف   6 ت�صجيل  م��ن 
لعب فريق غنتوت الذي �صجل له لعبه ماركو�س اريا   6 
اهداف مماثلة من بينها اأي�صا 3 رميات جزاء ،لي�صع فريق 
المارات 4 نقاط يف ر�صيده من انت�صارين متتالني ، وبقي 
فريق غنتوت يف املركز الثاين و�صيفا بفارق ن�صبه الأهداف 
من فريق احلبتور بر�صيد  نقطتني لكل منهما بفوز وخ�صارة 

بعد ان قاد فريق احلبتور للفوز قائد الفريق حبتور احلبتور 
 4-9 بنتيجة  عليه  بالفوز  بولو  ابوظبي  فاجاأ فريق  ال��ذي 
ليعو�س خ�صارته الأوىل امام غنتوت، وهي اخل�صارة الثانية 
لفريق ابوظبي وادار مباريات اجلولة الثانية طاقم التحكيم 
الدويل املكون من بيرت رايت وجا�صون ديك�صون و�صانتياجو.

مباريات  ختام  يف  الثالثة  الأرب��ع��اء  غد  بعد  جولة  و�صتكون 
النهائي  الدور قبل  التمهيدي حا�صمة لتحديد �صكل  الدور 
امل��ت�����ص��در م��ع ف��ري��ق ذئاب  ع��ن��دم��ا يلتقي ف��ري��ق الم������ارات 
احلبتور، فيما يقابل فريق غنتوت بولو نده التقليدي فريق 

ابوظبي بولو يف ديربي خا�س بني الفريقني.

•• اأبوظبي -وام:

تنطلق اليوم الثنني فعاليات بطولة كاأ�س مهرجان �صباقات 
للمهرات  املخ�ص�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
���ص��ن��وات فما ف��وق مل�صافة  امل�����ص��ت��وردة عمر ث��الث  والأف���را����س 
ال�صيد والفرو�صية بدولة  مرت، على م�صمار نادي   1400

الكويت ال�صقيقة.
من�صور  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيذاً  ال�صباقات  وت��ق��ام 
ال��وزراء وزي��ر ديوان  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زاي��د 
اخلام�صة  ن�صخته  يف  امل��ه��رج��ان  م��ب��ادرات  �صمن   ، ال��رئ��ا���ص��ة 
يف  والكويت  الإم���ارات  بني  امل�صتمر  للتعاون  ام��ت��داًدا  ع�صرة، 

�صباقات اخليل العربية الأ�صيلة.

كما تاأتي رعاية املهرجان لل�صباق، الذي ميثل ملتقى تراثياً 
الهتمام  لرت�صيخ  والأ�صالة،  ال��رتاث  وحمبي  ع�صاق  يجمع 
يف  وري��ادت��ه��ا  ج��دارت��ه��ا  وت��اأك��ي��د  الأ�صيلة،  العربية  باخليول 

ال�صباقات، واإبراز اأهميتها يف الرتاث العربي العريق.
كويتي،  دينار   4.000 جائزته  البالغ  ال�صباق  يف  وي�صارك 
كارير" ل�صامل  دي  "هارموين  تتقدمهما  وفر�صاً،  14 مهرة 
مرات،   4 والفائزة  رط��اًل،   )80( ت�صنيفها  البالغ  الرومي، 
اأبرزها يف �صباق بطولة املالك، وتناف�صها "هدباء ال�صاهني" 
والفائزة  رط���اًل،   )78( ت�صنيفها  البالغ  ال��دو���ص��ري  ملحمد 
ال�صيخ  �صمو  مهرجان  ك��اأ���س  �صباق  مت�صمنة  م���رات،  ث��الث 

من�صور بن زايد ال نهيان ال�صهر املا�صي.
الزمانات،  ل�صعود  تورتي�س"  "فلور  ب��ني  التناف�س  وي�صتد 

البالغ ت�صنيفها )79( رطاًل، حيث حلت ثالثة يف م�صاركتها 
الثانية فقط، و"هاودا دي نيالن�س" لعلي الرغوث، الفائزة 
مرة وحلت يف املركز الثاين مرتني، وت�صنيفها )71( رطاًل.

ويدعم ويرعى املهرجان دائرة الثقافة وال�صياحة -اأبوظبي، 
الوطنية-  واملكتبة  والأر�صيف  الريا�صي،  اأبوظبي  وجمل�س 
والوطنية  الر�صمي،  ال�صريك  ومبادلة  الرئي�صي،  ال�صريك 
لالأعالف ال�صريك الإ�صرتاتيجي، وطريان الإمارات الناقل 
ني�صان،  وامل�صعود  الر�صمي،  ال�صريك  وات�����ص��الت  الر�صمي، 
واأري��ج الأم��ريات، وعمري بن يو�صف لل�صفريات، وقناة يا�س، 
الإمارات  وجمعية  فيول،  و�صركة  ال��ع��ام،  الن�صائي  والحت���اد 
للقدرة،  العاملية  الإم��ارات  الأ�صيلة، وقرية  العربية  للخيول 

ونادي اأبوظبي.

•• الظفرة-وام:

الكرى  ال���ظ���ف���رة  ب��ط��ول��ة  ���ص��ه��دت 
والن�صاء  ل��ل��رج��ال  ال��ك��ن��ع��د  ل�����ص��ي��د 
اجلاري  م��ار���س   10 انطلقت  ال��ت��ي 
الظفرة  م���ه���رج���ان  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
ال����ب����ح����ري، م���ن���اف�������ص���ات ق����وي����ة بني 

امل�صاركني.
م�صاركاً   374 البطولة  وت�صتقطب 
واملقيمني  املواطنني  م��ن  وم�صاركة 
م�صاركا   344 بينهم  م��ن  وال����زوار، 
يف فئة الرجال و30 م�صاركة يف فئة 
الن�صاء. واأكد عبيد خلفان املزروعي، 
يف  وامل�صاريع  التخطيط  اإدارة  مدير 
والرامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 

بطولة  اأن  وال���رتاث���ي���ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الكنعد  ل�����ص��ي��د  ال���ك���رى  ال���ظ���ف���رة 

مو�صم  ���ص��م��ن  وال���ن�������ص���اء  ل���ل���رج���ال 
اأبوظبي،  اإم������ارة  يف  ال��ك��ن��ع��د  ���ص��ي��د 

ب�صواحل وجزر  التعريف  اإىل  تهدف 
فر�صة  وخ���ل���ق  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة 

�صيد  ري��ا���ص��ة  ملمار�صة  ال��ه��واة  اأم���ام 
ال�����ص��م��ك ال��ت��ق��ل��ي��دي وت���ع���زي���ز روح 

باب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  بينهم.  التناف�س 
حتى  ي�صتمر  البطولة  يف  الت�صجيل 

ي���وم غ���ٍد الإث���ن���ني 13 م���ار����س عر 
kingfish.( الإل��ك��رتوين  موقع 

 ،)aldhafrafestival.com
يكون  ال�صيد  ت�صليم  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
ع���ل���ى ����ص���اط���ئ م���دي���ن���ة امل����غ����رية من 
وي�صتمر  �صباحاً  التا�صعة  ال�صاعة 
بالتزامن  م�صاًء   10 ال�صاعة  لغاية 

مع ال�صوق ال�صعبي للمهرجان.
املخ�ص�صة  اجل����وائ����ز  اأن  واأو�����ص����ح 
 700 اإىل  قيمتها  ت�صل  للبطولة 
20 جائزة  األ��ف دره��م م��وزع��ة على 
منها 10 جوائز لفئة الرجال، و10 
قيمة  تبلغ  اإذ  الن�صاء،  لفئة  ج��وائ��ز 
 80 الفئتني  يف  الأول  املركز  جائزة 
األف   60 األف دره��م، واملركز الثاين 
األف   50 ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  دره���م، ويف 

درهم.

مناف�شات قوية يف بطولة الظفرة الكربى ل�شيد الكنعد

خورفكان يفوز بكاأ�س رئي�س الدولة لألعاب القوى لأ�شحاب الهمم

بطولة كاأ�ش رئي�ش �لدولة للبولو بغنتوت

فريق الإمارات بقيادة ميثاء بنت حممد بن را�شد يف ال�شدارة

انطالق كاأ�س من�شور بن زايد للخيول يف 
الكويت مب�شاركة 14 خيال

ال�شارقة يحرز لقب بطولة الإمارات املفتوحة لفردي الكوميتيه 

ذياب بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة 
ت�شكيل جمل�س اإدارة نادي الوحدة 

•• اأبوظبي-وام:

بت�صكيل  ق��راراً  الثقايف،  الريا�صي  الوحدة  نادي  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ذياب  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدر 
جمل�س اإدارة موؤقت للنادي، بعد اعتذار ال�صيخ حمدان بن �صعيد بن زايد اآل نهيان عن عدم ا�صتمراره 

يف رئا�صة جمل�س الإدارة. 
ويراأ�س �صعادة علي �صعيد املزروعي جمل�س الإدارة املوؤقت. 

وتوجه �صمو ال�صيخ ذياب بن زايد اآل نهيان بال�صكر لل�صيخ حمدان بن �صعيد بن زايد اآل نهيان على 
الفرتة التي ق�صاها رئي�صاً ملجل�س اإدارة النادي. 

الإ�صباين، لهجته احل��ادة جتاه ديديه  ري��ال مدريد  وا�صل كرمي بنزمية، جنم 
دي�صامب، املدير الفني ملنتخب فرن�صا.

وكان دي�صامب قال يف مقابلة مع �صحيفة "لو باريزيان" الفرن�صية، اإن بنزمية 
غادر مع�صكر منتخب فرن�صا يف مونديال قطر 2022 بكامل اإرادته، بعد علمه 

بفرتة غيابه حتى 10 دي�صمر املا�صي، ب�صبب الإ�صابة.
ورد جنم ريال مدريد عر ح�صابه على "اإن�صتغرام"، مبقطع فيديو ل�صخ�س يردد 

عبارة: "كاذب.. اأنت كاذب"، قبل اأن ي�صيف "عزيزي ديديه.. طاب م�صاوؤك".

ملنتخب  الفني  املدير  اأك��اذي��ب  بف�صح  ه��دد  بل  بذلك،  بنزمية  ك��رمي  يكتف  ومل 
فرن�صا مبن�صور جديد عر ح�صابه الر�صمي.

وكتب بنزمية عر ح�صابه على "اإن�صتغرام"، م�صاء ال�صبت: "ح�صنا.. يبدو اأنني 
�صاأ�صطر لك�صف حقيقة الأمور للنا�س ب�صكل علني".

وكان كرمي بنزمية، اأعلن اعتزاله اللعب الدويل بعد يومني من خ�صارة منتخب 
 18 يوم  اأقيمت  التي  الأرجنتني،  اأم��ام  العامل  لكاأ�س  النهائية  للمباراة  فرن�صا 

نوفمر املا�صي.

بنزمية يتهم دي�شامب ب� »الكذب«.. 
ويهدد بف�شح الأ�شرار
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•• اأبوظبي-وام:

ملربط  تروي"  ت���ا����س  "جيه  ت�����ص��در 
الثالث  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ص��ات  اجل���واه���ر 
لبطولة الإمارات ملربي اخليل العربية 
التي  اخلا�صة،  للمرابط  املخ�ص�صة 
للخيول  الإم�����ارات  جمعية  تنظمها 
باأكادميية  الكرى  بال�صالة  العربية 

بوذيب مبنطقة اخلتم باأبوظبي. 
وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت�����ص��ارك فيها 
برعاية  العربية،  اخليول  من   335
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن زاي����د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
الرئا�صة، رئي�س جمل�س  دي��وان  وزي��ر 
للخيول  الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
ال�صيخ  ومتابعة  وب��اإ���ص��راف  العربية، 

زاي��د ب��ن حمد ب��ن ح��م��دان اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية. 

ا���س تروي" من  "جيه  امل��ه��ر  ومت��ك��ن 
املركز  اإح���رازه  بعد  ال�صدارة  حتقيق 
و3   2 عمر  الأم��ه��ار  �صوط  يف  الأول 
اأعلى  حم��ق��ق��ا  "اأ"  ال��ق�����ص��م  ���ص��ن��وات 

 92.45 بلغ  املناف�صات  معدل خالل 
نقطة. 

�صهيل  " العاهل" ملحمد  املهر  وك��ان 
الفعاليات  ا���ص��ت��ه��ل  ق���د  امل�����زروع�����ي، 
بتحقيق املركز الأول يف �صوط الأمهار 
 91.25 وح���ق���ق  "ج"،  ���ص��ن��ة  ع��م��ر 

نقطة. 
ل�صوط  "ب"  الق�صم  ���ص��دارة  واعتلى 
فئة الأمهار عمر 2 و3 �صنوات، املهر 
و�صجل  امل���ي���دان،  مل��رب��ط  "كحيالن" 
�صدارة  ذهبت  فيما  نقطة،   90.70
ملربط  مروان"  ك��ي��ه  اي���ه  "ار  الق�صم 
راأ�س اخليمة، وحقق 91.95 نقطة. 
ملربط  او�صكار"  ا����س  "جيه  وخ��ط��ف 
اجلواهر، ال�صدارة يف �صوط الفحول 
"اأ"،  الق�صم  �صنوات وما فوق   4 عمر 
واختتم  ن���ق���ط���ة،   91.85 وح���ق���ق 
"فخر  الفحل  الثالث  اليوم  فعاليات 
املهريي،  را����ص���د  لأح���م���د  البطني" 
ب���ت�������ص���در �����ص����وط ال���ف���ح���ول ع���م���ر 4 
و�صجل  "ب"،  ف������وق  وم������ا  �����ص����ن����وات 

نقطة.   91.75

•• ال�صارقة-الفجر  

هيمن اأبطال نادي ال�صارقة الريا�صي، على بطولة الإمارات املفتوحة للكاراتيه 
)كوميتيه( حمققني املركز الأول يف كافة الفئات ليرتبعوا على �صدارة الرتتيب 
يف  ال�صارقة  بنادي  الريا�صية  الأل��ع��اب  �صالة  ا�صت�صافتها  التي  للبطولة  العام 

احلزانة.
 وحقق اأبناء امللك اأكر غلة من امليداليات واكت�صحوا البطولة ب� 19 ميدالية 
ميدالية  و11  ف�صية  ميدالية  و2  ذهبية  ميداليات   6 حققوا  اأن  بعد  ملونة، 

البطولة  املناف�صني يف  اأق���رب  ع��ن  10 ميداليات  م��ن  اأك��ر  وب��ف��ارق  ب��رون��زي��ة، 
املخ�ص�صة لفئتي الرجال والنا�صئني.

 و�صارك يف البطولة اأكر من 80 لعباً ميثلون 11 نادياً من الأندية واملراكز 
بالدولة، ومتيزت بالندية والإثارة يف كافة الأوزان التي تناف�س عليها الالعبون.  
ح�صر البطولة وتوج الفائزين، املهند�س �صليمان عبدالرحمن الهاجري، ع�صو 
واملهند�س  الفردية،  الألعاب  اإدارة  رئي�س  الريا�صي  ال�صارقة  نادي  اإدارة  جمل�س 
واإبراهيم  للكاراتيه  الإم���ارات  لحت��اد  العام  الأم��ني  ال��زرع��وين،  �صام�س  حميد 

النعيمي رئي�س جلنة امل�صابقات.

•• الظفرة -وام:

توج املحمل "الأريام" ملالكه النوخذة 
اأح��م��د �صامل اأح��م��د احل��م��ادي بلقب 
ال�صراعية  للمحامل  م���روح  ���ص��ب��اق 
اأقيم �صمن  43 ق��دم��اً، وال��ذي  فئة 
فعاليات مهرجان الظفرة البحري، 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
وال���رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
للريا�صات  اأبوظبي  ونادي  اأبوظبي، 

البحرية.
وت��وج ال�صيخ اأح��م��د ب��ن ح��م��دان بن 

رئ���ي�������س احت����اد  ن���ه���ي���ان،  اآل  حم���م���د 
والتجديف  ل���ل�������ص���راع  الإم������������ارات 
احل���دي���ث رئ��ي�����س جل��ن��ة الإم�������ارات 
للكايت �صريف والتجديف والتزحلق 
الأوىل  باملراكز  الفائزين  امل��اء،  على 
خلفان  عبيد  بح�صور  ال�����ص��ب��اق،  يف 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
املهرجانات  اإدارة  وامل�صاريع يف جلنة 
وال�����رام�����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 
الرميثي  را���ص��د  وخليفة  باأبوظبي، 
يف  الرتاثية  ال�صباقات  ق�صم  رئي�س 

نادي اأبوظبي للريا�صات البحرية.

لهذه  الأوىل  اجلولة  ال�صباق  ويعد 
الفئة، واأقيم مل�صافة 15 مياًل بحرياً 
مب�صاركة 100 حممل �صراعي من 
خمتلف اإمارات الدولة، حيث انطلق 
م���ن ج���زي���رة اأب�����و الأب���ي�������س، وحتى 

�صاطئ املغرية مبنطقة الظفرة.
للمحامل  م�������روح  ����ص���ب���اق  و����ص���ه���د 
مناف�صة  قدماً،   43 فئة  ال�صراعية 
ق���وي���ة ب���ني امل��ح��ام��ل امل�����ص��ارك��ة من 
النهاية،  خ���ط  اإىل  ال��و���ص��ول  اأج����ل 

والتتويج باأحد املراكز الأوىل.
امل��ه��ريي، مدير  واأ���ص��اد ماجد عتيق 

اأبوظبي  ب���ن���ادي  ال�����ص��ب��اق��ات  اإدارة 
الذي  بالنجاح  البحرية،  للريا�صات 
حققه ال�صباق والتناف�س القوي بني 
اجلماهريي  وباحل�صور  امل�صاركني، 
ال��ك��ب��ري ال����ذي م��ن��ح احل����دث زخماً 
البحارة  ح��م��ا���س  واأ���ص��ع��ل  اإ���ص��اف��ي��اً، 
من  الأخ��رية  املراحل  يف  والنواخذة 

ال�صباق.
اأبوظبي  ن������ادي  ت����ع����اون  اإن  وق������ال 
اإدارة  جلنة  مع  البحرية  للريا�صات 
الثقافية  وال����رام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
تنظيم  اأب��وظ��ب��ي، يف  وال��رتاث��ي��ة يف 

والفعاليات  ال���رتاث���ي���ة  ال�����ص��ب��اق��ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف امل��ه��رج��ان، ي��اأت��ي وفق 
تر�صيخ  اإىل  ت��ه��دف  م�صرتكة  روؤي���ة 
الأ�صيل  الإم���ارات���ي  ال���رتاث  مكانة 
اجلهود  وتعزيز  ال�صباب،  نفو�س  يف 
املوروث  هذا  على  للحفاظ  الرامية 

الغني بتفا�صيله املميزة.
حمطة  ميثل  املهرجان  اأن  واأ���ص��اف 
رائعة لتقدمي تراث الأمارات املتنوع 
م��ف��ردات��ه، ونحن يف  م��ن  العديد  يف 
البحرية  للريا�صات  اأبوظبي  ن��ادي 
���ص��ع��داء ب����اأن ن��ك��ون ج����زءا م���ن هذا 

ال��ك��ب��ري، ون�����ص��ارك بتنظيم  احل���دث 
والفعاليات  ال���رتاث���ي���ة  ال�����ص��ب��اق��ات 

والأن�صطة الأخرى، وهذا دور اأ�صيل 
على  احل��ف��اظ  ثقافة  لن�صر  للنادي 

الرتاث ونقله لالأجيال بكل املعاين 
اجلميلة التي يحملها.

"دورة ند  ل�  اعتمدت اللجنة املنظمة 
النهائية  القائمة  الريا�صية"  ال�صبا 
الكرة  ب��ط��ول��ة  امل�����ص��ارك��ة يف  ل��ل��ف��رق 
الفرتة  ال��ت��ي تنظم خ��الل  ال��ط��ائ��رة 
 2023 اأب�����ري�����ل   10 اإىل   1 م����ن 
العا�صرة  الن�صخة  مناف�صات  �صمن 
م��ن ال����دورة ال��ت��ي ت��ق��ام خ���الل �صهر 
ال�صبا  املبارك، يف جمّمع ند  رم�صان 

الريا�صي.
وي�صتمر ت�صجيل الالعبني يف الفرق 
وفق  والطبي  الفني  الكادر  واأع�صاء 
ال�����ص��روط امل��ع��ت��م��دة ب��ال��الئ��ح��ة حتى 
مار�س،   20 الث��ن��ني  ل��ي��ل  منت�صف 
بحد  لع��ًب��ا   14 بت�صجيل  وي�����ص��م��ح 
ال����واح����د، و10  اأق�����ص��ى يف ال��ف��ري��ق 
اأن يكون  اأدن�����ى، ع��ل��ى  لع��ب��ني ك��ح��د 
عمر الالعب 18 �صنة فما فوق من 
تاريخ اإقامة البطولة، وميكن للفرق 
امل�����ص��ارك��ة ا���ص��ت��ب��دال 4 لع��ب��ني بحد 
اأق�����ص��ى خ���الل ال��ف��رتة م��ن 25 اإىل 

27 مار�س وذلك تي�صرًيا على الفرق 
للم�صاركة  الالعبني  اأف�صل  لختيار 
الالعبني  ت�صجيل  ويتم  البطولة  يف 
اللكرتوين  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ن��ظ��ام  ع���ر 
املعتمد للدورة يف املوقع اللكرتوين 
www.nasst. للدورة  الر�صمي 

.ae
ويتم اعتماد قائمة الالعبني املوؤهلني 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة وف���ق ال�����ص��روط ال����واردة 
ب��ال��الئ��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة التي 
امل�صاركة،  ال��ف��رق  ع��ل��ى  تعميمها  مت 
اجتماًعا  املنظمة  اللجنة  و�صتعقد 
فنًيا مع الفرق امل�صاركة يوم الثالثاء 
28 مار�س وذلك بعد اعتماد قائمة 

الالعبني يف جميع الفرق.
وتقام مرا�صم القرعة يف ال�صاعة 11 
���ص��ب��اح ي���وم الأرب���ع���اء 22 م��ار���س يف 
الريا�صي بح�صور  دبي  مقر جمل�س 
و�صيتم  امل�������ص���ارك���ة،  ال���ف���رق  م������دراء 
الإع�����الن ع��ن ج���دول امل��ب��اري��ات بعد 

�صيتم  كما  مبا�صرة،  القرعة  مرا�صم 
امل�صاركة على  الثمانية  الفرق  توزيع 

ك���ل جمموعة  ت��ت��ك��ون  جم��م��وع��ت��ني 
م��ن 4 ف���رق وت��ق��ام امل��ب��اري��ات بنظام 

دوري من دور واحد لتحديد املراكز، 
ويتاأهل اأ�صحاب املركز الأول والثاين 

ل����ل����دور ن�صف  ك����ل جم���م���وع���ة  م����ن 
ن�صف  دور  مباراتي  وت��ق��ام  النهائي، 

على  املغلوب،  خ��روج  بنظام  النهائي 
اأن يتاأهل الفريقان الفائزان للمباراة 
الأول  امل����رك����ز  ل��ت��ح��دي��د  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
والثاين، ويلعب الفريقان اخلا�صران 
يف دور ن�صف النهائي مبباراة حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
وفًقا  ال��ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات  وت��ن��ظ��م 
للعبة  ال��������دويل  الحت��������اد  ل���ق���ان���ون 
وال����ل����وائ����ح امل���ع���م���ول ب���ه���ا يف احت����اد 
للكرة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�������ارات 
الطائرة با�صتثناء التعديالت الواردة 
وملحقاتها  امل���ع���ت���م���دة  ب���ال���الئ���ح���ة 
اللجنة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ال��ت��ع��ام��ي��م  اأو 

الفنية.
عن  للدورة  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
بطولة  يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب����اب  اإغ������الق 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و ن���ظ���ًرا لك��ت��م��ال عدد 
البطولة،  يف  للم�صاركة  ب��ه  امل�صموح 
 24 ي����وم  امل��ن��اف�����ص��ات  ت��ق��ام  اأن  ع��ل��ى 
الرئي�صية مبجمع  ال�صالة  مار�س يف 

ند ال�صبا الريا�صي.
باقي  يف  ال���ت�������ص���ج���ي���ل  وي����ت����وا�����ص����ل 
ال���دورة  تت�صمنها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ات 
الر�صمي  الل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع���ر 
 www.nasst.ae ل������ل������دورة 
وال���ذي ميكن م��ن خ��الل��ه احل�صول 
امل�صاركة،  و���ص��روط  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
بطولة  يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب����اب  وي��غ��ل��ق 
يوم  املتحركة  بالكرا�صي  ال�صلة  ك��رة 
ت�صجيل  ينتهي  اأن  على  م��ار���س   16
فيما  م����ار�����س،   23 ي����وم  ال���الع���ب���ني 
ي��ت��وا���ص��ل ال��ت�����ص��ج��ي��ل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
15 مار�س،  بطولة البادل حتى يوم 
بطولتي  يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  وي�����ص��ت��م��ر 
يوم  حتى  وال�صهم  والقو�س  امل��ب��ارزة 
يف  الت�صجيل  وي�صتمر  م��ار���س،   21
���ص��ب��اق ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة بجميع 
ويغلق  م��ار���س،   25 ي��وم  حتى  فئاته 
�صباق  يف  للم�صاركة  الت�صجيل  ب���اب 

اجلري يوم 3 اأبريل.

•• دبا-الفجر

لنطالق  التح�صريات  كافة  دبا  بنادي  الريا�صية  اللجنة  اأكملت 
مب�صاركة   موعدها  يف  وال��راع��م  لالأ�صبال  الرم�صانية  البطولة 
واملدار�س من  الكرة  واأكادمييات  الندية  من خمتلف  فريقاً   23
مدينة دبا واملناطق املجاورة ، وت�صتمل  قائمة ت�صكيلة الفريق يف 
املباراة  على  9 لعبني ، و 6 احتياطي ، بينما ُي�صمح بتبديل 5 

لعبني اأثناء املباراة.

اللجنة  رئي�س  نائب  الهندا�صي  �صليمان  اأح��م��د  �صكر  جانبه  م��ن 
الثقايف  الريا�صي  دب��ا  بنادي  الكرة  اأكادميية  رئي�س   ، الريا�صية 
التعاون  مثمناً   ، الالعبني  اأم��ور  واأول��ي��اء  امل�صاركة  الفرق  م��دراء 
الفوائد  اجل��م��ي��ع مب��ا يحقق  م��ن  اللجنة  وج��دت��ه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 

املرجوة.
التنظيمية  ال��ن��واح��ي  تفا�صيل  ك��اف��ة  مناق�صة  الج��ت��م��اع  يف  ومت 
والفنية للم�صابقة  واأ�صاف الهندا�صي :" فخورون بالإقبال الكبري 
قوياً  ريا�صياً  تناف�صاً  �صت�صهد  البطولة  اأن  للفرق ما يرهن على 

على األقابها ، وقد راأت اإدارة النادي اأن ال�صغار يحتاجون لن�صاط 
ريا�صي يحفظ لهم لياقتهم وميكنهم من ق�صاء ليايل رم�صان يف 
ن�صاط ريا�صي منظم ومعد له ب�صكل احرتايف". والفرق امل�صاركة 
هي  ، فريق عيال زايد ، ال�صيف ، جنوم احل�صن ، طالئع عجمان 
 ، الهندية  املدر�صة   ، النواخذة  اأ�صبال   ، الفهود   ، البيان  مدر�صة   ،
امل�صاهري  الهالل وجنوم   ، بر�صلونة   ، ال�صقور   ، الينابيع  مدر�صة 
 ، بر�صلونة   ، ري��ال مدريد   ، الهندية  املدر�صة   ، الينابيع  ، مدر�صة 

مان�ص�صرت يونايتد ، البدية ، ليفربول وفريق الأبطال.

دورة ند ال�شبا الريا�شية تعتمد الفرق امل�شاركة يف بطولة الكرة الطائرة

ملك �لب�ساط يفر�ش �سيطرته على �للعبة»جيه تا�س تروي« يت�شدر اليوم الثالث من بطولة الإمارات ملربي اخليل العربية 

نادي ال�شارقة يكت�شح بطولة الإمارات املفتوحة للكاراتيه

»الأريام« بطال ل�شباق مروح للمحامل 
ال�شراعية يف مهرجان الظفرة

نادي دبا يوزع فرق البطولة الرم�شانية 
لالأ�شبال والرباعم حتت �شعار دبا جتمعنا 
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الفجر الريا�ضي

يجد املنظمون واحلكومة اأنف�صهم 
 500 قبل  ال�صاعة  �صد  �صباق  يف 
يوم من ا�صت�صافة باري�س لالألعاب 
 ،2024 ال�����ص��ي��ف��ي��ة  الأومل����ب����ي����ة 
ب���ح���ث���اً ع�����ن ����ص���م���ان اأم��������ن حفل 
ماليني  وتنّقل  ا�صتثنائي  افتتاح 
دول  جميع  وا�صتقبال  املتفرجني 
اإذا  ال�صوؤال  يبقى  اأن  على  العامل، 
كانت رو�صيا م�صمولة بامل�صاركة اأم 
�صُت�صتبعد ب�صبب غزوها لأوكرانيا. 
املا�صي،  الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  يف 
الفرن�صي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ت��وق��ع 
يحت�صد  اأن  دارم�����ان�����ان  ج���ريال���د 
مل�صاهدة  متفرج  األف  قرابة 600 

حفل الفتتاح على نهر ال�صني.
وخالفاً للعادة حيث يقام الفتتاح 
تخّطط  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  ملعب  يف 
افتتاح  ح���ف���ل  لإق�����ام�����ة  ف���رن�������ص���ا 
26 مت���وز/ ب���اري�������س يف  اأومل���ب���ي���اد 

اأ�صطول  ب��وج��ود   ،2024 يوليو 
نهر  ق����ارب يف   200 ح����وايل  م���ن 

ال�صني.
وق����ال دارم����ان����ان اأم�����ام جل��ن��ة من 
جم��ل�����س ال�����ص��ي��وخ ال��ف��رن�����ص��ي اإن 
ت�صتوعب  اأن  ميكن  النهر  �صفاف 
100 األف �صخ�س �صيتعنّي عليهم 
 500 اأن  ت���ذاك���ر، يف ح���ني  ����ص���راء 

قادرين  ���ص��ي��ك��ون��ون  اآخ���ري���ن  األ����ف 
امل�صاهدة جماناً من م�صتوى  على 

ال�صارع اأعلى النهر.
باري�س يف  اأوملبياد  وم�صى منظمو 
ال�صتعداد حلفل الفتتاح الطموح 
من  ال��رغ��م  على  التقليدي  وغ��ري 

املخاوف الأمنية.
 35 �صُين�صر  اأن���ه  دارم��ان��ان  واأف����اد 
األف عن�صر من قّوات الأمن خالل 
حفل الفتتاح، مع اإبالغ املنظمني 
ب�صرورة اإ�صافة ثالثة اآلف عن�صر 

من �صركات الأمن اخلا�صة.
واأ�صار اىل اأنه طوال مدة الألعاب، 
األف   30 �صيكون هناك ما معدله 
�صرطي ودرك��ي يف اخلدمة يومياً، 
م��وظ��ف��ي وزارة  و���ص��ُي��م��ن��ع ج��م��ي��ع 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ن اأخ���ذ اإج����ازة خالل 
اآب/  11 يف  تنتهي  التي  الأل��ع��اب 

اأغ�صط�س.
اإل���غ���اء الأح�����داث  اأو  و���ص��ي��ت��م ن��ق��ل 
الرئي�صية  الثقافية  اأو  الريا�صية 
الأخرى، مبا يف ذلك طواف فرن�صا 
ال�صهري، اإذا كان توقيتها يتعار�س 

مع الألعاب.
لنتقادات  دارم�����ان�����ان  وت���ع���ّر����س 
�صديدة بعد الفو�صى التي ح�صلت 
يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة 

ا�صتاد  على  املا�صي  للمو�صم  القدم 
فاز  وال������ذي  ال������دويل  ف��ران�����س  دو 
ب���ه ري����ال م���دري���د الإ����ص���ب���اين على 

ليفربول الإنكليزي.
وك�������ان ال��ت��ح��ق��ي��ق ال�������ذي اأج�������راه 
جمل�س ال�صيوخ الفرن�صي مناق�صاً 
عن  ال�����ص��ادرة  الأول��ي��ة  للتاأكيدات 
القدم  ل���ك���رة  الأوروب��������ي  الحت������اد 
باأن  الفرن�صية  واحلكومة  )ويفا( 
م�صوؤولة  كانت  ليفربول  جماهري 
ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي ع���ن امل�����ص��ك��ل��ة من 

خ������الل ع������دم ام����ت����الك ال���ت���ذاك���ر 
للمباراة.

واأ�صار حتقيق جمل�س ال�صيوخ اىل 
اخللل"، مبا يف ذلك  من  "�صل�صلة 
والحتاد  ال�صلطات  ا�صتعداد  ع��دم 
�صوء  عن  ف�صاًل  للعبة،  الأوروب���ي 
و�صط  الأمنية.  الرتتيبات  تطبيق 
مطالبة اأوكرانية مبنع الريا�صيني 
امل�صاركة  والبيالرو�س من  الرو�س 
الغزو  على  �صنة  قرابة  م�صي  مع 
اللجنة  الرو�صي لأوكرانيا، فتحت 

الأوملبية الدولية يف كانون الثاين/
يناير الباب اأمام ريا�صيي البلدين 
للتواجد يف باري�س �صيف 2024 

حتت علم حمايد.
دف���������ع ه���������ذا امل�������وق�������ف ب���ت���ح���ال���ف 
م����ن ح�������وايل ث����الث����ني دول�������ة اىل 
من  "تو�صيحات"  بطلب  التقدم 
م�صاركتهم  كيفية  ب�����ص��اأن  اللجنة 

كمحايدين.
وق���ال���ت ر���ص��ال��ة ال��ت��ح��ال��ف "نحن 
ق���ل���ق���ون ل���ل���غ���اي���ة ب�������ص���اأن ج����دوى 

الأوملبيني  ال��ري��ا���ص��ي��ني  م�����ص��ارك��ة 
ب�صفتهم  وال��ب��ي��الرو���س  ال���رو����س 
متويلهم  يتم  بينما  +حم��اي��دي��ن+ 
نعتقد  دول��ه��م.  قبل  م��ن  ودعمهم 
اع��ت��ق��اداً را���ص��خ��اً ان���ه ب��ال��ن��ظ��ر اىل 
يتعلق  ما  يف  يتغري  مل  الو�صع  اأن 
اأوكرانيا،  يف  ال��رو���ص��ي  ب��ال��ع��دوان 
قرار  عن  للعودة  �صبب  يوجد  فال 
ا���ص��ت��ب��ع��اد ال���ري���ا����ص���ي���ني ال���رو����س 
والبيالرو�س الذي اتخذته اللجنة 

الأوملبية الدولية".
وقبل 500 يوم من الألعاب، تبدو 
لكن  مت��ام��اً،  �صبابية  امل�صاألة  ه��ذه 
اللجنة  يدي  بني  حم�صور  القرار 
املنظمني  ولي�س  الدولية  الأوملبية 

الفرن�صيني.
و�صائل  م�������ص���األ���ة  ارت�������دت  ل���ط���امل���ا 
النقل يف الأح��داث الكرى اأهمية 
كرى، ول يختلف الأمر بالن�صبة 
ت�صاوؤلت  و�صط  املقبل  لالأوملبياد 
الوقت  يف  ال��ع��م��ل  ان���ت���ه���اء  ب�������ص���اأن 
�صان  يف   14 رق��م  باخلط  املنا�صب 
اأو  الأوملبية،  القرية  دوين خلدمة 
دو  اإي��ل  يف  النقل  نظام  �صيعاد  ه��ل 
لعدة  ك��ان معطاًل  وال��ذي  فران�س 

اأ�صهر اىل خط اخلدمة؟
و�صعت الدولة املو�صوع على راأ�س 

ديوان  ويو�صي  الأول��وي��ات  قائمة 
ال�صديدة".  ب�"اليقظة  املحا�صبة 
للهيئة  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����س  ي�����ص��ع 
امل�صتقلة للنقل يف باري�س "ار اآ تي 
جان  ال�صابق  ال����وزراء  رئي�س  بي" 
�صلم  راأ���س  يف  الأوملبياد  كا�صتيك�س 

اأولوياته اأي�صاً.
يوؤدي النق�س يف �صائقي احلافالت 
املناخ الجتماعي، على  اىل تعقيد 
بني  ال�صيا�صية  امل��واج��ه��ة  خلفية 
يف  النقل  نقابة  ورئي�صة  احلكومة 
فالريي  ف��ران�����س  دو  اإي���ل  منطقة 

بيكري�س.
وتخطط الهيئة امل�صتقلة للنقل يف 
6600 �صخ�س،  باري�س لتوظيف 
مبا يف ذلك 4900 بعقود دائمة.

اإط��الق املرحلة الأوىل من  حت��ّول 
بالن�صبة  �صداع  اىل  التذاكر  مبيع 
التذاكر  اأ�صعار  كانت  للمنظمني. 
اأع����ل����ى م����ن امل����ت����وق����ع، وال���ت���ذاك���ر 
الرخي�صة نفدت �صريعاً ثم ازدادت 
النقمة بعدما اأدرج يف احلزم تذاكر 

ريا�صات غري �صعبية.
الأ�صعار مل تكن  اأن  املنظمون  كّرر 
اأوملبياد  يف  عليه  ك��ان��ت  مم��ا  اأغ��ل��ى 
لندن 2012، وهي مقارنة ي�صعب 
حتديد �صحتها ب�صبب الت�صخم... 

ال���ت���ذاك���ر.  اإ������ص�����دار  م����راح����ل  اأو 
لدرجة  يخمد  مل  ال���ص��ت��ي��اء  ل��ك��ن 
الأ�صخا�س  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  دف��ع��ت 
ال�����ص��خ��ري��ة مما  اىل  امل��م��ت��ع�����ص��ني 
"�صعبية"  األعاب  اأنها  على  له  روج 

و"مبتناول اجلميع".
املنظمة  اللجنة  ميزانية  ارتفعت 
اخلا�س(  القطاع  من  باملئة   96(
 4.4 10 باملئة لت�صل اىل  بن�صبة 
مليار يورو يف نهاية عام 2022. 
 8.8 الإج��م��ال��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ة  بلغت 
يتم ت�صمني  لكن مل  ي��ورو،  مليار 

كل �صيء حتى الآن.
الذي  "الإرث"  ل����  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأم����ا 
ُوِع�������َدت ب���ه ب�����ص��ك��ل خ���ا����س ���ص��ني-

اأف��ق��ر منطقة  ����ص���ان-دوين ك��ون��ه��ا 
للمراقبة  يخ�صع  فهو  فرن�صا،  يف 
امل�صوؤولني  ق���ب���ل  م����ن  ال����دائ����م����ة 
املنتخبني. "مبجرد اإطفاء ال�صعلة 
)الأومل��ب��ي��ة يف ختام الأل��ع��اب(، لن 
بلدية  )رئ��ي�����س  ال�����ُص��ك��ان  يحا�صب 
)الرئي�س(  هيدالغو،  اآن  باري�س( 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون و)رئ���ي�������س 
اإ�صتانغيه،  توين  املنظمة(  اللجنة 
رّدد  ما  اأنا" وفق  �صيحا�صبوين  بل 
�صني- اإقليم  رئي�س  وتكراراً  مراراً 

�صان-دوين �صتيفان ترو�صيل.

الفجرية -وام:
لتحدي  الفجرية  بطولة  مناف�صات  الأول  اأم�س  انطلقت 
يف  البدنية  اللياقة  جلنة  تنظمه  ال��ذي  البدنية  اللياقة 
للتن�س  الفجرية  ب��ن��ادي  الأج�����ص��ام  لبناء  الإم����ارات  احت���اد 

مب�صاركة 148 لعباً ولعبة من خمتلف الدول. 
حمد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�صيخ  الأول  ال��ي��وم  مناف�صات  ح�صر 

الأج�صام  لبناء  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  ال�صرقي  �صيف  بن 
ال�صرقي  �صالح  ب��ن  �صلطان  وال�صيخ  البدنية  وال��ل��ي��اق��ة 
وال�صيخ اأحمد بن حمد بن �صيف ال�صرقي واأع�صاء جمل�س 

اإدارة الحتاد وعدد من القيادات الريا�صية. 
و���ص��ه��د ال��ي��وم الأول م��ن ال��ب��ط��ول��ة م��ن��اف�����ص��ات ق��وي��ة بني 
ق���ب���ل اجلمهور  ك���ب���ري م����ن  ت�����ص��ج��ي��ع  ال���الع���ب���ني و����ص���ط 

اأجواء  البطولة  على  اأ�صفى  مم��ا  ومدربيهم  والالعبني 
حما�صية مميزة . 

واأكد اأحمد بن ظبوي رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة اأن 
اللياقة  جلنة  بذلتها  التي  اجلهود  تعك�س  املناف�صات  قوة 
البدنية واللجنة املنظمة، مقدما ال�صكر لنادي التن�س يف 

الفجرية وللرعاة وجميع اجلهات امل�صاندة. 

انطالقة قوية لبطولة الفجرية 
لتحدي اللياقة البدنية 

اىل  نابويل  فريقه  كفارات�صخيليا  خفيت�صا  اجلورجي  الو�صط  لع��ب  ق��اد 
ا�صتعادة �صكة النت�صارات وفارق النقاط ال�18 عن مطارده املبا�صر اإنرت 
على  -2�صفر  برغامو  اأتالنتا  �صيفه  على  الفوز  يف  مب�صاهمته  ميالن، 
ملعب "دييغو اأرماندو مارادونا" يف نابويل يف املرحلة ال�صاد�صة والع�صرين 

من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
واأ�صاف   60 الدقيقة  يف  رائ��ع  بهدف  الت�صجيل  كفارات�صخيليا  وافتتح 

املدافع الكو�صويف اأمري رحماين )77( الهدف الثاين.
عام  منذ  والأول  تاريخه  يف  الثالث  اللقب  اىل  ال�صاعي  نابويل،  وعَو�س 
1990، خ�صارته الثانية هذا املو�صم يف الدوري والأول على اأر�صه عندما 
م�صل�صل  ت��وق��ف  ح��ني  املا�صية  امل��رح��ل��ة  يف  �صفر1-  لت�صيو  اأم���ام  �صقط 
ال�22 معززا  فوزه  ثمانية، فحقق  عند  الكالت�صيو  املتتالية يف  انت�صاراته 
ال�18  النقاط  ف��ارق  وم�صتعيدا  نقطة   68 بر�صيد  ال�صدارة  يف  موقعه 
اأمام مطارده املبا�صر اإنرت ميالن الذي خ�صر اأمام م�صيفه �صبيت�صيا 2-1 

اجلمعة يف افتتاح املرحلة.
كما اأكد الفريق اجلنوبي الذي اقرتب كثريا من التتويج بلقب الدوري، 
ا�صتعداده اجليد للمواجهة التاريخية اأمام �صيفه اأينرتاخت فرانكفورت 
اأوروبا  ابطال  نهائي م�صابقة دوري  اإي��اب ثمن  املقبل يف  الربعاء  الأمل��اين 
حيث ي�صعى اىل حجز بطاقته للمرة الوىل منذ تاأ�صي�صه اإىل ربع النهائي 

بعدما كان فاز بثنائية نظيفة ذهابا يف فرانكفورت.
وقال مدربه لوت�صانو �صباليتي "عندما تاأتي اإىل نابويل، تدخل التاريخ، 
ما يريده النا�س، �صعور الفريق الذي ميكن اأن يتحول اإىل �صغوط. اأنت 

بحاجة اإىل اأن يكون لديك خيال وتثق يف قدرتك على حتقيق الفوز".
من جهته، قال رحماين "نحن ن�صتمتع، نلعب ب�صكل جيد حتى لو وجدنا 
�صعوبة يف بداية املباراة لأن اأتالنتا فريق جيد"، م�صيفا "بالطبع نقول 
اإنه اأمر طبيعي، فنحن يف مركز ميكنكم اأن ترون فيه مع جماهرينا مدى 

�صعورهم به".
وكان نابويل �صاحب الأف�صلية منذ البداية و�صغط بقوة على مرمى �صيفه 
الأرجنتيني  هو  يقظ  مرمى  بحار�س  ا�صطدم  لكنه  �صباكه  هز  عن  بحثا 

خوان مو�صو الذي تاألق براعة يف احلفاظ على نظافة �صباكه.
وت�صدى مو�صو لت�صديدة قوية ملاتيو بوليتانو من خارج املنطقة وابعدها 
وثالثة   ،)28( لكفارات�صخيليا  اأخ����رى  لت�صديدة  ث��م   ،)6( رك��ن��ي��ة  اىل 

لبوليتانو من م�صافة قريبة )42(.
اأكروباتية  لت�صديدة  وت�����ص��دى  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  يف  ت��األ��ق��ه  م��و���ص��و  وت��اب��ع 
 19( الآن  حتى  ال��دوري  ه��داف  اأو�صيمهن،  فيكتور  النيجريي  للمهاجم 

هدفا(، من م�صافة قريبة )49(.
وجرب كفاراتخيليا حظه بت�صديدة قوية من خارج املنطقة بجوار القائم 

المين )56(.
القائم  ب��ج��وار  م��رت  قريبة  م�صافة  م��ن  براأ�صية  يفعلها  اأو�صيمهن  وك��اد 

المين ب�صنتمرتات قليلة )59(.
اإىل هدف عندما تلقى كفارا كرة من  اأف�صليته  وجنح نابويل يف ترجمة 
اأو�صيمهن خارج املنطقة فتوغل داخلها متالعبا بثالثة مدافعني اأكر من 
اأن ي�صددها قوية من م�صافة قريبة داخل  مرة مبجهود فردي رائع قبل 

املرمى )60(.
ورفع "كفارا" ر�صيده اىل 11 هدفا يف مو�صمه الأول يف "�صريي اأ" و13 

يف جميع امل�صابقات.
زاحفة  بت�صديدة  التعادل  يدرك  موريال  لوي�س  الكولومبي  ال��دويل  وكاد 
من داخل املنطقة ابعدها احلار�س كوليني اىل ركنية )73( كاد مواطن 
الول دوفان �صاباتا ي�صتغلها ب�صربة راأ�صية من م�صافة قريبة ت�صدى لها 

كوليني )74(.
ب�صربة  الثاين  الهدف  بت�صجيله  نابويل  تقدم  تعزيز  يف  رحماين  وجن��ح 

اإملا�س  اإليف  ال�صمايل  املقدوين  البديل  لها  انرى  ركنية  ركلة  اثر  راأ�صية 
.)77(

داخل  من  روج��ريي  ملاتيو  قوية  لت�صديدة  وت�صدى  تاألقه  كوليني  وتابع 
املنطقة )84(.

وف�صل لت�صيو الذي كان فجر مفاجاأة من العيار الثقيل يف املرحلة املا�صية 
بفوزه على نابويل، يف ا�صتغالل خ�صارة اإنرت ميالن وانتزاع املركز الثاين 

منه ب�صقوطه يف فخ التعادل ال�صلبي اأمام �صيفه بولونيا.
وبقي لت�صيو ثالثا بفارق نقطة واحدة خلف اإنرت ميالن، لكنه بات مهددا 
بالرتاجع اإىل املركز الرابع يف حال فوز جاره روما على �صيفه �صا�صوولو 
اأن قطبي العا�صمة �صيلتقيان الأح��د يف دربي �صاخن �صمن  الأح��د، علما 

املرحلة ال�صابعة والع�صرين.
�صكة  اىل  ال��ع��ودة  يف  ي��اأم��ل  ك��ان  ال��ذي  لالت�صيو  خميبة  النتيجة  وتعتر 
اخلمي�س   2-1 الهولندي  األكمار  �صيفه  امام  خ�صارته  عقب  النت�صارات 
"يوروبا  ال��دوري الأوروب���ي  النهائي مل�صابقة  ال��دور ثمن  املا�صي يف ذه��اب 
�صعيه اىل موا�صلة م�صواره يف  ليغ"، وقبل حلوله �صيفا على الخ��ري يف 

امل�صابقة القارية الثانية.
وا�صتعاد اأودينيزي نغمة النت�صارات اأي�صا بفوز ثمني على م�صيفه اإمبويل 

.54 الدقيقة  يف  بيكاو  رودريغو  الرازيلي  �صجله  -1�صفر 
تعادلت   4( الخ���رية  ال�صبع  مبارياته  يف  لأودي��ن��ي��زي  الأول  ال��ف��وز  وه��و 
وخ�صارتني( والثامن هذا املو�صم ف�صعد اىل املركز التا�صع موؤقتا بر�صيد 
اأمام تورينو اذي يحل �صيفا على ليت�صي  35 نقطة بفارق نقطة واحدة 

الأحد.
مبارياته  يف  والرابعة  تواليا  الثالثة  بخ�صارته  اإم��ب��ويل  مني  املقابل،  يف 
ال�صبع الأخرية التي مل يذق فيها طعم النت�صارات والعا�صرة هذا املو�صم 

فتجمد ر�صيده عند 28 نقطة يف املركز الرابع ع�صر.

كفارات�شخيليا يعيد لنابويل فارق ال�18 نقطة عن اإنرت 

•• اأبو ظبي-وام:

دوري  م���ن   19 اجل���ول���ة  ���ص��اه��م��ت 
القدم،  ل��ك��رة  ل��ل��م��ح��رتف��ني  اأدن�����وك 
اأم�س  عليها  ال�����ص��ت��ار  اأ����ص���دل  وال��ت��ي 
الإثارة  م��ن  مزيد  يف  ال�صبت  الأول 
الأهلي  للم�صابقة بعدما عزز �صباب 
جل���دول  ����ص���دارت���ه  ن���ق���ط���ة(،   42(
بهدفني  ت��اأخ��ره  بتحويل  ال��رتت��ي��ب 

اإىل فوز 3-2 على اجلزيرة. 
ن��ق��ط��ة(، دفعة  ال��ع��ني )40  وت��ل��ق��ي 
ك��ب��رية ب��الرت��ق��اء ل��و���ص��اف��ة جدول 
اأمام  ال��ق��م��ة  ح�صمه  ب��ع��د  ال��رتت��ي��ب 
3-0، وتعر الو�صل )39  الوحدة 
نقطة( ثالثا وال�صارقة )35 نقطة( 

خام�صا بالتعادل 1-1. 
وك���ان لف��ت��ا اإ���ص��ه��ار ق�����ص��اة املالعب 
بطاقة  و34  ح��م��راء،  ب��ط��اق��ات  ل�6 
���ص��ف��راء، ف��ي��م��ا ك���ان ف��ري��ق عجمان 
ال��وح��ي��د ال���ذي مل ي��ن��ل لع��ب��وه اأي 

بطاقات. 

للجولة،  ال�7  امل��ب��اري��ات  ب��ني  وم���ن 
كان التعادل الإيجابي حا�صرا يف 4 
منها )خورفكان مع عجمان 2-2(، 
و)البطائح   ،)2-2 كلباء  و)دب��ا مع 

و)ال���و����ص���ل   ،)1-1 ال���ظ���ف���رة  م����ع 
كل  وح��اف��ظ   ،)1-1 ال�����ص��ارق��ة  م��ع 
�صباكهما  على  والن�صر  ال��ع��ني  م��ن 

نظيفة. 

و�صهدت اجلولة، التي �صجل خاللها 
 400 ال��ه��دف  تخطي  ه��دف��ا،   21
اإىل  الأه�����داف  لت�صل  امل��و���ص��م،  ه���ذا 
 133 يف  ���ص��ج��ل��وا  ه�����دف،   402

اجلزيرة  م����ب����اراة  وك���ان���ت  م����ب����اراة، 
ت�صجيال  الأكر  الأهلي هي  و�صباب 
الن�صر  اأه����داف، وك��ان��ت م��ب��اراة  ب�5 
الأق��ل، بهدف واحد  يا�س هي  وبني 

للن�صر. 
ك��م��ا ���ص��ه��دت اجل���ول���ة اح��ت�����ص��اب 3 
ركالت جزاء �صجلها توزي )الن�صر( 
املو�صم،  ه���ذا  للفريق  الأوىل  وه���ي 

وك��ارت��اب��ي��ا )���ص��ب��اب الأه���ل���ي(، وعلي 
مبخوت )اجلزيرة(. 

و�صجل التوجويل لبا كودجو لعب 
ال���ع���ني ه���دف���ا يف م���رم���ى ال���وح���دة 

هدفا،   21 اإىل  ر����ص���ي���ده  ل���ريف���ع 
الهدافني،  ترتيب  ج��دول  مت�صدرا 
 18 )اجل��زي��رة(  مبخوت  علي  يليه 
ه��دف��ا، بعد ه��دف��ه يف م��رم��ى �صباب 
)الو�صل(  ليما  فابيو  ث��م  الأه��ل��ي، 
لفريقه  التعادل  بهدف  هدفا،   14
من   8 يف  لي�صاهم  ال�����ص��ارق��ة،  اأم����ام 
مرمى  يف  لفريقه  ه��دف��اً   11 اآخ���ر 
و3  اأه���داف   5( ب��ال��دوري  ال�صارقة 

متريرات حا�صمة(. 
2-2، وجتنب  وتعادل دبا مع كلباء 
دب���ا ب��ه��ذا اخل�����ص��ارة ل��ل��م��رة الأوىل 
اأدنوك  8 م��ب��اري��ات ب���دوري  اآخ���ر  يف 
للمحرتفني، بعدما خ�صر يف اآخر 7 

مواجهات �صابقة له بامل�صابقة. 
للمرة  ع��ج��م��ان  ف���ري���ق  وا����ص���ت���ط���اع 
بهدفني  ت��اأخ��ره  يعو�س  اأن  الأوىل 
وذلك  تعادل،  اإىل  الأول  ال�صوط  يف 
 ،2017 ع����ام  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
وك���ان اأم����ام ال��و���ص��ل وان��ت��ه��ى اللقاء 

 .2-2

التعادلت اأهم مالمح اجلولة 19 لدوري اأدنوك للمحرتفني 

�شباق �شد ال�شاعة قبل 500 يوم من اأوملبياد باري�س 

�شيناريو املعجزة.. هكذا ينجو 
الأهلي امل�شري من املاأزق الإفريقي

بعد  اإفريقيا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  رب��ع  لبلوغ  امل�صري  الأه��ل��ي  فر�س  تعقدت 
الأول  اأم�س  اإفريقي،  اجلنوب  داون��ز  �صن  ماميلودي  من  "الثقيلة"  خ�صارته 
دور  م��ن  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  يف   ،5-2 بنتيجة  بهزمية  الأه��ل��ي  وم��ن��ي  ال�صبت. 
ربع  ل��دور  املوؤهلني  املقعدين  عن  وابتعد  اأفريقيا،  اأبطال  ل��دوري  املجموعات 

النهائي، من املجموعة الثانية.
ترتيب املجموعة

�صن داونز اجلنوب اإفريقي )10 نقاط(. ماميلودي   1-
نقاط(.  9( ال�صوداين  الهالل   2-

نقاط(.  4( امل�صري  الأهلي   3-
نقاط(. )بال  الكامريوين  القطن   4-

ورغم �صعوبة املهمة، ل تزال فر�صة الأهلي بالتاأهل قائمة، لكن الفريق يحتاج 
الأخرى. الفرق  نتائج  على  بالعتماد  خارجية"،  "م�صاعدة 

كيف ي�صتطيع الأهلي التاأهل؟
النت�صار يف اللقاءين املتبقيني اأمام القطن الكامريوين على ملعبه، ثم على 

الهالل ال�صوداين يف القاهرة.
يف حالة هزمية الهالل اأمام �صن داونز يف اأم درمان ثم اأمام الأهلي يف القاهرة، 

يتاأهل الفريق امل�صري مبا�صرة.
الأهلي  على  �صيتوجب  درم���ان،  اأم  يف  داون��ز  �صن  اأم��ام  الهالل  تعادل  حالة  يف 
الأخرية،  اجل��ول��ة  يف  هدفني  ب��ف��ارق  اأو   0-1 بنتيجة  ال��ه��الل  على  النت�صار 
خارج  الأه��داف  بفارق  الهالل  تاأهل  �صتعني   2-3 اأو   1-2 النت�صار  فنتيجة 

الديار خالل املواجهات املبا�صرة.
داونز،  �صن  اأم��ام  ملعبه  على  املقبلة  مباراته  يف  الهالل  انت�صار  حالة  يف  اأم��ا 

�صيعني ذلك خروج الأهلي ر�صميا.
املباريات املتبقية:

الأهلي.  - القطن  مار�س:   17
داونز. �صن  ماميلودي   - الهالل  مار�س:   18

الهالل.  - الأهلي  اأبريل:   1
القطن.  - داونز  �صن  ماميلودي  اأبريل:   1
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ا�شتعرا�س لورد اأوف ذا دان�س ملايكل 
فالتلي ي�شعل م�شرح القرية العاملية 

يوا�صل ا�صتعرا�س لورد اأوف ذا دان�س ال�صهري للفنان العاملي مايكل فالتلي 
العاملية،  للقرية  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل�����ص��رح  ع��ل��ى  ع��رو���ص��ه  م���وؤدي���اً   23 م��ن  امل��ك��ون 
اأوف ذا دان�س  ل��ورد  2023.   تقدم فرقة  21 مار�س اجل��اري  وذل��ك حتى 
العاملية،  القرية  موا�صم  يف  الأوىل  م�صاركتها  ت�صجل  التي  ال�صتعرا�صية، 
دقيقة من   25 ملدة  الثالثاء   اأي��ام  با�صتثناء  يومياً  الراق�س  الفني  عر�صها 
ورواية  الأ�صيلة  واملو�صيقى  واحليوية  بالطاقة  املليء  الأيرلندي  الرق�س 

ت�صارك دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�صارقة 
يف اأيام ال�صارقة الرتاثية بن�صختها ال� 20 والتي 
الفرتة  خالل  للرتاث،  ال�صارقة  معهد  ينظمها 
21 من مار�س اجل��اري، حتت �صعار  1 اإىل  من 
 12 ب��ني  الفعاليات  وتتنقل  والإب����داع،  ال���رتاث 
 42 مب�صاركة  ال�صارقة  اإم���ارة  م��دن  من  مدينة 

دولة عربية واأجنبية و40 جهة حكومية.
منا�صبة وطنية وتراثية 

وحول م�صاركة الدائرة، تقول مها اآل علي مدير 
الت�صال احلكومي بالدائرة، منذ انطالقة اأيام 
ال�صارقة الرتاثية ودائرة اخلدمات الجتماعية  
حتر�س على امل�صاركة واحل�صور يف هذه املنا�صبة 
والتي تعد من املنا�صبات الهامة والرئي�صية على 
�صورة  تعك�س  كونها  بالإمارة،  الفعاليات  اأجندة 

واقعية عن تراثنا وعاداتنا، ف�صاًل عن اأنها جتذب اأطياف متنوعة من اأفراد 
املجتمع، مما يفيدنا يف ت�صليط ال�صوء على اخلدمات املجتمعية والتوعوية 

الدور  اىل  بالإ�صافة  هذا  الدائرة،  تقدمها  التي 
التثقيفي الجتماعي لل�صيوف الذين ت�صتقطبهم 
اأن  الفعالية وهم كافة ال�صرائح املجتمعية، علما 
ت��دور يف كافة مناطق  اأنها  ما مييز الفعالية هو 
المارة، ما يتيح لفروع الدائرة بامل�صاركة فيها يف 

املناطق الو�صطى وال�صرقية. 
اإدارة  اأن  احل��ك��وم��ي،  الت�����ص��ال  م��دي��ر  وت�����ص��ري   
ال��ت��ث��ق��ي��ف الج��ت��م��اع��ي ت�����ص��ارك ب��ت��ق��دمي برامج 
وتراثية  ترفيهية  وم�صابقات  وتثقيفية  توعوية 
وغ��ريه��ا م��ن امل��و���ص��وع��ات ال��ت��ي ت��وائ��م احلدث 
يومي،  ب�صكل  للمهرجان  الرئي�صية  املن�صة  عر 
ت�صتهدف فيها كافة اأفراد الأ�صرة والأطفال. كما 
منتجاتهم  بعر�س  اإنتاج  مركز  اأع�صاء  �صي�صارك 

املنزلية، بالإ�صافة اىل م�صاركة وا�صعة من متطوعي مركز ال�صارقة للعمل 
ا�صرافية  ب��اأع��م��ال  يقومون  وال����رتاث،  الثقافة  خ��دم��ة  اإط���ار  يف  التطوعي 

وتنظيمية على مدار الأيام الرتاثية.

جمموعة اللولو العاملية  تفتتح مهرجانها الرم�شاين الرتاثي والت�شويقي يف العني
هاير  اللولو  مبركز  ال�صنوي  والت�صويقي  الرتاثي  الرم�صاين  مهرجانها  العاملية  اللولو  جمموعة  افتتحت    
ماركت  الكويتات يف مدينة العني تزامناً مع حلول �صهر رم�صان املبارك، وذلك بح�صور عبد اهلل النعيمي ممثل 
دائرة التنمية القت�صادية ق�صم حماية امل�صتهلك، و�صاجي جمال الدين املدير الإقليمي ملجموعة اللولو، وحممد 
اجلاليات  واأبناء  واملواطنني  امل�صوؤولني  من  وعدد  التجاري  املدير  كري�صنا  واأوين  العامة  العالقات  مدير  عمر 

العربية والأجنبية.   
وقال �صاجي جمال الدين املدير الإقليمي ملجموعة اللولو: اإن مهرجان ليايل رم�صان الرتاثي والت�صويقي يف 
مركز اللولو مبدينة العني خالل ال�صهر الف�صيل يت�صمن فعاليات رم�صانية وبرامج م�صائية لالأ�صر والأطفال. 
اأ�صعار التمور  50 يف املائة منها على  واأ�صار اإىل اأن العرو�س الغذائية للجمهور خالل هذا ال�صهر �صت�صل اإىل 
ت�صويق رم�صانية حتتوي  اإىل توفري �صالل  اإ�صافة  اأخ��رى،  ال�صيافة واللكرتونيات ومواد  واأوعية  واحللويات 
على م�صتلزمات وحاجات رم�صانية اأ�صا�صية ب�صعر 85 درهماً فقط لل�صلة الواحدة، وغريها من ال�صلع التي تتيح 
فر�صة الت�صوق للزوار والعائالت على مدار �صهر رم�صان املبارك و�صط اأجواء عائلية مليئة بال�صعادة والأن�صطة 
يتم رفع  ملدة عام، بحيث ل  �صلعة   200 اأ�صعار  تثبيت  اللولو عملت على  اأن جمموعة  اإىل  الرم�صانية. ولفت 
اأ�صعارها وت�صمل املواد ال�صتهالكية وامل�صتلزمات الكرتونية، اإىل جانب توفر بطاقات هدايا بكافة املبالغ خا�صة 

للمت�صوقني من اأجل تبادل الهدايا بينهم خالل املنا�صبات والأعياد. 

اإحياء العادات الرتاثية مع كبار ال�شن يف اجتماعية ال�شارقة 
احتفت دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�صارقة يف مقر دار رعاية امل�صنني 
املرح  تن�صى من  الليلة، لإحياء جتربة ل  �صعبان حق  الن�صف من  بفعالية 
الرتاث،  واأ�صالة  املا�صي  عبق  منها  يفوح  احتفالية  اأج��واء  �صمن  والفرح 
وامتالأت  الأطفال،  بح�صور  الرتاثية  الفقرات  من  باقة  الفعالية  و�صمت 
وال�صغار،  الكبار  تقا�صمها  التي  والبهجة  والهدايا  باحللوى  ال��دار  اأرج��اء 
ح��ر���ص��اً ع��ل��ى اإح��ي��اء واح����دة م��ن ال���ع���ادات ال��رتاث��ي��ة امل��ت��وارث��ة يف املجتمع 

الإماراتي الأ�صيل.

طلبة الفن والت�شميم يف اأمريكية ال�شارقة يكت�شبون روؤى 
متعددة الثقافات من امل�شمم ال�شوي�شري جريي اأوبالتك

ج��وائ��ز جريي  على  احل��ائ��ز  ال�صوي�صري  وامل��ع��ل��م  اجل��راف��ي��ك  ق��دم م�صمم 
واأع�صاء  ال�صارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  لطلبة  منظوًرا جديًدا  اأوبالتك 
الت�صميم  م��ب��ادئ  ب��ني  والتقاطعات  ال��ت��داخ��الت  ح��ول  التدري�صية  هيئتها 
التقليدية والتقنيات املعا�صرة �صمن حما�صرة ومعر�س ا�صت�صافتهما كلية 
العمارة والفن والت�صميم يف اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة يوم 8 مار�س. 
جاء هذا اللقاء �صمن �صل�صلة رواق الفكر التي تنظمها جمموعة اأبوظبي 
ال�صارقة، والتي هي  للثقافة والفنون بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف 
�صل�صلة من اجلل�صات احلوارية واملحا�صرات الوجاهية وعر الإنرتنت التي 
وم�صممو  مو�صيقية  فرق  وق��ادة  وملحنون  مو�صيقيون  خاللها  من  يقوم 
بحوارات  وال�صتمتاع  اجلامعات  ب��زي��ارة  وامل�صممني  اأداء  وفنانو  رق�صات 

ونقا�صات حيوية مع �صباب الوطن. 
اأبوظبي  جمموعة  موؤ�ص�س  كانو،  اخلمي�س  اإبراهيم  ه��دى  �صعادة  وقالت 
ي�صعدنا  اأبوظبي:  ملهرجان  الفنية  وامل��دي��رة  واملوؤ�ص�س  والفنون،  للثقافة 
الفر�صة  لإتاحة  ال�صارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  مع  �صراكة  يف  ندخل  اأن 
اجلرافيك  م�صمم  م��ن  مبا�صرة  ب�صكل  امل��ع��ارف  على  للح�صول  للطلبة 
واأ�صلوبه يف دمج مفاهيم  اأوبالتك  ال�صوي�صري احلائز على جوائز جريي 

الت�صميم الكال�صيكي مع الأ�صاليب احلديثة.

بنغايل يفوز ب�شيارة مازيراتي جيبلي 
يف �شحوبات Big Ticket ل�شهر مار�س

بجائزة  ك��وم��ار  اآرون  البنغايل  ف��از 
املبا�صر  ال�����ص��ح��ب  يف  احل��ل��م  ���ص��ي��ارة 
 3 يف   Big Ticket اأج��رت��ه  ال���ذي 
م���ار����س اجل������اري، وه����ي ع���ب���ارة عن 
جيبلي  م���ازي���رات���ي  ط�����راز  ����ص���ي���ارة 
اآرون الذي  اجل��دي��د ك��ل��ي��اً.  واظ���ب 
يقيم يف اأبوظبي ويعمل حالياً كفني 
يف �صركة اإن�صاءات، على �صراء تذاكر 
Big Ticket بالإ�صرتاك من 15 
من اأ�صدقائه منذ انتقاله اإىل دولة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بعدما 
عر  اأخ��ب��اره��ا  م�صامعه  اإىل  تنامت 
و�صائل التوا�صل الجتماعي. وعِلم 
عميل Big Ticket ال�صعيد احلظ 
اإن��ه مل يفّوت اأي عر�س،  ال��ذي قال 
م�صاهدته  اأث����ن����اء  ال��ك��ب��ري  ب���ف���وزه 

لل�صحب املبا�صر لهذا ال�صهر .

فعاليات مميزة ملهرجان ال�شيخ زايد خالل الأ�شابيع املقبلة
 ،2023 م��ار���س   18 فعالياته  يختتم  ال���ذي  زاي���د  ال�صيخ  م��ه��رج��ان  ي�صهد   
الأ�صابيع  خ��الل  املجتمع  اأف���راد  كافة  من  ل���زواره  خم�ص�صة  مميزة  فعاليات 
ومن  واملُ�صوقة.  املُمتعة  الأن�صطة  من  العديد  تت�صمن  والتي  املقبلة،  القليلة 
اأبرز فعاليات تلك الفرتة، عرو�س الألعاب النارية الكرى، م�صرية احل�صارات 
نهيان،  اآل  زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  �صباقات  مهرجان  �صحوبات  العاملية، 
اإ�صافة  الزراعي،  للتميز  زايد  بن  ال�صيخ من�صور  امل�صاحبة جلائزة  امل�صابقات 
اإىل قائمة ثرية من الفعاليات والعرو�س الرتفيهية الكرى التي تتنوع بني 
�صباقات  مهرجان  �صحوبات  من  املقبل  ال�صحب  ويقام  والرتفيهية.  الثقافية 
2023، وال��ذي يهدف  اآل نهيان يف17 مار�س  �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 

فائز من لبنان واآخر من الفلبني 
يف �شحب القرعة مع حمظوظ

  ي�صتمر حمظوظ، ال�صحب الأ�صبوعي الرائد 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والذي قدم 
اإجماًل منذ اإطالق عملياته اجلوائز النقدية 
الأكر والأكر انتظاماً، يف تغري حياة النا�س 
واألرت  الفلبني  من  �صامويل  مع  حدث  كما 

من لبنان والذين فازا بجوائز القرعة امل�صمونة بقيمة 100،000 درهم لكل منهما، يف �صحوبات حمظوظ 
رقم 118.  ويتحدث �صامويل واألرت عن مدى �صعادتهما بهذه اجلائزة، وعن الدور الذي �صتلعبه يف تغيري 
حياتيهما لالأف�صل وجت�صري امل�صافة بينهما وبني م�صتقبل اأكر اإ�صراقاً لهما. يقول �صمويل البالغ من العمر 
اإنه تعرف على  ليعمل مديراً يف مطعم للماأكولت البحرية،  25 عاماً، وال��ذي حط رحاله يف دبي موؤخراً 
ال�صحب قبل عام بناًء على تو�صية من ابن عمه الذي �صبق له اأن فاز مببلغ 100 األف درهم مع حمظوظ. 

�مل�ساركة �ل�سنوية يف �لفعالية منذ �نطالقها

اجتماعية ال�شارقة ت�شارك يف الأيام الرتاثية لالإمارة

عامل وارنر براذرز اأبوظبي 
ت�شت�شيف �شباق �شوبرمان الأول من نوعه

اأعلنت عامل وارنر براذرز اأبوظبي عن ا�صت�صافة �صباق �صوبرمان يف 19 مار�س من ال�صاعة 6:00 
حتى 12:00 ظهراً ، يف اإطار احتفالية مو�صم �صوبرمان املميزة التي اأطلقتها عامل وارنر براذرز 

اأبوظبي موؤخراً وامل�صتوحاة من اأحد اأبرز �صخ�صيات ال�دي �صي �صوبر هريوز. 
و�صيكون ال�صيوف من حمبي الرتفيه واملناف�صة على موعد مع العديد من التجارب الرتفيهية 
والأن�صطة العائلية التي �صتقام خالل فعالية �صباق �صوبرمان، والتي �صتتميز ب�صباق مل�صافة 3 كلم، 
واآخر مل�صافة 5 كلم، بالإ�صافة اإىل �صباق عائلي مل�صافة 10 كلم، الذي �صيقام يف املنطقة املحيطة 
وارنر  داخ��ل عامل  ال�صغار  لل�صيوف  ال�200 مرت  �صباق  و�صيقام  اأبوظبي.  ب��راذرز  وارن��ر  بعامل 
براذرز اأبوظبي، و�صيتميز مب�صاركة �صخ�صية باغز باين الذي �صيتاألق مبالب�س ورداء �صوبرمان 

ال�صهري ليقود ال�صباق الذي �صينطلق من منطقة ميرتوبولي�س وينتهي عند غوثام �صيتي.

الذكاء ال�صطناعي..  وذلك بح�صور 
ال�صيخ الدكتور �صامل بن ركا�س وعدد 
اجلامعيني  والأ����ص���ات���ذة  ال�����ص��ي��وخ  م��ن 
ال��ق��ب��ائ��ل وامل�����ص��وؤول��ني وكبار  واأع���ي���ان 
ح�صور  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات، 
الذين  املهنئني  من  وجمع  الأ�صدقاء 
مت��ن��وا ل��ل��دك��ت��ور ���ص��ع��ي��د اأح���م���د �صامل 

�صودين دوام التوفيق والعطاء والنجاح 
يف خدمة الوطن. وقد ت�صمن احلفل 
والق�صائد  الكلمات  من  العديد  اإلقاء 
و�صاحب  الإم�����ارات  ح��ب  يف  ال�صعرية 
ال�������ص���م���و رئ���ي�������س ال�����دول�����ة وال���ق���ي���ادة 
ت��ق��دمي فقرات  اإىل ج��ان��ب  ال��ر���ص��ي��دة، 

تراثية و�صعبية . 

  كما مت خالل املنا�صبة تكرمي عدد من 
من  الدكتوراة  �صهادة  على  احلا�صلني 
اأبناء الإمارات، اإ�صافة اإىل تكرمي نخبة 
من املميزين يف كافة املجالت العلمية 
احلفل  �صاحب  ق��ام  حيث  والثقافية، 
الدروع  بتقدمي  �صودين  اأحمد  �صعادة 

والهدايا التذكارية على املكرمني.  

اأق�����ام ���ص��ع��ادة امل�����ص��ت�����ص��ار اأح���م���د �صامل 
العربي  الحت���������اد  رئ���ي�������س  �����ص����ودي����ن 
للتطوير وال�صتثمار العقاري، ورئي�س 
جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين 
حفل ا�صتقبال وماأدبة ع�صاء يف مدينة 
العني مبنا�صبة ح�صول جنله الدكتور 
ال��دك��ت��وراة يف  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  “�صعيد” 

حفل مبنا�شبة ح�شول �شعيد اأحمد �شودين على �شهادة الدكتوراة يف الذكاء ال�شطناعي 



    

جرمية تهز لندن.. �شنقت ابنيها ثم انتحرت
موؤخرا،  مروعة،  جرمية  ارتكاب  على  بريطانيا  يف  ام��راأة  اأقدمت 
عندما �صنقت ابنيها البالغني 7 و9 �صنوات، ثم و�صعت حدا حلياتها، 
الطفلني  على  العثور  وجرى  الدوافع.  ب�صاأن  وا�صعة  حرية  و�صط 
بح�صب  املنزل،  داخ��ل  والدتهما  جثة  جانب  اإىل  هامدتني  جثتني 
الريطانية  العا�صمة  �صرق  جنوب  يف  ال�صلطات  عنه  ك�صفت  م��ا 
لندن. وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية، اأن الأم اجلانية 
كانت ت�صمى نادية دي جاغر، وعمرها 47 عاما. ويجري عنا�صر 
اآخرين  اأ���ص��خ��ا���س  اأي  اإىل  ال��و���ص��ول  اأج���ل  م��ن  ال�صرطة حت��ري��ات 
وق��ال عدد من جريان  املروعة.  باجلرمية  يكونون على �صلة  قد 
الأم  مب�صرع  علموا  حني  كرى  ل�صدمة  تعر�صوا  اإنهما  الأ���ص��رة، 
وطفليها، يف ظروف ماأ�صاوية. ووفق تقرير يف �صحيفة "ال�صن"، 
فاإن الحتمال القائم حاليا هو اأن الأم التي كانت تعمل مديرة يف 

�صركة عقارات حملية خنقت ابنيها، اأو اأنها قامت ب�صنقهما.
ومل يجر العثور على اأي اأ�صلحة يف موقع اجلرمية، يف حني يفرت�س 

اأن ي�صاعد الطب ال�صرعي على حتديد اأ�صباب الوفاة بدقة.

حل لغز جثث ال� 3 اأجانب بفندق م�شري
ك�صفت و�صائل اإعالم م�صرية، تفا�صيل واقعة الإ�صكندرية بعد العثور 
حمطة  مبنطقة  �صهري  فندق  داخ��ل  وطفليه  لأجنبي  جثث   3 على 
اليوم" عن م�صادر  "امل�صري  املدينة. ونقلت �صحيفة  الرمل و�صط 
اأمنية اأن جهات التحقيق ا�صتمعت اإىل اأقوال اإدارة الفندق وتبني اأن 
الغرفة  باب  طرقت  اإذ  الواقعة،  اكت�صف  من  اأول  هي  نظافة  عاملة 
حمل احلادث اأكر من مرة ومل يرد اأحد فاعتقدت اأن النزيل غادر 
اأخ��رى �صّكت يف الأم��ر واأخرت  ب�صحبة طفليه، وعندما عادت مرة 
الإدارة التي ا�صتعانت ب�"املا�صرت كاى" وفتحت الغرفة لتجد اجلثث 
الثالث. وتبني من الفح�س وجود جثة �صخ�س من دولة مدغ�صقر، 
عمره 45 عاما، يرتدي كامل مالب�صه ومعلق يف م�صنقة اأعدها على 
�صنوات  و5  �صنوات   8 طفلني  جثتي  على  وع��ر  الغرفة.  حمام  ب��اب 
و���ص��ع منوما  الأب  اأن  وت��ب��ني  ال��غ��رف��ة،  ذات  ح��م��ام  البانيو يف  داخ���ل 
اأن ينتحر ب�صنق نف�صه.  وبح�صب  اأغرقهما يف البانيو قبل  لهما ثم 
قبل  بقتل طفليه  تركها  ر�صالة  الأب يف  اعرتف  الأولية،  التحريات 

انتحاره انتقاًما من زوجته ل�صكه الدائم فيها.

دعوى ق�شائية تهز فوك�س نيوز
يف  امل��ح��اف��ظ��ني  ل���دى  املف�صلة  ال��ق��ن��اة  ن��ي��وز  ف��وك�����س  �صبكة  ت�صهد 
ك�صف معلومات عن  م��ع  ا���ص��ط��راب��ات  امل��ت��ح��دة، مرحلة  ال��ولي��ات 
كوالي�صها خالل النتخابات الرئا�صية لعام 2020 ودعوى ق�صائية 

تزيد قيمتها عن مليار دولر تلوح يف الأفق.
التطورات  ه��ذه  انعكا�صات  تقييم  ي�صعب  التي  ال�صبكة  وحتولت 
واملع�صكر  الأم���ريك���ي  ل���الإع���الم  د���ص��م��ة  م����ادة  اإىل  ح��ال��ي��ا،  ع��ل��ي��ه��ا 
الر�صائل  اأ���ص��ب��وع يحمل دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي. فكل 
عن  ال�صادرة  الإلكرتونية  والر�صائل  الن�صية  والر�صائل  اخلا�صة 
�صخ�صيات مهمة يف ال�صبكة وتن�صر يف اإطار دعاوى ت�صهري رفعتها 
"دومينيون  الإلكرتونية  الت�صويت  لآلت  م�صنعة  �صركة  �صدها 
فوتينغ �صي�صتمز". فقد كتب مقدم الرنامج النجم تاكر كارل�صون 
املوؤيد ب�صدة للجمهوريني اإىل اأع�صاء فريقه يف الرابع من كانون 
الثاين-يناير 2021، اأي قبل يومني من اقتحام اآلف من موؤيدي 
قريبني  "اأ�صبحنا  "الكابيتول"  الكونغر�س  ملبنى  ترامب  دونالد 
جدا من اإمكانية جتاهل ترامب كل م�صاء تقريبا "..." اأنتظر ذلك 

بفارغ ال�صر". واأ�صاف "اأكرهه ب�صدة".

   بانوراما
يدخل غيني�س ب� 8 اآلف مترين �شغط يف 24 �شاعة

اأجل  24 �صاعة، من  8008 مترين �صغط خ��الل  اإجن��از  اأ���ص��رتايل من  اإن�صاين، متكن ع�صريني  اأج��ل ه��دف     من 
جمع الترعات جلمعية خريية ت�صاعد الأ�صخا�س امل�صابني باخلرف. وا�صتطاع دخول جمموعة غيني�س لالأرقام 

القيا�صية متجاوزاً الرقم القيا�صي ال�صابق البالغ 7715.
اإّنه جاك�صون اإيتاليانو، مدرب اللياقة ال�صحية للمر�صى يف دار رعاية يعنى مب�صابي اخلرف، الذي حقق عن كل 
مترين �صغط دولراً اأ�صرتالياً واحداً، ليتجاوز وفقاً مل�صوؤويل "غيني�س"، الرقم القيا�صي ال�صابق بنحو 300 مترين 

�صغط.
اإن�صتغرام طلباً للم�صاعدة من اأجل جمع اأكر مبلغ ممكن  اإدوي��ن عر ح�صابه على  وقبل �صهر من امل�صابقة، ن�صر 

لدعم مر�صى اخلرف.
واأو�صح اأنه بعد �صهر من كتابته املن�صور، �صيقوم مبهمة جمع دولر اأ�صرتايل واحد مقابل كل مترين �صينجزه، لكنه 

يحتاج امل�صاعدة والترع كي يتمكن من الو�صول اإىل هدفه وهو التغلب على تداعيات مر�س اخلرف.
 8 اأنه تدرب على هذه التمارين ملدة  ان�صتغرام، حيث ذكر  اإجن��از عر ح�صابه اخلا�س على  وقام جاك�صون بتوثيق 
اأ�صهر، ثم قّرر خو�س التجربة للح�صول على فر�صة حتطيم رقم قيا�صي والن�صمام اإىل جمموعة غيني�س لالأرقام 

القيا�صية لأكر عدد من متارين ال�صغط يف 24 �صاعة.
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الكلب الأكرث �شهرة يف العامل
حتولت مواقع التوا�صل الجتماعي يف ال�صنوات الأخرية اإىل من�صات لتحقيق 
ال�صهرة خالل وقت قيا�صي، ومل يعد الأمر يقت�صر على املوؤثرين من الب�صر، 
املن�صات، ومن بينها كلب  حيث باتت بع�س احليوانات تزاحمهم على هذه 
بريطاين ميلك اأكر من مليون متابع على مواقع التوا�صل املختلفة. ويبلغ 
8 �صنوات ويعي�س يف مدينة كنت وهو اأحد  الكلب بوغي �صمولز من العمر 
اأكر املوؤثرين �صهرة يف اململكة املتحدة. ووفقاً ملوقع ميرتو الريطاين، كان 
دخول بوغي اإىل عامل ال�صهرة جمرد �صدفة، كما اأو�صح مالكاه نك اإتريدج 
و�صاريل اأو�صمان، وعندما ح�صل نك على الكلب بعمر ثمانية اأ�صابيع يف عام 
2014، �صارع لن�صر �صور �صديقه اجلديد على قنواته الجتماعية اخلا�صة. 
اإن�صتغرام لبوغي،  اإن�صاء �صفحة على في�صبوك وح�صاب  "قررت  ويقول نك 
ذكرياته. مل  لأ�صتعيد  كاألبوم �صور فقط  ا�صتخدامه احل�صابات  اأنوي  كنت 
اأي �صيء منها". وبعد ذلك، �صجل نك مقطع فيديو لكلبه  ياأتي  اأن  اأتوقع 
ال�صغري وهو يخرج من اأ�صفل املكتب. واأرفقه بتعليق "كيف ت�صلل كلبك اإىل 
العمل". وحمل املقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية على في�صبوك قبل النوم 
ون�صي اأمره. وعندما ا�صتيقظ نك، فوجىء باأن الفيديو ح�صل على ماليني 
تابعوا  الذين  اجل��دد،  املتابعني  الآلف من  ع�صرات  لديه  وك��ان  امل�صاهدات، 
اأي�صاً ح�صاب بوغي على اإن�صتغرام. ويف ال�صهر نف�صه، ح�صدت �صبعة مقاطع 

فيديو لبوغي ما يزيد عن اأربعة ماليني م�صاهدة.

اأ�شود يف  �شلوك غري ماألوف ملواجهة ظرف طارئ
اأظهر مقطع فيديو اإقدام عدد من الأ�صود على �صلوك غري ماألوف، حيث 

ت�صلقت ال�صجر يف م�صعى اإىل البتعاد عن اأر�س اأغرقتها الفي�صانات.
الأخرية  الفي�صانات  تبعات  مع  تتاأقلم  حتى  ال�صجرة  اإىل  الأ�صود  وجل��اأت 

التي �صربت متنزه "كروغر" الوطني يف جنوب اأفريقيا.
ومن املعروف اأن الأ�صد الذي يو�صف ب�"ملك الغابة" ويتمتع بقوة كرى، ل 

يت�صلق ال�صجر على غرار ما تفعل حيوانات اأخرى مثل القردة.
يف املقابل، اعتاد ع�صاق احلياة الرية على روؤية حيوانات مفرت�صة اأخرى 

مثل النمور، وهي تت�صلق ال�صجر ب�صكل متكرر.
واملتنزه اجلنوبي اإفريقي يعد واحدا من اأكر املحميات يف القارة ال�صمراء، 

نظرا لتنوع احليوانات التي يوؤويها.
ت�صمى  طويلة  ف��رتة  منذ  نف�صها  املنطقة  يف  تعي�س  اأ���ص��ودا  املحمية  وت�صم 

الت�صرف. حيث  من  غريها  عن  خمتلفة  اأ�صود  وهي  "فورامي"، 
رحالت  منظمي  فاإن  اإنرتنا�صونال"،  بر�س  "يونايتد  اأنباء  وكالة  وبح�صب 
"�صفاري" متكنوا موؤخرا من التقاط مقطع فيديو لعدد من الأ�صود وهم 

فوق ال�صجرة.
الأ�صود من م�صافة  روؤي��ة  اأجل  املحمية من  اإىل  الذهاب  ال�صياح  وي�صتطيع 

ربع �شكان اليابان ما زالوا 
يرتدون الكمامات

اأن  اإىل  ل���ل���راأي  ا���ص��ت��ط��الع  خ��ل�����س 
�صخ�صاً من بني كل اأربعة اأ�صخا�س 
على  ال���ك���م���ام���ة،  ي���رت���دي  زال  م���ا 
الرغم من تخفيف قيود مكافحة 
ف��ريو���س ك��ورون��ا الث��ن��ني املا�صي، 
اأ�صباب مثل منع  اإىل  ويرجع ذلك 

العدوى والتعود.
تف�صي  ب���دء  م��ن��ذ  اأن����ه  اإىل  وي�����ص��ار 
 ،2020 م��ط��ل��ع  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
ال��ك��م��ام��ة مطلباً  ارت�����داء  ي��ك��ن  مل 
قانونياً يف اليابان، ولكن ارتداءها 
اأ�صبح اأمراً اعتياداً بني املواطنني.

بارتداء  الآن  احل��ك��وم��ة  وت��و���ص��ي 
املغلقة، بينما  الكمامة يف الأماكن 
ل تو�صي بذلك بالن�صبة لالأماكن 

املفتوحة.
اليابانية  ك���ي���ودو  وك���ال���ة  وذك�����رت 
للراأي،  ا���ص��ت��ط��الع��اً  اأن  ل���الأن���ب���اء 
التابعة  لي��ب��وان��ك،  �صركة  اأج��رت��ه 
اأن  اإىل  خ��ل�����س  ب��ح��ث��ي��ة،  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
ب�صركة  561 موظفاً  %27.8 من 
اخلم�صينيات  اإىل  الع�صرينيات  يف 
يعتزمون  اإنهم  قالوا  عمرهم  من 
الكمامات"  ارت����داء  يف  ال���ص��ت��م��رار 

بدون �صروط".
اإنهم �صوف   66% اأك��ر من  وق��ال 
�صريتدون  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  ي���ق���ررون 
مثل  للو�صع،  وفقاً  ل  اأم  الكمامة 
كان  اإذا  م���ا  اأو  ال���وج���ب���ات  خ����الل 
اأ���ص��خ��ا���س ق��ري��ب��ون منهم.  ه��ن��اك 
وقال %5.5 فقط اإنهم لن يرتدوا 
املكان  ع��ن  النظر  بغ�س  الكمامة 

الذي يتواجدون فيه.

اإيلون ما�شك يبني مدينة 
�شكنية خا�شة ملوظفيه

جورنال"،  ���ص��رتي��ت  "وول  ل�صحيفة  ت��ق��ري��ر  ك�����ص��ف 
�صراء امللياردير اإيلون ما�صك، اأرا�س يف اأو�صنت بولية 
مبوظفي  خا�صة  مدينة  لبناء  الأم��ريك��ي��ة،  تك�صا�س 
���ص��رك��ات��ه. وو����ص���ف ت��ق��ري��ر ال�����ص��ح��ي��ف��ة امل��دي��ن��ة التي 
من  الأخ��ري  نفي  رغ��م  ب�"الفا�صلة"،  ما�صك  �صيبنيها 
امل�����ص��روع. وحتدثت  "تويرت" ه��ذا  على  خ��الل ح�صابه 
املحليني  ال�صكان  من  ع��دد  اإىل  الأمريكية  ال�صحيفة 
التي  بالفر�س  بع�صهم  �صعادة  رغم  الذين  اأو�صنت،  يف 
اآخ��رون عن خماوفهم  �صيحملها م�صروع ما�صك، عّر 
الذي  الهادئ  املكان  يف  �صتحدث  جذرية  تغيريات  من 
اعتادوا العي�س فيه. وبح�صب "وول �صرتيت جورنال"، 
اإذ مل  ي��زال يف مراحله الأوىل،  ف��اإن م�صروع ما�صك ل 
يتم اإجناز �صوى بع�س املنازل و�صاحة تبدو خم�ص�صة 
اأن ما�صك  للريا�صة وبركة �صباحة. وذكرت ال�صحيفة 
يخطط لتاأجري منازل للعمال، ب�صعر يقل عن ال�صوق 
املحلية بكثري، حيث �صيكون �صعر ا�صتئجار منزل مكون 
ب�2200  مقارنة  �صهريا،  دولر   800 ن��وم  غرفتي  من 

دولر يف مدينة با�صرتوب املجاورة.

يعاقب ابنه باإجباره على اللعب 17 �شاعة متوا�شلة
ال�صاعة  يف  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب  مي��ار���س  وه���و  �صبطه  اأن  ب��ع��د 
ال��واح��دة ل��ي��اًل ب��اإح��دى ال��ل��ي��ايل امل��در���ص��ي��ة، ق��رر اأب �صيني 
�صاعة   17 ملدة  اللعب  متابعة  على  باإجباره  ابنه  يعاقب  اأن 
هو  كما  للنوم  يذهب  مل  ابنه  اأن  الأب  واكت�صف  متوا�صلة. 
مفرت�س لي�صتيقظ يف ال�صباح للذهاب اإىل املدر�صة، وبدًل 
الفيديو على هاتفه  األعاب  ليلعب  من ذلك، ظل م�صتيقظاً 
 Metropolis الوالد ل�صحيفة  الليل. وقال  بعد منت�صف 
Times اإنه كان غا�صباً عندما وجد ابنه يلعب على هاتفه 
بينما كان يجب اأن يكون نائماً، لكنه مل يعرف كيف يت�صرف 
اأن يعلم ال�صبي در�صاً لن ين�صاه ب�صهولة،  يف البداية. واأراد 
متابعة  اأن��ه ميكنه  اأخ���ره فقط  ال�صبي،  توبيخ  م��ن  وب���دًل 
اأنه ميكنه حتى  النوم، م�صيفاً  بدًل من  اللعب على هاتفه 
ق�صاء يوم اإجازة من املدر�صة حتى يتمكن من اللعب لوقت 
يف  قلياًل  امل��ع��ت��ادة  غ��ري  بعقوبته  ال�صبي  وا�صتمتع  اأط����ول. 
والده  اإ�صراف  حتت  هاتفه  على  اللعب  يف  وا�صتمر  البداية، 
طوال الليل حتى حوايل ال�صاعة ال�صابعة �صباحاً، عندما بداأ 
بال�صعور بالنعا�س. ولكن عندما حاول الطفل ترك الهاتف 
وال��ن��وم، اأخ���ره وال���ده اأن��ه ق��د اأخ��ذ ي��وم��اً اإج���ازة م��ن العمل 

للتاأكد من اأن ابنه يح�صل على وقت لعب اأكر بدون نوم.

جرذان بحجم القطط
بلدة  القطط  حجم  يف  ب��اأن��ه��ا  و�صفت  ج���رذان  اكت�صحت 
ورواد  ال�صكان  لدى  الرعب  وبثت  بريطانيا،  يف  �صياحية 
ال�صاطئ. ون�صرت هيئة الإذاعة الريطانية "بي بي �صي" 
لقطات جلرذان �صخمة تتجول حول منطقة كا�صل بيت�س 
ت�صطدم  حيث  وي��ل��ز،  يف  ال�صاحلية  تنبي  لبلدة  التابعة 
ال�صكان  وقال  ال�صهري.  ال�صاطئ  عند  بال�صخور  الأم��واج 
اإن امل�صكلة تفاقمت يف الأ�صهر الأخرية. واأثارت اللقطات 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  مل�صتخدمي  ال���ص��م��ئ��زاز 
خ��ا���ص��ة اأن امل��ن��ط��ق��ة ت��ع��ت��ر وج��ه��ة ���ص��ي��اح��ي��ة ل��ك��ث��ري من 
عن  امل�صوؤول  بيمروك�صاير  جمل�س  وحث  الريطانيني. 
اإ�صقاط  اأو  احل��ي��وان��ات  اإط��ع��ام  ع��دم  على  ال�صكان  البلدة 
متخ�ص�صني  موظفني  اإن  وق���ال  الأر�����س،  على  ال��ط��ع��ام 

يفح�صون املنحدرات حيث يعتقد اأن الفئران تع�ص�س.
وقال روجر مايلز، وهو �صاحب مركب بحري، اإن الفئران 
القليلة  الأ���ص��ه��ر  خ���الل  ���ص��وءا  ت����زداد  م�صكلة  اأ���ص��ب��ح��ت 

املا�صية، م�صيفا اأنها "مثرية للقلق حقا".
ال�صباح  ويف  الغ�صق  ويف  امل�صاء  بداية  "يف  مايلز:  وتابع 
الباكر، اجلرذان يف كل مكان حقا. هناك منطقة معينة 

حيث ترى اأجزاء من اجلرف قد تاآكلت".

مزاد على دينا�شور تي-ريك�س
هيكل  املقبل،  ال�صهر  �صوي�صرا  يف  ينظم  م��زاد  يف  يطرح 
عظمي لدينا�صور ينتمي اإىل عائلة "تي-ريك�س" ويعود 
اأثرية  لقطعة  بيع  عملية  اأول  يف  �صنة،  مليون   67 اإىل 
مماثلة يف اأوروبا، على ما اأعلنت ال�صبت دار "كولر" التي 
الهيكل  ب��اأن  امل���زادات  دار  واأف���ادت  امل���زاد.  �صتتوىل تنظيم 
العظمي امل�صمى "ترينيتي" �صيباع يف مزاد يقام يف زورخ 
بتاريخ 18 اأبريل -ني�صان. ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 
ي��راوح بني �صتة  9.3 مرت، فيما �صيطرح ب�صعر تقديري 
و8.7   6.5 "بني  �صوي�صري  ف��رن��ك  م��الي��ني  ثمانية  اإىل 

مليون دولر"، بح�صب دليل املزاد.

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو.. �شائعات جديدة
طبيعة  ح��ول  جديد  من  التكهنات  حديد  جيجي  ال�صهرية  الأزي���اء  عار�صة  اأث���ارت 
يف  كاملة  ليلة  معاً  الثنان  اأم�صى  اأن  بعد  كابريو،  دي  ليوناردو  بالنجم  عالقتها 

حفل بلو�س اأجنلو�س.
واأخر اأحد املطلعني موقع بيبول اأنه مت ر�صد الثنني معاً يف حفل دارين دزين�صيول 
وريت�صي اأكيفا. ويقول امل�صدر "كان ليو وجيجي بعيداً وظال معاً طوال الليل تقريباً 

وبالكاد حتركا من مكانهما".
اأك��ر من ع�صرة  "كان الثنان يف جمموعة ت�صم  ق��ال م�صدر منف�صل  ذل��ك،  وم��ع 

اأ�صخا�س يف ق�صم ال�صخ�صيات املهمة وكانوا يت�صكعون جميعاً هناك".
باأن عالقتهما  الأزي��اء  ياأتي هذا بعد �صهر من ت�صريح م�صدر مقرب من عار�صة 
ارتباط  مت  اأن  بعد  البع�س،  بع�صهما  يريان  يعودا  مل  الثنني  واأن  "تال�صت"، 
نيويورك.  املو�صة يف  اأ�صبوع  2022 خالل  -اأيلول  �صبتمر  لأول مرة يف  النجمني 
اأن تنهي  "مل تره منذ فرتة. لقد قررت  وقال م�صدر ملوقع بيبول يف ذلك الوقت 

عالقتها معه، اإنها تعطي الأولوية لكونها اأماً".

فيكتوريا بيدريتي خالل ح�سورها معر�ش فانيتي وتيك توك يف هوليوود، لو�ش �أجنلو�ش. � ف ب

�شاب يخ�شر 165 
كيلو من وزنه

�صاب من ولية مي�صي�صيبي  متكن 
الأمريكية من خ�صارة قرابة 165 
وزنه  من  رط��ل(   365( كيلوغرام 
ال��ذي ك��ان يبلغ يف يونيو م��ن عام 

2019 حوايل 290 كيلوغرام.
ملوقع  ك����راف����ت  ن���ي���ك���ول����س  وق������ال 
كان  اإنه  نيوز" الإخباري،  "فوك�س 
طفولته،  منذ  البدانة  من  يعاين 
الثانوية  املرحلة  يف  وزن���ه  وو���ص��ل 

اإىل 300 رطل )136 كيلوغرام(.
دفعه  الكتئاب  اأن  كرافت  واأو���ص��ح 
الطعام،  ت��ن��اول  يف  الإف�����راط  اإىل 
الفعاليات  ع��ن  الب��ت��ع��اد  ث��م  وم���ن 

واملنا�صبات الجتماعية.
واأ�صاف: "وزين منعني من الذهاب 
اإىل املنا�صبات العائلية وال�صفر. مل 
اأمتكن من ركوب املركبات العادية. 
اأحترك.  اأن  علّي  ال�صعب  من  كان 
الركبة  يف  اآلم  م���ن  اأع�����اين  ك��ن��ت 

واجل�صم، و�صيق يف التنف�س".
وبنّي كرافت اأن طبيبا و�صف وزنه 
يف عام 2019 ب�"القنبلة املوقوتة"، 
الأم������ر ال�����ذي ج��ع��ل��ه ي��ف��ك��ر جديا 
يف ت��غ��ي��ري م��ظ��ه��ره، وال��ع��م��ل على 

اإنقا�س وزنه.
الطريقة  غ����رّي  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ص����ار 
من  فخف�س  بها،  ي��اأك��ل  ك��ان  التي 
املاأكولت  يف  احل���راري���ة  ال�����ص��ع��رات 
عن  تخلى  اأن��ه  كما  يتناولها،  التي 

الوجبات ال�صريعة.

اإفريثينغ اإفريوير  يتطلع اإىل َح�شد جوائز الأو�شكار 
ن�����ص��ط��ت ال��ت��ك��ه��ن��ات ق��ب��ل ���ص��اع��ات م���ن حفلة 
الفيلم  يح�صد  اأن  اإم��ك��ان  ���ص��اأن  يف  الأو���ص��ك��ار 
التقليدي  وغ��ري  الغرابة  ال�صديد  الكوميدي 
اأب���رز  وان�س"  اأت  اآل  اإف��ري��وي��ر  "اإفريثينغ 
الأوفر  الرتجيحات  جعلته  بعدما  اجل��وائ��ز، 

حظاً.
وتطمح الأكادميية التي تنّظم الأو�صكار اإىل اأن 
اأم�صيتها، وهي اخلام�صة والت�صعون، يف  تنجح 
ا�صتقطاب عدد كبري من امل�صاهدين، ليتابعوا 
ف  ُو�صِ لذي  الفيلم  لهذا  املحتمل  الفوز  رمبا 
وامل��ر���ّص��ح لإحدى  م���ا،  "جمنون" ن��وع��اً  ب��اأن��ه 
ع�����ص��رة ج��ائ��زة، ب��ع��دم��ا ح��ق��ق جن��اح��اً منقطع 
النظري يف دور ال�صينما، اإذ بلغت اإيراداته مئة 

مليون دولر.
احلفلة  ت�صاهم  اأن  يف  املنظمون  ي��اأم��ل  كذلك 
�صميث  وي��ل  �صفعة  �صفحة  ط��ي  يف  املرتقبة 
ال�����ص��ه��رية ال��ت��ي ع��ك��رت ���ص��ف��و اأم�����ص��ي��ة العام 
على  وا�صتحوذت  اأ���ص��واءه��ا  و�صرقت  املن�صرم 
اه��ت��م��ام اجل��م��ه��ور وو���ص��ائ��ل الإع����الم. ويروي 

"اإفريثينغ اإفريوير اآل اأت وان�س" الذي يجمع 
عنا�صر احلركة والكوميديا واخليال العلمي، 
ق�����ص��ة م��ال��ك��ة م��غ�����ص��ل ت�����وؤدي دوره�����ا مي�صيل 
�صلطات  مع  الإداري���ة  م�صكالتها  اأنهكتها  ي��و، 
جمموعة  يف  ف���ج���اأة  وان��غ��م�����ص��ت  ال�������ص���رائ���ب، 
عوامل موازية. وت�صبح هذه املهاجرة ال�صينية 
الأمل  مبنزلة  ي��و  مي�صيل  دوره���ا  ت���وؤدي  التي 
خارقة  ���ص��ري��رًة  ت��واج��ه  اإذ  للب�صرية،  الأخ���ري 
الأنا  اأنه  املتعدد" برّمته، يتبني  "الكون  تهدد 
الأخرى لبنتها التي تعاين اكتئاباً. وللتمّكن 
م���ن ذل�����ك، ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه��ا ا���ص��ت��خ��دام قوى 
عوامل  خ��الل  م��ن  البديلة،  حيواتها  خمتلف 
غريبة، تكون لبع�س الب�صر فيها مثاًل نقانق 
"هوت دوغ" بدًل من الأ�صابع. وح�صد الفيلم 
قبل  ُوزع��ت  التي  ال�صينمائية  اجلوائز  معظم 
حفلة الأو�صكار، بف�صل حبكته التي تقوم على 
اأفكار موؤثرة عن حب العائلة، توىل ترجمتها 
على ال�صا�صة فريق عمل لمع معظمه اأع�صائه 

من الآ�صيويني.
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