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عبري مو�ضي حلظة االعالن عن ا�ضراب اجلوع

مظاهرة و�ضط باري�س �ضد غالء املعي�ضة   )ا ف ب(

اأكدت دحر تقدم اأوكرانيا يف دونيت�سك وخري�سون وميكواليف 

رو�صيا تق�صف �أنظمة طاقة �أوكر�نية وتدمر 3 مد�فع هاوزر �أم- 777
بعد تظاهرات للمعار�سة التون�سية:

عبري مو�صي تعلن دخولها يف �إ�صر�ب عن �لطعام...!
•• الفجر -تون�س:

انتقدت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
اأم�س  �ضباح  مو�ضي  عبري  احل��ر 
ع�ضكرة  اع����ت����رت����ه  م����ا  االأح��������د 
ال�ضارع، بعد ان مت تطويق املكان 
اجلوع  ا���ض��راب  فيه  تنفذ  ال���ذي 
امل��ف��ت��وح )ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن مقر 
احلبيب  ب�ضارع  الداخلية  وزارة 
بعنا�ضر  ب��ال��ع��ا���ض��م��ة(  ب��ورق��ي��ب��ة 
االم�����ن وال�������ض���ي���ارات واحل���واج���ز 
االأم���ن���ي���ة وم���ن���ع اأن�������ض���ار احل���زب 
الو�ضول  م��ن  معها  واملت�ضامني 

اليها، وفق قولها. 
الوحدات  ان  م��و���ض��ي  وا���ض��اف��ت 
االأمنية جعلت حلماية املواطنني 
من  وحرمانهم  لقمعهم  ولي�س 
مل  ان��ه��ا  على  م�����ض��ددة  حقوقهم، 
ا�����ض����راب جوع  ل��ت��دخ��ل يف  ت��ك��ن 
اخلطر  ي�������ض���ل  مل  ل����و  م���ف���ت���وح 

ع��ل��ى حد  ت���ط���اق،  درج�����ة ال  اىل 
مما  مو�ضي  نبهت  كما  تعبريها. 
الدولة  رئ��ي�����س  ���ض��ع��ي  اع��ت��رت��ه 
قوانني  ا���ض��دار  اىل  �ضعيد  قي�س 
ال�ضارع  ع�ضكرة  وحت��وي��ل  قمعية 
اىل امر واقع من خالل الرملان 

القادم، ح�ضب قولها دائما.

وكانت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
احلر قد اأعلنت، يف فيديو ن�ضرته 
ف��ي�����ض��ب��وك، دخولها  م��وق��ع  ع��ل��ى 
اإ������ض�����راب ج�����وع م���ف���ت���وح من  يف 
والدولة  التون�ضي  ال�ضعب  اأج��ل 

التون�ضية.
 )التفا�ضيل �س11(

�نتهاكات حوثية جديدة
 بحق �ملدنيني يف قرى �صنعاء

•• �صنعاء-وكاالت:

�ضرف  قرية  اأه��ايل  له  يتعر�س  ما  العبارات  باأ�ضد  مينية،  حقوقية  منظمة  اأدان���ت 
ميلي�ضيا  ترتكبها  ج�ضيمة  انتهاكات  م��ن  �ضنعاء  حمافظة  ح�ضي�س  بني  مبديرية 
اأيام، و�ضط �ضمت مريب من قبل املنظمات احلقوقية  احلوثي يف حق املدنيني منذ 
املحلية والدولية. وقالت منظمة �ضهود حلقوق االإن�ضان، يف بيان، ال�ضبت، اإنها تلقت 
بالغات لعدد من اأهايل قرية �ضرف مبقتل مواطنني من اأبنائها هما عادل عبداهلل 

�ضبيح ال�ضريف الذي يعتر من الوجاهات االجتماعية.
باالإ�ضافة اإىل بكيل عائ�س �ضبيح وذلك يف واقعتني منف�ضلتني، االأوىل وقعت الثالثاء 
حيث اأقدم م�ضلحون على قتل عادل �ضبيح اأثناء مروره ب�ضيارته ومنعوا االأهايل من 
اإ�ضعافه. وبح�ضب البيان، فاإن الواقعة الثانية حدثت يوم اخلمي�س حيث اأقدم م�ضلحو 
امليلي�ضيا املنت�ضرين يف القرية على اإطالق الر�ضا�س احلي على بكيل عائ�س �ضبيح 
ال�ضريف اأمام منزله اأثناء مروره على دراجة نارية ب�ضحبة اأحد اأطفاله واخذوا جثته 

ثم مل يكتفوا بذلك حيث قاموا باعتقال طفله الذي مل يتجاوز عمره ال� 12 عاما.
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�رشطة دبي تت�سلم 100 �سيارة من 
رجل الأعمال الإماراتي خلف احلبتور

اأخبار الإمارات

“اإعالن اجلزائر”.. م�ساحلة 
فل�سطينية �سكلية

عربي ودويل

من يتوج بجائزة
 الكرة الذهبية اليوم ؟

الفجر الريا�سي

خالل ات�سال هاتفي

رئي�س �لدولة يعزي �لرئي�س �لرتكي يف �صحايا �ملنجم 

بعد �سرقة 2,5 مليار دوالر من اأموال ال�سرائب 

�لعر�ق يفتح حتقيقًا يف �أكرب عملية �ختال�س يف تاريخه
 •• بغداد-اأ ف ب:

العراقية  ال�����ض��ل��ط��ات  ف��ت��ح��ت 
مليار   2،5 ���ض��رق��ة  يف  حت��ق��ي��ق��اً 
اأم��ان��ات هيئة  اأم���وال  دوالر م��ن 
حكومي،  م�ضرف  يف  ال�ضرائب 
االأح��د، يف  م�ضوؤولون  اأعلن  كما 
ق�ضية تك�ضف من جديد الف�ضاد 

امل�ضت�ضري يف البالد.
هوية  ال�����ض��ل��ط��ات  ت��ك�����ض��ف  ومل 
ون�ضرت  الق�ضية.  يف  املتورطني 
وكالة االأنباء العراقية الر�ضمية 
ب���ف���ت���ح حتقيق  ط���ل���ب���اً  ال�������ض���ب���ت 
هيئة  اإىل  املالية  وزارة  اأر�ضلته 
حكومية  هيئة  وه���ي  ال��ن��زاه��ة، 

معنية مبكافحة الف�ضاد.
ويتحّدث الكتاب الر�ضمي املوؤّرخ 
عن  اأكتوبر  االأول  ت�ضرين   12
تريليون   3،7 ���ض��رق��ة  ع��م��ل��ي��ة 
مليار   2،5 )نحو  عراقي  دينار 
دوالر( من ح�ضاب اأمانات الهيئة 
ل��ل�����ض��رائ��ب يف م�ضرف  ال��ع��ام��ة 

الرافدين.
املكلف  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وك���ت���ب 
تغريدة  يف  ال�������ض���وداين  حم��م��د 
امللَفّ  ه���ذا  و�ضعنا  ت��وي��ر  ع��ل��ى 
برناجمنا،  اأول�����وي�����ات  اأول  يف 
اأموال  ُت�ضتباَح  ب��اأن  ن�ضمَح  ول��ْن 

العراقيني، كما ح�ضل مع اأموال 
اأمانات الهيئة العامة لل�ضرائب 

يف م�ضرف الرافدين.
واأَ�����ض����اف: ل���ْن ن��ت��وان��ى اأب�����داً يف 
لكبح  حقيقية  اإج����راءات  ات��خ��اذ 
ا�ضت�ضرى  ال���ذي  الف�ضاد  ج��م��اح 
الدولة  مفا�ضل  يف  وقاحة  بكِلّ 

وموؤ�ض�ضاتها.
عن  ���ض��ادر  ر�ضمي  كتاب  وك�ضف 
ه��ي��ئ��ة ال�������ض���رائ���ب، ����ض���ّرب اإىل 
مليار   2،5 مبلغ  اأن  االإع�����الم، 
دوالر، جرى �ضحبه بني الفرة 
اأي��ل��ول �ضبتمر   9 امل��م��ت��دة م��ن 
اأغ�ضط�س  اآب  و11   2021
2022. وحّررت هذه ال�ضكوك 
املالية اإىل خم�س �ضركات، قامت 

ب�ضرفها نقداً مبا�ضرًة.
الق�ضية،  ع���ل���ى  ت���ع���ل���ي���ق  ويف 
�ضنت�ضوري  يف  ال���ب���اح���ث  ك���ت���ب 
ج��ي��اد على  �ضجاد  اإن��رن��ا���ض��ون��ل 
توير االأ�ضئلة البديهية هي من 
لتلك  احلقيقيون  امل��ال��ك��ون  ه��م 
باإعطاء  �ضمح  وم���ن  ال�����ض��رك��ات 
ال�ضركات؟  ل��ت��ل��ك  ال�������ض���ك���وك 
وكيف عر االأمر غري ملحوظ 
لعام كامل؟ من هم ال�ضيا�ضيون 
الف�ضاد  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل���ت���ورط���ون 

وال�ضرقة الكبرية هذه؟.

وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة االأح����د 
بالق�ضية.  حتقيقاً  فتحت  اإنها 
الق�ضية  اأن  ب��ي��ان  يف  واأ���ض��اف��ت 
الق�ضاء،  اأم����ام  االآن  م��ع��رو���ض��ة 
املعلومات  �ضرفق  اأنها  م�ضيفًة 
نها كتاب وزارة املاليَّة  التي ت�ضمَّ
بعد تنظيمها وفق حما�ضر مع 
وتودعها  التحقيقيَّة  االأوراق 
االأخري  الق�ضاء...ليقوم  ل��دى 
املنا�ضبة بحق  القرارات  باإ�ضدار 

املق�ضرين.
اأن  �ضبق  الق�ضاء  اأن  واأ���ض��اف��ت 
اأ����ض���در اأوام������ر ا���ض��ت��ق��داٍم بحق 
م�ضوؤولني كبار يف الوزارة ب�ضاأن 
الثغرات التي اأف�ضت اإىل ح�ضول 
والتجاوز  ال��ك��ب��ري  اخل����رق  ه���ذا 

الفظيع على املال العام.
حتقيق  ع��ن  ال�ضبت  حديث  ويف 
ب�ضاأن  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  داخ��ل��ي 
املالية  وزي�����ر  ات���ه���م  ال��ق�����ض��ي��ة، 
عبد  اإح�����ض��ان  بالوكالة  ال�ضابق 
جمموعة  ت��غ��ري��دة  يف  اجل���ّب���ار 
حم����ددة ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة ب����دون اأن 

يعطي تفا�ضيل اإ�ضافية.
وي��ح��ت��ل ال���ع���راق امل��رت��ب��ة 157 
موؤ�ضر منظمة  180( يف  )م��ن 
ال�ضفافية الدولية عن مدركات 

الف�ضاد.

تظاهرة �صد غالء �ملعي�صة يف باري�س 
•• باري�س-اأ ف ب:

الي�ضار  من  بدعوة  االأح��د  باري�س  يف  يتظاهرون  االأ�ضخا�س  اآالف  ب��داأ 
يف  امل�ضاهمة  يف  ي��اأم��ل  وال����ذي  م���اك���رون،  اإمي��ان��وي��ل  للرئي�س  امل��ع��ار���س 
الغليان االجتماعي يف فرن�ضا حيث يتوا�ضل اإ�ضراب مينع توزيع الوقود 
البيئي  ال�ضعبي  االحت���اد  الي�ضارية  االأح����زاب  حت��ال��ف  ودع���ا  ال��ب��الد.  يف 
املعي�ضة  غالء  على  احتجاجا  االأح��د  تظاهرة  اإىل  اجلديد  واالجتماعي 

والتقاع�س يف جمال املناخ.
وقالت ال�ضرطة اأنها تتوقع م�ضاركة عدد ي�ضل اإىل ثالثني األف �ضخ�س 

من جميع اأنحاء فرن�ضا.
رافعا  الي�ضاري  املتمردة  فرن�ضا  زعيم حزب  لوك ميالن�ضون  و�ضار جان 
قب�ضته اإىل جانب اآين اإرنو حائزة جائزة نوبل لالأدب على راأ�س التظاهرة 

التي بداأت بتاأخري طفيف عند ال�ضاعة 14،30.
وقالت النائبة عن حزب فرن�ضا املتمردة كليمان�س غيتي هناك �ضيء ما 

ي�ضتيقظ وهذه اإ�ضارة جيدة جدا، م�ضرية اإىل ا�ضتعرا�س للقوة.
ال�ضعب  اجتماعي،  ح��ر  م��وج��ة  منها  واح���دة  على  كتب  الف��ت��ات  ورف��ع��ت 
متعط�س للعدالة بينما حذرت اأخرى من اأن التقاعد جيد لكن الهجوم 
اأف�����ض��ل، يف اإ����ض���ارة اإىل اإ���ض��الح ن��ظ��ام ال��ت��ق��اع��د ال���ذي ت��ري��ده احلكومة 

ويرف�ضه الي�ضار.

رئي�صة �لوزر�ء �لربيطانية 
من�صبها  لإن��ق��اذ  تكافح 

•• لندن-اأ ف ب:

�ضددت رئي�ضة الوزراء الريطانية 
ليز ترا�س على التزامها باالقت�ضاد 
اإىل  ال�����ض��ل��ي��م وه�����ي يف ط��ري��ق��ه��ا 
حم��ادث��ات اأزم���ة االأح���د م��ع وزير 
املالية اجلديد واأ�ضبوع متوتر مع 

منتقدي حزب املحافظني.
حتى الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
برناجمها  م��ه��اج��م��ي  اىل  ان�����ض��م 
خطتها  وا�����ض����ف����ا  االق����ت���������ض����ادي 
خل��ف�����س ال�������ض���رائ���ب وال����ت����ي مت 

التخلي عنها حاليا بانها خطاأ.
اإقالة �ضديقها  بان  ترا�س  واأق��رت 
كوا�ضي كوارتينغ من من�ضب وزير 
اأ�ضافت يف  لكنها  كان موؤملا  املالية 
�ضن«  »ذي  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف  م��ق��ال��ة 
الطريق  متهيد  ميكننا  ال  اأم�����س 
ال�ضرائب  م��ن��خ��ف�����س  الق��ت�����ض��اد 
وع��ايل النمو ب��دون احلفاظ على 
ثقة االأ�ضواق يف التزامنا بتحقيق 

املال ال�ضليم.
ال��ث��ق��ة للخطر يف  ت��ع��ر���ض��ت ه���ذه 
23 �ضبتمر حني ك�ضف كوارتينغ 
مييني  ب����رن����ام����ج  ع�����ن  وت������را�������س 
الرئي�س  خ���ط���ة  م����ن  م�����ض��ت��وح��ى 
ريغن،  رونالد  االأ�ضبق  االأم��ريك��ي 
بقيمة 45 مليار جنيه اإ�ضرليني 
ممولة  �ضريبية  تخفي�ضات  م��ن 

ح�ضرا من الديون املرتفعة.

ي��ع��م��ل��ون ع���ل���ى اإخ����م����اد ال����ن����ريان، 
ال�ضغب  مثريي  ف�ضل  مت  مو�ضحاً 
ع�����ن االآخ��������ري��������ن، وامل����ح����ت����ج����زون 

االآخرون عادوا اإىل زنزاناتهم.
اأجانب  �ضجناء  اإوي���ن  �ضجن  ي�ضم 
الفرن�ضية  االأك����ادمي����ي����ة  ب��ي��ن��ه��م 
االإيرانية فاريبا عادخلاه واملواطن 
الذي  من���ازي  �ضياماك  االأم��ريك��ي 
قالت عائلته اإنه اأعيد اإىل اإوين هذا 

االأ�ضبوع بعد فرة اإفراج موؤقت.
اأعربت  احل��ري��ق،  على  فعل  رد  ويف 
اأطلعت عليه  بيان  عائلة منازي يف 
العميق،  قلقها  ع��ن  ب��ر���س  فران�س 
اأي ات�ضال  خا�ضة واأن��ه مل يح�ضل 

معه.

االحتجاجات االإيرانية ت�سل �سجن اإيفني �سيء ال�سمعة

مقتل 4 و�إ�صابة 61 يف حريق ب�صجن يف �إير�ن 
•• طهران-وكاالت:

ذكرت و�ضائل اإعالم حكومية اأم�س 
االأحد اأن اأربعة �ضجناء لقوا حتفهم 
واأ�ضيب 61 اآخرون يف حريق �ضب 
اأم�س،  ط���ه���ران  يف  اإي���ف���ني  ب�����ض��ج��ن 
االحتجاجات  ام�س  ا�ضتمرت  بينما 
املناه�ضة للحكومة، والتي اندلعت 
بعد مقتل امراأة يف اأثناء احتجازها 
لدى ال�ضرطة، وخرجت احتجاجات 

يف العديد من اجلامعات.
وحرائق  ا����ض���ط���راب���ات  وان���دل���ع���ت 
�ضيء  اإي��ف��ني  �ضجن  يف  ال�ضبت  ليل 
ال�����ض��م��ع��ة يف ط����ه����ران، م���ع دخ���ول 
اأ�ضعلتها  التي  االحتجاجات  حركة 
بقمع  وُت��ق��اب��ل  اأم��ي��ن��ي  وف���اة مه�ضا 
�ضديد من قبل ال�ضلطات اأ�ضبوعها 

اخلام�س.
�ضمال  يف  الواقع  ال�ضجن  وي�ضتهر 
ال�ضجناء  معاملة  ب��اإ���ض��اءة  ط��ه��ران 
�ضجناء  ي�ضم  اأن��ه  كما  ال�ضيا�ضيني، 
اأجانب، وقد اأفادت تقارير اأن املئات 
التظاهرات  خ���الل  اع��ت��ق��ل��وا  مم��ن 
فيديو  مقطع  فيه.واأظهر  اأودع���وا 
يف  االإن�ضان  حقوق  منظمة  ن�ضرته 
اأو�ضلو مقراً  اإي��ران التي تتخذ من 
املت�ضاعد  والدخان  النريان  بع�س 
اأي�ضاً  و�ُضمعت  ال�ضجن،  مبنى  من 
اأنها  ب����دا  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  يف  اأ�����ض����وات 

لطلقات نارية.
التي  تا�ضفري  وذكرت قناة 1500 
وانتهاكات  االح��ت��ج��اج��ات  ت��ر���ض��د 

   

مبادرة مليار وجبة توزع �أكرث من 
2.5 مليون وجبة يف 7 دول �آ�صيوية

•• دبي-وام:

الدعم  لتوفري  املنطقة  يف  االأك��ر  احلملة  وجبة،  مليار  مبادرة  اأجن��زت 
2.5 مليون  اأك��ر من  اأرب��ع ق��ارات، توزيع  50 دول��ة �ضمن  الغذائي يف 
اآل  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  اآ�ضيوية  دول  �ضبع  يف  وجبة 
التوزيع  ت��ول��ت عمليات  ال��ت��ي  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�����ض��ان��ي��ة  م��ك��ت��وم 

والتن�ضيق مع اجلمعيات اخلريية يف الدول امل�ضمولة.
اآل  را�ضد  بن  تنظمها مبادرات حممد  التي  ووف��رت مبادرة مليار وجبة 
مكتوم العاملية، الدعم الغذائي لالأفراد واالأ�ضر املتعففة يف عدد من مدن 
وكازاخ�ضتان،  وقرغيز�ضتان،  وطاجيك�ضتان،  وباك�ضتان،  الهند،  وق��رى 
والفلبني، وكمبوديا ب�ضيغة طرود غذائية ومتوينية حتتوي على املواد 
الغذائية االأ�ضا�ضية املطلوبة الإعداد وجبات مغذية الأ�ضابيع عدة ي�ضتفيد 

منها حوايل 75،000 �ضخ�س.                 )التفا�ضيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

مدافع   3 دم���رت  قواتها  اأن  الرو�ضية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
�ضرقي  خ��ارك��ي��ف  منطقة  يف   777  � اأم  ط���راز  م��ن  ه��اوت��رز 

اأوكرانيا.
واأ�ضافت الوزارة اأن قواتها �ضدت حماوالت اأوكرانية للتقدم 

يف مناطق دونيت�ضك وخري�ضون وميكوالييف.
ق�ضفت  اإنها  اليومية،  ال�ضحفية  االإف���ادة  يف  ال���وزارة  وقالت 
ب�ضواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجي�س االأوكراين، 

وكذلك اأنظمة الطاقة وتدمري جميع االأهداف.
واأو���ض��ح��ت ال����وزارة اإن ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة فقدت اأك��ر من 
باجتاه منطقة  هجوم  تنفيذ  حماولتهم  اأثناء  جنديا   250

كريفو-روغ يف مقاطعة دنيروبروف�ضك.
اأك����ر م��ن 40 جنديا  وب��ح�����ض��ب ال������وزارة مت ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى 
اأوكرانيا يف اجتاه منطقة زابوريجيا، واأكر من 20 اآخرين 
كانوا يحاولون التقدم يف اجتاه كريوف�ضك التابعة جلمهورية 

دونيت�ضك ال�ضعبية.
االأقل،  اأوكرانيا على  50 جنديا  ُقتل  ويف مقاطعة خاركيف 
من اللواء امليكانيكي 92 للقوات االأوكرانية، كانوا يحاولون 

التقدم باجتاه منطقة كوبيان�ضك.
واأو�ضحت الوزارة اأنه مت اإف�ضال هذا الهجوم.

من  الرو�ضية  اجلوية  الدفاعات  متكنت  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة 
8 �ضواريخ من  ب��دون طيار، واعرا�س  11 طائرة  اإ�ضقاط 
مناطق  يف  لالأ�ضلحة  م�ضتودعات   5 وتدمري  هيمار�س،  ن��وع 

خمتلفة.
ملدينة  االإداري  املبنى  االأح���د،  االأوك��ران��ي��ة،  ال��ق��وات  وق�ضفت 

دونيت�ضك، ما اأ�ضفر عن اإ�ضابة مدنيني اثنني.
ونقلت وكاالت اأنباء رو�ضية اخلر، م�ضرية يف العنوان اإىل اأن 

اال�ضتهداف مت بوا�ضطة �ضواريخ هيمار�س االأمريكية.
دوني�ضتك  م��ن��اط��ق  ل�����ض��م  ���ض��ب��ت��م��ر  يف  رو����ض���ي���ا  وحت���رك���ت 
ولوغان�ضك وخري�ضون وزابوريجيا االأوكرانية، يف اأكر تو�ضع 

لالأرا�ضي الرو�ضية منذ ن�ضف قرن على االأقل.

واأع��ل��ن��ت م��و���ض��ك��و ���ض��م ه���ذه امل��ن��اط��ق ب��ع��د ا���ض��ت��ف��ت��اء يف تلك 
امل�ضغلة  ال�ضركة  اأع��ل��ن��ت  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي  االأرب���ع���ة.  امل��ن��اط��ق 
لنظام الطاقة يف اأوكرانيا ال�ضبت اأن �ضربة �ضاروخية اأحلقت 
العا�ضمة  رئي�ضية يف منطقة  اأ�ضرارا ج�ضيمة مبن�ضاأة طاقة 
اإىل  الرو�ضي  اجلي�س  فيه  �ضعى  ال��ذي  الوقت  يف  االأوكرانية، 

قطع املياه والكهرباء عن املناطق املاأهولة بال�ضكان.
االإ�ضالح  اأطقم  اأن  الكهرباء  لنقل  اأوكرنرغو  �ضركة  وذك��رت 
تعمل على اإعادة التيار الكهربائي، لكنها حذرت ال�ضكان من 

احتمال وقوع اعتداءات.
الرئي�س  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  تيمو�ضينكو،  ك��ريي��ل��و  وح���ث 
االأوك��راين، �ضكان منطقة كييف واملقيمني يف ثالث مناطق 
جماورة على تقليل ا�ضتهالكهم للطاقة خالل �ضاعات الذروة 
امل�ضائية.بعد انفجار �ضاحنة مفخخة قبل اأ�ضبوع والذي اأدى 
القرم،  جزيرة  ب�ضبه  رو�ضيا  يربط  ال��ذي  اجل�ضر  ت�ضرر  اإىل 
�ضن الكرملني ما يعتقد اأنها اأكر هجمات �ضاروخية من�ضقة 

منذ بدء العملية الع�ضكرية يف اأوكرانيا.

توير  يف  ح�ضابها  ع��ل��ى  ال�����ض��رط��ة 
اإيفني  �ضجن  يف  ينت�ضر  حريقاً  اأن 
انفجار  �����ض����وت  ����ض���م���اع  واأم�����ك�����ن 
وهو  للديكتاتور،  امل���وت  وه��ت��اف��ات 
للحركة  الرئي�ضية  ال�ضعارات  اأح��د 

االحتجاجية امل�ضتمرة منذ �ضهر.
ال�ضابة  االأخ���الق  �ضرطة  واعتقلت 
اأميني  مه�ضا  ال��ك��ردي��ة  االإي��ران��ي��ة 
�ضبتمر   13 يف  ع�����ام�����اً(   22(
النتهاكها  ط���ه���ران  يف  )اأي�����ل�����ول( 
ق�����واع�����د ال���ل���ب���ا����س ال���������ض����ارم����ة يف 
خ�ضو�ضاً  االإ�ضالمية  اجلمهورية 

ارتداء احلجاب.
�ضبتمر   16 يف  م���وت���ه���ا  واأث���������ار 
)اأي�����ل�����ول( ب��ع��د ث���الث���ة اأي������ام على 

تظاهرات يف  اأك��ر موجة  اعتقالها 
اإيران منذ احتجاجات عام 2019 

�ضد رفع اأ�ضعار الوقود.
اأف������اد وكالة  اأم���ن���ي  وك�����ان م�����ض��در 
ف��ران�����س ب��ر���س يف وق����ت ���ض��اب��ق اأن 
ليل  وقعت  ومواجهات  ا�ضطرابات 
املجرمني  احتجاز  ق�ضم  يف  ال�ضبت 
يف �ضجن اإيفني، تطورت اإىل اإ�ضكال 
وقام  ال�ضجن،  عنا�ضر  وبني  بينهم 
النريان  باإ�ضرام  البلطجية  ه��وؤالء 
يف م�ضتودع لالألب�ضة يف ال�ضجن، ما 

ت�ضبب بحريق.
واأ����ض���اف ح��ال��ي��اً، ال��و���ض��ع ه��و حتت 
والهدوء  ك��ام��ل  ب�ضكل  ال�����ض��ي��ط��رة 
ي�ضود يف ال�ضجن، وعنا�ضر االطفاء 

االثنني    17  أكتوبر   2022  م  -  21 ربيع األول 1444  العدد  13673    
Monday    17    October    2022   -  Issue No   13673

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأج����رى 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ام�س ات�ضااًل هاتفياً 
رئي�س اجلمهورية  اأردوغ���ان  رج��ب طيب  مع فخامة 
خال�س  ع��ن  خالل����ه  عب������ر  ال�ضديق����ة،  ال��رك��ي��ة 
ت��ع��ازي��������ه وم��وا���ض��ات��ه ل��ف��خ��ام��ت��ه وال�����ض�����������ع��ب الركي 
ال�ضديق يف �ضحاي����ا االنفج�������ار الذي وقع يف منجم 
يف والي���ة ب��ارط��ن ���ض��م��ايل ال��ب��الد واأ���ض��ف��ر ع��ن مقتل 

واإ�ضابة ع�ضرات االأ�ضخا�س..

 ودعا اهلل تعاىل اأن يحفظ تركيا و�ض����عبها من كل �ضر 
متمنياً ال�ضفاء العاجل للم�ضابني وال�ضر وال�ضلوان 

لذوي ال�ضحايا. 
كما اأكد �ضموه خالل االت�ضال الهاتفي ت�ضامن دولة 

االإمارات مع تركيا اإثر هذا احلادث االأليم. 
من جانبه �ضكر الرئي�س رجب طيب اأردوغان �ضاحب 
ال�ضمو رئي�س الدولة ملا اأبداه من م�ضاعر طيبة جتاه 
تركيا و�ضعبها �ضائاًل املوىل عز وجل اأن يحفظ دولة 
الوثيقة  بالعالقات  منوهاً  مكروه  كل  من  االإم���ارات 

التي تربط البلدين و�ضعبيهما ال�ضديقني. 

األ�ضنة اللهب والدخان تت�ضاعد من �ضجن اإيفني يف طهران   )ا ف ب(

بوتني لن يح�صر كوب 27
•• مو�صكو-وكاالت:

الرو�ضي  الرئي�س  م�ضت�ضار  ق��ال 
ل�ضوؤون املناخ ر�ضالن اإيدلغريييف 
بوتني  ف���الدمي���ري  ال��رئ��ي�����س  اإن 
ل���ن ي��ح�����ض��ر م���وؤمت���ر االأط������راف 
التفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
املقرر   )27 )ك���وب  امل��ن��اخ  لتغري 
عقده يف م�ضر ال�ضهر املقبل، الأنه 
من غري املتوقع اأن ي�ضهد حتقيق 

اخراقات. 
واأ�ضار اإيدلغريييف يف ت�ضريحات 
الرو�ضية  ���ض��ب��وت��ن��ي��ك  ل���وك���ال���ة 
لالأنباء، اأم�س االأحد، اإىل اأن املرة 
التي �ضارك فيها بوتني  االأخ��رية 
ك���ان���ت عام  امل����وؤمت����ر االأمم������ي  يف 
مع  تزامن  توقيته  الأن   ،2015
اعتماد  يف  املتمثل  البارز  احل��دث 
مهم  حدث  وهو  باري�س،  اتفاقية 
الدولية  املناخ  ق�ضية  معاجلة  يف 
خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية اأو 

رمبا اأكر .
املوؤمتر  ب��وت��ني:  م�ضت�ضار  وق���ال 
القادم يف �ضرم ال�ضيخ مهم للغاية 
���ض��ك، لكن م��ن غ��ري املتوقع  ب��ال 
اأحداثا  اجل���اري  ال��ع��ام  ي�ضهد  اأن 
رفيعة امل�ضتوى مثل اعتماد اتفاق 
باري�س يف عام 2015 واأود اأي�ضاً 
عينني  الرئي�س  اأن  اإىل  اأ�ضري  اأن 
ل��ل��وف��د يف هذا  رئ��ي�����ض��اً  ب��ن��ف�����ض��ه 

املوؤمتر.
واأ�ضاف اأن نهج رو�ضيا اإزاء ق�ضية 
االح��ت��ب��ا���س احل����راري مل يتغري، 
واأو�ضح اإيدلغريييف هذه امل�ضكلة 
قائمة وينبغي حلها بالعمل معاً. 
و هذا اأ�ضا�س �ضيا�ضتنا منذ عقود. 
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اأخبـار الإمـارات

حمكمة �خلرب�ء �لأجانب باأبوظبي تنظر 200 دعوى مبطالبات 3 مليار�ت درهم

جمل�س �أمناء جائزة ر��صد بن حميد للثقافة و�لعلوم بعجمان يعتمد �أ�صماء �لفائزي�ن باجلائزة يف دورتها �لتا�صعة و�لثالثني
•• عجمان -الفجر:

اع���ت���م���د جم���ل�������س اأم�����ن�����اء ج���ائ���زة 
والعلوم  للثقافة  حميد  بن  را�ضد 
بعجمان نتائج م�ضاركات الدورة ال� 
39 واأ�ضماء الفائزين فيها، وذلك 
برئا�ضة  عقد  ال���ذي  االج��ت��م��اع  يف 
ال�ضعال�ي  خليف�ة  اأ.د.  ال��دك��ت��ور 
اأ.د. عبد اهلل  االأع�ضاء:  وبح�ضور 
ال�ضام�ض�ي، ود. عبداهلل ال�ضعيدي، 
ود. عبد املجيد اخلاج�ة، ود. خالد 
ود.  ال�ضعال�ي،  �ضي�ف  ود.  اخلاجة، 
ال��ق��ا���ض��م��ي، واأح�����م��د ح�بيب  ن��ه��ل��ة 
ال����غ����ري����ب، وخ���م���ي�������س ع����ب����داهلل، 
وجنيب�ة حممد الرفاعي. و�ضعادة 

فائقة هالل بو هزاع. 
االع�����الن  االج���ت���م���اع  خ�����الل  ومت 
التا�ضعة  ال���دورة  يف  الفائزين  عن 
وال���ث���الث���ني ل��ل��ج��ائ��زة ح��ي��ث بلغ 
بني  م�����ن  ف������ائ������زاً   33 ع�����دده�����م 
تقييم  مت  وق����د  م�����ض��ارك   352

احلديث  ال�����ض��ع��ر  ويف  ال��ب��ح��ري��ن. 
عبداهلل  د.  االأول  ب���امل���رك���ز  ف�����از 
ع����ب����داهلل اخل�ضري  ب����ن  ع���ل���ي  ب����ن 
م��ن ال�����ض��ع��ودي��ة، و ب��امل��رك��ز الثاين 
اإب��راه��ي��م ب��ن �ضعيد ب��ن را�ضد  ف��از 
عمان،  ���ض��ل��ط��ن��ة  م����ن  ال�������ض���وط���ي 
ال�ضعر  يف  املقدمة  امل�����ض��ارك��ات  اأم���ا 
االأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ف��ق��د  ال�ضعبي 
ع���ل���ي ب�����ن حم���م���د ب�����ن اب���راه���ي���م 
اأحمد  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  و  املجيني، 
ب��ن حممد ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن را�ضد 
�ضلطنة  م���ن  وك��اله��م��ا  امل��ق��ب��ايل، 
فاز  الق�ضرية  الق�ضة  ويف  ع��م��ان. 
االأول  ب��امل��رك��ز  ع��م��ان  �ضلطنة  م��ن 
�ضبيط  بن  حرا�س  بنت  ب�ضاير  اأ. 
ال�ضليمية، وباملركز الثاين فاطمة 
���ض��ع��ي��د ب��ط��ي ال���زع���اب���ي. ك��م��ا فاز 
ب��امل��رك��ز االأول  ال���رواي���ة  يف جم���ال 
ال�ضيخ  اأح���م���د  حم��م��د  اأ���ض��ام��ة  اأ. 
باملركز  االإم������ارات، و  اإدري�������س م��ن 
حممد  فتحي  عبدالرحيم  الثاين 

االأول  باملركز  والقانونية فقد فاز 
د.  م��روان جا�ضم حممد ابراهيم 
اأ.  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز  احل����م����ادي، و 
�ضاهني  حم����م����ود  ع���ل���ي  ح�������ض���ني 
االإمارات.  ، و كالهما من  املازمي 
الربوية  ال���درا����ض���ات  جم���ال  ويف 
مب�ضاركة  حظي  ال��ذي  والنف�ضية 
فاز  ب���ح���ث���ا،   28 ت���ع���دت  وا����ض���ع���ة 
�ضالح  بن  طالب  د.  االأول  باملركز 
حممد  اأ.د.  و  العطا�س  ح�ضن  بن 
عبد الروؤوف عطية ال�ضيد ببحث 
م�ضرك من ال�ضعودية، و فاز من 
ال�ضعودية اأي�ضاً باملركز الثاين اأ.د. 

اأحمد رجب حممد ال�ضيد.
االجتماعية  الدرا�ضات  جمال  ويف 
عن  التحكيم  ن��ت��ائ��ج  ك�ضفت  ف��ق��د 
فوز د. اأحمد ثابت هالل اإبراهيم 
االأول،  باملركز  عمان  �ضلطنة  م��ن 
عبداجلواد  زه����ري  ع����الء  اأ.د.  و 
ال��روا���ض��دة م��ن االإم�����ارات باملركز 

االأول مكرر.

ه���ذه االأع���م���ال م��ن جل���ان حتكيم 
حمكماً   121 �ضمت  متخ�ض�ضة 
من اأكادمييني واأدب��اء وباحثني يف 
ح��ق��ول ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة ، وجاءت 
نتائج الدورة  للجائزة وفق االآتي:   
ال���ط���ب وال�����ض��ح��ة فاز  يف جم����ال 
باملركز االأول اأ.د. نوره بنت �ضالح 
باملركز  و  ال�����ض��وي��ان،  ب���ن حم��م��د 
اأ.د. ع��ب��داهلل ب��ن خلف بن  ال��ث��اين 
حم��م��د ال��ه��وي�����س و ك��اله��م��ا من 
ال�ضعودية ، ويف جمال علوم البيئة 
د. هيثم حممد  االأول  باملركز  فاز 
حممد  اأ.د.  و  ح�ضن  حممد  علي 
اأحمد عبدالفتاح العي�ضوي ببحث 
م�ضرك من ال�ضعودية ، و باملركز 
ق��م��ر من  اأب����و  ���ض��ن��ان  اأ.د.  ال���ث���اين 
االإم������ارات، يف ح��ني ف���از يف جمال 
بنت  اأ�ضماء  االأول  باملركز  التغذية 
حم��م��د ب���ن ���ض��ي��ف ال��ف��ه��دي��ة من 

�ضلطنة عمان.
ال�ضرعية  الدرا�ضات  اأم��ا يف جمال 

ويف فرع اجلائزة املتعلق بالدرا�ضات 
االإداري��ة فقد فاز باملركز االأول د. 
�ضليمان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  �ضليمان 
الثويني، و فاز باملركز الثاين اأ.د. 
ع���الء ع��ل��ي اأح��م��د ح�����ض��ني ، وكال 
ال��ف��ائ��زي��ن م��ن ال�����ض��ع��ودي��ة. وعن 
االقت�ضادية  ال���درا����ض���ات  جم����ال 
اأمينة  د.  االأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  فقد 
حممد علي حممد بو ع��الي من 

البحرين.
االأدب����ي فقد  النقد  اأم���ا يف جم��ال 
فاز باملركز االأول اأ.د. عبدالرحمن 
ب���ن ح�����ض��ن ب���ن ع��ب��ده ال���ب���ارق���ي، و 
�ضامل  ب��ن  فهد  د.   ال��ث��اين  باملركز 
، و كالهما  ال�����ض��م��ري  ب��ن حم��م��د 

من ال�ضعودية.  
العمودي  الف�ضيح  ال�ضعر  يف  وفاز 
هالل  حممد  قا�ضم  االأول  باملركز 
الثاين  باملركز  و  حممد،  عبداهلل 
ها�ضم  ها�ضم حممد  اأحمد  ال�ضيد 
ال����ع����ل����وي، وك�����ال ال���ف���ائ���زي���ن من 

من اخلراء املحليني اأو الدوليني، 
الت�ضريعي  التفوي�س  على  وب��ن��اء 
ال��وارد يف امل��ادة 30 مكرر من هذا 

•• اأبوظبي-وام:

االأجانب  اخل��راء  حمكمة   متكنت 
اأب��وظ��ب��ي، من   - الق�ضاء  دائ���رة  يف 
ف�ضل  ن�ضب  حتقيق  على  احل��ف��اظ 
املعرو�ضة  ال���دع���اوى  يف  م��رت��ف��ع��ة 
ي��زي��د على ثالث  م��ا  عليها خ��الل 
�ضنوات منذ مبا�ضرة مهامها يف عام 
من   90% اإىل  و�ضلت   ،2019
اإج��م��ايل ال���دع���اوى ال��ب��ال��غ عددها 
نحو 200 دعوى جتارية، وبقيمة 
مطالبات مالية ت�ضل اإىل ما يقارب 
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التح�ضري  اأو  وال��دع��اوى  الطلبات 
وامل���ح���اك���م���ة، ف�����ض��ال ع����ن اإط�����الق 
ال��ذات��ي ع��ن طريق  خ��دم��ات القيد 
وملف  االإلكرونية  الدائرة  بوابة 
الدعوى الذكي، وتفعيل حماكمات 
الق�ضايا،  جلميع  املرئي  االت�ضال 
ل����الأط����راف ح�ضور  ي��ت��ي��ح  ب��ح��ي��ث 
اجلل�ضات من اأي مكان، اإىل جانب 
اإ�ضدار اأدلة اإر�ضادية متعلقة باأوامر 
االأداء يف املواد التجارية واحلرا�ضة 
وعمل  ال�ضيكات  وتنفيذ  الق�ضائية 

مكتب اإدارة الدعوى.
مبوجب  اأن����ه  اإىل  االإ�����ض����ارة   جت���در 

وامل�ضتثمرين  املقيمني  متطلبات 
من خمتلف اجلن�ضيات.

الق�ضاء  دائ��رة  اهتمام  اإىل     واأ�ضار 
املنازعات  حلل  مرنة  اآلية  بتوفري 
االأجانب،  بامل�ضتثمرين  املتعلقة 
حمكمة  اأول  اإن�ضاء  ج��اء  هنا  وم��ن 
مايو  �ضهر  يف  االأج���ان���ب  ل��ل��خ��راء 
اأوىل  ع����ق����دت  وال����ت����ي   ،2019
لت�ضدر  ي��ون��ي��و   11 يف  ج��ل�����ض��ات��ه��ا 
 25 يف  ال��ل��غ��ة  م������زدوج  ح��ك��م  اأول 
على  ب��ن��اء  وذل����ك   ،2019 ي��ون��ي��و 
قرار ت�ضكيلها من قا�س وخبريين 
اأج��ن��ب��ي��ني ل��ل��ف�����ض��ل يف ال���دع���اوى 

 وقال �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد 
ال��ع��ري، وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ض��اء يف 
االأداء  موؤ�ضرات  نتائج  اإن  اأبوظبي، 
�ضالمة  تعك�س  اأبوظبي  حماكم  يف 
امل��ت��ط��ور وامل�����ض��ت��دام الذي  ال��ن��ه��ج 
روؤية  م��ع  مت��ا���ض��ي��اً  ال���دائ���رة  تتبعه 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
دائرة  رئي�س  الرئا�ضة،  ديوان  وزير 
لتوفري  اأب����وظ����ب����ي،  يف  ال���ق�������ض���اء 
منظومة ق�ضائية متطورة وداعمة 
القت�ضاد اإمارة اأبوظبي، من خالل 
تقدمي خدمة عاملية امل�ضتوى تلبي 

التجارية  ب����االأع����م����ال  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
والنزاعات  اال�ضتثمارية  وامل�ضاريع 
بني املتقا�ضني من جمتمع االأعمال، 
واإ�ضدار اأحكامها باللغتني العربية 
مبادرة  م��ع  متا�ضياً  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
ك��ل��غ��ة ثانية  اع��ت��م��اد االإجن��ل��ي��زي��ة 
الإج��������راءات حم��اك��م اأب���وظ���ب���ي، ما 
الق�ضائية للجميع  يتيح اخلدمات 

من دون حواجز لغوية.
  واأو�ضح اأن حماكم اأبوظبي تعتمد 
تد�ضني  تقا�س فريدة عر  جتربة 
امل�ضاريع املختلفة لتعزيز التقا�ضي 
�����ض����واء يف م���رح���ل���ة قيد  ُب���ع���د  ع����ن 

 10 رق��م  احت��ادي  بقانون  املر�ضوم 
بع�س  ب��ت��ع��دي��ل   ،2017 ل�����ض��ن��ة 
اأح��ك��ام ق��ان��ون االإج�����راءات املدنية، 
دوائ����ر ق�ضائية  امل�����ض��رع  ا���ض��ت��ح��دث 
ت�ضكل من قا�س وخبريين حمليني 
)مواطنني( اأو دوليني )اأجانب(، اإذ 
ن�س على اأنه يجوز لوزير العدل اأو 
املحلية  الق�ضائية  اجلهة  لرئي�س 
يحيل  اأن  اخت�ضا�ضه  بح�ضب  ك��ل 
كل اأو بع�س الدعاوي التي تخت�س 
ب��ه��ا ال����دوائ����ر ال��ك��ل��ي��ة امل���ح���ددة يف 
اأكر  اأو  دائ����رة  اإىل  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 
اثنان  ي��ع��اون��ه  ف��رد  ق��ا���س  برئا�ضة 

دائرة  رئي�س  ق��رار  �ضدر  امل��ر���ض��وم، 
الق�ضاء رقم 6 ل�ضنة 2019 ب�ضاأن 

اخلراء االأجانب يف املحاكم.

الثاين اأ�ضرف بن علي بن م�ضعود 
جمال  يف  ف�����از  ح����ني  يف  ال����ع����ويف. 
الق�ضة من البحرين باملركز االأول 
ندى اأحمد عطية فردان عطية، و 
نا�ضر  م��ن��ى  م��ك��رر  االأول  ب��امل��رك��ز 

اأحمد نا�ضر.
املجل�س  اأع�������ض���اء  اع���ت���م���اد  وب���ع���د 
ل��الأع��م��ال ال��ف��ائ��زة يف اجل��ائ��زة يف 
اأع�ضاء  ن��اق�����س   39 ال  دورت����ه����ا 

يف  اأم���ا  ال�ضعودية.  م��ن  اإ�ضماعيل 
باملركز  ف��از  فقد  امل�ضرحية  جم��ال 
من  ال�ضفان  اأم��ني  رن��ده  د.  االأول 
ال�ضعودية، وباملركز الثاين يو�ضف 
بعلوج من قطر. ويف اأدب االأطفال 
فقد  والق�ضة،  ال�ضعر  ي�ضم  ال��ذي 
�ضلطنة  م��ن  ال�ضعر  ف��از يف جم��ال 
عمان باملركز االأول اأ. خديجة بنت 
علي بن نا�ضر املفرجية، و باملركز 

على  املدرجة  املو�ضوعات  املجل�س 
املجل�س  اعتمد  و  االأع��م��ال  ج��دول 
الفرز،  االأع�����ض��اء يف جل��ن��ة  م��ه��ام 
ال�ضروط  اع���ت���م���اد  اإىل  اإ����ض���اف���ة 

املحدثة يف جمال ال�ضعر.
املجل�س  اأع�������ض���اء  ن��اق�����س  ك���ذل���ك 
املقرحات املقدمة يف اإ�ضافة فروع 
االإع���الن  �ضيتم  ل��ل��ج��ائ��زة  ج��دي��دة 

عنها الحقاً. 

حما�صرة حول م�صتقبل �لف�صاء 19 �أكتوبر �جلاري يف متحف �مل�صتقبل 
•• دبي-وام: 

ي�ضت�ضيف متحف امل�ضتقبل 19 اأكتوبر اجلاري حما�ضرة حول م�ضتقبل 
اإعداد رواد الف�ضاء بدولة االإمارات وم�ضتقبل ال�ضفر يف الف�ضاء اخلارجي 

يلقيها رائد الف�ضاء االإماراتي هزاع املن�ضوري. 
وتاأتي م�ضاركة املن�ضوري بالتعاون مع "متحف امل�ضتقبل" و"مركز حممد 
ينظمها  ال��ت��ي  امل�ضتقبل"  "حوارات  �ضل�ضلة  �ضمن  للف�ضاء"  را���ض��د  ب��ن 
ال�ضوء على من��اذج عربية  ت�ضليط  املتحف على  اإط��ار حر�س  املتحف، يف 
االأكادميية  القطاعات  يف  خل��راء  رائ���دة  اأف��ك��ار  وت��ق��دمي  ملهمة  وعاملية 

والعلمية والثقافية، واالجتماعية، والتنموية، وغريها. 
امل�ضتقبل  اآف��اق وفر�س تخّيل وت�ضميم  ا�ضتك�ضاف  اإىل  وتهدف احل��وارات 
واال�ضتفادة من خرات واأفكار وجتارب الرّواد الذين ي�ضاهمون يف �ضناعته 

يف خمتلف املجاالت. 
ويروي كذلك هزاع املن�ضوري ق�ضة �ضعوده اإىل الف�ضاء يف فعالية قرائية 
الف�ضائية  املحطة  وت�ضت�ضيفها  االأط��ف��ال  فيها  ي�ضارك  اإ�ضافية  ملهمة 
حتاكي  وال��ت��ي  امل�ضتقبل،  ملتحف  اخل��ام�����س  ال��ط��اب��ق  يف  "اأمل"  امل���داري���ة 
مهامها  مع  التفاعل  من  الزوار  متّكن  حمطة ف�ضائية يف العام 2071 
واالن�ضمام اإىل طاقمها واالندماج يف اأن�ضطة ومهام ف�ضائية تلهم اأجيال 

امل�ضتقبل يف قطاع ا�ضتك�ضاف الف�ضاء. 
الف�ضاء  يف  جتربته  من  ملقتنيات  م�ضغراً  معر�ضاً  الفعالية  تت�ضمن  كما 
خالل  ارتداها  التي  الف�ضائية  بدلته  املعرو�ضات  �ضمن  ومن  اخلارجي. 
الرحلة، واأنواع االأطعمة التي تناولها يف الف�ضاء، وجمموعة �ضور توّثق 

مهمته الف�ضائية. 
وينّظم املتحف "حوارات امل�ضتقبل"، كمن�ضة جامعة للخراء من املنطقة 

احلوارات  وتدعم  واملجاالت،  التخ�ض�ضات  خمتلف  من  والعامل  العربية 
اأحدث  املنطقة يوظف  باإطالق ح��راك فكري ومعريف يف  املتحف  اأه��داف 
لتوحيد طاقاتها  الفذة  العربية  العقول  التكنولوجيا ويجمع  تقدمه  ما 
ت�ضميم  يف  للم�ضاهمة  العملية  وخراتها  العلمية  ومعارفها  االإبداعية 

م�ضتقبل جمتمعاتهم. 
عالقة  م��ث��ل  مهمة  م�ضتقبلية  م��و���ض��وع��ات  احل�����وارات  �ضل�ضلة  وغ��ط��ت 
الب�ضرية بالروبوتات، وم�ضتقبل الواقع املختلط، وحالة العلوم يف العامل 
العربي، وم�ضتقبل التنقل، ودور امليتافري�س، وم�ضتقبل التعامالت املالية 
يف  اال�ضتثمار  وجهود   ،2022 عام  العربي  العامل  وحالة  والتكنولوجيا، 

امل�ضتقبل يف دبي. 
فكري  ك��م��رك��ز  امل�ضتقبل"  "متحف  م��وق��ع  امل�ضتقبل"  "حوارات  وت��ع��زز 
الدوليني لدرا�ضة  وال�ضركاء  املتخ�ض�ضة  االأبحاث  عاملي يجمع موؤ�ض�ضات 

التحديات الراهنة وامل�ضتقبلية ودعم ت�ضميم حلول مبتكرة لها م�ضتقباًل.  
لرّواد  االإم����ارات  "برنامج  يف  ع�ضو  املن�ضوري  ه��زاع  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
الف�ضاء" الذي مت اإطالقه عام 2017، وهو اأول رائد ف�ضاء عربي ي�ضل 

اإىل حمطة الف�ضاء الدولية يف �ضبتمر 2019. 
ومت اختيار الطيار املن�ضوري من بني 4022 مر�ضحاً بعد �ضل�ضلة طويلة 
املهمة  لهذه  خا�ضها  التي  الدقيقة  واجل�ضدية  الذهنية  االختبارات  من 

داخل الدولة وخارجها. 
1400 �ضاعة تدريبية �ضمن برنامج خا�س  اأكر من  املن�ضوري  واأجنز 
لدى "مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء" بالتعاون مع وكاالت ف�ضاء دولية، 
مثل وكالة الف�ضاء االأمريكية "نا�ضا"، ووكالة الف�ضاء االحتادية الرو�ضية 
الف�ضاء  ا�ضتك�ضاف  ووكالة  االأوروبية،  الف�ضاء  ووكالة  "رو�ضكوزمو�س"، 

اليابانية "جاك�ضا". 

مبادرة مليار وجبة توزع �أكرث من 2.5 مليون وجبة يف 7 دول �آ�صيوية

لالأعمال  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
الو�ضول  اأن  واالإن�ضانية،  اخلريية 
اإىل املحتاجني من االأفراد واالأ�ضر 
بالتعاون مع  العامل  املتعففة حول 
ت��وف��ري الدعم  م���ب���ادرات رائ����دة يف 
الغذائي مل�ضتحقيه كمبادرة "مليار 
املوؤ�ض�ضة  ر���ض��ال��ة  ي��رج��م  وجبة" 
ب��ت��ق��دمي اأن�����ض��ط��ة ال��ع��م��ل اخلريي 
لالرتقاء  وع��امل��ي��ا  حم��ل��ي��ا  ل��الأ���ض��ر 
بنوعية حياتهم وتنمية جمتمعاتهم 
�ضمن مفاهيم اال�ضتدامة والتطور 
والعمل الر�ضيد، وفق روؤية �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل" للعمل االإن�ضاين الذي يحقق 
اأث�����راً م�����ض��ت��دام��اً يف ح��ي��اة االأف����راد 

واالأ�ضر وميّكن املجتمعات.
وقال �ضعادته : “ بتوجيهات �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 

يف  طاجيك�ضتان  ويف  اآب���اد،  ومظفر 
وكولوب،  دو���ض��ن��ب��ي��ه،  وق���رى  م���دن 
ويف  وج�������دت،  وورزاب،  ون�����اراك�����ن 
قريغيز�ضتان يف العا�ضمة ب�ضكيك، 
واأو���س، وج��الل اآب��اد، وال�ضوي، ويف 
اآ�ضتانة،  وقرى  فيمدن  كازاخ�ضتان 

و�ضيمكنت، واآملاتي.
وجبة   100،000 توزيع  مت  كما 
�ضوريغاو،  م��ن  ك���ٍل  يف  ال��ف��ل��ب��ني  يف 
وبوبوذج، وباغديان، و100،000 
يف  امل�ضتفيدين  على  اأخ���رى  وجبة 
حمافظة فهكوجن، وكمبوذج �ضوم، 

وكميون يف مملكة كمبوديا.

- االرتقاء بنوعية احلياة.
بوملحة  اإب���راه���ي���م  ����ض���ع���ادة  واأك������د 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  م�ضت�ضار 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم لل�ضوؤون 
رئي�س  ونائب  واالإن�ضانية  الثقافية 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ض�����ض��ة حممد 

من  تعاين  التي  للمجتمعات  اأم��ان 
الغذائي  االأم���ن  م�ضتويات  تقل�س 

لديها.
واأ���ض��اف��ت: “ اأن ه��ذا ال��ت��ع��اون مع 
موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
واالإن�ضانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
اللوج�ضتي  احل�ضور  من  ي�ضتفيد 
من  ال��ع��دي��د  يف  للموؤ�ض�ضة  امل��م��ت��د 
الدول التي ت�ضملها املبادرة ويو�ضع 
اإطار العمل االإن�ضاين اإىل م�ضتويات 

جديدة”.
"مليار  اأن مبادرة  النعيمي  واأك��دت 
عمليات  يف  م�������ض���ت���م���رة  وجبة" 
للماليني  العون  لتقدمي  التوزيع 
حول  ق�����ارات   4 ويف  دول����ة   50 يف 
"مبادرات  لر�ضالة  تنفيذاً  ال��ع��امل 

واأ�ضبحت  ال���ع���امل.  يف  م���ك���ان  اأي 
قليلة  ����ض���ن���وات  خ�����الل  امل���وؤ����ض�������ض���ة 
اإحدى املوؤ�ض�ضات الفاعلة يف جمال 
ال��ع��م��ل اخل����ريي واالإن�������ض���اين على 
واخلارجي،  ال��داخ��ل��ي  امل�����ض��ت��وي��ني 
عاتقها  اأخ��ذت على  اإ�ضهارها  ومنذ 
اأن ت�ضل اإىل من ت�ضتطيع الو�ضول 
اإل��ي��ه م��ن امل��ح��ت��اج��ني ���ض��واء كانوا 
بدولة االإمارات اأو خارجها. وت�ضهم 
املوؤ�ض�ضة يف عمليات االإنقاذ والغوث 
املت�ضررة  امل���ن���اط���ق  يف  ال���دول���ي���ة 
م����ن ال�����ك�����وارث ووي��������الت احل����رب 
ب�ضتى  ف��ي��ه��ا  ال���ف���ق���راء  وم�����ض��اع��دة 
بناء  املمكنة، ويف  امل�ضاعدات  اأ�ضكال 
دور العبادة واملدار�س وامل�ضت�ضفيات 
وامل�ضاكن وحفر االآبار وغريها من 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية" 
دون مت��ي��ي��ز بني  ال���ع���ون  ب��ت��ق��دمي 
دين،  اأو  عرق  اأو  جغرافية  منطقة 
والبذل  ال��ع��ط��اء  ل��ق��ي��م  وت��رج��م��ة 
يف  الرا�ضخة  االإن�ضاين  والت�ضامن 

جمتمع االإمارات ونهجها.

را�سد  ب��ن  حم��م��د  موؤ�س�سة   -
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل 

واالإن�سانية.
وان���ط���ل���ق���ت م��وؤ���ض�����ض��ة حم���م���د بن 
را�ضد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
بهدف   1997 ع���ام  واالإن�����ض��ان��ي��ة 
م���������ض����اع����دة ال�����ف�����ق�����راء وامل����ر�����ض����ى 
واملحتاجني  واالأي����ت����ام  واالأرام��������ل 
وامل��ن��ك��وب��ني يف دول���ة االإم�����ارات ويف 

•• دبي-وام:

وجبة"،  "مليار  م���ب���ادرة  اأجن�����زت 
لتوفري  املنطقة  االأك��ر يف  احلملة 
الدعم الغذائي يف 50 دولة �ضمن 
اأرب��ع ق��ارات، توزيع اأك��ر من 2.5 
اآ�ضيوية  دول  �ضبع  يف  وجبة  مليون 
بن  حممد  موؤ�ض�ضة  م��ع  بالتعاون 
را�ضد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
ت��ول��ت عمليات  ال��ت��ي  واالإن�����ض��ان��ي��ة 
اجلمعيات  مع  والتن�ضيق  التوزيع 

اخلريية يف الدول امل�ضمولة.
ووفرت مبادرة "مليار وجبة" التي 
تنظمها "مبادرات حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم العاملية"، الدعم الغذائي 
املتعففة يف عدد  واالأ���ض��ر  ل��الأف��راد 
الهند، وباك�ضتان،  من مدن وقرى 
وقرغيز�ضتان،  وط��اج��ي��ك�����ض��ت��ان، 
وكمبوديا  والفلبني،  وكازاخ�ضتان، 
ومتوينية  غ��ذائ��ي��ة  ط���رود  ب�ضيغة 
حت����ت����وي ع���ل���ى امل���������واد ال���غ���ذائ���ي���ة 
وجبات  الإع��داد  املطلوبة  االأ�ضا�ضية 
مغذية الأ�ضابيع عدة ي�ضتفيد منها 

حوايل 75،000 �ضخ�س.
"مليار  م�����ب�����ادرة  وزع�������ت  وف���ي���م���ا 
وجبة   1،537،500 وجبة" 
يف خم��ت��ل��ف م���دن وق����رى واأري�����اف 
 800،000 ت��وزي��ع  ج��رى  الهند، 
وج��ب��ة ب��ال��ت�����ض��اوي ب��ني اأرب����ع دول، 
لكل  وج��ب��ة   200،000 وب���واق���ع 
دولة، و�ضملت باك�ضتان؛ يف مناطق 
ك�������ض���م���ري، وب��������اغ، وج������رب دوت���ي���ه، 

اأجل  من  متوا�ضل  تعاوننا  مكتوم 
اإغاثة امللهوفني وم�ضاندة ال�ضعفاء 
على  للمحتاجني  ال��ع��ون  وت��ق��دمي 
تن�ضط  التي  الدول  امتداد خارطة 
مع  فيها  نتعاون  اأو  املوؤ�ض�ضة  فيها 
واجلمعيات  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 

اخلريية ملا ينفع النا�س ”.
واأ�ضاف �ضعادته : " دولة االإمارات 
لالأمل  م����ن����ارة  ق���ي���ادت���ه���ا  ب����روؤي����ة 
املوؤثر  واالإن�ضاين  اخلريي  والعمل 
ال���ذي ي�ضنع ال��ف��ارق االإي��ج��اب��ي يف 
ح���ي���اة امل���الي���ني م���ن ال��ب�����ض��ر حول 
بتو�ضيع  وم����ل����ت����زم����ون  ال�����ع�����امل. 
بالتعاون  االإغ��اث��ي��ة  جهودنا  دائ���رة 
والتن�ضيق مع موؤ�ض�ضات رائدة حتت 
مظلة مبادرات حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم العاملية."

- دعم غذائي مبا�سر.
النعيمي،  ����ض���ارة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا، 
م���دي���رة م��ك��ت��ب م����ب����ادرات حممد 
ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة : " 
و�ضلنا يف مبادرات حممد بن را�ضد 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  العاملية  مكتوم  اآل 
موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
واالإن�ضانية،  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
اإىل  امل����ن����درج����ة حت�����ت م���ظ���ل���ت���ه���ا، 
االأف��راد واالأ�ضر  �ضرائح وا�ضعة من 
وال��ف��ئ��ات االأق����ل ح��ظ��اً يف ع���دد من 
"مليار  م���ب���ادرة  ���ض��م��ن  اآ���ض��ي��ا  دول 
الدعم  اإىل تقدمي  وجبة" الهادفة 
وت���وف���ري �ضبكة  امل��ب��ا���ض��ر  ال��غ��ذائ��ي 

املرافق احليوية.

- مبادرة "مليار وجبة".
وجبة"  "مليار  م��ب��ادرة  واأ���ض��رك��ت 
حممد  "مبادرات  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
العاملية" كافة  اآل مكتوم  را�ضد  بن 
فعاليات و�ضرائح جمتمع االإمارات 
واالإن�ضانية،  اخل��ريي��ة  اأه��داف��ه��ا  يف 
يف  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  امل�������ض���اه���م���ة  ويف 
الغذائي  واالأم�����ن  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
وجاءت  اح��ت��ي��اًج��ا.  االأك���ر  للفئات 
حمور  �ضمن  وجبة  املليار  م��ب��ادرة 
واالإغاثية  االإن�����ض��ان��ي��ة  امل�����ض��اع��دات 
الرئي�ضية  امل�����ح�����اور  اأح�������د  وه������و 
اخلم�ضة التي ت�ضكل مرتكزات عمل 
مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
مبادرات  �ضل�ضلة  وب����داأت  العاملية. 
ال��ع��ون ال��غ��ذائ��ي م��ن امل��وؤ���ض�����ض��ة يف 
 2020 امل����ب����ارك  ���ض��ه��ر رم�������ض���ان 
"10 مليون وجبة" والتي  بحملة 
ا�ضتجابة مبا�ضرة لتداعيات  �ضكلت 
الفئات  على  كوفيد19-  جائحة 
املنخف�س،  الدخل  وذات  ال�ضعيفة 
مليون   100" ح��م��ل��ة  واأع��ق��ب��ت��ه��ا 
رم�ضان  ����ض���ه���ر  خ������الل  وجبة" 
2021 والتي �ضجلت بدورها رقًما 
�ضعف  م��ن  اأك���ر  بتحقيق  قيا�ضًيا 
مليون   220 اإىل  وو�ضلت  هدفها 
وجبة، لتاأتي مبادرة "املليار وجبة" 
احلالية لتتوج هذه اجلهود وتوفر 
اأم��ان غذائي للمحتاجني يف  �ضبكة 
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اأخبـار الإمـارات

بهدف دعم البحث العلمي وتنظيم موؤمترات دولية م�سرتكة

تريندز و�لأكادميية �لأوروبية للبحوث يوقعان مذكرة تعاون وتفاهم يف �ملجالت �لعلمية و�لبحثية

هذه  اإ���ض��ه��ام  اإىل  متطلعاً  وال��ع��امل��ي، 
االت��ف��اق��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون مع 
االأك��ادمي��ي��ة االأوروب���ي���ة يف جماالت 
االجتماعية  وال��درا���ض��ات  ال��ب��ح��وث، 

وال�ضيا�ضية، وا�ضتطالعات الراأي.
»تريندز«  اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي  واأ�����ض����ار 
�ضراكاته  تعزيز  وراء  من  ي�ضتهدف 
ج�ضراً  يكون  اأن  والعلمية  البحثية 

امل�ضركة، مبا يف  والبحثية  العلمية 
والندوات  الدولية  امل��وؤمت��رات  ذل��ك 
العمل  وور����س  النقا�ضية  واحل��ل��ق��ات 

واملحا�ضرات.

�سراكات بحثية
وق�������ال ال����دك����ت����ور حم���م���د ع���ب���داهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي 

موؤ�ض�ضات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن  م���وؤك���داً 
اأ�ضبح  االأك��ادمي��ي��ة  والهيئات  الفكر 
ة، لي�س الأنه يتيح  ميثل �ضرورة ُملحَّ
امل��ت��ب��ادل��ة م��ن اخلرات  اال���ض��ت��ف��ادة 
البحثية وقاعدة البيانات واملعلومات 
املتوافرة لديها فقط، بل الأنه ي�ضهم 
اأي�ضاً يف فهم اأعمق ملختلف الق�ضايا 

وتناولها من منظور �ضمويل.

م�ضادره،  وتنويع  قاعدته،  وتو�ضيع 
وت��وظ��ي��ف��ه خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، ودعم 
��ّن��اع ال��ق��رار وال�����ض��ي��ا���ض��ات التخاذ  ���ضُ
قرارات �ضديدة ت�ضتند اإىل معطيات 
جماالت  وتت�ضمن  ر�ضينة،  علمية 
ال����ت����ع����اون ب����ني ال���ط���رف���ني اإج�������راء 
اخُلراء  وتبادل  املُ�ضركة  البحوث 
الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  وال���ب���اح���ث���ني، 

بني  واالأك���ادمي���ي  امل��ع��ريف  للتوا�ضل 
البحوث  وم���راك���ز  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اأه����م 
والدرا�ضات على ال�ضعيدين االإقليمي 
اإىل تقوية �ضبكات  اإ�ضافة  وال��دويل، 
املحليني  ال�������ض���رك���اء  م���ع  االت�������ض���ال 
اال�ضتفادة  وت��ع��ظ��ي��م  وال���دول���ي���ني، 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ق���واع���د  م���ن 
وال��ب��ح��وث امل��ت��اح��ة ل��دى ك��ل طرف، 

اإن  واال�ضت�ضارات،  للبحوث  تريندز 
والعلمي  البحثي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
م��ع االأك��ادمي��ي��ة االأوروب��ي��ة للتنمية 
ه  توجُّ ���ض��م��ن  ت����ن����درج  وال����ب����ح����وث 
ال�ضراكات  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  »ت���ري���ن���دز« 
م����ع خمتلف  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
امل���وؤ����ض�������ض���ات وال�������ض���رك���ات وم���راك���ز 
االإقليمي  امل�ضتويني  على  البحوث 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  وّق��������ع 
واال�ضت�ضارات مذكرة تعاون وتفاهم 
ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة م����ع االأك���ادمي���ي���ة 
االأوروب�����ي�����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال���ب���ح���وث - 
القاعدة  تو�ضيع  ب��ه��دف  ب��روك�����ض��ل، 
اخلرات  م��ن  واال���ض��ت��ف��ادة  املعرفية 
لدى  امل��راك��م��ة  والبحثية  العلمية 
�ُضبل  ت��ع��زي��ز  اإىل ج��ان��ب  ال��ط��رف��ني، 
ال����ت����ع����اون وال���������ض����راك����ة ب��ي��ن��ه��م��ا يف 
املذكرة  وّقع  وقد  املعرفية،  املجاالت 
م����ن ج����ان����ب »ت����ري����ن����دز« ال���دك���ت���ور 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
ل��ل��م��رك��ز، وم����ن جانب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الدكتور  االأوروب����ي����ة«  »االأك���ادمي���ي���ة 
اإبراهيم ليطو�س الرئي�س التنفيذي 
ل����الأك����ادمي����ي����ة. وت�����ه�����دف امل����ذك����رة 
العلمي  ال��ت��ع��اون  ���ض��ب��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل 
املجاالت  الطرفني يف  والبحثي بني 
امل�ضرك،  االه��ت��م��ام  ذات  والق�ضايا 
مبا يحقق اأهدافهما املتمثلة يف دعم 
والر�ضني،  اجل����اد  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 

حتليل الق�سايا
بدوره، اأ�ضاد الدكتور اإبراهيم ليطو�س 
لالأكادميية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
التي  وال��ب��ح��وث،  للتنمية  االأوروب��ي��ة 
لها،  ب���روك�������ض���ل م����ق����راً  ت��ت��خ��ذ م����ن 
ب��ه مركز  يقوم  ال��ذي  البّناء  ب��ال��دور 
العلمي  البحث  جم��االت  يف  تريندز 
والدقيق  االآين  وحت��ل��ي��ل��ه  وامل���ع���ريف، 
بالعامل،  حت���ي���ط  ال���ت���ي  ل��ل��ق�����ض��اي��ا 
اأ���ض��ب��ح عالمة  اأن »ت��ري��ن��دز«  م��وؤك��داً 
فارقة يف دعم جمال البحث العلمي 
اأن  ليطو�س  ال��دك��ت��ور  وذك���ر  ع��امل��ي��اً. 
التعاون والتفاهم مع  توقيع مذكرة 
»تريندز« ت�ضتمد اأهميتها من كونها 
والبحثي من  العلمي  التعاون  تدعم 
مع  ال��ع��الق��ات  �ضبكات  تقوية  خ��الل 
وجهات  وتبادل  الدوليني،  ال�ضركاء 
الق�ضايا  ب�������ض���اأن  واالأف����ك����ار  ال��ن��ظ��ر 
ويناق�ضها  يتناولها  التي  والتطورات 
يعي�س  العامل  واأن  خا�ضة  اجلانبان، 
ف���رة ح��رج��ة يف ظ��ل ت�����ض��ارع وترية 
التي  والدقيقة  احل�ضا�ضة  االأح���داث 

حتتاج اإىل التحليل والتو�ضيح.

�صرطة ماكون �لأمريكية تطلع على 
�لدوريات �خلا�صة ب�صرطة �أبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

زار وفد من مكتب م�ضوؤول �ضرطة مقاطعة "ماكون" يف والية اأالباما بالواليات املتحدة االأمريكية 
اإدارة الدوريات اخلا�ضة بقطاع االأمن اجلنائي يف �ضرطة اأبوظبي.

واطلع الوفد برئا�ضة النائب ت�ضارلز كالرك ورئي�س وحدة �ضرطة اخليالة ب�ضرطة "ماكون" على عدد 
من االأق�ضام يف اإدارة الدوريات اخلا�ضة بقطاع االأمن اجلنائي يف �ضرطة اأبوظبي وتعرف على اخلطط 

التطويرية والرامج التدريبية واالأنظمة املطبقة ملواكبة امل�ضتجدات االأمنية وال�ضرطية .
ال�ضعور باالأمن واالأمان  اأبوظبي يف تعزيز  الفر�ضان ب�ضرطة  اإىل �ضرح حول دوري��ات  الوفد  وا�ضتمع 
وتعرف على االآليات املتبعة يف اال�ضتجابة للبالغات والتعامل معها لن�ضر الطماأنينة حتقيًقا الأولويات 

�ضرطة اأبوظبي لتعزيز االأمن واالأمان واإ�ضعاد املجتمع.

بهدف تعزيز �سورته كمنارة للبحث العلمي واإبراز دوره يف ميدان الرتجمة

�لأر�صيف و�ملكتبة �لوطنية ي�صارك بورقة بحثية علمية يف موؤمتر دويل تنظمه جامعة �أليكانتي �لإ�صبانية

تتطرق  ال���ت���ي  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
لتاريخ االإمارات اإىل اللغة العربية 
واملذكرات  اليوميات  على  ع��الوة 
املكتوبة  وال���وث���ائ���ق  وال���ن�������ض���رات 
الغربيني  ال����رح����ال����ة  ق���ب���ل  م�����ن 
البالد  زاروا  الذين  وامل�ضت�ضرقني 
التا�ضع  القرن  منذ  متكرر  ب�ضكل 
م���دون���ات  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  ع�����ض��ر 
الذين  االأوروبيني  الدبلوما�ضيني 
خ���دم���وا يف ����ض���ف���ارات ب��ل��دان��ه��م يف 
اإن  واأ�ضاف:  االم��ارات منذ عقود. 
يقدمه  -الذي  البحث  اأهمية هذا 
الروفي�ضور �ضديق جوهر خبري 

اإدارة  م����دي����ر  احل�����م�����ريي  ح���م���د 
املعرفية:  واخل����دم����ات  ال��ب��ح��وث 
اإننا يف االأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
ن�ضجع مثل هذه امل�ضاركات العلمية 
�ضاأتها  م���ن  ال���ت���ي  واالأك����ادمي����ي����ة 
االأر�ضيف  ج��ه��ود  ع���ن  ت��ك�����ض��ف  اأن 
واملكتبة الوطنية يف ترجمة تراث 
والثقايف  ال���ت���اري���خ���ي  االإم����������ارات 
االأجنبية؛  ال���ل���غ���ات  اإىل  امل��ح��ل��ي 
والفرن�ضية  االإجن��ل��ي��زي��ة  وخا�ضة 
واالأملانية  والرو�ضية  واالإ�ضبانية 
اأننا  كما  وال��ع��ري��ة،  والرتغالية 
ترجمة  اإىل  امل���ق���اب���ل  يف  ن�����ض��ع��ى 

ترجمة  يف  امل��ت��اأ���ض��ل��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والثقافية  التاريخية  الن�ضو�س 
االإمارات  بدولة  واملتعلقة  املحلية 
اللغات  اإىل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ب�ضبب االخ��ت��الف��ات يف  االأج��ن��ب��ي��ة 
بني  واللغوية  الثقافية  التقاليد 
واللغات  )ال��ع��رب��ي��ة(  االأم  ال��ل��غ��ة 
االأجنبية املنقول اإليها وامل�ضتهدفة. 

الن�ضو�س  ل��ت��ك��ي��ي��ف  ال���وط���ن���ي���ة 
ثقافياً  وت��ن��ق��ي��ح��ه��ا  االأج���ن���ب���ي���ة 
يتم قبولها من قبل  ولغوياً حتى 
وب�ضكل  العرب،  والقراء  الباحثني 
ع��ام ت��ق��دم ال��ورق��ة درا���ض��ة �ضاملة 
والداللية  ال��ل��غ��وي��ة  ل��ل��م�����ض��ك��الت 
ميكن  التي  والثقافية  والبالغية 
مواجهتها عند ترجمة الن�ضو�س 

كذلك  الورقة  وتناق�س  وي�ضيف: 
ترجمة  يف  ال���ك���ام���ن���ة  ال���ع���ق���ب���ات 
االأجنبية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الن�ضو�س 
الغربيون  ال��رح��ال��ة  ك��ت��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
اللغة  اإىل  االإم��ارات��ي  املجتمع  عن 
البحثية  ال��ورق��ة  وت��وؤك��د  العربية، 
يبذلها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  اجل���ه���ود 
واملكتبة  االأر���ض��ي��ف  امل��رج��م��ون يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

ي�ضارك االأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
يف املوؤمتر الدويل لرجمة املراجع 
ت��ن��ظ��م��ه جامعة  ال����ذي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
مطلع  يف  االإ���ض��ب��ان��ي��ة  األ��ي��ك��ان��ت��ي 
بحثية  ب���ورق���ة  امل���ق���ب���ل،  ن��وف��م��ر 
علمية تاأتي حتت عنوان: "ترجمة 
اإىل  االإم��ارات��ي  التاريخي  ال��راث 
الواجهات  االأج���ن���ب���ي���ة..  ال���ل���غ���ات 
العابرة  وال��ت�����ض��اب��ك��ات  ال��ل��غ��وي��ة 
الرجمة  م�ضروعات  يف  للثقافات 

باالأر�ضيف واملكتبة الوطنية".
وت���������ض����ت����ه����دف ه��������ذه امل���������ض����ارك����ة 
ا����ض���ت���م���راري���ة ت����واج����د االأر����ض���ي���ف 
الفعاليات  يف  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
االأك����ادمي����ي����ة ال���دول���ي���ة م���ن اأج���ل 
للبحث  ك��م��ن��ارة  ���ض��ورت��ه  ت��ع��زي��ز 
العلمي، واإبراز دوره وجهوده على 
احل�ضارات،  ح���وار  تقوية  �ضعيد 
تعر  التي  التوا�ضل  ج�ضور  وم��ّد 
تعزز  التي  واملعارف  العلوم  عليها 
امل�ضافات  وتقرب  املعريف  االقت�ضاد 

بني الثقافات.
ال�ضيد  ي��ق��ول  امل�ضاركة  ه��ذه  وع��ن 

واملكتبة  االأر����ض���ي���ف  يف  ال��رج��م��ة 
ي�ضلط  ك��ون��ه  يف  تكمن  الوطنية- 
"ترجمات"  م�ضروع  على  ال�ضوء 
واملكتبة  االأر���ض��ي��ف  ي��ت��ب��ن��اه  ال����ذي 
الوطنية، والذي يغذي مبخرجاته 
االإ���ض��دارات مبختلف  م��ن  الكثري 
االأر�����ض����ي����ف  ي�������زال  وال  ال����ل����غ����ات، 
جهوده  يوا�ضل  الوطنية  واملكتبة 
امل��ع��رف��ة مبوؤمتر  ع���امل  اإث�����راء  يف 
يوا�ضل  ال��ذي  ال���دويل،  الرجمة 
الن�ضخة  ل���ع���ق���د  ال���ت���ح�������ض���ريات 
ويف  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  يف  منه  الثالثة 
الرجمة  ق�ضم  ف��اإن  نف�ضه  الوقت 
يف االأر�ضيف واملكتبة الوطنية ومن 
ي�ضانده يف داخل الدولة وخارجها 
العربية  امل���ك���ت���ب���ة  ي�����ري  دائ�����م�����اً 
والعلوم  امل���ع���ارف  م���ن  ب��اجل��دي��د 
وي�ضدر  وامل���ت���ق���دم���ة،  امل���ت���ط���ورة 
للمكتبة العاملية جتربة قيام دولة 
االإمارات املميزة والرائدة وت�ضييد 
���ض��رح احت���اده���ا امل��ي��م��ون.  وحول 
الدويل،  املوؤمتر  هذا  يف  م�ضاركته 
يقول الروفي�ضور �ضديق جوهر: 
التي  البحثية  ال��ورق��ة  ت�ضتك�ضف 
اللغوية  امل��ع�����ض��الت  ب��ه��ا  اأ����ض���ارك 

ت�ضكل  ما  غالباً  والتي  التاريخية 
للمرجمني.  ج����ّم����ة  حت�����دي�����ات 
وتوؤكد خمرجات هذا البحث فيما 
يتعلق مبمار�ضة ترجمة الن�ضو�س 
التحديات  اأ�ضعب  اأن  التاريخية 
تتعلق  امل��رج��م��ني  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
باالختالفات الثقافية بني اللغات 

مقارنة باالختالفات اللغوية.
الروفي�ضور  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
�ضبتمر  يف  �����ض����ارك  ق����د  ج���وه���ر 
الرجمة  م�����وؤمت�����ر  يف  امل����ا�����ض����ي 
جامعة  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي  ال�������دويل 
ج�����م�����ه�����وري�����ة  يف  ف�����ي�����ل�����ن�����ي�����و������س 
)الرجمة  ���ض��ع��ار  ل��ي��ت��وان��ي��ا حت��ت 
واالأي����دي����ول����وج����ي����ا واالأخ����������الق: 
اال���ض��ت��ج��اب��ة وامل�����ض��داق��ي��ة(، وقد 
اأثرى املوؤمتر ببحث عنوانه: )نحو 
ال�ضرق  يف  الرجمة  حركة  تعزيز 
االأر�ضيف  م�����ب�����ادرات  االأو������ض�����ط: 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف االإم������ارات 
من��وذج��اً(، وذل��ك يف خطوة نوعيه 
من  الوطنية  واملكتبة  لالأر�ضيف 
اأجل ا�ضتعرا�س جوانب مهمة من 
يف  الوطنية  واإجن���ازات���ه  فعالياته 

اأو�ضاط ثقافية عاملية.

جمعية �لإمار�ت 
للمعاقني حتتفل باليوم 
�لعاملي للع�صا �لبي�صاء 

للمكفوفني
•• ال�صارقة-وام:

العاملي  باليوم  ب�ضريا  للمعاقني  االإم����ارات  جمعية  احتفلت 
من  اأكتوبر   15 ي��واف��ق  ال��ذي  للمكفوفني  البي�ضاء  للع�ضا 
كل عام ويتم خالله ت�ضليط ال�ضوء على جهود االإم��ارات يف 

متكينها لذوي االإعاقة الب�ضرية.
البي�ضاء  الع�ضا  م�ضرية  اجلمعية  نطمت  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
للمكفوفني انطلقت من كورني�س ال�ضارقة برفقة عادل عبد 
جمل�س  واأع�����ض��اء  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��زم��ر  اهلل 
وذويهم وجمموعة من  اأع�ضاء اجلمعية  ولفيف من  االإدارة 
ممثلي املوؤ�ض�ضات التعليمية واملجتمعية اإىل جانب جمموعة 

من ممثلي اإدارات القيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة.
واأكد الزمر حر�س اجلمعية يف كل عام على تنظيم جمموعة 
املجتمع  اإ���ض��راك  �ضاأنها  من  التي  واالأن�ضطة  الفعاليات  من 
اليوم  بها  يتمتع  التي  املعاقني ب�ضريا لالأهمية  يف منا�ضبات 
العاملي للع�ضا البي�ضاء بهدف توعية املجتمع باأهمية الع�ضا 
وا�ضتخداماتها واأهمية تهيئة البنى التحتية واملباين لت�ضهيل 

الو�ضول ال�ضامل للمكفوفني.

�صرطة �أبوظبي حتذر من خماطر 
�لألعاب �لإلكرتونية على �لأطفال

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتعر�ضت �ضرطة اأبوظبي عر برنامج "بالدنا اأمانة" الذي يبث يف اإذاعة 
اف ام اأبوظبي مو�ضوع "حماية االأبناء من خماطر االألعاب االإلكرونية".

مكافحة  ق�ضم  رئي�س  القبي�ضي  م��ب��ارك  اأح��م��د  امل��ق��دم  احللقة  يف  وحت���دث 
جرائم االأطفال يف مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية الذي اأكد اأن 

االألعاب االإلكرونية ت�ضكل خطورة على االأطفال مثل االبتزاز .
األعاب  اأول��ي��اء االأم��ور على ع��دم اعتبار االأل��ع��اب االإلكرونية جم��رد  وح��ث 
عادية يق�ضي االأطفال وقتهم معها فهي �ضالح ذو حدين قد ي�ضتفيد منها 
نوعية  اإىل  االنتباه  اأهمية  موؤكداً  خطورة،  عليه  ت�ضكل  قد  واأي�ضا  الطفل 

االألعاب التي يختارها االأبناء.
االألعاب  م��ن خم��اط��ر  اأط��ف��ال��ه��م  االأم����ور ميكنهم حماية  اأول��ي��اء  اأن  وذك���ر 
االأبناء  وم�ضادقة  االأب��وي��ة  الرقابة  برامج  تنزيل  طريق  عن  االإلكرونية 
معهم  يلعبون  ال��ذي��ن  اأ�ضدقائهم  ومعرفة  االأل��ع��اب  ه��ذه  ممار�ضة  خ��الل 

االألعاب االإلكرونية .
وقال الدكتور اأن�س حممود فكري مدير ال�ضحة العامة والبحوث باالإنابة 
باملركز الوطني للتاأهيل اأن األعاب االإنرنت اأو االألعاب االإلكرونية اأ�ضبحت 
خمتلف  عر  ممار�ضتها  خالل  من  عامليا  املنت�ضرة  الرقمية  االألعاب  اأك��ر 

االأجهزة اللوحية الذكية واحلوا�ضيب والهواتف الذكية.
واأ�ضار اإىل اأهمية اإيجاد بدائل لالألعاب االإلكرونية لتعزيز ال�ضحة البدنية 
اأن�ضطة  والنف�ضية مثل الريا�ضة والقراءة والريا�ضة والر�ضم وغريها من 

وهوايات ال تتطلب ا�ضتخدام اأي نوع من اأنواع االألعاب االإلكرونية .
دبي  مبدينة  للمجموعة  االأول  الرئي�س  ال�����ض��وي��دي  حممد  م��اج��د  واأك���د 
الركيز  جانب  اإىل  االإعالمي  املحتوى  ب�ضناعة  املدينة  اهتمام  لالإعالم 
على املحتوى املفيد لالألعاب االإلكرونية لل�ضريحة الكبرية التي متار�ضها 
حيث يتم التوا�ضل مع اأ�ضحاب اخلرات من مطوري االألعاب االإلكرونية 

عاملياً باإدخال حمتوى هادف يتنا�ضب مع جمتمعنا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأك��د 
والتعاي�س  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
جامعة  اأم���ن���اء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأبوظبي على اأن التعليم �ضيظل دائماً 
اأولويات االأجندة الوطنية  يف �ضدارة 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
بالدور  اإمي��ان��اً من �ضموه  اهلل، وذل��ك 
الرائد للتعليم يف بناء نه�ضة الوطن 
اأر�ضى  وت��ق��دم��ه وازده�����اره، وه��و نهج 
دع��ائ��م��ه ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ض�����س امل��غ��ف��ور له 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ال��وال��د 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث����راه ال����ذي جعل 
دولة  بناء  يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة  التعليم 
اإىل م�ضاف  بها  واالن��ط��الق  االحت���اد 
العاملية، هذه الروؤية اخلالقة للقيادة 
منظومة  متّيز  م��ن  جعلت  الر�ضيدة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  التعليم 
ف��ري��داً يحتذى به  امل��ت��ح��دة من��وذج��اً 

اإقليمياً ودولياً. 
جاء ذلك يف ت�ضريح ملعاليه مبنا�ضبة 
ال�����ذي حققته  االأك����ادمي����ي  االإجن������از 
التاميز  ت�ضنيف  يف  اأبوظبي  جامعة 
�ضاركت  ال��ذي   2023 للعام  العاملي 
به الأول مرة حيث ت�ضدرت اجلامعة 
والريادة  التمّيز  موؤ�ضرات  من  ع��دداً 
عاملياً   350-301 امل��رت��ب��ة  حمتلة 
املركز  وت�ضدرت  املرموقة  للجامعات 
موؤ�ض�ضات  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ث���ال���ث 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف دول����ة االإم������ارات 
على  ال�ضابع  واملركز  املتحدة  العربية 

م�ضتوى الوطن العربي. 
تقييم  عملية  وف��ق  الت�ضنيف  ومينح 
اأربعة جماالت  ت�ضمل  �ضارمة لالأداء 
ه���ي ال��ت��ع��ل��ي��م واالأب����ح����اث واالإ�����ض����ادة 
باالأبحاث واإيرادات ال�ضناعة والنظرة 

الدولية. 
املركز  يف  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  حلت  كما 
م�ضتوى  على  التدري�س  لتمّيز  االأول 
ملوؤ�ضر  ال����ث����اين  وامل�����رك�����ز  ال������دول������ة، 
العلمية  االأب���ح���اث  م��ن  االق��ت��ب��ا���ض��ات 
لتمّيز  ال���ث���اين  وامل����رك����ز  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
واالأكادميي يف  التعليمي  التنوع  بيئة 

اجلامعة على م�ضتوى الدولة. 
وقال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
جامعة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  " اإن  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأكادميية وفقاً  اأبوظبي من منجزات 
 2023 ال���ع���امل���ي  ت���امي���ز  ل��ت�����ض��ن��ي��ف 
ثاقبة  ا���ض��ت�����ض��راف��ي��ة  روؤي������ة  ي���رج���م 
ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة حفظه 
الرغم  على  اجلامعة  جنحت  اإذ  اهلل 
من حداثة م�ضريتها يف اأن تكون على 

االأكادميي  التناف�س  يف  امل�ضاواة  ق��دم 
 1600 للت�ضنيف العاملي الأكر من 
العايل  للتعليم  وم��وؤ���ض�����ض��ة  ج��ام��ع��ة 
99 دول���ة م��ن خمتلف  م��وزع��ة على 
اأنحاء العامل، وهو اأمر يدعو للفخر، 
بتوجيهات  املنا�ضبة  ه��ذه  يف  ون�ضيد 
ال�ضيخ حمدان بن زايد  ورعاية �ضمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة  اآل 
جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الظفرة 
اأب��وظ��ب��ي، اإذ ح��ر���س ���ض��م��وه ع��ل��ى اأن 
ت���ك���ون ه����ذه امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  ����ض���دارة م��وؤ���ض�����ض��ات 
ومت����ّي����زاً يف جميع  واب����ت����ك����اراً  ري������ادة 
والبحث  التدري�س  يف  االأداء  مراحل 
والتفاعل  املجتمع  وخ��دم��ة  العلمي 
وا�ضت�ضراف  ال��ع�����ض��ر،  متطلبات  م��ع 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ض��رق  ال���غ���د 

التنموية". 
وا�ضاف معاليه " اإن جامعة اأبوظبي 
ر  ت�ضِطّ اإمن��ا  االإجن��از  لهذا  بتحقيقها 
متّيزها  ���ض��ج��ل  يف  ج����دي����داً  ف�������ض���اًل 
تنطلق  مرموقة  كموؤ�ض�ضة  الوطني 
م��ن اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي ودول���ة االإم���ارات 
للعامل  ح���ام���ل���ة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
بناء  خاللها  م��ن  ت��ع��زز  اأ�ضيلة  قيماً 
على  املنفتحة  الطالبية  ال�ضخ�ضية 
ملواكبة  دائ����م����اً  وامل��ت��ط��ل��ع��ة  ال��ع�����ض��ر 
امل�ضتقبل بكل ما ي�ضهده من تطورات 
جميع  يف  وتطبيقية  وتقنية  علمية 
ت�ضكل  ال��ت��ي  وامل���ع���ارف  التخ�ض�ضات 
خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��غ��د م�����ض��رق ت�ضاهم 
من  املتخ�ض�ضة  ال���ك���وارد  ه���ذه  ف��ي��ه 
خ���ري���ج���ي وخ���ري���ج���ات اجل���ام���ع���ة يف 
�ضكل  ح���ي���ث  ن��ه�����ض��ة جم��ت��م��ع��ات��ه��م، 
التنوع الثقايف للطلبة واأع�ضاء هيئات 
الركائز  اأح��د  اجلامعة  يف  التدري�س 
جلامعة  املميزة  وامل��الم��ح  الرئي�ضية 
احل�ضاري  للتوا�ضل  كج�ضر  اأبوظبي 

مع العامل". 
من جانبه قال معايل ال�ضيخ عبداهلل 
ب���ن حم��م��د اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ���رة 
ال�ضحة باأبوظبي ع�ضو جمل�س اأمناء 
جامعة  حتقيق  اإن  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
االأكادميية  امل��ن��ج��زات  لهذه  اأب��وظ��ب��ي 
�ضوء  يف  خا�ضة  عليها  ج��دي��داً  لي�س 
رعاية  من  التعليم  قطاع  ي�ضهده  ما 
ال�ضمو  ق��ب��ل ���ض��اح��ب  م���ن  واه���ت���م���ام 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ض��ي��خ 
الدولة حفظه اهلل وتوجيهات  رئي�س 
���ض��م��وه ب�����اأن ي���ك���ون ه����ذا ال���ق���ط���اع يف 
م��ق��دم��ة ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
ل�����دى خمتلف  ب����االأول����وي����ة  حت���ظ���ى 
�ضاحب  ف��ك��ر  يف  فالتعليم  اجل���ه���ات، 
ال�ضمو رئي�س الدولة ياأتي اأواًل دائماً، 

وذلك اإمياناً من �ضموه بدور التعليم 
املجتمع  نه�ضة  ت��ع��زي��ز  يف  ور���ض��ال��ت��ه 

وتقدمه للخم�ضني املقبلة. 
واأ����ض���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ج��ه��ود ودع����م �ضمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ ح��م��دان 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
اأبوظبي  اأمناء جامعة  رئي�س جمل�س 
�ضموه  واإمي��������ان  اجل���ام���ع���ة،  مل�������ض���رية 
املوؤ�ض�ضة  ل���ه���ذه  ال���وط���ن���ي  ب����ال����دور 
التي جنحت خالل فرة  االأكادميية 
ب����ارزة  ب�����ض��م��ة  ت�����ض��ع  اأن  وج���ي���زة يف 
العايل  التعليم  منظومة  جبني  على 
ودول�����ي�����اً، فقدت  واإق���ل���ي���م���ي���اً  حم��ل��ي��اً 
�ضكلت ال�ضفافية وجودة االأداء ومتيز 
اأ���ض��ا���ض��ي��ة جلامعة  امل��خ��رج��ات رك��ائ��ز 
اأبوظبي يف اإعداد الكوادر املتخ�ض�ضة 
واملعرفة،  ال��ع��ل��م  ف�����روع  خم��ت��ل��ف  يف 
وجنحت اجلامعة يف ت�ضدر موؤ�ضرات 
التدري�س  يف  ال���ع���امل���ي  ال��ت�����ض��ن��ي��ف 
الطالبي  وال��ت��ن��وع  العلمي  وال��ب��ح��ث 
وغريها من املجاالت التي جتعل من 
للتميز  عنواناً  اجلامعة  هذه  م�ضرية 

والريادة واالبتكار. 
واأكد معاليه على اأن جامعة اأبوظبي 
جدارتها  لتاأكيد  وثقة  بعزم  مت�ضي 
خ�����الل امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ع����ر طرح 
تلبي  اأكادميية متطورة  ا�ضراتيجية 
املقبلة  اخلم�ضني  اأج��ن��دة  متطلبات 
ال�ضحية  ال��ع��ل��وم  ق���ط���اع  يف  خ��ا���ض��ة 
والطبية حيث �ضجلت اجلامعة خالل 
الفرة املا�ضية اأحد الركائز االأ�ضا�ضية 
لدعم جهود اإمارة اأبوظبي يف مواجهة 
فايرو�س كوفيد 19 وقدمت اجلامعة 
ع���دداً م��ن امل���ب���ادرات ال��رائ��دة يف هذا 
اخلرات  اإىل  ا�ضتناداً  وذل��ك  ال�ضدد 
التدري�س  ه��ي��ئ��ات  الأع�����ض��اء  امل��ت��م��ي��زة 
قطاعات  يف  وال��ط��ل��ب��ة  وال���ب���اح���ث���ني 
للرامج  والطبية  ال�ضحية  ال��ع��ل��وم 
باالإ�ضافة  اجل��ام��ع��ة،  تطرحها  ال��ت��ي 
اال�ضطناعي  ال����ذك����اء  ب����رام����ج  اإىل 
يف  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 
بقطاع  املرتبطة  التخ�ض�ضات  تلك 
والدولة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  ال�ضحة 
ما يجعل من جامعة  وهو  واملنطقة، 
االأكادميية  ال���رواف���د  اأح���د  اأب��وظ��ب��ي 
البارزة التي تر�ضخ من مكانة االإمارة 
حملياً  ال�ضحي  القطاع  يف  وريادتها 

واإقليمياً ودولياً. 
واأك������د م���ع���ايل ال����ل����واء ف���ار����س خلف 
اأبوظبي  �ضرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي 
اأبوظبي  جامعة  اأمناء  جمل�س  ع�ضو 
على اأن متّيز االأداء بات �ضمة اأ�ضا�ضية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
ال��ر���ض��ي��دة على  ق��ي��ادت��ن��ا  اإذ ح��ر���ض��ت 

واخلرات  وامل��وارد  االإمكانات  توفري 
التمّيز  ث��ق��اف��ة  ن�ضر  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
التنموية،  امل�����ج�����االت  خم���ت���ل���ف  يف 
ملختلف  حياة  منهاج  التمّيز  واأ�ضبح 
واملوؤ�ض�ضات  واجل��ه��ات  املجتمع  اأف���راد 
اإدراك����اً  وذل���ك  واخل��ا���ض��ة،  احلكومية 
م��ن اجل��م��ي��ع ب���اأن ال��ت��م��ّي��ز ه��و املحور 
ُت��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه نه�ضة  االأ����ض���ا����س ال����ذي 
االحتادية  واملوؤ�ض�ضات  ال��دوائ��ر  ه��ذه 
وامل��ح��ل��ي��ة واخل��ا���ض��ة، وه���و م��ا يخلق 
االأداء  لتميز  �ضاملة  بيئة  النهاية  يف 
وامل��خ��رج��ات مب��ا ي�����ض��اه��م يف حت�ضني 
واملقيمني  للمواطنني  احل��ي��اة  ج��ودة 

وزوار الدولة. 
املنجزات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ض�����ار 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا جامعة  االأك���ادمي���ي���ة 
اأبوظبي فيما يتعلق بت�ضدرها ملوؤ�ضر 
 2023 للعام  العاملي  تاميز  ت�ضنيف 
ت���رج���م ث���ق���اف���ة ال���ت���م���ّي���ز يف اإم������ارة 
اأبوظبي ب�ضفة خا�ضة ودولة االإمارات 
حيث  عامة  ب�ضورة  املتحدة  العربية 
واأهدافها  اجل��ام��ع��ة  ر���ض��ال��ة  ت��رت��ك��ز 
على حتقيق التمّيز يف جميع مراحل 
العلمي  والبحث  التدري�س  يف  االأداء 
املجتمعية  املوؤ�ض�ضات  م��ع  وال�����ض��راك��ة 

حملياً واإقليمياً ودولياً. 
اجلامعة  "�ضجلت  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
تقييم  �ضعيد  ع��ل��ى  ب����ارزة  م��ن��ج��زات 
ا�ضتناداً  واالأداء  امل���خ���رج���ات  ج�����ودة 
املنظمات  حددتها  التي  املعايري  اإىل 
االعتماد  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  ال���دول���ي���ة 
ومن  ال��دويل،  والت�ضنيف  االأكادميي 
ح�ضدتها  التي  النتائج  هذه  فاإن  هنا 
ثالث  ك���اأف�������ض���ل  اأب����وظ����ب����ي  ج���ام���ع���ة 
و�ضابع  ال��دول��ة  م�ضتوى  على  جامعة 
العربي  الوطن  م�ضتوى  على  جامعة 
يف  االأول  للمركز  ت�ضجيلها  وك��ذل��ك 
الدولة  م�ضتوى  على  التدري�س  متيز 
ت�ضاعف  وغريها  املوؤ�ضرات  ه��ذه  كل 
الفرة  اجلامعة جتاه  م�ضوؤولية  من 
املقبلة وجت��اه ما تطرحه من برامج 
وتخ�ض�ضات وجودة اأداء يف امل�ضتقبل، 
ون��ح��ن ك��م��ج��ل�����س اأم���ن���اء ن��ع��ت��ز بهذه 
االأكادميية  املكت�ضبات  املنجزات وتلك 
جلامعة اأبوظبي التي حتظى برعاية 
وت��وج��ي��ه م���ن ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حمدان 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
اأمناء  منطقة الظفرة رئي�س جمل�س 
دائماً  �ضموه  يحر�س  حيث  اجلامعة 
على دفع اجلامعة اإىل اآفاق عاملية من 
االإب���داع واالب��ت��ك��ار وال��ري��ادة، وه��و ما 
االأكادميية  املنجزات  تلك  يف  نلم�ضه 
اجلامعة  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
عال وطنية  تعليم  كموؤ�ض�ضة  مكانتها 

واالأ�ضاليب  املمار�ضات  باأف�ضل  تاأخذ 
للجامعات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  و  ال��ع��ل��م��ي��ة 

املرموقة يف العامل. 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���ض��ع��ادة اأح��م��د مطر 
ممثل  �ضمو  مكتب  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
ال��ظ��ف��رة ع�ضو  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي اأن متّيز 
االإم���ارات  دول��ة  يف  التعليم  منظومة 
االإ�ضراتيجية  اخل��ي��ارات  اأح��د  ميثل 
ال�ضمو  �ضاحب  يرعاها  التي  ال��ب��ارزة 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�ضموه  ي��وج��ه  اإذ  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة 
اآفاق  نحو  بالتعليم  باالنطالق  دائماً 
ال��ق��ط��اع من  ه��ذا  العاملية مب��ا ميكن 
وتطوراته  الع�ضر  حتديات  جمابهة 
العلمية والتطبيقية والتكنولوجية. 

التي  املت�ضارعة  ال��ت��ط��ورات  اإن  وق���ال 
ي�ضهدها العامل يوماً بعد يوم تفر�س 
وقيا�س  االأداء  ج��ودة  تكون  ان  علينا 
الرئي�ضية  ال��رك��ائ��ز  م���ن  امل��خ��رج��ات 
العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  تقييم  يف 
م�ضريا اىل ان جامعة اأبوظبي جنحت 
ال�ضيخ حمدان  �ضمو  وبتوجيهات من 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س جمل�س  يف م��ن��ط��ق��ة 
اأمناء جامعة اأبوظبي يف االندماج يف 
عملية االعتماد االأكادميي لراجمها 
االأداء،  جل����ودة  ال��ع��امل��ي  وال��ت�����ض��ن��ي��ف 
وقطعت اأ�ضواطاً كبرية يف هذا ال�ضدد 
ال�ضفافية  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  م�����ض��ت��ن��دة 
واحل��وك��م��ة وامل��و���ض��وع��ي��ة مب��ا يجعل 
منها واحدة من املوؤ�ض�ضات االأكادميية 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  امل��رم��وق��ة يف 
على كافة ال�ضعد املحلية واالإقليمية 

والدولية. 
اأن  اإىل  ال���ظ���اه���ري  اأح����م����د  واأ������ض�����ار 
ل��ن��ت��ائ��ج ت�ضنيف  ال�����ض��ري��ع��ة  ال���ق���راءة 
تاميز العاملي للعام 2023 للجامعة 
ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا واح����دة م��ن اجلامعات 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت م��ن��ج��زات ب����ارزة خالل 
يتجاوز  مل  وال�������ذي  وج����ي����زة  ف�����رة 
و�ضطرت  الزمن  من  عقدين  عمرها 
التعليم  ت���اري���خ  يف  ج����دي����داً  ف�����ض��اًل 
العايل بت�ضدرها للمركز الثالث على 
العايل يف  التعليم  موؤ�ض�ضات  م�ضتوى 
اأف�ضل جامعة عربياً،  الدولة، و�ضابع 
كما حلت يف فئة اأف�ضل 350 جامعة 

على م�ضتوى العامل. 
الثالثة  امل����وؤ�����ض����رات  ت��ل��ك  ان  وق�����ال 
تعك�س طريقاً  املوؤ�ضرات  وغريها من 
لهذه  م�������ض���رق  مل�����ض��ت��ق��ب��ل  م�����زده�����راً 
املوؤ�ض�ضة الوطنية التي تخطو كل يوٍم 
كفاءة  من  ي�ضقل  جديد  اإجن��از  نحو 
ت�ضلحه  من  ويعزز  ومهارته  الطالب 

احتياجات  ت��ل��ب��ي  وم����ع����ارف  ب���ع���ل���وم 
داخل  واالإن��ت��اج  التنمية  يف  امل�ضتقبل 

الدولة وخارجها. 
الدرعي  عبداهلل  خ��دمي  �ضعادة  واأك��د 
العني  مل��ج��م��وع��ة  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ض��و 
جامعة  اأمناء  جمل�س  ع�ضو  الدولية 
جامعة  حققته  م��ا  اأن  على  اأب��وظ��ب��ي 
�ضتكون  اأك��ادمي��ي  اإجن��از  اأبوظبي من 
على م�ضرية  ب��ارزة  اإيجابية  نتائج  له 
كموؤ�ض�ضة  و����ض���م���ع���ت���ه���ا  اجل����ام����ع����ة 
اأك����ادمي����ي����ة وط���ن���ي���ة، وع����ل����ى دوره�����ا 
ودولياً،  واإقليمياً  حملياً  ور�ضالتها 
االأكادميي  االإجن�����از  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
العاملي  الت�ضنيف  ب�����ض��اأن  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
اجلهد  ع��ل��ى  ك���ث���رية  دالالت  ي��ح��م��ل 
الكبري الذي تبذله اجلامعة يف �ضبيل 
االرتقاء بجودة االأداء جلميع عنا�ضر 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة 
تدري�س  ه��ي��ئ��ات  واأع�����ض��اء  طلبة  م��ن 
وعالقات  متطورة  تعليمية  ومرافق 
جمتمعية، و�ضراكات ا�ضراتيجية مع 

اجلامعات املرموقة يف العامل. 
اأب��وظ��ب��ي من  اأن ج��ام��ع��ة  اإىل  واأ����ض���ار 
خ����الل حت��ق��ي��ق ه����ذا االإجن�������از ت�ضع 
ب�����ض��م��ة ج���دي���دة يف م�����ض��ريت��ه��ا على 
خ����ارط����ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف دول����ة 
ينعك�س  م��ا  وه��و  واملنطقة  االإم����ارات 
االأكادميية  امل���خ���رج���ات  ج����ودة  ع��ل��ى 
للجامعة  امل��ن��ت�����ض��ب��ة  ال�����ك�����وادر  م����ن 
وا�ضعة  اآف��اق��اً  منهم  ك��ل  اأم���ام  ويفتح 
يف �ضوق العمل، فاالعتماد االأكادميي 
يج�ضد  للجامعة  العاملي  والت�ضنيف 
اإميان اجلامعة ور�ضالتها فيما يتعلق 
االأداء  وت��ط��وي��ر  امل�����ض��ت��م��ر  ب��ال��ت��ق��ي��ي��م 
وتعزيز نقاط القوة يف م�ضريتها التي 
ت�ضتهدف يف النهاية رفد �ضوق العمل 
ب���ال���ك���وادر امل��ت��خ�����ض�����ض��ة ال���ت���ي متثل 
للقوى  نوعية  ونقلة  حيوية  اإ�ضافة 
العاملة يف �ضوق العمل على امل�ضتويات 
امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، اإذ 
جن��ح��ت اجل��ام��ع��ة وب��ت��وج��ي��ه��ات من 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
اأبوظبي  اأمناء جامعة  رئي�س جمل�س 
للخريحني  ب������ارزة  ����ض���ورة  ر����ض���م  يف 
الدرجات  خم��ت��ل��ف  يف  واخل���ري���ج���ات 
املمنوحة يف البكالوريو�س واملاج�ضتري 
حتر�س  ف���اجل���ام���ع���ة  وال�����دك�����ت�����وراه، 
حملة  ت��خ��ري��ج  ع��ل��ى  االأول  امل��ق��ام  يف 
امل�ضتقبل،  ت��واك��ب  وم��ه��ارات  ك��ف��اءات 
منهم  ل��ك��ل  وت��ت��ي��ح  ال��غ��د  وت�ضت�ضرف 
التنمية  باإيجابية يف م�ضرية  االإ�ضهام 
املمار�ضات  اأف�ضل  وتوظيف  الوطنية، 
االبتكارية يف دعم الناجت املحلي عر 

املزود  الب�ضري  العن�ضر  اال�ضتثمار يف 
املتطورة  وامل���ه���ارات  ال��ع��ل��وم  ب���اأح���دث 

ملواكبة الغد. 
علي  الدكتور  �ضعادة  اأكد  ناحيته  من 
رئي�س  ال��ظ��اه��ري  ح��رم��ل  ب��ن  �ضعيد 
على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  اإدارة  جمل�س 
اإجنازات  حققت  اأبوظبي  جامعة  اأن 
حققته  م���ا  واأن   ، ب������ارزة  اأك���ادمي���ي���ة 
اأكادميية  اإجن��������ازات  م���ن  اجل���ام���ع���ة 
بارزة على �ضعيد جودة االأداء ومتيز 
املخرجات واإطالق امل�ضاريع واملبادرات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال����ت����ي ت����ع����زز م����ن دوره�����ا 
توجيهات  ي��رج��م  اإمن����ا  ور���ض��ال��ت��ه��ا 
ال�������ض���ي���خ حممد  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
حمفزة  بيئة  تهيئة  يف  اهلل،  حفظه 
ع��ل��ى االإب�����داع واالب��ت��ك��ار وال���ري���ادة يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات يف ال���دول���ة ويف 
م�ضيداً   ، ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  م��ق��دم��ت��ه��ا 
ال�ضيخ  �ضمو  بتوجيهات  ال�ضدد  بهذا 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
ال��ظ��ف��رة رئي�س  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي ودعمه 
على  �ضموه  وحر�س  اجلامعة  مل�ضرية 
اأن تت�ضدر جامعة اأبوظبي موؤ�ض�ضات 
امل��رم��وق��ة، وم��ن هنا  ال��ع��ايل  التعليم 
االأكادميية  امل���ن���ج���زات  ه����ذه  ج�����اءت 
التي ت�ضجلها اجلامعة يوماً بعد يوم 
كجامعة  �ضمعتها  م��ن  تر�ضخ  وال��ت��ي 
امل�ضتقبل  ت�ضت�ضرف  مرموقة  وطنية 
وتر�ضم خارطة طريق لغد م�ضرق يف 

اخلم�ضني املقبلة. 
واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور ب��ن ح��رم��ل اإىل اأن 
بالتنوع  ت��ت��م��ي��ز  اأب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة 
الثقايف لطلبتها وهيئاتها التدري�ضية 
حيث ت�ضم طلبة ينتمون الأك��ر من 
و�ضراكات  بعالقات  وتتمتع  بلداً   90
دولية عديدة، وهو ما يعك�ضه ت�ضنيف 
على  10 عاملياً  ال�  املركز  اجلامعة يف 
موؤ�ضر التوقعات الُدولية حيث يوفر 
هيئة  الأع�ضاء  ال���دويل  التعاون  ه��ذا 
التدري�س والطالب باجلامعة فر�ضاً 
املعريف،  وال���ت���ب���ادل  ل��ل�����ض��راك��ة  ك��ب��رية 
االأمر الذي تعك�ضه املجموعة الوا�ضعة 
التي  البحثية  وال��رام��ج  املناهج  من 

تدر�س يف اجلامعة. 
اأبوظبي  ج���ام���ع���ة  ت��ف��خ��ر  واأ������ض�����اف 
 7500 م����ن  الأك������ر  ب��اح��ت�����ض��ان��ه��ا 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ي��ت��وزع��ون ع��ل��ى 50 
جامعة  ت��ع��د  ح��ي��ث  تعليماً  ب��رن��اجم��اً 
املعتمدة  اجل���ام���ع���ات  م���ن  اأب���وظ���ب���ي 
حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً، مب��ا يف ذل���ك اعتماد 
والكليات  للمدار�س  الغربية  الرابطة 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ت��ي متتلك 

والعني ودبي.  اأبوظبي  لها يف  فروعاً 
موؤ�ض�ضة  اأك��ر  اأبوظبي  جامعة  وتعد 
الهند�ضة  ل��رام��ج  مقدمة  اأك��ادمي��ي��ة 
ع���ر كليات  وال��ت�����ض��م��ي��م،  وال���ع���م���ارة 
والقانون،  االأعمال،  واإدارة  الهند�ضة، 
والعلوم،  والفنون  ال�ضحية،  والعلوم 
لكلية  باحت�ضانها  اجلامعة  وتفخر 
دول���ة  يف  ال���وح���ي���دة  االأع����م����ال  اإدارة 
اعتماد  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ة  االإم���������ارات 
اإدارة االأعمال اجلامعية  احتاد كليات 
واعتماد   ،)AACSB(املتقدمة
للمنظمة  ال���ت���اب���ع   )EQUIS(
االأوروبية للتنمية االإدارية، باالإ�ضافة 
اإىل اعتماد جمل�س االعتماد االأمريكي 
 ،)ABET( للهند�ضة والتكنولوجيا
وامل�����ع�����ه�����د امل�����ل�����ك�����ي ل���ل���م���ع���م���اري���ني 
كما  ال��ك��ث��ري.  وغ��ريه��ا  الريطانيني 
تلتزم جامعة اأبوظبي بدعم االأولويات 
على  وحتر�س  واالإقليمية،  الوطنية 
اجلديدة،  ال��رام��ج  تقدمي  موا�ضلة 
اجلديدة  االإ����ض���اف���ات  ت�����ض��م��ل  ح��ي��ث 
والذكاء  ال�����ض��ي��راين  االأم����ن  ب��رام��ج 
الطبية  وال��ه��ن��د���ض��ة  اال���ض��ط��ن��اع��ي 
وعلم  الب�ضرية  وال��ت��غ��ذي��ة  احل��ي��وي��ة 
واجلينات  املخري  والطب  التغذية 

الب�ضرية واجلزيئية. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��روف��ي�����ض��ور وقار 
اأح�����م�����د، م����دي����ر ج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي 
االأكادميي  االإجن��از  بهذا  "فخورون 
يف  االأوىل  م�����ض��ارك��ت��ن��ا  ب��ع��د  ال��ك��ب��ري 
من  اجلامعة  حققته  وم��ا  الت�ضنيف 
مت��ّي��ز ف��ي��ه مب���ا مي��ك��ن و���ض��ف��ه باأحد 
اجلامعات  ت�����ض��ن��ي��ف  ب���رام���ج  اأرق������ى 
ي���ويل  اإذ  ال�����ع�����امل،  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 
على  ك��ب��رياً  ت��رك��ي��زاً  الت�ضنيف  ه���ذا 
الدويل،  والتعاون  والبحث  التدري�س 
وتوؤكد نتائجه مكانة جامعة اأبوظبي 
االأكادميية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  ك��واح��دة 
االأف�����ض��ل يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي حتظى 
ب���اح���رام واإ�����ض����ادة دول���ي���ة وا���ض��ع��ة يف 
وال�ضراكات  والتعليم  البحث  جم��ال 
الدولية. واأود بهذه املنا�ضبة اأن اأهنئ 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  واأع�������ض���اء  ال��ط��ل��ب��ة 
وامل��وظ��ف��ني على ه��ذا االإجن���از الهام، 
النجاح  م�����ض��رية  مل��وا���ض��ل��ة  واأت���ط���ل���ع 

والتميز". 

نهيان بن مبارك: �لتعليم يت�صدر �أجندة �أولويات رئي�س �لدولة 

•• دبي-الفجر:

ا�ضتقبل العقيد الدكتور حمدان اأحمد حمدان الغ�ضيه، مدير مركز 
الدكتور  اخلبري  بالوكالة،  القرار  اتخاذ  ودعم  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
اأوف���رالن���د، رئ��ي�����س االحت����اد ال��ع��امل��ي ل��ل��درا���ض��ات امل�ضتقبلية  اإي��ري��ك 
)WFSF(، وذلك بح�ضور املقدم اأنور �ضالح النمر، مدير ال�ضوؤون 
االإداري��ة، واملقدم عمر بالعبيدة ال�ضويدي، اإىل جانب االأ�ضتاذة اأمل 

فا�ضل املزروعي، مدير اإدارة البحوث والدرا�ضات امل�ضتقبلية.
ورحب العقيد حمدان الغ�ضيه، بالوفد ال�ضيف، موؤكداً حر�س القيادة 
العامة ل�ضرطة دبي، على تفعيل التعاون امل�ضرك بينها وبني كافة 
امل�ضتويني  على  واأي�ضاً  واخلارجية،  اخلية  الدَّ واملوؤ�ض�ضات؛  الهيئات 
��راك��ة، وال��ت��ب��ادل العلمي  ال����دويل واالإق��ل��ي��م��ي، ت��ر���ض��ي��خ��اً مل��ب��داأ ال�����ضَّ

امل�ضرك. واأو�ضح اأن هذه الزيارة تاأتي بعد ح�ضول �ضرطة دبي على 
بحيث  امل�ضتقبلية،  للدرا�ضات  العاملي  االحت��اد  يف  موؤ�ض�ضية  ع�ضوية 
ُت�ضاهم هذه الع�ضوية يف فتح املجال للم�ضاركة بالدرا�ضات امل�ضتقبلية 
عاملياً، ا�ضتناداً اإىل معايري معتمدة ترتكز على الكفاءات العلمية يف 
جمال ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل وكفاءات التدريب املهني، بهدف االطالع 
على منهجيات الدرا�ضات امل�ضتقبلية، والرامج والطرق امل�ضتحدثة 
جمال  يف  الدولية  والدرا�ضات  امل�ضتقبل،  ا�ضت�ضراف  علوم  جمال  يف 
التحليل اال�ضراتيجي واال�ضت�ضراف امل�ضتقبلي، وبحث �ضبل التعاون 
امل�ضرك، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وحتقيق 
املزروعي،  فا�ضل  اأم��ل  االأ���ض��ت��اذة  واأو���ض��ح��ت  امل�ضتقبلية.  التطلعات 
التعاون مع  اأن  باملركز،  امل�ضتقبلية  والدرا�ضات  البحوث  اإدارة  مدير 
على  كبرية  بفائدة  �ضيعود  امل�ضتقبلية،  للدرا�ضات  العاملي  االحت���اد 

1973م،  ع��ام  تاأ�ضي�ضه  اإىل خ��رة االحت��اد منذ  دب��ي، نظراً  �ضرطة 
كمجال  امل�ضتقبلية  الدرا�ضات  وتطوير  وتعزيز  ت�ضجيع  يف  واأهدافه 
وهو  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التخ�ض�ضات  متعدد  ومهني  اأكادميي 
�ضريك ا�ضت�ضاري لليون�ضكو واالأمم املتحدة، وي�ضم �ضبكة عاملية من 
خراء ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف اأكر من 60 دولة. وا�ضتعر�س اللقاء، 
الزائر،  اخل��ب��ري  اأم���ام  اال���ض��رات��ي��ج��ي،  اال�ضت�ضراف  غ��رف��ة  م�����ض��روع 
حيث �ضرح مدير املركز بالوكالة، فكرة امل�ضروع البحثية والعلمية، 
امل�ضتقبلية،  للدرا�ضات  العاملي  االحتاد  مع  بالتعاون  ترحيبه  موؤكداً 
ملا للمركز من خرات عري�ضة  العديد من املجاالت واالأن�ضطة،  يف 
متعددة اجلوانب، ومنها اجلانب العلمي، يف جماالت اإعداد البحوث 
والدرا�ضات املتعلقة بعلوم امل�ضتقبل، واإعداد التقديرات التنبوؤية، اإىل 

جانب حتديد االأبعاد املتوقعة لال�ضت�ضراف امل�ضتقبلي.

WFSF صرطة دبي ت�صتقبل خبريً� دوليًا يف جمال �لدر��صات �مل�صتقبلية�

•• دبي-الفجر: 

توقيع مذكرة  زاي��د  اأبرمت جامعة 
ات�ضاالت  اأك����ادمي����ي����ة  م����ع  ت���ف���اه���م 
للتعاون يف جمال االأمن ال�ضيراين 
احلديثة،  التقنيات  على  والتدريب 
بفعاليات  الطرفني  خالل م�ضاركة 
"جيتك�س جلوبال" العاملي  معر�س 
اختتم  وال�����ذي   2022 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
فعالياته يف يوم 14 اأكتوبر مبركز 

دبي التجاري العاملي.
ال�ضراكة  ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  ���ض��ه��د  وق���د 
�����ض����ع����ادة معمر  م����ن  ك����ل  ح�������ض���ور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���رخ���ي���م���ي، 
تيكنولوجي"  "ات�ضاالت  ل�����ض��رك��ة 
القائم  م��و���ض��ى،  ���ض��ري��ف  وال�����ض��ي��د 
ب��اأع��م��ال رئ��ي�����س ال�����ض��وؤون االإداري����ة 
والدكتور  زاي����د  ب��ج��ام��ع��ة  وامل��ال��ي��ة 
اأكادميية  ع��ام  مدير  القائدي  علي 

ات�ضاالت.
ال�����ض��راك��ة، تن�ضم  ومب���وج���ب ه���ذه 
لرنامج  ات���������ض����االت  اأك�����ادمي�����ي�����ة 
ا�ضتحدثته  ال��ذي  ال�ضركاء  حت��دي 
الطلبة  حتفيز  بهدف  زايد  جامعة 

والبحوث  ال��درا���ض��ات  اإج����راء  ع��ل��ى 
من  املو�ضوعة  التحديات  ملواجهة 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  ق��ب��ل 
وم���ن ث���م ق��ي��ا���س خم��رج��ات��ه��م من 
واملخت�ضني.  االأك����ادمي����ي����ني  ق��ب��ل 
وعالوة على ذلك، �ضتقوم اأكادميية 
موظفي  من  كٌل  بتدريب  ات�ضاالت 
خمتلف  على  زاي���د  جامعة  وطلبة 

جماالت االأمن ال�ضيراين واأحدث 
املدربني  �ضتدعم  وال��ت��ي  تقنياته، 
وت���وف���ر ب���رام���ج ال��ت��وج��ي��ه وور�����س 
ال�ضناعة،  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  العمل 
ات�ضاالت  اأكادميية  �ضتقوم  واأي�ضاً 
ب��ت��وج��ي��ه ال���ط���الب وامل���وظ���ف���ني يف 
ج��ام��ع��ة زاي����د ح���ول ال��و���ض��ول اإىل 
ال�ضهادات  ال��رن��ام��ج  التعلم  ب��واب��ة 

ودعم تدريب الطلبة وتوظيفهم.
ال�ضيد  قال  ال�ضراكة،  على  وتعليًقا 
���ض��ري��ف م��و���ض��ى م��ن ج��ام��ع��ة زايد: 
"ي�ضعدنا ان�ضمام اأكادميية ات�ضاالت 
ال�����ض��رك��اء يف  ب��رن��ام��ج حت����دي  اإىل 
الطلبة  ل���ت���وج���ي���ه  زاي�������د  ج���ام���ع���ة 
واإمكانياتهم  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
واملفكرين  امل�ضتقبل  القادة  ليكونوا 

يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة. 
متنح هذه التحديات الطلبة فر�ضة 
العمل،  ملكان  الكت�ضاب فهم متعمق 
باأنف�ضهم  التفكري  على  وت�ضجعهم 
املتاحة  الفر�س  على  اأعينهم  وفتح 
هذه  و�ضتعود  تخرجهم،  عند  لهم 
ال�ضراكة بالنفع للطلبة باال�ضتفادة 
م�����ن خ������رة واإر��������ض�������اد اأك����ادمي����ي����ة 

ات�ضاالت".
�ضتخلق  ال�ضراكة  ب��اأن  كذلك  واأك��د 
جياًل قادرا وجمهًزا تقنًيا، بال�ضكل 
ال�������ذي ي���ل���ب���ي ت���ط���ل���ع���ات االأج����ن����دة 
االإم����ارات  دول���ة  حلكومة  الوطنية 
رحلة  خ������الل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الدولة  وت��ك��ون  املقبلة،  اخلم�ضني 
التكنولوجيا  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 

واالبتكار.

اأكادميية ات�ساالت
وقال الدكتور علي القائدي، مدير 
"تزداد  ات�����ض��االت:  اأك��ادمي��ي��ة  ع���ام 
ال�ضيراين يوما بعد  اأهمية االأمن 
يوم، والهدف منه هو �ضمان ال�ضرية 
لذا  وت��واف��ره��ا.  البيانات  و�ضالمة 

ت���ه���دف اأك���ادمي���ي���ة ات�������ض���االت اإىل 
ت��وف��ري ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي يف جمال 
املوؤ�ض�ضات  لدعم  ال�ضيراين  االأمن 
هجمات  اأي  م��ن  بياناتها  حل��م��اي��ة 
داخلية وخارجية.  وتقدم اأكادميية 
االأمن  ات�ضاالت تدريبات يف جمال 
املعرفة  ت��وف��ر  وال���ت���ي  ال�����ض��ي��راين 
وحماية  لتاأمني  الالزمة  واملهارات 
واأنظمة  احليوية  التحتية  البنية 

البيانات ".
اأكادميية  ت���ق���دم  ع����ام����اً،   30 مل����دة 
التدريبية  اال���ض��ت�����ض��ارات  ات�����ض��االت 
وخدمات التنمية الب�ضرية ل�ضركات 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  االت�����ض��االت 
واملوؤ�ض�ضات  والغاز  النفط  و�ضركات 
جميع  يف  وامل����ن����ظ����م����ات  امل�����ال�����ي�����ة 
ال�����ض��ن��اع��ات وق���ط���اع���ات االأع���م���ال، 
التناف�ضية،  قدرتها  على  وللحفاظ 
ت��ع��م��ل ال�������ض���رك���ة ب���ا����ض���ت���م���رار على 
على  وال��رك��ي��ز  ع��رو���ض��ه��ا  حت�ضني 
الرقمية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����االت 
وتكنولوجيا  وال��ق��ي��ادة  واالأع���م���ال 
ال�ضيراين  االأم������ن   / امل���ع���ل���وم���ات 

والتقنيات النا�ضئة.

خالل م�ساركتهما يف معر�س جيتك�س جلوبال 2022

جامعة ز�يد و�أكادميية �ت�صالت تتعاونان يف تدريب �لطلبة و�لأكادمييني يف جمال �لأمن �ل�صيرب�ين و�لتقنيات �حلديثة
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•• حتقيق رم�صان عطا

للدولة  ال�ضاغل  ال�ضغل  التوطني   "
ع���ل���ى م������دار ع���ق���ود وع���ل���ى خمتلف 
ال�ضعد الر�ضمية، ومل تدخر الدولة 
الق�ضية  بهذه  للنهو�س  جمهود  اأي 
ت�ضتحق،  ال���ذي  مكانها  يف  وو�ضعها 
االإمكانيات  جميع  ل��ذل��ك  و���ض��خ��رت 
الغايات  حت��ق��ي��ق  م����ن  مت���ك���ن  ال���ت���ي 
برامج  اأج���ل���ه���ا  م����ن  و����ض���ع���ت  ال���ت���ي 
اأية  اأهميتها عن  ، وال تقل  التوطني 
وهي  اأخ�����رى،  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ق�ضية 
يف  ترحيباً  تلقى  التي  الق�ضايا  م��ن 
امل�ضتويات  ك��ل  ع��ل��ى  ع��ن��ه��ا  احل��دي��ث 
الأنها مت�س كل اجلوانب االقت�ضادية 
والتعليمية،  واالج����ت����م����اع����ي����ة   ،

وال�ضيا�ضية " .
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال حم��م��د ف��ه��د: اإنه 
موؤ�ض�ضات  دور  ي��ق��ت�����ض��ر  اأال  ي��ج��ب 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����ا�����س فقط 
واإمن��ا البد  املواطنني،  ا�ضتيعاب  على 
الت�ضجيع  وج���ود  ذل���ك  ي�ضاحب  اأن 
لقدراتهم  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت��ح��ف��ي��ز 
على  املواطن  يقف  حتى  وخراتهم، 
اأر�س �ضلبة، تعينه على الوقوف بثقة 
الأن  ت��واج��ه��ه،  ال��ت��ي  التحديات  اأم���ام 
يحتاج  ويتميز،  ينتج  حتى  امل��وظ��ف، 
وا�ضح.  وظيفي  وم�ضار  تطوير  اإىل 
اإن  �ضعيد:  ال�ضياق، قال عمر  يف هذا 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ل��ه دور ح��ي��وي يف 
يولده  م��ا  ظ��ل  يف  التوظيف،  عملية 
ت�ضتوعب   ، ج��دي��دة  م��ن فر�س عمل 
خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ض�����ض��ات واخل�����رات، 
اأن تكون الوظائف املطروحة  ويجب 
التخ�ض�ضات  جل���م���ي���ع  م���ن���ا����ض���ب���ة 
واملوؤهالت، بدءاً من �ضهادة الثانوية، 
وح��ت��ى اأك����ر م���وؤه���ل ع��ل��م��ي يح�ضل 

عليه املواطن.
وعن وجهة نظره قال �ضعيد حممد 
واخل���ا����س  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع���ني  :اإن 
ن�ضبة  اأك������ر  ا����ض���ت���ي���ع���اب  ي�����ح�����اوالن 
م��واط��ن��ني خ��ري��ج��ني اجل��ام��ع��ات كل 
توظيف  م��ع��ر���س  يف  ون�����رى   ، ع����ام 
اأبوظبي  العا�ضمة  حتت�ضنه  ال���ذي 
احلكومية  االم�������ارات  ���ض��رك��ات  ب����اأن 
واخل��ا���ض��ة ب��ك��اف��ة جم��االت��ه��ا تطرح 
بن�ضب  ع�����ام  ك����ل  ����ض���اغ���رة  وظ����ائ����ف 
ال�ضباب  وامل������واط������ن������ون  خم���ت���ل���ف���ة 
للتمكن  امل��ع��ر���س  ع��ل��ى  ي���ت���واف���دون 
ت�ضتوعب  عمل  فر�ضة  اقتنا�س  من 
العلمية  وت��خ�����ض�����ض��ات��ه��م  م��ه��ارت��ه��م 
وه���ي م���ب���ادرة ج��ي��دة ت��ع��ط��ي فر�ضة 
ل��ل�����ض��ب��اب االإم����ارات����ي ل��ل��ت��وا���ض��ل مع 

ال�ضركات وقطاعات الدولة ..
وقال �ضيف حميد الفال�ضي الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة اينوك : 
للقيادة  الروؤية احلكيمة  مع  متا�ضياً 
ل��دع��م م�ضرية  ب���ال���دول���ة  ال��ر���ض��ي��دة 
االإمارات  دول��ة  يف  الوطنية  التنمية 
يق�ضدها  رائ��������دًة  وج����ه����ًة  ل��ت�����ض��ب��ح 
اأنحاء  ���ض��ت��ى  امل���واه���ب م��ن  اأ���ض��ح��اب 
اي��ن��وك على  ال��ع��امل فقد حر�ضنا يف 
االإماراتية  امل���واه���ب  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار 
مثالية  عمل  بيئة  وتوفري  ال�ضاعدة 
معارفهم  ت�����ض��خ��ري  م����ن  مت���ّك���ن���ه���م 
دولة  من��و  يف  للم�ضاهمة  وق��درات��ه��م 

االإمارات وازدهارها وتقّدمها.
واأط���ل���ق���ت جم��م��وع��ة اي���ن���وك خالل 
االأعوام املا�ضية �ضل�ضلة من املبادرات 
املواهب  وت���ط���وي���ر  ل���دع���م  ال���ه���ادف���ة 
االإماراتية وتنمية قدراتها مبا فيها 
تطوير اخلريجني" االأول  "برنامج 

من نوعه يف عام 2016.

ن�ضبة  املجموعة حققت  اأن  اإىل  ُي�ضار 
توطني بلغت 100يف املائة للوظائف 
التنفيذية لديها  االإدارة  �ضمن ق�ضم 
بني  ال��ت��وط��ني  ن�ضبة  و���ض��ل��ت  بينما 

مديري االإدارات اإىل 77  باملائة.
وال�ضوؤون  املوظفني  اإدارة  مدير  قال 
االإدارية - اإدارة املوظفني يف »دي بي 

ورلد االإمارات«، نبيل قائد:
ن��وؤم��ن يف )دي ب��ي ورل���د( ب��اأن تعليم 
ال�ضباب وتدريبهم هو دعامة رئي�ضة 
ل�ضمان تقدم الدول وتطورها، ونظراً 
ملكانتنا الرائدة ك�ضركة عاملية انطلقت 
من دبي، نوؤكد التزامنا بامل�ضاهمة يف 
دع���م اق��ت�����ض��اد دول����ة االإم�������ارات عر 
ال�ضابة،  االإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  متكني 
وهنا تاأتي اأهمية برنامج )طموحي( 

الذي يتيح فر�ضة فريدة للخريجني 
االإم���ارات���ي���ني اجل����دد ل��ل��ت��وا���ض��ل مع 
العاملة  والعاملية  املحلية  ال�ضركات 
يف )جافزا( وخارجها، للم�ضاهمة يف 
لدولة  امل�ضتقبلي  النمو  عجلة  دف��ع 
اتفاقيات  وي��اأت��ي جت��دي��د  االإم�����ارات، 
ال�ضراكة اخلا�ضة بالرنامج مع عدد 
من ال�ضركات الرائدة، انعكا�ضاً لروؤية 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ض��ي��دة وح��ر���ض��ه��ا على 
االإماراتية  امل��واه��ب  ومتكني  تطوير 
اجلهود  م���ع  وان�������ض���ج���ام���اً  ال�������ض���اب���ة، 
امل�����ض��ت��م��رة ل������)دي ب���ي ورل�����د( لدعم 
ورع��اي��ة امل��واه��ب االإم��ارات��ي��ة الإعداد 

جيل من قادة امل�ضتقبل.
وتف�ضياًل، قالت ميثاء �ضعيب، نائب 
مبجموعة  املوؤ�ض�ضي  االت�ضال  رئي�س 

م�ضتقبلية  وظائف  هناك  »دوك���اب«: 
و�ضيزيد  ك��ب��رياً  من����واً  ت�ضهد  ب����داأت 
املقبلة،  ال�����ض��ن��وات  غ�����ض��ون  يف  ذل���ك 
ال��وظ��ائ��ف الهند�ضة  وم��ن ب��ني ه��ذه 
االإلكرونية والكيميائية وامليكانيكية 

والكهربائية. 
»دوك��اب« تعمل وفقاً  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
لتعزيز  ح��ال��ي��اً  تنفيذها  يتم  خلطة 
املواطنة  امل��واه��ب  ومتكني  التوطني 
ال�ضناعي،  ال����ق����ط����اع  يف  ال�������ض���اب���ة 
وتزويدها باملعرفة والعلم واخلرات 
عر جمموعة من الرامج التدريبية 
وامل���ن���ح ال��ع��م��ل��ي��ة، ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
متكينهم من قيادة القطاع ال�ضناعي 
م�ضهد  ال����دول����ة،وا�����ض����ت���������ض����راف  يف 

اقت�ضادي غني ومتنوع.  

ت�ضغل  الوطنية  الكفاءات  اأن  وذك��رت 
التنفيذية  امل��ن��ا���ض��ب  م���ن   60%
اأق�ضامها  خم��ت��ل��ف  يف  ب��امل��ج��م��وع��ة 
املنا�ضب  م���ن  و27%  واإدارات�����ه�����ا، 
االإداري��ة الو�ضطى، ولها دور كبري يف 
جناح عمليات املجموعة، بينما بلغت 
ال��وظ��ائ��ف ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��وط��ني فيها 
%37، حيث ت�ضم املجموعة حالياً 
اإماراتيني،  ومهند�ضة  مهند�ضاً   74
الكفاءات  ه���ذه  ت��ف��وق  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
املعارف  تعلم  يف  و�ضغفها  واإب��داع��ه��ا 
يف  ال��ب��ارز  ودوره���ا  مهاراتها،  و�ضقل 
حتقيق النتائج اال�ضتثنائية والنوعية 

على امل�ضتويات كافة. 
حري�ضة  دوك���اب  اأن  �ضعيب،  واأك����دت 
ع��ل��ى دع���م ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة من 

ال��ع��م��ل لديها،  خ���الل زي����ادة ف��ر���س 
واإط������������الق ال������رام������ج ال���ت���دري���ب���ي���ة 
وبرامج  مل��ن��ح  وط���رح���ه���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا اختيار  ت��دري��ب��ي��ة 
املتميزين. من  االإماراتيني  ال�ضباب  
جهته، قال املهند�س اأحمد �ضجواين، 
امليكانيكية  ال�ضيانة  مبجال  العامل 

مبجموعة »دوكاب«: 
جميعها  امل�������ض���ت���ق���ب���ل  وظ�����ائ�����ف  اإن 
اال�ضطناعي  ب����ال����ذك����اء  م���رت���ب���ط���ة 
حيث  امل�ضتدامة،  املتجددة  والطاقة 
���ض��ت��ك��ون ع��ل��ى راأ�����س ال��وظ��ائ��ف التي 
عمل  فر�س  على  باحل�ضول  حتظى 

ب�ضرعة. 
اإىل ذلك، اأكدت رمي اخلاجة، مديرة 
الوطنية  ال��ك��وادر  وتنمية  التوطني 

ب�������ض���رك���ة االإم�������������ارات ل���الت�������ض���االت 
املتكاملة »دو« :

التزام ال�ضركة بدعم اأهداف االأجندة 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
املواهب  تطوير  خ��الل  م��ن  امل��ت��ح��دة 
تكنولوجيا  ق���ط���اع  يف  االإم����ارات����ي����ة 

املعلومات واالت�ضاالت.
متكنت  »دو«  اأن  اإىل  واأ��������ض�������ارت 
م�����ن م�������ض���اع���ف���ة ع�������دد امل����واط����ن����ني 
حيث  لديها،  العاملني  االإم��ارات��ي��ني 
حالياً  االإماراتيون  املوظفون  ي�ضكل 
القوى  اإج�����م�����ايل  م����ن   39.2%
اإجمايل  %47 من  العاملة، ويعمل 
يف  دو  يف  االإم�����ارات�����ي�����ني  امل���وظ���ف���ني 

منا�ضب واأدوار وظيفية قيادية.
ت�ضورات  ل��دي��ه��ا  »دو«  اأن  واأع���ل���ن���ت 

لديها  التوطني  لتعزيز  م�ضتقبلية 
االأعمال  ري����ادة  روح  وحت��ف��ي��ز  ودع���م 
اأب��ن��اء االإم���ارات  ل��دى موظفيها م��ن 
اأ���ض��ح��اب �ضركات  ال��ذي��ن ه��م اأي�����ض��اً 
اأن  اإىل  م�ضرية  ومتو�ضطة،  �ضغرية 
بال�ضركة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��ل��م  ف��ري��ق 
املواطنني  لتدريب  االأول��وي��ة  يعطي 
من  مهاراتهم  وتعزيز  االإم��ارات��ي��ني 
للقيادة  ه����ارف����ارد  ب���رن���ام���ج  خ����الل 

التنفيذية.
اأول  ال���ق���ا����ض���م، م���دي���ر  اأح����م����د  ذك�����ر 
ا�����ض����ت����ق����ط����اب وت�����ط�����وي�����ر امل�����واه�����ب 

مبجموعة »دبي وارلد«:
عن جمموعة من الرامج لتوظيف 
رواد  ب��رن��ام��ج  بينها  م��ن  امل��واط��ن��ني، 
العامة،  ال��ث��ان��وي��ة  ع��ل��ى  للحا�ضلني 
تدريبي  ل��رن��ام��ج  يخ�ضعون  ح��ي��ث 

ملدة عام . 
لزيادة  خ��ط��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
بحيث  باملجموعة،  املواطنني  اأع���داد 
االأول  ه���و اخل���ي���ار  امل����واط����ن  ي���ك���ون 
التخ�ض�س  توفر  حالة  يف  للتوظيف 

املطلوب. 
اأفاد  امل�ضتقبلية،  اأبرز الوظائف  وعن 
اأنه من بني هذه الوظائف ما يتعلق 
بتخ�ض�ضات التكنولوجيا، واخلدمات 
البيانات،  وحت���ل���ي���ل  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة، 

واملعلومات .
ال�ضوؤون  اأما علي االإبراهيمي، مدير 
االإدارية ب�ضركة اإماراتك، املتخ�ض�ضة 

يف حلول تقنية املعلومات ، 
التخ�ض�ضات  اأب�����رز  م���ن  اأن  ف����ريى 
اأ�ضواق  يف  ال���ع���امل  ���ض��ي��ط��ل��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
العمل املختلفة مبا فيها �ضوق العمل 
الرجميات  ه��ن��د���ض��ة  ب������االإم������ارات، 
بعلوم  يت�ضل  وم��ا  املعلومات  وتقنية 

الكمبيوتر. 
�ضتاندر  بنك  م��ن  جمعة  اأح��م��د  اأك���د 

ت�ضارتر- االإمارات، 
اأن ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف ل��دي��ه��م، مهم 
الوطنية  ال��ك��وادر  اأن  خا�ضة  للغاية، 
مت��ت��ل��ك خ�����رات وم����وؤه����الت كبرية 
وخا�ضة يف قطاع  امل��ج��االت،  كافة  يف 

امل�ضارف والبنوك .
تبدي  االإم�����������ارات  ح���ك���وم���ة  وق��������ال، 
ب��ال��ت��وط��ني، وعلى  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��اً 
ي���ت���ج���اوب مع  اأن  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
ذل���ك، وه���و م��ا ب���داأن���ا ن��الح��ظ��ه منذ 
بداية العام، مبا يدلل على اأن عجلة 
اخلا�س  بالقطاع  انطلقت  التوطني 

و�ضت�ضهد نتائج متميزة قريباً. 
نقدم  اأن  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  واأ��������ض�������اف، 
عرو�ضاً  االإم���ارات���ي���ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
واملزايا  وال��ب��دالت  ل��ل��رات��ب  منا�ضبة 

االأخرى، جلذبهم للعمل لدينا. 

•• دبي-الفجر: 

مركز  قبل  من  معتمدة  تدريبية  كموؤ�ض�ضة  اعتمادها  عن  دبي،  �ضرطة  اأكادميية  اأعلنت 
املعتمدة للموؤهالت االأمنية يف وزارة  املانحة  الداخلية، اجلهة  املوؤهالت االأمنية بوزارة 
يف  مهنية  ب��رام��ج  بتنفيذ  لتقوم  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  والتعليم  الربية 

املجاالت املعتمدة لدى املركز، ملنت�ضبي القيادة العامة ل�ضرطة دبي. 
واأكد �ضعادة اللواء االأ�ضتاذ الدكتور غيث غامن ال�ضويدي، م�ضاعد القائد العام ل�ضوؤون 
املبا�ضر  والدعم  للتوجيهات  االإجن��از جاء ثمرة  اأن هذا  بالوكالة،  والتدريب  االأكادميية 

من قبل معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة دبي، رئي�س جمل�س 
اإدارة اأكادميية �ضرطة دبي، لتعزيز مكت�ضباتها و�ضمعتها كموؤ�ض�ضة �ضرطية رائدة، م�ضرياً 
الدكتوراه  يف  العليا  ال��درا���ض��ات  برامج  جانب  اإىل  نوعية  اإ�ضافة  يعد  االعتماد  اأن  اإىل 
القانون،  يف  والبكالوريو�س  واجلنائية،  االأمنية  العلوم  يف  والبكالوريو�س  واملاج�ضتري، 

وغريها من الرامج التي تطرحها االأكادميية.
اأكادميية  مدير  ال�ضام�ضي،  بطي  حممد  الدكتور  االأ�ضتاذ  العميد  اأو�ضح  جانبه،  وم��ن 
�ضرطة دبي بالوكالة، اأن هذا الرخي�س و�ضع االأكادميية يف قائمة اأوىل مراكز التدريب 
بالدولة التي حت�ضل على �ضالحية طرح واإدارة املوؤهالت ال�ضرطية واالأمنية املعتمدة، 

�ضمن متطلبات منظومة املوؤهالت املهنية، ل�ضمان التوظيف االأمثل ملمكنات ومنهجيات 
وميهد  التخ�ض�ضات،  تلك  يف  احلديثة  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  وفق  املهني،  التدريب 
لطرح برامج مهنية نوعية تهدف اإىل اإعداد وتاأهيل امللتحقني بها علميا ومهنيا، ورفع 
كفاءة ومهارات خمرجات التدريب يف املجاالت ال�ضرطية واالأمنية، وتر�ضيخ قيم االبتكار 

واالإبداع يف بيئات العمل. 
واأ�ضاف مدير االأكادميية بالوكالة، اأن التوجه نحو التدريب املهني يعد من اأهم و�ضائل 
العمل  ومتطلبات  التحديات  ملواكبة  احل��دي��ث،  مبفهومه  الب�ضري  امل��ال  راأ����س  تطوير 

املتغرية التي ت�ضهدها الدولة على جميع االأ�ضعدة.

حتى ينتج ويتميز, يحتاج اإىل تطوير وم�سار وظيفي وا�سح  املوظف  فهد:  • حممد 
�سعيد: يجب اأن تكون الوظائف املطروحة منا�سبة جلميع التخ�س�سات واملوؤهالت • عمر 

• �سيف الفال�سي: املجموعة حققت ن�سبة توطني بلغت 100 % للوظائف �سمن ق�سم االإدارة التنفيذية
فر�سة فريدة للخريجني االإماراتيني يتيح  الذي  »طموحي«  لربنامج  االأهمية  قائد:  • نبيل 
لتعزيز التوطني ومتكني املواهب املواطنة ال�سابة خلطة  وفقًا  تعمل  دوكاب  �سعيب:  • ميثاء 

فر�سة لل�سباب االإماراتي للتوا�سل مع ال�سركات وقطاعات الدولة  توظيف  معر�س  حممد:  • �سعيد 
وظائف امل�ستقبل جميعها مرتبطة بالذكاء اال�سطناعي والطاقة املتجددة امل�ستدامة �سجواين:  • اأحمد 

اخلاجة: ي�سكل املوظفون االإماراتيون حاليًا 39.2 % من اإجمايل القوى العاملة • رمي 
• اأحمد القا�سم: املواطن هو اخليار االأول للتوظيف يف حالة توفر التخ�س�س املطلوب

نتائج متميزة قريبًا و�ست�سهد  اخلا�س  بالقطاع  انطلقت  التوطني  عجلة  جمعة:  • اأحمد 

مركز �ملوؤهالت �لأمنية بوز�رة �لد�خلية يعتمد
 �أكادميية �صرطة دبي موؤ�ص�صة تدريبية

التوطني يف القطاعني العام واخلا�س

�ل�صتثمار يف �ملو�هب �لإمار�تية �ل�صاعدة وتوفري بيئة عمل مثالية 
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•• دبا احل�صن-الفجر:

دبا  مبدينة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  نظم 
احل�ضن التابع ملجل�س ال�ضارقة للتعليم بالتن�ضيق مع مدر�ضة 
احلور للتعليم االأ�ضا�ضي والثانوي بدبا احل�ضن لقاء تربويا 

مع طالبات �ضفوف الثانوية العامة بق�ضميه العام واملتقدم.
والتقى املجل�س بخم�ضة و�ضبعني طالبة وذلك يف اإطار �ضعي 
ولتعزيز  والتعليمية  الربوية  باملنظومة  لالرتقاء  املجل�س 
اأه��داف جمل�س  املدر�ضة واملجل�س يف ولتحقيق  ال�ضراكة بني 

ال�ضارقة للتعليم.
اأع�ضاء  ق��دم  حيث  املدر�ضة  م�ضرح  بقاعة  اللقاء  عقد  ج��رى 

جم��ل�����س اأول���ي���اء اأم�����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات ب��دب��ا احل�ضن 
التح�ضيلي  امل�ضتوى  لرفع  التحفيزية  االر�ضادات  حزمة من 

واحل�ضول على اأعلى الن�ضب.
املجل�س  رئي�س  احل��م��ودي  ر�ضود  را�ضد  حممد  اللقاء  ح�ضر 
واالأن�ضطة  الفعاليات  جلنة  رئي�س  امل��ع��م��ري  را���ض��د  وم���رمي 
والدرا�ضات  البحوث  جلنة  رئي�س  الوتري  نعيمة  والدكتورة 
موظفات  الظهوري  �ضالح  وعائ�ضة  �ضبيعان  را�ضد  وعائ�ضة 
املدر�ضة  مديرة  الظنحاين  عبيد  فاطمة  واالأ�ضتاذة  املجل�س 

واالأ�ضتاذة ح�ضة ال�ضالمي املر�ضد االأكادميي .
الوقت  تنظيم  �ضرورة  اإىل  توجيهاته  يف  االأع�ضاء  وتطرق   
والركيز يف احل�ض�س وال�ضغط على اأنف�ضهم قليال الأن هذه 

املرحلة تعتر مف�ضلية بالن�ضبة لهم لالنتقال ملرحلة مهمة 
وهيه مرحلة اجلامعة واالبتعاد عن امللهيات التي توؤثر على 

م�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي .
ورك����ز االأع�������ض���اء ع��ل��ى ال��ت��م�����ض��ك ب��ال��ق��ي��م ال�����ض��ام��ي��ة وطاعة 
بجد الجتياز  وال�ضعي  واإدارة مدر�ضتهم  واملعلمات  الوالدين 
مهاراتهم الختبار االإمارات القيا�ضي ام�ضات واأكد املجل�س باأن 

على ا�ضتعداد تام لتنفيذ دورات لتاأهيلهم لهذا االختبار .
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ت��ق��دم رئ��ي�����س واأع�����ض��اء امل��ج��ل�����س بال�ضكر 
اجلزيل الإدارة املدر�ضة لت�ضهيل اإجراءات االلتقاء بالطالبات 
كما متنى االأع�ضاء التوفيق والنجاح للطالبات يف مرحلتهم 

الدرا�ضية وحتقيق اأعلى الن�ضب يف نهاية العام .

•• دبي-وام:

ندوة  ب��دب��ي  زاي���د  ج��ام��ع��ة  نظمت يف 
العربية  اللغة  "تطور  بعنوان  علمية 
الع�ضر  اإىل  ال�ضخرية  النقو�س  من 
عربية"  تعليمية  – جت��ارب  الرقمي 
،بال�ضراكة بني وزارة الثقافة وال�ضباب 
والثقافة  للربية  العربية  ،واملنظمة 
وال��ع��ل��وم )االأل��ك�����ض��و( ،وج��ام��ع��ة زايد 
واأنا�ضي  االإ�ضماعيلي،  واملركز   ، بدبي 
اأن�ضطة  اإط�����ار  يف  وذل����ك   . ل���الإع���الم 
لدولة  الثقافية  ال�ضفارة  وفعاليات 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة لدى 
والثقافة  للربية  العربية  املنظمة 
جلامعة  التابعة  )االألك�ضو(  والعلوم 

الدول العربية. 
ال��دك��ت��ور علي  ���ض��ع��ادة  ال��ن��دوة  ح�ضر 
للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم  بن 
�ضامل  علي  اأحمد  والدكتور  العربية، 
عميد م�ضارك بكلية العلوم االإن�ضانية 
و�ضعادة   ، زايد  واالجتماعية بجامعة 
الدكتور مراد املحمودي اأمني املجل�س 
القائم  ال���ع���ام  وامل����وؤمت����ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإدارة الثقافة مبنظمة  باأعمال مدير 
االأل��ك�����ض��و، وال��دك��ت��ور اأح��م��دو حبيبي 
مبنظمة  ال��ث��ق��اف��ة  اإدارة  يف  خ��ب��ري 

االألك�ضو ، وعدد من اأع�ضاء الهيئتني 
االإداري����������ة وال���ت���دري�������ض���ي���ة ، وط����الب 
املوؤرخني  ، وع���دد م��ن  زاي���د  ج��ام��ع��ة 
العربية،  ال��ل��غ��ة  يف  وامل��ت��خ�����ض�����ض��ني 
واملوؤ�ض�ضات  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  ومم��ث��ل��ون 

االأكادميية والثقافية بالدولة. 
الدكتور  ب��ك��ل��م��ة  ال����ن����دوة  ا���ض��ت��ه��ل��ت 
اأحمد علي �ضامل قال فيها اإن تعميق 
البحث يف اللغة العربية وا�ضتخال�س 
ال�����درو������س امل�������ض���ت���ف���ادة م����ن جت����ارب 
لهو  واجلامعات  املدار�س  يف  تعليمها 
�ضرورة من �ضرورات الوقت ، ومدخل 
مع  للتعامل  العربية  اللغة  لتطوير 
م�ضتجدات الع�ضر، ومن ثم احلفاظ 
اأهلها  ب���ني  ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا 
تواجه  التي  فالتحديات  وحمبيها. 
والرقمنة  العوملة  ع�ضر  يف  العربية 
جهوداً  وت��ت��ط��ل��ب  ب��ال��ه��ي��ن��ة،  ل��ي�����ض��ت 
خمل�ضة وحثيثة من جانب اخلراء 
وامل��خ��ت�����ض��ني ال���ذي���ن ي��ج��م��ع��ون بني 
واالأ�ضاليب  العربية  اللغة  روح  فهم 

الع�ضرية لتعليم اللغات. 
واأ�ضاف اإن من دواعي االأمل اأن نرى 
نتعلم  اليوم،  بيننا  ه��وؤالء  كوكبة من 
التقنية  ال���ت���ط���ورات  اأح������دث  م��ن��ه��م 
اللغة  ت��دري�����س  يف  الرقمية  وامل��ن��اه��ج 

اأف�ضل  ح���ول  ون���ح���اوره���م  ال��ع��رب��ي��ة، 
املناهج  ه��ذه  م��ن  لال�ضتفادة  ال�ضبل 
و�ضد  امل����وارد  خلق  وكيفية  التقنيات 
ال����ث����غ����رات، وم������ن ث����م امل�������ض���ي نحو 
لقرون  ظ��ل��ت  ل��ل��غ��ة  ب��اه��ر  م�ضتقبل 
العلم  حملت  التي  اللغات  طليعة  يف 
جمعاء.  للب�ضرية  واالإمي����ان  والفكر 
ول��ي�����س ل����دي ���ض��ك يف ق��درت��ه��ا على 
اأبنائها  ل��ت��م��ك��ني  ال��ع��ط��اء  م��وا���ض��ل��ة 
املعارف  وتنمية  العلوم  اكت�ضاب  م��ن 
وت�����ق�����دمي ال����ب����ح����وث ور������ض�����م اآف������اق 

احلياة.  مناحي  خمتلف  يف  التطوير 
كلية  ت�ضعى  ال��غ��اي��ة،  ه��ذه  ولتحقيق 
واالجتماعية  االإن�������ض���ان���ي���ة  ال���ع���ل���وم 
بجامعة زايد اإىل دمج اللغة العربية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب���ا ي�ضمن  امل��ن��اه��ج  يف 
تكامل التكوين املعريف واملهاري لدى 
العربية  باللغة  واعتزازهم  الطالب 
االأل�ضن  م��ع  املنفتح  ل��ل��ت��ح��اُور  ك����اأداة 

العاملية النظرية لها. 
ثم قدم الدكتور مراد املحمودي اأمني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���وؤمت���ر العام  امل��ج��ل�����س 

الثقافة  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم 
و   . االألك�ضو كلمة ترحيبية  مبنظمة 
مت بعد ذل��ك ت��ك��رمي ال��دك��ت��ورة كلثم 
العلوم  كلية  م�����ض��ارك  اأ���ض��ت��اذ  امل��اج��د 
واالإجتماعية/جامعة  االإن�����ض��ان��ي��ة 

زايد. 
وا����ض���ت���م���ل ب���رن���ام���ج اف���ت���ت���اح ال���ن���دوة 
باملنظمة  تعريفي  فيلم  تقدمي  على 
والعلوم  والثقافة  للربية  العربية 

)االألك�ضو(. 
من  ك���ال  ال���ن���دوة  جل�ضتي  يف  ����ض���ارك 

اأ�ضتاذ  م����دب����ويل  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
الربوية  وال��ت�����ض��ري��ع��ات  ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
الدكتور  و  م�ضر،  يف  حلوان  بجامعة 
اإبراهيم �ضبحي اأ�ضتاذ االآثار والفنون 
بجامعة  االآث�������ار  ك��ل��ي��ة  االإ����ض���الم���ي���ة 
الفيوم يف م�ضر والروفي�ضورة هنادا 
طه تامري من جامعة زايد ، والدكتور 
ن��زار حب�س وط��ال��ب ال��دك��ت��وراه ب�ضار 
 ، اأبوظبي  نيويورك  جامعة  احلفني 
والروفي�ضورة هند �س اآل خليفة من 
والروف�ضيورة   ، �ضعود  امللك  جامعة 
�ضارة بوين �ضافانت من جامعة االآغا 
خان، والدكتور ماثيو باربر منجامعة 

االآغا خان. 
عنوان  حت��ت  االأوىل  اجلل�ضة  نظمت 
"م�ضتقبل التعليم يف العامل العربي" 
املجايدة  ���ض��ن��اء  ال��دك��ت��ورة  واأدارت����ه����ا 
اأ�ضتاذ م�ضاعد بكلية العلوم االإن�ضانية 
وقدم  زاي����د.  بجامعة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���دك���ت���ور حم��م��د مدبويل  خ��الل��ه��ا 
ال����زووم( عر�ضا خلطة  )ع��ن ط��ري��ق 
م�ضاريع  االأزم�����ات  زم���ن  يف  التعليم 
وق�ض�س جناح اإدارة الثقافة مبنظمة 
االأل��ك�����ض��و.  ث��م ق��دم ال��دك��ت��ور اأحمدو 
حبيبي خبري يف اإدارة الثقافة منظمة 
العربي  ل��ل��م�����ض��روع  االأل��ك�����ض��وع��ر���ض��اً 

امل�ضرك – اخلطة اخلم�ضية. 
�ضبحي  اإب���راه���ي���م  ال���دك���ت���ور  وق�����دم 
"النقو�س  ب������ع������ن������وان  م������داخ������ل������ة 
وامل���خ���رب�������ض���ات ال�������ض���خ���ري���ة ب�����دروب 
ال�ضكل  يف  درا���ض��ات  اال�ضالمية  احل��ج 
احلج  خ��الل��ه��ا  ت���ن���اول  وامل�ضمون" 
ومكانته لدى امل�ضلمني ، دروب احلج 
واأه��م��ي��ت��ه��ا احل�����ض��اري��ة وال��راث��ي��ة ، 
املراجع والكتابات التي تناولت دروب 
احل��ج م��ن خمتلف ال��زواي��ا ، وعر�س 
بدروب  املتعلقة  والكتابات  النقو�س 
احل���ج اال���ض��الم��ي��ة من����اذج خم���ت���ارة ، 
فري�ضتي  اآداء  ���ض��ه��ادات  ع��ر���س  ك��م��ا 
احلج والعمرة واأهميتها يف الدرا�ضات 

التاريخية واالآثارية. 
وق���دم���ت ال���روف���ي�������ض���ورة ه���ن���ادا طه 
و�ضع  ح���ول حتمية  ع��ر���ض��اً   ، ت��ام��ري 

بيداغوجيا اللغة العربية اليوم. 
ون���ظ���م���ت اجل���ل�������ض���ة ال���ث���ان���ي���ة حتت 
العربية  ال���ل���غ���ة  اجل���ل�������ض���ة:  ع����ن����وان 
والطموح  احل���دود   : والتكنولوجيا 
ليف  الروفي�ضور  واأدارها   ،  2030
���ض��ت��ن��رغ ع��م��ي��د ج��ام��ع��ة اآغ����ا خ����ان ، 
حب�س  ن��زار  الدكتور  خاللها  وق��دم��ا 
ب�����ض��ار احلفني  ال���دك���ت���وراه  وط���ال���ب 
مداخلة  باأبوظبي  نيويورك  جامعة 

بعنوان " املعاجلة االآلية للغة العربية 
: حتديات وحلول". 

وق��دم��ت ال��روف��ي�����ض��ورة هند ���س. اآل 
للتحليالت  االأعمال  اأح��دث   ، خليفة 
العربية. كما قدمت  للغة  احلو�ضبية 
�ضافانت  ب��وي��ن  ���ض��ارة  ال��روف��ي�����ض��ورة 
“التعريف  ب��ارب��ر  م��اث��ي��و  وال��دك��ت��ور 
للدرا�ضة  م�����ض��اح��ة   - ك���ت���اب  ب��ب��واب��ة 
التاريخية  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال��رق��م��ي��ة 

وممار�ضات الكتابة”. 
وقال عزيز مري�ضانت، رئي�س اجلماعة 
االإ���ض��م��اع��ي��ل��ي��ة يف دول������ة االإم��������ارات 
العربية املتحدة: لقد ت�ضرفنا بالعمل 
املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  م��ع  منظم  ك�ضريك 
اإ�ضراف  حت���ت  امل��ت��م��ي��زة  االأك���ادمي���ي���ة 
ال�ضيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان 
ال�ضفرية فوق العادة للثقافة العربية 
لدى منظمة االألك�ضو. و �ضعدنا حقاً 
بالتعاون يف هذه الندوة املهمة والتي 
العربية  ال��ل��غ��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف 

واحلفاظ على الراث الثقايف. 
واختتمت الندوة بجل�ضة عمل �ضملت 
ال��دك��ات��رة وال��ب��اح��ث��ني امل�����ض��ارك��ني يف 
العلمية  امل��خ��رج��ات  ملناق�ضة  ال��ن��دوة 
ل�����ل�����ن�����دوة و�����ض����ي����اغ����ة ال���ت���و����ض���ي���ات 

واملقرحات. 

جامعة ز�يد ت�صت�صيف ندوة تطور �للغة �لعربية من �لنقو�س �ل�صخرية �إىل �لع�صر �لرقمي 

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�صن 
يلتقي طالبات �لثانوية �لعامة لرفع حت�صيلهم �لدر��صي

•• دبي-وام:

االإمارات  "جمعية  مع  بال�ضراكة  الذكية،  حممد  بن  حمدان  جامعة  نفذت 
لرعاية املوهوبني"، برنامج "نوابغ االإمارات يف �ضناعة التقنيات"، يف اإ�ضافٍة 
املواهب  لدى  واالبتكار  االإب��داع  وتنمية  لتحفيز  الرامية  للم�ضاريع  نوعية 
ومتكني  التكنولوجيا،  يف  االبتكار  مبهارات  النا�ضئة  ورفد  ال�ضابة،  الوطنية 
تطوير  يف  م��وؤث��ر  ب���دوٍر  لال�ضطالع  املتعلمني  واإع����داد  امل�ضتقبل،  ُمبتكري 

ز يف املجاالت احلا�ضوبية والرجمية. التقنيات املتقدمة والتميُّ
الفئة  املتحدة �ضمن  العربية  االإم��ارات  دولة  الرنامج مواطني  وي�ضتهدف 
الُعمرية )11 – 15( �ضنة، وتبداأ مرحلته االأوىل )تكوين االأ�ضا�س( يف 15 
اأيام. ويت�ضمن الرنامج جمموعة   9 اأكتوبر اجلاري وتتوا�ضل على مدى 
من امل�ضاريع العملية، من �ضمنها "ت�ضميم ب�ضري وجافا �ضكربت" و"األعاب 
ون�ضاطات يتحكم بها الدماغ" و"يوتوبيا اإماراتية". كما ي�ضمل نطاق "نوابغ 
االإمارات يف �ضناعة التقنيات" مهارات التفكري امل�ضتقبلي؛ ولغات الرجمة؛ 
وبرجمة التطبيقات؛ وتطوير م�ضاريع ب�ضيناريوهات عملية بناًء على الذكاء 
اال�ضطناعي )AI( وتعلُّم االآلة )Machine Learning( واإنرنت 

.)IoT( االأ�ضياء
واالأمن  ال�ضرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ضاحي  الفريق  معايل  وق��ال 
ياأتي  الذكية:  حممد  بن  حمدان  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  بدبي،  العام 

املوهوبني"،  لرعاية  االإم���ارات  مع"جمعية  بالتعاون  الرنامج،  ه��ذا  تنفيذ 
ا�ضتلهاماً من الروؤية اال�ضت�ضرافية ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
اإطالق �ضموه برناجماً  املقبلة عر  التكنولوجية  النقلة  الذي ر�ضم مالمح 
"نوابغ  ويعك�س  القطاعات.  كافة  يف  التكنولوجي  التحول  لت�ضريع  وطنياً 
الذكية  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة  التقنيات" ال��ت��زام  �ضناعة  يف  االإم����ارات 
م�ضتقبٍل  ا�ضت�ضراف  يف  واالإ�ضهام  الوطنية،  املواهب  ومتكني  دعم  مبوا�ضلة 
يدعم  واملبتكرين  املبدعني  وبناء جيٍل جديد من  اإماراتية،  ب�ضواعد  ُي�ضنع 
يف  االإم���ارات  مكانة  لر�ضيخ  الطموحة  الوطنية  واال�ضراتيجيات  ال���روؤى 
�ضمن  املواهب  الرنامج  وي�ضتهدف  وتقدماً.  تطوراً  االأكر  الدول  م�ضاِف 
ُعمرية  لديهم يف مرحلٍة  االبتكار  ثقافة  وتر�ضيخ  لتحفيزهم  النا�ضئة،  فئة 
الرنامج  يتمحور  كما  املواهب.  و�ضقل  االإمكانات  لتطوير  االأهمية  بالغة 
حول جماالت الرجمة، والتي تكت�ضب اأهميًة متنامية باعتبارها من �ضمن 

حمركات النماذج التنموية واالقت�ضادية امل�ضتقبلية.
د �ضعادة الدكتور من�ضور العور، رئي�س جامعة حمدان بن حممد الذكية،  واأكَّ
للجهود  ا�ضتمراراً  التقنيات" ياأتي  �ضناعة  يف  االإم���ارات  "نوابغ  برنامج  اأن 
املواهب  املوهوبني" يف دعم  االإم��ارات لرعاية  امل�ضركة للجامعة و"جمعية 
الوطنية، وتوفري بيئٍة حا�ضنة للمبدعني واملبتكرين، ورفد اأجيال النا�ضئة 
يقينها  وتعزز  م�ضتقبلية،  ب��روؤى  التفكري  لها  تتيح  التي  بال�ضبل  وال�ضباب 

امل��ج��االت، واإح���داث حت��ول يف  بقدرتها على ت��رك ب�ضمٍة م��وؤث��رة يف خُمتلف 
م�ضارات الرجمة وتطوير الرامج.

اآل مكتوم،  ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد  واأ�ضاف العور ان روؤية �ضمو 
ويل عهد دبي الرئي�س االأعلى جلامعة حمدان بن حممد الذكية، يف "تطوير 
اأدوات��ه، و�ضانعة الفر�س لالأجيال  الرجمة باعتبارها لغة امل�ضتقبل، واأهم 
نهتدي به يف براجمنا ومبادراتنا لتطوير مهارات  القادمة" ت�ضكل نرا�ضاً 
جيل ال�ضباب يف خُمتلف ميادين التكنولوجيا املتقدمة. ومتثل هذه املبادرة 
اإحدى ثمار �ضراكتنا الرا�ضخة مع جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني، حيث 
ج باإطالق العديد من امل�ضاريع  نوا�ضل من خاللها البناء على تعاوننا الذي ُتوِّ
والرامج الطموحة، وبناء �ضراكاٍت مع عمالقة التكنولوجيا عاملياً. ون�ضعى 
من خالل اإطالق برنامج "نوابغ االإم��ارات يف �ضناعة التقنيات" اإىل اإر�ضاء 
رفدهم  عر  االإم��ارات��ي��ني،  املبتكرين  من  جديٍد  جيل  لبناء  املتني  االأ�ضا�س 
التقنية  املجاالت  يف  ز  التميُّ واأدوات  الرجمية،  واملعرفة  العملية  بالتجربة 
النا�ضئة، للم�ضي بثقٍة يف تر�ضيخ ح�ضورهم يف قطاع التكنولوجيا املتقدمة 

التي تعد رافداً رئي�ضياً القت�ضادات امل�ضتقبل وقوًة دافعة لنماء الدول.
واإجادة  امل�ضتقبلي،  التفكري  اأدوات  املنت�ضبني  اإك�ضاب  الرنامج  وي�ضتهدف 
ويركز  تطويرها.  يف  موؤثر  ب��دوٍر  واال�ضطالع  النا�ضئة  التقنيات  ا�ضتخدام 
��ق ل��ل��م��ف��اه��ي��م امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��رجم��ة واأجهزة  ال��رن��ام��ج ع��ل��ى ال��ف��ه��م امل��ع��مَّ
ت�ضميم  م�ضروع  خ��الل  من  عملياً  تدريباً  للمنت�ضبني  ويقدم  احلوا�ضيب، 

اإىل اكت�ضاب  اأ�ضا�ضية و�ضواًل  ب�ضري وجافا �ضكربت، بدًء بتعلُّم لغة برجمة 
املعلومات االأ�ضا�ضية يف لغة جافا �ضكربت.

قائمة  تفاعلية  تعلُّم  من�ضة  يف  الطالب  ت�ضجيل  يتم  الرنامج،  اإط��ار  ويف 
مظلته  التقنيات" حتت  �ضناعة  يف  االإم���ارات  "نوابغ  وي�ضم  امل�ضاريع.  على 
لتطوير  العملية  باخلرة  املتعلمني  لرفد  امل�ضممة  االأن�ضطة  من  �ضل�ضلًة 
واإنرنت  اال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات  وتوظيف  امل�ضاريع،  من  جمموعة 
م�ضروعاً  الرنامج  وي�ضمل  واقعية.  م�ضكالت  حل��ل  االآل���ة  وتعلُّم  االأ���ض��ي��اء 
عملياً ال�ضتخدام اإنرنت االأ�ضياء بنظام "مايكروبت" لرجمة التطبيقات، 
والك�ضف عن اإمكانات الدماغ الب�ضري بوا�ضطة "ال�ضبكة الع�ضبية العميقة" 
با�ضتخدام واجهة الدماغ احلا�ضوبية )نك�ضت مايند(. كما يت�ضمن الرنامج 
اأي�ضاً م�ضروعاً عملياً يتخلله رحالت افرا�ضية يف مواقع خمتلفة، وي�ضمل 
"روبلوك�س" و  با�ضتخدام  معززة  امليتافري�س،  يف  تفاعلي  حميط  ذات  بيئة 

املو�ّضع. والواقع  املعزز  "�ضاندبوك�س" والواقع 
ويت�ضمن الرنامج اأي�ضاً امل�ضروع العملي "يوتوبيا اإماراتية"، والذي ي�ضمل 
حتت مظلته زي��ارة دولة االإم��ارات افرا�ضياً؛ والتعرف على معامل الدولة 
والفر�س  االإم��ارات��ي  االقت�ضاد  على  ال�ضوء  وت�ضليط  وال���راث؛  والثقافة 
امل��ت��اح��ة؛ وال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول بها يف ال��دول��ة. ويتاح 
حممد  بن  حمدان  جامعة  يف  وح�ضورياً  ُبعد  عن  التعلُّم  بنظام  الرنامج 

الذكية.

جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية تنفذ برنامج نو�بغ �لإمار�ت يف �صناعة �لتقنيات 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ال���ط���اي���ر املدير  اأع���ل���ن م���ع���ايل م��ط��ر 
ال���ع���ام ورئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف 
بدبي،  وامل����وا�����ض����الت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  "ال�ضكوتر"  ت�����ض��غ��ي��ل 
بداية  ج��دي��دة،  �ضكنية  منطقة   11
ال���ع���ام امل���ق���ب���ل، وب���ذل���ك ي��رت��ف��ع عدد 
املناطق امل�ضّرح فيها بقيادة الدراجات 
اإىل  الكهربائي  وال�ضكوتر  ال��ه��وائ��ي��ة 
اإجمايل  و���ض��ريت��ف��ع  م��ن��ط��ق��ة،   21
للدراجات  املخ�ض�ضة  امل�ضارات  اأط��وال 
الكهربائي  وال�������ض���ك���وت���ر  ال���ه���وائ���ي���ة 
وم�ضارات الطرق امل�ضركة االآمنة، يف 
خمتلف مناطق اإمارة دبي، من 185 

كيلومرا، اإىل 390 كيلومرا.

تهيئة  يف  ال��ت��و���ض��ع  اأن  ال��ط��اي��ر  واأك����د 
الدراجات  لت�ضغيل  ج��دي��دة  م��ن��اط��ق 
ي��اأت��ي متا�ضياً  وال�����ض��ك��وت��ر،  ال��ه��وائ��ي��ة 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  اإ���ض��دار  م��ع 
م���ك���ت���وم، ويل  اآل  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د 
الإم��ارة دبي، قرار املجل�س رقم )13( 
ا�ضتخدام  ب�ضاأن تنظيم   2022 ل�ضنة 
ال���دّراج���ات يف االإم�����ارة، ال���ذي يهدف 
اإىل حتويل  الرامية  اإىل دعم اجلهود 
للدراجات،  �ضديقة  مدينة  اإىل  دب��ي، 
االأقل  امل�ضتدام  النقل  نحو  والتحول 
ال�ضكان  وت�����ض��ج��ي��ع  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  ت��ل��وي��ث��اً 
التنقل  ا�ضتخدام و�ضائل  وال��زوار على 
ا�ضراتيجية  تعزيز  وكذلك  البديلة، 

امليل االأول واالأخري.

ت�ضمل:  اجل���دي���دة  امل��ن��اط��ق  اإن  وق����ال 
واأم  الثانية،  والطوار  االأوىل،  الطوار 
وحمي�ضنة  والقرهود،  الثالثة،  �ضقيم 
وال�ضفا  االأوىل،  ه��ري��ر  واأم  ال��ث��ال��ث��ة، 
الثانية،  ج��ن��وب  وال��ر���ض��اء  ال��ث��ان��ي��ة، 
الرابعة،  وال��ق��وز  ال��ث��ال��ث��ة،  وال��ر���ض��اء 
ال�ضكوتر  ال�ضبا االأوىل، وبت�ضغيل  وند 
�ضريتفع  املناطق،  ه��ذه  يف  الكهربائي 
املخ�ض�ضة  امل�����ض��ارات  اأط����وال  اإج��م��ايل 
وال�ضكوتر  ال���ه���وائ���ي���ة  ل����ل����دراج����ات 
الكهربائي اإىل نحو 390 كيلو مرا، 
ن�ضمة   114،503 ق��راب��ة  و�ضتخدم 
من �ضكان تلك املناطق، م�ضرياً اإىل اأنه 
�ضيجري ربط امل�ضارات، مع اأهم نقاط 
ال��ن��ق��ل اجلماعي،  اجل���ذب وحم��ط��ات 
ع��دده��ا )10( حم��ط��ات نقل  ال��ب��ال��غ 

جماعي، و)18( موقعا حيويا ت�ضمل، 
املحال  والعديد من  العامة،  احلدائق 
التجارية، مبا ي�ضهم يف تعزيز رحالت 
وال��ت��ق��ل��ي��ل من  واالأخ�����ري  االأول  امل��ي��ل 

االعتماد على املركبات.
املناطق  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال��ط��اي��ر  واأو����ض���ح 
درا�ضات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ج���اء  وامل�������ض���ارات، 
ملختلف  ب����ي����ان����ات  وحت����ل����ي����ل  ف����ن����ي����ة، 
م��ن��اط��ق اإم�������ارة دب����ي ل��ت��ق��ي��ي��م��ه��ا من 
احلركة  واأح�����ج�����ام  ال�������ض���الم���ة  ح���ي���ث 
التحتية،  البنية  وجاهزية  امل��روري��ة، 
ال�ضكانية،  الكثافة  على  بناًء  وكذلك 
املرو  مبحطات  امل��خ��دوم��ة  وامل��ن��اط��ق 
اأن  م��وؤك��داً  اجلماعي،  النقل  وو�ضائل 
القيادة  م��ع  بالتن�ضيق  تعمل  الهيئة 
التاأكد من  على  دبي،  ل�ضرطة  العامة 

واالأمان  ال�ضالمة  ا�ضراطات  تطبيق 
ذات  والت�ضريعات  بالقوانني  وااللتزام 

ال�ضلة.
اأنه اليزال  واأك��د معايل مطر الطاير 
لو�ضع  املناطق  تلك  يف  ج��اري��ا  العمل 
اللم�ضات االأخرية وفق اأعلى املوا�ضفات 
بال�ضالمة  اخلا�ضة  العاملية  واملعايري 
التح�ضينات  وت��ت�����ض��م��ن  امل�����روري�����ة، 
املناطق  ت��ل��ك  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  اجل������اري 
واللوحات  االأر���ض��ي��ة  العالمات  و�ضع 
االر�ضادية، اإ�ضافة اإىل حتويل ال�ضوارع 
الداخلية اإىل مناطق اآمنة من خالل 
كم/�ضاعة   40 من  ال�ضرعات  خف�س 
ل�ضمان  وذل����ك  ك��م/���ض��اع��ة   30 اإىل 

التنقل االآمن للم�ضتخدمني.
واملوا�ضالت  ال��ط��رق  هيئة  ون��ا���ض��دت 

ال�ضكوتر  ا���ض��ت��خ��دام  ع���دم  اجل��م��ه��ور، 
التزال  ال��ت��ي  امل�����ض��ارات  يف  الكهربائي 
اأية  لوقوع  تفادياً  االن�ضاء، وذلك  قيد 
موؤكدة  م���روري���ة،  ح����وادث  اأو  اأخ��ط��اء 
ي�ضري  اجلديدة،  املناطق  يف  العمل  اأن 
للهيئة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل��ل��خ��ط��ط  وف���ق���اً 
ح���ي���ث ����ض���ارف���ت ع���ل���ى االن����ت����ه����اء من 
واللوحات  امل��روري��ة  ال��ع��الم��ات  و���ض��ع 
بال�ضكوتر  اخل����ا�����ض����ة  االإر������ض�����ادي�����ة 
املوا�ضفات  اأف�����ض��ل  وف���ق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 
بال�ضالمة  اخلا�ضة  الدولية  واملعايري 
�ضائقي  الهيئة  نا�ضدت  كما  امل��روري��ة، 
املركبات توخي احليطة واحل��ذر عند 
وااللتزام  املناطق،  تلك  داخل  القيادة 
بال�ضرعات املحددة على تلك ال�ضوارع.

�ضغلت  ال��ت��ي  االأوىل  امل��رح��ل��ة  و�ضملت 

ف���ي���ه���ا ه���ي���ئ���ة ال����ط����رق وامل����وا�����ض����الت 
مناطق   10 ال��ك��ه��رب��ائ��ي،  ال�����ض��ك��وت��ر 
وه����ي: ب��ول��ي��ف��ارد ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
را�ضد، واأبراج بحريات جمريا، ومدينة 
دبي لالإنرنت، والرقة، و�ضارع الثاين 
و�ضيتي  جمريا،  ونخلة  دي�ضمر،  من 
االآمنة  ال���ط���رق  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ووك، 
واملنخول،  ال��ق�����ض��ي�����س،  م��ن��اط��ق  يف 
ونطاق  م�ضار  �ضمن  وذلك  والكرامة، 
حمددين، اإىل جانب 185 كيلومرا 
للدراجات  املخ�ض�ضة  امل�����ض��ارات  م��ن 
ال��ه��وائ��ي��ة وال�����ض��ك��وت��ر ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف 
با�ضتثناء  دب��ي،  اإم��ارة  خمتلف مناطق 
ال�ضلم،  �ضيح  يف  ال���دراج���ات  م�����ض��ارات 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  واأط���ل���ق���ت  وال�����ق�����درة. 
وامل��وا���ض��الت راب��ط��اً اإل��ك��رون��ي��اً، على 

www.rta. االإلكروين:  موقعها 
على  احل�ضول  للراغبني  ويتيح   ،ae
الكهربائي  ال�ضكوتر  ق��ي��ادة  ت�ضريح 
االآمنة  ال��ط��رق  ع��ل��ى  لل�ضري  جم���ان���اً، 
الهيئة،  ح���ددت���ه���ا  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 
ع���ل���ى دورات  ب���ع���د احل�������ض���ول  وذل������ك 
تدريبية، واجتياز االختبار عر املوقع 

االإلكرون�ي.

•• دبي -وام:

اأ����ض���اف���ت ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ح��ة ب��دب��ي اإىل 
"موؤ�ض�ضات  ج��ائ��زة  ج��وائ��زه��ا  ر�ضيد 
�ضمن  وه����ي   "  2022 امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
التي   "2022 ت��ك  "حتول  ج��وائ��ز 
احلكومية  للموؤ�ض�ضات  �ضنوياً  مُتنح 
امل���ت���م���ي���زة يف جم�����االت  واخل����ا�����ض����ة 
التحول  تقنيات  توظيف  يف  ال��ري��ادة 
ال�ضرق  م�ضتوى  على  التكنولوجي 
االأو�ضط. حيث فازت الهيئة عن فئة 
امل�ضتقبل  لتقنيات  ت��وظ��ي��ف  اأف�����ض��ل 
ال�������ض���ح���ي وذل�������ك عن  ال����ق����ط����اع  يف 
م�ضروعها "النموذج الرقمي ال�ضحي 

امل�ضرك".
"حتول تك" بتكرمي  وت��ق��وم ج��وائ��ز 
اأ�ضهمت  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  امل��م��ار���ض��ات 
اخلدمات  وفعالية  ك��ف��اءة  تعزيز  يف 

املقدمة عر كافة القطاعات.
ب���ه���ذه اجلائزة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����وز  وج�����اء 

النموذج  اأح������دث  ب��ع��دم��ا  امل���رم���وق���ة 
ملحوظاً  حتواًل  امل�ضتحدث،  الرقمي 
االأنظمة  ب����ني  ال����رب����ط  ع��م��ل��ي��ة  يف 
بيانات  جت��م��ع  ال���ت���ي  االإل���ك���رون���ي���ة 
احلكومي  ب�ضقيه  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع 

واخلا�س.
البيانات،  الأنظمة  ربطه  واإىل جانب 
ال�ضحي  ال���رق���م���ي  "النموذج  ف�����اإن 
امل�ضرك"، جاء لتعزيز وتقوية �ضبل 
واأوج����ه ال��ت��ع��اون ب��ني ط��ريف القطاع 
ال�����ض��ح��ي احل��ك��وم��ي واخل���ا����س من 
اأجل توفري بيانات اآنية دقيقة لدعم 
اتخاذ القرار وتقدمي اآلية منوذجية 
الإدارة احلاالت مبا يحقق اال�ضتجابة 
الفردي  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال�����ض��ري��ع��ة 

واجلماعي.
هذه  ب��دب��ي  ال�ضحة  هيئة  وح�ضدت 
متطلبات  ا���ض��ت��ك��م��ال  ب��ع��د  اجل���ائ���زة 
النموذج  اأن  حيث  التقييم،  معايري 
االأداء  االأث��ر يف  فائق  له  ك��ان  املبتكر 

بدبي  ال�ضحي  للنظام  اال�ضتثنائي 
واأن��������ه وم������ن خ������الل ه������ذا االب���ت���ك���ار 
اال�ضتجابة،  م��ع��دالت  اأ���ض��رع  حتققت 
 %  100 اأن  التقييم  اأظ��ه��ر  ح��ي��ث 
من القرارات مت اتخاذها وفق بيانات 
اآنية ت�ضم ن�ضب االإ�ضغال وغريها من 
البيانات املهمة للقطاعني احلكومي 

واخلا�س معاً.
 ،"2022 ت��ك  "حتول  وُت��ع��د ج��ائ��زة 
اجل����ائ����زة ال���راب���ع���ة ال���ت���ي ف�����ازت بها 
الذي  الرقمي،  الهيئة عن منوذجها 
�ضبق واأن فاز بجائزة االإمارات تبتكر 
عن فئة اأف�ضل ابتكار لتحقيق القيادة 
الدولية  االأع��م��ال  وجائزة  الرقمية، 
اأف�ضل  فئة  ع��ن  بريدج"  "جولدن 
"كوفيد- جلائزة  حكومية  ا�ضتجابة 

امل�ضت�ضفيات  اإدارة  وج���ائ���زة   "19
الرقمي  التحول  فئة  عن  االآ�ضيوية 

يف املجال ال�ضحي.
الكتبي  �ضغري  ع��و���س  ���ض��ع��ادة  وق���ال 

اإن  بدبي  ال�ضحة  لهيئة  العام  املدير 
الهيئة حري�ضة على تنفيذ كل ما هو 
مبتكر من اأفكار وم�ضروعات وبرامج 
ال�ضمولية  اأن  م����وؤك����داً  ت��ط��وي��ري��ة، 
الرئي�ضي  ال��ع��ن��وان  ه��م��ا  وال��ت��ك��ام��ل 
الذي  العنوان  الهيئة، وهما  ملبادرات 
يت�ضق مع توجهات الدولة وتطلعات 
دبي، فيما يخ�س التحوالت الرقمية 
للذكاء  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال���ت���وج���ه���ات 
بالقطاع  يرتبط  وم��ا  اال�ضطناعي، 

ال�ضحي وجهود تطويره املتوا�ضلة.
اأن اجل��وائ��ز ال��ع��دي��دة التي  واأ���ض��اف 
ال�ضحي  الرقمي  "النموذج  ح�ضدها 
الهيئة  ف��ل�����ض��ف��ة  ت���وؤك���د  امل�ضرك"، 
و���ض��ع��ي��ه��ا احل��ث��ي��ث ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق ما 
يحقق امل�ضلحة العامة، ويعزز جهود 
امل�ضتويني  ع��ل��ى  ال�����ض��ح��ي  ال��ق��ط��اع 
اإمياناً  وذل���ك  واخل���ا����س،  احل��ك��وم��ي 
"�ضحة دبي"، باأن دعم تواجدنا  من 
ال�ضحية  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  وت��ق��دم��ن��ا 

الدولية، ميثل اأولوية مهمة بجانب 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  اأول����وي����ة 
ا�ضتناداً  الأف������راده،  ال�����ض��ح��ي  االأم����ن 

الأف�ضل االأنظمة الرقمية احلديثة.
وثمن الكتبي جهود قطاعات الهيئة 
واإدارت���ه���ا، وك��ل م��ن ي�ضهم يف حركة 
ي�ضهدها  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��م��رة  ال��ت��ط��وي��ر 

القطاع ال�ضحي يف دبي.
الدكتورة  اأو����ض���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
فاطمة اآل �ضرف مديرة اإدارة اجلودة 
النموذج  اأن  امل���وؤ����ض�������ض���ي،  وال��ت��م��ي��ز 
االأنظمة  ����ض���م  يف  جن����ح  امل�������ض���رك 
العامة  ال�����ض��ح��ة  الإدارة  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
ال�������ض���ح���ي يف دب�����ي حتت  وال����ق����ط����اع 
م��ظ��ل��ة واح�����دة م��ن��ه��ا ن��ظ��ام �ضالمة 
الإدارة ال�ضجالت ال�ضحية يف القطاع 
الإدارة  ح�����ض��ان��ة  ون���ظ���ام  احل���ك���وم���ي 
م�ضارات  وت�ضجيل  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة 
احلاالت ونظام اإدارة املخترات الذي 
الطبية  ال��ف��ح��و���ض��ات  جميع  ي�ضمل 

ون��ت��ائ��ج��ه��ا، ف�����ض��اًل ع���ن ���ض��م نظام 
املطالبات االإلكرونية ونظام �ضريان 
الذي ي�ضمل بيانات ال�ضعة ال�ضريرية 

والكادر الطبي للقطاع اخلا�س.
امل�ضرك  ال��ن��م��وذج  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 
ب�ضكل  اأ�ضهم  الهيئة،  ابتكرته  ال��ذي 
مبا�ضر يف تعزيز �ضعادة املجتمع جتاه 
االإج��راءات املتخذة من قبل حكومة 

اأزم��ة كوفيد19- والتي  دب��ي خ��الل 
بلغت 88 %، وكذلك ن�ضبة ال�ضعادة 
والتي  الفحو�ضات  عدد  كفاية  جتاه 
ن�ضبة  % واأي�����ض��اً   91 اإىل  و���ض��ل��ت 
و�ضراكة  ل��ت��ع��اون  بالن�ضبة  ال�����ض��ع��ادة 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وال��ت��ي و���ض��ل��ت اإىل 
% وكذلك ن�ضبة ال�ضعادة جتاه   87

تعديل القدرة اال�ضتيعابية.

ملمو�س  ب�ضكل  ال��ن��م��وذج  اأ�ضهم  كما 
بدبي  ال�����ض��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  دور  دع����م  يف 
اإم��ارة دبي ومكانتها  وتعزيزها ملوقع 
الدولية،  ال�����ض��ح��ي��ة  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 
"املدينة  ل��ق��ب  ���ض��اح��ب��ة  ب��و���ض��ف��ه��ا 
االأك���ر م��رون��ة يف العامل" م��ن قبل 
من  ل��ل��ح��د  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب 

خماطر الكوارث.

•• ال�صارقة : اأ�صامة عبد املق�صود 

حول  العربي،  للخط  ال�ضارقة  ملتقى  يف  امل�ضاركني  االإع��الم��ني  اآراء  اجتمعت 
واالأجانب من  العرب  الفنانني  وا�ضتقطاب  املعرفة  بن�ضر  الثقافة  دائ��رة  اهتمام 
جميع الدول للم�ضاركة يف حمافلها االأدبية والثقافية، حتى اأن ال�ضارقة اأ�ضبحت 
بوابة وقبلة لهوؤالء املبدعون من بقاع االأر�س، وكان جلريدة "الفجر" حوار مع 

بع�س امل�ضاركني لنقل اأحداث الفعاليات من خالل و�ضائل االإعالم.
بجريدة  الثقايف  الق�ضم  رئي�س  فتحي،  جمال  ال�ضحفي،  والكاتب  ال�ضاعر  عر 
العا�ضر  امللتقى  يف  نلم�س  قائال:  بامل�ضاركة  امتنانه  عن  امل�ضرية،  اجلمهورية 
كل  من  امل�ضاركني  الفنانني  عدد  يف  الالفت  ال��راء  من  حالة  بال�ضارقة  للخط 
املوزعة  واملحا�ضرات  وال��ور���س  املكرمني  عن  ف�ضال  املعار�س  وع��دد  العامل  دول 
على االإمارة بالت�ضاوي : املتاحف وال�ضاحات بل وامل�ضاجد مما يخرج بالفن من 
اأي�ضا وهو  دائرة النخبة اإىل النا�س عامة وال�ضباب من اجلن�ضني بل واالأطفال 
الهدف االأ�ضمى حيث تبد� االأجيال اجلديدة يف التعرف والتعلق باأحد اأهم فنوننا 
العربية ومن ثم يكت�ضب الفن نبتا جديدا يقوى مناعته �ضد التال�ضي واالندثار 
وهو جزء �ضغري من دور كبري وعظيم بل ومقد�س اأي�ضا تقوم به ال�ضارقة يف كل 
ما يتعلق بالثقافة واالإب��داع ورعاية الفنون وال��راث ودعم كل ما يوثق ال�ضلة 
بهويتنا وذاتنا العربية واالإ�ضالمية االأ�ضيلة وهنا ندعو لل�ضيخ الدكتور �ضلطان 

القا�ضمي املفكر والداعم والراعي واملوجه االأول لكل هذه اجلهود باأن يبارك اهلل 
جهده وميتعه بال�ضحة والعافية وطول العمر واأن يوفقه يف ا�ضتكمال م�ضروعه 

ال�ضخم من اأجل ثقافتنا العربية ولغتنا االأم والأجل االأجيال القادمة
القائمني على تنظيم  اإعالمية و�ضحفية من تون�س، بدور  املي  واأ�ضادت وحيدة 
ملتقى ال�ضارقة للخط العربي، قائلة:  كل احلب واملودة �ضعدت بالتعرف عليكم، 
اأنا �ضاكرة ممتنة ملن اأح�ضنوا وفادتنا واأ�ضاعوا االحرام بيننا�ضكرا على االن�ضباط 

واالحراف واحلرفية �ضكرا كثريا وعاليا جلميعكم. 
ال�ضارقة للخط  ال�ضعودي طارق مناع عن م�ضاركته يف ملتقى  االإعالمي  وعر 
�ضكرا بال  اكر من جمرد ملتقى،  للجميع فعال هو  وامل��ودة  بقوله: كل احلب 
حدود هذه الكلمة كانت تقولها يل نعمات دائًما ،وانا اقول للنا�س اللي قابلناهم 

من دائرة الثقافة �ضكرا بال حدود دوماً وابداً
�ضكرا  ال�ضابع،  باليوم  الثقافة  م�ضئول  من�ضور،  اأحمد  ال�ضحفي  الكاتب  وق��ال 
املعاملة  ال�ضيافة  ورقي  اال�ضتقبال وكرم  بال�ضارقة على ح�ضن  الثقافة  لدائرة 
�ضماهر  واالأ�ضتاذة  �ضمر   واالأ�ضتاذة  عائ�ضة  واالأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ خالد م�ضلط  من 
طوال فرة تغطية ملتقى ال�ضارقة للخط العربي..  ونتمنى اأن نلتقي دائما على 

خري ومزيد من النجاح والتميز الدائم لفعاليات دائرة الثقافة
عبارات  اأرق  ابعث  امللتقى،  يف  م�ضاركتها  عن  مغربية،  �ضحفية  طه  وداد  وقالت 
وللجنة  واال�ضت�ضافة  اال�ضتقبال  ح�ضن  على  بال�ضارقة  الثقافة  لدائرة  ال�ضكر 

االإع��الم��ي��ة ع��ل��ى امل��ه��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م االح������رايف، م�ضيفة ك��ن��ت��م رمز 
ر�ضالتنا  ا�ضتطعنا حتقيق  ملا  لوالها  التي  اهلل جهودكم  بارك  واالرتقاء،  االإلهام 
ومهد  الثقافة  حا�ضنة  ال�ضارقة  ودام��ت  وال��رق��ي،  التاألق  لكم  دام  االإع��الم��ي��ة.. 
ال�ضحافيني  الزمالء  لكافة  مو�ضول  وال�ضكر  واالإ�ضالمية،  العربية  احل�ضارة 
واالعالميني كل واحد با�ضمه، �ضاأ�ضتاق لكم، اإىل اأن نلتقي قريبا اإن �ضاء اهلل لكم 

مني كل املودة واالحرام
اأج�ضادنا  �ضتغادر  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  اإعالمية من  الغامدي  تقول هدى 
و�ضتبقى قلوبنا يف �ضارقة احلب وال�ضالم ، وكلمات ال�ضكر والثناء ال تفي دائرة 
الثقافة حقها، بداً برئي�ضها اأ. عبداهلل العوي�س واأ. حممد الق�ضري، مروراً بعراب 
احلبيبات  والأخواتي  م�ضلط،  خالد  اأ.  ال�ضارقة  ملتقيات  جناح  و�ضانع  االإع��الم 
عائ�ضة ثقافة ال�ضارقة �ضمر احلمودي ولفرا�ضة امللتقى احلبيبة الغالية �ضماهر 
كل  راحة  على  والوقوف  ال�ضعاب  لتذليل  بالنهار  الليل  و�ضلوا  الذين  الفنون، 
ال�ضيافة  وك��رم  اال�ضتقبال  وحفاوة  فنانني،  ام  اعالميني  كانوا  �ضواء  ال�ضيوف 
غري م�ضتغربة على اأوالد زايد، �ضعيدة بكل الزمالء القدماء الذين األتقيتهم ) 
فيهم من ريحة الغالية احلبيبة نعمات( جددنا عهد االأخوة وال�ضداقة واملحبة، 
وعقدنا  امللتقى،  هذا  يف  عليهم  تعرفنا  الذين  اجل��دد  بالزمالء  �ضعادتي  بنف�س 

العهد على التوا�ضل الدائم باإذن اهلل.
ووجه الدكتور ال�ضاعر اأحمد احلري�ضي كلمة خل�س فيها م�ضاعره جتاه م�ضاركته 

من  بعد  ت�ضل  مل  وقلوبنا  و�ضلنا   ، بقوله  العربي  للخط  ال�ضارقة  ملتقى  يف 
التنظيم  جمال  على  املبدعة  واأطرها  بال�ضارقة  الثقافة  لدائرة  �ضكرا  ال�ضارقة، 
وح�ضن ال�ضيافة، وهنيئا جميعا لنا بهذا النجاح الكبري والريادة امل�ضتحقة، دمتم 

بخري وحب وفرح. 
امللتقى  يف  بامل�ضاركة  �ضعادته  عن  الو�ضطي  ح�ضني  البحريني  ال�ضحفي  وع��ر 
اإىل  مو�ضول  وال�ضكر  االإعالميني،  من  باإخوة  احظى  اأن  رائعة  فر�ضة  قائال: 
ح�ضن  على  ن�ضكركم  و�ضماهر،  عائ�ضة،  �ضمر،  االأحبة  بال�ضارقة،  الثقافة  دائ��رة 

اال�ضتقبال والتنظيم الرائع
والقائمني  للمنظمني  وال�ضكر  التحية  كمال  غادة  امل�ضرية  االإعالمية  ووجهت 
على امللتقى بقولها، �ضتوح�ضونا جدا، واإن �ضاء اهلل نلقاكم قريبا، �ضكرا جزيال 
ال�ضكر  كل  امللتقي،  وث��راء  اال�ضتقبال  وحفاوة  ال�ضيافة  كرم  علي  املحبة  �ضارقة 

والتقدير االأحبة �ضمر احلمودي عائ�ضة املزروعي و�ضماهر الغالية
واأ�ضاد االإعالمي العماين �ضعود العدواين قائال : لل�ضباح ن�ضمات جميلة يتخللها 
�ضوق  واحرام وم�ضاعر اأخوية وباقات من الود الأنا�س �ضكبوا يف اأرواحنا عطر 
اأخالقهم ال يزول اأبدا يبقى �ضذاة يعطر االأجواء، اللهم يف كل �ضباح امنح هذه 
الوجوه الطيبة ال�ضعادة والطماأنينة وارزقهم قلوباً نقية مملوءة بحبك، ووجه 
ال�ضكر للقائمني على ن�ضر الثقافة والفنون يف ارجاء العامل من بوابة ال�ضارقة 

البا�ضمة قبلة املثقفني واالأدباء والفنانني.

�إعالميون ي�صيدون بد�ئرة �لثقافة ودورها يف تنظيم فعاليات ملتقى �ل�صارقة للخط 

•• ال�صارقة -وام:

اطلقت اإدارة التثقيف ال�ضحي باملجل�س االأعلى ل�ضوؤون االأ�ضرة بال�ضارقة 
اح��ت��ف��اء ب��ي��وم ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�����ض��ادف 16 اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل عام، 
، وذلك  التعاونية  ال�ضارقة  بالتعاون مع جمعية  الذكي،  املت�ضوق  مبادرة 
الغذائية  املنتجات  اختيار  باأهمية  امل�ضتهلكني  وعي  م�ضتوى  رفع  بهدف 
باملنتج،  اخلا�ضة  الغذائية  البطاقة  بقراءة  مبحتواها  واالهتمام  بعناية 
تلوث  جتنب  وكيفية  وخطواته،  ال�ضحي  الت�ضوق  باأ�ضا�ضيات  والتعريف 

وتلف االأطعمة.
واأو�ضحت اإدارة التثقيف ال�ضحي اأن املبادرة تت�ضمن العديد من اجلوانب 
املمار�ضات  باأهم  ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  امل�ضتهلكني  تعريف  اأهمها  االإيجابية 
وا�ضتخدام  الغذائية،  املنتجات  واقتناء  الت�ضوق  خالل  للبيئة  ال�ضديقة 
باأهمية  امل�ضتهلك  وع���ي  م�����ض��ت��وى  ورف���ع  للبيئة،  ال�����ض��دي��ق��ة  االأك��ي��ا���س 
كميات  و�ضراء  الغذاء  لتجنب هدر  الغذائية  املنتجات  ل�ضراء  التخطيط 
البدائل  واختيار  الغذائي  املل�ضق  ق���راءة  اأهمية  بجانب  احل��اج��ة،  ف��وق 
الغذائية ال�ضحية واالهتمام مبحتوى املنتج الغذائي، مع �ضرورة �ضراء 

املنتجات الغذائية بت�ضل�ضل يتوافق مع �ضروط �ضالمة االأغذية.
املت�ضوق  ور���ض��ة  ه���ي،  امل���ب���ادرة،  �ضت�ضاحب  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  واأك�����دت 
اأف��الم توعوية،  الذكي وتقام يف االأول من �ضهر نوفمر املقبل، وعر�س 
ومن�ضورات تثقيفية، وتعليمية، باالإ�ضافة اإىل قائمة م�ضريات �ضتوزع يف 

االأفرع الرئي�ضية خالل �ضهري اأكتوبر ونوفمر.
وقالت �ضعادة اإميان را�ضد �ضيف مديرة اإدارة التثقيف ال�ضحي باملجل�س 
االأعلى ل�ضوؤون االأ�ضرة بال�ضارقة اإن اإطالق تلك املبادرة ياأتي �ضمن اجلهود 
التي تبذلها االإدارة على �ضعيد تعزيز وتر�ضيخ املمار�ضات ال�ضحية ومتكني 

اأفراد املجتمع من اتباع اأمناط احلياة ال�ضحية التي ت�ضمن وقايتهم من 
التغذية  املجتمعي مبفهوم  الوعي  تعزيز  االأمرا�س، من خالل  خمتلف 
م�ضرية  العامة،  ال�ضحة  على  وتاأثريه  الغذاء  �ضالمة  واأهمية  ال�ضحية 
اإىل اأن االإدارة وبرعاية كرمية من قرينة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة، 
�ضمو ال�ضيخة جواهر بنت حممد القا�ضمي رئي�ضة املجل�س االأعلى ل�ضوؤون 
االأ�ضرة بال�ضارقة، تعمل دائماً على حت�ضني ال�ضلوكيات املرتبطة بال�ضحة 
اإطالق  وذل��ك من خالل  واملقيمني  املواطنني  املجتمع من  اأف��راد  لكافة 

الرامج التوعوية وامل�ضاريع ال�ضحية املنا�ضبة.

�إد�رة �لتثقيف �ل�صحي بال�صارقة تطلق مبادرة �ملت�صوق �لذكي �حتفاء بيوم �لغذ�ء �لعاملي

ت�صغيل �ل�صكوتر �لكهربائي يف 11 منطقة جديدة بدبي بد�ية 2023

�صحة دبي تفوز بجائزة مرموقة عن م�صروعها �لنموذج �لرقمي �ل�صحي �مل�صرتك
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

و  العربي"  ال�������ض���ب���اب  "مركز  وق�����ع 
حممد الذكية"  بن  حمدان  "جامعة 
لتمكني  ت����ف����اه����م  م������ذك������رة  ب�����دب�����ي 
العلمي  ال��ب��ح��ث  مب����ه����ارات  ال�����ض��ب��اب 
حتليل  تقنيات  توظف  التي  واأدوات����ه 
الذكاء  وتطبيقات  ال�ضخمة  البيانات 
والغامر  املمتد  والواقع  اال�ضطناعي 
علمية  اأب�����ح�����اث  اإجن��������از  يف  وامل�����ع�����زز 

وتطبيقية ت�ضهم يف ت�ضريع التنمية.
وقع مذكرة التفاهم معايل �ضما بنت 
�ضهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 
مركز  رئي�س  نائبة  ال�ضباب  ل�����ض��وؤون 
الدكتور  و���ض��ع��ادة  ال��ع��رب��ي،  ال�����ض��ب��اب 
العور، رئي�س جامعة حمدان  من�ضور 
الذكية، بح�ضور عدد من  بن حممد 
ك�����وادر امل���رك���ز واجل���ام���ع���ة، وذل�����ك يف 
اأبراج  يف  االإب��داع��ي  دب��ي  �ضباب  مركز 

االإمارات.
ثالثة  ال���ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة  وحت��������دد 
جم��������االت رئ���ي�������ض���ي���ة ل����ل����ت����ع����اون بني 
اجل��ام��ع��ة وامل���رك���ز؛ مم��ث��اًل مبجل�س 
ومن�ضة  ال���ع���رب  ال�����ض��ب��اب  ال��ب��اح��ث��ني 
البحث  وهي  العربي،  ال�ضباب  اأبحاث 
العلمي عر التعاون يف اإجراء م�ضاريع 
االهتمام  ذات  امل����ج����االت  يف  ب��ح��ث��ي��ة 
مب�ضاركة  اخل���رات  وت��ب��ادل  امل�ضرك 
التدريبية،  وال�����دورات  ال�����ض��ب��اب،  فئة 
ت�ضميم  يف  ال�������ض���راك���ة  خ������الل  م����ن 
يف  تدريبية  وب��رام��ج  دورات  وت��ق��دمي 
العلمي وريادة  جمال مهارات البحث 
يف  التن�ضيق  اإىل  باالإ�ضافة  االأع��م��ال، 

التعاون  لتعزيز  واملوؤمترات،  الندوات 
واالأن�ضطة  االأك��ادمي��ي��ة  الفعاليات  يف 

العلمية.
ب��ن��ت �ضهيل بن  ���ض��م��ا  واأك�����دت م��ع��ايل 
اأن ام��ت��الك ال�ضباب  امل��زروع��ي  ف��ار���س 
التي  ال���ذك���ي���ة  واالأدوات  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
اأب���ح���اث علمية  مت��ّك��ن��ه��م م���ن ت��ن��ف��ي��ذ 
حت�ّضن احلياة وتطور احلا�ضر وتبني 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل وت��ف��ت��ح اآف����اق����اً ج���دي���دة يف 
�ضرورة  باتت  كما  امل��ج��االت،  خمتلف 
ال�ضابة  امل���واه���ب  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
واالأف����ك����ار االإب���داع���ي���ة ال���واع���دة التي 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا لدعم  ال�������ض���ب���اب  ي���رغ���ب 

جمتمعاتهم.
اجلامعات  باتت   "  : معاليها  وق��ال��ت 
اقت�ضادية  ح��ا���ض��ن��ات  مب��ث��اب��ة  ال���ي���وم 
واملهتمني  ال�ضباب  لتمكني  واإبداعية 
العلمي  البحث  جم���االت  خمتلف  يف 
وتعزيز م�ضاهماتهم يف تنمية اأوطانهم 
واكت�ضاب مهارات نوعية تنعك�س على 

زيادة تناف�ضية الفرد واملجتمع".
من جانبه اأكد �ضعادة الدكتور من�ضور 
ال���ع���ور اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب���ني جامعة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ال��ذك��ي��ة ومركز 
ي�ضتهدف  ك���ون���ه  ال���ع���رب���ي،  ال�����ض��ب��اب 
متكني جيل ال�ضباب باعتباره اأولوية، 
العلمي  ال��ب��ح��ث  م����ه����ارات  وت���ط���وي���ر 
وحتليل البيانات والذكاء اال�ضطناعي 
والتي  امل���ت���ق���دم���ة،  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ب��ات��ت مت��ث��ل حم���رك���اٍت ل��ن��م��اء ال���دول 

واالقت�ضادات وتقدم املجتمعات.
تتطلع  اجلامعة  اأن  �ضعادته  واأو���ض��ح 
ل���ت���و����ض���ي���ع جم��������االت ال�����ت�����ع�����اون مع 
اإمكاناتها  توظيف  وموا�ضلة  امل��رك��ز، 
ثقافة  ل��ر���ض��ي��خ  دع����م����اً  وخ���رات���ه���ا 
وريادة  والبحثي  االأك���ادمي���ي  التميز 

االأعمال لدى ال�ضباب العربي.
وت���ع���د ج���ام���ع���ة ح����م����دان ب����ن حممد 
اأكادميية  م��وؤ���ض�����ض��ة  ب���دب���ي  ال���ذك���ي���ة 
املعرفة  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  م���رم���وق���ة 

االبتكار  ركائز  خ��الل  من  وتطبيقها 
بتوفري  وتقوم  والتحول،  واالنطالق 
احلياة،  م��دى  للتعلم  ف��ري��دة  ف��ر���س 

وخرات تعليمية ومعرفية متميزة.
وي����اأت����ي ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م يف 
العربي  ال�ضباب  م��رك��ز  ح��ر���س  اإط���ار 
التعاون  اآف����اق  ت��ط��وي��ر  ت��و���ض��ي��ع  ع��ل��ى 
التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  مع 
مهارات  لتعزيز  ال��دول��ة  يف  ال���رائ���دة 
ال�ضباب العربي، ومبا يدعم  وكفاءات 
ال�ضباب  الباحثني  كمجل�س  مبادراته 
العرب، الذي اأطلقه يف فراير 2021 
لتحديد اأولويات البحث العلمي التي 
ومن�ضة  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يحتاجها 
اأطلقها  التي  العربي،  ال�ضباب  اأبحاث 
يف نوفمر 2019 لي�ضعها يف متناول 
العربي  الوطن  يف  ال�ضباب  الباحثني 
مل�ضاركة اأبحاثهم العلمية واالأكادميية 
باللغة العربية مبا يوؤهلهم للح�ضول 

على الدعم للمتميز منها.

•• اأبوظبي- وام:

للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
اأن�ضطتها ال�ضيفية امليدانية  املبكرة، 
لالأطفال  املخ�ض�ضة  وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
برنامج  م��ن  ال��ث��ال��ث  امل��و���ض��م  �ضمن 
تكوين 2022، الذي انطلقت اأوىل 
فعالياته يف منت�ضف يوليو املا�ضي، يف 
بالتزامن  والظفرة  والعني  اأبوظبي 
مع االإجازة ال�ضيفية، وبالتعاون مع 
اأبوظبي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة 
وعدد  الريا�ضي  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 

من ال�ضركاء.
و���ض��ارك اأك��ر م��ن 4700 طفل يف 
والتعليمية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  االأن�����ض��ط��ة 
ت�ضمنها  ال�����ت�����ي  وال����رف����ي����ه����ي����ة 
ال��رن��ام��ج، وال����ذي حت��ر���س الهيئة 
م����ن خ���الل���ه ع���ل���ى ���ض��ق��ل م���ه���ارات 
البدنية  �ضحتهم  وتعزيز  االأط��ف��ال 
ممار�ضات  وت�����ض��ج��ي��ع  وال��ن��ف�����ض��ي��ة، 
الرعاية االإيجابية لالأطفال، لدعم 
من���وه���م وازده������اره������م، ف�����ض��اًل عن 
النمو  دع��م  يف  الوالدين  دور  تعزيز 

ال�ضحي الأطفالهم.
تنظيم  ال��رن��ام��ج  اأن�ضطة  و���ض��ه��دت 
مكتبة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ور����ض���ة   101
اأب��وظ��ب��ي ل��الأط��ف��ال، وم��ك��ت��ب��ة زايد 
ومكتبة  ال��وث��ب��ة،  ومكتبة  امل��رك��زي��ة، 
حديقة  وم��ك��ت��ب��ة  خ��ل��ي��ف��ة،  م���ن���ت���زه 
الباهية، ومكتبة املرفاأ، اإىل جانب 3 
ور�س يف راأ���س اخليمة واأم القيوين، 
تعرف  ط���ف���ٍل،   3141 ب��ه��ا  ����ض���ارك 
العديد  ع���ل���ى  االأط�����ف�����ال  خ���الل���ه���ا 
التلوين  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  امل����ه����ارات  م���ن 
والكتابة بخط  با�ضتخدام احلروف، 
االأكواب،  على  والر�ضم  الكاريكاتري، 
ولغة االإ�ضارة، والطبخ، وغريها من 
املهارات  لتنمية  املهمة  املو�ضوعات 
لالأطفال،  واالأ�ضا�ضية  االجتماعية 
اأوق��ات االإج��ازة يف تطوير  وا�ضتثمار 

قدراتهم و�ضقل مواهبهم.
االبتكاري  التفكري  ولتنمية مهارات 

وتعزيز  االأط����ف����ال  ل����دى  واالإب��������داع 
بطرق  امل�ضكالت  ح��ل  على  قدرتهم 
م���ب���ت���ك���رة وغ�����ريه�����ا م�����ن امل�����ه�����ارات 
تهيئتهم  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  االأ�ضا�ضية 
امل�ضتقبل،  ع���ل���وم  وم���واك���ب���ة  ل��ف��ه��م 
�ضارك اأكر من 230 طفاًل يف دورة 
اأقيمت  ال��ت��ي  ل��الأط��ف��ال  ال���رجم���ة 
والعني  اأبوظبي  يف  الرنامج  �ضمن 
والتن�ضيق  ب���ال���ت���ع���اون  وال����ظ����ف����رة، 
م���ع دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة – 

اأبوظبي.
كما اأطلقت الهيئة �ضل�ضلة ق�ض�ضية 
"مريا"  ب��ا���ض��م  ل��الأط��ف��ال  م��وج��ه��ة 
ممتعة  قرائية  بجل�ضات  م�ضحوبة 
با�ضمة  االإم��ارات��ي��ة  الكاتبة  اأدارت��ه��ا 
امل�ضباحي، اكت�ضف خاللها االأطفال 
مغامرات مريا التي تتناول جمموعة 
مثل  للطفل  امل��ه��م��ة  امل��وا���ض��ي��ع  م��ن 
التعاون  واأهمية  ال�ضا�ضات،  اأ���ض��رار 
االآخ���ري���ن، وتعزيز  وال��ت��ع��اط��ف م��ع 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س، وال��ت�����ض��ج��ي��ع على 
االأ�ضرة  م���ع  اأوق������ات مم��ت��ع��ة  ق�����ض��اء 
التفاعلية  االأن�������ض���ط���ة  خ����الل  م���ن 
غر�س  ب��ه��دف  امل�ضتمر،  وال��ت��وا���ض��ل 

االأطفال  عند  االإن�ضانية  القيم  اأه��م 
وت��ن��م��ي��ة خ��ي��ال��ه��م وذوق���ه���م االأدب����ي، 

ودعم مهاراتهم اللغوية.
ك���م���ا ت�����ض��م��ن ال����رن����ام����ج اإط������الق 
امل���و����ض���م ال���ث���اين م���ن ���ض��ب��اق حتدي 
امل����رح ل��الأط��ف��ال، ب��ط��ول ك��ي��ل��و مر 
واحد، بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي 
الريا�ضي، يف مركز اأبوظبي الوطني 
والظنة  م����ول  وال���ع���ني  ل��ل��م��ع��ار���س 
مول يف مدينة الروي�س، �ضارك فيه 
ج��اء �ضمن  وال���ذي  ط��ف��اًل   1286
ال�ضحية  االأن�����ض��ط��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
مبادرة  اإط����ار  يف  تنظيمها  مت  ال��ت��ي 
الطفولة  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  "ود" 
اأبوظبي  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع���ة  امل���ب���ك���رة 
اإطالقها  املبكرة والتي مت  للطفولة 

العام املا�ضي.
ك��م��ا ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
االجتماعي،  للدعم  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
على التن�ضيق مع اأكادميية التحدي 
119 طفاًل  ال��ق��دم الإحل����اق  ل��ك��رة 
ب��االأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي ب���دوره���ا تهدف 
اإىل خلق جيل �ضحي و�ضليم ومثقف 
ومدْرك وواٍع، وتنمية العالقات بني 

بيئة  اإي��ج��اد  خ��الل  م��ن  امل�ضركني، 
ت�ضجعه  للطفل؛  مالئمة  تفاعلية 
والتعريف  وامل�ضاركة  التوا�ضل  على 
واالأ�ضيلة،  وال��ت��ق��ال��ي��د  ب���ال���ع���ادات 
و�ضقلها  املهارات  تنمية  اإىل  اإ�ضافة 
املتميزين  ال���الع���ب���ني  وت�������ض���ع���ي���د 

لالأندية االإماراتية م�ضتقباًل.
ون���ظ���م���ت ال���ه���ي���ئ���ة ب����ال����ت����ع����اون مع 
اأبوظبي  يف  ج����ورج����ت����اون  ج���ام���ع���ة 
التدخل  ع����ن  اف���را����ض���ي���ة  ور��������س 
االكت�ضاف  باأهمية  للتوعية  املبكر، 
املبكر مل�ضكالت النمو لدى االأطفال 
والعالجية  ال��رب��وي��ة  واخل���دم���ات 
تقدميها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  وال���وق���ائ���ي���ة 
باأف�ضل  وال���ت���ع���ري���ف  ل����الأط����ف����ال، 
املجال،  ه��ذا  يف  العلمية  امل��م��ار���ض��ات 
الوالدين  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
اأطفالهم من  وقدرتهم على متكني 
النمو والتعلم، اإىل جانب عقد اأربع 
برنامج  ���ض��م��ن  اف��را���ض��ي��ة  ن����دوات 
ال����ذي تنفذه  ال��وال��دي��ة االإي��ج��اب��ي��ة 

الهيئة.
تدريبيا  ب����رن����اجم����ا  ن����ف����ذت  ك����م����ا 
اأبوظبي  جم���ل�������س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال���ري���ا����ض���ي ل���ت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ني يف 
متطلبات  ح��ول  الريا�ضية  املن�ضاآت 
ح����م����اي����ة ال����ط����ف����ل داخ��������ل امل����راف����ق 
بتنفيذ  م��وؤخ��راً،  وب���داأت  الريا�ضية، 
من  ع��دد  يف  الوقت  ا�ضتثمار  مبادرة 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  وامل��ط��اع��م  امل��ق��اه��ي 
التوا�ضل  ع��ل��ى  االأ�����ض����ر  ل��ت�����ض��ج��ي��ع 
اأطفالها، من  االإيجابي والفعال مع 
خالل ت�ضجيعهم على عدم االن�ضغال 
الوجبات  ت���ن���اول  اأث���ن���اء  ب��ه��وات��ف��ه��م 

العائلية.
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وحت��ر���س 
امل��ب��ك��رة ع��ل��ى م��ن��ح االأط���ف���ال اأف�ضل 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  رع��اي��ة 
اأق�ضى  م���ن حت��ق��ي��ق  مب���ا مي��ك��ن��ه��م 
ال�ضليم،  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور  درج�����ات 
ال����الزم����ة فيهم  امل����ه����ارات  وغ���ر����س 

واإعدادهم للم�ضتقبل.

�لهيئة �لوطنية حلقوق �لإن�صان تعقد خلوة تنظيمية مع 
مكتب مفو�صية �لأمم �ملّتحدة �ل�صامية حلقوق �لإن�صان

�صرطة دبي تت�صلم 100 �صيارة من رجل �لأعمال �لإمار�تي خلف �حلبتور

•• اأبوظبي-وام:

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت 
االأوىل  التنظيمية  اخللوة  االإن�ضان 
املتحدة  االأمم  مفو�ضية  مكتب  مع 
ال�����ض��ام��ي��ة حل��ق��وق االإن�������ض���ان خالل 
اأكتوبر   11 اإىل   9 م����ن  ال����ف����رة 
اأبوظبي،  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  2022م 
امل�ضرك  ال��ت��ع��اون  اإط�����ار  يف  وذل����ك 
املختلفة  املجاالت  القدرات يف  وبناء 

حلقوق االإن�ضان.

التنظيمية  اخل�����ل�����وة  وت�����ن�����اول�����ت 
ع���ل���ى م�������دار ث����الث����ة اأي��������ام ال�������روؤى 
احلقوقي  ل��ل��ع��م��ل  االإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
على  والتعرف  باري�س،  مبادئ  وف��ق 
االإن�ضان  حل��ق��وق  ال�����دويل  ال��ن��ظ��ام 
اآلياته  ي�ضدر عن  وما  واآليات عمله 
ختامية،  ومالحظات  تو�ضيات  من 
وكذلك التعرف على اأهم املمار�ضات 
احل���ق���وق���ي���ة ال��ف�����ض��ل��ى م����ن خالل 
وفق  واالإقليمية  الوطنية  االآل��ي��ات 

املعايري الدولية حلقوق االإن�ضان.

وتناولت جل�ضات اليوم االأول االآليات 
الدويل  بالنظام  املتعلقة  واالأدوات 
تنفيذ  واآل����ي����ات  االإن�������ض���ان،  حل���ق���وق 
املوؤ�ض�ضات  ع��م��ل  يف  ب��اري�����س  م��ب��ادئ 
الوطنية حلقوق االإن�ضان، والتعريف 
للموؤ�ض�ضات  ال���ع���امل���ي  ب��ال��ت��ح��ال��ف 
الوطنية حلقوق االإن�ضان وال�ضبكات 
واللجنة  ال�����ض��ل��ة  ذات  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

الفرعية لالإعتماد.
الثاين  ال��ي��وم  جل�ضات  ت��ن��اول��ت  كما 
االأن�������ض���ط���ة االأ����ض���ا����ض���ي���ة وال����رام����ج 

حقوق  وح��م��اي��ة  لتعزيز  الرئي�ضية 
االإن�������ض���ان، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى اأه����داف 
التنمية امل�ضتدامة واأهميتها بالن�ضبة 

حلقوق االإن�ضان.
الثالث  ال���ي���وم  ج��ل�����ض��ات  واخ��ت��ت��م��ت 
التوجيهية  امل����ب����ادئ  ب��ا���ض��ت��ع��را���س 
الوطنية  املوؤ�ض�ضات  تقارير  الإع���داد 
حل���ق���وق االإن���������ض����ان وف�����ق االآل����ي����ات 
ال���دول���ي���ة، وم��ن��ه��ج��ي��ات واإج�������راءات 
يتعلق  فيما  احل��ق��وق��ي��ة  امل��م��ار���ض��ات 
والتعامل  ال�����ض��ك��اوى  تلقي  ب��اآل��ي��ات 

معها.
ك����م����ا ت�������ض���م���ن ب�����رن�����ام�����ج اخل����ل����وة 

مكتب  وف������د  زي���������ارة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ال�ضامية  امل��ت��ح��دة  االأمم  مفو�ضية 

الرئي�ضي  للمقر  االإن�����ض��ان  حل��ق��وق 
االإن�ضان،  حل��ق��وق  الوطنية  للهيئة 

املبنى  واالط��الع على جهود جتهيز 
باملرافق املختلفة.

•• دبي-الفجر: 

دبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  ت�ضلمت 
طراز  من  ميت�ضوبي�ضي  �ضيارة   100
باجريو، من رجل االأعمال االإماراتي 
خلف احلبتور، تقديراً جلهود �ضرطة 
دب�����ي يف ت���ع���زي���ز االأم�������ن واالأم���������ان يف 

االإمارة.
التي  اجل���دي���دة  ال�����ض��ي��ارات  و�ضت�ضّكل 
اإ���ض��اف��ة متمّيزة  ب��ه��ا احل��ب��ت��ور،  ت���رع 
ودورياته  دب���ي  ���ض��رط��ة  اأ���ض��ط��ول  اإىل 
دبي،  اإم���ارة  مناطق  كافة  يف  املنت�ضرة 
�ضرطة  ج��ه��ود  ل��دع��م  �ضعي  وذل���ك يف 
اال�ضراتيجي  التوجه  تنفيذ  يف  دب��ي 
"مدينة اآمنة". وكان يف ا�ضتقبال رجل 
االأع���م���ال االإم���ارات���ي، م��ع��ايل الفريق 
العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد 
عبداهلل  اللواء  و�ضعادة  دب��ي،  ل�ضرطة 
ع��ل��ي ال��غ��ي��ث��ي، م�����ض��اع��د ال��ق��ائ��د العام 
اللواء  و���ض��ع��ادة  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ل�����ض��وؤون 
اأح��م��د حم��م��د رف��ي��ع م�����ض��اع��د القائد 

اللواء  و�ضعادة  االإدارة،  ل�ضوؤون  العام 
االإدارة  الرزوقي، مدير  نا�ضر  حممد 
العامة للعمليات، و�ضعادة اللواء �ضيف 
العامة  االإدارة  مدير  املزروعي،  مهري 
وحممد  احل��ب��ت��ور  و�ضلطان  ل��ل��م��رور، 
احلبتور  خلف  واأحمد  احلبتور  خلف 

وعدد من ال�ضباط وامل�ضوؤولني.

يف ه����ذا ال�����ض��ي��اق ق����ال ����ض���ع���ادة خلف 
احلبتور، موؤ�ض�س ورئي�س جمل�س اإدارة 
جمموعة احلبتور، "اأحيي �ضرطة دبي 
كموؤ�ض�ضة وكل عنا�ضرها بقيادة معايل 
القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الفريق 
العام ل�ضرطة دبي على كل ما يبذلوه 
على  ال�ضاهرة  العني  اأنتم  اأجلنا.  من 

راح��ت��ن��ا وال��ت��ي ال ت��ت��وان��ى يف احلفاظ 
دبي  �ضرطة  مع  �ضراكتنا  اأمننا.  على 
بدعم  دائ��م��اً  ���ض��ع��داء  ون��ح��ن  م�ضتمرة 
ه���ذه امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تعتر 
فخر لكل املوؤ�ض�ضات االأمنية يف الدولة 

والعامل".
اأن  اأع��م��ال  ك��رج��ال  "واجبنا  واأ���ض��اف 

فالعمل  متعا�ضدين،  دولتنا  مع  نقف 
اأب��ن��اء هذا  املجتمعي يف فكر ووج���دان 
الوطن، ال ميكننا اأن نغفل عن اجلهود 
املوؤ�ض�ضات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
دبي،  �ضرطة  راأ�ضها  وعلى  احلكومية 
وم��ن هنا ج��اءت ه��ذه امل��ب��ادرة لتعزيز 
عملي  ب�����ض��ك��ل  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  دور 

وحب  ال��ع��ط��اء  قيمة  تر�ضخ  اأن  واآم���ل 
اخلري لدى االأجيال اجلديدة".

باأف�ضل  دب���ي  يف  "ننعم  ق��ائ��اًل  وخ��ت��م 
م�ضتويات جودة احلياة، والذي يعتر 
واالأمان،  االأم��ن  عنا�ضرها  واأه��م  اأول 
االجتماعية  ب���امل�������ض���وؤول���ي���ة  واأوؤم���������ن 
القطاع  م��ع  والتكاتف  املجتمع  جت��اه 

ال��وط��ن واملواطن  احل��ك��وم��ي خل��دم��ة 
دعم  يف  امل���ب���ادرات  ه��ذه  مثل  وت�ضاهم 
على  مبهامه  للقيام  االأم��ن��ي  القطاع 

اأكمل وجه".
الفريق  توجه معايل  املنا�ضبة،  وبهذه 
العام  ال��ق��ائ��د  امل����ري،  خليفة  ع��ب��داهلل 
اإىل  والعرفان  بال�ضكر  دب��ي:  ل�ضرطة 

رجل االأعمال خلف احلبتور لتزويده 
�ضرطة دبي ب�ضيارات من �ضاأنها تعزيز 
توجه  ودعم  ال�ضرطية،  العمليات  اأداء 
"مدينة  ���ض��رط��ة دب���ي اال���ض��رات��ي��ج��ي 
خلف  �ضعادة  اأن  معاليه  واأك��د  اآمنة". 
احلبتور منذ قيام االحتاد له اإ�ضهامات 
�ضواء  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف  ك��ث��رية 
منه  اإمي��ان��اً  االإن�ضانية،  اأو  املجتمعية 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  م�����ض��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
ال��ق��ط��اع احلكومي.  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف 
اأبرز  م��ن  احل��ب��ت��ور  خ��ل��ف  اأن  م�ضيفاً 
املعروفة  االإم����ارات����ي����ة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 
مب���ب���ادئ���ه���ا وت���وج���ه���ات���ه���ا اخل����ريي����ة، 
العديد  يف  ال���الف���ت���ة  واإ����ض���ه���ام���ات���ه���ا 
املجال  مقدمتها  ويف  امل���ج���االت،  م��ن 
االأمني، الذي حظي باهتمامه كثرياً، 
واإيجابي  ح��ي��وي  دور  ل��ه  اأن  ال���ض��ي��م��ا 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ن��ه�����ض��ة  يف 
وحر�ضه  املجتمع،  وخ��دم��ة  امل��ت��ح��دة، 
على امل�ضاركة يف حتقيق �ضالح كل من 

يعي�س على اأر�س دولتنا.

 �أبوظبي للطفولة �ملبكر تختتم �أن�صطتها تعاون بني مركز �ل�صباب �لعربي وجامعة حمد�ن بن حممد �لذكية
�مليد�نية �صمن برنامج تكوين 2022
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 قال وزير الدفاع الفرن�ضي �ضيبا�ضتيان ليكورنو ل�ضحيفة لو باريزيان 
عدد  لتدريب  اقراحا  اأيد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  اإن 

كبري من اجلنود االأوكرانيني يف البالد.
واأ�ضاف “الرئي�س .. وافق على خطة تدريب ت�ضمح با�ضتقبال األفي 

جندي اأوكراين يف فرن�ضا.
فرن�ضا  اإن  الوزير  وق��ال  اأ�ضابيع”.  لعدة  بوحداتنا  احلاقهم  »�ضيتم 
�ضلمت 18 مدفع هاوتزر قي�ضر حتى االآن الأوكرانيا واأن املحادثات 
م�ضتمرة الإر�ضال �ضتة مدافع اأخرى. واأ�ضاف اأنه باالإ�ضافة اإىل ذلك، 

تدر�س فرن�ضا اأي�ضا ت�ضليم �ضواريخ اأر�س- اأر�س.
وتعهد اأي�ضا باأن تقدم فرن�ضا �ضواريخ كروتال ق�ضرية املدى امل�ضادة 
التي  والطائرات  ال�ضواريخ  العرا�س  ت�ضتخدم  والتي  للطائرات 

حتلق على ارتفاع منخف�س.
وقال ماكرون يوم االأربعاء اإن فرن�ضا �ضتقدم اأنظمة رادار ودفاع جوي 
اإىل اأوكرانيا يف االأ�ضابيع املقبلة وال �ضيما مل�ضاعدتها يف حماية نف�ضها 

من هجمات الطائرات امل�ضرية وال�ضواريخ.
و�ضبق اأن زودت باري�س اأوكرانيا ب�ضواريخ مي�ضرال امل�ضادة للطائرات 

التي تطلق من على الكتف.
 

قال وزير املالية الريطاين املعني حديثا جريميي هانت اإن رئي�ضة 
الوزراء ليز ترا�س هي من تتوىل م�ضوؤولية احلكومة، ونفى فكرة اأنه 

ينبغي للحزب ا�ضتبدالها بعد بداية م�ضطربة لها يف املن�ضب.
واأ�ضاف هانت يف مقابلة مع هيئة االإذاعة الريطانية “بي.بي.�ضي” 
وذلك ردا على  ال��وزراء هي امل�ضوؤولة”،  “رئي�ضة  اأم�س االأحد  اأُذيعت 

�ضوؤال عمن يدير احلكومة.
الناخبني  اإن  ق��ال  ت��را���س،  با�ضتبدال  امل��ط��ال��ب��ات  ع��ن  ���ض��وؤال��ه  وع��ن��د 
يريدون اال�ضتقرار و”اأ�ضواأ �ضيء ميكن اأن يحدث هو مزيد من عدم 
اأخ��رى ممتدة من  العليا، وحملة  امل�ضتويات  ال�ضيا�ضي يف  اال�ضتقرار 

اأجل القيادة«.
 
 

اإن  االأح��د  اأم�س  رو�ضيا   من  املدعومة  دونيت�ضك  مدينة  اإدارة  قالت 
ق�ضف القوات االأوكرانية اأحدث اأ�ضرارا يف املبنى االإداري للمدينة.

وكتبت االإدارة عر تطبيق املرا�ضالت تيليجرام اأن املدخل الرئي�ضي 
للمبنى تعر�س للق�ضف وحلقت اأ�ضرار بعدة �ضيارات بالقرب منه.

ومل تبد اأوكرانيا اأي رد فعل فوري على الهجوم. ومل يت�ضن لرويرز 
التحقق من الت�ضريح.

ال�ضعبية  دونيت�ضك  جمهورية  ل�ضيطرة  دونيت�ضك  مدينة  وتخ�ضع 
2014. وحتركت رو�ضيا يف �ضبتمر  املدعومة من رو�ضيا منذ عام 
وزابوريجيا  وخري�ضون  ولوجان�ضك  دوني�ضتك  مناطق  ل�ضم  اأيلول 
االأوكرانية، يف اأكر تو�ضع لالأرا�ضي الرو�ضية منذ ن�ضف قرن على 

االأقل.
باال�ضتفتاء  �ضمته  ما  اإج��راء  بعد  املناطق  هذه  �ضم  مو�ضكو  واأعلنت 
اإن  وكييف  الغرب  حكومات  وقالت  اأوك��ران��ي��ا.  يف  املحتلة  املناطق  يف 
عمليات الت�ضويت خمالفة للقانون الدويل وق�ضرية وال متثل راأي 

ال�ضكان.

 
الفي�ضانات  ج���راء  اإي��راك��ل��ي��و  منطقة  يف  االأق���ل  على  �ضخ�ضان  قتل 
وفًقا  اليونان،  جنوب  يف  كريت  جزيرة  �ضهدتها  التي  امل�ضبوقة  غري 

حل�ضيلة جديدة ن�ضرها جهاز االإطفاء االأحد.
رج��ل يف اخلم�ضينيات من عمره ميتا يف منتجع  ُع��ر على  ال�ضبت، 
اأجيا بيالجيا بعد اأن علق داخل �ضيارته عندما بداأت االأمطار تهطل 

يف اجلزيرة.
والتي  عاًما   49 العمر  البالغة من  امل���راأة  اإن  االإط��ف��اء  عنا�ضر  ق��ال 
يجري البحث عنها منذ يوم ال�ضبت عر على جثتها اأخرًيا يف البحر 

االأحد.
كان ال�ضحيتان يف منطقة اإيراكليو من اأجل العمل، وفًقا لقناة “ اأي 
اأمطار غزيرة على �ضمال �ضرق  العامة.هطلت  التلفزيونية  اأر تي” 
ال�ضاعة  ال�ضبت  منذ  اإيراكليو،  منطقة  يف  �ضيما  وال  كريت،  جزيرة 

10،30 �ضباًحا بالتوقيت املحلي )07،30 ت غ(.

عوا�صم

باري�ص

مو�سكو

اأثينا

لندن

 12 قتيال يف �إطالق نار و�صط �ملك�صيك
•• غواناخواتو-اأ ف ب

قتل 12 �ضخ�ضا ال�ضبت باإطالق نار يف حانة و�ضط املك�ضيك، وفق ما اأعلنت 
ال�ضلطات املحلية، يف وقت باتت املنطقة من بني االأخطر يف البالد نتيجة 

عنف ع�ضابات املخدرات املتزايد.
وحتّولت والية غواناخواتو ال�ضناعية اإىل بوؤرة نزاع بني جمموعتي “�ضانتا 
روزا دي ليما” و”خالي�ضكو نيو جينريي�ضن” املعروفتني بتهريب املخدرات 

و�ضرقة الوقود، ف�ضال عن جرائم اأخرى.
م�ضلحة  جمموعة  دخلت  عندما  وقع  ال�ضبت  هجوم  ب��اأن  ال�ضرطة  وتعتقد 
احلانة يف مدينة اإيرابواتو حواىل ال�ضاعة 20،00 )01،00 ت غ( وفتحت 
االأقل  على  ن�ضاء  و�ضت  رج��ال  �ضتة  وقتل  وامل��وظ��ف��ني.  الزبائن  على  ال��ن��ار 
املحلية، من دون حتديد  ذك��رت احلكومة  ما  واأ�ضيب ثالثة بجروح، وفق 
هوية املهاجمني اأو دوافعهم. وقالت ال�ضرطة اإنه مت العثور على جثة اأحد 
ال�ضحايا يف اخل��ارج قرب دراج��ة نارية بينما عر على جثث باقي القتلى 
داخل احلانة. وتنّفذ �ضرطة الوالية واجلي�س ومكتب النائب العام واحلر�س 

الوطني عملية بحث عن املهاجمني، بح�ضب احلكومة املحلية.
ويعد الهجوم ثاين عملية اإطالق نار وا�ضعة النطاق ت�ضهدها الوالية خالل 
اأقل من �ضهر. ويف اأيلول/�ضبتمر، قتل مهاجمون 10 اأ�ضخا�س يف �ضالة 

بلياردو يف بلدة تارميورو التابعة للوالية.
املنظمة  ال�ضهر، قتلت جمموعات مرتبطة باجلرمية  �ضابق هذا  ويف وقت 
20 �ضخ�ضا، بينهم رئي�س بلدية، يف مبنى البلدية يف �ضان ميغيل توتوالبان 
 2115 �ضهدت  املنطقة  ب��اأن  ال�ضلطات  وتفيد  القريبة.  والي��ة غرييرو  يف 

جرمية قتل بني كانون الثاين-يناير واآب-اغ�ضط�س.

ين�س على اإجراء انتخابات بحلول اأكتوبر 2023 

»�إعالن �جلز�ئر«.. م�صاحلة فل�صطينية �صكلية

�لقو�ت �لرو�صية تو��صل تقدمها يف باخموت

 وفاة فل�صطيني متاأثر� بر�صا�س �جلي�س �لإ�صر�ئيلي�لبابا : كوفيد وحرب �أوكر�نيا ك�صفا حمدودية �لأمم �ملتحدة 
•• رام اهلل-اأ ف ب

تويف فل�ضطيني متاأثرا باإ�ضابته بر�ضا�س اجلي�س االإ�ضرائيلي ال�ضبت يف ال�ضفة الغربية املحتلة على 
ما اأعلنت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية يف بيان.

واأعلنت الوزارة بعد منت�ضف ليل ال�ضبت “ا�ضت�ضهاد جماهد اأحمد داوود )30 عاما( متاأثرا بجروح 
جنوب  بني ح�ضان”  ق��راوة  ال�ضدر يف  بر�ضا�س االحتالل احلي يف  ال�ضبت  بها ظهر  اأ�ضيب  حرجة 

مدينة نابل�س.
واأ�ضيب فل�ضطينيان بالر�ضا�س خالل مواجهات مع اجلي�س االإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية و�ضفت 
“با�ضتخدام  اإنه رد  حالتهما باحلرجة وفق وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية، واجلي�س الذي قال يف بيان 
فيها  الغربية مبا  ال�ضفة  ت�ضهده  �ضديد  توتر  �ضياق  العنف هذه يف  اأعمال  وتاأتي  احلية«.  الذخرية 
النار  اإطالقه  اآخر بعد  اإ�ضرائيليون م�ضاء اجلمعة فل�ضطينيا  املحتلة. وَقتل جنود  ال�ضرقية  القد�س 

باجتاه م�ضتوطنة بيت اإيل �ضمال رام اهلل يف ال�ضفة الغربية املحتلة.

االأطراف احلايل م�ضارات اأكر مرونة وفعالية حلل 
النزاعات«.

التاأكيد  ال�ضروري  من  احل��رب،  اأوق��ات  “يف  واأ�ضاف 
وتعددية  التعددية  من  مزيد  اإىل  بحاجة  اأننا  على 
اأف�ضل” لكن االأمم املتحدة كما عملت منذ تاأ�ضي�ضها 

مل تعد “ت�ضتجيب للوقائع اجلديدة«.
عن  للتعبري  اأُن�ضئت  املتحدة  “االأمم  اأن  اإىل  وا���ض��ار 
رف�س الفظائع التي �ضهدتها الب�ضرية خالل حربني 
التهديد  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الع�ضرين.  ال��ق��رن  يف 
ال��ذي متثله ال ي��زال حياً، ف��اإن العامل اليوم مل يعد 
تكون  ان  ال��دول��ي��ة  الهيئات  على  ويتعني  هو”  كما 

“ثمرة الأو�ضع توافق ممكن«.

اإىل هذه  “احلاجة  ل��ك��ون  اأ���ض��ف��ه  ال��ب��اب��ا ع��ن  واع���رب 
االإ�ضالحات اأ�ضبحت اأكر و�ضوحاً بعد الوباء، حينها 
حمدوديته.  احل��ايل  االأط��راف  املتعدد  النظام  اأظهر 
ومن توزيع اللقاحات، كان لدينا مثال �ضارخ على اأن 

ثقل قانون االأقوى يرجح اأكر من الت�ضامن«.
ا�ضتعادة  اإىل  تهدف  تنظيمية  “اإ�ضالحات  اإىل  ودع��ا 
املنظمات الدولية ملهمتها االأ�ضا�ضية املتمثلة يف خدمة 

الب�ضرية«.
املتكامل”  “االأمن  ع��ن  امل���داف���ع  نف�ضه  اع��ت��ر  ك��م��ا 
وال�ضحة  )ال��غ��ذاء  احلقوق  جميع  �ضمان  يف  املتمثل 
واالقت�ضادية واالجتماعية( والتي مبوجبها يجب اأن 

تتخذ املوؤ�ض�ضات الدولية قراراتها.

•• الفاتيكان-اأ ف ب

التي  املتحدة  االأمم  اإ�ضالح  اإىل  البابا فرن�ضي�س  دعا 
كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  م��ع  حمدوديتها”  “اأظهرت 
ك��ت��اب ج��دي��د للحر  اأوك��ران��ي��ا، بح�ضب  واحل���رب يف 
االأعظم االأرجنتيني ن�ضرت �ضحيفة ال �ضتامبا االأحد 

مقتطفاً منه.
ال�ضالم  “عندما نتحدث عن  البابا فرن�ضي�س  اعتر 
واالأمن على امل�ضتوى العاملي، فاإن اأول منظمة تخطر 
على بالنا هي االأمم املتحدة، وبخا�ضة جمل�س االأمن 
اأوك��ران��ي��ا م��رة اأخرى  اأب���رزت احل���رب يف  التابع ل��ه��ا. 
املتعدد  ال��ت��ك��ت��ل  ي��ج��د  اأن  م���ن  ال��ت��اأك��د  اإىل  احل���اج���ة 

•• اجلزائر-وكاالت

�ضهدت  امل����ا�����ض����ي  اخل���م���ي�������س  ي�������وم 
قادة  توقيع  على  اجل��زائ��ر  العا�ضمة 
الفل�ضطينية،  والف�ضائل  االأح����زاب 
وحما�س  فتح  حركتي  مقدمتهم  ويف 
برعاية  جديد  م�ضاحلة  اتفاق  على 
عبداملجيد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  م��ن 

امل��ع��ل��ن، وتخفي  ب��ال��ت��ف��اوؤل  اأج����واء ت�ضي  ت��ب��ون، و���ض��ط 
م��ن امل��خ��اوف وامل��ح��اذي��ر م��ا تخفي، خ��وف��اً م��ن املا�ضي، 
اأخرى برعاية  اأي�ضاً على م�ضاحلات  الذي كان �ضاهداً 
واأطلق  ج����دوى.  دون  ل��ك��ن  خمتلفة،  ع��رب��ي��ة  دول  م��ن 
الفل�ضطينية  االأط���راف  بني  الت�ضاحلية  الوثيقة  على 
“اإعالن اجلزائر”   ،2007 املت�ضارعة واملنق�ضمة منذ 
اأعلن رئي�س منظمة التحرير  حيث  من ق�ضر االأمم” 
-ت�ضرين  نوفمر   15 يف  ع��رف��ات  يا�ضر  الفل�ضطينية 
الثاين 1988 “قيام الدولة الفل�ضطينية، ومبوجبها 
انتخابات  ب���اإج���راء  امل��ت�����ض��ارع��ة،  الف�ضائل  ت��ل��ك  ت��ل��ت��زم 
ت�ضريعية ورئا�ضية يف غ�ضون عام لو�ضع حد لالن�ضقاق 

الذي ميزق �ضفوفها. 

ثقة وتفاوؤل
وقال رئي�س وفد حركة فتح عزام االأحمد عقب توقيع 
االتفاق، “وقعنا على هذا االإعالن حتى نتخل�س من هذا 
ال�ضرطان اخلبيث الذي دخل اجل�ضم الفل�ضطيني وهو 
واأ�ضاف: “نحن ن�ضعر بالثقة والتفاوؤل اأن  االنق�ضام”. 
وتابع  هذا االإعالن �ضينفذ ولن يبقى حراً على ورق”. 
للتلفزيون اجلزائري: “الفل�ضطينيون منق�ضمون منذ 

اأكر من 15 عاماً، وهذا اأ�ضعف ق�ضّيتنا«.
ب�”يوم  فاأ�ضاد  هنية  اإ�ضماعيل  حما�س  حركة  زعيم  اأم��ا 
اأف��راح بداخل فل�ضطني واجل��زائ��ر وك��ل االأم��ة العربية 
زعيم  ع���ن  ح��م��ا���س  م��وق��ع  ون��ق��ل  احلرية”.  وحم��ب��ي 
“نحن مرتاحون حيال  اإ�ضماعيل هنية قوله:  احلركة 
اأج���واء من  بيننا خّيمت عليه  لقاء اجل��زائ��ر، واحل���وار 

االإيجابية«.

ن�س االإعالن
ين�س “اإعالن اجلزائر” على اإجراء انتخابات بحلول 
ال�ضلطة  ل��رئ��ا���ض��ة   2023 االأول  -ت�����ض��ري��ن  اأك��ت��وب��ر 
مبثابة  يعمل  الذي  الفل�ضطيني  الت�ضريعي  وللمجل�س 
برملان للفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية املحتلة وقطاع 

غزة والقد�س ال�ضرقية.
فتح  حركة  وزعيم  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  رئي�س  وك��ان 
حممود عبا�س الذي تغيب عن توقيع االتفاق، قد اأرجاأ 
2021 اإىل اأجل غري م�ضمى االق��راع الذي كان  عام 

 •• اأرتيميف�صك-اأ ف ب

القذائف  ت�ضاقط  بات  النهار،  خالل 
مواجهة  تثري  الليل  ويف  عاديا  اأم��را 
م���ب���ا����ض���رة ق���ل���ق ب���ع�������س اجل����ن����ود يف 

اأوكرانيا  يف  ال�ضرقية  اجلبهة  على  ال��واق��ع��ة  باخموت 
وتعد واح��دة من اآخ��ر امل��دن التي ما زال��ت تتقدم فيها 

القوات الرو�ضية بعد انكفائها يف اأماكن اأخرى.
يبلغ  �ضكانها  ع��دد  ك��ان  التي  ال�ضغرية  البلدة  وتعي�س 
التالل  جميع  وم���ن  احل���رب  ق��ب��ل  ن�ضمة  األ���ف  �ضبعني 
ال��ق��ذائ��ف مع  ان��ف��ج��ارات  ب��ه��ا، على وق��ع دوي  املحيطة 

تبادل ال�ضربات.
وبينما يراجع اجلي�س الرو�ضي يف كل مكان، اأ�ضبحت 
فولودميري  االأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س  ح�����ض��ب  ب���اخ���م���وت 
زيلين�ضكي، “اأ�ضعب” نقطة للقوات االأوكرانية التي ما 

زالت يف هذا القطاع يف موقع دفاعي.
الن�ضف  على  ي�ضيطرون  االأوكرانيون  اجلنود  زال  وما 
الغربي وال�ضمايل من املدينة على حد قول �ضحافيي 

وكالة فران�س بر�س ال�ضبت.
اأقيم خط فا�ضل باأقوا�س من حديد وكتل  يف الو�ضط، 
خر�ضانية. وهناك تقع “نقطة ال�ضفر” اأو خط اجلبهة 

االأوكرانية الذي ال يعره اأحد.
تقع  وعند مدخلها،  املدينة  بقية  اخل��ط ويف  ه��ذا  وراء 
“املنطقة الرمادية” التي ي�ضن منها املقاتلون الرو�س 

اأو داعموهم هجومهم.
دونيت�ضك،  منطقة  يف  االنف�ضالية  ال��ق��وات  وان��دف��ع��ت 
�ضرقا  املعركة،  هذه  يف  وامل�ضاركة  رو�ضيا  من  املدعومة 
مدينة  م��ن  اخللفية  قاعدتها  ق��رب  م�ضتغلة  وجنوبا، 

دونيت�ضك التي تقع على بعد مئة كيلومر.
واأع��ل��ن��ت ه���ذه ال���ق���وات اخل��م��ي�����س اأن���ه���ا ا���ض��ت��ول��ت على 

ال�ضاحيتني املجاورتني اأوبيتني واإيفانغراد.

اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات مب��واف��ق��ة االحتالل  اأن ي��ت��م ره���ن 
تغييب  اأو  غياب  عن  اأي�ضاً،  الكاتب  وت�ضاءل  عليها؟«. 
الفل�ضطينية،  االأر����س  وح��دة  على  ي��وؤك��د  ال��ذي  الن�س 
ل�ضلطة  وخ�ضوعها  عليها،  ال�ضيا�ضية  الوالية  ووح��دة 
عن  حما�س  حركة  تتخلى  اأن  ال�ضمانة  وع��ن   واح���دة، 
اإذا جاءت  �ضيطرتها على قطاع غزة، وفتح عن ال�ضفة 

نتائج االنتخابات مغايرة لرغبة اخل�ضمني. 
اأن  على  اأمثلة  �ضوى  لي�س  كله  ه��ذا  اإن  �ضويلم،  وق��ال 
اجتماع اجلزائر لي�س �ضوى حمطة جديدة من حمطات 
اجرار م�ضاألة اإنهاء االنق�ضام، بالبنود ال�ضابقة نف�ضها، 

والن�ضو�س املكّررة اإياها.

ملهاة
ح�ضن  الفل�ضطيني،  ال�ضابق  الوزير  اعتر  جهته،  من 
ع�ضفور، االتفاق الذي مت التوقيع عليه م�ضاء اخلمي�س 
االأوراق  م�ضل�ضل  م��ن  “جزء  اجل��زائ��ري��ة،  العا�ضمة  يف 
كملهاة من طراز   ،2005 ع��ام  منذ  توقيعها  التي مت 
خمتلف مت اإعادة ن�ضخها مبنتج وخمرج جديدين، مع 

تعديالت ن�ضية وفقاً للزمن واملكان«.

اإجراءه  ب��اأن  ذل��ك  م��رراً  15 عاماً،  االأول منذ  ليكون 
احتلتها  التي  ال�ضرقية  القد�س  يف  “م�ضموناً”  لي�س 
اإ���ض��رائ��ي��ل و���ض��م��ت��ه��ا. وق���د ان��ت��ق��دت ح��م��ا���س ال��ق��رار يف 

حينه.

عراقيل
يقول الكاتب الفل�ضطيني عبداملجيد �ضويلم معلقاً على 
الوثيقة  اإن  االأي��ام،  ب�ضحيفة  مقال  يف  اجلزائر  وثيقة 
اأكتوبر  بحلول  االنتخابات  اإج��راء  على  تاأكيدها  ورغ��م 
-ت�ضرين االأول 2023، اإال اأن ن�ضها بقي مبهماً وغري 
ملزم. وفيما يتعلق بتنفيذ االنتخابات يف القد�س بقي 

االأمر مبهماً اأي�ضاً.
ويت�ضاءل �ضويلم، قائاًل، ملاذا مل يتم االتفاق على اإجراء 
مبا  املحتلة،  الفل�ضطينية  االأرا���ض��ي  كل  يف  االنتخابات 
ال�ضبل  وبكل  اإ�ضرائيل،  عن موقف  رغماً  القد�س،  فيها 

والو�ضائل التي ت�ضمن اإجراءها؟
اأو ملاذا ال ُيقال يف ال�ضيغة، اإن “االحتالل اإذا منع اإجراء 
املجتمع  وممثلي  الف�ضائل  ف��اإن  املدينة  يف  االنتخابات 
دون  املتاحة  والو�ضيلة  ال�ضكل  �ضيعتمدون  الفل�ضطيني 

)50 عاما( امللقب “بولياك” وينتمي اإىل اللواء 93، 
بعد عودته من اجلبهة اإثر اإ�ضابته بجروح طفيفة ويف 
التحرك عندما  “تبداأ  املعادية  القوات  اأن  اإنهاك  حالة 
اأول  ير�ضلون   ،18،00 ال�ضاعة  ح��واىل  ال��ظ��الم،  يحل 

املجموعات اال�ضتطالعية«.
اأنهم  ل���ك���ن ه�������وؤالء اجل����ن����ود ال����ذي����ن ي���ق���ول مب�������رارة 
هم جمندون بدون خرة،  “ي�ضتخدمون ملرة واحدة” 

امل��خ��اوف م��ن ت�ضلل للقوات  ت��ع��ززت  منذ ذل��ك احل��ني، 
ذلك  يف  مب��ا  املدينة،  م��ن  ال�ضرقي  اجل��زء  يف  الرو�ضية 
الع�ضكرية، كما ورد  �ضبه  ملرتزقة من جمموعة فاغرن 

يف مذكرة لال�ضتخبارات الريطانية.
فران�س  وك��ال��ة  التقتهم  اأوك��ران��ي��ون  مقاتلون  وي��ق��ول 
بر�س اإن املعركة حتولت اإىل مواجهة مبا�ضرة مع هذه 
اأنطون  االأوك����راين  اجل��ن��دي  واأك���د  ال��ردي��ف��ة.  امليلي�ضيا 

يف  اأك���ت���وب���ر  “ورقة  اأن  ع��ل��ى  و����ض���دد 
وبعد جممل  ت�ضمنته  اجل��زائ��ر، مبا 
وال�ضدام  ف��ل�����ض��ط��ني،  يف  ال��ت��ط��ورات 
ال�ضراع  ط��ب��ي��ع��ة  ح����ول  اجل����وه����ري 
اعتبارها  ميكن  يكون،  اأن  يجب  وم��ا 
لغة  رداءة  الت�ضاحلية  االأوراق  اأك��ر 
�ضيا�ضية وم�ضمونا، وق�ضوراً حول ما 
يجب اأن يكون وفقاً ملا حدث، خا�ضة 

يف داخل فل�ضطني، وما حولها«.
�ضراب يف  ناجي �ضادق  الكاتب  اأخ��رى، يقول  من جهة 
ما  اأم�����س،  الفل�ضطيني  “خر”  مبوقع  حتليلي  مقال 
التفاوؤل  اإىل  ا�ضتجد يف عملية امل�ضاحلة لنذهب  الذي 
اأو الت�ضاوؤم؟ اجلديد يف عملية امل�ضاحلة اجلزائر، وهنا 
اجلزائر لي�س كمجرد مكان تلتقي فيه وفود الف�ضائل؟ 
اجلزائر هنا الدور واملكانة والعالقة التاريخية مع كل 
لفتح  اأبوابها  فتحت  اجلزائر  اأن  نن�ضى  فال  الف�ضائل، 
والقرارات  ال��ل��ق��اءات  ك��ان��ت  عا�ضمتها  وم���ن  وغ��ريه��ا 
الفل�ضطينية، ومن عا�ضمتها مت االإعالن عن قرار قيام 

الدولة الفل�ضطينية.
التفاوؤل  للت�ضاوؤم وعدم  ذاته هناك ما يدعو  الوقت  يف 
حتى لو مت االتفاق على بيان ختامي، فما زالت الفجوة 
من عدم الثقة تت�ضع، والتنازع على ال�ضرعية والتمثيل 
قائماً، وغياب اللقاءات الدورية على م�ضتوى القيادات 
الرئي�س  بني  عقد  الذى  الوحيد  القمة  لقاء  با�ضتثناء 
حممود عبا�س ورئي�س املكتب ال�ضيا�ضي حلركة حما�س 
وامل�ضافحة  اجل��زائ��ري  الرئي�س  بح�ضور  اجل��زائ��ر  يف 

التي اأخفت الكثري من عدم الثقة. 

غياب االإرادة 
طالل  الفل�ضطيني،  ال�ضيا�ضي  واملحلل  الكاتب  وي��رى 
عوكل، اأن املطلوب لتنفيذ اإعالن اجلزائر قرار �ضيا�ضي 
من ال�ضلطة الفل�ضطينية، ومن طريف االنق�ضام حركتي 

“فتح” و”حما�س«.
وتابع عوكل: “يف مرات �ضابقة عددية وقعت اتفاقيات 
وذهبنا نحو التطبيق وف�ضلت، ما ال�ضبب؟، بكل تاأكيد 

عدم وجود اإرادة �ضيا�ضية«.
بدوره، يرى اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة اخلليل 
ويعود  اأهمية،  له  لي�س  “االإعالن  اأن  ال�ضوبكي،  ب��الل 
يقوده  ال��ذي  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  ح��زب  اأن  اإىل  ذل��ك 
فتح-  ح��رك��ة  اإىل  اإ���ض��ارة  -يف  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س 
انعكا�س  له  لي�س  ع��ام  اتفاق  اأي  على  للتوقيع  م�ضتعد 
اأو  التحرير مثاًل،  كاإ�ضالح منظمة  الواقع  اأر���س  على 
التوقيع،  بعد  “ماذا  ال�ضوبكي:  وتابع  انتخابات«.  عقد 
متنع  فاإ�ضرائيل  ال  طبعاً  انتخابات؟،  عقد  ميكن  ه��ل 

عقدها يف القد�س وبالتايل لن جتري«.

وي�ضيف  “بولياك”.  ي���وؤك���د  ك��م��ا 
ر�ضا�ضنا”  حت��ت  ير�ضلونهم  “اأنهم 
تناور  بينما  “اإ�ضغالنا”  اأج����ل  م��ن 
االأكر  الرو�ضية  امل�ضلحة  املجموعات 

خرة يف مواقع اأبعد.
ويو�ضح بولياك اأنه “حتى )ال�ضاعة( اخلام�ضة �ضباحا، 

ت�ضجل �ضبعة اأو ثمانية هجمات )اإ�ضغال( كهذه«.
بعد اأربعة اأيام متوا�ضلة بال نوم، اأدرك “بولياك” الذي 
يعمل يف حياته العادية �ضائق �ضاحنة، بتوتر واإرهاق اأنه 

“اأ�ضبح يهلو�س«.
اأنها  معتقدة  النار  وحدته  فتحت  الليايل،  اإح��دى  ويف 
الروؤية  ب��ن��ظ��ارة  رو���ض��ي��ة  م�ضلحة  جم��م��وع��ة  ر����ض���دت 
الليلية. ويف ال�ضباح الباكر، اأدرك اجلنود اأنهم اأطلقوا 
احلني،  ذل��ك  ومنذ  خ�ضبية.  اأ�ضجار  ج��ذوع  على  ال��ن��ار 
فر�س على الوحدة التي بداأت العمل يف اخلندق ب13 

رجاًل وعادت ب11 بينهم خم�ضة جرحى، ا�ضراحة.
يف و�ضط املدينة الذي ما زال حتت ال�ضيطرة االأوكرانية 
وبعد �ضهرين من القتال، يحمل كل مبنى ما زال قائما، 
اآثار ال�ضرب من نوافذ ك�ضر زجاجها اإىل اأ�ضطح دمرها 

انفجار.
الق�ضف  ويتحدون  اأقبيتهم  يف  فيعي�ضون  املدنيون  اأما 
للتدفئة  اأو  ي�ضربونه  اأو  ياأكلونه  �ضيء  على  للح�ضول 
اأو �ضحن الهاتف مبولد جماعي اأوالتقاط اأنفا�ضهم يف 

الهواء النقي لب�ضع دقائق.
ويف باخموت مل يعد هناك ماء وال غاز وقطعت الكهرباء 
منذ ع�ضرة اأيام نهائيا. اأما �ضبكة الهاتف فهي �ضامدة 
باأعجوبة. وي�ضمح �ضوق بكمية قليلة من املواد الغذائية 

املعرو�ضة على األواح خ�ضبية، بالتمون.
وتقف �ضيدة يف الثمانني من العمر وهي مت�ضك اأنبوًبا 
ب��دت م�ضدومة.  وق��د  م��وق��ده��ا،  لتحريك احل��ط��ب يف 

وتقول باأ�ضف “مل يعد باإمكاننا حتى دفن النا�س!«.

ما�صك يرت�جع عن تهديده بوقف تزويد �أوكر�نيا بانرتنت ف�صائي
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأكد اإيلون ما�ضك اأم�س االأول ال�ضبت 
اأن �ضركته “�ضباي�س اأك�س” �ضتوا�ضل 
�ضتارلينك  خدمة  م�ضتحقات  دف��ع 
ل��ت��زوي��د اأوك��ران��ي��ا ب��االن��رن��ت عر 
االأق����م����ار اال���ض��ط��ن��اع��ي��ة، ب��ع��د يوم 
واحد من اإعالنه عدم قدرة �ضركته 
االأعباء  حتمل  يف  اال���ض��ت��م��رار  على 
اأجل غري  اإىل  املالية لهذه اخلدمة 

م�ضمى.
توفر  التي  “�ضتارلينك”  وخ��دم��ة 
الف�ضائي عر �ضبكة من  االنرنت 
ا�ضطناعي  قمر  اآالف  ث��الث��ة  نحو 
منخف�س،  م�������دار  يف  م���و����ض���وع���ة 

ب��ال��غ احل��ي��وي��ة ل�ضبكة  اأم������راً  ت��ع��د 
الوقت  االأوك���ران���ي���ة يف  االت�����ض��االت 
الغزو  ال���ب���الد  ف��ي��ه  ت���واج���ه  ال�����ذي 

الرو�ضي.
وك��ت��ب اأغ��ن��ى رج���ل يف ال��ع��امل على 
اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  “على  ت�����وي�����ر 
اأم���وااًل  تخ�ضر  ت���زال  ال  �ضتارلينك 
على  اأخ���رى  �ضركات  حت�ضل  بينما 
م���ل���ي���ارات ال���������دوالرات م���ن اأم�����وال 
�ضنوا�ضل  اأننا  اإال  ال�ضرائب،  دافعي 
بدون  االأوكرانية  احلكومة  متويل 

مقابل«.
�ضل�ضلة  يف  ل  ف�ضّ ق��د  ما�ضك  وك���ان 
اخلدمات  اجلمعة  التغريدات  م��ن 
تكلف  ال��ت��ي  للعملية  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة 

مليون   20 نحو  اك�س”  “�ضباي�س 
اأن  اإىل  م�������ض���رياً  ����ض���ه���ري���اً،  دوالر 
اإىل  متويلها  ت�ضتطيع  ال  ال�ضركة 

اأجل غري م�ضمى.
ون�����ض��رت ال�����ض��رك��ة ن��ح��و 25 األ���ف 
لالنرنت  اأر�ضية  ا�ضتقبال  حمطة 
الف�ضائي يف البالد كلفت حتى االآن 
بح�ضب ما�ضك ثمانني مليون دوالر، 
مليون  م��ئ��ة  اإىل  ال��ك��ل��ف��ة  و���ض��ت�����ض��ل 

بحلول نهاية العام اجلاري.
التغريدات  اح��دى  يف  ما�ضك  وق��ال 
االت�ضاالت  ن��ظ��ام  ه��و  “�ضتارلينك 
العمل  ي�����ض��ت��م��ر يف  ال����ذي  ال��وح��ي��د 
جميع  توقفت  بينما  اجلبهة  على 
اأن  م�ضيفاً  االأخرى”،  )االأنظمة( 

“رو�ضيا حتاول جاهدة الق�ضاء على 
�ضتارلينك. وقد اأعادت �ضباي�س اأك�س 
تخ�ضي�س موارد �ضخمة للحماية«. 
ويف غ�ضون ذلك، اأكد البنتاغون اأنه 
االأعمال  رج��ل  �ضركة  م��ع  يتوا�ضل 
�ضبكة  مت���وي���ل  ب�������ض���اأن  امل���ل���ي���اردي���ر 

االنرنت يف اأوكرانيا.
قد  اأن”  اأن  “�ضي  ���ض��ب��ك��ة  وك���ان���ت 
خطاباً  تلقى  البنتاغون  اأن  ك�ضفت 
من “�ضباي�س اك�س” ال�ضهر املا�ضي 
ال�ضركة على  ق��درة  ع��دم  اإىل  ي�ضري 
يف  االنرنت  خدمة  تكاليف  حتمل 
اأوكرانيا، وطلبها متوياًل ي�ضل اإىل 
ال�12  400 مليون دوالر لالأ�ضهر 

املقبلة.

و�ضاعدت “�ضتارلينك” يف ا�ضتمرار 
امل���ن���اط���ق  االإن�������رن�������ت يف  ت���غ���ط���ي���ة 
ال��رو���ض��ي يف  ال��ت��ي �ضربها اجل��ي�����س 
كان  -حزيران  يونيو  ويف  اأوكرانيا. 
التحتية  ال��ب��ن��ى  م���ن   15% ن��ح��و 
اأوكرانيا قد  املوجودة يف  لالنرنت 

دمر اأو ت�ضرر، ح�ضب ال�ضلطات.
ل���ك���ن م��ي��خ��اي��ل��و ب����ودول����ي����اك كبري 
م�������ض���اع���دي ال���رئ���ي�������س االأوك��������راين 
تغريدة  يف  �ضتارلينك  باأهمية  اأق��ر 
اأعجبكم  “�ضواء  ق���ائ���اًل  اجل��م��ع��ة، 
�ضاعدنا  ما�ضك  اإي��ل��ون  ال،  اأم  ذل��ك 
على البقاء يف اأكر حلظات احلرب 
نف�ضه  م���ا����ض���ك  ووج������د  خ�����ط�����ورة«. 
م���وؤخ���راً م��ت��ورط��اً يف خ���الف���ات مع 

القادة االأوكرانيني وبينهم الرئي�س 
فولودميري زيلين�ضكي، بعدما اأثارت 
غ�ضبهم  احل��رب  لوقف  مقرحاته 
بال�ضيادة  االع��������راف  ل��ت�����ض��م��ن��ه��ا 

الرو�ضية على �ضبه جزيرة القرم.
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ما بو�ضعي لكي ال اأعلق ولكي اأرى ما يح�ضل. لكن هذا موؤذ 
فعال«.

ت�ضاألوين-  ف�ضوف  ذل��ك،  عن  املزيد  قلت  اإذا  “لكن  واأ���ض��اف 
العام.  املدعي  التاأثري على  اأح��اول  اذا كنت  وع��ن وج��ه ح��ق- 

الو�ضع لي�س كذلك، مل اأحتدث معه ابدا«.
وكانت جلنة التحقيق الرملانية حول الهجوم على الكابيتول 
ن�ضرت  اثنني،  وجمهوريني  دميوقراطيني  �ضبعة  ت�ضم  التي 
وهم  الكونغر�س  م�����ض��وؤويل  يظهر  فيديو  مقطع  اخلمي�س 
اأن  املقرر  من  ك��ان  ما  يف  االقتحام.  اأث��ن��اء  امل�ضاعدة  يطلبون 
منت�ضف  ان��ت��خ��اب��ات  قبل  للجنة  ا�ضتماع  جل�ضة  اآخ���ر  ت��ك��ون 
املتحدة،  ال���والي���ات  يف  ال��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�ضرين  يف  ال��والي��ة 
ن�ضر اأع�ضاء الكونغر�س �ضورا للمرة االأوىل لرئي�ضة جمل�س 

•• بورتالند-اأ ف ب

و�ضف الرئي�س االأمريكي جو بايدن اأحدث ال�ضهادات واالأدلة 
يف  يحققون  الذين  الكونغر�س  اأع�ضاء  قدمها  التي  امل�ضورة 
تت�ضمن مقطع  والتي   2021 عام  الكابيتول  اقتحام مبنى 
امل�ضاعدة،  ال��ن��واب  جمل�س  يف  م�ضوؤولون  فيه  يطلب  فيديو 

بانها “موؤذية«.
وقال بايدن الذي حتدث خالل زيارة مفاجئة اىل حمل لبيع 
اأوريغون حيث جاء لدعم حملة احلاكمة  املثلجات يف والي��ة 
اأع�ضاء  قدمه  ال��ذي  امللف  اإن  كوتيك،  تينا  الدميوقراطية 
جلنة التحقيق “ال لب�س فيه«. وتابع بايدن امام ال�ضحفيني 
بكل  اأقوم  وانا  فعليا.  موؤذيان  والفيديو  ال�ضهادة  ان  “اأعتقد 

النواب نان�ضي بيلو�ضي واأ�ضخا�س اآخرين وهم يتواجدون يف 
مكان اآمن.

الرئي�س  با�ضتدعاء  اال�ضتماع  جل�ضة  اأي�ضا  اللجنة  واختتمت 
ال�ضابق دونالد ترامب لالإدالء ب�ضهادته حول دوره يف اقتحام 
دراماتيكية  خامتة  وكاأنه  القرار  ه��ذا  ب��دا  الكابيتول.  مبنى 
جلل�ضة ا�ضتماع كانت موؤثرة يف حد ذاتها حيث قدمت اللجنة 
اأدل����ة ج��دي��دة م��ف��اده��ا ان ت��رام��ب خ��ط��ط الإع����الن ف����وزه يف 

االنتخابات الرئا�ضية يف 2020، مهما كانت النتائج.
وقالت زوي لوفغرين ع�ضو اللجنة ا�ضتنادا اىل اأدلة جمعتها 
“خطة معدة م�ضبقا”  اإن الرئي�س ال�ضابق كان لديه  اللجنة 
ليلة  ف��از  ان��ه  يعلن  لكي  االنتخابات  م��ن  اأ�ضهر  قبل  و�ضعت 

االنتخابات بغ�س النظر عن نتيجة فرز االأ�ضوات.

بايدن يعترب �آخر �ل�صهاد�ت حول هجوم �لكابيتول »موؤذية« 

•• بكني-اأ ف ب

ال�������ض���ي���ن���ي �ضي  ال���رئ���ي�������س  اأ������ض�����اد 
جينبينغ  اأم�س االأحد ب�ضعود بكني 
االلتفاف  اإىل  ودع���ا  ع��امل��ي��ة  ك��ق��وة 
حول قيادته، لدى انطالق اأعمال 
االأحد  ال�ضيوعي  احل���زب  م��وؤمت��ر 
وال����ذي ي��ت��وق��ع ب����اأن ي�����ض��ادق على 
تاريخية  ل���والي���ة  ح��ك��م��ه  مت���دي���د 

ثالثة.
ويف خطاب يف م�ضتهل املوؤمتر اأمام 
2300 ممثل عن احلزب  ح��وايل 
ال�ضيوعي جتّمعوا يف قاعة ال�ضعب 
الكرى يف بكني من اأجل املنا�ضبة، 
���ض��ي وداف�����ع ع���ن جمموعة  اأ����ض���اد 
وا�ضعة من �ضيا�ضاته االأبرز مبا يف 
ذلك نهج “�ضفر اإ�ضابات كوفيد” 
اأطاحت  التي  الف�ضاد  وحملته �ضد 

بخ�ضومه داخل احلزب.
القوة  ه���ي  “الوحدة  ���ض��ي  وق�����ال 
بعدما  الوحدة”،  والن�ضر يتطلب 
ت�ضفيق  و�ضط  املن�ضة  على  �ضعد 
ح����ار م���ن احل��ا���ض��ري��ن ال���ذي���ن مت 
على  للت�ضويت  بعناية  اختيارهم 
ل��ل�����ض��ن��وات اخلم�س  ق��ي��ادة احل����زب 
املقبلة خالل املوؤمتر الذي ي�ضتمر 

مدة اأ�ضبوع.
باتت  ال������ذي  ال���رئ���ي�������س  واأ������ض�����اف 
ال�����ض��ني يف ع��ه��ده امل��ت��وا���ض��ل منذ 
اأن  ق��وة دول��ي��ة ك��رى  10 �ضنوات 
وجاذبيتها  ال��دويل  ال�ضني  “نفوذ 
العامل  ت�����ض��ك��ي��ل  ع���ل���ى  وق����درت����ه����ا 

ازدادت ب�ضكل كبري«.
الذي  العمل”  “تقرير  وخ����الل 
ب�ضاأن  دق��ي��ق��ة   100 م���دة  ق��ّدم��ت��ه 
ال�����ض��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ض��ي��ة، رّكز 
�ضي اأي�ضا على اأكر ق�ضايا االأمن 
وال�ضيادة ح�ضا�ضية بالن�ضبة لل�ضني 
اإذ اأ�ضار يف م�ضتهل خطابه اإىل هونغ 

رئي�س �ل�صني: لن نتخلى �أبد� عن 
حق ��صتخد�م �لقوة ب�صاأن تايو�ن 

•• بكني-تايبه-رويرتز

قال الرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينغ  اأم�س االأحد يف افتتاح املوؤمتر الع�ضرين 
ال�ضعب ال�ضيني  اإىل  اإن حل ق�ضية تايوان يعود  ال�ضيوعي احلاكم  للحزب 
واإن بالده لن تتخلى اأبدا عن حق ا�ضتخدام القوة ولكنها �ضتكافح من اأجل 

التو�ضل حلل �ضلمي.
املتمتعة باحلكم  اإن اجلزيرة  اليوم االأحد  الرئا�ضي يف تايوان  املكتب  وقال 
والدميقراطية.  احل��ري��ة  ع��ن  تتنازل  اأو  �ضيادتها  ع��ن  تتخلى  ل��ن  ال��ذات��ي 

وتعتر ال�ضني تايوان جزءا من اأرا�ضيها.
وت�ضاعد التوتر ب�ضكل كبري يف اأغ�ضط�س اآب بعد اأن اأجرت ال�ضني مناورات 
االأمريكي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�ضة  قيام  عقب  ت��اي��وان  م��ن  بالقرب  حربية 
ولكن  الع�ضكرية  االأن�ضطة  ه��ذه  وا�ضتمرت  تايبه.  بزيارة  بيلو�ضي  نان�ضي 

بوترية اأبطاأ.
وتلتزم  تايوان  �ضعب  وتفيد”  وتهتم  “حترم  دائما  ال�ضني  اإن  �ضي  وق��ال 

بتعزيز العالقات االقت�ضادية والثقافية عر م�ضيق تايوان.
يقرره  واأم��ر  ال�ضيني  ال�ضعب  اأم��ر يخ�س  تايوان  “حل ق�ضية  اأن  واأ�ضاف 

ال�ضعب ال�ضيني«.
وتابع قائال “ن�ضر على الكفاح من اأجل اإعادة التوحيد ال�ضلمي باأكر قدر 
من االإخال�س واأف�ضل اجلهود ولكننا لن نعد اأبدا بالتخلي عن ا�ضتخدام 

القوة ونحتفظ بهذا اخليار التخاذ جميع االإجراءات الالزمة«.
وقال �ضي اإن هذا اخليار ي�ضتهدف م�ضاألة “التدخل” الذي تقوم به قوى 
خارجية و”عدد �ضغري جدا” من اأن�ضار ا�ضتقالل تايوان ولي�س الغالبية 

العظمى من ال�ضعب التايواين.
وتابع الرئي�س ال�ضيني قائال “عجلة التاريخ تتحرك لالأمام �ضوب اإعادة 
اأن  يجب  الكاملة  الوطن  توحيد  واإع���ادة  �ضبابها،  وجتديد  البالد  توحيد 

تتحقق” وتال هذا الت�ضريح ت�ضفيق مطول.
اإن جمهورية ال�ضني،  وقال مكتب الرئا�ضة يف تايبه ردا على الت�ضريحات 

وهو اال�ضم الر�ضمي لتايوان، دولة م�ضتقلة وذات �ضيادة.
ال�ضيادة  ت��راج��ع ع��ن  ت��اي��وان حم���دد: ال  “موقف  ب��ي��ان  املكتب يف  واأ���ض��اف 
الوطنية ال تنازل عن الدميقراطية واحلرية واللقاء يف �ضاحة املعركة لي�س 

مطروحا باملرة على جانبي م�ضيق تايوان«.
واأ�ضاف “هذا هو ما اأجمع عليه �ضعب تايوان” م�ضريا اإىل اأن فريقا من 
االأم���ن ال��ق��وم��ي يتابع ع��ن كثب ال��ت��ط��ورات يف م��وؤمت��ر احل���زب احل��اك��م يف 

ال�ضني.
الوطني  العيد  مبنا�ضبة  كلمتها  يف  وين  اإينج  ت�ضاي  تايوان  رئي�ضة  وقالت 
يوم االثنني اإن احلرب بني تايوان وال�ضني “لي�ضت خيارا على االإطالق” 
وكررت ا�ضتعدادها الإجراء حمادثات مع بكني رغم اأنها تعهدت اأي�ضا بتعزيز 

دفاعات اجلزيرة.
وترف�س ال�ضني التحدث مع ت�ضاي التي تعترها انف�ضالية.

واحدة  “دولة  �ضعاره  الذاتي  للحكم  منوذجا  تايوان  على  بكني  وعر�ضت 
لكن  ك���وجن.  ه���وجن  م��ع  ت�ضتخدمه  ال���ذي  ال��ن��م��وذج  ذات  وه���و  ونظامان” 
وتظهر  املقرح  ه��ذا  رف�ضت  تايوان  يف  الرئي�ضية  ال�ضيا�ضية  االأح���زاب  كل 
تاأييد �ضعبي تقريبا. وتقول تايوان  باأي  اأنه ال يحظى  ا�ضتطالعات الراأي 

اإن �ضعبها وحده له احلق يف تقرير م�ضريه. 

ك����م����ا ����ض���ي���خ���ت���ار امل�����������ض�����ارك�����ون يف 
املنّظمة بعناية والتي  االجتماعات 
ب�����ض��ك��ل مغلق  ت��ن��ع��ق��د مب��ع��ظ��م��ه��ا 
للحزب  امل��رك��زي��ة  اللجنة  اأع�����ض��اء 
200 �ضخ�س تقريبا،  املكّونة من 
والتي تختار بدورها اأع�ضاء املكتب 
الدائمة  وجلنته  ال�25  ال�ضيا�ضي 
ال��ت��ي ت��ع��د اأع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ق��ي��ادي��ة يف 

البالد.
كثيف  ب�ضكل  ال�����ض��رط��ة  وان��ت�����ض��رت 
يف حم���ي���ط ب���ك���ني ����ض���ب���اح االأح�����د 

ا�ضتعدادا للموؤمتر.
وخ�ضع امل�ضاركون ل�ضل�ضلة عمليات 
حيث  ال��ق��اع��ة  دخ���ول  قبل  تفتي�س 
فوق  ال�ضيوعي  احل��زب  �ضعار  ُعّلق 

امل�ضرح حيث يجل�س كبار القادة.
وُك��ت��ب على الف��ت��ات ح��م��راء ُعّلقت 
يف القاعة “عا�س احلزب ال�ضيوعي 

املجيد والعظيم وال�ضائب«.
املوؤمتر،  اأع���م���ال  ان��ط��الق  وق��ب��ي��ل 
ال�ضينية  ال��رق��اب��ة  هيئات  ح��ذف��ت 
االإ�ضارات  ج��م��ي��ع  االإن���رن���ت  ع��ل��ى 
تظاهرة  ع��ن  حت��ّدث��ت  تقارير  اإىل 
بكني  نوعها خرجت يف  م��ن  ن���ادرة 
خ��الل��ه��ا الف���ت���ات منددة  ورف���ع���ت 
البالد يف مكافحة  ب�ضي و�ضيا�ضات 

كوفيد.
واأظهرت ت�ضجيالت م�ضورة و�ضور 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  ع��ل��ى  ان��ت�����ض��رت 
متظاهرا  اخل��م��ي�����س  االج��ت��م��اع��ي 
الفتتني  ج�ضر  ج��ان��ب  ع��ل��ى  ي��ع��ّل��ق 
�ضيا�ضات  تنتقد  �ضعارات  حتمالن 

احلزب ال�ضيوعي.

كونغ، حيث مت �ضحق االحتجاجات 
املوؤيدة للدميوقراطية، وتايوان.

ورّح����ب ب��ان��ت��ق��ال ه��ون��غ ك��ون��غ من 
بينما  احلكم”،  اإىل  “الفو�ضى 
ت��ع��ّه��د ب���اأن ب��ك��ني “لن ت��ل��ت��زم قط 
القوة”  ا���ض��ت��خ��دام  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 
ب��ت��اي��وان، يف  ع��ن��دم��ا يتعلق االأم����ر 
حار  بت�ضفيق  قوبلت  ت�ضريحات 

من احل�ضور.
املتوا�ضلة  اجلهود  اأن  �ضي  واعتر 
واملتمثلة  ك��وف��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ض��اء 
ب��ف��ر���س ق��ي��ود م�����ض��ددة ع��ل��ى حياة 
ال�����ض��ك��ان ت��ع��د اإجن����ازا م��ه��م��ا، علما 
�ضربة  �ضددت  ال�ضيا�ضات  هذه  باأن 
النهج  ه���ذا  اإن  وق���ال  ل��الق��ت�����ض��اد. 
احلماية  درج�������ات  “اأعلى  وّف������ر 

ل�ضالمة و�ضحة النا�س«.
اع���ت���ره جناح  م���ا  اإىل  ل��ف��ت  ك��م��ا 

حملته ملكافحة الف�ضاد التي �ضجن 
االآالف على اثرها ويرى مراقبون 
باأنها ا�ضتخدمت ل�ضحق املعار�ضة.

حملة  اأن  ع���ل���ى  ����ض���دد  ����ض���ي  ل���ك���ن 
ال���ف�������ض���اد ق�������ض���ت على  م���ك���اف���ح���ة 
�ضمن  كامنة”  ج��دي��ة  “خماطر 
احل���������زب ال���������ض����ي����وع����ي واجل���ي�������س 

والدولة.
الف�ضاد حققت  “مكافحة  اإن  وقال 
تعزيزها  ومت  ���ض��اح��ق��ا  ان���ت�������ض���ارا 

ب�ضورة �ضاملة«.
ويف اخل��ط��اب ال���ذي رّك���ز مبعظمه 
�ضي  ق��ال  الداخلية،  الق�ضايا  على 
“�ضت�ضارك ب�ضكل فاعل  اإن ال�ضني 
يتعلق  م��ا  يف  العاملية  احلكومة  يف 

بتغري املناخ«.
و�ضدد يف الوقت ذاته على اأن بالده 
الباردة”  احل��رب  “عقلية  تعار�س 

ال���دول���ي���ة، من  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  يف 
العالقات  ذك��ر  على  ي��اأت��ي  اأن  دون 
وا�ضنطن. ومل يتطرق �ضي يف  مع 

خطابه اإىل حرب اأوكرانيا.
ومل يت�ضمن اخلطاب اأي اإعالنات 
ب�ضاأن �ضيا�ضته وكّر�س اجلزء االأكر 
منه ملراجعة الو�ضع احل��ايل، وهو 
ي�ضعى  �ضي  ب��اأن  راأى حمللون  اأم��ر 
على  ال���رك���ي���ز  اإىل  خ���الل���ه  م����ن 

اال�ضتقرار.
وهو  ت�������ض���ان،  اإل.  ال���ف���ري���د  وق�����ال 
ا���ض��ت��اذ يف ك��ن��دا ك��ت��ب ���ض��رية �ضي، 
ظل  يف  ا���ض��ط��راب��ات  ف���رة  “اإنها 
اأزمة كوفيد والتباطوؤ االقت�ضادي 
خ�ضو�ضا  املتوتر  ال��دويل  والو�ضع 

مع الواليات املتحدة«.
واأ�ضاف باأن “احلذر اأكر ح�ضافة 

من التغيريات الكبرية«.

ح�ضب  االأم����ور  جميع  ���ض��ارت  واإذا 
ف�ضتتم  �����ض����ي،  ل�������ض���ال���ح  اخل����ط����ة 
 69 امل�ضادقة على الرئي�س البالغ 
عاما كاأمني عام للحزب بعد انتهاء 
االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ت�����ض��ت��م��ر مدة 
كاأقوى  موقعه  ير�ّضخ  م��ا  اأ���ض��ب��وع، 
حاكم لل�ضني منذ ماو ت�ضي تونغ.

ويرّجح باأن يتم الك�ضف عن اختيار 
اأب����رز �ضخ�ضيات  ���ض��ي وغ���ريه م��ن 
االأول- ت�����ض��ري��ن   23 يف  احل�����زب 
ي���وم م��ن اختتام  ب��ع��د  اأي  اأك��ت��وب��ر، 

اأعمال املوؤمتر.
ويف حال مت اختياره زعيما للحزب 
خل��م�����س ���ض��ن��وات اأخ������رى، ك��م��ا هو 
انتخاب  �ضك  ب��ال  ف�ضيتم  متوقع، 
����ض���ي رئ���ي�������ض���ا خ������الل االج���ت���م���اع 
ال�ضيني  ال�ضعب  ملجل�س  ال�ضنوي 

املقرر يف اآذار-مار�س.

يف م�ستهل موؤمتر احلزب ال�سيوعي 

�صي ي�صيد ب�صعود �ل�صني ويطالب باللتفاف حول قيادته

•• روما-اأ ف ب

“فراتيللي  ح���زب  زع��ي��م��ة  ن���ددت 
ايطاليا(  )اأخ����������وة  ديتاليا” 
جورجيا  امل����ت����ط����رف  ال���ي���م���ي���ن���ي 
ال���ن���ازي���ة  ب�”النقمة  م���ي���ل���وين 
الذكرى  يف  االأح�����د،  الفا�ضية” 
���ض��ك��ان احلي  79 الع���ت���ق���ال  ال����� 

اليهودي يف روما.
وم����ّر 84 ع��اًم��ا ع��ل��ى ���ض��ّن نظام 
مو�ضوليني  بينيتو  ال��دي��ك��ت��ات��ور 
املناه�ضة  ال���ق���وان���ني  ال���ف���ا����ض���ي 

لليهود.
وك��ت��ب��ت م��ي��ل��وين ال��ت��ي ي��رج��ح ان 
اإيطاليا  يف  ل��ل��وزراء  رئي�ضة  ُتعنيَّ 
االأول/ ت�������ض���ري���ن   16 “يوم 

لروما  بالن�ضبة   1943 اأكتوبر 
والإيطاليا هو يوم ماأ�ضوي، مظلم 
ال�ضباح  ذل�����ك  يف  مي���ح���ى.  وال 
ال�ضاعة  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة  دق���ائ���ق  ب��ع��د 

النازية  ال��ن��ق��م��ة  اأّدت   ،05،00
الكريه  ال��رح��ي��ل  اإىل  ال��ف��ا���ض��ي��ة 
وغري االإن�ضاين لليهود من �ضكان 
روم������ا: ن�����ض��اء ورج������ال واأط���ف���ال 

�ُضلخوا عن احلياة، من البيوت«.
مئات  االأملانية  ال�ضرطة  واعتقلت 

االأ�ضخا�س يف احلي اليهودي.
واأُط���ل���ق ب��ع�����س م��ن االأج���ان���ب اأو 

الزيجات  اأب���ن���اء 
امل����خ����ت����ل����ط����ة يف 
وق�����������ت الح���������ق، 
ول�����ك�����ن اأُر�������ض������ل 
رج����اًل   1022
وطفاًل  وام�����راأة 
مع�ضكرات  اإىل 

االعتقال.
منهم  ي��ع��د  ومل 
�ضوى 15 رجاًل 

وامراأة واحدة.
امل�����ج�����م�����وع،  يف 

ي���ه���ودي  اآالف  ث���م���ان���ي���ة  ق�������ض���ى 
اإيطايل يف مع�ضكرات االعتقال.

ه����ذه  اأن  م����ي����ل����وين  واع������ت������رت 
اأن تكون مبثابة  “الفظائع يجب 
املاآ�ضي  ت��ت��ك��رر  ال  ح��ت��ى  حت���ذي���ر 
م��رة اأخ���رى. اإن��ه��ا ذك��رى جلميع 
على  للعمل  وذك��رى  االإيطاليني، 
والكراهية.  الالمباالة  مكافحة 
ملوا�ضلة  وذك��رى 
معاداة  مكافحة 
بكل  ال�������ض���ام���ي���ة 

اأ�ضكالها«.
بدوره اأكد رئي�س 
ال�ضيوخ  جمل�س 
االإي���������������ط���������������ايل 
اجلديد اإينا�ضيو 
ال����ذي  رو�����ض����ا  ال 
انتخب اخلمي�س 
ب�����������ع�����������د ف�����������وز 
اليمني  حت��ال��ف 

االنتخابات  يف  املتطرف  واليمني 
الت�ضريعية يف 25 اأيلول �ضبتمر، 
اأنها “اإحدى اأحلك ال�ضفحات يف 

تاريخنا«.
امل��ث��ري للجدل  رو����ض���ا  واأع�����رب ال 
“فراتيللي  ح���زب  اأ���ض�����س  وال����ذي 
ميلوين  ج���ان���ب  اإىل  ديتاليا” 
والهاوي جمع التذكارات الفا�ضية 
للجالية  ال�������ض���ادق  دع��م��ه  “عن 

اليهودية اليوم ودائًما«.
وت��راأ���ض��ت اإح����دى ال��ن��اج��ي��ات من 
�ضيغري  ل��ي��ل��ي��ان��ا  ال��ه��ول��وك��و���ض��ت 
االأوىل  اجل��ل�����ض��ة  ع����ام����اً(   92(
ملجل�س ال�ضيوخ اجلديد اخلمي�س 
على  و����ض���ددت  ع��م��ي��دة.  ب�ضفتها 
لوجودها  الرمزية”  “القيمة 
االأول/اأكتوبر  ت�ضرين  �ضهر  “يف 
املئوية  الذكرى  احلايل مبنا�ضبة 
�ضكلت  ال��ت��ي  روم���ا  اىل  للم�ضرية 

بداية الديكتاتورية الفا�ضية«.

••  �صاو باولو-اأ ف ب

الرازيل،  يف  الرئا�ضية  لالنتخابات  الثانية  ال��دورة  من  اأ�ضبوعني  قبل 
ت�ضريحات  بعد  بول�ضونارو  جايري  الرئي�س  الي�ضارية  املعار�ضة  انتقدت 

قا�ضرات  فنزويليات  فتيات  ت�ضكنه  اإىل منزل  عن دخوله 
ملح اإىل اأنهن موم�ضات.

ال�ضحف  نقلتها  ف��ن��زوي��ال  يف  ال��و���ض��ع  ع��ن  مقابلة  ويف 
تعود  حادثة  املتطرف  اليميني  الرئي�س  روى  املحلية، 
2021 خ��الل زي���ارة حل��ي فقري يف  اأب��ري��ل  اإىل ني�ضان 

برازيليا.
منذ  الرئا�ضة  من�ضب  ي�ضغل  ال���ذي  بول�ضونارو  وق���ال 
�ضارع  زاوي�����ة  يف  ال���ن���اري���ة  دراج���ت���ي  “اأوقفت   2019
وخلعت خوذتي وبداأت اأنظر اإىل الفتيات، ثالث اأو اأربع، 
15 عاما ويرتدين  اأو   14 العمر  جميالت يبلغن من 

زيا موحدا، يف يوم �ضبت يف اأحد االأحياء«.
هل  و���ض��األ��ت  ع��دت  ب��ال��راح��ة،  �ضعور  “انتابني  وا���ض��اف 
مو�ضحا  دخلت”،  ثم   ، منزلك؟  اإىل  الدخول  ميكنني 
اأنه يف املنزل، “كان هناك 15 اأو ع�ضرون فتاة جميعهن 

يقمن  عاًما  و15   14 بني  اأعمارهن  ت��راوح  فنزويليات 
باال�ضتعداد ليوم ال�ضبت، ملاذا؟ لك�ضب لقمة العي�س«.

وت�ضاءل بول�ضونارو “هل هذا ما تريده البنتك؟«.
يف  انتخابه،  الإع���ادة  وامل��ر���ض��ح  والي��ت��ه  املنتهية  ال��دول��ة  رئي�س  ويتناف�س 

بول�صونارو يو�جه �لنتقاد�ت بعد ت�صريحات عن �لفنزويليات 
االأول/اأكتوبر  ت�ضرين   30 الرئا�ضية يف  االنتخابات  الثانية من  الدورة 
مع الرئي�س االأ�ضبق ومر�ضح الي�ضار لوي�س اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا. وقد 
لقيته  ال��ذي  امل�ضري  �ضتواجه  ال��رازي��ل  اأن  ع��دة  م��رات  بول�ضونارو  اأك��د 

فنزويال اإذا فاز مناف�ضه.
التي  االنتقادات  �ضيل من  اإىل  بول�ضونارو  ت�ضريحات  اأدت 
التوا�ضل  م��واق��ع  على  ال�ضبت  م�ضاء  ب��ح��دة  عليها  رد 
االجتماعي، موؤكدا اأنه دخل اإىل هذا املنزل مع “ع�ضرة 

اأ�ضخا�س اآخرين” واأمام كامريات �ضبكة “�ضي اإن اإن«.
وقال اإن “حزب العمال )الي�ضاري حزب لوال( يتجاوز كل 
موؤكدا “حاربت با�ضتمرار االعتداء اجلن�ضي  احلدود”، 
الفنزويلي  النظام  با�ضتمرار  وعار�ضت  االأط��ف��ال  على 
اإىل  فنزويال  م��ن  اأت��ت  التي  العائالت  معاناة  وواك��ب��ت 

معرا عن “غ�ضبه” من االنتقادات. الرازيل”، 
يف وق���ت ���ض��اب��ق، و���ض��ف رئ��ي�����س ح���زب ال��ع��م��ال غلي�ضي 
هوفمان يف تغريدة على توير بول�ضونارو باأنه “فا�ضد” 
و”جمرم”، بينما اأعرب ع�ضو جمل�س ال�ضيوخ راندولف 

رودريغيز من�ضق حملة لوال، عن “ا�ضمئزازه«.
وك�����ض��ف ا���ض��ت��ط��الع ل���ل���راأي ن�����ض��رت ن��ت��ائ��ج��ه االأح����د اأن 
الرئي�س الي�ضاري االأ�ضبق �ضيفوز يف الدورة الثانية من 
من  باملئة  ب53  االأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�ضرين   30 يف  الرئا�ضية  االنتخابات 
املنتهية  املتطرف  اليميني  الدولة  لرئي�س  باملئة   47 مقابل  االأ���ض��وات 

واليته.

ميلوين تنّدد ب�النقمة �لنازية-�لفا�صية يف روما  

�صكان حي مي�صور يف بكني.. وحتدي �لعي�س يف ظل �حللم �ل�صيني  •• بكني-اأ ف ب

الذي دافع عنه الرئي�س �ضي جينبينغ بالكامل؛  “احللم ال�ضيني”  يعي�س وو دي 
اأًبا لطفل ثاٍن، ولديه �ضقة يف بكني و�ضيارة ووظيفة  فهو متزوج وقريًبا �ضي�ضري 
مقاطعة  من  االنتقال  �ضعوبات  من  الرغم  على  التكنولوجيا.  جمال  يف  جمزية 
حي  اإىل  ال�ضرق  يف  �ضاندونغ  م��ن  االنتقال  م��ن  وو  متكن  ال�ضني،  يف  اأخ���رى  اإىل 
البالغ  ال�ضاب  الو�ضطى. قال  الطبقة  اأحياء  اأحد  الذي يعد  العا�ضمة  �ضانغدي يف 
ف�ضعوده االجتماعي  من العمر 33 عاما مبت�ضما “االأمور ت�ضري على ما يرام”. 
يرجم مفهوًما عزيًزا على �ضي جينبينغ ك�ضف عنه عندما توىل ال�ضلطة قبل 10 
متقدمة  دول��ة  ال�ضني  يجعل  اأن  ُيفر�س  ال��ذي  ال�ضيني”  “احللم  اإن��ه  �ضنوات؛ 
ال�ضيوعي.  احلزب  بف�ضل  ذلك  وكل   .2050 عام  بحلول  ومزدهرة  وقوية  تقنًيا 
لقد اأمكن انت�ضال ماليني ال�ضينيني من براثن الفقر بف�ضل التنمية االقت�ضادية 
مدعومة بالتقنيات اجلديدة وامل�ضانع التي تزود بقية العامل باملنتجات والطاقة 
1،4 مليار �ضخ�س. يعني هذا  يناهز عددهم  الذين  البالد  �ضكان  الفائ�ضة لدى 
جديًدا  حتدًيا  ا  اأي�ضً ميثل  لكنه  واالزده���ار  الفر�س  من  مزيًدا  لل�ضكان  بالن�ضبة 
يف  األقاه  خطاب  يف  جينبينغ  �ضي  ق��ال  ال�ضلطة.  يف  البقاء  على  احلري�س  للحزب 
نهاية عام 2012، بعد فرة وجيزة من انتخابه على راأ�س احلزب ال�ضيوعي “لكل 
�ضخ�س ُمثله العليا وتطلعاته واأحالمه. حتقيق نه�ضة االأمة ال�ضينية هو اأعظم 
حلم �ضيني«. ولكن بينما ي�ضتعد لتويل فرة رئا�ضية ثالثة على نحو غري م�ضبوق، 

يتكون لدى بع�س ال�ضينيني االنطباع باأن هذا احللم بداأ يت�ضدع.

- اإرهاق -
من  ب��دًءا  ال��روة؛  مظاهر  وراء  القلق  بع�س  ا�ضت�ضفاف  مُيكن  �ضانغدي،  يف  حتى 
املرتفعة  والتعليم  ال�ضكن  وتكاليف  االإ�ضافية  العمل  �ضاعات  عن  الناجم  االإره��اق 

اآنا  قالت  ال�ضاب.  اجليل  ل��دى  خ�ضو�ضا  ب��ال��زواج،  املرتبط  االجتماعي  وال�ضغط 
توقعات  النا�س  “لدى  �ضانغدي  يف  وتعي�س  ع��اًم��ا   29 العمر  م��ن  البالغة  ت�ضني 
خمتلفة عن ذي قبل«. على مدى ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية، حتول احلي من �ضاحية 
وارتفعت  املتقدمة  ال�ضينية  التكنولوجيا  ل�ضركات  موقع  اإىل  اأهمية  ذات  غ��ري 
الق�ضر  اأنقا�س  بالقرب من  �ضانغدي  يقع حي  �ضركات كبرية.  ت�ضغلها  اأب��راج  فيه 
 1860 عام  يف  والريطانيون  الفرن�ضيون  اجلنود  دمره  الذي  القدمي  ال�ضيفي 
ال�ضني  تعر�ضت  عندما   )1949-1839( الذل”  “قرن  ُي�ضمى  ملا  رم��ًزا  و�ضار 
لغزوات ومعاهدات فر�ضها الغرب واليابان. يعمل الكثري من �ضكان �ضانغدي لدى 
)مقاطع  وكوا�ضو  البحث(  )حم��رك  بايدو  مثل  ال�ضينيني  التكنولوجيا  عمالقة 
فيديو ق�ضرية( وديدي وهي منت�ضرة يف كل مكان يف البالد وتتفوق يف احلجم على 

الكثري من مناف�ضاتها يف الغرب.

- ذكاء ا�سطناعي -
ا قطنًيا  يرتدي �ضيلدون زانغ البالغ من العمر 31 عاًما نظارات ع�ضرية وقمي�ضً
داكن اللون و�ضروال اجلري، وهو الزي النموذجي لهذا اجليل ال�ضاب من موظفي 

قطاع التكنولوجيا ومن اخلريجني اجلدد.
اليوم  يعمل  وه��و  الع�ضرينات  يف  ك��ان  عندما  التخرج  بعد  �ضركته  �ضيلدون  اأ�ض�س 
مع  يتعامل  ح��ي��ث  ك��ب��رية،  اإن��رن��ت  ���ض��رك��ة  ل���دى  امل�ضتخدم”  جت��رب��ة  “مهند�س 
جمعاء”،  للب�ضرية  مفيدة  “�ضتكون  م�ضاريع  يف  اال�ضطناعي  والذكاء  الروبوتات 

على حد قوله.

الذكاء اال�ضطناعي واحلو�ضبة الكمومية واأجهزة اال�ضت�ضعار والرقائق االإلكرونية، 
االأخرية،  ال�ضني خالل اخلطة اخلم�ضية  لتنمية  كلها م�ضطلحات تعد �ضرورية 

ومتثل جزًءا من املبادالت اليومية لل�ضركات يف �ضانغدي.
هيمنتها  م��ن  بالقلق  ل�ضعورها  التكنولوجيا  عمالقة  جماح  ال�ضلطات  كبح  لكن 
بابا  علي  مثل  امل��زده��رة  ال�ضركات  حتى  القلق.  يثري  امل�ضتهلكني،  على  امل��ت��زاي��دة 
يف  تراجًعا  �ضهدت  الفيديو(  واألعاب  )االإنرنت  وتن�ضنت  االإلكرونية(  )التجارة 

مبيعاتها واأعلنت عن خطط لت�ضريح العاملني.
منا االقت�ضاد ال�ضيني بن�ضبة %0،4 فقط على اأ�ضا�س �ضنوي يف الربع الثاين من 

2022، وهو اأ�ضواأ اأداء منذ بداية الوباء.

- عاملون يف املجال الرقمي -
“العاملني  ت�ضمية  اأنف�ضهم  بال�ضغوط. وهم يطلقون على  بالفعل  البع�س  ي�ضعر 
27 عاًما واملتخ�ض�ضة يف  كما تقول يل مينغ�ضني البالغة من العمر  الرقميني” 

االإ�ضراتيجيات يف من�ضة الأفالم الفيديو.
يف  ال��ري��ف  م��ن  املهاجرين  العمال  و�ضع  م��ا  ح��د  اإىل  ي�ضبه  “و�ضعنا  اإن  يل  قالت 
اأنه لن ي�ضمح لها  اأن راتبها جيد غري  اأن على الرغم من  واأ�ضافت  الت�ضعينات”. 
على االأرج��ح ب�ضراء �ضقة يف �ضانغدي حيث ي�ضل �ضعر املر املربع اإىل 100 األف 
“تركنا م�ضقط راأ�ضنا للعمل يف بكني.  األف يورو(. واأ�ضافت   14 يوان )اأكر من 
لكن ال ميكننا اأن نقول حًقا اإننا اأ�ضبحنا من �ضكان بكني. املرجمون لدينا مثل 
من  املا�ضي.  يف  الراغي  �ضنعوا  اأو  اخلياطة  اآالت  على  عملوا  الذين  االأ�ضخا�س 

ال�ضهل ا�ضتبدالهم بعاملني اآخرين«.
القيام  ال�ضباب على  ال�ضني ثقافة م�ضادة ت�ضجع  االأخ��رية يف  ال�ضنوات  ظهرت يف 

باأقل قدر ممكن ورف�س ال�ضغوط االجتماعية املتعلقة بالعمل.
وجراء االإجراءات ال�ضارمة ملكافحة كوفيد على االقت�ضاد، �ضار من ال�ضعب العثور 
على وظيفة على اأي حال واالحتفاظ بها. ووفًقا لالأرقام الر�ضمية، اقرب معدل 
البطالة يف �ضفوف من تراوح اأعمارهم بني 16 و24 عاًما من %20 يف متوز/

يوليو، وهو اأعلى م�ضتوى منذ عام 2018.

- »البحث عن احلرية« -
ا اأخرى. يف مقهى يف �ضانغدي قالت فينغ  ا فر�ضً لكن العي�س يف املدينة يوفر اأي�ضً
من�ضة  يف  وظيفتها  للتو  تركت  الأنها  فرحة  اإنها  عاًما   30 العمر  من  تبلغ  التي 

للفيديو لت�ضري مدربة لليوغا.
االأفكار  اأو  املال  “ما يهمني هو احلرية. لن مينعني  وقالت لوكالة فران�س بر�س 

امل�ضبقة من فعل ما اأريد«.
يف حديقة احلي، ميرح اأطفال بني متاثيل حجرية متجد �ضيا�ضة احلد من املواليد 

التي فر�ضت منذ نهاية ال�ضبعينات الإبطاء النمو ال�ضكاين.
املا�ضي مع ت�ضجيع ال�ضني االآن االأزواج على  ال�ضيا�ضة �ضارت �ضيًئا من  لكن هذه 
اإجناب حتى ثالثة اأطفال لوقف انخفا�س عدد ال�ضكان. قد يكون هذا هو التحدي 
اأن ت�ضتمر يف دفع  اإذ كيف ميكن للدولة  “احللم ال�ضيني”.  االأك��ر الذي يواجه 
تكاليف الرعاية ال�ضحية واملعا�ضات التقاعدية ملن هم فوق ال�ضتني والذين يقدر 

اأن ي�ضل عددهم اإىل 400 مليون بحلول عام 2040؟
اإذا ا�ضتمر االجتاه احلايل، �ضت�ضل ال�ضني اإىل ذروتها ال�ضكانية يف نهاية العقد قبل 
وفًقا لالأكادميية ال�ضينية للعلوم االجتماعية التي  حدوث انخفا�س “م�ضتدام”، 

تعر عن القلق من “عواقب اقت�ضادية واجتماعية �ضلبية للغاية«.
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م�ضرية الد�ضتوري احلرعبري مو�ضي حلظة االعالن عن ا�ضراب اجلوع
منع  اأن  ل��الأن��ب��اء  افريقيا  تون�س 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى م�����ض��ت��وى نهج 
غ��ان��ا م��ن ال��ت��ق��ّدم يف اجت���اه �ضارع 
بالعا�ضمة  ب���ورق���ي���ب���ة  احل���ب���ي���ب 
للنيابة  ا���ض��ت�����ض��ارة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  مت 
تعليماتها  اأ�ضدت  التي  العمومية 

باإلزامهم بامل�ضار املرّخ�س فيه.
ا�ضت�ضارة  “بعد  ق��ائ��ال  واأّك������د     
واإعالمها  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
مبحاولة املتظاهرين املتواجدين 
التقّدم  غ��ان��ا،  نهج  م�ضتوى  على 
بورقيبة،  احل��ب��ي��ب  ����ض���ارع  ن��ح��و 
ال�ضماح  ب��ع��دم  تعليماتها  اأ���ض��دت 
بامل�ضار  واالل����ت����زام  ب���امل���رور  ل��ه��م 
على  و���ض��ّدد  فيه”.  لهم  املرخ�س 
يف  املتظاهرين  تاأمني  مّت  قد  اأن��ه 

ظروف عادية. 
اأن�ضار  م��ن  اآالف  ان  اىل  ي�ضار     
املعار�ضة  من  متناف�ضتني  قوتني 
وما  احل��ر  الد�ضتوري  التون�ضية، 
واحدة  اخل��ال���س،  جبهة  ي�ضمى 
من اأكر االحتجاجات حتى االآن 
 15 ال�ضبت  �ضعيد،  الرئي�س  �ضد 
بتحركاته  فيها  ن���ددوا   ، اأك��ت��وب��ر 
ال�ضيا�ضية يف ظل  �ضلطته  لتعزيز 
ب�ضبب  ال�ضعبي  الغ�ضب  ت�ضاعد 

نق�س الوقود والغذاء.

اعترته  مم��ا  م��و���ض��ي  نبهت  ك��م��ا 
�ضعيد  قي�س  ال��دول��ة  رئي�س  �ضعي 
قمعية  ق�����وان�����ني  ا�������ض������دار  اىل 
امر  اىل  ال�ضارع  ع�ضكرة  وحتويل 
واق��ع من خ��الل ال��رمل��ان القادم، 

ح�ضب قولها دائما.
الد�ضتوري  احلزب  رئي�ضة  وكانت 

احلر قد اأعلنت، يف فيديو ن�ضرته 
دخولها  ف��ي�����ض��ب��وك،  م��وق��ع  ع��ل��ى 
م���ف���ت���وح من  اإ�������ض������راب ج������وع  يف 
والدولة  التون�ضي  ال�ضعب  اأج���ل 

التون�ضية .
   وانتقدت رئي�ضة احلزب متكني 
بزعامة  الوطني  جبهة اخلال�س 

ال�ضعب  ن����واب  ال�����ض��ع��ب وجم��ل�����س 
املرتزقة  من  ولي�س  ال�ضعب،  من 
على  دكتاتوريتك،  بّي�ضوا  الذين 

حد تعبريها.
ال�ضماح  م��و���ض��ي  وا���ض��ت��ن��ك��رت     
املعار�ضة  اخلال�س  جبهة  مل�ضرية 
احلبيب  ������ض�����ارع  يف  ب���ال���ت���ج���م���ع 
حلزبها  ال�ضماح  وع���دم  بورقيبة 
بذلك مطالبة بفتح الطريق اأمام 
اأمام  يحتج  ح��ت��ى  ح��زب��ه��ا  حت���رك 

وزارة الداخلية.
   وقالت انه مور�س ت�ضييق على 
نا�ضطني يف حزبها من حمافظات 
اأخ�����������رى اع�����ت�����زم�����وا االل����ت����ح����اق 

بامل�ضرية.
   وح���ّم���ل���ت ع��ب��ري م��و���ض��ي وزي���ر 
���ض��رف الدين  ت��وف��ي��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
امل�ضوؤولية  �ضعيد  قي�س  والرئي�س 
اأن�ضار احل��زب من حقهم  يف منع 
يف التظاهر متهمة رئي�س الدولة 
االمنية  امل���وؤ����ض�������ض���ة  ب���ت���وظ���ي���ف 
حل�ضابه اخلا�س وم�ضددة على ان 
�ضحة  توؤكد  ت�ضجيالت  بحوزتها 

ذلك، وفق قولها.
اأو�ضح رئي�س مكتب  املقابل،     يف 
االإع���الم ب���وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، فاكر 
لوكالة  ت�����ض��ري��ح  يف  زغ����اي����ة،  ب���و 

اإ�ضابة قرابة 15 �ضخ�ضا باأ�ضرار 
بدنية متفاوتة، ا�ضتوجبت نقل 7 

منهم اإىل موؤ�ض�ضات ا�ضت�ضفائية 
   وج�����د ا����ض���ت���ب���اك وت����داف����ع بني 
املتظاهرين واالأمنيني، ا�ضتعملت 
املكلفة  االأم����������ن  وح����������دات  ف����ي����ه 
مب���راق���ب���ة امل���ظ���اه���رة ال���ق���وة ملنع 
امل�ضرية من التقدم من نهج غانا 
مما  اخلام�س،  حممد  �ضارع  نحو 
ت�ضبب يف حالة من الهلع وعديد 
�ضفوف  يف  خ��ا���ض��ة  االإغ�����م�����اءات 
الن�ضاء، وا�ضتوجب تدخل احلماية 
على  اال�ضعافات  لتقدمي  املدنية 
اأ�ضخا�س   7 ق��راب��ة  ون��ق��ل  امل��ك��ان 
وامل�ضحات  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  اإىل 
اخلا�ضة، بينما بلغ العدد اجلملي 
�ضخ�ضا،   15 ق��راب��ة  للم�ضابني 
ف��ري��ق تنظيم  م�����ض��در يف  ح�����ض��ب 
املظاهرة.    كما “حا�ضرت عنا�ضر 
اأمنية بالزي املدين رئي�ضة احلزب 

تنظيم  م�����ن  ال���ن���ه�������ض���ة  ح����رك����ة 
�ضارع  ق��ل��ب  يف  احتجاجية  وق��ف��ة 
احلبيب بورقيبة واإلقاء خطابات 
حزبها من تنفيذ  “منع”  مقابل 

م�ضريته.
اأن ه��ذا االإ�ضراب      كما عّلقت   
التون�ضي  ال�����ض��ع��ب  اأج�����ل  م���ن   “
والدولة التون�ضية ومن اأجل منع 
وق��وع ال��ب��الد ب��ني اأي���دي اخلليفة 
برملان االخوان  تون�س من  واإنقاذ 
والدواع�س والتكفرييني وجماعة 

قطر واإيران«.
    وكان اأن�ضار احلزب الد�ضتوري 
احل����ر، ق��د ت��ظ��اه��روا ال�����ض��ب��ت، يف 
رافعني  العا�ضمة  و�ضط  م�ضرية 
الرئي�س  حلكم  مناه�ضة  �ضعارات 
بغالء  وم����ن����ددة  ����ض���ع���ّي���د،  ق��ي�����س 
امل��ع��ي�����ض��ة، وت�����ض��ادم��وا م���ع قوات 
االأم��ن مما ت�ضبب، وفق ما ذكرت 
افريقيا لالأنباء، يف  تون�س  وكالة 

القدوم  م��ن  وال��ت��ي منعت  ج���اءت 
���ض��ي�����ض��ق��ط وهو  ���ض��ع��ي��د  ق��ي�����س  اأن 
اليوم  رئ��ي�����ض��ن��ا... حت����رك  ل��ي�����س 
جتريبي  ب��ث  وه��و  بحر  يف  نقطة 
وم��ا ينتظرك يف ق��ادم االأي���ام من 

حتركات �ضيكون اأكر«.
الن�ضال  اأن  م��و���ض��ي  واأ���ض��اف��ت     
�ضعيد،  قي�س  حكم  �ضد  م�ضتمر 
االأمنية  الوحدات  منع  م�ضتنكرة 
حترك حزبها اأمام وزارة التجارة 

من التقدم نحو وزارة الداخلية.
   ودعت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
املغادرة وذلك  اأن�ضارها اىل  احلر 
حمايتهم  يف  ل��واج��ب��ه��ا  ا�ضتجابة 

وفق قولها.
باخلطاب  م��و���ض��ي  وت���وج���ه���ت     
ل���ل���رئ���ي�������س ال���ت���ون�������ض���ي ق���ائ���ل���ة: 
وبرملانك  ب��اط��ل��ة  ‘انتخاباتك 
ب��اط��ل، د���ض��ت��ورك ب��اط��ل، وعملك 
برملان  و�ضاأكّون  �ضرعي،  غري  كله 

ع���ب���ري م����و�����ض����ي، م�����ض��ي��ق��ة على 
نحو  امل�ضرية  موقع  م��ن  حتركها 
الداخلية لطلب لقاء وزير  وزارة 
“العنف  من  والت�ضكي  الداخلية 
اأن�ضار  االم�����ن  ب���ه  واج�����ه  ال�����ذي 
احلزب«.    واتهمت رئي�ضة احلزب 
اأمام  ك��ل��م��ة  ال��د���ض��ت��وري احل���ر يف 
اأن�ضارها وزارة الداخلية، بتعطيل 
يف  للحزب  االحتجاجية  امل�ضرية 
اأن�ضاره  ومنع  اجلمهورية  �ضاحة 
مناطق،  ع����دة  يف  ال��ت��ظ��اه��ر  م���ن 
حم���م���ل���ة رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة 

م�ضوؤولية ما ح�ضل.
   وقالت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
احلر عبري مو�ضي خالل التجمع 
�ضعيد  ق��ي�����س  ان  االح���ت���ج���اج���ي 
احل����ك����م، ح�ضب  م����ن  ���ض��ي�����ض��ق��ط 

تعبريها. 
با�ضمي  “اأعلن  قائلة:  وتابعت     
التي  احل�ضود  عن  نيابة  اخلا�س 

بعد تظاهرات للمعار�سة التون�سية:

عبري مو�صي تعلن دخولها يف �إ�صر�ب جوع مفتوح...!
•• الفجر -تون�س:

عبري  احل��ر  ال��د���س��ت��وري  احل���زب  رئي�سة  ان��ت��ق��دت 
“ع�سكرة  اعتربته  ما  االأح��د  اأم�س  �سباح  مو�سي 
بعد ان مت تطويق املكان الذي تنفذ فيه  ال�سارع”, 
وزارة  مقر  من  مقربة  )على  املفتوح  اجلوع  اإ�سراب 
بالعا�سمة(  بورقيبة  احلبيب  ب�سارع  الداخلية 
بعنا�سر االأمن وال�سيارات واحلواجز االأمنية ومنع 
اليها,  الو�سول  من  معها  واملت�سامني  احلزب  اأن�سار 
“الوحدات االأمنية  اأن  وفق قولها. واأ�سافت مو�سي 
وحرمانهم  لقمعهم  ولي�س  املواطنني  حلماية  جعلت 
م�سددة على انها مل تكن لتدخل يف  من حقوقهم”, 
ا�سراب جوع مفتوح لو مل ي�سل اخلطر اىل درجة ال 

تطاق, على حد تعبريها.

»خمطط �لفو�صى«.. ماذ� ور�ء �لتيار �لثالث يف تنظيم �لإخو�ن؟
•• عوا�صم-وكاالت

اأن ما ي�ضمي  ك�ضفت م�ضادر م�ضرية مطلعة ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”، 
مبجموعة “تيار التغيري” داخل جماعة االإخوان االإرهابية والتي تعتزم 
عقد موؤمتر لها، �ضتعلن عن عودة احلراك امليداين يف م�ضر من خالل 
تكثيف التظاهرات بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وذلك ردا على رف�س 

ال�ضلطات امل�ضرية طلبات امل�ضاحلة مع التنظيم.
ع�ضرات  من  تتكون  التي  املجموعة  يتزعم  امل�ضرية،  امل�ضادر  وبح�ضب 
االأفراد يف اخلارج والداخل، قيادي اإخواين يدعى حممود اجلمال، وهو 
اأحد القيادات القطبية املت�ضددة داخل التنظيم، اأحد اخلاليا يف تنظيم 
حممد كمال امل�ضلح، الذي نظم عمليات اإرهابية وا�ضعة يف م�ضر يف اأعقاب 

عام 2014. وتقول امل�ضادر اإن املجموعة التي تلقت تدريبات ومتويالت 
مكثفة خالل الفرة املا�ضية �ضتعمل من خالل ا�ضراتيجية تعتمد على 
امل�ضري،  ال�ضارع  يف  للتظاهرات  التدريجية  بالعودة  تتمثل  حم��اور،   3
يف  الثقة  و�ضرب  الدولة  لت�ضويه  مكثفة  دعائية  حمالت  مع  بالتزامن 
جهود  تعطيل  بهدف  املوؤ�ض�ضات  ت�ضتهدف  التي  والعمليات  موؤ�ض�ضاتها، 

الدولة يف اال�ضتثمار وال�ضياحة واإحداث اأزمات اقت�ضادية واجتماعية.

االإخوان الكماليون
امل�ضلح  التنظيم  اإىل قائد  ن�ضبة  الكماليون،  االإخ��وان  وت�ضتخدم جماعة 
حممد كمال الذي قتل اإثر تبادل اإطالق النار مع ال�ضرطة امل�ضرية يف 
الفو�ضى  اأجندة  لتنفيذ  ال�ضرورة  عند  تظهر  م�ضلحة  ك��ذراع   ،2016

ن��ي��وز عربية”  “�ضكاي  مل��وق��ع  ال��ت��ي حت��دث��ت  امل�����ض��ادر  وت�ضري  وال��ع��ن��ف. 
الكماليون  اإع��ادة  اإىل  االإره��اب��ي تدعو  التنظيم  ب��ارزة يف  اأن قيادات  اإىل 
العنف  باأجندة  جم��ددا  التلويح  حم��اول��ة  ه��و  االأول  ل�ضببني،  للم�ضهد 
بني  املحتدم  ال�ضراع  اإنهاء  هو  والثاين  ال�ضيا�ضي،  النظم  على  لل�ضغط 
االإخوان بت�ضدير تيار ثالث اإىل واجهة االأحداث، �ضيعلن عن جمموعة 
اأن  من ال�ضيا�ضيات اجلديدة خالل موؤمتر، يف ر�ضالة خادعة ت�ضري اإىل 
ال�ضراع قد ح�ضم ل�ضاحلهم، وم�ضادر التمويل وكذلك مراكز ال�ضلطة 

اأ�ضبحت حتت اأيديهم.
اأحمد  واالإره����اب  ال�ضيا�ضي  ب��االإ���ض��الم  املخت�س  امل�ضري  الباحث  واأك���د 
الهدف  اأن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  �ضلطان 
من املوؤمتر هو االإعالن من جانب االإخوان عن اإحياء جبهة الكماليون 

اإثارة ال�ضارع امل�ضري من خالل  بعد كمون ا�ضتمر لعدة �ضنوات، بهدف 
مناه�ضة  تظاهرات  يف  للخروج  وغريهم  وال�ضباب  الطلبة  جمموعات 
متويالت  الثالث”  “التيار  تلقت جبهة  �ضلطان فقد  للدولة. وبح�ضب 
عودة  بهدف  لالإخوان  ال��دويل  للتنظيم  داعمة  دول  عدة  من  ميليارية 
اأن  مرجحا  مكثفة،  ت��دري��ب��ات  عنا�ضرها  تلقى  كما  م�ضر،  يف  ن�ضاطها 
يحدث توافق بينها وبني جبهة اإبراهيم منري خالل الفرة املقبلة لكنها 

ترف�س مبايعته حتى الوقت الراهن.
بالعنف  ي��وؤم��ن  اجل��م��ال،  حم��م��ود  بقيادة  التنظيم  اأن  �ضلطان  ويعتقد 
عن  عرت  وقد  امل�ضرية  الدولة  مع  امل�ضاحلة  وترف�س  امل�ضلح  والعمل 
ذلك مرارا من خالل بياناتها، كما عقدت خالل الفرة املا�ضية حتالفات 

مع قيادات �ضلفية مت�ضددة لتنفيذ خطط م�ضركة.

»ميد�ن«.. ذر�ع �إخو�ين جديد لتفريخ �لإرهابيني وتنفيذ �لعنف

�ملهاجرون �لفنزويليون يائ�صون بعد �إغالق �حلدود �لأمريكية 

تقرير يك�صف �صبب �نهيار مبنى �للويبدة يف �لأردن
•• عمان-وكاالت

امل�ضتكى  ع���ن  ال����ّدف����اع  وك����الء  ن��اق�����س 
انهيار  ق�����ض��ي��ة  يف  ال���ث���الث���ة  ع��ل��ي��ه��م 
ب����االأردن،  ال��ل��وي��ب��دة  منطقة  يف  مبنى 
م��وا تقرير  اأح���د اخل����راء ال��ذي��ن ق��دَّ
ان،  عمَّ ج���زاء  ��ل��ح  ���ضُ ملحكمة  اخل����رة، 
د فيه اأ�ضباب انهيار املبنى  والذي يحدِّ
من خرته. وعقدت املحكمة جل�ضتها 
االأحد،  الق�ضية،  يف  الثَّامنة  العلنية 
لطيفة،  اأب���و  ���ض��رف  القا�ضي  برئا�ضة 
وب���ني امل��ه��ن��د���س اخل��ب��ري اأن����ه مت اأخذ 
امل��ب��ن��ى وفح�ضها  اأج����زاء م��ن ج����دران 

قبل الو�ضول اإىل التقرير النهائي.
وب���ني اأّن�����ه ال ي��ج��زم ب��ح��ق��ي��ق��ة م���ا اإذا 
اأعمال احلفر التي قام بها فني  كانت 
ت�ضبَّبت  ق��د  م��ن��ف��رد  ب�ضكل  ال��ك��ه��رب��اء 
ب�����ض��ك��ل ك���ام���ل، لكنَّه  امل��ب��ن��ى  ب��ان��ه��ي��ار 
الذي  الت�ضوية  ج��دار  متييز  ا�ضتطاع 
انهيار  �ضبب  اأنَّ  مو�ضحا  اأوال،  ان��ه��ار 
املبنى وت�ضويته يف االأر�س كان ب�ضبب 
ولي�س  اليوم  ذلك  يف  يانة  ال�ضِّ اأعمال 

ب�ضبب االأعمال املراكمة م�ضبقا، واأنَّ 
ال��ت�����ض��ق��ق��ات ال��ت��ي ك��ان��ت يف امل��ب��ن��ى قد 

تكون ب�ضبب االأعمال املراكمة.
ا�ضتغرقت  اخل��رة  تقرير  اأن  واأو���ض��ح 
كتابته مدة �ضتة اأيَّام، وهي مدة كافية 
ل��ل��خ��روج ب��ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر، م�����ض��ريا اإىل 
بالفريق كان متخ�ض�ضا  اأنَّ كل ع�ضو 
اجتماعات  عقد  ومت  حم��ددة،  بفنيات 
واالتفاق على �ضيغة التَّقرير النِّهائي 
�ضمن  للمحكمة  تقدميه  متَّ  وال���ذي 

ملف الق�ضية.
اإنَّه مبجرد  وقال اخلبري، يف �ضهادته، 
اإزال��ة عمود الو�ضط يف الت�ضوية انهار 
املبنى كامال، وهذا بناء على الدرا�ضات 
والعلم واخلرة، ومعاينة املبنى ب�ضكل 
املهند�ضني  ق��ام فريق من  وق��د  كامل، 

بعمل حماكاة علمية النهيار املبنى.
باال�ضتماع  ب���داأت  ق��د  املحكمة  وك��ان��ت 
من  والتي  العامة،  النيابة  بينات  اإىل 
من  بينة،   31 اإىل  ت�ضل  اأن  امل��ت��وق��ع 
تقرير  موا  قدَّ خ��راء   5 �ضهادة  بينها 
املبنى  ان��ه��ي��ار  اأ���ض��ب��اب  لتحديد  خ��رة 

امل��ك��ون م��ن ث��الث��ة ط��واب��ق، ويت�ضمن 
اأطباء  اإىل  اإ�ضافة  �ضكنية،  �ضقق  �ضت 

حايا وامل�ضابني. �ضرعيني، وذوي ال�ضّ
منطقة  يف  ����ض���ك���ن���ي  م���ب���ن���ى  وان�����ه�����ار 
13 م���ن �ضهر  ي���وم  ال��ل��وي��ب��دة ع�����ض��ر 
مبنى  على  و�ضقط  امل��ا���ض��ي،  �ضبتمر 
بجواره، وجنم عن احلادثة وفاة 14 
اأطفال ون�ضاء، واأ�ضيب  �ضخ�ضا بينهم 
ع��دد منهم على  زال  م��ا  اأ���ض��خ��ا���س   9

اأ�ضّرة ال�ضفاء.
ال���ع���ام���ة ثالثة  ���ي���اب���ة  ال���نِّ واأوق�����ف�����ت 
رت  وقرَّ الق�ضية،  ذم��ة  على  اأ�ضخا�س 
حتى  لهم  التوقيف  مت��دي��د  املحكمة 
�ضبيلهم  اأخ��ل��ت  ��ه��ا  اأنَّ اإال  ك��ام��ل،  �ضهر 
ة  مدَّ انق�ضاء  بعد  املا�ضية  اجلل�ضة  يف 
توقيفهم قانونيا، حيث مينع القانون 
ملدة  اجلنح  يف  عليهم  امل�ضتكى  توقيف 

تزيد عن �ضهر كامل.
اأ�ضبوعيا  جل�ضتني  امل��ح��ك��م��ة  وت��ع��ق��د 
دت يومي  ��ظ��ر يف ال��ق�����ض��ي��ة، وح�����دَّ ل��ل��نَّ
ل��ع��ق��ده��ا، بح�ضور  االأح����د وال��ث��الث��اء 

االأطراف املعنية بذلك.

•• عوا�صم-وكاالت

قالت م�ضادر متطابقة ل�”�ضكاي نيوز عربية” اإن ما تعرف بجمعية 
ر�ضا  الهارب  االإخ��واين  القيادي  تاأ�ضي�ضها  اأعلن عن  التي  “ميدان” 
اإرهابية،  عمليات  لتنفيذ  للتنظيم  اجل��دي��دة  ال���ذراع  متثل  فهمي، 

ت�ضتهدف م�ضر ودوال عربية اأخرى خالل الفرة املقبلة.
بالتن�ضيق  املا�ضية  ال��ف��رة  خ��الل  اجلمعية  عملت  امل�����ض��ادر،  وح�ضب 
بني قيادات اجلبهة ال�ضلفية الهاربني يف اخل��ارج على جتميع �ضباب 
التنظيم لتبني ا�ضراتيجية جديدة، ت�ضتهدف العمل على خمططات 
العنف والفو�ضى وتنفيذ عمليات اإرهابية للعودة اإىلامل�ضهد ال�ضيا�ضي 
يف م�ضر، وكذلك تنفيذ �ضل�ضلة من التظاهرات بغر�س اإثارة الفو�ضى. 
اأن اجلمعية تعد مبثابة مفرخة جديدة لالإرهاب،  امل�ضادر  اأو�ضحت 
من  امل�ضلح،  والتغيري  ال��ث��وري  العمل  ادع���اءات  حت��ت  ال�ضباب  جتمع 
خالل طرح م�ضروع فكري �ضيا�ضي يخلق م�ضارا ثوريا يجمع ال�ضباب 
من خمتلف الدول العربية. وح�ضب امل�ضادر املطلعة على هذا امللف، 
تلقى ال�ضباب دورات فكرية وتدريبات ع�ضكرية يف اإحدى الدول خالل 
�ضد  العدائي  االإخ���واين  املخطط  الإط��الق  متهيًدا  املا�ضية،  االأ�ضهر 
دول املنطقة العربية، كما تلقت متويالت �ضخمة من اأجهزة معادية 

للدول العربية تدعم التنظيم الدويل لتنفيذ هذا املخطط.

العودة للعمل امل�سلح
كان القيادي االإخواين ر�ضا فهمي، وهو اأحد قيادات التنظيم امل�ضلح 
تاأ�ضي�س  املا�ضي  يناير  يف  اأعلن  قد  التنظيم،  داخ��ل  العنف  وق��ي��ادات 
اجل��م��ع��ي��ة يف ي��ول��ي��و امل��ا���ض��ي خ���الل م���وؤمت���ر ع��ق��د ب���اإح���دى ال����دول، 

عقد  التغيري..  “�ضباب  ع��ن��وان:  حتت  امل�ضلح،  ن�ضاطها  عن  وحت��دث 
من الن�ضال وخطوة للم�ضتقبل«. قال فهمي اآنذاك اإن “املوؤمتر ياأتي 
يف مرحلة خطرية جدا، حيث ظنت الثورات امل�ضادة يف بع�س الدول 
مهددا  اأدواته”،  كل  فقد  الثوري  التيار  واأن  م�ضيطرة  اأ�ضبحت  اأنها 
بالعودة اإىل العمل امل�ضلح. املوؤمتر الذي ح�ضره قيادات حركة ح�ضم 
االإرهاب  اإرهابية يف م�ضر وعدة دول عربية، و�ضمن قوائم  امل�ضنفة 
االأمريكية، حتدث �ضراحة عن عودة العمل امل�ضلح يف م�ضر من اأجل 
العودة للم�ضهد ال�ضيا�ضي. ويف كلمته قال حممد منت�ضر، القيادي يف 
ح�ضم واملطلوب لدى القاهرة، اإنه “اأ�ضبح م�ضتعدا حللحلة وخلخلة 
وحتريك الو�ضع القائم يف الدول العربية، وعلى راأ�ضها م�ضر، واأن كل 

على حد و�ضفه. الثورات لها فر�س اأخرى لالنبعاث”، 
ويف ال�ضياق، تقول امل�ضادر اإن اجلمعية االإخوانية اجلديدة والتي ميكن 
ا�ضراتيجيتها  عن  لالإعالن  ت�ضتعد  امل�ضلحة”،  ب�”اخللية  و�ضفها 
املقبل،  اأكتوبر  �ضيعقد يف ١٥  اأنه  املفر�س  للعمل خالل موؤمتر من 
بح�ضور عدد من قيادات تنظيم االإخوان وقيادات اجلبهة ال�ضلفية. 
اأمني م�ضري  قال م�ضدر  االأم��ر،  على  تعليقا  ت�ضريح مقت�ضب  ويف 
“كل املخططات العدائية التي تقوم بها  اإن  ل�”�ضكاي نيوز عربية”، 
جماعة االإخوان االإرهابية يف الداخل واخلارج حتت الر�ضد واملتابعة، 

و�ضيتم الت�ضدي لها واإحباطها على اأعلى م�ضتوى«.
كانت ال�ضلطات امل�ضرية األقت القب�س على القيادي يف االإخوان ح�ضام 
�ضالم، اأحد عنا�ضر حركة ح�ضم، يف يناير املا�ضي، وقالت التحقيقات 
اإنه مت اإلقاء القب�س عليه يف مطار االأق�ضر خالل حماولة �ضفره اإىل 
تركيا للقاء جمموعة من العنا�ضر االإخوانية تخطط الإحياء العمل 

امل�ضلح يف الداخل.

ا�سرتاتيجية 
الإحداث ا�سطرابات

 3 على  تعتمد  ا�ضراتيجية  خ��الل  م��ن  �ضتعمل  االإخ��وان��ي��ة  اخللية 
امل�ضري،  ال�ضارع  يف  للتظاهرات  التدريجية  بالعودة  تتمثل  حم��اور، 
بالتزامن مع حمالت دعائية مكثفة لت�ضويه الدولة و�ضرب الثقة يف 
موؤ�ض�ضاتها، والعمليات التي ت�ضتهدف املوؤ�ض�ضات بهدف تعطيل جهود 
الدولة يف اال�ضتثمار وال�ضياحة واإحداث اأزمات اقت�ضادية واجتماعية، 

ا حتدثت ل�”�ضكاي نيوز” يف وقت �ضابق. ح�ضب م�ضادر اأي�ضً
من جهته، يرى الباحث امل�ضري املخت�س باالإ�ضالم ال�ضيا�ضي عمرو 
التي  املحاوالت  تتوقف عن  االإرهابية ال  االإخ��وان  اأن تنظيم  ف��اروق، 
ت�ضتهدف خمططات عدائية �ضد م�ضر ودول املنطقة العربية، �ضواء 
املراكز  مثل  املبا�ضرة  غ��ري  االأدوات  بع�س  على  االعتماد  خ��الل  م��ن 
البحثية واملوؤ�ض�ضات التي تخفي �ضلتها متاما مع التنظيم، لكن تعمل 

وفق ا�ضراتيجيته لتحقيق اأهدافه.
خالل  م��ن  مبا�ضر  ب�ضكل  “اأو  عربية”:  ن��ي��وز  ل�”�ضكاي  وي�ضيف 
وال ي�ضتبعد فاروق احتمال عودة  موؤ�ض�ضات تتبع لها ب�ضكل مبا�ضر”، 
االإخ��وان للعنف، وهو منهج اأ�ضيل لدى التنظيم متت �ضرعنته وفق 
ا�ضراتيجية  اإط���ار  يف  قطب،  و�ضيد  البنا  ح�ضن  املوؤ�ض�ضني،  اأدب��ي��ات 

العودة«.
ويف الوقت ذاته، ال يعول فاروق على جناح تلك املخططات العدائية، 
ا�ضتباقي،  ب�ضكل  امل�ضرية وتر�ضدها  الدولة  اأن تت�ضدى لها  ويتوق 
املواجهة  خاللها  جنحت  والتي  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل  حدث  كما 
االأمنية يف دحر خمططات االإخوان، وك�ضف حقيقة التنظيم يف م�ضر 

واأمام العامل.

•• اإيغل با�س-اأ ف ب

الواليات  اإىل  اجتاز خو�ضيه �ضبع دول ليهرب من كراكا�س وي�ضل 
االأر�س  على  زوج��ت��ه  بلقاء  الفنزويلي  ه��ذا  ف��رح��ة  لكن  امل��ت��ح��دة. 

االأمريكية اأخريا كانت ق�ضرية.
فبعد دقائق، علم اأن ابنه البالغ من العمر 22 عاما والذي يقوم 
برحلة خطرية لالن�ضمام اإليه، �ضيطرد ب�ضكل تلقائي اإذا و�ضل اإىل 
احلدود االأمريكية. وروى خو�ضيه الذي مت تغيري ا�ضمه بناء على 
االأخبار  “عندما قراأت  بر�س  لوكالة فران�س  اأمنية،  طلبه الأ�ضباب 
على )تطبيق( تيك توك، ات�ضلت بابني على الفور وطلبت منه اأال 
“حتى تلك اللحظة كنت �ضعيدا مثل  واأ�ضاف  يوا�ضل م�ضريته”. 

طفل يف عيد امليالد«.
االأ�ضبوع  اأعلنت خ��الل  االأم��ريك��ي��ة  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  وزارة  وك��ان��ت 
ب�ضكل  االأمريكية  الذين يعرون احلدود  الفنزويليني  اأن  اجلاري 

غري قانوين �ضيتم ترحيلهم تلقائًيا اإىل املك�ضيك.
يف املقابل وعدت وا�ضنطن بو�ضع برنامج اإن�ضاين للهجرة القانونية 
على  املطبقة  االإج������راءات  م��ن  م�ضتوحى  ف��ن��زوي��ال،  م��ن  م��ب��ا���ض��رة 

 24 ي�ضمل  اأن  الرو�ضي ويفر�س  الغزو  الفارين من  االأوكرانيني 
اإبطاء  يف  بذلك  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  اإدارة  وت��اأم��ل  فنزويلي.  األ��ف 
وترية و�ضول القادمني. ومنذ ت�ضرين االأول-اأكتوبر 2021، دخل 
155 األف فنزويلي اإىل الواليات املتحدة عر احلدود املك�ضيكية، 

وهو عدد ي�ضكل ثالثة اأ�ضعاف ما �ضجل قبل عام.
الذي  تك�ضا�س مثل خو�ضيه  اإىل  املهاجرين  ويتوجه غالبية هوؤالء 
مل يردد يف اخلو�س يف مياه نهر ريو غراندي التي غمرته حتى 

كتفيه، لي�ضل اإىل االأرا�ضي االأمريكية.
ال��واق��ع��ة يف والي���ة تك�ضا�س وع��ل��ى احلدود  ب��ا���س  اإي��غ��ل  يف م��دي��ن��ة 
“هذا ال �ضيء  الوحل ح��ذاءه  الذي يغطي  املك�ضيكية، قال خو�ضيه 

باملقارنة مع ما ا�ضطررت لفعله الأ�ضل اإىل هنا«.
وغادر اأكر من �ضتة ماليني فنزويلي بالدهم منذ 2015 ح�ضب 
االأمم املتحدة هربا من نظام نيكوال�س مادورو اال�ضتبدادي والركود 

االقت�ضادي.
اأمريكا  اأخ�����رى يف  ب���ل���دان  ال��ب��داي��ة م�����الًذا يف  ك���ث���ريون يف  ووج����د 
الالتينية. لكن عدد الذين يتدفقون اإىل الواليات املتحدة انفجر 
موؤخًرا. و�ضمحت وا�ضنطن التي مل تعد تربطها عالقات دبلوما�ضية 

مع كراكا�س، حتى االآن بدخول الفنزويليني اإىل الواليات املتحدة 
اأب��واب داري��ان االأدغال  لتقدمي طلب جل��وء. كان ابن خو�ضيه على 
بني  وتف�ضل  االإج��رام��ي��ة  والع�ضابات  بالثعابني  املليئة  اجلبلية 

كولومبيا وبنما، عندما طلب منه والده العودة.
“اأنا حزين ج��ًدا، وكذلك هو الأننا يف نهاية املطاف  وقال خو�ضيه 
حزين  ك��ان  “لكن  واأ���ض��اف  معا”.  جميعا  نكون  اأن  م��ن  �ضنتمكن 
املك�ضيك حيث  اإىل  اإعادته  لتتم  اإذا بذل كل اجلهود  اأكر  �ضي�ضبح 

ت�ضيء ال�ضرطة معاملتنا«.
وتابع اأنه ليوافق على غ�س نظره “�ضيقول �ضرطي “500 دوالر” 

واإذا كنت ال متلكها ي�ضربك اأو ي�ضرقك اأو يطردك«.
توؤكد ماريا التي مت تغيري ا�ضمها اأي�ضا “اإنهم خميفون”. ولكن ما 
اأثر على هذه الفنزويلية التي و�ضلت اإىل اإيغل با�س االأحد لطلب 
اللجوء، لي�س ال�ضرطة املك�ضيكية بل عبورها نهر داريان التي كان 

عليها دفع 380 دوالًرا ل”مر�ضدين” للقيام به.
وقالت “اإنه اأمر مروع”، مو�ضحة اأن املهربني “يقتلون ويغت�ضبون 
الفيديو”  مقاطع  يف  ن��راه  ما  اإطالقا  ي�ضبه  ال  واالأم��ر  وي�ضرقون 

املن�ضورة على �ضبكات التوا�ضل االجتماعي.
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احلرب الرو�سية-االأوكرانية بلغت مرحلًة خطرة

ما هي �صروط �صالم حمتمل بني رو�صيا و�أوكر�نيا؟

•• عوا�صم-وكاالت

حذر الكاتب ال�ضحفي تيد �ضنايدر، 
اخلارجية  ب��ال�����ض��ي��ا���ض��ة  امل��خ��ت�����س 
االأمريكية، يف مقال ن�ضرته جملة 
“ذي اأمريكان كون�ضرفاتيف”، من 
الرو�ضية-االأوكرانية  احل���رب  اأن 

بلغت مرحلًة خطرة.
ف��ب��ع��دم��ا ا���ض��ت��ح��وذت رو���ض��ي��ا على 
وخري�ضون  ولوهان�ضك  دونيت�ضك 
اأرا�ضيها  اإىل  و�ضّمتها  وزابوريجيا 
االأول  -ت�������ض���ري���ن  اأك����ت����وب����ر   5 يف 
اأرا�ٍس  تعترها  اأ�ضبحت  املا�ضي، 
رو�ضية اأي اعتداء عليها ُيعدُّ اعتداًء 
على رو�ضيا ويقت�ضي ا�ضتخدام كل 
للنظام  امل���ت���اح���ة  االأ����ض���ل���ح���ة  ن��ظ��م 
احلاجة  اأم�ضت  ول��ذل��ك  ال��رو���ض��ي. 
براأي  ت�ضوية،  اإىل  للو�ضول  ُملحة 

الكاتب.
30 �ضبتمر -اأيلول، ورداً على  يف 
وخري�ضون  لدونبا�س  رو�ضيا  �ضم 
الرئي�س  َم  ت�����ق�����دَّ وزاب����وري����ج����ي����ا، 
االأوك��راين بطلٍب اإىل حلف �ضمال 
احللف.  اإىل  بلده  ل�ضم  االأطل�ضي 
ا�ضتجابة  اأي  ي��ت��ل��ق  مل  اأن�����ه  غ���ري 
ت��خ��ت��ل��ف ع���ّم���ا ت��ل��ق��اه م���ن احللف 
امل�ضاعدات التي  قبل احل��رب، رغم 
ق��دم��ه��ا ال��ن��ات��و الأوك����ران����ي����ا. فقد 
ال��ع��ام للحلف ين�س  ���ض��رح االأم���ني 
مفتوح  ال���ب���اب  ب�����اأن  ���ض��ت��ول��ت��ن��رغ 
اأن��ه على  اأوك��ران��ي��ا، غري  الن�ضمام 
كييف الركيز حالياً على م�ضاعدة 
اأواًل،  احللف لها للت�ضدي لرو�ضيا 
االن�ضمام  اأوك���ران���ي���ا  ط��ل��ب  واأن 

�ضُينظر فيه يف وقت الحق.
ورغم اأن الرئي�س زيلين�ضكي �ضرح 
باأن بلده مدَّ يده اإىل احللف وطابق 

  ••  تايبيه-اأ ف ب

اأن  م��ن  بكني  ت��اي��وان  رئي�ضة  ح���ذرت 
اجلزيرة لن تتخلى عن منط حياتها 
خطاب  يف  وذل�����ك  ال���دمي���وق���راط���ي، 
فيه  قارنت  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة 
ب��ني و���ض��ع ت��اي��وان وال��غ��زو الرو�ضي 

الأوكرانيا.
البالغ عددهم  تايوان  �ضكان  ويعي�س 
تهديد  حت����ت  ن�����ض��م��ة  م���ل���ي���ون   23
م��ت��وا���ض��ل ب��اح��ت��م��ال ح�����ض��ول غزو 
اجلزيرة  تعتر  بكني  اإن  اإذ  �ضيني 
ت�ضتبعد  وال  اأرا����ض���ي���ه���ا  م���ن  ج�����زءا 
ا���ض��ت��ع��ادت��ه��ا ح��ت��ى ل���و َت���ط���ّل���ب ذلك 

اللجوء اإىل القوة الع�ضكرية.
وفاقمت حرب مو�ضكو على اأوكرانيا، 
امل��خ��اوف م��ن حم����اوالت مم��اث��ل��ة قد 

تقدم عليها بكني يف اجلزيرة.
خطابها  يف  وي��ن  اإن��غ  ت�ضاي  و�ضبهت 
الغزو الرو�ضي الأوكرانيا بهدف بكني 
امل��ع��ل��ن ب��ال�����ض��ي��ط��رة م�����ض��ت��ق��ب��ال على 

تايوان.
جتاهل  اإط��الق��ا  ميكننا  “ال  وق��ال��ت 
عمليات  ت���ث���ريه���ا  ال����ت����ي  امل���خ���اط���ر 
النظام  على  هذه  الع�ضكري  التو�ضع 

العاملي احلر والدميوقراطي«.
واأ�ضافت اأن “تدمري الدميوقراطية 
مبثابة  �ضيكون  ت��اي��وان  يف  واحل��ري��ة 
لدميوقراطيات  خ���ط���رية  ه���زمي���ة 

العامل«.
ان��ف�����ض��ل��ت ت����اي����وان ع����ن ال�������ض���ني يف 
ال�ضينية  االأه���ل���ي���ة  احل�����رب  ن��ه��اي��ة 
الرئي�س  و����ض���ّع���د   .1949 ع������ام 

ال�ضرقية  وامل���ن���اط���ق  ال���ق���رم  ب�����اأن 
ويف  ا���ض��ت��ق��الل��ه��ا.  ع��ل��ى  �ضتح�ضل 
ال��ن�����ض��ر الكامل  ظ���ل ع���دم حت��ق��ق 
لي�س  ال��ذي  االأم��ر  الأوكرانيا، وهو 
م�����ض��ت��ب��ع��داً وح�����ض��ب، واإمن�����ا ميكن 
رو�ضيا،  مع  نووية  بحرٍب  ُينذر  اأن 
جزيرة  �ضبه  ف���اإن  ال��ك��ات��ب،  ب����راأي 
القرم واملناطق ال�ضرقية لن ت�ضبح 
َ و�ضعها  اأرا�ٍس اأوكرانية. فقد تغريَّ
اإىل كونها  ذاتية احلكم  من كونها 
من  ج���زءاً  كونها  اإىل  ث��م  ُم�ضتقلة 
اأي�ضاً  ذل���ك  ي�ضبح  وق���د  رو���ض��ي��ا. 
ب��ال��ت��ف��او���س ع��ل��ى احلدود  ر���ض��م��ي��اً 
احلقائق  ت��غ��ي��ري  دون  امل�����ح�����دّدة 
امل��ع��رف ب��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى اأر����س 

الواقع.
على  �ضيتعني  اأن��ه  الكاتب  واأو���ض��ح 
الطرفني االتفاق على وقف اإطالق 
اأن  رو���ض��ي��ا  ع��ل��ى  و�ضيتعني  ال���ن���ار. 
تبادر  لن  اأنها  على  �ضمانات  م  ُتقدِّ
تتجاوز  اأوكرانية  اأرا����سٍ  غ��زو  اإىل 
وباملثل  ع��ل��ي��ه��ا.  امل��ت��ف��ق  احل������دود 
باأاّل  َتِعد  اأن  اأوكرانيا  �ضيتعني على 
االأطل�ضي،  �ضمال  حلف  اإىل  تن�ضم 
وعلى احللف نف�ضه اأن َيِعد باأنه لن 
يتوغل يف اأوكرانيا، واأال ي�ضتخدمها 
قاعدًة لالأ�ضلحة ميكن ا�ضتخدامها 
ل�ضن هجوم على رو�ضيا. وال بد اأن 
ال�ضمانات  بع�س  اأوك��ران��ي��ا  تتلقى 
اقُرحت  ل��ق��د  اأي�������ض���اً.  االأم���ن���ي���ة 
خطوطها  ال���واردة  النقاط  جميع 
ال��ع��ري�����ض��ة ل��ت�����ض��وي��ة حم��ت��م��ل��ة يف 
تعليقات حديثة. وهي تكفل، براأي 
امل�ضاعي  ل��ب��دء  م��ن��ط��ل��ق��اً  ال��ك��ات��ب، 
الدبلوما�ضية عندما تلح الظروف 
وتكون الفر�ضة التي تلوح يف االأفق 

على و�ضك اأن تتبدد.

وقبَل  اإل���ي���ه  االن�������ض���م���ام  م��ع��اي��ري 
املتبادل  ال��دع��م  ���د  واأكَّ م�ضاعداته، 
وب��ني احل��ل��ف، فع�ضوية  بلده  ب��ني 
املنال.  ب��ع��ي��دة  زال�����ت  م���ا  احل���ل���ف 
ولكن، يف ما يتعلق بالت�ضوية التي 
املمكن  م��ن  االآم�����ال،  عليها  ُت��ع��ق��د 
املوقف يف �ضاحلها،  اأن ي�ضب هذا 

بح�ضب الكاتب.
واأو�ضح تيد �ضنايدر اأنه من املمكن 
من  املحتملة  الت�ضوية  تنطلق  اأن 
ت�ضبح  ل��ن  اأن��ه��ا  اأوك���ران���ي���ا  اإدراك 
ع�����ض��واً يف ح��ل��ف ال��ن��ات��و. وق���د بدا 
زيلين�ضكي  ك���ان  م�����ض��ل��ك  ذل���ك  اأن 
منذ  ويتقبله  ي�ضلكه  الأن  م�ضتعداً 
وجم�����دداً  امل���ا����ض���ي  -اآذار  م���ار����س 
-ني�ضان  اأب���ري���ل  خ���الل حم���ادث���ات 
اأوكرانيا  َب���َدت  ح��ني  ا�ضطنبول  يف 
للموافقة على اخلطوط  م�ضتعدة 

االأخرية  ال�ضنوات  يف  جينبينغ  �ضي 
ال�ضغوط الدبلوما�ضية واالقت�ضادية 
اأي�ضا  وه��و  تايبيه،  على  والع�ضكرية 
الرو�ضي  الرئي�س  حلفاء  اأق���رب  م��ن 
فالدميري بوتني. وجعل �ضي امل�ضرف 
على الفوز بوالية ثالثة غري م�ضبوقة 
يف وق�����ت الح�����ق ه�����ذا ال�������ض���ه���ر، من 
رئي�ضيا  بندا  تايوان  ا�ضتعادة  م�ضاألة 
ل�”جتديد  ال��ت��اري��خ��ي  م�����ض��روع��ه  يف 

بخ�ضو�س  م��ن��اق�����ض��ات  ع��ق��د  ع��ل��ى 
القرم”،  �ضبه جزيرة  “تنازالت يف 
مع  ح�����وار  ل��ع��ق��د  “م�ضتعد  واأن������ه 
اأمنية  ل�����ض��م��ان��ات  وف���ق���اً  رو����ض���ي���ا 
ب��خ�����ض��و���س م�����ض��ت��ق��ب��ل االأرا�����ض����ي 
ولوهان�ضك  دونيت�ضك  يف  املحتلة 

والقرم«.
ورغ����م اأن����ه ق����ال اإن����ه ال مي��ك��ن اأن 
رو�ضية،  اأرا����سٍ  القرم  ب��اأن  يعرف 
باأنه  اأي�����ض��اً  زيلين�ضكي  �ضرح  فقد 
رو�ضيا  م���ع  ي��ن��اق�����س  اأن  ي�ضتطيع 
دونبا�س.  واإقليم  ال��ق��رم  م�ضتقبل 
ُم�ضتعدة  اأوك���ران���ي���ا  اأن  واأ�����ض����اف 
الإق��ام��ة ح��وار م��ع رو���ض��ي��ا... ب�ضاأن 
م�����ض��ت��ق��ب��ل االأرا������ض�����ي امل��ح��ت��ل��ة يف 

دونيت�ضك ولوهان�ضك.
باأنه من املمكن  واأفاد تيد �ضنايدر 
اأن تبداأ الت�ضوية املحتملة باالإقرار 

 �أمريكا وكند� ت�صلم عربات 
مدرعة ل�صرطة هايتي 

•• وا�صنطن-رويرتز

واإمدادات  وم��درع��ات  تكتيكية  عربات  وكندية  اأمريكية  ع�ضكرية  طائرات 
الع�ضابات  مكافحة  يف  للم�ضاعدة  ه��اي��ت��ي  يف  ال��وط��ن��ي��ة  لل�ضرطة  اأخ����رى 

االإجرامية التي فاقمت االأزمة االإن�ضانية يف هايتي.
وقالت احلكومتان االأمريكية والكندية يف بيان م�ضرك اإن “هذه املعدات 
�ضت�ضاعد ال�ضرطة الوطنية الهايتية يف قتالها �ضد اجلهات االإجرامية التي 
اإليها  ت�ضتد احلاجة  التي  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  تدفق  وتعطل  العنف  تثري 

مما يعرقل اجلهود املبذولة لوقف انت�ضار الكولريا«.
يعانون من جوع  الهايتيني  اإن  اجلمعة  يوم  املتحدة  االأمم  م�ضوؤولو  وق��ال 
مواجهة  مع  رئي�ضية  وق��ود  حمطة  باإغالق  الع�ضابات  قيام  ب�ضبب  كارثي 

اأكر من اأربعة ماليني حالة انعدام اأمن غذائي حادة.
ومنع حتالف من الع�ضابات توزيع ال�ضوالر والبنزين منذ اأكر من �ضهر 
احتجاجا على خطة خلف�س دعم الوقود. وتوقفت معظم و�ضائل النقل مع 

تزايد انت�ضار النهب واإطالق النار بني الع�ضابات.
ل��ف��ر���س جتميد  ع��ق��وب��ات  ن��ظ��ام  ال����دويل تطبيق  االأم����ن  وي��ب��ح��ث جمل�س 
لالأ�ضول وحظر �ضفر وحظر اأ�ضلحة على اأي �ضخ�س يهدد ال�ضالم اأو االأمن 
اأو اال�ضتقرار يف هايتي وذلك وفقا مل�ضروع قرار اطلعت عليه روي��رز يوم 

اخلمي�س.
العام  االأم��ني  اأن  االأم��ن اطلعت عليها روي��رز  اإىل جمل�س  ر�ضالة  وذك��رت 
لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س اقرح اأن تر�ضل دولة اأو عدة دول “قوة 
عمل �ضريع” مل�ضاعدة �ضرطة هايتي يف الق�ضاء على التهديد الذي ت�ضكله 

الع�ضابات.
وقال دبلوما�ضيون اإن جمل�س االأمن املوؤلف من 15 ع�ضوا قد ي�ضوت يوم 
اأع�ضاء  ت�ضعة  القرار ت�ضويت  تبني  القرار. ويتطلب  االثنني على م�ضروع 
ل�ضاحله وعدم ا�ضتخدام االأع�ضاء اخلم�ضة الدائمني وهم رو�ضيا وال�ضني 

والواليات املتحدة وفرن�ضا و بريطانيا حلق النق�س )الفيتو(.

حلف  اإىل  تن�ضم  ل��ن  اأوك��ران��ي��ا  اأن 
�ضمال االأطل�ضي على اأي حال.

بوتني  دع����ا  ���ض��ب��ت��م��ر،   30 ف��ف��ي 
طاولة  اإىل  ال��ع��ودة  “اإىل  اأوكرانيا 
اأن���ه  ول����و  جمدداً”،  امل���ف���او����ض���ات 
عموم  اخ����ت����ي����ار  “اأن  ا������ض�����رط 
ولوهان�ضك  دونيت�ضك  يف  ال��ن��ا���س 
حلاكمهم  وزابوريجيا  وخري�ضون 
اتُّخذ  فقد  نقا�س.  يكون حمل  لن 
ل��ن تعود  بالفعل، ورو���ض��ي��ا  ال��ق��رار 
عنه. وعلى �ضلطات كييف احلالية 
اأن حترم التعبري احلر للنا�س عن 

وع���داً  ت�ضمل  لت�ضوية  ال��ع��ري�����ض��ة 
باأال ت�ضعى للح�ضول على ع�ضوية 
ال���غ���رب  ي���ح���ث  اأن  ق���ب���ل  ال����ن����ات����و 
بوتني،  زع����م  ب��ح�����ض��ب  اأوك����ران����ي����ا، 
“على اإف�ضاد كل هذه االتفاقيات«.

وي���وؤك���د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الركي 
اأوغلو على مزاعم  مولود جاوي�س 
حلف  داخ������ل  “دواًل  ب������اأن  ب���وت���ني 
ال���ن���ات���و ن��ف�����ض��ه ت���ري���د ل��ل��ح��رب اأن 
اإق����رار  ف��ر���س  اأف�����ض��دت  ت�ضتمر” 
ال��ع��ودة اإىل  ال�����ض��الم. وم��ن املمكن 
هذا االتفاق ال�ضابق جم��دداً، طاملا 

الناجحة لزيلين�ضكي.
راأيه  ع��ن  ع��دل  زيلين�ضكي  اأن  ول��و 
اإقليم  ع������ودة  ع���ل���ى  االآن  واأ�����ض����ر 
القرم  ج����زي����رة  و����ض���ب���ه  دون���ب���ا����س 
الإنهاء احلرب يف دي�ضمر -كانون 
منفتحاً  ك��ان  فقد   ،2021 االأول 
على اإمكانية اأن تظل تلك املناطق 
قال:  اإذ  الرو�ضية  االأرا���ض��ي  �ضمن 
على  ا�ضتفتاء  اإج���راء  اأ�ضتبعد  “ال 

دونبا�س عموماً«.
املا�ضي،  -اآذار  م���ار����س   8 وح��ت��ى 
منفتح  اأن���ه  ي��زع��م  زيلين�ضكي  ك��ان 

اإرادتهم. وهذا هو ال�ضبيل الوحيد 
لل�ضالم«.

االأرا�ضي  م��ن  امل�ضاحة  ه��ذه  كانت 
ع����ل����ى ط�����اول�����ة امل����ف����او�����ض����ات من 
اإقليم  ا���ض��ت��ق��الل  وك����ان  ال���ب���داي���ة. 
اأ�ضا�ضياً من اتفاقية  دونبا�س جزءاً 
ت��و���ض��ط��ت فيها  ال��ت��ي   2 م��ي��ن�����ض��ك 
اأملانيا وفرن�ضا ووقعت عليها رو�ضيا 
واأوك����ران����ي����ا ودع���م���ت���ه���ا ال����والي����ات 
املتحدة.  االأمم  ومنظمة  املتحدة 
 2 مين�ضك  ات��ف��اق��ي��ة  تنفيذ  وك���ان 
االنتخابية  احل��م��ل��ة  م���ن  ج������زءاً 

حياتنا احلر والدميوقراطي. وحول 
ه�����ذه ال���ن���ق���ط���ة، ل����ن ن�����رك جماال 

للم�ضاومة«.
ع�ضكريا،  تايوان  على  ال�ضني  تتفوق 
ال��ع��امل من  اأك��ر جي�س يف  لديها  اإذ 
حيث عدد االأفراد، واأم�ضت عقودا يف 

تعزيز قدراتها الع�ضكرية.
ب���ك���ني يف اآب/اأغ�������ض���ط�������س  واأج���������رت 
حميط  يف  �ضخمة  حربية  م��ن��اورات 

رئي�ضة  وق��ال��ت  ال��وط��ن��ي«.  ال�����ض��ب��اب 
ال73  ال�������ض���ن���وات  “خالل  ت����اي����وان 
املا�ضية، عا�س ال�ضعب التايواين ون�ضاأ 
�ضويا على هذه االأر�س، وت�ضكل لدينا 
اإح�ضا�ضنا القوي بالهوية واالنتماء«.

داخل  االأو����ض���ع  “االإجماع  واأ���ض��اف��ت 
ال���ت���اي���واين وب����ني خمتلف  ال�����ض��ع��ب 
علينا  اأن  ه���و  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  اأح���زاب���ن���ا 
ومنط  الوطنية  �ضيادتنا  عن  الدفاع 

العيد  لتايوان بعد وقت ق�ضري على 
ال�����ض��ي��ن��ي، وق���د ت��ك��ون ه���ذه الفرة 

م�ضحونة بالتوترات.
اأر����ض���ل���ت ال�������ض���ني اأك������ر م����ن 150 
متييز  “منطقة  اإىل  حربية  ط��ائ��رة 
ال��ه��وي��ة الأغ���را����س ال��دف��اع اجلوي” 
الع�ضرة  االأي��ام  يف  التايوانية  )اأدي���ز( 
االأول- ت�����ض��ري��ن  ���ض��ه��ر  م���ن  االأوىل 
املا�ضي، يف خطوة غري  العام  اأكتوبر 

م�ضبوقة اآنذاك.
االأول- ت�ضرين  �ضهر  ف��اإن  وباملقارنة 
اأكر  االآن  حتى  ُيعد  احل��ايل  اأكتوبر 
25 خرقا، بح�ضب  ه��دوءا مع ر�ضد 

اأرقام وكالة فران�س بر�س.
للطلعات  االإج�����م�����ايل  ال����ع����دد  ل���ك���ن 
كبري  ب�ضكل  ارتفع  ال�ضينية  اجلوية 
ملنطقة  خ���رق   1300 ت�ضجيل  م��ع 
مقارنة   ،2022 يف  االآن  حتى  اأدي���ز 
املا�ضي  ال����ع����ام  يف  خ���رق���ا  ب969 

باأ�ضره.

بها  ق��ام��ت  ب���زي���ارة  للتنديد  ت���اي���وان 
االأمريكي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 

نان�ضي بيلو�ضي اإىل اجلزيرة.
وح�����س احل��ل��ف��اء ت���اي���وان ع��ل��ى تبني 
“�ضاملة”  دف���اع���ي���ة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
ب��وج��ه ح���رب غ���ري م��ت��ك��اف��ئ��ة، جتعل 
ال�����ض��ني غزوها،  ال�����ض��ع��ب ع��ل��ى  م���ن 
وهو راأي عززه الدفاع ال�ضجاع الذي 
االأ�ضغر  االأوكرانية  القوات  اأظهرته 

حجما اأمام مو�ضكو.
التحول  ه�����ذا  اإىل  ت�������ض���اي  ول���ف���ت���ت 

اال�ضراتيجي يف خطابها.
االنتاج  تكثيف  على  “نعمل  وق��ال��ت 
ول�ضفن  دق��ي��ق��ة  ل�����ض��واري��خ  ال��ك��ب��ري 

حربية عالية االأداء«.
اإىل ذلك، ن�ضعى  “باالإ�ضافة  وتابعت 
االأ�ضلحة  العديد من  للح�ضول على 
احلركة  العالية  ال�ضغرية  الدقيقة 
قدرات  على تطوير  �ضت�ضاعدنا  التي 
ح��رب��ي��ة ���ض��ام��ل��ة غ��ري م��ت��ك��اف��ئ��ة، مبا 
م�ضتعدة  ت���اي���وان  ت��ك��ون  اأن  ي�ضمن 
بالكامل للرد على تهديدات ع�ضكرية 
�ضرورة  ع��ل��ى  و����ض���ددت  خ���ارج���ي���ة«. 
املدنيني  م��ن  امل��زي��د  وت��دري��ب  تعبئة 
للعمل مع اجلي�س، وهي ا�ضراتيجية 
بعد  تطبيقها  يف  اأوك���ران���ي���ا  جن��ح��ت 

الغزو الرو�ضي.
حار�س  ه����و  م����واط����ن  “كل  وق����ال����ت 
الوطني  ال��ع��ي��د  ُي�����ض��ادف  الأمتنا”. 

�صرطة باري�س ت�صتعد لحتجاجات �صد �رتفاع تكاليف �ملعي�صة 
•• باري�س-اأ ف ب

بعد نحو ثالثة اأ�ضابيع على بدء اإ�ضرابات اأدت اإىل اإغالق العديد من 
حمطات الوقود يف اأنحاء فرن�ضا، ت�ضتعد ال�ضرطة يف باري�س لتظاهرات 

مرتقبة احتجاجا على ارتفاع تكاليف املعي�ضة.
اإميانويل  الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����س  حل��ك��وم��ة  ي�����ض��اري��ون  م��ع��ار���ض��ون  ون��ّظ��م 
رف�ضهم  عن  التعبري  اأي�ضا  هدفها  اإن  قالوا  التي  التظاهرة  م��اك��رون 

تقاع�س احلكومة يف التعامل مع م�ضكلة تغري املناخ.
الي�ضاري  االأبية”  “فرن�ضا  حزب  زعيم  ميالن�ضون  لوك  جان  وخطط 
للم�ضرية قبل وقت طويل من بدء االإ�ضرابات احلالية، لكن املنظمني 
املزيد من  العمالية احلالية تظاهرتهم  التحّركات  ُتك�ضب  باأن  ياأملون 

الزخم.
“ارتفاع  اإن  اأوب��ري  مانون  االأبية”  “فرن�ضا  ح��زب  عن  النائبة  وقالت 
 40 ال�ضرائية منذ  ال��ق��درة  ت��راج��ع يف  اأك��ر  اإن��ه  االأ���ض��ع��ار ال يحتمل.. 

عاما«.
جاهدين  يحاولون  الذين  العمال  لي�ضتفيد  ح��ان  الوقت  اأن  واأ�ضافت 

ك�ضب عي�ضهم من املليارات التي حت�ضدها ال�ضركات الكرى كاأرباح.
بينما  التظاهرات،  يف  �ضخ�س  األ��ف   30 ي�ضارك  ب��اأن  ال�ضرطة  وتتوقع 
ي�ضاريون  بها  يت�ضبب  اأمنية قد  اإىل خم��اوف من ح��وادث  اأ�ضار م�ضدر 

مت�ضددون. وقال امل�ضوؤول “مت حتذير املنظمني من هذه املخاوف«.
واأدى اخلالف على االأج��ور يف م�ضاف وم�ضتودعات وقود فرن�ضية اإىل 
اإغالق العديد من حمطات الوقود و�ضعرت خمتلف قطاعات االقت�ضاد 

اإم تي يف”  اإف  “بي  �ضبكة  ن�ضرتها  بيانات حكومية  واأف��ادت  بتداعياته. 
من  تعاين  الوقود  حمطات  من  املئة  يف   27،3 ب��اأن  ال�ضبت  الفرن�ضية 
نق�س يف مادة واحدة على االأقل. وعلى م�ضتوى منطقة باري�س حتديدا، 

بلغت الن�ضبة اإىل 39،9 يف املئة.
ال�ضبع وم�ضتودع وق��ود واح��د خارج  اأرب��ع من م�ضايف فرن�ضا  وما زال��ت 
 CGT »اخل��دم��ة ب��ع��دم��ا رف�����س اأع�����ض��اء يف “االحتاد ال��ع��ام ل��ل��ع��م��ال
الي�ضاري املت�ضدد يعملون يف امل�ضايف عر�ضا ب�ضاأن زيادة االأجور �ضدر عن 

جمموعة “توتال اإنرجيز” وافقت عليه نقابات اأخرى.
امل�ضربني  العمال  باإجبارها  النقابات  ماكرون حفيظة  واأث��ارت حكومة 
على العودة اإىل عملهم هذا االأ�ضبوع وفتح م�ضتودعات الوقود، يف خطوة 

اأّيدتها املحاكم.

لكن يواجه االحتاد خطر اإثارة ا�ضتياء ال�ضكان يف بلد يعتمد نحو 75 يف 
املئة من عماله على مركباتهم اخلا�ضة للو�ضول اإىل اأماكن عملهم، اإذ 
بلغت ن�ضبة التاأييد لالإ�ضراب 37 يف املئة فقط، وفق ا�ضتطالع ملجموعة 

“بي يف اأيه” ن�ضر اجلمعة.
“توتال  م��وظ��ف��ي  اأج����ور  ب���زي���ادة  للعمال”  ال��ع��ام  “االحتاد  وي��ط��ال��ب 

اإنريجيز” بن�ضبة 10 يف املئة، باأثر رجعي للعام 2022 باأكمله.
ويفيد باأن املجموعة الفرن�ضية قادرة على حتمل كلفة ذلك بكل �ضهولة، 
5،7 مليارات دوالر يف  وبلغت  التي حققتها  االأرب��اح  اإىل �ضايف  م�ضريا 
اأ�ضعار  ارتفعت  بينما  حزيران-يونيو  حتى  ني�ضان-اأبريل  من  الفرة 
كاأرباح  ال��ي��ورو  مليارات  ودفعها  اأوكرانيا  يف  احل��رب  وق��ع  على  الطاقة 

للم�ضاهمني.

اأكمل »اإيه اآي اإم-120 -اآمرام« عامه ال�30 من اخلدمة 

�أ�صهر �صاروخ �أمريكي يدخل حرب �أوكر�نيا.. هل يقلب �ملو�زين؟

رئي�صة تايو�ن: ل م�صاومة على �حلرية و�لدميوقر�طية 

•• عوا�صم-وكاالت

امل�ضاعدات  مبلف  ت��ط��ور  اأح���دث  يف 
الغربية الأوكرانيا، تعتزم بريطانيا، 
طراز  من  ال�ضواريخ  مئات  اإر���ض��ال 
هي  ف��م��ا  ك��ي��ي��ف.  اإىل  اآرمرام”   “
ال�����ض��الح وقدراته  ه���ذا  م��وا���ض��ف��ات 

واحلروب التي ا�ضتخدم فيها؟
ال�30  عامه  -اآمرام”  اإم-120  اآي  “اإيه  االأم��ريك��ي  ال�����ض��اروخ  اأك��م��ل 
اأبرزها يف العراق  9 حروب حول العامل  من اخلدمة، وقد ا�ضتخدم يف 

والبلقان.
ال�ضاروخ  ف��اإن  اخلمي�س  اأم�س  الريطانية  الدفاع  وزارة  لبيان  وطبقا 
و�ضيتم اإر�ضالها  امل�ضادة للطائرات، قادر على اإ�ضقاط �ضواريخ “كروز”، 
الأوكرانيا يف غ�ضون االأ�ضابيع املقبلة ال�ضتخدامها من قبل اأنظمة الدفاع 

اجلوي “نا�ضامز” الذي تعهدت الواليات املتحدة تزويد اأوكرانيا بها.

�ساروخ “اآمرام«
دخل اخلدمة يف اجلي�س االأمريكي عام 1991.

 من �ضواريخ القتال “جو -جو” يراوح ت�ضنيفه ما بني فئة متو�ضط 
اإىل بعيد املدى.

 خالل خدمته الطويلة حقق 3800 عملية اإطالق.
يعد ال�ضالح الرئي�ضي لدى 36 دولة حول العامل.

التوجيه  م��ن  ب��دال  واال�ضتقبال  ل��الإر���ض��ال  ن�ضط  رادار  ع��ر  التوجيه   -
بالرادار �ضبه الن�ضط لال�ضتقبال فقط.

على  اأه���داف  �ضد  خا�ضة  حم�ضنة  ق���درات  ذو  ال���وزن  وخفيف  �ضريع   -
ارتفاعات منخف�ضة.

- له قدرة عالية على املناورة وله راأ�س حربي متفّجر كبري وقوي.
توجيه  بنظام  لعمله  منه  ال��ه��رب  ال��ه��دف  ي�ضتطيع  اإط��الق��ه ال  ح��ال   -

بالرادار الن�ضط للعثور على اأهدافه.
اأهداف  اأقل للتح�ضري وله القدرة على اإطالق النار على  -يحتاج وقتا 

وراء الطائرة.
من�ضة  ع��ن  ال��ت��ام  باال�ضتقالل  ل��ه  ي�ضمح  م��ا  ب��ه  خا�ضا  رادارا  يحمل   -

اإطالقه.
- ميكن اإطالقه على اأهداف خارج نطاق الروؤية.

بدون  نف�ضه لالأهداف  ير�ضد  الهدف  ال�ضاروخ على  يغلق  اأن  - مبجرد 
تدخل ب�ضري.

من  التبديل  على  القدرة  مينحه  ما  الت�ضوي�س  مقاومة  على  القدرة   -
من  الت�ضوي�س  اإ���ض��ارات  على  يعمل  توجيه  اإىل  ن�ضط  �ضاروخي  توجيه 

AIM- االأ�ضا�ضية«  الن�ضخة  اأولها  ن�ضخ   8 نحو  “اآرمرام”  ل�ضواريخ 
قليال  حم�ضن  من��وذج  »وه��ي   AIM-120B« والن�ضخة   ،  »120A
 »AIM-120C« ي�ضتخدم تقنية توجيه جديدة، ف�ضال عن ن�ضختي
AIM- و�ضوال اإىل الطراز احلديث ، »AIM-120D »و الن�ضخة

120ER الذي تطلقه منظومة “نا�ضامز” امل�ضادة للطائرات.

اأبرز املوا�سفات
الطول: 3.7 اأمتار.

الوزن: 152 كليوغرام.
ال�ضرعة: 4900 كليو مر يف ال�ضاعة.

املدى: يطري منوذج “ اآرمرام -�ضي” اإىل 110 كيلومر وحوايل 180 
كيلو مرا يف منوذج “ اآرمرام- دي«.

الراأ�س املتفجرة: نحو 18 كيلوغرام.
وفق تقارير ع�ضكرية يعتر �ضاروخ “اإيه اآي اإم-120 -اآمرام” �ضالحا 
اأمريكيا قادرا على العمل يف جميع االأحوال اجلوية والعمليات النهارية 

والليلية، كما يتميز اأي�ضا:

الطائرة امل�ضتهدفة.

ماذا يقول اخلرباء عن 
ال�سالح؟

االأمريكي  الع�ضكري  اخلبري  يقول 
بير اآليك�س، اإن �ضاروخ “اإيه اآي اإم-
املختلفة،  بنماذجه  -اآمرام”   120
يعتر من اأ�ضهر ال�ضواريخ التي تعمل بالتوجيه الراداري الن�ضط حاليا، 

وواحد من اأكر ال�ضواريخ حداثة واالأكر ا�ضتخداما يف العامل.
“متتاز  عربية”:  ن��ي��وز  “�ضكاي  مل��وق��ع  ت�����ض��ري��ح  يف  اآل��ي��ك�����س  واأ����ض���اف 
باحث  بوجود  الن�ضط  ال��راداري  التوجيه  ميزة  متتلك  التي  ال�ضواريخ 
يف  الهدف  نحو  نف�ضها  توجيه  خالله  من  ميكنها  مقدمتها  يف  راداري 
الثلث االأخري من مراحل االإطالق دون احلاجة لرادار الطائرات التي 

اأطلقتها«.
“يجعل الطيار يطلق ال�ضاروخ نحو  ووفق اخلبري الع�ضكري فاإن ذلك 
اأو يطلق عدة  اأخ��رى  اأه��داف  هدف معني وين�ضاه، ويذهب للبحث عن 

�ضواريخ يف اآن واحد مع عدم انتظار ارتطامها باأهدافها«.
واختتم اآليك�س حديثه قائال: “الن�ضخة املحدثة اآمرام – اإي اآر، وهي اأول 
تتميز مبحرك  نا�ضامز  والتي تطلقها منظومة  “�ضطح- جو”  اإ�ضدار 
�ضاروخي اأكر، يجعل تلك املنظومة الدفاعية قادرة على تو�ضيع نطاق 
اأعلى مع  50 يف املئة ب�ضرعة  اإىل  ا�ضتباكها مع االأه��داف ويزيد مداها 

اإحكام عال الدقة على الهدف جتعله ال ي�ضتطع الهرب منها«.
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و��صنطن حتث �حللفاء على �إن�صاء نظام دفاع جوي  •• وا�صنطن-اأ ف ب

دفاع جوي  اأوكرانيا الإن�ضاء نظام  وا�ضنطن �ضغوًطا على حلفاء  متار�س 
)ناتو(  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  معايري  تنا�ضب  معدات  با�ضتخدام  ط��ارئ 
بع�ضها حديث جًدا وبع�ضها اأقدم، حلماية االأهداف االأوكرانية االأ�ضا�ضية 

اال�ضراتيجية من الق�ضف الرو�ضي.
وقال وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�ضنت يف بروك�ضل، غداة اجتماع لنحو 
خم�ضني ع�ضوا يف جمموعة االت�ضال االأوكرانية التي اأ�ض�ضتها الواليات 
املتحدة وتراأ�ضها “ما قالت االإدارة )االأوكرانية( اإنه اأكر ما هي بحاجة 

اإليه فوًرا هو الدفاع اجلوي«.
ولكن من اأجل اإن�ضاء “الدرع اجلوي” الذي طالب به الرئي�س االأوكراين 
دفاع  نظام  الع�ضكريون  ي�ضّميه  ما  اإن�ضاء  يجب  زيلين�ضكي،  فولودميري 

اأر�س جو متعدد امل�ضتويات.
واأو���ض��ح رئي�س هيئة االأرك���ان العامة االأم��ريك��ي��ة اجل���رنال م��ارك ميلي 
ق�ضرية  “اأنظمة  الثالثة  امل�ضتويات  ذات  الدفاع  اأنظمة  طبيعة  االأربعاء 

ومتو�ضطة  امل���دى  متو�ضطة  اأن��ظ��م��ة  ث���ّم  االرت���ف���اع،  ومنخف�ضة  امل���دى 
االرت���ف���اع، واأخ�����رًيا اأن��ظ��م��ة ب��ع��ي��دة امل���دى وع��ال��ي��ة االرت���ف���اع«. و�ضت�ضمح 
كاملدن  االأوكرانية  اال�ضراتيجية  االأه��داف  بحماية  الثالثة  امل�ضتويات 
البال�ضتية  ال�ضواريخ  من  ال�ضلطة،  ومراكز  االأ�ضا�ضية  واملن�ضاآت  الكبرية 

و�ضورايخ كروز والطائرات امل�ضرّية.
اأول  �ضي�ضل  التي  “نا�ضام�س”  دف��اع  باأنظمة  املتحدة  ال��والي��ات  ووع��دت 
اأخرى  اأنظمة  �ضتة  وا�ضنطن  اأوكرانيا. وطلبت  اإىل  نظامنْي منها قريًبا 
االأنظمة  ت�ضليم  يتم  ال  ق��د  لكن  امل�ضّنعة،   Raytheon �ضركة  م��ن 
الق�ضرية اأو املتو�ضطة املدى واالأنظمة املتو�ضطة االرتفاع قبل عامني اأو 
“ايري�س- اأمل��اين من ط��راز  دف��اع جوي  اأول نظام  اأملانيا  واأر�ضلت  ثالثة. 

تي« Iris-T اىل كييف التي يجب اأن ننتظر حتى العام املقبل لتح�ضل 
على االأنظمة الثالثة االأخرى املوعود بها. ويهدف هذا النظام املتو�ضط 

املدى ولكن العايل االرتفاع اإىل حماية مدينة �ضغرية. من اأجل ت�ضريع 
اإر�ضال معداتهم  االأربعاء حلفاءها على  املتحدة  الواليات  العملية، حّثت 
املتوافرة للدفاع اجلوي، حتى القدمية منها، اإىل كييف، �ضرط اأن تكون 

منا�ضبة ملعايري حلف �ضمال االأطل�ضي.
وكانت ا�ضبانيا اأول من ا�ضتجاب للدعوة االأمريكية اعتباًرا من اخلمي�س، 
متو�ضطة  اأر���س-ج��و  اأنظمة  اأربعة  اأوكرانيا  اإىل  �ضر�ضل  اأنها  اأعلنت  اإذ 
ال�ضريع  ب�”الرّد  رّح��ب  ال��ذي  اأو�ضنت  بح�ضب  “هوك”،  امل��دى من ط��راز 

جًدا«.
وتعود هذه االأنظمة اإىل احلرب الباردة ومّت حتديثها على مر ال�ضنوات. 

وجّددت ا�ضبانيا ت�ضعة منها الإطالة عمرها.
�ضتوّفر  فرن�ضا  اأن  االأربعاء  ماكرون  اميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  واأعلن 
حلماية  ل��ل��ط��ائ��رات(  )م�����ض��ادة  ���ض��واري��خ  واأن��ظ��م��ة  “رادارات  ل��ك��ي��ي��ف 

ا حلمايتهم من هجمات الطائرات  )االأوكرانيني( من الهجمات وخ�ضو�ضً
من دون طيار«.

مل يحدد طراز اأنظمة الدفاع اجلوي هذه، لكن م�ضوؤوال ع�ضكريا اأمريكيا 
حتّدث عن نظام اأر�س-جو عايل االرتفاع SAMP/T معروف با�ضم 
يف  امل�ضتخدم  االأم��ريك��ي   Patriot�ل االأوروب���ي  املناف�س  وه��و  “بامبا” 

فرن�ضا وايطاليا و�ضنغافورة.
وُي�ضتخدم هذا النظام يف الدفاع اجلوي حللف �ضمال االأطل�ضي.

“يبدو االيطاليون راغبني يف روؤية  وقالت الرئا�ضة الفرن�ضية اخلمي�س 
ما ميكن تقدميه من اأنظمة SAMP/T، لكن كل ذلك معّقد للغاية 

ويجب البحث فيه مع �ضركاء اآخرين«.
واأ�ضافت “اإنه عمل جاٍر نظًرا للمطالب االأوكرانية«.

وذّكرت احلكومة الفرن�ضية باأن باري�س قدمت اأي�ضا �ضواريخ اأر�س-جو 
ق�ضرية املدى من طراز “كروتيل«.

“اأمرام”  ط��راز  من  �ضواريخ  اإر�ضالها  االأرب��ع��اء  املتحدة  اململكة  واأعلنت 
املخ�ض�ضة الأنظمة “نا�ضام�س” التي وفرتها الواليات املتحدة.

�أزمة �ل�صو�ريخ �لكوبية.. هل يعيد بوتن �أزمة كينيدي وخروت�صوف؟

االأمريكي، ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”، 
اإن “الذكرى ال�ضتني لالأزمة الكوبية، 
العامل  اأيام �ضعبة يعي�ضها  متر خالل 
الذي بات يواجه اأخطر اأزماته تعقيدا 
واأجواء مرعبة من اإقدام مو�ضكو على 

ا�ضتخدام ال�ضالح النووي«.
وي�����ض��ي��ف: “من خ���الل درو�����س اأزم���ة 
ي�ضتفيد  اأن  يجب  الكوبية  ال�ضواريخ 
اجل��ان��ب��ان ال��رو���ض��ي واالأم����ريك����ي من 
وخروت�ضوف،  ك��ي��ن��ي��دي  ج���ون  م��وق��ف 
يغلق  ومل  يريد  م��ا  حقق  منهما  فكل 

الباب اأمام الدبلوما�ضية بينهما«.

•• عوا�صم-وكاالت

اأزم�����ة  ع���ل���ى  ال�60  ال�����ذك�����رى  م�����رت 
ال�ضواريخ الكوبية التي و�ضعت العامل 
وذل��ك و�ضط  نووية،  على �ضفري حرب 
اأع���ادت لالأذهان  التي  اأوك��ران��ي��ا  ح��رب 
اأكتوبر   14 يف  املرعبة  االأج����واء  تلك 

عام 1962.
الكوبية”  “ال�ضواريخ  حادثة  وخ��الل 
و���ض��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالحت����اد 
ال�ضوفياتي، القوتان النوويتان االأكر 
يف العامل، اإىل �ضفا حرب نووية حب�ضت 

االأنفا�س ملدة 13 يوما كاملة.

تتزامن ذكرى هذا العام مع:
فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  تلويح   •
ب��وت��ني، وال���دائ���رة امل��ق��رب��ة م��ن��ه، حول 
النووي  ال�����ض��الح  ا���ض��ت��خ��دام  اإم��ك��ان��ي��ة 

باأوكرانيا.
جو  االأمريكي  الرئي�س  ت�ضريحات   •
تهديد  ي��واج��ه  “العامل  ب����اأن  ب���اي���دن، 
اأزم����ة  ن���ووي���ة الأول م����رة م��ن��ذ  ح����رب 

ال�ضواريخ الكوبية«.
اإقامة  رو�ضيا  اع��ت��زام  ح��ول  تقارير   •
لتطويق  ك���وب���ا  يف  ع�����ض��ك��ري��ة  ق���اع���دة 
م��ي��ام��ي االأم���ريك���ي���ة ب��ع��د حم����اوالت 
�ضوب  �ضرقا  التمدد  “الناتو”،  حلف 

اخلوا�ضر الرو�ضية.

بداية االأزمة.. ماذا حدث؟
تن�ضيبه  وب��ع��د   ،1961 اأب��ري��ل  يف   •
امل��ت��ح��دة، واف��ق جون  ل��ل��والي��ات  رئي�ضا 
ل����غ����زو كوبا  ع���ل���ى خ���ط���ة  ك���ي���ن���ي���دي، 

واالإطاحة بنظام كا�ضرو.
• ك���ان���ت وا���ض��ن��ط��ن ت���ري���د ال�����رد على 
الرو�ضي  ال���ت���م���دد  ووق������ف  ك���ا����ض���رو 
عمقها  م����ن  اق����راب����ه  ب���ع���د  ك���وب���ا  يف 

اال�ضراتيجي.
على  جتاريا  حظرا  كينيدي  فر�س   •
من  الكوبيني  وح��رم  الكوبية،  ال�ضلع 
النفط  وا�ضترياد  والتبغ  لل�ضكر  �ضوق 

و�ضلع اأخرى.
• اأنزلت املخابرات املركزية االأمريكية 
ال��ك��وب��ي��ني، يف  امل��ن��ف��ي��ني  1400 م���ن 
ال�ضاحل  ع��ل��ى  اخلنازير”  “خليج 
�ضد  انتفا�ضة  الإث���ارة  لكوبا  اجلنوبي 

كا�ضرو.
تراجع  ب��ع��د  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ل��ك  ف�ضلت   •

كينيدي عن دعمها بالقوات اجلوية.

كيف ت�ساعدت اأزمة
 ال�سواريخ الكوبية؟

• بعد ف�ضل عملية “خليج اخلنازير” 
اتفق كا�ضرو مع ال�ضوفيات على ن�ضر 
�ضواريخ متو�ضطة املدى يف كوبا لردع 

وا�ضنطن.
• كان هدفه منع اأي حماولة اأمريكية 

وفق  تركيا،  من  “جوبير”  �ضواريخ 
تقارير غربية.

• حافظ كينيدي على وعده االنتخابي 
بالوقوف يف وجه االحتاد ال�ضوفياتي، 

واأبقى ال�ضواريخ النووية خارج كوبا.
اإن�ضاء خط �ضاخن يوفر ات�ضاال  مت   •
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  ب��ني  م��ب��ا���ض��را  هاتفيا 
االت�ضال  �ضهولة  ل�ضمان  والكرملني 

بينهما حال ن�ضوب �ضراع م�ضتقبلي.
حظر  معاهدة  اإىل  النهاية  يف  اأدت   •
يقول   .1963 عام  النووية  التجارب 
الع�ضكري  اخل���ب���ري  اآل���ي���ك�������س،  ب���ي���ر 

واف����ق خ��روت�����ض��وف ع��ل��ى اإزال�����ة جميع 
ال�ضواريخ من كوبا.

الع�ضرون  ال��رو���ض��ي��ة  ال�ضفن  ع���ادت   •
االأمريكي  احل�ضار  من  اقربت  التي 
ملواجهة  م��ن��ع��ا  اأدراج�����ه�����ا،  ك���وب���ا  ع��ل��ى 

البحرية االأمريكية.

ملاذا ن�سرت رو�سيا تلك
 ال�سواريخ يف االأ�سا�س؟

ال�ضاروخية، وردا على  �ضد الفجوة   •
ن�ضر اأمريكا �ضواريخ نووية متو�ضطة 
واإيطاليا  بريطانيا  يف  امل��دى  وطويلة 
وت��رك��ي��ا، حيث ك��ان مب��ق��دوره��ا �ضرب 
ذي  ���ض��اروخ   100 من  باأكر  مو�ضكو 

راأ�س نووي.
مفاو�ضات  يف  وا���ض��ن��ط��ن  م�����ض��اوم��ة   •
�ضي”  ب���ي  “بي  م���وق���ع  وف����ق  ب���رل���ني، 

الريطاين.
موقعه  ت��ق��وي��ة  خ��روت�����ض��وف  اأراد   •
ال�������ض���ي���ا����ض���ي. • دع�����م ك����وب����ا، ال���دول���ة 
ال�ضيوعية اجلديدة التي كانت حديقة 

خلفية الأمريكا.

اأرباح وا�سنطن ومو�سكو:
• اعتر اجلانبان اأنهما حققا الن�ضر، 
ال�ضيوعي  النظام  خروت�ضوف  فاأنقذ 
يف ك��وب��ا م��ن غ��زو اأم��ريك��ي، وتفاو�س 
اإزالة  ب�ضاأن  وا�ضنطن  مع  �ضفقة  على 

ال�ضواريخ ال�ضوفياتية.
فر�س  مت   ،1962 اأكتوبر   22 يف   •
ال�ضوفيات  �ضفن  مل��ن��ع  ب��ح��ري  ح�����ض��ار 
من  نووية  �ضواريخ  حملها  يف  امل�ضتبه 

الو�ضول اإىل كوبا.
ا�ضم  احل�����ض��ار  على  كينيدي  اأط��ل��ق   •
حيث  ال�ضحي”،  احل��ج��ر  “منطقة 
وج������د ف���ي���ه ف���ر����ض���ة ل��ك�����ض��ب ال���وق���ت 

للتفاو�س مع ال�ضوفيات.
• يف 23 اأكتوبر، تلقت وا�ضنطن اأول 
رئي�س  خروت�ضوف،  نيكيتا  من  ر�ضالة 
اإن  تقول:  وقتها،  ال�ضوفياتي  االحت��اد 
عند  تتوقف  ل��ن  ال�ضوفياتية  ال�ضفن 

احل�ضار، لكنها �ضت�ضق طريقها.
• ع���ل���ى اإث������ر ذل������ك، ان���دل���ع���ت اأزم�����ة 

ل��الإط��اح��ة ب���ه، ف�����ض��ارت ك��وب��ا قاعدة 
ع�ضكرية متقدمة لل�ضوفيات.

1962، �ضرعت حكومتا  اأغ�ضط�س   •
بناء  ال�����ض��وف��ي��ات��ي يف  ك��وب��ا واالحت������اد 
ال�ضواريخ  م���ن  ل��ع��دد  ���ض��ري��ة  ق���واع���د 
 MRBM امل��دى  متو�ضطة  النووية 
تعطي  وال���ت���ي  ك���وب���ا،  يف   IRBMو
اإمكانية �ضرب معظم اأرا�ضي الواليات 

املتحدة.
طائرة  ال��ت��ق��ط��ت  اأك���ت���وب���ر،   14 يف   •
جت�����ض�����س اأم���ريك���ي���ة حت��ل��ق ف����وق كوبا 

�ضورا تظهر تلك القواعد.
ال�����ض��وف��ي��ات، فر�س  واأم�������ام مت����دد   •
لدولة  كقائد  ق��وت��ه  الإظ��ه��ار  كينيدي 
عظمى، احل�ضار على كوبا، ملنع و�ضول 

ال�ضواريخ الكوبية التي كانت الواقعة 
االأكر �ضخونة باحلرب الباردة.

• ا�ضتمرت ملدة 13 يوما، وبدا العامل 
على �ضفا حرب نووية.

كيف مت حل االأزمة؟
ر�ضالة  كينيدي  تلقى  اأكتوبر،   27  •
ث���ان���ي���ة م����ن خ���روت�������ض���وف، ت���ق���ول اإن 
�ضرط  اإزالتها  �ضتتم  كوبا  يف  القواعد 

اإزالة اأمريكا �ضواريخها من تركيا.
الرقية  على  ال���رد  كينيدي  اخ��ت��ار   •
اإزالة  اإمكانية  فريقه  وناق�س  االأوىل 

تلك ال�ضواريخ.
اأك��ت��وب��ر، يف ر���ض��ال��ة ع��ام��ة اإىل   28 •
كينيدي اأذيعت على “راديو مو�ضكو”، 

بتوجيه  رو�����ض����ي����ا  ق����ي����ام  ح����ال����ة  يف 
تدور  التي  احل��رب  ن��ووي��ة يف  �ضربة 
واأ�ضاف  اأوك��ران��ي��ا.  يف  حاليا  رح��اه��ا 
امل�ضوؤلني  “اأحد  اأن  ل��ل�����ض��ح��ي��ف��ة، 
اأن  له،  ت�ضريحات  يف  اأمل��ح،  الغربيني 
العديد  ت��در���س  الغربية  احل��ك��وم��ات 
من ال�ضيناريوهات يف حالة ا�ضتخدام 
يتبعه من  ق��د  وم��ا  ال��ن��ووي  ال�ضالح 
حاالت نزوح جماعي يف بع�س املناطق 
خ�ضية املزيد من الت�ضعيد النووي«. 
حتدث  الذي  الغربي،  امل�ضوؤول  وقال 
اإن  الك�ضف عن هويته،  �ضريطة عدم 
“تخطيط  يف  منخرطة  احل��ك��وم��ات 
ال�ضيناريوهات  م��ن  ملجموعة  حكيم 
على  ���ض��ددت  اأن��ه��ا  رغ���م  املحتملة”، 
النووية  لالأ�ضلحة  ا�ضتخدام  اأي  اأن 
م��ن ق��ب��ل رو���ض��ي��ا يف احل���رب �ضيكون 
ال��ذي عانت  الوقت  اأم��راً مقيتاً. ويف 
�ضاحة  يف  انتكا�ضات  من  مو�ضكو  فيه 
�ضبتمر  م��ن��ذ  اأوك���ران���ي���ا  امل��ع��رك��ة يف 
من  بوتني  فالدميري  �ضعد  -اأيلول، 

•• لندن-وكاالت

“الغارديان”  ���ض��ح��ي��ف��ة  ك�����ض��ف��ت 
اأم�س  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  ال��ري��ط��ان��ي��ة، يف 
االأول ال�ضبت اأن امل�ضوؤولني الغربيني 
يتاأهبون التخاذ االإجراءات الالزمة 
لتجنب الذعر والفو�ضى يف بالدهم، 
القنبلة  رو����ض���ي���ا  ا���ض��ت��خ��دم��ت  ح����ال 
النووية يف اأوكرانيا اأو بالقرب منها،

احتماالت  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
النووي  ل��ل�����ض��الح  رو���ض��ي��ا  ا���ض��ت��خ��دام 
غربي  م�ضدر  اأن  اإال  بعيدة،  مازالت 
“امل�ضوؤولني  اإن  ل�”الغارديان”،  قال 
ال�ضعيد الدويل يعكفون حالياً  على 
تقدمي  ب���ه���دف  اخل���ط���ط  ل��ف��ح�����س 
الذين  ال�ضكان  وطماأنة  ط��ارئ  دع��م 
واأو�ضح   ن���ووي���اً«.  ت�ضعيداً  يخ�ضون 
يف  عاكفون  الغربية  ال���دول  ق��ادة  اأن 
ال��وق��ت احل����ايل ع��ل��ى م��ن��اق�����ض��ة تلك 
لتجنب  ���ض��ري��ة  جل�ضات  يف  اخل��ط��ط 
الغربية  ال��دول  يف  والذعر  الفو�ضى 

خطابه بالتهديد با�ضتخدام ال�ضالح 
�ضي�ضتخدم  اإن�����ه  ق����ائ����اًل:  ال����ن����ووي، 
للدفاع  املتاحة”  الو�ضائل  “جميع 
واعتر  ال���رو����ض���ي���ة.  االأرا�����ض����ي  ع���ن 
ت�ضريحات  اأن  ال���غ���رب���ي  امل�������ض���وؤول 
بوتني ب�ضاأن ا�ضتخدام النووي “غري 
م�ضيفاً  كبري”،  ح��د  اإىل  م�����ض��وؤول��ة 
اأخ��رى تتحدث عن  “ال توجد دول��ة 

اأ�ضلحة نووية«.
ا�ضتخدام  “اأي  اإن  ق���ائ���اًل:  وت���اب���ع 
ك�ضر  ���ض��اأن��ه  م��ن  ال��ن��ووي��ة  لالأ�ضلحة 
املحرمات التي ظلت قائمة منذ عام 
توؤدي  اأن  �ضاأنها  من  والتي   ،1945

اإىل عواقب وخيمة على رو�ضيا«.
قال  امل���ا����ض���ي،  ال�����ض��ه��ر  اأواخ��������ر  ويف 
االأمريكي  القومي  االأم���ن  م�ضت�ضار 
“ا�ضتخدام رو�ضيا  اإن  جاك �ضوليفان 
ل��ل�����ض��الح ال���ن���ووي ���ض��وف ي��ن��ج��م عنه 
ولكنه مل يف�ضح عن  نتائج كارثية”، 
طبيعة تلك النتائج. وال يريد الغرب 
ت�ضعيد  اأي  ع��ل��ى  كيفية  ي��و���ض��ح  اأن 

وق��ت �ضابق م��ن ه��ذا االأ���ض��ب��وع، قال 
ئي�س املخابرات الريطانية جريميي 
اأي موؤ�ضر على  ي��رى  اإن��ه ال  فليمنغ، 
�ضالح  ال�ضتخدام  ت�ضتعد  رو�ضيا  اأن 
قربها.  اأو  اأوكرانيا  تكتيكي يف  نووي 
الريطانية  ال�ضحيفة  واخ��ت��ت��م��ت 

للحفاظ على  رو�ضي حمتمل،  نووي 
الغمو�س املتعمد، اإال اأن الت�ضريحات 
ال�ضادرة عن م�ضوؤلني غربيني توؤكد 
نووياً  يكون  لن  اأويل  فعل  رد  اأي  اأن 
وذل�������ك ب����ه����دف جت���ن���ب امل����زي����د من 
ويف  “الغارديان«.  وف���ق  الت�ضعيد، 

“يعتقد اخلراء  بالقول:   تقريرها 
يف  “منخرط  ب���وت���ني  اأن  ع���م���وم���اً 
الإث��ارة اخلوف  يف حماولة  خدعة”، 
وعدم اليقني يف الغرب، ل�ضمان عدم 
الناتو  اأو  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  دخ���ول 

احلرب اإىل جانب اأوكرانيا«.

•• باري�س-اأ ف ب

اأوائ��ل اأيام ف�ضل اخلريف  يف اأحد 
طهران،  االإي��ران��ي��ة  العا�ضمة  يف 
اأوقفت �ضرطة االأخالق �ضابة تبلغ 
اإىل العا�ضمة يف  22 عاما ج��اءت 
زيارة عائلية، واقتادتها يف �ضاحنة 

�ضغرية اإىل مركز ال�ضرطة.
اأط���ل���ق ت��وق��ي��ف م��ه�����ض��ا اأم��ي��ن��ي يف 
�ضل�ضلة  اأي���ل���ول-����ض���ب���ت���م���ر   13
القيادة  �ضهر  بعد  جعلت  اأح���داث 
االأعلى  امل��ر���ض��د  ب��زع��ام��ة  الدينية 
اآية اهلل علي خامنئي )83 عاما( 
التحديات منذ  اأك��ر  اأح��د  تواجه 
 ،1979 ع��ام  االإ�ضالمية  ال��ث��ورة 
تزال  ال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  نتيجتها  ل��ك��ن 

جمهولة.
اعتقال اأميني حمنة تعي�ضها �ضنويا 
مئات الن�ضاء الالئي يتهمن بخرق 
قواعد لبا�س املراأة ال�ضارمة التي 
االإيرانية  اجل��م��ه��وري��ة  فر�ضتها 

بعيد �ضقوط نظام ال�ضاه.
ل��ك��ن ب��ع��د اأق����ل م���ن ���ض��اع��ت��ني من 
توقيفها ونقلها اإىل مركز احتجاز 
غيبوبة.  اأميني يف  دخلت  ف��وزارا، 
م�ضت�ضفى  اإىل  ُنقلت  م��ا  ���ض��رع��ان 
 16 اأعلنت وفاتها يف  ك�ضرة حيث 
اأ�ضرتها  وتعتقد  اأيلول-�ضبتمر. 
ل�ضربة  تعر�ضت  اأنها  وحماموها 

قاتلة يف الراأ�س اأثناء توقيفها.
ب������������داأت االح�����ت�����ج�����اج�����ات خ������ارج 
اأيلول-�ضبتمر   16 يف  امل�ضت�ضفى 
وف���ات���ه���ا، وحتولت  اإع������الن  ب��ع��ي��د 
حمافظة  يف  منزلها  يف  جنازتها 
اأيلول-�ضبتمر   17 يف  كرد�ضتان 
�ضرعان  احتجاجية  تظاهرة  اإىل 

ما امتدت اإىل اأنحاء البالد.
وبعد مرور �ضهر، ال تزال القيادة 

ال  يقولون  اإنهم  حقيقي.  بتغيري 
وهي  باأكمله«.  ال�ضيا�ضي  للنظام 
احلالية  االح��ت��ج��اج��ات  اأن  ت���رى 
احلجم  ح��ي��ث  م��ن  ب��ك��ث��ري  “اأكر 
وا���ض��ت��م��رت ل��ف��رة اأط���ول بكثري” 
 2019 ال���ع���ام  م���ن اح��ت��ج��اج��ات 
ال��ت��ي ���ض��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد اأق����ل من 
اأ�ضا�ضا  املدن ومتظاهرون ينتمون 
اإىل الطبقات االجتماعية الدنيا.

ك��ل��ي��ة لندن  االأ����ض���ت���اذ يف  وي��ع��ت��ر 
اأن  ال�����ون�����دي  ل���الق���ت�������ض���اد ره������ام 
بعد  ما  للتفكري يف  ح��ان  “الوقت 
موؤكدا  االإ�ضالمية”،  اجلمهورية 

اأن “االإ�ضالح مل يعد ممكنا«.
ل��ك��ن ع��ل��ى غ����رار م��ا ح���دث عامي 
2009 و2019، جلاأت ال�ضلطات 
اإىل القوة. وتقول منظمة “حقوق 
االإن�ضان يف اإيران” ومقرها اأو�ضلو 
اإن ال�ضلطات قتلت اأكر من 110 
اأ�ضخا�س يف موجة االحتجاج على 
وفاة مه�ضا اأميني يف اأنحاء اإيران.

ك���م���ا ُق���ت���ل م����ا ال ي���ق���ل ع����ن 90 
�ضخ�ضا يف حملة قمع احتجاجات 
�ضرق(  زاه��دان )جنوب  يف مدينة 
عن  اإ�ضاعات  انت�ضار  بعد  اندلعت 
اأم���ن���ي فتاة  م�������ض���وؤول  اغ��ت�����ض��اب 

قا�ضرا.
ال���ع���ف���و  “منظمة  وب����ح���������ض����ب 
االحتجاجات  تتعر�س  الدولية”، 
با�ضتهداف  وح�ضي”  “قمع  اإىل 
احلية  ب���ال���ذخ���رية  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

واخلرطو�س من م�ضافة قريبة.
املتظاهرين  ع�������ض���رات  واع���ُت���ق���ل 
البارزين  والن�ضطاء  واملعار�ضني 
وامل��ح��ام��ني وحتى  وال�����ض��ح��ف��ي��ني 
االأ�ضابيع  خ�����الل  ال���ري���ا����ض���ي���ني 
امل���ا����ض���ي���ة وم��ع��ظ��م��ه��م م����ا زال�����وا 

موقوفني.

احتجاج  حركة  ت��واج��ه  االإي��ران��ي��ة 
وك�ضرا  ا���ض��ت��م��راري��ة  االأك�����ر  ه���ي 
تاريخ  يف  وت��ن��وع��ا  ل��ل��م��ح��ظ��ورات 
اجل��م��ه��وري��ة االإ���ض��الم��ي��ة، ف�ضال 
التي  االأوىل  احل���رك���ة  اأن���ه���ا  ع���ن 

تقودها الن�ضاء.
التي  االح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  تظهر  ال 
اأي  االآن  ح��ت��ى  ق��ي��ادة  اإىل  تفتقر 
امتدادها  م��ع  انح�ضار،  م��وؤ���ض��رات 
اجل���ام���ع���ات  اإىل  ال���������ض����وارع  م����ن 

واملدار�س وحتى م�ضايف النفط.
اأي�ضا  م�������ض���ت���ع���د  ال����ن����ظ����ام  ل���ك���ن 
اإىل  ت�ضل  قمع  اأدوات  ال�ضتخدام 
ا���ض��ت��ع��م��ال ال���ق���وة امل��م��ي��ت��ة وقطع 
االإنرنت واالعتقاالت اجلماعية.
يرى الباحث يف منظمة “كارنيغي 
اأديباهر  ك��ورن��ي��ل��ي��و���س  اأوروبا” 
قد  احل���ال���ي���ة  االح���ت���ج���اج���ات  اأن 
اجلمهورية  نهاية  “بداية  متثل 

تبلغان  وك��اله��م��ا  زاده  اإ�ضماعيل 
16 عاما وتقول عائالتهما اإنهما 
قتلتا على اأيدي قوات االأمن، اإىل 
جديدة  احتجاجية  رم���وز  ظ��ه��ور 
 22 ال��ب��ال��غ��ة  اأم��ي��ن��ي  اإىل ج��ان��ب 

عاما.
اأن  فكرة  االحتجاجات  فّندت  كما 
يف  تنح�ضر  االإي��ران��ي��ة  ال�ضيا�ضة 
بالعنا�ضر  ي�ضمى  ما  بني  معركة 
االإ����ض���الح���ي���ة وامل��ح��اف��ظ��ة داخ���ل 
االهتمام  ح���ول���ت  ك��م��ا  ال���ن���ظ���ام، 
ال���دويل بعيدا ع��ن امل��ح��ادث��ات مع 
برنامج  ب�ضاأن  االإي��ران��ي��ني  ال��ق��ادة 

البالد النووي.
ت�����ق�����ول �������ض������ادي ������ض�����در م����دي����رة 
اأج�����ل  م�����ن  “العدالة  م���ن���ظ���م���ة 
املتحدة  اململكة  ومقرها  اإيران” 
اخلطاب  املتظاهرون  غ��ري  “لقد 
املطالبة  خ������الل  م�����ن  ال�������ض���ائ���د 

ال���ع���ا����ض���م���ة ط������ه������ران، وت����ري����ز 
اأ�ضفهان  وم��دي��ن��ت��ي  )����ض���م���ال(، 
ومدينة  ال��ت��اري��خ��ي��ت��ني،  و����ض���رياز 
م�ضهد املقد�ضة لدى ال�ضيعة والتي 
يتحدر منها خامنئي، وحمافظات 

بحر قزوين.
اإي��ران موجات احتجاج يف  �ضهدت 
�ضيما يف  االأخ����رية - ال  ال�����ض��ن��وات 
نتائج  خلفية  ع��ل��ى   2009 ع���ام 
االنتخابات املتنازع عليها ويف عام 
ب�����ض��ب��ب رف���ع م��ف��اج��ئ يف   2019
اأ�ضعار الطاقة - لكن مل يهدد اأي 
منها اأ�ض�س اجلمهورية االإ�ضالمية 

يف  حت���ت���اج  ل��ك��ن��ه��ا  االإ�ضالمية”، 
�ضبيل ذلك اإىل اال�ضتمرار واإيجاد 

هيكل قيادي من نوع ما.
تغيري  “حتقيق  اأن  وي�������ض���ي���ف 
بكثري  اأك������ر  ي��ت��ط��ل��ب  اإي����ج����اب����ي 
ال�ضوارع  اح��ت��ج��اج��ات  م��ن جم��رد 
لفر�س  وال������دع������وات  امل�������ض���ت���م���رة 

عقوبات«.
جاءت االحتجاجات يف ظّل ا�ضتياء 
االقت�ضادية  امل�ضاعب  من  �ضعبي 
واتهامات بالف�ضاد �ضببت تظاهرات 

منف�ضلة يف االأ�ضهر املا�ضية.
اإىل  االح�����ت�����ج�����اج�����ات  وو�����ض����ل����ت 

ب��ل وحرقه  اأزال���ت ن�ضاء احل��ج��اب 
ب��ع�����ض��ه��ّن، ومت ت�����ض��وي��ه واإح�����راق 
للنظام  ورم�����وز  خل��ام��ن��ئ��ي  ���ض��ور 
مثل قائد احلر�س الثوري الراحل 

قا�ضم �ضليماين.
واأظ���������ه���������رت م�����ق�����اط�����ع ف���ي���دي���و 
لقوات  ي���ت�������ض���دون  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
االأم���������ن وي�����ق�����اوم�����ون االع���ت���ق���ال 
بل  ال�ضرطة،  ���ض��ي��ارات  وي��ح��رق��ون 
يف  الطرق  على  حواجز  ويقيمون 

بع�س االأحيان.
اأدى م�ضرع �ضابات يف االحتجاجات، 
و�ضارينا  ���ض��اه��ك��رام��ي  ن��ي��ك��ا  م��ث��ل 

اهلل  روح  اهلل  اآي����ة  اأن�����ض��اأه��ا  ال��ت��ي 
اخلميني عام 1979.

ومقره  �ضوفان”  “مركز  وق���ال 
الواليات املتحدة يف درا�ضة بحثية 
على  ك�����رد  االن���ت���ف���ا����ض���ة  “بداأت 
القيود املفرو�ضة على لبا�س املراأة 
العامة...  االأم��اك��ن  يف  و�ضلوكها 
الإطاحة  اإىل حملة  لكنها تطورت 

النظام«.
مثل  للنظام  املناه�ضة  ال�ضعارات 
“املوت للدكتاتور” لي�ضت جديدة 
يف اإيران ولكنها مل ت�ضتخدم �ضابقا 

على هذا النطاق الوا�ضع.

اعتقال اأميني حمنة تعي�سها �سنويا مئات الن�ساء 

�إىل �أي مدى ميكن �أن ت�صل �لحتجاجات يف �إير�ن؟ 

باك�صتان ت�صتدعي �ل�صفري �لأمريكي �لغرب يتاأهب ملو�جهة »�لنووي �لرو�صي«
لالحتجاج على ت�صريحات لبايدن 

•• كرات�صي-رويرتز

قال وزير اخلارجية الباك�ضتاين بيالوال بوتو زرداري اإنه ا�ضتدعى ال�ضفري 
برنامج  �ضالمة  يف  بايدن  جو  الرئي�س  �ضكك  اأن  بعد  البالد  يف  االأمريكي 
“رمبا  باك�ضتان  اإن  ي��وم اخلمي�س  كلمة  بايدن يف  وق��ال  ال��ن��ووي.  باك�ضتان 
“اأ�ضلحة نووية”  الأنها متتلك  اأخطر الدول يف العامل”  تكون واحدة من 
تنق�ضها معايري ال�ضالمة. واأ�ضاف الوزير اأنه فوجئ بتعليقات بايدن. وقال 
“فيما يتعلق مب�ضاألة �ضالمة واأمن االأ�ضول النووية الباك�ضتانية، فاإننا نفي 

متاما بجميع املعايري الدولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
ون�ضر البيت االأبي�س على موقعه ن�س كلمة بايدن.

وقال بوتو زرداري اإنه ال يعتقد اأن قرار ا�ضتدعاء ال�ضفري االأمريكي �ضيوؤثر 
�ضلبا على العالقات مع الواليات املتحدة واإن باإمكان امل�ضوؤولني معاجلة اأي 

خماوف حمددة لدى وا�ضنطن ب�ضاأن الرنامج النووي.
يف  لرويرز  وا�ضنطن  يف  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�ضم  متحدث  وق��ال 

بيان اإن “الواليات املتحدة جتتمع بانتظام مع امل�ضوؤولني الباك�ضتانيني.
الدبلوما�ضية  امل��ح��ادث��ات  تفا�ضيل  على  نعلق  ال  نحن  م��ع��ت��اد،  »وك���اإج���راء 
ووا�ضنطن  اباد  اإ�ضالم  اإىل طبيعتها بني  تعود  العالقات  وب��داأت  اخلا�ضة«. 
اللتني كانتا حليفتني مقربتني بعد فتور على مدى �ضنوات كان يرجع يف 
وتنفي  اأفغان�ضتان.  يف  لطالبان  املزعوم  باك�ضتان  دعم  من  ملخاوف  الغالب 

باك�ضتان دعمها للحركة.
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ال�ضل�س  وال���ت���ك���ام���ل  االإج������������راءات 
للخدمات احلكومية.

اأهداف  لتحقيق  ج��ه��وده��ا  و�ضمن 
ال�ضناعية،  اأب��وظ��ب��ي  ا�ضراتيجية 
اأبوظبي”  “اقت�ضادية  ت����رك����ز 
التمويلية  ال��ب��ي��ئ��ة  حت�����ض��ني  ع��ل��ى 
توفري  م��ع  للقطاع  ودعمالتمويل 
واملن�ضات  التحتية  ال��ب��ن��ى  اأف�����ض��ل 
وحت�ضني  ال��ت��ج��ارة  ت�ضهيل  وح��ل��ول 
التكاليف  وخ���ف�������س  االإج������������راءات 
ال�ضناعية.  امل��ت��ع��ل��ق��ةب��ال�����ض��ادرات 
اأطلقت  ذل�������ك،  اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة 
والرامج  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأ�ضواق  وفتح  االإنتاج  تكلفة  خلف�س 
نقوم  و����ض���وف  ج��دي��دةل��ل�����ض��ادرات، 
ب��االإع��الن ع��ن امل��زي��د م��ن املبادرات 
ال���رام���ي���ة ل��دع��م املُ�����ض��ِن��ع��ني خالل 

الفرة املقبلة.
و�ضهد امللتقى تقدمي ممثلي م�ضرف 
اأبوظبي  ومكتب  للتنمية  االإم���ارات 
الئتمان  االحتاد  و�ضركة  لل�ضادرات 
وبرامج  للحلوالملالية  ال�����ض��ادرات 

ت�ضهيل التجارة وال�ضادرات.

وتعزيز مكانة دولة االإمارات كمركز 
اأ���ض��ا���ض��ي ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، وقعت 
االإمارات اتفاقيات �ضراكةاقت�ضادية 
والهند  اإن��دون��ي�����ض��ي��ا  م���ع  ���ض��ام��ل��ة 
واإ���ض��رائ��ي��ل، وت�����ض��ت��ه��دف ت��وق��ي��ع 8 

�ضركاء  اأخ��رى مع  �ضراكة  اتفاقيات 
القريب  فيامل�ضتقبل  ا�ضراتيجيني 
لزيادة حجم التبادل التجاري معها 

ب�40 مليار درهم �ضنوياً.
وت�������ض���ه���م ات����ف����اق����ي����ات ال�������ض���راك���ة 
تعزيز  يف  ال�����ض��ام��ل��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
ال���ت���ع���اون االق���ت�������ض���ادي ب����ني دول����ة 
االإمارات وال�ضركاء اال�ضراتيجيني 
اإىل  الو�ضول  اإمكانيات  عرتو�ضيع 
اال�ضتثمار  فر�س  وزي���ادة  االأ���ض��واق، 
ح����ي����ث حت����ف����ز ه�������ذه االت����ف����اق����ي����ات 
ت������دف������ق ال�������ت�������ب�������ادالت وت���خ���ف�������س 
اأمام  وال��ع��وائ��ق  الر�ضوماجلمركية 

التجارة واال�ضتثمارات.
اأبوظبي”  “اقت�ضادية  نهج  واأ�ضهم 
يف احلوار امل�ضتمر واملفتوح مع قادة 
االأع����م����ال م���ن اأج����ل ال���و����ض���ول اإىل 
فياإطالق  وف��ع��ال��ة  م��الئ��م��ة  ح��ل��ول 
ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي تلبي 
االأعمال  قطاع  ومتطلبات  توقعات 
�ضهولة  و�ضمان  التجارة  ت�ضهيل  يف 
خف�س  االأع����م����ال����ع����ر  مم����ار�����ض����ة 
وتب�ضيط  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

•• اأبوظبي - وام:

االقت�ضادية-  التنمية  دائرة  نّظمت 
م���ع م�ضرف  ب��ال��ت��ع��اون  اأب���وظ���ب���ي، 
اأبوظبي  ومكتب  للتنمية  االإم���ارات 
الئتمان  االحتاد  و�ضركة  لل�ضادرات 
ال�������������ض������ادرات، م���ل���ت���ق���ى ال����روؤ�����ض����اء 
ال�ضناعية  للمن�ضاآت  التنفيذيني 
املُ�ضِدرة، ملناق�ضة الق�ضايا واحللول 
التي ت�ضهم يف زيادة �ضادرات القطاع 

ال�ضناعي.
اأبوظبي”  “اقت�ضادية  واأك��������دت 
دعمها للقطاع اخلا�س للقيام بدور 
مهم لزيادة ال�ضادرات غري النفطية 
73.5 مليار  اأب��وظ��ب��ي م��ن  الإم���ارة 
درهم يف العام 2021 اإىل 178.8 
م��ل��ي��ار دره����م ب��ح��ل��ول ع���ام 2031 
لتحقيق  مالئمة  بيئة  توفري  ع��ر 
 10 خ��الل   143% بن�ضبة  زي���ادة 

�ضنوات.
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ت���ع���زي���ز  وي���ع���د 
االأ�ضواق  م��ع  ال�����ض��ن��اع��ي  امل��ج��ال  يف 
ا�ضراتيجية  اأول��وي��ات  من  العاملية 

التيت�ضتهدف  ال�ضناعية،  اأبوظبي 
ب�ضفتها  االإم�������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ض��ي��خ 
تناف�ضية  االأك���ر  ال�ضناعي  امل��رك��ز 
با�ضتثمار  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
برامج  في�ضتة  دره��م  م��ل��ي��ارات   10
القطاع  حجم  م�ضاعفة  اإىل  ت�ضعى 
172 مليار  اإىل  اأبوظبي لي�ضل  يف 
2031 عر  ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  دره����م 
االأعمال،  ���ض��ه��ول��ةمم��ار���ض��ة  ت��ع��زي��ز 
وجذب  ال�ضناعي،  التمويل  ودع���م 

اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر.
���ض��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ����ض���ع���ادة را����ض���د عبد 
ال����ك����رمي ال���ب���ل���و����ض���ي، وك���ي���ل دائ�����رة 
اأبوظبي،  االق��ت�����ض��ادي��ة-  ال��ت��ن��م��ي��ة 
و�ضعادة �ضامح القبي�ضي، املديرالعام 
لل�ضوؤون االقت�ضادية بالدائرة، اأحمد 
التنفيذي  الرئي�س  النقبي،  حممد 
وخليل  للتنمية،  االإم���ارات  مل�ضرف 
باالإنابة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل��ن�����ض��وري، 
ملكتب اأبوظبي لل�ضادرات، وما�ضيمو 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ف��ال�����ض��ي��وين، 
الئتمانال�ضادرات،  االحت��اد  ل�ضركة 
يف  �ضناعية  من�ضاأة   54 وم�ضوؤولو 

ب�62.8%  اأ�ضهمت  التي  اأبوظبي، 
ال�����ض��ادرات ال�ضناعية  اإج��م��ايل  م��ن 

غري النفطية يف العام املا�ضي.
وق����ال ���ض��ع��ادة را����ض���د ع��ب��د الكرمي 
ياأتي  امللتقى  تنظيم  اإن  البلو�ضي 
االأه���داف  لتحقيق  ج��ه��ودن��ا  �ضمن 
اأبوظبي  ال�ضراتيجية  الطموحة 
ب�����ض��ك��ل وثيق  ب��ال��ع��م��ل  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
التي  ال�ضناعية  امل��ن�����ض��اآت  اأب���رز  م��ع 
ت�����ض��ه��م��ف��ي زي������ادة ال�������ض���ادرات غري 

النفطية.
التحديات  رغ��م  �ضعادته:  واأ���ض��اف 
فقد  العاملي،  االقت�ضادي  امل�ضهد  يف 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ح��ج��م  ارت���ف���ع 
غ����ري ال��ن��ف��ط��ي��ة الإم����ارةاأب����وظ����ب����ي 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����ض��ف  خ����الل 
 124 اإىل   12% بن�ضبة  اجل���اري 
ال�ضادرات  وزادت  دره������م،  م��ل��ي��ار 
اإىل  بن�ضبة26%  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ��ري 
ك��ذل��ك، كان  دره����م.  م��ل��ي��ار   49.5
اأداء القطاع ال�ضناعي خالل اأول 6 
اأ�ضهر من العام احلايل جيداً، اإذ بلغ 
اجلديدة  ال�ضناعية  ع��ددال��رخ�����س 

136 رخ�ضة، وارتفع عدد امل�ضانع 
العاملة يف االإمارة اإىل 866 من�ضاأة. 
املوؤ�ضرات،نحر�س  ه���ذه  ق���وة  وم���ع 
مع  امل�ضتمر  التوا�ضل  تعزيز  على 
يف  الفاعلة  واملن�ضاآت  اجل��ه��ات  اأب���رز 

توفري  و�ضمان  ال�ضناعي  القطاع 
النمو  لهالتحقيق  ال����الزم  ال��دع��م 
وامل�����ض��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق االأه������داف 

اال�ضراتيجية الإمارة اأبوظبي.
التجاري  التبادل  زي���ادة  اأج��ل  وم��ن 

•• اأبوظبي-وام:

لل�ضادرات  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  ����ض���ارك 
اأبوظبي  ل�ضندوق  ال��ت��اب��ع  “اأدك�س” 
للتنمية يف ملتقى الروؤ�ضاء التنفيذيني 
ل��ل��م�����ض��ان��ع امل�������ض���درة ال�����ذي ع��ق��د يف 
م�ضوؤويل  ك���ب���ار  ب��ح�����ض��ور  اأب���وظ���ب���ي 
ال�ضركات  وممثلي  احلكومية  اجلهات 
القطاعني  من  ال�ضناعّية  واملوؤ�ض�ضات 
العام واخلا�س .  ويهدف امللتقى الذي 
يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  نظمته 
اأبوظبي  اأبوظبي، بالتعاون مع مكتب 
لل�ضادرات، وم�ضرف االإمارات للتنمية، 
ال�ضادرات،  الئتمان  االحت���اد  و�ضركة 
والو�ضائل  االآليات  حول  التباحث  اإىل 
الوطنية  امل�����ض��ان��ع  ل���دع���م  ال���ف���ّع���ال���ة 
ن�ضاطها  يف  التو�ضع  اإىل  تتطلع  التي 
اإىل  للو�ضول  �ضادراتها  حجم  وزي��ادة 
امللتقى  العاملية.  ومت خ��الل  االأ���ض��واق 
مناق�ضة ال�ضبل االآمنة واملوثوقة التي 
االإماراتية  ال�����ض��رك��ات  ح��م��اي��ة  ت��دع��م 
خالل  م��ن  املحتملة  املخاطر  وتقليل 
ح��م��اي��ة م�����ض��ت��ح��ق��ات��ه��ا ال���ت���ج���اري���ة يف 
امل�ضتهدفة.   ال��ت�����ض��دي��ري��ة  االأ�����ض����واق 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال ���ض��ع��ادة حممد 
�ضندوق  ع��ام  مدير  ال�ضويدي،  �ضيف 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
لل�ضادرات،  اأبوظبي  ملكتب  التنفيذية 

ان�ضجاماً  امل��ل��ت��ق��ى  ان���ع���ق���اد  ي���اأت���ي   “
م���ع ت���وّج���ه���ات وروؤي������ة ح��ك��وم��ة دول���ة 
ال�ضادرات  اإىل دعم  الهادفة  االإم��ارات 
رئي�ضياً  حمركاً  تعد  التي  االإم��ارات��ي��ة 
وركيزة  ال��وط��ن��ي،  االق��ت�����ض��اد  لتنمية 
وحتقيق  ال���دخ���ل  ل��ت��ن��وي��ع  اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
التنمّية ال�ضاملة يف الدولة«.  واأ�ضاف 
�ضعادته، “ ي�ضكل امللتقى من�ضة مهمة 
والتباحث  امل��ع��ن��ي��ني  م���ع  ل��ل��ت��وا���ض��ل 
القطاع  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ك��ي��ف��ي��ة  يف 

ال��ع��امل��ي��ة«.  م���ن جانبه،  االأ�����ض����واق  يف 
املن�ضوري،  ف��ا���ض��ل  خليل  ا���ض��ت��ع��ر���س 
لل�ضادرات  اأبوظبي  مكتب  ع��ام  مدير 
الدور  امللتقى  اأع��م��ال  ب��االإن��اب��ة خ��الل 
يف  “اأدك�س”  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي  ال���ه���ام 
امل�ضاهمة بتنمية ال�ضادرات االإماراتية 
وت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع ال�������ض���ن���اع���ي، من 
ائتمانية  ت�����ض��ه��ي��الت  ت���وف���ري  خ����الل 
ل��ل��م�����ض��ري��ن اخل���ارج���ي���ني ع��ل��ى �ضكل 
لتمكينهم  و�ضمانات  مي�ّضرة  قرو�س 

اخلدمات  م��ن  واال���ض��ت��ف��ادة  ال�ضناعي 
يقدمها  ال��ت��ي  التناف�ضية  التمويلية 
واحللول  لل�ضادرات،  اأبوظبي  مكتب 
ال�ضركاء  ي���وف���ره���ا  ال���ت���ي  امل���ب���ت���ك���رة 
الوطنية،  ال�����ض��ن��اع��ات  ومن���و  ل��ت��ع��زي��ز 
املنا�ضبة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
امل�ضدرون  يواجهها  التي  للتحديات 
من حيث احل�ضول على موارد مالية 
ال�ضركات  ومتكني  منتجاتهم  لتمويل 
اأعمالها  نطاق  تو�ضيع  من  االإماراتية 

اإماراتية،  وخ���دم���ات  �ضلع  ���ض��راء  م��ن 
ال�ضادرات  م���ع���دالت  ل����زي����ادة  وذل�����ك 
ال��وط��ن��ي��ة وف��ت��ح اأ����ض���واق ج��دي��دة لها.  
يركز  “اأدك�س”  اأن  امل��ن�����ض��وري،  واأك���د 
التمويلية  اأن�ضطته  يف  التو�ضع  على 
االإماراتية  ال�ضادرات  م�ضاهمة  لرفع 
يف االأ���ض��واق اخل��ارج��ي��ة، مب��ا ي�ضهم يف 
امل�ضتدام  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ن��وع  ت��ع��زي��ز 
لدولة االإم��ارات، كما نعمل على عقد 
���ض��راك��ات ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة م���ع خمتلف 
العاملية  واملوؤ�ض�ضات  الوطنية  اجلهات 
احليوية،  ال���ق���ط���اع���ات  ت���دع���م  ال���ت���ي 
والغذائية  ال��دوائ��ي��ة  ال�ضناعات  مثل 
وال�ضناعات الدفاعية واملياه والطاقة 
اأ����ض���واق  ف��ت��ح  اإىل ج���ان���ب  امل���ت���ج���ددة، 
منتجاتها  ل��ت�����ض��دي��ر  ل���ه���ا  ج����دي����دة 
اأع��م��ال��ه��ا«.  وت�ضمن  ب��ي��ئ��ة  وت��ط��وي��ر 
ملتقى الروؤ�ضاء التنفيذيني للم�ضانع 
امل�����ض��درة ع��ق��د ع���دة ح��ل��ق��ات نقا�ضية، 
���ض��ارك فيها ع��دد م��ن اجل��ه��ات املعنية 
بتنمية ال�ضادرات الوطنية التي تعمل 
على تقدمي خدماتها لتطوير القطاع 
التمويلية  احللول  وتوفري  ال�ضناعي 
له، حيث مت التاأكيدعلى اأهمية تعزيز 
املنتجات الوطنية وتوفري الت�ضهيالت 
االئ��ت��م��ان��ي��ة ل��ل�����ض��رك��ات االإم���ارات���ي���ة 
ال���ق���ط���اع���ات  ال���ع���ام���ل���ة يف خم���ت���ل���ف 

ال�ضناعية. 

�قت�صادية �أبوظبي توؤكد دعم �لقطاع �ل�صناعي لزيادة �ل�صادر�ت غري �لنفطية �إىل 178.8 مليار درهم بحلول 2031

اإن هناك مناطق  من ناحية قال �ضياء الهليلي مالك موؤ�ض�ضة الفنار للع�ضل 
بعينها يف منطقة الظفرة ت�ضتهر بع�ضل النحل ومت ت�ضمية الع�ضل با�ضمها مثل 
ع�ضل وادي احللو وراأ�س احللو، م�ضرياً اإىل اأن مو�ضم ع�ضل ال�ضدر يبداأ من 15 

�ضبتمر وميتد اإىل 15 دي�ضمر من كل عام.
يف  وامل�ضاريع  التخطيط  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  خلفان  عبيد  اأك��د   ، ذل��ك  اإىل 
املهرجان  اأن  باأبوظبي،  والراثية  الثقافية  والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
منذ انطالقه يف اليوم االأول اجتذب فئات متنوعة من اجلمهور من املواطنني 
واملقيمني وال�ضياح اإ�ضافة اإىل اأ�ضحاب مزارع النخيل وع�ضاق النخل من داخل 
اأن املهرجان ي�ضم باقة متنوعة من الفعاليات  اإىل  الدولة وخارجها، م�ضرياً 
والرامج واالأن�ضطة املختلفة التي تلبي احتياجات جميع الزوار من خمتلف 
اأوقات  لق�ضاء  والعائالت  لالأ�ضر  وملتقى  مق�ضدا  يعتر  حيث  اجلن�ضيات، 

ترفيهية وثقافية و�ضط اأجواء م�ضبعة براث املا�ضي وعراقة احلا�ضر.

يف  بتواجدهم  �ضعادتهم  ع��ن  م�ضاركون  واأع���رب  ال��دول��ة.  داخ���ل  اإن��ت��اج��ه  يتم 
مهرجان ومزاد ليوا للتمور ، واأ�ضادوا بح�ضن التنظيم الذي يتميز به املهرجان 

واالإقبال الكبري الذي ي�ضهده من العار�ضني والزوار على حد �ضواء.
حري�س  اأن��ه  للع�ضل”  ال�ضعادة  “مفتاح  �ضركة  �ضاحب  ال�ضام�ضي  علي  واأك��د 
على تعريف الزوار بتفا�ضيل مهمة عن “الع�ضل البلدي” واأهم اأنواعه، �ضواء 
“ال�ضمر” اأو “ال�ضدر” اأو ع�ضل الزهور، وخطوات اجلني بالطريقة التقليدية، 
حيث اأو�ضح اأن اإنتاج الع�ضل يف دولة االإمارات مرتبط بثالثة موا�ضم رئي�ضة، 
بثالثة  القدم  منذ  االإم���ارات  وت�ضتهر  االأم��ط��ار،  �ضقوط  مو�ضم  على  ويعتمد 

اأنواع من الع�ضل، وهي، ال�ضمر، وال�ضدر، والغاف.
اأن  ع���دة،  وت��ق��دي��ري��ة  ت�ضجيعية  ج��وائ��ز  على  ح�ضل  ال���ذي  ال�ضام�ضي،  واأك���د 
املعرو�ضة  باملنتجات  الزوار واجلمهور  املهرجان يعد فر�ضة منا�ضبة لتعريف 
الع�ضل  كيلو  متو�ضط  اأن  اإىل  م�ضرياً  ج��دي��دة،  منافذ  لفتح  التوا�ضل  وط��رق 

النحل الطبيعي يراوح ما بني 100 اإىل 250 درهم.
وقال خالد را�ضد الكعبي مالك �ضركة “ع�ضل العرا�ضم” اإنه تخ�ض�س يف ع�ضل 
�ضهرة  واكت�ضب  عمان  �ضلطنة  يف  القائمة  مزرعته  من  يجلبه  ال��ذي  ال�ضمر 
وا�ضعة يف دولة االإمارات، الفتاً اإىل اأن م�ضاركته يف املعر�س تتيح له فتح قنوات 
املنتجات  التعرف على  اإىل  اإ�ضافة  اإىل عمالء جدد  والتعرف  ت�ضويق جديدة 

املناف�ضة.
اأنواع  اأن هناك  للع�ضل  ال�ضيكيلي  ال�ضكيلي مالك مناحل  �ضعيد  وراأى حممد 
عدة من الع�ضل هي االأكر طلبا من اجلمهور لذلك حر�س على عر�ضها يف 
حيث  اللبان  وع�ضل  الزهور  وع�ضل  و�ضمر  �ضدر  ع�ضل  راأ�ضها  وعلى  املهرجان 
اإىل  250 درهم للكيلو، الفتاً  200 اإىل  تراوح االأ�ضعار يف املتو�ضط ما بني 
االإقبال الكبري من اجلمهور لل�ضراء املبا�ضر من من�ضات وحمال بيع الع�ضل 

اإ�ضافة اإىل تبادل اخلرات بني العار�ضني.

•• اأبوظبي-وام:

اإنتاج  وحم��ال  ل�ضركات  خم�ض�ضة  من�ضة  للتمور  ليوا  وم��زاد  مهرجان  يقدم 
وذل��ك من  �ضناعات،  به من  يرتبط  وما  واأ�ضكاله  اأنواعه  بكافة  النحل  ع�ضل 
خالل “قرية الع�ضل” التي ت�ضم 18 جناحاً يتيح للزوار كل ما يطيب لهم 
التي  املهرجان  ف��رة  طيلة  احتياجاتهم  �ضراء  واإمكانية  الع�ضل  اأ�ضناف  من 
ت�ضتمر لغاية 24 اأكتوبر اجلاري يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة حتت رعاية 
 ، الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 

وبتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والراثية باأبوظبي.
منه  املحلي  االإن��ت��اج  وت�ضجع  الع�ضل  باأهمية  اجلمهور  الع�ضل  قرية  وت��ع��رف 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اإع��ط��اء  م��ع  اإنتاجهم  على  للحفاظ  النحالني  وت��دع��م 
الع�ضل املختلفة واملتنوعة الذي  اأنواع  والزوار وال�ضياح فر�ضة لالطالع على 

مكتب �أبوظبي لل�صادر�ت ي�صارك يف ملتقى �لروؤ�صاء �لتنفيذيني للم�صانع �مل�صدرة 

كهرباء دبي تدخل مو�صوعة غيني�س عن جممع حمطات جبل علي للمرة �لثانية  •• دبي-وام:

�ضبقاً  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �ضجلت 
غيني�س  م��و���ض��وع��ة  ب��دخ��ول��ه��ا  ج���دي���داً 
لالأرقام القيا�ضية عن اأكر من�ضاأة لتحلية 

املياه  من  جالون  094 مليون  اإنتاجية  بقدرة  العامل  يف  واح��د  موقع  يف  املياه 
املحالة يومياً اأي ما يعادل 785،722،2 مر مكعب يومياً. 

ويعد هذا ثاين رقم قيا�ضي عاملي ت�ضجله الهيئة عن جممع حمطات جبل علي 
الإنتاج الطاقة وحتلية املياه، حيث �ضبق اأن دخلت مو�ضوعة غيني�س عام 1202 
الطبيعي يف  الغاز  با�ضتخدام  الطاقة  الإنتاج  من�ضاأة  اأكر  عن  وذلك  املجمع  عن 

الكهرباء.  من  موقع واحد وبقدرة 7459 ميجاوات 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير،  حممد  �ضعيد  معايل  وق��ال 
كهرباء ومياه دبي: “ان�ضجاماً مع روؤية وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
نعمل على توفري بنية حتتية متطورة ومتكاملة للكهرباء واملياه لتوفري  اهلل”، 
خدماتنا وفق اأعلى معايري التوافرية واالعتمادية والكفاءة واجلودة، اإ�ضافة اإىل 
املتزايد  الطلب  ملواكبة  الطموحة  التنموية  اخلطط  احتياجات  خمتلف  تاأمني 
الطموحة.  واالقت�ضادية  العمرانية  دب��ي  وخطط  واملياه  الطاقة  خدمات  على 
ونوا�ضل م�ضرية التميز يف جميع املجاالت وعلى امل�ضتويات كافة، ومن�ضي بخطى 

وا���ض��رج��اع��ه��ا ع��ن��د احل��اج��ة، م��ا يجعله االأك����ر م��ن ن��وع��ه يف ال��ع��امل لتخزين 
التقنية خمزوناً  ال�ضرب وتوفريها يف حاالت الطوارئ. حيث �ضتوفر هذه  مياه 
ملدة  امل��ي��اه يومياً  50 مليون ج��ال��ون م��ن  ب��اأك��ر م��ن  االإم���ارة  ا�ضراتيجياً مي��د 
التاأثريات  من  املخزنة  املياه  �ضالمة  �ضمان  مع  ال��ط��وارئ  ح��االت  يف  يوماً   90
اخلارجية.  واأ�ضار املهند�س نا�ضر لوتاه، النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع االإنتاج 
يف الهيئة اإىل اأن دخول الهيئة مو�ضوعة غيني�س لالأرقام القيا�ضية يعتر تقديراً 
جلهودها خالل ال�ضنوات ال�ضابقة يف العمل على بناء اأكر جممع لتحلية املياه 
على م�ضتوى العامل، كما اأنه دليل على القدرات التقنية واجلهود اجلبارة التي 

يقوم بها فريق عملنا يف اإدارة هكذا جممع �ضخم. 
الوم�ضي  التقطري  بتقنية  املياه  لتحلية  وح��دة   43 متتلك  الهيئة  اأن  واأو���ض��ح 
من  جالون  مليون   427 اإىل  ت�ضل  اإنتاجية  بقدرة   )MSF( امل��راح��ل  متعدد 
اإ�ضافة   )D، E، G، K، L، M( 6 حمطات املياه املحالة يومياً موزعة على 
اإىل وحدتني بتقنية التنا�ضح العك�ضي لتحلية مياه البحر )SWRO( بقدرة 
اإنتاجية تبلغ 63 مليون جالون من املياه يومياً، وبهذا ت�ضل القدرة االإنتاجية 
االإجمالية للمياه يف الهيئة اإىل 490 مليون جالون يومياً من جممع حمطات 

وبناء م�ضتقبل م�ضتدام، حتقيقاً  القادمة  �ضنة  اال�ضتعداد للخم�ضني  واثقة نحو 
2071 جلعل دول��ة االإم���ارات اأف�ضل دول��ة يف العامل  الأه��داف مئوية االإم���ارات 

بحلول مئويتها يف العام 2071.« 
وت�ضّلم معايل �ضعيد حممد الطاير ال�ضهادة من ممثلي مو�ضوعة غيني�س لالأرقام 
القيا�ضية، خالل فعاليات الدورة الرابعة والع�ضرين من معر�س تكنولوجيا املياه 
والطاقة والبيئة )ويتيك�س( ودبي للطاقة ال�ضم�ضية 2022، التي نظمتها هيئة 
تعتمد  دبي  ومياه  اأن هيئة كهرباء  الطاير  واأو�ضح معايل  دب��ي.   ومياه  كهرباء 
ال�ضم�ضية  الطاقة  املياه تقوم على اال�ضتفادة من  اإنتاج  ثالثة حماور ال�ضتدامة 
تتميز  التي  العك�ضي  التنا�ضح  تقنية  با�ضتخدام  البحر  مياه  لتحلية  النظيفة 
ثم  امل��راح��ل،  متعدد  الوم�ضي  التقطري  بتقنية  مقارنة  اأق��ل  طاقة  با�ضتهالك 
واإعادة  وا�ضرجاعها  اجلوفية  امل��ي��اه  اأح��وا���س  يف  االإن��ت��اج  م��ن  الفائ�س  تخزين 

�ضخها اإىل �ضبكة املياه عند احلاجة. 
وميتاز هذا النموذج ال�ضمويل املبتكر باحلفاظ على البيئة وميثل حاًل اقت�ضادياً 
هذا  و�ضيتيح  و�ضناعته.  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  دب��ي  ق��درة  وي��وؤك��د  م�ضتداماً 
6،000 م��ل��ي��ون جالون  ت��خ��زي��ن   2025 ب��ح��ل��ول ع���ام  اك��ت��م��ال��ه  امل�����ض��روع ع��ن��د 

ال���ط���اق���ة وحتلية  الإن����ت����اج  ع���ل���ي  ج���ب���ل 
وليد  املهند�س  ق��ال  امل��ي��اه.  من جانبه، 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  �ضلمان،  بن 
ل��ق��ط��اع ت��ط��وي��ر االأع����م����ال وال��ت��م��ي��ز يف 
الهيئة: “نحن فخورون بهذا االعراف 
العاملية  ب���االإجن���ازات  احل��اف��ل  الهيئة  �ضجل  اإىل  ي�ضاف  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��ع��امل��ي 
املرموقة. ونعمل يف الهيئة على ا�ضتثمار اأحدث تقنيات الثورة ال�ضناعية الرابعة، 
مكانة  لر�ضيخ  اليومي  عملنا  يف  واالبتكار  واالإب���داع  وال��ري��ادة  التميز  ون�ضخر 
الهيئة بو�ضفها واحدة من اأبرز املوؤ�ض�ضات اخلدماتية حول العامل واأكرها متيزاً 

يف جميع املجاالت، واالنطالق نحو مراحل متقدمة يف التميز والريادة.« 
تقنية  با�ضتخدام  امل��ح��الة  للمياه  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  زي���ادة  اإىل  الهيئة  ت��ه��دف 
الوم�ضي  التقطري  بتقنية  مقارنة  اأقل  طاقة  ت�ضتهلك  التي  العك�ضي،  التنا�ضح 
متعدد املراحل، اإىل 303 ماليني جالون يومياً بحلول عام 2030، لت�ضل اإىل 
%42 مقارنة بن�ضبة %13 من القدرة االإنتاجية االإجمالية حالياً، مع االأخذ 
2030 لت�ضل  اأن القدرة االإنتاجية للمياه املحالة �ضرتفع عام  بعني االعتبار 

اإىل 730 مليون جالون يومياً. 
ومن اأهم امل�ضاريع التي نفذتها الهيئة موؤخراً بتقنية التنا�ضح العك�ضي، م�ضروع 
حتلية مياه البحر يف املحطة K(( يف جممع حمطات جبل علي بقدرة اإنتاجية 

40 مليون جالون يومياً وبا�ضتثمارات اإجمالية بلغت 897 مليون درهم. 

�لبنك �لعربي �ملتحد ي�صارك يف �ملعر�س �لوطني للتوظيف �ل� 24
••دبي-د.حممود علياء 

اأع��ل��������ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي امل��ت��ح��د عن 
الوطني  امل����ع����ر�����س  يف  م�������ض���ارك���ت�������ه 
يقام حتت  وال��ذي   42 ال���  للتوظيف 
رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة وذلك 
وتاأتي  ال�����ض��ارق��ة.  اإك�����ض��ب��و  م��رك��ز  يف 
املعر�س  فعاليات  يف  البنك  م�ضاركة 
جمل�س  وتوجيهات  ل�ضيا�ضة  ترجمة 
االإدارة فيما يخ�س �ضيا�ضة التوطني 
ا�ضراتيجيتهوالتزامه  مع  ومتا�ضياً 
يف ا����ض���ت���ق���ط���اب وت��ن��م��ي��ة ال���ك���ف���اءات 
الوطنية ال�ضابة. تعليقاً على م�ضاركة 
الرئي�س  بهيد  �ضريي�س  �ضّرح  البنك 
“ي�ضكل  ق���ائ���اًل:  ل��ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  ا�ضا�ضياً  حم��وراً  الوظائف  توطني 
من  وانطالقاً  اأعمالنا  ا�ضراتيجية 
ف��ع��ال يف  ب�ضكل  البنك  ي�����ض��ارك  ذل��ك 
الدولة  يف  التوظيف  معار�س  معظم 
لتعزيز  ا�ضراتيجيته  اإط��ار  وذلك يف 
ن�����ض��ب��ة ال���ت���وط���ني، ح��ي��ث ن�����ض��ع��ى اإىل 
ال�ضابة  الوطنية  ال��ك��وادر  ا�ضتقطاب 
الذين  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني  م��ن 
يرغبون يف بناء م�ضتقبل مهني م�ضرق 
هنا  وم��ن  امل�ضريف  القطاع  يف  وناجح 
للتوظيف،  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س  ف����اإن 

مهنية ناجحة توؤهلهم لتبوء منا�ضب 
قيادية يف البنك«.  واأ�ضافت: “�ضيتيح 
املبا�ضر مع  املعر�س فر�ضة للتوا�ضل 
ومدراءهم  الب�ضرية  ال���روات  فريق 
ال��ب��ن��ك ح��ي��ث �ضيتم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 
املهني  امل�ضار  اإىل  اخلريجني  توجيه 
كما  تخ�ض�ضاتهم  مع  يتنا�ضب  ال��ذي 
املوؤ�ض�ضاتية  البنك  ثقافة  �ضرح  �ضيتم 

وبيئة العمل التي يوفرها«.
اإن������ن������ا ن�����دع�����و ك�����اف�����ة اخل����ري����ج����ني 
واخلريجات لزيارة جناح امل�ضرف يف 
للتعرف  للتوظيف  الوطني  املعر�س 
يوفرها  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  ع��ل��ى 

البنك العربي املتحد ».

الذي يعد من اأهم معار�س التوظيف 
من�ضة  يعتر  ال��دول��ة  م�ضتوى  على 
الوطنية  امل��واه��ب  الكت�ضاف  مثالية 

ال�ضابة ولقاء اخلريجني« .
رئي�س  العطار  قالت هند  من جهتها 
“لقد  ال��ب�����ض��ري��ة:  ال�������روات  اإدارة 
ال��ر���ض��ي��دة يف دولة  و���ض��ع��ت ق��ي��ادت��ن��ا 
االأم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة روؤي����ة 
وا�ضحة يف جمال ا�ضتقطاب وتدريب 
م��واط��ن��ي وم��واط��ن��ات ال��دول��ة. فاأننا 
واالأليات  ال�ضيا�ضات  ملتزمون بو�ضع 
الكفيلة با�ضتقطاب املواهب الوطنية 
ب�ضكل  م��ه��ارات��ه��م  و���ض��ق��ل  امل��ت��م��ي��زة 
م�ضرية  وت��وف��ري  وم��درو���س  منهجي 
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املال والأعمال
بيانات تدرج �أ�صهمها يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية من خالل طرٍح عاٍم �أويل

�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية بتاريخ 31 اأكتوبر 2022. وتعتزم ال�ضركة 
من   22.22% متثل  العام  لالكتتاب  �ضهًما   571،428،572 ط��رح 
راأ�س مال ال�ضركة يف تاريخ االإدراج ب�ضعر الطرح. وكما يف تاريخ االإدراج، 
قدرها  مب�ضاهمة  امل��ح��دودة  القاب�ضة   42 جي  جمموعة  حتتفظ  �ضوف 
اأ�ضهم الطرح بالكامل. توفر �ضركة بيانات،  %77، �ضريطة االكتتاب يف 
اإحدى �ضركات جي 42، معلومات جيومكانية عالية امل�ضتوى قائمة على 
والبيئة  ال��دف��اع  مثل  القطاعات  م��ن  متزايد  لعدد  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
والطاقة واملوارد واملدن الذكية والنقل. وت�ضمل عرو�ضها توفري منتجات 
وخمططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، اإىل جانب م�ضح البيانات 
املكانية وحتليلها واإدارتها ومنذجتها وتوفري عر�س مرئي لها ف�ضاًل عن 
بيانات على ت�ضخري كميات هائلة  خدمات اخلرائط. تعمل حلول �ضركة 

حيث نتطلع اإىل حتقيق قيمة م�ضتدامة للم�ضاهمني. واأود اأن ا�ضتغل هذه 
املنا�ضبة املهمة الأتقدم باالأ�ضالة عن نف�ضي، وبالنيابة عن جمل�س االإدارة، 
�ضياق  يف  واأ���ض��اف  الدائمة.  ثقتهم  على  م�ضاهمينا  اإىل  ال�ضكر  بخال�س 
نعمل  التي  املجتمعات  يف  االإيجابية  التنمية  لتحفيز  امل�ضتمرة  جهودنا 
فيها، فاإننا نتطلع اإىل اال�ضطالع بدور مهم يف تعزيز النمو االقت�ضادي 
لدولة االإمارات العربية املتحدة، ف�ضاًل عن املنطقة والعامل. ومن املتوقع 
اأن يحقق ال�ضوق التجاري الواعد حللولنا املتقدمة منًوا كبرًيا يف غ�ضون 
وا�ضراتيجية  املثبت  االأعمال  من��وذج  و�ضيكون  املقبلة،  اخلم�س  ال�ضنوات 
النمو الطموحة ل�ضركة بيانات مبثابة املحدد االأول لتطلعنا اإىل اأن ن�ضبح 
خياًرا متميًزا يف جمال املعلومات اجليومكانية العاملي القائم على الذكاء 

اال�ضطناعي.

•• اأبوظبي -وام: 

باالأ�ضهم  حم���دودة  عامة  �ضركة  وه��ي   ،” اي  اي��ه  “بيانات  �ضركة  اأعلنت 
تاأ�ض�ضت يف �ضوق اأبوظبي العاملي عن نيتها طرح 571،428،572 �ضهًما 
من اأ�ضهم ال�ضركة لالكتتاب العام مبا ميثل %22.22 من راأ�س مالها 
اأبوظبي  كما يف تاريخ االإدراج، واإدراج ال�ضركة يف ال�ضوق الرئي�ضية ل�ضوق 
اأمام  فر�ضة  لل�ضركة  املُخطط  واالإدراج  الطرح  و�ضيتيح  املالية.  ل��الأوراق 
امل�ضتثمرين لال�ضتثمار يف واحدة من ال�ضركات الرائدة ذات معدالت النمو 
العالية يف جمال املعلومات اجليومكانية القائمة على الذكاء اال�ضطناعي 
اأكتوبر   21 يف املنطقة. و�ضيفتح باب االكتتاب يف الطرح العام االأويل يف 
2022 و�ضيغلق يف 25 اأكتوبر 2022، وتنوي ال�ضركة اإدراج اأ�ضهمها يف 

ذلك  يف  مبا  امل�ضادر،  من  جمموعة  من  والفريدة  املتميزة  البيانات  من 
ور�ضد   )HAPS( االرتفاع  عالية  املن�ضات  واأنظمة  ال�ضناعية  االأقمار 
اجليومكانية  املعلومات  لتعزيز  اال�ضطناعي  الذكاء  با�ضتخدام  االأر���س 
)جي اآي كيو(. وقال �ضعادة طارق احلو�ضني، رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة: 
جنحت �ضركة بيانات طوال تاريخها املمتد على مدار خم�س واأربعني عاًما، 
ومنذ اأن اأ�ضبحت ع�ضًوا يف منظومة جي42 يف عام 2020، يف ا�ضتفادت 
ذكاء  حلول  لتقدمي  التنموية  وق��درات��ه  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  من  بيانات 
ا�ضطناعي جيومكانية متميزة، ت�ضتند اإىل القيادة احلكيمة، وفريق قادر 
ال�ضركة  اأن  من  ثقة  على  ونحن  للعمالء.  قوية  وتوقعات  املبتكرين  من 
من  جديدة  مرحلة  غمار  خو�س  من  ميكنها  االآن  ا�ضراتيجي  و�ضع  يف 
املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  له  املُخطط  االإدراج  خ��الل  من  النمو 

وم��وا���ض��ل��ة اجل��ه��ود ل��ل��و���ض��ول اإىل �لإمار�ت تت�صدى لتحديات �لقطاع �لبحري �لدويل وُتربز فر�صه �جلديدة
 ،2050 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول   70%
االنبعاثات  مب�����ض��ت��وي��ات  م��ق��ارن��ة 
اإ�ضافة   ،2008 العام  يف  امل�ضجلة 
اإىل تقليل اإجمايل انبعاثات غازات 
 50% بن�ضبة  ال�ضنوية  الدفيئة 
 2050 ال��ع��ام  بحلول  االأق���ل  على 
 ،2008 العام  مب�ضتويات  مقارنًة 
بهدف التخل�س منها يف اأ�ضرع وقت 
ممكن خالل هذا القرن. ويجب اأن 
التحتية  والبنية  التقنيات  ت��ك��ون 
ال�ضتيعاب  جاهزة  اجلديد  للوقود 
احتياجات ال�ضوق على نطاق وا�ضع 
العام  ب��ح��ل��ول  ال�����ض��ح��ن  يف جم����ال 
املنظمة  ه����دف  ل��ت��ل��ب��ي��ة   ،2030
ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة ل��ع��ام 2050، 
مع  ك��ب��رًيا  تعاوًنا  ذل��ك  و�ضيتطلب 
و�ضركات  وامل��وان��ئ  الطاقة  �ضركات 

ال�ضحن واأ�ضحاب الب�ضائع«.
لليوم  امل��������وازي  احل������دث  وُي���ع���ت���ر 
للمجتمع  فر�ضة  العاملي  البحري 
الدويل لتقدمي اإ�ضهامات ملمو�ضة 
ا�ضراتيجيات  تطوير  يف  للتعاون 
اإىل معاجلة تاأثري  مبتكرة، تهدف 
ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ع��ل��ى ت��غ��ري املناخ 

واال�ضتدامة.

•• دبي-الفجر:

 تاأكيًدا على مكانتها الرائدة �ضمن 
العاملية،  ال��ب��ح��ري��ة  امل����راك����ز  اأه�����م 
وب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ب��ني اأك���ر الدول 
�ضارك  ال��ق��ط��اع،  ت��اأث��رًيا يف تطوير 
املمثل  ال�����ذي ���ض��م  ال����دول����ة  وف����د 
البحرية  امل��ن��ظ��م��ة  ل����دى  ال����دائ����م 
���ض��ع��ادة حم��م��د خمي�س  ال���دول���ي���ة 
املهريي،  �ضيف  والقبطان  الكعبي، 
البحرية”،  “اأبوظبي  ع��ام  م��دي��ر 
يف الفعالية املوازية لليوم البحري 
حكومة  ا�ضت�ضافتها  التي  العاملي، 
ديربان  مدينة  يف  اإفريقيا  جنوب 
من  ج��دي��دة  “تقنيات  �ضعار  حت��ت 
كما  للبيئة”.  �ضديق  �ضحن  اأج��ل 
ح�����ض��ر ال���وف���د اج��ت��م��اًع��ا ح���وارًي���ا 
ملناق�ضة  امل�����ض��ت��وى  رف���ي���ع  وزارًي��������ا 
امل��و���ض��وع��ات ال��ب��ارزة، ت��ن��اول��ت اأهم 
حتديات وفر�س ال�ضناعة الدولية، 
وبرنامج  ال���ق���درات،  ب��ن��اء  وت��ع��زي��ز 
البحرية  للمنظمة  الفني  التعاون 

الدولية.
العام  االأم���ني  ل��ي��م،  كيتاك  و�ضلط 
يف  ال��دول��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة  للمنظمة 
ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة ال�����ض��وء على 

ت�ضهم  التي  ال��ق��رارات  من  العديد 
اأنظمة العمل،  يف تطوير وحت�ضني 
واأحدث  العاملية  املتغريات  ملواكبة 
ال�ضّيما  التكنولوجية،  ال��ت��ط��ورات 

فيما يتعلق بال�ضحن االأخ�ضر«.
احلدث  “يوؤكد  الكعبي:  واأ���ض��اف 
املوازي لليوم البحري العاملي لهذا 
ال��ع��ام، على ���ض��رورة ال��ت��زام جميع 
ال���دول امل�����ض��ارك��ة م��ن اأج���ل توحيد 
ج��ه��وده��ا الت��خ��اذ اإج�����راءات فاعلة 
عمليات  م��ن  الكربون  اإزال���ة  ب�ضاأن 
ال�ضحن واملوانئ، با�ضتخدام تقنيات 
الكربون،  م��ن��خ��ف�����ض��ة  اأو  خ��ال��ي��ة 
البديل يف  الوقود  ا�ضتخدام  وتبّني 
للقطاع  الرئي�ضة  التحتية  البنية 
القطاع  يت�ضبب  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري؛ 
انبعاثات  م��ن   3%-2 ت��ول��ي��د  يف 
العاملية.  ال��ك��رب��ون  اأك�����ض��ي��د  ث���اين 
البحرية  امل��ن��ظ��م��ة  ح������ددت  ل������ذا، 
انبعاثات  خلف�س  ه��دًف��ا  ال��دول��ي��ة 
 40% بن�ضبة  القطاع  الكربون يف 
 ،2030 العام  بحلول  االأق��ل  على 

ال��ت��ي يواجهها  ال��ق�����ض��اي��ا  اأه����م  م��ا 
ملدة  توقف  “بعد  ق��ائ��اًل:  القطاع، 
ب�ضبب  امل���وازي���ة  للفعالية  ع��ام��ني 
ال�����وب�����اء، ن���رح���ب ه���ن���ا يف دي���رب���ان 
بجميع الدول االأع�ضاء يف املنظمة 
لليوم  امل�������وازي  احل�����دث  حل�����ض��ور 
 .2022 ل���ع���ام  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ح��ري 
توجيه  ل�ضمان  تاأ�ضي�ضه  مت  ال��ذي 
العاملي  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  م�����ض��رية 
ن��ح��و ال���ط���ري���ق ال�����ض��ح��ي��ح، وه���ذا 
احلدث بال �ضك اأحد اأهم املوؤمترات 
البحرية على م�ضتوى  والفعاليات 

العامل«.
“ُيعد  ليم:  العام  االأم��ني  واأ���ض��اف 
اأ���ض��ا���ًض��ا للتحول يف  اأم����ًرا  االب��ت��ك��ار 
مزيج الوقود والطاقة يف ال�ضناعة 
ال��ب��ح��ري��ة. وي��ت��ط��ل��ب ه����ذا االأم����ر 
تقنيات جديدة واأنواع وقود بديلة 
ومتجددة، مع بنية حتتية متطورة 
عدمي  اأو  منخف�س  ال�ضحن  لدعم 
حلول  توفري  جانب  اإىل  الكربون، 
ل���دع���م اخلطط  ج����دي����دة  م���ال���ي���ة 

البحرية  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
و�ضنوا�ضل  وال��ع��امل��ي��ة.  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
العمل مع الدول االأع�ضاء االأخرى 
للنهو�س بالقطاع البحري العاملي 
البحرية  امل��ن��ظ��م��ة  دور  وت���ع���زي���ز 
ال���دول���ي���ة يف دع����م ���ض��الم��ة واأم����ن 
وكفاءة النقل البحري يف حميطات 
لعبت  ال�ضعيد  ه��ذا  وعلى  نظيفة. 
يف  ف���اع���اًل  دوًرا  االإم���������ارات  دول�����ة 
اإدخ������ال ت��ع��دي��الت ج��وه��ري��ة على 

الرقمنة  اعتبار  ومي��ك��ن  النامية. 
التي  التقنيات  ب��ني  م��ن  واالأمت��ت��ة 
�ضت�ضاعد يف دعم امل�ضي قدًما نحو 
واأكر  اأن��ظ��ف  ق��ط��اع �ضحن  اإن�����ض��اء 
ال  هذا  لكن  للبيئة،  �ضداقة  كفاءة 
الركيز  اأهمية  نتجاهل  اأن  يعني 

على العن�ضر الب�ضري«.
تطوير �ضحن �ضديق للبيئة

حول دور دولة االإمارات يف تطوير 
ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري ال���ع���امل���ي، قال 

ال��ع��م��ل��ي��ة. ك��م��ا نحتاج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
لالبتكار  ف���رق  ت�ضكيل  اإىل  ��ا  اأي�����ضً
تعمل مًعا من خالل �ضراكات فعالة 
يف البحث والتطوير بني القطاعني 
اخل���ا����س واحل���ك���وم���ي، ف��ن��ح��ن هنا 
اليوم لتطوير و�ضائل بناء القدرات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
النامية يف حتّول  البلدان  الإ�ضراك 
االأقل  ال��ب��ل��دان  �ضيما  ال  ال��ط��اق��ة، 
من���ًوا، وال���دول اجُل��زري��ة ال�ضغرية 

الكعبي،  خ��م��ي�����س  حم��م��د  ����ض���ع���ادة 
امل���ن���دوب ال���دائ���م ل��دول��ة االإم�����ارات 
الدولية:  البحرية  املنظمة  ل��دى 
اأكر  م���ن  االإم�������ارات  دول����ة  “ُتعد 
ال�ضناعة  تطوير  تاأثرًيا يف  ال��دول 
الرائدة  البحرية، مكّر�ضة مكانتها 
ب���ني اأه�����م امل���راك���ز ال��ب��ح��ري��ة على 
م�ضتوى العامل. وتلعب الدولة، من 
خالل ع�ضويتها يف جمل�س املنظمة 
حمورًيا  دوًرا  ال��دول��ي��ة،  البحرية 

 كيتاك ليم, االأمني العام للمنظمة البحرية الدولية: نحن بحاجة 
ما�سة اإىل مزيد من “االبتكار” و”ال�سمولية” لتوجيه قطاع ال�سحن 

عرب الرقمنة واالأمتتة نحو م�ستقبل خال من الكربون
  الكعبي: تلعب دولة االإمارات دوًرا رئي�ًسا يف تطوير اأحدث التقنيات, 

ال �سيما يف جمال ال�سحن االأخ�سر واال�ستدامة

على هام�س اجتماعات جمموعة الع�سرين

حممد بن هادي �حل�صيني يلتقي وزيرة مالية �لهند 
اإىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  �ضعي  اإط����ار  يف 
البناء  ال��ت��ع��اون  اأوا����ض���ر  تعميق 
التقى  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ع 
معايل حممد بن هادي احل�ضيني 
وزي���ر دول���ة ل��ل�����ض��وؤون امل��ال��ي��ة يوم 
�ضيرامان  نريماال  معايل  اأم�س 
ال��ه��ن��د، وذلك  امل��ال��ي��ة يف  وزي�����رة 
على هام�س اجتماعات جمموعة 
بوا�ضنطن.  امل��ن��ع��ق��دة  ال��ع�����ض��ري��ن 
اأطر  تعزيز  �ضبل  اللقاء  وناق�س 
يف  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 
االهتمام  ذات  امل��ج��االت  خمتلف 
امل���������ض����رك، وف�����ر������س ال���ت���ع���اون 
اإط������ار  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة خ���ا����ض���ة يف 
الرئا�ضة الهندية للدورة القادمة 

ملجموعة الع�ضرين.

�ضراكة  اتفاقية  وقعت  ق��د  كانت 
جمهورية  مع  �ضاملة  اقت�ضادية 
ف����راي����ر   18 ب����ت����اري����خ  ال����ه����ن����د 
من  االأوىل  تعد  وال��ت��ي   ،2022
نوعها التي ترمها الدولة �ضمن 
االقت�ضادية  االتفاقيات  برنامج 
مظلة  حت�����ت  امل����ع����ل����ن  ال����ع����امل����ي����ة 

م�ضاريع اخلم�ضني. 
اأن جمهورية  اإىل  االإ���ض��ارة  جت��در 
جتاري  �ضريك  اأك���ر  تعد  الهند 
م�����ن حيث  االإم��������������ارات  ل�����دول�����ة 
ال�ضادرات غري النفطية وواحدة 
اال�ضتثماريني  ال�ضركاء  اأكر  من 
ل������دول������ة االإم����������������ارات �������ض������واء يف 
اال�ضتثمارات ال�ضادرة من الدولة 

اأو الواردة اإليها.

القادمة  ل��ل��دورة  رئا�ضتها  اإط����ار 
دعم  و���ض��ب��ل  الع�ضرين  ملجموعة 
التوجهات،  لهذه  االم���ارات  دول��ة 
ب�ضاأن  ال��ت��ب��اح��ث  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
واملناخ  الطاقة  اأول��وي��ات  ت�ضمني 
اأج��ن��دة الدورة  ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا يف 
ال��� 28 م��ن م��وؤمت��ر االأط���راف يف 
االإطارية،  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
اإىل جانب عدد من املوا�ضيع ذات 

االهتمام امل�ضرك.
االإم�������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

وزارة  “حتر�س  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
تعزيز  م���وا����ض���ل���ة  ع���ل���ى  امل���ال���ي���ة 
عالقاتها مع خمتلف الدول لفتح 
اآفاق جديدة للتعاون يف جماالت 
واالقت�ضادية  املالية  ال�ضيا�ضات 
اجلهود  وت��ن�����ض��ي��ق  واال���ض��ت��ث��م��ار، 
امل�������ض���رك���ة خ���ا����ض���ة يف ظ�����ل ما 
يواجهه العامل اليوم من حتديات 

وظروف غري م�ضبوقة.«
االجتماع  ن���اق�������س  وت���ف�������ض���ي���اًل، 
ت���وج���ه���ات ج���م���ه���وري���ة ال���ه���ن���د يف 

لت�ضمل  والهند  املتحدة  العربية 
امل�ضلحة  ذات  امل����ج����االت  ك���اف���ة 
امل�ضركة خا�ضة يف القطاع املايل 
واالق���ت�������ض���ادي وال���ت���ج���اري، كما 
توجه معاليه بال�ضكر جلمهورية 
االإمارات  دول��ة  دع��وة  على  الهند 
للم�ضاركة يف اجتماعات جمموعة 
دعم  م��وؤك��داً   ،2023 الع�ضرين 
دولة االإمارات لتوجهات الرئا�ضة 
الهندية يف اإطار رئا�ضتها للدورة 

القادمة ملجموعة الع�ضرين.

اإىل جانب معاليه  اللقاء  وح�ضر 
ك���ل م���ن ����ض���ع���ادة ي��ون�����س حاجي 
اخلوري وكيل وزارة املالية، وعلي 
امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ���ض��ريف  ع��ب��داهلل 
الدولية  املالية  العالقات  ل�ضوؤون 
ع����دد من  اإىل ج���ان���ب  ب���االإن���اب���ة، 

امل�ضوؤولني من اجلانبني.
وخالل اللقاء، اأكد معايل حممد 
بن هادي احل�ضيني حر�س وزارة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل���ال���ي���ة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول������ة االإم��������ارات 

جمارك دبي توفر خدمة �إ�صد�ر �صهاد�ت 
�لتفوي�س ل�صركات �ملناطق �حلرة

•• دبي-وام:

تدعم جمارك دبي جهود اإمارة دبي جلذب اال�ضتثمارات اجلديدة اإىل املناطق 
احلرة يف االإمارة من خالل تقدمي اأف�ضل اخلدمات والت�ضهيالت اجلمركية 
لل�ضركات املرخ�ضة يف املناطق احلرة وتي�ضري االإجراءات اجلمركية املطبقة 
�ضركات  ت�ضتوردها  التي  للب�ضائع  اجلمركية  القيمة  حتديد  �ضعيد  على 
خدمة  اجلمركية  القيمة  اإدارة  ت��ق��دم  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  احل���رة  امل��ن��اط��ق 
اإ�ضدار �ضهادات التفوي�س ل�ضركات املناطق احلرة والتي متكنها من ت�ضريع 

وت�ضهيل التخلي�س اجلمركي لب�ضائعها التجارية.
ومتكن هذه اخلدمة ال�ضركات املُرخ�س لها العمل باملناطق احلرة من قبول 
الفواتري ال�ضادرة من م�ضادرها اال�ضلية لب�ضائعها التجارية امل�ضتوردة ما 
ي�ضاهم يف ت�ضهيل التجارة ل�ضركات املناطق احلرة ويدعم تو�ضيع عملياتها 
اإ�ضدار �ضهادات التفوي�س  التجارية، حيث يتم تقدمي الطلب على خدمة 
ل�ضركات املناطق احلرة عر املوقع االلكروين والقنوات الذكية جلمارك 
اإدارة القيمة اجلمركية: نعمل يف  دبي. وقالت اإميان بدر ال�ضويدي مدير 
االإدارة على تطوير خدماتنا با�ضتمرار ملواكبة التطوير ال�ضامل للت�ضهيالت 
واخلدمات اجلمركية التي تقدمها جمارك دبي تنفيذاً لتوجهات اإمارة دبي 
باملحافظة على ال�ضدارة العاملية يف م�ضتوى اخلدمات احلكومية وتقدمي 
تقنية  تطبيقات  اأف�ضل  ا�ضتخدام  ع��ر  امل�ضتقبل  حلكومات  عاملي  من��وذج 
اإدارة القيمة اجلمركية  املعلومات يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني، وتقوم 
بتوفري خدمة اإ�ضدار �ضهادات التفوي�س ل�ضركات املناطق احلرة من اأجل 
اأهم الركائز االأ�ضا�ضية  دعم اال�ضتثمارات يف املناطق احلرة والتي تعد من 
لتطوير اقت�ضاد امارة دبي على وجه اخل�ضو�س واالقت�ضاد الوطني لدولة 
االمارات عموماً. واأ�ضافت ان ت�ضريع وت�ضهيل التخلي�س اجلمركي للب�ضائع 
التجارية ل�ضركات املناطق احلرة ي�ضاهم من خالل خدمة اإ�ضدار �ضهادات 
وميكنها  ال�ضركات  لهذه  التجارية  العمليات  تكلفة  خف�س  يف  التفوي�س 
لال�ضتثمار  التناف�ضية  املزايا  يعزز  ما  امل��ايل  عائدها  حت�ضني  من  بالتايل 
االإم��ارة لتحقيق اهداف  اإىل  املزيد من اال�ضتثمارات  يف دبي ويدعم جذب 
م�ضاريع اخلم�ضني التي اأطلقتها قيادتنا احلكيمة كخطة طريق القت�ضادنا 

الوطني و�ضواًل اىل مئوية االمارات 2071.

نظمت لقاءات مع عدد من امل�سوؤولني لبحث اأوجه تعزيز وتطوير العالقات التجارية

»غرفة �ل�صارقة« ُت�صارك يف �حتفالية مئوية �لغرفة �لتجارية �مل�صرية بالإ�صكندرية
•• االإ�صكندرية - الفجر

اهلل  عبد  ب�ضعادة  ممثلة  ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  �ضاركت 
اإدارة الغرفة، يف املوؤمتر الدويل  �ضلطان العوي�س، رئي�س جمل�س 
واحتفالية مئوية الغرفة التجارية امل�ضرية باالإ�ضكندرية ومرور 
املتو�ضط  االأبي�س  البحر  غ��رف  احت��اد  تاأ�ضي�س  على  ع��ام  اأرب��ع��ون 

التي اأقيمت يف مكتبة االإ�ضكندرية. “ا�ضكامي”، 
و�ضم وفد غرفة ال�ضارقة امل�ضارك باالحتفاالت، �ضعادة علي عبيد 
اجلروان،  را�ضد  واإبراهيم  الغرفة،  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  الزعابي 
عبد  �ضعادة  والتقى  بالغرفة،  االقت�ضادية  العالقات  اإدارة  مدير 
اهلل �ضلطان العوي�س، مع عدد من امل�ضوؤولني من الغرف التجارية 

بال�ضاأن  املعنية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات  ع��ن  ومم��ث��ل��ني  وال�ضناعية 
االق��ت�����ض��ادي واالحت�����ادات وامل��ن��ظ��م��ات االق��ت�����ض��ادي��ة م��ن خمتلف 
اأحمد الوكيل، رئي�س الغرفة التجارية  دول العامل، منهم �ضعادة 
امل�ضرية باالإ�ضكندرية، وال�ضيد فريدريك رونال نائب رئي�س غرفة 
جتارة و�ضناعة مر�ضيليا، حيث بحث معهم اأوجه تعزيز وتطوير 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة مب��ا ي��زي��د م��ن ح��ج��م امل���ب���ادالت وامل�ضاريع 
�ضعادته  وق��دم  القطاعات،  من  العديد  يف  امل�ضركة  اال�ضتثمارية 
املتو�ضط  االأبي�س  البحر  غ��رف  واحت���اد  العربية  ال��غ��رف  الحت��اد 
وغرفة االإ�ضكندرية وغرفة مر�ضيليا وغرفة طنجة، درع اليوبيل 
الذهبي مبنا�ضبة مرور 50 عاما على تاأ�ضي�س غرفة ال�ضارقة، كما 
تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع عدد من الوفود امل�ضاركة يف 

اآيات  اأ�ضمى  العوي�س،  �ضلطان  اهلل  عبد  �ضعادة  ورفع  االحتفاالت. 
التهاين والتريكات اإىل الغرفة التجارية امل�ضرية باالإ�ضكندرية، 
هذه  يف  امل�ضاركة  على  حري�ضة  كانت  ال�ضارقة  غرفة  اأن  م��وؤك��دا 
على  التجارية  ال��غ��رف  اأع���رق  م��ن  ب��واح��دة  حتتفل  التي  املنا�ضبة 
م�����ض��ت��وى ال���ع���امل، ال��ت��ي ك��ان��ت والزال�����ت ل��ه��ا م��واق��ف��ه��ا الوطنية 
الداعمة لالقت�ضاد امل�ضري والعربي، م�ضريا اإىل متانة العالقات 
بني  امل�ضركة  االإرادة  عززتها  التي  الرا�ضخة  امل�ضرية  االإماراتية 
م�ضتويات  اإىل  التعاون  اأوا�ضر  تنمية  مبوا�ضلة  البلدين  قيادتي 
اأع���ل���ى، ف�����ض��ّك��ل��ت من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف ال��ع��الق��ات ب��ني ال���دول 
وال�ضعوب، موؤكدا اأن ح�ضور الغرفة لهذه االحتفالية يعك�س عمق 

العالقات االأخوية املتجذرة بني البلدين ال�ضقيقني.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 توج طاقم ال�ضفينة ال�ضقي 96 ملالكها 
�ضمو ال�����ض��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�ضد 
النوخذة  وبقيادة  التنفيذي،  املجل�س 
خ��ل��ف ب��ط��ي م�����ض��ب��ح ال��غ�����ض��ي�����س املري 
ال�ضراعية  لل�ضفن  دب��ي  ل�ضباق  بطال 
اأم�س  اأقيم   60 قدما وال��ذي  املحلية 
دب��ي. وجنح  �ضواطئ  ال�ضبت يف  االأول 
ملالكه   55 ال���ت���ر  ال�����ض��ف��ي��ن��ة  ط���اق���م 
را�ضد حممد را�ضد بن غدير وبقيادة 
ال��ن��وخ��ذة خ��ل��ف��ان ���ض��ه��ي��ل امل���ه���ريي يف 
انتزاع املركز الثاين يف ترتيب ال�ضباق 
ال�ضفينة طوفان  ا�ضتطاع طاقم  بينما 
اإ�ضماعيل  اأحمد  النوخذة  ملالكها   21
املركز  على  احل�ضول  املرزوقي  اأحمد 
ال�����ض��ب��اق املثري.  ن��ه��اي��ة  ال���ث���ال���ث م���ع 
دبي  نادي  الذي نظمه  وحقق احلدث 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة �ضمن 
روزنامة ال�ضباقات يف املو�ضم الريا�ضي 
جناحا كبريا متثل   2023-2022
من  اأب��ح��رت  �ضفينة   80 م�ضاركة  يف 
ال��ع��رب��ي مل�ضافة  م��ي��اه اخل��ل��ي��ج  ع��م��ق 
15 ميال بحريا حتى خط  تزيد عن 
النهاية يف �ضواطئ جمريا قبالة فندق 
زاهية  لوحة  جم�ضدة  العرب"  "برج 
واجهة  اجمل  يف  اجلميل  املا�ضي  من 
ب��ح��ري��ة يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي. وج���اءت 
يف  ومتقلبة  خمتلفة  ال�ضباق  ظ��روف 
�ضرعات  بعدما تغريت  االأحيان  بع�س 
ال���ري���اح امل��ت��وق��ع��ة وق����ت ال�����ض��ب��اق مما 
بحكمة  للتعامل  املنظمة  اللجنة  دع��ا 
واأت����خ����اذ ق�����رار ���ض��ائ��ب ب��ت��غ��ي��ري وقت 

ومكان االإنطالقة مما و�ضع امل�ضاركني 
يف اإختبار حقيقي لقدراتهم يف حتدي 
ياأ�ضرع  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  اىل  ال��و���ض��ول 
طريق. و�ضهدت مراحل ال�ضباق تناف�ضا 
مثريا بني النواخذة والبحارة خا�ضة 
ثم  وم��ن  االنطالقة  مكان  اإختيار  يف 
امل�ضار ال�ضحيح فتقدمت ال�ضفن التي 
البداية  يف  ال�ضنيار"  "عايل  اأخ��ت��ارت 
كانت  الغلبة  لكن  املقدمة  وظهرت يف 
ملن اأختار )�ضافل ال�ضنيار( و)الو�ضط( 
حيث ظهرت املتعة واالإثارة يف االأمتار 
االأخ�������رية ال���ت���ي اب��ت�����ض��م ف��ي��ه��ا احلظ  
املتوجة   )96 )ال�������ض���ق���ي  ل��ل�����ض��ف��ي��ن��ة 
)التر  طاقم  حل  فيما  ب�)النامو�س( 
ثالثا.   )21 و)ط���وف���ان  ث��ان��ي��ا   )55
اإىل  ال�ضفن  و�ضول  ذل��ك  بعد  وت��واىل 
خط النهاية تباعا ويف توقيت متقارب 

حيث نال املركز الرابع طاقم ال�ضفينة 
ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة يو�ضف   )9 )ال��ط��ف 
اأحمد احلمادي وجاء خام�ضا )زيوريخ 
120( بقيادة النوخذة  خليفة مهري 
87( بقيادة  )ال��و���ض��ف  ث��م  امل��زروع��ي 
النوخذة حممد حمد الغ�ضي�س �ضاد�ضا 
.وا�ضتطاع طاقم ال�ضفينة )براق 33( 
ال��ن��وخ��ذة را���ض��د حممد را�ضد  ب��ق��ي��ادة 
النهاية  خ��ط  اىل  ال��و���ض��ول  الرميثي 
حم��ق��ق��ا امل���رك���ز ال�����ض��اب��ع ب��ي��ن��م��ا جاء 
بقيادة   )25 )زل���زال  ال�ضفينة  طاقم 
املرزوقي  ع���ب���داهلل  م�����روان  ال��ن��وخ��ذة 
 )203 امل��رك��ز الثامن ث��م )م��رب��ك  يف 
اأحمد �ضامل الرميثي  بقيادة النوخذة 
 )50 )ل��ط��ام  وح��ل  التا�ضع  امل��رك��ز  يف 
الرميثي  النوخذة ثاين حممد  ملالكه 

عا�ضرا.

تتويج
وع��ق��ب ن��ه��اي��ة ال�����ض��ب��اق م��ب��ا���ض��رة قام 
ج��م��ال زع����ل امل���ه���ريي ع�����ض��و جمل�س 
للريا�ضات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة 
املري  �ضيف  حممد  يرافقه  البحرية 
عبداهلل  علي  واملقدم  ال�ضباق  م�ضرف 
البحري  االإن��ق��اذ  ق�ضم  رئي�س  النقبي 
يف �ضرطة دبي بتتويج اأ�ضحاب املراكز 
ال�ضقي  ال�ضفن  اطقم  االأوىل  الثالثة 
)الثاين(   55 وال��ت��ر  )االأول(   96

وطوفان 21 )الثالث(.

)ال�سقي  وطاقم  نوخذة  �سعادة 
)96

 96 ال�ضقي  ال�ضفينة  ن��وخ��ذة  اأه���دى 
خ��ل��ف ب��ط��ي م�����ض��ب��ح ال��غ�����ض��ي�����س املري 
دبي  بطولة  حم��ط��ات  اأوىل  يف  ال��ف��وز 

قدما   60 املحلية  ال�ضراعية  لل�ضفن 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ال�����ض��ف��ي��ن��ة  م���ال���ك  اىل 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ض����د ال 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 

التنفيذي.
وب������دت ال�������ض���ع���ادة ع���ل���ى حم���ي���ا طاقم 
نهاية  ب���ع���د   96 ال�����ض��ق��ي  ال�����ض��ف��ي��ن��ة 
من�ضة  يف  االح��ت��ف��ال  وخ���الل  ال�ضباق 
اأو(  اأن�����د  االب����ط����ال يف م���را����ض���ي )ب����ي 
االأول  بالتتويج  اأحتفل  الذي  ماريناز 
التتويج  ذك��ري��ات  اليهم  اأع���اد  وال���ذي 
باأغلى  االألقاب نامو�س �ضباق القفال 

.2019 عام   30

على  اأكد  مثري  تناف�س  املهريي: 
متر�س امل�ساركني

قال جمال زعل املهريي ع�ضو جمل�س 

للريا�ضات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة 
و�ضرعات  اجت���اه  ت��غ��ري  اإن  ال��ب��ح��ري��ة: 
الرياح يف �ضباق دبي لل�ضفن ال�ضراعية 
اإث��ارة كبرية  اأوج��د  60 قدما  املحلية 
ال�����ذي متيز  ال�����ض��ب��اق  وم��ت��ن��اه��ي��ة يف 
النواخذة  ب��ني  وال��ت��ك��ت��ي��ك  باملناف�ضة 
املزيد  اإ�ضافة  يف  ي�ضهم  والبحارة مما 
من اخلرات للبحارة ويعيد اكت�ضاف 
اأبطال ونواخذة جدد ير�ضمون مالمح 

الفرة القادمة من جيل ال�ضباب.
واأطقم  وبحارة  نواخذة  املهريي  وهناأ 
والتر  )االأول(   96 ال�ضقي  ال�ضفن 
21 )الثالث(  55 )الثاين( وطوفان 
اأ�ضاد  ك��م��ا  ال�������ض���دارة  ال���ت���ي ح�����ض��دت 
تعاونهم  ع���ل���ى  امل�������ض���ارك���ني  ب��ج��م��ي��ع 
عا�ضها  ال���ت���ي  ل���ل���ظ���روف  وت��ف��ه��م��ه��م 
انتظار  االن��ط��الق��ة يف  ق��ب��ل  اجل��م��ي��ع 

اإخ��ت��ي��ار ال��ق��رار امل��ن��ا���ض��ب م��ن اللجنة 
�ضاعد اجلميع  ك��ان مما  وق��د  املنظمة 
اأمان  يف الو�ضول اىل خط النهاية يف 

وي�ضر.

�سكر
للريا�ضات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  وج���ه 
جميع  اىل  اجل��زي��ل  ال�ضكر  البحرية 
اأوىل  اإجن��اح  يف  اأ�ضهمت  التي  اجلهات 
ال�ضفن  ����ض���ب���اق���ات  م���و����ض���م  حم���ط���ات 
ق���دم���ا ويف   60 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��راع��ي��ة 
التي  مقدمتها موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم 
الكرمي  امل�������ض���اه���د  و����ض���ع  يف  جن���ح���ت 
ال�ضباق  مل���راح���ل  م��ت��اب��ع��ا  ال�����ض��ورة  يف 
دبي  ق��ن��وات  على  املبا�ضر  النقل  ع��ر 

الريا�ضية.
كما وجهت ال�ضكر اىل �ضركاء النجاح 

جهاز  دبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  يف 
وال�ضواحل  احليوية  املن�ضاآت  حماية 
الرابع" واإدارة الدفاع  ال�ضرب  "قيادة 
نخيل  وجم���م���وع���ة  دب������ي  يف  امل�������دين 

البحرية وبي اأند اأو ماريناز.
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•• اأبوظبي – الفجر 

ن��ادي اجلزيرة يف  ت�ضت�ضيف �ضالة 
العا�ضمة اأبوظبي الن�ضخة الدولية 
"حماربي  ب���ط���ول���ة  م����ن   "34"
القتالية  ل���ل���ف���ن���ون  االإمارات" 
ت��ق��ام اخلمي�س  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ط��ة، 

املقبل. 
نادي  ���ض��ال��ة  اإىل  االن���ت���ق���ال  وج����اء 
�ضالة  ان�����ض��غ��ال  ب�����ض��ب��ب  اجل����زي����رة 
والتي  يا�س  بجزيرة  ارينا  االحت��اد 
و  للقتال  اأبوظبي  اأ�ضبوع  ت�ض�ضيف 
و  املقبل  االأح��د  �ضي  اف  يو  بطولة 
االإمارات  ع��ودة حماربي  املقرر  من 

لها يف الن�ضخة املقبلة . 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وتوا�ضل 
ال�ضالة  ل��رت��ي��ب  اال����ض���ت���ع���دادات 
وال���ت���ي   34 ال���ن�������ض���خ���ة  وت���ن���ظ���ي���م 
مقاتال   26 م�������ض���ارك���ة  ���ض��ت�����ض��ه��د 
اللعبة  وجن��وم  نخبة  م��ن  ومقاتلة 
يف العامل يخو�ضون 13 نزاال قويا 

 .
وم���ن ج��ان��ب��ه اأو���ض��ح ف����وؤاد دروي�س 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة باملز 

املنظمة  اللجنة  رئي�س  الريا�ضية 
تقام  اأن  يف  رغ��ب��ت��ه��م  اأن  ل��ل��ح��دث 
االإمارات  ن��زاالت بطوالت حماربي 

الريا�ضية يف  ال�����ض��االت  اإي��ق��ون��ة  يف 
اأرينا" وه��ذا ما  "االحتاد  االإم��ارات 
ت��ع��ود ع��ل��ي��ه حم��ب��و احل����دث  ولكن 
البطوالت  ج���دول  الزدح����ام  ن�ضبة 
مت  اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
يف   34 الن�ضخة  لتنظيم  االنتقال 
الن�ضخ  وال��ع��ودة يف  �ضالة اجل��زي��رة 

املقبلة. 
اجلزيرة  ل�ضالة  اختيارنا   : وق��ال 
الريا�ضية  املن�ضاآت  من  ج��زء  الأنها 
ال����ت����ي ن���ف���خ���ر ب���ه���ا يف االإم�����������ارات 
والعا�ضمة ابوظبي و�ضوف نحر�س 
على جتهيز ال�ضالة بنف�س ما عودنا 
"االحتاد  اجلماهري عليه يف �ضالة 
،اإن  ارينا" مع ا�ضتمرارية احلما�س 
االن��ت��ق��ال  ج��اء م��وؤق��ت��ا للمحافظة 
على جدول البطولة منذ انطالقها 

دون حدوث تغيري اأو تبديل. 
املنظمة  اللجنة  اأن  دروي�����س  واأك���د 
تهدف اإىل موا�ضلة النجاحات التي 
حققتها الن�ضخ املا�ضية من احلدث 

الذي �ضيحظى مب�ضاركة من اأف�ضل 
�ضا�ضات  على  وينقل  اللعبة  جن��وم 

ق���ن���اة اأب���وظ���ب���ي وق���ن���اة ف���اي���ت باث 
التابعة اىل يو اف �ضي. 

وك�ضف دروي�س اأن النزال الرئي�ضي 
االأرميني  ب��ني   يجمع  البطولة  يف 

مارتن مازليمان واال�ضباين اكودان 
ديكو.  

لوحة مزدانة يف اأجمل واجهة بحرية على مياه اخلليج العربي

�ل�صقي 96 حلمد�ن بن حممد يعانق نامو�س »�صر�عية دبي«
الترب 55 ينال مركز الو�سيف وطوفان 21 يحتل املركز الثالث

مب�ساركة اأف�سل جنوم اللعبة 

دولية »حماربي �لإمار�ت« 34 �خلمي�س ب�صالة نادي �جلزيرة
فوؤاد دروي�س: نعد مبوا�سلة النجاحات فنيا وتنظيمًا

•• دبي-الفجر:

النهائية  للمباراة  الر�ضمية  الكرة  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  اعتمد 
لبطولة كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة بني فريقي الوحدة وال�ضارقة 

يوم اجلمعة املقبل يف ا�ضتاد هزاع بن زايد مبدينة العني .
و�ضتكون الكرة الر�ضمية للنهائي من اأديدا�س "الرحلة" وهي ذاتها التي 

. �ضتكون موجودة يف نهائيات كاأ�س العامل 2022 
وحر�س احتاد الكرة على و�ضع �ضعار البطولة وا�ضمي الفريقني وتاريخ 

املباراة على الكرة الر�ضمية.

•• القاهرة-وام:

�ضارك �ضعادة حممد حممد فا�ضل الهاملي رئي�س اللجنة الباراملبية االإماراتية، 
يف اأول جمعية عمومية طارئة لالحتاد العربي لريا�ضة الفئات اخلا�ضة عقدت 
تاأ�ضي�س  منذ  االأّول  يعد  الذي   - االجتماع  و�ضهد  القاهرة.  امل�ضرية  بالعا�ضمة 
االحتاد العربي لريا�ضة الفئات اخلا�ضة عام 1987 - ح�ضور معايل الدكتور 
اأ�ضرف �ضبحي وزير ال�ضباب والريا�ضة امل�ضري والدكتور ح�ضام الدين م�ضطفى 

رئي�س اللجنة الباراملبية امل�ضرية وعدد من امل�ضوؤولني.
وت�ضمن جدول اأعمال اجلمعية العمومية التي عقدت برئا�ضة م�ضر، عدة بنود 
منها تعزيز �ضبل التعاون بني الدول العربية لالرتقاء مب�ضتوى ريا�ضة اأ�ضحاب 

الهمم، وتبادل اخلرات واالآراء والتجارب الناجحة يف هذا املجال.
التن�ضيقية  التجّمعات  ه��ذه  مثل  اأهمية  الهاملي  فا�ضل  حممد  �ضعادة  واأك���د 
يف  العرب  االأ�ضّقاء  بني  التعاون  اأوا�ضر  تعزيز  من  اأهميتها  تنبع  التي  العربية 
جمال ريا�ضات اأ�ضحاب الهمم، م�ضريا اإىل اأهمية دور االحت��ادات االإقليمية يف 
تبادل اخلرات، للظهور بقّوة يف املحافل الدولية وتنظيم البطوالت والفعاليات 

التي جتمع االأ�ضّقاء العرب.
واأثنى الهاملي على اجلهود امل�ضرية بقيادة معايل الدكتور اأ�ضرف �ضبحي التي 
تكللت بالنجاح يف عقد اأّول اجتماع للجمعية العمومية لالحتاد العربي لريا�ضة 
على  امل�ضرية  الباراملبية  اللجنة  ع�ضو  ح�ضنني  اإي��ه��اب  وهناأ  اخلا�ضة،  الفئات 

اختياره لرئا�ضة االحتاد العربي لريا�ضة الفئات اخلا�ضة.

�حتاد كرة �لقدم يعتمد �لكرة �لر�صمية 
لنهائي كاأ�س رئي�س �لدولة

�لإمار�ت ت�صارك يف �أول جمعية عمومية طارئة 
لالحتاد �لعربي لريا�صة �لفئات �خلا�صة
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•• اأبوظبي-الفجر:

الريا�ضي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأع��ل��ن 
عن نفاد تذاكر املباراة الودية بني 
واالأرجنتني  االإم������ارات  منتخبي 
حممد  ا���ض��ت��اد  ي�ضت�ضيفها  ال��ت��ي 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  زاي�����د  ب���ن 
بيعت  ح��ي��ث  ن���وف���م���ر،   16 ي����وم 
 24 من  اأق��ل  يف  بالكامل  التذاكر 
�ضاعة. وما زالت الفر�ضة متوفرة 
مفتوحة  ت��دري��ب  جل�ضة  حل�ضور 

للمنتخب االأرجنتيني يف ا�ضتاد اآل 
نوفمر   13 يوم  باأبوظبي  نهيان 

ال�ضاعة 6 م�ضاًء.
وتتوفر التذاكر حل�ضور التدريب 
دره���م   25 م��ق��اب��ل  االآن  امل��ف��ت��وح 
اإماراتي، وتتيح للجماهري فر�ضة 

م�����ض��اه��دة اأح����د اأب�����رز الع��ب��ي كرة 
االأخريين  العقدين  خ��الل  القدم 
بجائزة  الفائز  مي�ضي"،  "ليونيل 
ال�����ك�����رة ال���ذه���ب���ي���ة ����ض���ب���ع م������رات، 
م���ن جنوم  ج��ان��ب جم��م��وع��ة  اإىل 
ال��ل��ع��ب��ة مب����ن ف��ي��ه��م اأن���خ���ي���ل دي 

يوفنتو�س؛  ن����ادي  الع����ب  م���اري���ا، 
والوت�����ارو م��ارت��ي��ن��ي��ز، الع���ب اإنر 
م����ي����الن؛ وب�����اول�����و دي����ب����اال العب 
العب  األ��ف��اري��ز،  وجولييان  روم���ا؛ 

مان�ض�ضر �ضيتي. 
العواين،  �ضعادة عارف حمد  وقال 

اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  االأم������ني 
الريا�ضي: "تعد االأرجنتني اإحدى 
الدول املر�ضحة للفوز بكاأ�س العامل 
منتخبها  ي�ضم  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا 
الالعبني  م���ن  جم��م��وع��ة مم��ي��زة 
البطولة  ه���ذه  ت��ك��ون  ق���د  ال���ذي���ن 

حم��ط��ت��ه��م ال����دول����ي����ة االأخ��������رية. 
وللذين مل يتمكنوا من احل�ضول 
االأرجنتني  م����ب����اراة  ت���ذاك���ر  ع��ل��ى 
الودية مع منتخب االإمارات، نقدم 
لهم فر�ضة مميزة حل�ضور جل�ضة 
التدريب املفتوح لنجوم االأرجنتني 

التوجه  قبل  اأبوظبي  يف  مبا�ضرًة 
للم�ضاركة يف كاأ�س العامل".

حافل  ب�ضجل  االأرج��ن��ت��ني  وتتمتع 
35 مباراة  ل���  ال��ه��زائ��م  خ���ال م��ن 
 .2019 ع�������ام  م����ن����ذ  م���ت���ت���ال���ي���ة 
االأرجنتني،  م��ن��ت��خ��ب  و���ض��ي��ع��ادل 

اأمريكا  ك��وب��ا  بطولة  لقب  ح��ام��ل 
ليونيل  امل����درب  ب��ق��ي��ادة   2021
�ضكالوين، الرقم القيا�ضي امل�ضجل 
عدد  يف  االإي��ط��ايل  املنتخب  با�ضم 
حال  يف  ه���زمي���ة،  دون  امل���ب���اري���ات 
جتنب اخل�ضارة يف مباراته الودية 
اأمام االأبي�س االإماراتي؛ ومباراته 
االفتتاحية يف بطولة كاأ�س العامل 
اململكة  منتخب  اأم���ام  ال��ق��دم  لكرة 
العربية ال�ضعودية يف 22 نوفمر 

القادم.

يوم 13 نوفمرب ترحب بع�ساق كرة القدم  املقامة  املفتوحة  التدريب  • جل�سة 
• اأ�سعار التذاكر تبداأ من 25 درهما بهدف ا�ستقطاب اأكرب جمهور ممكن لال�ستمتاع مبهارات النجوم مي�سي ودي ماريا واألفاريز 

•• دبي-الفجر:

حافظ مربط دبي للخيول العربية 
واإجنازاته  ال��ق��ي��ادي��ة  مكانته  ع��ل��ى 
القيا�ضية اأول اأم�س يف ختام بطولة 
مهرجان  �ضمن  امل�ضرية  ال�ضاللة 
اأن  بعد  ال��ع��رب��ي،  للجواد  ال�ضارقة 
�ضيطر اإنتاجه املحلي على جمريات 
ذهبية  �ضيطرة  املناف�ضات  ون��ت��ائ��ج 
االأول  املركز  احتكر  حيث  مطلقة، 
يف ال��ب��ط��والت االأرب����ع ال��ت��ي �ضملت 
االأ�ضيلة  امل�ضرية  اخل��ي��ول  �ضفوة 
من خمتلف مرابط االإم��ارات. كما 

اأحرز ف�ضية وبرونزيتني.
امللحمة  افتتحت  املهرات  يف بطولة 
عبري  دي  الفاتنة  امل��ه��رة  الذهبية 
وه����ي م���ن ال��ف��ح��ل ���ض��ف��ري ال�����وادي 
ومتكنت  ع����ف����اف.  دي  وال����ف����ر�����س 
املهرة دي عناية وهي من  رفيقتها 
ال��وادي والفر�س دي  الفحل �ضفري 
الرونزي.  اللقب  نيل  م��ن  ع��ت��اب 

كما �ضيطر املهر دي في�ضل وهو من 
ال��وادي والفر�س دي  الفحل �ضفري 
فلة على مناف�ضيه يف بطولة املهور 

حمرزا اللقب الذهبي.
دبي  ملربط  املحلي  االإن��ت��اج  واكت�ضح 
بطولة االأفرا�س ب�ضيطرته املطلقة 
على كافة املراكز. وقد نال الذهب 
م���ع ال��ف��ر���س دي اأم��ن��ي��ة وه���ي من 
والفر�س  م�����ض��ار  ف��را���ض��ريا  ال��ف��ح��ل 
مع  ال��ف�����ض��ة  ون�����ال  اأم�������رية،  روال 
الفر�س دي كحايل وهي من الفحل 
دي  والفر�س  كولرز  روي��ال  العاملي 
عفاف، ونال الرونز مع الفر�س دي 
الفحل ع�ضفور  م��ن  اأم��ريي��ة وه��ي 
الوعب والفر�س رويال اأمرية. كما 
تربع مربط دبي على عر�س بطولة 
االأفحل باإحرازه الذهب مع الفحل 
دي ممزر وهو من الفحل ع�ضفور 
ال��وع��ب وال��ف��ر���س اإك�����ض��رمي وندر، 
وير�ضخ  ذه��ب��ي��ة  م��ل��ح��م��ة  ل��ي��خ��ت��ت��م 
ب�ضمته القيادية ور�ضيده القيا�ضي 

اخليل  اإن����ت����اج  يف  االأول  وم����رك����زه 
العربية امل�ضرية.

 جتديد
ال�ضابقة  ال��������دورات  م����دى  وع���ل���ى 
امل�ضرية  ال�����ض��الل��ة  ب���ط���والت  م���ن 
للجواد  ال�����ض��ارق��ة  م��ه��رج��ان  �ضمن 
العربي، �ضجل مربط دبي ب�ضمات 
اإنتاجها  ملك  منه  جعلت  ق��ي��ادي��ة، 
واأل��ق��اب��ه��ا. وق��د ك��ان��ت اآخ���ر حمطة 
العام  دورة  الذهبية  حمطاته  م��ن 
األقاب   4 املو�ضم املا�ضي حني اأحرز 
وهي  وبرونزيتني،  وف�ضية  ذهبية 
ن��ف�����س ح�����ض��ي��ل��ة ال������دورة االأخ�����رية. 
متتح  منجما  دب��ي  م��رب��ط  ويعتر 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���راب���ط  م��ن��ه 
نفائ�س من اخليل العربية االأ�ضيلة 
اإنتاجه  وحقق  امل�ضرية،  وال�ضاللة 
االإجنازات  من  هائال  ع��ددا  املحلي 
واالألقاب جعلت العديد من املرابط 

يف �ضفوف التتويج املتقدمة.

مزاد
ويعتزم مربط دبي للخيول العربية 
 29 اإق��ام��ة م���زاد ج��دي��د متميز يف 
م���ن اأك���ت���وب���ر اجل������اري، وه����و مزاد 
ي�ضم قائمة من اخليول واالأفرا�س 
االأ�ضيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ض��الل��ة  م���ن 
وم����ع����ه����ا جم����م����وع����ة م������ن خ���ي���ول 
ال�����ض��الل��ة امل�����ض��ري��ة. وامل����زاد يعتر 

الدماء  ج���ودة  ل��دع��م  قيمة  فر�ضة 
النقية وتطوير اأعمدة االإنتاج لدى 
‘تاحة  امل���راب���ط امل�����ض��ارك��ة. و���ض��ي��ت��م 
خ���الل امل����زاد اإت���اح���ة ���ض��ب��وة واحدة 
من بطل العامل مرتني الفحل دي 
���ض��راج، و���ض��ب��وة واح���دة م��ن اأيقونة 
امل��ع��ا���ض��ر �ضاحب  ال��ع��امل��ي  االإن���ت���اج 
لقب اأف�ضل منتج لالأبطال يف كاأ�س 
اإيه  اإف  الفحل  االأخ���رية  االأمم  كل 

مرة  والأول   - �ضيتم  كما  ر�ضيم،  اإل 
الفحل  م��ن  ���ض��ب��وة  اإت��اح��ة  �ضيتم   -

العاملي املتميز دي �ضيماز.

التوحيدي: جودة 
التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع��رب 
امل�����ض��رف ال���ع���ام م��دي��ر ع���ام مربط 
�ضعادته  عن  العربية  للخيول  دب��ي 
املربط  خليول  املتميزة  باحل�ضيلة 
باملحطة  و�ضفها  التي  البطولة  يف 
م�ضتوى  لقيا�س  امل��ه��م��ة  ال�����ض��ن��وي��ة 
ال�ضاللة  م�����ن  االإن�������ت�������اج  ج���������ودة 

امل�ضرية.
مربط  اأخ����ذ  التوحيدي:"  وق����ال 
عاتقه  ع���ل���ى  ق���ي���ام���ه  م���ن���ذ  دب������ي 
اإنتاج  النهو�س مبوازين اجلودة يف 
وت��ط��وي��ر ال�����ض��الل��ة امل�����ض��ري��ة من 
اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة االأ���ض��ي��ل��ة. وقال 
خطوات  ح��ق��ق��ن��ا  التوحيدي:" 
امل�ضرية  ال�ضاللة  تطوير  هائلة يف 
الكمية  ال���ن���ت���ائ���ج  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ض��ه��د 

لالإنتاج، وح�ضيلة عملنا  والنوعية 
كافة  م��ع  نتقا�ضمها  م��ك��ا���ض��ب  ه��ي 
للم�ضاهمة  ت�����ض��ع��ى  ال��ت��ي  امل���راب���ط 
والعربي  ال��وط��ن��ي  امل�����ض��روع  �ضمن 
العربية  اخل��ي��ل  ع��ل��ى  للمحافظة 
وامل���ه���رج���ان يف هذه  وت���ط���وي���ره���ا. 
القيا�ضية  االإجن����ازات  ر�ضخ  ال���دورة 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا امل���رب���ط يف ال�����دورات 
اأمام  مفتوحة  واالأب�����واب  امل��ا���ض��ي��ة، 
من  وخا�ضة  الوطنية  امل��راب��ط  ك��ل 
خالل املزادات التي تقام على مدار 
م�ضتويات  م���ن  ل��ت�����ض��ت��ف��ي��د  ال���ع���ام، 
اإنتاجنا  ب��ه��ا  يتميز  ال��ت��ي  اجل����ودة 

املحلي العاملي"..

املرزوقي: فر�سة 
املرزوقي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ع��ر  ب����دوره 
اأي�ضاً  دب��ي  ملربط  التنفيذي  املدير 
عن �ضعادته بالنتائج الذهبية التي 
املربط يف مهرجان  حققتها خيول 
ال�ضارقة، م�ضرياً اإىل اأن املهرجان قد 

منح املربط �ضارة االإجناز القيا�ضي 
االأول  ب��امل��رك��ز  ليحتفظ  جم�����دداً، 
مو�ضماً بعد اآخر. وقال املرزوقي: " 
اختياراته  دبي بح�ضن  جنح مربط 
ال���ع���م���ل على  ل����ل����ج����ودة وت���ع���م���ي���ق 
قبل  متعددة  وم��ع��ادالت  تطبيقات 
اأن ي�ضل اإىل �ضدارة اإنتاج ال�ضاللة 
امل�ضرية. وهذا النجاح ي�ضع مهمة 
املحافظة على املركز االأول اأ�ضا�ضية 
اليوم يوؤكد  اإنتاجنا املحلي  وج��ادة. 
ذات  اخل��ي��ول  م��ن  مبجموعة  قوته 
اجلودة العالية، والتي ت�ضكل ف�ضال 
ال�ضاللة  تطور  ف�ضول  جديدا من 
مربط  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��امل  يف  امل�ضرية 
دب���ي. واأم����ام ال��راغ��ب��ني يف حت�ضني 
مرابطهم  يف  اجل�����ودة  م�����ض��ت��وي��ات 
واإن���ت���اج���ه���م م���وع���د ه����ام ه���و م���زاد 
اأكتوبر  م���ن  وال��ع�����ض��ري��ن  ال��ت��ا���ض��ع 
ال����ذي ي�����ض��ع ب���ني اأي��دي��ه��م فر�ضة 
امل�ضرية  ال�ضاللة  من  خيول  لنيل 

ذات اجلودة العالية".

نفاد تذ�كر مبار�ة �لإمار�ت و�لأرجنتني �لودية مع توفر �لفر�صة حل�صور جل�صة تدريب منتخب �لأرجنتني

مربط دبي يحتكر ذهب ال�ساللة امل�سرية يف مهرجان ال�سارقة 

�صيطرة ذهبية مطلقة ملربط دبي على �ل�صاللة �مل�صرية يف مهرجان �ل�صارقة 

�جلو�د جوهر �صعفان يحتفظ بكاأ�س رئي�س �لدولة للخيول �لعربية يف م�صر
•• اأبوظبي-وام:

يف  وجن��ح  ت��األ��ق��ه  �ضعفان،  الإ�ضطبالت  �ضعفان" ال��ع��ائ��د  "جوهر  اجل���واد  وا���ض��ل 
االأ�ضيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  بلقب  االحتفاظ 
للعام الثالث على التوايل يف �ضباق املحطة 12 التي اأقيمت اأم�س يف ميدان �ضباق 
التا�ضعة  الن�ضخة  �ضباقات  �ضل�ضلة  �ضمن  القاهرة،  يف  الريا�ضي  اجلزيرة  ن��ادي 

والع�ضرين للكاأ�س الغالية.
اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  واهتمام  مبتابعة  ال�ضباقات  �ضل�ضلة  وحتظى 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�ضة، دعما لروؤية ونهج املغفور 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، الإعالء �ضاأن اخليل العربي 

االأ�ضيل يف كافة دول العامل.
ومتكن البطل "جوهر �ضعفان "باإ�ضراف املدرب مي�ضيل كوكيد�س وقيادة الفار�س 
كرمي حممد ح�ضن من ح�ضد لقب ال�ضوط اخلام�س )الرئي�ضي( للعام الثالث 

البالغة  ال�ضباق  م�ضافة  قطع  حيث  الغالية،  الكاأ�س  مهرجان  يف  ال��ت��وايل  على 
1600 مر، بزمن 1:58:00 دقيقة، وبفارق راأ�س ق�ضرية عن �ضاحب املركز 

الثاين "بريق االأمل"، فيما جاء ثالثا اجلواد " حتيا م�ضر ".
و�ضهد مهرجان الكاأ�س الغالية م�ضاركة 57 خيال يف 7 اأ�ضواط، وو�ضلت قيمة 
جوائز ال�ضباقات اإىل 590 األف جنيه م�ضري وهي االأكر بتاريخ �ضباقات اخليل 
اأقيم حتت  كما   ،1890 عام  اخليل يف  ل�ضباق  العليا  الهيئة  ان�ضاء  منذ  مب�ضر 
�ضعادة  برئا�ضة  الغالية  الكاأ�س  �ضباقات  ل�ضل�ضلة  املنظمة  العليا  اللجنة  اإ�ضراف 
مطر �ضهيل اليبهوين الظاهري، وباإ�ضراف عام من في�ضل الرحماين، بالتعاون 

مع الهيئة العليا ل�ضباق اخليل يف م�ضر.
واأ�ضفرت نتائج املهرجان عن فوز كل من : "اأمري �ضعفان" بلقب ال�ضوط االأول 
 1400 مل�ضافة  املولودة يف م�ضر،  امل�ضرية  العربية  االإم��ارات للجياد  كاأ�س  على 
للجياد  االإم����ارات  ك��اأ���س  على  ال��ث��اين  ال�ضوط  االأ�ضيل" بلقب  و"مي�ضون  م��ر، 
العربية امل�ضرية الرابحة �ضباق فاأكر مل�ضافة 1400 مر، و"كنعان اخناتون" 

بال�ضوط الثالث املقام على كاأ�س االإمارات للجياد العربية امل�ضرية االأ�ضيلة مل�ضافة 
االإمارات  كاأ�س  على  الرابع  ال�ضوط  بلقب  مهراليف"  و"�ضفري  مر،   1400
�ضهد  كما  مر،   1400 مل�ضافة  فاأكر  �ضباق  الرابحة  امل�ضرية  العربية  للجياد 
ال�ضوط ال�ضاد�س مل�ضافة 1400 مر فوز "امريه �ضعفان " بلقبه الذي اأقيم على 
كاأ�س االإمارات للجياد امل�ضرية الغ�ضيمة، واأخريا ح�ضد "منا�ضل �ضعفان" لقب 
ال�ضوط ال�ضابع مل�ضافة 1400 مر على كاأ�س االإمارات للجياد العربية امل�ضرية 

الرابحة �ضباق و�ضباقني.
�ضباقات  �ضل�ضلة  عام  م�ضرف  الرحماين  في�ضل  الفائزين  وت��وج  املهرجان  �ضهد 
كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية، واللواء اإ�ضماعيل الفار رئي�س قطاع ال�ضباب 
اأبوظبي  جمل�س  ممثل  املهريي  و�ضعيد  امل�ضرية،  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  يف 

الريا�ضي اإىل جانب ممثلي الهيئة العليا ل�ضباق اخليل يف م�ضر.
و قال �ضعادة في�ضل الرحماين: اإن جناحات املهرجان وتالحم االخوة يف م�ضر 
عليهم  جديد  وال  بغريب  لي�س  الغالية  للكاأ�س  التاريخية  بامل�ضرية  لالحتفاء 

بحكم الروابط امل�ضركة، ودولة االإم��ارات تويل اهتماماً كبرياً مبكانة اخليول 
من  اأ�ضياًل  ركناً  باعتبارها  �ضاأنها  واإع��الء  عليها،  واملحافظة  االأ�ضيلة  العربية 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�س  روؤي��ة  وا�ضتكمال  العريق،  تراثنا 
نهيان " طيب اهلل ثراه " والذي �ضارت على نهجة قيادتنا الر�ضيدة مبا �ضاهم يف 
اأعالء �ضاأن اخليل العربي ودعم مالك ومربي اخليل يف كافة امل�ضامري العاملية، 
ونتوجه بال�ضكر والعرفان ل�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�ضة ، تقديرا لدوره الريادي يف حتقيق النه�ضة 

التاريخية والنقلة النوعية مب�ضرية اخليل العربي و�ضباقاته العاملية.
مهنئا  م�ضر،  حمطة  حققتها  ال��ت��ي  بالنجاحات  واع��ت��زازه  ف��خ��ره  ع��ن  واأع���رب 
اال�ضراتيجية  والروابط  العالقات  التي عك�ضت  ال�ضبعة  اال�ضواط  الفائزين يف 
الكبرية  امل�ضرية  باجلهود  واأ�ضاد  ال�ضقيقتني،  الدولتني  بني  امل�ضركة  وامل�ضرية 
التي بذلت من اأجل حتقيق النجاح للحدث اال�ضتثنائي وتعزيز م�ضاعي الدعم 

ل�ضباقات اخليل امل�ضرية.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

بداأ منتخبنا الوطني للجودو مع�ضكره 
الداخلي يف اأبوظبي ا�ضتعدادا لبطولة 
اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د �ضالم ال��ك��رى التي 
���ض��ت��ق��ام خ���الل ال���ف���رة م���ن 21 اإىل 
23 اأكتوبر احلايل ب�ضالة جوجيت�ضو 

اأرينا مبدينة زايد الريا�ضية.
دول�����ة   70 االآن  ح����ت����ى  وت����ق����دم����ت 
10 دول عربية  للم�ضاركة، من بينها 
العربية  وامل���م���ل���ك���ة  ال���ب���ح���ري���ن،  ه����ي 
وقطر،  وم�ضر،  والكويت،  ال�ضعودية، 
واملغرب، واجلزائر، و�ضوريا،  واالأردن، 
ول��ب��ن��ان ب��ج��ان��ب م��ن��ت��خ��ب االإم������ارات 

م�ضت�ضيف البطولة.
واأكد �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
للم�ضارعة  االم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
واجلودو اأن م�ضاركة منتخب االإمارات 
يف ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ، ت��اأت��ي ع��ق��ب عدة 
واأجنبية  عربية  خ��ارج��ي��ة  م�����ض��ارك��ات 

خالل 2022، واآخرها بطولة العامل 
يف مدينة ط�ضقند، على اأمل اأن ينعك�س 
امل�ضاركات  يف  الناجح  منتخبنا  م�ضوار 
ب�ضكل  االحت��اد  لها  ينظر  التي  املقبلة 
لتحقيق  تطلعا  خا�س،  واهتمام  ج��اد 
املهمة  �ضعوبة  برغم  اإيجابية  نتائج 
العاملني  االأب����ط����ال  م�����ض��ارك��ة  ظ���ل  يف 

امل�ضنفني.

ب�  اأن الدفع  اإىل  ولفت رئي�س االحت��اد 
اأكر  �ضيمثل  لالإمارات  العبني   10
م�ضاركة اإماراتية يف بطوالت اجلراند 
����ض���الم ال����ك����رى، م���ا ���ض��ي��وف��ر فر�س 
ال�ضاعدين.  ل���الع���ب���ني  االح���ت���ك���اك 

وت�����ض��م ق��ائ��م��ة الع��ب��ي االإم������ارات كال 
وزن  ���ض��ن��ة(   19( النقبي  اأح��م��د  م��ن 
حت����ت 60 ك���ج���م ك���اأ����ض���غ���ر الع�����ب يف 
الثمريي  ج��ا���ض��م  واأح���م���د  ال��ب��ط��ول��ة، 
وعلي اليماحي، ودزا�ضفيلي جورام يف 

حتت  وزن  ويف  ك��ج��م،   66 حت��ت  وزن 
ال�ضاعد  الالعب  �ضي�ضارك  كجم   73
�ضعيد النقبي، ويف وزن حتت 81 كجم 
احلو�ضني  خليفة  م��ن  ك��ل  �ضي�ضارك 
�ضيخو�س  ب��ي��ن��م��ا  ا���ض��ف��ي��ل��ي،  وط����الل 

مناف�ضات وزن حتت 90 كجم الالعب 
يف  ارام  وظ���اف���ر  اأرام،  ج��ري��ج��وري��ان 
ي�ضارك  فيما  100كجم،  حت��ت  وزن 
ال�ضاعد حارب عبدالرحمن جمعة يف 

وزن فوق 100 كجم.

مونديال 1998.. ن�صخة  
تاريخية منحت فرن�صا 

لقبها �لعاملي �لأول
•• اأبوظبي-وام: 

مع ارتفاع م�ضتوى كرة القدم االآ�ضيوية واالأفريقية يف الثمانينيات واأوائل 
القارتني  ن�ضيب  زيادة  الطبيعي  كان من  املا�ضي،  القرن  الت�ضعينيات من 

من املقاعد يف بطوالت كاأ�س العامل.
ولكن هذا مل يكن ممكنا بالطبع على ح�ضاب ن�ضيب القارة االأوروبية، التي 

ارتفعت فيها م�ضتويات العديد من املنتخبات اأي�ضا.
ولهذا، كان احلل االأف�ضل هو زيادة حجم البطولة ورفع عدد املقاعد من 
ا�ضت�ضافتها فرن�ضا  التي  ال�16،  الن�ضخة  منذ  ، وحدث هذا   32 اإىل   24

يف 1998 .
وح�ضلت فرن�ضا على حق ا�ضت�ضافة هذه الن�ضخة يف 1992 بعد مناف�ضة 
بلد  ثالث  فرن�ضا  واأ�ضبحت  الن�ضخة،  هذه  ا�ضت�ضافة  حق  على  املغرب  مع 
الن�ضخة  ا�ضت�ضافة  لها  �ضبق  حيث  الثانية  للمرة  العامل  كاأ�س  ي�ضت�ضيف 

الثالثة يف 1938 .
واأجريت قرعة الت�ضفيات املوؤهلة لهذه الن�ضخة التاريخية يف 12 دي�ضمر 
على  املناف�ضة  رحلة  لتبداأ  باري�س،  العا�ضمة  يف  اللوفر  مبتحف   1995

التاأهل الأول مونديال ي�ضهد م�ضاركة 32 منتخبا.
ال�32 موزعة على االحت��ادات القارية بواقع  ويف النهائيات، كانت املقاعد 
)اأمريكا  للكونكاكاف  و3  اجلنوبية  الأم��ري��ك��ا  و5  الأوروب����ا  مقعدا   15
ت�ضهد  مل  فيما  الأفريقيا  و5  الآ�ضيا  و4  والكاريبي(  والو�ضطى  ال�ضمالية 

البطولة تاأهل اأي منتخب من احتاد اأوقيانو�ضية.
ولكن زيادة عدد مقاعد املونديال مل يكن التغيري الوحيد يف هذه البطولة، 
حيث طبق اأي�ضا نظام الهدف الذهبي الذي يح�ضم املباراة مبا�ضرة ل�ضاحب 
انتهاء الوقت االأ�ضلي بالتعادل، وذلك  اأول هدف يف الوقت االإ�ضايف حال 

دون احلاجة ال�ضتكمال الوقت االإ�ضايف بعد هذا الهدف.
كما طبقت قاعدة حظر العرقلة من اخللف اإ�ضافة لل�ضماح لكل منتخب 
باإجراء 3 تبديالت على �ضفوفه خالل املباراة من بني الالعبني اجلال�ضني 

على مقاعد البدالء.
هذه  يف  العربية  القدم  ك��رة  وتون�س  واملغرب  ال�ضعودية  منتخبات  ومثلت 
اأقيم  ال��ذي  للبطولة،  االأول  ال��دور  من  جميعا  خرجت  ولكنها  الن�ضخة، 
والثاين  االأول  املركزين  �ضاحبي  تاأهل  مع  اأي�ضا  املجموعات  دور  بنظام 
فقط من كل جمموعة اإىل الدور الثاين )دور ال�16( بعيدا عن احل�ضابات 
املعقدة يف الن�ضخ التي �ضبقتها ب�ضبب فر�س التاأهل لبع�س منتخبات املركز 

الثالث.
الكاملة  العالمة  واالأرجنتني هما فقط من ح�ضدا  فرن�ضا  وكان منتخبا 
يف الدور االأول حيث حقق كل منهما الفوز يف املباريات ال�3 التي خا�ضها 
نظريه  اأم���ام  اللقب  ح��ام��ل  ال��رازي��ل��ي  املنتخب  خ�ضر  فيما  مبجموعته 
الرنويجي، وت�ضببت هذه الهزمية يف اخلروج املبكر للمنتخب املغربي من 
من  االأخ��رية  اجلولة  يف  اال�ضكتلندي  املنتخب  على  ف��وزه  برغم  البطولة 

مباريات املجموعة.
االأداء  ا�ضتمرار  با�ضتثناء  االأول مفاجاآت كبرية  الدور  ت�ضهد فعاليات  ومل 
القوي من املنتخب النيجريي يف هذه الن�ضخة ليت�ضدر جمموعته متقدما 

على باراجواي، التي تاأهلت على ح�ضاب منتخبي اإ�ضبانيا وبلغاريا.
ولكن كال من منتخبي نيجرييا وباراجواي ودع البطولة من الدور الثاين 
)دور ال�16(، الذي �ضهد مواجهة مثرية بني منتخبي االأرجنتني واإجنلرا 
مل حت�ضم اإال بركالت الرجيح ل�ضالح املنتخب االأرجنتيني الذي �ضقط يف 

دور الثمانية اأمام املنتخب الهولندي.
وف��ي��م��ا اح��ت��اج��ت ف��رن�����ض��ا ل��ل��ه��دف ال��ذه��ب��ي م��ن اأج���ل االإط���اح���ة مبنتخب 
كاأ�س  القاعدة ببطوالت  ا�ضتخدام لهذه  اأول  ال�16، يف  باراجواي من دور 
العامل، كان عليها االحتكام لركالت الرجيح من اأجل االإطاحة باملنتخب 

االإيطايل من دور الثمانية.
ويف املقابل، ا�ضتحق املنتخب الكرواتي عن جدارة لقب احل�ضان االأ�ضود يف 
من  الذهبي  املربع  حتى  البطولة  يف  طريقه  وا�ضل  بعدما  الن�ضخة  هذه 

خالل حتقيق املفاجاأة بالفوز على املنتخب االأملاين 3-0 يف دور الثمانية.
وم���ن ب��ني اأرب���ع���ة وج���وه ج��دي��دة )ك��روات��ي��ا وج��ام��اي��ك��ا وال��ي��اب��ان وجنوب 
اأفريقيا(، �ضاركت يف املونديال للمرة االأوىل من خالل هذه الن�ضخة ، كان 

املنتخب الكرواتي هو الوحيد الذي بلغ االأدوار االإق�ضائية.
اأه��داف مهاجمه اخلطري داف��ور �ضوكر دورا ب��ارزا يف هذا النجاح؛  ولعبت 

حيث توج �ضوكر بلقب هداف هذه الن�ضخة بر�ضيد 6 اأهداف.
فيما  النهائي  ن�ضف  1-2 يف  الفرن�ضي  اأم��ام نظريه  �ضقط  الفريق  ولكن 
ف���ازت ال���رازي���ل ع��ل��ى ه��ول��ن��دا ب��رك��الت ال��رج��ي��ح ليجمع ال��ن��ه��ائ��ي بني 
االأر���س على ملعب  اللقب والفرن�ضي �ضاحب  املنتخبني الرازيلي حامل 

ا�ضتاد دو فران�س يف �ضاحية �ضان دوين بباري�س.
و�ضبت الكثري من الر�ضيحات يف �ضالح املنتخب الرازيلي الذي خا�س 
البطولة بفريق متميز يقود هجومه "الظاهرة" رونالدو اإىل جانب جنوم 
وكافو،  دوجنا  وكارلو�س  كارلو�س  وروبرتو  وبيبيتو  ريفالدو  مثل  بارزين 
الذهبية  ال��راأ���س  بف�ضل  الفرن�ضي  املنتخب  ن�ضيب  من  ك��ان  اللقب  ولكن 

للنجم ال�ضهري زين الدين زيدان.
ال�ضوط  يف  راأ���س  �ضربتي  من  بهدفني  الرازيلي  املنتخب  زي��دان  وباغت 
ما  امل��ب��اراة،  ه��ذه  العايل يف  م�ضتواه  بعيدا عن  رون��ال��دو  فيما ظهر  االأول 
�ضاهم يف اأن يعزز املنتخب الفرن�ضي انت�ضاره يف ال�ضوط الثاين بهدف ثالث 

حمل توقيع اإميانويل بوتي يف الوقت بدل ال�ضائع للمباراة.
وكما كان احلال مع كل انت�ضار يحققه املنتخب الفرن�ضي يف هذه البطولة، 
حر�س لوران بالن جنم املنتخب الفرن�ضي على تقبيل راأ�س زميله حار�س 
املرمى "االأ�ضلع" فابيان بارتيز مع الفوز الكبري على الرازيل والتتويج 

باللقب العاملي.
لبطوالت  الذهبي  ال�ضجل  اإىل  الفرن�ضي  املنتخب  ان�ضم  ال��ف��وز،  وب��ه��ذا 
كاأ�س العامل باإحراز لقبه العاملي االأول، واأ�ضبح املنتخب ال�ضابع يف قائمة 
اأوروجواي واإيطاليا واأملانيا والرازيل  املتوجني باملونديال بعد منتخبات 

واإجنلرا واالأرجنتني.
يزال  ف��ال  اأر���ض��ه؛  على  العاملي  اللقب  يحرز  منتخب  �ضاد�س  اأ�ضبح  كما 
املنتخب الرازيلي هو الوحيد الذي مل يحرز اللقب على اأر�ضه حتى االآن 

رغم ا�ضت�ضافة بالده البطولة يف 1950 و2014 .

تك�ضف جملة فران�س فوتبول، اليوم االثنني، عن الفائزين بجائزة الكرة 
الذهبية الأف�ضل العب والعبة كرة قدم يف العامل ملو�ضم 2022-2021.
و�ضيقام حفل ت�ضليم الكرة الذهبية يف م�ضرح �ضاتيلييه بالعا�ضمة الفرن�ضية 

باري�س، وذلك يف متام ال�ضاعة 7:00 م�ضاء بتوقيت غرينت�س.
ومن اأبرز املر�ضحني لنيل اجلائزة يف املو�ضم املذكور، جنم املنتخب الفرن�ضي 

وفريق ريال مدريد، كرمي بنزميا، الذي ر�ضحه كثري من الالعبني 
وال�ضحف املتخ�ض�ضة، بعد مو�ضم ناجح للغاية له، يف ظل خفوت 

جنوم اأخرى كانت قد هيمنت على الكرة الذهبية �ضابقا، مثل 
االأرجنتيني ليونيل مي�ضي والرتغايل كري�ضتيانو رونالدو.

وفيما يلي بع�س اأبرز املر�سحني جلائزة الكرة الذهبية 
كالتايل: وهم  العبا,   30

البلجيكي تيبو كورتوا )ريال مدريد(.
امل�ضري حممد �ضالح )ليفربول(.

االإجن�����ل�����ي�����زي األ����ك���������ض����ن����در اأرل�����ون�����د 
)ليفربول(.

جونيور  فين�ضيو�س  ال���رازي���ل���ي 
)ريال مدريد(.

�ضيلفا  ب����رن����ان����دو  ال����رت����غ����ايل 
)مان�ض�ضر �ضيتي(.

البولندي روبرت ليفاندوف�ضكي 
)بايرن ميونخ/بر�ضلونة(.

اجل��������زائ��������ري ري������ا�������س حم����رز 
)مان�ض�ضر �ضيتي(.

ال���رازي���ل���ي ك��ا���ض��ي��م��ريو )ري����ال 
مدريد.مان�ض�ضر يونايتد(.

اجل��ن��وب��ي هيونغ مني  ال��ك��وري 
�ضون )توتنهام(.

الفرن�ضي كرمي بنزميا )ريال 
مدريد(.

ه�����������اري كني  االإجن�������ل�������ي�������زي 
)توتنهام(.

االإجن�����ل�����ي�����زي ف����ي����ل ف����ودي����ن 
)مان�ض�ضر �ضيتي(.

ال�����ض��ن��غ��ايل ����ض���ادي���و م�����اين ) 
ليفربول بايرن ميونيخ(.

الكرواتي لوكا مودريت�س )ريال 
مدريد(.

بروين  دي  كيفن  البلجيكي 

)مان�ض�ضر �ضيتي(.
الرنويجي اإيرلينغ هاالند )برو�ضيا دورمتوند مان�ض�ضر �ضيتي(.

الفرن�ضي كيليان مبابي )باري�س �ضان جرمان(.

بنزميا مر�سح فوق العادة
بنزميا،  ك��رمي  الفرن�ضي  ال���دويل  م��دري��د،  ري���ال  مهاجم  ي��ب��دو 
مر�ضحا فوق العادة حل�ضد الكرة الذهبية لهذا العام، لي�ضبح 
اأول فرن�ضي يتوج باجلائزة املرموقة منذ زين الدين زيدان 

بعد قرابة ربع قرن من الزمن.
و�ضجل ابن ال�34 عاما، 44 هدفا يف 46 مباراة يف جميع 
يف   15 بينها  امللكي،  النادي  مع  املا�ضي  املو�ضم  امل�ضابقات 

دوري اأبطال اأوروبا.
اأمام  خ��ارق��ة  م�ضتويات  بنزميا  ق��دم  ال��ق��اري��ة،  امل�ضابقة  يف 
"هاتريك" اأم��ام كل  البطولة، م�ضجال ثالثية  اأق��وى فرق 
من باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي يف غ�ضون 17 دقيقة يف 
ال�ضوط الثاين يف اإياب الدور ثمن النهائي، وت�ضل�ضي يف 
اإجنلرا يف ذهاب ربع النهائي. كما اأحرز ثالثة اأهداف 
يف مباراتي ن�ضف النهائي �ضد مان�ض�ضر �ضيتي، ليقود 

الفريق اإىل النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.
واأحرز بنزميا جائزة اأف�ضل العب يف اأوروبا املقدمة من 
الفائت  اأغ�ضط�س  يف  "يويفا"،  للعبة  االأوروب���ي  االحت��اد 
�ضهر من  ق��راب��ة  ف���رات م�ضريته قبل  اأف�����ض��ل  ومي��ر يف 

كاأ�س العامل.
يحقق  فرن�ضي  خام�س  بنزميا  �ضي�ضبح  ف���وزه،  ح��ال  ويف 
هذا االإجناز بعد رميون كوبا )1958(، مي�ضال بالتيني 
)1983، 1984، 1985(، جان-بيار بابان )1991( 

وزين الدين زيدان )1998(.
وكانت متنح اجلائزة �ضابقا اعتمادا على اأداء الالعب 
وب��ات على ما  النظام تغري،  ال�ضنة، لكن  م��دار  على 

يقدمه خالل املو�ضم.

غياب مي�سي وح�سور رونالدو
العام  يف  مي�ضي  ليونيل  االأرجنتيني  ت��وج 
للمرة  ال���ذه���ب���ي���ة  ب���ال���ك���رة  امل���ا����ض���ي 
القيا�ضي،  رقمه  م��ع��ززا  ال�ضابعة، 
بعد  العام  ولكنه غري مر�ضح هذا 
مو�ضم اأول خميب مع باري�س �ضان 

جرمان.
كري�ضتيانو  ال���رت���غ���ايل  وي���ت���واج���د 
م��رات، فيما  بها خم�س  املتوج  رونالدو، 
�ضان  يف  مي�ضي  زميل  نيمار،  الرازيلي  يغيب 

جريمان، عن قائمة املر�ضحني.

�سجل الفائزين منذ الن�سخة االأوىل
فيما ياأتي اأ�ضماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية 

الأف�ضل العب كرة قدم منذ 1956:
مي�ضي ليونيل  االأرجنتيني   :2021
مي�ضي ليونيل  االأرجنتيني   :2019

مودريت�س لوكا  الكرواتي   :2018
الرتغايل كري�ضتيانو رونالدو  :2017

رونالدو كري�ضتيانو  الرتغايل   :2016
مي�ضي ليونيل  االأرجنتيني   :2015

رونالدو كري�ضتيانو  الرتغايل   :2014
رونالدو كري�ضتيانو  الرتغايل   :2013

االأرجنتيني ليونيل مي�ضي  :2012
مي�ضي ليونيل  االأرجنتيني   :2011

مي�ضي ليونيل  االأرجنتيني   :2010
مي�ضي ليونيل  االأرجنتيني   :2009

رونالدو كري�ضتيانو  الرتغايل   :2008
الرازيلي ريكاردو كاكا  :2007

كانافارو فابيو  االإيطايل   :2006
رونالدينيو الرازيلي   :2005

2004: االوكراين اأندري �ضفت�ضنكو
ندفيد بافل  الت�ضيكي   :2003

رونالدو الرازيلي   :2002
اأوين مايكل  االإجنليزي   :2001
فيغو لوي�س  الرتغايل   :2000

الرازيلي ريفالدو  :1999
زيدان الدين  زين  الفرن�ضي   :1998

رونالدو الرازيلي   :1997
1996: االأملاين ماتيا�س زامر
وياه جورج  الليبريي   :1995

خري�ضتو �ضتويت�ضكوف البلغاري   :1994
باجيو روبرتو  االإيطايل   :1993

با�ضنت فان  ماركو  الهولندي   :1992
بابان جان-بيار  الفرن�ضي   :1991

ماتيو�س لوثار  االأملاين   :1990
1989: الهولندي ماركو فان با�ضنت

با�ضنت فان  ماركو  الهولندي   :1988
1987: الهولندي رود خوليت

بيالنوف اإيغور  ال�ضوفياتي   :1986
مي�ضال بالتيني الفرن�ضي   :1985
بالتيني مي�ضال  الفرن�ضي   :1984
بالتيني مي�ضال  الفرن�ضي   :1983

1982: االإيطايل باولو رو�ضي
رومينيغه كارل-هاينت�س  االأملاين   :1981
االأملاين كارل-هاينت�س رومينيغه  :1980

كيغان كيفن  االإجنليزي   :1979
كيفن كيغان االإجنليزي   :1978

�ضيمون�ضن اأالن  الدمناركي   :1977
بكنباور فرانت�س  االأملاين   :1976
1975: ال�ضوفياتي اأوليغ بلوخني

كرويف يوهان  الهولندي   :1974
يوهان كرويف الهولندي   :1973
بكنباور فرانت�س  االأملاين   :1972

كرويف يوهان  الهولندي   :1971
1970: االأملاين غريد مولر

ريفريا جاين  االإيطايل   :1969
ال�ضمايل جورج بي�ضت االيرلندي   :1968

األرت فلوريان  املجري   :1967
ت�ضارلتون بوبي  االإجنليزي   :1966

اأوزيبيو الرتغايل   :1965
لو ديني�س  اال�ضكتلندي   :1964

ال�ضوفياتي ليف يا�ضني احلار�س   :1963
ما�ضوبو�ضت جوزف  الت�ضيكو�ضلوفاكي   :1962

�ضيفوري عمر  االإيطايل   :1961
�ضواري�س لوي�س  االإ�ضباين   :1960

�ضتيفانو دي  األفريدو  االإ�ضباين   :1959
1958: الفرن�ضي رميون كوبا

�ضتيفانو دي  األفريدو  االإ�ضباين   :1957
االإجنليزي �ضتانلي ماثيوز  :1956

ي�ضار اإىل اأنه بني العامني 2010 و2015، ُدجمت جائزة الكرة الذهبية 
التي مينحها  ال��ع��امل  اأف�ضل الع��ب يف  ج��ائ��زة  "فران�س فوتبول" م��ع  م��ن 
بينهما  الف�ضل  يتم  اأن  قبل  )فيفا(،  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  �ضنوًيا 

جمددا بدءا من 2016.
وكانت "فران�س فوتبول" متنح الكرة الذهبية بداية الأف�ضل العب اأوروبي 
يف اأوروبا )بني العامني 1956 و1994، وبعدها الأف�ضل العب يف اأوروبا 
عام  من  ب��دءا  العامل  يف  الع��ب  والأف�ضل  و2006،   1995 العامني  بني 

.)2007
وكانت ن�ضخة العام 2020 قد األغيت ب�ضبب تداعيات فريو�س كورونا.

بنزميا مر�سح فوق العادة

من يتوج بجائزة �لكرة �لذهبية �ليوم ؟

مب�صاركة 10 لعبني .. منتخبنا للجودو يبد�أ �لإعد�د لبطولة �أبوظبي جر�ند �صالم �لكربى

•• اأبوظبي-وام:

التاريخي  دملا  �ضباق  يف  امل�ضاركة  ال�ضراعية  املحامل  ونواخذة  البحارة  وجه 
اخلام�س ال�ضكر اإىل �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة على رعاية �ضموه للحدث الراثي الكبري، موؤكدين اأن �ضموه 

جعل من املهرجان عيداً الأهل البحر وع�ضاق تراثه.
ي�ضعى كل  ال��ذي  االأه���م  الفخر  و���ض��ام  دمل��ا  اأن مهرجان  وات��ف��ق اجلميع على 
م�ضارك لنيل �ضرف الفوز بلقبه، وذلك قبل ثالثة اأيام فقط من اإغالق باب 
الت�ضجيل حيث �ضيتم االإعالن عن االأعداد امل�ضاركة عقب االإغالق الر�ضمي 

اخلمي�س املقبل.
وو�ضف حممد بن را�ضد الرميثي مالك ونوخذة حممل "العديد"، امل�ضارك 
“ نحن  اأهل البحر وقال  يف مهرجان دملا التاريخي اخلام�س، احلدث بعيد 

ع�ضاق الراث البحري ننتظر �ضباق دملا كل عام حيث نعتره العيد االأكر 
بالن�ضبة لنا ال�ضيما واأنه ال�ضباق االأهم يف تاريخ �ضباقات املحامل ال�ضراعية 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  �ضكر  ر�ضالة  ووج��ه  الراثية”. 
الهدية  ه��ذه  على  �ضيدي  "�ضكراً  ق��ائ��اًل:  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 

القيمة.. �ضكراً على الدعم الذي تقدمه �ضموك اإىل اأهل الراث البحري".
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  اإن  ت��اأك��ي��د  " بكل  واأ���ض��اف 
للمهرجان وال�ضباق تزيد من عزميتنا نحن البحارة وجتعلنا يف �ضوق دائم 
املاراثون  ه��ذا  لبداية  اال���ض��ت��ع��داد  اأه��ب��ة  على  وك��ذل��ك  املناف�ضات،  الن��ط��الق 

االأطول واالأكر منذ اأن عرفنا �ضباقات ال�ضراع الراثي".
واأكد مالك املحمل العديد اأن ارتباط ا�ضم املهرجان بجزيرة دملا التاريخية 
جعل منه حدثاً فريداً من نوعه، واأ�ضبح لوؤلوؤة املهرجانات البحرية ملا لهذه 
اجلزيرة من قيمة كرى لدى كل اإماراتي، ومن باع طويل يف تاريخ الراث 

البحري االأ�ضيل. وتوقع حممد بن را�ضد الرميثي اأن يكون ال�ضباق قمة يف 
على منت كل حممل من  البحارة  واأن  الفني ال�ضيما  ال�ضعيد  على  االإث��ارة 
املحامل امل�ضاركة �ضيقاتلون من اأجل نيل �ضرف الفوز باللقب التاريخي الذي 

يعد الو�ضام االأهم يف م�ضوار اأي بحار
اإدارة  و  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإىل  ال�ضكر  ال��رم��ي��ث��ي  ووج���ه 
احلدث  تنظيم  على  اأبوظبي  يف  والراثية  الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات 
معرباً عن ثقته التامة يف خروجه ب�ضورة رائعة مثلما حدث يف الن�ضخ االأربع 
لقب  "منران" حامل  املحمل  نوخذة  امل��رزوق��ي  اهلل  عبد  اأم��ا عمر  املا�ضية٠ 
للدفاع عن  التام  ا�ضتعداده  اأكد  االأوىل فقد  الن�ضخة  االأخ��رية وبطل  الن�ضخ 
لقبه بكل قوة وقال " انتظر هذا احلدث التاريخي كل عام للمناف�ضة وال�ضعي 
نحو ح�ضد اللقب االأهم يف تاريخ البحر، والفوز بلقب �ضباق دملا التاريخي 
�ضرف ال يو�ضف، و �ضنقاتل للحفاظ على لقبنا املف�ضل بعد النجاح يف ح�ضده 

مرتني من اأ�ضل اأربع مرات ".
احلاكم يف  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  اإىل  ال�ضكر  ووج��ه 
اأن دعم  م��وؤك��داً  التاريخي،  ه��ذا احل��دث  ودع��م  اإق��ام��ة  الظفرة على  منطقة 

ورعاية املهرجان وتقدمي كل ما يلزم لنجاحه لي�س غريباً على �ضموه.
القوة  يف  غاية  املناف�ضة  تكون  اأن  متوقعاً  للم�ضاركة  جاهز  اأن��ه  على  و�ضدد 
وال�ضرا�ضة ال�ضيما واأن كل حممل من املحامل �ضي�ضعى بكل قوة لنيل �ضرف 

الفوز باللقب.
العام  اأن هذا  ال�ضباق  امل�ضاركني يف  اأحد  املرزوقي  م��روان  النوخذة  اأكد  فيما 
اال�ضتعداد  ظ��ل  يف  املا�ضية  االأرب���ع  االأع���وام  ع��ن  وم�ضمونا  �ضكاًل  �ضيختلف 
والتجهيز بكل قوة من جانب امل�ضاركني، وتوقع اأن تتفوق ن�ضخة هذا العام 
يف اأعداد امل�ضاركني، يف ظل االإقبال الكبري من املالك حيث ي�ضعى كل مالك 

وفريقه للظفر بو�ضام الفخر واللقب االأهم يف تاريخ الراث البحري.

بحارة �صباق دملا �لتاريخي: �ملهرجان و�صام فخر ن�صعى لنيل �صرف �لفوز بلقبه
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دبي �جلنوب تعلن عن �فتتاح ثالث 
مرفق لوج�صتي ل�صركة دي بي �صينكر

قطاعات  على  يركز  ح�ضري  تطوير  م�ضروع  اأك��ر  اجل��ن��وب،  دب��ي  اأعلنت 
 DB �ضينكر  بي  دي  قيام  والعقارات، عن  اللوج�ضتية  الطريان واخلدمات 
Schenker بافتتاح ثالث مركز لوج�ضتي �ضخم لها يف املنطقة اللوج�ضتية، 
و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الناجحة  منوها  م�ضرية  �ضمن  وذل��ك 

اأفريقيا.

 ك�ضفت القرية العاملية، الوجهة العائلية االأوىل للثقافة والت�ضوق والرفيه 
يف املنطقة، عن املزيد من التجارب اجلديدة والوجهات الرفيهية احلديثة 

التي �ضيحفل بها مو�ضمها 27، املقرر اأن ينطلق يف 25 اأكتوبر اجلاري.
بيت  �ضيمنح  ال�ضهر،  ه��ذا  مثايل  توقيت  يف  الهالوين  عيد  حلول  ق��رب  وم��ع 
العاملية جتربة مذهلة يف  القرية  اأخ��رياً، �ضيوف  ت�ضييده  ال��ذي مت  الرعب، 
منزل ُيتوقع اأن يكون االأكر رعباً يف املنطقة، والذي �ضيقدم لزواره جمموعة 

من املمثلني عر ت�ضع جتارب خمتلفة 
وم�ضوقة، مثل املقرة امل�ضكونة، وعنر 
املجانني، وال�ضجرة التي ت�ضرخ. ويقدم 
بيت الرعب، الذي ميتد على م�ضاحة 
660 مرا مربعاً، مبفهومه اجلديد 
اأح�������دث ت��ق��ن��ي��ات امل���خ���ل���وق���ات االآل���ي���ة 
املتحركة من الواليات املتحدة، والتي 
انرتينمنت  ك��اي��ف  ���ض��رك��ة  �ضممتها 
منح  ب��ه��دف  العاملية،  ال��ق��ري��ة  ل�ضالح 
بالت�ضويق  م��ل��ي��ئ��ة  جت��رب��ة  ال�����ض��ي��وف 

ملنزل رعب فريد من نوعه.
العاملية  ال���ق���ري���ة  ���ض��ت�����ض��ت��ق��ب��ل  ك���ذل���ك 

�ضاحة ديغرز الب  اأخ��رى جديدة هي  27 بوجهة ترفيهية  �ضيوف مو�ضمها 
الرتداء  �ضناً  واالأك���ر  ال�ضغار  ل��الأط��ف��ال  الفر�ضة  �ضتتاح  حيث  للحفريات 
ل��دى جتربتهم احلفر  وامل���رح  املتعة  م��ن  ع��امل  اإىل  واالن�����ض��م��ام  البناء  خ��وذ 
البناوؤون  ب��ه  �ضيتحكم  وال���ذي  كرنفال،  منطقة  مدخل  عند  الهيدروليكي، 
ال�ضغار عر قيادتهم للحفارات والقالبات واآالت البناء االأخرى، مما يوفر 

الكثري من املتعة واملرح لالأطفال وجلميع اأفراد االأ�ضرة.
ويف عامل ت�ضوده الغرائب، يعود متحف 
ال�ضهري،  ت�ضدق!  ال  اأو  �ضدق  ريبليز 
الرابع،  عامه  يف  العاملية  القرية  اإىل 
مفعمة  غ����رائ����ب  ل��ل�����ض��ي��وف  ل���ي���ق���دم 
للنظر،  ملفتة  ومعرو�ضات  باحلياة، 
200 معرو�ضة  اأكر من  اإىل  اإ�ضافة 
رائ����ع����ة م����ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل. 
من  االأوىل  الوجهة،  هذه  و�ضت�ضتقبل 
االأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا 
من  ب��ع��دد  �ضيوفها  اأف��ري��ق��ي��ا،  و�ضمال 
مطورة،  ورده��ة  اجلديدة،  املعرو�ضات 

وعرو�س جتزئة تقدم الأول مرة.

جزيرة يا�س �أبوظبي تقدم �أن�صطة ترفيهية عائلية خالل عطلة منت�صف �لعام �لدر��صي
 تدعو جزيرة يا�س، وجهة الرفيه الرائدة يف اأبوظبي، العائالت من جميع اأنحاء املنطقة لال�ضتمتاع اأجواء املغامرة خالل عطلة منت�ضف العام الدرا�ضي املرتقبة. العائالت مدعوة لال�ضتمتاع 
بتجارب ال مثيل لها يف جزيرة يا�س، حيث ميكنهم ركوب الن�ضخة امل�ضغرة من االأفعوانية االأكر �ضهرة يف عامل فرياري اأبوظبي، اأو اال�ضرخاء يف احلديقة املائية ذات الطابع االإماراتي، يا�س 

اأكر مدينة ترفيهية مغطاة يف العامل، والتعرف على �ضخ�ضياتهم املف�ضلة يف  اأو اختيار زيارة  اأبوظبي،  ووتروورلد 
عامل وارنر براذرز اأبوظبي، والتي تتميز مبواقع قريبة من بع�ضها، وعلى بعد 10 دقائق من مطار اأبوظبي الدويل. 
وبالتزامن مع عطلة منت�ضف العام الدرا�ضي، تقّدم جزيرة يا�س عر�س االإقامة واللعب الرائع، والذي يت�ضمن االإقامة 
يف اأحد الفنادق ال� 11 الرائدة يف الوجهة، باالإ�ضافة اإىل اإمكانية الدخول اليومي اإىل املدن الرفيهية، ما يتيح لالأهل 
ووجهات  احلائزة على جوائز  الرفيهية  املدن  من  ب��دءاً  تن�ضى يف اجلزيرة،  ال  بتجربة  اال�ضتمتاع  فر�ضة  واالأطفال 
ال�ضيافة  اأرقى م�ضتويات  و�ضط  املذهلة،  ال�ضيارات  �ضباقات  اإىل  قيا�ضية عاملية، وو�ضواًل  اأرقاماً  التي حطمت  اجلذب 
العاملية. ويقدم عامل فرياري اأبوظبي للعائلة واالأ�ضدقاء، موطن اأ�ضرع اأفعوانية يف العامل ت�ضل �ضرعتها اإىل 240 

كم-�ضاعة، عر�س اأربع بطاقات ب�ضعر ثالثة خالل فرة عطلة منت�ضف العام..
ا�ضراحة  رائعة خالل فرة  بتجربة  اال�ضتمتاع  ، حيث ميكن لالأطفال  ووت��روورل��د  يا�س  ا�ضتخدامه يف   كما ميكن 
منت�ضف العام. ومن الثقافة الفليبينية ت�ضتعيد يا�س ووتر وورلد عر�س ليلة كابيان، حيث ميكن للعائالت بعد حلول 
الظالم اال�ضتمتاع باأكر من 40 لعبة ومنزلقة، يف جتربة ذات م�ضتوى عاملي، وامل�ضاءة باملوؤثرات ال�ضوئية املبهرة، 

واملميزة بالديكورات الفلبينية الرائعة والعرو�س املو�ضيقية لل�ضغار والكبار. 

حبتور بال�س دبي بني �ملر�تب �خلم�س 
Trip Advisor لأوىل على موقع�

ا�ضتعاد فندق حبتور باال�س دبي موقعه بني الوجهات الفندقية االأكر �ضهرة 
يف دبي، فحجز له مكاناً بني املراتب اخلم�س االأوىل على املن�ضة االجتماعية 
 Traveler يف ق�ضم Trip Advisor االأوىل املتخ�ض�ضة بال�ضفر يف العامل
الردهة  احتفال تخلله قطع قالب احللوى يف  اأُقيم   .Ranked review
الكبرية يف الفندق احتفاًء بهذا االإجناز البارز، بح�ضور االأبطال املجهولني 
احلبتور  عن  ر�ضميني  وممثلني  الفندق،  يف  التنفيذية  اللجنة  واأع�ضاء 
لل�ضيافة وجمموعة احلبتور املاِلكة للفندق. وتلّقى نزالء الفندق االأيقوين 

و�ضيوفه دعوة اأي�ضاً للم�ضاركة يف االحتفال وتذّوق قالب احللوى.

مركاتور ُتطلق وحدة جديدة لتنظيم �ملعار�س 
و�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لرتفيهية و�لرتويجية

قطاع  يف  الرائدة  ال�ضركة   ، مركاتور  �ضركة  اأعلنت 
ال�ضياحة وال�ضفر، عن اإطالق وحدة جديدة لتنظيم 
والفعاليات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  من  وا�ضع  طيٍف 
الرفيهية والرويجية باإ�ضراف كفاءات احرافية 
�����ض��ة يف ك���اف���ة اأرج�����اء  وخ������رات ع��ري��ق��ة وُم��ت��خ�����ضّ
املدير  ال�ضليتي،  م��ن��ذر   ال�����ض��ي��د  وق���ال  االإم������ارات. 
يف  وال�ضفر  لل�ضياحة  م��رك��ات��ور  ل�ضركة  التنفيذي 
اأبوظبي : نفتخر باأن دولة االإمارات كانت من اأوائل 
الدول على ال�ضعيد العاملي يف جتاوز االآثار ال�ضلبية 
من  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  ان��ت�����ض��ار  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 

خالل الروؤية احلكيمة للقيادة الر�ضيدة التي متّثلت يف اإطالق وتنفيذ االإجراءات 
االحرازية اال�ضتباقية مع االلتزام لكافة اأفراد جمتمعها بهذه االإجراءات وتفاعلهم 

الكامل مع تطبيقها، مما اأ�ضهم يف �ضرعة عودة احلياة الطبيعية اإىل طبيعتها .

جمموعة مر�كز �لت�صوق تطلق حملة »ت�صوق 
و�ربح �لذهب« �حتفاًل مبهرجان ديو�يل 

اإط��الق حملة ت�ضوق واربح  دب��ي، م��وؤخ��راً، عن  الت�ضوق يف  اأعلنت جمموعة مراكز 
املت�ضوقني  املجموعة  �ضتمنح  حيث  دي���وايل،  االأ���ض��واء  مبهرجان  احتفااًل  الذهب 
فر�ضة ل��رب��ح ج��وائ��ز ذهبية ب��االإ���ض��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز امل��ذه��ل��ة خالل 
ال�ضحوبات الكرى.  ملدة اأ�ضبوعني، بدًءا من 14 اأكتوبر اجلاري، ميكن للمت�ضوقني 

اال�ضتفادة الق�ضوى من عرو�س الت�ضوق مع فر�ضة 
للدخول يف ال�ضحب الرقمي والفوز بعمالت ذهبية 
 100،000 اإىل  قيمتها  ت�ضل  قرياًطا   24 عيار 
اأي من  200 دره��م يف  اإنفاق  دره��م. فقط عليهم 
قائمة  وت�ضم  احلملة،  يف  امل�ضاركة  الت�ضوق  مراكز 
املراكز امل�ضاركة يف حملة جمموعة مراكز الت�ضوق، 
مركز بوابة اخليل املجتمعي، باي اأفينيو مول، دبي 
القوز  الغرير،  مركز  �ضنر،  اأرابيان  م��ول،  اآوتليت 
مول، �ضنرال مول، تاميز �ضكوير �ضنر، الب�ضتان 

�ضنر. 

فندق �لريتز-كارلتون �أبوظبي ي�صت�صيف 
تري�صي بري�صتون يف مطعم �صور�صو 

ك�ضف فندق الريتز-كارلتون اأبوظبي، 
الفنانة  ا�ضت�ضافة  عن  كانال  جراند 
بري�ضتون  ت��ري�����ض��ي  اجل�����از  وم��غ��ن��ي��ة 
�ضور�ضو.  مطعم  يف  مقيمة  كفنانة 
وكاتبة  املغنية  تقدم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
االأغاين املوهوبة برفقة فرقتها عدداً 
من العرو�س احلية يف املطعم خالل 

االأربعة اأ�ضهر القادمة.
لزوارها  امل��رم��وق��ة  ال��وج��ه��ة  وت��ق��دم 
باالإيقاعات  ت��زخ��ر  ف���ري���دة  جت���رب���ًة 
ال��ت��ي متزج  تري�ضي  الأغ����اين  امل��م��ي��زة 
بني توليفاٍت هادئة وجذابة ملو�ضيقى 

ال�ضول واالآر اآند بي املعا�ضرة. 
باأجوائه  ���ض��ور���ض��و  مطعم  ومي��ت��از 
الذي  الداخلي  وت�ضميمه  الهادئة 
ت����رز ف��ي��ه ال����زخ����ارف واالأ�����ض����واء 
اخل��اف��ت��ة وم���اأك���والت���ه االأوروب����ي����ة 
ركن  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  ال�������ض���ه���ي���ة، 

امل�ضروبات الفاخر.

�صرطة �لفجرية تنظم م�صابقة �جلري ملنت�صبيها
والعالقات  االإع��الم  بق�ضم  متمثلة  الفجرية  ل�ضرطة  العامة  القيادة  نظمت   
العامة فرع االأن�ضطة الريا�ضية واالجتماعية م�ضابقة اجلري ملنت�ضبيها مل�ضافة 
االأن�ضطة  لفرع  الت�ضغيلية  اخلطة  �ضمن  وذل��ك  الفجرية،  اإم���ارة  يف  كيلو   3

الريا�ضية واالجتماعية للمو�ضم الريا�ضي 2023-2022.
الريا�ضية  االأن�ضطة  ف��رع  مدير  اليماحي  حممد  خمي�س  اأول  امل���الزم  واأك���د 
م�ضتوى  ورف��ع  منت�ضبيها  ب�ضحة  واهتمامها  ال��ق��ي��ادة  حر�س  واالجتماعية 
امل�����ض��اب��ق��ات والفعاليات  ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ة امل��وظ��ف��ني يف 

الريا�ضية املتنوعة ل�ضمان م�ضاركة اجلميع مبختلف م�ضتوياتهم الوظيفية.

�لقرية �لعاملية تك�صف عن �أحدث وجهاتها وجتاربها �لرتفيهية للمو�صم 27 

�أطفال �أمنية يلتقون مع �أبطال دوري 
NBA كرة �ل�صلة �لأمريكي للمحرتفني

متّكنت موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية من حتقق اأمنيات اأربعة من اأطفالها املر�ضى 
اأبوظبي، وبح�ضور ال�ضيخة  وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�ضياحة- 
نور بنت فاهم القا�ضمي، ع�ضو جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية، هاين 
اأمنية، و�ضعادة �ضالح حممد  الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة حتقيق 

اجلزيري، مدير عام ال�ضياحة يف دائرة الثقافة وال�ضياحة-اأبوظبي.
ة فعاليات االحتاد اأرينا يف جزيرة يا�س حتقيق اأمنيات اأربعة  و�ضهدت من�ضّ
اأطفال من امل�ضابني باأمرا�س خطرية ُتهّدد حياتهم، يف احل�ضول على اأحدث 
االأجهزة االإلكرونية املتطّورة، حيث قام اأع�ضاء فريق كرة ال�ضلة االأمريكي 
للمحرفني بت�ضليم االأطفال اأمنياتهم والتقاط ال�ضور التذكارية معهم، 

االأمر الذي اأنار وجوه االأطفال وعائالتهم ب�ضعادة غامرة.

بالقطاع  لاللتحاق  هيجون  ي�ضتعد 
احل��ك��وم��ي ل��ي��ت��ج��ن��ب ت���ك���رار جتربة 
التي  ال�ضركة اخلا�ضة  ت�ضريحه من 
كان يعمل فيها، فما الذي ينتظرهما 

وما الذي يخباأه هذا املخبز لهما؟
وخ����الل ال��ل��ق��اء ب��ع��د ال��ع��ر���س، اأكد 
االأداء  اأن  للجمهور  الفيلم  خم���رج 
تعزيز  على  �ضاعد  للممثلني  امل��وؤث��ر 

وال�ضباب 2022.
واأت���اح���ت ال�����ض��ج��ادة اخل�����ض��راء التي 
ت���اري���خ  يف  االأوىل  ل���ل���م���رة  ت���ن���ظ���م 
امل��ه��رج��ان ل��ل��ج��م��ه��ور ف��ر���ض��ة ت���ذّوق 
الكوري  ل��ل��م��خ��رج  ال���روائ���ي  ال��ف��ي��ل��م 
�ضونغ كيو ت�ضوي، الذي �ضّور خيارات 
املهنية،  وال��ق��رارات  املتوازنة  احلياة 
من  امل�ضاهدين  املهرجان  ودع  حيث 

الثقافة  وحُم���ّب���ي  ال�����ض��ي��ن��م��ا  ُع�����ّض��اق 
بقطٍع مغّلفة من  الكورية  واالأف��الم 
الكروا�ضون، ت�ضبه تلك التي ت�ضنعها 
ب��ط��ل��ة ال���ف���ي���ل���م، وحت���م���ل ك�����لٌّ منها 
مل�ضقاً بعبارة  »هل �ضبق اأن تذّوقت 

فيلماً«؟.
�ضونغ- ال�ضابة  ق�ضة  الفيلم  وي��روي 

املمثلة  دوره�������ا  ت�������وؤدي  ال���ت���ي  ي������ون، 

اخلالية  الب�ضيطة  الدرامية  احلبكة 
م���ن االأح������داث ال��ت��ي اع��ت��م��دت على 
االأم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة ب��اأق��ل ع���دد ممكن 
من املمثلني، حيث يعد الفيلم، الذي 
اأُنتج خالل انت�ضار اجلائحة، منوذجاً 
لهذا التوجه املبتكر الذي  ا�ضتثنائياً 
ت���ب���ن���اه ك���ث���ري م����ن امل���خ���رج���ني حول 

العامل.

�ضنر  �ضيتي  فوك�س  �ضينما  عر�ضت 
االأربعاء  م�����ض��اء   بال�ضارقة  ال��زاه��ي��ة 
كروا�ضون،  ال��ك��وري  الفيلم  امل��ا���ض��ي 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
ال�ضجادة  ف��ع��ال��ي��ة  ���ض��م��ن  االأو����ض���ط، 
اخل�����ض��راء، خ���الل ب��رن��ام��ج ال����دورة 
ال�ضارقة  م���ه���رج���ان  م���ن  ال��ت��ا���ض��ع��ة 
ال�������ض���ي���ن���م���ائ���ي ال��������دويل ل���الأط���ف���ال 

ب��و را، وال�����ض��اب ه��ي��ج��ون، الذي  ن���ام 
هيوك،  ال��ك��وري  املمثل  ب���دوره  يقوم 
ك����لٌّ منهما  ال�����ذي اخ���ت���اره  وامل�������ض���ار 
ال��واق��ع��ي��ة وامل��ث��ال��ي��ة يف �ضعيهما  ب��ني 
حيث  متناق�ضة،  طموحات  لتحقيق 
وظيفتها  م��ن  ���ض��ون��غ-ي��ون  ت�ضتقيل 
�ضغفها  لتتبع  احلكومي  القطاع  يف 
حني  يف  اخل��ا���س،  خم��ب��زه��ا  وتفتتح 

كرو��صون ي�صجع �ل�صباب على �لثقة باأنف�صهم وقر�ر�تهم لتحقيق �صغفهم



ن�صطاء يرمون �حل�صاء على لوحة بع�صر�ت �ملاليني
قام نا�ضطتني مناخيتني من جمموعة ج�ضت �ضتوب اأويل اأو  فقط 
تبلغ  فنية  لوحة  على  الطماطم  ح�ضاء  باإلقاء  النفط"،  اأوق��ف��وا 
ارتفاع  على  اعرا�ضهم  ع��ن  للتعبري  امل��الي��ني،  ع�����ض��رات  قيمتها 
املجموعة  من  �ضابتني  واأق��دم��ت  احل��ي��اة.  م�ضاق  وارت��ف��اع  االأ�ضعار 
لوحة   على  املعلب  احل�ضاء  ب��اإل��ق��اء  امل��ن��اخ،  ق�ضايا  يف  تن�ضط  التي 
الراحل  للفنان  ال�ضم�س"  عباد  "اأزهار  اأو    "Sunflowers"
ملقطع  ووفقا  لندن.  يف  الوطني  املعر�س  يف  غ��وخ،  ف��ان  فين�ضينت 
من  اث��ن��ان  األ��ق��ى  االجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  على  ن�ضر  فيديو 
املتظاهرين باحل�ضاء على اللوحة قبل اأن يلت�ضقوا باجلدار اأ�ضفل 
العمل الفني. وكتبت جمموعة " Just Stop Oil " على توير: 
اأزمة  يف  الت�ضرف  يف  حكومتنا  ف�ضل  ب�ضبب  تدمريه  يتم  "تراثنا 

املناخ وتكلفة املعي�ضة.. منا�ضرينا يختارون احلياة على الفن".
املعي�ضة جزء من  "اأزمة غالء  اإن  الن�ضطاء  اأح��د  قال  الفيديو،  يف 
تكلفة اأزمة النفط" واإن بع�س النا�س ال ي�ضتطيعون حتى ت�ضخني 

علبة من احل�ضاء.
اإنها حممية  اأي �ضرر باللوحة، حيث  وبح�ضب املعر�س، مل يلحق 

بالزجاج، كما ذكرت اأنه مت اعتقال الن�ضطاء.
ووفقا ل�ضحيفة "اأ�س" فاأن اللوحة من املتوقع اأن تباع مقابل 100 
اإىل 200 مليون دوالر، وكانت لوحة ثانية من �ضل�ضلة عباد ال�ضم�س 

لفان غوخ قد بيعت مقابل 41 مليون دوالر يف الثمانينيات.

حتويل منزل مهجور عمره 120 عاما �إىل فندق 
املظاهر  على  احل��ف��اظ  م�ضاريع  يف  امل�ضي  اهلل  رام  بلدية  ق���ررت   
القدمية للمدينة، من خالل جتديد املباين، وكان اأحدثها منزل 
اأطلق  �ضغري  فندق  اإىل  حتويله  جرى  عاما،   120 عمره  مهجور 
للمنزل  ج��دي��د  م��ن  احل��ي��اة  وع����ادت  فرح".  "لوكندة  ا���ض��م  عليه 
ال�ضعور  3 طوابق، واأ�ضبح نزال مينح �ضيوفه  القدمي، املكون من 
التي مل تتغري  املمزوج بلم�ضة احلداثة، وواجهته  املا�ضي  باأ�ضالة 
بلمحاته  ال��ذي ظل حمتفظا  الداخلي،  وت�ضميمه  الزمن  مب��رور 
"لوكندة  الفندق:  مديرة  الهادي  عبد  يا�ضمني  وقالت  االأ�ضلية. 
فرح هو ا�ضم بداأ من عائلة فرح التي عا�ضت يف هذا البيت، وحبينا 
نبداأ يف املو�ضوع بلوكندة ع�ضان الطابع القدمي، وعلى وقتنا، على 
اأخذنا  اإحنا  فمنها  اللوكندة،  على  ب��ريوح  الكل  ك��ان  اأهالينا  وق��ت 
"امل�ضروع هو  نيوز عربية:  ل�ضكاي  الهادي  واأ�ضافت عبد  اال�ضم". 
اللي  لل�ضياحة  التطوير  �ضركة  �ضركتنا،  ب��ني  �ضراكة  ع��ن  ع��ب��ارة 
ال��ه��ادي، مع  يا�ضمني عبد  واأن��ا  ال��ه��ادي  نا�ضر عبد  اأب��ي،  مديرها 
بلدية رام اهلل، فاإحنا هون البيت، العائلة تهجرت، اأعطته للبلدية، 

البلدية ت�ضمنته وهي عملت ترميم كامل واإحنا هون م�ضغلني".
املنزل القدمي بني عام 1904، من احلجر الوردي ويغطي �ضطحه 
باملرافق،  غ��رف  ت�ضع  من  االآن  الفندق  ويتكون  االأح��م��ر،  البالط 
باالإ�ضافة اإىل مطعم وقاعة ا�ضتقبال، مب�ضاحة اإجمالية تبلغ 500 
وياأمل  املا�ضي،  االأ�ضبوع  الفندق  افتتاح  حفل  واأقيم  مربع.  مر 
امل�ضوؤولون يف رام اهلل اأن ي�ضبح نقطة جذب �ضياحي جديدة لزوار 
يف  "اأ�ضبح  نيت�ضكه:  اأول��ري�����س  يدعى  اأمل���اين  مقيم  وق��ال  املدينة. 
غاية اجلمال، كما تعلمون، مت دجمه يف البلدة القدمية، يف موقع 
بلدة عربية تقليدية قدمية، مع ال�ضخور واجلدران، لذلك نحن 

ن�ضتمتع به واأعجبنا حقا".
اأ�ضحابه،  املنزل باالتفاق مع  وتولت بلدية رام اهلل عملية ترميم 

�ضمن م�ضروع ترميم و�ضيانة املباين القدمية يف املدينة.
املنازل  ال�ضنني، هو ترميم عدد من  البلدية على مر  وكان هدف 

القدمية يف املدينة وحتويلها اإىل مرافق عامة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صورة �لقر�س �لأ�صود تثري �لرعب
الذين  االأ�ضخا�س  االآالف من  االإنرنت، مثرية اخلوف يف نفو�س  الظهور جمددا يف  اإىل  اأ�ضود  عادت �ضور قر�س 

�ضاهدوا هذا احليوان املفر�س والنادر.
وكانت ال�ضور اخلا�ضة بالقر�س االأ�ضود التقطت يف عام 2018، قبالة �ضواحل تايوان، لكنها عادت اإىل االإنرنت يف 

االأيام االأخرية.
وقالت �ضحيفة "ديلي ميل" الريطانية اإن ال�ضور اأثارت اخلوف ب�ضبب فك القر�س االأ�ضود املتمدد واأ�ضنانه التي 

ت�ضبه االإبر.
و�ضّبه البع�س القر�س االأ�ضود ب�ضخ�ضية "فينوم" ال�ضرير اخلارق يف الكتاب الهزيل االأمريكي "مارفل".

قبل  للبع�س،  مرعبة  ب��دت  التي  ال�ضمكة  �ضور   "Fascinating" نف�ضه  على  "توير" يطلق  يف  ح�ضاب  ون�ضر 
يومني، وجددت تفاعال م�ضتمرا حتى ال�ضبت.

واأعاد ن�ضر التغريدة اأكر من 6500 �ضخ�س واأبدا اإعجابه بال�ضورة نحو 56 األفا حتى �ضباح ال�ضبت.
وقال املغرد اإن هذه ال�ضور تعود اإىل نوع نادر من القر�س االأ�ضود التي تعي�س يف اأعماق املحيط.

واأ�ضاف اأن هذه ال�ضمكة املفر�ضة تخرج فكها من فمها لالنق�ضا�س على الفري�ضة. وعلق اأحد امل�ضتخدمني اأن هذه 
ال�ضور ترر اخلوف من املحيطات. ومت اكت�ضاف القر�س االأ�ضود عام 1986، ومنذ ذلك احلني مل ي�ضاهد اإال عدد 

حمدود منها، لكن الباحثني �ضحبوا 5 منها من االأعماق قبل 4 �ضنوات قبالة �ضواحل تايوان.
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�ل�صرطة تعتقل قاتال مت�صل�صال
اعتقلت  اإنها  االأمريكية،  كاليفورنيا  بوالية  �ضتوكتون  يف  ال�ضرطة  قالت 
هزت  التي  القتل  ج��رائ��م  م��ن  �ضل�ضلة  يف  اأ�ضخا�س   6 بقتله  ي�ضتبه  رج��ال 

املنطقة الواقعة يف �ضمال كاليفورنيا.
معلومات  بف�ضل  اإن��ه  ماكفادين،  �ضتانلي  �ضتوكتون،  �ضرطة  رئي�س  وق��ال 
�ضرية والتحقيقات متكنت ال�ضلطات من متابعة رجل واعتقاله اأثناء قيادته 

ل�ضيارته يف املدينة يف ال�ضاعات االأوىل من �ضباح ال�ضبت.
وقال مكفادين، يف موؤمتر �ضحفي، اإن الرجل الذي كان بحوزته �ضالح ناري 

عندما اأوقفه املحققون كان "ب�ضدد ارتكاب جرمية قتل".
واأ�ضاف "نحن واثقون من اننا اأوقفنا جرمية قتل اأخرى"، وفقا ملا ذكرته 
رويرز.  وقال مكفادين اإن امل�ضتبه به هو وي�ضلي براونلي، البالغ من العمر 

43 عاما.
اإن مكتبه  وقال املدعي العام مبقاطعة �ضان جواكني، توري فير �ضاالزار، 

راجع االأدلة واأن امل�ضتبه به �ضيمثل اأمام املحكمة، يوم الثالثاء.

فيلم جز�ئري يتوج باجلائزة �لكربى ب�الفيلم �ملغاربي
ح�ضل الفيلم اجلزائري جنّية على اجلائزة الكرى ملهرجان الفيلم املغاربي 
"الطريق  التون�ضي  الفيلم  تتويج  مت  فيما  املغربية،  وجدة  مبدينة  املنظم 
"الطاْبع" جائزة  االأ�ضود" بجائزة اأح�ضن اإخراج، بينما نال الفيلم املغربي 

ال�ضيناريو.
املخرج  امل��غ��ارب��ي، ح���از  الفيلم  م��ه��رج��ان  اأ����ض���وات جل��ن��ة حتكيم  وب��اأغ��ل��ب��ي��ة 
الطويل عن عمله  للفيلم  الكرى  الكرمي بهلول اجلائزة  اجلزائري عبد 

"جنية".
واأقر نقاد ال�ضينما باأن بهلول ظل وفيا الجتاه كال�ضيكي من خالل ق�ضة 

عن عامل االأ�ضباح تعك�س ت�ضور االإن�ضان املغاربي للمراأة.
وقال ع�ضو جلنة حتكيم الفيلم الطويل باملهرجان املغاربي بوجدة، ب�ضري 
دراي�س: "نظرته لل�ضينما ظلت متطابقة مع �ضخ�ضيته وتربيته ومعي�ضته 

يف اجلزائر".
واأ�ضاف دراي�س، ل�"�ضكاي نيوز عربية": "اليوم، املغرب الكبري حمتاج اإىل 

خمرجني يعملون بهذه النظرة ال�ضادقة والنظيفة واملفهومة".
"يف  املغربي  الفيلم  الكرى،  الق�ضرية، فاز باجلائزة  االأف��الم  ويف م�ضابقة 
الطريق"، بينما منحت جلنة التحكيم جائزتها اخلا�ضة لفيلم "ال�ضيفورة" 

ملخرجه مهدي عيو�س.
وال�ضاعر  بلباي  مليكة  اجلزائرية  املمثلة  اخلتام،  حفل  يف  املهرجان  وك��رم 

فيل�صوف �ل�صينما �مل�صرية 
يتحدث عن تكرميه 

علق املخرج امل�ضري البارز، املُلقب 
امل�ضرية"  ال�ضينما  "فيل�ضوف  ب��� 
اإع���الن  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��د،  ع��ب��د  داوود 
ال�ضينمائية،  ق��رط��اج  اأي����ام  ه��ي��ئ��ة 
الدورة  اأخ��رياً، عن تكرميه خالل 
التا�ضع  ي��وم  �ضتنطلق  التى   33 ال��� 
وال��ع�����ض��ري��ن م���ن ال�����ض��ه��ر اجل���اري 
نوفمر  �ضهر  وحتى اخلام�س من 

املقبل.
وقال عبد ال�ضيد، وهو خمرج واحد 
تاريخ  يف  ف��ي��ل��م   100 اأف�����ض��ل  م��ن 
ال�ضينما امل�ضرية "الكيت كات"، يف 
ت�ضريح ملوقع "�ضكاي نيوز عربية" 
�ضيما  التكرمي، ال  بذلك  يعتز  اإن��ه 
مهرجان  ق���رط���اج  م���ه���رج���ان  اأن 

اإقليمي مهم يحرمه ويقدره.
اأنه  نف�ضه   ال��وق��ت  يف  ك�ضف  لكّنه 
حل�ضور  احل�ضور  م��ن  يتمكن  ل��ن 
املهرجان  فعاليات  خ��الل  تكرميه 
ن���ظ���راً لظروف  ال�����ض��ه��ر اجل�����اري؛ 
مر�ضه، خا�ضة اأن حالته ال�ضحية 
الوقت  يف  ب��ال�����ض��ف��ر  ل���ه  ت�����ض��م��ح  ال 
اأمتنى  "كنت  م����ردف����اً:  احل������ايل، 
املهرجان  حر�س  واأق��در  احل�ضور، 
على تكرميي، لكن حالتي ال�ضحية 

ال ت�ضمح".
يقام  �ضنوي  �ضينمائي  -  مهرجان 
ال���ع���ام عام  ان��ط��ل��ق يف  ت��ون�����س،  يف 

.1966
- اأع������رق م��ه��رج��ان ���ض��ي��ن��م��ائ��ي يف 

اأفريقيا والعامل العربي.
الفرة  33 يف  ال����  ال����دورة  ت��ق��ام   -
5 نوفمر  اأك��ت��وب��ر ح��ت��ى   29 م��ن 

.2022
- ال�ضعودية �ضيف �ضرف املهرجان 

يف دورته القادمة.

وفاة �أحد �أبطال هاري 
بوتر.. روبي كولرتين

ت����ويف امل��م��ث��ل االأ���ض��ك��ت��ل��ن��دي روبي 
دور  ل����ع����ب  ال����������ذي  ك������ول������ري������ن، 
اأفالم هاري  �ضل�ضلة  "هاغريد" يف 
عن  اجلمعة  اأم�����س  اأول  اأول  ب��وت��ر 

72 عاما.
بليندا  اأع��م��ال��ه،  وكيله  ت��ذك��ر  ومل 
اأوفى  تفا�ضيل  عاما"،   40" راي��ت 
"عائلة  اإن  قالت  لكنها  وفاته،  عن 
الطبي  ال��ف��ري��ق  ت�ضكر  ك��ول��ري��ن 
امللكي  ف���ايل  ف����ورث  م�ضت�ضفى  يف 
ح�ضب  رعايتهم"،  على  الرب��رت  يف 
نيوز"  "�ضكاي  م���وق���ع  ن���ق���ل  م����ا 

الريطاين.
"�ضيظل يف  ك��ول��ري��ن  اأن  وت��اب��ع��ت 
ذاكرة النا�س لعقود قادمة ب�ضفته 

-هاغريد-".
يتلقى  كان  كولرين  اأن  واأ�ضافت 
ر�ضائل  م����ن  ع�������ددا  اأ�����ض����ب����وع  ك����ل 
عاما،   20 م���ن  الأك�����ر  امل��ع��ج��ب��ني 
ال���رائ���ع  ب�"املمثل  اإي������اه  وا����ض���ف���ة 

والذكي".
وغردت موؤلفة "هاري بوتر"، جيه 
كي رولينغ، ب�ضورة مع كولرين، 
�ضخ�س  اأي  اأع����رف  "لن  وق���ال���ت: 
ع��ن ب��ع��د م��ث��ل روب���ي م���رة اأخ���رى. 
لقد كان موهبة رائعة، فريدة من 

نوعها".
بتقدمي  ك���ول���ري���ن  ا���ض��ت��ه��ر  وق����د 
�ضارك  ك��م��ا  ال��ك��وم��ي��دي��ة،  االأدوار 
بالعديد من االأفالم وال�ضل�ضالت، 
اأبرزها "هاري بوتر". ور�ضح خالل 
م�����ض��ريت��ه ال��ف��ن��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة، التي 

بداأت يف 1979، جلوائز كثرية.

متى �صينتقل �مللك �إىل ق�صر باكنغهام؟
حتى  �ضينتظر  الثالث،  ت�ضارلز  امللك  اأن  يبدو 
اإىل  االن��ت��ق��ال  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى   ،2027 ع���ام 
"ديلي  بح�ضب  امل��ق��رر  وم���ن  ب��اك��ن��غ��ه��ام.  ق�ضر 
التي  الق�ضر  جتديد  اأعمال  تنتهي  اأن  ميل"، 
م��ل��ي��ون جنيه   370 امل��ال��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا  ���ض��ت��ب��ل��غ 
2027. ويف الفرة املقبلة،  اإ�ضرليني، يف عام 
�ضيظل امللك وامللكة، مبقر االإقامة الرئي�ضي يف 
365 مرا  ح��وايل  بعد  على  هاو�س،  كالرن�س 
 ،2003 ع��ام  وم��ن  باكنغهام.  ق�ضر  م��ن  فقط 
اأ�ضبوع  ك��ل  ليال   3 يق�ضون  وامللكة  امللك  ك��ان 
يف كالرن�س هاو�س، وليلتني يف قلعة وند�ضور، 
واأعلن  نورفولك.  االأ�ضبوع يف  نهاية  وعطالت 
امللك  اأن  امل��ا���ض��ي  ال��ث��الث��اء  ب��اك��ن��غ��ه��ام  ق�����ض��ر 
ت�ضارلز الثالث �ضيتوج على العر�س يف ال�ضاد�س 
يف  و�ضتمن�ضر  كاتدرائية  يف   2023 مايو  من 
اأن  ويتوقع  كاميال.  زوج��ت��ه  جانب  اإىل  لندن 
يحافظ االحتفال يف بلد يعاين حاليا من اأزمة 
تقاليد  على  خ��ط��رية،  واجتماعية  اقت�ضادية 
املعتمدة  الريطاين  امللكي  النظام  يف  التتويج 

منذ األف عام مع اإدخال عنا�ضر حديثة.

�عرت�فات �صادمة ملمر�صة قتلت 7 �أطفال
اأقرت املمر�ضة الريطانية القاتلة، لو�ضي ليتبي، بتهمتها 
اآخرين  10 ر�ضع  اأط��ف��ال وحم��اول��ة قتل   7 اأرواح  ب��اإزه��اق 
حديثي  يف جناح  تعمل  كانت  حينما  و2016،   2015 بني 
الوالدة يف م�ضت�ضفى كونتي�ضة ت�ضي�ضر. وعر على ر�ضالة 
اليد يف منزلها، تقر فيها بجرميتها  كتبتها لو�ضي بخط 
هذا".  فعلت  لقد  �ضريرة..  "اأنا  فيها:  مكتوب  ال�ضنيعة، 
ميل  "دايلي  �ضحيفة  يف  ورد  م��ا  ح�ضب  التفا�ضيل،  ويف 
من  الرابع  اليوم  يف  املحلفني  هيئة  اأُبلغت  الريطانية"، 
لو�ضي  كتبها  التي  الر�ضائل  اأن  مان�ض�ضر،  يف  حماكمتها 
ذلك  يف  مبا  اعتقالها،  بعد  عليها  العثور  مت  عاماً"،   32"
عن  قتلتهم  لقد  احل��ي��اة،  اأ�ضتحق  ال  "اأنا  ت��ق��ول:  ر���ض��ال��ة 
اأبداً" و"اأنا ل�ضت  اأت��زوج  اأطفااًل ولن  اأجن��ب  ق�ضد" و"لن 
جيدة مبا يكفي". كما كانت هناك ر�ضائل تت�ضمن عبارات 
هذا  اإىل  اأدى  ال���ذي  ه��ذا..م��ا  ح��دث  كيف  "ملاذا؟..  مثل 
الو�ضع احلايل؟ ما هي االدعاءات التي مت تقدميها. وقال 
املدعي العام اإن لو�ضي اأعربت يف كتاباتها عن اإحباطها الأنه 
مل ُي�ضمح لها بالعودة اإىل وحدة االأطفال حديثي الوالدة 
دليل، فلماذا  �ضيئاً خطاأ ولي�س لديهم  اأفعل  "مل  وكتبت: 
املمر�ضة  فاإن  ال�ضحيفة،  ا�ضطررت لالختباء؟" وبح�ضب 
االأطفال،  اأحد  "تبت�ضم" بعد وفاة  لي�ضت طبيعية، فكانت 

بل واأر�ضلت اإىل والديها بطاقة تعاطف بعد قتلها.

ي�صتخدم �حل�صر�ت �مليتة لإن�صاء متاثيل مده�صة
اأده�س طبيب حتنيط �ضابق من بلجيكا، املتابعني بتماثيله 
اأج�����ض��ام احل�ضرات  ال��ت��ي ي�ضنعها م��ن م��ئ��ات االأج����زاء م��ن 
عاماً   28 العمر  من  البالغ  هابراكني  جوز  يق�ضى  امليتة. 
متاثيل  اإن�����ض��اء  على  العمل  يف  �ضاعة   30 اإىل   20 ب��ني  م��ا 
امل��ي��ت��ة، جت�ضد حم��ارب��ني غريبي  اأج�����ض��ام احل�����ض��رات  م��ن 
ال�ضكل ابتدعها ال�ضاب من خياله. وتتميز هذه املخلوقات 
باأ�ضمائها واأ�ضكالها املرعبة. ي�ضتخدم “جوز” اأجزاء اجل�ضم 
التي يجمعها بنف�ضه للح�ضرات امليتة وال يعمد اأبداً لقتل 
“جوز” قد جمع الكثري  احل�ضرات لتغذية هوايته. وكان 
من احل�ضرات وقام بتحنيطها قبل اأن يبداأ ببناء متاثيله 
وح�ضوله  االأح��ي��اء  علم  كلية  م��ن  التخرج  بعد  ال��رائ��ع��ة. 
رائعة  جمموعة  ال�ضاب  ل��دى  ك��ان  املاج�ضتري،  درج��ة  على 
من احل�ضرات وبداأ يف جتميعها لبيعها لع�ضاق احل�ضرات. 
ثم ح�ضل على وظيفة خبري حتنيط وانتهى به االأمر اإىل 
اإن�ضاء اأول متثال له. يف البداية، كانت متاثيله ب�ضيطة ومل 
يكن لها حتى ا�ضم اأو خلفية درامية. لكن كل هذا تغري بعد 
اأن قام ببناء اأول متثال مقعد له، ا�ضتخدم فيه 70 جزءاً 

من اأج�ضام احل�ضرات، مبا يف ذلك 26 راأ�س ح�ضرة.

حيو�ن �أليف يح�صد جائزة مرموقة
يف  كلب  "اأ�ضجع  ج��ائ��زة  األ�ضكن  �ضتورم  يدعى  كلب  ن��ال 
ال�ضطو  من  �ضاحبته  اإنقاذ  من  متكن  بعدما  بريطانيا"، 
وا�ضرداد االأ�ضياء امل�ضروقة منها. وهذا لي�س كل �ضيء، اإذ 
متكن الكلب اأي�ضا من تخلي�س قطتني من حريق ن�ضب يف 
منزل اجلريان يف مدينة ليفربول يف حادث منف�ضل، وفق 
اإن  ال�ضحيفة  وقالت  ميل" الريطانية.  "ديلي  �ضحيفة 
الكلب األ�ضكن يبلغ من العمر "12 عاما"، فاز ب�"ميدالية 
ال�ضليب االأزرق" املرموقة، الأنه اأنقذ حياة �ضاحبته كارين 

كرو�ضبي، واأنقذ قطتني من حريق اندلع لدى اجلريان. 

�صوء ف�صائي يثري ده�صة علماء �لفلك
ف�ضائي  �ضوئي  ومي�س  اأك��ر  فلك  علماء  الح��ظ 
 2.4 م�ضافة  على  ينبعث  االإط����الق،  على  توهجاً 

مليار �ضنة �ضوئية من االأر�س.
الومي�س  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م��اء  وي��ع��ت��ق��د 

الف�ضائي ناجتاً عن والدة ثقب اأ�ضود.
اأ�ضكال  اأك��ر  وه��و  غاما،  اأ�ضعة  انفجار  ُر�ضد  وق��د 
مرة  الأول  ك��ث��اف��ة،  الكهرومغناطي�ضي  االإ���ض��ع��اع 
بوا�ضطة تل�ضكوبات يف مداٍر حول االأر�س يف التا�ضع 
من اأكتوبر. وال يزال �ضووؤه املتبقي قيد الدرا�ضة 

من جانب علماء يف جميع اأنحاء العامل.
هذه  اأن  اإىل  ت��ق��دي��رات��ه��م  يف  ال��ع��ل��م��اء  وي�����ض��ري 
ناجتة عن  ع��دة،  دقائق  ت�ضتمر  التي  االنفجارات، 
م���وت جن���وم ع��م��الق��ة، ي��زي��د حجمها ع��ل��ى حجم 
عامل  اأو���ض��ح  م��ا  وف��ق  �ضعفاً،   30 بنحو  ال�ضم�س 
اأوكونور لوكالة فران�س  الفلكية برندان  الفيزياء 
اإىل  ويتحول  ينفجر  النجم  اأن  اإىل  ي�ضار  ب��ر���س. 
وي�ضكل  نف�ضه  على  ينهار  اأن  قبل  اأعظم،  م�ضتعر 
الثقب  ح��ول  قر�ضاً  امل���ادة  ت�ضكل  ث��م  اأ���ض��ود،  ثقباً 
ه��ن��اك على  واإط��الق��ه  امت�ضا�ضه  وي��ت��م  االأ����ض���ود، 

% من   99،99 ت��وازي  ب�ضرعة  تنتقل  �ضكل طاقة 
�ضرعة ال�ضوء.

واأطلق الومي�س فوتونات حتمل 18 تريا اإلكرون 
12 �ضفرا، وهو  تليها   18 اأي  الطاقة،  فولت من 
رقم قيا�ضي، واأّثر على ات�ضاالت املوجات الطويلة 

يف الغالف اجلوي لالأر�س.
اأوك����ون����ور ال����ذي ق���دم مالحظات  وق����ال ب���رن���دان 
جديدة للظاهرة اجلمعة با�ضتخدام اأدوات االأ�ضعة 
حتت احلمراء لتل�ضكوب مر�ضد اجلوزاء اجلنوبي 
يف ت�ضيلي "هذا يحطم االأرقام القيا�ضية، �ضواء يف 
كمية الفوتونات اأو يف طاقة الفوتونات التي ت�ضل 

اإلينا"، بح�ضب فران�س بر�س.
ه��ذا اجل�ضم  "اإن  الفلكية  الفيزياء  ع��امل  واأ���ض��اف 
الالمع، بهذا القرب، هو يف احلقيقة حدث يح�ضل 
"اأ�ضعة غاما  اأن  واأو���ض��ح  القرن".  واح��دة يف  م��رة 
الطاقة  كمية  ث���واٍن  غ�ضون  يف  ع��ام  ب�ضكل  تطلق 
طوال  �ضتنتجها  اأو  �ضم�ضنا  اأنتجتها  التي  نف�ضها 
اأمل��ع وه��ج الأ�ضعة غاما  حياتها. وه��ذا احل��دث هو 

على االإطالق"، كما ذكرت الوكالة الفرن�ضية.

املمثلة اآندي مات�ساك لدى ح�سورها العر�س االأول لفيلم  Halloween Ends  يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

ديبيكا بادوكون يف �صيافة ميغان ماركل 
حلت النجمة الهندية العاملية ديبيكا بادوكون �ضيفة على دوقة �ضا�ضك�س ميغان 
تناولت  حلقة  يف   Archetypes البودكا�ضت  اجل��دي��د  برناجمها  يف  م��ارك��ل 
مو�ضوع ال�ضحة العقلية، وهو مو�ضوع يحظى باهتمام النجمة الهندية منذ 

وقت طويل، هي التي عانت من االكتئاب لفرة طويلة.
حتدثت النجمة عن ال�ضحة العقلية وعن اهميتها يف حياتنا فنحن نعاين من 
االمرا�س  من  بها  نعاين  التي  الطريقة  بنف�س  والعقلية  النف�ضية  االأم��را���س 
اوج  يف  كانت  عندما  ج��داً  �ضعبة  بفرة  مرت  اأنها  بادوكون  اأ�ضارت  اجل�ضدية. 
االكتئاب مب�ضاعدة  التغلب على  وا�ضتطاعت  الفنية،  وتاألق م�ضريتها  جناحها 

معالج نف�ضي.
من  يعانون  بالذين  لالعتناء  موؤ�ض�ضة  اأن�ضاأت  بادوكون  ان  اىل  االإ�ضارة  جتدر 
م�ضاكل نف�ضية وعقلية وهي غالباً ما تقوم بحمالت عدة تتعلق بهذا املو�ضوع.


