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خالد بن حممد بن زايد يفتتح مركز فاطمة 

بنت مبارك يف كليفالند كلينك اأبوظبي

اأخبار الإمارات

تقرير اأمريكي: غطر�شة وا�شنطن 

�شبب رئي�شي لكارثة اأفغان�شتان

عربي ودويل

�شباعية »اآنفيلد« تنع�ص اآمال ليفربول 

الأوروبية وتعزز اأرقام �شالح القيا�شية

الفجر الريا�شي

اأوكرانيا تعلن اإ�سقاط 13 م�سرية خالل �ساعات الليل

معارك باخموت م�ستعلة.. ومو�سكو ت�ستخدم ذخائر دقيقة التوجيه

ال��ن��م�����س��ا: احل���ي���اد ال 
ب��االأم��ن امل�����س��ا���س  يعني 

•• فيينا -وام: 
وزير  �شالينربج،  الك�شندر  اأع���رب 
باأنه  اعتقاده  عن  النم�شا  خارجية 
لت���وج���د ����ش���رورة لإج�����راء نقا�ش 
تتبعها  التي  احل��ي��اد  �شيا�شة  ح��ول 
بالده معتربا اأن احلياد كما يفهمه 
قيد ع�شكري بحت ولي�ش �شيا�شيا.

يعني  احل��ي��اد  اإن  �شالينربج  وق���ال 
حتالف  يف  النم�شا  ع�����ش��وي��ة  ع���دم 
ع�������ش���ك���ري وع�������دم وج�������ود ق���واع���د 
يعني  ل  لكنه  ال��ب��الد،  يف  اأج��ن��ب��ي��ة 
ال������ذي يجب  ب�����الأم�����ن،  امل�������ش���ا����ش 
واأدوات  ب��اإج��راءات  توفريه  �شمان 
اخلارجية  ال�شيا�شة  منها  خمتلفة 
الدولية  والت��ف��اق��ي��ات  وال��ع��الق��ات 
املحايدة  ال��ن��م�����ش��ا  اأن  م��و���ش��ح��ا 
ب�شكل  �شيا�شياً  وت��ت��ع��اون  ت�����ش��ارك 

كامل على امل�شتوى الأوروبي.
ون��ف��ى وق����وف احل���ي���اد ع���رة على 
ال���ن���م�������ش���ا على  ت�������ش���ام���ن  ط����ري����ق 
�شيا�شتنا  وق���ال  ال���دويل،  امل�شتوى 
دميقراطية  �شيا�شة  دائ��م��اً  ك��ان��ت 
غربية ليربالية وحيادنا كان دائماً 

ع�شكريا بحتا.

   

جندي اأوكراين يحفر خندًقا خارج بلدة باخموت على خط املواجهة  )رويرتز(
القيادة  ومواقع  والأ�شلحة  املعدات 
التابعة للقوات امل�شلحة الأوكرانية.

ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا لي�����زال اجلي�ش 
الأوك�����راين ي��وؤك��د اأن ال��دف��اع��ات يف 
حتى  اإ���ش��ارات  ول  متينة،  ب��اخ��م��وت 
اأوك��راين و�شيك  ان�شحاب  الآن على 
م��ن ب��اخ��م��وت. ك��م��ا ي��وؤك��د اجلي�ش 

امليدانية،  ال����ت����ط����ورات  اآخ������ر  ويف 
"فاغرن"  م��وؤ���ش�����ش جم��م��وع��ة  ق���ال 
اإن  اخل��ا���ش��ة  ال��رو���ش��ي��ة  الع�شكرية 
الآن  قب�شتها  ت�����ش��دد  ال��ت��ي  ق��وات��ه 
الأوكرانية  ب��اخ��م��وت  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
ل حت�����ش��ل ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
الذخرية واإذا اأُجربت على الرتاجع 
�شتنهار هذه اجلبهة باأكملها. وقال 
مقطع  يف  ب���ري���غ���وج���ن،  ي��ف��ج��ي��ن��ي 
من  ف��اغ��رن  ان�شحبت  اإذا  م�����ش��ور: 
اجلبهة  ���ش��ت��ن��ه��ار  الآن  ب���اخ���م���وت 
طيبا  ال��و���ش��ع  ي��ك��ون  ل��ن  باأكملها.. 
التي  الع�شكرية  الت�شكيالت  جلميع 

حتمي امل�شالح الرو�شية.
وق���ال ب��ري��غ��وج��ن ي���وم اجل��م��ع��ة اإن 
وحداته طوقت باخموت حيث ا�شتد 
مع  املن�شرم  الأ�شبوع  خالل  القتال 
جميع  من  الرو�شية  القوات  هجوم 
اجل��ه��ات ت��ق��ري��ب��ا. ول��ك��ن��ه ���ش��ك��ا يوم 
الأحد من اأن معظم الذخرية التي 
وعدت بها مو�شكو قواته يف فرباير 

مل يتم �شحنها بعد.
الأرك����ان  هيئة  اأع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 
هجوما  ل�95  الت�شدي  الأوكرانية 
وليمان  ك��وب��ي��ان�����ش��ك  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا 

وباخموت واأفديف.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع����ل����ن����ت ق��������وات ال������دف������اع اجل�����وي 
13 من  اإ�شقاط  اأن��ه مت  الأوك���راين 
اإيرانية  م�شرية  ط��ائ��رة   15 اأ���ش��ل 
الرو�شية  ال��ق��وات  اأطلقتها  ال�شنع 
ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا خ����الل ال��ل��ي��ل قبل 
 ،2022 �شبتمرب  وم��ن��ذ  امل��ا���ش��ي. 
مئات  نفذت  رو�شيا  اإن  كييف  تقول 
باأ�شلحة  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��د  ال��ه��ج��م��ات 
اإي���ران���ي���ة ال�����ش��ن��ع، وذل�����ك ق��ب��ل اأن 
املا�شي،  نوفمرب  يف  اإي���ران  ت��ع��رتف 
ب���ط���ائ���رات  رو�����ش����ي����ا  زودت  ب����اأن����ه����ا 

م�شرية.
العملية  توا�شلت  ال��ث��اين،  وبعامها 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��رو���ش��ي��ة اخل��ا���ش��ة يف 
اأوكرانيا، اأم�ش الثنن، حيث حتاول 
ال�شيطرة  ب�شط  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات 
الأوكرانية،  امل��ن��اط��ق  على  الكاملة 
فيما يقاوم اجلي�ش الأوكراين بدعم 
لوج�شتي وع�شكري من الغرب. ول 
اأمام  ع�شية  باخموت  مدينة  ت��زال 
تطويقها  رغ���م  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات 
م��ن 3 ج��ه��ات، وي��ح��ت��دم ال��ق��ت��ال يف 

حميطها منذ 7 اأ�شهر.
الرو�شية،  ال���دف���اع  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

الرو�شية  القوات  اأن  الثنن،  اأم�ش 
التوجيه  دقيقة  ذخائر  ا�شتخدمت 
م��ن اجل��ي��ل اجل���دي���د، ���ش��د القوات 
العمليات  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوك���ران���ي���ة 
الع�شكرية اخلا�شة. ون�شرت الوزارة 
من  جديد  جيل  ل�شتخدام  لقطات 
ب��دق��ة لتدمري  امل��وج��ه��ة  ال���ذخ���ائ���ر 

الأوك�������راين اأن امل���ح���ور ال��غ��رب��ي يف 
باخموت حتت ال�شيطرة متاما.

مبقاتالت  الرو�شية  الدفاع  وزج��ت 
ودبابات حديثة يف مناطق العمليات، 
وم����ئ����ات ال����ق����ذائ����ف وال�������ش���واري���خ 
الرو�شية �شقطت يف دونيت�شك على 

مدار ال�شاعة.

م�ساٍع للتهدئة بني اجلي�س 
والدعم ال�سريع يف ال�سودان

•• اخلرطوم-وكاالت: 

قال القيادي يف )احلرية والتغيري( ال�شودانية، حممد ع�شمت اإن هناك 
جهوداً متوا�شلة من قوى التغيري والنتقال املدين لتهدئة الأو�شاع بن 
قوات الدعم ال�شريع والقوات امل�شلحة، لتجنب اأي �شدام بينهما �شيقود 

البالد اإىل مهاوي ال�شياع.
اأم�ش  ال�شادر  عددها  يف  الأو�شط"  "ال�شرق  ل�شحيفة   ، ع�شمت  وق��ال 
الإثنن ، اإن املرحلة الراهنة تتطلب تغليب احل�ش الوطني حتى ي�شل 

التفاق الإطاري اإىل نهايته املرجوة.
واأ�شاف اأن اجلي�ش والدعم ال�شريع طرفان اأ�شيالن يف حماية النتقال 
املدين خالل املرحلة النتقالية املقبلة، "ونعلم اأن عنا�شر النظام املعزول  
)نظام الرئي�ش ال�شابق عمر الب�شري( ت�شعى لإيقاع الفتنة بن الطرفن، 

وعلى قوى النتقال املدين اأن تعمل جاهدة ملنع ذلك.
واأ�شار اإىل اأن حتالف احلرية والتغيري يف لقاءات وتوا�شل مع الأطراف 
ال�شريع يف  الدعم  دمج  �شال�شة  ت�شمن  اإىل �شيغة  للو�شول  الع�شكرية 
القوات  داخل  اإ�شالحات هيكلية  باإجراء  اجلي�ش، وهي خطوة مرهونة 

امل�شلحة نف�شها.
وقال ع�شمت : على الرغم من اأن هناك تعهدات من قادة اجلي�ش باإجراء 
هذه الإ�شالحات، فاإنها حتتاج اإىل توافق بن اأطراف العملية ال�شيا�شية، 

على اعتبار اأن هناك خ�شو�شية للقوات امل�شلحة والدعم ال�شريع.

مقتل 9 من رجال ال�سرطة بتفجري انتحاري يف باك�ستان
•• اإ�صالم اأباد -وام:

ُقتل ت�شعة �شرطين على الأقل واأُ�شيب 16 اآخرون بجروح ام�ش يف تفجري 
كا�شي  ده��ادر يف مقاطعة  تقّلهم يف مدينة  كانت  ا�شتهدف مركبة  انتحاري 
على بعد 120 كيلومرتاً من جنوب �شرق كويتا عا�شمة اإقليم بلو�ش�شتان يف 
جنوب غرب باك�شتان. وقال عبداحلي عامر م�شوؤول يف ال�شرطة املحلية: اإّن 

النتحاري كان يقود دّراجة نارية وا�شطدم بال�شاحنة من اخللف.
اأن   ، كا�شي  مقاطعة  �شرطة  قائد  نوتيزاي  خ��ان  حممود  اأو���ش��ح  جهته  من 
املعلومات الأولية تفيد باأن التفجري جنم عن عمل انتحاري، والذي ا�شتهدف 
�شيارة لل�شرطة كانت تقل جنوًدا عائدين من اأداء واجبهم يف املنطقة، م�شيًفا 
اأن قوات الأمن طوقت املوقع جلمع الأدلة، ومت نِقل ال�شحايا اإىل امل�شت�شفى، 

ومل تعلن على الفور اأي جهة م�شوؤوليتها عن احلادثة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل اأم�ش  ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
.. فخامة حممد ولد ال�شيخ الغزواين رئي�ش اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية ال�شقيقة 

الذي يقوم بزيارة عمل اإىل دولة الإمارات. 
وموريتانيا  الإم���ارات  دول��ة  بن  الثنائية  العالقات  م�شار  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
والتجارية  القت�شادية  خا�شة  اآف��اق��ه��ا  وتو�شيع  تنميتها  وف��ر���ش  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
�شعبيهما  وتطلعات  للبلدين،  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق  مب��ا  والتنموية  وال�شتثمارية 

ال�شقيقن. 
كما تطرق �شموه والرئي�ش املوريتاين اإىل عدد من الق�شايا وامللفات الإقليمية والدولية 

حمل الهتمام امل�شرتك وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.                  )التفا�شيل �ش2(

م�شوؤولون اأمنيون يفح�شون املوقع بعد الهجوم النتحاري يف منطقة كات�شي  

ا�ستجواب حاكم م�سرف لبنان بالف�ساد 15 مار�س 
•• بريوت-اأ ف ب:

حدّد الق�شاء اللبناين منت�شف ال�شهر احلايل موعداً ل�شتجواب حاكم 
بينها  ع��دة  بجرائم  عليه  الدع��اء  بعد  �شالمة  ريا�ش  املركزي  امل�شرف 
ثروته،  حول  اأوروبية  حتقيقات  هام�ش  على  اأم��وال  وتبيي�ش  اختال�ش 

وفق ما اأفاد م�شوؤول ق�شائي الإثنن وكالة فران�ش بر�ش.
ب�شاأن  حملياً  حتقيقاً   2021 اأبريل  ني�شان  يف  اللبناين  الق�شاء  وفتح 
ثروة �شالمة وم�شدرها بعد ا�شتهدافه بتحقيق يف �شوي�شرا، ولحقاً يف 
دول اأوروبية اأخرى، لال�شتباه ب�شلوعه و�شقيقه رجا يف ق�شايا اختال�ش 

اأكر من 300 مليون دولر.
23 �شباط فرباير، ادعى املحامي العام ال�شتئنايف يف بريوت على  ويف 
�شالمة و�شقيقه وم�شاعدته ماريان احلويك بجرائم اختال�ش الأموال 
وخمالفة  الم���وال،  وتبيي�ش  امل�شروع  غري  والث���راء  والتزوير  العامة 

القانون ال�شريبي.
اإط��ار التحقيق املحلي  وُيعد ذلك الإدع��اء الأول الذي يطال �شالمة يف 
اإدع��اء حملي �شده على  اأول  اأوروبية، لكّنه لي�ش  على خلفية حتقيقات 
اإىل  اأم��وال  امل�شروع وتهريب  بالإثراء غري  تتعلق  اأخ��رى  خلفية ق�شايا 

اخلارج. واأ�شدرت قا�شية قراراً مبنعه من ال�شفر يف وقت �شابق.
بريوت  يف  الأول  التحقيق  قا�شي  اإن  الإثنن  الق�شائي  امل�شوؤول  وق��ال 
�شربل اأبو �شمرا حّدد 15 اآذار مار�ش موعداً ل�شتجواب �شالمة و�شقيقه 

واحلويك. واأر�شل مذكرات لإبالغهم بذلك.
و�شركة  لبنان  م�شرف  بن  العالقة  على  الأوروبية  التحقيقات  وتركز 
بريوت  يف  مكتب  ولها  ال��ع��ذراء  اجل��زر  يف  امل�شجلة  ا�شو�شيات�ش،  ف��وري 
وامل�شتفيد القت�شادي منها رجا �شالمة. وُيعتقد اأن ال�شركة لعبت دور 
الو�شيط ل�شراء �شندات خزينة ويوروبوند من امل�شرف املركزي عرب تلقي 

عمولة اكتتاب، جرى حتويلها اإىل ح�شابات رجا �شالمة يف اخلارج.

تركيا ت�ستدعي �سفري وا�سنطن 
االأرك��ان  رئي�س  زي��ارة  ب�سبب 
�سوريا  �سرق  ل�سمال  االأمريكي 

•• اأنقرة-رويرتز:

اخلارجية  ب�����وزارة  م�����ش��در  ق���ال 
ا�شتدعت  اأن����ق����رة  اإن  ال���رتك���ي���ة 
الأمريكي  ال�شفري  الثنن  اأم�ش 
عن  للتعبري  فليك  جيف  لديها 
التي  ل���ل���زي���ارة  ارت���ي���اح���ه���ا  ع����دم 
ب��ارز يف اجلي�ش  اأج��راه��ا م�شوؤول 
�شوريا  ���ش��رق  ل�شمال  الأم��ري��ك��ي 

مطلع هذا الأ�شبوع.
ميلي  م��������ارك  اجل���������رنال  وق��������ام 
امل�شرتكة  الأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����ش 
الأم��ري��ك��ي��ة ب���زي���ارة م��ف��اج��ئ��ة يف 
ملتابعة  اآذار  م��ار���ش  م��ن  ال���راب���ع 
منذ  اإر�شالها  مت  اأمريكية  مهمة 
اإىل  �شنوات  ثماين  يقرب من  ما 
م��ن��ط��ق��ة ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ق���وات 
املتحالفة  الدميقراطية  �شوريا 

مع الوليات املتحدة.
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رئي�س الدولة يبحث مع الرئي�س املوريتاين العالقات 
الثنائية وعددًا من الق�سايا االإقليمية والدولية 

حممد بن را�سد ي�سهد توقيع ميثاق حكومات 
احلياد املناخي 2050 لدولة االإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، توقيع ميثاق 
دولة  يف   2050 املناخي  احلياد  حكومات 
الإم��ارات العربية املتحدة، وال��ذي ياأتي يف 
اإطار جهود الدولة لتحقيق احلياد املناخي 
تكامل  خ����الل  م���ن   2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
الوطني  امل�����ش��ار  م�شتهدفات  م��ع  اخل��ط��ط 
اإط��الق��ه �شمن  ال���ذي مت  امل��ن��اخ��ي  للحياد 
الدورة ال�شابعة والع�شرين ملوؤمتر الأطراف 
ب�شاأن  املتحدة  لالأمم  الطارية  لالتفاقية 

تغري املناخ.                  )التفا�شيل �ش5(

نائب رئي�س الدولة يد�ّسن متحف 
ال�سندغة يف دبي ويتفّقد اأجنحته

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اأن احلفاظ  دب��ي رع��اه اهلل،  ال���وزراء حاكم 
على موروثنا الثقايف والتاريخي نهج دائم، 
يعك�ش التزامنا الرا�شخ باإبراز قيم الهوية 
والإن�شانية  احل�شارية  والأب��ع��اد  الوطنية 

التي ج�ّشدها اأهل الإمارات منذ الِقَدم.
)التفا�شيل �ش4(

اأمام رئي�س الدولة ونائبه... اأربعة وزراء يف حكومة الإمارات يوؤدون اليمني الد�ستورية 

حممد بن زايد وحممد بن را�سد يوؤكدان على تر�سيخ العمل 
بروح الفريق الواحد والتطوير امل�ستمر ملنظومة العمل احلكومي 

رئي�ش الدولة ونائبه يف �شورة جماعية مع الوزراء اجلدد     )وام(

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ام  الد�شتورية  اليمن  اأدى 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.. معايل الوزراء اجلدد 

يف حكومة الإمارات.  وقد اأدى اليمن خالل مرا�شم اأقيمت ام�ش يف ق�شر الوطن 
يف اأبوظبي كلٌّ من... معايل �شما بنت �شهيل املزروعي ع�شو جمل�ش الوزراء وزيرة 
تنمية املجتمع، ومعايل ال�شيخ �شامل بن خالد القا�شمي ع�شو جمل�ش الوزراء وزير 
الثقافة وال�شباب، ومعايل مرمي بنت اأحمد احلمادي وزيرة دولة واأمن عام ملجل�ش 

الوزراء، ومعايل جرب حممد غامن ال�شويدي وزير دولة.  )التفا�شيل �ش2(

رئي�ش الدولة خالل ا�شتقباله الرئي�ش املوريتاين    )وام(

برت�سيح  للمعار�سة  اق��رتاح 
نائبي رئي�س يف انتخابات تركيا

•• اأنقرة-وكاالت:

ال�شعب  ح����زب  يف  م�������ش���وؤول  اأع���ل���ن 
اجل��م��ه��وري، اأم�����ش الإث���ن���ن، اأكرب 
قبول  ت���رك���ي،  يف  م���ع���ار����ش  ح����زب 
مقرتح احلزب ال�شالح ب�شاأن نائبي 

الرئي�ش.
اليميني  ال�شالح  احل���زب  واق���رتح 
املعار�ش، الإثنن، اأن ي�شبح رئي�شا 
نائبن  واإ�شطنبول  اأن��ق��رة  بلديتي 
امل��ع��ار���ش��ة يف  ف�����ازت  اإذا  ل��ل��رئ��ي�����ش 
املقبل،  مايو  يف  املقررة  النتخابات 
من  احل��زب  ان�شحب  بعدما  وذل��ك 
حت��ال��ف امل��ع��ار���ش��ة ال��رئ��ي�����ش��ي قبل 
احلزب  با�شم  املتحدث  وق��ال  اأي���ام. 
ك��ور���ش��اد زورل����و، اإن الق����رتاح جاء 
بلدية  رئ��ي�����ش  م���ن  ك���ل  زار  ب��ع��دم��ا 
اأنقرة من�شور ياوا�ش ورئي�ش بلدية 
اإ�شطنبول اأكرم اإمام اأوغلو، زعيمة 

احلزب مريال اأك�شينار.
ي����اوا�����ش  ق������ال  �����ش����اب����ق،  وق������ت  ويف 
اجلمهوري  ال�شعب  حل��زب  املنتمي 
اإنه  تركيا،  يف  معار�ش  ح��زب  اأك��رب 
اإىل  ال�شالح  احل��زب  لعودة  يتطلع 

التحالف.
وان�شحب احلزب ال�شالح من تكتل 
و�شط  اجل���م���ع���ة،  اأح��������زاب،   6 م���ن 
التحالف  م���ر����ش���ح  ح�����ول  خ�����الف 

للرئا�شة.
البلديتن  رئي�شي  اأك�شينار  وحثت 
اأمر  وه��و  للرئا�شة،  ال��رت���ش��ح  على 

بدا لحقا اأنهما رف�شاه.
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اأخبـار الإمـارات

اأمام رئي�س الدولة ونائبه... اأربعة وزراء يف حكومة الإمارات يوؤدون اليمني الد�ستورية 

حممد بن زايد وحممد بن را�سد يوؤكدان على تر�سيخ العمل بروح الفريق الواحد والتطوير امل�ستمر ملنظومة العمل احلكومي

تر�شيخ العمل بروح الفريق الواحد 
الأدوار  ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ال����ذي 
واملهام. واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
مكتوم...  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

مبا  الوطنية  مهامهم  يف  والنجاح 
ويواكب  ال��وط��ن  م�شلحة  ي��خ��دم 

تطلعات املواطن. 
التنمية  م�شرية  اإن  ���ش��م��وه،  وق���ال 

الأداء احلكومي  ت�شتلزم مرونة يف 
ل�شتيعاب امل�شتجدات. 

التطوير  "اإن  �����ش����م����وه:  وق��������ال 
املتوا�شل ملنظومة العمل احلكومي 

وم�������ع�������ايل ج�������رب حم�����م�����د غ�����امن 
دول�������ة. ومتنى  وزي������ر  ال�������ش���وي���دي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
التوفيق  ل���ل���وزراء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

حر�ش ق��ي��ادة دول��ة الإم����ارات على 
العمل  ملنظومة  امل�شتمر  التطوير 
كل  متطلبات  يلبي  مب��ا  احلكومي 
مرحلة مع ما ت�شهده من متغريات 

حتقيقيها  يف  الوطن  مي�شي  التي 
اجل���م���ي���ع  ج�����ه�����ود  اإىل  ب����ح����اج����ة 
مكت�شباتها،  وتعزيز  ل�شتدامتها 
اأهمية احلر�ش على  �شموه  موؤكداً 

•• اأبوظبي-وام:

اأم����ام  ال���د����ش���ت���وري���ة  ال��ي��م��ن  اأدى 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب   " اهلل  "حفظه 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
"رعاه اهلل"..  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
م��ع��ايل ال����وزراء اجل���دد يف حكومة 

الإمارات. 
مرا�شم  خ���الل  ال��ي��م��ن  اأدى  وق���د 
اأم�����ش يف ق�شر ال��وط��ن يف  اأق��ي��م��ت 
اأب��وظ��ب��ي ك���لٌّ م�����ن... م��ع��ايل �شما 
بنت �شهيل املزروعي ع�شو جمل�ش 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ال�������وزراء 
وم���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب���ن خالد 
ال����وزراء  جمل�ش  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ومعايل  وال�����ش��ب��اب،  الثقافة  وزي���ر 
وزيرة  احلمادي  اأحمد  بنت  م��رمي 
دول���ة واأم���ن ع��ام ملجل�ش ال����وزراء، 

موؤكداً  التفوق...  اإىل  طريقنا  هو 
احت���ادي���ة قوية  ح��ك��وم��ة  ل��دي��ن��ا  اأن 
ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة 
الد�شتورية  اليمن  اأداء  ح�شر    ."
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
دبي  ن��ائ��ب ح��اك��م  اآل مكتوم  را���ش��د 
وزير  ال���وزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  املالية 
رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����ش 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ال�شيخ  الرئا�شة و�شمو  وزير ديوان 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اخلارجية والتعاون الدويل، و�شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد 
حممد  ال�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان،  اآل 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�����ش��ت�����ش��ار ال�������ش���وؤون اخل���ا����ش���ة يف 
ديوان الرئا�شة، وبح�شور عدد من 

ال�شيوخ والوزراء. 

اليوم.. انطالق اأعمال القمة ال�سرطية العاملية بدبي
•• دبي -وام:

اأعمال القمة ال�شرطية العاملية يف ن�شختها الثانية، والتي  تنطلق اليوم 
العاملي  التجاري  العامة ل�شرطة دبي، يف مركز دبي  القيادة  ت�شت�شيفها 
9 م��ار���ش اجل���اري. وت��ع��د القمة ال�شرطية  7 حتى  ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
ال�شرطة  ق��ادة  من  نخبة  يجمع  ال��ذي  العامل  يف  الأول  احل��دث  العاملية 
والأمن ووكالت اإنفاذ القانون العاملية وخربائها يف مكان واحد، للتعاون 
ال�شلة، ومناق�شة  امل�شتجدات يف املجالت ذات  املعلومات واأحدث  وتبادل 
اأبرز التحديات العاملية يف جمال مكافحة اجلرمية، و�شبل تعزيز الأمان. 
وتاأتي الن�شخة الثانية من القمة ال�شرطية العاملية لت�شتكمل النجاح الذي 
حققته القمة يف ن�شختها الأوىل.. وتطمح �شرطة دبي لأن تكون القمة 
منوذجاً عامليا رائداً لتطوير منظومة العمل ال�شرطي والأمني يف العامل، 

واملبتكرة،  امل�شتحدثة  والتقنيات  املتغريات  ملختلف  مواكبتها  و�شمان 
وذلك لتعزيز �شبل مكافحة اجلرائم حمليا ودوليا، وامل�شاهمة يف تطوير 
القمة  واأن  امل�شتجدة، خا�شة  املتطلبات  ال�شرطية وفق  الب�شرية  الكوادر 
تف�شح املجال لتبادل املعلومات بن الأجهزة ال�شرطية املختلفة، للو�شول 
تعد  كما  امل�شرتكة.   الأمنية  التحديات  ملواجهة  وخمرجات  حلول  اإىل 
القمة ال�شرطية العاملية من�شة عاملية تخ�ش�شية رائدة لكل العاملن يف 
املجالت ال�شرطية والأمنية ووكالت اإنفاذ القانون، بتمكينها امل�شاركن 
من  الأمنية  الأج��ه��زة  كافة  بن  التوا�شل  قنوات  تعزيز  من  واملهتمن 
والتقنية  الأمنية  التجارب  اأح��دث  وا�شتعرا�ش  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
والأدوات  التقنيات  ا�شتك�شاف  الزوار من  اإىل جانب متكن  املتخ�ش�شة، 
ور�ش  والعديد من  عار�شاً،   250 اأك��ر من  ل��دى  املتطورة  واخل��دم��ات 

العمل والفعاليات املتخ�ش�شة امل�شاحبة للقمة.

انطالق مبادرة الرك�س لتحقيق االأمنيات 
مبدينة زايد الريا�سية ال�سبت املقبل

•• اأبو ظبي -وام:

مبادرة  م��ن  اخلام�شة  الن�شخة  تنظيم  ع��ن  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال�شيخ  �شمو  ح��رم  ب��رع��اي��ة  امل��ق��ب��ل،  ال�شبت  الأمنيات"  لتحقيق  "الرك�ش 
الدولة  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور 
ملوؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�ش  نهيان،  اآل  حممد  بن  �شيف  بنت  �شيخة  ال�شيخة   ،
"حتقيق اأمنية". وقال هاين الزبيدي، الرئي�ش التنفيذي للموؤ�ش�شة: "ُي�شعدنا 
�شنويا يرتقبه جميع  بات حدثا  الذي  ال�شباق،  الن�شخة اخلام�شة من  اإط��الق 
اأفراد املجتمع، ويجمع ال�شغار والكبار يف اأجواء حافلة، ت�شاهم يف ن�شر ال�شعادة 

والأمل يف قلوب الأطفال املر�شى الذين يتطّلعون اإىل حتقيق اأمنياتهم".

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
غانا بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة نانا اأكوفو اأدو، رئي�ش جمهورية غانا، مبنا�شبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�ش نانا اأكوفو اأدو.

رئي�س الدولة يبحث مع الرئي�س املوريتاين العالقات الثنائية وعددًا من الق�سايا االإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل اأم�ش .. فخامة حممد ولد ال�شيخ الغزواين رئي�ش اجلمهورية الإ�شالمية 

املوريتانية ال�شقيقة الذي يقوم بزيارة عمل اإىل دولة الإمارات. 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ن  الثنائية  العالقات  م�شار  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
خا�شة  اآف��اق��ه��ا  وت��و���ش��ي��ع  تنميتها  وف��ر���ش  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وم��وري��ت��ان��ي��ا 
امل�شرتكة  امل�شالح  القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية والتنموية مبا يحقق 

للبلدين، وتطلعات �شعبيهما ال�شقيقن.  كما تطرق �شموه والرئي�ش املوريتاين 
امل�شرتك  الهتمام  حمل  والدولية  الإقليمية  وامللفات  الق�شايا  من  عدد  اإىل 
وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.   ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن زايد اآل نهيان ومعايل علي بن حماد ال�شام�شي الأمن العام للمجل�ش الأعلى 

لالأمن الوطني ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش امل�شت�شار الدبلوما�شي 
ل�شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة.  وح�شره من اجلانب املوريتاين الوفد املرافق 
للرئي�ش الذي ي�شم معايل عثمان مامودون وزير ال�شوؤون القت�شادية ومعايل 

عبدال�شالم ولد حممد �شالح وزير البرتول واملعادن والطاقة. 
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جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد يعتمد حزمة من القرارات وال�سيا�سات الداعمة جلهود االإمارات يف القطاعات التنموية

بالإ�شافة  ال���دول���ة،  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
التعليم  فر�ش  تكافوؤ  �شمان  اإىل 
اأيام  وكفاية  اخلا�شة،  امل��دار���ش  يف 
خمرجات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ت���م���در����ش 
�شركاء  واإر����ش���اد  امل��ط��ل��وب��ة،  التعلم 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن جهات  ال��ع��م��ل��ي��ة 
بالتقومي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم���وؤ����ش�������ش���ات 
املدر�شي ل�شمان التخطيط الأمثل 
التقومي  ون�����ش  ال���درا����ش���ي،  ل��ل��ع��ام 
املدار�ش  جميع  التزام  اأهمية  على 
الدولة  يف  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املتبع(  املنهاج  ع��ن  النظر  )بغ�ش 
اأيام التمدر�ش  باحلد الأدنى لعدد 
وهو 182 يوماً اأو ما يعادلها من 

�شاعات التمدر�ش.

الآ�سيوي  للبنك  مكتب  اإن�ساء 
التحتية  البنية  يف  لال�ستثمار 

يف الدولة.
ووافق جمل�ش الوزراء على توقيع 
ات���ف���اق���ي���ة ب����ن ح���ك���وم���ة ال����دول����ة 
يف  لال�شتثمار  الآ���ش��ي��وي  وال��ب��ن��ك 
البنية التحتية ب�شاأن اإن�شاء مكتب 
ل��ل��ب��ن��ك الآ����ش���ي���وي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ويركز  الدولة،  يف  التحتية  البنية 
رئي�شية  حم��اور  اأربعة  على  البنك 
التمويل  عمليات  يف  اأول���وي���ة  ذات 
اخل�شراء،  التحتية  البنية  وه��ي: 
الإقليمي،  وال����ت����ع����اون  وال����رب����ط 
التحتية  وال��ب��ن��ى  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املمكنة، وتعبئة راأ�ش املال اخلا�ش، 
تعزيز  اإىل  ال���ب���ن���ك  ي���ه���دف  ك���م���ا 
يف  الإقليمين  وال�شراكة  التعاون 

والتن�شيق،  ال��ت��خ��ط��ي��ط،  جم���الت 
و�شن ال�شيا�شات، وتبّني الإجراءات 
واقت�شادياً  م���ن���اخ���ي���اً  امل���ج���دي���ة 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 

عام 2050.

من�����وذج ت�����س��غ��ي��ل امل���دار����س 
احلكومية )مدار�س اأجيال(.

ووافق جمل�ش الوزراء على اعتماد 
احلكومية  املدار�ش  ت�شغيل  منوذج 
اأجيال(،  )م��دار���ش  كفاءتها  ورف��ع 
 )28( اإدارة  ت��ع��ه��ي��د  وامل��ت�����ش��م��ن 
م��در���ش��ة ح��ك��وم��ي��ة مل�����ش��غ��ل��ن ذوي 
اخلا�شة،  امل��دار���ش  اإدارة  يف  خ��ربة 
الت�شغيل  من������وذج  ي��ع��ت��م��د  ح���ي���ث 
موؤ�ش�شة  م�شوؤوليات  حتديد  على 
الإم������������ارات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل����در�����ش����ي، 
وم�شوؤوليات امل�شغل مبا يتوافق مع 
التعليم  وا�شرتاتيجيات  اأول��وي��ات 
يف ال���دول���ة، وب��ن��اًء ع��ل��ى جمموعة 
من مقايي�ش جناح امل�شروع تتمثل 
الذين  ال��ط��ل��ب��ة  ن�����ش��ب��ة  ارت���ف���اع  يف 
يحققون تقدماً يفوق التوقعات يف 
املواد الأ�شا�شية، وزيادة ن�شبة ر�شا 
اأول���ي���اء الأم�����ور وامل��ع��ل��م��ن، ورفع 
فما  ج��ي��د  اإىل  امل��در���ش��ة  ت�����ش��ن��ي��ف 
الرقابة  معايري  اإط��ار  ف��وق ح�شب 

والتقييم واملدر�شية يف الدولة.

اإط������الق ج���ائ���زة الإم������ارات 
للريادة يف �سوق العمل.

وتعزيزاً جلهود الدولة لدعم �شوق 
جمل�ش  اعتمد  وتناف�شيته،  العمل 

وال���ت���ق���ن���ي���ات ال���رق���م���ي���ة، وامل�������واد 
وبالأخ�ش  وال�����ش��ن��اع��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
الأبعاد،  ثالثية  الطباعة  جمالت 
املواد ذات الوظيفة، واملواد الذكية. 
تقارير  امل��ج��ل�����ش  ا���ش��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا 
ح���ول   2022 ل����ع����ام  ح���ك���وم���ي���ة 
اإجن����ازات واأع��م��ال ك��ل م��ن جمل�ش 
علماء الإمارات، وجمل�ش الإمارات 
الوطنية  واللجنة  املناخي،  للعمل 
امل�شتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  لأه��������داف 
واأع��م��ال جمل�ش  اإجن���ازات  وتقرير 
للرقابة  الحت���ادي���ة  الهيئة  اإدارة 
ال���ن���ووي���ة. واط���ل���ع امل��ج��ل�����ش على 
املفتوحة  البيانات  خم��زون  تقرير 
حتقيق  ت�شمن  وال���ذي   ،2022
دول��ة الإم��ارات على املركز التا�شع 
دول������ة،   192 ب����ن  م����ن  ع����امل����ي����اً، 
مب���ا ي��ع��ك�����ش ح��ر���ش ال���دول���ة على 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف العمل  ت��ب��ّن��ي م��ب��داأ 

احلكومي.

اع��ت��م��اد ع���دد م��ن ال��ق��وان��ني 
والقرارات احلكومية.

اعتمد  الت�شريعية،  ال�����ش��وؤون  ويف 
جم��ل�����ش ال�����وزراء اإ����ش���دار ق����رارات 
القوانن  م��ن  ع��دد  على  باملوافقة 
ت�شمن  احل��ك��وم��ي��ة،  وال�����ق�����رارات 
�شاأن  احت�����ادي يف  ق���ان���ون  اإ�����ش����دار 
للميزانية  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
املالية  ال�شنة  عن  لالحتاد  العامة 
قرارات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2023
املوافقة  ب�����ش��اأن  ال�������وزراء  جم��ل�����ش 
على ت�شكيل جلنة خا�شة لتحديد 

�شيا�شة يف جمالت النقل امل�شتدام، 
امل�شتدامن  وال�شتهالك  والإنتاج 
امل�شتدام،  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  ل���ل���غ���ذاء، 
والبنية التحتية اخل�شراء. وت�شعى 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
املتحدة من خالل هذه ال�شيا�شات 
اإىل البتعاد عن القت�شاد اخلطي 
القت�شاد  ن��ه��ج  ن��ح��و  والن���ت���ق���ال 
ال���دائ���ري امل��ت��ج��دد، ب��ح��ي��ث يكون 
م�شتدامن  والإن��ت��اج  ال�شتهالك 
����ش���م���ن احل���������دود ال���ب���ي���ئ���ي���ة، مما 
احلالية  الأج��ي��ال  رفاهية  ي�شمن 
اإىل  التحول  ويهدف  وامل�شتقبلية. 
نهج القت�شاد الدائري اإىل حت�شن 
الفاقد  وتقليل  امل����وارد  ا���ش��ت��خ��دام 
وف��ت��ح اآف���اق ج��دي��دة ع��رب �شال�شل 
يتما�شى  ح��ي��ث  امل�����ش��اف��ة،  ال��ق��ي��م��ة 
ه�����ذا ال���ن���ه���ج م����ع حت��ق��ي��ق اأمن�����اط 
امل�شتدامة،  والإن���ت���اج  ال���ش��ت��ه��الك 
وال�������ذي ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع الأج����ن����دة 
اخل�شراء لدولة الإمارات العربية 
املتحدة 2030، ومئوية الإمارات 
املجل�ش  اع���ت���م���د  ك���م���ا   .2071
ال�����وزراء م��ي��ث��اق ح��ك��وم��ات احلياد 
ي�شتهدف  حيث   ،2050 املناخي 
امليثاق تعزيز وحدة العمل املناخي 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
بن  والتن�شيق  ال��ت��واف��ق  و���ش��م��ان 
واحلكومات  الحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة 
الوطني  امل�����ش��ار  لتحقيق  امل��ح��ل��ي��ة 
للحياد املناخي 2050 من خالل 
بينهم  اإط���ار عمل م�شرتك  اإي��ج��اد 
�شمن  الربامج  ومواءمة  لتوحيد 

الإمنائية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����ش��دي 
م�����ن خ�������الل ال����ع����م����ل ب���ال���ت���ع���اون 
الإمنائية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��وث��ي��ق 
الأخ������������رى م����ت����ع����ددة الأط����������راف 
وال��ث��ن��ائ��ي��ة، وحت�����ش��ن ال��رب��ط بن 
اآ�شيا من خالل  يف  التحتية  البنى 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
وغريها من القطاعات الإنتاجية، 
كمقر  الإم����ارات  دول��ة  اختيار  ومت 
اجتماعات  خ���الل  امل��ك��ت��ب  لإن�����ش��اء 
 57 بن  من  البنك  اإدارة  جمل�ش 

دولة ع�شو موؤ�ش�ش يف البنك.

الأولويات الوطنية للدولة يف 
جمال البحث والتطوير.

اطلع  احل��ك��وم��ي��ة،  ال�������ش���وؤون  ويف 
تقرير  ع���ل���ى  ال������������وزراء  جم���ل�������ش 
الإمارات  اأع��م��ال جمل�ش  اإجن���ازات 
 ،2022 للعام  والتطوير  للبحث 
والذي ت�شمن الأولويات الوطنية 
للدولة يف جمال البحث والتطوير 
والتي  امل���ق���ب���ل���ة،  امل���رح���ل���ة  خ�����الل 
�شملت جمالت حتول الطاقة )ل 
واإنتاج  ال�شم�شية،  ال��ط��اق��ة  �شيما 
والتقاط  وتخزينه،  الهيدروجن 
وتخزينه(،  الكربون  اأك�شيد  ث��اين 
بالإ�شافة اإىل قطاع ال�شحة وجودة 
احل����ي����اة وب����الأخ���������ش يف جم����الت 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ش 
ال�شرطان،  واأم����را�����ش  والأي���������ش، 
البحث خالل  اأولويات  �شملت  كما 
جمالت  يف  لتكون  املقبلة  املرحلة 
املائي،  والأم�����ن  ال��غ��ذائ��ي،  الأم����ن 

ال�����وزراء اإط����الق ج��ائ��زة الإم����ارات 
ال���ع���م���ل، حيث  ����ش���وق  ل���ل���ري���ادة يف 
الحتفاء  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة  �شتعمل 
ب��ج��ه��ود م��ن�����ش��اآت ال��ق��ط��اع اخلا�ش 
املن�شاآت  اأ�شحاب  وتكرمي  الرائدة، 
والعمالة املتميزة، واإبراز املمار�شات 
كافة  يف  وال�������رائ�������دة  ال���ن���اج���ح���ة 
القت�شادية  العمل  �شوق  قطاعات 
فئة  اجلائزة  و�شتت�شمن  بالدولة، 
"جائزة الإمارات للمن�شاأة الرائدة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  العمل"،  ���ش��وق  يف 
فئات فرعية على م�شتوى املن�شاآت 
والكبرية،  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
امل�شتويات  ف��ئ��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
املتميزة  العاملة  للقوى  امل��ه��اري��ة 
ب�����ش��وق ال��ع��م��ل وال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 

خدمة املجتمع بدولة الإمارات.

ال��ت��ق��ومي امل��در���س��ي ل��الأع��وام 
الثالثة املقبلة.

ك����م����ا اع����ت����م����د جم���ل�������ش ال����������وزراء 
للمدار�ش  امل����در�����ش����ي  ال����ت����ق����ومي 
املطبقة  واخل���ا����ش���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
املدار�ش  وك��ذل��ك  ال������وزارة،  مل��ن��ه��اج 
للمناهج  امل����ط����ب����ق����ة  اخل�����ا������ش�����ة 
الأًج���ن���ب���ي���ة يف ال����دول����ة، ل���الأع���وام 
 ،2024/2023( ال���درا����ش���ي���ة 
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بهدف  وذل��ك   ،)2026/2025
و�شع اإطار زمني يحدد وينظم اأيام 
التمدر�ش والإجازات الر�شمية مع 
التطبيق  هام�ش مرونة يف  �شمان 
مبا يتنا�شب مع الأنظمة التعليمية 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت����راأ�����ش 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اج���ت���م���اع جم��ل�����ش ال��������وزراء ال���ذي 
اأبوظبي  يف  ال��وط��ن  ق�شر  يف  عقد 
بن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
ح��اك��م دب���ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش 
الوزراء وزير املالية، والفريق �شمو 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

الوزراء وزير ديوان الرئا�شة.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم: "بح�شور اأخي 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل.. �شهدنا 
الد�شتورية  ال��ي��م��ن  اأداء  م��را���ش��م 
ل���ل���وزراء اجل����دد يف ح��ك��وم��ة دولة 
الإم�������������ارات.. ك����ل ال���ت���وف���ي���ق لهم 
م�شرية  و���ش��ت��ب��ق��ى  م��ه��ام��ه��م..  يف 
يف  م�شتمرة  والتحديث  التطوير 
"كما  ���ش��م��وه:  واأ����ش���اف  دولتنا". 
ملجل�ش  اج��ت��م��اع��اً  ال���ي���وم  ت��راأ���ش��ت 
باأبوظبي  ال��وط��ن  بق�شر  ال����وزراء 
ات���ف���اق���ي���ات   4 اأق�������ررن�������ا خ����الل����ه 
واعتمدنا  دول�����ي�����ة  اق���ت�������ش���ادي���ة 
الآ�شيوي  ل��ل��ب��ن��ك  م��ك��ت��ب  اإن�������ش���اء 
البنك  ال����دول����ة..  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
دولة   57 م��ن  اأك���ر  فيه  ت�شرتك 
يف  القليمي  املكتب  اإن�شاء  اختارت 
 100 البنك  راأ���ش��م��ال  الإم�����ارات. 
ال�شتثمار  وه���دف���ه  دولر  م��ل��ي��ار 
م�شرية  لعزيز  التحتية  البنية  يف 
املت�شارعة".  الآ���ش��ي��وي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
"واعتمدنا  م��ك��ت��وم:  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اأجندة  ال�����وزراء  جمل�ش  يف  ال��ي��وم 
���ش��ي��ا���ش��ات الق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري يف 
تقرير  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ن��ا  ال����دول����ة.. 
املناخي..  العمل  جمل�ش  اإجن���ازات 
املجل�ش  ع���م���ل  خ���ط���ة  واع���ت���م���دن���ا 
ل��ل��ف��رتة ال���ق���ادم���ة وخ��ا���ش��ة يف ما 
املناخي  احل���ي���اد  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ي��ت��ع��ل��ق 
 ".2050 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  ل��ل��دول��ة 
"واعتمدنا  �����ش����م����وه:  واأ�������ش������اف 
ملدار�ش  الت�شغيلي  النموذج  اليوم 
الأج���ي���ال وال��ت��ي ي��ت��م م��ن خاللها 
حكومية  م���در����ش���ة   28 ت��ع��ه��ي��د 
م�شغلن  خ������الل  م����ن  لإدارت������ه������ا 
القطاع  م����ن  اخل������ربة  ذوي  م����ن 
اخل��ا���ش مل��دة 3 ���ش��ن��وات.. الهدف 
اخليارات  وتنويع  اخل��ربات..  نقل 
اأمام اأولياء الأمور". وقال �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
جمل�ش  يف  "واعتمدنا  مكتوم:  اآل 
ال������وزراء اإن�����ش��اء ج��ائ��زة الإم�����ارات 
والهدف  العمل..  �شوق  يف  للريادة 
املتميزة  اأ�شحاب املمار�شات  تكرمي 
العمال  ومن  املن�شاآت  اأ�شحاب  من 
ويعزز  املمار�شات  ه��ذه  ير�شخ  مب��ا 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة ����ش���وق ال��ع��م��ل يف دول���ة 

الإمارات".

لالقت�ساد  الإم����ارات  اأج��ن��دة 
الدائري 2031

الوزراء  جمل�ش  اعتمد  وتف�شياًل 
الإم���ارات  اأج��ن��دة  اجتماعه  خ��الل 
لالقت�شاد الدائري 2031، والتي 
اأجندة  لتنفيذ  ع��ام��اً  اإط����اراً  متثل 
ال���دول���ة يف الق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري، 
حيث ت�شمنت الأجندة تطوير 22 

اأو املخلة  اجلنح واجلنايات املقلقة 
بال�شرف اأو الأمانة تنفيذاً لأحكام 
ال����ق����ان����ون الحت����������ادي ب���������ش����اأن رد 
الغرامات  ب�شاأن  وق���راراً  العتبار، 
ع��ل��ى خمالفة  امل��رتت��ب��ة  الإداري�������ة 
لالإفتاء  الإم����ارات  جمل�ش  اأح��ك��ام 
الالئحة  واإ�������ش������دار  ال�������ش���رع���ي، 
التنفيذية للمر�شوم بقانون احتادي 
ب�شاأن املوارد الب�شرية احلكومية يف 
بالإ�شافة  الحت���ادي���ة،  احل��ك��وم��ة 
الفنية  الالئحة  تعديل  ق��رار  اإىل 
امل�شافة  امل����واد  ب�����ش��اأن  الإم���ارات���ي���ة 
امل�����ش��م��وح ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف امل����واد 
على  املجل�ش  واف��ق  كما  الغذائية، 
ال�شنوية  امليزانية  م�شروع  اعتماد 
لال�شتثمار  الإم�������������ارات  جل����ه����از 
وعلى   ،2023 امل���ال���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��ة 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  طلب 
"ا�شرتاتيجية  م��و���ش��وع  ملناق�شة 
البنية  تطوير  �شاأن  "يف  احلكومة 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة لدعم  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

القطاع ال�شناعي"،
ال�شريبية  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  ودع����م����اً 
امل���ج���ل�������ش على  ب����ال����دول����ة، واف�������ق 
اإ����ش���دار ق�����رارات جم��ل�����ش ال����وزراء 
املوؤهلة  ال��ع��ام  النفع  ج��ه��ات  ب�شاأن 
لأغ��������را���������ش امل�����ر������ش�����وم ب���ق���ان���ون 
 2022 ل�����ش��ن��ة   )47( احت�������ادي 
ال�شركات  على  ال�شريبة  ���ش��اأن  يف 
اجلهات  حتديد  وب�شاأن  والأعمال، 
واأن�شطتها  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
بقانون  املر�شوم  لأغ��را���ش  املكلفة 
يف   2022 ل�شنة   )47( احت���ادي 
ال�شركات  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ب��ة  ����ش���اأن 
اإ�شدار  اإىل  بالإ�شافة  والأع��م��ال، 
للمر�شوم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���الئ���ح���ة 
 )28( رق������م  احت���������ادي  ب����ق����ان����ون 
الإج�����راءات  ب�����ش��اأن   2022 ل�شنة 
حتديد  ب�شاأن  وق���راراً  ال�شريبية، 
ال��غ��رام��ات الإداري�����ة ال��ت��ي تفر�ش 
ال�شريبية  القوانن  خمالفة  على 
يف ال��دول��ة، وق����راراً ب�����ش��اأن حتديد 
الأعمال  ن�شاط  اأو  الأع��م��ال  فئات 
الطبيعي  ال�شخ�ش  ميار�شها  التي 
تخ�شع  التي  املقيم  غري  اأو  املقيم 

ل�شريبة ال�شركات.

اتفاقيات دولية.
�شادق  ال����دول����ي����ة،  ال���������ش����وؤون  ويف 
حكومة  بن  اتفاقية  على  املجل�ش 
الدولة وحكومات كٍل من جمهورية 
التعاون  ب�������ش���اأن  ت���رك���م���ان�������ش���ت���ان 
امل�شائل  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  وامل�����ش��اع��دة 
تيمور  وج���م���ه���وري���ة  اجل���م���رك���ي���ة، 
�شاأن  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�شرقية 
اإقليميهما  بن  اجلوية  اخل��دم��ات 
وفيما ورائهما، واتفاقية الإعانات 
اخل��ا���ش��ة مب�����ش��ائ��د الأ����ش���م���اك يف 
العاملية"،  التجارة  "منظمة  اإط��ار 
امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى التوقيع  ك��م��ا واف���ق 
ع����ل����ى ات����ف����اق����ي����ات م������ع ك�������ٍل من 
�شاأن  يف  الحتادية  النم�شا  حكومة 
وجمهورية  اجل����وي����ة،  اخل����دم����ات 
الت�شيك لإزالة الزدواج ال�شريبي 
فيما يتعلق بال�شرائب على الدخل 
وملنع التهرب والتجنب ال�شريبي، 
والأمانة  ال���دول���ة  ب���ن  وات��ف��اق��ي��ة 
ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����ش ال���ت���ع���اون ل���دول 
ا�شت�شافة  ب�شاأن  العربية  اخلليج 
اخلليجية  الأك������ادمي������ي������ة  م����ق����ر 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والأمنية 
جمل�ش  واف������ق  ك���م���ا  ال�����دول�����ة،  يف 
للدولة  �شفارة  اإن�شاء  على  ال��وزراء 
لدى جمهورية الربتغال يف مدينة 

ل�شبونة.

ت�ستمر ملدة 5 اأيام متتالية حفاظًا على املظهر العام و�سالمة اأفراد املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حمالت تفتي�سية على نظافة االأ�سطح وتركيب االأطباق الالقطة بالبنايات التجارية
•• اأبوظبي – الفجر:

بداأت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل مراكزها الفرعية، 
وتركيب  الأ�شطح  نظافة  على  تفتي�شية  توعوية  حمالت 
 5 مل��دة  ت�شتمر  ال��ت��ج��اري��ة  بالبنايات  ال��الق��ط��ة  الأط��ب��اق 
يف  التجارية  البنايات  م��الك  وت�شتهدف  متتالية،  اأي���ام 
للبلدية  اجل��غ��رايف  النطاق  �شمن  الواقعة  املناطق  كافة 
ب�����ش��رورة احل��ف��اظ على  للتوعية  ال��ف��رع��ي��ة،  وم��راك��زه��ا 
وتركيب  البنايات  اأ�شطح  ونظافة  للمدينة  العام  املظهر 

الأطباق الالقطة بال�شكل ال�شحيح والآمن.
مفت�شو  قيام  منها  امل��ي��داين  اجل��ان��ب  يف  احلملة  وت�شهد 
البلدية بزيارات ميدانية للعديد من البنايات التجارية 
اأبوظبي  لبلدية مدينة  النطاق اجلغرايف  الواقعة �شمن 
ال��ب��ن��اي��ات ب�شرورة  امل����الك وامل�����ش��وؤول��ن ع���ن  ل��ت��وع��وي��ة 
اله��ت��م��ام ب��ن��ظ��اف��ة الأ���ش��ط��ح وع����دد الأط���ب���اق الالقطة 
التي ت�شمن  ال�شليمة  بالطرق  وتثبيتها  وتركيبها  عليها 
ثباتها حتت اأي ظروف مناخية من اأمطار اأو رياح، وذلك 
للحفاظ على �شالمة اأفراد املجتمع من �شكان البنايات اأو 

مرتادي ال�شوارع �شواء بال�شيارة اأو �شرياً على الأقدام.
اإجراء  كما تت�شمن احلملة يف اجلانب الفرتا�شي منها 
وكذلك  البنايات،  م��الك  من  بالعديد  هاتفية  ات�شالت 
احل�شابات  ع��رب  توعوية  وم��ن�����ش��ورات  فيلمية  م���ادة  ن�شر 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  للبلدية  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ن�شية  ر�شائل  اإر�شال  اإىل  بالإ�شافة  "فريجنا"،  وتطبيق 
وتركيب  البنايات  اأ�شطح  نظافة  على  للحفاظ  للمالك 
امل�شموح  وب��الأع��داد  ال�شحيح  بال�شكل  الالقطة  الأطباق 

بها.

مهامهم..  يف  لهم  التوفيق  كل  االإمارات..  دولة  حكومة  يف  اجلدد  للوزراء  الد�ستورية  اليمني  اأداء  مرا�سم  �سهدنا   .. الدولة  رئي�س  اأخي  • بح�سور 
و�ستبقى م�سرية التطوير والتحديث م�ستمرة يف دولتنا

الدولة  يف  لال�ستثمار  االآ�سيوي  للبنك  مكتب  اإن�ساء  واعتمدنا  دولية  اقت�سادية  اتفاقيات   4 خالله  اأقررنا  باأبوظبي  الوطن  بق�سر  الوزراء  ملجل�س  اجتماعًا  تراأ�ست  • كما 
البنية  يف  اال�ستثمار  وهدفه  دوالر  مليار   100 البنك  راأ�سمال  االإمارات..  يف  االقليمي  املكتب  اإن�ساء  اختارت  دولة   75 من  اأكرث  فيه  ت�سرتك  • البنك 

التحتية لعزيز م�سرية التنمية االآ�سيوية املت�سارعة 
خطة  واعتمدنا  املناخي..  العمل  جمل�س  اإجنازات  تقرير  على  واطلعنا  الدولة..  يف  الدائري  االقت�ساد  �سيا�سات  اأجندة  الوزراء  جمل�س  يف  • واعتمدنا 

عمل املجل�س للفرتة القادمة وخا�سة يف ما يتعلق بتحقيق احلياد املناخي للدولة بحلول العام 2050 
القطاع  من  اخلربة  ذوي  من  م�سغلني  خالل  من  الإدارتها  حكومية  مدر�سة   28 تعهيد  خاللها  من  يتم  والتي  االأجيال  ملدار�س  الت�سغيلي  النموذج  • واعتمدنا 

اخلا�س ملدة 3 �سنوات.. الهدف نقل اخلربات.. وتنويع اخليارات اأمام اأولياء االأمور 
ومن  املن�ساآت  اأ�سحاب  من  املتميزة  املمار�سات  اأ�سحاب  تكرمي  والهدف  العمل..  �سوق  يف  للريادة  االإمارات  جائزة  اإن�ساء  الوزراء  جمل�س  يف  • واعتمدنا 

العمال مبا ير�سخ هذه املمار�سات ويعزز تناف�سية �سوق العمل يف دولة االإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ش  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة 
على  احل��ف��اظ  اأن  اهلل”،  “رعاه  دب���ي 
موروثنا الثقايف والتاريخي نهج دائم، 
قيم  ب��اإب��راز  ال��را���ش��خ  التزامنا  يعك�ش 
احل�شارية  والأبعاد  الوطنية  الهوية 
���ده���ا اأه����ل  والإن�������ش���ان���ي���ة ال���ت���ي ج�������شّ

الإمارات منذ الِقَدم.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق���ال 
بن را�شد اآل مكتوم " متاحفنا منارات 
ثقافية و�شواهد على تراثنا الأ�شيل.. 
ن��ري��د ل��ل��ع��امل اأن ي��ت��ع��رف ع��ل��ى ق�شة 
دبي وتاريخها العريق.. كانت ملتقى 
اأف�شل  حياة  ع��ن  والباحثن  ال��ُت��ّج��ار 
حل�شارات  الناب�ش  القلب  و�شتبقى 

العامل ثقافياً واإن�شانياً".
�شموه  افتتاح  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإجناز  بعد  دب��ي  يف  ال�شندغة  متحف 
ع��م��ل��ي��ات��ه ال���ت���ط���وي���ري���ة، وال�������ذي مت 
ت��ن��ظ��ي��م��ه يف ب��ي��ت ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
�شمو  ب��ح�����ش��ور  م���ك���ت���وم،  اآل  م��ك��ت��وم 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ 
نائب  دب����ي  ن��ائ��ب ح��اك��م  م��ك��ت��وم،  اآل 
املالية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���ش��ع��ي��د اآل 
م��ك��ت��وم رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة دب���ي للطريان 
ال��رئ��ي�����ش الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طريان 
الإمارات، و�شمو ال�شيخة لطيفة بنت 
رئي�شة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
)دبي  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
وال�شيخ  دبي،  للثقافة( ع�شو جمل�ش 
اآل مكتوم  ح�شر بن مكتوم بن جمعة 
رئي�ش موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، ومعايل 
حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي، وزير 
����ش���وؤون جم��ل�����ش ال������وزراء، وع����دد من 
كبار امل�شوؤولن، وامل�شاركن يف تطوير 
امل�شاهمة ورواد  العمل  املتحف، وفرق 

الأعمال والفنانن.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ووّج��ه 
منطقة  بتحويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
األف   310 م�شاحة  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��دغ��ة 
مرت مربع اإىل متحف مفتوح يعر�ش 
ف  امل��ل��ه��م��ة ل��ل��ع��امل، ويعرِّ ق�����ش��ة دب���ي 
باإجنازاتها الفريدة مبا لها من اأبعاد 

اإن�شانية وح�شارية.
وقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الفتتاح  اآل مكتوم خالل حفل  را�شد 
الذي ا�شت�شافه بيت املغفور له ال�شيخ 
بجولة  مكتوم،  اآل  مكتوم  ب��ن  �شعيد 
املتحف، واطلع  اأرج��اء  تفقدية �شمن 
على جانب من اأجنحته ل�شيما جناح 
اآل  دار  �شمن  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ 
املغفور  جتربة  يوثق  وال���ذي  مكتوم، 
مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  له 
�شناعة  يف  ودوره  ثراه"  اهلل  "طيب 

نه�شة دبي.
وا�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم اإىل �شرح عن اأبرز 
ت�شم  ال��ت��ي  م��ك��ت��وم،  اآل  دار  مقتنيات 
للعائلة  العريق  الإرث  جدرانها  بن 
احل��اك��م��ة يف اإم������ارة دب����ي واإجن������ازات 
التاريخية  واأب��رز الأح��داث  رجالتها، 
العقود  خ����الل  دب����ي  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
املا�شية، كما حتوي الدار تاريخ حكام 
دب���ي يف ال��ق��رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، واأب���رز 
التاريخية  والأح��������داث  ق���رارات���ه���م، 
امل��ه��م��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��م، ح��ي��ث تزخر 
وبالق�ش�ش  الرية  باملعلومات  ال��دار 

الإن�شانية.
بنت  لطيفة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  واأك�����دت 
رئي�شة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
هيئة الثقافة والفنون يف دبي، وع�شو 
متحف  دور  اأه���م���ي���ة  دب������ي،  جم��ل�����ش 
لفتًة   ، ال����رتاث  ���ش��ون  يف  ال�شندغة 
حجر  ه���و  ال��ث��ق��ايف  امل������وروث  اأن  اإىل 
وقالت  ح�شارة،  اأي  بناء  يف  الأ���ش��ا���ش 
ال�شندغة روح  متحف  يف  ن�شت�شعر   "
دبي الطموحة بكل تفا�شيلها، ويوثق 
هذا ال�شرح التاريخي حكايات النجاح 
والإجنازات يف م�شرية دبي التي بداأها 
بن  را�شد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
ث���راه،  م��ك��ت��وم، ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ش��ع��ي��د 
والطموح،  احل��ل��م  ب���داأ  �شقفه  فتحت 
وب���ن ج���دران���ه ك��ان��ت ب��داي��ة الرحلة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ف��ي��ه��ا  ق����ادن����ا  ال���ت���ي 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اإىل 

امل�شتقبل".
امل�شاهمن  دور  اإىل  �شموها  واأ���ش��ارت 
والباحثن  ال���ف���ك���ر  اأ�����ش����ح����اب  م����ن 
وامل�������وؤرخ�������ن وامل���ه���ت���م���ن ب����ال����رتاث 
وجامعي املقتنيات، الذين �شاهموا يف 
اإثراء حمتوى املتحف وم�شمونه مبا 
ووثائق  ن���ادرة  مقتنيات  م��ن  ق��دم��وه 
غنية جت�شد ما�شينا العريق، وتعك�ش 
باأف�شل  وتقاليدنا  وع��ادات��ن��ا  ت��راث��ن��ا 

�شورة، واأنهم هم من اأو�شلوا الر�شالة 
بتكاتفهم  ال�شندغة  ملتحف  الأ���ش��م��ى 
وتالحمهم، كما اأ�شادت �شموها بتعاون 
امل�شوؤولن واجلهات احلكومية وفرق 
الفريق  ب����روح  ع��م��ل��وا  ال��ذي��ن  عملها 
الإجن����از حتى  ه��ذا  لتحقيق  ال��واح��د 

ل اإىل واقع ملمو�ش. حتوَّ
يف  ���ش��اخم��اً  ال�شندغة  متحف  وي��ق��ف 
دبي،  خ��ور  منطقة  يف  ال�شندغة  قلب 
ح��ي��ث ي����روي امل��ت��ح��ف ت��اري��خ الإم����ارة 

العريق وُتراثها الأ�شيل.
وي���ع���ك�������ش م���ت���ح���ف ال�������ش���ن���دغ���ة منط 
�شائداً  ك���ان  ال���ذي  التقليدي  احل��ي��اة 
التا�شع  ال��ق��رن  منت�شف  منذ  دب��ي  يف 
القرن  م��ن  ال�شبعينيات  ح��ت��ى  ع�شر 
ق�شة  املتحف  ي�شرد  حيث  الع�شرين، 
واملرونة  ال��ب�����ش��ري  ل���الإجن���از  ع��امل��ي��ة 
ال��ت��ق��دم وال��ت��ي �شاهمت  وال��رغ��ب��ة يف 
اليوم.  نراها  كما  دبي  بناء مدينة  يف 
لال�شتثمار  م�شاحات  املتحف  ويحوي 
تقدم فر�شاً ملرافق خدمية، وم�شاريع 

مرتبطة بالرتاث والثقافة.
ال�شندغة  م��ت��ح��ف  زوار  وي���ح���ظ���ى 
ب��ف��ر���ش��ة اك��ت�����ش��اف امل��ع��رو���ش��ات التي 
جُت�ّشد ما�شي دبي من خالل املعار�ش 
امل���ب���ت���ك���رة، وال���ف���ع���ال���ي���ات وال����ربام����ج 
التي  املتخ�ش�شة،  العامة  التعليمية 
ت��ع��ك�����ش ���ش��ع��ي دب�����ي ن���ح���و الرت����ق����اء 
بامل�شهد الثقايف يف الإمارة، واحلفاظ 

على الرتاث وتعريف اجلمهور به.
ال�����ذي  امل����ت����ح����ف  ب����ن����اء  و�������ش������ارك يف 
بحلول  زائ���ر  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  ي�شتهدف 
�شخ�ش   100 م��ن  اأك����ر   ،2025
من اأفراد املجتمع، قدموا مقتنياتهم 
متحف  فهو  وذكرياتهم،  وق�ش�شهم 
وتبحر  امل��ج��ت��م��ع.  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  م���ن 
املحلية،  الذاكرة  يف  املتحف  مقتنيات 
م�����ش��ّك��ل��ة ح��ج��ر ال���زاوي���ة يف ح���ي دبي 

التاريخي الناب�ش باحلياة.
ويعترب متحف ال�شندغة اأكرب متحف 

تراثي يف دول��ة الإم���ارات، حيث ي�شم 
 80 من  اأك��ر  حتت�شن  جناحاً   22
منها  كل  يعرب  متنوعاً  تاريخياً  بيتاً 
عن تطور دبي ودولة الإمارات. ويتيح 
اإمارة  تاريخ  اكت�شاف  فر�شة  املتحف 
عرب  العريق  وت��راث��ه��ا  وثقافتها  دب��ي 
واملعرو�شات  املقتنيات  من  جمموعة 
الفوتوغرافية  وال�����ش��ور  والأف������الم 

القدمية بطريقة تفاعلية مبتكرة.
ن�شاأة  "خور دبي:  املتحف بيت  وي�شم 
فر�شة  ل����زواره  يتيح  ال���ذي  مدينة" 
الإب��ح��ار يف ت��اري��خ دب���ي، م��ق��دم��اً لهم 
ون�شاأتها  امل��دي��ن��ة  ع��ن  خ��ا���ش��ة  ن��ظ��رة 
وت�شكل مالمح جمتمعها على �شفتي 
اخل������ور، ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ال��ب��ي��ت نقطة 
بداية كل زائر يرغب يف التعرف اإىل 
ويعر�ش  خمت�شر،  ب�شكل  دب��ي  تاريخ 
اأثرية  قطعة   150 م��ن  اأك��ر  البيت 
تاريخية  واأف��الم��اً  و���ش��وراً  وتاريخية 
لإمارة دبي يف منت�شف القرن ال�20، 

حتكي ق�شة خور دبي.
ي�شمها  ال����ت����ي  ال���ب���ي���وت  ب����ن  وم�����ن 
املتحف بيت "الإميان واحلياة" الذي 
الإن�شانية  امل��ع��اين  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  ي��ق��دم 
والجتماعية اجلميلة التي يزخر بها 
الإ�شالمي، ويبن كيف مّكن  الرتاث 
الدين الإ�شالمي اأبناء املجتمع املحلي 

من احلفاظ على تراثهم وهويتهم.
املعا�شرة"  "دبي  ب��ي��ت  وي�����ش��ت��ع��ر���ش 
ال���ع���وام���ل  ال�������ش���ن���دغ���ة،  م���ت���ح���ف  يف 
والتاريخية  والقت�شادية  الثقافية 
ويركز  دب��ي،  تطوير  �شاهمت يف  التي 
دب��ي يف  �شهدتها  اأول طفرة منو  على 
والع�شرين،  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن��ن 
وي�شيء اأي�شاً على التنمية احل�شارية 

التي ت�شهدها الإمارة.
"بيت  ال�������ش���ن���دغ���ة  م���ت���ح���ف  وي�������ش���م 
بيت  ���ش��اب��ق��اً  ك����ان  ال�����ذي  العطور"، 
�شيخة  ال�شيخة  اهلل  ب��اإذن  لها  املغفور 
مكتوم،  اآل  م��ك��ت��وم  ب���ن  ���ش��ع��ي��د  ب��ن��ت 
واختري ليكون متحفاً للعطور تكرمياً 
الإماراتية  ب��ال��ع��ط��ور  ول�شغفها  ل��ه��ا 

التقليدية.
ثقافة  العطور"  "بيت  وي�شتعر�ش 
بدبي،  وارتباطها  وتطورها  العطور 
ومينح الزائر فر�شة ا�شتك�شاف بع�ش 
املكونات امل�شتخدمة يف تركيب العطر 
واللبان،  املخمرية،  مثل:  الإم��ارات��ي، 
والكافور  ال���ف���ل،  وده����ن  وال����دخ����ون، 

وغريها.
وتفاعلياً  ح�شياً  عر�شاً  البيت  ويقدم 
للعطور  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ك���ون���ات  ح����ول 
امل��ح��ل��ي��ة، وي�����ش��م اأك����ر م��ن 70 من 
املقتنيات اأبرزها مبخرة يعود تاريخها 
يف  اكت�شفت  حيث  ع���ام،   3000 اإىل 
بدبي،  الأث��ري  �شاروق احلديد  موقع 
اإىل جانب عدد من املباخر التاريخية 
اإىل  بالإ�شافة  العطور،  زينة  واأدوات 

 28 وزن��ه  يبلغ  �شخم  عود"  "جذع 
كيلوغراماً، وطوله 1.2 مرت ُمهدى 
اآل  �شعيد  ب��ن��ت  �شيخة  ال�شيخة  م��ن 

مكتوم، رحمها اهلل.
ال�شندغة  م��ت��ح��ف  زوار  وي��ك��ت�����ش��ف 
"بيت احلرف  ع��ل��ى  اط��الع��ه��م  ل���دى 
احلرف  اأ���ش��ح��اب  ح��ي��اة  التقليدية" 
مقتنيات  وت�����ربز  دب�����ي،  يف  ال���ي���دوي���ة 
البيت الطرق التي اعتمدها الأجداد 
ل�شنع  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م������وارد  ل��ت�����ش��خ��ري 
احتياجاتهم  م��ع  تتنا�شب  م��ن��ت��ج��ات 
وحياتهم اليومية. وهنا ميكن للزّوار 
تعلُّم التطريز اأو "التلي" اأو ا�شتخدام 

النول.
ويوفر "بيت الزينة واجلمال" جتربة 
غ��ن��ي��ة ل���������زواره، ح���ي���ث ي���ق���دم من����اذج 
خمتلفة من الزي الوطني الإماراتي، 
الوطنية،  الهوية  م��ن  ج���زءاً  بو�شفه 
زينة  اأ�شاليب  ا�شتعرا�ش  جانب  اإىل 
كانت  التي  والأدوات  الإماراتية  امل��راأة 
ول تزال ت�شتخدمها يف احلفاظ على 

جمالها.

التقليدية  امل��ج��وه��رات  بيت  ويعر�ش 
ت�شكيلة  ال�����ش��ن��دغ��ة،  م��ت��ح��ف  ���ش��م��ن 
وا���ش��ع��ة م���ن احُل���ل���ّي امل�����ش��ن��وع��ة من 
الكرمية  والأح���ج���ار  الثمينة  امل��ع��ادن 
وال�����ل�����وؤل�����وؤ، ب���ه���دف ت���ع���ري���ف ال������زوار 
مبكانة املجوهرات يف الثقافة املحلية 
وت�شاميمها  واأن���واع���ه���ا  وت��اري��خ��ه��ا 
املختلفة امل�شتلهمة من �شميم البيئة 

املحلية.
ي�شمها  ال����ت����ي  ال���ب���ي���وت  ب����ن  وم�����ن 
الذي  ال�شعبي"  "الطب  بيت  املتحف 
ال�شعبي  الطب  تاريخ  نبذة عن  يقدم 
وا�شتخدامات  حملياً  اأ�شاليبه  وتطور 
الأع�شاب والنباتات الطبية. ويعر�ش 
البيت منوذجاً لأول �شيدلية يف دبي، 
مكتوم  اآل  مل�شت�شفى  اآخ���ر  ومن���وذج���اً 
القرن  خ��م�����ش��ي��ن��ات  يف  اُف��ت��ت��ح  ال�����ذي 

املا�شي.
ويعيد "بيت الأطفال" �شرح املوا�شيع 
التي يغطيها متحف ال�شندغة باأ�شلوب 
�شل�ش وب�شيط، حيث يعمل على تزويد 
من  مب��ج��م��وع��ة  ال�����ش��غ��ار  م���ن  زواره 

اخل���ربات ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة التي 
م��ن��ه��ج��ي��ات تدريب  ب��وا���ش��ط��ة  ُت���ق���دم 

عملية وذهنية.
اليدوية  للحرف  ت��راث  مركز  ويقدم 
التقليدية م�شاحة تعليمية خم�ش�شة 
يزخر  حيث  املحلي،  الثقايف  ل��ل��رتاث 
احلرفية  ال���ف���ن���ون  اأ�����ش����ك����ال  ب���ك���اف���ة 
ت��ط��وره��ا بهدف  ي�����ش��ت��ع��ر���ش  وال���ت���ي 
املحافظة على الرتاث، وتوفري البيئة 
ال�شناعات  ا�شتدامة  ل�شمان  املنا�شبة 
م�شادر  اإح����دى  بو�شفها  ال��رتاث��ي��ة، 

تنوع القت�شاد الوطني.
ويحفل مركز تراث للحرف اليدوية 
ال��دورات وور�ش  التقليدية بباقة من 
بهدف  يقدمها  التي  الرتاثية  العمل 
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة احل�����رف ال���ي���دوي���ة بن 
خاللها  من  وي�شعى  املجتمع،  �شرائح 
ال��ت��ل��ي و�شف  اأ����ش���رار ح���رف  ن��ق��ل  اإىل 
ال��رباق��ع و�شياغة  اخل��و���ش وق��ر���ش 
ال���دخ���ون وحرفة  ال��ف�����ش��ة و���ش��ن��اع��ة 

خياطة املالب�ش اإىل الأجيال املقبلة.
البحرية" يف  "احلياة  ج��ن��اح  وي��زخ��ر 

م��ت��ح��ف ال�����ش��ن��دغ��ة، مب��ج��م��وع��ة من 
حيث  وال�شمعية،  الب�شرية  التجارب 
حكاية  تفا�شيل  خاللها  م��ن  يك�شف 
ارتباط دبي بالبحر، وما متتلكه من 
يرجع  وم��ت��ن��وع��ة  غنية  ب��ح��ري��ة  بيئة 

تاريخها اإىل نحو 7 اآلف �شنة.
البحرية"  "احلياة  ج���ن���اح  وي����ق����ّدم 
بالبحر  دب��ي  لعالقة  متكاماًل  ���ش��رداً 
وتاأثرياته يف تاريخ الإم��ارة والذاكرة 
�شناعة  على  ي�شيء  كما  املجتمعية، 
حملياً  تعرف  التي  اخل�شبية  ال�شفن 
با�شم "القالفة" وتعد من اأقدم املهن 

يف دبي والإمارات.
البحرية" ما  "احلياة  ويعر�ش جناح 
غنية  ب��ح��ري��ة  بيئة  م��ن  دب���ي  متتلكه 
والأ�شماك  البحرية  الأح��ي��اء  واأن���واع 
ال�شيد  ف��ي��ه��ا، وط�����رق  ت��ع��ي�����ش  ال���ت���ي 
ا�شتعرا�شه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
خل��ط��وط ال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة، حيث 
رئي�شية  ت��زال، حمطة  دب��ي ول  كانت 
نتيجة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

موقعها اجلغرايف املميز.
البحرية" ملحة  "احلياة  ويقدم جناح 
الإمارة  ال��ل��وؤل��وؤ يف  ع��ن جت��ارة  �شاملة 
ق���دمي���اً، وي��ب��ن اأه��م��ي��ة ال����دور الذي 
كما  دب���ي،  اق��ت�����ش��اد  ت�شكيل  يف  لعبته 
يعر�ش جناح احلياة البحرية رحالت 
الغو�ش التي كانت متتد لعدة اأ�شهر، 
املجتمعية،  ال����ذاك����رة  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
العائالت  ك���ان���ت  ك��ي��ف  وي�����ش��ت��ع��ر���ش 
ت��ت��ع��ام��ل م����ع ه�����ذه ال�����رح�����الت، وما 
يرتبط بها من اأهازيج �شعبية وعادات 

وتقاليد خا�شة.
ل�شت�شافة  م�شممة  م�شاحة  وتعترب 
والفعاليات  وامل���وؤمت���رات  التجمعات 
واملعار�ش املوؤقتة، وتربز اأي�شاً نه�شة 

دبي وتطورها.
بيت  اأي�����ش��اً  ال�شندغة  متحف  وي�شم 
ي�شتعر�ش  الذي  واملجتمع"  "البيئة 
الإمارات  يف  القدمية  احلياة  طبيعة 
مع  التعامل  �شكانها  ا�شتطاع  وكيف 

طبيعة البيئة والتاأقلم معها.
ال�شعبية"  "املاأكولت  ب��ي��ت  وي���ق���دم 
اأهل دبي وتقاليدهم  ملحة عن ع��ادات 
اأ�شناف  حت�����ش��ري  يف  واأ����ش���ال���ي���ب���ه���م 
ال��ط��ع��ام، ح��ي��ث ُي��ع��ّرف اجل��ن��اح زواره 
ت���ق���ف وراء  ال����ت����ي  ال���ق�������ش�������ش  ع���ل���ى 
الأطباق الإماراتية ال�شهرية. وُيطلع 
ال�شندغة  متحف  ال�شعر" زوار  "بيت 
على مكانة ال�شعر العربي وال�شعبي يف 
الثقافة املحلية، ويقدم لهم ملحة عن 
واملنطقة  الإم����ارات  يف  ال�شعر  ت��اري��خ 
عرب معر�ش ديناميكي وملهم يو�شح 
الإماراتية،  احل��ي��اة  يف  ال�شعر  اأهمية 
اأبرز  ال��ت��ي  الطريقة  على  ي�شئ  كما 
املو�شوعات  من  العديد  ال�شعر  فيها 
والجتماعية،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  امل��ه��م��ة 

واملالية، وحتى ال�شخ�شية.

الأكرب من نوعه يف الإمارات وي�سم 22 جناحًا حتت�سن اأكرث من 80 بيتًا تاريخيًا

حممد بن را�سد يد�ّسن متحف ال�سندغة يف دبي ويتفّقد اأجنحته

حممد بن را�سد: 
• نريد للعامل اأن يتعّرف على ق�سة دبي وتاريخها العريق.. كانت ملتقى الُتّجار والباحثني عن حياة اأف�سل و�ستبقى القلب الناب�س حل�سارات العامل ثقافيًا واإن�سانيًا

• احلفاظ على موروثنا الثقايف والتاريخي نهج دائم يعك�س التزامنا الرا�سخ باإبراز قيم الهوية الوطنية والأبعاد احل�سارية والإن�سانية التي ج�ّسدها اأهل الإمارات منذ الِقَدم
ف باإجنازاتها الفريدة اإىل متحف مفتوح يعر�س ق�سة دبي امللهمة للعامل، ويعرِّ ال�سندغة  منطقة  بتحويل  وّجه  • �سمّوه 
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•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم 
ميثاق  ت��وق��ي��ع  اهلل”،  “رعاه  دب����ي 
 2050 ح��ك��وم��ات احل���ي���اد امل��ن��اخ��ي 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
اإط���ار جهود الدولة  ي��اأت��ي يف  وال���ذي 
عام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق 
اخلطط  تكامل  خالل  من   2050
الوطني  امل�������ش���ار  م�����ش��ت��ه��دف��ات  م����ع 
اإطالقه  ال����ذي مت  امل��ن��اخ��ي  ل��ل��ح��ي��اد 
والع�شرين  ال�شابعة  ال����دورة  �شمن 
ملوؤمتر الأطراف لالتفاقية الطارية 
لالأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ. جاء 
ذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ش اج��ت��م��اع جمل�ش 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وب��ح�����ش��ور  ال���������وزراء، 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي نائب رئي�ش جمل�ش 
ال�شيخ  و�شمو  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
ديوان  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 

الرئا�شة.
ووّقع على امليثاق كل من معايل مرمي 
ب��ن��ت حم��م��د امل��ه��ريي وزي����رة التغري 
املناخي والبيئة و�شعادة �شيف غبا�ش 
التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام  الأم����ن 

الب�شطي  عبداهلل  ومعايل  باأبوظبي 
التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام  الأم����ن 
ب���ن طليعة  اأ����ش���م���اء  ب���دب���ي و����ش���ع���ادة 
التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام  الأم����ن 
ب��ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور �شعيد 
ال��ع��ام للمجل�ش  الأم����ن  امل��ط��رو���ش��ي 

حممد  و�شعادة  بعجمان،  التنفيذي 
العام  الأم��ن  باأعمال  القائم  النقبي 
القيوين،  ب���اأم  التنفيذي  للمجل�ش 
و�شعادة الدكتور حممد عبداللطيف 
التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام  الأم����ن 
ب����راأ�����ش اخل���ي���م���ة، و����ش���ع���ادة حممد 

الأمريي  ال��دي��وان  مدير  الظنحاين 
بالفجرية.

الطموح،  ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف  وحت���ق���ي���ق���اً 
العربية  الإم���ارات  حكومة  ف�شتعمل 
املتحدة ممثلًة بوزارة التغري املناخي 
الدولة  اإم����ارات  وح��ك��وم��ات  والبيئة 

حماور  �شمن  ف��ع��ال  ب��ت��ع��اون  ال�شبع 
ت��خ��ط��ي��ط وم�����واءم�����ة وات�����ب�����اع نهج 
مبادرات  ومتابعة  تنفيذ  يف  التميز 
تداعيات  م��ن  التخفيف  واإج�����راءات 
البيولوجي  التنوع  على  امل��ن��اخ  تغري 
والبيئة والأمن البيولوجي وال�شحة 

ال��ع��ام��ة ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق الزده�����ار 
القت�شادي والجتماعي. وبناًء على 
الدولة  وب��ه��دف دع��م جهود  امل��ي��ث��اق، 
التغري  ت��داع��ي��ات  ح���دة  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
معه  التكيف  ق��درات  وتعزيز  املناخي 
العاملية  الريادة  اإىل  الو�شول  بهدف 

حكومات  ال��ي��وم  تعلن  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 
الإم��������ارات ال�����ش��ب��ع ب��ا���ش��ت��م��راره��ا يف 
املناخي  ال��ط��م��وح  بتحقيق  الل���ت���زام 
للحياد  الوطني  امل�شار  املعلن عنه يف 
املحددة  امل�شاهمات  وتقرير  املناخي 
وطنياً من خالل تطوير خطط عمل 
للعمل  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  و���ش��ي��ا���ش��ات 
والبناء  النقل  ق��ط��اع��ات  يف  امل��ن��اخ��ي 
القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�شناعة 
ت�شمل  اأن  ع���ل���ى  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، 
انبعاثات  حماور قيا�ش ور�شد كمية 
الغازات الدفيئة يف الإم��ارة وحتديد 
الأن�����ش��ط��ة والإج��������راءات ال��ت��ي تولد 
الإمارة  يف  املتولدة  النبعاثات  تلك 
وتطوير اأنظمة واآليات متابعة ر�شد 

التقدم املحقق.
ويف هذه املنا�شبة قالت معايل مرمي 
ب��ن��ت حم��م��د امل��ه��ريي وزي����رة التغري 
اأهمية  ن��درك  " اإننا  والبيئة  املناخي 
وحتمية مواجهة حتدي تغري املناخي 
وتداعياته التي تطال ال�شحة العامة 
وتوافر الغذاء واملياه والهواء واحلياة 
الربية والتنوع البيولوجي مب�شاركة 

كافة مكونات وقطاعات املجتمع".
ا�شت�شافة  " مع   : معاليها  واأ�شافت 
الثامنة  ل����ل����دورة  الإم����������ارات  دول������ة 
وال��ع�����ش��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر الأط�����راف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 

 )COP28( امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�������ش���اأن 
فاإننا  ال�شتدامة،  ع��ام  م��ع  ومتا�شياً 
باحللول  امل��ب��ادرات  تنفيذ  يف  نعتمد 
البتكارية واأحدث التقنيات املتاحة. 
احلياد  حكومات  ميثاق  توقيع  وم��ع 
فاإننا  ال���دول���ة  يف   2050 امل��ن��اخ��ي 
ب��ج��ه��د على  ال���ع���م���ل  ���ش��ن�����ش��ت��م��ر يف 
حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات ال���دول���ة نحو 
بامل�شي  وملتزمون  املناخي،  احل��ي��اد 
الالزمة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  يف  ق��دم��اً 
العاملي  املناخي  العمل  يف  للم�شاهمة 
اأكر  م�شتقبل  اإي��ج��اد  ن�شمن  حتى 
امليثاق،  �شيتم خالل  ا�شتدامة." كما 
والتقنيات  واملمار�شات  الأفكار  طرح 
وت�شمن  تبني  يف  املبتكرة  واحللول 
التخفيف  ت����داب����ري  وم�����ب�����ادئ  ن���ه���ج 
والتكيف مع تغري املناخ يف املنظومة 
احلكومية،  للموؤ�ش�شات  الت�شغيلية 
بالإ�شافة اإىل اإ�شراك ال�شباب واملراأة 
لتاأثريات  ع��ر���ش��ة  الأك����ر  وال��ف��ئ��ات 
وتنفيذ  اإع����داد  عند  امل��ن��اخ��ي  التغري 
تدابري وخطط العمل، ون�شر املعرفة 
على  وت�شجيعهم  املجتمع  وتثقيف 
اق���ت���ن���اء امل��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات ذات 
املنخف�شة،  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة 
�شت�شاهم  التي  املبادرات  وغريها من 
للحياد  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ار  يف حت��ق��ي��ق 

املناخي 2050.

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  احتفى 
توافق  ال��ت��ي  الليلة"  "حق  مبنا�شبة 
املباركة،  ���ش��ع��ب��ان  م��ن  ال��ن�����ش��ف  ليلة 
يف  املنا�شبة  هذه  اإحياء  على  وحر�ش 
اأجواء من املحبة والت�شامح ملا لها من 
الثقايف  امل���وروث  اإح��ي��اء  يف  كبري  دور 
ي����ربز اجلانب  ال�����ذي  والج���ت���م���اع���ي 
الإمارات  لدولة  وامل�شرق  احل�شاري 
العربية املتحدة، وتاأتي هذه املنا�شبة 
التي  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  �شمن 
الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  ينظمها 
الوطنية،  ال���ه���وي���ة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
للرتاث  اجلميلة  التفا�شيل  وغر�ش 

يف نفو�ش الأجيال اجلديدة.  

اأقيم  ال�����ذي  الح���ت���ف���ال  يف  و�����ش����ارك 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ش��ي��ف  مب��ق��ر 
بهذه املنا�شبة عدد كبري من الفتيات 
ال����رتاث����ي؛ ح��ي��ث قدمن  ب��ل��ب��ا���ش��ه��ن 
اأنغام  ع��ل��ى  ت��راث��ي��ة  ف��ن��ي��ة  ع���رو����ش���اً 
الحتفال  اأث���ن���اء  امل��األ��وف��ة  الأه���ازي���ج 

مبنا�شبة "حق الليلة".
وق���د ح�����ش��ر ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل ماجد 
واملكتبة  الأر�شيف  اآل علي مدير عام 
وجميع  الإدارات،  وم���دراء  الوطنية، 

املوظفن الحتفال بهذه املنا�شبة.
الأر���ش��ي��ف واملكتبة  اع��ت��اد  ه���ذا وق���د 
ال��وط��ن��ي��ة الح��ت��ف��ال ال�����ش��ن��وي بهذه 
املنا�شبة، حيث جاء الحتفال ب� "حق 
باأجواء  مفعماً  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الليلة" 
وق�����د حر�ش  وامل����ح����ب����ة،  ال���ت�������ش���ام���ح 

املنا�شبة  بهذه  امل�شاركة  على  اجلميع 
الرتاث  يف  املميزة  مكانتها  لها  التي 
خا�شة،  والإم��ارات��ي  عامة  اخلليجي 
ول��دوره��ا املهم يف تاأ�شيل ال��رتاث يف 
الأج��ي��ال اجل��دي��دة مب��ا يعزز  نفو�ش 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وذل�����ك م���ن اأب����رز 
الوطنية،  واملكتبة  الأر�شيف  اأه���داف 

الن�شف  ف��اإن ليلة  اأخ���رى  وم��ن جهة 
نفو�ش  يف  تبعث  املباركة  �شعبان  من 
من  تنع�شه  مل��ا  ال�شعادة  اأي�شاً  الكبار 
ذك����ري����ات ال��ط��ف��ول��ة ال��ب��ه��ي��ج��ة، وملا 
ت�شيعه من روح املحبة والرتابط بن 
ومل��ا ترتكه  الإم��ارات��ي،  املجتمع  اأبناء 
رم�شان  �شهر  ا�شتقبال  يف  اأث���ر  م��ن 

املبارك.
واجلدير بالذكر اأن مظاهر الحتفال 
مفردات  حتاكي  باأ�شكال  ج��اءت  كلها 
ال�������رتاث الإم������ارات������ي، وق�����د ت�����رددت 
الأه���ازي���ج ال��رتاث��ي��ة اخل��ا���ش��ة بهذه 
واملكتبة  الأر�شيف  رح��اب  يف  املنا�شبة 

الوطنية.

•• اأبوظبي-وام: 

"بلم�شة.. كلنا نقراأ" �شمن  اأبوظبي مبادرة  اأطلقت جلنة الأدب��اء والقراءة بالقيادة العامة ل�شرطة 
فعاليات "�شهر القراءة" ويف اإطار مبادراتها التي تهدف اإىل تعزيز ثقافة القراءة بن فئات املجتمع 
تو�شيع  يف  احليوي  لدورها  القراءة  وتبني  املجتمعية  الثقافة  م�شتويات  ورف��ع  م�شتدامة  كممار�شة 
الأدباء  رئي�ش جلنة  ال�شاعدي  نا�شر عبداهلل  املقدم  واأك��د  املجتمع.  وتعزيز جودة احلياة يف  املعارف 
والقراءة يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي اأهمية ابتكار برامج ومبادرات تهتم بن�شر ثقافة القراءة 
والطالع امل�شتمر على الإنتاج الثقايف واملعريف مبختلف اللغات واملجالت املعرفية وغر�ش عادة القراءة 
لدى الأطفال وال�شباب، لفًتا اإىل دور الطالع امل�شتمر يف تو�شيع مدارك الإن�شان وتهيئته للم�شاركة 
بفاعلية يف م�شرية التنمية احل�شارية ال�شاملة وتعزيز م�شتويات الوعي وال�شلوكيات الإيجابية لدى 
اأن املبادرة تتيح للقارئ ال�شتفادة من ملخ�شات جمموعة قيمة من الكتب  اأف��راد املجتمع. واأو�شح 
 QR م�شح  خ��الل  ق�شرية من  فيديو  مقاطع  م�شاهدة  مبتكرة عرب  بطريقة  متنوعة  يف جم��الت 

الآيل  احلا�شب  لأجهزة  املكتب  اأ�شطح  منها  خمتلفة  اأماكن  يف  واملتوفر  الذكي  بالهاتف   Code
على ال�شبكة الداخلية للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ويف امل�شاعد وال�شرتاحات واملكتبات املتوفرة 

يف املراكز ال�شرطية.
واأ�شاف اأن املبادرة �شتتوا�شل على مدار العام و�شتوفر ملخ�شات لعدد 30 كتاًبا يف املجالت الأدبية 
كممار�شة  ال��ق��راءة  على  والت�شجّيع  املعرفة  لن�شر  �شهر  كل  كتب   5 مبعدل  والجتماعية  والعلمية 
يف  بامل�شاهمة  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام  اإىل  ولفت  واللغوية.  الفكرية  ال��ق��درات  وحتفز  تنمي  يومية 
حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية ل� "�شهر القراءة" املتمثلة يف احلفاظ على اإجنازات الدولة الثقافية 
واملعرفية، وا�شتدامة جهود موؤ�ش�شات الدولة يف تر�شيخ ثقافة القراءة يف املجتمع، وجعلها عادة يومية 
اأ�شيلة لأفراد املجتمع واإر�ش���اء منوذج اإماراتي ح�شاري يحتذى به يف جمال القراءة واملعرفة بجانب 
�شعيها لتحقيق ال�شرتاتيجية الوطنية للقراءة وتنمية احل�شيلة املعرفية لأفراد املجتمع وتطوير 
املهارات والقدرات حفاًظا على املكت�شبات الوطنية وحتقيق روؤية دولة الإمارات امل�شتقبلية فى املجالت 

كافة وتعزيز مكانتها وجهة ثقافية وفكرية على امل�شتوين الإقليمي والعاملي.

بلدية العني ت�سارك يف اأ�سبوع الت�سجري 43 �سرطة اأبوظبي ُتطلق مبادرة )بلم�سة.. ُكلنا نقراأ(
•• العني-وام:

نظمت بلدية مدينة العن ممثلة يف مركز البلدية بو�شط املدينة اأكر من 7 فعاليات متنوعة يف عدد من 
"معاً  43 الذي ياأتي حتت �شعار  اأ�شبوع الت�شجري  احلدائق واملما�شي مبدينة العن، �شمن م�شاركتها يف 
البنية  وتعزيز  والزراعة  الت�شجري  باأهمية  املجتمع  توعية  اإىل  الفعاليات  وتهدف  الإمارات".   فلنزرع   ..
ثقافة  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  العن  يف  البيئة  وحماية  الأخ�شر  الب�شاط  على  واملحافظة  ل�شتدامة  الزراعية 

وم�شرية الت�شجري يف الدولة والتاأكيد على م�شاركة خمتلف الفئات العمرية يف احلفاظ على الزراعة. 
وت�شمنت فعاليات اأ�شبوع الت�شجري العديد من الور�ش حول الزراعة املائية والطرق الزراعية يف حديقة 
باأنواع ال�شجار يف حديقة النباتات  النباتات املحلية وم�شابقات ثقافية لطالب املدرا�ش وجولة تعريفية 
باأهمية  املجتمع  لتوعية  الإجنليزية  املعايل وجلوبال  البيئة ومدر�شة  اأ�شدقاء  املحلية، مب�شاركة جمعية 
الت�شجري واإ�شراك فئاته يف تو�شعة الرقعة اخل�شراء .  كما �شملت الفعاليات ور�شة زراعة الأ�شجار املثمرة 
اإدارة اخلدمات الفنية يف البلدية وبح�شور �شعادة را�شد م�شبح املنعي مدير  يف حديقة العيني بالتعاون 

بلدية مدينة العن بالإنابة وعدد من مدراء وروؤ�شاء الق�شام وموظفن بلدية مدينة العن. 

•• كينيا – الفجر:

افتتح �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي، نائب حاكم ال�شارقة، 
الثانوية  الكبري"  "القلب  مدر�شة  الكبري،  القلب  ملوؤ�ش�شة  الإن�شاين  املبعوث 
للبنات يف خميم "كالوبيي" لالجئن �شمال كينيا، التي تبنت املوؤ�ش�شة اإن�شائها 
لالأمم  ال�شامية  "املفو�شية  مع  بدعم من "بيت ال�شارقة اخلريي" وبالتعاون 

املتحدة ل�شوؤون الالجئن".
جاء ذلك خالل زيارة ميدانية ر�شمية جلمهورية كينيا، نظمتها موؤ�ش�شة القلب 
الكبري، وت�شمنت وفداً من اإمارة ال�شارقة تراأ�شه �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
القا�شمي، حيث جتول �شموه يف مرافق املدر�شة، موؤكداً اأهمية امل�شاريع الإن�شانية 
اخلا�شة بالتعليم وتاأثريها طويل املدى على تاأهيل اأجيال قادرة على �شناعة 

م�شتقبل اأف�شل ملجتمعات الالجئن والنازحن.
الفتيات  م��ن  ط��ال��ب��ة   360 للمدر�شة  ال�شنوية  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  وت��ب��ل��غ 
يعاين من  الذي  امل�شيف  املجتمع  بها يف  املحيطة  املنطقة  الالجئات وطالبات 
نق�ش كبري يف ال�شفوف الدرا�شية، حيث يحظى %5 فقط من الفتيات هناك 
من  متقدماً  م�شتوى  الكبري  القلب  مدر�شة  وتقدم  الثانوي،  التعليم  بفر�ش 
التعليم الثانوي للطالبات، وتت�شمن 6 مباين ت�شمل ال�شفوف الدرا�شية و�شكن 

الطالبات واملكتبة وامل�شرح واملخترب واملبنى الإداري.
اأكادميية  بيئة  �شمن  التعليمية  الطالبات  احتياجات  اجلديدة  املدر�شة  وتلبي 
الق�شري  اأو  املبكر  ال���زواج  اأب��رزه��ا  ي��واج��ه حت��دي��ات خمتلفة  اآم��ن��ة، يف جمتمع 
والعمل الق�شري، والفتيات املنف�شالت عن ذويهن والفتيات ذوات الإعاقة، حيث 
يتجاوز عدد �شكان املخيم اأكر من 196 األف لجئ وطالب جلوء م�شجل يف 

خميمي "كاكوما" و"كالوبيي".
اأهمية هذه  وا�شتمع �شمو املبعوث الإن�شاين ملوؤ�ش�شة القلب الكبري ل�شرح حول 
"موؤ�ش�شة  بروؤية  املخيم  يف  امل�شوؤولون  اأ�شاد  حيث  للفتيات،  متثله  وما  املدر�شة 
القلب الكبري" واإميانها الرا�شخ باأن التعليم هو الأداة الأقوى لتمكن الفتيات 
اإذ  جمتمعاتهن،  حياة  بجودة  الرت��ق��اء  على  وم�شاعدتهن  الالجئات  �شيما  ل 
"كاكوما"  خميمي  منطقة  يف  ب��امل��دار���ش  امللتحقات  الفتيات  ن�شبة  تتجاوز  ل 
اإجمايل  م��ن   24.5% ت��ورك��ان��ا  مقاطعة  يف  امل��ج��اورة  وامل��ن��اط��ق  و"كالوبيي" 
عدد الطالب يف املخيم، موؤكدين اأن املدر�شة �شتوفر للفتيات فر�شة اللتحاق 
بالتعليم ومواجهة التحديات والتغلب عليها، بالإ�شافة اإىل حت�شن ظروفهن 

املعي�شية.
باملنظومة  النهو�ش  ميثل   : القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
الركائز  من  واح��دة  للمعرفة  التحتية  البنية  مبقومات  وال�شتثمار  التعليمية 

واأحد  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�شروع  عليها  ا�شتند  التي  الأ�شا�شية 
لهذا  الكبري،  الثقايف  وم�شروعها  ال�شارقة  لإم��ارة  احل�شارية  الهوية  مالمح 
ظل الرتكيز على امل�شاريع الإن�شانية املعنية بالتعليم حموراً اأ�شا�شياً يف جممل 
اجلهود التي تقودها الإمارة على م�شتوى املنطقة والعامل، وذلك انطالقاً من 
روؤية را�شخة اأر�شاها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة، توؤمن باأن تغري واقع اأي جمتمع يبداأ من 
قادر  املتعلم  الب�شري  املال  فراأ�ش  وتعليمه،  معرفته  و�شبل  مبقومات  النهو�ش 

على �شنع فارق جوهري يف م�شتقبل جمتمعه وبالده //.
بالتعليم م�شار م�شمون لتحقيق حتّول نوعي يف  "ال�شتثمار   : واأ�شاف �شموه 
واحدة  التعليم(  )ا�شتدامة  �شكلت  لهذا  العامل،  يف  والنازحن  الالجئن  واق��ع 
)موؤ�ش�شة  تتبناها  التي  الإن�شانية  امل�شاريع  يف  الوا�شحة  ال�شرتاتيجيات  من 
القلب الكبري(، وهذا ما نلم�شه اليوم يف افتتاح مدر�شة ثانوية خا�شة للبنات يف 
خميم )كالوبيي(، فالتطلعات التي و�شعتها املوؤ�ش�شة، بدعم وتوجيهات قرينة 
القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
رئي�شة موؤ�ش�شة القلب الكبري، املنا�شرة البارزة لالأطفال الالجئن يف املفو�شية 
يف  املحتاجة  للمجتمعات  قدمت  الالجئن،  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية 
كينيا حلوًل ذات تاأثري بعيد املدى، ي�شكل حتقيقها املعادلة املن�شودة يف توفري 

امل�شاعدات الفورية وما يقابلها من م�شاعدات ت�شتهدف البنى التحتية وتركز 
على القطاعات امل�شتدامة ".

ي�شار اإىل اأن املنطقة التي مت بناء مدر�شة "القلب الكبري" الثانوية للبنات فيها 
 7 عن  فيها  الثانوية  امل��دار���ش  ع��دد  يزيد  ل  فيما  ابتدائية  مدر�شة   26 ت�شم 
داخلية  واح��دة  ثانوية  األف طالب وطالبة منها مدر�شة   13 ت�شتقبل  مدار�ش 
للبنات  داخلية  غري  واح��دة  ثانوية  "كاكوما" ومدر�شة  خميم  يف  تقع  للبنات 
فتاة بطلبات   400 اأك��ر من  2019، تقدمت  "كالوبيي"، ويف عام  يف خميم 
امل�شاحة،  �شيق  ب�شبب  فقط  طالبة   90 قبول  ومت  امل��در���ش��ة،  بهذه  لاللتحاق 
و�شت�شهم مدر�شة "القلب الكبري" الثانوية للبنات بتوفري فر�ش اأكرب للفتيات 

لإكمال مرحلة التعليم الثانوي.
من:  ك��ل  زي��ارت��ه  خ��الل  الكبري  القلب  ملوؤ�ش�شة  الإن�����ش��اين  املبعوث  �شمو  راف���ق 
را�شد عبداهلل العوبد مدير هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، وح�شن يعقوب 
املن�شوري اأمن عام جمل�ش ال�شارقة لالإعالم، وعادل عبداهلل حممد الرئي�ش 
التنفيذي ملجموعة العربية للطريان، وعلي حممد اخليال نائب رئي�ش جمل�ش 
ل�شركة  التنفيذي  املدير  ال�شويدي  و�شعيد غامن  ال�شارقة اخلريي،  بيت  اأمناء 
الكبري،  القلب  موؤ�ش�شة  مدير  احلمادي  ومرمي  والتطوير،  لال�شتثمار  الغامن 

وعدد من امل�شوؤولن وال�شركاء والداعمن والقائمن على امل�شاريع الإن�شانية.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح مدر�سة »القلب الكبري« الثانوية للفتيات الالجئات يف خميم »كالوبيي« بكينيا

و�سط اأجواء املحبة والت�سامح

االأر�سيف واملكتبة الوطنية يحتفي ب�)حق الليلة( بعرو�س فنية واأهازيج تراثية

يف اإطار اجلهود الوطنية الهادفة اإىل احلد من اآثار التغري املناخي 

حممد بن را�سد ي�سهد توقيع ميثاق حكومات احلياد املناخي 2050 لدولة االإمارات
 امليثاق يعرب عن التزام جميع اإمارات الدولة بتحقيق الطموح املناخي املعلن عنه يف امل�سار الوطني للحياد املناخي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي :رم�صان عطا

الإماراتية  ال�شحفين  جمعية  تنظم 
ال�����ش��ي��خ نهيان  حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
ملنتدى   11 ال����   الن�شخة  وال��ت��ع��اي�����ش 
الفكر والثقافة العربية يوم 9 مار�ش 
وبالتعاون   ، اأب���وظ���ب���ي  يف  اجل�������اري 
مراكز  لتحالف  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  م��ع 
والتن�شيق  العربية،  والثقافة  الفكر 
اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  مكتب  مع 
والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز 
 " �شعار  حت��ت  وذل��ك   ، ال�شرتاتيجية 

الت�شامح والتعاي�ش ال�شلمي"
وع����ق����دت اجل��م��ع��ي��ة اأم���������ش م���وؤمت���را 
�شحفيا لالإعالن عن فعاليات املنتدى، 
وذلك بح�شور حممد احلمادي رئي�ش 

جمعية ال�شحفين الإماراتية م�شاعد 
العرب  ال�����ش��ح��ف��ي��ن  احت������اد  رئ���ي�������ش 
اأحمد  ف��واز  و  املنظمة  اللجنة  رئي�ش 
�شليمان ع�شو جمل�ش الأمناء الأمن 
والثقافة  الفكر  لتحالف مراكز  العام 
ال��ع��رب��ي��ة. واأك����د حم��م��د احل��م��ادي اأن 
ت�شتمر  اأن  ي��ج��ب  ف���ك���رة   ال��ت�����ش��ام��ح 
الفكرة  تاأكيد  على  ي�شاعد  وامل��ن��ت��دى 
ال�شلمي  الإيجابيات للتعاي�ش  واإظهار 
التي  ال�شراعات  ظ��ل  يف   ، والت�شامح 
ال��ع��امل الن وي��ع��اين منها  حت���دث يف 

العديد من الدول املحيطة بنا.
اأن تنظيم اجلمعية  وا�شاف احلمادي 
انطالقا  ي��اأت��ي  املهمة  الفعالية  لهذه 
ومبادئ  قيم  ن�شر  على  احل��ر���ش  م��ن 
الت�شامح والتعاي�ش والأخوة الإن�شانية 
الإم���ارات  دول���ة  جمتمع  يف  الرا�شخة 

بدعم ورعاية من القيادة الر�شيدة.
الت�شامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اأن  واأو�����ش����ح 
م�شوؤولية  ي��ع��د  ال�����ش��ل��م��ي  وال��ت��ع��اي�����ش 
اأ�شا�شي  �شريك  والإع����الم  جمتمعية 
جمتمعاتنا  يف  الثقافة  ه��ذه  ن�شر  يف 
العربية، م�شريا اإىل اأن املنتدى ي�شهد 
املفكرين  م��ن  وا���ش��ع��ة  نخبة  م�شاركة 

من خمتلف الدول.
يوم  مل��دة  يناق�ش  املنتدى  اأن  واأ���ش��اف 
جل�شات،  ث����الث  م�����دار  وع���ل���ى  واح�����د 
التعاي�ش  ق��ي��م  ت�����ش��م��ل  ع����دة  حم�����اور 
والت�شامح يف العامل العربي وتاأثريها 
على م�شتقبل ا�شتقرار وتطور الدولة 
احلكومات  دور  عن  ف�شاًل  الوطنية، 
الت�شامح  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
�شعوبها،  ب���ن  ال�����ش��ل��م��ي  وال��ت��ع��اي�����ش 
ثقافة  ن�����ش��ر  ت���اأث���ري  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

الجتماعية  التنمية  على  الت�شامح 
العربية،  للمجتمعات  والق��ت�����ش��ادي��ة 
ع�شر  احل���ادي���ة  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن  م���وؤك���دا 
العربية،  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ك��ر  مل��ن��ت��دى 
حول  الآراء  ل��ت��ب��ادل  ف��ر���ش��ة  ت�����ش��ك��ل 
كيفية  تعزيز قيم التعاي�ش والت�شامح 
يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، م���ن خ���الل دعم 
املبادرات الإماراتية التي ترعاها قيادة 

الدولة الر�شيدة.
ال�شيخ  معايل  رعاية  احلمادي  وثمن 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
الت�شامح والتعاي�ش الكرمية للموؤمتر، 
مراكز  حت��ال��ف  اإىل  بال�شكر  متوجها 
الفكر والثقافة العربية، ومكتب نائب 
الإمارات  مركز  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش 
ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات 
تنظيم  يف  اجلمعية  مع  التعاون  على 

هذا املنتدى.
من جانبه قال  فواز اأحمد �شليمان اإن 
حتالف مراكز الفكر والثقافة العربية 
 2015 انطلق يف الأول من �شبتمرب 
اأبوظبي وذلك مببادرة من  يف مدينة 
م��ع��ايل الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ج��م��ال �شند 
اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  ال�شويدي 
والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز 
اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  ال�شرتاتيجية 
حتالف مراكز الفكر والثقافة العربية 
الأوىل عقدت  دورت��ه  اأن  اإىل  ، م�شريا 
على  تاأكيداً   ،2015 عام  اأبوظبي  يف 
البحوث  م��راك��ز  ب��ن  ال��ت��ع��اون  اأهمية 
العربية، وتبادل اخلربات  والدرا�شات 
ت��ع��زي��ز م�شرية  و�����ش����رورة  وامل����ع����ارف 
وع��رب��ي��اً يف  امل�����ش��رتك خليجياً  ال��ع��م��ل 
العربية،  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ك��ر  جم����الت 

والفكر  ال��ب��ح��وث  م��راك��ز  اأن  خ��ا���ش��ًة 
حيوياً  دوراً  ت��وؤدي  اأ�شبحت  والثقافة 

وفاعاًل يف نه�شة الأمم واملجتمعات.
من  احل���ال���ي���ة  ال��������دورة  اأن  واأو������ش�����ح 
م���ب���ادئ  دور  ت�������ش���ت���ع���ر����ش  امل����ن����ت����دى 
الت�شامح  وق��ي��م  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ������وة 
يف  واأهميتهما   ، ال�شلمي  وال��ت��ع��اي�����ش 
هذه  واأث����ر   ، ورق��ي��ه��ا  املجتمعات  ب��ن��اء 
القيم على ا�شتقرار الدولة الوطنية.  
امل��ن��ت��دى يف  اأن���ه مت تنظيم  اإىل  ول��ف��ت 
الن�شخ الع�شر الأخرية يف كل من دولة 
المارات "ن�شختن"، مملكة البحرين 

اململكة  افرتا�شية"،  اأحدها  ن�شخ،   3"
واحدة  ون�شخة  "ن�شختن"،  املغربية 
 ، العربية  يف كل من جمهورية م�شر 
واململكة   ، ال�شعودية  العربية  اململكة 
انعقاد  "وياأتي  الها�شمية.  الأردن��ي��ة 
الن�شخة احلادية ع�شرة ملنتدى الفكر 
تعانيه  ما  اإط��ار  العربية، يف  والثقافة 
جمة،  حت��دي��ات  م��ن  العربية  املنطقة 
ال�شيا�شي  ال�شتقرار  ع��دم  بينها  م��ن 
وتنامي التطرف والإرهاب يف العديد 
م���ن ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة، ف�����ش��اًل عن 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل يف 

العاملية  القت�شادية  الأزم��ة  تداعيات 
واحلرب  كوفيد19-  جائحة  نتيجة 
ال��رو���ش��ي��ة-الأوك��ران��ي��ة، الأم����ر الذي 
يدعو اإىل اإعادة التباحث ب�شاأن مبادئ 
الت�شامح  وق��ي��م  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ������وة 
وال��ت��ع��اي�����ش ال�����ش��ل��م��ي واأه��م��ي��ت��ه��م��ا يف 
ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع��ات ورق��ي��ه��ا، واأث����ر هذه 
القيم على ا�شتقرار الدولة الوطنية. 
وي��ن��اق�����ش امل��ن��ت��دى ع��ل��ى م����دار ثالث 
يف  والت�شامح  التعاي�ش  قيم  جل�شات، 
العامل العربي وتاأثريها على م�شتقبل 

ا�شتقرار وتطور الدولة الوطنية."

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأطلقت �شرطة اأبوظبي حملة توعوية 
وال�شائقن  امل�����ش��اة  ���ش��الم��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
والتوعية بحوادث الده�ش تزامناً مع 
امل��رور اخلليجي حتت  اأ�شبوع  انطالق 
ت�شتمر  والتي  اأمانة"  "حياتك  �شعار 
اأولوياتها  ���ش��م��ن  وذل����ك  ���ش��ه��ر   مل���دة 
الطرق  اأم���ن  لتعزيز  ال�شرتاتيجية 

ورفع م�شتوى الثقافة املرورية.
 واأكد العميد حممود يو�شف البلو�شي 
م���دي���ر م���دي���ري���ة امل������رور وال����دوري����ات 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  اه���ت���م���ام  ب���الإن���اب���ة 
بتنفيذ احلمالت امليدانية التي ت�شهم 
العبور  على  ميدانياً  امل�شاة  تدريب  يف 

باإ�شارات  الل��ت��زام  و  للطريق  الآم���ن 
متزامنة  تعمل  التى  ال�شوئية  امل�شاة 
م����ع الإ�������ش������ارات ال�����ش��وئ��ي��ة وت���وزي���ع 
كتيبات التوعية بكيفية العبور الآمن 

للطريق .
اأن احلملة تت�شمن ر�شائل  اإىل  واأ�شار 
اللتزام  على  وال�شائقن  امل�شاة  حلث 
والتوعية  وامل�������رور،  ال�����ش��ري  ب��ق��ان��ون 

املجتمع  ف��ئ��ات  وت�شتهدف  امل��ي��دان��ي��ة، 
كافة  مبختلف جن�شياتهم، وت�شتخدم  
اللغات العربية  والجنليزية والأوردو 
اجل���ه���ود  ا�����ش����ت����م����رار  اإىل  ل���ف���ت  و   .

والنقل  البلديات  دائ��رة  بالتن�شيق مع 
ال�شالمة  �شروط  لتح�شن  -اأبوظبي 
اأبرز  اأن  اإىل  ، م�شرياً  املرروية للم�شاة 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��ح��ق��ق��ة يف ه���ذا اجل��ان��ب ، 
اإن�شاء اجل�شور على الطرق  متثلت يف 
الداخلية واخلارجية وحت�شن معابر 
�شطحية  مم������رات  وت����وف����ري  امل�������ش���اة، 
واإغ���الق  �شوئية  ب��اإ���ش��ارات  حم��ك��وم��ة 
الأ�شوار على الطرق مبا  الفجوات يف 

يعزز ال�شالمة العامة.
توزيع  ت��ت�����ش��م��ن  احل��م��ل��ة  اأن  وذك�����ر   
للتوعية  ال��ث��الث  باللغات  م��ن�����ش��ورات 
امل�شاة  خ����ط����وط  ع����ب����ور  ب�����اإر������ش�����ادات 
للعبور  ال�������ش���ح���ي���ح���ة  والأم��������اك��������ن 
واجل�شور  الأن���ف���اق  يف  تتمثل  وال��ت��ي 

وخ��ط��وط امل�����ش��اة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل بث 
امل�شاة  ملخالفات  ت��وع��وي��ة  ف��ي��دي��وه��ات 
العديد  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  اخل��ط��ة  وت�شتمل 
و�شائل  يف  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل  م���ن 
واملرئية،  وامل�شموعة  املقروءة  الإعالم 
وعقد  الجتماعي  التوا�شل  ومن�شات 

حما�شرات توعوية ميدانية  .

وامل�������رور  ال�������ش���ري  ق����ان����ون  اأن  وذك�������ر 
الحتادي يخالف ال�شائقن وامل�شاة يف 
حالة  "عدم اإعطاء الأولوية للم�شاة يف 
لعبورهم" بقيمة  املخ�ش�شة  الأماكن 
و6 نقاط مرورية ، كما  درهم   500
امل�شاة بالإ�شارات  التزام  "عدم  ُيخالف 
ال�شوئية"، و"عبور الطريق من غري 

والتي  لعبورهم"  املخ�ش�شة  الأماكن 
تبلغ قيمة غرامتها  400 درهم . 

مديرية  احل��م��ل��ة  تنفيذ  يف  وي�����ش��ارك 
ال�شرطة  واإدارة  وال����دوري����ات  امل�����رور 
الأمني،  الإع���الم  واإدارة   ، املجتمعية 
ومركز �شرطة منطقة م�شفح، ومركز 

املدينة الآمنة .

•• دبي- وام:

الدويل  املوؤمتر  من   17 ال�  الن�شخة  فعاليات  الإثنن  اأم�ش  دبي  يف  انطلقت 
لعمليات الف�شاء 2023

اأبرز  اأحد   )SpaceOps 2023(، للمرة الأوىل يف العامل العربي، وهو 
الف�شاء، وي�شت�شيفه مركز حممد بن را�شد  املعنية بقطاع  العاملية  الأح��داث 
الف�شائية  املهمات  عمليات  لتن�شيق  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  للف�شاء، 
واأنظمة البيانات الأر�شية، خالل الفرتة من 6 10- مار�ش اجلاري يف مركز 
يقام  ال��ذي  ال���دويل،  امل��وؤمت��ر  فعاليات  انطالق  ح�شر  العاملي.  التجاري  دب��ي 
هذا العام حتت �شعار "ن�شتثمر يف الف�شاء من اأجل اإجنازات تتخطى الأر�ش"، 
للف�شاء،  را�شد  اإدارة مركز حممد بن  املن�شوري، رئي�ش جمل�ش  �شعادة حمد 
الها�شمي،  علي  و�شعادة  املركز،  رئي�ش  نائب  ال�شيباين،  حمد  يو�شف  و�شعادة 
ال�شخ�شيات  من  عدد  جانب  اإىل  "الياه" �شات،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 

البارزة يف جمال الف�شاء واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي.
من  م�شارك   1000 من  اأك��ر  ح�شور   ،)SpaceOps 2023( وي�شهد 
وع���دد من  ال��دول��ي��ن،  ال��رع��اة  م��ن   25 م��ن  واأك���ر  واملتخ�ش�شن،  املهتمن 
املعنية،  العاملية  اجلهات  اأب��رز  من  اخل��رباء  من  لفيف  جانب  اإىل  العار�شن، 

ملناق�شة اأحدث الأبحاث والتقنيات والبتكارات يف قطاع الف�شاء.
الرعاة  بالعديد من  اأي��ام،  �شي�شتمر على م��دار خم�شة  ال��ذي  املوؤمتر  ويحظى 
من خمتلف اأنحاء العامل؛ اأبرزهم: جمموعة "GMV"، الراعي البالتيني، 
الف�شين؛  والرعاة  الذهبي،  الراعي  الف�شائية،  "الياه" لالت�شالت  و�شركة 
والرعاة  للف�شاء،  الوطنية  اأفريقيا  جنوب  ووكالة  الأوروبية،  الف�شاء  وكالة 
�شركة  الإيطالية،  الف�شاء  ووك��ال��ة  الفرن�شية،  الف�شاء  وكالة  ال��ربون��زي��ن؛ 

.SpaceNav و�شركة  Telespazio
العامة،  اجلل�شات  م��ن  جمموعة  الف�شاء  لعمليات  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  وي��ق��دم 
فر�شة  ويتيح  التفاعلية.  العمل  وور����ش  التقنية،  واجلل�شات  وامل��ح��ا���ش��رات، 

للتوا�شل مع اأبرز اجلهات الفاعلة بقطاع الف�شاء.
وياأتي انعقاد املوؤمتر عقب اأيام من جناح مهمة "طموح زايد 2" التي اأطلقها 
�شلطان  الإم���ارات���ي  الف�شاء  رائ���د  وو���ش��ول  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 

النيادي اإىل حمطة الف�شاء الدولية على منت مركبة، "كرو دراجون" التابعة 
حيث  العرب،  تاريخ  يف  ف�شائية  مهمة  اأط��ول  بداية  يف  اإك�ش،  �شبي�ش  ل�شركة 
املحطة،  اإم��ارات��ي يحط على منت  رائ��د ف�شاء  ث��اين  وه��و  النيادي،  �شيق�شي 
فرتة 180 يف الف�شاء يجري خاللها اأكر من 19 جتربة علمية، اإذ جاءت 
هذه القفزة النوعية بف�شل روؤية وت�شجيع القيادة الر�شيدة وحر�شها اأن يكون 

لدولة الإمارات مكانتها املرموقة بن الدول �شانعة امل�شتقبل.
وكانت دولة الإمارات قد اأطلقت خالل ال�شنوات القليلة املا�شية العديد من 
املهام الف�شائية، كان من اأبرزها اإمتام رائد الف�شاء الإماراتي هزاع املن�شوري 
حمطة  م��نت  على  اأي���ام   8 خاللها  ق�شى  مماثلة  مهمة   2019 �شبتمرب  يف 

الف�شاء الدولية.
"م�شبار الأمل" بنجاح م��داره حول كوكب املريخ،  2021، دخل  ويف فرباير 
يف مهمة علمية ت�شتغرق نحو عامن وهدفها الك�شف عن مزيد من املعلومات 
حول  اأع��م��ق  فهم  اإىل  وال��و���ش��ول  الأح��م��ر  للكوكب  اجل��وي  بالغالف  املتعلقة 
م�شتوى  على  نوعها  الأوىل من  املهمة  وهي  �شطحه،  على  املناخية  التغريات 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، اأط��ل��ق م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د للف�شاء 
"خليفة  �شات2-،  ودبي  �شات1-  دبي  منها  ال�شطناعية  الأقمار  العديد من 
نع بالكامل يف الدولة وباأيدي  �شات"، الذي ُيعد اأول قمر �شناعي اإماراتي �شُ

مهند�شن اإماراتين بن�شبة 100 باملئة.

- اليوم الأول.
ل الف�شاء من  وخالل اليوم الأول من املوؤمتر، �شمن جل�شة بعنوان "كيف حتوَّ
الدويل يف  التعاون  اأبرز م�شاريع  اإىل م�شاحة للتعاون؟ وما  �شاحة للمناف�شة 
قطاع الف�شاء حاليا؟" �شارك يف النقا�ش �شعادة �شامل حميد املري، مدير عام 
الإدارة،  جمل�ش  رئي�ش  بات�شيت،  وفيليب   ،" للف�شاء،  را�شد  بن  حممد  مركز 
والرئي�ش التنفيذي للمركز الوطني للدرا�شات الف�شائية – فرن�شا، وريكاردو 
نائب  يون�ش،  بدري  اجلل�شة  واأدار  الربتغالية،  الف�شاء  وكالة  رئي�ش  كوندي، 

املدير امل�شاعد يف وحدة الت�شالت واملالحة الف�شائية، بوكالة نا�شا.
كما �شهد اليوم الأول للحدث الدويل، عر�ش جمموعة من امللخ�شات والأوراق 
العلمية، تناولت اأبرز املمار�شات والتقنيات واخلربات املبتكرة التي �شي�شتفيد 

منها جمتمع العمليات الف�شائية.
وا�شت�شاف املوؤمتر جل�شة خا�شة بعنوان "عمليات املهمات الف�شائية املخت�شة 
اإم جوران، من  بعلوم احلياة"، وت�شّمنت عرو�شا قدمتها الدكتورة كا�شاندرا 
ق�شم ف�شيولوجيا الف�شاء يف جامعة امربي ريدل بالوليات املتحدة الأمريكية، 
والدكتور اإيليا جي اأوفريبي، من معهد ما�شون لب للطب احليوي احل�شابي، 
وزميل ما بعد الدكتوراه يف بيولوجيا الف�شاء التابع لوكالة نا�شا، وع�شو كلية 
الربوفي�شور  جانب  اإىل  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  للطب،  كورنيل  واي��ل 
العلوم  بكلية  التطبيقية  احليوية  الطبية  العلوم  ق�شم  م��ن  ب���ورغ،  ج��وزي��ف 

ال�شحية يف جامعة مالطا.

- اإجنازات نوعية.
وقال �شعادة �شامل حميد املري، مدير عام مركز حممد بن را�شد للف�شاء: " اإن 
انعقاد هذه الن�شخة من املوؤمتر الدويل لعمليات الف�شاء يف دبي خطوة مهمة 
لدولة الإم��ارات وللعامل العربي ككل مبا يتيحه من فر�شة مميزة لالإ�شهام 
ا�شت�شافة هذا  اإن  العاملي.  ال�شعيد  والبتكار على  الف�شاء  ا�شتك�شاف  يف دعم 
م�شرية  يف  بامل�شاركة  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  ال��ت��زام  تعك�ش  امل��وؤمت��ر 
باأهمية  واإمياننا  العربية،  واملنطقة  الإم��ارات  لدولة  الف�شاء  لقطاع  التقدم 

التعاون وال�شراكات لتحقيق املزيد من الإجنازات نوعية يف جمال الف�شاء".
توفري  يف  التخ�ش�شات،  ومتعدد  ال�شامل  بنهجه  املوؤمتر  "�شي�شاعد  واأ�شاف: 
قدرات  وبناء  الف�شائية،  املهمات  يف  امل�شتخدمة  التكنولوجيا  لتطوير  من�شة 
م�شرية  خ��الل  حتقق  مم��ا  ت�شتفيد  ك��ي  خمتلفة  قطاعات  اإىل  تنتمي  جهات 
ا�شتك�شاف الف�شاء بهدف دعم التقدم القت�شادي، والجتماعي، والبيئي على 

الأر�ش".

- حدث عاملي.
املنظمة  املحلية  اللجنة  رئ��ي�����ش  ال��ري�����ش،  ع��دن��ان  امل��ه��ن��د���ش  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
للموؤمتر الدويل لعمليات الف�شاء 2023، مبركز حممد بن را�شد للف�شاء: 
الف�شاء 2023،  لعمليات  الدويل  املوؤمتر  مثل  عاملي  حدث  ا�شت�شافة  " اإن 
ت�شجع على طرح الأفكار العلمية اجلديدة، وتو�شيع اآفاق البتكار، ما ي�شهم يف 

دعم تقدم قطاع الف�شاء يف املنطقة والعامل. نثق بدور هذا املوؤمتر يف تقدمي 
بيئة منا�شبة للتعاون بن خمتلف الوكالت، واجلهات بقطاع الف�شاء، وترك 
الب�شرية.  خدمة  بهدف  املعارف  وتبادل  مهمة،  �شراكات  وعقد  م�شتدام،  اأث��ر 
منطقة  يف  الأوىل  للمرة  البارز،  املوؤمتر  هذا  ا�شت�شافة  توؤكد  لنا،  وبالن�شبة 
ال��رائ��دة يف قطاع  ال��ع��رب��ي، مكانة دول���ة الإم����ارات  ال�شرق الأو���ش��ط وال��ع��امل 

الف�شاء".
و�شيكون املوؤمتر العاملي فر�شة للتعرف اإىل اأحدث التقنيات يف جمال العمليات 
حول  واملهمات  الب�شرية،  والكوادر  والتقنيات،  الروبوت  فيها  مبا  الف�شائية، 
التقنيات  اأح���دث  امل��وؤمت��ر  �شيناق�ش  كما  العميق.  الف�شاء  ومهمات  الأر����ش، 
والفر�ش يف قطاع الف�شاء، واإ�شهام تقنيات الف�شاء املتقدمة يف اإيجاد حلول 

تخدم م�شتقبل الب�شرية.
موا�شيع  تتناول  نقا�شية  جل�شات  املوؤمتر  �شي�شهد  املقبلة،  الأي��ام  م��دار  وعلى 
واحللول،  – احلاجات  الف�شاء  مهمات  عمليات  بن  التن�شيق  مثل  خمتلفة، 
والعمل الدويل امل�شرتك مبجال التوا�شل على القمر، بح�شور متحدثن من 
وكالت ف�شاء دولية، مثل وكالة نا�شا، ووكالة الف�شاء الأوروبية، ووكالة جنوب 
اأفريقيا الوطنية للف�شاء، ووكالة ا�شتك�شاف الف�شاء اليابانية، اإىل جانب عدد 

من املعاهد الأكادميية والبحثية، واملنظمات املخت�شة بتكنولوجيا الف�شاء.
اللجنة  ن��ا���ش��ا، ع�شو  وك��ال��ة  وم��ن��دوب  ال��ع��ام  الأم���ن  اأ���ش��م��ر،  �شامي  و�شيكون 
الفريق  م��ع  ال��ع��الق��ة  وم�����ش��وؤول  الف�شائية،  ال��ب��ي��ان��ات  لأن��ظ��م��ة  ال�شت�شارية 
الرئي�شي  املتحدث  الف�شاء،  وك��الت  بن  العمليات  تن�شيق  حول  ال�شت�شاري 
يف املوؤمتر، و�شيتناول خالل كلمته دور املعايري والعمليات امل�شرتكة يف جناح 

املهمات الف�شائية.
وك��ان��ت جل��ن��ة امل��وؤمت��ر ال����دويل لعمليات ال��ف�����ش��اء، وم��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد 
املا�شي،  الأح���د  نظمت  ق��د  الف�شاء،  جليل  ال�شت�شاري  واملجل�ش  للف�شاء، 
املوؤمتر،  من  كجزء   ،)SYP( ال�شباب"  والخت�شا�شين  "الطالب  برنامج 
والذي �شهد ح�شور املهتمن من ال�شباب بقطاع الف�شاء من دولة الإمارات، 
والعامل. وت�شمن الربنامج ور�ش عمل طالبية، وجل�شة حول الفر�ش املتاحة 
للمراأة يف جمال عمليات الف�شاء، كما تخلله جل�شة اإر�شادية، وجولة ذات طابع 

تقني داخل مركز حممد بن را�شد للف�شاء.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شلت الدفعة الثانية والتي تتاألف من ثمانية موظفن يف الهيئة الحتادية للرقابة 
النووية على �شهادة "م�شغل مفاعالت اأول" بالتعاون مع �شركة نواة للطاقة.

معرفة  تعزيز  اإىل  �شهور  اأرب��ع��ة  ا�شتمر  ال���ذي  املكثف  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ه��دف 
امل�شاركن ومهارات التفتي�ش يف حمطة براكة للطاقة النووية واأنظمتها. و�شيك�شب 

الربنامج موظفي الهيئة باملهارات الالزمة للقيام بالإ�شراف الرقابة يف املحطة.
"اإن  النووية:  للرقابة  الحت��ادي��ة  للهيئة  العام  املدير  فيكتور�شن،  كري�شرت  وق��ال 
ال�شتثمار يف بناء قدرات الكوادر الإماراتية يف الطاقة النووية يعد اأولوية ل�شمان 
الدولة  اأه����داف  لتحقيق  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج  ا���ش��ت��دام��ة 
خرباء  لإع��داد  الهيئة  جهود  يكمل  املكثف  التدريبي  الربنامج  اأن  كما  الطموحة. 

اإماراتين اأكفاء يقومون بالإ�شراف الرقابي يف حمطة الطاقة النووية."
يف  املفاعل  مل�شغلي  والتوجيه  املبا�شر  الإ�شراف  مبهام  اأول  مفاعل  م�شغل  وي�شطلع 
غرفة التحكم الرئي�شية ف�شاًل عن م�شئولياتهم عن توفري املعرفة ومهارات القيادة 

للحفاظ على ت�شغيل حمطة الطاقة النووية.
النووية  الطاقة  عن  نظرية  حما�شرات  من  اأول  مفاعالت  م�شغل  برنامج  ويتاألف 
واأنظمة عمل حمطة براكة للطاقة النووية ف�شاًل عن التدريب على نظام حماكاة 

للمحطة يف �شركة نواة.
ل�شمان  الإماراتية  الكوادر  لتطوير  تدريبية  برامج  وتنفيذ  بتطوير  الهيئة  وتقوم 
ا�شتدامة الربنامج النووي. ويعمل لدى الهيئة اأكر من 250 موظًفا ، ٪74 منهم 
ال�شالمة  يف  رئي�شية  متخ�ش�شة  منا�شب  ي�شغلون  منهم  والعديد  الإماراتين  من 

النووية والأمن النووي وحظر النت�شار النووي واحلماية من الإ�شعاع.

موظفو االحتادية للرقابة النووية يح�سلون على �سهادة اعتماد »م�سغل مفاعالت اأول«

بعد اأيام من جناح اإطالق مهمة )طموح زايد 2( اأطول مهمة ف�سائية يف تاريخ العرب

للمرة االأوىل يف العامل العربي .. دبي ت�ست�سيف الن�سخة ال��17من املوؤمتر الدويل لعمليات الف�ساء

حتت �سعار »الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي«

جمعية ال�سحفيني تنظم الن�سخة احلادية ع�سرة  ملنتدى الفكر والثقافة العربية 

�سرطة اأبوظبي ُتطلق حملة توعوية لتعزيز �سالمة »امل�ساة وال�سائقني«

قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يعد م�سوؤولية جمتمعية والإعالم �سريك اأ�سا�سي  تعزيز  احلمادي:  • حممد 
• فواز �سليمان: مراكز البحوث والفكر والثقافة اأ�سبحت توؤدي دورًا حيويًا وفاعاًل يف نه�سة الأمم واملجتمعات

»اإيدج« جتدد �سراكتها مع االأمن ال�سيرباين �سمن مبادرة النب�س ال�سيرباين
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �شركة جاهزية التابعة ملجموعة اإيدج واملزود ال�شامل للحلول الدفاعية 
اأم�ش عن جتديد  وخدمات ال�شتجابة للطوارئ، وجمل�ش الأمن ال�شيرباين 
�شراكتهما لتطوير وتنفيذ اأف�شل املمار�شات يف جمال الأمن الرقمي، وتعزيز 

م�شتوى الوعي باأهمية توافر الأمان عرب الإنرتنت.
وبال�شراكة مع جاهزية، يعتزم املجل�ش تعزيز م�شتوى الوعي بالأمن الرقمي 
الأويل عرب مبادرات وحمالت على ال�شعيد الوطني، وزيادة الوعي باملخاطر 

التكنولوجيا  ا�شتخدام  كيفية  واإظ��ه��ار  التكنولوجيا،  با�شتخدام  املرتبطة 
بطريقة اآمنة ومثمرة.

وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي، رئ��ي�����ش جمل�ش الأم����ن ال�شيرباين 
حلكومة دولة الإمارات :" اإن ال�شراكة �شتوفر مبادرات را�شخة وعالية اجلودة 
ال�شيرباين  الأم��ن  جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل  واعتماد  املخاطر  من  للوقاية 
ل�شالح املجتمعات يف كل اأنحاء دولة الإم��ارات. ومتا�شياً مع اأهدافنا، ن�شتمر 
برامج  اأح��دث  وتعميم  تطوير  ت�شمن  التي  والإمكانيات  اجلهود  توحيد  يف 

التوعية ال�شيربانية، مما يوطد الثقة ويقوي اجلهوزية لال�شتجابة".

عن  جاهزية  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  الها�شمي،  ط��الل  اأع��رب  جانبه  من 
�شعادته بعقد �شراكة مع املجل�ش حول م�شروع النب�ش ال�شيرباين، املبادرة التي 
تهدف اإىل تعزيز الوعي العام مبفاهيم الأمن ال�شيرباين، وتاأثري التهديدات 
اأهمية الرتقاء باملعرفة واملرونة ال�شيربانية، لفتا اإىل  امل�شرتكة، اإىل جانب 
اأن الربنامج ي�شكل خطوة مهمة تهدف اإىل مكافحة اجلرائم ال�شيربانية، مما 

ي�شمن اإعداد الأفراد واملوؤ�ش�شات حلماية بياناتهم واأنظمتهم.
وقال : " ب�شفتنا �شركة مزودة رائدة لتدريب تعزيز التوعية بالأمن ال�شيرباين 
يف دولة الإمارات، نعمل على تقدمي وتوفري املعرفة الالزمة التي ت�شتخدمها 

العائالت وفرق القيادة للحماية من التهديدات ال�شيربانية".
ويهدف جمل�ش الأمن ال�شيرباين، الذي اأن�شاأه جمل�ش الوزراء عام 2020، 
اإىل تطوير ا�شرتاتيجية �شاملة لالأمن ال�شيرباين، بالتوازي مع تاأ�شي�ش بنية 

حتتية متينة حتمي الف�شاء ال�شيرباين لدولة الإمارات.
اإي��دج، وتعد  املهام �شمن  التجارة ودع��م  وت�شّكل جاهزية ج��زءاً من جمموعة 
امل����زود ال���رائ���د يف امل��ن��ط��ق��ة خل��دم��ات م��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق والإن���ق���اذ يف حالت 
وخدمات  النظم،  وهند�شة  وحلوله،  ال�شامل  الع�شكري  والتدريب  الطوارئ، 

اإدارة امل�شاريع التقنية، مبا ي�شمل تكامل الأنظمة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
املجل�ش  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
رئي�ش  اأب���وظ���ب���ي  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، مركز  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب 
م�شت�شفى  يف  مبارك"  بنت  "فاطمة 
�شريك  اأب��وظ��ب��ي،  كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د 

مبادلة للرعاية ال�شحية.
ورافق �شمّوه، خالل مرا�شم الفتتاح، 
كّل من معايل خلدون خليفة املبارك، 
التنفيذية،  ال�������ش���وؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����ش 
التنفيذي  والرئي�ش  املنتدب  الع�شو 
م���ب���ادل���ة  �����ش����رك����ة  ل���ل���م���ج���م���وع���ة يف 
املهريي،  امل��ق��رب  وول��ي��د  لال�شتثمار، 
كليفالند  اإدارة  جم���ل�������ش  رئ���ي�������ش 
الرئي�ش  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي،  ك��ل��ي��ن��ك 
وح�شن  م��ب��ادل��ة،  ملجموعة  التنفيذي 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  النوي�ش،  جا�شم 
اأبوظبي،  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  اإدارة 
للرعاية  مل��ب��ادل��ة  التنفيذي  الرئي�ش 
كبار  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  ال�شحية؛ 
اأبوظبي،  يف  وامل�شوؤولن  ال�شخ�شيات 
�شركة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شيوف  وك��ب��ار  لال�شتثمار،  مبادلة 
واملنظمات  ال�����ش��رك��اء  م��ن  وامل��دع��وي��ن 

املحلية والعاملية املرموقة.
مبارك"  بنت  "فاطمة  مركز  ��ر  وي��وفِّ
اأب��وظ��ب��ي خ��دم��ات طبية  اجل��دي��د يف 

و���ش��ام��ل��ة، ورع���اي���ة �شحية  م��ت��ط��ورة 
العالج  رحلة  ط��وال  للمر�شى  فائقة 
ذلك  يف  مب���ا  الأورام،  م���ن  وال���ت���ع���ايف 
خ���دم���ات ال��ت�����ش��وي��ر امل��ت��ق��دم، وعالج 
املركز،  وي��ح��ت��وي  ب��الإ���ش��ع��اع.  الأورام 
امل��م��ت��د ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 19 األ����ف مرت 
مربع، 32 غرفة فح�ش، و24 غرفة 
ع��م��ل��ي��ات، ومنطقة  وغ��رف��ت��ي  ح��ق��ن، 

�شة لعالج الأورام الن�شائية. خم�شَّ
"مركز  ع��ل��ى غ�����رار  امل���رك���ز  ���م  ���مِّ و����شُ
لكليفالند  ال��ت��اب��ع  لالأورام"  تو�شيغ 
املراكز  اأوىل  �شمن  امل�شنَّف  كلينك، 
املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  الأورام  ل��ع��الج 

املركز اجلديد  ُي�شهم  اأن  ع  املتوقَّ ومن 
نوعية  نقلة  اإح����داث  يف  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
وعالج  ت�شخي�ش  جم��ال  يف  متكاملة 

الأورام على م�شتوى املنطقة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ول��ي��د املقرب 
اإدارة  جم���ل�������ش  رئ����ي���������ش  امل������ه������ريي، 
اأب���وظ���ب���ي، نائب  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د 
مبادلة:  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 
تد�شن  ال���ي���وم  ن��ع��ل��ن  اأن  "ي�شرفنا 
مركز ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف 
خالد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اأبوظبي 
نهيان؛ حيث  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد 
يتيح هذا املركز املتطور املجال ملر�شى 

الأورام للح�شول على اأرقى اخلدمات 
الفحو�ش  واإج�������������راء  ال����ع����الج����ي����ة، 
املتطورة  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ات 
وخ��ط��ط ال��ع��الج وال��ت��ع��ايف، م��ن اأجل 
تعزيز جتربة املر�شى وحت�شن جودة 
هذا  يحمل  ب��اأن  فخر  وكلُّنا  حياتهم. 
املركز ا�شم ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الرائدة  ال�شخ�شية  الإم������ارات(،  )اأم 
ال��دوام بدور  التي تقوم على  وامللهمة 
مم��ي��ز وك��ب��ري يف دع���م وت��ع��زي��ز جودة 
الإم���ارات  دول���ة  ال�شحية يف  ال��رع��اي��ة 
املتحدة". وبدوره قال ح�شن  العربية 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  النوي�ش،  جا�شم 

اأبوظبي،  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  اإدارة 
للرعاية  مل��ب��ادل��ة  التنفيذي  الرئي�ش 
بالإجنازات  فخورون  "اإننا  ال�شحية: 
دولتنا  يف  ��ق��ت  حت��قَّ ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة 
الر�شيدة؛  قيادتنا  توجيهات  بف�شل 
افتتاح  �شهدنا  ���ش��ن��وات  ث��م��اين  فقبل 
اأبوظبي، وهو �شرح  كليفالند كلينك 
ي�شهم يف تطوير قطاع  طبي مرموق 
واليوم  املنطقة.  يف  ال�شحية  الرعاية 
امل�شرية،  ه��ذه  يف  اآخ���ر  ���ش��وط��اً  قطعنا 
ال�شيخة  م��رك��ز  ت��د���ش��ن  خ����الل  م���ن 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك، ب��ه��دف تقدمي 
عاملية  الطبية  الرعاية  اأرق��ى خدمات 
اأبوظبي؛  يف  الأورام  ملر�شى  امل�شتوى 
��ر امل��رك��ز خ��دم��ات متميزة  ح��ي��ث ي��وفِّ
يف  رائ���دة  وخ���ربات  متقدمة  وتقنيات 
جمال عالج الأورام، ما يتيح للمر�شى 
ت��ل��ق��ي ال��ع��الج وال��رع��اي��ة امل��ث��ل��ى وهم 

بالقرب من منازلهم وعائالتهم".
وق�����ال ال���دك���ت���ور خ���ورخ���ي غ���وزم���ان، 
كلينك  لكليفالند  التنفيذي  الرئي�ش 
بنت  فاطمة  مركز  "يوؤدي  اأب��وظ��ب��ي: 
نقلة  اإح�����داث  يف  م��ه��م��اً  دوراً  م��ب��ارك 
الطبية  الرعاية  م�شتوى  على  نوعية 
املتاحة ملر�شى الأورام يف املنطقة، كما 
ال�شفر  اإىل  املر�شى  حاجة  م��ن  ُيقّلل 
ز  ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���الج يف اخل�������ارج. وي���ع���زِّ
التجارب  ب��رام��ج  ك��ذل��ك  امل��رك��ز  ه���ذا 
ال�����ش��ري��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، وي�����ش��ت��ف��ي��د من 

ال�شركاء  مع  املعارف  وتبادل  التعاون 
العاملية  ال�شحية  الرعاية  �شبكة  عرب 
لأنَّ  ون����ظ����راً  ك��ل��ي��ن��ك.  ك��ل��ي��ف��الن��د  يف 
ب��الأورام تعدُّ ثالث  الأمرا�ش املتعلقة 
دولة  يف  �شيوعاً  ال��وف��اة  اأ���ش��ب��اب  اأك���ر 
الإمارات العربية املتحدة، فمن املوؤّمل 
مبارك،  بنت  فاطمة  مركز  م  ي��ق��دِّ اأن 
خدمات  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  الأوىل  ول��ل��م��رة 
وعالجات  مبتكرة،  طبية  واإج����راءات 

ت�شهم يف اإنقاذ حياة املر�شى". 
فاطمة  ال�شيخة  ا���ش��م  اإط���الق  وي��اأت��ي 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك،  بنت 
العام، رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�ش  والطفولة، 
الإمارات"، على  "اأم  الأ�شرية  التنمية 
تكرمياً  اجل��دي��د  الطبي  ال�شرح  ه��ذا 
للدور القيادي واملحوري الذي قامت 
الرعاية  قطاع  تطوير  يف  �شمّوها  ب��ه 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�شحية 
اأن  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  ي�شار يف  املتحدة. 
"كليفالند  العاملية  الطبية  املوؤ�ش�شة 
ا�شم  اإط�������الق  اأع���ل���ن���ت  ق����د  كلينك" 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك على 
اإ�شافة  الطبية،  مرافقها  م��ن  اثنن 
لتد�شن كر�شي اأكادميي با�شم �شمّوها، 
دعم  يف  الفاعل  �شمّوها  ل��دور  تقديراً 
الرامية  الطبية  والأب���ح���اث  اجل��ه��ود 
لعالج الأورام والأمرا�ش املزمنة على 

م�شتوى العامل.

•• اأبوظبي –الفجر: 

فرز  ب��دء  الرتبوية  خليفة  جلائزة  العامة  الأم��ان��ة  اأعلنت 
للتعليم  العاملية  خليفة  ج��ائ��زة  مل��ج��ال  املر�شحن  طلبات 
م�شتوى  على  م��رة  لأول  اجل��ائ��زة  طرحته  وال���ذي  املبكر 
العامل بهدف ت�شليط ال�شوء على اأف�شل املمار�شات العلمية 
والتطبيقية يف رعاية الطفولة املبكرة عرب فئتن هما فئة 
واملنهجيات  واملناهج  الربامج  وفئة  وال��درا���ش��ات،  البحوث 
مايو  الفائزين يف  اأ�شماء  اإع��الن  و�شيتم  التدري�ش،  وطرق 
اأمل العفيفي الأمن العام جلائزة خليفة  املقبل.  واأك��دت 
�شامل من  اإط��ار  الطلبات تتم يف  اأن عملية فرز  الرتبوية 
املو�شوعية وال�شفافية من قبل جلنة الفرز التي ت�شم يف 
ع�شويتها عدداً من املتخ�ش�شن بحيث يتم حتويل طلبات 
املر�شحن وفقاً للمعايري اإىل اللجنة املانحة متهيداً لإمتام 

عملية التحكيم والتقييم لالأعمال املر�شحة . 
وقالت العفيفي : اإن اللجنتن املانحة وفرز الطلبات عقدتا 

�شتيفن  الدكتور  املانحة  اللجنة  رئي�ش  بح�شور  اجتماعاً 
بارنيت، موؤ�ّش�ش ومدير ُم�شرتك ل�"املعهد الوطني للتعليم 
املُبكر" وع�شو جمل�ش حكام املعهد، واأ�شتاذ الرتبية بجامعة 
"روجترز" يف الوليات املتحدة الأمريكية، واأع�شاء اللجنة 
املانحة وجلنة الفرز وم�شت�شار جمال جائزة خليفة العاملية 
ومعايري  اآل��ي��ات  فيه  ا�شتعرا�ش   فيه  مت  امل��ب��ك��ر   للتعليم 
التقنيات  ���ش��وء  يف  خا�شة  للجنة  امل��ق��دم��ة  الطلبات  ف��رز 
خاللها  م��ن  مت  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  والتطبيقات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  امل��ر���ش��ح��ن  ط��ل��ب��ات  ا�شتقبال 
م�شرية اإىل اأن جلنة الفرز �شتوا�شل العمل يف درا�شة مدى 
ا�شتيفاء طلبات املر�شحن للمعايري املطلوبة لكل فئة من 
الفئتن املطروحتن، وحتويل الطلبات امل�شتوفاة اإىل جلنة 
. واأو�شحت اأن الدكتور �شتيفن بارنت قدم خالل الجتماع 
عدداً من املوجهات العامة ذات العالقة باآليات فرز وتقييم 
وحتكيم الأعمال املر�شحة مع التاأكيد على �شرورة اأن تتم 

جميع هذه العمليات بدقة و�شال�شة ومو�شوعية . 

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي،  اأربع جهات حكومية يف  98 ماأمور �شبط ق�شائي لدى   اأدى 
النائب  البلو�شي،  حممد  علي  امل�شت�شار  �شعادة  اأم��ام  القانونية،  اليمن 
الق�شائية  ال�شبطية  مهام  مزاولة  ببدء  اإيذاناً  اأبوظبي،  لإم��ارة  العام 
بالن�شبة للجرائم واملخالفات الإدارية التي تقع �شمن دائرة اخت�شا�شهم، 

وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم طبقاً للت�شريعات واللوائح ال�شارية.
   وُعقدت مرا�شم اأداء اليمن القانونية، يف املقر الرئي�ش لدائرة الق�شاء- 
اأبوظبي، للمفت�شن احلا�شلن على �شفة ال�شبطية الق�شائية، والذين 
التنمية  ودائ���رة  وال�شياحة،  الثقافة  دائ���رة  ت�شمل،  ج��ه��ات،   4 ميثلون 
البلديات  ودائ���رة  واملطابقة،  للجودة  اأبوظبي  وجمل�ش  القت�شادية، 
والنقل.    واأفاد امل�شت�شار علي البلو�شي، باأن منح �شفة ال�شبطية الق�شائية 

للمفت�شن، تنفيذاً للقرارات ال�شادرة عن �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان الرئا�شة ، رئي�ش دائرة 
الق�شاء يف اأبوظبي، يدعم جهود تعزيز التناف�شية يف اإمارة اأبوظبي، من 
خالل �شمان جودة اخلدمات املقدمة يف جميع القطاعات، يف ظل اإعمال 
الرقابة ال�شاملة واملتابعة امل�شتمرة، مع احلر�ش على تنفيذ الإجراءات 

املتعلقة بعمليات ال�شبط والتدقيق وفقاً لالأنظمة والقوانن املطبقة.
   واأ�شار اإىل اأن تاأهيل وتدريب املر�شحن للح�شول على �شفة ال�شبطية 
ياأتي  املعتمدة،  الدولية  واملعايري  املمار�شات  لأف�شل  طبقاً  الق�شائية، 
العدالة و�شيانة احلقوق،  اإىل حتقيق  الهادفة  الأولويات  �شمن قائمة 
ال�شحيحة  بالطريقة  والتفتي�ش  الرقابة  واأ�ش�ش  مبادئ  تكري�ش  مع 
يف  النافذة  لالإجراءات  ال�شليم  التطبيق  ل�شمان  القانون  ر�شمها  التي 

القطاعات اخلدمية.

•• دبي-الفجر:

�شهدت من�شة القيادة العامة ل�شرطة دبي، امل�شاركة يف معر�ش توظيف جُمندي 
اخلدمة الوطنية 2023، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش، والذي ي�شتمر ملدة 
ثالثة اأيام بتنظيم من وزارة الدفاع مُمثلة بهيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية، 
اإقباًل كبرياً من قبل جمندي اخلدمة الوطنية وذلك خالل فعاليات اليوم الأول. 
واأكد اللواء الدكتور �شالح عبد اهلل مراد مدير الإدارة العامة للموارد الب�شرية، 
اأن �شرطة دبي وبتوجيهات من معايل الفريق عبداهلل خليفة املري القائد العام 
العام  القائد  م�شاعد  رفيع  حممد  اأح��م��د  ال��ل��واء  �شعادة  ومتابعة  دب��ي،  ل�شرطة 
ل�شوؤون الإدارة، تدعم التوجهات ال�شرتاتيجية للدولة يف متكن ال�شباب، وت�شع 
الإماراتية من كال  الكوادر  ا�شتقطاب  اإىل  اأجندتها، وتهدف  اأولوية  التوطن يف 
وامل�شاركة  دب��ي،  ل�شرطة  الأمنية  العمل  منظومة  من  ج��زءاً  ليكونوا  اجلن�شن، 

�شرطة  اأن  اإىل  م��راد  اهلل  عبد  �شالح  ال��ل��واء  واأ���ش��ار  ال��وط��ن.  خدمة  يف  بفاعلية 
منذ  الوطنية،  اخلدمة  جُمندي  توظيف  معر�ش  يف  امل�شاركة  على  حر�شت  دبي 
�شواغر  توفري  على  املا�شية  ال�شنوات  م��دار  على  وعملت  الأوىل،  دورت��ه  انطالق 
مدير  دعفو�ش  بن  حمد  املقدم  قال  جانبه،  ومن  للمجندين.  منا�شبة  ع�شكرية 
دبي  �شرطة  اإن  الب�شرية،  للموارد  العامة  الإدارة  يف  والتوظيف  الختيار  اإدارة 
العمل  فر�ش  واإي��ج��اد  وتاأهيله  املواطن  الب�شري  الكادر  ا�شتقطاب  على  حتر�ش 
التي تالئمه، واإن توظيف جمندي اخلدمة الوطنية ياأتي وفق اأف�شل املمار�شات 
تتمتع  التي  الكوادر  تلك  لال�شتفادة من  ال�شعي  عن  ف�شاًل  ال�شرطية،  واملعايري 
بروح عالية من امل�شوؤولية والن�شباط واملهارات والقيم التي ُغر�شت يف نفو�شهم 
اأثناء تاأديتهم للخدمة الوطنية. واأ�شار يف الوقت ذاته اإىل اأن املن�شة يف اليوم الأول 
�شهدت اإقباًل كبرياً من جمندي اخلدمة الوطنية، والتي قدمت �شرحاً للوظائف 

املتوفرة وبرنامج التوظيف الذكي.  

اأبوظبي الإمارة  العام  النائب  اأمام  القانونية  اليمني  يوؤدون  ق�سائي  �سبط  ماأمور  من�سة �سرطة دبي ت�سهد اإقبااًل كبريًا يف معر�س توظيف جمّندي اخلدمة الوطنية 98 

خالل اجتماع اللجنتني املانحة والفرز ب� »خليفة الرتبوية« 

اإعالن اأ�سماء الفائزين مبجال جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر يف مايو املقبل 
اأمل العفيفي : عملية فرز الطلبات تتم يف اإطار �سامل من املو�سوعية وال�سفافية 

•• ال�صارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش 
الأعلى حاكم ال�شارقة، املر�شوم الأمريي رقم )11( ل�شنة 2023م ب�شاأن حل 

جمل�ش ال�شارقة للتعليم. 
م بالقانون رقم )1(  ون�ش املر�شوم على اأن ُيحل جمل�ش ال�شارقة للتعليم املنظَّ

ل�شنة 2023م، اعتباراً من الأول من اأبريل 2023م. 
جائزة  "جلنة  ت�شمى:  دائ��م��ة  جلنة  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  ُتن�شاأ  املر�شوم  وبح�شب 
الطلبة والطالبات"،  اأمور  اأولياء  للتفوق والتميز الرتبوي وجمال�ش  ال�شارقة 
القانونية  الت�شرفات  لإج��راء  الكاملة  والأهلية  العتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع 

الالزمة، وتتبع احلكومة املركزية لالإمارة. 
وتخت�ش اللجنة بالإ�شراف الفني والإداري واملايل على جائزة ال�شارقة للتفوق 
ومناطق  مدن  يف  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  وجمال�ش  الرتبوي  والتميز 
عنه  ينوب  من  اأو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من  ق��رار  وي�شدر  ال�شارقة.  

بت�شكيل اللجنة وحتديد مهامها ونظام عملها. 
ووفقاً للمر�شوم ُتلحق باللجنة اإدارة جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي، 
ومكتب جمال�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات، ومكتب الأمن العام يف جمل�ش 
ال�شارقة للتعليم مبخ�ش�شاتهم املعتمدة يف ميزانية املجل�ش، وتوؤول اإىل اللجنة 
وُينقل  امل��ذك��ورة،  الإدارات  والتزامات  املالية  واملخ�ش�شات  واأ�شول  حقوق  كافة 

موظفوها اإىل اللجنة بدرجاتهم وخم�ش�شاتهم املالية. 

•• ال�صارقة -وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش 
الأعلى حاكم ال�شارقة، املر�شوم الأمريي رقم )10( ل�شنة 2023م ب�شاأن تبعية 

اإدارة الطفولة املبكرة واحل�شانات احلكومية يف اإمارة ال�شارقة.
ون�ش املر�شوم على اأن ُتلحق اإدارة الطفولة املبكرة واحل�شانات احلكومية التابعة 

ملجل�ش ال�شارقة للتعليم باأكادميية ال�شارقة للتعليم وذلك اعتباراً من تاريخه.

واأ�شول  حقوق  كافة  للتعليم  ال�شارقة  اأك��ادمي��ي��ة  اإىل  ت���وؤول  املر�شوم  وبح�شب 
احلكومية  واحل�شانات  املبكرة  الطفولة  اإدارة  والتزامات  املالية  واملخ�ش�شات 
من جمل�ش ال�شارقة للتعليم. وُينقل موظفو اإدارة الطفولة املبكرة واحل�شانات 
احلكومية من جمل�ش ال�شارقة للتعليم اإىل اأكادميية ال�شارقة للتعليم بدرجاتهم 
وخم�ش�شاتهم املالية. ويكون لأكادميية ال�شارقة للتعليم اقرتاح التعديالت على 
اإدارة الطفولة املبكرة واحل�شانات احلكومية مبا يتوافق مع هيكلها التنظيمي 

واحتياجاتها الفنية والإدارية.

•• ال�صارقة-وام:

اأ����ش���در ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور �شلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 

ل�شنة   )13( رق����م  الأم������ريي  امل���ر����ش���وم  ال�����ش��ارق��ة، 
2023م ب�شاأن نقل وتعين اأمن عام للجنة جائزة 
ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي وجمال�ش اأولياء 
اأمور الطلبة والطالبات. ون�ش املر�شوم على اأن ُينقل 

حممد اأحمد املال من جمل�ش ال�شارقة للتعليم اإىل 
الرتبوي  والتميز  للتفوق  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  جلنة 
وُيعّن  والطالبات،  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  وجمال�ش 

اأميناً عاماً للجنة بنف�ش درجته الوظيفية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن نقل 
وتعيني رئي�س للجنة جائزة ال�سارقة للتفوق والتميز 

الرتبوي وجمال�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات
•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة، املر�شوم الأمريي رقم )12( ل�شنة 2023م 
ب�شاأن نقل وتعين رئي�ش للجنة جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي 

وجمال�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات.
جمل�ش  م��ن  الكعبي  م�شبح  �شعيد  الدكتور  ُينقل  اأن  على  املر�شوم  ون�ش 
الرتبوي  والتميز  للتفوق  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  جلنة  اإىل  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة 
ويكون  للجنة  رئي�شاً  وُي��ع��ّن  والطالبات،  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  وجمال�ش 

ع�شواً يف املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�شارقة.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن حل جمل�س ال�سارقة للتعليم 

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييا ب�ساأن اإحلاق اإدارة الطفولة املبكرة 
واحل�سانات احلكومية التابعة ملجل�س ال�سارقة للتعليم باأكادميية ال�سارقة للتعليم

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن نقل وتعيني اأمني عام للجنة جائزة 
ال�سارقة للتفوق والتميز الرتبوي وجمال�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات

في�سل حممد ال�سحي يفتتح معر�س توظيف 
جمندي اخلدمة الوطنية بدورته ال�ساد�سة

•• اأبوظبي-وام:

يف  امل�شرتك  الإم���داد  قيادة  قائد  ال�شحي،  حممد  في�شل  الركن  ال��ل��واء  افتتح 
جمندي  توظيف  معر�ش  من  ال�شاد�شة  ال��دورة  فعاليات  ام�ش  ال��دف��اع،  وزارة 
الوطنية  بهيئة اخلدمة  الدفاع، ممثلة  وزارة  الذي تنظمه  الوطنية،  اخلدمة 
والحتياطية، بالتعاون مع �شركة اإندك�ش لتنظيم املوؤمترات واملعار�ش - ع�شو 
يف اإندك�ش القاب�شة. وقام �شعادة اللواء الركن في�شل حممد ال�شحي بجولة يف 
اأرجاء املعر�ش، رافقه خاللها �شعادة الدكتور عبدال�شالم املدين، �شفري برملان 
اإندك�ش  ورئي�ش  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  يف  املتو�شط  الأبي�ش  البحر 
امل�شاركة  الأجنحة  تفقد  حيث  امل�شلحة،  القوات  �شباط  من  وع��دد  القاب�شة، 
واطلع على اأبرز الفر�ش الوظيفية املتاحة للزوار اإ�شافة اإىل الت�شهيالت التي 

يقدمها املعر�ش بدعم من وزارة الدفاع خلريجي اخلدمة الوطنية.
اأهمية تنظيم مثل هذه  واأكد �شعادة اللواء الركن في�شل حممد ال�شحي على 
باأبنائها من جمندي  الإم��ارات  دول��ة  واهتمام  م�شوؤولية  تعك�ش  التي  املعار�ش 
وال�شركات  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع  الت�شال  قنوات  وتتيح  الوطنية،  اخلدمة 
املعر�ش  زوار  ع��دد  اأن  اإىل  ولفت  للعمل.  موؤهلن  مر�شحن  عن  تبحث  التي 
امل�شجلن من جمندي اخلدمة الوطنية للعام احلايل تخطى الأعداد امل�شجلة 
الوظيفة  توفري  الفعالة يف  وم�شاهمته  يثبت جناحه  ما  املا�شية،  ال�شنوات  يف 
املالئمة لزواره من جمندي اخلدمة الوطنية والحتياطية واجلهات امل�شاركة 
م��ن ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخل���ا����ش. وي�����ش��م امل��ع��ر���ش اأك���ر م��ن 50 �شركة 
املوؤ�ش�شات  هذه  وت�شعى  خمتلفاً،  قطاعاً  وموؤ�ش�شة حكومية وخا�شة متثل 15 
وال�شركات اإىل تقدمي الدعم والت�شجيع لأكر من 12،000 مواطن اإماراتي 
من بينهم خرباء مهنيون وخريجون جدد .. ويتيح املعر�ش لل�شركات املجال 
الوطنية  اخلدمة  وخريجي  جمندي  ملفات  ت�شم  قوية  بيانات  قاعدة  لبناء 
لفر�ش التوظيف امل�شتقبلية. ويعترب املعر�ش حلقة و�شل بن جمندي اخلدمة 
واخلا�ش،  احلكومي  القطاعن  من  امل�شاركة  واجلهات  والحتياطية  الوطنية 
ويوفر الفر�شة لأبناء الوطن لك�شب مهارات جديدة والنخراط يف �شوق العمل، 
لهم  والتعليم  العمل  ب�شبابها، وتوفري فر�ش  الإم��ارات  دولة  قيادة  من  اإمياناً 
وتطوير قدراتهم، باعتبارهم حمور روؤية القيادة الر�شيدة يف الدولة، الرامية 

اإىل خدمة الوطن يف كافة املجالت القت�شادية والتجارية والتعليمية.
ك��م��ا ي�����ش��م��ل م��ع��ر���ش ت��وظ��ي��ف جم��ن��دي اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ه����ذا ال���ع���ام 24 
الوطنية  اخلدمة  جمندي  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  تو�شيع  اإىل  تهدف  عمل،  ور�شة 
وخريجيها، وتدريبهم، و�شقل مهاراتهم، اإ�شافة اإىل تقدمي الن�شائح الالزمة 
لجتياز مقابالت العمل، كما يقدم املعر�ش للجهات امل�شاركة فر�شة لتعريف 
جمندي وخرجي اخلدمة الوطنية بامتيازات العمل يف هذه املوؤ�ش�شات وكيفية 
اختيار امل�شار الوظيفي املنا�شب. يذكر اأن الدورة ال�شاد�شة من معر�ش توظيف 
جمندي اخلدمة الوطنية حتظى بدعم العديد من ال�شركاء وجهات الرعاية 
للمعر�ش،  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  ب�شفة  مبادلة لال�شتثمار  �شركة  تت�شدرها 
والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ب�شفة الراعي البالتيني 
اإ�شافة اإىل الرعاة الف�شين كل من جمموعة بن حمودة و�شركة بيانات التابعة 
اإىل   ،42 جي  ال�شحابية  واحلو�شبة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا  ل�شركة 
جانب ال�شريك الإعالمي الر�شمي " اأبوظبي لالإعالم "، وال�شريك الإعالمي 
الداعم " وكالة اأنباء الإمارات "، وكل من جملة اإنرتنا�شيونال بزن�ش، وموقع 

. اإعالمين  ك�شركاء  اأرابيا" التعليمي  "اإيد 

 

من بعد �شالة الع�شر اإىل قبل اأذان املغرب ويف ليلة الن�شف من �شعبان، 
الإماراتي  بالزي  ال�شغار،  والفتيات  ال�شبيان  من  جمموعة  يجتمع 
ال�شعبي الرتاثي، البنات يلب�شن املخور وبع�ش الإك�ش�شوارات واحللي 
وال�شبيان يلب�شون الكندورة واحلمدانية وبع�شهم ي�شع اخلزام على 
كانت  والتي  القطن(  من  )كي�ش  اخلريطة  اأيديهم  ويف  احلمدانية، 

ُت�شنع �شابقاً يدوياً من خالل خياطة اجلدة.
يطرقون الأطفال اأبواب بيوت الفريج يف ليلة الن�شف من �شعبان، يف 
منظر مبهج ُي�ِشر النفو�ش، ويرددون بع�ش الأهازيج ال�شعبية )عطونا 
اهلل يعطيكم، بيت مكة يوديكم، عطونا حق الليلة( وتبداأ كبرية املنزل 
بيدها  واملك�شرات  احللويات  بع�ش  بغرف  اجل��دة  اأو  الأم  كانت  �شواء 
املخور  مرتدية  املزرك�ش،  احلناء  وعليها  الزمن  تقا�شيم  عن  املعربة 
وعليها ال�شيلة، مرتدية الربقع، والكحل يف عينيها يظهر من فراغات 

الربقع، وجميع الأبناء والأحفاد جمتمعن يف منزلها.
كانت حلويات الليلة �شابقاً عبارة عن ت�شكيلة من املك�شرات واحللويات 
�شغرية احلجم، كنا اأطفاًل ول ن�شتطيع ك�شر مك�شرات اجلوز باأيدينا 
كان  واإن  للطبخ(،  احلجم  كبرية  )ملعقة  باملال�ش  اإم��ا  نك�شرها  فكنا 

املال�ش م�شغول يف الطبخ، كنا ن�شتخدم حذاء كعب لدق اجلوز.
كان يوم حق الليلة بالن�شبة جليل الطيبن يوم عيد، كنا نح�شب الأيام 
والليايل ون�شتعد قبلها باأيام من جتهيز الكندورة والغرتة واخلريطة. 
ونتفق مع اأ�شدقاء الفريج باأي من البيوت التي �شنذهب لها بناء على 
كمية احللويات فالبيت الذي ُيعطي حلويات اأكر له اأولوية الزيارة، 

فاأ�شبحت لدينا خربة من الأعوام املا�شية. 
يف ال�شابق كنا نت�شابق مبن �شيمالأ كي�ش حق الليلة اأ�شرع ومن �شيكون 
لديه اأكر من كي�ش للحلويات واملك�شرات، وبعد انتهاء الليلة ي�شع كل 
منا كي�شه يف خمبئه ال�شري من املنزل لياأكل كل يوم قطعة حالوة اأو 
اآكل كل يوم  جمموعة مك�شرات، واأتذكر مرة عندما كنت طفاًل كنت 
ب�شبب  ال�شالحية  منتهية  باأنها  اكت�شفت  ف��رتة  وبعد  ح��الوة  قطعة 
اأذى  طول فرتة التخزين يف خمبئي ال�شري، وهلل احلمد مل ي�شبني 

من احللويات املنتهية ال�شالحية والتي اأ�شبحت يف خرب بطني.
دول  يف  خمتلفة  م�شميات  لها  و�شعبية  ت��راث��ي��ة  منا�شبة  الليلة  ح��ق 
اخلليج ، يف دولة الإمارات ُت�شمى حق الليلة، ما زالت بع�ش الفرجان 
اإىل الآن حُتافظ على هذه املنا�شبة ال�شعبية، اختلفت بع�ش ال�شيء عن 
الزمن القدمي مثل تقدمي احللويات، اأ�شبح هنالك البطاط�ش املقلية 
)ال�شب�ش( وبع�ش احللويات املعا�شرة، ولكن طقو�ش جمع احللويات ما 

زالت موجودة واإن اختلف املحتوى بع�ش ال�شي.
ال�شعبية  املنا�شبة  ه��ذه  علينا  وتنعاد  بخري،  واأطفالنا  واأنتم  ع��ام  كل   

الرتاثية اجلميلة كل �شنة. 
�سعيد الزعابي

حق الليلة

خالد بن حممد بن زايد يفتتح مركز فاطمة بنت مبارك يف كليفالند كلينك اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

تنورة جالل الدين الرومي بجناح م�سر بالقرية العاملية بدبي

مكتبات دبي العامة ت�ست�سيف �سل�سلة جل�سات قرائية ونقدية 

دبي للثقافة تواكب �سهر القراءة الوطني باأجندة مبتكرة
اإميان احلمادي: �سهر القراءة مو�سم لالحتفاء بالكتاب وتعزيز املعرفة يف املجتمع

اجلامعة القا�سمية تنظم ملتقى االأداء اال�سرتاتيجي االأول  للعام االأكادميي 2023-2022

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

من املعروف اأن رق�شة التنورة قدمت 
يف ت��رك��ي��ا م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ع�شر، 
اأن  اإىل  ال����درا�����ش����ات  ب��ع�����ش  وت�������ش���ري 
ال�شويف  الرتكي  وال�شاعر  الفيل�شوف 
ج���الل ال��دي��ن ال���روم���ي ه��و اأول من 
املولوية  اأو  ال��دراوي�����ش  رق�����ش��ة  ق���دم 
ا�شتقت  دائ��ري��ة  روح��ي��ة  رق�شة  وه��ي 
ا�شتهرت  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ورة  رق�شة  منها 
بها م�شر واأدرجت كتقليد احتفايل.. 
ال��رق�����ش��ة مرفوقة  ت��ك��ون  م���ا  غ��ال��ب��ا 
بالدعاء اأوالذكر اأو املديح اأو املواويل 
ال�شعبية واأداوؤها يكون بالدوران لكن 
لي�ش ملجرد ال��دوران بل لأن الراق�ش 
ي��رغ��ب يف ب��ل��وغ م��رح��ل��ة ���ش��ام��ي��ة من 
ت����زال رق�شة  ال���روح���ي.. ل  ال�����ش��ف��اء 
يف  ال��دراوي�����ش  لرق�شة  وفية  التنورة 
لها  اأ���ش��ي��ف��ت  لكنها  ج��وان��ب��ه��ا  ب��ع�����ش 
الدفوف والفانو�ش والألوان املزرك�شة 
مع الإيقاعات ال�شريعة لت�شبح بذلك 
م�����ش��ر يجذب  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ا يف  ف��ن��ا 

ال�شائحن ومنظمي احلفالت.
حكايتها  ت���ب���داأ  رق�����ش��ة  ال��ت��ن��ورة  اإن   
�شيخ  اأو  اأم��ري  ك��ان كل  بالتكايا، حيث 
"وهي  تكية  ين�شئ  �شوفية  ط��ري��ق��ة 
ال�شبيل  لأب��ن��اء  م�شيفة  يعترب  مكان 
والدراوي�ش"  وال���غ���رب���اء  وال���ف���ق���راء 
الذكر..  حلقات  تقام  كانت  وداخ��ل��ه��ا 
ومت��ي��زت م��ن ب��ن ت��ل��ك ال��ت��ك��اي��ا تكية 
ال�شاعر ال�شويف جالل الدين الرومي 
ل  بعمل حلقة  الذكر  يبداأ  كان  حيث 
اأرب��ع��ن دوري�����ش��اً مبالب�شهم  تقل ع��ن 
الأخ�شر  ب��ن  م��ا  الأل������وان  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والأح����م����ر والأ������ش�����ود والأب���ي�������ش ول 
الألوان،  هذه  اختالف  اأ�شباب  تعرف 
ب��داي��ة ك��ان ال��دراوي�����ش ي���رددون لفظ 
اجل��الل��ة وم���ع ك��ل ت���ردي���دة يقومون 
باإحناء روؤو�شهم واأج�شادهم ويخطون 
كلها  احللقة  فتلف  اليمن  اجت��اه  يف 
ب�����ش��رع��ة، وب��ع��د ف���رتة ق�����ش��رية يبداأ 
اأحد الدراوي�ش بالدوران حول نف�شه 

ي��ع��م��ل برجليه  و���ش��ط احل��ل��ق��ة وه����و 
م��ع��ا وي������داه مم����دودت����ان وي�������ش���رع يف 
�شكل  ع��ل��ى  ت��ن��ورت��ه  فتنت�شر  ح��رك��ت��ه 
اأو �شم�شية ويظل يدور حوايل  مظلة 
�شيخه  اأم��ام  ينحني  ثم  دق��ائ��ق،  ع�شر 
اجل��ال�����ش داخ�����ل احل��ل��ق��ة ث���م ين�شم 
اإىل ال��دراوي�����ش ال��ذي��ن ي��ذك��رون ا�شم 
لع�شر  تتزايد درجة بدرجة  بقوة  اهلل 
للراحة،  يجل�شون  ث��م  اأخ����ر،  دق��ائ��ق 
وبعد ربع �شاعة ينه�شون للذكر ثانية 
يرق�شان  �شخ�شان  املرة  وين�شم هذه 
بالدفوف.. وجدير بالذكر اأن طائفة 
اخلا�شة  تقاليدها  لها  كانت  املولوية 
يف طريقة لب�شها ويف طريقة توظيف 
لآلت  امل�شاحبة  التعبريية  حركاتها 
مو�شيقية بعينها وهذه التقاليد ثابتة 

ومل تتغري ومل ميحها الزمن 
 ول��ق��د ا���ش��ت��ط��اع ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري يف 
يوؤ�ش�ش  اأن  الفاطمية  ال��دول��ة  اأوائ���ل 
ب���ن���اء فنيا  ال���رتك���ي���ة  ال���ف���ك���رة  ع���ل���ى 
م�شريا  متكاماًل باآلت �شعبية اأ�شيلة 
خال�شة  م�شرية  ت��راث��ي��ة  وغ��ن��ائ��ي��ات 
كالربابة واملزمار وال�شاجات والطبلة، 
املميزة  امل��الب�����ش  ت�شميم  ع��ن  ف�شال 
التنانري  األ�����وان  ث����راء  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
اأت����اح ق����درا ك��ب��ريا م��ن التفاعل  مم��ا 

م��ع امل�����ش��اه��دي��ن.. ك��ان ال��ف��ن الرتكي 
ت��ن��ورة فقط يلف  الأ�شلي ع��ب��ارة ع��ن 
غطاء  لرت��دائ��ه  اإ�شافة  بها  الراق�ش 
من  يغطيه  وجلبابا  كطربو�ش  راأ���ش 
اأعلى �شديري يليه جيب من الو�شط 
ال���ق���دم، وب��ق��ي ه���ذا الزي  اأ���ش��ف��ل  اإىل 
باللون الأبي�ش اإىل اأن دخلت الرق�شة 
اإىل م�شر يف الع�شر الفاطمي لت�شبح 
ال�شتعرا�شية  ال��ف��ن��ون  اأ���ش��ه��ر  م���ن 
املتكاملة بعد اأن اأ�شافوا لها الدفوف 
و�شيلة  الرق�شة  وتعترب  والفانو�ش.. 
ل��ل��ت�����ش��وف وهيام  ت��ع��ب��ري وجت�����ش��ي��داً 
الروح باخلالق عز وجل و�شموها كلما 
طالت فرتة دوران موؤديها، ومن م�شر 
انت�شرت اإىل تون�ش واملغرب واجلزائر 
امل�شرين  ي����د  ع���ل���ى  ت����ط����ورت  ح���ي���ث 
ب�����دون جلباب  ت���ن���ورة ح����رة  ل��ت�����ش��ب��ح 
الإ�شالمية  الأ���ش��ك��ال  عليها  ر���ش��م��ت 
ال�شري  ث��م  احلبل  و�شع  ث��م  الفرعية 

لرفع الدائرة ال�شفلية من التنورة.
الدوران  على  تقوم  التنورة  فكرة  اإن 
يحتفي  ال��راق�����ش  ك���اأن  النف�ش  ح��ول 
ب��ال��ك��ون وب����دورة احل��ي��اة وه���ذا يلفت 
الفكرة  واأه��م��ي��ة  قيمة  اإىل  الن��ت��ب��اه 
ومو�شعها  الرق�شة  عليها  تقوم  التي 
العتيادية  احل��ي��اة  م��ن  ينقل  ال���ذي 

الكون  اأبعاد  يف  والتاأمل  التفكري  اإىل 
من  الرق�شة  تخلو  ف��ال  الالنهائية، 
ب�شاطة فكرتها ومو�شعها  متعة رغم 
اأ�شل  اإن  ال��ك��ون،  بحركة  وعالقتهما 
ف��ك��رة ال�����دوران ت��ن��ب��ع مم��ا ي��ح��دث يف 
ا�شتلهم  وع��ن��دم��ا  والأر�������ش..  ال��ك��ون 
اأج��رى عليها  امل�شري رق�شته  الفنان 
اإر�شاء  والإ�شافات  التعديالت  بع�ش 
للجميع، اأما زي التنورة امل�شري فاأخذ 
اجلزء الأبي�ش وقام بتلوينه بالألوان 
ال�شوفية  ال��ط��رق  بها  ا�شتهرت  التي 
لوناً  طريقة  لكل  اأن  حيث  امل�شرية 
اإىل  تنتمي  ل  ال��ت��ن��ورة  ولكن  حم���دداً 
لإر�شاء  حماولة  ويف  بعينها،  طريقة 
عقائديا  حتى  ال�شوفية  ال��ط��رق  ك��ل 
هذه  ك��ل  امل�����ش��ري  ال��ف��ن��ان  ا�شتح�شر 
تلك  علي  وو�شعها  وجمعها  الأل���وان 
التنورة  راق�ش  ف��اإن  وبذلك  التنورة، 
ي����وؤدي يحمل يف ط��ي��ات ذلك  ع��ن��دم��ا 
الطرق  رم�����وز  ك���ل  احل���رك���ي  الأداء 
على  اآخ��ر  تطور  امل�شرية..  ال�شوفية 
تنورته  البداية  يف  ك��ان  الراق�ش  زي 
واح�������دة ف��ج��ع��ل��ه��ا اث���ن���ت���ن، واخ�����رتع 
عندما  وج��ع��ل��ه��ا  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ت���ن���ورة 
الراق�ش  جتعل  الأوىل  ع��ن  تنف�شل 
يبدو خاللها وكاأنه كالفانو�ش اأو كاأنه 

فلكاأن اجل�شد يحرتق  �شمعة حترتق 
اليونيفورم  ويتكون  ال���روح..  فت�شمو 
وا�شع  جلباب  من  بالراق�ش  اخلا�ش 
وبنطلون وطاقية ول�شة وثباته تعلق 

على ال�شدر.
والآن تلقى رق�شة التنورة ذات اأ�شول 
فيها  وط���ورت  ع��دل��ت  وال��ت��ي  �شوفية 
م�شر الكثري رواجا وا�شعا بن ال�شياح 
م�شر  القا�شدين  والأج��ان��ب  ال��ع��رب 
على حد �شواء، كما ي�شعى الكثري من 
ال�شباب يف م�شر لتعلم هذه الرق�شة 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت ال���ي���وم ط��ق�����ش��ا مهما 
م���ن ط��ق��و���ش الح���ت���ف���الت ت�����وؤدى يف 
منا�شبات كثرية.. والتنورة يف الأ�شل 
جماعي  ب�شكل  ت��وؤدى  ايقاعية  رق�شة 
ب��ح��رك��ات دائ���ري���ة ت��ن��ب��ع م���ن احل�ش 
الإ�شالمي ال�شويف ذي اأ�شا�ش فل�شفي، 
وي��رى م��وؤدوه��ا اأن احل��رك��ة يف الكون 
نف�ش  ع��ن��د  وتنتهي  نقطة  م��ن  ت��ب��داأ 
املفهوم  ه��ذا  يعك�شون  ول���ذا  النقطة 
دائرية  حركاتهم  فتاأتي  رق�شتهم  يف 
وكاأنهم ير�شمون بها هالت ير�شخون 
ب��ه��ا اع��ت��ق��اده��م ف���ي���دورون وي����دورون 

كاأنهم الكواكب �شابحة يف الف�شاء. 
ع�شو  ال�شعيد  اأح��م��د  الفنان  وي��ق��ول 

للفنون  امل�������ش���ري���ة  الأه���������رام  ف���رق���ة 
التنورة  رق�شة  يقدم  والذي  ال�شعبية 
ع��ل��ى م�����ش��رح اجل��ن��اح امل�����ش��ري وعلى 
العاملية  ل��ل��ق��ري��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل�����ش��رح 
وال���وح���ي���د ال�����ذي ي���ق���دم ال���ت���ن���ورة يف 
القرية العاملية، يقول اإنه عندما تبداأ 
نف�شه  ح��ول  الراق�ش  ي��دور  الرق�شة 
من ال�شمال اإىل اليمن ويكون الذراع 
والأي�شر  ال�شماء  اإىل  متجها  الأمي��ن 
اإىل الأر���ش وكلما زادت �شرعة �شوت 
الراق�ش  دوران  �شرعة  زادت  الإي��ق��اع 
فيخلع  الأر���ش  عن  بارتفاعه  في�شعر 
"ال�شديري" وغالبا  العلوية  �شرتته 
ما يكون اأحمر اأو اأخ�شر من ال�شتان، 
التنورات ويلعب  يبداأ يف فك  بعد  ثم 
بكل واحدة منها بكافة الأ�شكال حول 
خ�شره وبكلتا يديه واإىل اليمن واإىل 
ال��ي�����ش��ار واأع��ل��ى واأ���ش��ف��ل وه��ك��ذا حتى 
التنورة  م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع��ا، وم���ع  ي��ت��ج��رد 
�شكل  على  بتطبيقها  ي��ق��وم  الأخ����رية 
مولود اإ�شارة اإىل ميالد العامل وبداية 
اخلليقة بانف�شال الأر�ش عن ال�شماء، 
ثم يتناول خم�شة دفوف ملونة يلعب 
ت�شكيالت  وي�����ش��ك��ل��ه��ا  ي��دي��ه  ب���ن  ب��ه��ا 
خمتلفة وهو م�شتمر يف الدوران دون 

توقف ولكن ب�شرعات خمتلفة، وغالبا 
ل ي�شعر الراق�ش مبا يدور حوله بل 
الآيل  بال�شكل  اأ�شبه  الرق�شة  ت�شبح 
لأن���ه وق��ت��ه��ا يبتعد مت��ام��ا ع��م��ا يدور 
اأن لفظ اجلاللة يف  من حوله، حتى 
نهاية الرق�شة يتحول اإىل اآه ممدودة 
والذوبان يف حب  النت�شاء  من فرط 
الأر����ش  ال��راق�����ش ه��و رم���ز  اإن  اهلل.. 
نف�شها  ت��دور حول  الكون وهي  مركز 
بينما تدور الكواكب الأخرى حولها، 
الراق�شن  يف  ال����ك����واك����ب  وت���ت���م���ث���ل 
الراق�ش  ب��ج��ان��ب  ي��رق�����ش��ان  ال��ل��ذي��ن 
والقمر وخلفه  ال�شم�ش  الأك��رب وهما 
ال���دراوي�������ش ي��ن��ق��رون ال���دف���وف بعدد 
وت�شبح  ال�شم�شية  املجموعة  كواكب 
اليمن  اإىل  ال���ي�������ش���ار  م����ن  احل����رك����ة 
اأم���ا عن  حركتي ال�����ش��روق وال���غ���روب، 
والآخر  �شماوي  فاأحدهما  ال��ذراع��ن 
اأر�����ش����ي وه���ن���ا ي���ك���ون ال���راق�������ش هو 
الإن�شان نقطة التقاء الأر�ش بال�شماء 
انف�شالها..  وق���ب���ل  اخل��ل��ي��ق��ة  ق���ب���ل 
م��ن طبقتن  ت�شنع  دائ��م��ا  وال��ت��ن��ورة 
والطبقتان  اللف  اأثناء  بف�شلها  يقوم 
ه��م��ا الأر�����ش وال�����ش��م��اء، وال��ت��ن��ورة يف 
ب���داي���ة ال��رق�����ش��ة ت��ع��ن��ي ال���ع���امل قبل 

ان��ف�����ش��ال الأر�����ش ع��ن ال�����ش��م��اء وقبل 
الراق�ش  وب��و���ش��ول  اخلليقة،  ب��داي��ة 
وكلما  يرتقي  ال��ت��ن��ورات  خلع  ملرحلة 
تخل�ش من تنورة تخل�ش من تعلقه 
ال�شق  م��ن  متاما  ليتخل�ش  ب��الأر���ش 
ال�شماوي  ال�شق  اإىل  ويرقى  الأر�شي 
وال��ن��ق��اء ال��ت��ام و���ش��ف��اء ال�����روح، ولذا 
اأن  امل�شتحيل  م��ن  ب��ل  ال�شعب  ف��م��ن 
ميار�ش  اأن  ع����ادي  اإن�����ش��ان  ي�شتطيع 
رق�����ش��ة ال���ت���ن���ورة، ح��ي��ث ت��ع��ت��م��د على 
يتيح  مما  الأداء  يف  التلقائية  عن�شر 
اأك�����رب ل����الإب����داع م���ن جانب  ف��ر���ش��ة 
متجددة  دائ��م��ا  ويجعلها  الراق�شن 
للرق�شة  امل�شاحبة  املو�شيقى  اأن  كما 
م���ن امل������وروث ال�����ش��ع��ب��ي امل�����ش��ري اأما 
�شعبية  مو�شوعات  عن  فيعرب  الغناء 
وال�شداقة  املحبة  ح��ول  ت��دور  مهمة 
وال�شالم، وكل جزء من اأجزاء العر�ش 
تتجلى  مو�شيقية  مبقطوعة  ي�شبق 
ال�شعبية  الآل�����ة  روع����ة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
اأحمد  اأن  بالذكر  اجلدير  امل�شرية.. 
تنانرية  وتنفيذ  بعمل  يقوم  ال�شعيد 
له  وينفذها  �شخ�شيا،  اإ���ش��راف��ه  حت��ت 
ك���رمي ه���الل واب��ن��ه ه���الل يف حلوان 

بالقاهرة. 

•• دبي-الفجر: 

بالتزامن مع �شهر القراءة الوطني 
الثقافة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت   ،2023
للثقافة"  "دبي  دب���ي  يف  وال��ف��ن��ون 
الأن�شطة  �شل�شلة من  تنظيمها  عن 
يف  القرائية  واجلل�شات  التثقيفية 
ف����روع م��ك��ت��ب��ات دب���ي العامة  ك��اف��ة 
ال�شل�شلة  تندرج  حيث  لها،  التابعة 
ال��ه��ي��ئ��ة بدعم  ال���ت���زام���ات  اإط�����ار  يف 
للقراءة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة   ،2026  –  2016
املجتمع،  يف  الثقافية  القيم  تعزيز 
ودع��������م ك����اف����ة جم��������الت ال���ف���ن���ون 
امل�شاهمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والآداب، 

القراءة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  يف 
وتاأثرياتها على املجتمع.  

العامة،  دب����ي  م��ك��ت��ب��ات  و���ش��ت�����ش��ه��د 
طوال �شهر مار�ش اجلاري، تقدمي 
وحما�شرات  عمل  ور���ش  جمموعة 
نخبة  مب�شاركة  ق��رائ��ي��ة  وجل�شات 
وال�شعراء،  والأدب�������اء  ال��ك��ت��اب  م���ن 
لفتح اآفاق وا�شعة اأمام اأبناء املجتمع 
املحلي وت�شجيعهم  على النخراط 
يف امل���ج���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة والأدب����ي����ة، 
للثقافة"  "دبي  للتزامات  حتقيقاً 
مثقفة  اأج���ي���ال  ب��ن��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
املعرفة،  ل�����واء  ح��م��ل  ع��ل��ى  ق������ادرة 
يف  التنمية  م�����ش��رية  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 

الدولة. 

م�ساهمة خريية
اإمي�����ان  اأ������ش�����ارت  ويف ه�����ذا الإط����������ار، 
املكتبات  �شوؤون  ق�شم  احلمادي مدير 
مكلف يف "دبي للثقافة" اإىل اأن �شهر 
�شنوي  مو�شم  مبثابة  اأ�شبح  القراءة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ت��اب  ل��الح��ت��ف��اء 
فعاليات  م���ن  ي���وف���ره  مب���ا  ال����دول����ة، 
الهتمام  على  املحلي  املجتمع  حتفز 
طريقاً  بو�شفها  وال��ق��راءة  باملعرفة 
وروؤاه����ا  ال��دول��ة  ط��م��وح��ات  لتحقيق 
هذا  "ميثل  وق����ال����ت:  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
بن  العالقة  لتعزيز  فر�شة  املو�شم 
وحتويلها  وال���ق���راءة  املجتمع  اأف����راد 
اأن  اإىل  م�شريًة  حياة"،  اأ�شلوب  اإىل 
�شل�شلة  ���ش��م��م��ت  للثقافة"  "دبي 

بهدف  مبتكرة  بطريقة  الفعاليات 
تلبية احتياجات الأفراد، وتعزيز قيم 

املعرفة والإبداع يف املجتمع املحلي. 
م���دار  "على  احل����م����ادي:  واأ����ش���اف���ت 
مكتبات  زوار  �شيكون  م��ار���ش،  �شهر 
باقة من  العامة على موعد مع  دبي 
املتميزة  ال��ع��م��ل  وور������ش  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ق���راءة جزءاً  ج��ع��ل  اإىل  وال��رام��ي��ة 
اأ�شا�شياً من احلياة اليومية، وت�شاهم 
والنقد  التحليل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
البناء، وا�شتيعاب متغريات الع�شر". 
الفعاليات  �شل�شلة  انطالقة  و�شتكون 
للفنون  "ال�شفا  م���ك���ت���ب���ة  م������ن 
والت�شميم" التي حتت�شن يف 2 مار�ش 
اجلاري، ور�شة "القراءة الإبداعية يف 

الهيئة  تنظمها  اأول" التي  خ��راري��ف 
بن  "حمدان  م���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حممد لإحياء الرتاث" بهدف تعريف 
الرتاثية،  ب��امل��ف��ردات  امل��دار���ش  طلبة 
وت�شت�شيف املكتبة خالل الفرتة من 
8 حتى 15 مار�ش، "معر�ش الكتاب 
اإ�شراف  حتت  يقام  ال��ذي  املخف�ش" 
وم�شاركة  وال�شباب"،  الثقافة  "وزارة 
وال�شارقة،  واأب��وظ��ب��ي  دب���ي  م��ك��ت��ب��ات 
ل�شالح  ري���ع���ه  ت��خ�����ش��ي�����ش  و���ش��ي��ت��م 
الدولة،  يف  اخلريية  اجلهات  اإح��دى 
كم�شاهمة جمتمعية من مكتبات دبي 

العامة. 
زوار  �شيكون  وخالل مار�ش اجل��اري، 
والت�شميم"  للفنون  "ال�شفا  مكتبة 

ع��ل��ى م��وع��د م���ع جم��م��وع��ة جل�شات 
نقدية  ق��راءة  اإىل  بالإ�شافة  قرائية، 
للكاتبة  التوابل"  "دائرة  رواي����ة  يف 
ل�شل�شلة  ا���ش��ت��ك��م��اًل  ع��ب��ي��د  ���ش��احل��ة 
وي�شارك  املكتبات"،  "حديث  برنامج 
يف تقدميها طلبة ق�شم الآداب واأ�شاتذة 
ت�شت�شيف  ف��ي��م��ا  ال���و����ش���ل،  ج��ام��ع��ة 
املكتبة يف 16 اجلاري اأم�شية �شعرية 
�شيخة  ال�����ش��اع��رات  مب�شاركة  ن�شوية 
و�شاجدة  ���ش��ب��ري،  وداري�����ن  امل���ط���ريي، 

املو�شوي برفقة املو�شيقى.

كتابة الق�سة
�شقيم" العامة  "اأم  تنظم مكتبة  كما 
اإىل  وحم���م���د  ه���ن���د  "رحلة  ور�����ش����ة 

حتفيز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  امل�شتقبل" 
باأهمية  ال���ت���ف���ك���ري  ع���ل���ى  الأط�����ف�����ال 
امل�شتقبل، وت�شت�شيف جل�شة  ت�شميم 
قرائية تقدمها الكاتبة نادية النجار 
وت�شلط فيها ال�شوء على كتاب "بحر 
ت�شهد  بينما  اأخ�شر"،  رم���ل  اأ���ش��ف��ر 
ور�شة  عقد  العامة  "الطوار"  مكتبة 
اإىل  بالإ�شافة  لغتي"،  عن  "حدثني 
بن  اأ�شماء  الكاتبة  فيها  تقدم  جل�شة 

كلبان قراءة لكتاب "تنكة يدوه". 
مكتبات  ت��ن��ظ��م  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
العنز"  و"هور  "الرا�شدية" 
و"املنخول" ور�ش "كتابة الق�شة على 
الفخار" و"ق�شة و�شورة" اإىل جانب 
جل�شة "القراءة واإدارة ال�شعادة" التي 

مكتبة  اأم��ا  العو�شي،  علياء  تقدمها 
اإقامة  ف��ت�����ش��ت�����ش��ه��د  العامة"  "حتا 
و�شرد  العقارب"  م��ع  "النوم  ع��ر���ش 

لق�شة "رحلة اإىل الف�شاء".
العامة،  دب��ي  مكتبات  ف��روع  اأن  يذكر 
ت�����ش��ت��ع��د اأي�������ش���اً ل��الح��ت��ف��ال ب���� "حق 
الليلة"، عرب �شل�شلة من ور�ش العمل 
التي  الرتاثية  والأل��ع��اب  وامل�شابقات 
بهدف  اجل���اري،  م��ار���ش   7 �شتقام يف 
تعريف الأجيال القادمة باأهمية هذه 
ال�شعبي  امل��وروث  يف  ومكانتها  الليلة 

املحلي.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار �شعي اجلامعة القا�شمية على 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  حتقيق 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�شو 
وموؤ�ش�ش اجلامعة القا�شمية، والتقييم 

الدوري خلطتها ال�شرتاتيجية .
الأداء  م��ل��ت��ق��ى  اجل����ام����ع����ة  ن���ظ���م���ت   
الأكادميي  للعام  الأول  ال�شرتاتيجي 
عقد  وال����������ذى   2023-2022
ب�����ش��ف��اري ال�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح اأم�������ش، و 
املحاور  م��ن  جمموعة  امللتقى  ت��ن��اول 
حول اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة 
متثلت يف كيفية املواءمة بن الأهداف 
القا�شمية  للجامعة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�شتوى  على  الت�شغيلية  والأه�����داف 

الكليات والعمادات واملراكز والإدارات.
موؤ�شرات  ل��ت��ح��دي��د  امل��ل��ت��ق��ى  وت��ط��رق 
الت�شغيلية  لالأهداف  الأ�شا�شية  الأداء 
بها،  املرتبطة  التنفيذية  والأن�شطة 

م����دى حتقق  ق��ي��ا���ش  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  الت�شغيلية  الأه������داف 
وح���������دات اجل����ام����ع����ة، والإج�������������راءات 
ال�شرتاتيجية  للخطة  التح�شينية 

للجامعة.
الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  امللتقى  ح�شر 
ع���واد اخل��ل��ف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ونواب 
الكليات  وع����م����داء  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر 

واأع�شاء  والإدارات  امل���راك���ز  وم�����دراء 
ال���ه���ي���ئ���ة الأك������ادمي������ي������ة والإداري�������������ة 

باجلامعة.
الدكتور  الأ����ش���ت���اذ  ����ش���ع���ادة  وا���ش��ت��ه��ل 
اللقاء   ، اجلامعة  مدير  اخللف  ع��واد 
اجلامعة  ب��اإجن��ازات  فيها  اأ���ش��اد  بكلمة 
املجالت  العديد من  التي حققتها يف 
الأداء  م���وؤ����ش���رات  اأه�����م  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا 
القا�شمية  للجامعة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
للعام 2022-2023، التي اأو�شحت 
اأنها حققت الكثري من الأهداف خالل 
العديد من املجالت  العام احل��ايل يف 
العلمي  البحث  اأن�شطة  تعزيز  اأبرزها 
وم�����ش��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع، ودع����م جمتمع 
ا�شتقطاب   اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر  ال��ط��ل��ب��ة 
الطلبة من خمتلف  دول العامل واأكد 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  اأهمية  على 

القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  روؤي���ة  حتقيق  يف 
ور�شالتها .

الكليات  ع���م���داء  ع���ر����ش  ذل����ك  ب��ع��د   
ومدراء املراكز والوحدات نتائج قيا�ش 
الأداء  وموؤ�شرات  الت�شغيلية  الأه��داف 
وعدد من الإج��راءات من اأجل �شمان 
امل�����ش��ت��م��ر جل�����ودة اخلطة  ال��ت��ح�����ش��ن 

ال�شرتاتيجية للجامعة.
ويف نهاية امللتقى اأ�شاد الأ�شتاذ الدكتور 
ع�����واد اخل���ل���ف مب���ا ح��ق��ق��ت��ه اجلامعة 
القا�شمية من اإجنازات ، بف�شل الدعم 
الالحمدود من �شاحب ال�شمو حاكم 
قبل  م��ن  احلثيثة  واملتابعة  ال�شارقة 
الطريفي  �شامل  الأ�شتاذ جمال  �شعادة 

التخطيط  ل�شمان  اجل��ام��ع��ة  رئي�ش 
ال�شرتاتيجي املتكامل  ويحقق الروؤية 
القا�شمية  للجامعة  ال���ش��ت�����ش��راف��ي��ة  
ور�شالتها العاملية ، ف�شال عن منهجها 
ال��و���ش��ط��ي ف��ي��م��ا ت��ط��رح��ه م��ن برامج 
اأكادميية ، وما تتحلى به اجلامعة من 

منظومة اإدارية متطورة.

•• ال�صارقة-الفجر: 

ال�شواحي  ���ش��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  وا���ش��ط  �شاحية  جمل�ش  بحث 
والقرى بال�شارقة خالل اجتماعه الدوري برئا�شة �شعادة عبداهلل 
�شعيد ال�شويدي، وح�شور الأع�شاء خطة الفعاليات املزمع اإقامتها 
املجل�ش جمدداً  اف��ت��ت��اح  اإع����ادة  م��ع  امل��ب��ارك  خ��الل �شهر رم�����ش��ان 
التي  ال�شيانة  اع��م��ال  اكتمال  بعد  الأه���ايل  منا�شبات  ل�شتقبال 

�شارفت على النتهاء.
تهدف  ال��ت��ي  "يل�شتنا"  م��ب��ادرة  لتنظيم  م��وع��داً  املجل�ش  وح���دد 
لاللتقاء باأهايل ال�شاحية والتعريف بدور املجل�ش واخت�شا�شاته، 
واإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة اأم��ام��ه��م مل��ن��اق�����ش��ة امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي تالم�ش 
الأفكار  ا�شتعرا�ش  جانب  اإىل  وا�شط،  �شاحية  قاطني  احتياجات 

واملبادرات التي �شيتم تنظيمها على مدار العام.
مع  والتوا�شل  امليدانية  ال��زي��ارات  خطة  املجل�ش  ا�شتعر�ش  كما 
اجل��ه��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف ���ش��اح��ي��ة وا�شط 
حللول  التو�شل  يف  وي�شهم  الأه����ايل  ي��خ��دم  مب��ا  معها  للتن�شيق 
فعالة للمقرتحات واملالحظات ال��واردة، اإىل جانب تعزيز دورهم 
الأهداف  حتقق  م�شرتكة  فعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  املجتمعي 
اللجان  وت�شكيل  ت�شمية  املجل�ش  واع��ت��م��د  امل��ن�����ش��ودة.  وال��غ��اي��ات 
ُتعنى  التي  واملتابعة  التن�شيق  جلنة  وه��ي  منه  املنبثقة  الدائمة 
بر�شد ومتابعة احتياجات الأهايل، واللجنة الجتماعية والثقافية 
التي تعمل على تقدمي مبادرات ل�شتثمار طاقات ومهارات اأفراد 
ال�شاحية مبا ي�شهم يف خدمة جمتمعهم ون�شر الوعي الجتماعي 
وال���ث���ق���ايف، وب��الإ���ش��اف��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ال������دورات وامل���ح���ا����ش���رات، فيما 

الريا�شية  الأن�شطة  بتنظيم  والت�شويق  اخلدمات  جلنة  تخت�ش 
عبداهلل  �شعادة  ودعا  الوطنية.  املنا�شبات  واحتفالت  والرتفيهية 
املجتمع  اأف���راد  وا���ش��ط  �شاحية  جمل�ش  رئي�ش  ال�شويدي،  �شعيد 
تقدمي  يف  وامل�شاركة  بالتواجد   " يل�شتنا   " م��ب��ادرة  م��ع  للتفاعل 
احلياة  بجودة  ترتقي  اأن  �شاأنها  التي من  واملالحظات  املقرتحات 
والإبالغ عن اأية ظواهر اأو ت�شرفات تعكر من �شفو الأهايل والتي 
�شيتم التعامل معها من ِقبل املجل�ش بالتن�شيق مع اجلهات املعنية 
ال�شويدي  واأك��د  اجل���ريان.  بن  العالقة  حتفظ  ب�شرية  لإزالتها 
التوا�شل  حتقيق  يف  ال�شواحي  جمال�ش  دور  تعزيز  اأهمية  على 
املجتمعية  احلاجات  و�شد  لق�شاء  وامل�شوؤولن  املجتمع  اأف��راد  بن 
لالأهايل وحفظ كرامتهم مبا ي�شهم يف اأن تكون �شواحي واأحياء 

ال�شارقة م�شتقرة واآمنة ت�شودها الطماأنينة والهدوء.

جمل�س �ساحية وا�سط بال�سارقة يبحث خطة فعالياته يف �سهر رم�سان
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اأعلن خفر ال�شواحل الياباين اأّن �شخ�شاً لقي م�شرعه بينما ل يزال 
�شتة اآخرون يف عداد املفقودين  اأم�ش الثنن، بعد غرق قاربهم الذي 
�شوهد اآخر مرة قرب جزر متنازع عليها مع ال�شن. وقال متحدث 
با�شم خفر ال�شواحل لوكالة فران�ش بر�ش اإّن �شفينة تابعة للبحرية 
اليابانية ر�شدت القارب بعد ظهر الأحد وهو ينجرف �شمايل جزر 
اجل��زر غري  وتدير طوكيو هذه  ال�شرقي.  ال�شن  بحر  �شينكاكو يف 
املاأهولة، لكن بكن تطالب فيها وت�شّميها دياويو. واأ�شاف املتحدث 
اآخر  متحدث  وق��ال  اإندوني�شين.  و�شتة  تايوانياً  ي�شّم  الطاقم  اأّن 
 00،15( وال��رب��ع  التا�شعة  ال�شاعة  ح���وايل  “عند  لح��ق  وق��ت  يف 
بتوقيت غرينت�ش الثنن(، عر غّوا�شون على جثة داخل املق�شورة، 
اأّن )اجلثة( تعود لرجل اإندوني�شي«. وكان  وت�شري بطاقة هوية اإىل 
دوريات  �شفن  م�شتخدماً  املنطقة  يفّت�ش  الياباين  ال�شواحل  خفر 
ومروحيات منذ الأحد، بعدما تلقى تنبيًها من قّوة الدفاع الذاتي يف 
البحرية اليابانية.  وتن�ّشق اليابان عمليات البحث مع تايوان التي 

تطالب اأي�شاً بهذه اجلزر.  
 
 

12 مدنيا على الأق��ل يف هجوم ي�شتبه يف اأن متطرفن قاموا  قتل 
بتنفيذه يف �شمال بوركينا فا�شو، على ما ذكرت م�شادر حملية لوكالة 

فران�ش بر�ش  اأم�ش الثنن.
من  “جمموعة  اإن  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة  املنطقة  م��ن  �شكان  ق��ال 
الإرهابين” هاجمت اخلمي�ش قرية اورميا، الواقعة على بعد نحو 

ع�شرة كيلومرتات من واهيغويا، عا�شمة املنطقة ال�شمالية.
ال�شباب  النار على جمموعة من  “اأطلق املهاجمون  اأحدهم  واأو�شح 
وثالثة  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ���ش��ب��ان  �شبعة  ق��ت��ل  ك�����ش��ك.  يف  يجل�شون  ك��ان��وا 
اأ�شخا�ش كانوا يف منازلهم بر�شا�ش طائ�ش. كما تويف اآخران اأ�شيبا 
بلغت  احل�شيلة  اإن  اآخ��ر  وق��ال  بجراحهما«.  متاأثرين  بالر�شا�ش 
“14 قتياًل” وعدد من اجلرحى ماتوا متاأثرين بجراحهم يف الأيام 
الذي كان  الك�شك  ا�شتهداف  “مت  اأنه  الهجوم. واو�شح  اأعقبت  التي 
يتجمع فيه ال�شباب مبا�شرة من قبل الإرهابين الذين �شبق لهم اأن 

اقتحموا القرية واأمروا �شبابها بعدم التجمع فيه بعد الآن«.
 

اأّن اأربعة اأمريكين   اأعلن مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( 
اأي��دي م�شّلحن يف �شمال �شرق  نار وُخطفوا على  تعر�شوا لإط��الق 

املك�شيك، بعد عبورهم احلدود من الوليات املتحدة بال�شيارة.
ال�شفارة  ع��ن  ���ش��در  ب��ي��ان  يف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  واأ���ش��اف 
تزال  ل  ال��ذي��ن  الأرب���ع���ة،  الأم��ريك��ي��ن  اأّن  املك�شيك،  يف  الأم��ريك��ي��ة 
تاماوليبا�ش  ولي��ة  يف  ماتامورو�ش  بلدة  ع��ربوا  جمهولة،  هويتهم 
اجلمعة، وهم يقودون حافلة �شغرية بي�شاء م�شّجلة يف ولية نورث 
كارولينا الأمريكية. واأ�شار مكتب التحقيقات الفدرايل اإىل اأنه “بعد 
النار  م�شّلحون جمهولون  فتح  احل��دود،  عبورهم  على  وقت ق�شري 
اأخرى  الأربعة يف مركبة  الأمريكيون  ُو�شع  ثّم  املركبة.  رّك��اب  على 
ونقلهم امل�شّلحون«. وعر�ش مكافاأة بقيمة 50 األف دولر مقابل اأّي 

م�شاعدة يف اإنقاذ هوؤلء ال�شحايا والقب�ش على امل�شتبه بهم.
وت�شهد بلدة ماتومورو�ش الواقعة خلف احلدود مع الوليات املتحدة، 
بجوار برونزويل يف تك�شا�ش، اأعمال عنف مرتبطة بتهريب املخّدرات 
الأكر  تاماوليبا�ش  منطقة  يف  الطرق  وُتعترب  املنظمة.  واجلرمية 
والبتزاز  لالختطاف  التعّر�ش  خماطر  ب�شبب  املك�شيك  يف  خطورة 

من قبل اجلماعات الإجرامية.

عوا�صم

طوكيو

واغادوغو

وا�شنطن

  بايدن ي�سدد على اأهمية معرفة التاريخ االأمريكي 
•• �صلما، اأالباما-اأ ف ب

“اجليد  برمته،  الأمريكي  التاريخ  معرفة  اأهمية  على  بايدن  جو  الرئي�ش  �شدد 
وذلك خالل اإحيائه ذكرى القمع الوح�شي قبل 58 عاما مل�شرية  منه وال�شيئ”، 
من اأجل احلقوق املدنية. وقال الرئي�ش الدميوقراطي اإن “التاريخ مهم” وذلك 
األب��ام��ا )جنوب( حيث  اإدم��ون��د بيتو�ش يف ولي��ة  اأم��ام ج�شر  األقاه  خ��الل خطاب 
اآذار/مار�ش   7 باأيدي ال�شرطة يف  تعر�ش مئات من ن�شطاء ال�شالم لقمع عنيف 
اأ�شاب الوليات املتحدة ب�شدمة واأدى  هذا قد  “الأحد الدموي”  كان   .1965
بعد ب�شعة اأ�شهر اإىل اإ�شدار قانون حقوق الت�شويت، وهو قانون فدرايل ي�شمن 
حق الت�شويت للجميع. وقال بايدن اإن هوؤلء املتظاهرين “اأجربوا اأمريكا على 
متهما املعار�شة بالرغبة يف “اإخفاء احلقيقة”  مواجهة احلقيقة وعلى العمل”، 
التاريخية. وفيما يحتدم اجلدل حول تدري�ش تاريخ العبودية واملا�شي العن�شري 
اأن  نريد  ما  تعلُّم  نختار  اأن  ميكننا  “ل  اأن��ه  على  بايدن  �شدد  البالد،  مدار�ش  يف 
نعرفه فقط. يجب اأن نعرف كل �شيء، اجليد وال�شيئ«. واأقرت وليات حمافظة 
عدة قوانن منذ عام 2020 حلظر تدري�ش “النظرية العرقية النقدية”. ودافع 
حاكم فلوريدا رون دي �شانتي�ش الذي لديه طموحات رئا�شية، موؤخرا عن حظر 
اأحد الدرو�ش يف املدار�ش الثانوية عن تاريخ الأمريكين من اأ�شل اإفريقي بحجة 

اأنه “يلّقن عقيدة” لل�شباب. 

مراحل.. كيف يخطط »ال�ساباك« العتقال املُ�سلحني يف ال�سفة الغربية؟  3

اأر�ست الأُ�س�س التي جتعلها الدولة الرائدة عاملّيًا 

تقرير: ال�سني تهيمن على تقنيات امل�ستقبل

 اإيران حتكم باالإعدام على �ستة رجال اأدينوا بتنفيذ هجمات م�سلحة اأن�سار ت�سافيز يحيون الذكرى العا�سرة لوفاته 
•• طهران-اأ ف ب

اأ�شدرت حمكمة اإيرانية حكماً بالإعدام على �شتة رجال متهمن بالنتماء اإىل “جمموعة اإرهابية” 
نفذت هجمات يف جنوب غرب البالد من 2017 اإىل 2019، وفق ما اأفادت وكالة “ميزان” التابعة 

لل�شلطة الق�شائية الإيرانية  اأم�ش الثنن.
اأع�شاء حركة  اأ�شخا�ش من  �شتة  بالإعدام على  “حكماً  اأ�شدرت  الأه��واز  اإن حمكمة  الوكالة  وقالت 

الن�شال الإرهابية” مدانن بتنفيذ “عمليات م�شلحة يف حمافظة خوز�شتان«.
واُتهمت املجموعة بقتل اأربعة اأ�شخا�ش بينهم �شرطي وعن�شران من قوات التعبئة “البا�شيج” بن 
اآذار-مار�ش 2017 واآذار-مار�ش 2019، “بناء على اأوامر قادتهم املقيمن يف اأوروبا، مثل حبيب 

بح�شب امل�شدر نف�شه. نبغان، وحبيب اهلل جعب”، 
واختفى الإيراين ال�شويدي حبيب اهلل جعب خالل زيارة اإىل تركيا يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2020 

وظهر جمدًدا معتقاًل يف اإيران.

ال�����ش��رط��ان قبل  ت���ويف مب��ر���ش  ال����ذي   )2013
ع�شر �شنوات، “ت�شافيز كان ت�شافيز، هو ل يزال 

حيًّا فينا«.
واأ�شافت “لقد كان الأف�شل، قائدا وزعيما رائعا 
اأ�شياء  لنا  ت��رك  لقد  الكثري،  علمنا  �شعبه.  م��ع 
كثرية بحيث ميكن اأن متر ع�شر اأو ع�شرون عاما 
اأن  “علينا  وتابعت  بها ممكنا”.  ال�شعور  ويبقى 
ننقل الإرث اإىل الأجيال اجلديدة. لهذا ال�شبب 

اأنا هنا مع حفيدي البالغ عامن ون�شف«.
تكرميا  فعاليات  اجلمعة  منذ  كراكا�ش  وتنظم 
لت�شافيز مبنا�شبة الذكرى العا�شرة لوفاته. واأكد 

الرئي�ش الفنزويلي نيكول�ش مادورو الأحد اأنه 
“بعد ع�شر �شنوات، لي�ش هناك اأي غياب: هناك 
بالتقدم يف  ولاللتزام  الأعلى  ملثله  دائم  ح�شور 

بناء وطن م�شتقل وذي �شيادة وا�شرتاكي«.
اأورتيغا  دان��ي��ال  ن��ي��ك��اراغ��وا  رئ��ي�����ش  ح�شر  وق���د 
وزراء  ورئ��ي�����ش  اآر���ش��ي  ل��وي�����ش  بوليفيا  ورئ��ي�����ش 
غون�شالفي�ش،  رال��ف  وغرينادين  فن�شنت  �شانت 

اإىل فنزويال للم�شاركة يف هذه الفعاليات.
راوول  الكوبي  ال�شابقون  ال��روؤ���ش��اء  ح�شر  كما 
كا�شرتو والبوليفي اإيفو مورالي�ش والإكوادوري 

رافاييل كوريا والهندورا�شي مانويل زياليا.

•• كراكا�س-اأ ف ب

بعد جتمعهم يف نقاط خمتلفة يف و�شط العا�شمة 
الفنزويلية توجه اأن�شار الرئي�ش ال�شابق هوغو 
مكان  وهي  اإف”،   4 اجلبل  “ثكنة  اإىل  ت�شافيز 
مت حتويله اإىل نوع من املزار وكان مبثابة قاعدة 
لت�شافيز اأثناء حماولته النقالبية عام 1992 

التي ف�شلت لكنها جعلته م�شهورا.
اأدري���ان )56 عاما( وه��ي تقف يف  وقالت لويزا 
توجد  حيث  الثكنة  لدخول  كراكا�ش  يف  طابور 
ت�����ش��اف��ي��ز )1999- ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����ش  رف�����ات 

•• القد�س-وكاالت   

يق�شم جهاز الأمن العام الإ�شرائيلي “�شاباك” عمليات 
مراحل،   3 اإىل  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شلحن  اعتقال 
بتحويل  م��روراً  ال�شتخباراتية،  املعلومات  بجمع  ب��دءاً 
انتهاء بعملية العتقال  اإىل علنية،  العملية من �شرية 

التي تتم ب�شرعة كبرية.
الإ�شرائيلية،  بو�شت”  “جريوزاليم  �شحيفة  وذك��رت 
“الر�شالة  ال�شاباك  فيها  يت�شلم  التي  اللحظة  يف  اأن��ه 
خميم  ق��ل��ب  يف  ب��ه��م  م�شتبه  خم��ب��اأ  ح���ول  الذهبية” 
لالجئن، يتم اإجراء تقييم �شريع للو�شع حول نوعية 

القوة ال�شرية التي �شيتم اإر�شالها اأوًل.

املرحلة الأوىل
وبح�شب ال�شحيفة الإ�شرائيلية، فاإن القوة الأوىل التي 
املعلومات  جمع  مهمتها  املُ��ح��ددة،  املنطقة  اإىل  تذهب 
ال�شتخباراتية التي �شُتبنى عليها املرحلتن التاليتن، 
م�شرية اإىل اأن تلك القوة متهد الطريق للجنود الذين 

�شياأتون  اإىل املكان.
ووفقاً مل�شتوى اخلطر، يتم حتديد هوية القوة ال�شرية 
للقتال  امل�شتعدين  املُ�شلحن  مكان  اإىل  �شتتوجه  التي 
حتى املوت، وهناك عدد من القوات التي يتم اختيارها 

بناء مدى خطورة العملية.
واأ�شارت “جريوزاليم بو�شت” اإىل اأن ال�شباط ال�شرين 
يف الوحدة الوطنية ملكافحة الإرهاب هم الأكر خربة 
امل��ج��ال، وه��م عبارة عن جمموعة �شغرية من  يف ه��ذا 

اجلنود يتم تعريفهم باأنهم “اأفراد متميزون«.
ويتم اإر�شال تلك الوحدة عندما يكون م�شتوى اخلطر 
مدير  من  تو�شية  على  بناء  ذل��ك  حتديد  ويتم  عالياً، 
وحدة ال�شفة الغربية والقد�ش يف ال�شاباك، بالتن�شيق 

مع قائد العمليات اخلا�شة.

•• عوا�صم-وكاالت

رائد احلكومات  تقرير جديد  حذر 
يف  اأم�����ش��ت  ال�شن  اأّن  م��ن  الغربية 
تقنيات  على  للهيمنة  متميز  و�شٍع 
جمموعة  يف  احل���ي���وي���ة  املُ�����ش��ت��ق��ب��ل 

كبرية من املجالت بعد اأن حققت ريادة “مذهلة يف 
بع�ش الأحيان” يف الأبحاث والتطوير.

ملعهد  ال��ت��اب��ع  احليوية”  ال��ت��ق��ن��ي��ة  “را�شد  وك�����ش��ف 
ال�شيا�شة الإ�شرتاتيجية الأ�شرتايل اأن ال�شن تتفوق 
44 تقنية  ب��ن  37 م��ن  امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات  على 
القت�شادي  والنمو  الب��ت��ك��ار  تدعم  اأن  الأرج���ح  م��ن 
ذلك  يف  مب��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ع��ق��ود  يف  الع�شكرية  وال��ق��وة 
احليوية  والتقنية  والروبوتات  ال�شطناعي  الذكاء 

والت�شنيع املُتقدم والتقنية الكمومية..

تفوق تقني �سيني
اأن الوليات املتحدة هي البلد املُبتكر  واأورَد التقرير 
الرائد يف �شبع تقنيات وح�شب، مبا يف ذلك احلو�شبة 

الكمّية واللقاحات.
 وتاأتي يف املرتبة الثانية بعد ال�شن يف غالبية الفئات 

الأخرى.
ورغم اأن هناك “�شريحة ثانية” من البلدان – مبا يف 
ذلك الهند واململكة املتحدة وكوريا اجلنوبية واأملانيا 
اأي�شاً قدرات بحثية ُمتقدمة،  – اكت�شبت  واأ�شرتاليا 

فهي ما برحت ُمتخلفة عن القوتن العظمين.
د.  ع��ن  الأ���ش��رتايل  �شي. نت”  ب��ي  “اآيه  ونقل موقع 
ال�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  معهد  م��ن  ج��اي��دا  جيمي 
الأ����ش���رتايل ال���ذي ���ش��ارَك يف و���ش��ع ال��ت��ق��ري��ر، قوله: 
الأبحاث مل ُيرتجم  ال�شن يف جمال  اأن متيز  رغم 
اإىل تفوق تقنّي الآن، فقد اأر�شت ال�شن الأُ�ش�ش التي 

جتعلها الدولة الرائدة عاملّياً يف العلوم والتقنية.
واأ�شاف د. جايدا: “يف هذه التقنيات، نرى اأن ال�شن 
الأب��ح��اث على م�شتوى  اأب��رز  %65 من  تن�شر نحو 

زياً فل�شطينياً، وهم يعرفون املنطقة ب�شكل كبري،  مبا 
املحلية،  والعائالت  التجارية،  واملحالت  الطريق  فيها 
وال�شخ�شيات التي تتحكم يف املخيم، و�شوًل اإىل “من 
تزوج اأم�ش«. وقال اأحد اجلنود القدامي: “كل جندي 
لديه و�شائل الراحة اخلا�شة به مع حمل ال�شالح، هناك 
اأو  اأو ال�شاق  اأو الكاحل  من يخفيه بالقرب من البطن 
على  يعتمد  ه��ذا  ل��ه،  خم�ش�شة  حقيبة  يف  اأو  ال�����ش��در 
املالب�ش والظروف والتمرين، املهم هو اأنه يف اللحظة 
احلا�شمة، يتم الك�شف عن ال�شالح يف جزء من الثانية 

ويكون جاهزاً لالإطالق«.
املتخفون  اجلنود  مير  املحدد  املوقع  اإىل  طريقهم  ويف 
اأمام املواطنن الفل�شطينين، وحتت مراقبة احلرا�ش 

اآخر، يتم اختيار جنود متخفن  ووفقاً مل�شتوى تهديد 
تابعن ل�شرطة حر�ش احلدود يف ال�شفة الغربية، ويف 
اأخ��رى، يتم اختيار اجلنود ال�شرين من وحدة  حالت 
وهي وحدة من امل�شتعربن يف اجلي�ش  دوفدوفان”   “

الإ�شرائيلي وتعد من وحدات الُنخبة.
الأخ�شر،  ال�شوء  اإع��ط��اء  فيها  يتم  التي  اللحظة  ويف 
املرحلة  بعد  للمتابعة  ج��اه��زة  الأن��ظ��م��ة  جميع  ت��ك��ون 

الأوىل والتي تعد املرحلة الأكر ح�شا�شية.

التخفي يف �سيارات فل�سطينية
ولفتت ال�شحيفة الإ�شرائيلية اإىل اأن اجلنود ال�شرين 
يكونون يف �شيارات حتمل لوحات فل�شطينية، ويرتدون 

قطاعات الدفاع والأمن والف�شاء، اإذ تنتج على الأغلب 
اأبحاثاً يتجاوز اأثرها خم�شة اأ�شعاف اأقرب مناف�شيها، 

األ وهي الوليات املتحدة دائماً على الأرجح.
اأن��ت��ج��ت ال�����ش��ن اأق���ل م��ن ن�شف  ع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال، 
اأبرز الأوراق البحثية يف جمايل حمركات الطائرات 
غالبية  وت�شت�شيف  لل�شرعة،  ال��ف��ائ��ق��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 

املوؤ�ش�شات التي تقود التقدم التقني.
يف العام املا�شي، فاجاأت ال�شن وكالت ال�شتخبارات 
الأمريكية اإذ اختربت �شاروخاً خارقاً لل�شوت بقدرات 

العامل يف هذا اجلانب التقني. واإنه لأمر لفت حقاً، 
احلالية  الأب���ح���اث  ُت��رتج��م  ل  ع��م��ي��ق��ة.  ول���ه دللت 
مبا�شرًة اإىل قدرات دفاعية اأو قدرات ت�شنيع حالية، 
لكن ل �شك اأنك اإذا اأردت اأن حتتل ال�شدارة يف غ�شون 
ال�شدارة يف  اأن حتتل  خم�ش �شنوات، فبالطبع �شتود 

البتكار والأبحاث املتقدمة«.

ال�سني ت�ستقطب اأبرز العلماء
ويظهر التقرير اأن ال�شن ُمهيمنة حتديداً يف اأبحاث 

املوجودين على الأ�شطح، وامل�شلحن الذين يعي�شون يف 
املخيم.

املرحلة الثانية.. من ال�سرية اإىل العالنية
ب��ع��د ال�����ش��وء الأخ�����ش��ر م��ن ال��ع��م��الء ال�����ش��ري��ن، يقوم 
اإىل  ال�شرية  م��ن  العملية  بتحويل  الآخ����رون  اجل��ن��ود 
الثانية،  مرحلتها  يف  لتدخل  كبرية  ب�شرعة  العالنية 
لأن  وم��ه��م��ة  حا�شمة  ث��ان��ي��ة  “كل  ال�شحيفة:  وت��ق��ول 
اأو ي�شتعدون للهجوم، يف تلك  امل�شتبه بهم قد يهربون 
الثواين، يدخل جنود اجلي�ش الإ�شرائيلي يف زي ر�شمي 
و�شيارات مموهة، مبرافقة وحدة عمليات ال�شاباك التي 
وبح�شب  بالقدرات التكنولوجية”.  اأي�شاً  تدعم العمل 
تقارير فل�شطينية، دخل جنود يف العام املا�شي متنكرين 

يف �شاحنات تقدم الطعام.
وقال م�شوؤول باجلي�ش الإ�شرائيلي: “يف جنن، جمعوا 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و م��ن ال��ك��ام��ريات يف ال�����ش��وارع �شاهدنا 
وقرروا  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  و�شائل  على  معظمها 
و���ش��ع ح���واج���ز م�����ش��ي��دة ع��ن��د امل���دخ���ل وم��ن��ع��وا دخول 

ال�شاحنات اإىل قلب املخيم ».
“القلق واخل����وف م��ن ال��ع��م��الء ال�����ش��ري��ن يف  وت���اب���ع: 
نابل�ش وجنن  اأنه يف  اإىل  لفتاً  املخيمات كبري جدا”، 
حدد ال�شكان املحليون مرات قوات الأمن الفل�شطينية 

على اأنهم اإ�شرائيليون متخفون وفتحوا النار عليهم«.

املرحلة الثالثة.. �سيارات م�سفحة
ويف املرحلة الثالثة والأخرية من املهمة، تدخل القوافل 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف ع���رب���ات م���درع���ة ل��ع��زل امل��ن��ط��ق��ة ومنع 
امل�شلحن ومثريي ال�شغب من اإف�شاد عملية العتقال، 
لال�شتجواب  امل�شلحن  نقل  يتم  العملية  تتم  اأن  وبعد 
اإذا كان هناك  اأر�شلهم، وما  وفهم كيفية فرارهم ومن 

املزيد منهم اأم ل.

الأر�شية، يف  الكرة  داَر حول  نووية 
ا�شتعرا�ش للقدرات التقنية.

املوؤ�ش�شات  ُتهيمن  ذلك،  عن  ف�شاًل 
ال�������ش���ي���ن���ي���ة اأي���������ش����اً ع���ل���ى اأب����ح����اث 
ونظم  امل��وؤمت��ت��ة  والنظم  ال��ط��ائ��رات 
والتقنية  املُ���ت���ق���دم���ة  ال���ب�������ش���ري���ات 

ال�شطناعية وتعلُّم الآلة.
د د. جايدا على اأن “را�شد التقنية” مل ير�شد  و�شدَّ
اأو  اأج��رت��ه��ا احل��ك��وم��ات ���ش��راً  الأب��ح��اث ال�شريَّة ال��ت��ي 
وراء  من  اخلا�شة  ال�شركات  اأجرتها  التي  الأب��ح��اث 

الكوالي�ش.

قانون احلوافز
على  نفقاتها  تعزيز  اإىل  اأي�شاً  بايدن  و�شعت حكومة 
خلق  ق��ان��ون  املا�شي  ال��ع��ام  و�شنَّت  املُ��ت��ق��دم،  الت�شنيع 
 )CHIPS( حوافز مفيدة لإنتاج اأ�شباه املو�شالت
دولر  مليار   200 م��ن  اأك���ر  ب�شخ  �شيق�شي  ال���ذي 
ل�شمان  حم��اول��ٍة  يف  دولر(  مليار   296 )حت��دي��داً 
ا�شتعادة الوليات املتحدة لريادتها يف ت�شنيع �شرائح 

اأ�شباه املو�شالت.
اأن ريادة ال�شن الوا�شح يف  ر من  لكّن التقرير ُيحذِّ
الأبحاث العامة يقدم دلياًل على اأن بكن ميكنها اأن 
ُتوؤ�ش�ش “معقاًل” ل�شال�شل الإمداد العاملية للتقنيات 
احليوية يف امل�شتقبل، مما مينحها ميزة قوية وتفوقاً 

تقنّياً ل جدال فيه.
ا�شتقطبت  ال�شن  حكومة  اأن  اأي�شاً  التقرير  وُي��ورد 
التقنيات  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ن  ال��ع��ل��م��اء  اأب�����رز  ب��ن��ج��اٍح 
احليوية، واأن اأ�شرتاليا وحلفاءها بحاجة اإىل تعزيز 

البحث والتطوير لديهم ب�شرعٍة ملواكبة ال�شن.
َح جايدا ملوقع اآيه بي �شي قائاًل: “حان الوقت  و�شرَّ
اأن  اأّل ندير ظهورنا حلقيقة  الآن  للتحرك، وعلينا 
ذلك  �شيتطلب  كبرية.  �شتكون  الآن  التحرك  تكلفة 
الأبحاث  ق��درات��ن��ا  يف  ج���داً  ك��ب��رية  اأن نخطو خ��ط��وًة 

والتطوير لدينا«.

اأ�سبوع االنتحار يف لبنان.. 5 حمبطني ي�سعون حدا حلياتهم
•• بريوت-وكاالت

م���ع دخ�����ول الأزم�������ة ال��ن��ق��دي��ة يف 
لبنان عامها الرابع، تفاقم الو�شع 
القت�شادي املرتدي، وبات املجتمع 
اجتماعية  اأزم���ة  يعي�ش  اللبناين 
ات���خ���ذت منحًى  م�����ش��ب��وق��ة،  غ���ري 
القليلة  الأي���ام  خ��الل  دراماتيكياً 
املا�شية، مع تزايد حالت النتحار 

خ�شو�شاً بن اأو�شاط ال�شباب.
فمعاناة لبنان من و�شع اقت�شادي 
اأرب��ع ح��الت انتحار  �شعب، ترجم 
من  الأول  الأ����ش���ب���وع  يف  ل�����ش��ب��اب 
مار�ش، اإ�شافة اىل انتحار �شخ�ش 
خام�ش مي�شور احلال، اأنهى حياته 
احل�شول  على  قدرته  عدم  ب�شبب 
امل�شرف،  امل��ودع��ة يف  اأم��وال��ه  على 
وفقدانها جزءاً كبرياً من قيمتها، 
الأ�شخا�ش  ع����دد  و���ش��ل  ح���ن  يف 

الذين اأقدموا على النتحار خالل 
يناير 2023 اإىل 11 �شخ�شاً.

قهر
ويقول النائب يف الربملان اللبناين 
ملوقع  ح����دي����ث  يف  خ���ل���ف  م���ل���ح���م 
اإن الإن�شان  “�شكاي نيوز عربية”، 
يف لبنان اأ�شبح اليوم يف خطر، واإن 
الو�شع بات ل يحتمل، مع و�شول 
م�شرياً  �شعب،  م��ك��ان  اإىل  ال��ب��الد 
النتحار”  “م�شهد  تكرار  اأن  اىل 
يف الأيام الأخرية، دليل على مدى 
ال�شعب،  له  يتعر�ش  ال��ذي  القهر 
تفلت  معاجلة  ع��دم  تداعيات  م��ن 
���ش��ع��ر ال�������ش���رف، وان��ع��ك��ا���ش ذلك 
اأ�شعار اخلبز والدواء والنقل  على 

والكهرباء واملياه واملدار�ش.
ال�شعب  ف�������اإن  خ����ل����ف،  وب���ح�������ش���ب 
القهر،  م���ن  ي�����ش��ت��غ��ي��ث  ال��ل��ب��ن��اين 

لفتاً اىل اأن ح�شن مروة ومو�شى 
ال�����ش��ام��ي وع��ل��ي اأب����و ح���م���دان، هم 
اأُ�شبوع  يف  ان��ت��ح��ار  �شحايا  ث��الث��ة 
واحد ب�شبب الو�شع املعي�شي، حيث 
حممد  ال�شاب  اليوم  اإليهم  ان�شم 
اب��راه��ي��م ال���ذي اأق����دم اأي�����ش��اً على 
ال�شعب  اأن  النتحار، ما يدل على 
النتظار  ت�����رف  مي���ل���ك  ي���ع���د  مل 
املزيد،  ع��ل��ى حت��م��ل  ق�����ادر  وغ����ري 
128 يف  داع��ي��اً جميع ال��ن��واب ال��� 
الربملان  اإىل  احل�شور  اىل  لبنان 
ما  للجمهورية،  رئي�ش  وان��ت��خ��اب 
العامة  احل��ي��اة  انتظام  يف  ي�شاهم 

يف البالد.
ح�شور  ع�����دم  اأن  خ���ل���ف  وي����وؤك����د 
الربملان  اإىل  اللبنانين  ال���ن���واب 
للجمهورية،  رئ���ي�������ش  لن���ت���خ���اب 
ويزيد  الأزم�����ات  بتعميق  ي�شاهم 
من بوؤ�ش النا�ش وياأ�شها ويو�شلها 

للموت، لفتاً اىل اأن اإيقاف م�شهد 
هذاالنتحار اجلماعي، تكون عرب 
لت�شكيل  كمدخل  رئي�ش،  انتخاب 
النا�ش،  اأوج�������اع  ت��ع��ال��ج  ح��ك��وم��ة 
وبالتايل فاإن املطلوب من النواب، 
ال�شعب  توجه  قبل  الو�شع  اإن��ق��اذ 
كله لالنتحار، لأن هذا الأمر من 

م�شوؤوليتهم.

�سالح العت�سام
وي�شرح خلف اأن خطوته اإىل جانب 
يف  العت�شام  �شليبا  جن��اة  النائب 
 ،2023 19 يناير  الربملان، منذ 
ك�����ان ه���دف���ه���ا ح����ث ال����ن����واب على 
والتحذير  جديد،  رئي�ش  انتخاب 
موجوع،  اللبناين  ال�شعب  اأن  من 
جم��دداً دع��وة زم��الءه ال��ن��واب اىل 

اإنقاذ ال�شعب املقهور من املوت.
يف  الأخ�شائية  تقول  جهتها،  من 

الدكتورة  ال��ع��ي��اري  ال��ن��ف�����ش  ع��ل��م 
ملوقع  ح���دي���ث  يف  ه��������واري  غ������ادة 
هناك  اإن  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
ارتفاع  ت��ق��ف خ��ل��ف  ع���وام���ل  ع����دة 
لبنان،  يف  الن��ت��ح��ار  ح���الت  ن�شبة 
الو�شع  بينها  امل��ا���ش��ي��ة،  الأي����ام  يف 
الق��ت�����ش��ادي امل��ي��وؤو���ش م��ن��ه، على 
ح���د ق���ول���ه���ا، م�����ش��رية اىل وج���ود 
الذين  الأ�شخا�ش  من  كبري  ع��دد 
رواتبهم  يعانون من هبوط قيمة 
ارت��ف��اع �شعر �شرف  ب��ال��ل��رية، م��ع 
انتقلوا  ه���وؤلء  اأن  حيث  ال����دولر، 
من الطبقة املتو�شطة اىل الطبقة 
اأث���ر �شلباً على  ال��ف��ق��رية، وه��و م��ا 

م�شتوى معي�شتهم.

عوامل م�سببة 
لالأزمات النف�سية

وت�شيف هواري اأن الو�شع النف�شي 

ن�شبة  وارت����ف����اع  ل���الأه���ل،  ال�����ش��ي��ئ 
العنف الأ���ش��ري، وح��الت الطالق 
ب�شبب الو�شع القت�شادي، اإ�شافة 
املعيلن  م��ن  ال��ك��ث��ري  ف��ق��دان  اىل 
ل��وظ��ائ��ف��ه��م، وع���دم ت��واف��ر فر�ش 
ت�شتتا  خلقت  عوامل  كلها  العمل، 
اأزم�����ات  وت�����ش��ب��ب��ت يف  الأ�����ش����ر،  يف 
نف�شية لدى ال�شباب، لفتة اىل اأن 
دوراً  تلعب  العنا�شر،  ه��ذه  جميع 
قرار  لتخاذ  الفرد  دف��ع  يف  �شلبياً 
يوجد  ه��واري  وبح�شب  النتحار. 
كانوا  الذين  ال�شخا�ش  من  ع��دد 
ن��ف�����ش��ي��اً، ولكنهم  ي��ت��ل��ق��ون ع��الج��اً 
لالأع�شاب  اأدوي����ة  ت��ن��اول  اأوق���ف���وا 
م�شرية  ����ش���ع���ره���ا،  غ�����الء  ب�����ش��ب��ب 
دواء  عن  املفاجئ  التوقف  اأن  اىل 
التدهور  اىل  ي������وؤدي  الأع�������ش���اب 
عن  ال��دم��اغ  ت��وق��ف  بعد  النف�شي، 

فرز هرمون ال�شعادة.

Date 7/ 3/ 2023  Issue No : 13792
Notification in lawsuit No. 2381/2022 Dubai Partial Civil

To the defendant, Mr. Karim Nabil Louis Andraus: Since the plaintiff: Mr. 
Marilu Interolizo Cassillage had instituted the abovementioned lawsuit 
against you. And as Dubai Court has appointed the accounting expert who 
has the next turn on the roster to review the lawsuit. And since you did 
not attend the ruling pronunciation session .Kindly take note that a remote 
expert session has been appointed on Monday, 13/03/2023, 1:00 pm, to 
be held via Zoom application in regard to the said lawsuit. Thus, you are 
required to communicate with us in advance and provide us with your 
digital (electronic) means of communication so that we can provide you 
with the meeting link. You are also required to submit all the documents 
that support your position in the lawsuit.
The expert's contact details:
Tel: 0553307777
Email: hamadalshamsi.expert@gmail.com

Form of Notification by Publication

70533
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يف  اأثر خم�شة جنود”  ُفقد  اإىل ذلك،  “اإ�شافة  وتابعت 
مياه نهر اإلف الهائجة.

واأ�شار اجلي�ش اإىل اأن حمتّجن اعرت�شوا هذه الدورية 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��وّج��ه��ة ن��ح��و م��دي��ن��ة ج���ويل ح��ي��ث اأدت 
ال�شبت،  الأق���ل  على  ا  �شخ�شً  16 ج��رح  اإىل  ت��ظ��اه��رات 
وهددوا اجلنود واألقوا عليهم حجارة ومقاليع واأغرا�ش 

اأخرى.
ذلك  مواجهة  يف  اأن  امل�شلحة  ال��ق��وات  قيادة  واأو�شحت 
“قررت الدورية �شلوك طريق بديل يت�شمن عبور نهر 

اإيالف لتجّنب املواجهة«.
خطرة  واج��ت��م��اع��ي��ة  �شيا�شية  اأزم����ة  يف  ال��ب��ريو  وت��غ��رق 

•• ليما-اأ ف ب

اآخرين  اأث��ر خم�شة  وُف��ق��د  غ��رًق��ا  ب��ريويف  ق�شى جندي 
من  الفرار  حماولتهم  اأثناء  نهر  مياه  جرفتهم  بعدما 
يف  يهددونهم  ك��ان��وا  للحكومة  مناه�شن  متظاهرين 

منطقة بونو يف جنوب البريو، وفق ما اأعلن اجلي�ش.
وقالت قيادة القوات امل�شّلحة يف بيان “ب�شبب ال�شعوبات 
اأخرى  ح��ادة  واأ�شياء  باحلجارة  والهجوم  النهر  وتدّفق 
�شتة  ال��ت��ي��ار  ج��رف  متظاهرين،  جمموعة  ج��ان��ب  م��ن 
العريف فران�ش  اإىل مقتل  اأدى  عنا�شر من دوري��ة، ما 

كاناثا�ش غرًقا«.

عندما  الأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  م��ن  ال�شابع  اندلعت يف 
اأُقيل الرئي�ش بيدرو كا�شتيو و�ُشجن وحّلت حمله نائبته 

دينا بولوارتي.
وُيّتهم كا�شتيو البالغ 53 عاًما، باأنه حاول تنفيذ انقالب 

عندما اأراد حّل الربملان الذي كان ي�شتعّد لإقالته.
واأدت اإطاحته بعد 17 �شهًرا من و�شوله اإىل الرئا�شة، 
عن  واأ���ش��ف��رت  �شهرين  ا�شتمّرت  عنيفة  ت��ظ��اه��رات  اإىل 
بن  مواجهات  يف  جريح   600 م��ن  واأك���ر  قتياًل   48

منا�شريه وقوات الأمن.
الربملان  وح��ّل  بولوارتي  با�شتقالة  املحتجون  ويطالب 

واإجراء انتخابات مبكرة عام 2023.

مقتل جندي وفقدان 5 يف البريو اأثناء الفرار من متظاهرين 

•• عوا�صم-وكاالت

بداأت القوات الأوكرانية يف الدفع 
بعدد كبري من املقاتلن يف حماور 
م��ق��اط��ع��ة زاب���وروج���ي���ا ال���ت���ي تقع 
ب��ج��ان��ب تقوية  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا،  حت��ت 
العنا�شر  بتلك  خ��ري���ش��ون  جبهة 
م�شاد  حمتمل  هجوم  قبل  اأي�شا 
�شيطرت  التي  الأرا�شي  ل�شتعادة 
عليها رو�شيا جنوبا، بالتزامن مع 
تقدم كبري ملو�شكو يف جبهة ال�شرق 
واق�����رتاب ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى حمور 

دونبا�ش ال�شرتاتيجي.
�شفياتو�شالف  ي���ق���ول  م��ي��دان��ي��ا 
ب����ودولك، وه��و م�����ش��وؤول ع�شكري 
اأوكراين يف جبهة دونبا�ش، خالل 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�شريحاته 
بال  حت���اول  مو�شكو  اإن  عربية”، 
هوادة تطويق باخموت وال�شيطرة 
ع��ل��ي��ه��ا خ�����الل الأي��������ام اجل����اري����ة، 
اجلبهة  ع��ل��ى  ال��و���ش��ع  اأن  م���وؤك���دا 

اأ�شبح مرعبا للغاية.
الأرك����ان  هيئة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
تقريرها  يف  الأوك���ران���ي���ة  ال��ع��ام��ة 
اليومي اإنه مت �شد اأكر من 130 
ال�شاعات  خ���الل  م��ع��ادي��ا  ه��ج��وم��ا 
الأرب��ع والع�شرين املا�شية يف عدد 
بالأخ�ش  ق��ط��اع��ات اجل��ب��ه��ة،  م��ن 

باخموت واأفديوفكا.

خطة مو�سكو اخلاطفة
ب�������داأت رو����ش���ي���ا يف ت��ن��ف��ي��ذ اجل����زء 
ال���ث���اين م���ن خ��ط��ت��ه��ا، ب��ح�����ش��ب ما 

بودولك،  �شفياتو�شالف  اأو�شحه 
من جبهة دونبا�ش، والتي حتولت 
اخلطة  نتيجة  اأ���ش��ب��اح  م���دن  اإىل 
ال���رو����ش���ي���ة ال���ت���ي اع���ت���م���دت على 
النظامية  ال��ق��وات  �شحب  ال��ت��ايل: 
واأفديوفكا  ب��اخ��م��وت  حميط  م��ن 

بداية من اأكتوبر املا�شي .
من  مبقاتلن  ال��ق��وات  تلك  اإ�شناد 
“فاغرن” للبداء يف حرب �شوارع.

اإره�����اق وا����ش���ت���دراك ق��وات��ن��ا داخل 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  للت�شتيت  امل��دي��ن��ة 

تكثيف الق�شف املدفعي .
الع�شكرية  الإم���دادات  ط��رق  قطع 
الرتاجع  اإىل  لدفعنا  ال��ق��وات  عن 

ثم البدء يف احل�شار .
اأن اجلزء الثاين  ويرى ب��ودولك، 
الع�شكرية  م��و���ش��ك��و  خ���ط���ة  م����ن 
الق�شف  وت���رية  تكثيف  يف  يتمثل 
امل��دف��ع��ي وه����ذا م���ا ي��ح��دث الآن، 
كبرية  ب����ق����وات  ال����دف����ع  ب����خ����الف 
وقيام  للجي�ش  التابعة  امل�شاة  من 
قب�شتها  باإحكام  “فاغرن”  ق��وات 
وا�شتمرار  الإم�����دادات  ط��رق  على 
الأحياء  من  عدد  داخ��ل  املناو�شات 

اأي�شا.
والتي  ج��ن��وب��ا  اأخ����رى  جبهة  ع��ل��ى 
ت�����ش��ه��د ق�����ش��ف��ا م���ت���وا����ش���ال بن 

•• القد�س-اأ ف ب

اأعلن ع�شرات من جنود الحتياط 
اإنهم  الإ�شرائيلي  اجل��و  �شالح  يف 
�شيقاطعون التدريبات الع�شكرية 
اح���ت���ج���اًج���ا ع���ل���ى الإ�����ش����الح����ات 
منتقدون  ي��رى  ال��ت��ي  الق�شائية 

اأنها تهدد الدميوقراطية.
من  طياًرا   37 بعثها  ر�شالة  ويف 
الأركان،  رئي�ش  اإىل  اأربعن  اأ�شل 
هدد املوقعون باأنهم لن يتواجدوا 

يف التدريب املقرر يوم الأربعاء.
وق�������ال اح������د ال���ط���ي���اري���ن ال����ذي 
ف�����ش��ل ع����دم ال��ك�����ش��ف ع���ن ا�شمه 
اإ�شرائيل  خ��دم��ة  يف  “�شن�شتمر 
الدميوقراطية  اليهودية  الدولة 
يف ك���ل الوق������ات وع���رب احل����دود، 
لكن قررنا اأن ناأخذ يوم ا�شرتاحة 
املقلقة  الج���راءات  عن  للحديث 

التي جتري يف الدولة«.
الطيارين  ت�����ش��ري��ح��ات  وُن�����ش��رت 
الإ�شرائيلية  الإع���الم  و�شائل  يف 

الأحد.

الأ�شبوع:  بداية  بثه يف  م�شور مت 
“اإذا ان�شحبت فاغرن من باخموت 
باأكملها،  اجل��ب��ه��ة  ���ش��ت��ن��ه��ار  الآن 
ل���ن ي��ك��ون ال��و���ش��ع ط��ي��ب��ا جلميع 
الت�شكيالت الع�شكرية التي حتمي 

امل�شالح الرو�شية«.
اجلمعة  ب����ري����غ����وج����ن،  وك�������ش���ف 
“طوقت  وح����دات����ه  اأن  امل���ا����ش���ي���ة، 
ا�شتد  ح���ي���ث  باخموت”  ع��م��ل��ي��ا 
القتال خالل الأ�شبوع املن�شرم مع 
هجوم القوات الرو�شية من جميع 

اجلهات تقريبا.
اإنهاء  ك��ي��ف��ي��ة  ب��ري��غ��وج��ن  وح����دد 
احل����رب يف اأوك���ران���ي���ا، وح����ذر من 

وقف القتال “هنا والآن«.
وقال يريغوجن اإنه من ال�شروري 
ال���ق���ت���ال م���ن اأج�����ل رو����ش���ي���ا “هنا 
اأوكرانيا  اأن  من  حم��ذرا  والآن”، 
�شمال  حلف  مب�شاعدة  �شتخرتق، 
اخلطوط  “الناتو”  الأط��ل�����ش��ي 

احلمراء جمددا.
العملية  اإن  فاغرن  موؤ�ش�ش  وق��ال 
اأوكرانيا  يف  اخل��ا���ش��ة  الع�شكرية 
“قد تنتهي حتى غدا، من املمكن 
���ش��ح��ب ك���ل ت��ل��ك اخل���ط���وط التي 
ومن  الآن.  ق��وات��ن��ا  عليها  ت��وج��د 
عري�ش،  بخط  ر�شمها  امل�شتح�شن 

النواب  ب��ه��ا  ي��ت��م��ّت��ع  ال���ت���ي  ت��ل��ك 
املنتخبون.

الإ�شرائيلين  اآلف  وي�������ش���ارك 
ت���ن���دد  ح�����ا������ش�����دة  م�����������ش�����ريات  يف 
الق�شائي  ال��ن��ظ��ام  ب��ا���ش��الح��ات 
الثاين/يناير،  كانون  منذ مطلع 
اأقرها الربملان �شتحرم  اإذا  والتي 
املحكمة العليا من احلق يف اإلغاء 
الأ�شا�شية  ل��ل��ق��وان��ن  ت��ع��دي��ل  اأي 
ال���ت���ي ت��ع��ت��رب مب��ث��اب��ة د���ش��ت��ور يف 

اإ�شرائيل.
ال�شابق بيني  ال��دف��اع  ودع��ا وزي��ر 
الحتياط  ج��ن��ود  جميع  غانت�ش 
واجباتهم”  اأداء  “ملوا�شلة 
والدفاع عن “وجود اإ�شرائيل من 

خالل اخلدمة يف اجلي�ش«.
يف  اإلزامية  الع�شكرية  واخل��دم��ة 
اإ�شرائيل وغالًبا ما يتم ا�شتدعاء 
جنود الحتياط كل عام لفرتات 
حمدودة. ومع ذلك فقد تزايدت 
الدعوات  الأخ����رية  الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
من قبل جنود الحتياط لرف�ش 

اخلدمة.

عن  ���ش��راوة  اأق��ل  ولكنه  اجلانبن 
م��ع��ارك ال�����ش��رق، ب����داأت ك��ي��ي��ف يف 
و�شف  بح�شب  الدر�ش  التعلم من 
امل�������ش���وؤول ال��ع�����ش��ك��ري الأوك������راين 
م����ن خالل  دون����ب����ا�����ش،  يف ج��ب��ه��ة 
ملنع  �شريعة  خ��ط��وات  ع���دة  ات��خ��اذ 
احلايل  ب��اخ��م��وت  �شيناريو  ت��ك��رار 

يفغيني بريغوجن اإن قواته، التي 
مدينة  على  الآن  قب�شتها  ت�شدد 
الأوك���ران���ي���ة، ل حت�شل  ب��اخ��م��وت 
على احتياجاتها من الذخرية واإذا 
اأُجربت على الرتاجع �شتنهار هذه 

اجلبهة باأكملها.
مقطع  يف  ب���ري���غ���وج���ن  واأو������ش�����ح 

الدفع  وزابوريجيا:  خري�شون  يف 
مكثف  ب�شكل  م��درب��ة  مبجموعات 
يتم  التي  فاغرن  لقوات  للت�شدي 
ت���وزي���ع معظم  ت��وزي��ع��ه��ا ج��ن��وب��ا. 
ت�شل يف  التي  الغربية  الإم���دادات 
تلك اجلبهة ل�شد اأي تقدم رو�شي 
حم��ت��م��ل. حت�����ش��ن ���ش��ف��اف نهر 

الرو�شية  ق��وات  عبور  ملنع  دنيربو 
خطوطنا  خ��ل��ف  عمليات  وتنفيذ 

الدافعية .

قائد فاغرن 
“فاغرن”  جمموعة  موؤ�ش�ش  ق��ال 
اخلا�شة  ال���رو����ش���ي���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

الق�شائ����ي  الإ�����ش����الح  وي��ع��ت��رب 
دع��ام��ة حل��ك��وم��ة رئ��ي�����ش ال����وزراء 
الئتالفية  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ن 
ال����ت����ي ت�������ش���ك���ل���ت م�����ن الأح���������زاب 

ويعتب�����ر  ال��������������ش�����������������ل��ط��ة.  ف�����روع 
رئ��ي�����ش ال��������وزراء وح��ل��ف�����������اوؤه اأن 
م�شّي�شون  العليا  املحكمة  ق�شاة 
وي��ت��م��ت��ع��ون ب�����ش��ل��ط��ة اأع���ل���ى من 

املتطرفة  امل���ت�������ش���ددة  ال���دي���ن���ي���ة 
تولت  والت��ي  املتطرف،  واليمن 
مهماتها يف كانون الأول/دي�شمرب 
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ووزي��ر  ن��ت��ان��ي��اه��������������و  وي��ع��ت��ب�����������������������ر 
الع�����دل ياريف ليفن اأن تعدي�����ل 
خط�����وة  ال��ق�����ش��ائ��ي  ال��ن��ظ�����������������ام 
اإىل  ال���ت���وازن  لإع�����ادة  اأ�ش�����ا�شية 

•• تون�س-اأ ف ب

300 مايل  م���ن  ي���ق���رب  م���ا  ع����اد 
تون�ش  م��ن  ب��الده��م  اإىل  وع��اج��ي 
اإجالء مهاجرين  اإطار عملّيات  يف 
من اإفريقيا جنوب ال�شحراء، اإثر 
لها  تعر�شوا  واع���ت���داءات  ع��دائ��ي��ة 
بعد خطاب عنيف �شدهم اأدىل به 

الرئي�ش قي�ش �شعّيد.
و�شّدد الرئي�ش التون�شي يف خطاب 
�شباط/فرباير   21 يف  ب���ه  اأدىل 
“اإجراءات  اّت����خ����اذ  وج�����وب  ع��ل��ى 
املهاجرين  ت��دّف��ق  لوقف  عاجلة” 
اإفريقيا  م����ن  ال��ن��ظ��ام��ي��ن  غ����ري 
جنوب ال�شحراء اإىل بالده، موؤّكداً 
اأّن هذه الظاهرة توؤّدي اإىل “عنف 
ب�”م�شروع  وم���ن���ددا  وجرائم”، 
اإج�������رام�������ي ل���ت���غ���ي���ري ال���رتك���ي���ب���ة 

ال�شكانية” يف البالد.
تون�ش  م�����ن  ال�������ش���ب���ت  واأق�����ل�����ع�����ت 
 300 ن���ح���و  ت����ق����الن  ط����ائ����رت����ان 
م���ه���اج���ر م��ت��ج��ه��ت��ن ن���ح���و م���ايل 

و�شاحل العاج.
 135 ال�������ش���ب���ت، و�����ش����ل  وم�������ش���اء 
�شحايف  ح�شب  باماكو،  اإىل  ماليا 
يف وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش. وك���ان يف 
و�شوؤون  ال��دف��اع  وزي��ر  ا�شتقبالهم 
كامارا  �شاديو  القدامى  املحاربن 

باخلارج  املقيمن  امل��ال��ي��ن  ووزي���ر 
اأو����ش���ح  ال������ذي  اإي����ل����ن  اأغ  احل���م���د 
ا�شتاأجرت  امل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن 
ال��ط��ائ��رة. وب��ح�����ش��ب ال���وزي���ر، كان 
على منت الطائرة 97 رجال و25 

امراأة و13 طفال.
طائرة  اأي�شا  هبطت  اأبيدجان،  يف 
م�شاًء.  راك���ب���ا   145 ت��ق��ل  رك�����اب 
وعدد  رئي�ش احلكومة  وا�شتقبلهم 
م���ن ال��������وزراء، ح�����ش��ب ���ش��ح��ايف يف 
ف��ران�����ش ب��ر���ش. وُن��ق��ل��وا اإىل مركز 
ثالثة  �شيق�شون  حيث  ا�شتقبال 
ونف�شية  طبية  رع��اي��ة  لتلقي  اأي���ام 

قبل مل �شملهم مع عائالتهم.
اأع����ادت حواىل  اأوىل  وك��ان��ت رح��ل��ة 
بلدهم  اإىل  غ���ي���ن���ًي���ا  خ���م�������ش���ن 

الأربعاء.
ون��ّددت منظمات حقوقية تون�شية 
�شعّيد  بت�شريحات  ع���دة  ودول���ي���ة 
و”تدعو  “عن�شرية”  واعتربتها 
خطابه  اأث��ار  كما  الكراهية”.  اإىل 
ت��ون�����ش، يف وقت  ج���دل وا���ش��ع��ا يف 
تكّثفت العتداءات �شد مهاجرين 
ال�شحراء.  ج��ن��وب  اإف��ري��ق��ي��ا  م���ن 
وتدّفق املئات من هوؤلء، وبع�شهم 
مقيمون ب�شورة قانونية يف البالد، 
مغادرة  ط��ال��ب��ن  ���ش��ف��ارات��ه��م  اىل 

تون�ش.

وب����ن امل�����ش��اف��ري��ن ن�����ش��اء ورج����ال 
واأط�����ف�����ال، وق�����ال ع����دد م��ن��ه��م اإن 
يهّدد  اأ�شبح  تون�ش  يف  العام  املناخ 

حياتهم.
�شيغو لفران�ش بر�ش  باغر�شو  قال 
اأقلته  ح��اف��ل��ة  اىل  ال�����ش��ع��ود  ق��ب��ل 
“التون�شيون  �شباحا  امل��ط��ار  اىل 
امل��غ��ادرة. يف  ل يحبوننا، لذا علينا 
املقابل، على التون�شين املوجودين 
ي���غ���ادروا  اأن  ب���الدن���ا(  )يف  ع��ن��دن��ا 

اأي�شا«.
وق���ال ع��ب��د ال��رح��م��ان دوم��ب��ي��ا اإنه 
اأربع �شنوات  و�شل اىل تون�ش قبل 
ل����ل����درا�����ش����ة، ل���ك���ن���ه ق���ط���ع درا�����ش����ة 
املاج�شتري لريحل. وقال “الو�شع 
ح���رج ه��ن��ا، اأن����ا اأع����ود لأن��ن��ي ل�شت 

باأمان«.
اأك�����د ب���اري���ل، وه����و م��ه��اج��ر مقيم 
قلق  اإن����ه  ق���ان���وين،  ب�شكل  ب��ت��ون�����ش 
ب��ق��وا، م�شيفا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  على 
الرئي�ش  اح�����رتام  ب��ك��ل  “نطالب 
اإخواننا  يف  يفكر  اأن  �شعّيد  قي�ش 
معاملة  ي��ع��ام��ل��ه��م  واأن  الآخ���ري���ن 

ح�شنة«.
�شّرح �شفري �شاحل العاج يف تون�ش 
“عدد  ب���اأن  ���ش��اف��اين  اب��راه��ي��م �شي 
امل�شّجلن للعودة بلغ 1100 حتى 

الآن«.

�شاحل  اأف����راد جالية  ع��دد  وُي��ق��ّدر 
اآلف  �شبعة  بنحو  تون�ش  يف  العاج 

�شخ�ش، وفقا لإح�شاءات ر�شمية.
اأول رحلة  ع��ادوا يف  وك��ان غينيون 
ب���الده���م،  اىل  الأرب������ع������اء  اإج�������الء 
الكراهية”  “ت�شاعد  عن  حتّدثوا 
بعد خطاب �شعيد، وعن “كابو�ش” 
ع��ا���ش��وه اإث����ر ذل���ك يف ال�����ش��ارع ويف 
يقطنونها  التي  ال�شكنية  الأح��ي��اء 
ويف  ال���ت���ون�������ش���ي���ة  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 

املحافظات.
األف  ال�21  م��ن  ع��دد كبري  وَف��َق��َد 
ال�شحراء  دول جنوب  مهاجر من 
تون�ش  يف  ر����ش���م���ي���اً  امل�������ش���ّج���ل���ن 
قانويّن،  غري  و�شع  يف  ومعظمهم 
م��ن منازلهم  وظ��ائ��ف��ه��م وط����ردوا 

بن ليلة و�شحاها.
واأوِق�����َف ال��ع�����ش��رات خ��الل عمليات 
وقّدم  بع�شهم،  و���ُش��ج��ن  لل�شرطة 
ملنظمات  ���ش��ه��ادات  الآخ���ر  بع�شهم 
للتعذيب  تعر�شهم  ع��ن  حقوقية 
اجل�����������ش�����دي، م�����ن�����ددي�����ن ب����وج����ود 

“ميلي�شيات” تقف وراء ذلك.
امل�����ش��ح��ون يف  ال��و���ش��ع  ت�شبب ه���ذا 
ت���دف���ق ع�������ش���رات امل���ه���اج���ري���ن اإىل 
�شفارتي  ملقر  �شيما  ول  �شفاراتهم، 
�شاحل العاج ومايل اللتن �شرعان 
الطلبات  م����ئ����ات  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت��ا  م����ا 

وقد تراكمت الغرامات على بع�ش 
من  اأك���ر  اإىل  لت�شل  امل��ه��اج��ري��ن 
األ����ف ي����ورو وه���م ل ي���ق���درون على 

�شدادها.
العائدين،  امل��ه��اج��ري��ن  ب��ن  وم���ن 
ع�����ش��رات ال��ط��الب امل��ت��ح��ّدري��ن من 
املتح�شلن  اأو  م��ي�����ش��ورة  ع��ائ��الت 
الدولة  م���ن  درا����ش���ي���ة  م��ن��ح  ع��ل��ى 
خا�شة  بجامعات  التحقوا  والذين 

يف العا�شمة التون�شية.

غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ن ال��ع��ائ��دي��ن اإىل 
مالية  غ����رام����ات  ب���دف���ع  ب��ل��دان��ه��م 
غري  ب�شكل  اإقامتهم  عن  تعوي�شا 
قانوين يف البالد بقيمة ت�شل اىل 
25 يورو(  ث��م��ان��ن دي���ن���اًرا )ن��ح��و 

�شهرًيا.
وقالت م�شادر دبلوما�شية تون�شية 
لفران�ش بر�ش اإن ر�شالة بهذا املعنى 
الدبلوما�شية  البعثات  اىل  اأر�شلت 

الإفريقية يف تون�ش.

للمغادرة الفورية من تون�ش.
ت�����وّج�����ه م���ه���اج���رون  امل����ق����اب����ل،  يف 
لي�شت  ب����ل����دان  م����ن  م����ت����ح����ّدرون 
ت��ون�����ش، اإىل مقر  ���ش��ف��ارات يف  ل��ه��ا 
امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ه��ج��رة حيث 
ن�شبوا خياما ومتركزوا اأمام املقر 

ل�شمان حمايتهم.
قال م�شدر يف اخلارجية التون�شية 
ال�شلطات قررت  اإن  لفران�ش بر�ش 
املهاجرين  مطالبة  ع��ن  ال��رتاج��ع 

وو�شع  رو�شية  كحدود  وتر�شيمها 
الرو�شية  احل�����دود  ح��ر���ش  ق����وات 

عليها«.
اإىل  اأ�����ش����ار  ب���ري���غ���وج���ن  اأن  غ����ري 
ي�����دوم  ل�����ن  الفرح”  “هذا  اأن 
من  “واثق  اأن���ه  مو�شحا  ط��وي��ال، 
�شتقرر  الأوك��ران��ي��ة  ال�شلطات  اأن 
الناتو،  ح��ل��ف  مب�����ش��اع��دة  ق��ري��ب��ا، 
اخ����������رتاق اخل�����ط�����وط احل�����م�����راء 

جمددا«.
�شتحاول  اأوكرانيا  اإن  اأي�شا  وق��ال 
كانت  التي  “الأرا�شي  ت�شتعيد  اأن 
 ،”2014 ع��ام  قبل  اإليها  تنتمي 
ويف هذا ال�شياق، خل�ش بريغوجن 
القتال  ال�����ش��روري  “من  اأن���ه  اإىل 

من اأجل رو�شيا هنا والآن«.
العملية  انتهت  اإذا  اأن��ه  وح��ذر من 
فاإن  ق��ري��ب��ا،  اخل��ا���ش��ة  الع�شكرية 
“اأكر  يكون  قد  اجلديد  ال�شراع 
وقال: “لي�ش  ماأ�شاوية ودموية”، 

هناك �شك يف ذلك«.

الأجانب”  الطالب  “احتاد  ون��ّدد 
الأحد  التي وقعت  العنف  باأحداث 
طالب  “اأربعة  وا�شتهدفت  الفائت 
وبتعّر�ش  العاج”،  ���ش��اح��ل  م���ن 
منزلها”  اأم���ام  غابونية  “طالبة 

للعنف.
وط���ل���ب الحت�����اد م���ن ط����الب دول 
“البقاء  ال�شحراء  جنوب  اإفريقيا 
امل��ن��زل واخل���روج فقط يف حالة  يف 

احلاجة الق�شوى«.

قائد فاغرن يدق ناقو�س اخلطر.. حذر من »اأمر مربك« 

حرب �سوارع وق�سف مدفعي.. خطة رو�سيا الإنهاء معركة باخموت

اإجالء 300 مهاجر من تون�س اإىل مايل و�ساحل العاج 

�سيول تعلن خطة لتعوي�س جنود االحتياط يف �سالح اجلو االإ�سرائيلي يحتجون على االإ�سالحات الق�سائية 
ل�سحايا العمل الق�سري يف اليابان 

•• �صيول،-اأ ف ب

اأعلنت كوريا اجلنوبية  اأم�ش الثنن خطة لتعوي�ش مواطنيها من �شحايا 
العمل الق�شري خالل احلرب يف اليابان، التي تريد �شيول تعزيز عالقاتها 

معها يف مواجهة التواترات مع بيونغ يانغ.
يف  املتحدة  للوليات  اأ�شا�شيتن  حليفتن  واليابان  اجلنوبية  كوريا  وتعّد 
اإطار الأمن الإقليمي، ويف مواجهة كوريا ال�شمالية. لكن العالقات الثنائية 
بينهما ت�شهد توّتراً منذ فرتة طويلة ب�شبب الحتالل ال�شتعماري الياباين 

ل�شبه اجلزيرة الكورية بن 1910 و1945.
األ��ف كوري   780 �ُشّجل ح��وايل  �شيول، فقد  التي قّدمتها  البيانات  ووف��ق 
�شمن اإطار العمل الق�شري من قبل اليابان خالل �شنوات الحتالل ال�35، 
للعبودية  اليابانية  القوات  اأخ�شعتهّن  اللواتي  الن�شاء  احت�شاب  دون  من 
اجلن�شية. واأعلن وزير خارجية كوريا اجلنوبية بارك جن اإن�شاء موؤ�ش�شة 
يابانية  م�شاركة  دون  ولكن من  وعائالتهم،  ال�شحايا  لتعوي�ش  البالد  يف 
لقرارنا  اإيجابي  ب�شكل  اليابان  ت�شتجيب  اأن  يف  “ياأمل  اإن��ه  وق��ال  مبا�شرة. 
الكبري اليوم، مب�شاهمات طوعية من ال�شركات اليابانية واعتذارات كاملة«. 
ترّبعات  تقّدم  قد  ال�شركات  اأّن  �شابقاً  الإع���الم  و�شائل  ذك��رت  اليابان،  يف 
العمل  ق�شية  يف  ال��ن��دم  ع��ن  طوكيو  تعرب  اأن  املتوقع  م��ن  بينما  طوعية، 

الق�شري، كما فعلت يف املا�شي.
�شمحت  التي   -  1965 العام  يف  املوّقعة  املعاهدة  اأّن  على  طوكيو  وُت�شّر 
للبلدين با�شتعادة العالقات الدبلوما�شية واحل�شول على تعوي�شات تبلغ 
حواىل 800 مليون دولر على �شكل منح وقرو�ش رخي�شة - ح�شمت جميع 

املطالب بن البلدين يف ما يتعّلق بالفرتة ال�شتعمارية.
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•• عوا�صم-وكاالت

امليدانية  ال����ت����ط����ورات  ت�������ش���درت 
اأبرز  عناوين  الأوك��ران��ي��ة  للحرب 
�شباح  ال�����ش��ادرة  العاملية  ال�شحف 
اأم�ش وذلك يف خ�شم تقارير غربية 
الأوكرانية  القوات  اأن  اإىل  خل�شت 
الرو�شي  “ال�شغط  حتت  اأ�شبحت 
واأن  باخموت،  يف مدينة  املتزايد” 
ب�شرق  امل��ح��ا���ش��رة  امل��دي��ن��ة  �شقوط 

البالد بات و�شيكاً.
ال�شحف  اأوردت  بينما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  م����ن  ت���ق���اري���ر 
ك�شفت عن اتهامات وجهها اأع�شاء 
ب�����������ارزون ب�����احل�����زب اجل����م����ه����وري 
“يعر�ش  للرئي�ش جو بايدن، باأنه 
اإ�شراره  ب�شبب  للخطر”  ال��ع��امل 
الأمريكي  ال��دع��م  ا���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى 
لأوك�����ران�����ي�����ا، ودع����������وات لإي����ق����اف 
و�شط  الفور”،  “على  امل�����ش��اع��دات 
النووية  ال��رت���ش��ان��ة  م��ن  خم����اوف 

الرو�شية.
ال�شحف  ���ش��ل��ط��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل،  ويف 
ال�شوء على امل�شريات التي خرجت 
ل��ل�����ش��وارع ل��الأ���ش��ب��وع ال��ت��ا���ش��ع على 
ال����ت����وايل ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى خطة 
للحكومة،  ال��ق�����ش��ائ��ي  الإ�����ش����الح 
�شجلت  ال���ت���ظ���اه���رات  اإن  وق���ال���ت 
قيا�شياً، يف حتد لال�شتخدام  رقماً 

املفرط للقوة من قبل ال�شرطة.

باخموت: مماطلة 
اأوكرانية.. وزيارة 

رو�سية رفيعة
ب���ري���ط���اين  ت����ق����ري����ر  اأع������ق������اب  يف 
الأوكرانية  ال��ق��وات  اأن  اإىل  خل�ش 
اأ���ش��ب��ح��ت حت��ت �شغط م��ت��زاي��د يف 
ق��ال��ت �شحيفة  ب��اخ��م��وت،  م��دي��ن��ة 
“نيويورك تاميز” اإن القتال حول 
املدينة املحا�شرة ب�شرق البالد قد 
معركة  اإىل  مفاجئ  ب�شكل  حت��ول 
من قبل  الإمداد”  “تدمري طرق 

القوات الرو�شية.
وذكرت اأنه بالرغم من اأن اجلي�ش 
رو�شيا  اأن  اأم�����ش  زع���م  الأوك������راين 
لتطويق  جهودها  يف  ببطء  تتقدم 
باخموت، فاإنه اأقر باأن جنوده داخل 
ثالث  م��ن  مطوقن  ب��ات��وا  املدينة 
جبهات من قبل اجلي�ش النظامي 

الرو�شي ومرتزقة “فاغرن«.
رئي�ش  دع������ا  ب���ع���دم���ا  ذل������ك  ج������اء 
بريغوزين،  ي��ف��غ��ي��ن��ي  امل��ج��م��وع��ة، 
فولودميري  الأوك�����راين،  الرئي�ش 
�شحب  اإىل  اجل��م��ع��ة،  زيلين�شكي، 
قواته فوراً من املدينة، قائاًل “اإن 
طريًقا واحًدا فقط ما زال مفتوًحا 
لكن  باخموت”،  م��ن  ال��غ��رب  اإىل 
ال�شحيفة اأكدت اأن الطريق الذي 
ذكره بريغوزين “بات مغلقاً الآن”، 
غري  الأوكرانية  القوات  جعل  مما 

قادرة حتى على الن�شحاب.
املحللون  ج���ادل  بينما  اأن���ه  ذك���رت 
املرجح  غري  من  باأنه  الع�شكريون 
يف  اأع��م��ق  ب�شكل  رو�شيا  تتوغل  اأن 
ا�شتولت  اإذا  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ش��ي 
املدينة  �شقوط  فاإن  باخموت،  على 

اللهجة.
ر����ش���ال���ة  “ه�اآرت�ش”  ون����ق����ل����ت 
حزب  يف  ال�شابقة  النائبة  وجهتها 
اإىل  ل��ي��ف��ن��ات،  ل��ي��م��ور  “الليكود”، 
ياريف  ال���ع���دل  ووزي������ر  ن��ت��ن��ي��اه��و 
ي���ق���ودان اجلهود  ال��ل��ذي��ن  ل��ي��ف��ن، 
الق�شاء،  لإ�����ش����ع����اف  امل����ب����ذول����ة 
خائفن..  “ل�شنا  ف��ي��ه��ا:  وق���ال���ت 
اإ�شالًحا،  لي�شت  احلكومة  خطط 
على  وه��ج��وم  للنظام  تغيري  اإن��ه��ا 
النائبة  ودع��ت  الدميوقراطية”. 
اأع�شاء الليكود يف الربملان  البارزة 
�شد  ال���ع���م���ل  اإىل  )ال���ك���ن���ي�������ش���ت( 

اخلطة.
املدار�ش  لإغ����الق  دع����وات  وو���ش��ط 
والأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، وج���ه زعيم 
ال�شابق،  ال���وزراء  رئي�ش  املعار�شة، 
يائري لبيد، ر�شالة �شديدة اللهجة 
قائاًل:  احل����اك����م،  الئ����ت����الف  اإىل 
“احلكومة تتوقع اأن تتم مواجهة 
ب��ال مبالة..  امل��ت��ط��رف��ة  اأج��ن��دت��ه��ا 
اأخطر حكومة يف تاريخ هذا البلد 
اأح��د، لكنها  اأن��ه لن يوقفها  تعتقد 

لن ت�شمد كثرياً«.
الوحدة  “حزب  ب��دوره، حث زعيم 
ال�شابق،  الدفاع  وزي��ر  الوطنية”، 
ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����ش، امل��ت��ظ��اه��ري��ن على 
“البالد  حم��������ذراً:  ال����ش���ت���م���رار، 
الجتماعي  النق�شام  من  تت�شرر 
الذي يزداد عمقا، ونتنياهو يرتكه 
اخلارج  م��ن  يت�شرر  اإن���ه  ي�شتمر. 

بفقدان دعمه الق�شائي واملايل«.
“هاآرت�ش”،  ل���ت���ق���ري���ر  ووف������ق������اً 
امل��دن��ي��ة يف  دع���ت جمعية احل��ق��وق 
اإ�شرائيل ال�شرطة اإىل التحقيق مع 
القوة  ا�شتخدموا  الذين  ال�شباط 
امل��ف��رط��ة ���ش��د امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف تل 
اأبيب، الأربعاء، م�شرية اإىل مقاطع 
ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ي مت ت���داول���ه���ا على 
التوا�شل  و�شائل  وا�شع على  نطاق 
قنابل  يلقون  ل�شباط  الجتماعي 
ال�������ش���وت ب�����ش��ك��ل ع�������ش���وائ���ي على 

احل�شود.
ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال��ع��ربي��ة عن 
قوله:  ب��ال�����ش��رط��ة  ك��ب��ري  ���ش��اب��ط 
“ت�شتخدم القنابل ال�شوتية فقط 
يف ح����الت ال��ع��ن��ف ال��ق�����ش��وى من 
واأ�شاف:  املتظاهرين”.  ج��ان��ب 
“مل ي��ك��ن ه��ن��اك اأي اأث���ر ل��ه��ذا يف 
ال��ت��ظ��اه��رة )اأم�������ش ال�����ش��ب��ت(. من 
القنابل  با�شتخدام  الأم���ر  اأع��ط��ى 
اأراد  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ال�����ش��وت��ي��ة ���ش��د 
)ب����ن  ال������وزي������ر  ود  ك�������ش���ب  ف����ق����ط 

غفري(«.
اأف��ادت ال�شحيفة  يف غ�شون ذل��ك، 
م�شاريع  اإر�������ش������ال  ����ش���ي���ت���م  ب�����اأن�����ه 
ق��وان��ن الإ����ش���الح ال��ق�����ش��ائ��ي اإىل 
يف  ه��ي��ئ��ت��ه��ا  ب��ك��ام��ل  “الكني�شت” 
الأحد.  اليوم،  للت�شويت  جل�شتن 
وقالت اإنه يف خطوة فاجاأت اأع�شاء 
قرر  واأغ�شبتهم،  الئ��ت��الف  جلنة 
روثمان،  �شيم�شا  اللجنة،  رئي�ش 
املراجعة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت  اإج�����راء 
اأن متت املوافقة على م�شروع  بعد 
القانون يف قراءته الأوىل واإر�شاله 

الأربعاء. اإىل “الكني�شت”، 

الكرملن  مي���ن���ح  اأن  ����ش���اأن���ه  م����ن 
�شل�شلة  ب���ع���د  رم�����زي�����اً  ان���ت�������ش���اراً 
املدينة  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث  ان��ت��ك��ا���ش��ات، 
منطقة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  م��ف��ت��اح 
ب��اأك��م��ل��ه��ا )ال���ت���ي ت�شم  دون���ب���ا����ش 
مقاطعتي لوغان�شك ودونيت�شك(.

اأورد  ال�شحيفة،  مع  حديثهم  ويف 
قامتن  ���ش��ي��ن��اري��وه��ن  امل��ح��ل��ل��ون 
من  الأوكرانية  القوات  لن�شحاب 
اأن  اإم���ا  اأن��ه��ا  ب��اخ��م��وت؛ مو�شحن 
عدد  ب���اأق���ل  “خل�شة”  ت��ن�����ش��ح��ب 
حتى  “النتظار  اأو  ال�شحايا،  من 
املحللون  واأ���ش��اف  ال�شت�شالم”. 
اأن اأوكرانيا “متاطل” يف باخموت 
مل��ح��اول��ة ا���ش��ت��ن��زاف ال���رو����ش قدر 
هذه  اأن  ح����ذروا  لكنهم  الإم���ك���ان، 
احل���ي���ل���ة ق����د ت��ت�����ش��ب��ب يف ك���ارث���ة 
ع�شكرية بالن�شبة للقوات املتواجدة 

داخل املدينة.
وك����ان����ت رو����ش���ي���ا ق����د ج���ع���ل���ت من 
ب���اخ���م���وت ه���دف���ه���ا ال���رئ���ي�������ش���ي يف 
الأ����ش���ه���ر الأخ�������رية و���ش��ع��ت لعزل 
واجلنوب  ال�����ش��م��ال  م���ن  امل���دي���ن���ة 
وال�شرق. يف غ�شون ذلك، اعتربت 
اأن زيارة وزير  “نيويورك تاميز” 
�شويغو،  �شريجي  الرو�شي،  الدفاع 
دونبا�ش،  مبنطقة  املواجهة  خلط 
وم����ن����ح����ه م����ي����دال����ي����ات واأو�����ش����م����ة 
باأن  تنذر  هناك،  للجنود  ع�شكرية 
اأيدي  يف  باأكملها  املنطقة  �شقوط 

الرو�ش بات م�شاألة وقت فقط.
ن��ق��ل��ت جملة  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  يف 
عن  الأم����ري����ك����ي����ة  “نيوزويك” 
حم��ل��ل��ن ع�����ش��ك��ري��ن ق���ول���ه���م اإن 
اأوك����ران����ي����ا ت�����ش��ت��ع��د ع��ل��ى الأرج�����ح 
ل��الن�����ش��ح��اب م����ن ب���اخ���م���وت بعد 
خناق تام تفر�شه القوات الرو�شية 
بالإ�شافة  الأ����ش���ع���دة،  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
الإم�������داد عن  ق��ط��ع خ���ط���وط  اإىل 
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة. وك��ان تقرير 
ومقره  احلرب”،  درا�شة  ل�”معهد 
وا�شنطن، قد خل�ش اإىل اأن القوات 
اجل�شور  بتدمري  تقوم  الأوكرانية 
“لن�شحاب  مت���ه���ي���داً  ب���امل���دي���ن���ة 
وقال التقرير: “القوات  و�شيك”. 
لن�شحاب  ت��خ��ط��ط  الأوك����ران����ي����ة 
حمكوم من باخموت”، م�شرياً اإىل 
تهدف  اجل�����ش��ور  ت��دم��ري  حيلة  اأن 
يف  ال��رو���ش��ي��ة  احل��رك��ة  تقييد  اإىل 
�شرق املدينة وطرق خروج الرو�ش 

باجتاه الغرب.
اإن��غ��رام، وه��و �شابط  وق��ال فيليب 
الع�شكرية  ب���امل���خ���اب���رات  ����ش���اب���ق 
الأمريكية:  للمجلة  الربيطانية، 

اأوكرانيا” يف جمل�ش النواب.
لل�شحيفة  وف���ق���اً  غ��ي��ت��ز،  وح�����ذر 
ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة، م�������ن خم����اط����ر 
الرو�شية  ال����ن����ووي����ة  ال���رت����ش���ان���ة 
ثالثة،  ع��امل��ي��ة  ب��ح��رب  وال��ت��ه��دي��د 
وقال: “يبدو اأن حما�ش زيلين�شكي 
الف�شاد  مكافحة  جل��ه��ود  اجل��دي��د 
مبا�شر  ب�شكل  يتما�شى  وال��رق��اب��ة 
م���ع ���ش��ي��ط��رة اجل���م���ه���وري���ن على 
�شرح  ك���م���ا  النواب”.  جم���ل�������ش 
“كل جمهوري يدعم هذه  بانون: 
اأوك��ران��ي��ا يجب  القاتلة يف  احل��رب 

اأن يتم طرده«.
ع�شر  اإن  “الغارديان”  وق���ال���ت 
اأع�شاء  م����ع  اأج���رت���ه���ا  م���ق���اب���الت 
التجمع  خ��������الل  ج����م����ه����وري����ن 
ع��ن وجهات  اأ���ش��ف��رت  ق��د  املحافظ 
يف  اأن���ه  اإىل  م�شرية  مم��اث��ل��ة،  نظر 
عدد  “تعاطف”  احل����الت  ب��ع�����ش 
الرئي�ش  م����ع  احل���ا����ش���ري���ن  م����ن 

الرو�شي، فالدميري بوتن.

»اأعداد غري م�سبوقة”.. 
الإ�سرائيليون يتحدون

 بن غفري
�شحيفة  ذك�����رت  اإ����ش���رائ���ي���ل،  ويف 
ال�شعب  اأن  ال��ع��ربي��ة  “ه�اآرت�ش” 
حتدى اأوامر وزير الأمن القومي، 
لل�شرطة  غ����ف����ري،  ب�����ن  اإي�����ت�����م�����ار 
ونظم  امل��ف��رط��ة،  ال��ق��وة  با�شتخدام 
تظاهرات حا�شدة بال�شوارع �شجلت 
رقماً قيا�شياً، وذلك احتجاجاً على 
خطة الإ�شالح الق�شائي للحكومة 

اليمينية املتطرفة.
وق�����ال�����ت اإن��������ه ع���ل���ى ال�����رغ�����م من 
والقوة  لل�شرطة،  املكثف  النت�شار 
ال��ت��ي ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا ال�����ش��ب��اط �شد 
املا�شي،  الأرب�����ع�����اء  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
األف   180 اأك���ر م��ن  ف��ق��د اح��ت��ج 
اإ����ش���رائ���ي���ل���ي ال�����ش��ب��ت، ع��ل��ى خطة 
للحكومة  ال��ق�����ش��ائ��ي  الإ�����ش����الح 
لالأ�شبوع  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  جميع  يف 

التا�شع على التوايل.
اأن  ال��ع��ربي��ة  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
ال�������ش���وارع ���ش��ه��دت ا���ش��ت��ب��اك��ات بن 
وال�������ش���ب���اط، حيث  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ال�����ش��رط��ة  اأق��دم��ت 
املحتجن،  لتفريق  املياه  خراطيم 
عدد  ن�����ش��ر  مت  اأن������ه  اإىل  م�������ش���رية 
اأن  ال��ق��وات اخل��ا���ش��ة. وتابعت  م��ن 
متظاهري القد�ش املحتلة جتمعوا 
ومنزل  الرئي�ش  اإق��ام��ة  مقر  اأم���ام 
نتنياهو،  بنيامن  ال���وزراء،  رئي�ش 
�شديدة  بعبارات  وهتفوا  اخلا�ش، 

الأمريكي  ال�شيا�شي  الو�شط  داخل 
للجمهورين  جتمع  انتقد  بعدما 
ال���ي���م���ي���ن���ي���ن امل������وؤث������ري������ن داخ������ل 
امل�شاعدات  “علناً”  ال��ك��ون��غ��ر���ش 
دعوات  و���ش��ط  لكييف،  الع�شكرية 

لإيقاف الدعم على الفور.
دعت  ال�شحيفة،  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���اً 
م�������ارغ�������وري غ������ري������ن، ال���ع�������ش���وة 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
اإدارة  ال���ك���ون���غ���ر����ش،  يف  امل�����وؤث�����رة 
وقف  اإىل  ب����اي����دن،  ج���و  ال��رئ��ي�����ش 
اأعطى  مما  لأوك��ران��ي��ا،  امل�شاعدات 
�شوًتا اإ�شافًيا لنتفا�شة �شعبية يف 
احلزب تهدد دعم احلزبن لكييف، 
يف وق����ت ت�����ش��ّع��د ف��ي��ه رو���ش��ي��ا من 

وترية هجماتها.
تقرير  يف  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  واع���ت���ربت 
الإلكرتوين،  موقعها  عرب  ن�شرته 
اإىل  ت�شاف  غرين  ت�شريحات  اأن 
م���وق���ف رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال���ن���واب، 
كيفن مكارثي، املناه�ش ل�شتمرار 
الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والذي 
كان قد تعهد باأن اجلمهورين لن 
يكتبوا “�شيًكا على بيا�ش” لكييف. 

الأوكرانين  اأن  ال���وا����ش���ح  “من 
لالن�شحاب  ال�������ش���روط  ي�����ش��ع��ون 
ت�شبب  ب���اخ���م���وت.  م����ن  امل��ح��ت��م��ل 
ال��دف��اع الأوك����راين ع��ن امل��دي��ن��ة يف 
الرو�شية  للقوات  هائل  ا�شتنزاف 
ذات  منطقة  على  م��رك��زة  وجعلها 

قيمة ا�شرتاتيجية قليلة«.
“اجلي�ش  اإن��������غ��������رام:  واأ��������ش�������اف 
ينهون  بينما  �شي�شمد  الأوك���راين 
خ���ط���وط���ا دف���اع���ي���ة ج����دي����دة ولن 
هناك  ي��ك��ون  عندما  اإل  ين�شحبوا 
من  الكثري  �شيفقدون  اأنهم  خطر 

القوات«.
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وك��ان��ت 
ق��د ح���ذرت اأن ال��دف��اع الأوك����راين 
ع���ن امل��دي��ن��ة، ال����ذي خ��ا���ش قتاًل 
املا�شي،  اأغ�����ش��ط�����ش  م��ن��ذ  ع��ن��ي��ًف��ا 
ب�شكل  �شديدة  ل�شغوط  “يتعر�ش 

متزايد«.
اتهامات لبايدن ب�”تعري�ش العامل 

للخطر«
ويف اأزمة قد تثري قلق الأوكرانين، 
“الغارديان”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ���ش��ل��ط��ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال�����ش��وء ع��ل��ى جدل 

واتهمت  الناتو”.  يف  ع�شوا  دول��ة 
اإنه  قائلة  ب�”التناق�ش”،  ب��اي��دن 
عن  يدافع  لن  باأنه  تعهد  قد  ك��ان 
ع�شوا  دول��ة  لي�شت  لأنها  اأوكرانيا 
غري  “هذا  و����ش���ددت:  ال��ن��ات��و.  يف 
م��ن��ط��ق��ي، وال�����ش��ع��ب الأم��ري��ك��ي ل 

يدعمه«.
“الغارديان”،  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ش��ب 
على  الرئي�شيان  املتناف�شان  اأع��رب 
تر�شيح احلزب اجلمهوري للرئا�شة 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����ش  امل���ق���ب���ل،  ال���ع���ام 
ت��رام��ب، وح��اك��م فلوريدا  دون��ال��د 
�شكوكهما  ع��ن  دي�����ش��ان��ت��ي�����ش،  رون 
الأوكرانية،  الق�شية  ب�شاأن  اأي�شاً 
للراأي  ا�شتطالعات  اأظهرت  بينما 

اأي�شاً تاآكل الدعم ال�شعبي.
بالإ�شافة  اإن���ه  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
اإىل م�شاعد ترامب ال�شابق، �شتيف 
بانون، فقد ان�شم مات غيتز، ع�شو 
فلوريدا،  ولي����ة  ع��ن  ال��ك��ون��غ��ر���ش 
الأم���ري���ك���ي  ال����دع����م  ان���ت���ق���اد  اإىل 
غيتز  اأن  واأ����ش���اف���ت  لأوك����ران����ي����ا. 
ك��ان ق��د ق��دم م��وؤخ��ًرا ق���راًرا ب�شاأن 
“اإرهاق امليزانية الأمريكية ب�شبب 

اإن  ل�”الغارديان”  غ��ري��ن  وق��ال��ت 
باأ�شره  العامل  “يعر�ش  بايدن  جو 
الثالثة”.  العاملية  احل��رب  خلطر 
هذه  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 
الت�شريحات كانت جزءاً من وجهة 
نظر انت�شرت على نطاق وا�شع يوم 
العمل  “موؤمتر  خ���الل  اجل��م��ع��ة، 
وهو  للمحافظن”،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اأكرب جتمع �شنوي للمحافظن يف 

الوليات املتحدة.
اأن  “اأعتقد  غ����ري����ن:  واأ�����ش����اف����ت 
الوليات املتحدة يجب اأن ت�شغط 
بدًل  اأوكرانيا  ال�شالم يف  اأجل  من 
يبدو  ح��رب  وموا�شلة  متويل  من 
العامل  وت���ع���ر����ش  ت��ت�����ش��اع��د  اأن���ه���ا 
العاملية  احل�����رب  خل��ط��ر  ب���اأ����ش���ره 
الثالثة”. ودعت اإىل وقف التمويل 
الأمريكي على الفور، واأ�شرت على 
وت���رية  م���ن  “ت�شعد  الإدارة  اأن 

احلرب يف اأوكرانيا«.
نعزز  اأن  “يجب  غ��ري��ن:  وت��اب��ع��ت 
اأوروب����ا  تنعم  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��الم.. 
املتحدة  ال��ولي��ات  وعلى  بال�شالم، 
لي�شت  اأوكرانيا  ب��دوره��ا.  تقوم  اأن 

�سحف عاملية: اأعداد غري م�سبوقة.. الإ�سرائيليون يتحدون بن غفري 

اأوكرانيا »متاطل« يف باخموت ال�ستنزاف الرو�س.. واتهامات لبايدن ب� »تعري�س« العامل للخطر

الواليات املتحدة ت�سحح يف تايوان “خطاأ” ارتكبته مع اأوكرانيا
•• وا�صنطن-وكاالت

رفع اإعالن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الت�شديق على �شفقة 
بقيمة 619 مليون دولر لدعم �شالح اجلو التايواين، �شقف توقعات 
ن�شوب مواجهة ل تبدو بعيدة بن بكن ووا�شنطن، مع فر�ش ح�شول 

تايوان على دعم ع�شكري مل تقتن�شه اأوكرانيا قبل احلرب.
اجلو  ���ش��الح  تعزيز  ي���وؤدي  اأن  امل��ل��ف  ه��ذا  يف  متخ�ش�ش  خبري  ويتوقع 
اأي  خ��الل  ال��دف��اع  ل  الهجوم  موقف  يف  تايبيه  لو�شع  الآن  التايواين 
عدم  مبكرا  ت�شليحها  من  تهدف  وا�شنطن  اأن  خا�شة  مقبلة،  مواجهة 
ال���الزم لأوك��ران��ي��ا قبل  الع�شكري  ال��دع��م  ع��دم تقدمي  “خطاأ”  ت��ك��رار 

اأزمتها مع رو�شيا.

لتايوان،  ع�شكرية  �شفقة  على  الت�شديق  البنتاغون  اأعلن  والأرب��ع��اء 
“اإف  تت�شمن �شواريخ دقيقة ومتطورة الالزمة لطائراتها من طراز 

16” الأمريكية.
وعلق وزير دفاع تايوان على ذلك باأن “�شالح اجلو ميتلك الآن قدرات 
مو�شحا: “اإىل جانب ال�شماح لنا بالدفاع عن جمالنا  قتالية كاملة”، 
ي�شاعدنا  فاإنه  ال�شيني،  اجلي�ش  ا�شتفزازات  �شد  فعال  ب�شكل  اجل��وي 

اأي�شا يف تخزين الأ�شلحة وتعزيز قدرتنا الدفاعية«.
يف املقابل، حذرت وزارة الدفاع ال�شينية من ا�شتمرار الوليات املتحدة 

يف ت�شليح تايوان، وقالت اإنه هذا يقو�ش ال�شلم يف املنطقة.
ميزانية مقلقة

بن�شبة  الع�شكرية  زي��ادة ميزانيتها  ال�شن  توازيا مع قرار  جاء هذا   •

التي  تايوان  لي�شعل حربا كالمية مع   ،2023 باملئة خالل عام   7.2
اأبدت غ�شبها جتاه القرار، حيث يعتقد اأنه جتهيز لجتياح اجلزيرة.

225 مليار دولر على دفاعها، وهو رقم  يعادل  ال�شن ما  �شتنفق   •
وا�شنطن،  ميزانية  م��رات من  بثالث  اأق��ل  لكنه  بكن  تاريخ  قيا�شي يف 

علما اأنها متلك ثاين اأكرب ميزانية دفاعية يف العامل.
• يعزز القلق من القرار ال�شيني ت�شريح رئي�ش وزرائها يل كه ت�شيانغ، 
الأحد، باأنه يتعن على احلكومة تعزيز التنمية ال�شلمية للعالقات مع 
تايوان، ودفع عملية “اإعادة التوحيد ال�شلمي” لل�شن، وكذلك اتخاذ 

خطوات حازمة ملعار�شة ا�شتقالل تايوان.
اأخطاء اأوكرانيا تعالج يف تايوان

وي�شف اخلبري يف ال�شوؤون الدولية جا�شر مطر خطوة ال�شن لزيادة 

باأ�شلحة  لتايوان  املتحدة  ال��ولي��ات  مد  وكذلك  الع�شكرية،  ميزانيتها 
املليئة  ال��ف��رتة  ه��ذه  “اأمر متوقع يف  ب��اأن��ه  ج��وه��ا،  �شالح  ودع��م  دقيقة 
اأن  بالتوترات«.واعترب مطر يف حديث مع موقع “�شكاي نيوز عربية”، 
“الوليات املتحدة بالرتكيز على تعزيز �شالح اجلو التايواين تعالج ما 
تراه خطاأ يف حرب اأوكرانيا، وهو اأنها مل متد كييف بالطائرات يف وقت 
ا�شتعال احلرب، وتعجز  بعد  اليدين  الآن مقيدة  اأ�شبحت  مبكر، فيما 
اأن��ه �شدام  ال��الزم��ة حتى ل يرتجم ذل��ك على  ال��ط��ائ��رات  ع��ن تقدمي 
وبقية  وا�شنطن  اإقناع  اأ�شابيع  منذ  كييف  رو�شيا«.وحتاول  مع  مبا�شر 
حلفائها باإر�شال مقاتالت ملواجهة الهجوم الرو�شي، منها طائرات “اإف 
16”، لكن اإقناع الغرب بتقدمي مثل هذا الدعم لي�ش مهمة �شهلة على 

الإطالق.

اجلامعات يف اأفغان�ستان تعيد فتح اأبوابها لل�سّبان فقط 
املمرات  اإزال��ة لفتات منت�شرة يف  تتم  العا�شمة، مل  اخلا�شة يف  “رنا” 
يف  ال�شفوف  �شبان  ح�شر  بينما  الن�شاء،  ترتدي  اأن  يجب  كيف  تو�شح 

غرف �شبه خالية، بح�شب ما اأفاد مرا�شلو وكال فران�ش بر�ش.
ع���ربة اهلل رحيمي  ال��ط��ال��ب  وق����ال 
اأخ���ت���ي  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  “لالأ�شف، 
الل���ت���ح���اق ب��اجل��ام��ع��ة. حت����اول اأن 

تدر�ش يف املنزل«.
ويف حن يقول م�شوؤولون يف طالبان 
اإن منع الفتيات من ارتياد املدار�ش 
ال����ث����ان����وي����ة واجل�����ام�����ع�����ات م���وق���ت، 
زمنياً  ج�����دوًل  احل���رك���ة  حت����دد  مل 
علماً  املوؤ�ش�شات،  ه��ذه  فتح  لإع���ادة 
اأمام  مغلقة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��دار���ش  اأن 

الفتيات منذ عام ون�شف العام.
بحجج  الإغ���الق  ال�شلطات  وب���ررت 
عديدة منها ع��دم وج��ود ع��دد كاف 
م���ن الأ����ش���ات���ذة وع�����دم ت���وف���ر امل���ال 

وكانت اجلامعات و�شعت قواعد جديدة بعد عودة طالبان اإىل ال�شلطة 
هدفت خ�شو�شاً اإىل ف�شل �شفوف ال�شّبان عن ال�شابات. ومل ُي�شمح لهن 

بتلقي الدرو�ش اإل من معلمات اأو رجال م�شنن.
حبيب  ح�������ش���ي���ب  حم����م����د  وق����������ال 
علوم  جم���ال  يف  ط��ال��ب  وه���و  زاده، 
الكمبيوتر يف هرات “من املوؤمل اأن 
الفتيات حمرومات من  اآلف  نرى 

التعليم يف اأيامنا«.
واعترب الطالب يف جمال الهند�شة 
يف جامعة كابول العريقة، حجة اهلل 
حق  ال��ت��ع��ل��ي��م  حت�شيل  اأن  جن��ات��ي، 

اأ�شا�شي للن�شاء.
وقال اأثناء دخوله اإىل حرم اجلامعة 
مناهج  ب��ح�����ش��ب  ت��ع��ل��م��ن  ل���و  “حتى 
لي�شت  بال�شّبان(،  )مقارنة  قدمية 
ويجب  التعّلم  حقهن  من  م�شكلة. 
جامعة  ويف  احلق”.  ه��ذا  ينلن  اأن 

•• كابول-اأ ف ب

عاد ال�شّبان اإىل مقاعد الدرا�شة يف اجلامعات الأفغانية التي اأعادت فتح 
اأبوابها اأم�ش الثنن بعد عطلة �شتوية طويلة، بخالف ال�شابات اللواتي 

ما زال نظام طالبان يحرمهّن من التعليم.
يف  الن�شاء  حقوق  انتهكت  كثرية  قيود  �شياق  يف  طالبان  ق��رار  وي��ن��درج 
اأفغان�شتان منذ عودة احلركة اإىل احلكم يف اآب/اغ�شط�ش 2021. واأثار 
منع الفتيات من ارتياد اجلامعات موجة اإدانات يف كل دول العامل، وبينها 

دول اإ�شالمية.
وقالت راحلة )22 عاماً(، من اإقليم غور يف و�شط البالد، “اأ�شعر بحزن 

�شديد لروؤية ال�شّبان يذهبون اإىل اجلامعة بينما نبقى نحن يف املنزل«.
درا�شتها  متابعة  عن  التوقف  على  اأُج��ربت  التي  دوراين  وحيدة  وقالت 
والن�شاء  الفتيات  تعّلمت  “اإذا  )غ���رب(  ه���رات  يف  ال�شحافة  جم��ال  يف 
الأفغانيات، فلن يقبلن اأبًدا بحكومة ت�شتغل الإ�شالم والقراآن. �شيدافعن 

عن حقوقهن... وهذا ما تخ�شاه احلكومة«.
ويف نهاية كانون الأول/دي�شمرب حظر وزير التعليم العايل ندا حممد 
ندمي على الن�شاء ارتياد اجلامعات وبرر قراره ب�”عدم التزام الطالبات، 
راأ�شها  امل��راأة  تغطية  اإلزامية  اإىل  اإ�شارة  يف  احلجاب”،  ب�شاأن  التعليمات 
ووجهها وج�شدها بالكامل يف اأفغان�شتان، بالإ�شافة اإىل اخلروج برفقة 

حمرم.

منهج  و�شع  بعد  الفتيات  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  �شتفتح  امل��دار���ش  اأن  اأو  ال��ك��ايف، 
اإ�شالمي.

الأعلى  الزعيم  ب��اأن  اعرتفوا  طالبان  حركة  يف  امل�شوؤولن  بع�ش  ولكن 
احلديث  التعليم  يعار�شون  واأو���ش��اط��ه  زاده،  اأخ��ون��د  اهلل  هبة  للحركة، 

وخ�شو�شا للفتيات والن�شاء.
و�شّكل قرار طالبان بحظر التعليم لل�شابات �شدمة بالن�شبة لالأفغانيات 
ثالثة  من  اأق��ل  قبل  اجلامعات  اإىل  الدخول  امتحانات  خ�شن  اللواتي 

اأ�شهر.
اإّل  ال�شلطة،  اأكرب بعد توليها  باإبداء مرونة  د حركة طالبان  ورغم تعهُّ
اأنها �شرعان ما عادت اإىل تف�شريها املت�شّدد لل�شريعة الذي طبع حكمها 
التدابري املقّيدة  1996 و2001. وزادت حركة طالبان تدريجياً  بن 
للحريات، ل �شّيما يف حّق الن�شاء اللواتي ا�شتبعدن من غالبية الوظائف 

هن على البقاء يف املنزل. العامة اأو اأعطن اأجوراً زهيدة حل�شّ
ارتداء  عليهن  وينبغي  حم��رم  دون  م��ن  ال�شفر  للن�شاء  يحّق  يعد  ومل 

الربقع.
ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب، حظرت احلركة على الن�شاء ارتياد املتنزهات 

واحلدائق و�شالت الريا�شة وامل�شابح العامة.
اأفغان�شتان  وم��ن��ح  ط��ال��ب��ان  بنظام  الع����رتاف  ال���دويل  املجتمع  وي��رب��ط 
اإليها ب�شدة، باحرتام احلركة حلقوق  اإن�شانية ومالية حتتاج  م�شاعدات 

الإن�شان وخ�شو�شاً حقوق الن�شاء يف التعليم والعمل.
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العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:3841166  رخ�شة  العامة  للنقليات  الفرات 

 CN
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فيكا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لغ�شيل ال�شيارات رخ�شة رقم:4176934 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دا�ش  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للديكور رخ�شة رقم:4184003 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميالبو 
  CN لتطوير ا�شلوب احلياه رخ�شة رقم:4386749 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/طيب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ال�شلطان للعطور رخ�شة رقم:4276697 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ات�ش  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN بيوتي ميكب رخ�شة رقم:4765157 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوتون 

CN كالودز بوتيك رخ�شة رقم:4524551 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN دابار للرجال رخ�شة رقم:3005073 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كانور�ش 
  CN للمو�شيقى والفعاليات رخ�شة رقم:4301603 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/رينغ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لغ�شيل ال�شيارات رخ�شة رقم:4009478 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافترييا برجر اند مي

 رخ�شة رقم: CN 2042609 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 100000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م  

تعديل اإ�شم جتاري من/كافترييا برجر اند مي

BURGER AND ME CAFETERIA

 اإىل/كافترييا برجر اند مي - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

BURGER AND ME CAFETERIA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اأطل�ش بيرتوليوم ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 37، 0 ال�شيد �شامل حممد �شامل بالهوميل واخرين

CN 1053983 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

التجارية-  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�شركة  وت�شفية  حل   -  1
املحكمة التجارية بتاريخ 2022/12/13 للق�شاء يف اإمارة اأبوظبي.

ق�شائي  كم�شفي  احلرية  حممد  كنان  حممد  ال�شيد/ظافر  تعين   -  2
لل�شركة بتاريخ:2022/12/13 
 تاريخ التعديل:2023/03/06

املعن  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:بي دي ا�شطيل للتجارة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي، ابوظبي، مبنى

CN 4253252 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعين   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/03  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - الدارية 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2305009976 تاريخ التعديل:2023/03/06
املعن  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:رامو كاكا كافيه - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 2857062 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
قانوين  كم�شفي  ذ.م.م-  احل�شابات  لتدقيق  ال�شادة/�شارتفورد  تعين   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/02/24  لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305008754 

تاريخ التعديل:2023/03/06
املعن  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة الن�شيج لالقم�شة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العن- منطقة اخلبي�شي- بناية بلدية العن

CN 1133871 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
�شركة  ال�شام�شي-  حمد  احل�شابات  لتدقيق  ال�شادة/بر�شتيج  تعين   -  2
ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م- كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2023/02/20 
لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك 

كاتب العدل بالرقم:2305008630 تاريخ التعديل:2023/03/06
املعن  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:امافروتي للفواكه واخل�شروات- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
�شركة  للتطوير-  رمي  مبنى   0  ،2 الرمي  الرمي،  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
CN 4363883 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

�شامل(-  احمد  )�شليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�شادة/الدره  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/02  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2305009820 تاريخ التعديل:2023/03/06
املعن  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافترييا معتاد

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 3946262 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا معتاد 

 CAFETERIA MATAD 

  اإىل/كافيه ميموريا 
MEMORIA CAFE 

مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
دائرة التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النعام 

  CN للحدادة رخ�شة رقم:3928220 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيبي في�ش لتجميل ال�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2496136 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/لواري  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

توب لعمال البالط والنجارة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2784881 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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عربي ودويل

كان لدى بو�س فر�سة ذهبية  لياأمر باإنهاء املهمة الع�سكرية

تقرير اأمريكي: غطر�سة وا�سنطن �سبب رئي�سي لكارثة اأفغان�ستان
•• وا�صنطن-وكاالت

اإعمار  لإع��ادة  العام  املفت�ش  اأ�شدر 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ت��ق��ري��راً اأو����ش���ح فيه 
العديد من اأ�شباب النهيار املذهل 
يف اأغ�شط�ش )اآب( 2021 للحرب 
عاماً   20 دام��ت  التي  الأمريكية 

يف اأفغان�شتان.
دي���ف���ي�������ش، عقيد  دان�����ي�����ال  وق������ال 
الأمريكي،  اجل��ي�����ش  يف  م��ت��ق��اع��د 
خدم يف عدة جولت يف اأفغان�شتان. 
وهو زميل اأول يف موؤ�ش�شة اأبحاث 
“ اأولويات الدفاع” الأمريكي، يف 
تعليق مبوقع “1945”: “ميثل 
التقرير املكون من 148 �شفحة 
دل����ي����اًل ����ش���ام���اًل ع���ل���ى الأ����ش���ب���اب 
ولكن  لف�شلنا،  وامل��ع��ق��دة  امل��ت��ع��ددة 
ي��ت��م ذكره  واح���د مل  �شبب  ه��ن��اك 
اأن يكون  الرغم من احتمال  على 
غطر�شة  وهو  األ  انتقاداً،  اأكرها 

احلكومة يف وا�شنطن«.
اأن  فهم  “اأهمية  التقرير  واأب����رز 
عندما   ،2021 اأغ�شط�ش  كارثة 
الأف���غ���ان���ي���ة  مت ح�����ل احل����ك����وم����ة 
واجل��ي�����ش ق��ب��ل ت��ق��دم ط��ال��ب��ان - 
بالإحباط  املليئة  حربنا  وحتولت 
ف�شل  اإىل  عقدين  ا�شتمرت  التي 
هائل - مل تاأت فقط نتيجة لف�شل 
يف  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ش 
بداأت  الن�����ش��ح��اب.  عملية  تنفيذ 
اأ����ش���ه���ر من  ك��ارث��ت��ن��ا يف غ�����ش��ون 
ان�����دلع احل����رب وا���ش��ت��م��رت حتى 

اخلروج النهائي منها«.
وي�����وا������ش�����ل ال����ت����ق����ري����ر اجل����دي����د 
اإعمار  لإع�������ادة  ال���ع���ام  ل��ل��م��ف��ت�����ش 
اأع����ده املفت�ش  ال���ذي  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
حتليل  �����ش����وب����ك����و،  ج�������ون  ال�����ع�����ام 

•• تالني-اأ ف ب

ف��از ح��زب الإ���ش��الح )مي��ن الو�شط( 
كايا  ال�����وزراء  رئي�شة  تتزعمه  ال���ذي 
التي  الربملانية  بالنتخابات  كال�ش 
اأزمة  و�شط  اإ�شتونيا  يف  الأح��د  ج��رت 
اق���ت�������ش���ادي���ة وا����ش���ت���م���رار احل������رب يف 

اأوكرانيا.
من   31،2% ع���ل���ى  وب���ح�������ش���ول���ه 
الأ���ش��وات، حقق حزب كال�ش تقدما 
لكن  ال�شابقة.  بالنتخابات  مقارنة 
مع  ائ��ت��الف  ت�شكيل  ع��ل��ي��ه  �شيتعن 
واح��د اأو اأك��ر من الأح��زاب الأخرى 

يف الربملان.
وقالت كال�ش لل�شحافة “هذا اأف�شل 
لكنها ا�شتبعدت  بكثري مما توقعنا”، 
التحالف مع “حزب ال�شعب املحافظ 
الذي  املتطرف  اليميني  لإ�شتونيا” 
بح�شوله  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  يف  ج����اء 
بينما  الأ���ش��وات  م��ن   16،1% على 
كان عدد من ا�شتطالعات ال��راأي قد 
اأعطاه ما ي�شل اإىل %25 من نوايا 

الت�شويت.
اأي  ا�شتبعدنا  “لقد  ك��ال���ش  وق��ال��ت 
حت��ال��ف م��ع ح���زب ال�����ش��ع��ب املحافظ 
كما  بكالمي  متم�شكة  واأن��ا  لإ�شتونيا 

فعلُت يف 2019«.
لختيار  الأح��د  الإ�شتونيون  و���ش��ّوت 
اأع�شاء برملانهم اجلديد يف انتخابات 
اليمينين  ال���ق���وم���ي���ن  ح�����زب  رّك������ز 
املتطرفن فيها حملته على معار�شة 
�شحنات  من  مزيدا  اأوك��ران��ي��ا  ت�شليم 

الأ�شلحة.
ورج����ح م��ع��ظ��م ا���ش��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
الأ�شبوع  خالل  نتائجها  ن�شرت  التي 

الفائت فوز “حزب الإ�شالح«.

اأم���رت  “لقد  امل�����ش��ريي:  ال���ق���رار 
ب����زي����ادة ال����ق����وات الأم���ري���ك���ي���ة يف 
بتمديد  ق��م��ن��ا  ل��ق��د  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان. 
يف  الآن  ج����ن����دي   3200 ب����ق����اء 
البالد ، ملدة اأربعة اأ�شهر، و�شنن�شر 
هذه  ع��ل��ى  �شتحافظ  ب��دي��ل��ة  ق���وة 

الزيادة يف امل�شتقبل املنظور ».
عدت  “عندما  ال���ك���ات���ب:  وت���اب���ع 
الثانية  للمرة  القتالية  للعمليات 
يف اأفغان�شتان يف 2011-2010 
ت��ده��ور البالد  ، ���ش��دم��ت مب���دى 
من  وك��ان  ال�شابق.  النت�شار  منذ 
الوا�شح ب�شكل موؤمل اأن �شيا�شاتنا 
مل تف�شل فقط يف حت�شن الو�شع، 

بل جعلت الأمور اأ�شواأ«.
ذلك  ب���ع���د  “لحظت  وخ���ل�������ش: 
واملدنين  الع�شكرين  قادتنا  اأن 
الظروف،  ب�شاأن  اأمناء  غري  كانوا 
ووع��������دوا دائ����م����اً اأن������ه م����ع وج����ود 
نهج  اأو  ج����دي����دة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خمتلفة،  الأم���ور  �شتكون  ج��دي��د، 
لقد منعت  كذلك.  تكن  لكنها مل 
العرتاف  م��ن  قادتنا  الغطر�شة 
الأ�شا�ش  و�شعوا  وبذلك  بالواقع، 

ب�شكل مبا�شر لف�شلنا الع�شكري«.

 عائلة جنت من زلزال
 تركيا تتطلع للم�ستقبل 

•• نورداجي-رويرتز

اللذين  امل��دم��ري��ن  ال��زل��زال��ن  بعد  تركيا  ج��ن��وب  ت�شرب  ال��ه��زات  ت���زال  ل 
اأخريا ت�شعر  اأطفال بداأت  الأم لثالثة  اأر�شالن  وقعا قبل �شهر، لكن حواء 

بالطماأنينة يف حاوية �شغرية تتخذها اأ�شرتها منزل.
حتت  اأي��ام  خم�شة  ظلوا  بعدما  الثالثة  واأطفالهما  وزوجها  اأر�شالن  جنت 
اأنقا�ش املبنى ال�شكني الذي كانوا يعي�شون فيه واملوؤلف من خم�شة طوابق 
يف ق�شة جناة فريدة مبدينة نورداجي حيث انهارت معظم املباين اأو تقرر 
هدمها. ومل مي�ش �شوى اأ�شبوعن على خروج اأفراد الأ�شرة من امل�شت�شفى، 
ويحاول خم�شتهم ا�شرتجاع تفا�شيل ما ي�شمونه حياتهم ال�شابقة. وبداأوا 

ا�شتعادة روتينهم يف منزلهم املوؤقت اجلديد خلف حمطة بنزين.
اإفطار عائلي  بعد  كانت جتل�ش بجوار طاولة خ�شبية  بينما  ح��واء  وت��روي 
“كنا عائلة مي�شورة احلال. كان لدينا منزلن و�شيارة. كنا نحمد اهلل على 
كل ذلك ونحمده الآن لأن جميع اأطفايل يف اأمان. ل اأخاف الآن لأن عائلتي 
ال��زل��زال ومل  اأقاربهما يف  36 من  ب��ج��واري«. فقدت ح��واء وزوجها ح�شن 
اأر�شالن  اأقاربهم وهي اجل��دة  اإح��دى  الأح���زان. وتعي�ش  تندمل بعد ج��راح 
يف ح��اوي��ة جم���اورة لكنها ت��ع��اين ك�شرا يف ال��ق��دم. وك��ث��ريا م��ا ي��اأت��ي بع�ش 

الأ�شدقاء لتقدمي التعازي.
يقول ح�شن الذي يعمل حما�شبا اإنه �شيكون م�شتعدا قريبا ملعاودة العمل.

اأر���ش��ل احل��اك��م بع�ش  اأخ����رى.  م���رة  الت�����ش��ال  ال��ع��م��الء يف  “بداأ  وي�شيف 
كمبيوتر  ج��ه��از  اإر���ش��ال  لح��ق��ا  يتم  و���ش��وف  ال��ب��ل��دة،  ملحا�شبي  امل�شتلزمات 

وطابعة. ثم �شاأبداأ من حيث توقفت«.
واأ�شار اإىل خزانة معدنية مغربة حتتوي على وثائق مت انت�شالها من مكتبه 

املنهار.
وي�شعر الوالدان بال�شعادة لأن اثنن من اأبنائهما، اأحدهما يف ال�شف الرابع 

والآخر يف الثامن، قادران على العودة اإىل �شفوف الدرا�شة.
تقول حواء “الأطفال يحتاجون اإىل مدر�شة”، مو�شحة اأن ال�شلطات تعمل 
ب�شورة  الأط��ف��ال  �شيعود  حيث  قريبة  خيام  مدينة  يف  مدر�شة  اإن�شاء  على 

مبدئية للدرا�شة يومن يف الأ�شبوع.
بداأت البنة الكربى فاطمة جول )19 عاما( ال�شتعداد لمتحانات القبول 

باجلامعة، والتي من املقرر اأن تخو�شها يف غ�شون اأ�شهر قليلة.
تقول الأم “كنت اأريدها اأن تدر�ش ولكن فقط عندما ت�شعر اأنها قادرة على 
ا�شتيقظت، فتحت عيني وراأيتها  “ذات يوم  انتظرت«. وتروي  ذلك، لذلك 

جال�شة بجانب الطاولة تدر�ش. قالت يل: علينا اأن نبداأ يا اأمي«.

اأر�ش  م��ن  ال�شتثنائية  احل��ق��ائ��ق 
بداأها  التي  اأفغان�شتان  يف  الواقع 
تقريره  م��ع  ال��ع��ام  املفت�ش  مكتب 
الأول(  )ت�شرين  اأكتوبر  يف  الأول 
جرنال  امل��ي��ج��ور  وح���ذر   .2008
اأرنولد فيلدز، املفت�ش العام الأول 
مل��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ش ال���ع���ام ال�����دويل يف 
ذلك التقرير، ب�شكل يدعو للقلق 
م��ن اأن “مهمة اإع���ادة الإع��م��ار يف 
اأفغان�شتان اأ�شبحت ق�شية �شعبة 

ومعقدة للغاية.«
الر�شالة،  هذه  اأن  الكاتب  واأو�شح 
اأنها  ُي���ق���ال ع��ن��ه��ا  اأق�����ل م���ا  ال���ت���ي 
اأ�شيء  تقليل من �شاأن الواقع، قد 
قبل  م��ن  كبري  ح��د  اإىل  تقديرها 
جورج  م��ن  ب����دءاً  الإدارات  جميع 

دبليو بو�ش اإىل بايدن.
عار�شت  قلة  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار 
القوة  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ب���و����ش  ق������رار 
الع�شكرية يف املقام الأول يف اأكتوبر 
بعدما   ،  2001 الأول(  )ت�شرين 
خاطر  طيب  ع��ن  طالبان  ق��دم��ت 
الذي  لدن،  بن  لأ�شامة  امل�شاعدة 
اأقر بوقوفه وراء هجمات احلادي 
الإرهابية �شد  �شبتمرب  ع�شر من 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ك��ان��ت مهمة 
منا�شبة  الأول��ي��ة  الع�شكرية  بو�ش 

ومدرو�شة وقابلة للتحقيق:
ومت اإجناز هذه املهمة ب�شكل فعال 
بحلول ربيع عام 2002 ، عندما 
�شيا�شي  مت تدمري طالبان ككيان 

مبا   - ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأن  اإث���ب���ات 
يتما�شى مع املثل والقيم الغربية - 
ميكن اأن ُتبنى يف اأي مكان وكانت 
“القيم  اإىل  ال���واق���ع  يف  ت�����ش��ت��ن��د 
متحم�شن  وك����ان����وا  العاملية”، 

لإثبات نظرياتهم يف اأفغان�شتان.
يف  “خدمت  ال�����ك�����ات�����ب:  وق���������ال 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان 
ذلك  خ����الل   .2006-2005
املهمة  اأن  لح�����ظ�����ت  ال������وق������ت، 
الوليات  تقودها  التي  الع�شكرية 
من  العديد  فيها  ُي�شارك  املتحدة 
التنمية  ووكالة  املدنية،  الوكالت 
ومنظمات  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
تركيزهم  لكن   - الدولية  املعونة 
م�شاعدة  ع����ل����ى  م���ن�������ش���ب���اً  ك�������ان 
واجلي�ش،  الأف��غ��ان��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
الت�شرف  ع��ل��ى  امل���دين  وامل��ج��ت��م��ع 

مثل الدميقراطية الغربية«.
واأ�شاف: على ما يبدو اأدرك بو�ش 
كانت  املتحدة  ال��ولي��ات  جهود  اأن 
يف طريقها لالنهيار، فقام بتغيري 
)�شباط(  ف��رباي��ر   15 يف  امل��ه��م��ة 
الأم����ة  ب��و���ش  ف��خ��اط��ب   ،2007
م���ث���رياً، يقطعه  خ��ط��اب��اً  واأل���ق���ى 
، حول  ال��ت�����ش��ف��ي��ق  م����ن  ال���ك���ث���ري 

م�شتقبل اأفغان�شتان.
اأع��ل��ن ب��و���ش اأن����ه ك���ان ي��ط��ل��ب من 
دولر  م��ل��ي��ار   11.8 ال��ك��ون��غ��ر���ش 
الدميقراطية  ه����ذه  “مل�شاعدة 
اتخذ  ث��م  البقاء”.  ع��ل��ى  الفتية 

وكان احلزب اليميني املتطرف ح�شل 
يف  الأ������ش�����وات  م����ن   17،8% ع���ل���ى 

انتخابات 2019.
ويف وقت �شابق، حّذر رئي�ش احلكومة 
الإ�شالح”  “حزب  وع�����ش��و  ال�����ش��اب��ق 

�شيم كال�ش من انق�شام الأ�شوات.
كانت  “كّلما  ف��ي�����ش��ب��وك  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
كانت  ومنق�شمة،  م�شّو�شة  النتيجة 
الئتالف  واأ�شبح  م�شّو�شة  احلكومة 

احلاكم اأكر �شعفاً«.
لرو�شيا  امل���ح���اذي���ة  اإ���ش��ت��ون��ي��ا  ول����دى 
مليون   1،3 ���ش��ك��ان��ه��ا  ع���دد  وال��ب��ال��غ 
ن�شمة، برملان من جمل�ش واحد ي�شم 
101 مقعد جرى التناف�ش عليها يف 

مبا  اختياره،  من  جديدة  حكومة 
التاريخية  اأع���راف���ه  م��ع  يتما�شى 

والثقافية.
اأفغان�شتان  يف  تتوافر مطلقاً  ومل 
اأو  الظروف  اأف�شل من  جمموعة 
يتمتع  لبلد  مثالية  اأو  اأماناً  اأكر 
لت�شكيل  ال��دويل  والدعم  بالوقت 
ح��ك��وم��ة ج���دي���دة مم���ا ك����ان عليه 
ذل���ك ال�����ش��ي��ف. ول��ك��ن ه��ن��ا دخلت 
غطر�شة وا�شنطن ال�شورة. فبدًل 

بالغة  لأ�شرار  القاعدة  وتعر�شت 
لدرجة اأنها مل ت�شتعد قوتها التي 

كانت متتلكها قبل احلرب.
ب���و����ش ف��ر���ش��ة ذهبية  ل����دى  ك����ان 
باإنهاء  ل��ي��اأم��ر   2002 �شيف  يف 
املهمة الع�شكرية، و�شحب القوات، 
دبلوما�شية  مهمة  اإىل  والنتقال 
واإن�شانية. ومل تكن هناك معار�شة 
باإمكان  وكان  اأو منظمة.  م�شلحة 
ت�شكيل  نف�شه  الأف���غ���اين  ال�شعب 

ت�شكيل احلكومة يف كابول. واأخذ 
الأمريكيون زمام املبادرة يف و�شع 
يتما�شى  ال���ذي   - ال��ب��الد  د���ش��ت��ور 
من  اأك��ر  الأمريكية  الثقافة  مع 
الثقافة الأفغانية، مما �شاعد على 
املطاف.  نهاية  يف  ف�شلها  �شمان 
ول�شوء احلظ، كان هذا اأول ف�شل 
ك��ب��ري، ث��م ت��وال��ت ح���الت الف�شل 

تباعاً.
الغربي  ال��ع��امل  يف  الكثريون  اأراد 

الأفغاين  ب��ال�����ش��ع��ب  ال���وث���وق  م���ن 
ل��ب��ذل اجل��ه��د ال�������ش���روري حلكم 
غري  اأنهم  “قررنا  بنف�شه،  نف�شه 
قادرين ويحتاجون اإىل م�شاعدتنا 

لتحقيق ذلك«.

اأول ف�سل كبري
وا�شنطن  اأب��ق��ت  الم����ر،  ب����ادئ  يف 
ق��وات��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى الأر�����ش 
ووج���ه���ت ك���ل ج��ان��ب م���ن جوانب 

ع����ام����اً( ل���وك���ال���ة ف���ران�������ش ب���ر����ش من 
تالن  ال��ع��ا���ش��م��ة  اق�����رتاع يف  م���رك���ز 
اأوكرانيا  يف  ي��ج��ري  م��ا  اأّن  “وا�شح 
اأي�شاً”.  بالن�شبة لإ�شتونيا  مهّم جداً 
اأهمية  النا�ش  ن�شي  “رمبا...  اأ�شاف 

ال�شتقالل«.
وق��ال��ت رئ��ي�����ش��ة احل��ك��وم��ة يف حديث 
املا�شي  الأ����ش���ب���وع  ب���ر����ش  ل��ف��ران�����ش 
“ن�شعى اإىل بلد اأوروبي منفتح وودود 

وعلى النمط الغربي وذكي«.
يعتقد  الأك��رب  “خ�شمي  اأن  واأ�شافت 
اأوكرانيا  ن�����ش��اع��د  ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اأن����ه 
واأن  اأوك���ران���ي���ا  ن��دع��م  اأن ل  وي��ن��ب��غ��ي 
م�شلحتنا  لتحقيق  ن�شعى  اأن  علينا 

انتخابات الأحد.
منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  ا�شتونيا  وك��ان��ت 
وال����ع���������ش����و يف الحت�������اد  ال���ب���ل���ط���ي���ق 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  وح��ل��ف  الأوروب�������ي 
)ناتو(، على راأ�ش الدول التي اأطلقت 
ن����داءات دول��ي��ة ال��ع��ام امل��ا���ش��ي لزيادة 
يف  لأوك��ران��ي��ا  الع�شكرية  امل�����ش��اع��دات 

مواجهة الغزو الرو�شي.
الع�شكرية  امل���������ش����اع����دات  وت�������ش���ك���ل 
اأكر من  الإ�شتونية لأوكرانيا حالًيا 
املحلي،  ن��اجت��ه��ا  اإج���م���ايل  م���ن   1%
وهي اأكرب م�شاهمة لأي دولة مقارنة 

بحجم اقت�شادها.
ق���ال امل��ه��ن��د���ش ي��وه��ان ري�����ش��ار )35 

يف  �شنوي  اأ�شا�ش  على   18،6% بلغ 
كانون الثاين/يناير املا�شي.

ماهونن  بيوتر  للمتقاعد  وبالن�شبة 
ال�شعب  “حزب  ف�����اإّن  ع���ام���اً(،   62(
امل��ح��اف��ظ لإ���ش��ت��ون��ي��ا... وح���ده ميّثل 

ال�شعب الإ�شتوين«.
تهتم  ب��اأّن��ه��ا  احلكومة  رئي�شة  وات��ه��م 
اإىل  اإ�شارة  يف  اأخرى”،  ب�”دولة  اأكر 

اأوكرانيا.
قال  الإ�شتونين،  م��ن  الكثري  ومثل 
ماهونن اإّنه يخاف احلرب. واأ�شاف 
وهي  رو����ش���ي���ا،  ك���ب���ري،  ج����ار  “لدينا 
خطرية للغاية”، متابعا “اإذا اندلعت 
احل����رب، ف��ن��ح��ن ب��ل��د ي��ق��ع ع��ل��ى خّط 

املواجهة«.
ال��ذي يتمّتع  “حزب الو�شط”  ودع��م 
تقليدياً ب�شعبية لدى الأقلية الكبرية 
الناطقة بالرو�شية يف اإ�شتونيا، �شيا�شة 

احلكومة جتاه اأوكرانيا ورو�شيا.
واأثار ذلك ا�شتياء عدد من الناخبن 
ت�شكل  حن  يف  بالرو�شية،  الناطقن 

هذه الأقلية ربع �شكان اإ�شتونيا.
الليربايل،  الإ�شالح”  “حزب  اأم���ا 
ب�����ش��ع��ب��ي��ة يف ���ش��ف��وف رواد  ف��ي��ح��ظ��ى 

الأعمال والعمال ال�شباب.
وق��د وع��د ب��زي��ادة الإن��ف��اق الع�شكري 
اإجمايل  م��ن  الأق���ل  على   3% ليبلغ 
ال�شرائب  وبخف�ش  املحلي،  ال��ن��اجت 
املفرو�شة على ال�شركات، ويريد �شّن 
املدنية  ال�شراكات  على  يوافق  قانون 

بن الأ�شخا�ش من اجلن�ش نف�شه.
ويرى حمللون اأن حتالفا بن “حزب 
 ”200 و”اإ�شتونيا  الإ�شالح” 
الدميوقراطين”  و”ال�شرتاكين 
“اأحزاب  ب��ن  احل��ال  ه��و  كما  ممكن، 

الإ�شالح” و”الو�شط” و”الوطن«.

ال��ذات��ي��ة ف��ق��ط«. ل��ك��ن زع��ي��م “حزب 
مارتن  ل�شتونيا”  املحافظ  ال�شعب 
ه��ي��ل��م��ي ي����رى اأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى بلده 
مع  التوتر”  ح����دة  زي������ادة  “جتّنب 

مو�شكو.
ورك�����ز ه����ذا احل�����زب يف ح��م��ل��ت��ه على 
ع�شكرية  م�شاعدة  ت��ق��دمي  معار�شة 
اإىل عدم  اإ���ش��اف��ي��ة لأوك���ران���ي���ا ودع����ا 
الالجئن  م�����ن  م����زي����د  ا����ش���ت���ق���ب���ال 

الأوكرانين.
وجرت النتخابات على خلفية و�شع 
اإ�شتونيا  يف  اأي�����ش��اً  �شعب  اق��ت�����ش��ادي 
اأع���ل���ى معدلت  اأح�����د  ���ش��ّج��ل��ت  ال���ت���ي 
الت�شخم بن دول الحتاد الأوروبي، 

ال�سني: االلتزام الكامل هو الطريق ال�سحيح حلل امل�ساألة النووية االإيرانيةميت�سوتاكي�س يكّلف املحكمة العليا بالتحقيق يف حادث القطار 
•• اأثينا-اأ ف ب

اليوناين كريياكو�ش ميت�شوتاكي�ش  ال��وزراء  رئي�ش  طلب 
“الأولوية  اإع���ط���اء  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  اأم�����ش الث��ن��ن م��ن 
يف  ال��ق��ط��ار  ب��ح��ادث  امل��رت��ب��ط��ة  للتحقيقات  الق�شوى” 

اليونان، وفق ما اأعلن مكتبه الثنن.
العام  املّدعي  اإىل  ميت�شوتاكي�ش  وّجهها  ر�شالة  يف  وج��اء 
تو�شيًحا  ي��ري��د  ال��ي��ون��اين  “ال�شعب  العليا،  املحكمة  يف 
فورًيا و�شاماًل للحوادث اجلنائية املرتبطة بهذا احلادث 
وت�شبب  �شباط/فرباير   28 يف  وق��ع  ال��ذي  املاأ�شاوي”، 
اح��ت��ج��اج��ات يف  واأث�����ار  الأق�����ّل  ع��ل��ى  ا  57 �شخ�شً مب��ق��ت��ل 

املاأ�شاة  يف  املحكمة  حتقيق  اأّن  الر�شالة  وح���ّددت  ال��ب��الد. 
املعّينون من  ب��داأه اخل��رباء  ال��ذي  التحقيق  منف�شل عن 

احلكومة.
وطلب ميت�شوتاكي�ش، الذي من املتوقع اأن ي�شعى اإىل اإعادة 
من  ر�شمي  خطاب  يف  ال�شفح  ني�شان-اأبريل،  يف  انتخابه 
اأ�شر ال�شحايا الذين ُقتلوا يف اأ�شواأ كارثة ت�شهدها ال�شكك 
اآلف  ال��ذي احت�شد فيه  ال��وق��ت  ال��ي��ون��ان، يف  احل��دي��د يف 

املحتّجن الغا�شبن يف اأثينا وا�شتبكوا مع ال�شرطة.
وقع احلادث الثالثاء املا�شي عندما ا�شطدم قطار �شحن 
بقطار رّكاب يقّل اأكر من 350 �شخ�شاً، غالبيتهم من 

الطاّلب.

•• بكني-وكاالت

اإن بكن توؤمن باأن  اأم�ش الثنن  قالت وزارة اخلارجية ال�شينية 
يف  قدما  للم�شي  ال�شحيح  الطريق  هو  والفعال  الكامل  اللتزام 

حل امل�شاألة النووية الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة “رويرتز«.
وقالت ماو نينغ، املتحدثة با�شم الوزارة، يف اإفادة �شحفية دورية، 
ردا على �شوؤال بخ�شو�ش اإ�شدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الوليات  “على  ال��ن��ووي:  ال��ت��ع��اون  ب�شاأن  م�شرتكا  بيانا  واإي����ران 
املتحدة اتخاذ قرار �شيا�شي يف اأ�شرع وقت ممكن لتحقيق خمرجات 

املحادثات«.
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غرو�شي، 

اأ�شاد ال�شبت، بعد زيارته طهران، مبا اأ�شماها “خطوة يف الجتاه 
ال�شحيح” مع موافقة اإيران على اإعادة ت�شغيل كامريات املراقبة 

يف عدد من املواقع النووية وزيادة وترية عمليات التفتي�ش.
وقال غرو�شي اإنه “مت التفاق على زيادة بالن�شف يف عدد عمليات 
يورانيوم  جزيئات  موؤخرا  اكت�شفت  حيث  ف��وردو،  من�شاأة  تفتي�ش 
خم�شبة بن�شبة %83،7 القريبة من العتبة ال�شرورية لتطوير 

وفق وكالة “فران�ش بر�ش«. قنبلة ذرية”، 
وف�شلت  التفتي�ش  عمليات  على  �شديدة  قيودا  طهران  وفر�شت 
الدولية  الوكالة  عمل  عطل  ما  املا�شي،  العام  مراقبة،  كامريات 
والقوى  اإي����ران  ب��ن  ال��ع��الق��ات  ت��ده��ور  �شياق  ال��ذري��ة يف  للطاقة 

الغربية.

حزب رئي�سة الوزراء االإ�ستونية يفوز يف االنتخابات الت�سريعية 

اعتقال 35 بعد ا�ستباكات بني ال�سرطة وحمتجني يف اأتالنتا 
•• اأتالنتا-رويرتز

قالت ال�شرطة اإن حريقا �شب يف موقع بناء مركز 
لتدريب لل�شرطة يف مدينة اأتالنتا الأمريكية بعد 
بن  ا�شتباكات  اإىل  املن�شاأة  عند  مظاهرة  اأدت  اأن 
ال�شرطة وحمتجن واإنه مت اعتقال 35 �شخ�شا.

على  للتدريب  اأت��الن��ت��ا  م��رك��ز  ب��ن��اء  م��وق��ع  و�شهد 
ال�شالمة العامة مواجهة مت�شاعدة مع معار�شة 
وتطوير  لل�شرطة  املتزايدة  الع�شكرة  املتظاهرين 
“رئة”  ع��ن��ه��ا  امل���داف���ع���ون  ي�شميها  ال��ت��ي  ال��غ��اب��ة 

اأتالنتا.
وب��داأت الأح��داث مبهرجان مو�شيقي مت تنظيمه 
مركز  بناء  �شد  املظاهرات  من  اأ�شبوع  من  كجزء 

التدريب.

ول��ك��ن ال�����ش��رط��ة ق��ال��ت اإن الأح�����داث حت��ول��ت اإىل 
املوقع  “املحر�شون”  اقتحم  عندما  عنف  اأعمال 
وزجاجات  واحل��ج��ارة  بالطوب  ال�شرطة  ور�شقوا 

املولوتوف والألعاب النارية.
اأنه  التلفزيونية  ب��ي  اإ����ش  دب��ل��ي��و  حم��ط��ة  وذك����رت 
م��ن على  روؤي���ة دخ��ان كثيف يت�شاعد  ك��ان ميكن 
ب��داأت مبهرجان  اإن الأح���داث  اأم��ي��ال. وقالت  بعد 
م��و���ش��ي��ق��ي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه ك���ج���زء م���ن اأ����ش���ب���وع من 
مركز  بناء  يجري  حيث  غابة  حلماية  املظاهرات 

التدريب.
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  �شور  واأظهرت 
ت�شاعد األ�شنة اللهب والدخان من عدة اأماكن يف 
املنطقة. واأظهرت اإحدى ال�شور ا�شتعال النريان 

يف معدات ثقيلة.

عن  نقال  جورنال  �شرتيت  وول  �شحيفة  وذك��رت 
�شهود اأن مئات الأ�شخا�ش ح�شروا اأحداث الأحد 
لبدء  احلفل  عن  انف�شلت  �شغرية  جمموعة  واأن 

احتجاج.
يريدون  اإن��ه��م  امل��وق��ع  يف  البناء  معار�شو  وي��ق��ول 
توفري م�شاحة خ�شراء مهمة بالقرب من منطقة 
اأتالنتا احل�شرية الكربى التي يبلغ عدد �شكانها 

�شتة مالين ن�شمة.
الثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  احتجاجا  امل��وق��ع  و�شهد 
حتول اإىل اأعمال عنف لفرتة وجيزة بعد اأن اأ�شعل 
وحطموا  لل�شرطة  ���ش��ي��ارة  يف  ال��ن��ار  م��ت��ظ��اه��رون 
لالحتجاج  املتظاهرون  جتمع  ثم  املباين.  نوافذ 
نا�شط  بقتل  ال��ق��ان��ون  اإن��ف��اذ  �شلطات  ق��ي��ام  ع��ل��ى 

خالل مداهمة لتطهري موقع البناء.
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املال والأعمال
�سفقات كبرية على العاملية القاب�سة يف �سوق اأبوظبي بقيمة 9.5 مليار درهم  3

•• اأبوظبي- وام: 

�شهد �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل تداولت اأم�ش، تنفيذ 3 �شفقات 
كبرية على اأ�شهم ال�شركة العاملية القاب�شة.

23.7 مليون �شهم  اأبوظبي، مت تنفيذ ال�شفقات على  ووفق بيانات �شوق 
بقيمة جاوزت 9.5 مليار درهم ب�شعر 400 درهم لل�شهم الواحد.

تنفيذ �شفقة  املا�شي  �شهد يف فرباير  القاب�شة”  “العاملية  �شهم  اأن  يذكر 
يناير  يف  اأخ��رى  �شفقة  اإىل  بالإ�شافة  دره��م،  مليار   1.05 بقيمة  كبرية 

املا�شي بقيمة 3.37 مليار درهم .
كبرية  �شفقات  تنفيذ  املن�شرم،  العام  خالل  �شهد  قد  اأبوظبي  �شوق  وك��ان 
بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار �شهم من 

خالل 207 �شفقات.

واأ����ش���اف مت  ال��وث��ب��ة«.  يف منطقة 
توفري 20 من�شة لعر�ش منتجات 
ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة  املزارعن 
اإىل 20 طناً من املنتجات الزراعية 
املتنوعة، كما مت جتهيزها للتداول 
املبا�شر بن اأ�شحاب املزارع والتجار 
ل��و���ش��ي��ط، مبا  م���ن دون احل���اج���ة 

ي�شمن عوائد اأف�شل للمزارعن.
اإق��ام��ة �شوق  اأن م��وق��ع  اإىل  واأ���ش��ار 
منوذجياً  يعد  باجلملة  امل��زارع��ن 
زايد  م��ي��ن��اء  منطقة  ب��ه  تتميز  مل��ا 
من �شمعة وا�شعة باعتبارها وجهة 
اجلملة  وجت��ار  للم�شرتين  دائ��م��ة 
�شرائح  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والتجزئة 
اإم���ارة  يف  امل�شتهلكن  م��ن  وا���ش��ع��ة 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام: 

املزارعن  اأ����ش���واق  �شل�شلة  ���ش��م��ن 
بتوجيهات  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي��ت��م  ال���ت���ي 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ورع��اي��ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان 
اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال���رئ���ا����ش���ة 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
“�شوق  الهيئة  افتتحت  الغذائية، 
يف  ب��اجل��م��ل��ة  ل��ل��ب��ي��ع  املزارعن” 
ميناء زاي��د يف اأب��وظ��ب��ي، وذل��ك يف 
اإط����ار ح��ر���ش ���ش��م��وه ع��ل��ى متكن 
املنتج املحلي، وزيادة دخل اأ�شحاب 
تن�شيط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�������زارع، 
وتعزيز  الداخلية،  التجارة  حركة 

منظومة الأمن الغذائي.
للبيع  امل�����زارع�����ن  ����ش���وق  وي���ع���م���ل 
ال�شاعة  م����ن  ي����وم����ي����اً  ب���اجل���م���ل���ة 
الواحدة ظهراً حتى العا�شرة م�شاًء، 
وذل���ك خ��الل ال��ف��رتة م��ن فرباير 
ويوفر  املقبل،  مايو  حتى   2023
ل�  خم�ش�شة  ت�شويقية  13من�شة 
20 مزارعاً وتت�شع لبيع نحو 20 
طناً من املنتجات الزراعية املحلية 
يومياً، وذلك للبيع باجلملة لتجار 
وامل�شتهلكن  واجل��م��ل��ة،  ال��ت��ج��زئ��ة 
���ش��راء كميات  ي��رغ��ب��ون يف  ال��ذي��ن 

متو�شطة وكبرية.
ورعاية  ب���دع���م  ال�����ش��وق  وي��ح��ظ��ى 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 

املحلي  الق����ت���������ش����اد  دع�������م  ع����ل����ى 
وتن�شيط حركة التجارة الداخلية.
اأبوظبي  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  واأ����ش���اد 
الغذائية  وال�������ش���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
يف عملية  “�شالل”  بجهود �شركة 
موؤكداً  واإدارت�������ه،  ال�����ش��وق  جت��ه��ي��ز 
اجل��ه��ات احلكومية  ك��اف��ة  ح��ر���ش 
املنتج  دع��م  على  احلكومية  و�شبه 
املحلي وم�شاعدة املزارعن واملربن 

على ت�شويق منتجاتهم.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��امل��ن العامري 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������ش 
“�شالل”  اأخذت  لطاملا  “�شالل”: 
توجيهات  لتنفيذ  امل���ب���ادرة  زم����ام 
ب�����ش��اأن تعزيز  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
حيث  املحلين،  املزارعن  ومتكن 
ملزارعي  زاي�����د  م��ي��ن��اء  ����ش���وق  ت��ع��د 
اجل��م��ل��ة خ��ط��وة اأخ����رى ن��ح��و دعم 
امل���زارع���ن يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي بعد 
النجاح الذي حققه �شوق املزارعن 

اإط����ار �شعيها  ال��غ��ذائ��ي��ة، وذل���ك يف 
مبتكرة  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ق���ن���وات  ل��ف��ت��ح 
ل�شغار املنتجن يف املجال الزراعي 
ب�شقيه النباتي واحليواين، وتعزيز 
وت�شهيل  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��ج  تناف�شية 
و�شوله للم�شتهلكن، وتقوم �شركة 
“�شالل” التابعة ل�شركة القاب�شة 
ال�شوق  اإدارة  ع��ل��ى   )ADQ(
يف  ال��راغ��ب��ن  امل��زارع��ن  وت�شجيل 
مزارعهم  منتجات  وبيع  امل�شاركة 

اإط���ار حر�ش  يف  وذل��ك   ، الغذائية 
الزراعة  قطاع  تنمية  على  �شموه 
اإىل  اإ�شافة  املزارعن،  وزيادة دخل 

تعزيز تناف�شية املنتج املحلي.
املزارعن  �شوق  اإق��ام��ة  اأن  واأو���ش��ح 
فريدة  جت���ِرب���ة  ب��اجل��م��ل��ة  ل��ل��ب��ي��ع 
ت���ت���ي���ح ل����ل����م����زارع����ن ال���ت���وا����ش���ل 
م��ب��ا���ش��رة م��ع جت���ار ال��ت��ج��زئ��ة دون 
ي�شمن  ل���و����ش���ط���اء، مب���ا  احل���اج���ة 
ل��ل��م��زارع��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى �شعر 

مبا�شرة لتجار اجلملة والتجزئة.
البحري  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
اأبوظبي  العامري مدير عام هيئة 
ل��ل��زراع��ة وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة اإن 
م���ب���ادرة اأ����ش���واق امل���زارع���ن حتظى 
ب��اه��ت��م��ام ودع�����م ك��ب��ري م���ن �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 
ديوان الرئا�شة رئي�ش جمل�ش اإدارة 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 

ي�شمن  ك���م���ا  مل��ن��ت��ج��ات��ه��م،  ع������ادل 
باملنتجات  ال�شتمتاع  للم�شتهلكن 
ب��ج��ودة عالية  ال��ط��ازج��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

وبتكلفة معقولة.
يعد  ال�����ش��وق  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
والتجزئة  اجلملة  لتجار  فر�شة 
ل�شراء املنتجات الطازجة والواردة 
اأب��وظ��ب��ي مبا  م���زارع  م��ن  مبا�شرة 
على  ح�شولهم  ا�شتدامة  ي�شمن 
وي�شاعد  للمزارع،  اليومي  الإنتاج 

 ADQ والعاملية القاب�سة تعتزمان اإن�ساء اأكرب �سركة اإدارة ا�ستثمارات م�ستقلة يف املنطقة
ال�شراكة.  ه��ذه  يف  القاب�شة  العاملية  وال�����ش��رك��ة   )ADQ( “القاب�شة« 
جمموعة  خالل  من  امل�شتقلة  اجلديدة  ال�شتثمارات  اإدارة  �شركة  و�شتقوم 
والأ�شهم  البديلة  الأ���ش��ول  يف  بال�شتثمار  ج��دي��دة،  ا�شتثمارية  �شناديق 
�شريك  ب�شفتها  اإم��ا  امل��درج��ة  والأ�شهم  ال�شتثماري  امل��ال  وراأ����ش  اخلا�شة 
اأو  رائ��دة  ا�شتثمار عاملية  حمدود )Limited Partner( يف �شناديق 
خالل  من  اأو  وامل��درج��ة  اخلا�شة  الأ�شهم  يف  املبا�شر  ال�شتثمار  خ��الل  من 

ال�شتثمارات امل�شرتكة مع الغري.
وقال �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي، الع�شو املنتدب والرئي�ش التنفيذي ل� 
“القاب�شة« )ADQ( : “ ب�شراكتنا مع ال�شركة العاملية القاب�شة، �شنعمل 
التي  املهنية  املهارات  القدرات واخلربات ال�شتثمارية وتعزيز  على توحيد 
�شريع  ���ش��وق  ملواكبة  البعيد  امل���دى  على  م�شافة  قيمة  ت��وف��ري  �شاأنها  م��ن 

التطور” .

•• اأبوظبي - وام:

قاب�شة،  ا�شتثمارية  ���ش��رك��ة  وه���ي   ،»ADQ- “القاب�شة  اأم�����ش  اأع��ل��ن��ت 
وال�شركة العاملية القاب�شة، وهي �شركة قاب�شة عاملية، عزمهما اإن�شاء اأكرب 
اإمارة  اإدارة ا�شتثمارات م�شتقلة ومتعددة الأ�شول يف املنطقة، تكون  �شركة 
اأبوظبي مقراً لها. و�شتتوىل ال�شركة اجلديدة اإدارة جمموعة من الأ�شول 
 ،»ADQ- القاب�شة“ البديلة يف  ال�شتثمارات  لكل من حمفظة  التابعة 
بالإ�شافة  القاب�شة،  العاملية  ال�شركة  وحمفظة  للنمو،  اأبوظبي  وحمفظة 
اإىل راأ�ش مال جديد مقدم منهم ومن قبل م�شتثمرين جدد ل�شتخدامه 
اأتالنتيك،  جرنال  �شركة  �شتن�شم  كما  اجلديدة.  الدولية  ال�شتثمارات  يف 
وهي �شركة رائدة عاملياً، ب�شفتها م�شتثمرا و�شريكا اإ�شرتاتيجيا ذا خربات 
لكل من  ال�شتثماري  التميز  والتزام عايل يف  ب�شجل حافل  ويتمتع  عاملية 

ت�ستهدف دعم اأع�سائها يف خطط التو�سع بالأ�سواق العاملية 

غرفة دبي العاملية تد�سن مبادرة اآفاق جديدة للتو�سع اخلارجي بتنظيم بعثة جتارية اإىل اآ�سيا الو�سطى
دبي للتجارة اخلارجية الهادفة اإىل زيادة حجم 
التجارة اخلارجية غري النفطية اإىل 2 تريليون 
وت��رك��ز غ��رف��ة دبي   .2026 ع��ام  دره���م بحلول 
العاملية على دعم تو�شع 100 �شركة من دبي اإىل 

الأ�شواق العاملية يف غ�شون العامن املقبلن. 
لوتاه،  را���ش��د  علي  حممد  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
’فر�ش  “تعك�ش مبادرتا  دب��ي:  عام غرف  مدير 
للتو�شع  جديدة  و’اآفاق  املجهر‘  حتت  الأع��م��ال 
اأع�شائنا  ل��رب��ط  امل�شتمرة  ج��ه��ودن��ا  اخلارجي‘ 
الأول����وي����ة  ذات  الأ������ش�����واق  يف  ال���ن���م���و  ب���ف���ر����ش 
ال�شرتاتيجية يف خمتلف مناطق العامل. ون�شعى 
يف  املبادرتن  هاتن  فعاليات  تنظيم  خالل  من 
دبي والبلدان املعنية اإىل ت�شجيع �شركات الإمارة 
على التو�شع اخلارجي، والرتويج لدبي كوجهة 

عاملية لال�شتثمار«.

الوفد الذي ي�شم 26 �شركة متثل 16 قطاعاً 
�شامل  ملخ�ش  على  خمتلفاً  اقت�شادياً  ون�شاطاً 
الو�شع  حول  ومعلومات  الرحلة  تفا�شيل  حول 
والجتماعات  ال����ث����الث،  ل���ل���دول  الق���ت�������ش���ادي 
الثنائية البينية بن �شركات دبي وهذه الأ�شواق 

واملزمع عقدها خالل زيارة هذه الأ�شواق.
وتعترب مبادرة “اآفاق جديدة للتو�شع اخلارجي” 
جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التو�شع الدويل 
ا�شتكمال  وه��ي  جديدة،  اأ���ش��واق  نحو  لأع�شائها 
التي  املجهر”  حت��ت  الأع���م���ال  “فر�ش  مل��ب��ادرة 
الفر�ش  ل�شتعرا�ش  من�شة  توفري  على  تركز 
ال�شتثمارية يف هذه الأ�شواق قبل ال�شفر اإليها. 
وتتكامل املبادرتان مع الأولويات ال�شرتاتيجية 
لأع�شاء  اخل���ارج���ي  ال��ت��و���ش��ع  دع����م  يف  ل��ل��غ��رف 
الإ���ش��ه��ام يف حتقيق خطة  ج��ان��ب  اإىل  ال��غ��رف��ة، 

••دبي-الفجر:

اأط��ل��ق��ت غ���رف���ة دب����ي ال��ع��امل��ي��ة، اإح�����دى الغرف 
دب��ي، مبادرة  العاملة حتت مظلة غرف  الثالث 
والتي ت�شمل  “اآفاق جديدة للتو�شع اخلارجي”، 
من  موؤلفة  متخ�ش�شة  جت��اري��ة  بعثات  ت�شكيل 
م�شتهدفة،  عاملية  اأ���ش��واق  اإىل  الإم����ارة  �شركات 
الأ�شواق  ه���ذه  ول���ق���اءات يف  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
وال�شراكات  ال�شتثمار  فر�ش  ا�شتك�شاف  بهدف 
القت�شادية امل�شرتكة. وعقدت الغرفة اأم�ش لقاًء 
املتوجهة  التجارية  البعثة  اأع�شاء  �شم  تعريفياً 
اآ�شيا الو�شطى، والتي يرتاأ�شها حممد علي  اإىل 
را�شد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والتي �شتغادر 
وقريغيز�شتان  وك��ازاخ�����ش��ت��ان  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  اإىل 
14-21 مار�ش اجل��اري. واطلع  خالل الفرتة 

بتوجيهات ودعم من�سور بن زايد

افتتاح �سوق املزارعني للبيع باجلملة يف ميناء زايد باأبوظبي

وحتفيز  ال���ع���م���ل  ف���ر����ش  وت����وف����ري 
القطاعات،  من  العديد  يف  البتكار 
والبناء وت�شنيع  الهند�شة  مبا فيها 
القطاع  ه��ذا  اأهمية  وتاأتي  امل��ع��دات. 
يف �شوء ازدياد احلاجة اإىل الكهرباء 
ب�������ش���ورٍة م��ت�����ش��ارع��ة، ح��ي��ث يتعن 
زي����ادة خ��ط��وط ال��ن��ق��ل وال��ت��وزي��ع يف 
العامل لأكر من الثلث بحلول عام 
ا�شتثمارات  يتطلب  مم��ا   ،2035
���ش��خ��م��ة ُت���ق���در ب���اأك���ر م���ن 310 

مليون دولر.
الطاقة  ا���ش��ت��ه��الك  ق���ط���اع  وي���وف���ر 
التوا�شل  فر�ش  للح�شور  واإدارت��ه��ا 
ت���ق���دم برامج  ال���ت���ي  ال�����ش��رك��ات  م���ع 
اإدارة متطورة وم�شممة مل�شاعدتهم 
للطاقة،  ا���ش��ت��ه��الك��ه��م  ق��ي��ا���ش  ع��ل��ى 
وفورات  لتحقيق  اأه���داف  و�شع  مع 
الطاقة ومتابعة جناحهم يف تر�شيد 
الربامج  ه��ذه  وحتمل  ا�شتهالكها. 
واملنظمات  لل�شركات  ق��ّي��م��ة  م��زاي��ا 
ب�شمتها  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  ال��ت��ي 
الكربونية وخف�ش التكاليف وتعزيز 

ا�شتدامة اأعمالها. 
وي�������ش���ت�������ش���ي���ف م����ع����ر�����ش ال�������ش���رق 
هذه  ج��ان��ب  اإىل  للطاقة،  الأو���ش��ط 
وا�شعة  الإداري��ة، جمموعة  الربامج 
م���ن ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ق��دم حلوًل 
وت���ق���ن���ي���ات م���ت���ط���ورة ع���ل���ى ام���ت���داد 
���ش��ل�����ش��ل��ة ق��ي��م��ة ال���ط���اق���ة، ب�����دءاً من 
وو�شوًل  وال��ن��ق��ل  الإن���ت���اج  م���راح���ل 
اإىل التوزيع وال�شتهالك. كما يتيح 
للح�شور التوا�شل مع اأبرز �شركات 
املنتجات  اأحدث  وا�شتك�شاف  القطاع 
واخل����دم����ات وال���ت���ع���رف اأك�����ر على 
اأح����دث ال��ت��وج��ه��ات والب���ت���ك���ارات يف 
ال�شرق  معر�ش  ُيقام  الطاقة.  �شوق 
7 و9 مار�ش  الأو���ش��ط للطاقة بن 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف   2023
 4-1 ال����ق����اع����ات  ال����ع����امل����ي، ����ش���م���ن 
واأرينا   3-1 �شعيد  ال�شيخ  وق��اع��ات 

املركز التجاري والبالزا. 

•• دبي-الفجر: 

48 من معر�ش  ال���  ال���دورة  تنطلق 
القمة  ل��ل��ط��اق��ة،  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
م�شتوى  ع���ل���ى  ل��ل��ط��اق��ة  ال�����رائ�����دة 
مب�شاركة  دب���ي  يف  ال���ي���وم  امل��ن��ط��ق��ة، 
القيادية  ال�شخ�شيات  اأبرز  عدٍد من 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  يف 
بهدف دعم حتول الطاقة ومواجهة 
القطاع  يف  احل���ال���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
لتحقيق  امل��ت��اح��ة  ال�����ش��ب��ل  وحت���دي���د 
اأهداف احلياد الكربوين يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط واأفريقيا. 
وُيقام املعر�ش املرتقب يف مركز دبي 
مار�ش،  و9   7 بن  العاملي  التجاري 
األف   35 ي��زي��د ع��ل��ى  ب��ح�����ش��ور م���ا 
متخ�ش�ش يف �شوؤون الطاقة و900 
وتت�شمن  م���������وردة.  دول����ي����ة  ج���ه���ة 
موؤمترات  وثالثة  الفعالية معر�شاً 
ال�شرق  اإنرت�شولر  ت�شمل  منف�شلة، 
ال�شرتاتيجي  وامل���وؤمت���ر  الأو����ش���ط 
ت�شتك�شف  والتي  التقنية،  والندوات 
اخل����ط����ط وال�������ش���ي���ا����ش���ات ال����الزم����ة 
ل��ت��ح��دي��د اآف������اق ق���ط���اع ال���ط���اق���ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة واإط�������الع احل�������ش���ور على 

واقعه احلايل. 
وي��ح��ظ��ى احل�������ش���ور، ط�����وال الأي�����ام 
الطالع  بفر�شة  للفعالية،  الثالثة 
اأب������رز  ح������ول  م���ع���م���ق���ة  روؤى  ع���ل���ى 
املرتبطة  وال����ف����ر�����ش  ال���ت���ح���دي���ات 
طاقة  اأنظمة  اإىل  التحول  مب�شاعي 
مرنة وم�شتدامة يف منطقة ال�شرق 
ك��م��ا يبحث  واأف���ري���ق���ي���ا.  الأو�����ش����ط 
امل���وؤمت���ر يف ك��ي��ف��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة من 
الأعمال  ومن���اذج  املبتكرة  التقنيات 
احلياد  اأه����داف  لتحقيق  اجل��دي��دة 
الكربوين يف املنطقة، مع ا�شت�شافة 
تناق�ش  ع���دي���دة  ح���واري���ة  ج��ل�����ش��ات 
ن�شر  فيها  م��ت��ن��وع��ة، مب��ا  م��وا���ش��ي��ع 
وكفاءة  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  ح���ل���ول 
الطاقة وتخزينها واحتجاز الكربون 

املتجددة  ال���ط���اق���ة  م���ن  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
بحلول عام 2035. 

الحتياطية  امل��ول��دات  قطاع  ويتيح 
للح�شور  احل������رج������ة  وال�����ط�����اق�����ة 
احل�شول على حلول الطاقة املبتكرة 
باأ�شعار تناف�شية، وا�شتك�شاف تقنيات 
جديدة ملزودي احللول املتخ�ش�شن، 
مما يعزز م�شاهمته يف تاأمن البنية 
الطاقة.  لقطاع  احليوية  التحتية 
من  جمموعة  القطاع  وي�شت�شيف 
التقدميية  وال���ع���رو����ش  امل���ع���ار����ش 
تناق�ش  ال��ت��ي  احل��واري��ة  واجلل�شات 
عدداً من املوا�شيع املتعلقة باملولدات 
الطاقة  واأن����ظ����م����ة  الح���ت���ي���اط���ي���ة 

اأحدث  على  الرتكيز  م��ع  احل��رج��ة، 
ال�شلة،  ذات  والتقنيات  الجت��اه��ات 
مب��ا ف��ي��ه��ا ت���ط���ورات ح��ل��ول تخزين 
وتكامل  املُ�شغرة  وال�شبكات  الطاقة 

اأنظمة الطاقة املتجددة.
الذكية على  ق��ط��اع احل��ل��ول  وي��رك��ز 
طاقة  ن��ظ��ام  اإىل  الن��ت��ق��ال  مت��ك��ن 
ال��ك��رب��ون ودع����م تكامل  م��ن��خ��ف�����ش 
مع  وال��رق��م��ن��ة،  املتقدمة  التقنيات 
عوامل  ب�شفتها  م��ن��ه��ا  ال���ش��ت��ف��ادة 
ال�����ش��ع��ي نحو  رئ��ي�����ش��ي��ة يف  مت���ك���ن 
ال�شتدامة وكفاءة الطاقة. وبدوره، 
دوراً  وال��ت��وزي��ع  النقل  ق��ط��اع  ي���وؤدي 
القت�شادي  النمو  دع��م  يف  رئي�شياً 

الذكية  ال�شبكة  وتقنيات  وتخزينه 
ودور ال�شيا�شات واللوائح التنظيمية 
اإىل  اإ�شافًة  الطاقة،  حت��ول  دع��م  يف 
الرقمية  ال�����ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 

والو�شول اإىل احلياد الكربوين.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل���و����ش���وع، قال 
عزان حممد، مدير معار�ش الطاقة 
اجلهة  م��ارك��ت�����ش،  اإن��ف��ورم��ا  ب�شركة 
املعر�ش:  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن  امل�������ش���وؤول���ة 
الأو�شط  ال�����ش��رق  م��ع��ر���ش  “يوؤدي 
للطاقة دوراً حمورياً يف اجلمع بن 
خمتلف اجلهات املعنية على امتداد 
الطاقة،  ق��ط��اع  يف  القيمة  �شل�شلة 
اأحدث  وا�شتعرا�ش  التعاون  بهدف 

خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل ع��ن طريق 
100 جهة  اأك��ر من  التوا�شل مع 
املبا�شر.  ال�شراء  عمليات  يف  موؤثرة 
ا�شتك�شاف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
ف�����ر������ش الأع�������م�������ال وت����ع����زي����ز منو 
ال�����ش��رك��ات، م��ع م�����ش��ارك��ة جمموعة 
من الأجنحة الدولية هذا العام من 
وجمهورية  وفرن�شا  واإيطاليا  اأملانيا 

الت�شيك والهند وتركيا.
ويركز املعر�ش على خم�شة قطاعات 
قطاع  مقدمتها  يف  وياأتي  اإنتاجية، 
ي�شلط  ال������ذي  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
مزيج  تنويع  ���ش��رورة  على  ال�����ش��وء 
ال���ط���اق���ة وت��ق��ل��ي��ل الع���ت���م���اد على 

م�شتوى  على  والبتكارات  التقنيات 
القطاع. ومتّيز املعر�ش، على مدى 
احلافل،  ت���اري���خ���ه  م���ن  ع���ام���اً   48
وتبادل  ال��ت��وا���ش��ل  ف��ر���ش  ب��ت��وف��ري 
ال�شيا�شات  لل�شركات و�شّناع  املعرفة 
وخرباء القطاع، بهدف دعم امل�شاعي 
اأكر  م�شتقبل  ت��اأم��ن  اإىل  الرامية 

ا�شتدامة وكفاءة للجميع«.
48 من معر�ش  ال�  ال��دورة  وت�شهد 
ال�������ش���رق الأو������ش�����ط ل��ل��ط��اق��ة ع����ودة 
ب��رن��ام��ج امل�����ش��رتي��ن ال��ع��امل��ي��ن الذي 
ال�شابق،  يف  م��ل��ف��ت��اً  جن���اح���اً  لق����ى 
اأب��رز اجلهات املعنية يف  حيث يجمع 
واملوردين من  وامل�شتثمرين  القطاع 

اآثار  وتخفيف  الأح���ف���وري  ال��وق��ود 
املنطقة  وت�����ش��ه��د  امل��ن��اخ��ي.  ال��ت��غ��ري 
تقدماً ملحوظاً فيما يخ�ش الطاقة 
اململكة  �شعي  مع  وخا�شًة  املتجددة، 
العربية ال�شعودية لتعزيز قدراتها يف 
 58.7 اإىل  املتجددة  الطاقة  جمال 
2030، مبا  عام  بحلول  جيجاوات 
الطاقة  من  جيجاوات   40 ذلك  يف 
ال�شم�شية و16 جيجاوات من طاقة 
املغرب  تخطط  وب���دوره���ا،  ال��ري��اح. 
لإنتاج %52 من حاجتها للكهرباء 
من م�شادر الطاقة املتجددة بحلول 
ت�شعى م�شر  ح��ن  2030، يف  ع��ام 
حاجتها  م����ن   42% اإن����ت����اج  اإىل 

ي�ست�سيف 900 جهة موردة للطاقة و35 األف متخ�س�س ل�ستعرا�س اأهداف احلياد الكربوين 

معر�س ال�سرق االأو�سط للطاقة 2023 ينطلق اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي
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املال والأعمال
تعاون بني موانئ اأبوظبي واإ�س اإي جي اإينريا لتاأ�سي�س م�سروع م�سرتك يف اأوزبك�ستان

•• اأبوظبي -وام:

اإي جي  “اإ�ش  اأب��وظ��ب��ي وجمموعة  م��وان��ئ  م��ن جمموعة  ك��اًل  اأم�����ش  اأعلنت 
اأوزبك�شتان،  القطاعات يف  القاب�شة متعددة  ال�شركات  اأكرب  اإحدى  اإينريا”، 
اإل–اأولني�ش”  دي  “اإيه  ا�شم  حت��ت  جديد  م�شرتك  م�شروع  تاأ�شي�ش  ع��ن 

يهدف اإىل تقدمي خدمات لوج�شتية عاملية متكاملة يف اأوزبك�شتان.
اجلديد  امل�شرتك  امل�����ش��روع  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  و�شتقدم 
العاملية  التوريد  ل�شل�شلة  اللوج�شتية  اخلدمات  جمال  يف  الوا�شعة  خرباتها 
التحديات  م��ع��اجل��ة  ب��ه��دف  ال�����ش��رك��ة اجل���دي���دة  اإىل  امل��ت��ق��دم��ة  وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا 
غري  الدولة  لأن  نظراً  اأوزبك�شتان،  يف  ال�شركات  تواجهها  التي  اللوج�شتية 

�شاحلية كما اأنها حماطة بخم�ش دول اأخرى غري �شاحلية.
وخرباتها  ممار�شاتها  اأف�����ش��ل  اإينريا”  ج��ي  اإي  “اإ�ش  �شت�شارك  وب��دوره��ا 

التجارية  الطرق  ال�شرتاتيجي على مفرتق  املوقع  وبف�شل  اأوزبك�شتان.  يف 
الو�شطى  اآ�شيا  اأوزبك�شتان ومنطقة  فاإن  والأوروبية،  الآ�شيوية  الأ�شواق  بن 
تعد مركزاً لوج�شتياً برياً هاماً، وت�شري توقعات البنك الدويل اإىل اأن الناجت 
%4.3 يف  اإىل   2023 عام  %3.9 يف  �شينمو من  لهما  الإجمايل  املحلي 
اللوج�شتي  القطاع  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الزير،  ف��اروق  وق��ال   .2024 ع��ام 
“اإيه دي اإل-اأولني�ش”  جمموعة موانئ اأبوظبي: “يوفر اإطالق �شركة   –
من�شة تتيح تو�شيع حمفظة خدماتنا اللوج�شتية وتعزيز خدماتنا يف ال�شوق 
على  ت�شري  التي  الو�شطى  اآ�شيا  منطقة  يف  الواقعة  لأوزبك�شتان  الرئي�شي 
طريق حتقيق منو م�شتقبلي ملمو�ش. ت�شهد خدمات ال�شحن والتخزين يف 
الوقت احلايل طلباً متنامياً يف اأوزبك�شتان التي حققت خالل الأعوام القليلة 
املا�شية منواً اقت�شادياً ملمو�شاً بف�شل الإ�شالحات الكبرية وجهود التطوير 

والتحديث التي تبذلها البالد«.

الإقليمية واأ�شولها ال�شناعية التي ت�شمل قدرات التخزين والربط بال�شكك 
احلديدية واأ�شطولها الربي من ال�شاحنات خلدمة امل�شروع.

و�شيقوم اجلانبان من خالل امل�شروع امل�شرتك بتلبية الحتياجات التجارية 
ل�شركة “اإ�ش اإي جي اإينريا” ومتعاملن اآخرين يف �شوق اأوزبك�شتان يعملون 
يف عدد من القطاعات من �شمنها اخلدمات اللوج�شتية للم�شاريع ال�شناعية، 

والنفط والغاز، والتجارة الإلكرتونية، والرعاية ال�شحية، والأدوية.
املتطورة  جمموعة متنوعة من اخلدمات  اإل-اأولني�ش”  “اإيه دي  و�شتقدم 
واملخازن  وال��ربي��ة،  اجل��وي��ة  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  ال�شحن  ت�شمل  ال��ت��ي 
وامل�شتودعات، والتخلي�ش اجلمركي، اإىل جانب تطوير م�شتودعات حاويات 
من  جمموعة  ال�شركة  �شتوفر  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  جافة.  وموانئ  داخلية 
احللول الرقمية التي تعزز تكامل اخلدمات وكفاءتها، كما �شتوظف خرباتها 
يف جمال الأمن الغذائي و�شل�شلة التوريد بهدف دعم تاأ�شي�ش مركز لالأغذية 

وقعت مذكرة تفاهم مع »طرق دبي«

هيئة كهرباء ومياه دبي �سريك منظم ملنتدى دبي العاملي الإدارة امل�ساريع لالأعوام 2023 - 2025

درا�سة ل� »تريندز« توؤكد اأن اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني اأهم عوامل قدرة الدول االأفريقية على جذب ا�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة

برنامج وفر يعر�س خ�سوماته يف 
التنمية االقت�سادية وكهرباء ال�سارقة

كيو القاب�سة و جمموعة اأورا تطوران مدينة ذكية يف منطقة غنتوتاختتام دورة جلنة اإنفاذ القانون يف االأ�سواق املالية بدبي

كل من : �شركة العربية للطريان، مركز ديناتريد خلدمة 
لل�شفر  والهدى  ال�شالمي،  ال�شارقة  م�شرف  و  ال�شيارات، 
وال�شياحة، وذا فيو اآت ذا بامل – ونخلة جمريا، وم�شت�شفى 
اخلا�شة،  المريكية  ت��رمي  ومدر�شة  التخ�ش�شي،  برجيل 

و�شكاي لين لل�شفريات وال�شياحة وال�شحن.
من  متكاملة  �شل�شلة  اإط���ار  يف  ال�شارقة  م���وارد  وت�شتهدف 
ا�شرتاتيجيتها  �شمن  تتبناها  ال��ت��ي  املجتمعية  الأن�����ش��ط��ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات م�����ش��ت��م��رة ل��ل��ربن��ام��ج م���ن اأج����ل توفري 
خدمات  وت��ق��دمي  وف��ر  بطاقة  حلاملي  جم��زي��ة  خ�شومات 
م��ت��م��ي��زة مل�����ش��اع��دة ���ش��ري��ح��ة وا���ش��ع��ة م���ن امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
املعي�شية  وال�����ش��ع��وب��ات  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ت��خ��ف��ي��ف��اً  ال���ربن���ام���ج 

والتعليمية وال�شحية وال�شياحية مبختلف اأنواعها.

الفتتاح اإن الدورة التدريبية تقام يف �شوء توجيهات 
الرامية  امل��ب��ادرات واجل��ه��ود  بتعزيز  ال���وزراء  جمل�ش 
اجلهات  ب��ن  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  ُم�شتوى  رف��ع  اإىل 
بالإ�شراف  املعنية  اجل��ه��ات  بينها  وم��ن  احُلكومية.. 
املالية  الأوراق  وت��ع��اُم��الت  مة  املُ�شاهِّ ال�شركات  على 
بالأ�شواق  املُدرجة  املُعتمدة  املالية  والأدوات  وال�شلع 
املحلية. من جانبه،اأعرب �شعادة في�شل بن �شليطن، 
ال��ق��ائ��م��ن على  ت��ق��دي��ره جل��ه��ود الهيئة وك��اف��ة  ع��ن 
اإم��ارة دبي �شهدت  اأن  اإىل  التدريبية، م�شريا  ال��دورة 
اأ�شواق  لتطوير  العليا  اللجنة  ت�شكيل   2021 ع��ام 
املال وذلك لتطوير اأ�شواق املال وحتقيق اأعلى درجات 

ال�شفافية.
�شارك يف ال��دورة - التي عقدت على مدار اأربعة اأيام 
اأع�شاء جلنة  من  12 منت�شباً   - بدبي  الهيئة  مبقر 
املالية لإمارة دبي ميثلون  اإنفاذ القانون يف الأ�شواق 
القت�شادي،  ل��الأم��ن  دب��ي  مركز  ه��ي:  جهات  خم�ش 
واللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي، و�شوق دبي 
دبي  وم��رك��ز  امل��ال��ي��ة،  للخدمات  دب��ي  و�شلطة  امل���ايل، 

لل�شلع املتعددة.

اإقامة مدينة متكاملة، م�شتدامة، عاملية امل�شتوى توفر 
اأطيافه اخلدمات ال�شكنية والفندقية  للمجتمع بكافة 
وذلك  والرتفيهية.  والريا�شية  والتجارية  والثقافية 
الطاقة  على  معتمداً  م�شتدام  جمتمعي  ن�شيج  خللق 
للمدن  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  م��ع  وم��ت��واك��ب��اً  امل��ت��ج��ددة 

الذكية يف بيئة خ�شراء وم�شتدامة.
والرئي�ش  املوؤ�ش�ش  �شاوير�ش،  جنيب  املهند�ش  ق��ال  و 
العقاري:  ل��ل��ت��ط��وي��ر  “اأورا”  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
كمجموعة  رائ��دة  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ج��داً  “�شعداء 
املتميز  ال��ع��ق��اري  امل�����ش��روع  ه���ذا  يف  القاب�شة”  “كيو 
الذي ُي�شكل اأهم م�شروع لنا يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة. ونحن على ثقة باأن “اأورا” بخرباتها العاملية 
يف تطوير املجتمعات العمرانية املتكاملة �شتبذل اأف�شل 
ما لديها لتطوير منطقة غنتوت معتمدة على خرباتها 
اأفرع التطوير العقاري مبا ي�شمل  املتنوعة يف خمتلف 
وال��رتف��ي��ه��ي م��ن خالل  وال��ث��ق��ايف  وال��ف��ن��دق��ي  ال�شكني 
امتالكها ملحفظة عقارية متنوعة يف كافة اأنحاء العامل 
مبا يف ذلك م�شر واليونان وقرب�ش ومنطقة الكاريبي 
وباك�شتان والتي تفوق قيمة مبيعاتها 12 مليار دولر 

اأمريكي.

•• ال�صارقة-الفجر:

برنامج  يف  ممثلة  بال�شارقة  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  نظمت 
للخ�شومات يف مقري  دائرة التنمية القت�شادية،  “وفر” 
ترويجية  فعاليات  ال�����ش��ارق��ة،  وغ���از  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وهيئة 
ل�شتعرا�ش اخل�شومات التي يقدمها الربنامج للم�شتفيدين 

من حاملي بطاقة وفريف  حكومة ال�شارقة وعائالتهم.
املدرجة �شمن  ال�شركات  بالتن�شيق مع عدد من  وجاء ذلك 
وقدمت  وخ��ربات��ه��ا  خدماتها  ا�شتعر�شت  ال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج، 
العرو�ش  ل���ه���ذه  ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن  وه����داي����ا خم��ت��ل��ف��ة  ق�����ش��ائ��م 
كبريين  واإق��ب��اًل  تفاعاًل  و���ش��ط  اجلهتن  م��ن  الرتويجية 
من  املوظفن. ومتثلت ال�شركات التي �شاركت يف الفعاليات 

•• دبي -وام: 

بدبي  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  مقر  يف  اختتمت 
اأ�شواق  لتطوير  الأوىل  التدريبية  “الدورة  اأع��م��ال 
القانون  اإنفاذ  اأع�شاء جلنة  فيها  �شارك  التي  املال” 
يف الأ�شواق املالية لإمارة دبي. ومتثل الدورة - التي 
الهيئة  ب��ن  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ع��اون  مل��ذك��رة  ج���اءت تفعياًل 
ب��اك��ورة مبادرات   - القت�شادي  ل��الأم��ن  دب��ي  وم��رك��ز 
التعاون بن اجلانبن، وكانت فعالياتها قد انطلقت 
الرئي�ش  ال�شويدي  م��رمي  الدكتورة  �شعادة  بح�شور 
�شلطن  و�شعادة في�شل يو�شف بن  للهيئة  التنفيذي 
التنفيذي  امل��دي��ر  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب 

ملركز دبي لالأمن القت�شادي.
ويف ختام الدورة، كرم �شعادة حممد خليفة احل�شري 
اهلل  عبد  و���ش��ع��ادة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  ن��ائ��ب 
غافر رئي�ش اللجنة وخليفة رباع الرئي�ش التنفيذي 
للعمليات ب�شوق دبي املايل امل�شاركن يف الدورة حيث 

مت ت�شليمهم �شهادة اإجناز الربنامج. 
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة م��رمي ال�����ش��وي��دي يف كلمة 

•• اأبوظبي -وام:

مع  �شراكة  اتفاقية  القاب�شة”  “كيو  جمموعة  عت  وقَّ
جمموعة “اأورا” للتطوير العقاري تتوىل فيه الأخرية 
تطوير مدينة متكاملة يف منطقة غنتوت على م�شاحة 

ت�شل اإىل 20 مليون مرت مربع.
اآل ح��ام��د، رئي�ش  ع��ب��داهلل حممد بطي  م��ع��ايل  اأك���د  و 
جمل�ش اإدارة “كيو القاب�شة” اأهمية اتفاقية ال�شراكة 
اأب��وظ��ب��ي وت�شجيع  يف دع���م الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي لإم����ارة 
ال�شتثمار العقاري وجذب امل�شتثمرين لتمهيد الطريق 
امل��دي��ن��ة فر�شة  ب��ذل��ك ه���ذه  ن��ح��و ال���ش��ت��دام��ة لت�شبح 

ا�شتثمارية فريدة من نوعها.
ال��رئ��ي�����ش التنفيذي  ق����ال م��اج��د ع�����ودة،  وم����ن ج��ه��ت��ه 
يف  اجل��دي��د  امل�����ش��روع  اإن  القاب�شة”  “كيو  ل�مجموعة 
اإط��ار اخلطط الطموحة التي  منطقة غنتوت ياأتي يف 
ال�شوق  يف  ال�شتثمار  وزي��ادة  للتو�شع  “كيو”  و�شعتها 
مهمة  نوعية  اإ�شافة  ي�شكل  وه��و  ال��دول��ة،  يف  العقاري 
مهمة  واإ���ش��اف��ة  القطاع،  ه��ذا  يف  ا�شتثماراتها  ملحفظة 

للقطاع العقاري يف اأبوظبي.
غنتوت  منطقة  لتطوير  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  وت��رت��ك��ز 

•• دبي-الفجر:

لتعزيز  امل�����ش��رتك��ة  روؤي��ت��ه��م��ا  ���ش��م��ن   
تنفيذ  يف  دبي  لإم���ارة  العاملية  املكانة 
اأف�شل  ال��ك��ربى وم�����ش��ارك��ة  امل�����ش��اري��ع 
وقعت  العاملية،  واملمار�شات  التجارب 
وامل���وا����ش���الت وهيئة  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
تفاهم  م��ذك��رة  دبي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
ومياه  كهرباء  هيئة  مبوجبها  تكون 
دبي  مل���ن���ت���دى  م��ن��ظ��م��اً  ����ش���ري���ك���اً  دبي 
اأعوام  لثالثة  امل�شاريع،  لإدارة  العاملي 
يف  وذل����ك   ،  ”2025  -2023  “
اإط����ار ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بن 
الكبري  للنجاح  وت��ت��وي��ج��اً  اجل��ان��ب��ن، 
الذي حققه املنتدى يف دوراته الثماين  
ال�شابقة، التي ا�شتقطب خاللها اأكر 
من  13000 م�شارك من 45 دولة، 
230 جل�شة  اأكر من  و�شهد تنظيم 
عمل  وور���ش  رئي�شة  وكلمات  نقا�شية 

وزيارات فنية ودورات تدريبية.
وق������ع امل������ذك������رة ع�����ن ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
الطاير  م��ط��ر  م��ع��ايل  وامل���وا����ش���الت، 
املدير العام ورئي�ش جمل�ش املديرين 
وعن  وامل��وا���ش��الت،  ال��ط��رق  هيئة  يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي، معايل �شعيد 
حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ش 
دبي.  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
واأع�������رب م���ع���ايل م��ط��ر ال���ط���اي���ر عن 

وامل�شتدامة واملبتكرة يف اإدارة امل�شاريع 
ل�شمان حتقيق اأف�شل النتائج.

�شعيد  م����ع����ايل  اأ������ش�����اد  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
حم��م��د ال��ط��اي��ر ب����دور م��ن��ت��دى دبي 
تقدمي  يف  امل�����ش��اري��ع  لإدارة  ال��ع��امل��ي 
امل�شاريع  اإدارة  جم��ال  يف  دب��ي  جتربة 
وم�شاركة اأف�شل املمار�شات والتجارب 
املطبقة يف دبي التي اأ�شبحت مرجعاً 
خمتلف  يف  املمار�شات  لأف�شل  عاملياً 
القطاعات، ل �شيما امل�شاريع الكربى 
يف البنية التحتية وامل�شاريع اخلدمية 
وال��ع��ق��اري��ة وال���ت���ي حت��ق��ق ف��ي��ه��ا دبي 
الريادة على م�شتوى العامل وحتتفظ 
مبوقع ال�شدارة يف تقارير التناف�شية 
حممد  �شعيد  م��ع��ايل  وق���ال  العاملية. 
وتوجيهات  روؤي���ة  “بف�شل  ال��ط��اي��ر: 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
م���ك���ت���وم، ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش  دب��ي  عهد 
لأف�شل  عاملياً  مرجعاً  دب��ي  اأ�شبحت 
القطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  امل��م��ار���ش��ات 
البنية  يف  ال��ك��ربى  امل�شاريع  �شيما  ل 
التحتية التي حتقق فيها دبي الريادة 
على م�شتوى العامل وتت�شدر تقارير 

التناف�شية العاملية.«

الأفكار  وت��ق��دمي  العاملية،  املمار�شات 
اإدارة  واحل��ل��ول الإب��داع��ي��ة يف جم��ال 
املنتدى  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل�����ش��اري��ع، 
اإثراء  يف  ر�شالته  تعزيز  يف  �شي�شتمر 
م���ع���ارف امل��وؤ���ش�����ش��ات والأف��������راد حول 
م�شتجدات حتقيق التميز والنجاح يف 

اإدارة م�شاريع البنية التحتية.
وقال معايل مطر الطاير: تعد اإدارة 
امل�شاريع من الأدوات الفعالة يف اإدارة 
موؤ�ش�شات  يف  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  الأع����م����ال 
و�شاهمت  واخلا�ش،  العام  القطاعن 
يف  املت�شارعة،  التكنولوجية  املتغريات 
تغيري قواعد اإدارة امل�شاريع والأعمال 
التجارية، والقت�شاد، وُيظِهر املنتدى 
الذكية  امل���م���ار����ش���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ك��ي��ف��ي��ة 

و�شمو  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش  دبي 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
رئي�ش  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
امل��ال��ي��ة، حيث  ال�����وزراء وزي���ر  جمل�ش 
تعد دب��ي م��ن امل��دن ال��رائ��دة عاملياً يف 
اأرقى  وتتبنى  امل�شاريع،  اإدارة  جم��ال 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
ونخلة  خليفة  ب��رج  مثل  الأي��ق��ون��ي��ة، 
جمريا، ومرتو وترام دبي، وامل�شاريع 

املعمارية الفريدة.
واأكد معايل مطر الطاير اأن املنتدى 
ر�شخ مكانته خالل الدورات ال�شابقة، 
ت�شتقطب  عاملية،  من�شة  اليوم  ويعد 
خمتلف  م��ن  واملتخ�ش�شن  اخل���رباء 
اأف�شل  ل���ش��ت��ع��را���ش  ال����ع����امل،  دول 

�شروره با�شتمرارية ال�شراكة مع هيئة 
كهرباء ومياه دبي، يف تنظيم املنتدى 
ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش  را�شد 
املجل�ش التنفيذي، وقال: ت�شهم هذه 
املنتدى  اأه���داف  حتقيق  يف  ال�شراكة 
ال�������ش���وء على  ت�����ش��ل��ي��ط  امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
لإم���ارة  ال���رائ���دة  التنموية  ال��ت��ج��رب��ة 
دبي يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جم��ل�����ش ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي -رع����اه 
اهلل، ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن 
اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  حممد بن 

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأ�������ش������در 
بعنوان  ج��دي��دة  درا���ش��ة  وال�شت�شارات 
لال�شتثمارات  الأفريقية  “اجلاذبية 
الأج����ن����ب����ي����ة امل����ب����ا�����ش����رة: امل�����ح�����ددات 
امل�شتقبل”  واجت����اه����ات  وال���ت���ح���دي���ات 
ب���ن���اء حت��ل��ي��ل و���ش��ف��ي يت�شم  حت�����اول 
واملو�شوعية  وال���������ش����م����ول  ب����ال����دق����ة 
ملو�شوع ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف 
ال�شتعداد  مدى  وا�شت�شراف  اأفريقيا، 
التدفقات.  ه��ذه  ل�شتقبال  الأفريقي 
الدرا�شة  م��و���ش��وع��ات  ت��ن��اول��ت  وق����د 
املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  حم��ّددات 
توقفت  ك��م��ا  الأف���ري���ق���ي���ة،  ال����ق����ارة  يف 
عند اأه���م ال��ربام��ج الأف��ري��ق��ي��ة جلذب 
بعد  املبا�شرة.  الأجنبية  ال�شتثمارات 
ال�شتثمارات  ت��دف��ق��ات  ح��ّل��ل��ت  ذل����ك 
الأفريقية  للقارة  املبا�شرة  الأجنبية 
الأخريين )2000-  العقدين  خالل 

امل���ع���وق���ات  اأه�������م  مل���ع���رف���ة   ،)2020
الأجنبية  ال�شتثمارات  جاذبية  اأم���ام 
ال��ق��ارة. وق��د اختتم  امل��ب��ا���ش��رة يف دول 
التحليل مبحاولة ا�شت�شراف توجهات 
الأجنبية  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وذكرت  الأفريقية.  القارة  يف  املبا�شرة 
ال�����درا������ش�����ة ال����ت����ي اأع�����ده�����ا ال���دك���ت���ور 
والباحث  الأ�����ش����ت����اذ  ال���ق���ب���ي،  ح�������ش���ان 
والعالقات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  الق��ت�����ش��اد  يف 
اأن  الفرن�شية،  ب��اجل��ام��ع��ات  ال��دول��ي��ة، 
ثمة ارتباًطا وثيًقا بن تنامي ظاهرة 
التحركات  وب��ن  القت�شادية  العوملة 
من  اأن  مو�شًحا  امل��ال.  لراأ�ش  الدولية 
بن  ال�شتثمارية  التدفقات  اأن  املعلوم 
ال�����دول ُت���زي���ل احل���واج���ز ال��ت��ي حتول 
جغرافيا  يف  ال��ق��ائ��م��ة  الأن�����ش��ط��ة  ب��ن 

القت�شاد العاملي واأقاليم�ه املختلفة.
مل���ا كانت  اأن����ه  اإىل  ال���درا����ش���ة  واأ�����ش����ارت 
متاأخرة  تقع  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  دول 
يف ت��رت��ي��ب ق������ارات ال���ع���امل م���ن حيث 

واآفاق  مالية  م��ردودي��ة  م��ن  امل�����ش��اري��ع 
واأبعاد  الق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية  واع����دة 
ال�شعوب  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
الأفريقية. واقرتحت الدرا�شة الرتكيز 
�شال�شل  الأف��ري��ق��ي يف  الن��دم��اج  على 
اأن�شطة  دع����م  ع���رب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الأفريقية؛ من  للقارة  املنطقة احلرة 
العاملية  القيمة  �شال�شل  حتفيز  اأج��ل 
ن��ح��و اأف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك ع��رب ال��ع��م��ل يف 
والتعمق  ال�شيارات  �شناعة  قطاعات 
موؤكدة  ال���ط���اق���ة.  ق���ط���اع  اأن�����ش��ط��ة  يف 
الأب��ع��اد القت�شادية  اأه��م��ي��ة  اأن���ه رغ��م 
احل���اك���م���ة جل���اذب���ي���ة ال����ش���ت���ث���م���ارات 
الأجنبية املبا�شرة، فاإن دعم ال�شتقرار 
من  يظل  الأمنية  وامل�شائل  ال�شيا�شي 
توافرها  يتوجب  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأه���م 
الأفريقية  ال���ق���ارة  دول  تتمكن  ل��ك��ي 
من اللحاق بركب الدول الباحثة عن 
اأجل  من  مبا�شرة  اأجنبية  ا�شتثمارات 

حتقيق تنمية م�شتدامة.

اجلاذبية لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، 
فاإن درا�شة املحددات املوؤثرة يف جاذبية 
لال�شتثمارات  الأف���ري���ق���ي���ة  ال����ق����ارة 
ر�شم  يف  ت��ف��ي��د  امل���ب���ا����ش���رة  الأج���ن���ب���ي���ة 
ف�ر�ش  م�ن  تزي�د  اقت�شادية  �شيا�شات 
روؤو�ش  تدفقات  ج��ذب  يف  ال��ق��ارة  ه�ذه 
القت�شادي  للنمو  امل��ف��ي��دة  الأم������وال 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���ت���دام���ة. واأو����ش���ح���ت 
تواجه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  درا����ش���ة  اأن 
م�شاعيها  يف  حالًيا  الأفريقية  ال��ق��ارة 
جل���ذب ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، مع 
واملتطلبات  امل�شتقبل  اجتاهات  حتليل 
التناف�شية  ل��ت��ح�����ش��ن  ال�������ش���روري���ة 
يف  خا�شة  اأهمية  تكت�شب  الأفريقي�ة، 
ظل ما تعانيه دول القارة من خماطر 
تزعزع قدرات النمو القت�شادي فيها. 
القت�شاد  ت��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��األ��ة  اأن  وب��ي��ن��ت 
لال�شتثمار  ج��اذًب��ا  ل��ي��ك��ون  الأف��ري��ق��ي 
امل�شاريع ذات القيمة امل�شافة متثل  يف 
ع�لى هذه  ي��رتت��ب  مل�ا  خ��ا���ش��ة،  اأه��م��ي��ة 

اأرا�سي دبي تطلق خا�سية البيع اللحظي 
•• دبي -وام: 

التي  “خا�شية البيع اللحظي”  اأطلقت دائرة الأرا�شي والأم��الك يف دبي 
دون  العقارّية  املبايعات  اإج���راء  يف  ال��ذك��ي  التقييم  ا�شتخدام  على  تعتمد 

احلاجة اإىل تدقيق وذلك لتب�شيط الإجراءات وحت�شن جتربة املتعاملن.
ياأتي ذلك يف اإطار نهج الدائرة التي تتخذ من البتكار ركيزة اأ�شا�شية ل�شنع 
القت�شادية  دبي  اأجندة  ين�شجم مع م�شتهدفات  امل�شتقبل مبا  وا�شت�شراف 
الرامية اإىل اإطالق م�شاريع حتولية ومبتكرة ت�شهم يف جعل الإمارة املدينة 

الأف�شل عامليا للعي�ش والعمل.
�شواء  العقارية  للوحدات  البيع  عمليات  اللحظي  البيع  خا�شية  وت�شمل 
مراكز  ع��رب  احل��ّر  التمّلك  مناطق  يف  الواقعة  الفلل  جممعات  اأو  ال�شقق 
اأمناء الت�شجيل العقاري بهدف تب�شيط الإج��راءات وحت�شن جتربة رحلة 
اإىل مكتب  املعنّية  اأرا�شي دبي من خالل ح�شور كافة الأط��راف  متعاملي 
املبايعة  �شعر  التاأكد من  يتّم  العقد يف حن  للتوقيع على  الت�شجيل  اأمن 
دفع  ا�شتكمال  ذل��ك  ويلي  العقارّية  للوحدات  الذكي  التقييم  تقنية  عرب 

الر�شوم واإ�شدار امللكّية اجلديدة خالل دقائق معدودة.
وقال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي والأمالك 
يف دبي اإن القطاع العقاري يف دبي ي�شهد حتقيق اأداء متميز ومنو ا�شتثنائي 
قيمة  تخطت  بعدما  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  قيا�شية  نتائج  بت�شجيل  متثل 
التاريخ  الأوىل يف  للمرة  تريليون درهم  الن�شف  العقارية حاجز  املبايعات 
لهذا  الر�شيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  والهتمام  التوجيهات  بف�شل 

القطاع باعتباره ركيزة اأ�شا�شّية من ركائز التنمية امل�شتدامة.

تعاون بني علي بابا كالود ودبي 
القاب�سة يف جمال احللول الرقمية

•• دبي- وام:

التكنولوجيا  عن  امل�شوؤولة  الرئي�شية  ال�شركة  كالود”،  بابا  “علي  اأعلنت 
ال��رق��م��ي��ة وال���ذك���اء يف جم��م��وع��ة ع��ل��ي ب��اب��ا، اأم�����ش ع��ن ت��ع��اون��ه��ا م��ع “دبي 
ال�شركة ال�شتثمارية العاملية، بهدف حتديث املن�شاأة والرتقاء  القاب�شة”، 
بها حيث �شيتم تزويدها باأحدث بنية حتتية �شحابية مع جمموعة وا�شعة 
من حلول ال�شناعة وخدمات الذكاء ال�شطناعي، وتزويد العمالء باأف�شل 

احللول الرقمية املمكنة. جاء ذلك خالل موؤمتر عقد اأم�ش يف دبي.
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العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

  CN ت�شيناي للرجال رخ�شة رقم:2501496 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خريات 

املغرب للتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4184575 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوملنك 

  CN للو�شاطة التجارية رخ�شة رقم:3874880 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديوانور 

لال�شت�شارات لت�شميمات املعمارية واحلرف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3861374 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ب�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ليز لدارة العقارات رخ�شة رقم:3917019 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

الغاء اإعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�ش  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 4049737 بال�شم التجاري وايت هو�شبيتاليتي- 
�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م باإلغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واإعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شخور 

ل�شت�شارات تقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4267772 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حلول  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN العمال املتحدة رخ�شة رقم:4118924 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/راب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيك خلدمات التغليف الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4090008 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ام اي ام 
  CN لال�شت�شارات ال�شياحيه رخ�شة رقم:3886024 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : نور الحالم خلياطة املالب�ش الر�شمية 

- فرع  رخ�شة رقم: CN 2934645 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل فرع  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالكرمي حممد �شعبان فا�شل البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة حممد بخ�ش ر�شا حممد %100
تعديل اإ�شم جتاري من/نور الحالم خلياطة املالب�ش الر�شمية -فرع

NOOR AL AHLAM UNIFORM STITCHING-BRANCH
ال�شخ�ش  �شركة   - الرجاليه  والعربية  الر�شمية  املالب�ش  خلياطة  الحالم  اإىل/نور   

الواحد ذ م م - فرع
 NOOR AL AHLAM FOR UNIFORM AND ARABIC MEN'S CLOTHING

TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : وميا هيلث ا�شت�شارات طبية عن بعد - 

�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م رخ�شة رقم: CN 4697432 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ABU DHABI LICENSE تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شوق ابوظبي العاملي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ليلى مهمان عزيزوفا من مدير اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ليلى مهمان عزيزوفا من 0% اىل %100

تعديل اإ�شم جتاري من/وميا هيلث ا�شت�شارات طبية عن بعد - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

WEEMAA HEALTH REMOTE MEDICAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/اإندوكري ل�شت�شارات الطبية عن بعد - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

ENDOCARE REMOTE MEDICAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : العليا برتغال�ش فلفريز كافيه

 رخ�شة رقم: CN 2053297 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال اىل 150000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م  

تعديل اإ�شم جتاري من/العليا برتغال�ش فلفريز كافيه

ALULYA PORTUGUESE FLAVOURS CAFE

 اإىل/العليا برتغال�ش فلفريز كافيه - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

ALULYA PORTUGUESE FLAVOURS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
الليكرتوميكانيكال  لعمال  الأدهم   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاولت ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 3859113 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ش املال اىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لطفى لطفى احمد الالوندى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ال�شيخ ال�شيخ حممد بن احمد بن حمدان ال نهيان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لطفى لطفى احمد الالوندى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/الأدهم لعمال الليكرتوميكانيكال واملقاولت ذ.م.م
AL ADHAM EIECTROMECHANICAI WORKS & CONTRACTING L.L.C

 اإىل/الأدهم لعمال الليكرتوميكانيكال واملقاولت - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
AL ADHAM EIECTROMECHANICAI - WORKS AND CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات 
2023 وعلى من يرغب مبعاينة  15 مار�ش  املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً  ����ش.ذ.م.م يف مت��ام 
ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة 

العرتا�ش مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#        
1 905035 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA182130309 D 72493 2013/773           
2 905054 VOLKSWAGEN . WVIZZZ2DZ2H002726 D 21805 2009/2103   (    )     
3 913894 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA392136677 E 63512 2020/6037           
4 905429 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA082123741 J 23984 2020/4696  (   )     
5 905248 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA192134197 K 43549 2020/4696  (   )     
6 905607 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA792134415 K 43541 2020/4696  (   )      
7 912285 TATA PRIMA MAT735001F3L00295  3161 2022/3575         
8 905618 Renault 380 VF634DPAX8D004304  16006 2017/619           
9 905289 2015 / KMHDG41C6FU405435 Q 54837 2016/549       

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:186/2023/41 عقاري
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية رقم 401

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )461.113.47( درهم مقابل الجرة امل�شتحقة يف ذمته من 
تاريخ توقفه عن ال�شداد بتاريخ:2021/5/13 وحتى تاريخ 2022/2/13 وما ي�شتجد من اجرة بعد ذلك بواقع قيمة ايجارية 
العقاري  التقييم  �شهريا ح�شب تقرير  �شهرية قدرها )29.166( درهم  ايجارية  اي بقيمة  �شنوية مببلغ )350.000(دره���م 
للعقار حمل التداعي حتى تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خاليا من ال�شواغل وال�شخا�ش 3- الزام املدعي عليه برد حيازة 
العن رقم 5477 رقم البلدية 7507 - 648 وادي ال�شفا 5 دبي اىل املدعي والق�شاء ب�شطب القيد با�شم املدعي عليه كم�شتاأجر 
من �شند امللكيه ال�شادر من دائرة الرا�شي والمالك بدبي بخ�شو�ش ذات العقار ورد احليازة اىل املدعي خالية من ال�شواغل 
والغاء ا�شارة القيد العقاري بوجود اجارة على �شند امللكية وتكليف دائرة الرا�شي والمالك لتنفيذ ذلك 4- الزام املدعي 
عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى الخالء التام وت�شليم البنك املدعي ما يفيد ذلك ال�شداد وبراءة 
الذمة 5- الزام املدعي عليه بدفع تعوي�ش للمدعي مقداره )1.564.000( درهم مليون وخم�شمائة واربعة و�شتون الف درهم 
اماراتي فقط لغري تبعا للخ�شارة الناجتة عن الفرق احلا�شل فيما بن القيمة ال�شوقية احلالية للعقار رقم 5477 رقم 

البلدية 7507-648 وادي ال�شفا 5 دبي وبن قيمته وقت احل�شول على التمويل . 
املدعي:نور بنك - م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع مرا�شي درايف - مبنى 014 - �شقة 14
وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال

املطلوب اإعالنه :  1- علي روؤف ع�شريان  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بالزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )461.113.47( درهم 
مقابل الجرة امل�شتحقة يف ذمته من تاريخ توقفه عن ال�شداد بتاريخ:2021/5/13 وحتى تاريخ 2022/2/13 وما ي�شتجد من 
اجرة بعد ذلك بواقع قيمة ايجارية �شنوية مببلغ )350.000(درهم اي بقيمة ايجارية �شهرية قدرها )29.166( درهم �شهريا 
ح�شب تقرير التقييم العقاري للعقار حمل التداعي حتى تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خاليا من ال�شواغل وال�شخا�ش 3- 
الزام املدعي عليه برد حيازة العن رقم 5477 رقم البلدية 7507 - 648 وادي ال�شفا 5 دبي اىل املدعي والق�شاء ب�شطب القيد 
با�شم املدعي عليه كم�شتاأجر من �شند امللكيه ال�شادر من دائرة الرا�شي والمالك بدبي بخ�شو�ش ذات العقار ورد احليازة 
اىل املدعي خالية من ال�شواغل والغاء ا�شارة القيد العقاري بوجود اجارة على �شند امللكية وتكليف دائرة الرا�شي والمالك 
لتنفيذ ذلك 4- الزام املدعي عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى الخالء التام وت�شليم البنك املدعي ما 
يفيد ذلك ال�شداد وبراءة الذمة 5- الزام املدعي عليه بدفع تعوي�ش للمدعي مقداره )1.564.000( درهم مليون وخم�شمائة 
واربعة و�شتون الف درهم اماراتي فقط لغري تبعا للخ�شارة الناجتة عن الفرق احلا�شل فيما بن القيمة ال�شوقية احلالية 

للعقار رقم 5477 رقم البلدية 7507-648 وادي ال�شفا 5 دبي وبن قيمته وقت احل�شول على التمويل.
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق  2023/3/9  ال�شاعة 09.00 �ش يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70353

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

الدعوى رقم 720 ل�سنة 2022 عقاري جزئي
لدى حماكم دبي االبتدائية

املرفوعة من املدعي جمموعة بنيان الدولية لال�شتثمار القاب�شة م�شاهمة خا�شة
�شد املدعي عليه:ك�شاب ميديا منطقة حرة ذ.م.م

املدعي عليه:ك�شاب ميديا منطقة حرة ذ.م.م مدعو للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلربة الول وذلك وفقا ملا يلي تاريخ الجتماع يوم اخلمي�ش املوافق 16 مار�ش 2023 ال�شاعة 12 ظهرا 

عن طريق تطبيق زووم. 

الماراتية  الهوية  وار���ش��ال  قانونا  عنكم  ينوب  م��ن  او  اع��اله  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  احل�شور  يرجى  وعليه 
من  والتاأكد  دقائق  بع�شر  املوعد  قبل  احل�شور  ويرجى  الجتماع  �شيح�شر  ال��ذي  لل�شخ�ش  والتفوي�ش 
مكتب  مع  التوا�شل  يتم  الجتماع   بخ�شو�ش  وال�شتف�شار  للتوا�شل   - وامليكرفون  الكامريا  جاهزية 
الربيد  وعلى  رق���م:0529944440  هاتف  - على  الكعبي  دكتور مهند�ش/�شيف حمدان  الهند�شي  اخلبري 

.expertise@jic.ae:اللكرتوين
اخلبري الهند�سي املنتدب بالدعوى
دكتور مهند�س/�سيف حمدان الكعبي

اإعلن بالن�شر

70197

م�����ب�����ارك   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
باك�شتان   ، زرد  ع���ل���ي  ����ش���اه 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )JJ5157922(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و /ح�����ش��ن جمال  ف��ق��د 
، م�شر  ع��ب��داجل��ل��ي��ل حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)A30280270( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل���������دع���������و /و������ش�����ن�����ى 
اثيوبيا   ، ت���ل���ي���ال  ك��ت��م��ي��م��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)6159726EP( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فليبا  ان������ا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الربتغال   ، ك���وري���ا  اول��ي��ف��را 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)293229CD(  رق������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0523604872

فقدان جواز �سفر

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي-الفجر

دايف  �شكاي  بطولة  وبنجاح  اختتمت 
للقفز  ال��ث��ان��ي��ة  ال���دول���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأقيمت  وال����ت����ي   2023 ب���امل���ظ���الت 
اأبوظبي  بنادي  اأي��ام  اأربعة  مدى  على 
للريا�شات اجلوية بغنتوت ومب�شاركة 
100 قافز وقافزة ميثلون  اأكر من 
14 فريقا من ت�شع دول هي الإمارات 
عمان  و�شلطنة  والكويت  والبحرين 
واإيطاليا  والت�شيك  واأمل��ان��ي��ا  ورو���ش��ي��ا 

وبريطانيا .
و���ش��ه��د ح��ف��ل اخل��ت��ام ال��ع��ق��ي��د الركن 
خ��ال��د ال��زع��اب��ي امل�����ش��رف ال���ع���ام على 
للقفز  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات  م��ن��ت��خ��ب 
يو�شف  وحم����م����د  ب����امل����ظ����الت  احل������ر 
لالحتاد  العام  الأم��ن  الرحمن  عبد 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل���زروع���ي  وي��و���ش��ف 
ل��ن��ادي اب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���ش��ات اجلوية 
و�شعيد الغيثي مدير البطولة وروؤ�شاء 
الوفود امل�شاركة والقافزين والقافزات 

.
وح�����ش��دت رو���ش��ي��ا ب��ط��ول��ة ال���ف���رق يف 
م�شابقة " الهدف" بعد اأن حققت 27 
�شم لتفوز بكاأ�ش البطولة وامليداليات 
درهم  اآلف  ع�����ش��رة  وم��ب��ل��غ  ال��ذه��ب��ي��ة 
اإيطاليا  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وت��ل��ت��ه��ا 
امليداليات  ون��ال��ت  ���ش��م   32 ب��ر���ش��ي��د 

ون�شف  اآلف  �شبعة  ومبلغ  الف�شية 
ث��ال��ث��ا بر�شيد  الإم��������ارات  ث���م  دره�����م 
الربونزية  امليداليات  ونالت  �شم   44

ومبلغ خم�شة اآلف درهم .
�شم   68 بر�شيد  راب��ع��ا  البحرين  ث��م 
ثم �شيدات رو�شيا بر�شيد 76 �شم ثم 

البحرين 2 بر�شيد 89 �شم .

الهدف  ف��ردي  م�شابقة  �شعيد  وعلى 
ماكيموف  دمي��رت  الرو�شي  ج��اء  فقد 
ونال  5�شم  بر�شيد  الأول  امل��رك��ز  يف 
ومبلغ  ال���ب���ط���ول���ة  وذه����ب����ي����ة  ك�����اأ������ش 
الإيطايل  وح���ل  دره����م  الف  ث��الث��ة 
الثاين  املركز  يف  جوارنيللي  فبتوريو 
بر�شيد10 �شم ونال ف�شية البطولة 

األ���ف���ي دره����م وج����اء يف املركز  وم��ب��ل��غ 
الثالث حممد عبيد بر�شيد 12 �شم 
األف  ومبلغ  البطولة  ب��رون��زي��ة  ون���ال 

درهم .
اما بطولة التما�شك فقد ح�شد فريق 
قوة دفاع مملكة البحرين املركز الأول 
كاأ�ش  ون���ال���ت  ن��ق��ط��ة   91 وب��ر���ش��ي��د 

ومبلغ  الذهبية  وامليداليات  البطولة 
املنتخب  واح��ت��ل  دره����م  الف  ع�����ش��رة 
 74 ال��ث��اين بر�شيد  امل��رك��ز  ال��ع��م��اين 
نقطة ونال امليداليات الف�شية ومبلغ 
وج����اء  دره������م  ون�������ش���ف  الف  ���ش��ب��ع��ة 
الثالث  امل��رك��ز  ال��ك��وي��ت��ي يف  امل��ن��ت��خ��ب 
امليداليات  ون���ال  نقطة   65 بر�شيد 

درهم  الف  خم�شة  ومبلغ  الربونزية 
وتبعهم يف املركز الرابع فريق الكويت 
فريق  ث���م  ن��ق��ط��ة   43 ب��ر���ش��ي��د   2
المارات خام�شا بر�شيد 36 نقطة .

من جانبه اعرب العقيد الركن خالد 
منتخب  على  ال��ع��ام  امل�شرف  الزعابي 
القوات امل�شلحة للقفز احلر باملظالت 

عن �شعادته باحتالل منتخبنا الوطني 
م�شابقة  يف  الثالث  للمركز  الع�شكري 
ال��ه��دف ف���ردي وف���رق و���ش��ط م�شاركة 
 . اأب��رع القافزين يف العامل  نخبة من 
البطولة  حققته  مبا  الزعابي  واأ���ش��اد 
من جناحات موجها ال�شكر اىل احتاد 
الإمارات للريا�شات اجلوية وجمل�ش 
دعمهما  ع��ل��ى  ال���ري���ا����ش���ي  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  ن��ادي  جهود  حمييا  للحدث 
للريا�شات اجلوية م�شت�شيف احلدث 
.  ووجه �شعيد الغيثي مدير البطولة 
المارات  احت���اد  اىل  وت��ق��دي��ره  �شكره 
جمل�ش  واىل  اجل����وي����ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
دعمهما  ع���ل���ى  ال���ري���ا����ش���ي  اب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ح��دث وال����ش���ه���ام يف اجن���اح���ه كما 
والتحكيمية  التنظيمية  بكوادرنا  �شاد 
الدعم  يف  �شاركوا  الذين  والطيارين 
للبطولة مما �شاعف من  اللوج�شتي 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ك��م��ا وجه 
املحلية  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  اإىل  ال�شكر 

على تغطيتها املتميزة .

•• دبي-وام:

 20 م��ن  اأك���ر  الإم�����ارات  ا�شت�شافت 
ح���دث���ا ري��ا���ش��ي��ا ع��امل��ي��اً ودول����ي����اً على 
الفرتة من  اأي��ام يف  م��دار نحو ع�شرة 
مار�ش  املا�شي ومطلع  اأواخ��ر فرباير 
وفعاليات  ب��ط��ولت  ب��ن  احل���ايل..م���ا 
جماهريي  ب���ح�������ش���ور  وم������وؤمت������رات 

مكثف.
وتوؤكد هذه الفعاليات مكانة الإمارات 
الريا�شية  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  وث��ق��ل��ه��ا 
العاملية، واأنها الوجهة املثالية لأف�شل 

الريا�شين يف العامل.
الفرو�شية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت�����ش��م��ن��ت 
والتن�ش  القتالية  والفنون  والراليات 
والرتايثلون والقفز باملظالت والتزلج 
على املاء، وكرة القدم، واألعاب القوى 

لأ�شحاب الهمم، والبولو والكاراتيه.
التي  الأح����������داث  م���ق���دم���ة  يف  وك������ان 
كاأ�ش  بطولة  الإم�����ارات،  ا�شت�شافتها 
وال��ت��ح��م��ل يف قرية  ل��ل��ق��درة  ال���ع���امل 
املا�شي،  ف���رباي���ر   25 ي����وم  اأب����وذي����ب 
وفار�شة مثلوا  122 فار�شاً  مب�شاركة 
36 دولة، من بينهم نخبة من اأف�شل 

الفر�شان حول العامل.
من  ال�32  الن�شخة  ا�شت�شافت  ك��م��ا 
رايل اأبو ظبي ال�شحراوي، على مدار 
فرباير   26 من  انطالقاَ  اأي��ام  �شبعة 
مت�شابقاً،   150 مب�����ش��ارك��ة  امل��ا���ش��ي، 
ال�شائقن  اأب������رع  م���ن  ن��خ��ب��ة  م��ث��ل��وا 
زادت  التي  امل�شاركة  والدراجن، وهي 
بن�شبة 35 يف املائة عن العام املا�شي، 
لل�شيارات  الإم��������ارات  م��ن��ظ��م��ة  وف����ق 

والدراجات النارية.
واح��ت�����ش��ن��ت اأب����و ظ��ب��ي اأع���م���ال القمة 
)ليدرز(،  الريا�شية  للقيادات  العاملية 
مبركز املوؤمترات يف حلبة مر�شى يا�ش 
على مدار يومن، بتنظيم جمل�ش اأبو 
ظبي الريا�شي، ومب�شاركة 450 من 
رواد و�شناع القرار الريا�شي الدويل.

وا�شتقبلت حلبة مر�شى يا�ش، يومي 3 
و4 مار�ش اجلاري، بطولة "اأبو ظبي 
الدولية للرتايثلون"، مب�شاركة نخبة 
العاملين  ال��رتاي��ث��ل��ون  ري��ا���ش��ي��ي  م��ن 
الريا�شة  ه�������واة  م����ن  ك���ب���ري  وع�������دد 
املنطقة  اأنحاء  خمتلف  من  القادمن 
والعامل، حيث �شهدت �شباقات الفئات 

 1000 م��ن  اأك��ر  م�شاركة  العمرية 
م�شارك من 74 جن�شية.

اأرينا"  "مبادلة  ���ش��ال��ة  وا�شت�شافت 
ال�شبت  ي��وم  الريا�شية،  زاي��د  مبدينة 
القتالية  ال���ف���ن���ون  ب��ط��ول��ة  امل���ا����ش���ي، 
املختلطة الرابعة للنا�شئن، مب�شاركة 
من  وال��الع��ب��ات  الالعبن  م��ن  نخبة 

خمتلف اجلن�شيات.
ويف نف�ش الوقت، اأقيمت بطولة �شكاي 
دايف اأبو ظبي الدولية الثانية للقفز 
باملظالت، والتي �شهدت م�شاركة اأكر 
 13 ق��اف��ز وق��اف��زة، مثلوا   100 م��ن 
باملنطقة  خم��ت��ل��ف��ة  دول  م���ن  ف��ري��ق��ا 

والعامل.
واأقيمت بطولة الإمارات للتزلج على 
م���دار يومن،  اأب���و ظبي على  امل���اء يف 
مب�شاركة قيا�شية بلغت 85 مت�شابقاً، 
من 17 دولة، لتكون املرة الأوىل التي 
ي�شارك فيها هذا العدد من املت�شابقن 

يف امل�شابقة املحلية.
واح��ت�����ش��ن��ت دب���ي اإح����دى اأه����م واأك���رب 
الفعاليات اخلريية الريا�شية، يف 28 

فرباير املا�شي، بتنظيم مباراة خريية 
عاملية على ا�شتاد نادي الو�شل، جمعت 
لكرة  العامل  كاأ�ش  جن��وم  فريقي  بن 
القدم ال�شابقن، وجنوم اآ�شيا واخلليج 
ل�شالح  ريعها  وخ�ش�ش  والإم������ارات، 

اأ�شحاب الهمم يف قارة اآ�شيا.
و���ش��ه��دت م��الع��ب ���ش��وق دب����ي احلرة 
للتن�ش، من 17 فرباير اإىل 4 مار�ش، 
�شمن  وال��رج��ال،  ال�شيدات  بطولتي 
بطولت رابطتي حمرتفات وحمرتيف 
التن�ش، مب�شاركة نخبة من امل�شنفات 

وامل�شنفن الأوائل عامليا.
واحت�شن نادي دبي لأ�شحاب الهمم، 
الن�شخة ال�14 لبطولة فزاع الدولية 
الهمم  لأ����ش���ح���اب  ال����ق����وى  لأل����ع����اب 
 )  2023 دب����ي  ال���ك���ربى  )اجل����ائ����زة 
700 لع���ب ولع���ب���ة من  مب�����ش��ارك��ة 
حتطيم  البطولة  و�شهدت  دولة،   66

�شبعة اأرقام عاملية و40 رقما قاريا.
العاملي  دب���ي  واأق���ي���م يف دب���ي م��ع��ر���ش 
مار�ش   5 اإىل  الأول  م���ن  ل���ل���ق���وارب، 
"دبي  البحرية  الواجهة  يف  اجل���اري، 

على  الأب������رز  احل�����دث  وه����و  هاربر"، 
الأو�شط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
البحرية،  احل����ي����اة  من����ط  جم�����ال  يف 
الأن�شطة  من  العديد  ت�شمن  وال��ذي 
الريا�شات  جم����ال  يف  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
البحرية مثل بطولة الإمارات الدولية 
الليلية  والعرو�ش  املائية،  للدراجات 
"هايدروفويل"  امل��ائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 

وال�شتعرا�ش احلر.
مار�ش   4 ي�����وم  دب�����ي  يف  واخ���ت���ت���م���ت 
ايفزا  دب����ي  ك���اأ����ش  ب��ط��ول��ة  اجل�������اري، 
انطلقت  كانت  التي  للبولو،  الذهبية 
15 فرباير املا�شي، مب�شاركة ثمانية 
واأ�شدل  ج��ول،   20 بهانديكاب  ف��رق، 
بفوز  م�شاء  مناف�شاتها  على  ال�شتار 
فريق "الإمارات" بكاأ�شها يف واحد من 
اأهم الأحداث الريا�شية ال�شياحية يف 

الإمارات.
للخيول  "ميدان"  م�����ش��م��ار  و���ش��ه��د 
�شباقات  الأ�شيلة،  واملهجنة  العربية 
اأقيمت  ال���ت���ي  �شاترداي"،  "�شوبر 
اإجمايل  وبلغ  خيال،   128 مب�شاركة 

جوائزها 2 مليون و345 األف دولر، 
وكانت �شباقات فا�شلة يف ح�شم هوية 
دبي  "كاأ�ش  املرتقب  للحدث  املتاأهلن 
العاملي للخيول" املقرر يف 25 مار�ش 

اجلاري.
وا�شت�شافت الفجرية من 23 اإىل 26 
فرباير املا�شي بطولة الدوري العاملي 
والنا�شئن  ال�شباب  لفئتي  للكاراتيه 
 ،)1 )ب���رمي���ريل���ي���ج  ���ش��ن��ة   21 حت���ت 
حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
، ومب�شاركة 1196 لعباً ولعبة من 
على  الأك����رب  احل���دث  يف  دول����ة،   67
و�شمال  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م�����ش��ت��وى 

اأفريقيا.
"بطولة عجمان  وا�شت�شافت عجمان 
الدولية لبناء الأج�شام" يومي 4 و5 
م��ار���ش اجل����اري، ب��ال��ت��ع��اون م��ع احتاد 
واللياقة  الأج�����ش��ام  ل��ب��ن��اء  الإم������ارات 
لبناء  ال�������دويل  والحت��������اد  ال���ب���دن���ي���ة 
مب�شاركة  البدنية،  واللياقة  الأج�شام 

وا�شعة من اأبطال اللعبة الدولين.

رو�سيا حت�سد ذهب ال� »الهدف« فرديًا وفرقًا

البحرين تفوز بذهبية التما�سك وبرونزيتان ملنتخبنا يف دولية اأبوظبي للمظالت 

االإمارات ت�ستقبل اأكرث من 20 حدثا ريا�سيا عامليا ودوليا خالل 10 اأيام

•• دبي-وام: 

اأكد اأحمد املن�شوري جنم �شباب الأهلي واملنتخب الوطني 
مريزا  يو�شف  احتكار  ك�شر  وال��ذي  الهوائية،  للدراجات 
للقب بطولة الدولة، اأن هذا الإجناز �شيكون دافعا كبريا 
قبل ال�شتحقاقات املقبلة، واأبرزها بطولة العامل للكبار، 

املقررة يف م�شر من 14 اإىل 17 مار�ش اجلاري.
الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  يف  املن�شوري  وق���ال 
"وام" اإن ك�شر احتكار مريزا لهذه البطولة لي�ش �شهال، 
خا�شة واأنه متكن من الحتفاظ به على مدار ال�شنوات 
املا�شية، و�شط مناف�شة قوية وكبرية مع عدد كبري من 
الدراجن، ما يعني اأن الأمر دافع كبري وحافز لتحقيق 

الأف�شل وال�شري على خطى مريزا يف جميع املناف�شات.
امليدالية   2022 اأغ�شط�ش  اأحرز يف  املن�شوري قد  وكان 
بدورات  م�شاركاتها  تاريخ  يف  لالإمارات  الأوىل  الذهبية 
فئة  �شكرات�ش  مب�شابقة  الإ���ش��الم��ي،  الت�شامن  األ��ع��اب 
العام  الأخ��رى  امليداليات  من  لعدد  بالإ�شافة  امل�شمار، 
ودورة  والآ�شيوية،  العربية  البطولت  يف  اأي�شا  املا�شي 

الألعاب اخلليجية.
العديد  املقبلة  الفرتة  خالل  "لدي  املن�شوري:  واأ�شاف 
جلمع  مب�شر،  العامل  بطولة  بجانب  ال�شتحقاقات  من 
2024 يف  اأومل��ب��ي��اد  اإىل  للتاأهل  النقاط  م��ن  اأك��رب  ع��دد 

باري�ش، وهو ما ياأتي على راأ�ش الأولويات خالل الفرتة 
املقبلة، وا�شتعد للم�شاركة يف بطولة كاأ�ش رئي�ش الدولة، 
والبطولة الآ�شيوية، وبعدها اجلولة الثالثة من بطولة 

العامل يف كندا نهاية اأبريل املقبل".
املن�شوري:  ق��ال  م���ريزا،  اإجن���ازات  ت��ك��راره  اإمكانية  وع��ن 
يو�شف مريزا. مع طموحي  ملكانة  اأ�شل  اأن  �شهال  "لي�ش 
العمل  ���ش��اأوا���ش��ل  يل،  ق���دوة  واأن���ه  خا�شة  ذل��ك  بتحقيق 
�شاعة   30 نحو  اأت���درب  اإجن��ازات��ه، حيث  بع�ش  لتحقيق 
ول��ك��ن مع  اجل��ي��م،  اأو يف  ال��دراج��ة  على  ���ش��واء  اأ�شبوعيا، 

العديد من املحاذير لتجنب اأي اإ�شابات".
واأو����ش���ح اأن ري��ا���ش��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة يف الإم�����ارات 
القيادة  ودع��م  اهتمام  م��ع  خا�شة  لف��ت،  ب�شكل  ت��ط��ورت 
الر�شيدة لها على الأ�شعدة وامل�شتويات كافة، بجانب ما 
ت�شهده الدولة من طفرة ونقلة نوعية يف اإن�شاء وتطوير 
يب�شر مبزيد من  الإم���ارات،  ال��دراج��ات بجميع  م�شارات 

الإجنازات يف هذه الريا�شة.
الإع���الن عن  املا�شية  ال��ف��رتة  "�شهدنا خ��الل  واأ���ش��اف: 
بجانب  للدراجات،  حم��رتف  ن�شائي  اإم��ارات��ي  فريق  اأول 
وي��وؤك��د مدى  نقطة م�شيئة،  ي��ع��د  م��ا  ال���رج���ال،  ف��ري��ق 
الهتمام بهذه اللعبة، ومكا�شبها على اجلانبن املجتمعي 
ال�شياحية  الأخ���رى  اجل��وان��ب  على  وك��ذل��ك  والريا�شي، 

والقت�شادية".

املن�سوري: ك�سر رقم مريزا دافع كبري قبل بطولة 
العامل.. والتاأهل لالأوملبياد على راأ�س االأولويات

•• اأبوظبي-وام:

برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
للخيول  الإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش   ، الرئا�شة  دي���وان  وزي��ر 
نهيان  اآل  حمدان  بن  حمد  بن  زاي��د  ال�شيخ  ومتابعة  وباإ�شراف  العربية، 
نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية، تنطلق اليوم الثالثاء الن�شخة الثانية 
واملربن  للمالك  املخ�ش�شة  العربية  اخل��ي��ل  مل��رب��ي  ال��ع��رب  بطولة  م��ن 

العرب.

 ، العربية  للخيول  الإم�����ارات  جمعية  تنظمها  ،ال��ت��ي  البطولة  وت�شهد 
م�شاركة 105 من اخليول العربية، بال�شالة الكربى باأكادميية بوذيب 

مبنطقة اخلتم يف اأبوظبي.
تاأتي الفعالية �شمن جهود جمعية الإمارات للخيول العربية لدعم مالك 

ومربي اخليل العربي يف الدولة وخارجها.
"اخلمي�ش"  ي��وم  مبا�شرة  وتعقبها  يومن،  م��دى  على  الفعاليات  وتقام 
بطولة الإمارات ملربي اخليل العربية املخ�ش�شة للمرابط اخلا�شة والتي 

ت�شتمر لأربعة اأيام حيث تختتم الأحد املقبل.

C دويل”،  “اإيكاهو  12 فئة وتقام حتت ت�شنيف  البطولة من  وتتاألف 
وال��ث��اين يف جميع  الأول  امل��رك��زي��ن  ت��ت��اأه��ل اخل��ي��ول احل��ائ��زة على  حيث 
والفحول  والأف��را���ش  والأم��ه��ار  املهرات  بطولت  للم�شاركة يف  الأ���ش��واط 
ف�شاًل عن الأفالء والفلوات لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الف�شي 

والبطل الربونزي.
بفئة  الثانية ظهراً،  ال�شاعة  البطولة يف  الأول من  اليوم  وتبداأ فعاليات 
الفلوات، ثم املهرات، والأفرا�ش، وتنطلق بعدها فئة الذكور من الأفالء 
والأمهار والفحول، وخ�ش�شت فعاليات اليوم الثاين والأخري "الأربعاء" 

للبطولت النهائية لهذه الفئات.
وتعد بطولة العرب ملربي اخليل العربية فريدة من نوعها بتخ�شي�شها 
بطولة  يف  اإنتاجهم  لعر�ش  الفر�شة  متنحهم  حيث  ال��ع��رب،  للمربن 

ت�شنيف "C" دويل وفقاً للوائح الإيكاهو.
اأما بطولتا العربي والإمارات ملربي اخليل فهما اآخر املناف�شات يف برنامج 
2023-، الذي تنظمه وت�شرف عليه اجلمعية وت�شمن   2022 املو�شم 
دولية، اإ�شافة اإىل مزادي  بطولت   6 بينها  من  ومناف�شة،  بطولة   13

ال�شارقة وعجمان للخيل العربية.

برعاية من�سور بن زايد.. انطالق بطولة العرب ملربي اخليل العربية اليوم يف بوذيب
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد ال�شيخ علي بن عبداهلل بن ماجد القا�شمي فار�ش منتخبنا 
الوطني لقفز احلواجز اأن تاأهل منتخبنا الوطني لقفز احلواجز 
2024 بباري�ش، حمطة تاريخية كبرية وم�شرفة  اأوملبياد  اإىل 

تعزز جدارة الإمارات وريادتها العاملية يف ريا�شة الفرو�شية. 
العبور  “ وام” اإن  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  وق��ال يف 
لالأف�شل  ونتطلع  النتظار،  من  �شنوات  بعد  ياأتي  لالأوملبياد 
للريا�شة  م�شرفة  �شورة  لتقدمي  وامل��ث��ايل  اجليد  وال�شتعداد 

الإماراتية يف الأوملبياد". 
العديد  القا�شمي،  م��اج��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  علي  ال�شيخ  وح��ق��ق 
من البطولت خالل م�شواره مع ريا�شة قفز احلواجز، طوال 
ال�شنوات املا�شية، ونال لقب اأف�شل فار�ش على م�شتوى العامل 

يف بطولة كاأ�ش العامل لالأطفال عام 2006 بكندا. 
ك��م��ا ���ش��ارك ب��ب��ط��ول��ة الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب 2009 يف 
فوزه  مثل  املحلية،  الإجن���ازات  من  للعديد  اإ�شافة  �شنغافورة، 
ببطولة دبي الدولية لقفز احلواجز يف �شوط اجلائزة الكربى 

للفر�شان املحرتفن بفئة املحرتفن، ودرع الحتاد بنادي العن 
للفرو�شية والرماية واجلولف. 

بعد   ،2017 ل��وجن��ن  دوري  يف  الأول  امل��رك��ز  ح��ق��ق  ك��ذل��ك، 
ت�شدره جميع جولت البطولة، وتاأهله مع 9 من فر�شان من 

بطولة  يف  للم�شاركة  اإ�شافة  ال��ع��امل،  كاأ�ش  اإىل  ال�شارقة  ن��ادي 
ال�شراع الدولية باأبو ظبي. 

واأ�شار ال�شيخ علي بن عبداهلل بن ماجد القا�شمي اإىل اأن تواجد 
5 فر�شان يف اأوملبياد 2024 يوؤكد اأننا ميكن اأن نعرب بالريا�شة 
الإماراتية اإىل اآفاق وا�شعة وم�شرفة، ومن �شاأنها اأن متثل دافعاً 
جلميع الريا�شين يف الدولة طاملا اأننا منتلك الإرادة والعزمية، 
لنا جميع  توفر  التي  الر�شيدة،  قيادتنا  ورعاية  واهتمام  بدعم 

املتطلبات لبلوغ اأعلى درجات النجاح". 
اإعالن عدم م�شاركته يف بطولة  التي �شبقت  اللحظات  وو�شف 
 ،2024 اأومل��ب��ي��اد  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  احل��واج��ز  لقفز  ال��دول��ي��ة  قطر 
ب�شبب عار�ش �شحي للفر�ش "كورنت بوي" ا�شتدعى نقلها اإىل 
اأنه  للغاية، خا�شة  باأنها كانت �شعبة  العالج،  لتلقي  امل�شت�شفى 
كان ياأمل يف اأن يكون اأحد فر�شان اإجناز التاأهل الذي كان هدفاً 

ل تنازل عنه مهما كانت التحديات". 
 : بالقول  القا�شمي  ماجد  بن  عبداهلل  بن  علي  ال�شيخ  واختتم 
امل�شاركة، فكلنا  تاأثري بعدم  اأكرب من  بالتاأهل كانت  " �شعادتي 
اأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن ال���غ���ايل، وع��ل��ى ق��ل��ب رج���ل واح���د لتحقيق 

باري�ش  اأوملبياد  الإم��ارات يف  الوطنية، وكل من ميثل  املنجزات 
لتاأكيد  وال��ق��وي  امل�شرف  الأداء  حتقيق  على  ق��ادر  ه��و   2024

ريادة دولتنا يف الفرو�شية". 

•• اأبو ظبي-وام: 

حقق كازمن اإيفان املركز الأول بفئة 
الأوىل  اجلولة  يف  رج��ال،  املحرتفن 
والتي  للتزلج  الإم�����ارات  بطولة  م��ن 
على  الأول  اأم�ش  فعالياتها  اختتمت 
ب���اأب���و ظ��ب��ي ونظمها  ك��ا���ش��ر الأم������واج 
البحرية،  للريا�شات  ظبي  اأب��و  ن��ادي 
يف  متخ�ش�شة  جل��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للتزلج  العاملي  الحت��اد  من  التحكيم 

على املاء.
وح��ل ك���ارل اخل���ازن يف امل��رك��ز الثاين 
نا�شر  الثالث حممد  املركز  وتاله يف 

البلو�شي.
واأق���ي���م���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة مب�����ش��ارك��ة 85 
اليوم  وب���داأ  دول���ة،   19 م��ن  مت�شابقاً 
ثم  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة،  بالت�شفيات  الأول 
واملناف�شة  الثمانية  للفئات  النهائي 

القوية على الألقاب واملراكز الأوىل.
ت�شفيات  اإىل  امل��ن��اف�����ش��ة  وان��ق�����ش��م��ت 
الويك بورد والويك �شريف، و�شهدت 
مناف�شات فئة الويك بورد نا�شئن فوز 
وجاء  الأول،  باملركز  البلو�شي  حامد 
ثانياً علي �شيف املرزوقي، وثالثاً عبد 

الرحمن �شيف النعيمي.
فازت  نوفي�ش،  �شيدات  مناف�شات  ويف 
الأول  ب���امل���رك���ز  ب���وه���ل���ري  اإل���ي���زاب���ي���ث 
وج����اءت اإل���ن ك����وزال ب��امل��رك��ز الثاين 
و�شالم بالباكي باملركز الثالث، وعرب 
املركز  ح���ل يف  ن��وف��ي�����ش  رج�����ال  ف��ئ��ة 

وحل  النعيمي  �شيف  �شلطان  الأول 
ث��ان��ي��اً ح��م��د امل���زروق���ي وث��ال��ث��اً دافيد 

بول�شزيك.
ويف فئة الويك �شريف نوفي�ش رجال، 
املركز الأول �شبار جوري، وحل  حقق 
يف امل��رك��ز ال��ث��اين م���روان ن��ور الدين، 

وثالثاً حكم نور الدين.
و�شمن فئة ال�شيدات نوفي�ش، حققت 
جلوكوفا،  اإي��زي��ف��ي��ت��ا  الأول  امل���رك���ز 
ويردين  ثانية،  م��اري��ا  اأن���درو  وج���اءت 

جاي باملركز الثالث.
ويف فئة املحرتفن رجال، حقق املركز 
ثانيا  وج���اء  ك��وجل��ن-  �شتيف  الأول 
���ش��ون ه���ن، وث��ال��ث��ا ك���وك تاك  �شينج 
�شيدات،  املحرتفات  فئة  ويف  �شينك. 
حققت املركز الأول جوليا �شيف�شنكو، 
وج��������اءت ب���امل���رك���ز ال�����ث�����اين، ووك���ي���ت 

ورازهاك تاتيانا يف املركز الثالث.

ق�شم  رئي�ش  ال��ظ��اه��ري  نا�شر  ووج���ه 
لل�شيخ  ال�����ش��ك��ر  ال�����ش��ب��اق��ات احل��دي��ث��ة 
حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان 
ظبي  اأب���و  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
اأقيمت  ال��ب��ح��ري��ة، ح��ي��ث  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
مناف�شات قوية يف كل البطولت التي 

نظمها النادي.
والتحدي  ال���ن���دي���ة  "تابعنا  وق������ال: 
امل���اء بالفئات  ال��ت��زل��ج ع��ل��ى  ���ش��ب��اق  يف 
املختلفة، التي اأقيمت خالل اجلولة، 
للم�شاركن  ال���ك���ب���رية  وامل�������ش���ت���وي���ات 
للحركات  ال����و�����ش����ول  حم����اول����ة  يف 
و�شاهدنا  الأف�����ش��ل  ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 
امل���������ش����ارك����ة ال����ك����ب����رية وال������زخ������م يف 
بالو�شول  املاء  على  التزلج  مناف�شات 
امل�شاركن،  ناحية  م��ن  كبرية  لأرق���ام 
على  دليل  قيا�شية  لأرق��ام  وو�شولهم 

املكانة الكبرية والنت�شار القوي".

•• اأبوظبي-وام:

 "10 "تي  للكريكيت  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  تنطلق 
 28 م��ن  ال�����ش��اب��ع،  مو�شمها  يف  للكريكيت  زاي���د  ب��ا���ش��ت��اد 

نوفمرب اإىل 9 دي�شمرب القادمن.
وت�شدر جنم جزر الهند الغربية نيكول�ش بوران واجلنوب 
والت�شجيل  التهديف  قائمة  بريتوريو�ش  دواي��ن  اإفريقي 

على التوايل يف الن�شخة املا�شية.
منوال   2023 لعام   10 تي  اأبوظبي  بطولة  و�شتنتهج 
التي  الثمانية  الفرق  وتتناف�ش   ، نف�شه  ال�شابقة  الن�شخة 
زايد  ا�شتاد  يف  البطولة  على  املا�شي  املو�شم  يف  �شاركت 

للكريكيت.
ظبي  اأب��و  ل��ن��ادي  التنفيذي  الرئي�ش  باوت�شر  م��ات  وق��ال 
للكريكيت والريا�شة : " بالتعاون مع ال�شركاء يف جمل�ش 
اأبوظبي الريا�شي ودائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، 
بتطوير   ،2019 ع��ام  يف  ا�شرتاتيجياً  ال��ت��زام��اً  عقدنا 
مكانة  ي���ربز  للكريكيت  حقيقي  ع��امل��ي  م�شهد  وت��ق��دمي 

مدينة اأبوظبي للعامل على نطاق اأو�شع".
قوية،  ب��ط��ول��ة   2022 ن�شخة  ق��دم��ت  ل��ق��د  واأ�شاف:" 
املحلين  املتفرجن  اه��ت��م��ام  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  و�شيجذب 

والدولين".
اأنهم عند   10 اأك��د �شاجي مالك رئي�ش دوري تي  ب��دوره 
يف  والإب����داع  بالبتكار  تت�شم  فعالية  لتقدمي  طموحهم 
من  كوجهة  ظبي  اأب��و  مكانة  وتكري�ش  الكريكيت،  ع��امل 
طراز عاملي ل�شت�شافة هذه الريا�شة الدولية، حيث كانت 
الكريكيت  بن  مثالياً  مزيجاً  املا�شي،  العام  يف  البطولة 

والرتفيه.
واأ�شاف هناك تو�شع يف الدوري بدخول فريقن جديدين 
باأف�شل  اأي�شاً  ونرحب  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من 
الالعبن واملدربن من العامل اإىل امل�شابقة، مع الإعالن 
عن التواريخ القادمة للمو�شم ال�شابع، ونتطلع للبناء على 

�شنة اأخرى ناجحة مع بن�شخة اأكرب يف عام 2023.
ال��ع��ام ملجل�ش  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال مب�شر ع��ث��م��اين، الأم����ن 
 10 تي  اأبوظبي  بطولة  اأثبتت  لقد  للكريكيت  الإم��ارات 
ر�شوخها يف تقومي الإم��ارات للكريكيت مع اقرتابها من 
ن�شختها ال�شابعة، حيث تتيح لالعبن الإماراتين فر�شة 

مهمة لال�شتمرار يف تطوير مهاراتهم.
بجدارة  نف�شها  اأثبتت   10 تي  اأبوظبي  بطولة  اأن  وق��ال 
كاإحدى الأحداث البارزة يف كل من التقومين الريا�شي 

الإماراتي والكريكيت على امل�شتوى العاملي.

»اأبوظبي الدولية للكريكيت« تنطلق 28 نوفمربختام اجلولة االأوىل من بطولة االإمارات للتزلج

•• اأبوظبي-وام:

فريق  ي�شت�شيف  للمحرتفن،  اأدن��وك  ب��دوري  املا�شية  اجلمعة  مواجهتهما  بعد  مكرر،  �شيناريو  يف 
اجلزيرة،  نظريه  الدولة،  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ش  من  املا�شية(  الن�شخة  لقب  )حامل  ال�شارقة 
اليوم الثالثاء يف ربع نهائي البطولة على ا�شتاد ال�شارقة، ال�شاعة 8:30 م�شاء ، طاحما يف موا�شلة 

م�شواره من اأجل احلفاظ على لقبه الذي توج به املو�شم املا�شي، للمرة التا�شعة يف تاريخه.
اإىل  التاأهل  اأمام اجلزيرة الطامح يف  ولن تكون املهمة �شهلة لل�شارقة الذي خ�شر مباراته الأخرية 

ن�شف النهائي، مدعوما بتفوقه على ال�شارقة يف الدوري.
وتاأهل ال�شارقة اإىل ربع النهائي بعد فوزه على الن�شر 2-1، يف دور ال� 16، يف حن تاأهل اجلزيرة 

بعد فوزه على اأبطال اخلليج 6-1، يف الدور نف�شه.
وتقام مناف�شات ربع النهائي بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة، ويتاأهل الفائز اإىل ن�شف النهائي، 

الذي يطبق خالله نظام الذهاب والإياب ليتم حتديد الفريقن املتاأهلن اإىل املباراة النهائية.
ويف اليوم نف�شه يحل الو�شل �شيفا على بني يا�ش يف الدور نف�شه من اأجل ح�شم املتاأهل اإىل ن�شف 

النهائي اأي�شا، وذلك ال�شاعة 5:35 م�شاء على ا�شتاد بني يا�ش.
ويدخل الو�شل اللقاء مت�شلحا بتاألقه يف م�شابقة دوري اأدنوك للمحرتفن، بعد فوزه يف اجلولة 18 
على الظفرة، وتلقي دفعه معنوية كبريًة بالتواجد يف و�شافة امل�شابقة بفارق نقطة واحدة عن �شباب 
وتعوي�ش  البطولة،  م�شواره يف  اأي�شا ل�شتكمال  الفوز  يا�ش يف  بني  ياأمل  املت�شدر، يف حن  الأهلي 

كبوته يف م�شابقة الدوري.
وتاأهل بني يا�ش اإىل ربع النهائي، بعد فوزه على الظفرة 3-1، يف دور ال�16، فيما تاأهل الو�شل بعد 

فوزه على الفجرية 2-1، بالدور نف�شه.

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  احت��اد  رئي�ش  امل��ر  حممد  الدكتور  اللواء  �شعادة  اأك��د 
الإمارات  احت��اد  بها  ي�شطلع  التي  اجلهود  اأن  القوى  لأل��ع��اب 
الريا�شي ملوؤ�ش�شات التعليم املدر�شي واجلامعي بتد�شن مراكز 
موؤ�ش�شات  يف  ال�شركاء  مع  بالتعاون  املدر�شية،  الألعاب  تدريب 
القطاعن التعليمي والريا�شي تر�شخ ثقافة ممار�شة الريا�شة 
لدى فئات املجتمع، وتوؤدي اإىل واقع اأف�شل لتحقيق املنجزات 

الوطنية.
تر�شم خريطة طريق  اأن  �شاأنها  اأن هذه اخلطوة من  واأ�شاف 
امل�شتقبل،  ت�شت�شرف  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  ال��ت��وج��ه��ات  ل���ش��ت��دام��ة 
ب��اك��ت�����ش��اف امل���واه���ب وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات يف ���ش��ف��وف ال��ط��ل��ب��ة يف 
املدار�ش، بجانب ت�شجيعهم على ممار�شة الريا�شة يف خمتلف 

يف  ت�شاهم  وم��ب��دع��ة  مبتكرة  اأج��ي��ال  لبناء  العمرية،  امل��راح��ل 
�شتى  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وتناف�شيتها  الإم�����ارات  دول���ة  ري����ادة  حتقيق 

املجالت.
واأثنى املر على التوجهات، التي مت الإع��الن عنها موؤخراً من 
�شعادة ال�شيخ �شهيل بن بطي اآل مكتوم املدير التنفيذي لقطاع 
التنمية الريا�شية بالهيئة العامة للريا�شة الأمن العام لحتاد 
واجلامعي،  امل��در���ش��ي  التعليم  ملوؤ�ش�شات  ال��ري��ا���ش��ي  الإم�����ارات 
القطاعات  من  كبريين  وتقدير  بتجاوب  حظيت  اأنها  خا�شة 
املختلفة لأنها متثل بداية الطريق لت�شميم برامج ت�شتهدف 
 " وق���ال:  امل��در���ش��ة.  م��ن  انطالقاً  وازده��اره��ا  الريا�شة  نه�شة 
مثل هذه القرارات ت�شعنا يف الطريق ال�شحيح، وندرك جيداً 
حتن  وعندما  امل��دار���ش،  يف  واملتواجدة  اجليدة  املواهب  قيمة 
هذه الفر�شة، يجب اأن نتكاتف جميعاً ملا فيه م�شلحة الوطن، 

الواقع  اإىل  تقودنا  التي  اخلطوات  جميع  اإجن��از  على  والعمل 
الإيجابي، لأن معظم الأن�شطة والريا�شات يف الإمارات تنطلق 
من موؤ�شرات ا�شرتاتيجية طموحة ت�شت�شرف امل�شتقبل". واأكد 
حر�ش احتاد األعاب القوى على تبني اخلطط والربامج التي 
تر�شخ الروؤية الداعمة للتطور، من خالل ت�شارك الروؤى مع 
اإن   "  : �شعادته  وق��ال  املختلفة.  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
على  الطلبة  وحث  الريا�شية  املفاهيم  بغر�ش  ال��وزارة  اهتمام 
ممار�شتها يقودنا اإىل خطوات جيدة، ومع مرور الوقت ميكن 
اأن تكون املح�شلة جيدة لإمياننا العميق باأن الو�شول ملن�شات 
التتويج الدولية يجب اأن يبداأ با�شرتاتيجية طموحة تالم�ش 
املدى القريب والبعيد، بنهج مهني متطور وروؤية را�شخة، مبا 
يتما�شى مع توجهات قيادتنا احلكيمة للتطور الريادي واإعالء 

رايات الدولة يف املحافل اخلارجية".

كاأ�س رئي�س الدولة.. ال�سارقة يواجه اجلزيرة وو�سافة 
الدوري تدعم الو�سل اأمام بني يا�س

علي بن عبداهلل القا�سمي: تاأهلنا لالأوملبياد يعزز ريادة وجدارة فرو�سية االإمارات 

»احتاد األعاب القوى«: مراكز االألعاب املدر�سية خطوة يف االجتاه ال�سحيح

•• اأبوظبي-الفجر:

الثاين  املركز  على  اأبوظبي   ل�شرطة  العامة  القيادة  ح�شلت 
مبناف�شات الن�شخة الرابعة من بطولة "الألعاب احلكومية" 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها  ال��ت��ي 
اأقيمت يف  مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�ش املجل�ش التنفيذي و 
2023، يف اجواء  5 م��ار���ش  دب��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2 اإىل 
ات�شمت بروح التحدي و تعاون الفريق الواحد �شمن اأجواء 

تناف�شية حما�شية.
مركز  م��دي��ر  ن��ائ��ب  البلو�شي  �شغري  را���ش��د  امل��ق��دم  واأو����ش���ح 
الرتبية الريا�شية ال�شرطية اأن البطولة �شارك فيها  164 
اأيام من الإث��ارة والت�شويق  اأربعة  تناف�شوا  على مدى  فريقاً 

واملناف�شات، حتت �شعار »فريق واحد.. هدف واحد«.
ولفت اإىل اأن فريق �شرطة اأبوظبي  اأظهر مناف�شات متميزة 
بالبطولة   امل�شاركة  خ��الل  وجيدة  عالية  لياقة  وم�شتويات  
والتي  تنعك�ش اثارها  يف بث وتعزيز الروح الإيجابية والعمل 

اجلماعي والتناغم املجتمعي .
التحديات  �شل�شلة من  الأل��ع��اب احلكومية  �شمت   اأن  وذك��ر 
َمت لتخترب  ِمّ 9 حتديات �شُ البدنية والذهنية و تتكون من 
القدرة البدنية والذهنية للفرق امل�شاركة،و تتحدى الألعاب 
جميع امل�شاركن وتخترب قدراتهم لأق�شى احلدود، وتدفعهم 
بذلك لتخّطي ما يعتقدونه م�شتحياًل، ومن خالل التعاون، 
ت�شتطيع الفرق امل�شاركة اأن ت�شتثمر تنوع طاقاتها ومهاراتها 

لتغدو اأكر قوة وثباتاً.

�سرطة اأبوظبي تفوز باملركز الثاين 
ببطولة االألعاب احلكومية
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•• اأبو ظبي -وام:
�شبعة اأهداف على ا�شتاد "اآنفيلد" 
اأكر  ليفربول  مبنح  كفيلة  كانت 
لإنعا�ش  اإ�شافة  قيا�شي  رق��م  م��ن 
اآم�����ال ال��ف��ري��ق يف امل��ن��اف�����ش��ة على 
ال��ت��اأه��ل لدوري  اإح����دى ب��ط��اق��ات 

اأبطال اأوروبا يف املو�شم املقبل.
وب���ع���د ك���ب���وة ك���ب���رية ت��ع��ر���ش لها 
املو�شم،  ب����داي����ة  م���ن���ذ  ل���ي���ف���رب���ول 
املا�شية  القليلة  الأ�شابيع  �شهدت 
�شحوة مميزة للفريق حيث حقق 
الفريق 4 انت�شارات مقابل تعادل 
واح��د يف اآخ��ر 5 مباريات خا�شها 

بامل�شابقة.
والتاريخي  ال��ك��ب��ري  ال��ف��وز  وج���اء 
يونايتد  مان�ش�شرت  ع��ل��ى   0-7
م�شاء اأم�ش الأول ليمنح ليفربول 
اأمال هائال يف املناف�شة على اإحدى 

الدوري  من  ال�4  التاأهل  بطاقات 
اأب���ط���ال  دوري  اإىل  الإجن���ل���ي���زي 

اأوروبا يف املو�شم املقبل.
 42 اإىل  ر�شيده  ليفربول  ورف��ع 
نقطة ليتقدم اإىل املركز اخلام�ش 
توتنهام  خ��ل��ف  ن���ق���اط   3 ب���ف���ارق 
م��ب��اراة مقابل   26 ال���ذي خ��ا���ش 
25 مباراة لليفربول يف امل�شابقة.

وجتمد ر�شيد مان�ش�شرت يونايتد 
الثالث  امل��رك��ز  يف  نقطة   49 عند 
ب���ع���دم���ا ع�������ادل اأك�������رب ه����زمي����ة يف 
ت���اري���خ���ه م����ن خ�����الل الأه��������داف 
ال�شبعة التي اهتزت بها �شباكه يف 

مباراة الأم�ش.
و���ش��ه��دت امل���ب���اراة اأك����ر م���ن رقم 
قيا�شي لليفربول ولعبه امل�شري 
حم��م��د ����ش���الح، م���ا دف����ع رابطة 
التعليق  اإىل  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري 
املباراة  ع���ن  ت��ق��ري��ره��ا  ع���ن���وان  يف 

ال�شماء  يف  يحلق  "ليفربول  ب���اأن 
ال�شابعة" يف اإ�شارة اإىل اأن الفريق 

تاريخ  يف  الأك��������رب  ال����ف����وز  ح���ق���ق 
يونايتد  مان�ش�شرت  اأمام  مبارياته 

بالدوري الإجنليزي.
كما اأ�شادت الرابطة، على ح�شابها 

"في�شبوك"  مب���وق���ع  ال���ر����ش���م���ي 
بالالعب  الج��ت��م��اع��ي،  للتوا�شل 
امل�شري �شالح، الذي رفع ر�شيده 
مع  ���ش��ج��ل��ه��ا  ه����دف����ا   129 اإىل 
الإجنليزي  ال���دوري  يف  ليفربول 
ل��ي�����ش��ت��ح��وذ ع���ل���ى ل���ق���ب ال���ه���داف 
امل�شابقة  يف  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ت��اري��خ��ي 
ب��ف��ارق ه���دف واح����د اأم����ام النجم 

ال�شابق روبي فاولر.
�شالح  اأن  ال���راب���ط���ة  ذك�����رت  ك��م��ا 
اأفريقيا  اأب����رز ه���داف م��ن  اأ���ش��ب��ح 
رفع  الإجنليزي حيث  ال��دوري  يف 
كان  ه���دف���ا   131 اإىل  ر����ش���ي���ده 
الأ�شبق  فريقه  م��ع  ه��دف��ان  منها 

ت�شيل�شي.
قيا�شيا  رقما  اأي�شا  �شالح  وحقق 
اأك��ر لع��ب يحرز  اأ�شبح  اإذ  اآخ��ر 
اأهدافا يف امل�شابقة بقدمه الي�شرى 

بر�شيد 104 اأهداف.

مان�ش�شرت  مهاجم  ه��الن��د،  اإرلينغ  الرنويجي  وا���ش��ل 
�شيتي، ت�شدر جدول ترتيب احلذاء الذهبي الأوروبي 
لأف�شل ه��دايف ال��دوري��ات الأوروب���ي���ة، ب��ف��ارق مهم عن 

اأبرز مناف�شيه يف الدوريات الأوروبية الكربى.
ال��رنوي��ج��ي �شدارة  امل��ه��اج��م  وي��ح��ت��ل 

ال��ذه��ب��ي بر�شيد  ت��رت��ي��ب احل����ذاء 
هدفا،   27 م���ن  ن��ق��ط��ة   54

النيجريي  ي���ت���واج���د  ف��ي��م��ا 
مهاجم  اأو�شيمن،  فيكتور 
ن�����اب�����ويل م���ت�������ش���در ه�����دايف 
الدوري الإيطايل، يف املركز 
نقطة   38 بر�شيد  ال��ث��اين 

من 19 هدفا.
وي�����ح�����ت�����ل امل�������رك�������ز ال����ث����ال����ث 

بيليغرينو،  اأم��اه��ل  الرنويجي 
غليمت  ب�������ودو  ف����ري����ق  م���ه���اج���م 
هداف الدوري الرنويجي، الذي 

اأنهى املو�شم بر�شيد 25 هدفا 
و37،5 نقطة.

الفرن�شي  ال��ن��ج��م  و���ش��ع��د 
م��ب��اب��ي، مهاجم  ك��ي��ل��ي��ان 

جريمان،  ���ش��ان  باري�ش 

بعد  الرابع  للمركز  الفرن�شي،  ال��دوري  مت�شدر هدايف 
ت�شجيل هدف يف فوز فريقه على نانت 4-2، ويت�شاوى 
بر�شيد  توتنهام،  مهاجم  ك��ن،  ه��اري  الإجنليزي  مع 

هدفا.  18 من  نقطة   36

ال�����دوري�����ات اخلم�شة  ه�����دايف  اأب������رز  ت��رت��ي��ب 
الكربى:

ه����الن����د  اإرل�����ي�����ن�����غ  ال�����رنوي�����ج�����ي   1-
)م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي(: 54 ن��ق��ط��ة - 

هدفا.  27
اأو�شيمن  ف��ي��ك��ت��ور  ال��ن��ي��ج��ريي   2-

)نابويل(: 38 نقطة - 19 هدفا.
-3 الإجنليزي هاري كن )توتنهام(، 
والفرن�شي كيليان مبابي )باري�ش �شان 

جريمان(: 36 نقطة - 18 هدفا.
ب���ن يدر  و����ش���ام  ال��ف��رن�����ش��ي   4-
)م�����ون�����اك�����و(، وال���ك���ن���دي 

جوناثان دايفيد )ليل(: 32  نقطة - 16 هدفا.
)بر�شلونة(،  ليفاندوف�شكي  روب���ريت  البولندي   5-
والإجن��ل��ي��زي ف��ل��وران ب��ال��وغ��ون )���ش��ت��اد رمي�����ش(: 30 

نقطة - 15 هدفا.
)ب��رن��ت��ف��ورد(، والأمل���اين  ت��وين  اإي��ف��ان  الإجن��ل��ي��زي   6-

نيكال�ش فولكروغ )فريدر برمين(، والإجنليزي 
يونايتد(،  )م��ان�����ش�����ش��رت  را����ش���ف���ورد  م��ارك��و���ش 

)اأوملبيك  لغ���ازي���ت  األ��ك�����ش��ن��در  وال��ف��رن�����ش��ي 
)لوريان(،  م��ويف  ت��ريمي  والنيجريي  ليون(، 
والأرجنتيني لوتارو مارتينيز )اإنرت ميالن(: 

منهم. لكل  هدفا   14  - نقطة   28
والربازيلي  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني   7-

وال�شنغايل  �شان جريمان(،  )باري�ش  نيمار 
ح������ب������ي������ب دي��������ال��������و 

)�شرتا�شبورغ(: 26 نقطة - 13 هدفا.
طريقة احت�شاب نقاط احلذاء الذهبي:

)اإجنلرتا،  ال��ك��ربى  اخل��م�����ش��ة  ل��ل��دوري��ات  بالن�شبة   -
الأهداف  ع��دد  ف��اإن  اإيطاليا(،  اإ�شبانيا،  اأملانيا،  فرن�شا، 

ي�شرب يف 2.
املرتبة  ل��ل��دوري��ات  بالن�شبة   -
من 6 اإىل 22: عدد الأهداف 

ي�شرب يف 1.5.
ال�����دوري�����ات حتت  ب���اق���ي   -
املرتبة 22: عدد الأهداف 

ي�شاوي عدد النقاط.

�سباق احلذاء الذهبي

هاالند يوا�سل ال�سدارة.. ومبابي ي�سعد للمركز الرابع
األيغري يتح�ّسر على الطرد  

ال�سريع لكني وينتقده 
األيغري لطرد مهاجمه مويز  يوفنتو�ش ما�شيميليانو  حت�ّشر مدرب 
التي  امل��ب��اراة  اأواخ���ر  احتياطياً  نزوله  من  فقط  ثانية   40 بعد  كن 
القدم  لكرة  الإي��ط��ايل  ال���دوري  0-1 يف  روم��ا  اأم���ام  خ�شرها فريقه 

الأحد، لكنه يف املقابل حّمل الالعب امل�شوؤولية.
89 �شوابه اثر كرة م�شرتكة مع  ال��ذي نزل يف الدقيقة  وفقد كن 
جانلوكا مان�شيني ورف�ش الخري الذي �شقط اأر�شا ثم توجه مبا�شرة 

اىل غرف املالب�ش.
وقال األيغري ملن�شة "دازون" للبث التدفقي "كان مبقدوره م�شاعدتنا 
النهاية  ارتكب خطاأ واعتذر عنه لكنه يف  الأخ��رية. لقد  الدقائق  يف 

ارتكب خطاأ وو�شع الفريق يف موقف �شعب".
وتابع "يتعن عليه ان يتعلم من هذه احلادثة، فعندما ت�شارك بديال 
ميكنك ان ت�شنع الفارق. على العموم، ان اخلطاأ كان يف �شاحلنا لكنه 

قام برد فعل خاطئ. الأمر ل يتعلق بالحباط".
ومل تكن حادثة ط��رد كن الأ���ش��رع يف ال��دوري الي��ط��ايل، لن لعب 
و�شط اأتالنتا ال�شابق جوليو ميليات�شو يحمل الرقم القيا�شي عندما 
ط���رد خ���الل ف���وز ف��ري��ق��ه ع��ل��ى ب��ال��ريم��و ب��ع��د م���رور 32 ث��ان��ي��ة عام 

.2015
ويحتل يوفنتو�ش املركز الثامن يف الدوري ويبتعد بفارق 12 نقطة 
امل��ت��اأه��ل��ن حاليا اىل دوري  واآخ���ر  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ع��ن روم���ا �شاحب 
اأمل  اأي  منطقياً  العجوز"  "ال�شيدة  فريق  فقد  وبالتايل  الأب��ط��ال 
بامل�شاركة يف امل�شابقة الوروبية الأم عرب الدوري املحلي، ال يف حال 
فوزه بال�شتئناف الذي تقدم به بعد ح�شم 15 نقطة من ر�شيده هذا 

املو�شم ب�شبب ا�شتباه بالتالعب يف �شفقات انتقالية اىل �شفوفه.
اأما الأمل املنطقي الوحيد للم�شاركة يف دوري الأبطال املو�شم املقبل، 
ليغ(  )يوروبا  الأوروب��ي  بالدوري  يوفنتو�ش  تتويج  فيمر من خالل 
املقبل يف ذهاب  الأمل��اين اخلمي�ش  يلتقي فرايبورغ  املو�شم حيث  هذا 

ثمن النهائي.

وفاة مدافع را�سينغ اأبيدجان 
اإثر وعكة �سحية خالل مباراة 
لوعكة  تعر�شه  ج��راء  �شيال  م�شطفى  اأب��ي��دج��ان  را�شينغ  م��داف��ع  ت��ويف 
�شحّية خالل مباراة كان يخو�شها فريقه �شمن مناف�شات دوري الدرجة 

الأوىل العاجي، ح�شب ما اأفاد ناديه الأحد.
مدافعنا  "ُتويف  فيه  ج��اء  بيان  يف  الالعب  لأ�شرة  تعازيه  النادي  وق��ّدم 
م�شطفى �شيال هذه الأم�شية اإثر وعكة �شحية تعر�ش لها داخل امللعب 

خالل مباراة را�شينغ اأبيدجان اأمام �شول اأف �شي".
بر�ش  فران�ش  لوكالة  �شي�شيه  لوغو�شينا  النادي  رئي�ش  اأك��د  جهته،  من 
"خالل نقله اإىل امل�شت�شفى، تويف م�شطفى. ان�شم اإىل النادي يف اأيلول-

�شبتمرب املا�شي وكان يبلغ 21 عاماً".
وتوج را�شينغ اأبيدجان الذي يلعب يف دوري الدرجة الأوىل منذ مو�شم 
اأنه يحتل املركز ال�شابع  بطاًل يف عام 2020، علماً   ،2019-2018

هذا املو�شم.

•• املنامة-وام:

جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ح�شر 
الوزراء وزير الداخلية ، فعاليات �شباق جائزة البحرين الكربى الفورمول 

الدولية. البحرين  حلبة  م�شمار  على  جرى  الذي   ،2023 لعام   1

واأعرب �شموه عن �شكره وتقديره ململكة البحرين ال�شقيقة قيادة وحكومة 
والذي  املهم،  العاملي  الريا�شي  احل��دث  هذا  ا�شت�شافة  يف  لنجاحها  و�شعباً، 
متيز يف هذه الن�شخة بكونه ال�شباق الأكر ا�شتدامة، مع الإعالن عن خطط 
املناخ  اأه��داف حماية  الطبيعة ودعم  التاأثري على  تقليل  م�شتقبلية ل�شمان 

والبيئة.

واطلع �شموه خالل جولة يف م�شمار وميدان حلبة البحرين الدولية، على 
جانب من الأن�شطة والفعاليات الرتاثية والوطنية املقامة على هام�ش هذا 
ال�شيخ خالد بن  �شمو  �شموه يف اجلولة،  وراف��ق  ال��دويل،  الريا�شي  احل��دث 
اآل خليفة النائب الأول لرئي�ش املجل�ش الأعلى لل�شباب والريا�شة يف  حمد 
مملكة البحرين ال�شقيقة، ومعايل الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية البحريني، و �شعادة ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن 
زايد اآل نهيان �شفري الدولة لدى مملكة البحرين.

وكان �شموه قد و�شل البحرين اأم�ش الأول الأحد حيث ا�شتقبله يف املطار، 
معايل الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية يف 

مملكة البحرين، وعدد من امل�شوؤولن يف البحرين.

�سيف بن زايد يح�سر فعاليات �سباق جائزة البحرين الكربى »الفورموال 1« 2023

�سباعية »اآنفيلد« تنع�س اآمال ليفربول االأوروبية 
وتعزز اأرقام �سالح القيا�سية

دراج فريق »االإمارات« يتاألق يف 
اجلولة االفتتاحية ل�سباق باري�س

•• باري�س-وام: 

تاألق ال�شلوفيني تادي بوجات�شار دراج فريق الإم��ارات يف �شباق باري�ش- ني�ش، 
يف  مناف�شيه  على  التقدم  يف  �شاعدته  اإ�شافية  ب��ث��واٍن  الفوز  من  متكن  بعدما 

الرتتيب العام للمرحلة الأوىل من ال�شباق.
وقبل نهاية ال�شباق بخم�شة كيلومرتات، اقتن�ش بوجات�شار الثواين ال�6 التي 
"�شودال-كويك�شتب"  ف��ري��ق  م��ن  م��ريل��ري  تيم  وح��ق��ق  مناف�شيه،  بها  تخطى 
الفوز والتقدم يف ال�شباق للو�شول اإىل املرحلة الثانية التي تبداأ من بازينفي 
الثالث يف  املركز  بوجات�شار يف  كيلومرت، وحل   163.7 فونتينبلو بطول  اإىل 

الرتتيب العام بفارق 4 ثواٍن بعد مريلري.
وقال بوجات�شار: "اأدى الفريق ب�شكل جيد، مل يكن اجلو عا�شفاً ب�شكل كبري، 

لكن قابلنا القليل من الطرق الوعرة، ما اأدى للتزاحم يف بع�ش الأوقات".



    

نهاية ماأ�ساوية لرجل تناول حبتي »فياغرا«
من  حبتن  تناوله  م��ن  �شاعات  بعد  الأخ���رية  اأنفا�شه  رج��ل  لفظ 
عقار »فياغرا« دفعة واحدة، مما ت�شبب يف اإ�شابته ب�شكتة دماغية 
قاتلة. واأثارت الواقعة التي �شهدتها الهند �شجة، بعد وفاة الرجل 
الذي  البالغ من العمر 41 عاما اإثر تناوله حبتن من “فياغرا”، 
�شنع اأ�شا�شا لتو�شيع ال�شراين لكنه ي�شتخدم اأي�شا لتعزيز القدرة 

اجلن�شية لدى الرجال.
وك�شفت تقارير طبية اأن الرجل تناول العقار وهو يف حالة �ُشكر، 
دماغية  �شكتة  يف  ت�شبب  ال���ذي  دم��ه  �شغط  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  مم��ا 
�شباح  وق��يء  �شديد  ب�شداع  قليل  لوقت  ال��رج��ل  واأ�شيب  ووف���اة. 
اليوم التايل، ثم تدهورت حالته ونقل اإىل امل�شت�شفى حيث اأعلنت 

وفاته لدى و�شوله.
واأف�شح الأطباء عن تفا�شيل ت�شريح جثته يف جملة الطب ال�شرعي، 
حيث وجدوا اأنه عانى نزيفا دماغيا وعائيا، وفقا ل�شحيفة “ديلي 
ميل” الربيطانية. وقال بانديت الطبيب ال�شرعي يف معهد عموم 
الوفاة  بعد  ما  فحو�شات  اإن  ن��اراي��ان،  جاي  الطبية  للعلوم  الهند 
دماغ  داخ��ل  املتخر  ال��دم  غ��رام من   300 وزنها  كتلة  ك�شفت عن 
ينفجر  الدماغية عندما  ال�شكتة  النوع من  الرجل. ويحدث هذا 

اأحد الأوعية الدموية يف الدماغ.

ذعر من ل�س يف املنزل.. لكن مفاجاأة غزال
ذعر زوج��ان كنديان من احتمال وجود ل�ش يف منزلهما، ليتبن 

فيما بعد اأن غزال اقتحم املكان من النافذة.
اإنهما و�شال اإىل منزلهما يف هامبتون  اأودونيل،  وقال راي وكاتي 

من رحلة ت�شوق اإىل متجر البقالة ليجدوا النافذة مك�شورة.
اعتقد الزوجان يف البداية اأن هناك ل�ش يف الداخل، لكن �شرعان 
ما اكت�شفوا اأن غزال قرر اقتحام منزلهما، ليخلف القليل من اآثار 

الدمار.
اإىل املنزل  اأودون��ي��ل،  ال��زوج��ن، كولن  اب��ن  وعقب احل��ادث��ة ج��اء 
مع �شديق للم�شاعدة يف اإخراج احليوان من املنزل، ون�شر مقطع 

فيديو ملحاولت اإخراج الغزال من املنزل على “في�شبوك«.
املنزل  اإىل  املوارد الطبيعية  اإدارة  اأحد موظفي  و�شرعان ما و�شل 
ومتكن من ت�شجيع الغزال على �شعود الدرج واخلروج من الباب.

حادث دراجة نارية يخلف 13 قتياًل 
الأق��ل حتفهم يف ح��ادث ت�شادم بن حافلة  ا على  13 �شخ�شً لقي 

ودراجة نارية يف البريو على ما ذكرت النيابة العامة.
يف  الت�شادم  اأع��ق��ب  ح��ري��ق  ان���دلع  يف  م�شرعهم  ال�شحايا  ول��ق��ي 
منطقة اأنكا�ش على بعد 370 كلم تقريبا من ليما، بح�شب ما اأعلن 

املدعي العام، اإدوين رامو�ش، ملحطة “اآر بي بي” الإذاعية.
يف  املحلي  امل�شت�شفى  اإىل  ونقلوا  ب��ج��روح  اأ�شخا�ش  �شتة  واأ�شيب 

مقاطعة كازما.
وُقتل �شائق الدراجة النارية فيما اأوقفت ال�شرطة �شائق احلافلة.

ا على منت احلافلة التي كانت متوجهة اإىل ليما  وكان 50 �شخ�شً
من منطقة بيورا.

الفائقة  ال�شرعة  فيها  وت�شهم  البريو،  يف  �شائعة  امل��رور  وح��وادث 
ورداءة الطرق وانعدام �شارات ال�شري وتراخي ال�شلطات.

   بانوراما
تربئة رجل من جرمية بعد 40 عاما بال�سجن

40 عاما يف ال�شجن جلرمية مل يرتكبها، اأعلن قا�ش يف ولية كاليفورنيا، براءة موري�ش ها�شتينغز،  بعد ق�شائه 
والذي اأدين بارتكاب �شرقة وقتل واعتداء جن�شي عام 1983.

واأعلن قا�شي املحكمة العليا يف مقاطعة لو�ش اأجنلو�ش، وليام �شي رايان، اأن ها�شتينغز بريء من اجلرائم التي اتهم 
بها. وتعليقا على قرار القا�شي، قال ها�شتينغز: “ممنت للقا�شي والعتذارات التي قدمت يل. اأنا م�شتعد للم�شي 

ح�شبما نقلت �شبكة “�شي اإن اإن«. قدما يف حياتي. اأنا رجل �شعيد الآن”، 
واأطلق �شراح ها�شتينغز البالغ من العمر 69 عاما، بعد اأن حدد احلم�ش النووي من موقع اعتداء 1983 م�شتبها 

به اآخر.
وتو�شلت ال�شلطات اإىل املجرم احلقيقي بعدما �شبطت اأدوات اعتداء جن�شي حدث يف يونيو 2022، مطابق لذلك 

اخلا�ش بالدليل الذي عر عليه يف حادثة 1983.
وا�شتبعد احلم�ش النووي ب�شكل قاطع ها�شتينغز، واأ�شار بدل من ذلك اإىل كينيث باكنيت، الذي تويف بال�شجن بينما 
نائبة  براءة ها�شتينغز، قالت  اأعلنت خاللها  التي  بتهمة الختطاف والغت�شاب. ويف اجلل�شة  كان يق�شي عقوبة 
املدعي العام مارثا كاريلو: “اأعتذر منك يا ها�شتينغز للظلم الذي وقع عليك، وعدم توفري العدالة اجلنائية لكم. 
ارتكبنا اأخطاء كبرية وخ�شو�شا بالن�شبة لعدم ال�شتجابة لطلبكم باختبار احلم�ش النووي على الأدلة التي عر 

عليها يف احلادثة. متثل هذه الق�شية در�شا علينا اأن نتعلم منه جيدا«.
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منتجع يو�سع م�سبحه اإىل 2.4 كيلومرت يف الطول
ي�شري حمام ال�شباحة الأزرق الرباق متعرجاً عرب حدائق الفندق املورقة، 
لينفتح على بحريات اأكرب قبل اأن يتدفق اأبعد اإىل ما ل نهاية على ما يبدو. 
بجنوب  اأن��د �شبا”  ري���زورت  “جيه دبليو م��اري��وت خ��او لك  وي��ق��ول فندق 
تايالند، اإنه اأطول حمام �شباحة يف جنوب �شرق اآ�شيا. وكانت م�شاحة حمام 
ال�شباحة طويلة بالفعل حيث كانت تبلغ 1.9 كيلومرت، ولكن الفندق قام 
بزيادتها اأكر حيث قام بتو�شيع خربة ال�شتحمام تلك التي تبدو كاأنها من 
خارج الكوكب لت�شل اإىل 2.4 كيلومرت من الفخامة. ويقول مدير الفندق 
ال��ذي نعلمه  اآ�شيا،  �شرق  �شباحة يف جنوب  اأط��ول حمام  “اأنه  �شامر احل��اج 
اأن  بالطبع. وهذا �شيء نفتخر به وميكننا الإع��الن عنه«. وي�شيف احلاج 
جيه دبليو ماريوت قد ل يكون متنزه مائي ولكن ل يزال يعر�ش الكثري 
من الأن�شطة املرحة التي تت�شم بكونها فريدة بالن�شبة لفندق يف تايالند. 
اإقليم فاجن جنا بجنوب البالد وتقع مبا�شرة  وتوجد منطقة خاو لك يف 
ال�شياح نقطة انطالق  ال�شهرية و�شط  املنطقة  اأن  اأندامان. كما  على بحر 

لرحالت اليوم الواحد اإىل جزر �شيميالن التي يحبها الغوا�شون.

حتد خطري على »تيك توك« ينت�سر بني طالب اجلامعات 
حذرت جامعة ما�شات�شو�شت�ش من حتدي اأو “تريند” على تطبيق “تيك 

توك” بعد ا�شتدعاء 28 �شيارة اإ�شعاف اإىل حفالت خارج احلرم اجلامعي.
اأباريق  يحملون  وه��م  ال�شبت  ي��وم  �شوهدوا  ال��ط��الب  اإن  م�شوؤولون  وق��ال 
ا�شم  وامل��اء، يطلق عليها  الكحول والإلكرتوليتات والنكهات  بها مزيج من 
“غالونات فقدان الوعي الغا�شب” يف �شيحة لالإفراط يف �شرب الكحول 

تكت�شب �شعبية على تطبيق “تيك توك«.
والإلكرتوليتات هي املعادن والأمالح املوجودة يف اجل�شم، والتي لها �شحنة 

كهربائية، وتوجد يف الدم والبول والأن�شجة و�شوائل اجل�شم الأخرى.
الإ�شعاف  لعربات  كثرية  ات�شالت  هناك  كانت  اأن��ه  اإىل  م�شوؤولون  واأ���ش��ار 
لت�شمم الطالب بالكحول لدرجة اأن الوكالت املجاورة تدخلت للم�شاعدة.

ما�شات�شو�شت�ش،  بولية  اأمري�شت مبقاطعة هامب�شري  اإطفاء  اإدارة  واأف��ادت 
باأن اأيا من احلالت مل تكن مهددة للحياة.

�شرب  ب�شبب  اث��ن��ن  اعتقال  ع��ن  ما�شات�شو�شت�ش  جامعة  �شرطة  واأب��ل��غ��ت 
الكحول حتت ال�شن.

وذكر م�شوؤولو جامعة ما�شات�شو�شت�ش، اأن هذه هي املرة الأوىل التي تالحظ 
فيها اجلامعة ا�شتخداما وا�شع النطاق ل�”غالونات فقدان الوعي الغا�شب” 

يف احلفالت خارج احلرم اجلامعي.
واأو�شحت اجلامعة يف بيان، اأن اأحداث نهاية الأ�شبوع �شيتم تقييمها واتخاذ 

اخلطوات لتح�شن التثقيف يف جمال الكحول.

اإ�سابة اأميتاب بات�سان اأثناء 
ت�سوير اأحدث اأفالمه

اأميتاب  ب��ول��ي��وود  اأ���ش��ط��ورة  اأع��ل��ن 
ت�شوير  اأث��ن��اء  اأ�شيب  اأن��ه  بات�شان 
يف  ويتعافى  ال��ه��ن��د،  جنوبي  فيلم 
منزله. ون�شر الفنان �شاحب ال�80 
الأحد،  م�شاء  مدونته  على  عاما، 
�شلعه  يف  لإ����ش���اب���ة  ت��ع��ر���ش  اأن�����ه 
اأثناء ت�شوير فيلم اخليال العلمي 
“بروجيكت كيه” يف مدينة حيدر 
باللغتن  ال��ف��ي��ل��م  وي���ن���ت���ج  اأب��������اد. 
املقرر  الهندية والتيلوغوية، ومن 

عر�شه عام 2024.
• كتب بات�شان اأنه اأ�شيب بك�شر يف 
لتمزق  بالإ�شافة  �شلع،  غ�شروف 
كانت  الإ�شابة  اأن  ع�شلي، م�شيفا 
واأنه ا�شت�شار طبيبا قبل  “موؤملة”، 
مومباي،  يف  منزله  اإىل  ي��ع��ود  اأن 

ون�شحه بالراحة.
ال�شعبية  ���ش��اح��ب  امل��م��ث��ل  ق���ال   •
الذين  للمعجبن  عامليا  اجل��ارف��ة 
منزله  خ������ارج  غ���ال���ب���ا  ي��ت��ج��م��ع��ون 
من  اأمت����ك����ن  “لن  م���وم���ب���اي:  يف 
م��ق��اب��ل��ت��ك��م ه���ذا امل�����ش��اء، ل��ذل��ك ل 
 • تاأتوا. كل �شيء على ما يرام”. 
اإىل  توقف  الفيلم  ت�شوير  اأن  ذكر 

اأن ي�شفى.

العثور على �ساب » م�سنوقا« 
يف �سارع عام

الأردن  الأمنية يف  الأجهزة  عرت 
اأم���������ش الث����ن����ن ع���ل���ى ج���ث���ة �شاب 
العا�شمة  يف  ع���ب���دون  م��ن��ط��ق��ة  يف 

عّمان.
“التاج”  موقع  اأورده  ما  وبح�شب 
املحلي عن �شاهد عيان، فاإن ال�شاب 
يف  م�شنوقا  عليه  ع��ر  الع�شريني 

ال�شارع العام.
ب�������دوره، اأك�����د م�����ش��در اأم���ن���ي اأن���ه 
مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ج��ث��ة ال�����ش��اب من 
الأم��ن��ي��ة يف منطقة  قبل الأج��ه��زة 
الع�شرينيات من  يف  وه��و  ع��ب��دون، 

عمره.
واأ����ش���اف اأن����ه مت���ت اإح���ال���ة اجلثة 
�شبب  لك�شف  ال�شرعي  الطب  اإىل 

الوفاة.

يدمر �سيارته الالمبورغيني كحيلة ت�سويقية
�شيارته  ي��دم��ر  رو���ش��ي��ا  ���ش��اب��ا  يظهر  ف��ي��دي��و  اأث����ار مقطع 
ال��الم��ب��ورغ��ي��ن��ي ال���ف���اره���ة، ���ش��دم��ة وا���ش��ت��ه��ج��ان��ا وا�شع 
اليوتيوب  م��دون  اأن  يبدو  الإن��رتن��ت، حيث  النطاق على 
دمر ال�شيارة التي تتعدى تكلفتها 300 األف دولر كحيلة 

ت�شويقية.
قرر الرو�شي ميخائيل ليتفن تدمري �شيارة لمبورغيني 
ل��ه مثيل،  اإع���الن لي�ش  Urus SUV ل�شنع  م��ن ط��راز 

ملجموعته من م�شروبات الطاقة.
ويف حن مل ت�شمن هذه احليلة املكلفة جناح م�شروباته 
اأنها بالتاأكيد جنحت يف لفت  اإل   ،Lit Energy امل�شماة 

النتباه واإثارة اجلدل.
الطاقة  م�����ش��روب  م��ن  ع��ل��ب��ة �شخمة  ال��ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر 
لمبورغيني  �شيارة  تقف  بينما  �شخمة،  رافعة  ترفعها 
اأورو�ش بي�شاء بالأ�شفل، وبعد عدة ثواٍن، ت�شقط الرافعة 

العلبة ال�شخمة على ال�شيارة وت�شحقها.
“اإن�شتغرام”  على  الإع���الن  م��ن  مقطعا  ميخائيل  ن�شر 
و�شرعان ما  اأورو���ش جيدة”،  �شيارة  “كانت  حتت عنوان 
اأكر من  انت�شر الفيديو على نطاق وا�شع، وح�شل على 
اإع��ج��اب على ي��وت��ي��وب واأك���ر م��ن 7 مالين  األ���ف   700
ان��ت��ق��دوا حيلة  امل��ع��ل��ق��ن  ال��ع��دي��د م��ن  اأن  اإل  م�����ش��اه��دة. 
“اإنه  املعلقن:  اأح��د  كتب  حيث  للغاية،  املكلفة  الت�شويق 
بهذا  النا�ش  فيه  ي�شعد  زم��ن  يف  نعي�ش  اأن  حم��زن  لأم��ر 

النوع من الأ�شياء«.

رائحة فاكهة جترب طائرة على هبوط ا�سطراري
ت�شبب رائحة كريهة، م�شدرها فاكهة ا�شتوائية، يف عودة 
طائرة كانت متجهة من اإ�شطنبول الرتكية اإىل بر�شلونة 

يف اإ�شبانيا.
وح�شبما ذكرت وكالة “الأنا�شول” الرتكية لالأنباء يوم 
اجلوية  للخطوط  تابعة  ط��ائ��رة  ا�شطرت  فقد  الأح���د، 
احرتازي،  كتدبري  اإ�شطنبول  اإىل مطار  للعودة  الرتكية 

بعد حتليقها نحو بر�شلونة، ب�شبب رائحة كريهة.
يف  ال�شت�شعار  اأجهزة  اأطلقت  فقد  “الأنا�شول”،  ووف��ق 

ق�شم ال�شحن بالطائرة حتذيرا، خالل حتليق الطائرة.
قرر  املنت�شرة،  للرائحة  الطائرة  طاقم  مالحظة  ول��دى 
اإ���ش��ط��ن��ب��ول كاإجراء  اإىل م��ط��ار  ال��ع��ودة  ال��ط��ائ��رة  ك��اب��نت 

احرتازي اأثناء حتليقها فوق الأجواء البلغارية.
�شبب  اأن  ت��ب��ن  ب��ال��ط��ائ��رة،  ال�شحن  ق�شم  فح�ش  وب��ع��د 
الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان” التي تنبعث منها 

رائحة ثقيلة عندما تن�شج.
وتعرف “دوريان” باأنها فاكهة ا�شتوائية تنمو يف جنوب 
اإندوني�شيا وتايوان و�شنغافورة  اآ�شيا، وخ�شو�شا يف  �شرق 

وماليزيا وبروناي.
كريهة  رائحتها  اأن  اإل  حلو  م��ذاق  “دوريان”  ولفاكهة 
اإىل املطارات والفنادق  اإدخالها  اإىل حظر  اأدى  جدا، مما 
و�شيارات الأجرة يف العديد من الدول التي تنت�شر فيها 

بكرة.

اإلي�سا حت�سل على �سكر ملكي ب�سبب اأغنية 
تلقت الفنانة اإلي�شا ر�شالة قلبية لفتة من قرينة العاهل الأردين، مع اإعالن خرب 
الثاين  اهلل  للملك عبد  الثاين  والطفل  الأوىل  البنة  اإمي��ان،  الأم��رية  ق��ران  عقد 
وامللكة رانيا.  وعرب من�شور على من�شات التوا�شل، �شاركت امللكة رانيا فيديو لفت 

ممزوج باأحا�شي�ش وعواطف الأم جتاه ابنتها التي باتت اليوم على اأبواب الزواج. 
اإذ مت الإعالن عن عقد قران ابنتها، اإميان، يوم الأحد املقبل يف 12 مار�ش -اآذار.

الك�شف،  التوا�شل عن هذا  اإلي�شا مبا�شرة عرب من�شات  الفنانة  تعلق  ويف حن مل 
التداول  اأع��ادت  التي  واملن�شورات  املقاطع  ببع�ش  التغريدة  ب��اإع��ادة  اكتفت  اأنها  اإل 

بالفيديو.
على  مي��ر  فيديو  مقطع  م�شاهدة  م��ع  املميزة  اإلي�شا  اأغنية  اإىل  ال�شتماع  وميكن 
مراحل حياة الأمرية اإميان، من ولدتها حتى حالتها احلالية، وهي تكرب بجانب 

اأفراد العائلة.

املمثلة مونيكا باربارو لدى ح�سورها حفل توزيع جوائز الروح امل�ستقلة يف �سانتا مونيكا ، كاليفورنيا. رويرتز

تكرمي نبيلة عبيد يف 
اأفالم املراأة باأ�سوان

اأط���ل���ق م��ه��رج��ان اأ�����ش����وان ال����دويل 
ال�شابعة يوم  امل���راأة دورت���ه  لأف���الم 
الأحد، يف حفل اأقيم باأحد الفنادق 
ال��ن��ي��ل يف جنوب  ل��ن��ه��ر  امل���ح���اذي���ة 
نبيلة  املمثلة  تكرمي  و�شهد  م�شر، 
عبيد عن جممل م�شوارها الفني.

الفتتاح  يف  امل���ه���رج���ان  ك����رم  ك��م��ا 
امل��خ��رج��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة ���ش��ل��م��ى بكار 
وامل��خ��رج��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة م��ي��ك��ا دي 
ي����وجن وامل��م��ث��ل��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة كوكا 
امل�شرية  والإع��الم��ي��ة  اإ�شكريبانو 

درية �شرف الدين.
العا�شر  يقام املهرجان املمتد حتى 
رعاية  حت����ت  -اآذار  م����ار�����ش  م����ن 
امل��ج��ل�����ش ال��ق��وم��ي ل��ل��م��راأة وبدعم 
وال�شياحة  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارت����ي  م��ن 
ال�شابعة  ال��دورة  والآث��ار. وتعر�ش 
بن طويل وق�شري من  61 فيلماً 
الأفالم  ت�شمل م�شابقة  دول��ة.   37
بينها  م��ن  اأف���الم  ع�شرة  الطويلة 
ميم  “جولة  امل�شريان  الفيلمان 
اململة” للمخرجة هند بكر و)م�ش 

زيهم( للمخرجة نادية فار�ش.

باأ�سعار رخي�سة.. القتل املاأجور ينت�سر يف جنوب اأفريقيا
على  للق�شاء  ماأجور  قاتل  خدمات  ب�  ال�شتعانة  تكلف 
�شخ�ش غري مرغوب فيه بن 150 دولراً وثمانية اآلف 
اإن  اإذ  اأفريقيا، تبعاً لطبيعة الهدف املطلوب،  يف جنوب 
م�شت�شار  اغتيال  من  اأرخ�ش  مزعج  زوج  من  التخل�ش 

بلدي، كما يعتمد ذلك على “موؤهالت” املنفذ.
ومل يدرك اأحد حتى اليوم كم كلف التخل�ش من مغني 
احلقيقي  وا�شمه  ع��ام��اً(،   35( اإيه”  ك��اي  “اإيه  ال���راب 
كرينان فورب�ش، الذي قتل يف منت�شف فرباير -�شباط 
حن كان يخرج من ع�شاء مع اأ�شدقائه يف اأحد مطاعم 
مدينة دربان جنوب �شرق البالد. واأثارت هذه الق�شية 
�شدمة يف جنوب اأفريقيا املعتادة على اأعمال عنف باتت 

اأحداثاً �شبه عادية فيها.
للحياة  ال��ع��ام  امل�شهد  عنا�شر  اأح���د  ت�شكل  واجل���رائ���م 
اإح�شائيات  اأح��دث  وت�شري  اأفريقيا.  جنوب  يف  اليومية 
82 جرمية قتل ترتكب يومياً يف هذا  اأن  اإىل  لل�شرطة 
البلد، ونادراً ما تتو�شل التحقيقات اإىل نتائج ملمو�شة. 
وت��ع��رف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ب��اأن��ه��ا اأح���د اأخ��ط��ر ال��ب��الد يف 

العامل.
وانت�شرت  املراقبة  كامريات  التقطتها  م�شاهد  وتظهر 

ب�����ش��ورة ك��ب��رية ع��رب الإن��رتن��ت تنفيذ اجل��رمي��ة الذي 
ا���ش��ت��غ��رق 19 ث��ان��ي��ة. وي��ظ��ه��ر يف ال��ل��ق��ط��ات رج���ل يعرب 
الطريق ثم يبداأ بالرك�ش نحو مغني الراب واأ�شدقائه 
م�شافة  م��ن  اإيه”  ك��اي  “اإيه  على  ال��ن��ار  يطلق  اأن  قبل 
اآخر  رج��ل  يطلقها  ن��اري��ة  طلقات  ت�شمع  فيما  ق��ري��ب��ة، 
امل�شوؤولن عن  الرجالن  يلوذ  اأن  قبل  نف�شه،  الوقت  يف 

اجلرمية بالفرار.
امللقب  و�شديقه تيبيلو موت�شوان  اإيه”  “اإيه كي  وقتل 

ب�”تيبز” )41 عاماً( فوراً.
وتو�شح ال�شرطة اأنها تدر�ش فر�شيات عدة يف اجلرمية. 
واأتاحت بع�ش الهواتف امل�شبوطة التو�شل اإىل معلومات 
توقيفه  يتم  مل  اأح���داً  اأن  اإل  الق�شية،  ���ش��اأن  يف  معينة 
اإىل  الأوىل  املحققن  ا�شتنتاجات  وت�شري  ال�شاعة.  حتى 
ح�شول عملية اغتيال مدبرة، ما اأحيا املخاوف املرتبطة 

بظاهرة القتلة املاأجورين يف البلد الأفريقي.
اأفريقيا،  جنوب  يف  �شائعة  امل��اأج��ور  القتل  جرائم  وتعد 
فمنها ما يرمي اإىل احل�شول على اأموال التاأمن على 
مناف�ش يف  م��ن  للتخل�ش  اأخ���رى  ت��ه��دف  فيما  احل��ي��اة، 

ال�شيا�شة اأو موظف على علم بوجود خمالفات ما.
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