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الإمارات تدين ب�شدة التفجري الإرهابي

مئات القتلى واجلرحى بتفجري انتحاري يف م�سجد غربي باك�ستان
وزيرا خارجية اأمريكا وم�شر يبحثان التهدئة بالأرا�شي الفل�شطينية

بلينكن: حل الدولتني هو الطريق الوحيد لإنهاء ال�سراع
•• القاهرة-وكاالت:

�إىل  �أن��ت��وين بلينكن  و�صل وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��رك��ي 
�تخاذ  على  �جلانبني  وح�ض  �لث��ن��ني،  �أم�ض  �إ�صر�ئيل، 

خطو�ت لتخفيف �لت�صعيد �لأخر و�لتوتر.
�تخاذ  بلينكن: تقع على عاتق �جلميع م�صوؤولية  وقال 

خطو�ت لتهدئة �لتوتر�ت بدًل من تاأجيجها.
وكان بلينكن قد و�صل �إىل تل �أبيب قادماً من �لقاهرة، 
�لإ�صر�ئيلي  �جل��ان��ب��ني  ق����ادة  م���ع  حم���ادث���ات  وي���ج���ري 

و�لفل�صطيني يف ظل ت�صاعد �لعنف.
�لأمركي،  وزي��ر �خلارجية  ق��ال  �أم�ض،  �صابق  وق��ت  ويف 
�إن  ���ص��ك��ري،  �صامح  �مل�����ص��ري،  ون��ظ��ره  بلينكن،  �أن��ت��وين 
�لفل�صطينية  �لأر��صي  يف  �لتهدئة  �صبل  بحثا  �جلانبان 
بحث  �إىل  م�����ص��ري��ن  �لأخ�����رة،  �لت�صعيد  م��وج��ة  ب��ع��د 
مو�صوعات �أخرى خالل �ملباحثات، ومنها: �صد �لنه�صة 

و�لأو�صاع يف ليبيا و�ل�صود�ن .
وجاء حديث �أنتوين بلينكن و�صامح �صكري خالل موؤمتر 
يف  �ل��ق��اه��رة،  �مل�����ص��ري��ة  �لعا�صمة  يف  م�����ص��رك  �صحفي 

�أعقاب مباحثات �أجر�ها بلينكن مع �لرئي�ض �مل�صري.

�ملنطقة  �إىل م�صر، يف م�صتهل جولة يف  بلينكن و�صل   
�أيام، وتاأتي و�صط ت�صاعد خطر للعنف  ت�صتمر ثالثة 

بني �إ�صر�ئيل و�لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية.
ق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���رك���ي: ع��ل��ى م���د�ر �لتاريخ 
ت���ر�أ����ص���ت م�����ص��ر �جل���ه���ود يف �مل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ع��زي��ز �لأم����ن 
هذه  بتاأدية  وت�صتمر  �ملنطقة  يف  و�ل��رخ��اء  و�ل�صتقر�ر 

�جلهود، علما باأن هذه �ملرحلة ح�صا�صة من ذي قبل.
و�أ�����ص����اف: ع��م��ل��ت م�����ص��ر ع��ل��ى ت��ب��دي��د �ل���ت���وت���ر�ت بني 

�لفل�صطينيني و�لإ�صر�ئيليني.
وقال: �ليوم، وفيما نرى زيادة يف �لتوتر�ت وت�صاعدها، 
)�مل�صريني(  و�ل��وزي��ر  �لرئي�ض  من  كل  مع  نعمل  فاإننا 

لتخفيف �لتوتر�ت وحتقيق �ل�صتقر�ر.
و�أ�صاف �أنه �صيدعو �جلانبني �لفل�صطيني و�لإ�صر�ئيلي 
�أن  م���وؤك���د�   �ل��ت��وت��ر،  ح���دة  ع��ل��ى تخفي�ض  �ل��ع��م��ل  �إىل 
ح��ل �ل��دول��ت��ني ه��و �ل��ط��ري��ق �ل��وح��ي��د لإن���ه���اء �ل�صر�ع 

�لفل�صطيني � �لإ�صر�ئيلي.
و�أعرب عن �أمله باأن تعمل بالده مع م�صر على تعزيز 
�لعالقات بني �إ�صر�ئيل و�لدول �ملجاورة من �أجل �لرخاء 

و�زدهار �ملنطقة.
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ريا�سة التجديف.. ا�سرتاحة 
جتمع بني التاأمل والن�ساط البدين

اأخبار الإمارات

اجلفاف يهّدد 22 مليون 
�سخ�ص يف القرن الإفريقي 

عربي ودويل

املفاجاآت جتتاح املالعب الأوروبية.. 
يف “جولة �سقوط الكبار”

الفجر الريا�سي

خالل افتتاحه معر�ض ال�شحة العربي 2023 

حممد بن را�سد: تطوير القطاع ال�سحي الإماراتي
 والنهو�ض بقدراته يف مقدمة الأهداف ال�سرتاتيجية 

حممد بن ر��صد خالل زيارته معر�ض �ل�صحة �لعربي 2023     )و�م(

•• دبي-وام:

حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أك��د 
ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�ض 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
�ل�صحة  ق��ط��اع  �أن  �هلل،  رع���اه  دب���ي، 

مي��ث��ل �أح����د �أه����م �ل��ق��ط��اع��ات �لتي 
متنح دب��ي ودول��ة �لإم���ار�ت �أولوية 
و�لنهو�ض  ل��ت��ط��وي��ره��ا  ق�������ص���وى 
بقدر�تها و�صوًل لأن يكون من بني 
مع  يتما�صى  ع��امل��ي��اً، مب��ا  �لأف�����ص��ل 
�لتي  �لطموحة  �لتنموية  �خلطط 

و�صعادته  �لإن�����ص��ان  رف��اه��ي��ة  ت�صع 
كهدف ��صر�تيجي ت�صّخر يف �صبيل 

حتقيقه كافة �لإمكانات. 
����ص��ت��م��ر�ر دولة  �إىل  ���ص��م��وه  و�أ����ص���ار 
�لإمار�ت يف نهجها �لد�عم لكل فكر 

مبدع .             )�لتفا�صيل �ض2(

يتقدم  ال��رو���س��ي  اجلي�ض 
الأوك��ران��ي��ة فوغليدار  يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أك�����د وزي�����ر �ل����دف����اع �لأوك�������ر�ين 
�لثنني،  ري��زن��ي��ك��وف،  �أل��ي��ك�����ص��ي 
�صتبد�أ  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل���ق���و�ت  �أن 
يف  �لغربية  �ل��دب��اب��ات  با�صتخد�م 
�لأرجح،  على  �لقتالية،  �لأع��م��ال 

يف �لربيع.
مقابلة  يف  ري���زن���ي���ك���وف  وق�������ال 
 CBC م����ع ق���ن���اة ����ص���ي ب����ي ����ص���ي
�أن  �آم���ل  �ل��ك��ن��دي��ة:  �لتلفزيونية 
نبد�أ ��صتخد�مها رمبا يف �لربيع.

�لقو�ت  تعتزم  �ل��وزي��ر،  وبح�صب 
ت�صكيل  �لأوك����ر�ن����ي����ة  �مل�����ص��ل��ح��ة 
�لأق����ل من  ع��ل��ى  دب��اب��ات  كتيبتي 
�ل����ت����ي وع�������دت بها  �لإم�������������د�د�ت 
�لدول �لغربية، و�لتي �صت�صتخدم 
مل��و����ص��ل��ة �ل��ه��ج��وم �مل�����ص��اد جتاه 

رو�صيا.
�لرو�صية  �ل���ق���و�ت  وت��ت��ق��دم  ه���ذ� 
ق����رب م��دي��ن��ة ف��وغ��ل��ي��د�ر مركز 
يف  �جلبهة  على  �جلديد  �مل��ع��ارك 
�صرق �أوكر�نيا حيث تكّثف مو�صكو 
�أك�����د زعيم  ه��ج��وم��ه��ا، وف����ق م���ا 
يف  لرو�صيا  �ملو�لني  �لنف�صاليني 
�أم�ض  بو�صيلني  دني�ض  دونيت�صك 

�لإثنني.
وقال بو�صيلني وفق ما نقلت عنه 
وكالت �لأنباء �لرو�صية، وحد�تنا 
وحد�ت  �أُقيمت  �لتقدم..  تو��صل 
و�لعمل  ف���وغ���ل���ي���د�ر  �����ص����رق  يف 

متو��صل يف �جلو�ر.

من  حتذيرا  ت�سدر  اأمريكا 
تركيا  يف  اإرهابية  هجمات 

•• اإ�صطنبول-رويرتز:

ح����ذرت �ل�����ص��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
�لثنني  �أم�������ض  رع���اي���اه���ا  ت��رك��ي��ا 
ه����ج����م����ات حم���ت���م���ل���ة على  م������ن 
وبعثات  يهودية  ومعابد  كنائ�ض 
وذلك  �إ�صطنبول  يف  دبلوما�صية 
ث��اين حتذير من نوعه خالل  يف 
�أرب���ع���ة �أي�����ام ف��ح�����ص��ب �إث����ر وقائع 

حرق م�صاحف يف �أوروبا.
وق���ال���ت �ل�����ص��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
�إن هجمات  �أمني حمدث  حتذير 
ي�صنها  حمتملة  و�صيكة  �نتقامية 
مناطق  يف  ت��ق��ع  ق���د  �إره����اب����ي����ون 
يردد عليها �لغربيون يف �ملدينة 
وغلطة  ب���ي���وغ���ل���و  �أح�����ي�����اء  م���ث���ل 

وتق�صيم و��صتقالل.

جون�سون: بوتني هددين ب�ساروخ قبل العملية الع�سكرية باأوكرانيا

   

رئي�ض الدولة ونائبه يعزيان خادم احلرمني 
بوفاة الأمري عبدالإله بن �سعود بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بعث 
خادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�ض 
�آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان  �مل��ل��ك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني 
�صعود ملك �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة عرب فيها 
ع��ن خال�ض ت��ع��ازي��ه و���ص��ادق م��و����ص��ات��ه يف وف���اة �صاحب 
�صعود بن عبد�لعزيز  بن  �لأمر عبد�لإله  �مللكي  �ل�صمو 

�آل �صعود.
كما بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�صريفني.

الإمارات تت�سامن مع اإيران 
وتعزي يف �سحايا الزلزال 

•• اأبوظبي-وام:

وت�صامنها  �ل�صادقة  تعازيها  �لإم���ار�ت عن  دول��ة  ع��رّبت 
مع جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية يف �صحايا �لزلز�ل �لذي 
عن  �أ�صفر  ما  �لبالد،  غرب  �صمال  جبلية  منطقة  �صرب 

وقوع عدد من �ل�صحايا. 
خال�ض  عن  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  و�أع��رب��ت 
تعازيها �إىل حكومة جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية و�صعبها 
�جلار و�إىل �أهايل وذوي �ل�صحايا يف هذ� �مل�صاب �لأليم، 

ومتنياتها بال�صفاء �لعاجل للم�صابني. 

عمال �لإنقاذ يحملون رفات �صحايا �لنفجار من حطام �مل�صجد �ملدمر يف بي�صاور  )� ف ب(

•• اأبوظبي -وام-بي�صارو-وكاالت:

ب�صدة  �لإم�����������ار�ت  دول�������ة  �أد�ن���������ت 
�لتفجر �لإرهابي �لذي ��صتهدف 
�صمال  بي�صاور  مدينة  يف  م�صجد�ً 
غرب باك�صتان، و�أ�صفر عن �صقوط 

عدد من �لقتلى و�جلرحى. 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  و�أك��دت 
�ل���دويل �أن دول���ة �لإم����ار�ت تعرب 
�ل�����ص��دي��د لهذه  ����ص��ت��ن��ك��اره��ا  ع���ن 
ورف�صها  �لإج���ر�م���ي���ة،  �لأع���م���ال 
�لعنف  �أ����ص���ك���ال  جل��م��ي��ع  �ل����د�ئ����م 
زعزعة  ت�صتهدف  �لتي  و�لإره���اب 
�لأم����ن و�ل���ص��ت��ق��ر�ر وت��ت��ن��اف��ى مع 

�لقيم و�ملبادئ �لإن�صانية. 
خال�ض  ع����ن  �ل���������وز�رة  و�أع�����رب�����ت 
جمهورية  حل���ك���وم���ة  ت���ع���ازي���ه���ا 
ول�صعبها  �لإ���ص��الم��ي��ة  ب��اك�����ص��ت��ان 
�صحايا  وذوي  ولأه��ايل  �ل�صديق، 
�لنكر�ء، ومتنياتها  هذه �جلرمية 
بال�صفاء �لعاجل جلميع �مل�صابني. 
�ل�صلطات  ق��ال��ت  �أب����اد  ����ص��الم  ويف 
�إن  �لث��ن��ني،  �أم�����ض  �لباك�صتانية، 

على �لأقل و150 م�صابا.
وج�����اءت ه���ذه �ل��ت�����ص��ري��ح��ات بعد 
ت�صريح  ع���ل���ى  ق�����ص��ي��������������ر  وق������ت 
فيه  قالت  �لباك�صتانية  لل�صرطة 
 20 �إىل  �رت��ف��ع  �ل��ق��ت��ل��ى  ع���دد  �إن 
�مل�صابني  ع��دد  بلغ  فيما  �صخ�صا 
95 ج���ري���ح���ا. وق����ال  �أك������ر م����ن 
���ص��دي��ق خ���ان، �مل�����ص��وؤول �ل��ب��ارز يف 
�أحدث  ق��دم  �ل��ذي  بي�صاور  �صرطة 
ح�صيلة لل�صحايا، �إنه مل تعلن �أي 

جهة م�صوؤوليتها عن �لتفجر.
�أ����ص���اب���ع �لت����ه����ام وجهت  وك���ان���ت 
طالبان  ح���رك���ة  �إىل  �مل���ا����ص���ي  يف 
هجمات  تنفيذ  يف  �ل��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة 

�نتحارية مماثلة.
و�أفاد م�صوؤولون بال�صرطة و�صهود 
ن��ف�����ص��ه د�خ���ل  ف��ج��ر  �مل���ه���اج���م  �أن 
�مل�����ص��ج��د ح��ي��ث ك����ان ن��ح��و 150 
�ل�����ص��الة �صباح  ي������وؤدون  ���ص��خ�����ص��ا 

�لإثنني، وفقا لالأ�صو�صيتد بر�ض.
وه��ن��اك خم���اوف م��ن �رت��ف��اع عدد 
من  �ل���ع���دي���د  �إن  ح���ي���ث  �ل��ق��ت��ل��ى 

�جلرحى يف حالة حرجة.

�لنتحاري  �لتفجر  �صحايا  عدد 
مدينة  يف  م�����ص��ج��د  يف  مت  �ل�����ذي 
ب��ي�����ص��اور، غ��رب��ي ب��اك�����ص��ت��ان، �رتفع 
�إىل 32 قتيال على �لأقل و147 

وزر�ء  رئي�ض  ق��ال  فيما  ج��ري��ح��ا، 
م�صجد  يف  �لتفجر  �إن  باك�صتان 

بي�صاور �نتحاري.
باك�صتاين  �إق��ل��ي��م��ي  ح��اك��م  وك����ان 

ع���دد  �إن  �����ص����اب����ق،  وق������ت  يف  ق������ال 
�لذي  �لن��ت��ح��اري  �لتفجر  قتلى 
بي�صاور  م��دي��ن��ة  يف  م�����ص��ج��د�  ه���ز 
�لباك�صتانية �رتفع �إىل 28 قتيال 
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اإرجاء زيارة رئي�ض الدولة 
املقررة اإىل باك�ستان

•• اأبوظبي -وام: 

تقرر �إرجاء زيارة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض 
باك�صتان  جمهورية  �إىل  �أم�����ض  م��ق��ررة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 

�لإ�صالمية �ل�صديقة �إىل وقت لحق ب�صبب �لأحو�ل �جلوية.
وكان من �ملقرر �أن يقوم �صموه بزيارة ر�صمية �أم�ض �إىل باك�صتان يبحث 
خاللها عالقات �ل�صد�قة و�لتعاون بني دولة �لإمار�ت وباك�صتان و�صبل 
تعزيزها يف خمتلف �ملجالت. وجرى �ت�صال هاتفي بني �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ودولة حممد �صهباز �صريف رئي�ض وزر�ء 
باك�صتان ناق�صا خالله �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين، و�تفق �جلانبان 

على �أن تكون �لزيارة يف �أقرب فر�صة ممكنة.

باك�ستان  تعزي  الإم���ارات 
بلو�س�ستان حادث  �سحايا  يف 

•• اأبوظبي-وام:

عرّبت دولة �لإمار�ت عن تعازيها 
�ل�صادقة وت�صامنها مع جمهورية 
�صحايا  يف  �لإ���ص��الم��ي��ة  باك�صتان 
���ص��ق��وط ح��اف��ل��ة رك����اب م���ن فوق 
باإقليم  ج�صر يف منطقة ل�صبيال 
�أ�صفر عن وقوع  بلو�ص�صتان �لذي 

ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى.
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  و�أع�������رب�������ت 
و�لتعاون �لدويل - يف بيان لها - 
عن خال�ض تعازيها �إىل �حلكومة 
�لباك�صتانية و�ل�صعب �لباك�صتاين 
وذوي  �أه�������ايل  و�إىل  �ل�������ص���دي���ق 
�صحايا �مل�صاب �لأليم، ومتنياتها 

بال�صفاء �لعاجل للم�صابني.

الهالل الأحمر يقدم امل�ساعدات 
ال�ستوية يف 31 دولة حول العامل 

•• اأبوظبي-وام:

�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  و����ص��ل��ت 
�مل�صاعد�ت  ت��ق��دمي  �لإم�����ار�ت�����ي، 
�ل�صتوية للمتاأثرين من تد�عيات 
�ملناخية يف  �لأح��و�ل  �لربد و�صوء 

31 دولة حول �لعامل. 
�ليومني  �ل��ه��ي��ئ��ة خ���الل  وق��ام��ت 
�مل�صاعد�ت  ب���ت���وزي���ع  �مل���ا����ص���ي���ني 

�ل�صتوية    )�لتفا�صيل �ض3(

جرنال اأمريكي: اجلي�ض الربيطاين مل يعد قوة قتالية عالية امل�ستوى
•• وا�صنطن-وكاالت:

�أبلغ جرن�ل �أمركي كبر وزير �لدفاع �لربيطاين بن و�ل�ض 
�أن �جلي�ض �لربيطاين مل يعد قوة قتال عالية �مل�صتوى و�أنه 

غر قادر على حماية بريطانيا و�حللفاء.
�جلرن�ل  �أب��ل��غ  فقد  �لربيطانية،  نيوز  �صكاي  لقناة  ووف��ق��ا 

�لأم���رك���ي رف��ي��ع �مل�����ص��ت��وى، وب�����ص��ك��ل ���ص��ري، وزي����ر �لدفاع 
�لتخفي�صات  �إن عقود� من  �لأم��ر. ويقال  �لربيطاين بهذ� 
�أدت �إىل تر�جع �لقدرة �لقتالية �حلربية للجي�ض �لربيطاين، 
و�لتي يجب عك�صها ب�صكل �أ�صرع مما كان خمططا له يف �صوء 

�لعملية �لع�صكرية �لرو�صية �خلا�صة يف �أوكر�نيا.
ونقلت �لقناة عن م�صادر دفاعية �أن �جلرن�ل �لأمركي قدم 

هذ� �لتقييم يف �خلريف �ملا�صي.
كدول  وفرن�صا  و�ل�صني  ورو�صيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�صنف 
مثل  دول  �صنف  كما  �مل�صتوى،  عالية  قتالية  بقوة  تتمتع 
�أملانيا و�إيطاليا كدول تنتمي �إىل �مل�صتوى �لثاين، �أي �لأقل 
لي�ض  ق��ال:  بريطانيا  ح��ول  حديثه  ويف  للقتال.  ��صتعد�د� 

لديك �مل�صتوى �لأول. �إنه بالكاد �مل�صتوى �لثاين.

•• لندن-وكاالت

ق���ال رئ��ي�����ض �ل�����وزر�ء �ل��ربي��ط��اين �لأ���ص��ب��ق بوري�ض 
ج���ون�������ص���ون، يف وث���ائ���ق���ي ���ص��ت��ب��ث��ه ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع�������ة 
�لرو�صي  �لرئي�ض  �إن  ���ص��ي(،  ب��ي  )ب��ي  �لربيطانية 
فالدمير بوتني هدده ب�صكل من �لأ�صكال قبل بدء 

�لعملية �لع�صكرية �لرو�صية يف �أوكر�نيا. 
ب�صاروخ،  ل���ه  ق����ال  ب��وت��ني  �أن  ج��ون�����ص��ون  و�أو�����ص����ح 
ذكرت  ما  بح�صب  و�ح���دة،  دقيقة  �لأم��ر  �صي�صتغرق 

فر�ن�ض بر�ض.
�أج��ز�ء و�ل��ذي تبث بي   3 ويف �لوثائقي، �ملكون من 
يروي  �لث��ن��ني،  �أم�����ض  م�صاء  حلقاته  �أوىل  �صي  ب��ي 
مع  �لعادية  وغ��ر  ج��د�  �لطويلة  مكاملته  جون�صون 
�لرئي�ض �لرو�صي بعد زيارته كييف يف بد�ية فرب�ير 

�ملا�صي.
�أن��ه ل  �لت�صديد على  بوتني  و��صل  �لوقت،  ذلك  يف 
ينوي غزو جارته، رغم �لتدفق �لهائل جلنود رو�ض 

�إىل �ملناطق �حلدودية.
و�أ�صار جون�صون �إىل �أنه حذر بوتني من �لعقوبات 
يف  �صرع  �إذ�  �لغربيون  يتخذها  قد  �لتي  �لقا�صية 

هذ� �لطريق.
�أنت  ب��وري�����ض،  ب��وت��ني:   وي���روي جون�صون لقد ق��ال 

�لناتو  �إىل  تن�صم  لن  �أوكر�نيا  �إن  تقول 
تق�صد  م����اذ�  ق���ري���ب..  وق���ت  �أي  يف 
رئي�ض  فاأجابه  ق��ري��ب؟.  وق��ت  ب��اأي 
�لوزر�ء �لربيطاين �ل�صابق ح�صنا، 
لن تن�صم �إىل �لناتو يف م�صتقبل 

قريب. �أنت تعلم ذلك جيد�. 
وت���اب���ع ج��ون�����ص��ون يف وق����ت من 
�لأوق���ات، ه��ددين نوعا ما وقال 
�أوؤذيك،  �أن  �أري��د  يل: بوري�ض، ل 
�لأمر  �صي�صتغرق  ب�صاروخ،  لكن 
هذ�  �صيئا من  �أو  و�ح��دة  دقيقة 

�لقبيل.



الثالثاء   31  يناير    2023  م   -    العـدد   13762  
Tuesday   31    January    2023   -  Issue No 13762

02

اأخبـار الإمـارات

خالل افتتاحه معر�ض ال�شحة العربي 2023 

حممد بن را�سد: تطوير القطاع ال�سحي الإماراتي والنهو�ض بقدراته يف مقدمة الأهداف ال�سرتاتيجية 

وفقاً  ل��ل��م��ر���ص��ى  ف���ردي���ة  م��ت��اب��ع��ة 
توفر  �صمان  م��ع  �حل��ال��ة  مل�صتوى 

جتربة ��صتخد�م �صهلة. 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  حر�ض  كما 
�آل م��ك��ت��وم على  حم��م��د ب��ن ر����ص��د 
�لوطنية  �جل��ه��ات  م��ن�����ص��ات  زي����ارة 
�مل�صاركة يف معر�ض �ل�صحة �لعربي 
�صمن من�صة وطنية موحدة حتت 
و�ل���ذي  �لإمار�ت"  "�صحة  ���ص��ع��ار 
�ل�صحة  وز�رة  م�������ص���ارك���ة  ي�����ص��م 
يف  �ل�صحة  وهيئة  �ملجتمع  ووقاية 
�أبوظبي،  يف  �ل�صحة  ود�ئ����رة  دب���ي 
���ص��م��ن �أك�����رب م�����ص��ارك��ة حم��ل��ي��ة يف 
�ل��ع��امل��ي، ومب�صاحة  ت��اري��خ �حل���دث 
مر   1200 على  ت��زي��د  �إجمالية 

مربع. 
�ل��زي��ارة على  و�ط��ل��ع �صموه خ��الل 

�أحد  ت�صكل  و�ل��ت��ي  �لإلكرونية" 
ُبعد  �ل�صريرية عن  �لرعاية  بر�مج 
�صريرية  رعاية  فريق  من  وتتكون 
�لفريق  يدعم  متخ�ص�ض  مركزي 
�إ�صافة  �ملري�ض،  غرفة  يف  �مل��وج��ود 
من  �ل���ع���دي���د  �إد�رة  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل 
�ملركزة مبا  �لعناية  وح��د�ت  مو�قع 
�ملر�صى  مئات  �نقاذ حياة  يخدم يف 
تقنيات  با�صتخد�م  و�ح���د،  وق��ت  يف 
و�لت�صال  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 

بالفيديو عن ُبعد. 
وخالل �جلولة يف معر�ض �ل�صحة 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  ت���وق���ف  �ل���ع���رب���ي، 
�آل مكتوم،  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
هيلث  �إي  "جي  �صركة  من�صة  عند 
كر" حيث ��صتمع �صموه ومر�فقوه 
�ل�صركة  تقدمه  ما  ح��ول  �صرح  �إىل 

دبي  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  م���ك���ت���وم،  �آل 
�ل�����ص��ي��خ من�صور  و���ص��م��و  ل���الإع���الم، 
مكتوم،  �آل  ر�����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�ض �للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات 
و�ل��ك��و�رث يف دب��ي، وع��دد م��ن كبار 

�مل�صوؤولني. 

-امل�شاركة الوطنية .. 
تاأتي �مل�صاركة �لوطنية �صمن مظلة 
موحدة يف معر�ض �ل�صحة �لعربي 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  جت�صيد�ً 
مقومات  ك���اف���ة  حل�����ص��د  �ل���ر�م���ي���ة 
بباقي  �أ�صوة  �ملجال  هذ�  يف  �لريادة 
�إذ ي�صكل  كافة �لقطاعات �حليوية، 
عموم  يف  �ل�صحي  �لقطاع  تطوير 
تتعاون  �أول����وي����ة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�ل�صحية  �جل����ه����ات  حت��ق��ي��ق��ه��ا  يف 

�لدقة  �أ�صعة عالية  يف تقدمي �صور 
�ل�صركة من  و�لو�صوح، حيث تقدم 
�بتكار�تها  �أح����دث  �مل��ع��ر���ض  خ���الل 
�ألفا"  "نايوتوم  ن�����ظ�����ام  وه�������و 
 )NAEOTOM Alpha(
�لت�صوير  �لأح��دث عامليا يف جم��ال 
ياأتي  و�ل���ذي   ، �ملُ��َح��و���َص��ب  �ملقطعي 
ت���ت���وي���ج���اً ل���ع���ق���ود م����ن �ل���ب���ح���ث يف 
�لطبي  �ل���ت�������ص���وي���ر  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ب��الأ���ص��ع��ة �مل��ق��ط��ع��ي��ة، ومي��ث��ل نقلة 
نوعية يف هذ� �ملجال بالعتماد على 

�حلو�صبة �لكمية. 
�صركة  ج����ن����اح  �����ص����م����وه  ز�ر  ك����م����ا 
عاملياً  �لر�ئدة  �ل�صركة  "فيليب�ض" 
�ل�صحية،  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف 
�صرح  �إىل  ����ص���م���وه  ����ص��ت��م��ع  ح���ي���ث 
�مل����رك����زة  �ل���ع���ن���اي���ة  "وحدة  ح�����ول 

�لعالجية  �ل�����ص��ح��ي��ة  �خل����دم����ات 
مرونة  ت���دع���م  �ل���ت���ي  و�ل���رق���م���ي���ة 
�لوقائي  �ل�صحي  �لنظام  وجاهزية 
�مل�����ص��ت��د�م يف دول����ة �لإم�������ار�ت وفق 
روؤية هدفها �صمان �أعلى م�صتويات 
منوذج  وت��ق��دمي  �ل�صحية  �لرعاية 
يحتذى يف تبني �حللول و�لتقنيات 
�حلديثة �لتي توفر �أف�صل نوعيات 
وفق  و�ل��ع��الج  �لت�صخي�ض  خدمات 
عن  ف�صاًل  �لعاملية،  �ملعاير  �أرق���ى 
�إط�����الق وت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع وطنية 
�مل�صركة  �جل���ه���ود  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ك��ام��ل 

و�ملبادر�ت �ملبتكرة . 
ر�فق �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم، خ��الل زيارة 
�ل���ع���رب���ي، �صمو  �ل�����ص��ح��ة  م��ع��ر���ض 
ر��صد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�صيخ 

مبتكرة  تقنية  ح��ل��ول  م��ن  �لعاملية 
ك���ف���اءة عمليات  ت��ط��وي��ر  ت�����ص��ه��م يف 
�لبيانات  حتليل  ع��رب  �لت�صخي�ض 
�لذكاء  برجميات  م��ن  و�ل�صتفادة 
�ل�صرح  ت��ن��اول  ك��م��ا  �ل���ص��ط��ن��اع��ي، 
تطلقه  �ل������ذي  �جل����دي����د  �ل���ن���ظ���ام 
من  �لأوىل  للمرة  �لعاملية  �ل�صركة 
دبي و�خلا�ض بالت�صوير �لإ�صعاعي 
تقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  �ل���دق���ة  ع����ايل 
�ل��ذك��اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي، �إ���ص��اف��ة �إىل 
�ل�صحية  �حل���ل���ول  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ملخ�ص�صة  �ل������ر�ئ������دة  �ل���رق���م���ي���ة 
لتح�صني �لقدر�ت �ل�صريرية ورعاية 
�لت�صوير  ذل�����ك  يف  مب����ا  �مل���ر����ص���ى 
نظام  كذلك  �ملغناطي�صي  بالرنني 
يتيح  للم�صت�صفى  موحدة  مر�قبة 
تنفيذ  �ل���رع���اي���ة  خ���دم���ات  مل�����زودي 

•• دبي-وام:

حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أك��د 
ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�ض 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
�ل�صحة  ق��ط��اع  �أن  �هلل،  رع���اه  دب���ي، 
مي��ث��ل �أح����د �أه����م �ل��ق��ط��اع��ات �لتي 
متنح دب��ي ودول��ة �لإم���ار�ت �أولوية 
و�لنهو�ض  ل��ت��ط��وي��ره��ا  ق�������ص���وى 
ي��ك��ون من  ب��ق��در�ت��ه��ا و����ص���وًل لأن 
بني �لأف�صل عاملياً، مبا يتما�صى مع 
�لتي  �لطموحة  �لتنموية  �خلطط 
و�صعادته  �لإن�����ص��ان  رف��اه��ي��ة  ت�����ص��ع 
كهدف ��صر�تيجي ت�صّخر يف �صبيل 

حتقيقه كافة �لإمكانات. 
����ص��ت��م��ر�ر دولة  �إىل  ���ص��م��وه  و�أ����ص���ار 
�لإمار�ت يف نهجها �لد�عم لكل فكر 
مبدع وكل �إ�صهام ذي تاأثر �إيجابي 
�حليوية  �مل��ج��الت  خمتلف  �صمن 
�ل��ت��ي ت��خ��دم �لإن�������ص���ان �أي��ن��م��ا كان 
حياته،  نوعية  حت�صني  على  وتعني 
مبا يف ذلك جمال �لرعاية �ل�صحية 
من خالل جمع �خلرب�ت و�ملو�هب 
و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ر�ئ��دة ع��امل��ي��اً لتكون 
�لإمار�ت د�ئماً �ملحور �لذي تنطلق 
منه �لأفكار �خلالقة و�حللول �لتي 
توؤكد مكانتها كمركز فاعل وموؤثر 
يف جمال �لرعاية �ل�صحية ل يخدم 
فح�صب  �لإم����ار�ت  �أه���ل  �حتياجات 
ول��ك��ن ي�صع �إم��ك��ان��ات��ه وق��در�ت��ه يف 

خدمة �صعوب �ملنطقة و�لعامل. 
�صموه،  �ف���ت���ت���اح  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ي��ر�ف��ق��ه ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح��م��د�ن بن 
حم��م��د ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم، ويل 
�لعربي  �ل�صحة  عهد دبي، معر�ض 
ي�صكل  �ل������ذي  �حل������دث   ،2023
تكنولوجيا  ل�����ص��رك��ات  جت��م��ع  �أك���رب 
وم��ن��ت��ج��ات �ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة يف 
و�صمال  �لأو����ص���ط  �ل�����ص��رق  منطقة 
دبي  م���رك���ز  وذل������ك يف  �إف���ري���ق���ي���ا، 
�لتجاري �لعاملي مب�صاركة ما يزيد 
���ص��رك��ة ع��ار���ص��ة من   3000 ع��ل��ى 
ل�صتعر��ض  دول����ة   70 م���ن  �أك����ر 
�أح����دث م��ا ت��و���ص��ل �إل��ي��ه �ل��ع��امل يف 
جمال �لرعاية �ل�صحية، حيث من 
�ملنتظر �أن ي�صتقطب �حلدث خالل 
�أي��ام��ه �لأرب��ع��ة �أك��ر م��ن 51 �ألف 

متخ�ص�ض يف �ملجال. 
و�طلع �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�آل مكتوم، خ��الل جولة  ر����ص��د  ب��ن 
�لعاملية  �لأجنحة  من  ع��دد�ً  �صملت 
�ملُقام  �ملعر�ض  يف  �مل�صاركة  و�ملحلية 
حتت �صعار "�لبتكار و�ل�صتد�مة يف 
�لرعاية �ل�صحية"، على ما ي�صمه 
 9 ت�صمل  م�صاحبة  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
�مل�صتمر  �لطبي  للتعليم  موؤمتر�ت 
خبر   300 م���ن  �أك�����ر  ب��ح�����ص��ور 
لإلقاء �ل�صوء على �أهم �ملو�صوعات 
�ل�صحية  �لرعاية  مبجال  �ملتعلقة 
ت����ط����ور هدفه  ي�������ص���ه���ده م����ن  وم�����ا 
������ص����ت����ح����د�ث ح�����ل�����ول وع�����الج�����ات 
م�صتويات  �أف�صل  حتقيق  يف  ت�صهم 

�ل�صحة. 
وحر�ض �صاحب �ل�صمو نائب رئي�ض 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
��ف ل���دى ع���دد من  دب���ي ع��ل��ى �ل��ت��وقُّ
�لأج��ن��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��الط��الع على 
وتقنيات  منتجات  م��ن  ت��ق��دم��ه  م��ا 
وعالجية  ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة  وح����ل����ول 
جناح  ���ص��م��وه  ز�ر  ح��ي��ث  م��ت��ط��ورة، 
"�صيمنز هيلثنرز" �لعاملية،  �صركة 
و�لتي تعر�ض يف دبي �أحدث حلول 
تخدم  و�لتي   ، �لإ�صعاعي  �لت�صوير 

تناف�صية  ي���دع���م  مب����ا  �ل���وط���ن���ي���ة، 
وفعاليته  وم�����رون�����ت�����ه  �ل����ق����ط����اع 
ومو�ءمته مع توجهات �لدولة �لتي 
يف  و�صالمته  �لإن�صان  �صحة  ت�صع 

�صد�رة �لأولويات. 
وت��ت�����ص��م��ن �مل�����ص��اري��ع �ل��وط��ن��ي��ة يف 
م�صروع  �لإم�����ار�ت  "�صحة  من�صة 
�مللف  ب����ني  �لل�����ك�����روين  �ل����رب����ط 
"رعايتي"  �لوطني �ل�صحي �ملوّحد 
�ملعلومات  "ملفي" لتبادل  ومن�صة 
�ل�صحة -  �لتابعة لد�ئرة  �ل�صحية 
"ناب�ض" �لتابع  �أبوظبي، وم�صروع 
لهيئة �ل�صحة بدبي، بهدف توحيد 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ر���ص��ى يف 

من�صة وطنية و�حدة. 
"�صحة  م���ن�������ص���ة  ت�������ص���م  ك�����ذل�����ك 
�لوطن��ي  �ل��ربن��ام��������ج  �لإمار�ت" 
ل���ل���ت���ب�����������رع وزر�ع�����������������ة �لأع�������ص�����������اء 
و�لأن�����ص��������ج��ة �ل��ب�����ص��ري��������ة، �ل����ذي مت 
بهدف   2016 ع����ام  يف  �إط����الق����ه 
�لوطني��ة  �جل����ه��������������ود  ت���وح���ي�����������د 
�ملر�صى  �أرو�ح  لإن��ق��اذ  وت��ط��وي��ره��ا 
خا�صة  �لأع�����ص��اء،  بف�صل  �مل�صابني 
و�لف�صل  �لقلب  باأمر��ض  �مل�صابني 
و�لف�صل  �لكبدي  و�لتليف  �لرئوي 
من�صة  ك���ذل���ك  وت�������ص���م  �ل���ك���ل���وي. 
"نظام  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د  "تطمني"، 
باأف�صل  وت�صتعني  �لذكي"  �لتتبع 
لتعّقب  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�لدو�ئية  �مل��ن��ت��ج��ات  رح��ل��ة  وت��ت��ب��ع 
و�لطبية يف �صل�صلة �لتوريد وتعزيز 
وتهدف  و�مل���وث���وق���ي���ة،  �ل�����ص��ف��اف��ي��ة 
�لأدوية  لتتبع  من�صة  تطوير  �إىل 
تتبع  ب��ه��دف  �لت�صل�صل  با�صتخد�م 
�صحب  وت�صهيل  �مل��ق��ّل��دة  �مل��ن��ت��ج��ات 
كما  �ل�صالحية،  منتهية  �لأدوي����ة 
ت�صاعد يف تتبع �لأدوية من مرحلة 
�ملحلي  �ل��ت�����ص��ن��ي��ع  �أو  �ل����ص���ت���ر�د 
�ل�صتخد�م،  م��رح��ل��ة  �إىل  و����ص���وًل 
�ملنتجات  �صالمة  �صمان  وب��ال��ت��ايل 

�لدو�ئية و�ل�صيدلنية. 

-ميزات جديدة .. 
�مليز�ت  من  �صل�صلة  �إ�صافة  متت  و 
�ملعر�ض، مبا يف ذلك  �إىل  �جلديدة 
جناح �ل�صحة �لذكي بال�صر�كة مع 
ج��م��ع��ي��ة �ل�����ص��ح��ة �ل��ذك��ي��ة، و�ل���ذي 
مينح �لزو�ر فر�صة جتربة تقنيات 
�بتكاًر�  �لأك���ر  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة 
و��صتد�مة لتح�صني رعاية �ملر�صى، 
لإقامة  خ��ا���ض  م�صرح  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�لندو�ت و�جلل�صات، و�لذي �صيوفر 
مثالية  من�صة  للعار�صني  ب����دوره 
للك�صف عن �أحدث تقنيات �لرعاية 

�ل�صحية. 
�ل�صحة  م��ع��ر���ض  و���ص��ي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
ا  �لعربي )�آر�ب هيلث( 2023 �أي�صً
م�صتقبل  قمة  من  �لثانية  �لن�صخة 
�ل�صحة يف متحف �مل�صتقبل يف دبي، 
�حل�صري  �حل���دث  �صي�صلط  ح��ي��ث 
�لتنفيذيني  ل��ل��م��دي��ري��ن  �ل�����ص��ام��ل 
�ل�صحية  �ل���رع���اي���ة  ���ص��ن��اع��ة  م���ن 
�إمكانيات  م�صتقبل  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء 
�ل�صحة و�لرعاية �ل�صحية يف عامل 

ميتافر�ض �لفر��صي. 
�لعربي  �ل�صحة  "معر�ض  �أن  ُيذكر 
2023" ُيقام بتنظيم من �صركة" 
من  ب���دع���م  ماركيت�ض"  �ن���ف���ورم���ا 
�ملجتمع  ووق����اي����ة  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة 
وحكومة دبي وهيئة �ل�صحة بدبي 
�لإمار�ت  وموؤ�ص�صة  �ل�صحة  ود�ئرة 
للخدمات �ل�صحية و�صلطة مدينة 

دبي �لطبية. 

املوارد الب�سرية والتوطني متدد مهلة حتويل عقود العمل اإىل حمددة املدة حتى نهاية 2023 
•• دبي - وام: 

و�ل��ت��وط��ني ع��ن مت��دي��د مهلة حتويل  �ل��ب�����ص��ري��ة  �مل�����و�رد  �أع��ل��ن��ت وز�رة 
ع��ق��ود ع��م��ل م��وظ��ف��ي �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض م��ن "غر حم���ددة �ملدة" �إىل 
2 فرب�ير  ب��دًل من   2023 دي�صمرب   31 �ملدة" حتى  "حمددة  عقود 
ومنحه  �خلا�ض  �لقطاع  بدعم  �لتز�مها  من  �نطالقا  وذلك   ،2023
تاأثر  �أي  دون  �لعمل  عقود  �أو�صاع  لت�صحيح  �لكافية  و�لفرة  �ملرونة 
على �صر �لأعمال.  و�صددت �ل��وز�رة على �أن قر�ر حتويل �لعقود يعزز 
�ملرونة ومبد�أ �صهولة �لأعمال و�لتناف�صية لدى �صركات �لقطاع �خلا�ض 
على  �إيجاباً  ينعك�ض  مبا  �لتعاقدية،  �لعالقة  لطريف  �حلماية  وي�صمن 
�إط��ار تنفيذ  �لنمو يف  �ل��ذي دخل حقبة جديدة من  �لقت�صاد �لوطني 
و�لكفاء�ت  �ملو�هب  و��صتبقاء  ��صتقطاب  ت�صع  "�خلم�صني" �لتي  خطة 

�صعياً  �لأول��وي��ات،  مقدمة  يف  �حليوية  �لقت�صادية  �لقطاعات  ومتكني 
لر�صيخ ح�صور �لإمار�ت عاملياً كمركز �قت�صادي حيوي وتناف�صي. 

وقالت �لوز�رة: "�إن منح مدة كافية ل�صركات �لقطاع �خلا�ض لت�صحيح 
�لالزمة  �لأدو�ت  وت��وف��ر  �لعمل  �صوق  دع��م  م��ب��د�أ  م��ن  ينطلق  �لعقود 
�إ�صافة  وتي�صرها،  �لأع��م��ال  و��صتد�مة  و�لنجاح  ل��الزده��ار  لل�صركات 

لإعطاء �ملرونة �ملطلوبة لر�صيخ �صهولة �لأعمال". 
�لعاملني  عقود  لتعديل  �لإيجابية  �لنعكا�صات  على  �ل����وز�رة  و�أك���دت 
�مل��دة وذل��ك مبا يتو�فق مع �ملعاير  يف �لقطاع �خلا�ض لتكون حم��ددة 
�لدولية بهذ� �ل�صاأن، وما يرتب عليه من ت�صهيل لحت�صاب م�صتحقات 
�لعامل عند نهاية خدمته، وبالتايل �لرتقاء باملناخ �ل�صتثماري وبيئة 
�لأعمال لت�صجيع �ل�صركات و�مل�صتثمرين ورو�د �لأعمال و�ملوهوبني من 
�أرج��اء �لعامل على �لعمل يف دولة �لإم��ار�ت، ل �صيما �صمن �لقطاعات 

�ل�صر�تيجية ذ�ت �لأولوية.  و�أ�صافت �أنها تنظر للقطاع �خلا�ض على 
�أنه �صريك يف م�صرة �لدولة �لتنموية، �إذ نثمن جهوده وم�صاهماته يف 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة، كما �أن دوره �لفّعال يف ملف �لتوطني 
�ل��ت��وط��ني �لإجمالية،  �أث����ر و����ص��ح يف رف���ع م��ع��دلت  ك���ان ل��ه  م���وؤخ���ر�ً 
تنمية  ل�صالح  وت�صخرها  �مل��و�ط��ن  �ل�صباب  خ���رب�ت  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة 

�لقت�صاد �ملحلي. 
ب�����ص��اأن مهلة حتويل   2023 ل�صنة   27 رق��م  �ل����وز�ري  �ل��ق��ر�ر  وي��اأت��ي 
 2021 ل�صنة   33 بقانون �حتادي رقم  تنفيذ� للمر�صوم  �لعمل  عقود 
ب�صاأن تنظيم عالقات �لعمل وتعديالت بع�ض �أحكامه �لتي ن�صت على 
�إبر�م عقد �لعمل ملدة حمددة قابلة للتجديد وفقا ملا يتفق عليه طرفا 
�لعالقة �لتعاقدية دون حتديد �صقف �أعلى ملدة �لعقد، وهو ما من �صاأنه 

تعزيز منو و��صتقر�ر ومرونة �صوق �لعمل. 

جمل�ض متكني اأ�سحاب الهمم يف �سرطة دبي يناق�ض خطته لعام 2023
•• دبي-الفجر:

تر�أ�ض �لنقيب عبد �هلل حمد �ل�صام�صي، رئي�ض جمل�ض متكني �أ�صحاب �لهمم 
ب�صرطة دبي، �جتماع �ملجل�ض بت�صكيلته �جلديدة، بح�صور نائبه �لنقيب حممد 
عبد �لرحمن �ملزروعي، وبقية �لأع�صاء من خمتلف �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز 
مناق�صة  �لجتماع،  خالل  ومت  و�لتعليم.   للربية  حماية  ومد�ر�ض  �ل�صرطة 
�لأع�صاء،  على  و�لأدو�ر  �مل��ه��ام  وت��وزي��ع  2023م،  ل��ع��ام  �ملجل�ض  عمل  خطة 
�لفرة  خ��الل  �ملنفذة  و�لفعاليات  و�لأن�����ص��ط��ة  �لإجن����از�ت  �أب���رز  و��صتعر��ض 
�ملا�صية، و�خلدمات �ملقدمة لأ�صحاب �لهمم من �جلمهور �لد�خلي و�خلارجي. 
�لتعاون وت�صافر �جلهود وح�صد �لطاقات  �إىل  ودعا رئي�ض �ملجل�ض، �لأع�صاء 
و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد لتعزيز �صمعة ومكانة �صرطة دبي يف دعم �أ�صحاب 

�لهمم، وما حققته من مكت�صبات كجهة �صديقة لأ�صحاب �لهمم.
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اأخبـار الإمـارات

اإ�شافة مهمة وقّيمة جلمهور امل�شتفيدين وبوابة على خدماته وكنوزه املعرفية

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يطلق موقعه الإلكرتوين احلديث واملتطور  

درا�سة ل� »تريندز « ت�ستعر�ض اأهم التحولت والتهديدات ال�سيربانية التي قد ي�سهدها العامل خالل عام 2023

•• ابوظبي-الفجر:

�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�صيف  �أطلق 
موقعه  م���ن  �جل����دي����دة  �ل��ن�����ص��خ��ة 
�لإلكروين ليو�كب �لتطور �لذي 
�حليوي  ل���دوره  وت��ع��زي��ز�ً  ي�صهده، 
�ل��وط��ن، وتي�صر�ً  ذ�ك��رة  يف حفظ 
وجمهور  و�لأكادمييني  للباحثني 
�إىل  �ل����و�����ص����ول  يف  �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 

خدماته �لريادية.
وع��ن �مل��وق��ع �لإل��ك��روين �جلديد 
�آل  ����ص���ع���ادة ع��ب��د �هلل م���اج���د  ق����ال 
علي �ملدير �لعام: يف �إطار م�صاعي 
�لوطنية  و�مل���ك���ت���ب���ة  �لأر������ص�����ي�����ف 
و�لتو�صع  �لتطوير  نحو  �مل�صتمرة 
يف جم��ال �خل��دم��ات و�مل��ه��ام فاإننا 
�ل���������ص����رورة حتديث  م����ن  وج����دن����ا 
ي�صتطيع  �لإل��ك��روين حتى  �ملوقع 
ه���ذه  �إىل  �ل����و�����ص����ول  �مل���ت���ع���ام���ل 
فكان  و���ص��ه��ول��ة،  بي�صر  �خل���دم���ات 
ر�صمي  ح�صور  مبثابة  �ملوقع  ه��ذ� 
على  �لوطنية  و�ملكتبة  لالأر�صيف 

ت�����دّون ج���و�ن���ب م��ه��م��ة م���ن تاريخ 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  وت�����ر�ث 
�لعربية.  �جل��زي��رة  و�صبه  �ملتحدة 
وه��������ذ� مب���ج���م���ل���ه ي���ج���ع���ل ه������ذه � 
�مل��وق��ع �لإل��ك��روين �إ���ص��اف��ة قّيمة 
وطالب  و�لأك��ادمي��ي��ني  للباحثني 

�ملعرفة د�خل �لدولة وخارجها.  
�لبدء  مت  �أن���ه  �إىل  �لعميم  و�أ����ص���ار 
�ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  ��صتخد�م  يف 
�ملحادثة  ط���ري���ق  ع����ن  �مل����وق����ع  يف 
�لفر��صية chatbot. وكذلك 
تدعم  وه��ي  �ملخ�ص�صة  �ل��و�ج��ه��ات 
و�لطلبة  و�لأك��ادمي��ي��ني  �لباحثني 
ت��ط��ر�أ تغير�ت  و�جل��م��ه��ور ح��ي��ث 
نوع  لتنا�صب  �مل��وق��ع  و�ج��ه��ة  ع��ل��ى 

�مل�صتخدم �مل�صجل.
وك�صف رئي�ض ق�صم تقنية �ملعلومات 
عن �هتمام �ملوقع باأ�صحاب �لهمم 
ح��ي��ث مت���ت �إ����ص���اف���ة �ل��ع��دي��د من 
تي�صر  و�لتي  �مل�صاعدة  �خل�صائ�ض 
ل��ه��م �ل��ت��ع��ام��ل �ل��ك��ام��ل م��ع �ملوقع 
�لذكي  �ل��ق��ارئ  �مل��ث��ال  �صبيل  فعلى 

و�ل��ط��ال��ب وع��ام��ة �ل��ن��ا���ض قادرين 
�لكنوز  ه����ذه  �إىل  �ل���و����ص���ول  ع��ل��ى 
و�لثقافية  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لتاريخية 
ب�����ص��ك��ل ع���ام و�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
�لإمار�ت  دول��ة  تاريخ  عن  �لكتابة 
�ل��ع��ري��ق وعمقها  �مل��ج��ي��د وت��ر�ث��ه��ا 
�ل���ث���ق���ايف و�ل����ف����ك����ري، ول����ذل����ك مت 
من  �جل��دي��دة  �لن�صخة  ��صتحد�ث 
�مل��وق��ع �لإل��ك��روين لكي ت�صهم يف 
و�ملكتبة  �لأر���ص��ي��ف  ر�صالة  حتقيق 

�لوطنية وروؤيته.
�صلمى  �ل�صيدة  �أ���ص��ارت  كلمتها  ويف 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����ص��وري 
�مل�صاندة �إىل �أن �ملوقع �لإلكروين 
مهمة  ي�����ص��ّه��ل  �جل���دي���دة  بن�صخته 
�لأر����ص���ي���ف و�مل��ك��ت��ب��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
متميزة،  �أر�صيفية  خدمات  تقدمي 
�خلدمات  �أم������ام  �مل���ج���ال  وي��ف�����ص��ح 
�لأر�صيف  ك��ن��وز  و�إت���اح���ة  �ل��ذك��ي��ة 
عر�ض  وي�صهل  �لوطنية،  و�ملكتبة 
�إطار  يف  �ملختلفة  �لبحثية  �مل����و�د 
و�أ�صادت   ، وم��ت��ط��ور  ح��دي��ث  تقني 

للتو��صل  وج�صر  �لإنرنت،  �صبكة 
مع جمهور �مل�صتفيدين على مد�ر 
�ملعلومات  ع��ل��ى  ون���اف���ذة  �ل���وق���ت، 
�لتي  �لإل���ك���رون���ي���ة  و�خل�����دم�����ات 

نقدمها لهم.
�إننا يف �لأر�صيف و�ملكتبة  و�أ�صاف: 
�لوطنية نعمل با�صتمر�ر من �أجل 
�أينما  تقلي�ض �مل�صافة بني �لباحث 
ك���ان وذ�ك�����رة �ل���وط���ن �ل��ت��ي نعمل 
�أحدث  وفق  وحفظها  جمعها  على 
�مل��ع��اي��ر �ل��ع��امل��ي��ة، وت��ي�����ص��ر �صبل 

�لو�صول �إليها.
ونوه �صعادته �إىل �أن مهام وخدمات 
�لوطنية تتطور  �لأر�صيف و�ملكتبة 
�إذ غدت ت�صمل  وتتمدد با�صتمر�ر؛ 
وقريباً  و�لرميم،  �حلفظ  مركز 
�صوف تكون �ملكتبة �لوطنية منارة 
�لأر�صيف  م���ع  ل��ت�����ص��ك��ل  ج����دي����دة، 
جناحي �لطائر �لذي يحمل ذ�كرة 
�لثقايف  �ل���وط���ن  وت������ر�ث  �ل���وط���ن 
و�ل��ف��ك��ري، و�ل��غ��اي��ة م��ن ه���ذ� كله 
و�لأك����ادمي����ي  �ل���ب���اح���ث  ي���ك���ون  �أن 

�ملوقع  يف  �مل�صتخدمة  بالتقنيات 
�أق���و ى �أنظمة  �جل��دي��د وه���ي م��ن 
�إد�رة �ملحتوى وتدعم عملية �إدخال 

�لبيانات وم�صار عملها.
لتفا�صيل  �����ص���ت���ع���ر�����ص���ه  ول������دى 
قال  وخدماته  �لإل��ك��روين  �ملوقع 
ق�صم  رئي�ض  �لعميم  �ل��ع��زي��ز  عبد 
�ملوقع  ي���ق���دم  �مل���ع���ل���وم���ات:  ت��ق��ن��ي��ة 
�جلديدة  ن�صخته  يف  �لإل��ك��روين 
�لفعاليات  و�أه������م  �لأخ����ب����ار  �آخ�����ر 
و�ملكتبة  ب����الأر�����ص����ي����ف  �خل���ا����ص���ة 
كما  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �لوطنية 
و�أن���ه ي��ع��ّد ه��م��زة و���ص��ل �إىل بو�بة 
�لعربي  للخليج  �لرقمي  �لأر�صيف 
�أت��ي��ح��ت جم���ان���اً ع��ل��ى �صبكة  �ل��ت��ي 
مميز�ً  �إقباًل  لقت  وقد  �لإنرنت 
و�ملهتمني  �ل���ب���اح���ث���ني  ق���ب���ل  م����ن 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب��ت��اري��خ 
�مل��ت��ح��دة وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج لأنها 
�لتاريخية  �لوثائق  �آلف  حتتوي 
�لأ�صلية من وثائق مكتوبة و�صور 
متعددة  وو���ص��ائ��ط  ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة 

•• اأبوظــي -الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م���رك���ز  �أ����ص���در 
و�ل�صت�صار�ت در��صة جديدة حتت 
ع����ن����و�ن »�لأم��������ن �ل�������ص���ي���رب�ين يف 
و�لتحديات  �لتحولت   :2023
بالعر�ض  ت���ت���ن���اول  �مل���ح���ت���م���ل���ة«، 
و�ل����ت����ح����ل����ي����ل �أه����������م �ل����ت����ح����ولت 
�لتي  �ل�����ص��ي��رب�ن��ي��ة  و�ل���ت���ه���دي���د�ت 
�لعام  خ��الل  �ل��ع��امل  ي�صهدها  ق��د 
ر�صد  م����ن  �ن���ط���الًق���ا   ،2023
وت��ت��ب��ع �ل���ت���ط���ور�ت �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
جم���ال �لأم����ن �ل�����ص��ي��رب�ين خالل 

�أو  للتعطيل  �مل��دن��ي��ة  و�ل�����ص��ب��ك��ات 
��د. ك��م��ا �أن����ه من  �ل��ت��دم��ر �مل��ت��ع��مَّ
خالل  �ل��ع��امل،  ي�صهد  �أن  �ملحتمل 
�لعام �جلاري، ت�صاعًد� يف �لإرهاب 
�لإلكروين و�حلرب �ل�صيرب�نية.

هذه  �أن  �إىل  �ل���در�����ص���ة  وخ��ل�����ص��ت 
على  حتتِّم  �ل�صيرب�نية  �لتحديات 
و�صرورة  �جل����اد  �ل��ت��ع��اون  �ل����دول 
ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا، ورف�����ع درج���ة 
�ملبكر؛  و����ص��ت��ع��د�ده��ا  ج��اه��زي��ت��ه��ا 
�ملعارك  ون��ت��ائ��ج  خم��اط��ر  لتجنب 
باأي  تنتهي  ل��ن  �لتي  �ل�صيرب�نية 

حال من �لأحو�ل. 

�لأمن  ع��امل  �أن  يف  يتمثل  و�ح����ًد� 
باملزيد  د�ئ��ًم��ا  ي��و�َج��ه  �ل�صيرب�ين 
من حماولت �لخر�ق و�لتهديد 
للت�صدي  �ل�صتعد�د  تتطلب  �لتي 

لها.
�لهجمات  �أن  �ل���در�����ص���ة  وب��ي��ن��ت 
ب��و����ص��ط��ة برجميات  ُت�����َص��ن  �ل��ت��ي 
�أكرب  �لفدية �صوف تبقى من بني 
�ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل���دول 
و�خلا�صة،  �ل��ع��ام��ة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�ملتوقع  م����ن  �أن�������ه  �إىل  م�������ص���رة 
من����ًو�   2023 ع������ام  ي�����ص��ه��د  �أن 
ذ�ت  �لإل���ك���رون���ي���ة  �ل��ه��ج��م��ات  يف 

ت�صعى  ك��م��ا  �ل�����ص��اب��ق��ة.  �لأع��������و�م 
ومتطلبات  �صبل  ��صتك�صاف  �إىل 
�ل�صيرب�نية  �لتهديد�ت  مكافحة 

�ملت�صاعدة.
�أعدها  �ل���ت���ي  �ل���در�����ص���ة  وذك������رت 
�لكويتي،  ح��م��د  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�ل�صيرب�ين حلكومة  رئي�ض �لأمن 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�أنه مع ت�صارع �لتقدم �لتكنولوجي 
�لثورة  �إط��ار  �لعاملي يف  و�ل��ر�ب��ط 
�لعامل  �لر�بعة، يخترب  �ل�صناعية 
�لتهديد�ت  يف  م��ت��و����ص��اًل  ت��ز�ي��ًد� 
�ل�صيرب�نية، موؤكًد� �أن هناك يقيًنا 

برب�مج  و�ملعروفة  �ملالية  �لدو�فع 
�لفدية.

�لهجمات  �أن  �لدر��صة  و�أو�صحت 
�لتحكم  �أن����ظ����م����ة  ت����ه����دد  �ل����ت����ي 
�ل�صناعي/�لتكنولوجيا �لت�صغيلية 
وقد  �صت�صتمر   ،2023 ع���ام  يف 
يرتب عليها خ�صائر مادية فادحة 

للموؤ�ص�صات و�لدول.
ي�صهد  �أن  ا  �أي�صً �لدر��صة  وتوقعت 
ملحوًظا  �رت���ف���اًع���ا   2023 ع����ام 
ذ�ت  �لإل���ك���رون���ي���ة  �ل��ه��ج��م��ات  يف 
�ل����دو�ف����ع �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، ح��ي��ث قد 
ت���ت���ع���ر����ض  �ل���ب���ي���ان���ات و�لأج����ه����زة 

على  و�لط�����الع  �لإم������ار�ت  مكتبة 
�لدر��صات و�لأبحاث وبع�ض �لكتب 
و�ل�صور، ويتيح للز�ئر طلب �ملو�د 

�لأر�صيفية.
�لأر�صيف  ر���ص��ال��ة  م��ع  و�ن�����ص��ج��ام��اً 
تقدمي  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  و�مل���ك���ت���ب���ة 
– فاإن  �ملعلومات �ملوثقة و�لأمينة 
ي��ق��دم للز�ئر  �مل��وق��ع �لإل���ك���روين 
م��ع��ل��وم��ات غ��زي��رة وم��وث��وق��ة من 

للن�ض  �لتلقائية  ب��ال��ق��ر�ءة  ي��ق��وم 
ويتمتع  و�لإجن��ل��ي��زي��ة،  ب��ال��ع��رب��ي��ة 
وت�صغر  تكبر  بخا�صية  �مل��وق��ع 
�خل������ط، وحت����وي����ل �ل�������ص���ا����ص���ة �إىل 
�ل��و�ج��ه��ة �ل��ل��ي��ل��ي��ة، و�ل��ع��دي��د من 

�خل�صائ�ض �لأخرى.
وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن نطاق �ملوقع 
www.nla. �لإل�������ك�������روين  
موقع  �إىل  �لو�صول  ي�صهل    ae

�أك�����ر �مل�������ص���ادر �ل��ت��اري��خ��ي��ة دق���ة، 
ومي���ك���ن �مل��ت�����ص��ف��ح م����ن �لط�����الع 
و�ملكتبة  �لأر���ص��ي��ف  �إ���ص��د�ر�ت  على 
خدمة  �إ�صافة  متت  كما  �لوطنية، 
�ل���������ص����ر�ء -ع������ن ط����ري����ق �مل����وق����ع- 
�صحنها  مع  �ملطبوعة  لالإ�صد�ر�ت 
ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم.  و�ل����ص���ت���ف���ادة من 
�لعلمية  ل���ي���و�  جم���ل���ة  م���و�����ص���ي���ع 

�ملحكمة.

احلكام  يعزون خادم احلرمني ال�سريفني بوفاة الأمري عبدالإله بن �سعود بن عبدالعزيز 
بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�ض 
�لأعلى حاكم �ل�صارقة برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 
�ل�صقيقة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  عاهل  �صعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان 
�أعرب فيها عن �صادق تعازيه ومو��صاته بوفاة �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر 

عبد�لإله بن �صعود بن عبد�لعزيز �آل �صعود. 
كما بعث �صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان �لقا�صمي ويل �لعهد نائب 
نائب  �لقا�صمي  �صلطان  بن  �صامل  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  و�صمو  �ل�صارقة،  حاكم 
نائب  �لقا�صمي  �صلطان  بن  �أحمد  بن  �صلطان  �ل�صيخ  و�صمو  �ل�صارقة،  حاكم 
�مللك  �ل�صريفني  �إىل خادم �حلرمني  تعزية مماثلة  برقيات  �ل�صارقة،  حاكم 

�صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود. 

�ملجل�ض  ع�صو  �لنعيمي  ر��صد  بن  حميد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بع��ث  ك������ما 
�لأعلى حاكم عجمان برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 
�صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود ملك �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة عرب 
فيها عن خال�ض تعازيه و�صادق مو��صاته يف وفاة �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر 

عبد�لإله بن �صعود بن عبد�لعزيز �آل �صعود.
كما بعث �صمو �ل�صيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�صمو �ل�صيخ 
�إىل  تعزية مماثلتني  برقيتي  نائب حاكم عجمان  �لنعيمي  ر��صد  بن  نا�صر 

خادم �حلرمني �ل�صريفني.
كما بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حمد بن حممد �ل�صرقي ع�صو �ملجل�ض �لأعلى 
حاكم �لفجرة برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان 

بن عبد�لعزيز �آل �صعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة �أعرب فيها 
عن �صادق تعازيه ومو��صاته بوفاة �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر عبد�لإله بن 

�صعود بن عبد�لعزيز �آل �صعود.
كما بعث �صمو �ل�صيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرة، 
ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة �إىل خ����ادم �حل��رم��ني �ل�����ص��ري��ف��ني �مل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 

عبد�لعزيز �آل �صعود.
�ملج����ل�ض  ع�صو  �ملعال  ر��صد  بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�ص�����مو  �صاح����ب  بع�����ث  كم������ا 
�لأعلى حاكم �أم �لقيوين برقية تعزية �ىل �أخيه خادم �حل����رمني �ل�صريفني 
ُعودية �ل�صقيقة  �مللك �ص��لمان بن عبد �لعزيز �آل �صعود ملك �ململكة �لعربية �ل�صُّ
، عرب فيها عن خال�ض تعازيه و�صادق مو��صاته يف وفاة �لأمر عبد�لإله بن 

�صعود بن عبد�لعزيز �آل �صعود. 
�لقيوين  �أم  �ملعال ويل عهد  �ل�صيخ ر��صد بن �صعود بن ر��صد  كما بعث �صمو 

برقية تعزيه مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�صريفني. 
كما بعث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �صعود بن �صقر �لقا�صمي ع�صو �ملجل�ض �لأعلى 
�مللك  �ل�صريفني  �أخيه خادم �حلرمني  �إىل  ر�أ�ض �خليمة برقية تعزية  حاكم 
�صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود ملك �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة عرب 
فيها عن خال�ض تعازيه و�صادق مو��صاته يف وفاة �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر 

عبد�لإله بن �صعود بن عبد�لعزيز �آل �صعود. 
ر�أ�ض  عهد  ويل  �لقا�صمي  �صقر  بن  �صعود  بن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  بعث  كما 

�خليمة برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�صريفني. 

الرتبية تعلن عن اإطالق الن�سخة ال�ساد�سة من املهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والبتكار

الهالل الأحمر يوا�سل تقدمي امل�ساعدات ال�ستوية للمتاأثرين يف 31 دولة حول العامل 

•• دبي-وام: 

�ملهرجان  �ل�صاد�صة من  �ل��دورة  �إطالق  و�لتعليم عن  �لربية  وز�رة  �أعلنت 
�لآرينا  باحة  يف  �صيقام  و�ل���ذي  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لوطني 
�ملقبل،  فرب�ير   5 �إىل   1 من  �لفرة  خ��الل  "�لف�صتيفال" بدبي  مبدينة 

وذلك بالتز�من مع بدء �صهر �لبتكار.
وز�رة  موؤمتر �صحفي عقدته  �ملهرجان خالل  تفا�صيل  �لإع��الن عن  جاء 
�صعادة  بح�صور  "�لف�صتيفال" بدبي،  مبدينة  �لآرينا  يف  و�لتعليم  �لربية 
�لرعاية  �مل�صاعد لقطاع  �ل��وز�رة  �ل�صام�صي وكيل  �ل�صحاك  �آمنة  �لدكتورة 

وبناء �لقدر�ت رئي�ض �للجنة �لعليا للمهرجان.
وريادة  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  بالعلوم  �لنهو�ض  �إىل  �ملهرجان،  ويهدف 
�لأع��م��ال يف دول��ة �لإم���ار�ت عرب �إط��الق وتنفيذ م��ب��ادر�ت مبتكرة ونوعية 
�ملجال  يف  و�لعاملني  �لطلبة  ل��دى  بها  �ل�صغف  وتعزيز  �مل��ج��الت،  ه��ذه  يف 

�لربوي وخمتلف �صر�ئح �ملجتمع.
�صغفهم  تعزز  و�ملعلمني،  �ملتعلمني  من  لكل  جاذبة  بيئة  �ملهرجان  ويوفر 
بالعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار وريادة �لأعمال، وتطور مهار�تهم �لبحثية 
وقدر�تهم يف خمتلف جمالت ريادة �لأعمال مما ي�صاهم يف تاأهيلهم للمهن 
�مل�صتقبلية وميكنهم من �لنطالق يف عامل ريادة �لأعمال وُيتيح ملو�هبهم 
�لقت�صادية  �لتنمية  �إىل  ت�صيف  �أن  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  �جل��دي��دة  وم��ع��ارف��ه��م 

و�لبحث  �لبتكار  �إن  حيث  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  و�مل�صتد�مة 
�لقت�صاد  رك��ائ��ز  ت�صكل  �لأع��م��ال  وري���ادة  و�لتكنولوجيا  و�ل��ع��ل��وم  �لعلمي 
يقوده  و�ل��ذي  �لعالية  و�لإنتاجية  �ملعرفة  على  �مل�صتد�م  �لتناف�صي  �لقائم 

رو�د �لأعمال يف بيئة مو�تية لالأعمال �لتجارية.
وي�صتمل �ملهرجان على عدة �أق�صام رئي�صية �أهمها معر�ض �مل�صاريع �لبحثية 
�لعلمية �ملتاأهلة يف م�صابقة �لإمار�ت للعامل �ل�صاب، وخمترب �لبتكار �لذي 
ي�صتمل على م�صابقة رو�د �لأعمال �ل�صغار وم�صابقة ر�ئد �لأعمال �لقادم، 
وموؤمتر عاملي �مل�صتوى، ومهرجان عائلي يعزز �لتوعية �ملجتمعية باأهمية 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار وريادة �لأعمال �صمن �أجو�ء عائلية جتمع 

ما بني �لتعلم و�ملرح و�لرفيه.
تعزيز  �صاأنها  م��ن  ��صر�تيجية،  �صر�كات  توثيق  �مل��ه��رج��ان،  �صي�صهد  كما 
من  وذل��ك  �لتعليمي،  للقطاع  �لد�عمة  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  بني  �لتكاملية 
خالل �لإعالن عن �صر�كة مهمة جتمع �لوز�رة مع موؤ�ص�صة دبي لالإعالم، 
على  �ل�صوء  ت�صليط  عرب  �ملتبادل  �لتعاون  جم��الت  تفعيل  دوره��ا  �صيكون 
�ملهرجان  خ��الل  م��ن  تنظيمها  يتم  �لتي  و�مل�صابقات  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��رب�م��ج 
�لإعالمية  و�لتغطية  للرويج  �لتعاون  عن  ف�صال  نتائجها،  و��صتعر��ض 
�لتي  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  �ل��رع��اي��ة  ل��رب�م��ج  �لت�صويقية  و�حل��م��الت  �مل�صتمرة 

ت�صممها وتنفذها وز�رة �لربية و�لتعليم على مد�ر �لعام.
ويحظى �ملهرجان كل عام بزيارة رجال �لأعمال وكبار �مل�صوؤولني يف �لدولة، 

مد�ر�ض  خمتلف  م��ن  و�لإد�ري����ة  �لتعليمية  و�ل��ك��و�در  �لطلبة  وي�صتقطب 
م��ن خمتلف  و�ل���زو�ر  �لطلبة  �أم���ور  و�أول��ي��اء  �ل��دول��ة �حلكومية و�خلا�صة 
و�لعائالت من  �لأف��ر�د  وكذلك  و�ل�صركات  و�ملوؤ�ص�صات  و�لهيئات  �ل��وز�ر�ت 

خمتلف �صر�ئح �ملجتمع.
ويجمع �ملهرجان �لوطني للعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار موؤ�ص�صات �لقطاع 
�حلكومي و�خلا�ض ورو�د �لأعمال �لبارزين مع �لطلبة �لإمار�تيني حتت 
�أفكارهم  وتطوير  لهم  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  رعايتهم  نحو  �صعياً  و�ح��د  �صقف 
�لأعمال  رو�د  دع��م  وكذلك  و�ل��ري��ادي��ة  و�لبحثية  �لبتكارية  وم�صاريعهم 
�لنا�صئني منهم يف رحلتهم ليكونو� م�صتقباًل �لقادة �لوطنيني و�لدوليني 

يف ريادة �لأعمال.
�أكدت �صعادة �لدكتورة �آمنة �ل�صحاك �ل�صام�صي، �لوكيل �مل�صاعد لالأن�صطة 
و�لقدر�ت �أن فل�صفة �لوز�رة �لربوية قائمة على تكري�ض مفاهيم �لبتكار 
و�لإبد�ع وربط �لطلبة مبهار�ت �لقرن 21، وتزويدهم باملعارف �ملتقدمة 
وتر�صيخ نهج �لإبد�ع يف ذو�تهم وهذ� ما حتر�ض �لوز�رة على بلورته �صمن 
ر�صالتها �لربوية حتقيقاً ل�صتد�مة �لتعليم و�صناعة عقول وطنية ت�صهم 
يف ريادة �لإمار�ت يف خمتلف جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار وريادة 

�لأعمال.
للعلوم  �ل��وط��ن��ي  �مل��ه��رج��ان  تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة  �ل������وز�رة  �أن  و�أ���ص��اف��ت 
�لذي  �لكبر  �ل��رب��وي  للمردود  ن��ظ��ر�ً  ع��ام،  ك��ل  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا 

يقدمه لي�ض على م�صتوى �لطلبة فح�صب، بل و�ملجتمع مبختلف �صر�ئحه، 
قيمة م�صافة  �أك�صبه  وفعالياته،  لأق�صامه  �مل�صتمر  �لتطوير  �أن  �إىل  لفتة 
و�لبحث  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  جمال  يف  �مل�صتجد�ت  �آخ��ر  يو�كب  وجعله 
�لطلبة  على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�ض  نوعية  خم��رج��ات  حتقيق  وبالتايل  �لعلمي، 
مع  متا�صياً  وذل���ك  �ملجتمع  ف��ئ��ات  وخمتلف  و�ملتخ�ص�صني  و�ل��رب��وي��ني 
و�لتكنولوجيا  �لبتكار  و�صعت  �لتي  �ملقبلة  عاماً  للخم�صني  �لدولة  روؤي��ة 

و��صتد�مة �لتعليم �صمن �ل�صتحقاقات �لأ�صا�صية �مل�صتقبلية.
و�أفكار  متجددة  روؤي���ة  ثناياه  ب��ني  يحمل  �مل��ه��رج��ان  �أن  �صعادتها،  وذك���رت 
له من  ملا  �لأع��م��ال  ري��ادة  �لعام على جم��ال  ه��ذ�  �ل�صوء  وي�صلط  مبتكرة، 

�أهمية يف تعزيز تناف�صية �لإمار�ت و��صتد�مة مو�ردها ومقدر�تها.
من  مبجموعة  حافاًل  �صيكون  �حلالية  ن�صخته  يف  �ملهرجان  �أن  و�أو�صحت 
�لفعاليات و�لأن�صطة �لنوعية �ملتميزة �لتي ت�صهم يف تعزيز �لنهج �لفكري 
�لناقد ومهار�ت �لبحث �لعلمي و�لإبد�ع وحل �مل�صكالت و�لعمل �جلماعي 
و�لتو��صل و�لتفكر �لبتكاري بجانب ت�صليط �ل�صوء على مناذج ناجحة 
ُملهمة ولمعة يف خمتلف جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار وريادة 
�ملعرفة  ميادين  �صتى  يف  �لعاملية  �مل�صتقبلية  للتوجهات  �ملو�كبة  �لأع��م��ال 
ف�����ص��اًل ع��ن ت��وف��ر ق�صط و�ف���ر م��ن �مل��ع��رف��ة يف جم���الت ري����ادة �لأعمال 
�لتي  للتحديات  �لناجعة  �مل�صتقبلية  �حللول  �إيجاد  على  �لطلبة  وت�صجيع 

تو�جه �ملجتمعات.

•• اأبوظبي-وام:

و����ص��ل��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، ت��ق��دمي �مل�����ص��اع��د�ت �ل�صتوية 
دول��ة حول   31 �ملناخية يف  �لأح���و�ل  و�صوء  �ل��ربد  تد�عيات  للمتاأثرين من 

�لعامل. 
�لتي  �ل�صتوية  �مل�صاعد�ت  بتوزيع  �ملا�صيني  �ليومني  خ��الل  �لهيئة  وقامت 

�لغذ�ئية  و�مل���و�د  �ل�صتوية  و�مل��الب�����ض  و�لأغ��ط��ي��ة  �لتدفئة  و�صائل  ت�صمنت 
وم�صتلزمات �لأطفال، على حو�يل 25 �ألف �أ�صرة يف باك�صتان. 

�لهيئة  تنفذه  �ل���ذي  �ل�صتاء  حملة  برنامج  �صمن  �مل�����ص��اع��د�ت  ه��ذه  وت��اأت��ي 
تاأثر�  �لأك���ر  �ل���دول  �ملناخية يف  و�لأح����و�ل  �ل��ربد  م��وج��ات  م��ن  للمتاأثرين 

بتد�عياتها �لإن�صانية. 
وك��ث��ف��ت هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر ج��ه��وده��ا �لإغ��اث��ي��ة خ���الل �ل��ف��رة �ملا�صية 

لتخفيف معاناة �ملتاأثرين من �لأحو�ل �ملناخية �ل�صيئة وتلبية �حتياجاتهم 
�ملعنية  �ل��دول  يف  �لهيئة  وتو�جدت  �لإن�صانية،  �أو�صاعهم  وحت�صني  �ل�صتوية 
باملبادرة وقدمت خمتلف �صبل �لدعم و�مل�صاندة وتوفر �حتياجات كل �صاحة 

على حدة. 
و�أكدت �لهيئة �أن ��صتجابتها �لإن�صانية جتاه تد�عيات �صوء �لأحو�ل �جلوية 
�لإغاثة  ب��د�أت جهود  و�صريعة، حيث  قوية  كانت  و�لنازحني  �لالجئني  على 

�أكرب �لأثر  �لطارئة و�لعاجلة مع تفاقم تد�عيات �لربد و�ل�صتاء ما كان له 
�لإغاثة  تن�صيق جهود  �أنه مت  �إىل  �ملتاأثرين، م�صرة  يف تخفيف حدته على 
�مليد�نية مع �ل�صركاء يف تلك �ل�صاحات ب�صورة مكنت �لهيئة من �أد�ء دورها 

و�لو�صول �إىل �ملتاأثرين يف مناطقهم وتوفر م�صتلزماتهم �ل�صرورية. 
�ل�صتاء ح�صب  نهاية ف�صل  �صتتو��صل حتى  �لإغاثية  �أن جهودها  �أك��دت  كما 

�خلطة �لتي مت و�صعها يف هذ� �ل�صدد. 



الثالثاء   31  يناير    2023  م   -    العـدد   13762  
Tuesday   31    January    2023   -  Issue No 13762

04

اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن �سامل القا�سمي يعزي يف 

وفاة خلفان بن حرميل ال�سام�سي
•• ال�صارقة -وام:

�أم�ض  �ل�صارقة  �ل�صيخ عبد�هلل بن �صامل بن �صلطان �لقا�صمي نائب حاكم  قدم �صمو 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له خلفان بن حرميل �ل�صام�صي وذلك يف جمل�ض �صاحية 

مويلح .
و �أعرب �صموه عن مو��صاته لذوي �لفقيد ، �صائال �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��صع 

رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته .
رئي�ض  �لقا�صمي  �صلطان  بن  �ل�صيخ ماجد   .. �صموه  �إىل جانب  �لعز�ء  و�ج��ب  ح�صر 

د�ئرة �صوؤون �ل�صو�حي و �لقرى يف �ل�صارقة .

املجل�ض الوطني الحتادي ي�سارك يف الجتماع 
التن�سيقي ملكافحة الإرهاب واحلوار الربملاين بالدوحة 

•• اأبوظبي-وام:

�صارك �صعادة نا�صر حممد �ليماحي و�صعادة عبيد خلفان �ل�صالمي ع�صو� �ملجل�ض �لوطني �لحتادي، يف �لجتماع 
�لتن�صيقي �لثالث ملكافحة �لإرهاب و�حلو�ر �لربملاين ب�صاأن �ل�صيا�صات �لذي �نطلقت �أعماله �م�ض يف �لدوحة بدولة 
بامل�صاركة  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ومكتب  �لإره���اب،  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  بتنظيم  �ل�صقيقة،  قطر 

�لربملانية يف منع �لإرهاب ومكافحته، بالتعاون مع جمل�ض �ل�صورى �لقطري. 
�لربملانية،  �ملجال�ض  ونفذتها  عنها  �أعلنت  �لتي  �ل�صلة  ذ�ت  و�مل��ب��ادر�ت  �لأن�صطة  ��صتعر��ض  �إىل  �لجتماع  ويهدف 
و�جلهود  �لأولويات  ومو�صوع  �ملنفذة،  و�لأن�صطة  �لإقليمية  �لجتاهات  مو�صوع  �لجتماع  جل�صات  �صتتناول  حيث 
�مل�صتقبلية.  و�صيتم مناق�صة مو�صوع تعميم مر�عاة منظور �جلن�صاين يف مكافحة �لإرهاب ومنع �لتطرف �لعنيف. 

الإمارات للخدمات ال�سحية و�سنايدر اإلكرتيك ومايكرو�سوفت تتعاون لتعزيز ال�ستدامة و الطاقة بقطاع الرعاية ال�سحية 
•• دبي -وام:

ت����ع����اون����ت م���وؤ����ص�������ص���ة �لإم����������ار�ت 
�ل�����ص��ح��ي��ة م���ع �صركة  ل��ل��خ��دم��ات 
�لعاملية   - �إلكريك"  "�صنايدر 
�لرقمي  �ل��ت��ح��ول  يف  �ملتخ�ص�صة 
لإد�رة �لطاقة و�لأمتتة - و�صركة 
لإط�������الق  "مايكرو�صوفت" 
م�صمم  رق���م���ي  ت�����و�أم  ن���ظ���ام  �أول 
�لإم��ار�ت يحمل  للم�صت�صفيات يف 
للرعاية  ���ص��رك�����ص��ر  "�إيكو  �إ���ص��م 
حت�صني  ب�����ه�����دف  �ل�صحية" 
و�لكفاءة  �ل���ص��ت��د�م��ة  م�صتويات 
ورعاية �ملر�صى وتوفر معلومات 
جمموعة  ح��ول  وف��وري��ة  مف�صلة 

من �ملقايي�ض �لطبية. 
ج���اء ذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ض م�صاركة 

"مايكرو�صوفت"  �لقطاع �لعام يف 
�لإمار�ت �أن �لتو�ئم �لرقمية تقوم 
للمعد�ت  رق��م��ي��ة  ب��اإن�����ص��اء من���اذج 
�لذكية  �مل����دن  ح��ت��ى  �أو  و�مل���ب���اين 
للح�صول  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل���ع���امل  يف 
تف�صياًل  �أك�����ر  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
من  مبزيد  ت�صغيلها  كيفية  ح��ول 

�ل�صتد�مة. 
ومت ت�صميم نظام �لتو�أم �لرقمي 
�ل�صتجابة  ع��ل��ى  ق������ادر�ً  ل��ي��ك��ون 
�لأفر�د  �حتياجات  م��ع  و�لتكيف 
�إن�صاء  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة  و�مل���ر����ص���ى 
�أماناً  �أك��ر  �صحية  رعاية  مر�فق 
و�صحة وحت�صني م�صتويات رعاية 

�ملر�صى. 
وي�صر تقرير �صادر عام 2022 
للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ع���ن 

تقدمي �أف�صل �خلدمات �ل�صحية 
يف �لعامل". 

�إلكريك"  "�صنايدر  وت���ه���دف 
عرب تقدمي �إثبات ملفهوم �لتو�ئم 
�لرقمية �إىل تو�صيح دور �لأدو�ت 
م�صاعدة  يف  �جل���دي���دة  �ل��رق��م��ي��ة 
�نبعاثات  تقليل  على  �مل�صت�صفيات 
�ل�����ك�����رب�����ون ل����ك����ي ت�������ص���ب���ح �أك�����ر 
�لطاقة  يف  وف���ور�ت  مع  ��صتد�مة 

ر مبا ي�صل �إىل 30%.  ُتقدَّ
�ل�صاذيل  �أم���ل  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
�لرقمية  للطاقة  �لرئي�ض  نائبة 
"�صنايدر  يف  و�ل������ربجم������ي������ات 
�إل�����ك�����ري�����ك �ل���������ص����رق �لأو������ص�����ط 
ت�صليط  �إىل  "نتطلع  و�أفريقيا": 
�ل�صر�كات  دور  ع���ل���ى  �ل�������ص���وء 
�ل��ع��ام و�خلا�ض  �ل��ق��ط��اع��ني  ب��ني 

"معر�ض  يف  �ل����ث����الث  �جل����ه����ات 
وم�������وؤمت�������ر �ل���������ص����ح����ة �ل����ع����رب����ي 
يف  �م�ض  �نطلق  �ل��ذي   "2023

مركز دبي �لتجاري �لعاملي. 
�إب��ر�ه��ي��م �ملديرة  وق��ال��ت م��ب��ارك��ة 
�ملعلومات  ل���ق���ط���اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب���الإن���اب���ة يف م��وؤ���ص�����ص��ة �لإم������ار�ت 
"�صيمكن  �ل�����ص��ح��ي��ة:  ل��ل��خ��دم��ات 
�إلكريك  ���ص��ن��اي��در  م���ع  ت��ع��اون��ن��ا 
ومايكرو�صوفت �صعي �ملوؤ�ص�صة �إىل 
حت�صني ر�حة �ملر�صى و�صالمتهم 
وتعزيز  �ل��ط��اق��ة  ك���ف���اءة  وزي������ادة 
يتما�صى  كما  �مل�صتد�مة  �ل�صحة 
��صر�تيجية  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ذل���ك 
�لإم��ار�ت �لوطنية جل��ودة �حلياة 
�لإمار�ت  جلعل  وروؤيتنا   2031
�إح�������دى �ل����وج����ه����ات �ل�����ر�ئ�����دة يف 

�لرعاية  يف  �لب���ت���ك���ار  ت��ع��زي��ز  يف 
تعاوننا  خ���الل  ..وم����ن  �ل�صحية 
وموؤ�ص�صة  م���اي���ك���رو����ص���وف���ت  م����ع 
�ل�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  �لإم��������ار�ت 
رق��م��ي��اً جديد�ً  ت���و�أم���اً  ���ص��ن��ع��ر���ض 
ي���وف���ر �إم���ك���ان���ي���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة ما 
وت�صريع  �لأد�ء  تعزيز  يف  �صي�صهم 
�لتقليل  �لكربون مع  �إز�لة  وترة 
م����ن �لإج�����ه�����اد و�لإره�����������اق لدى 
�لعاملني يف �لرعاية �ل�صحية هذ� 
معلومات  ت��وف��ر  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ت�صغيل  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ول  م��ف�����ص��ل��ة 
�مل���ع���د�ت و�خل���دم���ات مب��زي��د من 
�ل�صتد�مة ما يعود بفائدة كبرة 
على مزودي �خلدمات ومنظومة 

�لرعاية �ل�صحية ككل". 
ب��دوره ذك��ر ط��ارق حجازي مدير 

مليار�ت   10 يقارب  ما  �لرقمية 
و230  �لأو�صط  �ل�صرق  دولر يف 
يف  �ل�صتثمار�ت  من  دولر  مليار 

�إىل  "ماكينزي"  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ت��وق��ع��ات ب����اأن حت���رر زي�����ادة تبني 
�ل�صحية  �ل���رع���اي���ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ع��ل��ى م�صتوى  �ل�����ص��ح��ي  �ل��ق��ط��اع 
�ل���ع���امل خ���الل �ل�����ص��ن��و�ت �لأرب����ع 

�ملقبلة. 

ت�شهد اإقباًل خالل حملة اأجمل �شتاء يف العامل

ريا�سة التجديف.. ا�سرتاحة جتمع بني التاأمل والن�ساط البدين

ت�صر  طبيعية  لوحة  �لعذبة  �مل��ي��اه 
�لناظرين.

�لأن�صب  �مل��ك��ان  ���ص��د ح��ت��ا  وي��ع��ت��رب 
لإ�صباع �صغف حمبي هو�ية ريا�صة 
�لقو�رب  تتو�فر  حيث  �لتجديف، 
بني  �لتجديف  فر�صة  تتيح  �لتي 
�ملياه  ذل��ك  على  وت�صاعد  �جل��ب��ال، 
يتيح  ما  وه��و  �ل�صد،  ور�ء  �لهادئة 
جلميع �أفر�د �لعائلة �لقيام بنزهة 
و�ل�صتمتاع  ب���ال���ق���و�رب  ري��ا���ص��ي��ة 
بالطق�ض �جلميل، �لذي ت�صتهر به 

مدينة حتا يف �أ�صهر �ل�صتاء.

-�شد الرفي�شة - خورفكان..
ت�صكل زيارة �صد �لرفي�صة يف مدينة 
�ل�صرقي  �ل�صاحل  على  خورفكان 
م��ث��ال��ي��ة للزو�ر  ف��ر���ص��ة  ل��ل�����ص��ارق��ة 

�ل��ت��ي �صممها  �مل��ذه��ل��ة  �لأي���ق���ون���ة 
نوفيل،  ج���ان  �لفرن�صي  �مل��ع��م��اري 
�لزو�ر �إىل عو�مل �خليال و�لإلهام 
و�لإبد�ع، حيث يتعرفون عن قرب 
على ت�صميم �ملتحف �لفريد �لذي 
�لعربية  �لعمارة  فنون  ب��ني  مي��زج 
جولة  �أثناء  �لإمار�تية  و�لتقاليد 
منت  على  دقيقة   60 مل��دة  خا�صة 
هذه  تتطلب  ول  جت��دي��ف.  ق���ارب 
�لتجربة �لر�ئعة خربة م�صبقة، �إذ 
�صر�فقهم مدربون متخ�ص�صون.

��صتك�صاف  ل����زو�ره  �ملتحف  ويتيح 
ت���ف���ا����ص���ي���ل �جل�����م�����ال �ل����ك����ام����ن يف 
و�مل�صهد  �مل����ع����م����اري����ة  ه���ن���د����ص���ت���ه 
مب�صاهدة  و�ل��ت��م��ت��ع  ب����ه،  �مل��ح��ي��ط 
�ل��ط��ي��ور �ل��ت��ي حت��ل��ق ب��ال��ق��رب من 
�ملتحف، عرب جولة بحرية بقو�رب 

�لتجديف،  ���ص��ب��اق  يف  �ل��ت��ن��اف�����ض 
ل��ل��ف��ئ��ت��ني رج������ال ون���������ص����اء؛ حيث 
يتوجب على �ملت�صابقني �لتجديف 
�لرفي�صة  ���ص��د  ب���ح���رة  م���ي���اه  يف 
مل�صافة 1000 مر، ويكون �لفائز 
وقتاً  �صي�صتغرق  �ل��ذي  �لفريق  هو 

�أقل يف كل �لنطالقات.

-حم����م����ي����ة ال��������������زوراء يف 
عجمان..

تعترب حممية �ل��زور�ء و�حدة من 
�أجمل �مل�صاحات �لطبيعية يف دولة 
ر�ئعة  ف��ر���ص��ة  وت��ت��ي��ح  �لإم��������ار�ت، 
�أثناء  �ل��ق��رم  �أ���ص��ج��ار  ل�صتك�صاف 
بني  )�لكاياك(  �لتجديف  ج��ولت 
�ل�صيقة  و�خللجان  �لقرم  غابات 
و�مل���م���ر�ت �مل��ح��اط��ة ب��الأ���ص��ج��ار يف 

حفل  �إقامة  �ختيار  ميكن  وبعدها 
����ص���و�ء ع��ل��ى ���ص��اط��ئ �جل����زي����رة �أو 

ق�صاء �لليل يف خميم خا�ض.
�لوطني  �ل��ق��رم  منتزه  ويحت�صن 
�لبحرية  �لأح����ي����اء  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�حلياة  و�أن���و�ع  �ملو�صمية  و�لطيور 
�لفطرية �لتي تر�صم لوحة تنب�ض 
موطناً  يعد  �إذ  �مل��ب��ه��رة،  ب���الأل���و�ن 
لل�صالحف ومالك �حلزين وطيور 
�ل��ت��ي تعي�ض  �ل��ن��ح��ام و�لأ����ص���م���اك 
جنباً �إىل جنب مع �لثعالب و�أبقار 

�لبحر و�لدلفني.

�شفاف  ع��ل��ى  ال��ت��ج��دي��ف   -
اأيقونة ثقافية..

�ملياه  يف  �لتجديف  رح���الت  ت��اأخ��ذ 
�ملحيطة مبتحف �للوفر- �أبوظبي، 

ل��ال���ص��ت��م��ت��اع ب��ب��اق��ة م��ت��م��ي��زة من 
فالقو�رب  �لرفيهية،  �لأن�����ص��ط��ة 
�لأ�صكال  متنوعة  هناك  �ملنت�صرة 
�لتجديف  ق��ارب  �أولها  و�لأح��ج��ام، 
يت�صع  �ل���������ذي  �مل����ق����ع����د  �أح������������ادي 
�لتجديف  وق���ارب  و�ح��د  ل�صخ�ض 
ل�صخ�صني  ي��ت�����ص��ع  �ل����ذي  �مل������زدوج 
)دونت(  �ل�صكل  �لد�ئري  و�لقارب 

للمجموعات و�لعائالت.
ول تتوقف �ملتعة هنا على �لن�صاط 
�لبدين، بل تتجاوزه �إىل �ل�صتمتاع 
من  تتخذ  حية  كائنات  مب�صاهدة 

�لبحرة ملجاأً لها.
�ل��رف��ي�����ص��ة، تنظيم  ���ص��د  وي�����ص��ه��د 
بالتجديف  ل��ل��ت��ن��اف�����ض  ب���ط���ولت 
م��ث��ل بطولة  �ل��ت��ج��دي��ف  ب������زو�رق 
حت��دي �ل��ت��ج��دي��ف، �ل��ت��ي تت�صمن 

ت��ن��ط��ل��ق م���ع موعد  »�ل���ت���ج���دي���ف« 
فوق  لتتهادى  و�ل��غ��روب  �ل�����ص��روق 

�صطح �ملياه �ملحيطة به.
جتربة  �جل��������ولت  ه������ذه  وت����وف����ر 
�لعائلة  �أف���ر�د  جلميع  ��صتثنائية 
مبا يف ذلك �لأطفال بني 6 و12 
بها  �مل�صاركة  ميكنهم  �لذين  �صنة 
رفقة �أحد �لو�لدين �أو ويل �لأمر.

- �شد حتا يف دبي ..
ول تتوقف فو�ئد ممار�صة ريا�صة 
�ل���ت���ج���دي���ف ع���ن���د ����ص���د ح���ت���ا على 
تتخطى  لكنها  �ل��ب��دين،  �لن�صاط 
حيث  �لتاأملي،  �لن�صاط  �إىل  ذل��ك 
ي��ج��د �ل���ز�ئ���ر ن��ف�����ص��ه �أم������ام حتفة 
و�خل�صرة  �مل��ي��اه  وق��وده��ا  طبيعية 
تر�صم  �إذ  �خل�����الب�����ة،  و�مل����ن����اظ����ر 

•• دبي-وام: 

جتمع ريا�صة �لتجديف "�لكاياك" 
يف �لإم�����ار�ت ، و�ل��ت��ي ب��ات��ت ت�صهد 
�ملغامرة  ب���ني  م����ت����ز�ي����د�ً،  �إق����ب����اًل 
�لطبيعة،  رب����وع  يف  و�ل���ص��ت��ج��م��ام 
ف��و�ئ��ده��ا �جلانب  ت��ت��ج��اوز  ح��ي��ث 
�ل��زو�ر من د�خل  �لبدين �إىل منح 
�ل�����دول�����ة و�ل�������ص���ي���اح م����ن �خل�����ارج 
و�ل�صتمتاع  ل��ل��ت��اأم��ل  �����ص���ر�ح���ة 
متنوعة  وثقافية  ترفيهية  بجولة 
ي��ت��ع��رف خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ت��ن��وع بيئي 
يف مياه تنمو وتعي�ض فيها كائنات 

معظمها نادر.
وحتلو ممار�صة ريا�صة �لتجديف ، 
�لتي ل حتتاج �إىل خرب�ت م�صبقة 
جماعي،  ب�صكل  ممار�صتها  وميكن 
طق�صاً  ت�����ص��ه��د  �ل���ت���ي  �لأوق�������ات  يف 
���ص��ت��وي��اً م���ع���ت���دًل، ح��ي��ث �حل�����ر�رة 
�لعليل وه��و ما  و�ل��ه��و�ء  �ل��د�ف��ئ��ة 
ي��ت��ح��ق��ق خ����الل ه����ذه �ل���ف���رة من 
�لعام �لتي ت�صهد حملة �أجمل �صتاء 
يف �لعامل، �إذ يحتاج هذ� �لنوع من 
ريا�صات �لتجديف �إىل مياه هادئة 
ب��ال �أم�����و�ج، ل��ذل��ك ت��رك��ز زو�رق 
�مل�صطحات  عند  "�لتجديف" دوماً 
و�لتي  �ل����ب����ح����ر�ت  ت�����ص��ب��ه  �ل���ت���ي 
حتيط بها يف �لغالب �أ�صجار �لقرم 
هذه  مينح  ما  وهو  "�ملانغروف"، 
�ملغامرة نكهة خا�صة نتيجة تكاثر 
و�لطحالب،  �ل����ن����ادرة  �لأ����ص���م���اك 
�مل��ه��اج��رة يف هذه  �لطيور  وجت��م��ع 

�ملناطق.
وحت���ف���ل �لإم���������ار�ت ب��ال��ك��ث��ر من 
ممار�صة  مي��ك��ن  �ل���ت���ي  �ل���وج���ه���ات 
تلك  �أو  ف��ي��ه��ا  �ل��ت��ج��دي��ف  ري��ا���ص��ة 
�لزو�رق  تاأجر  خدمة  تقدم  �لتي 
�أو  م��ر���ص��د  ت���وف���ر  م���ع  و�لأدو�ت 
�ملتز�يد  ل��الإق��ب��ال  ون��ظ��ر�ً  م���درب. 
ع��ل��ى ه���ذه �ل��ري��ا���ص��ة ي��ت��م تنظيم 
م��ه��رج��ان��ات و�أح�����د�ث ت���دور حول 

ريا�صة �لتجديف.

- م��ن��ت��زه ال��ق��رم ال��وط��ن��ي يف 
اأبوظبي.

ي��ع��ت��رب م��ن��ت��زه �ل���ق���رم �ل��وط��ن��ي يف 
�لوجهات  �أج����م����ل  م����ن  �أب���وظ���ب���ي 
 75% ح��و�يل  وي�صكل  �لطبيعية، 
�لقرم  غابات  م�صاحة  �إجمايل  من 
مق�صد�ً  يجعله  م��ا  �لإم������ار�ت،  يف 
مثالياً ملحبي �لطبيعة و�لريا�صات 
�لهو�ء  يف  و�مل���غ���ام���ر�ت  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لطلق ملمار�صة �لعديد من �لأن�صطة 
�لرفيهية مثل �لتجديف. ويوفر 
لق�صاء  ع���دي���دة  خ���ي���ار�ت  �مل��ن��ت��زه 
�لتجديف  رح����الت  يف  مم��ت��ع  ي����وٍم 
�أو  بالكاياك  �لتجديف  �أو  وق��وف��اً 
�لن��ط��الق يف ج��ول��ة خ��ا���ص��ة حتت 
�إ�صر�ف منظمي رحالت معتمدين 
�ملائية  للريا�صات  ه��وك  �صي  مثل 

و�لنوخذة و�ملحارة للغو�ض.
بني  �لتجديف  �ل����زو�ر  وي�صتطيع 
رحلة  يف  �لطبيعية  �ل��ق��رم  غ��اب��ات 
�إىل  ون�صف  �صاعة  بني  ما  ت�صتمر 
�ملد،  �رت��ف��اع  م��ع  وُيف�صل  �صاعتني 
�كتمال  ع��ن��د  ب��ج��ول��ة  �ل���ق���ي���ام  �أو 
�لقمر، ثم �حل�صول على قدر من 
�لقرم  ومنتجع  "فندق  يف  �لر�حة 
ج���ولت  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا  �ل�صرقي". 
ملّدة ن�صف يوم ل�صتك�صاف �جلزر، 

ب��ي��ئ��ة ت��ت��م��ي��ز ب��الخ�����ص��ر�ر طو�ل 
�ل�صنة.

وتلقى رحالت �لتجديف يف �ملحمية 
متنحهم  �إذ  �ل�������زو�ر،  م���ن  �إق����ب����اًل 
فر�صة ر�ئعة لال�صرخاء و�لتمتع 
100 ف�صيلة  مب�صاهدة �أكر من 

من �لطيور �ملحلية و�ملهاجرة،
�ملنطقة  ل���زو�ر  �لفر�صة  تتاح  كما 
�حلملة  ت���ف���ع���ي���ل  يف  �مل�������ص���اه���م���ة 
مليون   100 ل���زر�ع���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
���ص��ج��رة ق����رم يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
بحلول �لعام 2030، حيث ميكن 
زيادة  يف  �مل�����ص��ارك��ة  �ملنطقة  ل���زو�ر 
�صتالت  بزر�عة  �خل�صر�ء  �لرقعة 

�صجر �لقرم فيها.

- �شاطئ القرم يف اأم القيوين.
يعترب �صاطئ �لقرم يف �أم �لقيوين 
و�ح����د�ً م��ن �أه���م �مل��ن��اط��ق �جلاذبة 
دولة  يف  �لتجديف  ريا�صة  ملحبي 
غابات  مت���ن���ح  ح���ي���ث  �لإم������������ار�ت، 
بالنباتات  �مل����زده����رة  �مل���ان���غ���روف 
للتاأمل  م�صاحة  �ل��زو�ر  �لطبيعية 
�حلياة  �أعباء  كافة  من  و�لتخل�ض 
�لأمر �لذي يجعله مكاناً مف�صاًل 
للباحثني عن �ل�صتجمام، وفر�صة 
مل�����ص��اه��دة وت�����ص��وي��ر ���ص��ت��ى �أن�����و�ع 
�لطيور �أبرزها " �لفالمنغو"، مع 
و�صط  �لطبيعة  بهدوء  �ل�صتمتاع 

�أ�صجار �ملانغروف.
�ل�����ص��ب��اح �لأوىل  ���ص��اع��ات  وت��ع��ت��رب 
ت�����ص��ب��ق غ���روب  �ل���ت���ي  �ل�����ص��اع��ة  �أو 
�ل�صم�ض من �أف�صل �لأوقات لزيارة 

�ل�صاطئ.

-جزيرة �شنوبي يف الفجرية.
تتكامل �ملتعة �لتي متنحها ريا�صة 
�لتجديف د�خل جزيرة �صنوبي يف 
�إمارة �لفجرة، مع �ملنظر �لفريد 
من  طبيعية  ���ص��ورة  ي�صكل  �ل���ذي 
�إب���د�ع �خل��ال��ق، �لأم���ر �ل��ذي مينح 
عن  للباحثني  و�ل�صكينة  �ل��ه��دوء 

��صتجمام من نوع خا�ض.
�مل��ق�����ص��د �لأول  وت��ع��ت��رب �جل���زي���رة 
�لبحرية ل �صيما  �لأن�صطة  ملحبي 
ركوب زو�رق �لتجديف و��صتك�صاف 
�ل����ط����ب����ي����ع����ة، ح����ي����ث ت�����وف�����ر ه����ذه 
مثالية  ���ص��اط��ئ��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  �جل���زي���رة 
حيث  �لبحرية،  �لريا�صات  ملعظم 
ي�����ص��اه��ي متعة  ���ص��ع��ور  ي���وج���د  ل 
�لطبيعية  �ملناظر  و�صط  �لإب��ح��ار 

و�أهمها جبال �لفجرة �ل�صاحرة.

-�شواطئ راأ�ض اخليمة.
وتعترب �صو�طئ ر�أ�ض �خليمة مكاناً 
مثالياً للر�غبني يف �ل�صرخاء �أو 
من  و��صعة  مبجموعة  �ل�صتمتاع 
�مل���ائ���ي���ة، ح��ي��ث توفر  �ل���ري���ا����ص���ات 
م�صاحات  ب��ني  ��صتثنائية  جت��رب��ة 
�لبي�صاء  �ل�����رم�����ال  م����ن  ه���ائ���ل���ة 
ل��ل�����ص��و�ح��ل �ل��ن��ق��ي��ة، ح��ي��ث ميكن 
زورق  برحلة على منت  �ل�صتمتاع 
جت���دي���ف، ل��ي��ح�����ص��ل �ل����ز�ئ����ر على 

مترين ر�ئع يف �لهو�ء �لطلق.
وت��وف��ر ���ص��و�ط��ئ يف ر�أ�����ض �خليمة 
�أدو�ت �لتجديف  �إمكانية ��صتئجار 
ت���وف���ر مدربني  �أن���ه���ا  ف�����ص��اًل ع���ن 
متخ�ص�صني يعملون على م�صاعدة 
�آمنة  �لزو�ر على �خلروج يف رحلة 

على منت �لزورق.

والأ�سماك النحام  وطيور  احلزين  ومالك  وال�سالحف  ال�سرطانات  من  عدة  اأنواع  موطن  اأبوظبي..  يف  الوطني  القرم  •  منتزه 
)التجديف( بقوارب  بحرية  جولة  عرب  املعمارية  هند�سته  اأ�سرار  ا�ستك�ساف  يتيح  اأبوظبي  اللوفر  •  متحف 

التجديف ريا�سة  حمبي  هواية  لإ�سباع  الأن�سب  املكان  حتا..  •  �سد 
لها ملجاأً  البحرية  من  تتخذ  حية  كائنات  م�ساهدة  اإىل  البدين  الن�ساط  تتجاوز  متعة  ال�سارقة..  يف  الرفي�سة  •  �سد 

واملهاجرة املحلية  الطيور  من  ف�سيلة   100 بني  ا�سرتخاء  بعجمان..  الزوراء  حممية  يف  التجديف  •  رحالت 
الطبيعة  بهدوء  وال�ستمتاع  الطيور  وت�سوير  مل�ساهدة  فر�سة  القيوين..  باأم  القرم  •  �ساطئ 

البحرية الريا�سات  ملعظم  مثالية  �ساطئية  بيئة  الفجرية..  يف  �سنوبي  •  جزيرة 
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•• اأبوظبي –الفجر:

ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صركائه  – م��دي��ن��ة خليفة  �ل��ب��ل��دي  �ل��ت��و�ج��د  ن��ظ��م م��رك��ز 
�ل�صر�تيجيني "مهرجان �لتو�جد ملحبي �حليو�ن" يف �صاحة خليفة، وذلك 

�صمن �إطار مبادر�ت �ملركز �لتوعوية و�لتي ��صتمرت يومني متتاليني.
�ملجتمع  تثقيف  على  �لبلدي  �لتو�جد  مركز  حر�ض  �ملبادرة  هذه  وتعك�ض 
و�أه��م��ي��ة تكري�ض  �ل�صليمة لق��ت��ن��اء �حل��ي��و�ن��ات و�ل��ط��ي��ور،  �ل��ط��رق  ب�����ص��اأن 
�ل�صلوكيات �لتي تتو�فق مع قيم �لرفق باحليو�ن، وكذلك تعزيز �لثقافة 

�ملجتمعية ب�صاأن �متالك وتربية �حليو�نات �صمن �لتجمعات �ل�صكانية.
للكالب  وع��ر���ض   ، �لناطقة  للطيور  عر�ض  تقدمي  �مل��ب��ادرة  ت�صمنت  كما 
توعية  �إىل  بالإ�صافة  �لفعالية،  رو�د  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  �أم��ام  �لبولي�صية 
�جل��م��ه��ور ح����ول �حل���ي���و�ن���ات �ل�����ص��ائ��ب��ة وخ��ط��ره��ا ع��ل��ى ���ص��ح��ة �ملجتمع 

و�صالمته.
كما �أتاحت �ملبادرة تقدمي �خل�صومات من قبل �لعياد�ت �لبيطرية وحمالت 

حالقة �حليو�نات و�ملحالت  �مل�صاركة، وتوفر خدمات و��صت�صار�ت بيطرية 
تتعلق ب�صحة و�صالمة �حليو�نات، وطرق عالجها و�لعناية بها. 

�أفر�د  قبل  من  للتبني  �حليو�نات  من  �لعديد  عر�ض  �مل��ب��ادرة  خ��الل  ومت 
�حليو�نات  ل��ه��ذه  �آم���ن  م��الذ  ت��وف��ر  ب��ه��دف  �ملخت�صة،  ،و�مل���ر�ك���ز  �ملجتمع 

و�حت�صانها �صمن بيئة �صحية و�صليمة. 
و��صتملت �ملبادرة على فقر�ت عديدة منها: �تاحة �لفر�صة لركوب �لأطفال 
�لطيور  من  جمموعة  ي�صم  للحيو�نات  متنوع  معر�ض  وتنظيم  للخيول، 
و�لقطط و�لكالب و�لزو�حف ، وعر�ض �لعديد من نباتات �لزينة، وتنظيم 
�لعياد�ت  �صاهمت  كما  تن�صيقها،  وف��ن��ون  �ل��ن��ب��ات��ات  ح��ول  تثقيفية  ور����ض 
�لالزمة  �لطبية  �لن�صائح  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  �مل��ب��ادرة  ب��اإث��ر�ء  �لبيطرية 

للحيو�نات يف �ملنازل.
للطيور  مميز�ً  �لناطقة" عر�صا  للطيور  �ل�صعادة  "فريق  قدم  جانبه  من 
�إىل  بالإ�صافة  �لأطفال،  وخ�صو�صاً  �ل��زو�ر  �إعجاب  على  ��صتحوذ  �لناطقة 
ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  قدمته  و�ل��ذي  �لبولي�صية  للكالب  �ملبهر  �لعر�ض 

وفقرة  طبية،  بن�صائح  ن��اي��ن  ك���الود  ف��ن��دق  م�صاركة  مت��ت  كما  �أب��وظ��ب��ي، 
�مل�صابقات و�جلو�ئز لإ�صعاد �جلمهور .

•• اأبوظبي-وام:

�لأبحاث  جم��ال  يف  �مل�صتقل  �مل��رك��ز  لال�صتثمار،  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  خمترب  �أع��ل��ن 
�لأ�صا�صية و�لتطبيقية لعلوم �لبيانات و�حلو�صبة و�لذي يتخذ من �أبوظبي مقر�ً 
له، عن �ن�صمام �لربوفي�صور �صتيفن ت�صو �حلائز على جائزة نوبل ووزير �لطاقة 

�ل�صابق يف �لوليات �ملتحدة �إىل جمل�صه �ل�صت�صاري. 
ويحظى �لربوفي�صور ت�صو ب�صهرة عاملية و��صعة، وقد ح�صل على جائزة نوبل يف 
�لفيزياء يف عام 1997 �إىل جانب زمالئه كلود كوهني تانوجي وويليام فيليب�ض 
“عن تطوير طرق لتربيد �لذر�ت و�حتجازها با�صتخد�م �صوء �لليزر” ..كما �أنه 
�لفيزيولوجيا �جلزيئية و�خللوية وبروفي�صور يف علوم وهند�صة  بروفي�صور يف 

�لطاقة يف جامعة �صتانفورد. 
و�ن�صب تركيز �لربوفي�صور ت�صو خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�صية على �لبحث عن 
حلول جديدة للطاقة و�لتحديات �ملناخية خالل توليه من�صبي وزير �لطاقة يف 
�لوليات �ملتحدة بني عامي 2009-2013، وقبل ذلك كمدير ملخترب لورن�ض 

بركلي �لوطني؛ حيث �صعى ل�صتك�صاف تقنيات �لطاقة �لبديلة و�ملتجددة. 
�لبيانات  بعلوم  �ملتعلقة  �لأبحاث  �أبوظبي لال�صتثمار على  وُيرّكز خمترب جهاز 
جميع  يف  �لأد�ء  عالية  �لكّمية  و�حلو�صبة  �لآل���ة  وتعلم  �ل�صطناعي  و�ل��ذك��اء 

جمالت �لدر��صة �لرئي�صية. 
وي�صمل ذلك ��صتك�صاف �لتطبيقات يف جمالت �لتغر �ملناخي و�لتحول يف جمال 

�مل�صاركة يف  وتو�صعة فر�ض  ت�صني(  )بلوك  �لرقمية  �لتعامالت  وتقنية  �لطاقة 
و�لعلوم  �ل�صيرب�ين  و�لأم���ن  و�لأمت��ت��ة  �ل��ق��ر�ر  �صنع  و�أنظمة  �ل�صتثمار  جم��ال 

�ل�صحية و�لتعليم و�لت�صالت وعلوم �لف�صاء. 
"ُيعد  �أبوظبي لال�صتثمار:  وقال �لدكتور هور�صت �صامين، مدير خمترب جهاز 
�لربوفي�صور ت�صو و�حد�ً من �أبرز �لعلماء و�أكرهم تقدير�ً على م�صتوى �لعامل، 
لال�صتثمار  �أبوظبي  جهاز  ملخترب  �ل�صت�صاري  �ملجل�ض  �إىل  �ن�صمامه  وي�صرنا 
على  �ملجتمعية  �لأهمية  ذ�ت  �لق�صايا  معاجلة  على  �لبحثية  �أجندتنا  ..وتركز 
هذه  �ل�صت�صاري  جمل�صنا  لأع�صاء  �لرفيع  �مل�صتوى  ويعك�ض  �لعاملي،  �ل�صعيد 
و�إجناز�ته  �لو��صعة  ت�صو  �لربوفي�صور  خ��رب�ت  �أن  �صك  ول  �لطموحة.  �ملهمة 
�لعلمية �ملتميزة �صتلعب دور�ً �أ�صا�صياً يف م�صاعدتنا على تطوير �لربنامج �لبحثي 

ملخترب جهاز �أبوظبي لال�صتثمار". 
قادة  من  نخبة  لال�صتثمار  �أبوظبي  جهاز  ملخترب  �ل�صت�صاري  �ملجل�ض  وي�صم 
�أحدث  ��صتخد�م  �لقائمة على  �لعلمية  �لتخ�ص�صات  �لعامليني يف خمتلف  �لفكر 
بر�مج  تطوير  على  �لإ���ص��ر�ف  وي��ت��وىل  و�حل��و���ص��ب��ة،  �لبيانات  ع��ل��وم  مم��ار���ص��ات 

و�أجند�ت �لأبحاث للمخترب وتنفيذها. 
على  ت�صو  �لربوفي�صور  رّك���ز  �لأم��ري��ك��ي،  �لطاقة  وزي���ر  من�صب  توليه  وخ���الل 
ت�صجيع ��صتخد�م �لطاقة �ملتجددة وتعزيز كفاءة ��صتهالك �لطاقة، و�صدد على 
�أهمية زيادة �ل�صتثمار�ت يف تقنيات �لطاقة �لنظيفة. كما مت حتت قيادته �إن�صاء 
وكالة م�صاريع �لأبحاث �ملتقدمة للطاقة )ARPA-E( بهدف دعم ومتويل 

�لأبحاث �ملتعلقة بتقنيات �لطاقة عالية �لإمكانيات و�لتاأثر، و�لتي يعترب من 
�ملبكر �ل�صتثمار فيها من قبل �لقطاع �خلا�ض. 

�لذرية  �ل��ف��ي��زي��اء  جم���الت  يف  مهمة  م�صاهمات  ت�صو  �ل��ربوف��ي�����ص��ور  ق���ّدم  ك��م��ا 
�ختبار  ذلك  يف  مبا  �حليوية،  و�لفيزياء  و�لبوليمر�ت  �لكّمية  و�لإلكرونيات 
�ل����ذر�ت بالليزر  �ل��ن��ظ��ري��ات �لأ���ص��ا���ص��ي��ة يف �ل��ف��ي��زي��اء، وت��ط��وي��ر و���ص��ائ��ل لتربيد 
و�ح��ت��ج��ازه��ا، وق��ي��ا���ض �ل��ت��د�خ��الت �ل���ذري���ة، ودر�����ص���ة �ل��ب��ول��ي��م��ر�ت و�لأنظمة 
و�لت�صوير  و�لبيولوجيا �جلزيئية،  �لو�حد،  �لبيولوجية على م�صتوى �جلزيء 
�لطبي باملوجات فوق �ل�صوتية، وت�صنيع ج�صيمات �لنانو، و�لبطاريات وتطبيقات 

�لكيمياء �لكهربائية �لأخرى. 
ون�صر �لربوفي�صور ت�صو �أكر من 300 در��صة علمية وتقنية، وهو حا�صل على 
�خر�ع، ويتمتع بع�صوية �لعديد من �جلمعيات �لعلمية، مبا يف ذلك  بر�ءة   20
�لأكادميية �لوطنية للعلوم يف �لوليات �ملتحدة، و�جلمعية �لأمريكية للفل�صفة، 
و�لأكادميية  للهند�صة،  �لربيطانية  �مللكية  و�لأكادميية  �مللكية،  لندن  وجمعية 
�لع�صوية  جانب  �إىل  و�لتكنولوجيا؛  للعلوم  �لكورية  و�لأك��ادمي��ي��ة  �ل�صينية، 
�ل�صينية للعلوم، و�لع�صوية  �لفيزياء يف لندن، و�لأكادميية  �لفخرية يف معهد 

�لد�ئمة يف جمعية �لب�صريات �لأمريكية، و�لأكادميية �لبابوية للعلوم. 
وي��ح��م��ل �ل��ربوف��ي�����ص��ور ت�����ص��و درج����ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���ض يف �ل��ري��ا���ص��ي��ات، ودرج����ة 
�لبكالوريو�ض يف �لفيزياء من جامعة روت�ص�صر؛ ودرجة �لدكتور�ه يف �لفيزياء 

من جامعة كاليفورنيا - بركلي، بالإ�صافة �إىل 34 درجة علمية فخرية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو  �عتمد 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�ض جمل�ض �أمناء جامعة 
ع���و�د مدير�ً  �ل��دك��ت��ور غ�صان  �لأ���ص��ت��اذ  تعيني  �أب��وظ��ب��ي 
�أم�����ض، وي��و����ص��ل �ل��دك��ت��ور عو�د  للجامعة �ع��ت��ب��ار�ً م��ن 
و�لبحثي  �لأكادميي  �لتميز  �أبوظبي يف  م�صرة جامعة 
على م�صتوى �لدولة و�ملنطقة و�لعامل ويعزز من ريادتها 
وطنية  كموؤ�ص�صة  �لعاملية  �لأك��ادمي��ي��ة  �لت�صنيفات  يف 
مرموقة تاأخذ باأرقى �ملمار�صات �لعلمية و�لتطبيقية يف 

�لتدري�ض و�لبحث �لعلمي و��صت�صر�ف �مل�صتقبل. 
ورحب �لدكتور علي �صعيد بن حرمل �لظاهري رئي�ض 
عو�د  �ل��دك��ت��ور  بتعيني  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  �إد�رة  جمل�ض 
خالل هذه �ملرحلة من م�صرة �لتميز جلامعة �أبوظبي 
�لع�صرين  �ل��ع��ام  م��ع  �جلامعة  �نطالقة  ت��و�ك��ب  و�ل��ت��ي 
م���ن م�����ص��رت��ه��ا ك��ج��ام��ع��ة وط��ن��ي��ة ت��ع��ل��ي �ل��ق��ي��م وتعزز 
�ل��غ��د ع��رب طرحها  �لن��ت��م��اء وت�صنع  وت��ر���ص��خ  �ل��ه��وي��ة 
برناجماً   50 عن  تزيد  �أكادميية  وبر�مج  لتخ�ص�صات 
و��صتقطابها  و�لدكتور�ه،  و�ملاج�صتر  �لبكالوريو�ض  يف 
�ملر�حل  وطالبة يف خمتلف  7500 طالب  من  لأك��ر 
ودبي  و�لعني  �أبوظبي  يف  �ملنت�صرة  بفروعها  �لتعليمية 

و�لظفرة. 

�أن جامعة  ب��ن ح��رم��ل على  د.  و�أك���د 
�أبوظبي لديها ��صر�تيجية �أكادميية 
من  ت��و�ك��ب  �ملقبلة  للفرة  متطورة 
�ملقبلة  �خلم�صني  متطلبات  خاللها 
�لر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ح���ددت���ه���ا  �ل���ت���ي 
�إىل  �ل��وط��ن��ي��ة  بالتنمية  ل��الن��ط��الق 
�أف����اق ع��امل��ي��ة م��رت��ك��زة ع��ل��ى �لبحوث 
�مل�صتقبل  ت�صت�صرف  �ل��ت��ي  �لعلمية 
�لتنمية  مل�����ص��رة  �لأد�ء  م���ن  وت���ع���زز 
و�لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي وم��و�ك��ب��ت��ه ملا 
ي�����ص��ه��ده �ل���ع���امل م���ن ت���ط���ور علمي 

وتقني مت�صارع. 
وقال د. بن حرمل: �إننا نعتز باجلهود 

�لتي قدمها �لدكتور وقار �أحمد مدير �جلامعة �ل�صابق 
و�لذي و�كب خالل فرة توليه لإد�رة �جلامعة لتطور 
�لعاملي  �ل��ت�����ص��ن��ي��ف  م���وؤ����ص���ر�ت  م�����ص��رت��ه��ا ومت��ي��زه��ا يف 
وحتقيقها لعدد من �لإجناز�ت �لأكادميية �لبارزة �لتي 
ر�ئدة،  وطنية  كموؤ�ص�صة  �صمعتها  خاللها  من  ر�صخت 
�لتميز  م�صرة  �صنو��صل  �أبوظبي  جامعة  ويف  و�ل��ي��وم 

و�لريادة للجامعة خالل �لفرة �ملقبلة.
�عتز�زه  ع��ن  ع���و�د  �ل��دك��ت��ور غ�صان  �أع���رب  وم��ن جانبه 
جامعة  �أن  �إىل  م�����ص��ر�ً  �أب��وظ��ب��ي  جلامعة  بالن�صمام 

ف��رة وجيزة  �أبوظبي جنحت خ��الل 
�لتناف�صية  م��وؤ���ص��ر�ت  تت�صدر  �أن  يف 
�لعتماد  م��ن�����ص��ات  ع����رب  �ل���دول���ي���ة 
�جلامعية  للت�صنيفات  �لأك���ادمي���ي 
من  و�ح���دة  جعلها  م��ا  وه��و  �لعاملية، 
�أف�������ص���ل �جل����ام����ع����ات من������و�ً ومت���ي���ز�ً 
�نطلقت  �لتي  م�صرتها  �إىل  بالنظر 
"�صاأ�صعى  ق��ائ��اًل:   2003 �ل��ع��ام  يف 
مل��و����ص��ل��ة �صعود  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  ل��ل��ع��م��ل 
�ملوؤ�صر�ت  ه��ذه  يف  ومتيزها  �جلامعة 

�لدولية."
�لدكتور  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم���ن 
�أكادميية  غ�صان عو�د ميتلك خرب�ت 
متتد لأك��ر من ربع قرن عمل خاللها يف �لعديد من 
�جلامعات �لربيطانية �ملرموقة و�صجل �إ�صهامات بارزة 
�جلامعات  ه���ذه  يف  عليا  ق��ي��ادي��ة  منا�صب  ت��ق��ل��ده  ع��رب 
وغرها على م�صتوى �لوطن �لعربي، حيث عمل رئي�صاً 
�أك��ر من  لتقدمي  دعوته  للبناء، ومتت  ت�صارترد  ملعهد 
�أكر  �أبحاثه يف  50 كلمة رئي�صية وحما�صرة، وعر�ض 
ودر��صاته  وتناولت بحوثه  �لعامل،  دول��ة حول   50 من 
ورقة بحثية حمكمة   93 حماور علمية عديدة منها: 
موؤمتر�ت  يف  بحثية  ورق��ة   131 و  عاملية،  جم��الت  يف 

فنية،  وت��ق��اري��ر  د�خ��ل��ي��ة  ورق���ة بحثية   38 و  حم��ك��م��ة، 
�ختياره  مت  كما  كتب،   4 ون�صر  كتب،  ف�صول   7 ون�صر 
�لتعليم  يف  موؤثرين  �أكادمييني  ق��ادة   10 �أف�صل  كاأحد 
ميدل  جملة  قبل  م��ن  �لأو���ص��ط  �ل�����ص��رق  يف  �لتنفيذي 

�ي�صت �يكونوميك د�يج�صت.

ملوا�شلة م�شرية متيزها حمليًا واإقليميًا ودوليًا

حمدان بن زايد يعتمد تعيني غ�سان عواد مديرًا جلامعة اأبوظبي
علي بن حرمل: ا�شرتاتيجية جامعة اأبوظبي ت�شت�شرف امل�شتقبل وتعزز م�شرية التنمية الوطنية 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت مد�ر�ض �لإمار�ت �لوطنية �تفاقية تعاون مع مد�ر�ض 
 ، �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  و�ل��ب��ن��ات يف  للبنني  �ل��ري��ا���ض 
�ملهنية و�لرب�مج  �لزيار�ت  تعنى بتبادل �خلرب�ت من خالل 
�للغة  فنون  تدري�ض  بطرق  �خلا�صة  و�لتعليمية  �لربوية 
�ل��ع��رب��ي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة لإع�����د�د �ل��ق��ي��اد�ت �ل��رب��وي��ة وتنفيذ 
�للغة  تدري�ض  ط��رق  وتطوير  �مل�صركة،  �لبحثية  �مل�صاريع 
�لعربية، وكذلك �ملو�د �لإثر�ئية �لتي تعزز من قدرة �لطالب 
على �لتفاعل مع �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي �لذي ي�صهده 

�لع�صر .
وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة �ل��دك��ت��ور ���ص��اون دي��ل��ي، م��دي��ر ع���ام مد�ر�ض 

�لإمار�ت �لوطنية، و�لدكتور عبد�لرحمن �لغفيلي مدير عام 
مد�ر�ض �لريا�ض بح�صور عدد من �مل�صوؤولني باجلانبني.

تتويجاً  تاأتي  �لتفاقية  ه��ذه  �إن  ديلي  �صاون  �لدكتور  وق��ال 
يتعلق  فيما  خا�صة  �ملوؤ�ص�صتان،  تلعبه  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��د  ل��ل��دور 
ب��اله��ت��م��ام ب��ت��ط��وي��ر ت��دري�����ض �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وف���ق �أف�صل 
�لهوية  م��ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  و�لتطبيقية  �لتعليمية  �مل��م��ار���ص��ات 
و�لقيادة،  للوطن  �لنتماء  لديه  وتر�صخ  للطالب  �لوطنية 
وت�صقل �صخ�صيته باملهار�ت �لتي متكنه من �لإبد�ع و�لريادة 
�لع�صر  م�صرق يف  م�صتقبل  ور�صم خارطة  و�لتميز  و�لبتكار 
�لرقمي. و�أ�صاف �أن �لتفاقية من �صاأنها تعزيز �لر�صالة �لتي 
توؤديها كل منهما من خالل تبادل �خلرب�ت لتنمية �لطلبة 
و�إعد�دهم ليكونو� قادة �مل�صتقبل، و�أفر�د� فاعلني يف �ملجتمع، 

ت��وف��ر تعليم م��ت��ع��ّدد �جل���و�ن���ب و�صامل  وذل����ك م��ن خ���الل 
للطلبة، يزّودهم باملهار�ت �لالزمة للنجاح يف جميع �ملجالت 
�لجتماعية و�لأكادميية و�ل�صخ�صية كي ي�صبحو� مو�طنني 

يتحّلون بامل�صوؤولية، ومنتجني ملجتمعهم و�ملجتمع �لعاملي.
هذه  �أهمية  �لغفيلي  عبد�لرحمن  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
من  ت�صعى  و�لتي  �لوطنية،  �لإم���ار�ت  مد�ر�ض  مع  �لتفاقية 
�ل��ت��ع��اون مع  �أو����ص��ر  تقوية  �ىل  �ل��ري��ا���ض  م��د�ر���ض  خاللها 
�لتطوير  لأهمية  منها  �إدر�ك����ا  �ل��ر�ئ��دة  �لتعليمية  �جل��ه��ات 
تبادل  خ��الل  م��ن  �لأد�ء  م�صتوى  ورف��ع  �لتعليم  يف  �مل�صتمر 
�خلرب�ت �لربوية، ونظر� للتجربة �لر�ئدة ملد�ر�ض �لإمار�ت 
على  �إجن���از�ت  وحتقيق  �لعربية  �للغة  تدري�ض  يف  �لوطنية 

�مل�صتوى �لعربي.

اتفاقية تعاون بني الإمارات الوطنية ومدار�ض الريا�ض بال�سعودية

�ستيفن ت�سو احلائز على جائزة نوبل ين�سم اإىل املجل�ض ال�ست�ساري ملخترب جهاز اأبوظبي لال�ستثمار 

�شمن احلر�ض على تثقيف املجتمع ب�شاأن الرفق باحليوانات والعتناء بها

التواجد البلدي – مدينة خليفة ينظم »مهرجان التواجد ملحبي احليوان« يف �ساحة خليفة

 

ب�����ع�����د ��������ص�������ر�ع م����ري����ر 
م�����ع م����ر�����ض ع�������ص���ال، 
عذ�بات  خ��الل��ه  ق��ا���ص��ى 
عذ�بات  ب��ع��د  �جل�����ص��د، 
�لكلمة و�حلرف، ترجل 
�لإع��������الم��������ي �ل���ك���ب���ر 
�صحيفة  وم�����ر�������ص�����ل 
تون�ض  يف  "�لفجر" 
�ملجيد  ع��ب��د  �ل�صقيقة 
ب��ن ع��م��ر، ت���ارك���اً خلفه 
وثرياً  ك��ب��ر�ً  خم���زون���اً 
����ص���اح���ب���ة  ب����������الط  يف 
�جل����الل����ة، وب�����ص��م��ة ل 
مت��ح��ى م���ن ذ�ك������رة كل 
ب�صحبته،  ع���م���ل  م����ن 
وع������ا�������ص������ر م�������ص���رت���ه 

�لإعالمية.
ه����ذه  يف  ن����ع����رب  و�إذ   

�ل�صطور �لقليلة �ل�صحيحة عن فقدنا �ملرير وحزننا �لكبر خل�صارة قامة 
و�لقيم  �حلميدة،  �خل�صال  منه  ن�صتذكر  فاإننا  ون�صطة،  موؤثرة  �إعالمية 
�لإعالمية �لتي بقي خمل�صاً لها حتى �لرمق �لأخر، و�لأنفا�ض �لأخرة 
عن  �لكلمة، مد�فعاً  لنز�هة  �ملهنة، حار�صاً  ل�صرف  وفياً  عا�ض  من حياته، 

حرية �لفكر، وطالقة �لعقل، ورجاحة �للفظ ورز�نته.
�أثرى �ل�صحافة �لعربية بكتاباته، وت�صنم �لعديد من �ملنا�صب �لقيادية   
و�لوفاء،  �ملحبة  �أح��رف  قلوبنا  يف  موقعاً  �ملجيد،  عبد  رح��ل   ، �لإعالمية 
و�لذكريات �لطيبة، ليخلد ��صمه بني �ملوؤثرين و�ل�صانعني ل�صغف �لكلمة 

و�لكتابة.
عبد �ملجيد بن عمر مل يكن فار�صاً يف بالط �صاحبة �جلاللة فح�صب – 
بل كان مثقفاً كبر�ً جمع يف روحه �ألو�ن �لإبد�ع و�لعطاء �لفكري �لغني، 
مرهفة،  ح�صا�صة  و�صاعرية  موؤثرة،  كلمة  و�صاحب  مبدعاً،  �صاعر�ً  فكان 
�صحيفة  يف  �لتحرير  رئي�ض  – من�صب  �هلل  – رحمه  �ملجيد  عبد  و�صغل 
�ل�صنو�ت، ثم �أ�صبح  من  وللعديد  �لت�صعينات،  بد�ية  " منذ  �لعام  "�لر�أي 
رئي�صاً لتحرير جملة "�لوفاق �لعربي" ملدة ١٤ �صنة، و�صغل فقيدنا �لغايل 
�لرياح �لأربعة" ثم   "د�ر  �لتون�صية و هي  �لن�صر  �أ�صهر دور  �إح��دى  رئا�صة 
�لعديد  �أ�صدرت  للن�صر" و�لتي  �أمية  "د�ر  وه��ي:  ن�صر  ل��د�ر  مالكاً  �أ�صبح 
�لأدبية  و  �لفكرية  �لجتاهات  و  و�لفل�صفة،  �لأدب،  �لكتب يف �صنوف  من 

�لعديدة.  
ن�صاط  ل��ه  ك��ان  ك��ث��رة، كما  �أع��م��ال نقدية  �ل��ر�ح��ل يف  �لإع��الم��ي  �صاهم 
�لوطني  و"�لفريق  �لتون�صي"،  "�مللعب  لفريق  مدرباً  كان  حيث  ريا�صي، 
لكرة �ل�صلة"، وح�صل مرتني على �لبطولة �لعربية، كما كانت له كتابات 

م�صرحية.
ل��ق��د ت��و�ت��رت �مل�����ص��رة �لإع��الم��ي��ة ل��ل��ر�ح��ل �ل��ك��ب��ر ح��ت��ى ح��ط رح��ال��ه يف 
"�صحيفة �لفجر" منذ �لعام 2011 وحتى رحيله، كمر��صل وكاتب وناقد، 
�لطويل يف  ، وم�صتثمر� ً م�صو�ره  �لإبد�عي �خلالق  و��صعاً ع�صارة فكره 
، ور�صد  ونقدية   ، و�صيا�صية  نتاجات حتليلية  �ل�صحافة من خالل  عامل 
 ، وج��ه �خل�صو�ض  على  وتون�ض   ، عامة  �لعامل  �أح��د�ث  ملجريات  �إعالمي 
فنقل – كعهده وعادته - �لفكرة باأمانة، وو�صف �حلال مب�صد�قية ، وعا�ض 
�صريفاً يف كلمته ، نزيهاً يف �صرده ، حمايد�ً يف مو�قفه ، �إعالمي من طر�ز 
�لكلمات،  �صهو�ت  ويرو�ض  �لعبار�ت،  نو��صي  مي�صك  كيف  ع��رف  ثقيل، 
�حل�صور  �إث���ر�ء  يف  فاأ�صهم   ، �صليمة   ، �أنيقة  بلغة  �مل�صتهدف  �إىل  وي�صل 
"�لفجر" بع�صر�ت، بل مئات �ملقالت �لر�صينة �لتي  �لإعالمي ل�صحيفة 

�صكلت �أر�صيفاً ثرياً غنياً نفخر به من نتاجات �لر�حل رحمه �هلل. 
كانت وطاأة �ملر�ض قا�صية ل ترحم، فا�صتد وجعه، وتعاظم �أمله، لكنه �أ�صر 
مبوقف �لإعالمي �ملكافح �أن يو��صل �صخ �أفكاره ، ون�صر روؤيته، وتاأ�صيل 
فو��صل مقالته   ، باحلرف  لعالقته  وبقي خمل�صاً   ، �لكلمة  عالقته مع 
يف �أ�صد �أوقاته �أملاً ومعاناة، معلاًل ذلك �أن �لكتابة هي �لعز�ء �لوحيد له، 
وهي �مل�صّكن �لأ�صد تاأثر�ً لأمله ، و�إنها �لبل�صم �لذي ين�صيه �صغط �لوجع، 
�لرمق  حتى  وتتو��صل  ت���رى،  مقالته  فا�صتمرت  �مل��ع��ان��اة،  و�إره��ا���ص��ات 
�آخ��ر نقطة حرب يف قلمه �ل��ذي ودع �ل�صفحات ، كما ودع  �لأخ��ر، وحتى 
�هلل �لإعالمي "عبد �ملجيد بن عمر"  فرحم  �حلياة،  �ملجيد" كتاب  "عبد 
و�أ�صكنه �جلنة ورزقه �لرحمة بكل كلمة كتبها، وبكل حرف خطه ، وبكل 

مد�د �أ�صاله على نا�صية �لفكر ويف �صفحات �لإعالم و�ل�صحافة .
  عبد �ملجيد بن عمر يف رحاب �هلل �لرحيم ، لك من �هلل �لرحمة و�جلنة ، 
ولك منا �خللود يف ذ�كرتنا �لتي �أحبتك كاتباً ومبدعاً وت�صتذكرك ر�حاًل 

وعزيز�ً .

عبد املجيد بن عمر.. 
انك�شار قلم، وجفاف مداد!

هيئة النقل – عجمان تنهي 
ا�ستعداداتها ل�سهر الإمارات لالبتكار 

•• عجمان -الفجر:

ف��ع��ال��ي��ات �لم�����ار�ت ل��الب��ت��ك��ار �حل���دث �ل��وط��ن��ي �لأك����رب م��ن ن��وع��ه لالحتفاء 
وتعزيز  �لبتكار،  ثقافة  و�ل��ه��ادف لر�صيخ  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت  كافة  بالبتكار يف 
يتم توظيفها يف دعم توجهات  �بتكار جتارب ومبادر�ت  �ملجتمعية يف  �مل�صاركة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . نظمت هيئة �لنقل – عجمان مبادر�ت �بتكارية 
�لبتكار  لدعم  �لر�صيدة  �لقيادة  توجهات  مع  ، متا�صياً  �ملقبل  �صهر فرب�ير  يف 
�أف��ر�د �ملجتمع يف  �إ�صر�ك  وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة من خالل تركيزها على 
تطوير �خلدمات �ملقدمة و حت�صني �صر �لعمل للو�صول �إىل خدمات ��صتباقية 
�ل�صهر و ت�صمل  �صتقام مبادر�ت ط��و�ل  ت�صهم يف حت�صني ج��ودة �حلياة.  حيث 
مبادر�ت �لع�صف �لذهني و حت�صني جتربة �ملتعامل و ت�صتهدف �ملبادر�ت موظفي 
�لهيئة و �جلمهور و طلبة �جلامعات و �ملد�ر�ض مبا ي�صمن حتقيق �ل�صتفادة 
�لكاملة من �صهر �لبتكار و �حل�صول على �ملخرجات لتطوير منظومة �لنقل 
يف �مارة عجمان ، و دعت �لهيئة �جلمهور ملتابعة من�صات �لتو��صل �لجتماعي 
�أكد �صعادة عمر  و    . �ملطروحة  �ملبادر�ت  للم�صاركة يف فعاليات �لبتكار �صمن 
ثقافة  وتر�صيخ  تعميم  على  �لإم���ار�ت حري�صة  دول��ة  �أن حكومة  لوتاه  حممد 
من  �ل�صتفادة  تعزيز  و  �لقطاعات   جميع  يف  �حلكومي  �لبتكار  ومم��ار���ص��ات 
�حللول و �لأفكار �لبد�عية لإبتكار خدمات ت�صهم يف مو��صلة عمليات �لتطوير 

�مل�صتمر يف خمتلف �ملجالت.
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•• دبي-�صمري ال�صعدي:

م��ن��ذ �ل���ق���رن �ل���ث���ام���ن ع�����ص��ر ومع 
�لتاريخ  بد�أ  �لب�صتون  قبائل  ظهور 
لأفغان�صتان،  �حل��دي��ث  �ل�صيا�صي 
�لدر�ين  ���ص��اه  �أح��م��د  �أ�ص�ض  عندما 
يف  حكمها   1709 ع��ام  �ل��ه��وت��اك��ي 
عام  در�ين  مملكة  م��ك��ون��ا  ق��ن��ده��ار 
�لأفغانية  �مل��م��ال��ك  �آخ���ر   1747
و�لأم �ل�صرعية لأفغان�صتان �حلديثة 
فانتقلت �لعا�صمة عام 1776 من 
موؤقتا  تنازلت  ك��اب��ول  �إىل  قندهار 
للممالك  �أر�����ص���ي���ه���ا  م��ع��ظ��م  ع���ن 
�ملجاورة.. وباتفاقيات مع �لإجنليز 
ع�صر  �ل��ت��ا���ص��ع  �ل���ق���رن  �أو�خ������ر  ويف 
�أفغان�صتان دولة حاجزة يف  �أ�صحت 
�لإمرب�طوريتني  ب��ني  �لأمم  لعبة 
ففي  و�ل���ربي���ط���ان���ي���ة،  �ل���رو����ص���ي���ة 
بعد   1919 �أغ�صط�ض   19 تاريخ 
�لأفغانية  �لإجن���ل���ي���زي���ة  �حل������رب 
�ل�صتقاللية  �لبلد  ��صتعاد  �لثالثة 
�ململكة  م��ن  �خلارجية  �صيا�صته  يف 
�صبعينيات  �أو�خ����ر  وم���ع  �مل��ت��ح��دة.. 
�أفغان�صتان  عا�صت  �لع�صرين  �لقرن 
�لأهلية  جتربة مريرة من �حل��رب 
�أجنبي  �ح��ت��الل  تخللها  �لأفغانية 
�ل����غ����زو  يف  مت����ث����ل   1979 ع�������ام 
�لأمريكي  �ل���غ���زو  ث���م  �ل�����ص��وف��ي��ت��ي 

لأفغان�صتان عام 2001 م.
ت�صارك  �لتي  �أفغان�صتان  ه��ي  ه��ذه 
مو��صمها  منذ  �لعاملية  �ل��ق��ري��ة  يف 
و�صناعاتها  مب��ن��ت��ج��ات��ه��ا  �لأوىل 
يف  �مل�صاركة  على  وحتر�ض  وتر�ثها 

كل مو�صم من مو��صمها.. ويف هذ� 
حتاول  و�لع�صرون  �ل�صابع  �ملو�صم 
�صيوف  جت�����ذب  �أن  �أف���غ���ان�������ص���ت���ان 
�لعاملية  �لقرية  و�صيوف  جناحها 
منتجاتها  من  تعر�صه  مبا  عموما 
و�صناعاتها �ملتجددة د�ئما لل�صيوف 

باإغر�ء�ت حرفية يدوية وفنية.
مر  �جلناح  م�صتثمر  مع  لقاء  ويف 
خان �أفاد �أن �جلناح من �خلارج �صمم 
لرمز �ىل �مل�صجد �جلامع يف ولية 
�جلمعة  مب�صجد  وي��ع��رف  ه����ر�ت، 
�أحد  هو  �لكبر..  �جلامع  �أو  �أي�صا 
ولية  يف  ه��ر�ت  مدينة  يف  �مل�صاجد 
هر�ة يف �صمال غرب �أفغان�صتان بني 
�لغوريني وبالتحديد من  من قبل 
قبل �ل�صلطان �مل�صهور غياث �لدين 
حممد �لغوري و�لذي �أ�ص�صه يف عام 
1200م و�لذي ُجدد يف وقت لحق 
كما  �حلكام..  �لعديد من  قبل  من 
تعاقب على هر�ت عدد من �حلكام 
�لتيموريني  م��ن  �لع�صور  م��ر  على 
و�لأوزبك  �ملغول  �إىل  و�ل�صفويني 
وعلى  �مل�����ص��ج��د،  دع��م��و�  وجميعهم 
�لبالط  �لعديد من  �أن  �لرغم من 
�ملزجج مت ��صتبد�له خالل �لفر�ت 
�لالحقة و�أعطي �جلامع �لكبر يف 
هر�ت �صكله �حلايل خالل �ل�صنو�ت 
�خلام�ض  �ل����ق����رن  م����ن  �لأخ���������رة 
ع�صر.. وجامع م�صجد هر�ت �لأول 
ويعد �أول م�صجد جتمعي يف �ملدينة 
وب��ن��ي ع��ل��ى م��وق��ع ك���ان ف��ي��ه �ثنني 
من �أ�صغر معابد �لنار �لتي دمرها 

�لزلز�ل و�لنار. 

�صاحة  ف�صممت  �ل��د�خ��ل  م��ن  �أم���ا 
غر�ر  على  �جل��ن��اح  بو�صط  �ل���ر�ث 
حديقة ق�صر بغمان يف كابول و�لتي 
تعترب من �ملعامل �ل�صياحية، ولهذ� 
ا با�صم عا�صمة �حلد�ئق  ُتعرف �أي�صً
يف �أفغان�صتان، وكذلك بو�بة بغمان 
و�لتي �أن�صئت �صبيهة لقو�ض �لن�صر 
ب��ب��اري�����ض ول��ك��ن��ه��ا �أ���ص��غ��ر م��ن��ه عند 
ج����الء �ل����ق����و�ت �ل��ربي��ط��ان��ي��ة عن 
�أفغان�صتان عام 1919 و�لتي تعرب 
عن يوم �لأ�صتقالل ، ومنوذج ملئذنة 
ببيغامالتي  ���ص��اد  ج��وه��ر  م�����ص��ج��د 
�ل��ث��ال��ث ع�صر..  �ل��ق��رن  �أن�����ص��ئ��ت يف 
كانت قرية باغمان يف �لأ�صل قرية 
�صغرة يف �جلزء �ل�صفلي من هندو 
لق�صاء  م���الذ  �إىل  ك��و���ض وحت��ول��ت 
�لعطالت مع �لفيالت و�ل�صاليهات 
�ل�صيفية.  �لعا�صمة  �إىل  بالإ�صافة 
وحتتوي على �أ�صجار �حلور و�جلوز  

و�لفيالت  �ل���ق���و����ض  ح��ل��ق��ت  �ل���ت���ي 
مكاًنا  وك������ان  ل���ل���ج���ول���ف،  وم���ل���ع���ب 
و�لأثرياء  �صهًر�لالأر�صتقر�طيني 

لزيارته
و�صاحة �لر�ث بها �جلرف �ليدوية 
�ل���ذي �صمم على  وم�����ص��رح �جل��ن��اح 
غر�ر �مل�صرح �ملوجود بحيقة بغمان 
و�ل������ذي ت���ق���دم ع��ل��ي��ه ف���رق���ة فنية 
مكونة من خم�صة فنانني يقدمون 
ل��ل�����ص��ي��وف �مل��و���ص��ي��ق��ى و�لأغ�������اين 
�ل���ف���ل���وك���ل���وري���ة �لأف����غ����ان����ي����ة.. �أم����ا 
و�لتي  �ل�صاحة  يف  �ليدوية  �حل��رف 
حرفيني  �أرب��ع��ة  لل�صيوف  يقدمها 

هم: 
باللعب  يقوم  �ل��ذي  �هلل..  -ع�صمة 
�صناديق  و�صنع  باحلفر  باخل�صب 

وعلب �صغرة حلفظ �ملجوهر�ت،
يقوم  �ل������ذي  حم����م����د..  وغ������الم   -
بت�صاميم  �لنحاية  �لأو�ين  بنق�ض 

على  بتنفيذها  ويقوم  بو�صعها  قام 
�أنه  جانب  �ىل  �لنحا�صية،  �لأو�بني 
يقر�ض �ل�صعر باللغة �لعربية �لتي 

يع�صقها.
ي��ق��وم ب�صنع  �ل���ذي  وع���زت �هلل..   -
�لأو�ين �خلزفية �ل�صغرة ومن ثم 
نق�صا وزخرفتها بت�صاميم ي�صممها 

هو.
�لذي  حممدي..  �لرحمن  وعبد   -
ي��ق��وم ب��غ��زل �ل�����ص��ج��اد ي��دوي��ا بنول 
�لتقليدية  وب��ال��ط��ري��ق��ة  �ل�����ص��ج��اد 
ح�صب ما يطلب منه ويقوم باأنهاء 

�ملطلوب يف �صرعة قيا�صية.
وعن �ملعرو�صات د�خل �جلناح يقول 
مر خان �أنها تتنوع ما بني �ل�صجاد 
�لأفغاين �ليدوي �ل�صنع و�ملعروف 
�ملتعددة،  وت�����ص��م��ي��م��ات��ه  ب��اأ���ص��ك��ال��ه 
ومالب�ض �جللود و�لفر�ء �لأفغاين، 
�ملك�صر�ت  �أن����������و�ع  م����ن  و�ل����ك����ث����ر 
و�مل�صروبات،  و�لع�صائر  و�حللويات 
ب���اأن���و�ع و�أ���ص��ك��ال وحجارة  و�ل�����ص��ب��ح 
و�لنحا�صيات  و�لف�صيات  متنوعة، 
�لن�صائية  و�لإك�ص�صو�ر�ت  �مل�صغولة، 
و�خلو�مت �لرجالية و�لإك�ص�صو�ر�ت 
�لف�صية و�لأحجار �لكرمية �ملتنوعة 
�لر�ثية منها و�حلديثة، و�ملالب�ض 
و�لأزي����������اء �لأف���غ���ان���ي���ة �ل���ر�ث���ي���ة، 
و�ل�صبالن  �أنو�عه،  بكل  و�لزعفر�ن 
و�لن�صائية،  �ل��رج��ال��ي��ة  �ل�����ص��وف 
ترتديها  �لتي  �لن�صائية  و�ملالب�ض 
�ملر�أة �لأفغانية يف حياتها �ليومية، 
و�لع�صل..  �لطبيعية  و�لأع�������ص���اب 
�ملعرو�صات  ه���ذه  ع��ل��ى  ول��ن��ت��ع��رف 

و�مل��ن��ت��ج��ات ن��دخ��ل �جل��ن��اح لنعرف 
ولنتعرف  �لعار�صني  من  حكايتها 

على �أنو�ع هذه �ملعرو�صات.
و�لذي  �أك���رم..  عقيل  مع  -�لبد�ية 
ي�صارك يف �لقرية �لعاملية منذ 17 
ويعر�ض  فيها  ي�صارك  و�صيظل  عام 
ويبيع كل �أنو�ع �ملك�صر�ت و�لبهار�ت 
و�أن�����و�ع م��ت��ع��ددة م��ن �ل��زه��ور �لتي 
ت�صتخدم مع �ل�صاي و�حللويات مثل 
�ملخلوط  و�ل�����ص��اي  �ملحمدي  �ل���ورد 
بالزهور �ملختلفة، و�أهم معرو�صاته 
ي����زرع يف مدينة  �ل����ذي  �ل��زع��ف��ر�ن 
مايو  �صهر  يف  باأفغان�صتان  ح���ر�ت 
ويونيو ويتم جمعه يف �صهر �أكتوبر 
بف�صل  �ل�صيد�ت  تقوم  جمعه  وبعد 
�لزهور  م���ن  �ل���زع���ف���ر�ن  ���ص��ع��ر�ت 
حيث �أن كل زهرة حتتوي على ثالث 
كيلو من  مائة  وكل  �صعر�ت فقط 
400 جر�م  تعطي حو�يل  �لزهور 
�لعديد  �ل��زع��ف��ر�ن يف  وي���زرع  فقط 
و�إير�ن  �أفغان�صتان  �ل��دول مثل  من 
و�أ�صبانيا  �لكميات  �أك��ر  تنتج  �لتي 
بكميات  ي��ن��ت��ج��ه  �ل������ذي  و�مل����غ����رب 
�لنقني  �أج���وده  و�ل��زع��ف��ر�ن  قليلة، 
ويليه  و�لأك��ر طلبا  �لأف�صل  وه��و 

�لبو�صال ثم �أبو �صيبة ثم �ل�صرجل، 
و�ل���زع���ف���ر�ن ع��م��وم��ا غ���ايل �لثمن 
وكمياته  ق��ل��ي��ل  �ن��ت��اج��ه  لأن  ج���د� 
وقتا طويال يف  وياأخذ  د�ئما  قليلة 

جمعه وف�صله من �لزهور.
يعر�ض  �ل�������ذي  خ��������ان..  �أجم�������د   -
�لأفغانية  �لن�صائية  �ملالب�ض  ويبيع 
�ملتنوعة،  و�أ���ص��ك��ال��ه��ا  بت�صاميمها 
�مل�صنوعة  �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة  و�لأح����زم����ة 
ي����دوي����ا م����ن �ل���ق���م���ا����ض و�مل����ط����رزة 
وقطع  و�ل��رت��ر  ب��اخل��رز  و�ملطعمة 
�ل�����ص��غ��رة، وق��ط��ع خا�صة  �مل���ر�ي���ا 
م����ن �ل���ق���م���ا����ض �مل����ط����رز �ل���ت���ي يتم 
تركيبها على �لثوب لتزيينه، وهذه 
وت�صنيع  ق��دمي  بت�صميم  �لأث����و�ب 
باأ�صكال  ي���دوي���ا  وم���ط���رزة  ج���دي���د 
�لألو�ن  متنوعة وبخيوط خمتلفة 
و�لف�صتان �لو�حد ي�صتغرق جتهيزه 
�لزى عبارة  �أ�صبوعان وهذ�  حو�يل 
ف�����ص��ت��ان وبنطلون  ع��ن ط��اق��م م��ن 
و�صال ويعترب �لزى �لر�صمي لن�صاء 
�أفغان�صتان وترتديه �ملر�أة يف حياتها 
�أنو�ع  �أي�صا  يعر�ض  كما  �ليومية، 
عديدة من �لإك�ص�صو�ر�ت �لن�صائية 
بكل �أنو�عها �صو�ء قدمية �لت�صميم 

�أوحديثة �لت�صميم و�أي�صا �خلو�مت 
�أنو�ع  مبختلف  �ملطعمة  �لرجالية 
�حل���ج���ارة �ل��ك��رمي��ة، و�ل�����ص��ب��ح من 

�لأحجار �لكرمية .
- ف����اروق ع�����ص��ك��ر.. و�ل����ذي يعر�ض 
�ليدوي  �لأف��غ��اين  �ل�صجاد  ويبيع 
متعددة  وت�����ص��م��ي��م��ات  ومب��ق��ا���ص��ات 
وت�صاميمه  �ل�صوف  م��ن  �مل�صنوع 
�لأفغانية  �مل��ن��اط��ق  م��ن  م�صتوحاة 
�ملختلفة حيث �أن كل منطقة هناك 
�خلا�ض  وت�صميمها  �صجادتها  لها 
�إىل  �لأفغاين  �ل�صجاد  ويتدرج  بها، 
وتختلف  خم��ت��ل��ف��ة  درج�����ات  ث���الث 
ك����ل درج�������ة ع����ن �لأخ���������رى ح�صب 
�لفرز  وع���دد  و�لت�صميم  �ل�����ص��وف 
و�أح�صن �أنو�ع �ل�صجاد هو ذو �لغرزة 
�ل�صجاد  ت�صميم  ويوؤثر  �ل�صغرة، 
على �أ�صعاره و�أن �لت�صميم �خلا�ض 
وت�صاميم  �ل�����ص��ج��ادة،  ث��م��ن  ي��رف��ع 
�ل�صجاد �لذي يعر�صه هي �لبخاري 
و�ملوري  �لأ�صهر  وه��و  و�ل�صاروخي 
�صوفه  ي�صتورد  �ل���ذي  و�لبلجيكي 
من بلجيكا، وهناك �أي�صا �لكليمات 
ولي�ض  ب��الإب��رة  ت�صنيعها  يتم  �لتي 

بالنول.

•• اأبوظبي -وام:

��صتقبل معايل �صقر غبا�ض رئي�ض �ملجل�ض �لوطني �لحتادي 
يعقوب  ���ص��ع��ادة  ح���دة،  على  ك��ال  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ملجل�ض  مقر  ،يف 
بولند�،  جلمهورية  ومفو�ض  �ل��ع��ادة  ف��وق  �صفر  �صالويك 
�أوكتافيان بوجد�ن باديكا �صفر جمهورية رومانيا،  و�صعادة 
ومفو�ض  �ل���ع���ادة  ف���وق  ���ص��ف��ر  �صينيك  دمي��ي��ري��و  و���ص��ع��ادة 
�لنعيمي  �لدكتور عمر  �صعادة  بح�صور  �أوكر�نيا،  جلمهورية 
عفر�ء  و�صعادة  �لحت���ادي،  �لوطني  للمجل�ض  �لعام  �لأم��ني 
�لب�صطي �لأمني �لعام �مل�صاعد لالت�صال �لربملاين باملجل�ض.

�لتعاون  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �صبل  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء�ت  خ���الل  ومت 

بني  �لربملانية  و�لعالقات  �لتعاون  تفعيل  �صيما  ل  �لثنائية 
�ل��ربمل��ان��ي��ة يف هذه  و�مل��ج��ال�����ض  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي  �ملجل�ض 
و�خلرب�ت  �ل��زي��ار�ت  تبادل  �أهمية  على  �لتاأكيد  مع  �ل���دول، 
�لربملانية وتعزيز �لتن�صيق و�لت�صاور حيال خمتلف �لق�صايا 

ذ�ت �لهتمام �مل�صرك بني دولة �لإمار�ت وهذه �لدول.
كربملان  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ض  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ص��ار 
ي�صعى د�ئما باأن يو�كب �لتطور يف �لعالقة �لثنائية �لر�صمية 
�لعمل  �إىل  بالإ�صافة  �ملجالت،  جميع  لت�صمل  بها  و�لدفع   ،
على تعزيز �لتعاون �لربملاين ، وتبادل وجهات �لنظر، و�لآر�ء، 

و�ملو�قف �ل�صيا�صية يف �ملحافل �لربملانية �ملختلفة.
 ، �لق��ت�����ص��ادي  �ل��ت��ع��اون  رو�ب���ط  توثيق  �أهمية  معاليه  و�أك���د 

و�أهمية ��صتك�صاف �ل�صركات يف هذه �لدول فر�ض �ل�صتثمار 
يف �لإم������ار�ت، خ��ا���ص��ة يف ظ��ل �إط����الق �حل��ك��وم��ة ح��زم��ة من 
م�صاريع �خلم�صني؛ لت�صهم يف �صناعة دورة جديدة للخم�صني 
عاما �ملقبلة من �مل�صاريع �ل�صر�تيجية �لوطنية �لر�مية �إىل 

�لتاأ�صي�ض ملرحلة جديدة ت�صت�صرف �مل�صتقبل.
�لثامنة  للدورة  �لم��ار�ت  دولة  ��صت�صافة  �إىل  ولفت معاليه 
و�لع�صرين من موؤمتر �لأط��ر�ف كوب 28 و�لذي يعد �أكرب 
�لعاملية  لتوحيد �جلهود  �صعياً  �ملناخي،  للعمل  َدْويّل  موؤمتر 
ل��ل��ح��د م���ن ت��د�ع��ي��ات ت��غ��ي��ر �مل���ن���اخ، مل���ا يف ذل���ك م���ن تعزيز 
و�زدهار  �مل�صتد�م  �لقت�صادي  �لنمو  وحتقيق  �لبيئة  حماية 

�لب�صرية.

�سقر غبا�ض يبحث مع �سفراء معتمدين يف الدولة �سبل تعزيز التعاون الربملاين

جناح اأفغان�ستان بالقرية العاملية وحكايات تراث وثقافة .. )1( 

•• دبي -وام:

�لب�صرية �حلكومية  للمو�رد  �لهيئة �لحتادية  وقعت 
خم�ض �صر�كات ��صر�تيجية مع موؤ�ص�صات وحا�صنات 
�أع���م���ال حم��ل��ي��ة ب��ه��دف دع���م تطبيق م���ب���ادرة �إج����ازة 
�لتفرغ للعمل �حلر �خلا�صة باملوظفني يف �حلكومة 
�لحتادية بح�صور معايل عهود بنت خلفان �لرومي 
رئي�صة  و�مل�صتقبل  �حلكومي  للتطوير  دول���ة  وزي���رة 
�حلكومية  �ل��ب�����ص��ري��ة  ل���ل���م���و�رد  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

وم�صوؤويل �ملوؤ�ص�صات �ل�صريكة.
مع  �صر�كتها  �إط����ار  يف  �لأع���م���ال  ح��ا���ص��ن��ات  و�صتعمل 
�لهيئة على توفر �لدعم للموظفني �حلا�صلني على 
�إجازة �لتفرغ للعمل �حلر، ورفع كفاءتهم وقدر�تهم 
�لم���ت���ي���از�ت و�خليار�ت  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  �ل��ري��ادي��ة 
و�حلا�صنات،  �ملوؤ�ص�صات  هذه  توفرها  �لتي  �لتمويلية 
ف�صاًل عن تقدمي �لإر�صاد و�لتوجيه لهم خالل مدة 
�لقطاعات  يف  متمر�صني  �أع��م��ال  رو�د  ع��رب  �لإج����ازة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���ص��ة ل��ب��ن��اء ع��الق��ات �أعمال 

مفيدة لهم.
�ل�صر�كات �جلديدة  �أن  �لرومي  و�أك��دت معايل عهود 
�صت�صهم يف �إثر�ء مبادرة �إجازة �لتفرغ للعمل �حلر من 
خالل متكني �ملوظفني وتزويدهم بالدعم �لحر�يف 
يف جمال ريادة �لأعمال للم�صاهمة يف بناء م�صاريعهم 
�لقت�صاد  يف  وم�صاهمتها  منوها  وت�صريع  �ل��ري��ادي��ة 
�لوطني، م�صرة �إىل حر�ض �لهيئة �لحتادية للمو�رد 
دفعة  تعطي  متنوعة  ���ص��ر�ك��ات  �إب���ر�م  على  �لب�صرية 
�مل��وظ��ف��ني �حل��ا���ص��ل��ني على  ق��وي��ة لتطوير م�����ص��اري��ع 
ريادة  مهار�ت  و�إك�صابهم  �حل��ر،  للعمل  �لتفرغ  �إج��ازة 
�أفكارهم  لتحويل  �ملنا�صبة  �لبيئة  وت��وف��ر  �لأع��م��ال 

�لإبد�عية �إىل م�صاريع ناجحة.
ووقعت �صعادة ليلى عبيد �ل�صويدي مدير عام �لهيئة 

بالإنابة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ب�����ص��ري��ة  ل��ل��م��و�رد  �لحت���ادي���ة 
�لت��ف��اق��ي��ات م��ع ���ص��ع��ادة �ل�����ص��ي��خ ع��ب��د �هلل ب��ن نا�صر 
يف  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي 
�لرئي�ض  �مل��زروع��ي  علياء  و���ص��ع��ادة  ب��الإن��اب��ة،  عجمان 
�لتنفيذي ل�صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع، و�صعادة 
�ل�صارقة  موؤ�ص�صة  مدير  �ملحمود  �هلل  عبد  علي  حمد 
لدعم �مل�صاريع �لريادية "رو�د"، و�صعادة مرمي م�صبح 
�لقا�صمي  �صقر  بن  �صعود  موؤ�ص�صة  مديرة  �لكيبايل 
ع�صو  �ل��ف��الح��ي  و�صلطان  �ل�����ص��ب��اب،  م�صاريع  ل��دع��م 

جمل�ض �إد�رة �صركة دبي لال�صت�صار�ت.
�ل�صر�تيجية  �ل�صر�كات  �إن  �ل�صويدي  ليلى  وقالت 
مع �ملوؤ�ص�صات وحا�صنات �لأعمال، تاأتي يف �إطار �صل�صة 
من �خلطو�ت �لتي �تخذتها �لهيئة �لحتادية للمو�رد 
تطبيق  �أف�����ص��ل  �صمان  ب��ه��دف  �حل��ك��وم��ي��ة،  �لب�صرية 
�حلكومة  ملوظفي  �حل��ر  للعمل  �لتفرغ  �إج��ازة  ملبادرة 

�لحتادية، وم�صاعدتهم ودعمهم لتطوير قدر�تهم يف 
جمالت ريادة �لأعمال، وتاأ�صي�ض �ل�صركات و�إد�رتها.

 " �لنعيمي  نا�صر  ب��ن  �هلل  عبد  �ل�صيخ  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
ت�صجع �إجازة �لتفرغ للعمل �حلر �ملوظفني �ملو�طنني 
�لنمو  لتعزيز  �خل��ا���ص��ة،  م�صاريعهم  و�إد�رة  لإن�����ص��اء 
�ملهار�ت  تنمية  يف  ت�صهم  كما  �لدولة،  يف  �لقت�صادي 
�لفنية للمو�طنني، مبا ينعك�ض �إيجاباً على �لقت�صاد 

�ملحلي م�صتقبال ويحقق جودة حياة �ملجتمع".
�أن تفرغ  �إىل  و�أ�صارت �صعادة علياء عبد �هلل �ملزروعي 
�ملتابعة  ف��ر���ص��ة  ل��ه��م  �صيتيح  مل�����ص��اري��ع��ه��م  �مل��وظ��ف��ني 
�ملبا�صرة وتعزيز �ملكت�صبات ومعاجلة �لأخطاء، و�صمان 
�أق�صى �إمكانات �لنجاح للم�صروع، ولفتت �إىل �أن هذه 
�ملبادرة ت�صد �لفر�غ �لذي قد يكون موجوًد� يف جانب 
حمدد من �مل�صاريع �لقت�صادية، وتخلق فر�ض عمل 
جديدة. و�أو�صح �صعادة حمد علي عبد �هلل �ملحمود �أن 

�ملو�طنة،  للمو�هب  �لتناف�صية  �لكفاءة  ترفع  �ملبادرة 
وت��ع��زز ف��ر���ض دخ��ول��ه��ا جم���الت ري���ادي���ة، م��ن خالل 
�إ�صافة نوعية  تاأ�صي�ض و�إد�رة م�صاريعهم، �لتي ت�صكل 

لالقت�صاد �لوطني، وتخلق فر�صاً جديدة.
و�أ�صارت �صعادة مرمي م�صبح �لكيبايل �إىل �أن مبادرة 
�إجازة �لتفرغ للعمل �حلر ت�صكل �إجناز�ً نوعياً يخدم 
جهود تطوير �مل�صاريع �ل�صغرة و�ملتو�صطة، وت�صجيع 
ثقافة ريادة �لأعمال، وتاأتي ��صتكماًل للدعم �لكبر 
�لر�صيدة ملو�طنيها، من خالل  �أولته �حلكومة  �لذي 
بر�مج دعم وتنمية �مل�صاريع �لوطنية �ل�صابة، موؤكدة 
�لتي  �لت�صهيالت  م فر�صة ل�صتك�صاف  �ملبادرة تقدِّ �أن 
و�لقو�نني  �لوطنية  و�ل��رب�م��ج  �����ص��ات  �مل��وؤ���صَّ تقدمها 
�ل��ت��ي ت��وف��ر بيئة ج��اذب��ة لأ���ص��ح��اب �لأف��ك��ار �ملبدعة؛ 
و��صتد�مة  ي�صمن منو  �إجن��از،  �إىل  �أفكارهم  لتحويل 
قطاع �مل�صاريع �ل�صغرة و�ملتو�صطة، ويرفع م�صتوى 

�ملبادرة  ت�صكل   " �لفالحي  �صلطان  وق��ال  تناف�صيته. 
ف��ر���ص��ة ك��ب��رة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�حل��ك��وم��ة �لحت����ادي����ة، ل���ص��ت��ك�����ص��اف �ل��ف��ر���ض �لتي 
�لتعلم  على  ت�صاعدهم  كما  �خلا�ض،  �لقطاع  يتيحها 
لإطالق  �حل��ر  �لعمل  يف  ق��در�ت��ه��م  وتنمية  �مل�صتمر، 
�لتفرغ  �إج����ازة  وت�صمل  عالية".  ب��ك��ف��اءة  م�صاريعهم 
ل��ل��ع��م��ل �حل���ر �مل��وظ��ف��ني �لإم���ار�ت���ي���ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحت����ادي����ة، ومت��ن��ح للموظف 
ملدة  �لقت�صادي  م�صروعه  �إد�رة  �أو  تاأ�صي�ض  �أج��ل  من 
نوعية  �إ�صافة  ومتثل  �لأج���ر،  مدفوعة  و�ح���دة  �صنة 
لتاأ�صي�ض م�صروعات و�صركات ريادية، ت�صهم  وحمفز�ً 
�لكفاء�ت  متكني  جهود  وتدعم  �لقت�صاد،  تعزيز  يف 
وتعزيز مهار�تها يف خمتلف  قدر�تها  وبناء  �لوطنية 
باإجازة  خا�صاً  دلياًل  �أع��دت  �لهيئة  وكانت  �مل��ج��الت. 
�آل��ي��ة و�إج�������ر�ء�ت منح  ي��ن��ظ��م  �ل��ت��ف��رغ للعمل �حل����ر، 
بالتن�صيق مع وز�رت��ي �لقت�صاد  �أع��دت  �لإج���ازة، كما 
و�ملو�رد �لب�صرية و�لتوطني دلياًل تف�صيلياً للم�صاريع 
�قت�صاد  �لتي ت�صهم يف تن�صيط  �لقت�صادية و�ملن�صاآت 
�جلهات  ت�صاعد  �ل��ت��ي  �لتفا�صيل  يت�صمن  �ل��دول��ة، 
عند �لنظر يف طلبات موظفيها �حل�صول على �إجازة 
ت��ف��رغ ل��ل��ع��م��ل �حل����ر. وع��م��ل��ت �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تو�صيح 
�ل�صو�بط و�ل�صروط و�لإجر�ء�ت �لتي تدعم �جلهات 
�لحتادية يف تقييم طلبات �إجازة �لتفرغ للعمل �حلر، 
و�أعادت هند�صة �لنظم �لإلكرونية �ملعتمدة للمو�رد 
�لب�صرية يف �حلكومة �لحتادية، فيما مت �لتن�صيق مع 
�ملعتمدة  �لإلكرونية  �لنظم  لتحديث  �ملالية  وز�رة 
مل��وظ��ف��ي �حلكومة  ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة و�ل����رو�ت����ب. ومي��ك��ن 
�لحتادية �ملو�طنني �لطالع على �صروط ومتطلبات 
�إجازة �لتفرغ للعمل �حلر، من خالل  �حل�صول على 
للمو�رد  للهيئة �لحت��ادي��ة  �لإل��ك��روين  �ملوقع  زي��ارة 
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•• اأبوظبي-وام:

�لعلماء وزير  �صلطان  �أك��د معايل عمر بن 
و�لقت�صاد  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة 
�لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد وع�صو 
�ل���ص��ت�����ص��اري جل��ام��ع��ة حم��م��د بن  �ملجل�ض 
ز�يد للذكاء �ل�صطناعي، �أن دولة �لإمار�ت 
بقيادة وروؤى �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
“حفظه  �لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
نحو  ����ص��ت��ب��اق��ي��ة  م�������ص���رة  ت���ق���ود  �هلل” 
�مل�صتقبل، من خالل دفع عجلة �لتطوير يف 
�لتحول �لرقمي وتبني �ملمار�صات �لرقمية 
�جلديدة، �لتي ت�صهم يف بناء قدر�ت �جليل 
�ل�صطناعي.  �لذكاء  �جلديد من مهار�ت 
مبنا�صبة  خا�ض  ت�صريح  يف  معاليه  وق��ال 
تخريج �أول دفعة من طالب جامعة حممد 
�إن دولة  ل��ل��ذك��اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي،  ب��ن ز�ي����د 
وجذب  ��صتقطاب  على  حري�صة  �لإم���ار�ت 
�ملو�هب تدريبها وتزويدها مبهار�ت �لذكاء 
يف  ��صتمر�رها  ي�صمن  مب��ا  �ل�صطناعي، 
�جلديدة،  �لقت�صادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ق��ي��ادة 
مناذج  وتطوير  جديدة،  قطاعات  و�بتكار 
عمل جديدة و�أفكار خالقة، بالعتماد على 
�ملعرفة و�لعلوم �لتي �كت�صبوها من خالل 
در��صتهم يف جامعة حممد بن ز�يد للذكاء 

�ل�صطناعي.
و�أ�صاف معاليه �أن �لإمار�ت تفخر بطالبها 
�لأ�صا�صي  �ل�صريك  باعتبارهم  وخريجيها 
و�لد�عم يف حتقيق ��صر�تيجيتها �لوطنية 
و�ل�صتفادة   2030 �ل�صطناعي  للذكاء 
لإحد�ث  �ل�صطناعي  �لذكاء  �إمكانات  من 
ت��اأث��ر عميق على ج��ودة �حل��ي��اة وخمتلف 

�لأ�صاليب �لعملية.
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•• اأبوظبي-وام:

ت���ر�أ����ص���ت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
و�ل�صباب،  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  �ل��ك��ع��ب��ي، 
بالعا�صمة  �ل�����وز�رة  م��ق��ّر  يف  �أم�������ض، 
للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �أب���وظ���ب���ي، 
�لوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���ع���ام���ة 
�إعادة  مت��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ل��وم،  للربية 
ب�����ص��ف��ت��ه��ا هيئة  م����وؤخ����ر�  ت�����ص��ك��ي��ل��ه��ا 
بهدف  �لوطنية،  للجنة  ��صت�صارية 
�مل�صاهمة يف تعزيز ح�صور �لدولة يف 
وتوطيد  �ل��دول��ي��ة،  �ملحافل  خمتلف 
�ل��ت��ي تربطها مع  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 

�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية.
ح�صره  �ل��ذي  �لجتماع  و��صتعر�ض 
و�لهيئات  �ل���������وز�ر�ت  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
�آلية عمل �للجنة  �لحتادية �ملحلية، 
و�خت�صا�صاتها،  وروؤي��ت��ه��ا،  �ل��ع��ام��ة، 
�للجنة  �إجن����از�ت  ع��ر���ض  �إىل ج��ان��ب 
�لوطنية و�لتقرير �ل�صنوي لالأعو�م 
لالأعو�م  و��صر�تيجيتها  �مل��ا���ص��ي��ة، 
ت�صكيل  مت  ك��م��ا   ،2026-2023
م�����ن ممثلني  م����ك����ون  ع���م���ل  ف����ري����ق 
�للجنة  يف  �لأع�������ص���اء  �جل���ه���ات  ع���ن 
متابعة  فريق  �صمن  للعمل  �لعامة، 
للجنة  �ل����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة  �خل����ط����ة 
و�لعلوم  و�لثقافة  للربية  �لوطنية 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  تنفيذها،  يف  و�مل��ب��ا���ص��رة 

�لتي  �لتحديات  مناق�صة  مت��ت  ذل��ك 
و��صتعر��ض  �لوطنية  �للجنة  تو�جه 
�مل����ه����ّم����ة يف جم����الت  �مل����و�����ص����وع����ات 
�لربية و�لثقافة و�لعلوم. ويف كلمة 
ل��ه��ا �أث���ن���اء �لج��ت��م��اع، �أك����دت معايل 
�أن ت�صكيل  �لكعبي،  نورة بنت حممد 
�ل��ل��ج��ن��ة ي���رج���م ح���ر����ض �ل�������وز�رة 
�لتي  �جل��ه��ود  و�إ���ص��ن��اد  متابعة  ع��ل��ى 
تقودها �لدولة على خمتلف �ل�صعد، 
�لتي  �لتعاون  بعالقات  يتعّلق  فيما 
ومنظماته،  �لعامل  دول  مع  تربطها 
�تفاقيات  �إط��اره��ا من  وم��ا يندرج يف 
وم������ذك������ر�ت ت���ف���اه���م و�ج���ت���م���اع���ات 
�لر�أي  و�إب����د�ء  ودر����ص��ت��ه��ا  تن�صيقية، 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  م�����ص��اه��م��ًة  ف��ي��ه��ا، 
�لإمار�ت عرب دبلوما�صيتها �لثقافية 

وقوتها �لناعمة.
ور�ء  من  " ن�صعى  معاليها  و�أ�صافت 
تطوير  �إىل  �ل��ل��ج��ن��ة  ه����ذه  �إن�������ص���اء 
�مل��ن��ظ��م��ات �لدولية  �آل��ي��ة �ل��ع��م��ل م��ع 
�لتي  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة ودع�����م �جل���ه���ود 
تقودها �لدولة يف �لعديد من �مللفات 
و�ل���ق�������ص���اي���ا �حل���ي���وي���ة يف جم����الت 
وتو�صيع  و�لعلوم،  و�لثقافة  �لربية 
�مل�صرك  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�صيق  ن��ط��اق 
�لدولية،  �ملنظمات  م��ن  �لعديد  م��ع 
�لريادية  �لإم����ار�ت  مكانة  لر�صيخ 
هذه  بخ�صو�ض  �لعاملية  �ل�صاحة  يف 

�لقطاعات �حليوية".
جمموعة  �لعامة  �للجنة  و�صتتوىل 
ت����خ����دم حتقيق  �ل����ت����ي  �مل�����ه�����ام  م�����ن 
يربط  �ل��ذي  �لتعاون  من  �ل�صتفادة 
�ل������دول������ة م�����ع خم���ت���ل���ف �لأط���������ر�ف 
يف  �لإقليمية،  و�مل��ن��ظ��م��ات  و�جل��ه��ات 
و�لأن�صطة  �ل���رب�م���ج  تنفيذ  جم���ال 
�لتي  و�لعلمية  و�لثقافية  �لربوية 
تطرحها �ملنظمات، وتطوير عالقات 
�ل����ت����ع����اون �مل���������ص����رك م�����ع �جل���ه���ات 
�لوطنية، حيث  �للجنة  بعمل  �ملعنية 
�صت�صطلع بدر��صة و�إبد�ء �لر�أي ب�صاأن 
ومذكر�ت  و�لت��ف��اق��ي��ات  �مل��ع��اه��د�ت 
باخت�صا�صات  �ل�صلة  ذ�ت  �لتفاهم 

وبالتن�صيق  �ل����دول����ي����ة،  �مل���ن���ظ���م���ات 
و�ل���ت���ع���اون  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة  م����ع 
�لتقارير  در��صة  جانب  �إىل  �ل��دويل، 
�لوفود  م��ن  �مل��ق��دم��ة  �لعمل  و�أور�ق 
�ملوؤمتر�ت  �صمن  للدولة،  �لر�صمية 
للمنظمات  �ل��ع��ام��ة  و�لج���ت���م���اع���ات 
و�إبد�ء �ملالحظات وتقدمي �لتو�صيات 
ب�صاأنها �إىل �جلهات �ملعنية. كما �أنها 
وتو�صيات  ق����ر�ر�ت  ب��در����ص��ة  معنية 
�لعامة  و�لج���ت���م���اع���ات  �مل����وؤمت����ر�ت 
�ملعنية  �جلهات  وتوجيه  للمنظمات 
منها  �ل����ص���ت���ف���ادة  �إىل  �ل����دول����ة  يف 
�لخت�صا�صات،  م����ن  ذل�����ك  وغ�����ر 
مع  تربطها  �لتي  �لعالقات  وتوثيق 

���ص��ائ��ر �ل��ل��ج��ان �ل��وط��ن��ي��ة �مل��م��اث��ل��ة يف 
�لعامل  ودول  �لعربية خا�صة،  �لدول 
�لت�صال  حلقة  يجعلها  مب��ا  ع��ام��ة، 
ب�صوؤون  �ملعنية  �ل��دول��ة  �أج��ه��زة  ب��ني 
�لربية و�لثقافة و�لعلوم و�لت�صال 
من  �لدولية  و�ملنظمات  ناحية،  من 

ناحية �أخرى.
و�صتعمل �للجنة �لعامة �أي�صاً - �صمن 
�خت�صا�صاتها - على �إب��د�ء �ل��ر�أي يف 
رئي�ض  من  �إليها  حتال  �لتي  �مل�صائل 
م�صروعات  ب�����ص��اأن  �لوطنية  �للجنة 
و�أن�����ص��ط��ة �مل��ن��ظ��م��ات، وغ���ره���ا من 
باخت�صا�صات  �ل�صلة  ذ�ت  �مل�����ص��ائ��ل 
�لتقرير  ومناق�صة  �لوطنية،  �للجنة 

�لعامة  �لأمانة  تعّده  �ل��ذي  �ل�صنوي 
ب�صاأن �أعمال �للجنة �لوطنية، و�تخاذ 
ما تر�ه منا�صباً ب�صاأنه، �إ�صافة �إىل �أن 
كل  ب��ات��خ��اذ  �صتقوم  �ل��ع��ام��ة  �للجنة 
�لتعاون  رو�ب��ط  �صاأنه تدعيم  ما من 
�ل��وث��ي��ق ب��ني �ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة من 
ج���ه���ة، و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة وغر 
�حلكومية �ملعنية بالربية و�لثقافة 
و�ل��ع��ل��وم و�لإع������الم و�لت�������ص���ال من 
جهة �أخرى، كما �صتقوم باإقر�ر خطة 
و�لتعاون  �ل�صتفادة  حتّقق مبوجبها 
ب����ني �جل����ه����ات �مل���ع���ن���ي���ة يف �ل����دول����ة 
ومنظمات  ج��ه��ات  م���ن  ون��ظ��ر�ت��ه��ا 

�إقليمية وعاملية.
ع�صويتها  يف  �لعامة  �للجنة  وت�صم 
و�ل�صباب  �لثقافة  وز�رة  ج��ان��ب  �إىل 
�لربية  وز�رة  م��ن  ك��ّل  ع��ن  ممثلني 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ّر  ووز�رة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
و�لتعاون  �خلارجية  ووز�رة  و�لبيئة، 
ووز�رة  �لق��ت�����ص��اد،  ووز�رة  �ل����دويل، 
�لت�صامح و�لتعاي�ض، ووز�رة �ل�صناعة 
وهيئة  �مل���ت���ق���دم���ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت���ن���ظ���ي���م �لت�����������ص�����الت و�حل���ك���وم���ة 
�ل��رق��م��ي��ة، ومم��ث��اًل ع��ن مكتب وزير 
دولة للذكاء �ل�صطناعي و�لقت�صاد 
بعد،  عن  �لعمل  وتطبيقات  �لرقمي 
و�لثقافة  للربية  �لوطنية  و�للجنة 

و�لعلوم.

نورة الكعبي ترتاأ�ض الجتماع الأول للجنة العامة التابعة للجنة الوطنية للرتبية والعلوم

•• دبي-وام:

ناق�صت جلنة �صوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�صباب و�لريا�صة و�لإعالم يف �ملجل�ض 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي خ��الل �ج��ت��م��اع عقدته �م�����ض برئا�صة ���ص��ع��ادة ع��دن��ان حمد 
�حلمادي رئي�ض �للجنة، مو�صوع �صيا�صة �حلكومة ب�صاأن تنظيم �لتعليم �لعايل 
�لتعليم  و�لتوطني، وموؤ�ص�صات  �لب�صرية  �مل��و�رد  وز�رة  �خلا�ض، بح�صور ممثلي 

�لعايل �خلا�ض. 
�صارك يف �لجتماع �لذي عقد يف مقر �لأمانة �لعامة للمجل�ض يف دبي، �أع�صاء 
�للجنة �صعادة كل من �صارة حممد فلكناز مقررة �للجنة، و�صذى �صعيد �لنقبي، 

و �لدكتورة �صيخة عبيد �لطنيجي. 

وقالت �صعادة �صارة حممد فلكناز مقررة �للجنة �إن �للجنة ناق�صت �ملو�صوعات 
�لتعليم،  وت�صريعات  �صيا�صة  وهما:  �ملو�صوع  مبحوري  تتعلق  �لتي  و�لق�صايا 
�لدولة،  يف  �لتعليم  ت�صريعات  ��صتعر��ض  مت  حيث  �خل��ا���ض،  �لتعليم  وج���ودة 
ومعاير �لقبول و�لت�صجيل و�آلية حتديد �لتخ�ص�صات �لتي تدر�ض يف موؤ�ص�صات 
�لتعليم �لعايل �خلا�ض، ومدى مو�ءمتها مع ما تقت�صيه مطالب وحاجة �صوق 
�لعمل، ومت تبادل �لآر�ء حول �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه قطاع �لتعليم �لعايل 

�خلا�ض يف �لدولة. 
و�أ�صافت �أن ممثلي قطاع �لتعليم �لعايل �خلا�ض �أو�صحو� خالل �لجتماع �آلية 
معادلة �ل�صهاد�ت �لعلمية، و�لتعاون بني موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل وق�صم معادلة 

�ل�صهاد�ت يف وز�رة �لربية و�لتعليم بهذ� �خل�صو�ض. 

جلنة املجل�ض الوطني تناق�ض مو�سوع �سيا�سة 
احلكومة ب�ساأن تنظيم التعليم العايل اخلا�ض 

 

من �صويحان �إىل رزين ، مدينة ز�يد فالظفرة، يف هذه �ملناطق 
�لأربع �نطلق مهرجان �لظفرة ، و�لذي ُيعد �لأكرب يف �ملنطقة 
�لعربية ملز�ينة �لإبل وملدة 3 �أ�صهر تقريباً من نهاية �أكتوبر �إىل 
بد�ية فرب�ير، حتت رعاية �صيدي �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ض �لدولة حفظه �هلل ومبتابعة من �صمو 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان، ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ 
�لظفرة، وبتنظيم من جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية 
�لدورة  يف  نحن  �ل�صنة  وه��ذه  �صنوياً  يقام  مهرجان  و�لر�ثية، 
�ملركز  �أبوظبي  كانت كفيلة لتكون مدينة  16، �صتة ع�صر عاماً 
�لأول ملز�ينة �لإبل حملياً و�إقليمياً ودولياً، وهذ� �إن دل فاإنه يدل 
بالهتمام  �لر�صيدة  �لقيادة  توليها  �لتي  �لثاقبة  �لنظرة  على 

باملوروث و��صتمر�ريته وتناقله بني �لأجيال.
يركز �ملهرجان على عن�صر مهم من تر�ث وثقافة وتاريخ دولة 
م�صابقة  وه��ي  �لرئي�صية  �مل�صابقة  فكانت  �لإب���ل،  وه��و  �لإم���ار�ت 
مز�ينة �لإبل و�ختيار �لناقة �لأجمل، لعدة فئات وهي �ملحليات 
 ، �ملحالب  وم�صابقة  و�لو�صح.  و�لأ�صايل  و�ملهجنات  و�ملجاهيم 

وم�صابقة �أ�صو�ط �ملز�ينة �ملفتوحة.
مثل  �مل�صاحبة  �لفرعية  �لفعاليات  من  �لعديد  هنالك  �أن  كما 
مز�ينة و�صباق �ل�صلوقي ومز�ينة غنم �لنعيم، �ل�صيد بال�صقور 
ومز�ينة �ل�صقور، وم�صابقة �لرماية وم�صابقة �طرح �لقعود و�صله 
وم�صابقة �للنب �حلام�ض وبطولة �صباق �خليل �لعربي �لأ�صيل 
وبطولة ومز�ينة �لتمور. ولكل م�صابقة معاير و�صروط وجلنة 
�ل�صوق  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  قيمة،  وج��و�ئ��ز  منظمة  وجل��ن��ة  حتكيم 
�صعبي وم�صرح  �لتابع للمهرجان وما يحويه من طبخ  �ل�صعبي 
و�صناعة  �ملنتجة  �لأ���ص��ر  وم�صاريع  �ل�صعبية  و�ل��ف��ن��ون  �لطفل 
�لقهوة �لعربية بالإ�صافة �إىل تغطية خا�صة ومبا�صرة من قناة 
و�لثقافية  �لر�ثية  �لفعاليات  بتغطية  �ملخت�صة  �لقناة  بينونة، 
حتى  �لجتماعي،  �لتو��صل  ملوؤثرين  وتغطية  �أبوظبي،  لإم��ارة 
ب�صر�ئحه  �جل��م��ه��ور  م��ن  ع���دد  لأك���رب  �مل��ه��رج��ان  تغطية  ت�صل 

�ملختلفة.
يبد�أ عمل فرق عمل �ملهرجان من �ل�صباح �لباكر حيث تر�صي�ض 
�لإبل، ومن ثم �لفح�ض �لطبي ومن ثم �لرقيم وبعدها تدخل 
�لإبل �مل�صابقة �لر�صمية وفح�ض جلنة �لتحكيم، عمل �صخم تقوم 
به �إد�رة مهرجان �لظفرة، يبد�أ �لعمل من بعد �صالة �لفجر �إىل 
�ل�صاعة 11 م�صاء، �صكر�ً جلنة �ملهرجانات و�صكر�ً �إد�رة مهرجان 
�لظفرة وكل �ملوؤ�ص�صات وفرق �لعمل و�ملتطوعني �مل�صاركني على 
هذ� �ملنجز.                                                         �شعيد الزعابي

مهرجان الظفرة 

اأع�ساء جمل�ض الأمناء: جامعة حممد بن زايد 
للذكاء ال�سطناعي ت�ستقطب اأملع العقول يف العامل 

•• اأبوظبي-وام:

�أن  �ل�صطناعي  للذكاء  ز�يد  بن  �أمناء جامعة حممد  �أع�صاء جمل�ض  �أكد 
�لعامل  �لعقول يف  �أمل��ع  ��صتقطاب  �جلامعة جنحت خالل فرة ق�صرة يف 
�لحتياجات  تلبية  يف  مهما  دور�  تلعب  كما  �ل�صطناعي،  �ل��ذك��اء  مبجال 
ت�صريحات خا�صة على هام�ض حفل تخريج  وقالو� يف  للدولة.   �لوطنية 
�م�ض،  �ل�صطناعي  للذكاء  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة  ط��الب  من  دفعة  �أول 
بناء  يف  بقّوة  للم�صاهمة  �ل�صتعد�د  �أهبة  على  �لأوىل  �لدفعة  خريجي  �إن 
�لذكاء  على  �لع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  و�ع���د  م�صتقبل 

�ل�صطناعي. 
وقال �لربوفي�صور �أنيل جاين، �إنه من �لر�ئع �أن ن�صهد تخريج �لدفعة �لأوىل 
من طالب جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�صطناعي، وذلك لأهمية هذ� 
�حلدث ودوره يف �إبر�ز دور �جلامعة يف تلبية �لحتياجات �لوطنية، ل�صيما 
مبعاجلة  �للتز�م  مع  جنب  �إىل  جنًبا  و�لبحث  �لتعليم  على  تركيزها  مع 

حتديات �لعامل �حلقيقية من خالل تقنيات �لذكاء �ل�صطناعي. 
يحظى  برنامج  �إن�صاء  م��ن  ن�صبياً  ق�صرة  ف��رة  خ��الل  "متكنا  و�أ���ص��اف: 
بت�صنيف عاملي مميز وي�صتقطب �أملع �لعقول يف جمال �لذكاء �ل�صطناعي، 
�صو�ء على م�صتوى هيئة �لتدري�ض �أو �لطالب، ويتيح لنا حفل �لتخرج �لأول 
�لتفكر يف ما مت حتقيقه و�لفر�ض �ملهمة �أمامنا ملعاجلة �لق�صايا �لرئي�صية 

�لتي تو�جه �ملجتمع و�ملتعلقة بالطاقة و�لبيئة و�ل�صحة و�لفقر". 
من جانبها قالت �لربوفي�صورة د�نييال رو�ض: "�إن �لن�صبة �ملرتفعة للطالبات 
بني �أول دفعة من خريجي جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�صطناعي تدل 
على �أن �لتنوع وح�صور �لن�صاء يف جمالت تخ�ص�صنا م�صاألة طبيعية، و�أن 

هذ� �لأمر من �صاأنه �مل�صاهمة يف جعل �لقطاع �أكر تو�زًنا ون�صًجا". 
و�أ�صافت: "�ثبتت �لكو�در �لن�صائية يف دولة �لإمار�ت وخارجها، ومن بينهّن 
�ل�صطناعي،  للذكاء  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة  يف  �لأوىل  �لدفعة  خريجات 
�أنهن يلعنَب دوًر� حيوًيا وم�صوؤوًل على �متد�د هذ� �لقطاع، بدًء� من �لأبحاث 

و�نتهاء بالتطبيقات و�ل�صتخد�مات �لعملية للذكاء �ل�صطناعي". 
"تتمتع �لدفعة �لأوىل من خريجي  ب��ر�دي:  �ل�صر مايكل  من جهته قال 
�صاأنها  من  هائلة  باإمكانات  �ل�صطناعي  للذكاء  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة 
�إح��د�ث تاأثر ملمو�ض يف �لعديد من �لقطاعات".  و�أ�صار �إىل دور �لذكاء 
�ل�صطناعي يف �إثر�ء قطاع �لرعاية �ل�صحية �ملتنامي يف �ملنطقة ..مو�صحا 
�لت�صوير  موؤمتر  يف  �أكادميية  بحثية  �أور�ق  ع��دة  قدمت  �لدفعة  ه��ذه  �أن 
�لعمل،  �أور�ق  �ملناف�صة على قبول  ت�صتّد  �لعاملية، حيث  �ل�صهرة  �لطبي ذي 

وهذ� يوؤكد �مل�صتوى �لعاملي لالأبحاث �جلارية يف �جلامعة. 

ذياب بن زايد ي�سهد حفل تخريج الدفعة الأوىل من طالب جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي
•• اأبوظبي-وام:

دفعة  �أول  �أم�ض مر��صم تخريج  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  ذياب  �ل�صيخ  �صمو  �صهد 
م��ن ط��الب جامعة حممد ب��ن ز�ي���د ل��ل��ذك��اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي، �ل��ت��ي ت��ع��ّد �أول 
جامعة للدر��صات �لعليا و�لبحوث �ملتخ�ص�صة يف جمال �لذكاء �ل�صطناعي 
24 دول��ة، من بينهم ثمانية طاّلب  52 طالباً من  يف �لعامل، حيث ح�صل 
�ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  تخ�ص�صات  يف  �ملاج�صتر  ���ص��ه��اد�ت  على  �إم��ار�ت��ي��ني، 

�لرئي�صية و�لتي ت�صم �لروؤية �حلا�صوبية وتعلم �لآلة.
�صارك يف �لفعالية معايل �لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر، وزير �ل�صناعة 
 ،)COP28( �لأط���ر�ف  ملوؤمتر  �ملعنّي  �لرئي�ض  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
ومعايل  �ل�صطناعي؛  للذكاء  ز�يد  بن  �أمناء جامعة حممد  رئي�ض جمل�ض 
�صلطان  عمر  وم��ع��ايل  فرن�صا؛  يف  و�ملالية  �لقت�صاد  وزي��ر  م��ر،  ل��و  ب��رون��و 
وتطبيقات  �لرقمي  و�لق��ت�����ص��اد  �ل�صطناعي  للذكاء  دول���ة  وزي���ر  �لعلماء 
للتعليم  دول��ة  وزي��رة  �لأم���ري  يو�صف  بنت  �صارة  ومعايل  بعد؛  عن  �لعمل 
�لعام و�لتكنولوجيا �ملتقدمة رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ص�صة �لإمار�ت للتعليم 
للذكاء  ز�ي��د  بن  رئي�ض جامعة حممد  زينغ،  �إري��ك  و�لربوفي�صور  �ملدر�صي؛ 
�أع�صاء  م��ن  جمموعة  جانب  �إىل  �جل��ام��ع��ي؛  و�لربوفي�صور  �ل�صطناعي، 
جمل�ض �أمناء جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�صطناعي و�لهيئة �لتدري�صية 

يف �جلامعة.
وح�صل %63 من �لطلبة �خلريجني على وظيفة �أو على فر�صة ��صتكمال 
م�صرتهم �لدر��صية، و�أكد %91 منهم ��صتمر�ر �إقامتهم يف دولة �لإمار�ت 
للم�صاهمة يف تطوير منظومة �لأعمال �ملدعومة بتقنيات �لذكاء �ل�صطناعي 

يف �أبوظبي.
وخالل �حلفل، �ألقى معايل �لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر كلمًة �أو�صح 
�إيجابي، حيث  �ملتوقع من �خلريجني بتحقيق تغير  �لدور  �أهمية  خاللها 
قال " وّجهت �لقيادة بتاأ�صي�ض جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�صطناعي يف 
عام 2019 مع هدف و��صح يتمثل يف ت�صخر �إمكانيات �لذكاء �ل�صطناعي 
لتهنئة  �لفر�صة  ه��ذه  و�أن��ت��ه��ز  �ل��ع��امل.  م�صتوى  على  �ل��ت��ق��دم  عجلة  ل��دف��ع 
كمحّفز  تاأ�صي�صها  منذ  عملت  �لتي  �جلامعة  م��ن  �لأوىل  �لدفعة  خريجي 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لأع��م��ال  فيها  مبا  �لقطاعات،  خمتلف  يف  للبحوث 
�أول  وب�صفتكم  و�ل�صتد�مة.  �ل�صحية  و�لرعاية  و�لتعليم  و�لنقل  و�لطاقة 
�لذين  �ل���رو�د  م��ن  �صتكونون  باأنكم  ثقة  كلي  �جل��ام��ع��ة،  م��ن  تتخرج  دف��ع��ة 

�صيعملون على �ل�صتفادة من هذه �لبحوث وتطبيقها على �أر�ض �لو�قع".
ول  ك��ان  �مل�صتد�مة  و�لتنمية  �لتقدم  لتحقيق  "�ل�صعي  �أن  معاليه  و�أ���ص��اف 
يز�ل يف �صلب �هتمامات و�أه��د�ف دولة �لإم��ار�ت، ومن خالل تبّني �لذكاء 
يف  �لتالية  �ملنطقية  �خلطوة  نخطو  فاإننا  �لكبرة،  باإمكاناته  �ل�صطناعي 
�صيغر  �ل�صطناعي  �لذكاء  و�أن  خا�صًة  �لوطنية،  �لتنموية  ��صر�تيجيتنا 
غر  تكنولوجية  ق��ف��زة  �أع��ت��اب  ع��ل��ى  ن��ق��ف  فنحن  ح��ي��ات��ن��ا،  ج��و�ن��ب  جميع 
للذكاء �ل�صطناعي  ز�يد  باأن جامعة حممد بن  م�صبوقة، ونحن على ثقة 

�صتكون يف طليعة �لتطور �مل�صتقبلي".
�أول دفعة من جامعة حممد بن ز�يد للذكاء  �لفخر بخريجي  و�أع��رب عن 

�لتنمية يف خمتلف  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �إ���ص��ه��ام��ات��ه��م  يف  و�ل��ث��ق��ة  �ل���ص��ط��ن��اع��ي، 
�لت�صخي�ض  ت�صريع  �ل�صطناعي على  �لذكاء  " �صيعمل  قائاًل..  �لقطاعات، 
و�صيعيد  للحياة،  منقذة  عالجات  تطوير  �إىل  و�صيوؤدي  لالأمر��ض،  �ملبكر 
ت�صكيل �لعالقة بني �لنا�ض و�لآلت، كما �صيجعل �لعمليات �ل�صناعية �أ�صرع 

و�أكر ذكاًء، و�صيجعل �لطاقة �أكر كفاءًة ونظافة ب�صكل كبر".
�ل�صتد�مة"،  "عام  مبادرة  �ملناخ �صمن  تغر  ملو�صوع  �لكبرة  �لأهمية  ومع 
�صّلط   ،COP28 �لأط��ر�ف  موؤمتر  �نعقاد  ت�صبق  �لتي  �لتح�صر�ت  ومع 
معايل �لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر �ل�صوء على �أهمية مهار�ت �لذكاء 
�ل�صطناعي يف مو�جهة هذ� �لتحدي �لعاملي.. وقال " بينما تغادرون ف�صول 
�لدر��صة، ن�صهد عاماً مميز�ً لدولة �لإمار�ت وللعامل، فعام 2023 هو عام 
موؤمتر  يف  �لعامل  فيه  ن�صت�صيف  �ل��ذي  �لعام  وه��و   ، �ل��دول��ة  يف  �ل�صتد�مة 
�لعمل  �أهمية  ون��درك  للمناخ‘...  �لإم���ار�ت  ’موؤمتر   COP28 �لأط���ر�ف 
�ملطلوب و�لأهد�ف �ملتوقعة، ونتطلع يف دولة �لإمار�ت لرئا�صة �ملوؤمتر بنظرٍة 
و�قعية، و�صعور عاٍل بامل�صوؤولية، و�إدر�ك لأهمية �ل�صرعة يف �لإجناز. فنحن 
بحاجة �إىل تفادي �رتفاع درجة حر�رة كوكب �لأر�ض فوق م�صتوى �ل� 1.5 
درجة مئوية دون �أن يوؤدي ذلك �إىل �إبطاء عجلة �لنمو �لقت�صادي. لذلك، 
يجب �أن تتكاتف جهودنا ل�صمان ��صتمر�ر �لنمو و�لزدهار �لقت�صادي ب�صكل 
للعمل  �أن يكون موؤمتر�ً  متز�من مع �لرتقاء بجودة �حلياة. و�صرنكز على 
نتائج  �إىل  �لتعهد�ت  حتويل  نريد  للجميع...  �صاماًل  وم��وؤمت��ر�ً  و�لإجن���از، 
عملية و�لنقا�صات �إىل �إجناز�ت حقيقية وفعلية.... لذ�، �أوجه دعوة مفتوحة 
و�لتكاتف،  بالتعاون،  وملمو�ض  حقيقي  تقدم  لتحقيق  �لعامل  كل  و�إىل  لكم 
و�ل�صر�كة. وكلي ثقة باأنكم، كاأول دفعة تتخرج من �جلامعة، متتلكون �أفكار�ً 

وروؤى ت�صاعد يف �إيجاد حلول عملية للتحديات �لتي تو�جه �لعامل".
و�أو�صح معاليه يف كلمته �أن موؤمتر �لأطر�ف COP28 �صي�صهد م�صاركة 
�مل��وؤمت��ر�ت، وذل��ك بعد تكليف معايل �صما  �أول ر�ئ��دة مناخ لل�صباب يف ه��ذه 
بنت �صهيل بن فار�ض �ملزروعي، وزيرة دولة ل�صوؤون �ل�صباب، بهذه �ملهمة يف 
خطوة تعك�ض حر�ض �لقيادة يف دولة �لإمار�ت على متكني �ل�صباب و�إي�صال 
�لإيجابية  و�ل�صتفادة من طاقتهم  بناء م�صتقبلهم  و�إ�صر�كهم يف  �أ�صو�تهم 
و�لقدر�ت  �ملز�يا  �أن �جلمع بني هذه  �إىل  �لتقدم، م�صر�ً  بتحقيق  و�صغفهم 

�لتي يتيحها �لذكاء �ل�صطناعي تدفعنا �إىل �لتفاوؤل بامل�صتقبل.
�لن�صائح  بع�ض  �جل��اب��ر  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وج���ه  كلمته،  خ��ت��ام  ويف 
للخريجني قائاًل.. " تذكرو� �أن �لتقدم هو نتيجة للف�صول �لعلمي و�حلو�ر 
على  �ملثابرة  �إىل  �أدع��وك��م  ل��ذ�،  و�مل��ث��اب��رة.  �جل��اد  و�لعمل  و�لتو��صل  �لبّناء 
�لركيز  عرب  �لب�صرية  خر  �أج��ل  من  �لإيجابي  و�لتاأثر  �لتغير  �إح���د�ث 
على �حلقائق، و�لعلم، و�لنتائج �لفعلية، وحتقيق �لأهد�ف �ملن�صودة، وتقدمي 
م�صاهمة �إيجابية. وكلي ثقة باأنكم متتلكون �لقدر�ت و�ملعرفة و�ملهار�ت �لتي 

ت�صاعدكم يف توحيد �جلهود حول �لعامل و�إيجاد �حللول �لتي نحتاجها".
�لفرن�صي..  و�ملالية  �لقت�صاد  وزي��ر  مر  لو  برونو  معايل  ق��ال  جانبه،  من 
" تتمتع فرن�صا ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بعالقة دبلوما�صية ممتدة 
و�قت�صادية  وجتارية  وثقافية  ��صر�تيجية،  �صر�كات  على  مبنية  ور��صخة، 
خالل  عمقاً  �أك��ر  �صت�صبح  �لبلدين  بني  �لعالقات  �أن  قناعة  ولدينا  قوية، 

�لعقود �لقادمة، مع ��صتمر�ر دولتينا يف خلق �صبل لال�صتفادة من �لتكنولوجيا 
من �أجل �لتطوير و�لنمو �مل�صرك، و�صيكون �لذكاء �ل�صطناعي هو �لقطاع 

�لرئي�صي �لذي �صتتعاون فيه فرن�صا و�لإمار�ت يف �لعقد �لقادم".
وق���ال �ل��ربوف��ي�����ص��ور �إري����ك زي��ن��غ، رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ز�ي���د للذكاء 
�ل�صطناعي و�لربوفي�صور �جلامعي " �أود �أن �أهنئ خريجي طالب �لدفعة 
�لإجناز  هذ�  يكن  ومل  �لر�ئع.  �لإجن��از  هذ�  �إىل  و�صولهم  على   2022
ليتحقق بدون روؤية ودعم �لقيادة يف دولة �لإمار�ت، و�لعمل �جلاد و�للتز�م 
من كافة �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية وموظفي �جلامعة. وتعد جامعة حممد 
�لقدرة  �صيدعم  �ل��ذي  �لأ�صا�ض  حجر  مبثابة  �ل�صطناعي  للذكاء  ز�ي��د  بن 
�ل�صطناعي،  �ل��ذك��اء  جم��ال  يف  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لتكنولوجية  �لتناف�صية 
�ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  وتطوير  �ملبتكرة،  �لبحوث  باإجر�ء  �جلامعة  وتلتزم 
يف  �خلريجني  م�صاهمة  �إىل  ونتطّلع  �لإب��د�ع��ي��ة.  �مل��و�ه��ب  وب��ن��اء  وت��دري��ب 
�لرتقاء باملعارف و�لتكنولوجيا �إىل م�صتويات جديدة، و�إىل خدمة �ملجتمع 

من خالل �ل�صتفادة من �ملعرفة �لتي �كت�صبوها من �جلامعة".
�ل�صطناعي  للذكاء  ز�ي��د  بن  �لتخريج، عقدت جامعة حممد  وعقب حفل 
ندوة بعنو�ن "�لذكاء �ل�صطناعي و�ل�صتد�مة"، حيث ناق�ض خرب�ء �ملجال 

�إمكانات �لتقنيات �لنا�صئة يف دفع عجلة �ل�صتد�مة.
ح�صر �لندوة �لربوفي�صور �إريك زينغ، رئي�ض جامعة حممد بن ز�يد للذكاء 
د�نييال رو�ض، مديرة  �ل�صطناعي و�لربوفي�صور �جلامعي، و�لربوفي�صورة 
ما�صات�صو�صت�ض  معهد  يف  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  و�ل���ذك���اء  �حل��ا���ص��ب  ع��ل��وم  خم��ت��رب 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وع�����ص��و جم��ل�����ض �أم���ن���اء ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ز�ي�����د للذكاء 
 )Cohere.AI( ل�صطناعي، وفيل بلون�صوم، �لعامل �لرئي�صي يف �صركة�

و�لربوفي�صور يف جامعة �أك�صفورد.
و�لعميد  بالإنابة  �جلامعة  عميد  بالدوين،  تيم  �لربوفي�صور  �جلل�صة  و�أد�ر 
�مل�����ص��اع��د ل��ل�����ص��وؤون �لأك��ادمي��ي��ة و�ل��ط��الب��ي��ة ورئ��ي�����ض ق�صم م��ع��اجل��ة �للغات 

�لطبيعية.
وناق�ض �ملتحدثون �صل�صلة من �لتحديات �حلقيقية �لتي تو�جه خرب�ء �لذكاء 
�ل�صطناعي يف جمال �ل�صتد�مة، وحددو� �لفر�ض �ملتاحة �أمام �خلريجني 
�أثنو� على �خلريجني وعلى جهودهم �ملرتقبة  ملعاجلة هذه �لتحّديات، كما 

ملو�جهة هذه �لتحّديات.
�ملوؤ�ص�صات  طليعة  يف  �ل�صطناعي  للذكاء  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة  وتعترب 
وتلهم  �لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  من  �ل�صتفادة  على  تركز  �لتي  �لتعليمية 
�جليل �ملقبل من رو�د �لأعمال، وذلك متا�صياً مع ��صر�تيجية دولة �لإمار�ت 
للذكاء �ل�صطناعي. وت�صهم �لبحوث �لتي جتريها �جلامعة يف �إيجاد حلول 
للعديد من �لتحديات �لتي تو�جهها خمتلف �لقطاعات على �مل�صتوى �ملحلي 
و�لبيئة  �للوج�صتية  و�خل��دم��ات  و�لنقل  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  مثل  و�ل��ع��امل��ي 

و�لطاقة و�ملدن �لذكية و�لت�صنيع و�لتكنولوجيا �ملالية وغرها.
وتطبيقات  �لإم��ار�ت��ي،  �جلينوم  م�صروع  مع  �ملميز  �جلامعة  تعاون  وميثل 
و�أنظمة  �إم،  بي  �آي  مع  بال�صر�كة  �لعربية  للغة  �لطبيعية  �للغات  معاجلة 
ت�صغيل �لذكاء �ل�صطناعي لت�صريع تبني تطبيقات �لذكاء �ل�صطناعي عرب 

�لقطاعات �ملختلفة �أمثلة بارزة على هذه �جلهود.
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�للم�صة 

�لهند�صية لل�صيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2184281 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/بوينت  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان 

تو بوينت للخدمات �لت�صويقية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:3677315 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

الغاء اإعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�ض �لرخ�صة 
رقم:CN 1158296 بال�صم �لتجاري موؤ�ص�صة �لريا�صي 
بالغاء طلب تعديل �لرخ�صة و�عادة  �لعامة  للنقليات 

�لو�صع كما كان عليه �صابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

الغاء اإعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�ض �لرخ�صة 
CN بال�صم �لتجاري نا�صر �لريا�صي  رقم:1163838 
بالغاء طلب تعديل  �ملوؤجرة  �لركاب باحلافالت  لنقل 

�لرخ�صة و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/بخ�صة  بان  �لتنمية �لقت�صادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN ح�صاد للتمور رخ�صة رقم:3827021 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/قوني�ض 

CN كافيه رخ�صة رقم:2898362 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون 

CN برويا للرجال رخ�صة رقم:1450573 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�زيروث 

لل�صيانة �لتمديد�ت �ل�صحية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:3926153 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/بوثات  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لتنظيم �ملعار�ض رخ�صة رقم:2908209 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�آر و�ي 

CN دي لد�رة �مل�صاريع رخ�صة رقم:3891541 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : فريانو للحقائب 

CN و�لك�ص�صو�ر�ت رخ�صة رقم: 3879918 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف علي ح�صن يو�صف يعقوب �حلمادي

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
��صافة ري�صه ��صماعيل حممد ح�صن �حلو�صني ١00%

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:�صركة و�دي �ملقام لل�صيانة �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�صناعية هيلي �صناعية هيلي حممد عتيق جمعه �ملهري

CN 1154239 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

�ل�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعيني �ل�صادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�صابات - كم�صفي قانوين لل�صركة 
بتاريخ:2022/3/1 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعمومية غر 

�لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2350002227
تاريخ �لتعديل:2023/01/30

�ملعني  �مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صالون �صيزر ون للرجال

   رخ�صة رقم: CN 1125302 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�ض �ملال من/0 �ىل 100

تعديل �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/�صلمان �حمد برفيز �قبال من مالك �ىل مدير

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ �صلمان �حمد برفيز �قبال من 100% �ىل %0
تعديل �ل�صم �لتجاري من/ �صالون �صيزر ون للرجال ١00 %

SCISSOR ONE GENTS SALOON 

�ىل / �صالون �صيزر ون للرجال - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م
SCISSOR ONE GENTS SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �ل�صياء لال�صت�صار�ت �لهند�صيه - فرع 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �بوظبي رخ�صة رقم: 1143881 

تعديل �ل�صكل �لقانوين من فرع �ىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل �ل�صم �لتجاري من/ �ل�صياء لال�صت�صار�ت �لهند�صيه - فرع �بوظبي

AL DEIA ENGINEERING CONSULTING ABU DHABI BRANCH

�ىل / عمد لال�صت�صار�ت �لهند�صية

AMAD ENGINEERING CONSULTANCY

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : بقالة فهد �صعيد

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�صة رقم: 3920177 

تعديل �ل�صكل �لقانوين من فرع �ىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل �ل�صم �لتجاري من/ بقالة فهد �صعيد 

FAHAD SAEED GROCERY 

�ىل / مطعم رويال هات 

 ROYEL HAT RESTAURANT 

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �لف �وتومي�صني للخدمات �لفنية ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�صة رقم: 4550669 

تعديل �ل�صكل �لقانوين من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صهيجو مور�لييدهار�ى بيالى

تعديل �ل�صم �لتجاري من/ �لف �وتومي�صني للخدمات �لفنية ذ.م.م

ALIF AUTOMATION TECHNICAL SERVICES L.L.C

�ىل / �ألف �وتومي�صني للخدمات �لفنية - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

ALIF AUTOMATION TECHNICAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:مطعم ت�صكن �ند �صاليدر ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:رخ�صة فورية

CN 3764818 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

�ل�صركة وت�صفية  حل   -  1
قانوين  كم�صفي   - ذ.م.م  و�ملر�جعة  للمحا�صبة  �ل�صادة/�لحتاد  تعيني   -  2
�جلمعية  حم�صر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/1  لل�صركة 
�لعمومية غر �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2305003548 

- تاريخ �لتعديل:2023/01/30
�ملعني  �مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
موتورز  مود   : �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN لتجارة �ل�صيار�ت �مل�صتعملة رخ�صة رقم: 4622239 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
��صافة �صعيد علي عبد�هلل �صعيد �ليحيائي ١00%

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صلطان علي عبد�هلل �صعيد �ليحيائي

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صل�صبيل لأعمال 

تركيب �لبو�ب و�لنو�فذ و�صيانتها
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�صة رقم: 4677564 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
��صافة �صعيد خليفه �صامل عبيد �ل�صام�صي ١00%

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف نوره عتيق �صعيد علي �حل�صاين

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/هر�ت  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لتجارة �لقم�صة رخ�صة رقم:1190174 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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�إ�صر�ب  تنفيذ  عن  �لإث��ن��ني،  لبنان،  يف  �لعام  �لعمايل  �لحت��اد  �أعلن 
عام يف �لبالد يوم 8 فرب�ير)�صباط( �ملقبل، ي�صارك به قطاع �لنقل 

�لربي و�مل�صت�صفيات �حلكومية و�ملعلمون ونقابات �ملهن �حلرة.
وح�صب �صحيفة �لنهار �للبنانية، قال رئي�ض �لحتاد �لعمايل �لعام 
�لرّبي  �لنقل  و�حت��اد�ت  �لعام  �لعمايل  “�لحتاد  �إن  �لأ�صمر:  ب�صارة 
و�لحت������اد�ت �مل��ن�����ص��وي��ة حت��ت ل����و�ء �لحت����اد �ل��ع��م��ايل �ل��ع��ام عقدنا 
بعد،  �صيء  �إىل  نتو�صل  مل  ولكن  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  مع  مباحثات 
لذلك قررنا �أن نعقد �جتماعاً للمجل�ض �لتنفيذي لالحتاد �لعمايل 
�لعام يف �لأول من فرب�ير)�صباط( �جلاري، و�لذي �صنعلن فيه عن 

�إ�صر�ب �صامل يوم �لأربعاء 8 فرب�ير)�صباط( �ملقبل”.
و�صائر  �ل���ربي  �لنقل  ق��ط��اع  �لإ����ص���ر�ب  يف  “�صي�صارك  �أن���ه  و�أ���ص��اف 
و�مل�صت�صفيات  و�خل��ا���ص��ة،  �ل��ع��ام��ة  �مل�صتقلة  �مل�صالح  يف  �لحت����اد�ت 
�حلكومية وهيئة �لتن�صيق �لنقابية، و�ملعلمني ونقابات �ملهن �حلرة، 
و�صيكون �ملطلب �لأ�صا�صي لالحتاد �لعمايل �لعام هو �نتخاب رئي�ض 
جديد للجمهورية فور�ً، و�لولوج �إىل معاجلة �لأمور وفقاً للد�صتور 

لأّن �لأو�صاع ��صتفحلت ويجب معاجلتها ب�صرعة”.
ر لها على كل �لأر��صي �للبنانية  و�أ�صار �إىل �أن “هذه �لوقفة �صنح�صّ
�لأمنية  �لأج��ه��زة  وندعو  �أح��د  على  يكون هناك قطع طرقات  ول��ن 

د�عياً �جلميع للتح�صر لهذ� �لإ�صر�ب.  حلماية �لتجمعات”، 
 

�أفرجت �ل�صلطات �ل�صود�نية عن رجل �صود�ين يو�جه عقوبة �لإعد�م 
وذل��ك ح�صبما   ،2008 عام  �أمريكي يف  دبلوما�صي  يتعلق مبقتل  ملا 

قال �صقيقه، �لإثنني.
�أب��و زي��د �ل��ذي ثبتت �إد�ن��ت��ه يف مقتل  و�أ���ص��اف �صقيق عبد �ل���روؤوف 
�لدبلوما�صي �لأمريكي جون غر�نفيل، �أن �ملحكمة �لعليا �ل�صود�نية 
�حلكومة  ب��ني  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  م��ن  ع��ام��ني  بعد  عنه  �أف��رج��ت 

�ل�صود�نية و�أ�صرة غر�نفيل.
عبد  ب��اإع��د�م   ،2009 �لعام  منت�صف  يف  �صود�نية،  حمكمة  وق�صت 
�لروؤوف وثالث من رفاقه، لإد�نتهم بال�صلوع يف قتل موظف �ملعونة 
ليلة  �لرحمن يف  عبد  �ل�صود�ين  و�صائقه  �لأمركية جون غر�نفيل 

ر�أ�ض �صنة 2008.
وقال عبد �لروؤوف �أبو زيد ملوقع “�صود�ن تربيون” �إن “�صلطات �صجن 

كوبر �أخلت �صبيله بعد دفع تعوي�صات مالية لأ�صرة غر�نفيل”.

كانو� على منت قاربني  83 مهاجر�ً  �أنقذ خفر �ل�صو�حل �لفرن�صي 
�صغرين متجهني �إىل �ململكة �ملتحدة يف �لقنال �لإجنليزي.

وقال خفر �ل�صو�حل �لفرن�صي �إن عدة قو�رب �صغرة حاولت عبور 
�لقنال، �لأحد، وو�جه �ثنان �صعوبة قبالة �صو�حل جر�فلني �صمال 

فرن�صا.
و�أو�صح خفر �ل�صو�حل �أنه يف �صباح �لأحد �إنه مت �إنقاذ 54 �صخ�صاً 
م��ن على م��نت ق��ارب و29 م��ن على م��نت ق��ارب �آخ���ر، وف��ق��اً لوكالة 

�أنباء”بي.�إيه ميديا” �لربيطانية.
��صتقبلتهم  حيث  �لفرن�صي،  كاليه  ميناء  �إىل  �ملهاجرين  نقل  ومت 
لبحر  �لبحرية  �ملديرية  عن  �صادر  لبيان  وفقا  �ل��ط��و�رئ،  خدمات 

�ملان�ض وبحر �ل�صمال يف فرن�صا.
تلقى  بوعكة �صحية  كان م�صاباً  �صخ�صاً  �أن  �ل�صو�حل  و�أ�صاف خفر 

رعاية طبية.
مهاجر�ً   26 �إن  �لربيطانية  �لدفاع  وز�رة  قالت  �أن  بعد  ذلك  ياأتي 
على منت قارب �صغر عربو� �لقنال للو�صول �إىل �ململكة �ملتحدة يوم 
�ل�صبت. وبلغ �لعدد �لإجمايل للمهاجرين �لذين و�صلو� �إىل �ململكة 
�ملتحدة بعد عبور �لقنال خالل هذ� �لعام حتى �لآن 991 �صخ�صاً، 

وفقاً لبيانات وز�رة �لدفاع �لربيطانية.

�أدىل م�صت�صار  �لأوك��ر�ين، بعدما  بالأعمال  �لقائم  ��صتدعت طهر�ن 
�ل��رئ��ا���ص��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة ب��ت�����ص��ري��ح��ات ع��ن ه��ج��وم ب��ط��ائ��ر�ت م�صّرة 
�إي��ر�ن، على ما ذكرت وز�رة �خلارجية  ��صتهدف من�صاآت ع�صكرّية يف 

�لير�نية �لإثنني.
�لرئي�ض  م�صت�صار  ب��ودول��ي��اك،  ميخايلو  �إ����ص���ارة  ط��ه��ر�ن  و�ن��ت��ق��دت 
فولودمير زيلين�صكي، يف تغريدة، �إىل هجوم على من�صاآت ع�صكرية 
يف �أ�صفهان، م�صاء �ل�صبت، و�ندلع حريق يف م�صنع لزيت �ملحركات 

تابع للدولة يف �ل�صمال، بدون �أن يكون هناك ر�بط بينهما.
 - �إي���ر�ن  يف  متفجرة  “ليلة  تغريدة:  يف  �لأوك���ر�ين  �مل�صت�صار  وكتب 
“�أوكر�نيا  �أن  م�صيفاً  للنفط”  وم�صاف  و�صو�ريخ  م�صر�ت  �إنتاج 

حذرتكم”.

عوا�صم

بريوت

اخلرطوم

لندن

طهران

بعد »التفاق الغام�ض«.. اإغالق خط الغاز بني ليبيا واإيطاليا

مظاهرات بوركينا فا�سو.. »ل لفرن�سا« وتلويح بعلم رو�سيا

اجلي�ض الإ�سرائيلي يقتل فل�سطينًيا يف جنوب ال�سفة 
•• اخلليل-اأ ف ب

قتل �جلي�ض �لإ�صر�ئيلي �صباح  �أم�ض �لثنني �صاًبا فل�صطينًيا يف مدينة 
�ل�صحة  وز�رة  ذك��رت  �ملحتلة، وفق ما  �لغربية  �ل�صفة  �خلليل يف جنوب 

�لفل�صطينية، فيما �أكد �جلي�ض �أنه �أطلق �لنار نحو “مركبة م�صبوهة«.
ن�صيم  “��صت�صهاد  مقت�صب  بيان  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  و�أعلنت 
�أبو فودة )26 عاما( متاأثر� باإ�صابته بر�صا�صة يف �لر�أ�ض  نايف �صلمان 

�أطلقها عليه جنود �لحتالل يف مدينة �خلليل«.
يف �ملقابل، قال �جلي�ض �لإ�صر�ئيلي يف بيان �إنه “ر�صد مركبة م�صبوهة، 
وطلب �جلنود من �ل�صائق �إيقاف �ملركبة لتفتي�صها” م�صيًفا �أن “جندًيا 

�قرب من �ل�صيارة ف�صدم �ل�صائق �صاق” �جلندي.
وتابع �لبيان “�أطلق �جلنود �لنار باجتاه �ل�صيارة �أثناء حماولتها �لفر�ر 

من �ملكان ومت حتديد �لإ�صابات، و��صلت �ل�صيارة �لتحرك ثم تعطلت«.
�إ�صعاف �لهالل  �أُجلَي بو��صطة طو�قم جمعية  �أبو فودة  �أن  و�أكد �جلي�ض 

�لأحمر �لفل�صطيني قبل “�أن تعلن وفاته لحقا«.
وكانت وكالة �لأنباء �لر�صمية �لفل�صطينية )وفا(، �أفادت �أن �أبو فودة قتل 
�لع�صكري  �حلاجز  على  “�ملتو�جدة  �لإ�صر�ئيلية  �لقو�ت  �أطلقت  بعدما 
160 ج��ن��وب �حل���رم �لإب���ر�ه���ي���م���ي... �ل��ر���ص��ا���ض �حل���ي ���ص��وب مركبة 

�ل�صاب«.
وبذلك، يرتفع �ىل 35 عدد �لقتلى �لفل�صطينيني �لذين ق�صو� بر�صا�ض 
�إ�صر�ئيلي منذ مطلع �لعام �جلاري يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ض �ل�صرقية 
وفقا  و�أطفال،  ومدنيون  م�صلحون  بينهم   ،1967 �لعام  منذ  �ملحتلتني 

لإح�صاء لوكالة فر�ن�ض بر�ض ي�صتند �إىل م�صادر �جلانبني �لر�صمية.
فقد  و�إ�صر�ئيل.  �لفل�صطينيني  بني  �لعنف  وت��رة  ت�صاعدت  �أي��ام،  ومنذ 
قتل فل�صطيني �جلمعة �صبعة �أ�صخا�ض بينهم طفل خارج كني�ض يهودي 
خالل  فل�صطينيني  ع�صرة  مقتل  �أعقب  �ع��ت��د�ء  يف  �ل�صرقية  �لقد�ض  يف 
عملية ع�صكرية للجي�ض �لإ�صر�ئيلي يف خميم جنني لالجئني �خلمي�ض 

قال �جلي�ض �إنها ��صتهدفت ن�صطاء يف حركة �جلهاد �لإ�صالمي.

اإ�سرائيل ت�سدد اإجراءاتها بحق عائالت منفذي هجمات �سّدها 
“�صُيغلق فور� قبيل هدمه«. و�صاهد  �أردته �ل�صرطة بعد �عتد�ء �لكني�ض �جلمعة 
مر��صل لوكالة فر�ن�ض بر�ض �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية �لأحد على �صرفة �ملبنى بعدما 

�أغلقت مد�خله بينما حزمت �لعائلة �أغر��صها.
�حلقوقية  �لإ�صر�ئيلية  “هموكيد”  منظمة  يف  �لقانوين  �لق�صم  مدير  و�أ���ص��ار 
د�ين �صنهار �إىل �أن �إغالق �ملنزل ليال يعك�ض “رغبة )�حلكومة( يف �لنتقام من 
�لقانون”،  ل�صيادة  كامل  �إط��ار جتاهل  “مّت يف  �لإج���ر�ء  �أن  و�أ���ص��اف  �ل��ع��ائ��الت«. 

موؤكد� �أن “هموكيد” تنوي �لحتجاج عليه �أمام �لنائب �لعام.
وقالت �ل�صرطة �إن و�لدة علقم و�حدة من خم�صة �أ�صخا�ض ظلو� رهن �لحتجاز 
�لنار يف حي نيفي يعقوب  �إط��الق  �أوقفو� بعد  42 م�صتبًها بهم  �لأح��د، من بني 

)�لنبي يعقوب( �ل�صتيطاين.
وتهدم �إ�صر�ئيل منازل �لفل�صطينيني �لذين يقتلون �إ�صر�ئيليني رغم �أنه يتوجب 
لكن �حلكومة  �ل��ق��ر�ر.  للطعن يف  وت���رك جم��ال  م�صبقا  �ل��ع��ائ��الت  �إب���الغ  ع���ادة 

�أطلق �لنار على  13 عاًما  �إغ��الق منزل عائلة فتى يبلغ  �أنه �صيتم  �أعلنت �لأح��د 
�إ�صر�ئيليني �ثنني “رغم �أن هجومه ت�صبب يف �إ�صابة �ل�صحيتني بجروح خطرة 
ولي�ض وفاتهما«. وقد مت �إطالق �لنار على �ل�صبي و�عتقاله بعد تنفيذه �لهجوم 

يف �صلو�ن، وهو حي خارج �لبلدة �لقدمية �مل�صورة يف �لقد�ض �ل�صرقية.
قال رئي�ض �لوزر�ء بنيامني نتانياهو �لأحد �إن �إلغاء بطاقات �لهوية �لإ�صر�ئيلية 
لأقارب �ملهاجمني مو�صوع مطروح على جدول �أعمال �لجتماع �لأ�صبوعي ملجل�ض 
�لوزر�ء. وتتو�فق �لإجر�ء�ت �ملعلنة مع مقرحات �صركاء رئي�ض �لوزر�ء بنيامني 
�لعودة  �ملت�صدد يف �حلكومة و�لذين مكنوه من  �ليمني  �ل�صيا�صيني من  نتانياهو 

�إىل �ل�صلطة يف �أو�خر كانون �لأول/دي�صمرب.
يحملون  �ل��ذي��ن  �لفل�صطينيني  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لتد�بر  تطبق  �أن  وي��رّج��ح 
�جلن�صية �لإ�صر�ئيلية، �أي عرب �إ�صر�ئيل، و�لفل�صطينيني �لذين يحملون ت�صاريح 

�إقامة يف �لقد�ض �ل�صرقية.

•• القد�س-اأ ف ب

�أغلقت �إ�صر�ئيل منزل عائلة فل�صطيني يف �لقد�ض �ل�صرقية ��صتعد�د� لهدمه بعد 
�أقارب  حلرمان  �لر�مية  �لإج���ر�ء�ت  �إط��ار  يف  كني�ض،  ق��رب  �أ�صخا�ض  �صبعة  قتله 

�ملهاجمني من حقوق معّينة.
و�أع���ل���ن جم��ل�����ض �ل������وزر�ء �لأم���ن���ي �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ل��ي��ل �ل�����ص��ب��ت �صل�صلة �إج�����ر�ء�ت 
�ل�صمان  �إلغاء حّقهم يف  بينها  من حقوق معّينة،  �إرهابّيني”  “عائالت  حلرمان 
�لجتماعي. يف �لأثناء، قتل حر��ض م�صتوطنة كدوميم �لإ�صر�ئيلية �صباح �لأحد 
�ل�صاب �لفل�صطيني كرم علي �أحمد �صليمان )18 عاما( قرب �مل�صتوطنة �لقريبة 
�ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  م��ا  وف��ق  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  قلقيلية  مدينة  م��ن 

�لفل�صطينية، بينما قال �جلي�ض �لإ�صر�ئيلي �إنه كان “م�صلحا مب�صد�ض«.
وجاء يف �إعالن جمل�ض �ل��وزر�ء �لأمني �أن منزل خري علقم )21 عاما( �لذي 

•• عوا�صم-وكاالت

�لنقطة  و�لغاز،  للنفط  “مليتة”  �أغلق حمتجون جممع 
بعد  و�إيطاليا،  ليبيا  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  �ل��غ��از  خل��ط  �لرئي�صية 
�لوحدة  حكومة  رئي�ض  ب��ني  �تفاقية  توقيع  م��ن  �صاعات 
�لوزر�ء  ورئي�صة  وليتها،  �ملنتهية  �لدبيبة،  �حلميد  عبد 

�لإيطالية، جورجيا ميلوين.
عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع  ع��ي��ان  �صهود  نقله  مل��ا  وف��ق��ا 
بني  �لتفاقية  توقيع  على  �ع��ر����ص��ا  �لإغ���الق  ج��اء  فقد 
�جلانبني؛ لأن حكومة �لدبيبة ل متلك �صالحية �لتوقيع 
�لتفاق  من   10 �مل��ادة  وح�صب  م�صرية.  �تفاقيات  على 
هذه  فاإن  �لليبية،  �ل�صيا�صية  �لقوى  بني  �ملوقع  �ل�صيا�صي 
�حل��ك��وم��ة غ��ر م�����ص��رح ل��ه��ا ب��ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ات �إلز�مية 
�لق�صاء يف  �إليها  ��صتند  �لتي  �مل��ادة  �أخ��رى، وه��ي  مع دول 
ط��ر�ب��ل�����ض ح��ني ح��ك��م ب��ب��ط��الن �لت��ف��اق��ي��ات �مل��وق��ع��ة بني 
ب��وق��ف �لتفاقية،  �مل��ح��ت��ج��ون  �ل��دب��ي��ب��ة وت��رك��ي��ا. وط��ال��ب 
�مل�صاركني تنازل عن جزء كبر من حق  و�عتربها بع�ض 
�لدولة يف حقول �لغاز �لتي يرتقب �لعمل بها من جانب 
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  �ت��ه��م��و�  كما  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �إي��ن��ي  �صركة 

للنفط باإخفاء تفا�صيل وبنود �لتفاقية.

بنود التفاقية والعوائد
رئي�ض �ملوؤ�ص�صة �لوطنية للنفط، فرحات بن قد�رة، حتدث 
من  ب��الده  �صتجنيها  �لتي  و�ملكا�صب  لالتفاقية  بنود  عن 

ور�ئها، ومنها:
• �لتفاقية �صتعود على ليبيا ب�8 مليار�ت دولر �صنويا من 
خالل ��صتفادة �إيطاليا من حقلي غاز يف �لبحر �ملتو�صط.

• �صيتم �إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة يف �ليوم.
• ين�ض �لتفاق على تطوير حقلني �كت�صفا بالفعل وفق 

�تفاق عام 2008.

•• عوا�صم-وكاالت

مظاهر�ت  ف���ا����ص���و  ب���ورك���ي���ن���ا  ����ص���ه���دت 
�ملجل�ض  ل�����ص��ي��ا���ص��ة  دع����م����اً  ح����ا�����ص����دة، 

�لع�صكري �حلاكم يف �إبعاد �لوجود �لفرن�صي �لع�صكري من 
بالده، �لتي ترقب م�صتقبال خمتلفا مع ت�صارب م�صالح 

�لنفوذ �لرو�صي ومناف�صه �لأمركي نحوها.
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  �لإف��ري��ق��ي��ة  �ل�����ص��وؤون  باحثة يف  ت��ع��دد 
�أن  �إىل  باري�ض، لفتة  �لت�صعيد �صد  �أ�صباب هذ�  عربية” 
�لأخرة لن ترك �ل�صاحة متاما، و�صتبقى باألو�ن جديدة 
باري�ض  �إفريقيا، و�صيز�حم  �لرو�صي يف غرب  �لنفوذ  لكبح 

ومو�صكو هناك مناف�ض ثالث.
يف  جتمعو�  �ل��ذي��ن  فا�صو،  بوركينا  يف  �ملتظاهرون  وحمل 
“�صاحة �لأمة” بو�صط �لعا�صمة و�غادوغو، لفتات مكتوبا 
“ل  فا�صو”،  بوركينا  �صيادة  �أج��ل  �لأم��ام من  “�إىل  عليها 
لإمالء�ت ماكرون«. كان لفتا رفع بع�صهم �أعالما رو�صية 
غويتا  �آ�صيمي  �ملايل  �لرئي�ض  �صور  عليها  كبرة  ولفتات 
ونظره �لغيني مامادي دومبويا. ياأتي هذ� فيما ي�صتعد 
�لبوركينية  �لأر����ص��ي  مل��غ��ادرة  فرن�صي  جندي   400 نحو 
�إخالء  باري�ض  م��ن  و�غ��ادوغ��و  طلب  بعد  �ملقبل،  ف��رب�ي��ر 
�صعبي  ��صتياء  تنامي حالة  وق��ت، يف ظل  �أ�صرع  يف  قو�تها 
و��صع يف �لعديد من بلد�ن �ملنطقة �صد �مل�صتعمر �لقدمي. 
�خلمي�ض، �أعلنت فرن�صا ��صتدعاء �صفرها يف بوركينا فا�صو 

للت�صاور، يف ت�صعيد دبلوما�صي لالأزمة.

املد الغا�شب �شد فرن�شا
نرمني  �لدكتورة  �لإفريقية،  �ل�صوؤون  يف  �لباحثة  تر�صد 

بالغاز  ل��ه��ا ع��الق��ة  �ت��ف��اق��ي��ات  �أي  ت��وق��ي��ع  ب��ا���ص��اغ��ا،  فتحي 
�لدبيبة، وقال يف بيان ر�صمي يف وقت  من جانب حكومة 

�صابق:
• ن��ع��رب ع��ن ����ص��ت��غ��ر�ب��ن��ا م��ن �ع���ت���ز�م رئ��ي�����ص��ة �حلكومة 
�لإيطالية زيارة طر�بل�ض ولقاء م�صوؤويل حكومة �لوحدة 

منتهية �لولية.
وتق�ص����ي  • �لتفاقي��������ة �ملزم�������ع توقيعه�������ا “غام�ص����ة”، 
بزي�������ادة ح�ص�������������ة �ل�ص������ريك �لأجنبي وتقلي�������ض ح�ص�������ة 
للنف�����������ط  مليت�����ة  �ص�����ركة  يف  �لوطن�������ي  �ل��ص�������ريك 

و�لغ�����از.
�تفاقات  �أي  ل��ت��وق��ي��ع  م��وؤه��ل��ة  غ���ر  �ل��دب��ي��ب��ة  ح��ك��وم��ة   •

قيمتها  ت��ر�وح  ��صتثمار�ت  �صيدخل  �لتفاقية  تطوير   •
بني 7 �إىل 9 مليار�ت دولر �إىل قطاع �لنفط �لليبي.

مليار   13 �إىل  ي�صل  ل��ل��دول��ة  �إي�����ر�د�ت  ���ص��ايف  حتقيق   •
دولر.

 6 �لقطعتني  يف  يبلغ  �مل��وؤك��د  �لنفط  �حتياطي  حجم   •
تريليونات قدم مكعب.

قدم  مليون   750 نحو  تبلغ  تقديرية  �إنتاجية  �صعة   •
مكعب من �لغاز يوميا وملدة 25 عاما.

احتجاج حكومي
�لربملان  م��ن  �ملكلفة  �حلكومة  رئي�ض  رف�ض  جانبه،  م��ن 

• �لق�����و�ت �لفرن�ص�����ية متهم�ة بالف�صل يف وق�ف �لهجمات 
فا�ص�������و  وبوركين��ا  مال������ي  ت�ص������هدها  �ل��ت��ي  �لإره��اب��ي��ة 
حل������د  وو���ص��ل��ت  ب��امل��ئ��ة،   55 مب��ع�����دل  وز�دت  و�ل��ن��ي��ج�����ر، 

قو�ت  م��ايل  وقبلها  فا�صو  بوركينا  �إخ���ر�ج  دو�ف���ع  توفيق، 
فرن�صا من �أر��صيها، وتنامي �لرف�ض �صد باري�ض �لأ�صهر 

�لأخرة بالذ�ت، ومنها:

�لتفاق  م��ن   10 �مل����ادة  لن�ض  ت��ف��اه��م ط��ب��ًق��ا  م��ذك��ر�ت  �أو 
�ل�صيا�صي.

• �لدولة �لليبية لن تلتزم باأي �تفاقات �أو مذكر�ت تفاهم 
م�صبوهة �لغر�ض و�ملاآلت.

• �صنلجاأ للق�صاء �لوطني �لذي �أبطل يف �أكر من منا�صبة 
�تفاقات غر م�صروعة.

اتفاقية غام�شة
يتفق �ملحلل �لقت�صادي �لليبي �صامر �لعذ�بي، مع و�صف 
يف  �ل�صتثمار  �إن  قائال  غام�صة،  باأنها  لالتفاقية  با�صاأغا 
�لطاقة يجب �أن يكون �أكر و�صوحا؛ فهي لي�صت �تفاقية 

�صيا�صية يتم �لتعتيم عليها.
�ل��ت��ي وقعها  ب���الأخ���رى  �لت��ف��اق��ي��ة  �ل��ع��ذ�ب��ي ه���ذه  يقي�ض 
�أن  �لدبيبة مع تركيا، و”�أل�صق بها م�صالح �صيا�صية قبل 
تكون �قت�صادية، بهدف ك�صب �صرعية عن طريق �صفقات 
مع دول �أجنبية، مثل تلك �أي�صا �لتي قام بها مع �أمركا 
لت�صليم م�صعود �أبو عجيلة لها” بحجة تورطه يف تفجر 

طائرة لوكربي.
�أمام  �جل��دي��دة  �لت��ف��اق��ي��ة  على  �لطعن  ي��ك��ون  �أن  يتوقع 
�لتفاق  بنود  �أن  خا�صة  �ل�صهولة،  غاية  يف  �أم��ر�  �لق�صاء 

�ل�صيا�صي متنع �لدبيبة من توقيع مثل هذه �لتفاقيات.

ماذا تفعل �شركة اإيني؟
�ل���وف���اء وبحر  �ل��غ��از يف ليبيا م��ن ح��ق��ل��ي  �ل�����ص��رك��ة  ت��ن��ت��ج 
و�لغاز،  للنفط  مليتة  �صركة  تديرهما  �للذين  �ل�����ص��الم، 
و�ملوؤ�ص�صة  �لإيطالية  �ل�صركة  بني  م�صرك  م�صروع  وه��و 

�لوطنية �لليبية للنفط.
يتم نقل �لغاز �إىل �إيطاليا عرب خط �أنابيب جرين �صرمي، 
�لغاز  ق��دم مكعب من  198 مليار  �أنتج   2021 ع��ام  ويف 

)5.6 مليار مر مكعب(.

���ص�����������������������ي��ط��رة ج���م���اع���ات �إره���اب���ي���ة على 
م��ص�������احات و��صعة من �لأر��صي.

• ت��غ��ر �أن���ظ���م���ة ح��ك��م م��ت��ع��اون��ة مع 
باري�ض �آخر 3 �صنو�ت يف بوركينا فا�صو 

ومايل.
بلغت  حيث  فرن�صا،  م��ن  �لقت�صادية  �جل���دوى  �صعف   •
باملئة م��ن جتارة   2 �أق��ل م��ن  �إفريقيا  ب��ل��د�ن غ��رب  ح�صة 
فرن�صا �خلارجية، ول تتعدى ��صتثمار�تها يف تلك �لبلد�ن 

1 باملئة من �إجمايل تدفقاتها �خلارجية.
�أخ��رى كالدور �لرو�صي �لذي  �أدو�ر  �ملقابل، تتعاظم  يف   •
�أف�����ص��ح��ت ل��ه �ل�����ص��اح��ة يف م���ايل وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و �إىل حد 

كبر.

مناف�ض ثالث
رغم موؤ�ص�����ر�ت تر�ج��������ع �لوج������ود �لفرن�صي ب�صكل متتاٍل 
يف غ�����رب �إفريقيا، لكنه لن يكون �ن�صحابا �صهال خا�صة مع 

�نتباه باري�ض لتعاظم �لدور �لرو�ص������ي جيد�.
�أكر  �تفاقي�ات تعاون ع�صكري مع  باري�ض  �أن وقعت  �صبق 
يف  وب��ح��ري��ة  ع�صكرية  ق�������و�ع�د  ول��دي��ه��ا  دول���ة؛   40 م��ن 

مو�قع ��صر�تيجية خمتلفة يف �لقارة.
�آخري���ن  مناف�ص����ني  �إل�����ى  توفي�������ق  نرمني  تلفت  كم�����ا 
�ملتحدة  �لوليات  خا�ص�����ة  �ملنطق�ة،  يف  ومو�ص���كو  لب�اري�ض 
�لتم������دد  �أم������ام  �ملتف������رج  موق�����ف  تق�ف  ل�����ن  �لت�������ي 

�لرو�صي.
�ملنطقة  دول  مع  ��صتثمار�تها  زي��ادة  �إىل  و��صنطن  ت�صعى 
�لغنية باملو�رد �لطبيعية، وزيادة حجم جتارتها �لتي تبلغ 

حاليا نحو 61 مليار دولر �صنويا.

انتخابات الرئا�سة الرتكية.. 4 اأ�سماء توؤخر اإعالن مر�سح املعار�سة •• اأنقرة-وكاالت

�إعالن  ت��رك��ي��ا  �ل��ن��اخ��ب��ون يف  ي��رق��ب 
�لتحالف �حلزبي �ل�صد��صي “�لطاولة 
لالنتخابات  مر�صحه  �ل�صد��صية”، 
�ل��رئ��ا���ص��ي��ة مل��ن��اف�����ص��ة �ل��رئ��ي�����ض رجب 
طيب �أردوغان، و�صط تد�ول 4 �أ�صماء 
�ل�صعب  حزب  زعيم  �أبرزها  للر�صح، 
كليجد�ر  كمال  �ملعار�ض،  �جلمهوري 

�أوغلو.
وفيما يثار �لنقا�ض حول تاأخر �إعالن 
�ل�صد��صية”،  “�لطاولة  �أح��������ز�ب 
“حتالف  ب���ا����ص���م  ك���ذل���ك  و�مل�����ع�����روف 
يقول  �ل��رئ��ا���ص��ي،  ملر�صحهم  �لأمة”، 
تورغوت  �ل��رك��ي  �ل�صيا�صي  �مل��ح��ل��ل 
�أوغلو، ملوقع “�صكاي نيوز عربية” �إن 

�ملطروح،  �ل�صم  حول  خالفات  هناك 
يف حني ُيتوقع ح�صم �ملر�صح �لرئا�صي 

خالل �لأ�صبوع �لأول من فرب�ير.
ي�����ص��م �ل���ت���ح���ال���ف �ل�������ص���د�����ص���ي حزب 
ب���ق���ي���ادة كمال  �ل�����ص��ع��ب �جل���م���ه���وري 
كيليجد�ر �أوغلو، وحزب �لدميقر�طية 
و�لتقدم بقيادة علي باباجان، و�حلزب 
جولتكني  ب����ق����ي����ادة  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 
�ل�صعادة بقيادة متيل  �أوي�صال، وحزب 
�مل�صتقبل  وح����زب  �أوغ���ل���و،  ك���ار�م���ول 
وحزب  �أوغ����ل����و،  د�ود  �أح���م���د  ب��ق��ي��ادة 

�خلر بقيادة مر�ل �أك�صرن.

�آك�صرن،  م��ر�ل  �جل��ي��د،  ح��زب  رئي�صة 
�لقيادي  �إ���ص��ط��ن��ب��ول  ع��م��دة  لأ���ص��م��اء 
�إمام  �أك��رم  �جلمهوري  �ل�صعب  بحزب 
�أوغ����ل����و، �خل�����ص��م �ل�����ص��ي��ا���ص��ي �لأب�����رز 
من�صور  �أن���ق���رة  وع���م���دة  لأردوغ��������ان، 

يافا�ض.
�أزم����ة قانونية؛  �أوغ��ل��و  �أك����رم  وو�ج����ه 
ح����ي����ث ق�������ص���ت حم���ك���م���ة ت����رك����ي����ة يف 
�صهر�،   31 ب�صجنه  �ملا�صي  دي�صمرب 
ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��ك��ل ت���ر����ص���ح ي���اف���ا����ض ذي 
�خللفية �لقومية، �أزمة لأنه قد يوؤدي 
�إىل �إح��ج��ام �لأك���ر�د د�خ��ل تركيا عن 

 26 �حلزبيون  �ل��ق��ادة  ه��وؤلء  �جتمع 
ب�صاأن  �لتو�فق  لبحث  �جل��اري،  يناير 
�لتحالف  �ل��رئ��ا���ص��ي، وخ��ط��ة  �مل��ر���ص��ح 
�ملقررة  �لربملانية  �لنتخابات  حل�صم 
مع  ب���ال���ت���ز�م���ن  �مل���ق���ب���ل  م����اي����و   14

�لرئا�صية.
ب���اأن���ه �صيتم  �ل��ت��ح��ال��ف  ق�����ادة  ����ص���رح 
�لإعالن عن �ملر�صح �لرئا�صي �لأ�صبوع 

�لأول من فرب�ير.
ولدى �حلديث عن طبيعة �خلالفات 
ب��ني م��ك��ون��ات ه���ذ� �ل��ت��ح��ال��ف، �أو�صح 
ك���ار�م���ول �أوغ���ل���و �أن��ه��ا ت��رج��ع لدعم 

�ملحلل  ح�صب  قومي،  مر�صح  �نتخاب 
�لركي.

�ل�صوء  �آك�صرن  م���ر�ل  �إع��ط��اء  ورغ���م 
كليجد�ر  ك���م���ال  ل��ر���ص��ح  �لأخ�������ص���ر 
�لرئا�صية،  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �أوغ����ل����و، 
فاإنها عادت وطرحت ��صم نائب حزب 
�إ�صطنبول،  يف  �جل��م��ه��وري  �ل�����ص��ع��ب 
كي�صي�صي،  �إي��ل��ه��ان  �ل�صابق  �ل��ربمل��اين 

وفق ما نقلته و�صائل �إعالم تركية.
�صبق  م���ا  �أن  �أوغ���ل���و،  ك���ار�م���ال  ي���رى 
�لطاولة  حتالف  على  ب�صبابية  يلقي 
�لرئا�صي،  مر�صحه  ح��ول  �ل�صد��صية 

لكن �لأقرب حتى �لآن هو زعيم حزب 
كليجد�ر  ك��م��ال  �جل��م��ه��وري  �ل�صعب 

�أوغلو.
�أوغلو،  كليجد�ر  ب�صاأن  �لتو�فق  لكن 
�أ�صو�ت  م��ع  للتن�صيق  بحاجة  �أي�����ص��ا 
ح���زب �ل�����ص��ع��وب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي )ذي 
�لأغ��ل��ب��ي��ة �ل���ك���ردي���ة( ل�����ص��م��ان ح�صم 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ص��ي��ة، وذل����ك بعد 
�لتحالف  مت���ا����ص���ك  ع���ل���ى  �ل���ت���اأك���ي���د 

�ل�صد��صي، كما يقول �ملتحدث ذ�ته.
ب�صخ�صية  �أوغ��ل��و  ك��ل��ي��ج��د�ر  ويتمتع 
�أن���������ص����اره، كما  ك���اري���زم���ي���ة، ح�����ص��ب 
�لثقة  �أك�����رب م���ن  ي��ح��ظ��ى مب��ن�����ص��وب 
د�خل �ملجتمع �لركي، بالإ�صافة �إىل 
�لأطياف  �جليدة مع جميع  عالقاته 

�ل�صيا�صية د�خل تركيا.

Date 31/ 1/ 2023  Issue No : 13762
Defendant's notification by publication 

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Irfan Ahmed Nazir Ahmed 
Payment Notification 

in Case No. SHCEXCIREA2022/0009086 - Civil (Partial)
To : The defendant : Irfan Ahmed Nazir Ahmed
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C. in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that. and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 18345.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so. the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge 
Wael Ahmad Abdulla
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 31/ 1/ 2023  Issue No : 13762
Dubai Courts of First Instance 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/15261 - Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000019) Issued by 
HSBC bank amount of (57500)
Execution request : Ibrahim Abdul Manan Abdul Rahman Al Awar - UAE nationality
Address : UAE- Emirate of Dubai - Zabeel the First - Dubai - Boulevard Street - Emaar 
Square Building - 4 Apartment - 208 Khalifa Tower
To be notified : 1- Shahbaz Lal Muhammad - Pakistani nationality - as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 59165 AED to execution request or 
to court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the event of non- compliance with the aforementioned decision within 7 days from the 
date of publishing this notice.
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the 
defense request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be 
used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by : Muhammad Amin Abdullah Muhammad Amin Sheikhi
Date of approval : 15:45:51 12-01-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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عربي ودويل
 كوريا ال�سمالية تعترب زيارة �ستولتنربغ لآ�سيا مقدمة للحرب

•• �صيول-وكاالت

�نتقدت كوريا �ل�صمالية �لإثنني، زيارة �لأمني �لعام ملنظمة حلف �صمال �لأطل�صي )�لناتو( 
�إىل كوريا �جلنوبية، وو�صفتها باأنها مقدمة للحرب، قائلة �إن “هذه �خلطوة قد توؤدي �إىل 

حرب باردة جديدة يف منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ”.
�لدر��صة  منظمة  يف  �لباحث  ق��ال  ي��ان��غ،  لبيونغ  �ملركزية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�صرته  مقال  ويف 
�ل�صيا�صية �لدولية لكوريا �ل�صمالية، كيم تونغ-ميونغ �إن “رحلة �لأمني �لعام للناتو ين�ض 
�إن�صاء �لن�صخة �لآ�صيوية من  �آ�صيا تهدف �إىل �لتحري�ض على  �صتولتنربغ �إىل �صمال �صرق 

�لناتو”.
و�أ�صاف ح�صب ما ذكرت وكالة يونهاب، �أن “رحلة �لأمني �لعام للناتو �إىل كوريا �جلنوبية 
و�ليابان هي مقدمة للمو�جهة و�حلرب، لأنها جتلب �ل�صحب �لد�كنة حلرب باردة جديدة 
و��صفاً �صتولتنربغ باأنه رئي�ض منظمة ع�صكرية حولت  �إىل منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ”، 

�أوكر�نيا �إىل “م�صرح حرب بالوكالة”.

�لقد�ض  يف  كني�ض  ق��رب  �جلمعة  �أ���ص��خ��ا���ض  �صبعة  فيه  قتل  �ل���ذي  �لإرهابي” 
�ل�صرقية.

ود�ن جمدد� هذ� “�لهجوم �لدينء”، معرب� عن “ت�صامن فرن�صا �لتام و�لكامل 
باأمن”  �لر��صخ  “مت�صك فرن�صا  ومكرر�  �لإرهاب”  �إ�صر�ئيل يف حربها �صد  مع 

هذ� �لبلد.
كما ناق�ض �لزعيمان �لو�صع �لإقليمي، خ�صو�صا �لتقدم �لذي يحرزه �لربنامج 
�لنووي �لإير�ين، يف �نتهاك لالتفاق �لدويل �لذي مت �لتو�صل �إليه يف 2015.

“�حلزم �لالزم يف مو�جهة �لتطور�ت �ملقلقة  �إظهار  �أهمية  و�صدد ماكرون على 
ب�صكل متز�يد و�فتقار �لإير�نيني �إىل �ل�صفافية” يف هذ� �مللف.

وقال �لإليزيه �إن ماكرون “ذّكر باأن �لدعم �لإير�ين للعدو�ن �لرو�صي يف �أوكر�نيا 
يعّر�ض �إير�ن لعقوبات وعزلة متز�يدة«.

•• باري�س-اأ ف ب
دعا �لرئي�ض �لفرن�صي �إميانويل ماكرون �لإ�صر�ئيليني و�لفل�صطينيني �إىل “عدم 
تاأجيج دو�مة �لعنف”، بعد �لهجومني �للذين �صهدتهما �لقد�ض �ل�صرقية ومقتل 

فل�صطيني على يد حّر��ض �إ�صر�ئيليني.
وخالل حمادثات هاتفية �أجر�ها مع رئي�ض �لوزر�ء �لإ�صر�ئيلي بنيامني نتانياهو 
�صاأنها  تد�بر من  �ّتخاذ  يتجّنب �جلميع  �أن  ب�صرورة  رئي�ض �جلمهورية  “ذّكر 

وفق بيان للرئا�صة �لفرن�صية. تاأجيج دو�مة �لعنف”، 
��صتئناف  يف  للم�صاهمة  ��صتعد�ده  جم��دد�  “�أبدى  م��اك��رون  �أن  �لإليزيه  وذك��ر 

�حلو�ر بني �لفل�صطينيني و�لإ�صر�ئيليني«.
�لعتد�ء  “�صحايا  يف  �لإ�صر�ئيلي  �ل�صعب  �إىل  تعازيه  �لفرن�صي  �لرئي�ض  وق��دم 

ماكرون يدعو الإ�سرائيليني والفل�سطينيني اإىل عدم »تاأجيج دوامة العنف« 

•• القد�س-وكاالت

�لتي  �لأخ��������رة  �ل���ه���ج���م���ات  ٌت����ن����ذر 
�لإ�صر�ئيليني  من  ع��دد�ً  ��صتهدفت 
�إ�صر�ئيلية  ع�صكرية  عملية  عقب 
مدينة  يف  فل�صطينيني   9 �أ�صقطت 
ج����ن����ني، ب��ت�����ص��ع��ي��د ك����ب����ر، �لأم�����ر 
�إ�صر�ئيليني  حم��ل��ل��ني  دف���ع  �ل����ذي 
�ملتوقعة،  �ل�صيناريو�ت  تقدمي  �إىل 
�نتفا�صة  لتجنب  ح��ل��ول  وع��ر���ض 
“ي�صر�ئيل  �صحيفة  يف  ج���دي���دة. 
�ملُحلل  ق��ال  �لإ�صر�ئيلية،  هيوم” 
�أمنون لورد �إن �لف�صل �لأمني �لذي 
حدث يف �لهجمات �لتي وقعت،  يوم 
�أم�ض  �أول  �أول  و  �مل��ا���ص��ي  �جلمعة 
وحميطها،  �ل���ق���د����ض  يف  �ل�����ص��ب��ت، 
�أي�صاً، لفتاً  �أبيب  تل  يتكرر يف  قد 
و�لطرق  �ل�����ص��و�رع  �إغ����الق  �أن  �إىل 
ن���ط���اق و�����ص���ع ح����ول مناطق  ع��ل��ى 
حول  ت�صاوؤلت  يثر  �لحتجاجات 

�لعتبار�ت �لأمنية يف �لبالد.

حرية اإ�شرائيلية
و�صائل  على  “�لقيمني  �أن  و�أ�صاف 
�لإعالم” �لذين رمبا تكون م�صادر 
�إن  يقولون  تغذيهم  ��صتخبار�تية 
�أبريل  �صهر  �صتندلع يف  �لنتفا�صة 
ول���ك���ن يبدو  ت���ق���ري���ب���اً،  )ن���ي�������ص���ان( 
�أن��ه��ا ب���د�أت يف وق��ت �أب��ك��ر مم��ا كان 
متوقعاً، م�صيفاً: “يقال �إنه هجوم 
من قبل م�صلحني منفردين.. حتى 
�أن  �ع���ت���ق���دو�   ،2022 م���ار����ض  يف 
ب��دون منظمة  �أف���ر�د�ً  ه��وؤلء كانو� 
�صت�صرب  من  �مل�صوؤولية...  تتحمل 

�إ�صر�ئيل؟«.

�شالح يف اأيدي املدنيني
يكون  �أن  �أن��ه يجب  �لكاتب،  �أ�صاف 
�أيدي  ب�����ص��رع��ة يف  �ل�����ص��الح م��ت��اح��اً 
يف  �ملنت�صرة  �ل�����ص��رط��ة  �أو  �مل��دن��ي��ني 
�ملو�قع �ملعر�صة للخطر، و�إذ� حمل 

•• عوا�صم-وكاالت

�خلارجية  وزي������ر  زي�������ارة  ت�������ص���درت 
�لأمريكي، �أنتوين بلينكن، للمنطقة 
�لعاملية  �ل�����ص��ح��ف  �أب�������رز  ع���ن���اوي���ن 
�أم�ض �لثنني، و�صط  �ل�صادرة �صباح 
يف ظل  ب�”�ملحورية”  تقارير ت�صفها 
�لغربية  بال�صفة  �ملتوترة  �لأو���ص��اع 
حلماية  و”�ل�صرورية”  �مل��ح��ت��ل��ة، 

�مل�صالح �لأمريكية.
وتطرقت �ل�صحف ملا يعرف ب�”حرب 
�لظل” بني �إ�صر�ئيل و�إير�ن، وقالت 
�لتي  “�لإ�صر�ئيلية”  �ل�����ص��رب��ة  �إن 
�إير�نية  ع�صكرية  من�صاأة  ��صتهدفت 
�لبلدين،  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت  ت�صعل  ق��د 
وخا�صة يف ظل وجود حكومة جديدة 
جعلت �مللف �لإير�ين �أهم �أولوياتها.

تناولت  �أخ�������رى،  ����ص���ر�ع  ب������وؤرة  ويف 
�ل�����ص��ح��ف ت���ق���اري���ر م��ي��د�ن��ي��ة حول 
رو�صيا  �أن  تك�صف  �لأوكر�نية  �حلرب 
�ل��ب��الد من  ���ص��رق  ���ص��ددت خناقها يف 
باخموت  مدينة  على  �ل�صيطرة  �أجل 
�ملتنازع عليها، يف حني وجهت كييف 
�لغربيني  حل��ل��ف��ائ��ه��ا  ع���اج���اًل  ن�����د�ًء 
بعيدة  ب�����ص��و�ري��خ  ت��زوي��ده��ا  ل�صرعة 

�ملدى. 

التوازن املطلوب
ت�صهدها  م���ت���وت���رة  �أج���������و�ء  و����ص���ط 
�أيام،  منذ  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة 
“و��صنطن  ����ص���ح���ي���ف���ة  ت���������ص����اءل����ت 
�إذ�  م���ا  ح����ول  �لأم���ري���ك���ي���ة  بو�صت” 
�مل�صتوى  رفيعة  بلينكن  زي���ارة  كانت 
و�لعمل  �ل��ت��و�زن  حتقيق  على  ق���ادرة 
�إ�صر�ئيل  ب��ني  �لأو���ص��اع  تهدئة  على 

و�لفل�صطينيني.
بلينكن،  زي��ارة  �أن  �ل�صحيفة  وذك��رت 
�ل��ت��ي ب���د�أت �أم�����ض منذ و���ص��ول��ه �إىل 
ب��و�در موجة  مع  تاأتي تز�مناً  م�صر، 
و�ل�صر�ع  �ل��دم��اء  �إر�ق���ة  من  جديدة 
�مل�صطربة،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 
معتربة �أن �لأحد�ث �لأخرة بال�صفة 
من  �لأو�صط  �ل�صرق  جعلت  �لغربية 
�إد�رة �لرئي�ض، جو  �أولوية �هتمامات 

بايدن، �لعاملية �لأكر �إحلاًحا.
�صتمثل  �لزيارة  �إن  �ل�صحيفة  وقالت 
�أك���رب م�����ص��ارك��ة �أم��ري��ك��ي��ة ح��ت��ى �لآن 
�جلديدة  �لإ�صر�ئيلية  �حلكومة  مع 
ن��ت��ن��ي��اه��و، و�لتي  ب��ن��ي��ام��ني  ب��ق��ي��ادة، 
يقول منتقدوها �إن حتالفها �ليميني 
لإ�صعاف  خ��ط��و�ت  �ت��خ��ذ  �مل��ت��ط��رف 
�لبالد،  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �ل���ن���ظ���ام 
�لفل�صطيني  �ل�صر�ع  تاأجيج  ولزيادة 

�مل��و�ط��ن ���ص��الح��اً ق��د مي��ن��ع نتيجة 
“ل تطاق” ب�صقوط قتلة وجرجى 

من �ملدنيني.

�شواريخ م�شادة للطائرات
�لقذ�ئف  روت���ني  �إىل  �ل���ع���ودة  ب��ع��د 
�ل�����ص��اروخ��ي��ة يف ق��ط��اع غ���زة، ظهر 
�لتنظيمات  �أن  وه��و  ج��دي��د،  و�ق���ع 
م�صادة  ���ص��و�ري��خ  متتلك  �ملُ�صلحة 
يقرره  �أن  ي��ج��ب  وم���ا  ل��ل��ط��ائ��ر�ت، 
�ل�صيا�صي و�لأمني  �ل��وزر�ء  جمل�ض 
ه��و م��ا �إذ� ك��ان م��ن �ل�����ص��روري، يف 
حماولة  �ملتوقعة،  �لتطور�ت  �صوء 
�حتو�ء �لأحد�ث؛ �أو �تخاذ �إجر�ء�ت 

و��صعة �لنطاق.

هل تنجح احلكومة يف وقف 
الت�شعيد؟

“معاريف”  �����ص����ح����ي����ف����ة  �أم������������ا 
“حتدي  فت�صاءلت  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 
�حلكومة  ت��ن��ج��ح  ه���ل  ن��ت��ن��ي��اه��و.. 
�لت�صعيد  وق�������ف  يف  �جل������دي������دة 
قائلة �إن هذ� �لتحدي  �ملتفاقم؟”، 
كبر،  �أم����ن����ي  �خ���ت���ب���ار  �أول  ُي���ع���د 
وزر�ء  رئي�ض  لأكرب  �أي�صاً  و�ختبار�ً 
�إ�صر�ئيلي، بنيامني نتانياهو، �لذي 
�صحرية  ح��ل��ول  ل  �أن  ج��ي��د�ً  يعلم 

�صريعة يف �حلرب �صد �ملُ�صلحني.
�جلي�ض  �أن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  و�أ����ص���اف���ت 
�لأ�صابيع  يف  ح����ذر  �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي 
�لأخ��رة من ظهور توجهات جادة 
ت���وؤدي �إىل  �مل��ي��د�ن ق��د  ومتوترة يف 
ت�����ص��ع��ي��د �أك�����ر خ����ط����ورة، ك��م��ا مت 
�لذي  رم�صان،  �صهر  فرة  حتديد 
ن��ه��اي��ة �صهر  �ل���ع���ام يف  ي���ب���د�أ ه����ذ� 

�حلقيقة �ملرة �لتي مفادها �أن جزء�ً 
�لعام  �لت�صعيد  م��وج��ة  م��ن  ك��ب��ر�ً 
ي�صمح  عنو�ن  �أي  لها  لي�ض  �ملا�صي 
�ل�صابقة  �لهجمات  مثل  فعال،  برد 
يف ب��ن��ي ب����ر�ك، ويف دي��زن��غ��وف بتل 
يف  �لنا�صفة  �لعبو�ت  وو�صع  �أبيب، 
نفذ هذه  �أن من  �لقد�ض، مو�صحاً 
م�صتقل  ب�صكل  ت�صرف  �لهجمات 
�صبكات  على  �لتحري�ض  و��صتلهم 
“مت  وتابع:  �لجتماعي،  �لتو��صل 
�أي�صاً  �لأخرين  �لهجومني  تنفيذ 
�ل��ذي��ن ت�صرفو�  �أول���ئ���ك  م��ن ق��ب��ل 
يف  �أن��ه  �إىل  لفتاً  م�صتقل”،  ب�صكل 
�لغالب تدفع لهم حما�ض من غزة 
دون  �لعمليات  بتنفيذ  وي��ق��وم��ون 

�لنتماء لأي تنظيم.

ت�شعيد ُمتعدد الأوجه
�حل����ادة  �ل���ت���وت���ر�ت  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
لل�صلطة  �ل���ع���م���ي���ق  و�ل���������ص����ع����ف 
جديدة  قيادة  ووجود  �لفل�صطينية 
�إىل  تتطلع  �أنها  تعلن  �إ�صر�ئيل  يف 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  خمتلفة  ط��ري��ق��ة 
�ل��ع��ن��ف، ف����اإن ه����ذه �لأع����م����ال غر 
ديناميكية  تخل������ق  ق�����د  �ملدرو�صة 
ت�صعيد  �إىل  ت���وؤدي  �أن  �صاأنها  م��ن 
م��ت��ع��دد �مل����ج����الت، خ�����ص��و���ص��اً مع 
�ق��������ر�ب ����ص���ه���ر رم���������ص����ان، �ل����ذي 
���ص��ي��ب��د�أ يف �أق���ل م��ن ���ص��ه��ري��ن، فاإن 
�لأمر يتطلب جهد�ً معقد�ً متعدد 

�لأبعاد.

ُبعد ا�شرتاتيجي وت�شغيلي
عنه  حت����دث  �ل�����ذي  �لأول  �ل��ب��ع��د 
�ل�صتخبار�تي  �لبعد  ه��و  �ل��ك��ات��ب 

مار�ض )�أذ�ر(، كفرة قد ت�صل فيها 
�لتوتر�ت �لأمنية �إىل ذروتها.

�ملهمة  ف�����اإن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة،  ووف����ق����اً 
�لرئي�صية �لآن للحكومة و�ملوؤ�ص�صة 
�لت�صعيد،  تيار  وق��ف  ه��ي  �لأمنية 
�ملوجة  ه��ذه  كبح  مت  ل��و  حتى  لكن 
فاإن  �مل��ق��ب��ل��ة،  �لأي������ام  �ملُ�����ص��ل��ح��ة يف 
مع  ���ص��ت�����ص��ت��م��ر  �ل���ت���وت���ر  “�أ�صد�ء 

�قر�ب �صهر رم�صان«.

�شيناريو انتفا�شة ال�شكني
حدث  كما  �أن��ه  �ل�صحيفة  �أ���ص��اف��ت 
�مل�صكلة  ف��اإن   ،2015 �نتفا�صة  يف 

يف مو�جهة �لإرهاب �لذي ل عنو�ن 
له؟”، نا�صحاً �ملنظومة �لإ�صر�ئيلية 
ب����اأن ت��ع��م��ل ع��ل��ى ����ص��ت��ق��ر�ر حتقيق 
وتعزيز  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  �ل�����ص��ل��ط��ة 
و�لتفكر  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل��ع��الق��ات 
م��ل��ي��اً يف �لأم�����ور م���ع ح��م��ا���ض قبل 
ت�صعيد  �إىل  �لهجمات  تتحول  �أن 

ُمتعدد �مل�صاهد يف نهاية �لأ�صبوع.

حقيقة ُمرة
�لهجمات  �أن  ميل�صتاين  و�أ���ص��اف 
�لقد�ض  ���ص��ه��دت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ع��ن��ي��ف��ة 
ت��ك�����ص��ف لإ����ص���ر�ئ���ي���ل م�����رة �أخ�����رى 

هي  �لأمنية  للموؤ�ص�صة  �لرئي�صية 
لفتة  �ملنفرد،  �ملُ�صلح  مع  �لتعامل 
نفذ  ك��ث��رة  ح����الت  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
وهو  �صغار،  فتيان  �لهجمات  فيها 
فتى  نفذ  عندما  �ل�صبت  ح��دث  م��ا 
هجوماً  عاماً   13 �لعمر  من  يبلغ 
و�أ�صبح  ن��اري��اً،  �صالحاً  م�صتخدماً 

�لآن رمز�ً ملوجة �لعنف �حلالية.

م�شالح اإ�شرائيل باملنطقة
ح�صل  �إذ�  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة،  ب��ح�����ص��ب 
�إ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي ك���ب���ر على  ت�����ص��ع��ي��د 
م�صالح  فاإن  �لفل�صطينية  �ل�صاحة 

خ�صو�صاً  ���ص��ت��ت�����ص��رر،  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل 
�لإير�نية  بالق�صية  يتعلق  فيما 
م�صتطردة:  �ل��ع��امل،  يف  و�لتحالف 
يخدم  ل  ثالثة  �نتفا�صة  “��صتعال 

هذه �مل�صالح بالتاأكيد«.

ا�شتقرار ال�شلطة
رئي�ض  ميل�صتاين،  مايكل  ون�����ص��ر، 
�لفل�صطينية  �ل���در�����ص���ات  م��ن��ت��دى 
يف  ديان”  “مو�صيه  م����رك����ز  يف 
ب�صحيفة  مقاًل  �أب��ي��ب،  تل  جامعة 
“يديعوت �أحرونوت” �لإ�صر�ئيلية 
حتت عنو�ن “ما �لذي ميكن عمله 

�لذي يولد �إد�نات عاملية.
ياأتي ذلك يف �أعقاب هجوم �إ�صر�ئيلي 
جنني  خم��ي��م  ع��ل��ى  �خل��م��ي�����ض،  د�م، 
�ملحتلة  �لغربية  بال�صفة  لالجئني 
�أ�صخا�ض،   10 ��صت�صهاد  ع��ن  �أ�صفر 
و�إطالق نار يف كني�ض بالقد�ض، �أ�صفر 
�جلمعة،  م�صتوطنني،   7 مقتل  ع��ن 
م�����ص��اب��ه��ة خلفت  �أخ��������رى  وو�ق�����ع�����ة 

جريحني �إ�صر�ئيليني.
�أن  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ور�أت 
توؤكد  �ملنطقة  يف  �مل��ت��وت��رة  �لأو���ص��اع 
�إد�رة  �مل�صار �لدقيق �لذي يجب على 
بايدن �أن ت�صلكه وهي حتاول �حلفاظ 
على حتالفها �ل�صرق �أو�صطي �لأكر 
���ا عما  ق��ي��م��ة، ب��ي��ن��م��ا ت���ر�ج���ع �أي�������صً
من  �إ�صكالية”  “حتركات  ت��ع��ت��ربه 
�ل�صيا�صيني  ن��ت��ن��ي��اه��و  ���ص��رك��اء  ق��ب��ل 
�إن��ق��اذ ق��در من �ل�صتقر�ر  وحم��اول��ة 

مع �لفل�صطينيني.
وق���ال���ت �ل�����ص��ح��ي��ف��ة �إن����ه يف ح���ني �أن 
ياأتي  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �إىل  بلينكن  و���ص��ول 
�أعقاب زي��ارة قام بها مدير وكالة  يف 
�مل��رك��زي��ة، ول��ي��ام برنز،  �مل��خ��اب��ر�ت 
وم�����ص��ت�����ص��ار �لأم�����ن �ل���ق���وم���ي، جيك 
كم�صوؤول  دوره  ف������اإن  ����ص���ول���ي���ف���ان، 
ر�صالة  بنقل  له  �صي�صمح  دبلوما�صي 
ع���ام���ة ع���ن �����ص���ت���م���ر�ر �ل���دع���م لكال 

ت�صدد  بينما  �إن���ه  �ل�صحيفة  وق��ال��ت 
�ملدينة  ع��ل��ى  ق��ب�����ص��ت��ه��ا  م���ن  رو���ص��ي��ا 
�مل��ح��ا���ص��رة، وج��ه��ت �أوك���ر�ن���ي���ا ن���د�ًء 
ب�صرعة  �لغربيني  حللفائها  ع��اج��اًل 
ت��زوي��ده��ا ب��اأ���ص��ل��ح��ة ج���دي���دة، مب��ا يف 
و�ملدرعات  �ل��دب��اب��ات  جمموعة  ذل��ك 
�لثقيلة، قائلة �إن رو�صيا تتمتع مبيزة 

عددية هائلة.
م�صادر  ع����ن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�لرو�صية  �لقو�ت  �إن  قولها  ميد�نية 
�صددت �خلناق حول باخموت، م�صرة 
�صعًبا  حت��دًي��ا  ت��و�ج��ه  كييف  �أن  �إىل 
�لتي  �ملكثفة  �لرو�صية  �لهجمات  لرد 
�لأي���ام  م���د�ر  ع��ل��ى  �ملنطقة  �صهدتها 
�إىل  �ل��غ��رب  د�ع��ي��ة  �ملا�صية،  �لقليلة 
توفر �صو�ريخ بعيدة �ملدى ملو�جهة 

و�بل �ل�صو�ريخ �لرو�صي.
�لقتال  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ����ص���ارت 
�لأكر  ب��اخ��م��وت، وه��و  ح��ول مدينة 
عنفاً هذ� �ل�صتاء، يعد “�أحدث نقطة 
مو�صكو  تعتربها  معركة  يف  م�صيئة 
على  لل�صيطرة  م�صاعيها  يف  حا�صمة 
منطقة دونبا�ض �ل�صرقية باأكملها.” 
�ملرتزقة  “فاغرن”  جماعة  وزعمت 
�أم�ض �ل�صتيالء على قرية  �لرو�صية 

بالهود�تني يف منطقة باخموت.
مدينة  ب����ني  ب����اله����ود�ت����ن����ي  وت����ق����ع 

�أن  �ل�صحيفة  و�أ���ص��اف��ت  �ل��ط��رف��ني. 
���ا فر�صة  �أي�������صً ت��ع��د  ب��ل��ي��ن��ك��ن  ج���ول���ة 
بايدن  م��وق��ف  ع��ل��ى  للتاأكيد  ك��ب��رة 
ب�������ص���اأن �ل��ق�����ص��اي��ا �ل��رئ��ي�����ص��ة؛ وهي 
بد�  �ل��دول��ت��ني مهما  رغ��ب��ت��ه يف ح��ل 
ومعار�صته  ب��ع��ي��ًد�،  �لح��ت��م��ال  ه���ذ� 
�لأق�صى،  ب�صاأن  �ملقرحة  للتغير�ت 
ودع��وت��ه �إىل �إ���ص��الح��ات �حل��ك��م من 

قبل �ل�صلطات �لفل�صطينية.
بدورها، �تفقت �صحيفة “جروز�ليم 
بو�صت” �لعربية مع �لطرح �ل�صابق، 
وقالت �إن زيارة بلينكن “�لتي يبد�أها 
لإ�صر�ئيل  بالن�صبة  مهمة  م�صر  من 
و�ل�����������ص�����رق �لأو��������ص�������ط و�ل������ولي������ات 
�إ�صالح  �أن  �إىل  م�����ص��رة  �ملتحدة”، 
و�للتقاء  �ل���ق���اه���رة  م���ع  �ل���ع���الق���ات 
لنظام  �لرئي�صة  �لإقليمية  بالركائز 

�لأمن �لأمريكي �أمر�ن �صروريان.
بلينكن  �ختيار  �إن  �ل�صحيفة  وقالت 
�أم���ر�ً مهماً  زي��ارت��ه مب�صر يعد  ب��دء 
�لعالقات  ت�����ص��ه��د  ح���ي���ث  ل���ل���غ���اي���ة، 
�صديد�ً  تعقيد�ً  �لأمريكية  �مل�صرية 
�لعقد  �ل��ع��ق��د ون�����ص��ف  م�����د�ر  ع��ل��ى 

�ملا�صيني.
�لوليات  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ���ص��ارت 
�لقاهرة  ود  ك�صب  يف  ترغب  �ملتحدة 
وذلك  لإ�صر�ئيل،  بلينكن  �صفر  قبل 

كانتا  و�إ�صر�ئيل  �ملتحدة  �لوليات  �أن 
نفذتا �أكرب تدريب ع�صكري م�صرك 
فرد   7500 م��ن  �أك���ر  �صمل  لهما 
م����ن ك����ال �ل���ب���ل���دي���ن و���ص��ل�����ص��ل��ة من 
قدرتهما  لخ��ت��ب��ار  �ل�����ص��ي��ن��اري��وه��ات، 
�أن��ظ��م��ة �ل��دف��اع �جلوي  على ت��دم��ر 
وطائر�ت �لتزود بالوقود، “يف خطوة 
قد تكون متهيدية ل�صربة ع�صكرية 

كبرة �صد �إير�ن«.
�لوليات  �أن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  و�أ����ص���اف���ت 
نف�صه،  �ل��وق��ت  يف  ت�صغط،  �مل��ت��ح��دة 
ع���ل���ى �إ����ص���ر�ئ���ي���ل ل���ب���ذل �مل����زي����د من 
حربها  يف  �أوك��ر�ن��ي��ا  مل�صاعدة  �جلهد 
تزود  ط��ه��ر�ن  �أن  خا�صة  رو�صيا،  م��ع 
طيار  دون  �لطائر�ت  مبئات  مو�صكو 

�مل�صتخدمة ملهاجمة �أوكر�نيا.

خناق رو�شي ونداء اأوكراين
�لأوكر�نية،  �لرو�صية  �حل���رب  وع��ن 
تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  ذك��رت 
�أن مو�صكو ل تز�ل تكثف  �لأمريكية 
م����ن وت������رة ه��ج��م��ات��ه��ا ع���ل���ى �صرق 
قب�صتها  لإحكام  حماولة  يف  �لبالد، 
�لإ�صر�تيجية  باخموت  مدينة  على 
�أيدي  �ل�صقوط يف  �أو�صكت على  �لتي 
�ملعارك  م���ن  �أ����ص���ه���ر  ب��ع��د  �ل����رو�����ض، 

�ل�صارية.

تهدئة  مل���ح���اول���ة  رئ��ي�����ص��ة  ك���خ���ط���وة 
حيث  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لأو���ص��اع 
يف  رئي�ًصا  دوًر�  تاريخيًّا  م�صر  لعبت 
�ملحادثات مع �لف�صائل �لفل�صطينية 
بني  �ل��ت��وت��ر�ت  ت��اأج��ي��ج  ملنع  �مل�صلحة 

�جلانبني.
وب���ني �ل��ق�����ص��اي��ا �مل��ل��ح��ة �ل��ت��ي �صيتم 
بلينكن  �ج��ت��م��اع  خ���الل  م��ن��اق�����ص��ت��ه��ا 
م��ع �ل��رئ��ي�����ض �مل�����ص��ري، ع��ب��د �لفتاح 
�صامح  �خل��ارج��ي��ة،  ووزي���ر  �ل�صي�صي، 
�لآخرين  �مل�����ص��وؤول��ني  وك��ب��ار  �صكري، 
�لإث����ن����ني، قالت  �ل����ي����وم،  ب���ال���ق���اه���رة 
�لليبية،  �لن��ت��خ��اب��ات  �إن  �ل�صحيفة 
�ل�صود�ين على  �ل�صاأن  �إىل  بالإ�صافة 

طاولة �ملحادثات.

اأول “�شربة” حلكومة نتنياهو
�ع��ت��ربت �صحيفة  �ل�����ص��دد،  ويف ه��ذ� 
�لأمريكية  “وول �صريت جورنال” 
م�صنعا  ��صتهدف  �ل��ذي  �لهجوم  �أن 
ع�صكريا يف �إير�ن با�صتخد�م طائر�ت 
دون طيار، �أول “عمل ع�صكري فعلي 
�جلديدة  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
لحتو�ء  ك��ب��ر  دويل  ���ص��غ��ط  حت���ت 
“حرب  �إط�������ار  يف  وذل������ك  �إير�ن”، 

�لظل” �مل�صتعلة بني �لبلدين.
وكانت �ل�صحيفة �لأمريكية �أوردت يف 

تقرير ح�صري لها، �أم�ض، �أن �لهجوم 
م��وق��ع��ا عك�صريا يف  ����ص��ت��ه��دف  �ل���ذي 
نفذته  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �أ���ص��ف��ه��ان  مدينة 
�إ�صر�ئيلية،  م�صرة  ط��ائ��ر�ت  ث��الث 
وق��ت يبحث فيه  ي��اأت��ي يف  �إن���ه  قائلة 
و�أمريكيون  �إ�صر�ئيليون  م�صوؤولون 
�لن�صاط  ملكافحة  جديدة”  “طرًقا 
�ملزعزع لال�صتقر�ر  �لنووي لطهر�ن 

وتعاونها �لع�صكري مع رو�صيا.
�إن  �إي�����ر�ن�����ي�����ون  وق�������ال م���������ص����وؤول����ون 
ملحاولة  ت�صدت  �جل��وي��ة  �ل��دف��اع��ات 
ه����ج����وم م����ن ق���ب���ل ث������الث ط����ائ����ر�ت 
م�صنًعا  ��صتهدفت  �صغرة  م�صرة 
بجو�ر  �أ�صفهان،  للذخرة يف مدينة 
�لف�صاء  �أبحاث  ل�”مركز  تابع  موقع 
عليه  ف��ر���ص��ت  و�ل�����ذي  �لإير�ين”، 
تطويره  ب�صبب  ع��ق��وب��ات  و����ص��ن��ط��ن 
فرط  بال�صتية  ���ص��و�ري��خ  ل��ربن��ام��ج 

�صوتية.
“�ل�صربة”  �إن  �ل�صحيفة  وق��ال��ت 
نفذته  “معروف”  ه��ج��وم  �أول  تعد 
�ليمينية  �حلكومة  ظل  يف  �إ�صر�ئيل 
�مل��ت��ط��رف��ة ب��ق��ي��ادة ن��ت��ن��ي��اه��و، �ل���ذي 
“�لعمليات  م��ن  �صل�صلة  �أج����از  ك���ان 
�إي��ر�ن عندما �صغل  د�خل  �جلريئة” 
 2009 �لفرة من  �ملن�صب يف  ه��ذ� 
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل  �إىل 2021. 

و�لت�صغيلي، فمن �ل�صروري تركيز 
�جلهود على حتديد مكان و�إحباط 
�لتي  �ملنفردة”  “�لذئاب  حتركات 
وتت�صاعف،  ت���ت���ك���اث���ر  �أن  مي���ك���ن 
�لغربية  �لقد�ض و�ل�صفة  وذلك يف 
و�ملجتمع �لعربي يف �إ�صر�ئيل، د�عياً 
�إىل �تباع نهج ر�صني يف �صوء تاأثر 
�حلركات على �جلمهور �لفل�صطيني 

وخ�صو�صاً على �لإنرنت.

عودة التن�شيق الأمني
�إنه  حيث  �صيا�صي،  �ل��ث��اين  و�لبعد 
ب�صكل  م��ع��ق��دة  ���ص��ي��ا���ص��ة  م��ط��ل��وب 
�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  خا�ض جتاه 
مع ت�صاعد �خلالفات بني �إ�صر�ئيل 
�لفل�صطينية  �ل�����ص��ل��ط��ة  ورئ���ي�������ض 
حم����م����ود ع����ب����ا�����ض �أب��������و م��������ازن يف 
�لأ���ص��اب��ي��ع �لأخ������رة، و�ل��ت��ي بلغت 
�لتن�صيق  �ن��ت��ه��اء  ب���اإع���الن  ذروت���ه���ا 
�أنهما  “يبدو  وت����اب����ع:  �لأم�����ن�����ي، 
ت�صادمي، ويف هذه  م�صار  دخال يف 
�صلطة  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  ُتف�صل  �مل��رح��ل��ة، 
ولهذ�  �ختفائها،  م��ن  ب���دًل  فاعلة 
�ل�صتفادة  �ل�صروري  �لغر�ض، من 
�أنتوين  وزي��ر �خلارجية  زي��ارة  من 
�ل�صلطة  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��غ��ط  ب��ل��ي��ن��ك��ن 

ل�صتئناف �لتن�صيق«.

نهج ر�شني مع حما�ض
نهج  �ت���ب���اع  �إىل  م��ي��ل�����ص��ت��اي��ن  ودع����ا 
ر�صني مع حما�ض يف غ��زة، م�صر�ً 
�لأكر  ك���ان  �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام  �أن  �إىل 
ه������دوء�ً يف ه�����������������ذ� �ل��ق��ط�����������������اع منذ 
�أي�صاً  ���ص��ن��و�ت ع��دي��دة، ول��ك��ن ك���ان 
�لغربية  �ل�صفة  يف  ت��وت��ر�ً  �لأك���ر 
���ص��ن��و�ت، لفتاً   10 �أك���ر م��ن  منذ 
�إىل �أن هناك �صلة بني �لجتاهني، 
�ملميز�ت  م��ن  ت�صتفيد  حما�ض  لأن 
�إ�صر�ئيل  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل��دن��ي��ة 
ومن ناحية �أخ��رى ت��زرع �لعنف يف 

�ل�صفة �لغربية.

���ص��ول��ي��د�ر، وه���ي ب��ل��دة ت��ع��دي��ن �مللح 
�لرو�صية  �ل���ق���و�ت  ع��ل��ي��ه��ا  ����ص��ت��ول��ت 
�لقتال  م����ن  �أ����ص���اب���ي���ع  ب���ع���د  �أخ��������ًر� 
�ل��ع��ن��ي��ف، وط��ري��ق مي��ت��د ���ص��م��اًل من 
خط  مبثابة  يعترب  باخموت،  مدينة 
�إمد�د حا�صم للقو�ت �لأوكر�نية �لتي 

تد�فع عن �ملدينة.
مو�صكو  �أن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  و�أو����ص���ح���ت 
وقطع  باخموت  تطويق  �إىل  تهدف 
طرق �إمد�دها ثم �إجبار �ملد�فعني عن 
�إىل  �ملدينة على �لن�صحاب. و�أ�صارت 
�أنه منذ �ل�صتيالء على �صوليد�ر يف 
وقت �صابق من �ل�صهر �جلاري، كثفت 
للقرى  ق�صفها  �ل��رو���ص��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
مبا�صرة،  منها  �ل��غ��رب  �إىل  �ل��و�ق��ع��ة 

مبا يف ذلك قرية بالهود�تني.
وك����ان����ت �أوك����ر�ن����ي����ا ط���ال���ب���ت م������ر�ر�ً 
للجي�ض  �لتكتيكية  �ل�صو�ريخ  بنظام 
و��صنطن  لكن  )�أت��اك��م��ز(،  �لأمريكي 
ك��ي��ي��ف قد  �أن  م����ن  ب��ال��ق��ل��ق  ت�����ص��ع��ر 
�أ�صلحة  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  ت�صتخدم 
�أمريكية بعيدة �ملدى ل�صرب �أهد�ف 
يف �ل��د�خ��ل �ل��رو���ص��ي؛ م��ا ي��زي��د من 
�صد�م  �إىل  �حل����رب  ت�����ص��اع��د  خ��ط��ر 

مبا�صر بني �لغرب ومو�صكو.
�أعلن  ويف خطوة ت�صعيدية خطرة، 
�لأطل�صي  بارز بحلف �صمال  م�صوؤول 
)�لناتو( جاهزية �لتحالف �لع�صكري 
�ل���غ���رب���ي ل��ل��م��و�ج��ه��ة �مل���ب���ا����ص���رة مع 
يف  �لقت������ال  تو��ص�����ل  �ل��ت��ي  رو���ص��ي��ا 
�أوكر�نيا؛ ما ين�ذر بتاأجيج �لتوتر�ت 
مع مو�صكو حتى و�إن ك���ان على �صبيل 

�لتهديد.
“نيوزويك”  جم�����ل�����ة  ون�����ق�����ل�����ت 
رئي�ض  ب�����اور،  روب  ع���ن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
قوله  بالتحالف،  �لع�صكرية  �للجنة 
�إن “�لناتو” يركز يف �لوقت �حلايل 
�لأهد�ف  “لأن  �لت�صلح،  �إع���ادة  على 
�لرو�صي،  للرئي�ض  �لإ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�أوكر�نيا  تتجاوز  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ر 
وميكن �أن متتد �إىل �لدول �ملجاورة.” 
و�أ�صاف �أنه من �ملهم �ل�صروري لدول 
“�لناتو” �أن توجه �لإنتاج �ل�صناعي 

�ملدين نحو �لأهد�ف �لع�صكرية.
ع�صكريون  حمللون  حذر  �ملقابل،  يف 
يف  “�لناتو”  ت����ورط  م��ن  ���ص��ي��ن��ي��ون 
�أن  �إىل  �حلرب �لأوكر�نية، م�صرين 
�أخرى  ع��امل��ي��ة  ح���رب  ن�����ص��وب  “خطر 
قائلني �إن كييف  يف �أوروب��ا يتز�يد”، 
�لناتو،  دول  جل��ر  ج��ه��وًد�  “�صتبذل 
�مل��ت��ح��دة، للقتال  وخ��ا���ص��ة �ل��ولي��ات 
م��ب��ا���ص��رة م���ع �ل���ق���و�ت �ل��رو���ص��ي��ة يف 

�أوكر�نيا.« 

هل تنجح احلكومة يف وقف الت�شعيد؟

�سيناريوهات اإ�سرائيلية لتجنب انتفا�سة فل�سطينية جديدة

ال�شربة »الإ�شرائيلية« التي ا�شتهدفت من�شاأة ع�شكرية اإيرانية قد ت�شعل التوترات 

�سحف عاملية: زيارة بلينكن »حمورية«.. وا�ستعال »حرب الظل« بني اإ�سرائيل واإيران
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•• كيالفو-اأ ف ب

22 مليون  تهّدد �ملجاعة حو�يل 
�إىل  �إث��ي��وب��ي��ا  �صخ�ض م��ن ج��ن��وب 
بال�صومال،  م���رور�ً  كينيا  �صمال 
غ��ر م�صبوق منذ  ج��ف��اف  ج���ر�ء 
�أن  وُيتوقع   2020 �ل��ع��ام  نهاية 

ي�صتمر يف �لأ�صهر �ملقبلة.
وت�������ص���اع���ف ع������دد �لأ����ص���خ���ا����ض 
�ل���ق���رن  ب�����اجل�����وع يف  �مل����ه����ددي����ن 
�لإفريقي تقريباً منذ بد�ية �لعام 
2022، �إذ كان يبلغ 13 مليون 

ن�صمة.
�صخ�ض  م���ل���ي���ون   5،6 وي����ع����اين 
�لأم������ن  “�نعد�م  م�����ن  ح����ال����ي����اً 
�ل�صومال،  يف  �حلاد”  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
و4،3  �إث��ي��وب��ي��ا،  يف  مليون  و12 
�صكان  يعي�ض  �إذ  كينيا،  يف  مليون 
من  رئي�صي  ب�صكل  �ملنطقة  ه��ذه 
وفًقا  و�ل���زر�ع���ة،  �مل��و����ص��ي  تربية 

لالأمم �ملتحدة.
1،7 مليون  م��ن  �أك���ر  و����ص��ط��ر 
�صخ�ض �إىل مغادرة منازلهم بحثاً 
�آخر  و�ل��ط��ع��ام، بح�صب  �مل���اء  ع��ن 
�ل��غ��ذ�ء �لعاملي  ت��ق��ري��ر ل��ربن��ام��ج 
ُن�صر يف 23 كانون �لثاين/يناير.

�أكر  من  �لإفريقي  �لقرن  وُيعّد 
�ملناطق ت�صرر�ً جر�ء تغّر �ملناخ.

مل   ،2016 �ل���������ع���������ام  م������ن������ذ 
�أمطار،  م��و����ص��م  ث��م��ان��ي��ة  ت�صهد 
�أ�صل  م���ن  ك��اف��ي��ة  م��ت�����ص��اق��ط��ات 

�لعام  نهاية  يف  تلقته  م��ايل  دع��م 
2022، يف وقت حرج.

كانون  حذرت يف  “�أوت�صا”  ولكن 
“حدوث  م���ن  �لأول/دي�������ص���م���رب 
جم����اع����ة ب�����ني ن���ي�������ص���ان-�أب���ري���ل 
يف   2023 وح����زي����ر�ن-ي����ون����ي����و 
�صفوف  يف  �ل�������ص���وم���ال  ج���ن���وب 
منطقتي  يف  و�ل���رع���اة  �مل���ز�رع���ني 
بيد�وة وبورهاكابا، و�لنازحني يف 
يف  بيد�وة ويف مقدي�صو”  مدينة 

حال عدم تعزيز �مل�صاعد�ت.
يرتفع  �أن  “�أوت�صا”  وت��وق��ع��ت 
�ل����ذي ي�صنف  �لأ���ص��خ��ا���ض  ع���دد 
�صعيد  على  ب�”كارثي”  و�صعهم 
�ل���غ���ذ�ء، وه���ي �مل��رح��ل��ة �لأخ����رة 
�ألًفا �إىل   214 قبل �ملجاعة، من 
727 �ألًفا بحلول منت�صف �لعام 

.2023
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  و�أك�����دت 
حو�ىل  �أّن  )يوني�صف(،  للطفولة 
مليون������ي طف���������ل يف �أنحاء �لقرن 
عالج  �إىل  “يحتاجون  �لإفريقي 
�لتغذية  ���ص��و�������������ء  م��ن  عاج����������ل 
�حل���اد، وه��و �أك���ر �أ���ص��ك��ال �جلوع 

فتًكا«.
�أي����ل����ول- وق��������ّدرت ي��ون��ي�����ص��ف يف 

على  ط��ف��اًل   730 �أن  ���ص��ب��ت��م��رب 
�لثاين- كانون  بني  توفو�  �لأق��ل 

يف   2022 ومت��وز-ي��ول��ي��و  يناير 
�لتغذية  �صوء  من  للعالج  مر�كز 

يف �ل�صومال.

�إ�صر�ئيل  تعطي  �لأح��ي��ان،  بع�ض  يف 
�مل��ت��ح��دة حت��ذي��ر� م�صبقا  ل��ل��ولي��ات 
�مل�صوؤولني  ت��ب��ل��غ  �أو  ه���ج���وم  ب�����ص��ن 
�لعملية،  ب��دء  �أثن���������اء  �لأمريكيني 
ل��ك��ن ل��ي�����ض م���ن �ل���و�����ص���ح م���ا حدث 
“نيويورك  وف������ق  �حل��ال��ة،  ه��ذه  يف 

تاميز«.
�لأول  �لإ�صر�ئيلي  �لهجوم  ه��و  ه��ذ� 
�ملعروف د�خل �إير�ن منذ �إعادة تويل 

نتنياهو ملن�صبه قبل نحو �صهر.
�ل�صر�تيجية  تبني  �لهجوم  يظهر 
�صلفيه  حكم  حتت  ت�صكيلها  مت  �لتي 
ويائر  بينيت  ن��ف��ت��ايل  وم��ن��اف�����ص��ي��ه، 

الطائرة امل�شتخدمة يف الهجوم
�أك�������دت وك����ال����ة �لأن�����ب�����اء �لإي���ر�ن���ي���ة 
ط���ائ���رة  �أن  “�إرنا”،  �ل���ر����ص���م���ي���ة 
��صتخدمت  �لتي  هي  “كو�دكوبر” 

يف �لهجوم، وهذه �أبرز �صفاتها
هي طائرة خفيفة �لوزن مزودة باأربع 

مر�وح منف�صلة.
وميكن �صر�ء ن�صخ ب�صيطة منها من 

�لأ�صو�ق.
ك����و�دك����وب����ر ت�����ص��ت��خ��دم لأغ����ر������ض 

ع�صكرية ومدنية على حد �صو�ء
ك����و�دك����وب����ر ت�����ص��ت��خ��دم لأغ����ر������ض 

ع�صكرية ومدنية على حد �صو�ء
�ل�صفات كلها  �أن هذه  وهذ� ل يعني 
تنطبق على �لطائر�ت �مل�صتخدمة يف 

�لهجوم.

�شجل اإ�شرائيل يف 
ا�شتخدام “كوادكوبرت«

يف �أغ�صط�ض 2019، �أر�صلت �إ�صر�ئيل 
متفجرة  “كو�دكوبر”  ط����ائ����رة 
عليها  ت�����ص��ي��ط��ر  م��ن��ط��ق��ة  ق��ل��ب  �إىل 
ميلي�صيات حزب �هلل يف بروت، حيث 
مت تدمر �آلة حيوية لإنتاج �صو�ريخ 

دقيقة، وفق م�صوؤولني �إ�صر�ئيليني.
�نفجرت طائر�ت   ،2021 يونيو  يف 
م���ر�ك���ز  �أح�������د  يف  “كو�دكوبر” 
�لطرد  لأج��ه��زة  �لرئي�صية  �لت�صنيع 
�ملركزي يف يف كرج ب�صو�حي طهر�ن. 
�أ�صر�ر  �إن���ه مل حت���دث  �إي����ر�ن  ق��ال��ت 
باملوقع، لكن �صور �لأقمار �ل�صناعية 
�أظ����ه����رت �أدل������ة ع��ل��ى وق�����وع �أ����ص���ر�ر 

كبرة.
غارة  ����ص��ت��ه��دف��ت   ،2022 م��اي��و  يف 
ع�صكريا  موقعا  طيار  ب��دون  بطائرة 
�صديد �حل�صا�صية خارج طهر�ن حيث 
�ل�صو�ريخ  تكنولوجيا  �إي���ر�ن  تطور 

و�لنووية و�لطائر�ت بدون طيار.

ث����الث����ة ع�������ص���ر م���و����ص���م���اً، وف���ًق���ا 
�ملخاطر  در����ص��ات  مركز  لبيانات 
مرجعية  ه��ي��ئ��ة  وه����و  �مل��ن��اخ��ي��ة، 
�إن���ذ�ر  و���ص��ب��ك��ة  �أك��ادمي��ي��ني  ت�صم 

مبكر ملو�جهة �ملجاعة.
وت�������ص���ّب���ب ����ص���ّح �لأم�����ط�����ار خالل 
خم�صة مو��صم متتالية منذ نهاية 
�جلفاف  مب��وج��ة   2020 �ل��ع��ام 
غ��ر م�صبوق  �أم��ر  وه��و  �حلالية، 

منذ 40 عاًما على �لأقل.

�أن ي�صهد مو�صم  �إذ يتوقع  �ملقبلة 
�لتو�يل  على  �ل�صاد�ض  �لأم��ط��ار 
�أيار-مايو  �إىل  �آذ�ر-م���ار����ض  م��ن 

ن�صبة �أمطار �أقل من �ملتو�صط.
ويوؤثر �جلفاف على 7،85 ن�صمة 
ن�صف  ح���و�يل  �أي  �ل�����ص��وم��ال  يف 
���ص��ك��ان��ه��ا، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا م���ن �أكر 

�لبلد�ن ت�صرر�ً.
م�صتوى  �لبالد  تبلغ  مل  ر�صمًيا، 
بف�صل  ل�صيما  �مل��ج��اع��ة،  �إع���الن 

�لوليات �ملتحدة و�إ�صر�ئيل حمادثات 
مو�جهة  كيفية  ج��دي��د  �صبل  لبحث 
وطموحاتها  �ل��ن��ووي  �إي���ر�ن  برنامج 

�لنووية.
وزي����ر �خلارجية  ب����دء  م���ع  ت��ز�م��ن��ت 
�لأم����رك����ي، �أن���ت���وين ب��ل��ي��ك��ن، زي����ارة 
�لأوىل  هي  �لأوىل  هي  �ملنطقة،  �إىل 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ع������ودة  م���ن���ذ  ل����ه 
ف�صال  �ل����وزر�ء،  رئي�ض  من�صب  �إىل 
�ليوم  نف�ض  يف  حدثت  �ل�صربة  ع��ن 
�ملخابر�ت  م���دي���ر  ف��ي��ه  ك����ان  �ل�����ذي 
�ملركزية �لأمركية، وليام برنز، يف 

�إ�صر�ئيل.

عن �صح �لأمطار خالل مو�صمني 
متتاليني.

وق�������ص���ت �أ�������ص������ر�ب م����ن �جل������ر�د 
�لقرن  �أن��ح��اء  يف  �ملحا�صيل  على 
 9،5 �أك��ر من  �لإف��ري��ق��ي، ونفق 
ب�صبب  �ملا�صية  م��ن  ر�أ����ض  مليون 

ومع ذلك، مل ُيعلن ر�صمًيا عن �أي 
حالة جماعة. و�أودت �آخر جماعة 
 ،2011 يف  �مل���ن���ط���ق���ة  ����ص���رب���ت 
���ص��خ�����ض يف  �أل�����ف   260 ب��ح��ي��اة 
�لأطفال  من  ن�صفهم  �ل�صومال 
�جلوع  ونتج  �ل�صاد�صة،  �صن  دون 

�أدت �إىل �رتفاع  �أوكر�نيا، �لتي  يف 
و�لوقود  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  �أ���ص��ع��ار 
�مل�صاعد�ت  �أم�����و�ل  و����ص��ت��ق��ط��ب��ت 

�لإن�صانية �إىل حد كبر.
وحذرت منظمات �إن�صانية من �أن 
�لأ�صهر  يف  �صوًء�  �صيزد�د  �لو�صع 

ب�صبب  و�مل�����ر�ع�����ي  �مل����ي����اه  ن��ق�����ض 
�أك���د مكتب  م��ا  �جل��ف��اف، بح�صب 
�لتابع  �لإن�صانية  �ل�صوؤون  تن�صيق 
ل�������الأمم �مل����ت����ح����دة )�وت���������ص����ا( يف 

ت�صرين �لثاين-نوفمرب.
وت��ف��اق��م��ت �لأزم����ة ج���ر�ء �حلرب 

•• عوا�صم-وكاالت

�حتلت  �مل��ا���ص��ي��ة،  �ل�����ص��اع��ات  خ����الل 
عناوين  �لإي��ر�ن��ي��ة  �أ�صفهان  مدينة 
�لإي���������ر�ين  �ل���������ص����ر�ع  �لأخ������ب������ار يف 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، �ل���ذي ب���د�أ ي��خ��رج عن 
عن  معلومات  بعد  �ل�����ص��ري،  طابعه 
هجوم �صرب مركز ت�صنيع حربي يف 

�ملدينة �لو�قعة و�صط �إير�ن.
ووقع �لهجوم على �ملجمع �ل�صناعي 
يف �أ�صفهان، ح�صب �لبيانات �لر�صمية 
وحتديد�  �ل�صبت  م�صاء  �لإي��ر�ن��ي��ة، 
بالتوقيت   23:30 �ل�����ص��اع��ة  ع��ن��د 
بتوقيت   20:00 )ن���ح���و  �مل���ح���ل���ي 

غرينت�ض(.

على غري العادة.. عدم تكتم 
اإيراين

�لإير�نية  �لإع����الم  و���ص��ائ��ل  تعاملت 
�ل��ر���ص��م��ي��ة بحذر  �ل��ر���ص��م��ي��ة و���ص��ب��ه 
�صوى  تن�صر  فلم  �لهجوم،  �صديد مع 
�لدفاع،  وز�رة  �أ�صدرته  �لذي  �لبيان 
ل��ك��ن ك���ان لف��ت��ا ه���ذه �مل����رة، بح�صب 
مل  طهر�ن  �أن  غربية  �إع��الم  و�صائل 
�أبرز  تتكتم على �لهجوم، وفيما يلي 
�لنقاط يف �لبيان �لر�صمي �لإير�ين:

�ل�صناعات  جم��م��ع��ات  �أح����د  ت��ع��ر���ض 
�لدفاعية �لتابعة للوز�رة يف ��صفهان، 
م�صاء �ل�صبت، لهجوم فا�صل باج�صام 

طائرة �صغرة )م�صر�ت(.
�لدفاع  ق��ب��ل  م���ن  �إح����د�ه����ا  �أ����ص���ي���ب 
�نفجرت  ف��ي��م��ا  ل��ل��م��ج��م��ع  �جل������وي 
يف  وقوعهما  بعد  �لأخريان  �لثنتان 

فخاخ دفاعية.
�إن هذ� �لهجوم �لفا�صل مل ي�صفر عن 
وقوع �صحايا وحلقت �أ�صر�ر طفيفة 
ب�صقف �مل�صنع، ومل تت�صبب يف �إحد�ث 

خلل يف معد�ت ومهمات �ملجمع.

�لهجمات  و����ص���ع���ا  �ل���ل���ذي���ن  لب����ي����د، 
�لإ�صر�ئيلية د�خل �إير�ن.

لب�ض يف الهجوم
م���ع تو�تر  �ل���ب���د�ي���ة،  ل��ب�����ض يف  ����ص���اد 
خا�صة  �ل����ه����ج����وم،  ع����ن  �مل���ع���ل���وم���ات 
�ملن�صاأة  رب��ط��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��اري��ر  م���ع 
�مل�صرة  �لطائرة  ب�صناعة  �مل�صتهدفة 
�لتي �أ�صبحت جزء�  “�صاهد 136”، 
�صد  �حل����رب  يف  رو���ص��ي��ا  �أدو�ت  م���ن 

�أوكر�نيا.
مل�صت�صار  ت��غ��ري��دة  ب��ع��د  �لأم����ر  وج���اء 
خمايلو  �لأوك����������������ر�ين،  �ل����رئ����ي���������ض 
�ل�صربة  �إن  ف��ي��ه��ا  ق���ال  ب���ودول���ي���اك، 
يف �أ���ص��ف��ه��ان م��رت��ب��ط��ة ب���احل���رب يف 

�أوكر�نيا.
�خلارجية  ����ص��ت��دع��ت  �ل���ف���ور،  وع��ل��ى 
�لي������ر�ن������ي������ة، �ل����ق����ائ����م ب����الأع����م����ال 
�لأوك��ر�ين يف طهر�ن �حتجاجا على 

ت�صريح بودولياك.
وفتح هذ� �لأمر �لباب �أمام �حتمالت 
�أخرى ب�صاأن �لفاعلني غر �إ�صر�ئيل، 
لكن م�صوؤولني �أمركيني قالو�، دون 
�إ�صر�ئيل  �أن  �أ���ص��م��اءه��م،  يك�صفو�  �أن 
وبد�فع  �ل���ه���ج���وم  ن���ف���ذت  �ل���ت���ي  ه���ي 
لالأمر  ولي�ض  �لأمنية  خماوفها  من 

عالقة مبا يجري يف �أوكر�نيا.
م�صوؤولون  �أع���ل���ن  �أ����ص���اب���ي���ع،  وق���ب���ل 
�أمركيون علنا باأن طهر�ن من �أبرز 
م���زودي رو���ص��ي��ا ب��ال��ط��ائ��ر�ت �مل�صرة 

�لتي ت�صتخدمها يف حرب �أوكر�نيا.
رو�صيا  �أن  �ع��ت��ق��اده��م  ع��ن  و�أع���رب���و� 
ك��ان��ت حت���اول �أي�����ص��ا �حل�����ص��ول على 
���ص��و�ري��خ �إي��ر�ن��ي��ة ل���ص��ت��خ��د�م��ه��ا يف 

�ل�صر�ع.

يحدد  مل  �لإي���ر�ين  �لر�صمي  �لبيان 
طبيعة �ملجمع �ل�صناعي �لدفاعي.

الروايات الغربية 
والإ�شرائيلية

تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  ذك��رت 
�لهجوم  �لتي نفذت  �إ�صر�ئيل هي  �أن 
�أ�صفر  م�����ص��رة، مم���ا  ع���رب ط���ائ���ر�ت 
ع��ن �ن��ف��ج��ار ك��ب��ر يف و���ص��ط مدينة 

�أ�صفهان �ل�صبت.
يف  ���ص��ارك  لل�صحيفة،  ت��ق��ري��ر  وق���ال 
�ل�صحفي  برغمان،  رون��ني  �إع���د�ده 
باأجهزة  �لوثيقة  ب�صالته  �مل��ع��روف 
جهاز  �إن  �لإ�صر�ئيلية،  �ل�صتخبار�ت 
�لإ�صر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت 
ور�ء  ي���ق���ف  م�����ن  ه�����و  “�ملو�صاد” 

�لعملية.

معلوماتها  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ون�������ص���ب���ت 
�إىل م�����ص��وؤول��ني رف��ع��ي �مل�����ص��ت��وى يف 
على  مطلعني  �لأمركية،  �ملخابر�ت 

�ملباحثات بني و��صنطن وتل �أبيب.
وقالت �إن �لهدف من �ملن�صاأة مل يكن 
�أحدثته  �ل���ذي  �ل�صرر  ول  و����ص��ح��ا، 

�ل�صربة.
“وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت  ب������دوره������ا، 
م�صوؤولني  ع��ن  جورنال”  ���ص��ري��ت 
على  مطلعني  و�أ�صخا�ض  �أمركيني 
�أن �ل����ذي ن��ف��ذ �ل��ه��ج��وم على  �لأم����ر 

�أ�صفهان هو �إ�صر�ئيل.
�أف���ادت،  �لإ�صر�ئيلية   ”12 »�ل��ق��ن��اة 
��صتهدف من�صاأة  �لهجوم  ب��اأن  �لأح��د 
“�صاهد  �مل�����ص��رة  �ل��ط��ائ��رة  ل�صناعة 

وقالت:  ،”136
�نطلقت  �ملهاجمة  �مل�صرة  �لطائر�ت 

ك��ان��ت ت��ق��اري��ر ع���دي���دة حت��دث��ت عن 
�إمد�د �إير�ن لرو�صيا طائر�ت م�صر�ت 
من نوع “�صاهد” 136 �لنتحارية 
�لتي ��صتخدمت يف �حلرب �أوكر�نيا. 
�أبحاث  م��ن�����ص��اآت  �أرب�����ع  �أ���ص��ف��ه��ان  يف 
�إير�ن  عليها  ح�صلت  �صغرة،  نووية 
�ملن�صاأة  ل��ك��ن  ع���دي���دة،  ���ص��ن��و�ت  م��ن��ذ 
و�صط  يف  كانت  �ل�صبت  ق�صفت  �لتي 
�صلة  ذ�ت  �أن���ه���ا  ي��ب��دو  ول  �مل���دي���ن���ة، 

بالأ�صلحة �لنووية.

يف توقيت حرج
ج�������اءت �ل�������ص���رب���ة يف وق������ت جت���ري 

ُم�صغلني  ع����رب  ق���ري���ب  م���وق���ع  م����ن 
درج��ة عالية من �لحر�ف”  “على 

ويعرفون هدفهم جيد�.
جمع �لهجوم بني معلومات غاية يف 
متطورة  تكنولوجية  وق��در�ت  �لدقة 

للغاية.
�أهمية �أ�صفهان �لع�صكرية

ل�صناعة  م����رك����ز�  �أ����ص���ف���ه���ان  ت���ع���د 
و�أبحاثها  �لإي����ر�ن����ي����ة  �ل�������ص���و�ري���خ 

وتطويرها.
�صو�ريخ  جتميع  مثال  فيها  جت��ري 
متو�صطة �ملدى مثل “�صهاب” )قادر 

على �صرب �إ�صر�ئيل(.

اجلفاف يهّدد 22 مليون �سخ�ض يف القرن الإفريقي 

هجوم امل�سريات يف اإيران.. الق�سة الكاملة ل� »�سربة غري م�سبوقة«

حركة »ال�سباب« بال�سومال حتاول الإفالت من �سربة مالية قا�سمة
•• مقدي�صو-وكاالت

يف خطوة ��صتباقية لتفادي خطر عجزها عن دفع رو�تب م�صلحيها، 
وجهت حركة �ل�صباب �لإرهابية تهديد�ت للبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�إقر�ر �لربملان م�صروع قانون  �ملحلية و�لأجنبية يف �ل�صومال، عقب 

�لعقوبات �ملالية �خلا�ض بتجفيف منابع متويل �حلركة.
�لأور�ق  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع  ���ص��وم��ايل  ب��اح��ث  ي��و���ص��ح 
�إىل  م�صعى  يف  �حلكومة،  لإره���اب  �حلركة  يد  يف  �لباقية  �حلقيقية 
�لرد على ��صتكمال �حلرب �ل�صاملة �صد �حلركة �لتي خ�صرت �لكثر 

من �ملعارك مع �لقو�ت �ل�صومالية عام 2022.
ب�”علي  �ملكّنى  ر�غ���ي،  حم��م��ود  علي  �حل��رك��ة،  با�صم  متحدث  وه���دد 
طري” �لقطاع �مل�صريف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية، معترب� �أن �إقر�ر �مل�صروع 

تقف ور�ءه و��صنطن.
كما هدد طري با�صتهد�ف �لبنوك �لأجنبية �لتي تعتزم فتح فروع 

لها يف �ل�صومال.
م�صلحيها  رو�ت��ب  دف��ع  عن  �لعجز  للتمويل،  �حلركة  فقد�ن  ويعني 
و�صر�ء �ل�صالح؛ مما يهددها بانف�صال �أو هروب هوؤلء من �صفوفها، 

ووقوعها يف �لتحلل �لذ�تي، وفق متخ�ص�صني.
جهود حكومية

تقوم �صيا�صة �لرئي�ض �ل�صومايل ح�صن �صيخ حممود، يف حربه على 
من  �صيقلل  متويلها  م���و�رد  ��صتهد�ف  �أن  على  �لإره��اب��ي��ة،  �حل��رك��ة 

مرونة �أن�صطتها ويكبلها يف تنفيذ عملياتها.
�لإجر�ء�ت  من  �لعديد  �حلكومة  �تخذت  �ملا�صية،  �لأ�صابيع  خ��الل 

لتجفيف م�صادر متويل حركة �ل�صباب:
�لعقوبات  �ل��وزر�ء على قانون  �ملا�صي، �صدق جمل�ض  يف دي�صمرب   •
�ملالية، بهدف مكافحة متويل �لإرهاب وفر�ض عقوبات على كل من 

يتورط يف متويل �لإرهابيني.
• �أخطرت �حلكومة �صركات حتويل �لأمو�ل باأن �أي تعامل مع حركة 

�ل�صباب �ملتطرفة �صيوؤدي �إىل �إغالق هذه �ل�صركات.
�لأم���و�ل عرب  لتحويل  �صركة   70 نحو  بالفعل  �أغلقت �حلكومة   •

�لهاتف، لتورطها يف �لتحويل �إىل �حلركة.
حلركة  تابعة  �لأم����و�ل  لإي����د�ع  بنكيا  ح�صابا   250 حجبت  كما   •
�ل�صباب �ملتطرفة، بعد معلومات قدمها مو�طنون �إىل �جلهات �ملعنية 

مبكافحة �لإرهاب و�لتطرف.

وح����ول �أه������د�ف �حل���رك���ة �مل��ت��ط��رف��ة م���ن ت��ه��دي��د �ل��ق��ط��اع �مل�صريف 
�ل�صومايل،  �ل�صيا�صي  و�لباحث  �ل�صحفي  يقول  �ملالية،  و�ملوؤ�ص�صات 
يتجه لالنتعا�ض مع  �لذي  �لقت�صاد  �صل  �إىل  ت�صعى  �إنها  هيبة،  �آدم 

حت�صن �لأو�صاع �لأمنية، وذلك بعدة و�صائل:
• ترهيب �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية.

• و�صع �لقطاع �مل�صريف يف �صر�ع �ختيار بني �حلكومة �ل�صومالية 
وبني حركة �ل�صباب، و�إجباره على عدم تنفيذ قانون �لعقوبات �ملالية، 

و�أن ي�صتمر يف نقل �لأمو�ل �خلا�صة بها حتى ل تت�صرر م�صاحله.
• قطع �لطريق على �لبنوك �لعربية و�لأجنبية �لتي ت�صتعد لفتح 
فروع لها يف �لبالد، مبا يعني وقف تدفق �ل�صتثمار؛ وهو ما يوؤثر 

على خطة �حلكومة لتح�صني �لأو�صاع �لقت�صادية.
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اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/ثرد  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN فين�صر للتجاره �لعامة رخ�صة رقم:3949884 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

�بو�حل�صني   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�ض     ، د�ن���وم���ي���ه  ب���ن 
�صفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
)0727340BR(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562362373

فقدان جواز �سفر
في�صل   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حم�����م�����ود ق����ري���������ص����ى و�ج������د 
ب�����اك�����������ص�����ت�����ان   ، حم��������م��������ود 
�صفره رقم  �جلن�صية - ج��و�ز 
من   )4912333AM(
يجده عليه �لت�صال بتليفون 

رقم  0568382025    

فقدان جواز �سفر

ماد�هان  لينه   / �مل��دع��و  فقد 
�ل����ف����ل����ب����ني     ، ب�������ال�������وجن�������اى 
�صفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
)B7021164P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0506665104

فقدان جواز �سفر
م���ك���ا����ض   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�������ص������ات������ور�جن������ا ف�����رن�����ان�����دو 
�صرلنكا     ، كوروكول�صوريا 
�صفره رقم  �جلن�صية - ج��و�ز 
 )9494276N( من يجده
رقم   بتليفون  �لت�صال  عليه 

    0547533173

فقدان جواز �سفر
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يف  الدعوى 921/2022/18 عقاري جزئي  
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 26/01/2016 بتاريخ  �لدعوى  بالتملك �ملربمة بني طريف  �ملنتهية  �تفاقية �لجارة  �ملطالبة بف�صخ   : �لدعوى  مو�صوع 
�ثار، و�إلز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل برد حيازة �لعقار حمل  ومالحقها وما يرتب على �لف�صخ من 
�تفاقية �لجارة �صند �لدعوى و ت�صليمه للمدعي خاليا من �ل�صخا�ض و �ل�صو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد وهو 
 - بور�صعيد  �ملجمع   -  493 رقم  �ر�ض  قطعة   -  1 �إيه  بور�صعيد  �ملبنى  ��صم   1 رقم  مبنى   12 �لطابق  )�لعقار 1202 
�مارة دبي( و�ملبني �حلدود و�لأو�صاف ب�صند �مللكية، و�صطب �إ�صارة �لقيد �لعقاري )�جارة(، و�صطب عبارة ومت تطبيق �يجارة 
تنتهي بالتملك من تاريخ 2016/2/18 �ىل تاريخ 2026/2/18 وقيمة �ليجارة 980،000 ت�صعمائة وثمانون �لف 
درهما فقط لغر( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية وتكليف د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك لتنفيذ ذلك ، و �لق�صاء باإلز�م �ملدعى عليهما 
بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل ب�صد�د مبلغ وقدره )100،623( درهم )مائة �لف و�صتمائة وثالثة وع�صرون درهم( قيمة 
وما   2022-02-04 تاريخ  وحتى   2021-05-04 تاريخ  من   1202 رقم  �لعقار  عن  �ملدفوعة  غر  �ملتاأخرة  �لأجرة 

ي�صتجد من �أجرة 202/2/5 
�ملدعي : بنك دبي �ل�صالمي �ض.م.ع - عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة دبي - ديرة - بالقرب من دو�ر �ل�صاعه - �ملبنى �لرئي�صى لبنك 

دبي �لإ�صالمي - مقابل دناتا - وميثله : نا�صر مال �هلل حممد غامن
�ملطلوب �إعالنه :1- عالء �لدين حممد �صعيد �ل�صرفاء مدير �صركة �ل�صرفاء خلدمات �لتاأمني )ذ.م.م( �صفته مدعى عليه

مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 5-01-2023 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح 
/ بنك دبي �ل�صالمي �ض. م.ع �أوًل: بف�صخ �تفاقية �لإجارة �ملوؤرخة يف 26/1/2016 و�ملربمة بني �لبنك �ملدعي و�ملدعى 
عليها �لأوىل عن �لوحدة �لعقارية )�ملكتب( رقم 1202 �لطابق 12 مبنى رقم 1، ��صم �ملبنى بور�صعيد �إيه 1، قطعة �ر�ض 
رقم 493، �ملجمع بور�صعيد، �مارة دبي، و�إلز�م �ملدعى عليها �لأوىل برد حيازة �لوحدة مو�صوع �لتفاقية للبنك �ملدعي، و�إلغاء 
�إ�صارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة ب�صهادة �مللكية �ل�صادرة عن د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك بدبي من �صجالت �لد�ئرة ل�صالح �ملدعى 
باأن يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )100،623(  : و�إلز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن  عليها كاأثر للق�صاء بالف�صخ. ثانياً 
�أجرة  4/2/2022، و�إلز�مهما مبا ي�صتجد من  4/5/2021 وحتى تاريخ  درهم كاأجرة �لنتفاع بالعني عن �لفرة من 
5/2/2022 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي للوحدة �لعقارية حمل �لدعوى على �لنحو �ملبني بالأ�صباب. ثالثاً:  من تاريخ 
و�إلز�م �ملدعى عليها �لأوىل بت�صليم �لبنك �ملدعي ما يفيد �صد�د فو�تر �ملاء و�لكهرباء للوحدة حمل �لتد�عي حتى �لخالء، 
�أتعاب �ملحاماة، ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات.  و�إلز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن بالر�صوم و�مل�صروفات و�ألف درهم مقابل 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اعلن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 920/2022/18 عقاري جزئي  

�ملنظورة يف : �لد�ئرة �لبتد�ئية �لعقارية �ل�صاد�صة رقم 216
 2016/01/26 بتاريخ  �لدعوى  بالتملك �ملربمة بني طريف  �ملنتهية  �تفاقية �لجارة  �ملطالبة بف�صخ   : �لدعوى  مو�صوع 
ومالحقها وما يرتب على �لف�صخ من �آثار ، و�إلز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل برد حيازة �لعقار حمل 
�تفاقية �لجارة �صند �لدعوى و ت�صليمه للمدعي خاليا من �ل�صخا�ض و�ل�صو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد وهو 
�لعقار )�لعقار 1203 �لطابق 12 مبنى رقم 1،  ��صم �ملبنى بور�صعيد �إيه1 - قطعة �ر�ض رقم 493 �ملجمع بور�صعيد - �مارة 
دبي( و�ملبني �حلدود و�لأو�صاف ب�صند �مللكية، و�صطب �إ�صارة �لقيد �لعقاري )�جارة( و�صطب عبارة )ومت تطبيق �يجارة تنتهى 
وو�حد  و�ربعمائة  مليون   1،421،000 �ليجارة  وقيمة   2026/2/18 تاريخ  �ىل   2016/2/18 تاريخ  بالتملك من 
وع�صرو �لف درهما فقط ل غر( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية وتكليف د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك لتنفيذ ذلك ، و �لق�صاء باإلز�م 
ومائه  �لف  و�ربعون  وثمانية  درهم )مائة   148،150 وقدره  ب�صد�د مبلغ  و�لتكافل  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليهما  �ملدعى 
تاريخ  وحتى   2021-05-04 تاريخ  من   1203 رقم  �لعقار  عن  �ملدفوعة  غر  �ملتاأخرة  �لأجرة  قيمة  درهم(  وخم�صون 

ي�ض وما   ،  2022-02-04
�ملدعي : بنك دبي �ل�صالمي - �ض.م.ع - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - بالقرب من دو�ر �ل�صاعه - �ملبنى �لرئي�صى 

لبنك دبي �لإ�صالمى - دو�ر �ل�صاعة - مقابل دناتا - وميثله : نا�صر مال �هلل حممد غامن
�ملطلوب �إعالنه : 1- عالء �لدين حممد �صعيد �ل�صرفاء مدير �صركة �ل�صرفاء خلدمات �لتاأمني )ذ.م.م( �صفته مدعى عليه

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 5-01-2023 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح / بنك دبي �ل�صالمي 
عن  �لأوىل  عليها  و�ملدعى  �ملدعي  �لبنك  بني  و�ملربمة   26/1/2016 يف  �ملوؤرخة  �لإجارة  �تفاقية  بف�صخ   : �أول   - �ض.م.ع 
  ،493 رقم  �ر�ض  1،  قطعة  �إيه  بور�صعيد  �ملبنى  ��صم   ،1 رقم  12، مبنى  �لطابق   1203 رقم  )�ملكتب(  �لعقارية  �لوحدة 
�إ�صارة  �ملجمع بور�صعيد، �مارة دبي، و�إلز�م �ملدعى عليها �لأوىل برد حيازة �لوحدة مو�صوع �لتفاقية للبنك �ملدعي، و�إلغاء 
�لقيد �لعقاري �لو�ردة ب�صهادة �مللكية �ل�صادرة عن د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك بدبي من �صجالت �لد�ئرة ل�صالح �ملدعى عليها 
�لأوىل كاأثر للق�صاء بالف�صخ. ثانياً : و�إلز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن باأن يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 148،150 درهم 
كاأجرة �لنتفاع بالعني عن �لفرة من 4/5/2021 وحتى تاريخ 4/2/2022، و�إلز�مها بالت�صامن مبا ي�صتجد من �أجرة 
من تاريخ 5/2/2022 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي للوحدة �لعقارية حمل �لدعوى على �لنحو �ملبني بالأ�صباب. ثالثا ً: 
و�إلز�م �ملدعى عليها �لأوىل بت�صليم �لبنك �ملدعي ما يفيد �صد�د فو�تر �ملاء و�لكهرباء للوحدة حمل �لتد�عي حتى �لخالء، 
و�إلز�مهما بالت�صامن بالر�صوم و�مل�صروفات و�ألف درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة، ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
�ل�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذ� �لعالن. �صدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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عربي ودويل

•• باري�س-اأ ف ب

�حلكومة  رئ���ي�������ص���ة  �����ص���ت���ب���ع���دت 
�لفرن�صية �لر�جع عن خّطة رفع 
�صّن �لتقاعد مع ��صتعد�د �لنقابات 
�لحتجاجات  م����ن  �آخ������ر  ل���ي���وم 
�صد  �لثالثاء  �ليوم  و�لإ�صر�بات 

�لإجر�ء �ملثر للجدل.
وزيادة �ل�صّن �لأدنى للتقاعد من 
عاماً،   64 �إىل  حالياً  ع��ام��اً   62
جزء من حزمة �إ�صالحات رئي�صية 
�إميانويل  �ل���رئ���ي�������ض  �ق���رح���ه���ا 
�ملايل  �ل��ت��و�زن  ل�صمان  م��اك��رون 
ل��ن��ظ��ام �ل��ت��اأم��ني �لج��ت��م��اع��ي يف 
فرن�صا، وبعد �حتجاجات �لنقابات 
���ص��د �ل��ربن��ام��ج، خ���رج �أك���ر من 
يف  �ل�ص�����و�رع  �إىل  �صخ�ض  مليون 
�أنحاء فرن�صا يف 19 يناير)كانون 

�لثاين( �جلاري..
وج���ود  �إىل  �حل���ك���وم���ة  و�أ������ص�����ارت 
جمال لتعديل بع�ض �لإجر�ء�ت. 
خا�صة  ����ص���روط���اً  ذل����ك  وي�����ص��م��ل 
مبكرة،  �صّن  يف  �لعمل  ب���د�أو�  مل��ن 
�أوقفن  و�أخرى لالأمهات �للو�تي 
م�������ص���رت���ه���ن �مل���ه���ن���ي���ة ل���رع���اي���ة 
�أطفالهن وملن ��صتثمرو� �أكر يف 

�لتعّلم.
�إليز�بيت  �حلكومة  رئي�صة  ولكن 
�أن �حلد  �أم�ض على  �صددت  ب��ورن 

•• باري�س-اأ ف ب

و�خلارجية  �ل��دف��اع  وزر�ء  يجتمع 
�ل��ف��رن�����ص��ي��ان و�لأ�����ص����ر�ل����ي����ان يف 
�لرو�بط  بناء  باري�ض �صعيا لإع��ادة 
�لتي �نقطعت بعد �أزمة �لغو��صات، 
ذل��ك فر�صة  باري�ض يف  ت��رى  فيما 
يف  ��صر�تيجيتها  �إط���الق  لإع���ادة 

منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادي.
�نهارت �لثقة بني باري�ض وكانبر� 
 2021 �أي����ل����ول/�����ص����ب����ت����م����رب  يف 
�ملحافظني  حكومة  �أل��غ��ت  عندما 
عقد�  ف��ج��اأة  �ل�صابقة  �لأ���ص��ر�ل��ي��ة 
�أ�صر�يل  دولر  مليار   90 قيمته 
)56 مليار يورو( ل�صر�ء غو��صات 
�لفرن�صية،  ن��اف��ال  جم��م��وع��ة  م��ن 
لقاء �صر�ء غّو��صات تعمل بالدفع 
�لنووي يف �إطار �لإعالن عن �تفاق 
و�لوليات  �أ�صر�ليا  بني  “�أوكو�ض 

�ملتحدة وبريطانيا.
متوترة  �لثنائية  �لعالقات  وظلت 
حتى �نتخاب رئي�ض وزر�ء �أ�صر�يل 
2022 هو  �أي��ار/م��اي��و  ج��دي��د يف 
�أنتوين �ألبانيزي �لذي �صعى مذ�ك 
مع  �لعالقات  �إىل  �ل��ه��دوء  لإع���ادة 

باري�ض.
وتعقد وزيرة �خلارجية �لفرن�صية 
ك��ات��ري��ن ك��ول��ون��ا ووزي����ر �جليو�ض 
�لثنني  ل���وك���ورن���و  ���ص��ي��ب��ا���ص��ت��ي��ان 

�لثالثاء،  �لنطاق  و��صع  �إ���ص��ر�ب 
م��ن �مل��ن��ت��ظ��ر �أن ي��وؤث��ر ب�����ص��ّدة يف 
وبقّية  �حل��دي��د  �ل�صكك  خ��دم��ات 
�لنقل �لعام، وُيتوّقع �أي�صاً توقف 
�أعلنت  وق��د  و�لإد�ر�ت،  �مل��د�ر���ض 
�إغالق  �ملحلية  �ل�ص�لطات  بع�ض 
�ملالعب  م��ث��ل  ع���ام���ة  ف�������ص���اء�ت 

�لريا�صية.
بون  كليمون  �ل��ن��ق��ل  وزي���ر  ون��ّب��ه 
و�صائل  ي�����ص��ت��خ��دم��ون  م��ن  �أم�����ض 
�لثالثاء  �أن  �إىل  �ل���ع���ام،  �ل��ن��ق��ل 
�صعباً  حتى  ب��ل  “�صعباً  �صيكون 
�إياهم �إىل تاأجيل  د�عياً  للغاية”، 
�ملن�زل  م���ن  و�ل��ع��م��ل  ت��ن��ق��الت��ه��م 
ودع����ت  ذل�������ك،  ل���ه���م  ت�����ص��ن��ى  �إذ� 
�ل��ن��ق��اب��ات �إىل م��زي��د من  ب��ع�����ض 
فرب�ير)�صباط(  يف  �لإ���ص��ر�ب��ات 
�ملو�نئ  �ملقبل، يف قطاعات ت�صمل 
�لنفط  وم���������ص����ايف  �ل����ت����ج����اري����ة 

وحمطات �لوقود.
ويرى مر�قبون �أن �لنقابات تعّول 
�لتعبئة،  جن��اح  على  كبر  ب�صكل 
و�أن �أي تباطوؤ يف �لدعم �لثالثاء 
ق��د ي�صرب زخ��م �لح��ت��ج��اج، ويف 
ه��ذ� �ل�����ص��دد، ق��ال �أ���ص��ت��اذ �لعلوم 
�ل�صيا�صية دومينيك �أندولفاتو �إن 
“�لنقابات رفعت �صقف �لتوقعات، 
وب���ال���ت���ايل ل مي��ك��ن��ه��ا حت��م��ل �أي 

تعر«.

دور  ت���ل���ع���ب  ب�������الده  �أن  م�����اك�����رون 
لأي  م��ن��ح��ازة  غ��ر  تو�زن”  “قوة 
م����ن ب���ك���ني وو�����ص���ن���ط���ن. غ����ر �أن 
�لر�صانة  و���ص��ع��ف  ف��رن�����ص��ا  ب��ع��د 
مبو�جهة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة 
يتنا�صبان  ل  �ل��ك��ربي��ني،  �ل��ق��وت��ني 

مع هذه �لطموحات.
�ل�صيوخ  جمل�ض  يف  �أع�����ص��اء  ور�أى 
�لفرن�صي يف تقرير �صدر �لأ�صبوع 
�ملا�صي �أن �لإ�صر�تيجية �لفرن�صية 

تفتقر �إىل “و�صوح �لروؤية«.
و�عترب �ل�صابط �لفرن�صي �أن على 
ت��ع��اون��ه��ا يف هذ�  ت��ع��زز  �أن  ب��اري�����ض 
�لدولية  للتجارة  �لأ�صا�صي  �ملركز 
باأنها  �ن��ط��ب��اع��ا  ت��ع��ط��ي  �أن  ب����دون 
لل�صني”،  م�����ص��اد�  “جهاز�  تن�صر 
عدم  �ختارت  “فرن�صا  �أن  مو�صحا 
�لن�صمام �إىل �أي �ئتالف ميكن �أن 

يظهر على �أنه معاد لل�صني«.
كورنو  �صيبا�صتيان  �أو�صاط  وذكرت 
�أ�صر�ليا  �أن��ه مع  �أخ��رى  من جهة 
“هناك رهان: نحن دولة حماذية” 

من خالل كاليدونيا �جلديدة.
وم��ن ب��ني �مل��ج��الت �لأخ���رى �لتي 
�لإلكروين  �لأم���ن  بحثها  �صيتم 
و�أمن �لكابالت �لبحرية و�ل�صر�ع 
“�إنه  �لأو�صاط  و�أكدت  �ملعلوماتي. 
توقيع  م��ن  �أق���ل و�صوحا”  جم��ال 
�ل�صني  تعمل  جم���ال  لكنه  ع��ق��ود 

�لأدنى ل�صّن �لتقاعد )64 عاماً( 
غر قابل للنقا�ض..

�إنفو:  ف��ر�ن�����ض  لإذ�ع������ة  وق���ال���ت   
للتفاو�ض”،  ق���اب���ل  غ���ر  “هذ� 
با�صتعد�د  �ل���ن���ق���اب���ات  ورح����ب����ت 
�أجز�ء  ب�صاأن  للتفاو�ض  �حلكومة 
�صرورة  توؤكد  لكنها  �خلطة،  من 

تعديل �صّن �لتقاعد �ملقرح.
ب��ي��ن��ه��ا، و�صفت  ن����ادر  ت��و�ف��ق  ويف 
�أكرب 8 نقابات يف فرن�صا �لإ�صالح 
�إنها  وق��ال��ت  عادل”،  “غر  ب��اأن��ه 
تاأمل يف “تعبئ������ة �أكرب” يوم غد 
تتجاوز �لحتجاجات �لتي ُنّظمت 
�لثاين(  ي���ن���اي���ر)ك���ان���ون   19 يف 
�جلاري، وحينها �أ�صارت �حلكومة 
�إىل م�صاركة 1.1 مليون �صخ�ض 
ف���ي���م���ا حت����ّدث����ت  �ل�����ت�����ح�����ّرك،  يف 
من  �أك��ر  م�صاركة  ع��ن  �لنقابات 

مليونني.
“�صي  �حت��اد  يف  �مل�صوؤولة  وق��ال��ت 
�صيلني  �ل����ي���������ص����اري  تي”  ج�����ي 
�صيكون  �أن��ه  “يبدو  فرزيليتي: 
كما  هناك مزيد من �مل�صاركني”، 
دي  �إف  “�صي  نقابة  رئي�ض  ق��ال 
�إن  برجي  ل���ور�ن  �ملعتدلة  تي” 

نظريهما  م��ع  م�صركا  �جتماعا 
ب��ي��ن��ي وون����غ وري��ت�����ص��ارد م���ارل���ز يف 
�خلارجية  و�ل�صوؤون  �أوروب���ا  وز�رة 
“�لديناميكية  مو��صلة  �أج��ل  من 
ب���د�أت بعد زيارة  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة 
يف  �لأ�صر�يل”  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����ض 
ح�صبما  �مل���ا����ص���ي،  مت���وز/ي���ول���ي���و 
�أو�صحت �ملتحدثة با�صم �خلارجية 

�لفرن�صية �آن كلر لوجندر.
�جليو�ض  وزي�����ر  �أو�����ص����اط  وق���ال���ت 
“عادت  �ل���ع���الق���ة  �إن  �ل��ف��رن�����ص��ي 
�لبلدين  ع��ل��ى  ل��ك��ن  جديد”  م��ن 
“�أفعال  �إىل  ل��ل��ت��و���ص��ل  تعميقها 
تعطي  �أن  دون  م���ن  ملمو�صة”، 
�أي  ب�����ص��اأن  �لتفا�صيل  م��ن  م��زي��د� 

�إعالن حمتمل.
م���ن ج��ه��ت��ه��م��ا ق���ال���ت ب��ي��ن��ي وون���غ 
م�صرك  بيان  يف  مارلز  وريت�صارد 
�ل����وزي����ري����ن  م����ع  �مل���ن���اق�������ص���ات  �إن 
تطوير  “�صتتيح  �ل��ف��رن�����ص��ي��ني 
�لفرن�صية  �ل���ص��ت��ج��اب��ة  وت��ن�����ص��ي��ق 
و�لأ�صر�لية للبيئة �ل�صر�تيجية 
منطقة  يف  ���ص��ع��وب��ة  ت������زد�د  �ل���ت���ي 
�مل���ح���ي���ط���ني �ل����ه����ن����دي و�ل�����ه�����ادئ 

و�أوروبا«.

�لوطنية، حيث من �ملقرر �أن تبد�أ 
�للجان �لربملانية بدر�ض م�صروع 

�لقانون �ليوم �لإثنني.
�لي�صارية  �مل���ع���ار����ص���ة  وق����دم����ت 
�أك��ر من 7 �آلف �ق��ر�ح تعديل 
لإبطاء  حماولة  يف  �مل�صودة،  على 
م�صار نقا�صها يف �لربملان، ويفتقر 
�لغالبية  �إىل  وح��ل��ف��اوؤه  م��اك��رون 
و�صيحتاجون  �لربملان  �ملطلقة يف 
�إىل �أ�صو�ت من �ملحافظني لإقر�ر 

خطة �لتقاعد.
ولكن لدى �حلكومة خيار فر�ض 
م�صروع �لقانون من دون ت�صويت 
د�صتورية  ���ص��������������������ل��ط��ات  مب���وج���ب 
خ����ا�����ص����ة، م�����ا ي���ع���ن���ي �مل���خ���اط���رة 
بحجب  ت�����ص��وي��ت  يف  ب��ال��ت�����ص��ب��ب 
�لتوجه  ورمب�������ا  ع���ن���ه���ا،  �ل���ث���ق���ة 
برملانية  �نتخاب���ات  �إج�����ر�ء  �إىل 

جديدة.
وع�����ق�����دت ب��������ورن م���������ص����اء �أم���������ض 
م��ع ع���دد م��ن وزر�ئها  �ج��ت��م��اع��اً 
�حلكوميني  �مل�������ص���وؤول���ني  وك���ب���ار 
�ملقبلة،  �خل����ط����و�ت  يف  ل��ل��ب��ح��ث 
�مل���������ص����ر�ت  �إىل  وب�����الإ������ص�����اف�����ة 
�إىل  �لنقابات  دعت  �لحتجاجية، 

ولفرن�صا فيها �لعديد من �ملناطق 
متنحها  �لتي  �لبحرية  و�مل��ج��الت 
وتفر�ض  عليها  �لإ���ص��ر�ف  يف  حّقا 
عليها تيّقظا متو��صال يف ما يتعّلق 
�جليو�صر�تيجية  ب���ال���ت���و�زن���ات 
�لبيئة  جم�����ايل  يف  و�ل���ت���ح���دي���ات 
و�����ص����ي����د �ل���������ص����م����ك، ف�������ص���ال عن 
�لتهريب  �أعمال  خمتلف  مكافحة 

�ملرتبطة باملحيطات.
وز�دت فرن�صا بهذ� �ل�صدد وجودها 
�لع�صكري وكثفت تعاونها مع دول 
حو�ض هذه �ملنطقة، وعززت نقاط 
�صاعفت  كما  �لتقليدية.  وجودها 
�صيما مع  ول  �مل�صركة  �لتدريبات 
�لهند و�ليابان وعززت دورياتها يف 
�لتوتر  يركز  حيث  �ل�صني  بحر 
�ل�صتفز�ز�ت  بكني  ت�صعيد  يف ظل 

و�ملطالب �جلغر�فية.
“�أوكو�ض”  �ت��ف��اق  توقيع  �أن  غ��ر 
�إل���غ���اء كانبر�  ت���ر�ف���ق م���ع  �ل����ذي 
�لعقد ل�صر�ء 12 غو��صة فرن�صية، 
باري�ض  طموحات  على  بظله  �ألقى 

يف 2021.
وت��ب��ح��ث ب��اري�����ض �ل��ي��وم ع��ن موقع 
�إميانويل  �ل��رئ��ي�����ض  وي���وؤك���د  ل��ه��ا. 

�ل����ق����ي����ادي يف �حل�����زب  وو������ص�����ف 
�ل�صيوعي فابيان رو�صيل ت�صريح 
معترب�ً  بورن باأنه “��صتفز�زي”، 
غر  وح��ك��وم��ت��ه��ا  “منغلقة  �أن��ه��ا 
حزب  زع��ي��م��ة  وج�����ّددت  مرنة”، 

“�لنا�ض يرف�صون �مل�صروع ب�صدة، 
وهذ� �لر�أي �آخذ يف �لنت�صار”، يف 
�إ�صارة لنتائج ��صتطالعات �لر�أي، 
�أن جت��اه��ل �حلكومة  م��ن  وح���ذر 

للتعبئة �صيكون “خطاأ«.

�لثالثاء  حتجاجات  �أن  �ل�����ص��و�ء 
مب��ث��اب��ة �خ��ت��ب��ار رئ��ي�����ص��ي، و�صيتم 
200 �حتجاج يف  تنظيم ح��و�يل 
�أنحاء �لبالد مع م�صرة كبرة يف 
باري�ض تنتهي خارج مقر �جلمعية 

�ليميني  �لوطني”  “�لتجّمع 
�ملتطرف مارين لوبن، معار�صتها 
“�جلائرة  �حل����ك����وم����ة  خ����ط����ط 

و�لقا�صية«.
على  و�حلكومة  �لنقابات  وتعترب 

����ص��م��ه ل��وك��ال��ة فر�ن�ض  ع���دم ذك���ر 
�لهادي  و�مل��ح��ي��ط  �آ���ص��ي��ا  �إن  ب��ر���ض 
“منطقة ذ�ت �هتمام كبر لل�صني 
�ل�صو�ء”،  على  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
تخفيها  ل  �ل���ت���ي  و�ل���ط���م���وح���ات 

وتوقعا �إحر�ز تقدم لناحية تطوير 
خريطة طريق “لتعزيز �لتعاون” 
�ل����دف����اع  خ�������ص���و����ص���ا يف جم�������الت 

و�لأمن و�لتحرك حيال �ملناخ.
وقال �صابط ع�صكري فرن�صي طلب 

�ل�صا�صعة �ملمتدة من �صو�حل �صرق 
�لغربية  �ل�����ص��و�ح��ل  �إىل  �إف��ري��ق��ي��ا 
لأم��رك��ا و�ل��ت��ي مي��ر ع��ربه��ا جزء 
وحيث  �لعاملية  �لتجارة  من  كبر 

تو�صع �ل�صني نفوذها.

“يتطلب  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �ل�صني 
رد� ��صر�تيجيا«.

حتاول فرن�صا، على غر�ر �لوليات 
�ملتحدة وعدد من �لدول �لغربية، 
�ملنطقة  ه���ذه  م��و�ق��ع��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز 

كييف تنفي تقدم اجلي�ض الرو�سي يف فوغليدار 
•• كييف-اأ ف ب

قو�تها  �أن  مو�صكو  �إع���الن  �لث��ن��ني  �أم�����ض  �أوك��ر�ن��ي��ا   نفت 
على  �جلديد  �لقتال  مركز  فوغليد�ر،  مدينة  قرب  تتقدم 
موؤخًر�.  �مل��ع��ارك  تتكّثف  حيث  �أوك��ر�ن��ي��ا  ���ص��رق  يف  �جلبهة 
�لنف�صاليني  زعيم  عن  نقلت  رو�صية  �أنباء  وك��الت  وكانت 
�ملو�لني لرو�صيا يف دونيت�صك دني�ض بو�صيلني �صباًحا قوله 
�إن “وحد�تنا تو��صل �لتقدم )...( �أُقيمت وحد�ت يف �صرق 
متحدثا  �أن  �إل  �جل����و�ر«.  يف  متو��صل  و�لعمل  فوغليد�ر 
با�صم �جلي�ض �لأوكر�ين مكّلفا هذه �ملنطقة ييفغني يرين 
�لقو�ت  �إن  وق��ال  ف�صلت.  �لرو�صية هناك  �لهجمات  �أن  �أك��د 
“�لأ�صلحة  بف�صل  �ل��رو���ض  ���ص��ّد  م��ن  متكنت  �لأوك��ر�ن��ي��ة 

ي�صّجل جناًحا  “�لعدو مل  �أن  م�صيًفا  و�ملدفعية”،  �لنارية 
وتر�جع. مل نخ�صر مو�قعنا«. من جانبه، �أكد بو�صيلني �أن 
“عدًد� كبًر�  �جلي�ض �لأوك��ر�ين تر�جع �إىل منطقة ت�صّم 
من �ملو�قع �ل�صناعية و�ملباين �لعالية” �لتي ت�صّهل عمليات 
�لعدو  �أن  م��ب��د�أ  م��ن  ننطلق  “�إًذ�  بو�صيلني  وت��اب��ع  �ل��دف��اع. 
�ألف   15 تعّد  كانت  �لتي  فوغليد�ر  مدينة  تقع  �صيقاوم«. 
نحو  كلم   150 بعد  على  �لرو�صي،  �لغزو  ب��دء  قبل  ن�صمة 
ا  �أي�صً معارك  ت�صهد  �لتي  �لبالد  �صرق  يف  باخموت  جنوب 
وي�صعى �جلي�ض �لرو�صي �إىل �ل�صيطرة عليها منذ �أكر من 

�صتة �أ�صهر متكّبًد� خ�صائر فادحة.
تدور  “معارك �صر�صة”  �أن  و�أو�صح بو�صيلني �لثنني 
عن  �لتحدث  جًد�”  �ملبكر  “من  و�أن��ه  باخموت  ق��رب 

ت��ط��وي��ق �مل��دي��ن��ة م��ن ج��ان��ب �ل���ق���و�ت �ل��رو���ص��ي��ة. من 
جانبه، قال متحدث ع�صكري �آخر �صرغي ت�صريفاتي 
لوكالة فر�ن�ض بر�ض �إن هناك “معارك د�ئرة، من�صك 

بخطوط �لدفاع ملحقني بهم خ�صائر«.
و�أكد �لرئي�ض �لأوكر�ين فولودمير زيلين�صكي �لأحد 
منطقة  يف  �أخ���رى  ومناطق  وفوغليد�ر  باخموت  �أن 

دونيت�صك تتعر�ض “لهجمات رو�صية متو��صلة«.
وت���ع���ّه���د �ل��ك��رم��ل��ني �ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ك���ام���ل �أر�����ص���ي 
�ملا�صي  �أيلول-�صبتمرب  يف  �أع��ل��ن  �أن  بعد  دونيت�صك 
�صّمها مع ثالث مناطق �أوكر�نية �أخرى هي لوغان�صك 

وخر�صون وز�بوريجيا.

اجتماع فرن�سي اأ�سرتايل لبناء الروابط بعد اأزمة الغوا�سات 

احلكومة الفرن�سية تتم�سك برفع �سّن التقاعد والحتجاجات م�ستمرة

رئي�سة البريو ت�سغط على الربملان لإجراء انتخابات مبكرة  ترامب يعاتب »ناكر اجلميل«.. ويتحدث عن موؤ�سرات ل�ساحله
•• ليما-اأ ف ب

على  �صغوًطا  ب��ول��و�رت��ي  دي��ن��ا  �ل��ب��رو  رئي�صة  م��ار���ص��ت 
��ت��ه ع��ل��ى �مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى �ل���دع���وة �إىل  �ل���ربمل���ان وح�����صّ
�نتخابات مبكرة، يف وقت ت�صاعد �لتوتر فجاأًة �ل�صبت 
يف �ل�صارع مع �صقوط �أول قتيل يف �لعا�صمة ليما �أثناء 

تظاهر�ت.
ك��ل��م��ة متلفزة  ب��ول��و�رت��ي يف  وق��ال��ت 
“�ل�صّيد�ت  �لأح���د  م�صاء  �لأم���ة  �إىل 
و�ل�صادة يف �لربملان، يجب �أن تدركو� 
م�صوؤوليتكم �لتاريخية. غد� �لثنني 
من  �لبالد  ثقة  ك�صب  فر�صة  لديكم 
�ملطلب  ه���ذ�  �إىل  �ل���ص��ت��ج��اب��ة  خ���الل 
�لبرويف  �ل�صعب  �إل��ي��ه  يتطلع  �ل��ذي 

ب�صدة«.
�لبرو،  �أج��ل  من  “�صّوتو�  و�أ�صافت 
م��ن �أج��ل �ل��ب��الد، م��ن خ��الل تقريب 
موعد �لنتخابات �إىل 2023 ولنقل 
لكّل �لبرو باأكرب قدر من �مل�صوؤولية 

�إننا �صرنحل جميًعا«.
وليامز  خو�صيه  �لربملان  رئي�ض  ودع��ا 

بولو�رتي  حمل  �صيحل  مييني  متقاعد  ع�صكري  وه��و 
�إىل  �لربملانيني  توير  ع��رب  �لأح���د  ��صتقالت،  ح��ال  يف 
ينبغي  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  يف  م�����ص��وؤول��ة  بطريقة  “�لتفكر 

�تخاذه” �لثنني.
 10،00( �صباًحا  �لنظر  �لربملان  يعيد  �أن  وُيفر�ض 
قانون  م�����ص��روع  يف  غ(  ت   15،00 �مل��ح��ل��ي،  بالتوقيت 
�لأول/�أكتوبر  ت�صرين  �إىل  �لنتخابات  موعد  لتقريب 
لإج���ر�ء  م��ق��رًح��ا  �ل�صبت  �ل��ربمل��ان  ورف�����ض   .2023
غار�صيا  �إيرناندو غر�  �لنائب  قّدمه  مبكرة  �نتخابات 
�ل�صعبية(  )�ل���ق���وة  بوبولر”  “فوير�صا  ح����زب  م���ن 

 اإيران تت�سلم ر�سائل من دول 
م�ساركة يف املفاو�سات النووية

•• طهران- اأ ف ب

 تلقت �إير�ن عرب قطر ر�صائل من دول م�صاركة يف مفاو�صات �مللف �لنووي 
�أثناء  �للهيان  عبد  �أم��ر  ح�صني  خارجيتها  وزي��ر  �أعلن  ما  وف��ق  �ملتوقفة، 
موؤمتر  خ��الل  �للهيان  عبد  وق��ال  ط��ه��ر�ن.  يف  �لقطري  نظره  ��صتقباله 
“ت�صلمنا عرب وزير خارجية قطر  �صحفي م�صرك مع نظره �لقطري: 
�ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن �ل ثاين ر�صائل من جانب �أطر�ف �لتفاق 
�لر�صائل،  تفا�صيل عن م�صمون  �أي  �لإي��ر�ين  �مل�صوؤول  ي��ورد  �لنووي«. مل 
لكنه رحب باجلهود �لتي تبذلها �لدوحة لإحياء �ملفاو�صات �لنووية �ملتوقفة 
منذ �أ�صهر. و�أ�صاف �لوزير �لإير�ين “حتاول قطر �إعادة جميع �لأطر�ف يف 

�لتفاق �لنووي �إىل �لتز�ماتها«.
بد�أت �إير�ن و�لقوى �لكربى حمادثات يف �أبريل )ني�صان( 2021 يف فيينا 
 2015 �إحياء �لتفاق حول �لربنامج �لنووي �لإي��ر�ين �ملربم عام  بهدف 
بعد �ن�صحاب �لوليات �ملتحدة �أحادياً منه عام 2018، لكن �لنقا�صات مل 
حترز �أي تقدم ملمو�ض. وي�صمن �لتفاق �لطابع �ملدين للربنامج �لنووي 

لإير�ن �ملتهمة بال�صعي لتطوير �صالح ذري رغم نفيها ذلك.

•• وا�صنطن-وكاالت

تر�مب،  دون��ال��د  �ل�صابق،  �لأم��رك��ي  �لرئي�ض  ��صتهل 
�ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض، ع��رب �صن  �إىل  �ل��ع��ودة  حملته لأج���ل 
رون  �ملحتمل،  مناف�صه �جلمهوري  “حاد” على  هجوم 
�نق�صام  حالة  يف  �جلمهوريون  يبدو  بينما  دي�صانتي�ض، 

�صيختارونه  �ل���ذي���ن  �ل�����ص��خ�����ض  �إز�ء 
خلو�ض �صباق 2024.

�ل����ذي ���ص��غ��ل من�صب  وق����ال ت���ر�م���ب 
�لرئي�ض بني عامي 2017 و2021، 
�لر�صح  يف  دي�����ص��ان��ت��ي�����ض  ت��ف��ك��ر  �إن 
عن  “ينم  �جل��م��ه��وري  �حل���زب  با�صم 

عدم وفاء”، بح�صب قوله.
على  ف�صل  ذ�  نف�صه  ت��ر�م��ب  ويعترب 
حاكم ولية فلوريد� �لذي برز، خالل 
�ل�صخ�صية  مب��ث��اب��ة  �لأخ������ر،  �ل���ع���ام 
ث��ق��ة �جلمهوريني  ن��ي��ل  �لأق����در ع��ل��ى 

لأجل خو�ض �نتخابات �لرئا�صة.
وت��وق��ف ت��ر�م��ب، م��وؤخ��ر�، يف ك��ل من 
كارولينا،  و�����ص����اوث  ه��ام�����ص��اي��ر  ن��ي��و 
م�صر� يف ت�صريحات �صحفية، �إىل �أن 

فلوريد�  ولية  حاكم  ملن�صب  دي�صانتي�ض  نيل  ور�ء  كان 
يف �صنة 2018.

�أن  “ما كان لدي�صانتي�ض  وذكر تر�مب يف كالم �صريح 
ثم  له(”،  )دعمي  لول  فلوريد�،  لولية  حاكما  ي�صبح 
�أ�صاف “وبالتايل، عندما �أ�صمع عن �صعيه لأن ير�صح 

لالنتخابات، �أجد ذلك مبثابة عدم وفاء«.
منقذ  مبثابة  نف�صه  �ل�صابق  �لأمركي  �لرئي�ض  و�صور 
�إنه ما كان ليظفر مبن�صب �حلاكم  دي�صانتي�ض، قائال 
نهائيا لول �لدعم �لذي ناله، كما �أن م�صاره �ل�صيا�صي 
كان قد �نتهى. ومل يكتف تر�مب باحلديث عن �لدعم، 

موؤيًد�.  �صوًتا   45 مقابل  ا  معار�صً �صوًتا   65 بنيله 
و�أ����ص���ّر �ل��ي��م��ني ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ي��ن�����ّض ع��ل��ى ط���رح �لأمر 
�صاهم يف عدم  ما  تاأ�صي�صية،  �ل�صتفتاء يف جمعية  على 

�مل�صادقة على م�صروع �لقانون.
�صد  �لت�صويت  ج���رى  ح���ال  يف  �أن���ه  �لرئي�صة  و�أع��ل��ن��ت 
م�صروَعي  بنف�صها  ف�����ص��ت��ق��ّدم  �أخ�����رى،  م���رة  �ل��ق��ان��ون 
قانونني هما م�صروع جديد لتقريب 
ت�صرين  �إىل  �لن���ت���خ���اب���ات  م���وع���د 
�أن  ين�ّض على  و�لآخر  �لأول/�أكتوبر 
�إ�صالًحا  �جل��دي��د  �ل��ربمل��ان  ر  يح�صّ

للد�صتور.
متو��صلة.  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  �ل�����ص��ارع،  يف 
�صقط  �ل�����ص��ب��ت،  ليما  يف  م���رة  ولأول 
ق���ت���ي���ل �أث�����ن�����اء ت����ظ����اه����ر�ت حت���ّول���ت 
فكتور  وُق����ت����ل  ع���ن���ف.  �أع����م����ال  �إىل 
�صانتي�صتيبان )55 عاًما( جر�ء ك�صر 

يف �جلمجمة.
وق�������ال�������ت ����ص���ق���ي���ق���ت���ه �إل�����ي�����ز�ب�����ي�����ث 
“نريد  ل��ل�����ص��ح��اف��ة  ���ص��ان��ت��ي�����ص��ت��ي��ب��ان 

�إحقاق �لعد�لة«.
�صحايا  ع��������دد  ي����رت����ف����ع  وب������ذل������ك 
كانون  م��ن  �ل�صابع  منذ  قتياًل   48 �إىل  �لحتجاجات 

�لأول/دي�صمرب.
�أ�صخا�ض ل  �صبعة  ف��اإن  �مل��ظ��امل،  �أم��ني  وبح�صب مكتب 
ت��ظ��اه��ر�ت يف  يف  ���ص��ارك��و�  بعدما  �مل�صت�صفى  ي��ز�ل��ون يف 
ليما، و�أحدهم يف حال خطرة. و�أفاد �مل�صدر نف�صه �أن 

ا بجروح �أثناء �ملو�جهات. 28 �صرطًيا �أُ�صيبو� �أي�صً
وق���ال رئ��ي�����ض �لحت����اد �ل��ع��ام ل��ع��م��ال ب���رو خرونيمو 
�صت�صتمّر  “�لتعبئة  �إن  ب��ر���ض  ف��ر�ن�����ض  ل��وك��ال��ة  لوبيث 
)دينا  �حل��ك��وم��ة  �أن  على  م��وؤ���ص��ر  �أي  ه��ن��اك  لي�ض  لأن���ه 
بعد  وطنية  م�صرة  �إىل  ودعا  �صت�صتقيل”.  بولو�رتي( 

�أزمة  �صانتي�ض مع  تعامل دي  ينب�ض يف طريقة  ر�ح  بل 
�إىل  و�ملحافظون  �جلمهوريون  مييل  حني  يف  ك��ورون��ا، 
م��ع��ار���ص��ة �لإغ����الق����ات، و�ل��ن��ف��ور مم��ن ف��ر���ص��و� قيود� 
�صحية. وعاتب �لرئي�ض �لأمركي �ل�صابق، دي�صانتي�ض 
وب���اء  خ����الل  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رة  “فلوريد�  �إغ�����الق  ع��ل��ى 
�آخرون بذلك”،  كورونا”، يف حني مل يقم جمهوريون 

بح�صب قوله.
يحاولون  “�إنهم  ت���ر�م���ب  و�أ����ص���اف 
�إىل  �إ�صارة  يف  �لتاريخ”،  كتابة  �إع��ادة 
ب�صكل  تتحدث  دي�صانتي�ض  د�ئ��رة  �أن 
غ���ر دق��ي��ق ع��م��ا ق����ام ب���ه ب��ع��د تويل 

�ملن�صب.
�أعلن عزمه خو�ض  وكان تر�مب قد 
�صهرين،  ق��ب��ل  �ل��رئ��ا���ص��ة  �ن��ت��خ��ب��ات 
�لعودة  على  قدرته  يف  �صكوك  و�صط 
جمدد� بالزخم نف�صه �لذي متتع به 

يف وقت �صابق.
و�أب�����دى ت��ر�م��ب �رت��ي��اح��ا مل��ا �عتربه 
غر  �ل���ر�أي،  ��صتطالعات  يف  تقدما 
�نف�صا�ض  عن  تتحدث  بتقارير  �آب��ه 

�جلمهوريني و�ملحافظني من حوله.
يف  د�عمة،  ر�أي  ��صتطالعات  عن  تر�مب  حديث  وياأتي 
“ماركيت”  جامعة  �أج��رت��ه  ر�أي  ��صتطالع  ك�صف  حني 
يف�صلون  �جلمهوريني  �أغلبية  �أن  وي�صكن�صن  ولي��ة  يف 

دي�صانتي�ض على تر�مب.
لكن تر�مب �لو�ثق من حظوظه يف �نتخابات �لرئا�صة 
�لبيت  �إىل  �ل����ع����ودة  ط���ري���ق  يف  ع��ق��ب��ات  ع����دة  ي���و�ج���ه 

�لأبي�ض:
بعد  ���ص��احل��ه،  يف  ت�صب  ول  مطمئنة  غ��ر  م��وؤ���ص��ر�ت 
�نتخابات �لتجديد �لن�صفي يف نوفمرب 2022، حيث 
�لذين وقف تر�مب ور�ءهم  �ملر�صحني  �نهزم عدٌد من 
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�سولت�ض: احلرب يف اأوكرانيا لن 
تتحول �سراعا بني رو�سيا والناتو 

•• �صانتياغو-اأ ف ب

�أكد �مل�صت�صار �لأملاين �أولف �صولت�ض �أن بالده لن ت�صمح بتحول �حلرب يف 
لقائه  بعد  وذل��ك  �لأطل�صي،  �صمال  وحلف  رو�صيا  بني  �صر�ع  �إىل  �أوكر�نيا 

�لرئي�ض �لت�صيلي يف �إطار جولة له يف �أمركا �لالتينية.
وقال �صولت�ض “لقد �صاهمنا يف �صمان عدم حدوث ت�صعيد لل�صر�ع لأن ذلك 

�صتكون له عو�قب وخيمة على �لعامل 
ب���اأ����ص���ره. ����ص���ي���وؤدي ذل����ك ع��ل��ى �صبيل 
ب���ني رو���ص��ي��ا ودول  �إىل ح���رب  �مل���ث���ال 
�ل��ن��ات��و، وه���ذ� ل��ن ي��ح��دث، و�صنمنعه 
�لآن  حتى  جنحنا  لقد  جهودنا.  بكل 

و�صنو��صل �لقيام بذلك«.
و�أ�صاف “�لأمر يتعلق بدعم �أوكر�نيا، 
�إنه يتعلق باإجر�ء نقا�ض جدي لتخاذ 
وهذ�  �تخاذها  يجب  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت 
)ملعرفة(  يكون مناف�صة  �أن ل  ينبغي 

من ير�صل �أ�صلحة �أكر«.
دي  �صانتياغو  يف  �صولت�ض  و�أو����ص���ح 
جو  �لأم��رك��ي  و�لرئي�ض  �أن��ه  ت�صيلي 

�إىل  ق���و�ت  “�إر�صال  ي��رف�����ص��ان  ب��اي��دن 
�إن  �لأح��د  �لأمل��اين  �مل�صت�صار  ق��ال  كما  �ل�صر�ع.  لت�صعيد  جتنبا  �أوكر�نيا” 
بالده لن تر�صل مقاتالت �إىل �أوكر�نيا. وبعد �أ�صابيع عدة من �لردد و�فقت 

برلني على �إر�صال 14 دبابة ليوبارد 2 �أملانية �ل�صنع �إىل �أوكر�نيا.
و�أ�صار �لزعيم �لأملاين �إىل �أن بالده “قدمت �لدعم، مثل بلد�ن �أخرى، يف 

�صكل �صحنات مالية و�إن�صانية و�أ�صلحة. هذ� هو �لتز��صمنا«.
و�صدد �صولت�ض على �أنه “ل يوجد بلد يدعم �أوكر�نيا �أكر من �أملانيا«.

من جهته وعد �لرئي�ض �لت�صيلي غابرييل بوريك ب�”�مل�صاهمة يف �ل�صالم” 
عرب حل “متعدد �لأطر�ف«. و�صل �مل�صت�صار �لأملاين بعد ظهر �ل�صبت �إىل 
بوين�ض �آير�ض يف �إطار جولته يف �أمركا �لالتينية، وز�ر ت�صيلي �لأحد قبل 
�أن يتوجه من �لثنني �إىل �لأربعاء �إىل �لرب�زيل، �أكرب �قت�صاد يف �لقارة. 
�إينا�صيو  �أول زعيم غربي يلتقي �لرئي�ض �لرب�زيلي لوي�ض  وبذلك �صيكون 

لول د� �صيلفا منذ �إعادة �نتخابه.

�ستولتنربغ يدعو �سيول اإىل »تكثيف« م�ساعدتها لأوكرانيا 
•• ليما-اأ ف ب

دع����ا �لأم������ني �ل���ع���ام حل��ل��ف ���ص��م��ال �لأط���ل�������ص���ي ين�ض 
“تكثيف”  �إىل  �لث��ن��ني  �جلنوبية  ك��وري��ا  �صتولتنربغ 
م�����ص��اع��دت��ه��ا �ل��ع�����ص��ك��ري��ة لأوك���ر�ن���ي���ا، م��ق��رح��ا عليها 
�ل���دول  ت�صليح  ع���دم  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �صيا�صتها  م��ر�ج��ع��ة 

�ملتحاربة.
يف   Chey ت�صي  معهد  يف  �لث��ن��ني  �صتولتنربغ  ق��ال 
و�إذ�  و�لدميوقر�طية،  باحلرية  نوؤمن  كنا  “�إذ�  �صيول 
كنا ل نريد �أن ت�صود �لأنظمة �ل�صتبد�دية و�ل�صمولية، 
د�عيا  �أ�صلحة”،  �إىل  يحتاجون  )�لأوكر�نيون(  فاإنهم 

�صيول �إىل بذل مزيد من �جلهد من �أجل كييف.

يف  �مل�صوؤولني  كبار  ي��وم  قبل  �لتقى  �صتولتنربغ  وك��ان 
�خلارجية  وزي��ر  فيهم  مب��ن  �جلنوبية  ك��وري��ا  حكومة 
بارك جني، يف �إطار جولة لتعزيز �لعالقات بني �لناتو 

وحلفائه يف �آ�صيا.
على  لالأ�صلحة  مهما  ر�  ُم�����ص��دِّ �جلنوبية  ك��وري��ا  ت��ع��ّد 
�ل�صعيد �لعاملي ووقعت يف �لآونة �لأخرة عقود� لبيع 
بولند�.  ذلك  يف  مبا  �أوروبية  دول  �إىل  �لدبابات  مئات 
حالة  يف  ل��دول  �أ�صلحة  بيع  من  متنعها  قو�نينها  لكن 
�لأ�صلحة  ت�صليم  �ل�صعب  م��ن  يجعل  م��ا  وه��و  ح���رب، 
�صيول معد�ت غر مميتة  زودت��ه��ا  �لتي  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إىل 

وم�صاعد�ت �إن�صانية.

�إىل مزيد  ما�صة  “بحاجة  كييف  �إن  �صتولتنربغ  وق��ال 
�أملانيا  بينها  من  دوًل  �أن  �إىل  م�صر�  �لذخرة”،  من 
مماثلة  �أ�صلحة  قو�نني  لديهما  كانت  �للتان  و�ل��رنوج 
لقو�نني كوريا �جلنوبية، قد عّدلت �صيا�صتها بغية دعم 

كييف.
�أن  �إىل  �لأط��ل�����ص��ي  �صمال  �ل��ع��ام حللف  �لأم���ني  و�أ���ص��ار 
لفتا  جديد،  حربي  ملجهود  ي�صتعد  �لرو�صي  �جلي�ض 
كوريا  م��ن  خ�صو�صا  �أ�صلحة،  تتلقى  مو�صكو  �أن  �إىل 

�ل�صمالية، بح�صب معلومات ك�صفها �لبيت �لأبي�ض.
مو�صكو  �إم���د�د  �لأح���د  نفت  �ل�صمالية  ك��وري��ا  �أن  غ��ر 
�صو�ريخ  بت�صليم  و��صنطن  �تهمتها  �أن  بعد  بالأ�صلحة 

�إىل جمموعة فاغرن �لرو�صية �صبه �لع�صكرية �ملنخرطة 
يف �حلرب على �أوكر�نيا.

�ل�صمالية �لأحد  وندد م�صوؤول كبر يف حكومة كوريا 
�أ�صلحة م�صتقبلية  �صحنات  ب�”حماولة غبية لتربير” 
من و��صنطن �إىل كييف بعد �أن وعدت �لإد�رة �لأمركية 

�خلمي�ض باإر�صال 31 دبابة �أبر�مز �إىل �أوكر�نيا.
�ل�صمالية  �ل��ك��وري��ة  �لر�صمية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
“�لإ�صاعة  رف�صه هذه  كوون جونغ غون  �مل�صوؤول  عن 
�صتعر�ض  �أنها  �ملتحدة من  �لوليات  حمذر�  �مللفقة”، 
نف�صها “لنتيجة غر مرغوب فيها” �إذ� و��صلت ن�صر 

هذه �لإ�صاعة.

•• عوا�صم-وكاالت

�ل�����ع�����ام حللف  �لأم���������ني  ي����ج����رى 
ين�ض  “�لناتو”  �لأطل�صي  �صمال 
وكوريا  لليابان  زيارة  �صتولتنربغ، 
�لعالقات  تعزيز  بهدف  �جلنوبية 
وبحث  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �لع�صكرية 
يف  �ل�صيني  �ل��ن��ف��وذ  ت��ن��ام��ي  �صبل 
�لهندي  �ملحيطني  ومنطقة  �آ�صيا 

و�لهادي.
ن���و�ي���ا  ����ص���ت���ول���ت���ن���ربغ  ي����خ����ِف  مل 
�ل���زي���ارة يف ه���ذ� �ل��ت��وق��ي��ت؛ حيث 
تاأت������ي  �ل���زي���ارة  �إن  ب��ق��ول��ه  ���ص��رح 
�ل�صني  مل������ح������اولت  ل���ل���ت�������ص���دي 
تو�صيع نفوذها يف منطقة و�صفها 
�لناتو  و�أن  لأوروب������ا”،  “باملهمة 
ع�صكرية  �تفاقيات  �إج���ر�ء  ب�صدد 
ودفاعية تزيد �لتعاون مع �لقو�ت 

�ليابانية.
�ل�صني  م���ن  �ل��ي��اب��ان  ق��ل��ق  و�أدى 
�ل�صمالية  وك��وري��ا  رو�صيا  وكذلك 
ل��ق��ي��ام��ه��ا ب�����زي�����ادة ت���اري���خ���ي���ة يف 
منذ  حت��دث  مل  �ل��دف��اع،  ميز�نية 

�نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية.
ت�������ص���ت���غ���ل و������ص����ن����ط����ن و�لحت��������اد 
طوكيو  ب���ني  �ل���ت���وت���ر  �لأوروب���������ي 
ت����و�ج����ده����ا  ت����ع����زي����ز  يف  وب�����ك�����ني 
�ملنطقة، خا�صة بعد  �لع�صكري يف 
حول  �لع�صكرية  �ل�صني  حتركات 
من  عليها  �ملتنازع  �صينكاكو  ج��زر 

�لبلدين.
وم���ن �أب����رز �لت��ف��اق��ي��ات �لأخ����رة 

�ملوقعة مع طوكيو:
• وقع رئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين 
�لياباين  ون��ظ��ره  �صوناك  ري�صي 
�ت���ف���اق و�صول  ك��ي�����ص��ي��د�،  ف��وم��ي��و 

•• باري�س-وكاالت

ب���ني مو�صكو  �لأج�������و�ء  ت���وت���ر  و����ص���ط 
�أع�صاء  تعهد  بعد  “�لناتو”  وح��ل��ف 
دب��اب��ات متطورة  ب��اإر���ص��ال  يف �حل��ل��ف 
لأوكر�نيا، تبدو فرن�صا حري�صة على 
كبح جماح �لت�صعيد، يف م�صعى لتفادي 
نقطة �ل�صد�م �لتي يخ�صاها �جلميع. 
نيوز  “�صكاي  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث  ويف 
�ملوقف  رو���ص��ي  حملل  رب��ط  عربية”، 
تعانيها  �ل��ت��ي  ب����الأزم����ات  �ل��ف��رن�����ص��ي 
ب�����ص��ب��ب �حل������رب، ف��ي��م��ا ح����ذر حملل 
لأوروبا  �جتياح مو�صكو  �أوك��ر�ين من 

�إن تقاع�صت عن دعم كييف.

خطوة فرن�شية للوراء
»ل�صنا طرًفا يف �لنز�ع مع مو�صكو”.. 
با�صم  �ملتحدثة  حددت  �أيام”،   3 قبل 
كلر  �آن  �لفرن�صية،  �خلارجية  وز�رة 
�ل��ك��ل��م��ات موقف  ب��ت��ل��ك  ل��ي��ج��ي��ن��در، 
ب���الده���ا م���ن ح����رب �أوك����ر�ن����ي����ا، حتى 
بالأ�صلحة  لكييف  باري�ض  �إم���د�د  م��ع 
�لكرملني  �عتبار  على  رد�  �مل��ت��ط��ورة، 
كييف  فرن�صا،  منها  دول،  �إم����د�د  �أن 
تورطها  ي��ع��ن��ي  �مل���ت���ط���ور  ب���ال�������ص���الح 
ت�صريحات  م���ب���ا����ص���رة.  �حل������رب  يف 
تعليق  �أعقبها  �لفرن�صية  �خل��ارج��ي��ة 
من �لرئي�ض �إميانويل ماكرون، �لذي 
رو�صيا،  م��ع  �حل����و�ر  مب��و����ص��ل��ة  تعهد 
م�صر� �إىل �أن جميع �لدول م�صوؤولة 
�أن ت�صاهم  عن �لنظام �لعاملي، ويجب 
�لت�صعيد.  وم��ن��ع  ع��ل��ي��ه،  �حل��ف��اظ  يف 

ن���ح���ث �أم���ري���ك���ا و�ل����ي����اب����ان على 
�لتخلي عن عقلية �حلرب �لباردة 
و�لتوقف  �لأيديولوجي،  و�لتحيز 

عن خلق �أعد�ء وهميني.

�شيناريوهات قادمة
م����ن ج���ان���ب���ه ي��ف�����ص��ر �خل����ب����ر يف 
�ل�صوؤون �لدولية جا�صر مطر هذه 
�ل��ت��ح��رك��ات �لأخ������رة م���ن جميع 
�لنفوذ  �لأط��ر�ف مب�صاعي فر�ض 
�لتوتر  ��صتمر�ر  و�صط  �لع�صكري 
�أوكر�نيا  بينهم على خلفية خرب 

و�أزمة تايو�ن.
وحملال موقف كل طرف يقول:

�ل�صني  �أن  ت��رى  �لغربية  �ل���دول 
باتت متلك قدر�ت ع�صكرية كبرة 
على  د�ئما  وتعمل  بها  ي�صتهان  ل 

تطوير منظومتها �لع�صكرية.
�لعد�ء  ي�صتغالن  و�أوروب���ا  �أمركا 
و�ل�صني  �ل���ي���اب���ان  ب���ني  �ل���ق���دمي 
ل�صاحلهما.ما  �للعب  وي��ح��اولن 
�صيعجل  �ملنطقة  يف  �لناتو  يفعله 
لتايو�ن وهذ�  �ل�صني  �جتياح  من 

قد يخلق توتر� �أكرب يف �ملنطقة.
باأنها  ر�صالة  �إي�صال  تريد  �ل�صني 
لن تكون مثل رو�صيا يف حربها مع 

�أوكر�نيا.
من  �ل�صني  تزيد  �أن  �ملتوقع  م��ن 
�ملنطقة  يف  �ل��ع�����ص��ك��ري  ت��و�ج��ده��ا 

و�إجر�ء مزيد من �ملناور�ت.
�ل�������ص���ني م�����وؤخ�����ر� ت�������ص���ت���خ���دم يف 
�صخمة،  ع�صكرية  كتلة  مناور�تها 

وهذ� �أي�صا �أثار خوف �لغرب.
�لع�صكري  �ل��و���ص��ع  يف  ت��غ��ر  �أي 
غ�صب  �صيثر  �ملنطقة  يف  �لقائم 

�ل�صني.

متبادل يقرب بني جي�صيهما.
�لتحالف  �إن هذ�  �ليابان  قالت   •
وو�صفتها  �ل�صني  مل��و�ج��ه��ة  ي��اأت��ي 
غر  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي  “حتد  ب��اأن��ه��ا 

م�صبوق لها«.
�تفاقيات  ط��وك��ي��و  وق��ع��ت  ك��م��ا   •
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  م���ع  دف���اع���ي���ة 
حو�يل  و��صنطن  مبوجبها  ت�صع 
�لأر��صي  ع��ل��ى  ج��ن��دي  �أل���ف   47
بتقدمي  وت���ع���ه���دت  �ل���ي���اب���ان���ي���ة، 

�صفقات �صالح متطورة.

زي��ادة ميز�نية  �ليابان  �إع��الن  مع 
�لدفاع .

�خلطو�ت  ت��ل��ك  ب��ك��ني  و�ع���ت���ربت 
�ل��ن��ات��و يف  ن��ف��وذ  حم��اول��ة لب�صط 
�ل�صني  وحم����ا�����ص����رة  �مل���ن���ط���ق���ة، 

�صيا�صيا و�قت�صاديا.
وز�رة  ب���ا����ص���م  �مل����ت����ح����دث  وع����ل����ق 
�خلارجية �ل�صينية، و�جن وينبني، 

بقوله:
�أنهما  و�ل���ي���اب���ان  �أم���رك���ا  ت���دع���ي 
�ملحيطني  منطقة  ع��ن  ت��د�ف��ع��ان 

 بكني تتوعد
�ل�صني و�ليابان �صريكان جتاريان، 
موؤخر�  ت��ده��ورت  �ل��ع��الق��ات  لكن 
من  ت�صررها  طوكيو  �إع��الن  بعد 
حول  �لع�صكرية  �ل�صني  حتركات 
جزر �صينكاكو، ف�صال عن غ�صبها 
جتارب  على  �صيطرتها  ع��دم  م��ن 

كوريا �ل�صمالية �لنووية.
من  �ل�صني  ت�صتاء  ناحيتها،  م��ن 
�لناتو  حلف  بني  �لكبر  �لتقارب 
و�ليابان وكوريا �جلنوبية، خا�صة 

�لهندي و�لهادي �حلرة و�ملفتوحة، 
ل��ك��ن م���ا ي��ح��دث ه���و �إق���ام���ة كتل 
�إق�صائية خمتلفة خللق �لنق�صام 

و�ملو�جهة.
�لنظام  ي��دع��م��ان  �أن��ه��م��ا  ي��زع��م��ان 
�لقو�عد،  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل�����دويل 
�لدو�ض على  لكن ما يفعالنه هو 

�لقانون �لدويل.
منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ هي 
و�لتنمية، ولي�صت  لل�صالم  مر�صاة 

�صاحة للمناف�صة �جليو�صيا�صية.

�أح��دث تاأكيد�ت م��اك��رون على  ج��اءت 
هذ� �لأمر خالل حفل ��صتقبال �أقيم 
�لعام  �لإل���ي���زي���ه، مب��ن��ا���ص��ب��ة  ق�����ص��ر  يف 
لل�صني،  �لقمري  بالتقومي  �جل��دي��د 
د�عًيا �إياها ملمار�صة دور ن�صط يف حرب 
�صينجح  فهل  �ل��ه��دوء؛  نحو  �أوكر�نيا 
ماكرون يف نزع فتيل “�حلرب �لعاملية 

�لثالثة”؟

الغرب يدرك اخلطورة
�ل�صيا�صة  يف  �ل���رو����ص���ي  �لأك�����ادمي�����ي 
فيكتوروفيت�ض،  دمي��ي��ري  �ل��دول��ي��ة 
�لفرن�صية  �لت�صريحات  ه��ذه  يف�صر 
�لت�صعيد  خطورة  ي��درك  �لغرب  ب��اأن 
���ص��د م��و���ص��ك��و، وت����رى ب��اري�����ض �أن����ه ل 
ي���ج���ب ق���ط���ع و����ص���ائ���ل �لت�������ص���ال مع 
نظًر�  �صيطنتها؛  حماولة  �أو  رو�صيا، 

للم�صالح �مل�صركة.
وي��و���ص��ح ف��ي��ك��ت��وروف��ي��ت�����ض، م��ا ير�ها 
�لنزلق  �أ�صبابا تدفع فرن�صا لتجنب 

ملو�جهة مبا�صرة مع “�لناتو«:
• �لو�صع �لقت�صادي يف فرن�صا �صعب 

للغاية يف �لوقت �لر�هن.
مليز�نية  يحتاج  �لفرن�صي  �جلي�ض   •

كبرة، وهذ� غر �صهل حاليا.
و��صنطن  ت��وري��ط  تخ�صى  ب��اري�����ض   •
لأوروب��������ا م��ب��ا���ص��رة يف �ل�������ص���د�م مع 

رو�صيا.
• ل توجد م�صلحة �أوروبية مبا�صرة 

مبعاد�ة رو�صيا.
خا�صة،  وفرن�صا  بالكامل،  �أوروب����ا   •
بالفعل  ت�صتنزف  و��صنطن  �أن  �أدرك��ت 

�لأوروبي  �ل�صرب  �لتغريد خارج  د�ئم 
و�لأم�����رك�����ي ف��ي��م��ا ي��خ�����ض �لأزم������ة 
�أهمية  من  يقلل  وبينما  �لأوك��ر�ن��ي��ة. 
�لر�ف�صة  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �ل��ت�����ص��ري��ح��ات 
ل��ل��ت�����ص��ع��ي��د، ي���ع���ول م�����ات�����وزوف على 
�إن  ق��ائ��ال  �أوروب������ا،  دول  بقية  م��وق��ف 
خ��الف��ات��ه��ا ح����ول رو����ص���ي���ا �أخ������ذت يف 
كييف،  دع��م  ح��ول  و�لتوحد  �لهبوط 
وه����ذ� م��ا �أك���دت���ه �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى دعم 

�أوكر�نيا مبدرعات ودبابات.
وز�د �ملحلل �لأوكر�ين بالقول: “�أمن 

جانب  �إىل  “�لناتو”،  �أ�صلحة  خمازن 
تو�صيع �لفجوة بني مو�صكو و�لغرب.

تقوية عالقاتها  رو�صيا  ��صتطاعت   •
�لأو�صط  و�ل�صرق  و�لهند  �ل�صني  مع 

و�إفريقيا و�أمركا �لالتينية.

حتذير من اجتياح اأوروبا
يف �ملقابل، �عترب مو�صيينكو ماتوزوف، 
�ملتخ�ص�ض بال�صيا�صة �لدولية مبركز 
و�ل�صر�تيجية  �لع�صكرية  �لبحوث 
�لفرن�صي  �ل��رئ��ي�����ض  �أن  ب���اأوك���ر�ن���ي���ا، 

بالكامل متوقف على  �أوروب��ا �حل��ايل 
�أوكر�نيا  �أر��صي  من  بوتني  �ن�صحاب 
من  حم�����ذر�  �حتاللها”،  مت  �ل���ت���ي 
لأوروب����������ا يف حال  رو����ص���ي���ا  �ج���ت���ي���اح 

�لر�جع عن دعم بالده.

ماكرون وال�شمانات
ما  د�ئ��م��ا  �لت�صعيد،  لكبح  م�����ص��اٍع  يف 
�ل�صمانات  ع���ن  م����اك����رون  ي��ت��ح��دث 
لبوتني  تقدميها  يجب  �لتي  �لأمنية 
�ل���ق���ت���ال، ح��ي��ث تطالب  ي��ن��ه��ي  ح��ت��ى 

من بوابة اليابان.. الناتو يتحرك لتقوي�ض ال�سني

ال�سحة العاملية تبقي على حالة الطوارئ الق�سوى حيال كوفيد-19 
 •• جنيف- اأ ف ب

�لطو�رئ  حالة  على  �لإبقاء  �لثنني  �أم�ض  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ق��ررت 
�لق�صوى حيال وباء كوفيد-19 بعد ثالث �صنو�ت على �إعالن �ملر�ض حالة 

�صحية طارئة ذ�ت �أبعاد عاملية.
و�تبع �ملدير �لعام ملنظمة �ل�صحة تيدرو�ض �أدهانوم غيربيي�صو�ض تو�صيات 
جلنة �لطو�رئ حول كوفيد-19، وهي جلنة خرب�ء �جتمعت �جلمعة للمرة 

�لر�بعة ع�صرة، وفق ما جاء يف بيان.
19 ميثل  كوفيد  �أن  �للجنة  �أعلنت   ،2020 �لثاين/يناير  كانون   30 يف 
بينما مل تكن قد �صّجلت  “حالة طو�رئ �صحية عامة على نطاق دويل”، 

�آنذ�ك خارج �ل�صني، �صوى �أقل من مئة �إ�صابة بدون �أي حالة وفاة.
و�صبق �أن �أكد تيدرو�ض �أن �إلغاء حالة �لطو�رئ �لق�صوى “�صابق لأو�نه«.

�ل��رغ��م من  “على  �لإث��ن��ني خ��الل م��وؤمت��ر �صحايف دوري يف جنيف،  وق��ال 
�أنني ل �أريد ��صتباق ر�أي جلنة �لطو�رئ، �إل �أنني ما زلت قلقا للغاية ب�صاأن 

�لو�صع يف بلد�ن عدة وتز�يد حالت �لوفاة«.
و�أ�صاف “ر�صالتي و��صحة: ل تقللو� من �صاأن هذ� �لفرو�ض، لقد فاجاأنا 
لتزويد  �مل��زي��د  نفعل  مل  م��ا  ف��ت��ك��ه،  و���ص��ي��و����ص��ل  م��ف��اج��اأت��ن��ا  يف  و�صي�صتمر 
�لعاملي”.  �ل�صعيد  على  �لت�صليل  وملكافحة  �ل�صحية  باملر�فق  �ملحتاجني 

فنلندا تعرب عن اأملها يف 
الن�سمام مع ال�سويد اإىل الناتو 

•• هل�صنكي-اأ ف ب

�أعلن وزير �خلارجية �لفنلندي بيكا هافي�صتو 
�لثنني �أن بالده ل تز�ل تاأمل يف �لن�صمام 
�لوقت  )ناتو( يف  �لأطل�صي  �صمال  �إىل حلف 
�أن �لرئي�ض �لركي  نف�صه مع �ل�صويد، رغم 
رجب طيب �إردوغان حتدث عن �إمكانية منح 

�ل�صوء �لأخ�صر �إىل هل�صينكي فقط.
“�أملنا  ���ص��ح��ايف،  م��وؤمت��ر  �ل���وزي���ر يف  وق����ال 
�لكبر كان ول يز�ل �لن�صمام مع �ل�صويد” 
“مل  �أن �ملوقف �لفنلندي  �إىل �لناتو، موؤكًد� 
يتغر”. وملّح �لرئي�ض �لركي �لأحد للمرة �لأوىل �إىل �أن تركيا قد تو�فق 
�أن تقوم بخطوة  �إىل حلف �صمال �لأطل�صي، من دون  على �ن�صمام فنلند� 
ر�صالة  نوجه  �ل�����ص��رورة، قد  “عند  �إردوغ���ان  وق��ال  �ل�صويد.  مماثلة جت��اه 
خمتلفة يف ما يت�صل بفنلند�. �ل�صويد �صت�صدم حني نوجه ر�صالة خمتلفة 
يف �صاأن فنلند�”. ور�أى هافي�صتو �أن هذه �لت�صريحات “ُتظهر �أن هناك نية 
�إذ�  �آلية )�لن�صمام �إىل( �لناتو  من جانب تركيا للم�صي قدًما ب�صرعة يف 

لزم �لأمر” ب�صاأن تر�صيح فنلند�.

مار�ض من قبل رئي�ض منظمة �ل�صحة �لعاملية.
بعد ثالث �صنو�ت، ترى �للجنة �أن “جائحة كوفيد-19 رمبا بلغت مرحلة 
بحذر  للتحرك  �للجنة  “تو�صيات  يقدر  �إن��ه  �لعام  �ملدير  وق��ال  �نتقالية” 

خالل هذه �ملرحلة �لنتقالية و�لتخفيف من �لعو�قب �ل�صلبية �ملحتملة«.
�أ�صار �ملدير �لعام ملنظمة �ل�صحة �لعاملية يف كلمته �لفتتاحية يف  �جلمعة، 
�لأول/دي�صمرب، تز�يد عدد  “منذ مطلع كانون  �أنه  �إىل  م�صتهل �لجتماع 

حالت �لوفاة �مل�صجلة ��صبوعياً يف �لعامل«.
�أكر  �إىل زي��ادة عدد �لوفيات يف  �أدى رفع �لقيود يف �ل�صني  “كما  و�أ�صاف 
دول �لعامل تعد�د� لل�صكان” خالل �لأ�صبوع �ملمتد من 16 �إىل 22 كانون 
ب�صبب  وف��اة  حالة  �أل��ف   40 ح��و�ىل  ب��ني  م��ن  �أن��ه  مو�صحاً  �لثاين/يناير، 
كوفيد تبلغت بها منظمة �ل�صحة �لعاملية “مت ت�صجيل �أكر من ن�صفها يف 

�ل�صني«. وت�صبب �لوباء بوفاة 170 �ألف �صخ�ض يف �ل�صهرين �ملا�صيني.
�للقاح  تلقو�  �لذين  �لأ�صخا�ض  من  �صئيل  ع��دد  لوجود  تيدرو�ض  و�أ���ص��ف 
مبتابعة  ي�صمحان  �للذين  �جليني  و�لت�صل�صل  �ملر�قبة  و�أن  �صحيح  ب�صكل 
تطور �لفرو�ض وتنقالته قد �نخف�صا ب�صكل حاد. وت�صبب �لفرو�ض بوفاة 
 27 752 مليون �صخ�ض حتى  �أكر من  و�إ�صابة  6،804،491 �صخ�صاً 
كانون �لثاين/يناير، بح�صب �ملنظمة، لكن تعترب �لوكالة �لأممية و�خلرب�ء 

�أن �لأعد�د يف �لو�قع تفوق ذلك بكثر.

ويتمتع �ملدير �لعام للمنظمة �لأممية ب�صالحية �لختيار بني �تباع تو�صية 
جلنة �لطو�رئ من عدمه. ف�صلت حالة �لطو�رئ �ل�صحية �لتي حملت ��صما 
معقد� يف �إقناع �ل�صلطات و�لعامة بخطورة �لو�صع يف كانون �لثاين/يناير 
�آذ�ر/  11 يف  “�جلائحة”  ��صتخد�م م�صطلح  �ل��ذي �صمح  �لأم��ر   ،2020

فرن�سا تخطب ود رو�سيا.. هل ينجح اأ�سلوب املهادنة؟
حدود  ع�صكرة  عدم  بالتايل:  مو�صكو 
غربية  �أ�صلحة  ون�صر  �أو  بيالرو�صيا، 
�ملتحدة مبنع  �لوليات  هناك. تتعهد 

�ملزيد من �لتو�صع باجتاه �ل�صرق.
رف�ض �ن�صمام دول �حتاد �جلمهوريات 
�إىل  �ل�صابقة  �ل�صوفيتية  �ل�صر�كية 

خلف �لناتو.
�أر��صي  على  ع�صكري  ن�صاط  �أي  منع 
�أوك��ر�ن��ي��ا و�ل���دول �لأخ���رى يف �أوروبا 
و�آ�صيا  �ل���ق���وق���از  وج���ن���وب  �ل�����ص��رق��ي��ة 

�لو�صطى.

اجلي�ض الكوري اجلنوبي يطلق 
النريان باخلطاأ قرب كوريا ال�سمالية

•• �صيوؤول-اأ ف ب

قال م�صوؤولون ع�صكريون �إن جندياً كورياً جنوبياً �أطلق �لنر�ن باخلطاأ من 
مدفع ر�صا�ض �أثناء تدريبات بالقرب من �حلدود مع كوريا �ل�صمالية، وقد 

�أبلغ �جلي�ض كوريا �ل�صمالية على �لفور باأن �إطالق �لنار مل يكن متعمد�ً.
�أُطلقت من  4 طلقات بالذخرة �حلية  �إن  وقال �جلي�ض �لكوري �جلنوبي 
مدفع ر�صا�ض خالل جل�صة تدريبية قامت بها وحدة من �جلي�ض على طول 
�حلدود بني �لكوريتني يف �صرق �إقليم “كانغ وون” �ل�صاعة 6 و27 دقيقة 

م�صاء �ل�صبت.
وقد �صقطت جميع �لطلقات يف �جلانب �لكوري �جلنوبي من خط تر�صيم 
�حلدود �لع�صكرية ومل يتم �لإبالغ عن وقوع �أي �أ�صر�ر. ومل يكن من �ملقرر 

��صتخد�م �لذخرة �حلية يف �لتدريبات.
�لفور  على  �ل�صمالية  كوريا  �أبلغت  �لع�صكرية  �لوحدة  �إن  �مل�صوؤولون  وقال 
عرب �لبث يف عدة منا�صبات �أن �إطالق �لنار مل يكن متعمد�ً، وعززت حالة 

�ل�صتعد�د للطو�رئ.
�لوحدة  يف  م�صوؤول  عن  لالأنباء  �جلنوبية  �لكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت 
قوله: “مل تظهر �أي عالمات معينة من �جلانب �لكوري �ل�صمايل، ويجري 

�لتحقيق يف مالب�صات �حلادث بال�صبط«.
ويف مايو )�أيار( 2020، �أ�صابت 4 ر�صا�صات على �لأقل قادمة من كوريا 
�ملنطقة  من  �لأو�صط  �جل��زء  يف  �جلنوبية  لكوريا  حر��صة  نقطة  �ل�صمالية 
منزوعة �ل�صالح، مما دفع �لقو�ت �لكورية �جلنوبية �إىل �لرد باملثل. وكان 

هذ� �أول تبادل لإطالق �لنار بني كوريا �جلنوبية و�ل�صمالية منذ �صنو�ت.
ومبوجب �لتفاقية �لع�صكرية �ل�صاملة �ملوقعة يف �صبتمرب )�أيلول( 2018، 
�تفقت �لكوريتان على وقف جميع �لأعمال �لعد�ئية �صد بع�صهم �لبع�ض، 

وهي خطوة تهدف �إىل �حلد من �لتوتر�ت وبناء �لثقة.
250 كيلومر�ً  يبلغ طولها حو�يل  �لتي  �ل�صالح،  �ملنزوعة  �ملنطقة  وتعد 
وعر�صها 4 كيلومر�ت، و�حدة من �أ�صد حدود �لعامل حت�صيناً. وكثر�ً ما 

كانت نقطة ��صتعال بني �لكوريتني.
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غرف المارات: ال�ستدامة 
مرتكز اأ�سا�سي للتنمية ال�ساملة

•• دبي -وام:

�ل��غ��رف �لتجارية  عقدت �لأم��ان��ة �لعامة لحت��اد غ��رف �لم���ار�ت وم���در�ء 
�لأع�صاء �جتماعهم �لأول لعام 2023 ، مبكتب �حتاد �لغرف بدبي برئا�صة 

حميد حممد بن �صامل �لأمني �لعام لحتاد غرف �لمار�ت.
ح�صر �لجتماع .. حممد هالل �ملهري مدير عام غرفة �أبوظبي، وحممد 
�أحمد �أمني �لعو�صي مدير غرفة �ل�صارقة ، و�صامل �أحمد �ل�صويدي مدير 

، وع���م���ار ر��صد  ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان 
�لقيوين  �م  �لعليلي مدير عام غرفة 
عام  م��دي��ر  �ل�صبب  ح�صن  وحم��م��د   ،
ب���ال���وك���ال���ة غ���رف���ة ر�أ��������ض �خل���ي���م���ة ، 
مدير  �لهند��صي  جميع  بن  و�صلطان 
عام غرفة �لفجرة ، وح�صن �لها�صمي 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة يف 

غرف دبي.
�لغرف  روىء  �لج��ت��م��اع  و��صتعر�ض 
�ل�صر�تيجيات  ح����ول  �ل���ت���ج���اري���ة 
و�ل��و���ص��ائ��ل مل���و�ءم���ة �ل���ص��ت��د�م��ة مع 
لالأعمال  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�����د�ف 

و�لأولويات �لوطنية.
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ب��اإع��الن  و�ل�صناعة،  �لتجارة  غ��رف  مديرو  و�أ���ص��اد 
“عام   2023 �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�ل�صتد�مة« يف �لإمار�ت موؤكدين �أهمية �ل�صتد�مة كمرتكز �أ�صا�صي للتنمية 
�ل�صاملة، ل�صيما �أن �ملمار�صات �مل�صوؤولة و�مل�صتد�مة �أ�صبحت جزء� ل يتجز�أ 
وتعزيز  جناحها  يف  هاما  وعامال  لالأعمال  �حلديثة  �ل�صر�تيجيات  من 

�صمعتها يف �صوق �لعمل.
كما �أطلع �ملجتمعون، على خطط عمل �لأمانة �لعامة خالل �لربع �لأول 
من �لعام �جلاري ل�صيما فيما يتعلق مبجال�ض �لأعمال �مل�صركة و�لبعثات 

�لتجارية و�لرب�مج �خلا�صة بالوفود �لتجارية �لتي �صتزور �لدولة.

�سوق اأبوظبي وبور�سة البحرين يعلنان ان�سمام بور�سة م�سقط اإىل من�سة »تبادل«

�أ�صحاب  �أم��ام  �لفر�صة  هملينز”، 
لفهم  �لأع���م���ال  ورو�د  �ل�����ص��رك��ات 
ب�صكل  �ل��ع��م��ل  ق���ان���ون  ت���ع���دي���الت 
�ملتعلقة  ���ص�����������������ي��م��ا  ول  �أف���������ص����ل، 
�ملتغرة،  �ل��ع��م��ل  ب��رت��ي��ب��ات  منها 
�جلديدة،  �ل���ت���اأ����ص���ر�ت  وق���و�ع���د 
ونظام �لتاأمي������ن �صد �لتعطل عن 

�لعمل.
“�صهدت  ك����ال����ر�:  �أن�������ص���ول  وق�����ال 
م��ن��اق�����ص��ات ثرية  �ل���ع���م���ل  ور�����ص����ة 
�ملو��صيع  ح���ول  �حل��ا���ص��ري��ن  م���ع 
قانون  يف  �حل��ال��ي��ة  و�لجت����اه����ات 

�لعمل �لإمار�تي.
 وت�����اأت�����ي �ل���ت���ع���دي���الت �لأخ�������رة 
يف  �ل�صريعة  للتغير�ت  ��صتجابًة 
و�لتطور�ت  �لعمل  �أماكن  معاير 
مع  تتما�صى  وه��ي  �لتكنولوجية، 
�أعمال  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  دب���ي يف  ن��ه��ج 
�لعمل  د�ع���م���ة لأ����ص���ح���اب  ع��امل��ي��ة 

و�ملوظفني على حٍد �صو�ء”.
بانتظام  دبي  وتنظم غرفة جت��ارة 
�ل��ع��دي��د م���ن ور������ض �ل��ع��م��ل �لتي 
ت��ه��م ق��ط��اع �لأع���م���ال يف �لإم�����ارة، 
ت��ع��زي��ز وع��ي��ه��م باآخر  وت�����ص��اه��م يف 
�لقانونية  و�مل�صتجد�ت  �لتطور�ت 
ت��ن��ظ��م بيئة  �ل���ت���ي  و�ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
بيئٍة  ب��خ��ل��ق  وت�����ص��اه��م  �لأع����م����ال 

حمفزٍة لها.

•• دبي-الفجر: 

ل���ت���ع���زي���ز وعي  ����ص���م���ن ج���ه���وده���ا 
بيئة  مب�صتجد�ت  �خلا�ض  �لقطاع 
�لأعمال، نظمت غرفة جتارة دبي، 
�لعاملة  �ل���ث���الث  �ل���غ���رف  �إح�����دى 
دب����ي، موؤخر�ً  حت��ت م��ظ��ل��ة غ���رف 
�أند  “تر�ورز  �صركة  مع  بالتعاون 
عمل  ور����ص���ة  م����وؤخ����ر�ً  هملينز”، 
ح����ول ق���ان���ون �ل��ع��م��ل �لإم����ار�ت����ي 
�أع�صائها  وع����ي  ت��ع��زي��ز  ل�����ص��م��ان 
باأحدث �لتعديالت و�مل�صتجد�ت يف 
ينظم حقوق  �ل��ذي  �لعمل  ق��ان��ون 

�ملوظفني يف �لقطاع �خلا�ض.
�لتي  �ل����ع����م����ل،  ور������ص�����ة  ووف���������رت 
لغرف  �لرئي�صي  �ملقر  يف  �نعقدت 
م�صاركاً،  وح�صرها130   دب���ي 
�لعديد  ل��ب��ح��ث  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����ص��ة 
وت�صليط  �لرئي�صية،  �لق�صايا  من 
�ل�صوء على �لتعديالت �جلوهرية 
قانون  يف  �جل���دي���دة  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 
م��ع��ل��وم��ات حيوية  �ل��ع��م��ل؛ وه���ي 
لأي �صركة تز�ول ن�صاطها يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لإمار�تي  �لعمل  قانون  وت�صمن 
ف��ي��م��ا يخ�ض  م��ه��م��ة  ت���ع���دي���الت 
�أمن��������اط ع����ق����ود �ل����ع����م����ل، وف����رة 
�لإجازة،  و��صتحقاقات  �لتجربة، 

ترتيباتهم  �متثال  ل�صمان  �لعمل 
ملقت�صيات  ت���ام  ب�صكل  �ل��ت��ع��اق��دي��ة 

قانون �لعمل”.
�لعمل  ق����ان����ون  �أح�����ك�����ام  ت�������ص���ري 
�ل�صركات  جميع  على  �لإم���ار�ت���ي 

و�مل��وظ��ف��ني و�أ����ص���ح���اب �ل��ع��م��ل يف 
ور�صة  و�أت��اح��ت  �خل��ا���ض.  �لقطاع 
�أن�صول  ك��ل  �أد�ره�����ا  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل، 
جيفريز،  وبيل  �أول،  حم��اٍم  كالر�، 
�أند  “تر�ورز  �صركة  يف  �ل�صريك 

و�إنهاء  �لتمييز،  وقو�نني مكافحة 
نهاية  و��صتحقاقات  �لعمل،  عقود 

�خلدمة.
رئي�ض  نائب  ك��اظ��م،  جهاد  وق��ال��ت 
غرفة  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �خل����دم����ات 

�لقو�نني  معرفة  لأن  و�لب��ت��ك��ار، 
هي �خلطوة �لأهم لدر��صة �ل�صوق 

و�ل�صتفادة من �لفر�ض”. 
و�أ�����ص����اف����ت ك���اظ���م ق���ائ���ل���ة: “من 
�لقطاع  ت��ع��زي��ز وع����ي  �مل��ه��م ج����د�ً 

جتارة دبي: “�نطالقاً من �لتز�منا 
�أع�صائنا،  �حتياجات  بتلبية  �لتام 
ن�صعى جاهدين للتعريف بامل�صائل 
مل�صاعدة  �ل�����ص��ل��ة  ذ�ت  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لأع�����ص��اء ع��ل��ى �ل��ن��م��و و�لزده�����ار 

�لإمار�تي،  �لعمل  بقانون  �خلا�ض 
ح��ي��ث ي��اأت��ي �ن��ع��ق��اد ور���ص��ة �لعمل 
م��ع قرب  �ملنا�صب  �ل��وق��ت  ه��ذه يف 
�لبالغة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �مل��ه��ل��ة  �ن��ت��ه��اء 
�أ�صحاب  �إىل  �ملمنوحة  �صهر�ً   12

نعمل  �مل�صتمر،  و�لتطوير  �لبتكار 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى حت��وي��ل جت��رب��ة �لعمل 
تقنيات  دم���ج  خ���الل  م��ن  ملوظفينا 
�لثورة �ل�صناعية �لر�بعة يف عمليات 
�ل�صركة و�لتحول �لرقمي، وبف�صل 
�صنتمكن  مايكرو�صوفت  مع  تعاوننا 
وتو�صيع  �لتحول  ه��ذ�  ت�صريع  م��ن 
�لعمليات  يف  ق���دوة  ل��ن��ك��ون  ن��ط��اق��ه 
و�ملنطقة  �لأملنيوم  لقطاع  �لرقمية 

بالكامل”.
وقال كارلو نظام، �لرئي�ض �لتنفيذي 
ل���ل�������ص���وؤون �ل��رق��م��ي��ة يف �لإم�������ار�ت 
�إمكانات  “جمع  لالأملنيوم:  �لعاملية 
وتقنيات �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
وم��اي��ك��رو���ص��وف��ت م��ع��اً ���ص��ي��ت��ي��ح لنا 
�ملتقدمة  �لرقمية  �لقدر�ت  تطوير 
و��صتخد�م �ملن�صة �ل�صحابية �لأوىل 
�لأمل��ن��ي��وم. ويف  نوعها يف قطاع  م��ن 
�ل�صتد�مة  �صنح�صن  نف�صه،  �لوقت 
للحو�صبة  �لتحتية  للبنية  �لبيئية 
يف �ل�صركة مع �ل�صتفادة من �لأمن 
�أ�صولنا  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  و���ص��ال���ص��ة 

�ل�صحابية �لعامة و�خلا�صة”.
م����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ن���ع���ي���م ي���زب���ك، 
مايكرو�صوفت  ل�صركة  �لعام  �ملدير 
هذه  ع���ق���د  “ي�صرنا  �لإم������������ار�ت: 
�لعاملية  �لإم���������ار�ت  م���ع  �ل�������ص���ر�ك���ة 
“لالأملنيوم  ُمنتج  �أك���رب  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
بهدف  �ل��ع��امل،  يف  �جلودة”  ع���ايل 
ت�����ص��ري��ع ت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي��ات �ل���ث���ورة 
�ل�������ص���ن���اع���ي���ة �ل����ر�ب����ع����ة و�ل���ت���ح���ول 
م���ع حت�صني  �ل�����ص��رك��ة  �ل��رق��م��ي يف 

�خلا�صة  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  ���ص��ح��اب��ة 
نتطلع  و�إن��ن��ا  �لت�صنيع.  ب��خ��دم��ات 
�إىل �ملزيد من �لتعاون بني �لإمار�ت 
ومايكرو�صوفت  لالأملنيوم  �لعاملية 
�ملحلي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �مل�صتقبل  يف 
�لإم������ار�ت  و���ص��ت��ت��ع��اون  و�لعاملي”. 
�لعاملية لالأملنيوم مع مايكرو�صوفت 
وحت�صني  �ب���ت���ك���ار�ت���ه���ا  ت���ع���زي���ز  يف 
فيما  وخ�����دم�����ات�����ه�����ا،  م���ن���ت���ج���ات���ه���ا 
موظفي  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  �صت�صاعد 
�لإم������ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم على 
تقنيات  ��صتخد�م  م��ه��ار�ت  تطوير 
ت�صريع  �أج����ل  م���ن  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
عمليات  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ه����ذه  ت��ب��ن��ي 

�صركة �لأملنيوم �لعمالقة.
وت����ت����ط����ل����ع �لإم������������������ار�ت �ل���ع���امل���ي���ة 
تطوير  يف  �مل�صاهمة  �إىل  لالأملنيوم 
مع  �مل�صتقبل  يف  �لأمل��ن��ي��وم  �صناعة 
موردي  ك��اأف�����ص��ل  مكانتها  ت��ر���ص��ي��خ 
�لعامل  يف  �ل�صناعية  �لتكنولوجيا 
لالبتكار  ق��وي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  و�إن�����ص��اء 
�ل��ت�����ص��ن��ي��ع يف �لإم�������ار�ت  يف ق���ط���اع 
�لعربية �ملتحدة. �جلدير بالذكر �أن 
طّورت  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت 
يف  �مل�صتخدمة  �خل��ا���ص��ة  �لتقنيات 
عمليات �صناعة �لأملنيوم يف �لدولة 
لأك��ر م��ن 30 ع��ام��اً، م��ع �لركيز 
على حت�صني كفاءة عمليات �ل�صهر 
..كما تعد تقنيات �لإمار�ت �لعاملية 
كفاءة  �لتقنيات  �أكر  لالأملنيوم من 
�صناعة  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  وت��ن��اف�����ص��ي��ة 

�لأملنيوم �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملية  �لإم��������ار�ت  ���ص��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
ل��الأمل��ن��ي��وم �م�����ض ع���ن ت��ع��اون��ه��ا مع 
تطبيق  يف  �لإم���ار�ت  مايكرو�صوفت 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات 
�لنطاق،  و����ص��ع  �ل��رق��م��ي  و�ل��ت��ح��ول 
�ملمار�صات  �أف�������ص���ل  �ت���ب���اع  ب���ه���دف 
وتعزيز  �لأمل��ن��ي��وم  قطاع  يف  �لعاملية 
�����ص���ت���د�م���ة ع��م��ل��ي��ات �حل��و���ص��ب��ة يف 
مايكرو�صوفت  وت��ع��ت��رب  �ل�����ص��رك��ة. 
لالأملنيوم  �ل���ع���امل���ي���ة  و�لإم�������������ار�ت 
�لثورة  رو�د  “�صبكة  �أع�����ص��اء  م���ن 
�لتابعة لوز�رة  �ل�صناعية �لر�بعة” 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة 
يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
دمج  ت�����ص��ري��ع  �إىل  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي 
�لر�بعة  �ل�صناعية  �ل���ث���ورة  ح��ل��ول 
�ل�صناعي  �لقطاع  يف  وتطبيقاتها 

بالدولة.
ومب����وج����ب �لت���ف���اق���ي���ة �جل����دي����دة، 
لتنفيذ  م���ع���اً  �ل�����ص��رك��ت��ان  ���ص��ت��ع��م��ل 
لعمليات  �لرقمي  �لتحول  برنامج 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم من 
خالل �لتطبيقات �لرقمية �ملختلفة 
وبناء  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  م��ث��ل 

قاعدة �صخمة للبيانات.
�لعاملية  �لإم�����������ار�ت  و���ص��ت�����ص��ت��ف��ي��د 
ل���الأمل���ن���ي���وم وم���اي���ك���رو����ص���وف���ت من 
�لذكية  �ل�������ص���ح���اب���ي���ة  �حل���و����ص���ب���ة 
ن��ط��اق عمليات  وت��و���ص��ي��ع  ل��ت�����ص��ري��ع 
�جلديدة،  �لرقمية  �حللول  تطوير 

ت�صل  بن�صبة  �حلو�صبة  عمليات  يف 
�نبعاثات  %65 مع �حلد من  �إىل 
تزيد  بن�صبة  �لكربون  �أك�صيد  ث��اين 
ذل����ك،  �إىل  �إ����ص���اف���ة   .80% ع����ن 
لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �صتقوم 
 Microsoft أي�صاً بتطوير �صحابة�
مو�قعها،  يف  بها  �خلا�صة   Azure
م���ن خ����الل ن��ق��ل ث��ل��ث �إ�����ص����ايف من 
�إىل  بها  �خلا�صة  �حلو�صبة  عمليات 
ي��وف��ر فر�ض  �لنظام �جل��دي��د، مم��ا 
�ل�صطناعي  �ل���ذك���اء  ح��ل��ول  ن�����ص��ر 

خلادم  �لتحتية  �لبنية  ثلث  ون��ق��ل 
�لإم��������������ار�ت �ل����ع����امل����ي����ة ل���الأمل���ن���ي���وم 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �خل���ا����ص���ة ب���ه���ا �إىل 
.Microsoft Azure صحابة�

ومن خالل �لتحول �لرقمي وتعزيز 
�صحابة  �صتمّكن  با�صتمر�ر،  �لكفاءة 
�لعاملية  �لإم������ار�ت  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
لالأملنيوم من حتقيق وفور�ت كبرة 

يف �لطاقة.
لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  وت��ق��ّدر 
�لطاقة  ��صتهالك  خف�ض  �إج��م��ايل 

و�لأمتتة د�خل �لعمليات �ل�صناعية 
لل�صركة ب�صكل �أ�صرع.

�لعاملية  �لإم���������ار�ت  و���ص��ت�����ص��ت��خ��دم 
لالأملنيوم �أجهزة �لكمبيوتر �ملعتمدة 
لإن�صاء  �لفر��صية  �ل�صحابة  على 
كفاءة  و�أك���ر  �آم��ن��ة  حو�صبة  جتربة 
مكان  يف  ل���ل���م���وظ���ف���ني  وم������رون������ة 

�لعمل.
وقال عبد �لنا�صر بن كلبان، �ملدير 
�لعاملية  �لإم��ار�ت  �لتنفيذي ل�صركة 
على  حر�صنا  �إط��ار  “يف  لالأملنيوم: 

م�صتويات �ل�صيولة وت�صهيل �لتد�ول وتعميق �صوق ر�أ�ض �ملال”.
و�أ�صاف: “نحن نتطّلع للعمل ب�صكل وثيق مع �صركائنا يف بور�صة �لبحرين 
وبور�صة م�صقط لتنويع �أدو�ت �ل�صتثمار و�صم �ملزيد من �أ�صو�ق ر�أ�ض �ملال 
�لرو�بط  �ملنطقة، وير�صخ  �مل��ال يف  ر�أ���ض  �أ�صو�ق  �ملن�صة، مما يتيح منو  �إىل 
�ل�صتثمارية �لتكاملية”. من جهته، قال هيثم �ل�صاملي، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�أهم  �إح���دى  ت��ب��ادل  ملن�صة  م�صقط  ب��ور���ص��ة  “�ن�صمام  م�صقط:  لبور�صة 
�خلطو�ت �لتي نعمل عليها �صمن ��صر�تيجيتنا �لطموحة لتعزيز �صيولة 
�ن�صمام  �صينعك�ض  كما  للم�صتثمرين.  متنوعة  خ��ي��ار�ت  وت��وف��ر  �ل�صوق، 
م�صقط  بور�صة  بني  �لتعاون  م�صتويات  تعزيز  على  “تبادل”  ل�  �لبور�صة 
و�صوق �أبوظبي �ملايل وبور�صة �لبحرين مبا �صيرجم يف تقوية �ل�صر�كات 

ودفع �لنمو �مل�صتد�م لالأ�صو�ق �ملالية �خلليجية”.

�لتد�ول نّظمه  �فتتاح  لال�صتثمار. وجاء ذلك خالل حفل قرع جر�ض 
�صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يف مقره �لرئي�ض لالإعالن عن �ن�صمام 
�صعيد حمد  بح�صور  وذلك  تبادل،  �إىل من�صة  ر�صمياً  بور�صة م�صقط 
�لظاهري، �لع�صو �ملنتدب و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�صوق �أبوظبي لالأور�ق 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  خليفة،  �آل  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  خليفة  و�ل�صيخ  �مل��ال��ي��ة، 
لبور�صة �لبحرين، وهيثم �ل�صاملي �لرئي�ض �لتنفيذي لبور�صة م�صقط، 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�صويدي،  بطي  م��رمي  �ل��دك��ت��ورة  و�صعادة 

�لأور�ق و�ل�صلع �لمار�تية.
ويف �صبتمرب 2022، وّقع �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية مذكرة تفاهم 
بني  �لثنائي  �لتعاون  عالقات  تعزيز  �إىل  تهدف  م�صقط  بور�صة  مع 
�لطرفني �ملتعلقة بتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات و�خلدمات �ل�صت�صارية، 

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن ���ص��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الأور�ق �مل��ال��ي��ة وب��ور���ص��ة �لبحرين �م�����ض عن 
يف  نوعها  من  �لأوىل  “تبادل”،  من�صة  �إىل  م�صقط  بور�صة  �ن�صمام 
من  لالأ�صو�ق  �ملبا�صر  �لو�صول  توفر  مفهوم  على  �لقائمة  �ملنطقة 
خالل �صبكة تد�ول بني �لبور�صات �إقليمياً، وذلك يف نقلة نوعية تعزز 

�ل�صيولة وت�صهل �آليات �لتد�ول على �مل�صتثمرين.
للتد�ول  متاحة  �لعماين  �ل�صوق  يف  �ملدرجة  �ملالية  �لأور�ق  و�أ�صبحت 
�أبوظبي  �صوقي  يف  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  ج��ان��ب  �إىل  �ملن�صة  ع��رب  �ل��رق��م��ي 
و�ل��ب��ح��ري��ن، يف خ��ط��وة م��ب��ت��ك��رة ت��ع��زز رب���ط �أ����ص���و�ق �مل����ال يف �ملنطقة 
م�صتد�مة  �ملالية وتخلق فر�صاً  �لأ�صو�ق  �ل�صيولة يف  وتزيد م�صتويات 

�لأنظمة،  وتطوير  “�لو�صطاء”،  �لع�صاء  دخول  وت�صهيل  و�لتدريب، 
وتعزيز �لتكامل، وذلك على هام�ض زيارة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

�إىل �صلطنة ُعمان. بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ض �لدولة “حفظه �هلل”، 
و�لرئي�ض  �مل��ن��ت��دب  �لع�صو  �ل��ظ��اه��ري،  �صعيد  ق���ال  �لإط�����ار،  ه���ذ�  ويف 
�ن�صمام  �ليوم  “ي�صعدنا  �ملالية:  ل���الأور�ق  �أبوظبي  ل�صوق  �لتنفيذي 
مع  �خل��ط��وة متا�صياً  ه��ذه  وت��اأت��ي  ت��ب��ادل.  من�صة  �إىل  م�صقط  بور�صة 
طموحات �لتنويع �لقت�صادي لإمارة �أبوظبي نحو �مل�صاهمة يف �لنمو 
�مل�صتد�م لالأ�صو�ق �ملالية من خالل تو�صيع قاعدة �مل�صتثمرين وتلبية 
�لتز�منا  يعك�ض  مم��ي��ز�ً  ح��دث��اً  �ل��ي��وم  ن�صهد  �ل�صتثمارية.  تطلعاتهم 
بني  �لتعاون  م�صتويات  وتعزيز  �لإقليمية  �ل�صر�كات  نطاق  بتو�صيع 
�مل��ال حيث نهدف �إىل تعزيز  �أ���ص��و�ق  �أ���ص��و�ق �ملنطقة م��ن خ��الل رب��ط 

B20 India غرفة عجمان ت�سارك يف الجتماع الفتتاحي لأعمال •• عجمان -الفجر:

و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ����ص���ارك���ت 
�لإمار�ت  دول��ة  وفد  �صمن  عجمان 
�لهند  جمهورية  ل��زي��ارة  �لر�صمي 
�لفتتاحي  �لجتماع  يف  و�مل�صاركة 
و�لذي   ،B20 India لأع���م���ال 
مي��ث��ل م��ن�����ص��ة ع��امل��ي��ة ل��ب��ح��ث �آف���اق 
�لتعاون و�ل�صر�كة بني �لدول يف ظل 
�مل�صوؤولني  كبار  م��ن  نخبة  ح�صور 
�لأعمال  وقادة  �ل�صيا�صات  و�صانعي 
�لقطاع  موؤ�ص�صات  ك��ربى  وممثلي 

بالعام  مقارنة   10% ن�صبته  منو 
�ملن�صاآت  ع����دد  ب��ل��غ  ك��م��ا   ،2021
�لهندية  �جلن�صية  من  مل�صتثمرين 
�لعام  خ���الل  م��ن�����ص��اأة   5798 �إىل 
 17% بلغت  2022 وبن�صبة منو 
لتت�صدر   ،2021 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
�مل��ن�����ص��اآت �لعاملة يف  �أه���م ق��ط��اع��ات 
�عمال  ورج��ال  مل�صتثمرين  �لإم���ارة 
�ل��ه��ن��دي��ة قطاعات  �جل��ن�����ص��ي��ة  م���ن 
�لت�صييد،  �لتحويلية،  “�ل�صناعات 
�لأن�صطة �ملهنية و�لعلمية و�لتقنية، 

و�ملعلومات و�لت�صالت”

�ق��ت�����ص��ادي��ة ع��امل��ي��ة م��ت��ج��ددة تدعم 
�لأعمال  وت��ط��وي��ر  �لتو�صع  ف��ر���ض 
مثالية  كوجهة  لالإمارة  و�لرويج 
��صت�صر�ف  جانب  �إىل  لال�صتثمار، 
وتكوين  �لق����ت���������ص����اد  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
و�صهدت  ف���ع���ال���ة.  دول���ي���ة  ����ص���رك���ات 
�أعمال �لزيارة بحث فر�ض �لتعاون 
�لق��ت�����ص��ادي م���ع م�����ص��وؤويل ولية 
�أثنى  ح��ي��ث  �ل��ه��ن��دي��ة،  غ����وج����ار�ت 

مرو�ن  و�أ�صاد  �لبيانات.  �قت�صاد  يف 
�ل�����ص��ع��ايل، ب��ج��ه��ود دول���ة �لإم����ار�ت 
لغرف  �ل���دويل  �حل�صور  تعزيز  يف 
�ل��ت��ج��ارة و�ل�����ص��ن��اع��ة حت���ت مظلة 
�حت������اد غ�����رف �لإم�����������ار�ت، م����وؤك����د�ً 
�ن غ��رف��ة ع��ج��م��ان ح��ري�����ص��ة على 
�لفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل�����ص��ارك��ة 
�لقت�صادية  �خلارجية  و�لح���د�ث 
عالقات  ���ص��ب��ك��ة  ت���ط���وي���ر  ب����ه����دف 

جم���م���وع���ة  دول  وب���������ني  خ������ا�������ض 
�أن  مو�صحاً  ع��ام،  ب�صكل  �لع�صرين 
�أعمال �لجتماعات تناولت �لقطاع 
�لنتعا�ض  زي��ادة  وفر�ض  �ل�صناعي 
�لتجاري بني  �لقت�صادي و�لتبادل 
�لرقمي  �ل��ت��ع��اون  و�ه��م��ي��ة  �ل����دول 
�لبتكار�ت يف  وتن�صيط  �ل��دول  بني 
�لعاملي  �ل��ق��ط��اع �لق��ت�����ص��ادي  دع���م 
�ل�صتثمار  زي��ادة  �أهمية  جانب  �إىل 

�إىل  و����ص���ل   2021 �ل���ع���ام  خ����الل 
�أك����ر م���ن 164 م��ل��ي��ار دره�����م، يف 
حني �ن ن�صبة �لنمو لإجمايل حجم 
و�لهند و�صل  �لتجارة بني عجمان 
 ،2022 �ل��ع��ام  خ��الل   15% �إىل 
ورجال  �مل�صتثمرين  ع���دد  وو���ص��ل 
يف  �لهندية  �جلن�صية  من  �لع��م��ال 
�إمارة عجمان �إىل 7935 م�صتثمر 
ومب���ع���دل   2022 �ل����ع����ام  خ�����الل 

و�لروؤى  �لتو�صيات  �خلا�ض لو�صع 
�مل�صتقبلية ل�صتعر��صها يف �جتماع 

قمة جمموعة �لع�صرين 2023.
�أع��م��ال �لج��ت��م��اع �صعادة  ���ص��ارك يف 
�ل�������ص���ع���ايل، ع�صو  م������رو�ن ح�����ص��ني 
حيث  عجمان،  غرفة  �إد�رة  جمل�ض 
�أك���د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �لج��ت��م��اع ودوره 
�لعمال  م�صتقبل  ����ص��ت�����ص��ر�ف  يف 
ب�صكل  و�لهند  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني 

عجمان  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو 
�لهندية  �لإمار�تية  �لعالقات  على 
�ملتجذرة بني �لبلدين، ومدى تنوع 
�لفر�ض �لقت�صادية �ملتاحة لتنمية 
ح���ج���م �ل���ت���ج���ارة �ل��ب��ي��ن��ي��ة وج����ذب 
�مل�صتثمرين وخا�صة يف ظل �تفاقية 
بني  �ل�صاملة  �لقت�صادية  �ل�صر�كة 
�أن �إجمايل  �لإمار�ت و�لهند. و�أفاد 
حجم �لتجارة بني �لإمار�ت و�لهند 

�شمن جهودها لتعزيز وعي القطاع اخلا�ض مب�شتجدات بيئة الأعمال وبح�شور 130 م�شاركًا

غرفة جتارة دبي تنظم ور�سة عمل حول قانون العمل الإماراتي

الإمارات العاملية لالأملنيوم ومايكرو�سوفت تتعاونان يف تطبيق تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة والتحول الرقمي
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املال والأعمال

مركز بحوث الطاقة املوجهة يبا�سر ت�سغيل خمترب التوافق الكهرومغناطي�سي يف جممع توازن ال�سناعي
من �لتو�فق �لكهرومغناطي�صي، ُيتوقع �أن ي�صاهم �ملخترب �جلديد يف تعزيز 
�لتحقيقات  ل�صتكمال  �مل�صتهلك  و�لوقت  �لتكاليف  وتقليل  �ملنتجات  جودة 
ت�صكل  �لكهرومغناطي�صي  �لتو�فق  �لتحقق من  �أن عملية  علماً  �خل��ارج،  يف 
تاأ�صي�ض  وق��ب��ل  �إل���ك���روين.  منتج  �أي  تطوير  عملية  �صمن  مهماً  معلماً 
�ل�صناعة  �ملعنية يف قطاع  و�لأط��ر�ف  �ملوؤ�ص�صات  ��صطرت خمتلف  �ملخترب، 
بينما  منتجاتهم،  �صحة  من  �لتحقق  �أج��ل  من  للخارج  �ل�صفر  �إىل  �ملحلي 
�لتو�فق  جمال  يف  �لدولية  للمعاير  وفقاً  �أجهزتهم  �ختبار  �لآن  ميكنهم 
�لكهرومغناطي�صي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ومن �جلدير بالذكار 
�أن �ملخترب ل ي�صكل جهًة م�صدرًة لل�صهاد�ت، بينما يجري �ختبار�ت م�صتقلة 
و�لأنظمة  لالأنظمة  �لكهرومغناطي�صي  �لتو�فق  ولهند�صة  �مل�صبق  للتاأهيل 
�لفرعية �إىل جانب �إعد�د تقارير م�صركة دقيقة وحيادية للعمالء. وقال 
�لتكنولوجي  �لب��ت��ك��ار  ملعهد  �لتنفيذي  �لرئي�ض  جون�صون،  ر�ي  �ل��دك��ت��ور 

�ملنبثقة عن م�صادر من  �لكهرومغناطي�صية  �لبيئة  �لأ�صا�صية مثل منذجة 
�صنع �لإن�صان، وت�صميم و�إنتاج وتقييم �لهو�ئيات، و�ملو�د �ملبتكرة لتطبيقات 
لالأنظمة  �لكهروحر�رية  �ل�صتجابة  �لكهرومغناطي�صي، ومنذجة  �لتدريع 
�ل�صناعية، و �حلماية من �ل�صو�عق. ونحن نثق متاماً بقدرة �ملخترب على 
ت�صجيع �لتعاونات �ل�صر�تيجية مع �لأطر�ف �ملعنية عرب خمتلف جمالت 
و�نطالق  �ملخترب  �فتتاح  ومبنا�صبة  �لأكادميية”.  و�لأو����ص���اط  �ل�صناعة 
فرب�ير   7 ي��وم  عمل  ور���ص��ة  �ملوجهة  �لطاقة  بحوث  مركز  ينظم  �أع��م��ال��ه، 
يجب  �ل��ذي  ما  �لكهرومغناطي�صي،  �لتو�فق  من  �لتحقق  “عملية  بعنو�ن 
و�لتي �صتغطي �أهم جو�نب �لتحقق �لفعال من �لتو�فق  عليكم معرفته؟”، 
��صر�تيجية حتقق مت�صقة  �ملمار�صات يف و�صع  و�أف�صل  �لكهرومغناطي�صي 
ودور �لختبار�ت و�لتحقق يف �خر�ق �لأ�صو�ق �جلديدة، ف�صاًل عن تقلي�ض 

�لتباين بني عمليات �لتحقق عند �إجر�ء �ختبار�ت يف خمترب�ت خمتلفة.

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن معهد �لبتكار �لتكنولوجي، مركز �لبحث �لعلمي �لر�ئد عاملياً وذر�ع 
�لأبحاث �لتطبيقية �لتابع ملجل�ض �أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة يف �أبوظبي، 
�م�ض عن بدء مركز بحوث �لطاقة �ملوجهة �لتابع له مرحلة �لت�صغيل �لكامل 
�ل�صناعي  ت��و�زن  جممع  د�خ��ل  �ملتقدم  �لكهرومغناطي�صي  �لتو�فق  ملخترب 
من  �لكهرومغناطي�صي  �لتو�فق  خمترب  وي�صتفيد  �أبوظبي.  مدينة  ق��رب 
�جلودة  عالية  هند�صية  خدمات  تقدمي  يف  �ملتطور   ”3 “�إي  �ختبار  نظام 
ل�صركاء �ملركز و�جلهات �ملعنية �لأخرى، �إىل جانب دعم �ل�صناعات �ملحلية 
وب�صفته  �لأمثل.  بال�صورة  �لكهرومغناطي�صي  �لتو�فق  جلو�نب  لالمتثال 
�أول خمترب بحثي من نوعه يف دولة �لإم��ار�ت و�ملنطقة كاملًة يدعم نظام 
للتحقق  مكر�صاً  �ختبار�ً   16 يزيد على  ما  ُيجري  �ل��ذي   ”3 “�إي  �ختبار 

�ختبار  يف  ر�ئ����د�ً  دور�ً  �مل��وج��ه��ة  �ل��ط��اق��ة  ب��ح��وث  م��رك��ز  “يوؤدي  و�أ���ص��ب��اي��ر: 
و�لبيئات،  و�لأن��ظ��م��ة  �مل���و�د  خمتلف  على  �ل�صدة  عالية  �مل��ج��الت  ت��اأث��ر�ت 
للمركز  �ل��ت��اب��ع  �جل��دي��د  �لكهرومغناطي�صي  �ل��ت��و�ف��ق  خمترب  و�صي�صاعد 
�صركاءنا على ت�صريع عملية �عتماد منتجاتهم دون مغادرة �لدولة. وتتمثل 
�لنتيجة �ملبا�صرة لتاأ�صي�ض �ملخترب يف تر�صيخ م�صد�قية �ملعهد ب�صفته ممّكن 
ت�صهم يف  و�لتي  �ملنطقة،  �لتحويلية يف  �لتكنولوجيا  دفع عجلة  رئي�صي يف 
م�صرة حتول دولة �لإمار�ت �إىل �قت�صاد قائم على �ملعرفة”. وبدوره، قال 
�لدكتور �صوقي قا�صمي، كبر �لباحثني لدى مركز بحوث �لطاقة �ملوجهة: 
�لتي ميكنها  �لفريدة  �لبحثية  �ملتطلبات  دعم  �ملركز  يف  ��صتهدفنا  “لطاملا 
بها.  و�لرت��ق��اء  �ملحلية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �جلديدة  �لتطبيقات  تعزيز 
توفر  �لآن  ميكننا  �لكهرومغناطي�صي،  �لتو�فق  خمترب  ق���در�ت  وبف�صل 
عملياتنا  م�صاندة  يف  دوره  �إىل  بالإ�صافة  لعمالئنا  �صاملة  �ختبار  خدمات 

�سراكة ا�سرتاتيجية بني ال�سكوك الوطنية وهيئة 
املراأة العربية تهدف اإىل التمكني املايل للمراأة العربية 

دبي ت�ست�سيف الدورة الثانية والع�سرين ملعر�ض املطارات يف ظل ن�ساط كبري ت�سهده �سناعة الطريان

الذهب ي�سعد يف التعامالت الفورية ويربح 4.5 دولر
•• عوا�صم-وام:

�أم�ض،  ت���د�ولت  خ��الل  �لعاملية  �لذهب  �أ�صعار  �رتفعت 
لربح 4.5 دولر يف �ملعامالت �لفورية.

�لفورية  �مل��ع��ام��الت  �لأ���ص��ف��ر يف  �مل��ع��دن  �أ���ص��ع��ار  وز�دت 
بن�صبة %0.23 �أو ما يعادل 4.5 دولر�ت لت�صل �إىل 
�لأ�صو�ق  لبيانات  وفقا  لالأون�صة،  دولر   1932.59
بتوقيت  �صباحاً   09:25“ �ل�صاعة  بحلول  �لعاملية 
ت�صليم  للذهب  �لآج��ل��ة  �لعقود  و�رت��ف��ع��ت  �لإمار�ت”. 
فرب�ير 2023 مبا ن�صبته %0.13 تعادل 2.6 دولر 

لت�صل �إىل 1932 دولر لالأون�صة.
وعلى �صعيد �ملعادن �لنفي�صة �لأخرى، �صعدت �لف�صة 
ومنا  ل��الأوق��ي��ة،  دولر   23.75 �إىل   0.56% بن�صبة 
و�رتفع  دولر،   1644.5 �إىل   2.99% �ل��ب��الدي��وم 

�لبالتني بن�صبة %0.66 �إىل 1024.7 دولر.

مليار درهم �سايف اأرباح بنك امل�سرق يف 2022   3.7
�ملو�صى بها(، بينما بلغ معدل �ل�صق �لأول من ر�أ�ض �ملال 
�لقرو�ض  و���ص��ه��دت    .2022 دي�����ص��م��رب  يف   13.7%
لف منو�ً بن�صبة %10.8 خالل عام 2022 لت�صل  و�ل�صُّ
�إىل  �ل��ق��رو���ض  ن�صبة  وب��ق��ي��ت  دره����م،  م��ل��ي��ار   90.3 �إىل 
دي�صمرب  نهاية  %79.4 يف  ثابتة عند م�صتوى  �لود�ئع 
2022، ومت خف�ض خم�ص�صات �لقرو�ض �ملتعرة ب�صكل 
2022، وذلك على  للعام  497 مليون درهم  �إىل  كبر 
��صرد�د  وت�صجيل عمليات  �لأ�صول  خلفية حت�صن جودة 
�لقرو�ض   �إجمايل  من  فقط   0.6% �لآن  لتمثل  �أعلى، 
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل��غ��ري��ر،  �لعزيز  عبد  م��ع��ايل  وق���ال 
من  �لعديد  �ملا�صي  �لعام  خ��الل  �مل�صرق  “�صهد  �مل�صرق: 
و�ملوؤثرة،  �ملهمة  و�لت�صغيلية  �ل�صر�تيجية  �لتغير�ت 
3.7 مليار  بلغ  �أرب����اح  �أث��م��رت ع��ن حتقيق ���ص��ايف  و�ل��ت��ي 
درهم �إمار�تي لل�صنة �ملالية باأكملها. و�أنا �أعتقد باأن هذ� 
�لتز�م  على  و����ص��ح  دل��ي��ل  ه��و  �لكبر  �لتاريخي  �لإجن����از 
وتفاين فريق �مل�صرق باأكمله و�لذي قاد �إىل حتقيق زيادة 

يف �لأرباح �لت�صغيلية بن�صبة %39.2 هذ� �لعام”. 

•• دبي - وام:

�مل��ال��ي��ة �لر�ئدة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  �إح���دى  �مل�����ص��رق -  �أع��ل��ن بنك 
�ملالية  نتائجه  عن   � �أفريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  يف 
يف  دره��م  مليار   3.7 �لأرب����اح  �صايف  بلغ  حيث  �ل�صنوية، 
بيان  يف  �لبنك،  و�أ���ص��اف    .2022 �ملالية  �ل�صنة  نهاية 
درهم،  مليار   4.4 بلغت  �لت�صغيلية  �لأرب����اح  �أن  �أم�����ض، 
نتيجة   ،2021 بالعام  مقارنة   39.2% قدرها  بزيادة 
�رتفاع �لدخل �لت�صغيلي.  وحت�صنت �لكفاءة �إذ بلغ معدل 
مقارنة   2022 ع��ام  يف   40.9% �ل��دخ��ل  �إىل  �لتكلفة 
�لدخل  معدل  وحافظ    .2021 ع��ام  يف   45.2% مع 
معدلت  على  �لت�صغيلي  �ل��دخ��ل  �إىل  �ل��ف��و�ئ��د  غ��ر  م��ن 
و�رتفعت   ،39% عند  �لقطاع  يف  �لأف�صل  بني  من  تعد 
لت�صل   2022 للعام   12.1% بن�صبة  �لعمالء  ود�ئ���ع 
�إىل 113.8 مليار درهم.  وبلغت ن�صبة �لأ�صول �ل�صائلة 
%33.2 يف دي�صمرب 2022، ومت ت�صجيل معدل كفاية 
ر�أ�ض مال جيد للغاية عند %16 )بعد توزيعات �لأرباح 

•• دبي-الفجر: 

�لوطنية”،  “�ل�صكوك  وّق���ع���ت 
�صركة �لدخار و�ل�صتثمار  �ملتو�فقة 
�لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أح��ك��ام  م��ع 
�لعربية،  �مل���ر�أة  هيئة  م��ع  �تفاقية 
�ملوؤ�ص�صة �لغر ربحية �لر�ئدة �لتي 
تهدف �إىل متكني �ملر�أة �لعربية يف 
و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�����ص��رق  منطقة 
�أف���ري���ق���ي���ا، ب���ه���دف ت����زوي����د �مل������ر�أة 
�ملالية  �لإد�رة  مب��ه��ار�ت  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�أدو�ت �لدخار �لقّيمة.
جهود  توحيد  �ل�صر�كة  و�صت�صهد 
�مل��وؤ���ص�����ص��ت��ني ب��ه��دف مت��ك��ني �مل����ر�أة 
�لتنمية �ملجتمعية  ودعم دورها يف 
مهار�تها،  وت��ع��زي��ز  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
�ل�صتثمار  جم����الت  يف  ���ص��ي��م��ا  ل 

و�لدخار و�ملعرفة �ملالية. 
وج�������رى �ل���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى م���ذك���رة 
�ل��ت��ف��اه��م �ل���ي���وم م���ن ق��ب��ل رح���اب 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ل��وت��اه، 
�ل�صكوك  ���ص��رك��ة  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
�لدليمي،  وحم����م����د  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�لأمني �لعام لهيئة �ملر�أة �لعربية.  
�لوطنية”  “�ل�صكوك  وت���ه���دف 
وه��ي��ئ��ة �مل����ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة م��ن خالل 
ثقافة  تر�صيخ  �إىل  �ل�صر�كة،  ه��ذه 
�ملنطقة  يف  و�ل���ص��ت��ث��م��ار  �لدخ�����ار 
وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق بني 
و�ل�صركات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���دع���م �ل���ت���ق���دم �ل����ذي 
و�صتقوم  �ل��ع��رب��ي��ة.  �مل�����ر�أة  حتققه 

قائاًل: “يف �إطار جهودنا �مل�صتمرة 
�لعربية،  �مل�������ر�أة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
مع  �ل�صر�كة  ه��ذه  توقيع  ي�صعدنا 
ونحن  �ل��ي��وم.  �لوطنية  �ل�صكوك 
�لتفاهم  مذكرة  خ��الل  من  ن�صعى 
فر�صة  عربية  �م���ر�أة  كل  منح  �إىل 
تعزيز �ملعرفة �ملالية لديها و�لبدء 
يف رحلة �لدخار من �أجل �مل�صتقبل. 
وت��رك��ز �ل�����ص��ر�ك��ة �أي�����ص��اً على خلق 
و�لتوظيف  �ل����ص���ت���ث���م���ار  ف���ر����ض 
ل��ل��ن�����ص��اء، ل ���ص��ي��م��ا ب����ني ر�ئ������د�ت 
�لأعمال و�ل�صركات �لن�صائية بهدف 
م�صاهماتهن  زي����ادة  يف  �مل�����ص��اع��دة 
ودورهن يف منو �لقت�صاد”.  وقد 
معدلت  زي���ادة  يف  �لهيئة  �صاهمت 
بن�صبة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل�������ر�أة  ت��وظ��ي��ف 
2000. وتتوىل  %27 منذ عام 
�ملر�أة  “�صندوق  م�صوؤولية  �لهيئة 
�أ�صهم يف تخفيف  �ل��ذي  للتنمية” 
يف  �م��������ر�أة   215،000 م���ع���ان���اة 
�إطار  �لدول �لعربية �لفقرة. ويف 
�ل�صتد�مة،  جم���ال  يف  ب��ر�جم��ه��ا 
“عاملنا  م���ب���ادرة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت 
مبوجبها  ي��ت��م  �ل���ت���ي  �لأخ�صر” 
���ص��ج��رة بو�قع  22 م��ل��ي��ون  زر�ع����ة 
دول��ة عربية،  مليون �صجرة يف كل 
وت���ت���م ب���ال���ت���ع���اون م����ع �لحت�������اد�ت 
من  وع���دد  �لن�صائية  و�جل��م��ع��ي��ات 
�أع�صاء �لهيئة، وذلك بهدف تعزيز 
�لزر�عة  ق��ط��اع  يف  �مل���ر�أة  م�صاهمة 
ودع��م جهود  �لت�صحر  و�حل��د من 

مبادر�ت موؤمتر �ملناخ �لعاملي.

تعزيز  �إىل  �ل�����ص��ر�ك��ة  ه���ذه  ت��ه��دف 
�لعربية.  �ل����دول  �مل����ر�أة يف  ث����رو�ت 
مع  �ل�صر�كة  ه��ذه  �إب���ر�م  وي�صرفنا 
ه��ي��ئ��ة �مل�����ر�أة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي تقوم 
بعمل ر�ئع لتمكني �ملر�أة يف �لدولة. 
ون��ه��دف م��ن خ��الل ه��ذه �ل�صر�كة 
�إىل �إلهام وت�صجيع �ملزيد من �أفر�د 
�ملنطقة  �أنحاء  �ملجتمع يف خمتلف 
ت��ب��ن��ي رح���ل���ة �دخ������ار مثمرة  ع��ل��ى 

وزيادة ثرو�تهن”. 
وع����رب حم��م��د �ل��دل��ي��م��ي، �لأم����ني 
�ل��ع��رب��ي��ة، عن  �مل�����ر�أة  �ل��ع��ام لهيئة 
�لتفاهم،  م��ذك��رة  بتوقيع  ت��ف��اوؤل��ه 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ل��وت��اه، 
�ل�صكوك  ���ص��رك��ة  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
دولة  يف  �مل���ر�أة  “حتظى  �لوطنية: 
مبكانة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملجتمع،  �أف�����ر�د  ���ص��م��ن  م��رم��وق��ة 
لتحقيق  قوياً  د�ف��ع��اً  متتلك  حيث 
و�ملهنية.  �ل�صخ�صية  طموحاتها 
جمتمعاً  ي�صنع  �مل����ر�أة  مت��ك��ني  �إن 
�ل�صبب،  ول��ه��ذ�  ومتما�صكاً،  ق��وي��اً 
بتزويد  �لوطنية  �ل�صكوك  تلتزم 
�مل����ر�أة ب��امل��ه��ار�ت �مل��ال��ي��ة و�ل���رو�ت 
نحو  �لتي حتتاجها للم�صي قدماً 
حيث  و�أحالمها،  �أهد�فها  حتقيق 

م�صركة  جلنة  باإن�صاء  �ملوؤ�ص�صتان 
و�لفعاليات  �ملنتديات  ل�صت�صافة 
�مل����ر�أة  �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت�����ص��ج��ي��ع 
و�لدخار  �ل�صتثمار  على  �لعربية 
ومعرفتهّن  م��ه��ار�ت��ه��ن  وحت�����ص��ني 
�ل�صر�كة  وت�صمل  �ملالية.  ب��الأم��ور 
�أي�صاً �لتخطيط للزيار�ت �ملتبادلة 
�لوطنية  �لفعاليات  يف  و�مل�صاركة 
و�لإقليمية وتبادل �خلرب�ت لدعم 
�مل�صاريع �لتي حتقق دخاًل �صغر�ً 
للمر�أة بهدف توفر فر�ض �لعمل 

و�حلد من �لبطالة. 
وتعليقاً على �ل�صر�كة، قالت رحاب 

�حلايل.
و������ص�����وف ت����ك����ون �����ص����اح����ة �مل����ط����ار 
�لإل��������ك��������رون��������ي��������ة �ل�����ت�����ج�����اري�����ة 
�ملعر�ض،  ���ص��م��ن  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
�أك��رب حجماً مع وج��ود �ملزيد من 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل���ر�ئ���دة يف 
وهي  �مل�صتد�مة،  �لأر�صية  �ملناولة 
ج���زء م��ن �لب��ت��ك��ار�ت �ل��ت��ي تبني 
 - م�صتد�مة  م�صتقبلية  م��ط��ار�ت 

م�صار �لبتكار. 
قد   2022 �ل���ع���ام  دورة  وك���ان���ت 
 4،00 م��ن  �أك���ر  ح�صور  �صهدت 
���ص��خ�����ض م���ن 71 دول������ة، و�أك����ر 
دولة،   23 160 عار�صا من  من 
م�����ص��ري من   100 م���ن  و�أك�����ر 
35 �صركة و23 دولة، وذلك �إىل 
جانب �أجنحة خلم�ض دول، يف حني 
��صتقطبت �لفعاليات �ملتز�منة مع 
من  متحدثاً   81 �ملعر�ض  �أعمال 

كافة �أنحاء �لعامل.
�ملعر�ض  و���ص��وف ُيظهر ه��ذ�  ه��ذ�، 
هذ�  يف  للعامل  ل��الأع��م��ال  �لبيني 
��صتعادته  �ل����ذي  �ل��ن��ب�����ض  �ل���ع���ام 
�صناعة �ملطار�ت وحما�صتها لإعادة 
�لنمو  م�����ص��ار�ت  �إىل  �لنب�ض  ه��ذ� 

�ل�صحي يف �لأعو�م �لقادمة.

تولد  �أن  دول��ي��ون  خ��رب�ء  ويتوقع 
مليار   522 �مل�����ص��اف��ري��ن  �أع���م���ال 
�ل���ع���ائ���د�ت  م����ن  �أم���ري���ك���ي  دولر 
ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ق��ل و�مل���ط���ار�ت �لتي 
لتحقيق  �ل�����ع�����ودة  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
�لأرباح و�لتي ت�صهد قدر�ً �أقل من 

�ل�صطر�ب يف �لعمليات.
و�صيتم على هام�ض �أعمال معر�ض 
�ملطار�ت �إقامة معار�ض وموؤمتر�ت 
منتدى  ه��ي:  بال�صناعة،  خا�صة 
ومعر�ض  �لعاملية،  �مل��ط��ار�ت  ق��ادة 
ومنتدى مر�قبة �حلركة �جلوية، 
�ملطار�ت  �أم���ن  وم��وؤمت��ر  م��ع��ر���ض 
يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط، ع���الوة على 
�مل���ر�أة  ملنظمة  �ل�صنوية  �ل��ذك��رى 
فرع  �صيحتفل  حيث  �لطر�ن،  يف 
�مل���ر�أة يف  ملنظمة  �لأو���ص��ط  �ل�صرق 
بالذكرى  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �ل���ط���ر�ن 
�ل��ع��ا���ص��رة ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ه، وذل���ك عرب 
�ملعر�ض  �أث��ن��اء  يومني  تخ�صي�صه 
مدى  على  ميتد  موؤمتر  لتغطية 
يوم و�حد، وور�ض عمل ومناق�صات 
�ل��ط��اول��ة �مل�����ص��ت��دي��رة مت��ت��د على 

مد�ر �ليوم �لثاين.
�لعاملية  �ملن�صة  و�صوف تعمل هذه 
رف����ي����ع����ة �مل���������ص����ت����وى م������ن خ����الل 

�مل�صلحة،  �أ�صحاب  من  �حلما�صية 
حيث بات حتول �ملطار�ت مدفوعاً 
للم�صاعدة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �لآن 
�ل�صالمة  م�����ص��ت��وي��ات  ت��رم��ي��م  يف 
و�ل�����ص��ح��ة و�لأم������ن و�ل���ك���ف���اءة يف 
و�أ�صافت  �ل��ع��امل.  ح��ول  عملياتها 
ك��ل م��ا تتطلبه  �أن���ه �صيتم ع��ر���ض 
�صقف  ت���ق���ري���ب���اً حت����ت  �مل�����ط�����ار�ت 

و�حد”.
وقد منت قاعدة بيانات م�صتثمري 
�مل���ط���ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ملركز 
�ملحيط �لهادئ للطر�ن يف �لعام 
م�صتثمر   1،074 م���ع   2022
مت  �أو طموح”  �أو خامل،  “ن�صط، 
�ل��ق��ط��اع �لذي  �إدر�ج���ه���م يف ه���ذ� 
ي��ع��ود م��رة �أخ���رى ل��الزده��ار. ويف 
�لوقت �لذي ت�صتعد فيه �ل�صناعة 
ل�صرجاع �أفاقها �مل�صرقة، يتوقع 
خ��رب�ء �لطر�ن و�حت��اد�ت �لنقل 
�جل����وي ع����ودة �ل��رب��ح��ي��ة، و�حلد 
�لعمليات،  يف  �ل����ص���ط���ر�ب  م���ن 
�أكر  �إق��الع  مع  �ل�صل�ض  و�لإبحار 
جتارية  رح��ل��ة   100،000 م��ن 
ع��رب �ل��ك��وك��ب ك��ل ي���وم يف �لوقت 
�لف   200 �ىل  ت��رت��ف��ع  �ل���ر�ه���ن، 
رحلة يف منت�صف ثالثيات �لقرن 

�ملطار�ت  ���ص��ن��اع��ة  “ربط  ���ص��ع��ار 
�أكر من  ��صتقبال  على  �لعاملية” 
تتمحور  ح��ي��ث  ز�ئ������ر،   4،500
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة حول  م��و���ص��وع��ات��ه��ا 
و�لأمتتة  �مل��ط��ار�ت  يف  �ل�صتد�مة 
�مل���ن���اط���ق  و�ل���ت���ن���ق���ل �جل��������وي يف 
�حل�صرية. وقد مت تاأكيد م�صاركة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  م��ن  ع��ار���ص��ني 
وفرن�صا،  و�إي��ط��ال��ي��ا،  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
وتركيا،  و�ل�����دمن�����ارك،  و�أمل���ان���ي���ا، 
وبلجيكا،  و�ل�������ص���ني،  وه���ول���ن���د�، 
و�ل�صويد،  �جل���ن���وب���ي���ة،  وك����وري����ا 
�ملتحدة،  �ل���ع���رب���ي���ة  و�لإم������������ار�ت 
�لعار�صني  ق��ائ��م��ة  ت�صتمل  ح��ي��ث 
�أي دي بي �صيفغيت،  على كل من 
و�إمار�تيك،  و�يجي�ض،  و”�صيا”، 
�كتينغي�صي�صافت،  وغ��ول��ده��وف��ر 
بي،  دي  �أي  غ��روب��ي��ه  وجم��م��وع��ة 
�ي���ه، وه��ان��ي��وي��ل، و�ي  ����ض  وجينو 
وناكتيك،  �أي،  ����ض  ج��ي  دبليو  ت��ي 
تياند�  �صي  �م  �م  و���ص��ي  و�صينزن، 
�ملحدودة لدعم �ملطار�ت، و�صميث 
ديتك�صن، وتكنيك دوك��وم، وتي �ل 

دي.
و�صوف ي�صارك يف �ملوؤمتر�ت لفيف 
�لتنفيذيني  �مل�صوؤولني  كبار  م��ن 

بالعار�صني  �لت�صال  منها لإعادة 
و��صتعادتهم.

�إ���ص��م��اع��ي��ل، مديرة  م���ي  وق���ال���ت 
ري������د  �������ص������رك������ة  يف  �مل�������ع�������ر��������ض 
للمعار�ض:” �إن معر�ض �ملطار�ت 
لكامل  متثياًل  �صي�صهد   2023
�صل�صلة �صناعة �ملطار�ت و�مل�صاركة 

�ل���ذي ي�صتمل  �ل��ت��ج��اري  �لحت����اد 
�صركة   300 م�����ن  �أك�������ر  ع���ل���ى 
من   83% متثل  ع�صوة  ط��ر�ن 

�حلركة �جلوية �لعاملية.
للمعار�ض،  ري�����د  وت���ع���م���ل  ه�����ذ� 
�ملطار�ت،  ملعر�ض  �ملنظمة  �جلهة 
وه������ي ����ص���رك���ة ع���امل���ي���ة ر�ئ��������دة يف 

�ملرموقة،  �ملنظمات  خمتلف  م��ن 
مب����ا يف ذل�����ك جم��ل�����ض �مل����ط����ار�ت 
�لر�بطة  ي��ع��ت��رب  �ل�����ذي  �ل���ع���امل���ي، 
�لتي  �لعاملية  للمطار�ت  �لتجارية 
مطار�ً   1،950 �أع�صاوؤها  يدير 
185 دول��ة، و�لحت���اد �لدويل  يف 
للنقل �جلوي، �لذي يعترب بدورة 

جم����ال �مل���ع���ار����ض �ل���ت���ج���اري���ة مع 
 22 يف  معر�ض   400 م��ن  �أك���ر 
�صناعيا  ق��ط��اع��ا   43 ع���رب  دول����ة 
من  �أك���ر  بينها  فيما  ت�صتقطب 
�صنوياً،  م�����ص��ارك  م��الي��ني  �صبعة 
ب�صكل  و�ل���روي���ج  �لت�صويق  ع��ل��ى 
م�صعى  يف  �مل���ع���ر����ض  ل���ه���ذ�  ك��ب��ر 

ا�شرتجعت  قد  املطارات  �شناعة  اأن  �شعيد:”  بن  اأحمد 
كامل قوتها تقريبًا، واأن التو�شع وت�شييد مطارات جديدة 
ال�شناعة  لهذه  امل�شتقبلية  الحتياجات  لتلبية  م�شتمر 

املهمة”.
ياأتي ذلك يف ظل توقع و�شول حركة امل�شافرين الداخلية 
على م�شتوى العامل يف اأواخر العام 2023 اإىل امل�شتويات 
2019، يف حني �شوف ت�شتغرق  التي كانت عليها يف العام 
حركة امل�شافرين الدولية عامًا اآخر لت�شل اإىل م�شتويات 

العام 2019، بحلول الن�شف الثاين من العام 2024. 

والتي  العامل،  يف  املطارات  ل�شناعة  متخ�ش�شة  �شنوية 
يجري تنظيمها حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد 
اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان املدين، رئي�ض موؤ�ش�شة 
مطارات دبي، الرئي�ض الأعلى الرئي�ض التنفيذي لطريان 
عالمة   200 من  اأك��ر  رب��ط  على  واملجموعة،  الم���ارات 
جتارية للطريان، واأكر من 100 م�شرتي من اأكر من 30 
مطارًا وهيئات طريان من 20 بلدًا، �شقت جميعها طريقها 
�شيقام  الذي  ال�شنوي  التجاري  املعر�ض  للم�شاركة يف هذا 
يف الفرتة من 9 ولغاية 11 مايو 2023.وقال �شمو ال�شيخ 

•• دبي-الفجر: 

املطارات  �شناعة  يف  الرئي�شيني  الالعبني  اأه��م  يبدي 
الذي   - املطارات  معر�ض  يف  للم�شاركة  حما�شهم  العاملية 
والذي  ال�شناعة-  لهذه  بالن�شبة  املعايري  اأف�شل  ير�شي 
وموؤمترين  معار�ض  ثالثة  مع  املقبل  مايو  �شهر  يف  �شيقام 
على  املمتد  املعر�ض  فعاليات  مع  جميعًا  تنظيمها  يتزامن 

ثالثة اأيام.
من�شة  لأ�شخم  والع�شرون  الثانية  ال��دورة  تعمل  و�شوف 

الرئي�ض التنفيذي ملجموعة كيزاد : طلب متزايد على املراكز ال�سناعية والتجارية املتكاملة يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

�أك����د حم��م��د �خل�����ص��ر �لأح���م���د �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي - م��ن��اط��ق خليفة 
�لقت�صادية  �مل���دن  �أع��م��ال  �أن  ك��ي��ز�د  جمموعة   - �أب��وظ��ب��ي  �لقت�صادية 
و�ملناطق �حلرة �صمن جمموعة مو�نئ �أبوظبي ت�صاهم بدور رئي�صي يف 
حتقيق �ملجموعة لنتائج قيا�صية يف تاأجر �لأر��صي �جلديدة حيث تعد 
2202 و�ملقدرة  �لن�صف �لأول فقط من لعام  �ملوؤجرة خالل  �مل�صاحات 
�لتي مت تاأجرها �صنوياً يف  �مل�صاحات  �أك��رب من  9.3 كيلو مر مربع  ب� 
عامي 1202 و0202 �لأمر �لذي يعك�ض �لطلب �ملتز�يد على توفر 
تتخذ  �لتي  �أبوظبي  يف  خ�صو�صاً  �ملتكاملة  و�لتجارية  �ل�صناعية  �ملر�كز 
�لإم���ارة  مكانة  ير�صخ  مب��ا  بالغرب  �ل�صرق  ي��رب��ط  ��صر�تيجياً  موقعاً 

�لأعمال  ومنظومات  �خل��دم��ات  م��ن  متكاملة  جمموعة  ت��وف��ر  ب��ه��دف 
�لتي تتيح لل�صركات حتقيق �لنمو و�لزدهار وتعزز �لقطاع �ل�صناعي يف 
�أبوظبي  و��صر�تيجية  �لر�صيدة  �لقيادة  روؤي��ة  مع  يتما�صى  مبا  �لإم��ارة 
�ل�صناعية �لتي مت �إطالقها موؤخر�.  و�أ�صاف �أن منظومة مناطق خليفة 
 17 يف  �صركة   1،750 من  �أك��ر  ت�صم  كيز�د  جمموعة   - �لقت�صادية 
قطاعاً ت�صمل قطاعات �صناعية رئي�صية مثل �ل�صناعات �لدو�ئية و�ملعادن 
و�ل�صيار�ت و�للد�ئن �لبال�صتيكية ومو�د �لبناء و�إعادة �لتدوير و�لأغذية 
�للوج�صتية و�لتكنولوجيا  �لزر�عية و�لتجزئة و�خلدمات  و�لتكنولوجيا 
و�لكيماويات  و�لغاز  و�لنفط  �حلياة  وعلوم  �لنظيفة  و�لطاقة  �ملتقدمة 
�أعقاب �لدمج  �أن هذه �خلطوة تاأتي يف  �إىل  �ملتخ�ص�صة.  و�أ�صار �لأحمد 
كيز�د  جمموعة  مظلة  حتت  و”زونزكورب”  “كيز�د”  من  لكل  �لناجح 

لعبا رئي�صيا على خارطة �لتجارة و�ل�صناعة �لعاملية.  وقال - يف حو�ر 
�إط��ار �صل�صلة لقاء�ت حول �حلو�فز  يف  “و�م”  �لإم��ار�ت  �أنباء  مع وكالة 
يف  �ل�صناعية  �ل�صركات  كربيات  عليها  حت�صل  �لتي  �لنوعية  و�ملمكنات 
 “ م��ب��ادرة  مظلة  حت��ت  �خل���ارج  م��ن  �ل�صناعيني  و�مل�صتثمرين  �ل��دول��ة 
��صنع يف �لإمار�ت” �لتي �أطلقتها وز�رة �ل�صناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�لنا�صئة  و�ل�����ص��رك��ات  �لأع��م��ال  ورو�د  �ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  متكني  ب��ه��دف 
و�ل�����ص��غ��رة و�مل��ت��و���ص��ط��ة - �إن جم��م��وع��ة م��و�ن��ئ �أب��وظ��ب��ي حت��ر���ض على 
�أبوظبي  �صمان تناغم ��صر�تيجيتها مع �لأهد�ف طويلة �لأمد لإمارة 
ودول��ة �لإم��ار�ت عموماً كما ت�صعى �إىل �مل�صاهمة يف حتويل �لإم��ارة �إىل 
�أطلقت  حيث  �للوج�صتية  و�خل��دم��ات  و�ل�صناعة  للتجارة  عاملي  مركز 
لها  �لتابعة  �حل��رة  و�ملناطق  �لقت�صادية  �مل��دن  مظلة  حت��ت  كيز�د”   “

�لتي ت�صم 17 مركز�ً �صناعياً متتد على م�صاحة 550 كيلومر�ً مربعاً، 
�حليوية  �ل�صناعية  �لقطاعات  من  و��صعة  جمموعة  �حتياجات  وتلبي 
،كما يندرج تاأ�صي�ض جمموعة كيز�د �صمن �لروؤية �لر�مية �إىل ��صتقطاب 
�ملزيد من �ل�صتثمار�ت �إىل �لإمارة، و�إن�صاء حمفظة متنوعة وكبرة من 
ور�ء  �لدو�فع  �أه��م  وح��ول  �ملتعاملني.   �إىل  �ملقدمة  و�خلدمات  �ملنتجات 
تاأ�صي�ض جمموعة كيز�د .. �أو�صح �أن �إمارة �أبوظبي ت�صهد منو�ً �قت�صادياً 
نحو  و�لتحول  �ل�صتد�مة  تبني  م�صتويات  تز�يد  جانب  �إىل  مت�صارعاً، 
�لقت�صاد �لد�ئري ، وحر�صت “مو�نئ �أبوظبي” على تاأدية دور ريادي يف 
منظومة �لأعمال يف �لإمارة من خالل تطوير �ملدن �لقت�صادية و�ملناطق 
�حلرة ،كما دجمت كال من “كيز�د” و”زونزكورب” يف جمموعة كيز�د 

�لتي جرى ت�صميمها ملو�كبة �لنمو �لقت�صادي.
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املال والأعمال

 ، �ل�صيف  ف�صل  يف  �ل��ت��و�يل  على 
وتعد هذه �لن�صب �صمن �لأف�صل 

على م�صتوى �لعامل.
رقمها  على  �لهيئة  حافظت  كما 
�صيانة  �إجناز  �لعاملي يف  �لقيا�صي 
وح��������د�ت �ل���ت���ح���ل���ي���ة خ������الل 10 
�أي�����ام ع��م��ل ف��ق��ط م��ق��ارن��ة ب��21 

�لتو�فرية  و�رتفعت  �صابقاً،  يوماً 
ل��ل��ت��ورب��ي��ن��ات �ل���غ���ازي���ة م���ن فئة 
يف  �أ����ص���ه���م  مم���ا   ،)F-Class(
بقيمة  م��ال��ي��ة  وف�������ور�ت  حت��ق��ي��ق 
عملية  لكل  دره��م  مليون   3.55
ف��ح�����ض رئ��ي�����ص��ي��ة. وع�����الوة على 
ت��وف��ر خ��دم��ات �ل��ك��ه��رب��اء و�ملياه 

لأحدث تقنيات �لثورة �ل�صناعية 
و�لتقنيات �لإحاللية مبا يف ذلك 
و�لطائر�ت  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء 
ذل����ك  وغ��������ر  ط�����ي�����ار  دون  م������ن 
�إ�صافة  �مل��ب��ت��ك��رة،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن 
�لعمليات  ت�����ص��م��ي��م  �إع�������ادة  �إىل 
�لطاقة  �إنتاج  وتقنيات  و�لهند�صة 
�لنظيفة،  �ملياه  �ل�صم�صية وحتلية 
�لطاقة  �إن��ت��اج  كفاءة  حت�صني  �إىل 

رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي 
دبي  ت�صبح  �أن  يف  �هلل”،  “رعاه 
منوذجاً يحتذى به على م�صتوى 
ك����ف����اءة و�ع���ت���م���ادي���ة  �ل����ع����امل يف 
كما  و�مل��ي��اه،  �لكهرباء  وت��و�ف��ري��ة 
للطاقة  دب��ي  ��صر�تيجية  ندعم 
و��صر�تيجية   2050 �لنظيفة 
لإمارة   2050 �لكربوين  �حلياد 
دبي لتوفر %100 من �لقدرة 
م�صادر  م��ن  للطاقة  �لإن��ت��اج��ي��ة 
�لعام  ب��ح��ل��ول  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 
تطوير  على  ونحر�ض   .2050
وت���ن���ف���ي���ذ �ل�����رب�م�����ج و�مل�������ص���اري���ع 
لر�صيخ ري��ادة �لإم���ارة يف جمال 
وفق  متطورة  حتتية  بنية  توفر 
يخدم  مبا  �لعاملية،  �ملعاير  �أعلى 
�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة، ويدعم 
�لأخ�صر  �لقت�صاد  بناء  م�صرة 
�مل�صتد�م يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.”
�لهيئة  تطبيق  “�أدى   : و�أ���ص��اف 

•• دبي -وام:

�أ�صهم حتديث هيئة كهرباء ومياه 
يف  غ��ازي��ة  توربينات  لثالثة  دب��ي 
�لأوىل  �مل��رح��ل��ة   ،”E“ �مل��ح��ط��ة 
مبجمع حمطات جبل علي لإنتاج 
�لتابع  �مل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
ثاين  �نبعاثات  للهيئة، يف خف�ض 
 65،930 �أك�صيد �لكربون بنحو 
�نبعاثات  وخف�ض  �ل��ع��ام،  يف  طناً 
بن�صبة  �ل����ن����روج����ني  �أك���ا����ص���ي���د 
ما  �لتوربينات،  لهذه   77.3%
�ل�����ذي حتققه  ي���ع���ادل �خل��ف�����ض 
�أح�����دث �ل��ت��ورب��ي��ن��ات �ل���غ���ازي���ة يف 

�ل�صوق.
وقال معايل �صعيد حممد �لطاير، 
�لع�صو �ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل 
ت��وج��ي��ه��ات �صاحب  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
ر��صد  ب��ن  حم��م��د  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 

�لأم��ر �ل��ذي حقق وف��ور�ت مالية 
�أك����د  ن���اح���ي���ت���ه،  م����ن  �صخمة.” 
�لنائب  ل���وت���اه،  ن��ا���ص��ر  �مل��ه��ن��د���ض 
– قطاع  ل��ل��رئ��ي�����ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ك��ه��رب��اء ومياه  �لإن���ت���اج يف ه��ي��ئ��ة 
�لهيئة عقب تركيب  دبي، حر�ض 
متابعة  ع��ل��ى  غ����ازي  ت���ورب���ني  �أي 
�مل�صنعة  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��و����ص��ل 
ب�صاأن  �لأ����ص���ل���ي���ة،  ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�جلديدة  و�لتقنيات  �لتحديثات 
و�لفّعالة من حيث �لتكلفة، وذلك 
على مد�ر دورة حياة �لتوربينات، 
ما ي�صهم يف زيادة �لقدرة وتعزيز 
�إىل  �إ�صافة  و�لعتمادية  �لكفاءة 
لهذه  �لف��ر����ص��ي  �لعمر  �إط��ال��ة 

�لتوربينات.
و�أ�صاف تكللت هذه �جلهود باإطالة 
للتوربينات  �لف��ر����ص��ي  �ل��ع��م��ر 
مبقد�ر 15 �صنة من خالل �عتماد 
م��ف��ه��وم �إع�����ادة �لإ����ص���الح و�إع����ادة 
��صتهالك  خل��ف�����ض  �ل���ص��ت��خ��د�م 

مع  �ن�صجاماً  �لطبيعية،  �مل����و�رد 
�صيا�صة دولة �لإم��ار�ت لالقت�صاد 

�لد�ئري.
رقمها  حطمت  �لهيئة  �أن  ي��ذك��ر 
�لقيا�صي �لعاملي يف فرة �ل�صيانة 
 Major Inspection(
عام  ���ص��ج��ل��ت��ه  �ل����ذي   )Outage
�إكمال  يف  جنحت  حيث   ،2019
�صيانة عمليات �لفح�ض �لرئي�صية 
�أي��ام عمل فقط مقارنة   9 خالل 
يوم   11( �ل�صابق  �لهيئة  ب��رق��م 
ع���م���ل(، مم���ا ي�����ص��ك��ل خ��ف�����ص��اً ملدة 
مقارنة   18% بن�صبة  �ل�صيانة 
با�صم  �مل�����ص��ج��ل  �ل�����ص��اب��ق  ب��ال��رق��م 
�لهيئة ون�صبة %84 مقارنة مبا 
كان عليه �لو�صع يف عام 2006.

وقد �أثمر هذ� �لإجناز عن و�صول 
ن�صبة تو�فرية �لتوربينات �لغازية 
 99.83% و   99.51% �إىل 
ل��ل��ت��ورب��ي��ن��ات �ل���غ���ازي���ة م���ن فئة 
 )F-Class( و   )E-Class(

�لتو�فرية  م��ع��اي��ر  �أع���ل���ى  وف����ق 
ت�صهم  و�لع���ت���م���ادي���ة،  و�ل���ك���ف���اءة 
�نبعاثات  هذه �خلطوة يف خف�ض 
�ل��ك��رب��ون مبقد�ر  �أك�����ص��ي��د  ث���اين 
�إ�صافة  �ل�صنة،  49،329 طناً يف 
�لت�صغيل  ن���ف���ق���ات  خ��ف�����ض  �إىل 

و�ل�صيانة.

التحديث امل�ستمر لعمليات كهرباء دبي ي�سهم يف خف�ض النبعاثات الكربونية

•• اأبوظبي  - الفجر:

�لتوعوية �خلا�صة  �لغذ�ئية �حلملة  �أبوظبي للزر�عة و�ل�صالمة  �أطلقت هيئة 
بتنفيذ �لقر�ر �لوز�ري رقم »1« ل�صنة 2021 �ل�صادر عن وز�رة �لتغر �ملناخي 
و�لبيئة ب�صاأن تنظيم �صيد وت�صويق �أ�صماك �لقابط، و�أ�صماك �لكوفر يف مو�صم 
�لأنو�ع  ه��ذه  �إع��ط��اء  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  مناطق  بجميع  �ل�صيد  م��ي��اه  يف  �لتكاثر 
وزيادة  وتعزيز  ��صتد�متها  ي�صمن  مبا  و�لتكاثر  للنمو  �لفر�صة  �لأ�صماك  من 
�لقابط،  �أ�صماك  وت�صويق  �صيد  �ل���وز�ري  �ل��ق��ر�ر  ويحظر  �ل�صمكي.  �مل��خ��زون 
2021 وذل��ك خ��الل فرة  ب��د�أت يف �لعام  �أع��و�م  مل��دة ثالثة  و�أ�صماك �لكوفر 
حمددة �عتبار�ً 1 �إىل 28 فرب�ير من كل عام، وهي فرة تكاثر �أ�صماك �لقابط 

و�لكوفر، كما مُينع مبوجب �لقر�ر نف�صه بيع وت�صويق هذه �لأنو�ع من �لأ�صماك 
يف جميع �أ�صو�ق �ل�صمك و�ملتاجر على م�صتوى �لدولة �أياً كان م�صدرها. وتتوىل 
�إمارة  نطاق  يف  �لقر�ر  ه��ذ�  تنفيذ  مر�قبة  و�ل�صالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
تنفيذ  باأهمية  للتعريف  توعوية  حملة  �طالق  على  �لهيئة  وحتر�ض  �أبوظبي 
�لتوعوية  �حلملة  تنطلق  حيث  �ل�صمكية،  �ل���روة  ��صتد�مة  ل�صمان  �ل��ق��ر�ر 
�لتغر  �لهيئة ووز�رة  �لتعاون بني  �إط��ار   �لتو�يل، وذلك يف  �لثالث على  للعام 
�ملناخي و�لبيئة بهدف ��صتد�مة �لنظم �لطبيعية وتعزيز خمزون �لروة �ملائية 
�حلية و��صتد�مة �لإنتاج �ملحلي، حيث تعترب تنمية و��صتد�مة �لروة �ل�صمكية 
�أبوظبي وت�صتهدف  �أهد�ف �خلطة �ل�صر�تيجية لإمارة  هدف رئي�صي �صمن 
�لأ�صماك  بيع  وحم��الت  ب��الإم��ارة  �ملركزية  �لأ�صماك  �أ���ص��و�ق  �لتوعية  �حلملة 

��صتر�د  �صركات  �إىل  بالإ�صافة  و�ملطابخ،  و�ملطاعم  و�لفنادق  �لت�صوق  مبر�كز 
و�إعادة ت�صدير �ملنتجات �ل�صمكية. وي�صتخدم �ملفت�صون �ملعنيون بتنفيذ �حلملة 
عدة لغات  للتعريف باأهمية تطبيق �لقر�ر و�آثاره على ��صتمر�رية منو هذين 

�لنوعني من �لأ�صماك مثل �للغة  �لعربية و�لإجنليزية و�ملليامل و�لأردو.
متثل  �ل�صمكية  �ل��روة  �أن  �لغذ�ئية  و�ل�صالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  وتوؤكد 
�أحد �لرو�ت و�ملو�رد �لطبيعية �لتي يجب �ملحافظة على ��صتد�متها، مبا ي�صهم 
يف تعزيز �لتنوع �لبيولوجي، وزيادة �ملخزون من �لروة �ل�صمكية ، م�صرة �إىل 
�أن منع �ل�صيد يف مو��صم �لتكاثر يعترب من �لطرق �لعلمية �مل�صتخدمة عاملياً 
�لتنوع  �صمان  �إىل  بالإ�صافة  و��صتد�مته،  �ل�صمكي  �ملخزون  على  �ملحافظة  يف 

�لبيولوجي للكثر من �لأحياء �ملائية.

مطارات اأبوظبي والحتاد لل�سحن ي�ست�سيفان القمة العاملية لل�سحن 2023
�لتي  و�لتوجهات  و�ل���روؤى  �لقطاع  م�صتجد�ت  �أح��دث  ��صتعر��ض  جانب  �إىل 
�ل�صنو�ت  خ��الل  ل��الزده��ار  �أع��م��ال��ه��م  من���اذج  تكييف  م��ن  �ل�����ص��رك��ات  �صتمّكن 
�ملقبلة، بالإ�صافة �إىل �لك�صف عن �لتغر�ت خالل �لفرة �ملقبلة وحتديد �إذ� 
�ملهند�ض جمال �صامل �لظاهري،  �أو م�صتمرة.  وقال �صعادة  ما �صتكون د�ئمة 
�لع�صو �ملنتدب و�لرئي�ض �لتنفيذي مبطار�ت �أبوظبي - بهذه �ملنا�صبة - : “ 
ويف  فخورون با�صت�صافة هذ� �حلدث �لهام بالتعاون مع “�لحتاد لل�صحن”. 
�أن  فاإننا نرى  �ل�صحن �جل��وي من تطور�ت مت�صارعة،  ي�صهده قطاع  ظل ما 
�لقمة �صتوفر لنا فر�صاً و�عدة و�صتمّكننا من �إحد�ث تاأثر �إيجابي لتحقيق 
للتو��صل  �ملعنية  �جلهات  لكافة  �ملثالية  �ملن�صة  يقدم  �أّنها  كما  نوعية.  نقلة 
و��صتك�صاف �لفر�ض لالإ�صهام يف ت�صريع وترة منو �لقطاع ب�صورة م�صتد�مة. 
ومن جهة �أخرى فاإنه �صيمكننا من �صياغة حلول فّعالة متكننا من �لتغلب 
على �لتحديات �لر�هنة �لتي تقف عائقاً �أمام حتقيق تقدم مت�صارع، وحتفيز 

•• اأبوظبي-وام:

ت�صت�صيفها  �لتي   ”2023 لل�صحن  �لعاملية  “�لقمة  �أع��م��ال  �أم�ض  �نطلقت 
فرب�ير  من  �لأول  حتى  وت�صتمر  لل�صحن”  و”�لحتاد  �أبوظبي”  “مطار�ت 
35 دول���ة.  وحت��م��ل قمة هذ�  350 ز�ئ���ر� م��ن  �أك���ر م��ن  2023 بح�صور 
وترحب بوفود �لزو�ر من �صركات  “تبني �لفر�ض و�لتحديات”،  �لعام �صعار 
ومزودي  �مل�صاريع  وم��ط��وري  �جل���وي  �ل�صحن  ووك���الء  و�مل��ط��ار�ت  �ل��ط��ر�ن 
خدمات �لطر�ن وخرب�ء �لقطاع، عرب من�صة فريدة تتيح لهم تبادل �ملعرفة 
ومناق�صة  �جل���وي  �ل�صحن  ق��ط��اع  يف  �ملتاحة  �لفر�ض  و��صتك�صاف  و�لأف��ك��ار 
�ل��ع��ام ح�صوريا بعد  �ل��ف��ّع��ال��ة.  وت��ق��ام دورة ه��ذ�  حتدياته و�ق���ر�ح �حل��ل��ول 
وت�صهد  و2022،   2021 ع��ام��ي  يف  �ف��ر����ص��ي��اً  ناجحتني  دورت���ني  �ن��ع��ق��اد 
ح�صور نخبة من �ملتحدثني �لدوليني مل�صاركة خرب�تهم ومعرفتهم �لو��صعة، 

�لقطاع ودفع عجلة تطوره لالزدهار. نتطلع قدماً نحو هذه �لقمة �لهامة، 
�إىل  �لر�مية  �لأم��د  طويلة  �أهد�فنا  حتقيق  من  �صنتمكن  خاللها  من  و�لتي 
�جلوي.”  وتعك�ض  لل�صحن  دول��ي��ة  كمحطة  �ل��ر�ئ��دة  �أبوظبي  مكانة  تعزيز 
��صت�صافة “مطار�ت �أبوظبي” بالتعاون مع “�لحتاد لل�صحن” لن�صخة هذ� 
�ل�صحن �جلوي،  �لتز�مها نحو تطوير ودفع عجلة قطاع  �لعام كر�ٍع ر�صمي، 
حيث �أعلنت موؤخر�ً �إمتامها عدد�ً من �مل�صاريع �لر�ئدة، �صملت ترقية و�إعادة 
و”�لحتاد  لل�صحن”  “�لحتاد  م��ع  بالتعاون  �ل�صحن  ومبنى  قرية  تاأهيل 
ببنية  �إط��الق��ه��ا  و�إع����ادة  �مل��ر�ف��ق  ه��ذه  ترقية  حيث مت��ت  �ملطار”،  خل��دم��ات 
مب�صاحة  �جلديدة  �مل��ربدة  �لتخزين  مر�فق  �أبرزها  وت�صمل  متطورة،  حتتية 
ت�صل �إىل 3،000 مر مربع يف مطار �أبوظبي �لدويل، �صاهمت يف م�صاعفة 
قدرة �صل�صلة �لتربيد ملناولة �ل�صحنات �جلوية �ل�صريعة �لتاأثر باحلر�رة مثل 

�لأدوية و�مل�صتح�صر�ت �ل�صيدلنية، و�ملنتجات �ل�صحية و�لطبية.

•• اأبوظبي -وام:

�أطلقت وز�رة �ل�صناعة و�لتكنولوجيا 
“�لتعد�د  م�����ص��روع  �م�����ض  �مل��ت��ق��دم��ة، 
بالتعاون  �لإل���ك���روين،  �ل�صناعي” 
للتناف�صية  �لحت��������ادي  �مل����رك����ز  م����ع 
�لقت�صادية  و�ل���دو�ئ���ر  و�لإح�������ص���اء 
تطوير  “جمل�ض  �أع�������ص���اء  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ل�صناعة” ومر�كز �لإح�صاء �ملحلية، 
�إن�����ص��اء ق��اع��دة بيانات  وذل���ك ب��ه��دف 
�لتي  �ملن�صاآت  جميع  ت�صمل  متكاملة 
ح�صب  �ل�صناعية  �لأن�صطة  مت��ار���ض 
 ISIC4 – Section“ ت�صنيف 
�ملرخ�صة  �مل��ن�����ص��اآت  ف��ي��ه��ا  مب���ا   ،”C
�لنظر  وب��غ�����ض  �حل�����رة،  �مل��ن��اط��ق  يف 
�صناعية  كانت  �إن  �لرخ�صة  ن��وع  عن 
�أو غ��ر ���ص��ن��اع��ي��ة، وذل����ك ب��ن��اًء على 
م��ر���ص��وم ب��ق��ان��ون �حت�����ادي رق���م 25 
تنظيم  ������ص�����اأن  يف   2022 ل�������ص���ن���ة 
�ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  �ل�صناعة  وتنمية 
تنظيم  ب�صاأن   2023 ل�صنة   6 رق��م 
و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة  تزويد وز�رة 
�ملتقدمة بالبيانات �خلا�صة باملن�صاآت 

�ل�صناعية.
جاء �لإط��الق خالل موؤمتر �صحفي 
�أبوظبي، و�صيعمل  �ل��وز�رة يف  نظمته 
يوماً،   60 ي�صتغرق  �ل���ذي  �مل�����ص��روع 
م��رن��ة وموثوقة  �آل���ي���ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
�خلا�صة  بالبيانات  �ل����وز�رة  لتزويد 
على  �ل�صناعية  و�ملن�صاآت  بال�صركات 
م�����ص��ت��وى �ل���دول���ة م��ن ح��ي��ث �لقدرة 
وم�صتوى  و�ل���ع���م���ال���ة،  �لإن���ت���اج���ي���ة 
و�لتطوير،  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى  �لإن����ف����اق 
وكمية وقيمة �ملو�د �لد�خلة يف �لإنتاج 
�ل�صناعي وعدد من �لبيانات �لأخرى 

و�إع����د�د  �ل��ب��ح��وث  �إج����ر�ء  ت�صهيل  يف 
توفر  �ل��ت��ي  �ملتخ�ص�صة  �ل���در�����ص���ات 
حتليالت  و�مل�����ص��ن��ع��ني  ل���ل���م���وردي���ن 
ع���ل���م���ي���ة، ت�������ص���ت�������ص���رف �ل���ت���وج���ه���ات 
للقطاع  و�ل�����دول�����ي�����ة  �لإق����ل����ي����م����ي����ة 
�ل�صناعي، وت�صاعد على و�صع ت�صوٍر 
و��صح للو�قع و�لتحديات �مل�صتقبلية 

�ملحتملة”.
وقال “ توفر قاعدة بيانات متكاملة 
�ل�����ص��ن��اع��ي مي���ث���ل خطوة  ل��ل��ق��ط��اع 
�ل�صغرة  �مل��ن�����ص��اآت  ل��ت��ح��دي��د  م��ه��م��ة 
�لدعم  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  و�ملتو�صطة 
دعمها  ���ص��ب��ل  وحت���دي���د  �حل���ك���وم���ي، 
وتعزيز تناف�صيتها يف �لأ�صو�ق �ملحلية 

و�لإقليمية و�لعاملية”.
م����ن ج���ان���ب���ه، �أو�����ص����ح ����ص���ع���ادة عمر 
�ل�صناعة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ص��وي��دي، 
عملية  �أن  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
 60 م���دى  ع��ل��ى  �صت�صتمر  �ل��ت��ع��د�د 
�إلكرونية  �����ص���ت���م���ارة  ع����رب  ي����وم����اً، 
طورتها وز�رة �ل�صناعة و�لتكنولوجيا 
�مل���ت���ق���دم���ة ب����ال����ت����ع����اون م�����ع �مل���رك���ز 
و�لإح�صاء،  للتناف�صية  �لحت�����ادي 
�ملن�صاآت  ل���ك���اف���ة  م���ت���اح���ة  و����ص���ت���ك���ون 
مبا  �لدولة  يف  �ل�صناعية  و�ل�صركات 
�لعاملة  �ل�صناعية  �ل�صركات  ي�صمل 
�لبيانات  �ملناطق �حلرة، لت�صمني  يف 
�لتف�صيلية للرخ�ض و�ل�صركاء ح�صب 
�ل�صادر  و�لإم�����ارة  �ل��رخ��ي�����ض  ج��ه��ة 
�لبيانات  وبع�ض  �ل��رخ��ي�����ض،  منها 
وحجم  �ل�صناعية،  للمن�صاآت  �ملالية 
�لإنفاق على �لبحث و�لتطوير، وعدد 
�ملو�د  وقيمة  وكمية  �لعاملة،  �لكو�در 
�لد�خلة يف �لإنتاج �ل�صناعي ، وكمية 
ح�صب  �ل�صناعية  �مل��ن��ت��ج��ات  وق��ي��م��ة 

�ل�صناعي.  ب���ال���ن�������ص���اط  �مل���رت���ب���ط���ة 
�ل�صناعي  �ل����ت����ع����د�د  وي�������ص���ت���ه���دف 
و�مل�صتثمرين  �مل�����ص��ن��ع��ني  م�����ص��اع��دة 
و�أ���ص��ح��اب �مل��ن�����ص��اآت يف �ل���دول���ة على 
����ص��ت��ث��م��اري��ة جديدة  حت��ق��ي��ق ف��ر���ض 
ت�صاعدهم على �لنمو و�لتو�صع، ودعم 
وتقييم  متابعة  يف  �ل��ق��ر�ر  م��ت��خ��ذي 
�لقطاع  وتناف�صية  جاهزية  وتعزيز 
�ل�����ص��ن��اع��ي، وك���ذل���ك ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف 
لقطاع  �لد�عمة  �ل�صيا�صات  �صياغة 
�ل�صناعة �لوطني، حيث ت�صمل قاعدة 
�لبيانات �ل�صركات �ل�صناعية �لعاملة 
م�صتوى  ع���ل���ى  �حل������رة  �مل���ن���اط���ق  يف 
�لدولة، مما ين�صجم مع م�صتهدفات 
لل�صناعة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
بيئة  بتهيئة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
�ملحليني  للم�صتثمرين  �أعمال جاذبة 
�ل�صناعي،  �ل��ق��ط��اع  يف  و�ل���دول���ي���ني 
�لوطنية  �ل�������ص���ن���اع���ات  من����و  ودع������م 

وتعزيز تناف�صيتها حملياً ودولياً.
�لدكتور  معايل  ق��ال  �ملنا�صبة  وبهذه 
���ص��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل����اب����ر، وزي���ر 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة 
رئي�ض “جمل�ض تطوير �ل�صناعة”.. 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً   “
لتنمية  �ل��ط��م��وح��ة  �خل��ط��ط  ب��دع��م 
وتعزيز  �ل��دول��ة  يف  �ل�صناعة  ق��ط��اع 
م�صاهمته يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 
�ل�صر�تيجية  م����ع  و�ن�������ص���ج���ام���اً 
و�لتكنولوجيا  لل�صناعة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�صناعة  وز�رة  ت���ق���وم  �مل���ت���ق���دم���ة، 
بالتعاون مع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�صركائها �ل�صر�تيجيني مثل �ملركز 
و�لإح�صاء  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  �لحت������ادي 
وج����ه����ات �ل���رخ���ي�������ض و�لإح���������ص����اء 

�حل�������رة، بهدف  و�مل���ن���اط���ق  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملمّكنة  �لت�صريعية  �ملنظومة  تعزيز 
�ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  ل��ن��م��و  و�مل��ح��ف��زة 
�ل�صتثمار�ت  ج���ذب  ت��دع��م  ب�����ص��ورة 
�أن �لبيانات  �ملحلية و�لأجنبية. ومبا 
�أ�صا�صياً لو�صع  �لدقيقة تعترب ممّكناً 
ي�صرنا  و�ل���ت���ط���وي���ر،  �ل��ن��م��و  خ��ط��ط 
�ل�صناعي‘  ’�لتعد�د  م�صروع  �إط��الق 
لتاأ�صي�ض  مهمة  خ��ط��وة  ميثل  �ل���ذي 
�مل�صتوى  على  مركزية  بيانات  قاعدة 
�لحتادي لقطاع �ل�صناعة يف �لدولة، 
حيث يدعم هذ� �مل�صروع ��صر�تيجية 
وتوجهات  �لوطني  �ل�صناعي  �لأم��ن 
�ملنتجات  ع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  �ل���دول���ة يف 
�مل��ح��ت��وى �ملحلي،  �ل��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز 
تفا�صيل  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  وك����ذل����ك 
�لوطني من حيث  �ل�صناعي  �لقطاع 
و�ملنتجات و�لطاقة  و�لأن�صطة  �لعدد 
�صال�صل  �لإن��ت��اج��ي��ة، مب��ا يحفز من��و 

�لتوريد �ملحلية”.
�لبيانات  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ص����ار 
مهماً  دور�ً  تلعب  و�لفورية  �لدقيقة 
يف زيادة تناف�صية �لدولة يف �ملوؤ�صر�ت 
�لبيانات  جت��م��ي��ع  �أن  ك��م��ا  �ل��ع��امل��ي��ة. 
قطاع  يف  �لعاملة  لل�صركات  �مل��وح��دة 
�إي����ج����اب����اً على  �ل�������ص���ن���اع���ة ي��ن��ع��ك�����ض 
�ملعرفة  �قت�صاد  �إىل  �لتحول  جهود 
و�لتطوير،  و�لبحث  �لبتكار  وتعزيز 
ويدعم  �مل�صتقبلية،  �ل��ن��م��و  وف��ر���ض 
�لد�ئري  �لق��ت�����ص��اد  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وت���ك���ام���ل �مل��ن��ت��ج��ني و�مل�����ص��ن��ع��ني يف 

�لنظام �لبيئي لالقت�صاد �لوطني.
بيانات  ق���اع���دة  “ �إن�������ص���اء  و�أ�����ص����اف 
ثة  وحُمدَّ وموثوقة  �صاملة  �صناعية 
�صي�صاهم  �ل����دول����ة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

يف  �إقليمياً  و�لأول  عاملياً   19 �ملركز 
موؤ�صر “ن�صيب �لفرد من �ل�صادر�ت 
تناف�صية  ت��ق��ري��ر  يف  �ل�صناعية” 
�ل�صادر   2022 �ل�����ص��ن��اع��ي  �لأد�ء 
للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ع��ن 
جهة  وم��ن  )�ل��ي��ون��ي��دو(.  �ل�صناعية 
�أخرى يوفر �لقطاع �ل�صناعي �لكثر 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �لوظائف  من 
يف �لدولة، حيث بلغت ن�صبة �لعاملني 
بال�صناعة  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  يف 
ع�����دد  �إج��������م��������ايل  م�������ن   28.3%
بيانات  بح�صب  �لدولة،  يف  �مل�صتغلني 
م�صح �لقوى �لعاملة 2021 و�لذي 
للتناف�صية  �لحت����ادي  �مل��رك��ز  �أج����ر�ه 

و�لإح�صاء”.

�لأولوية  ذ�ت  و�ل�صناعات  للمنتجات 
من خالل ح�صر �لطاقات �لنتاجية 

للم�صانع يف �لدولة.
����ص���ع���ادة حنان  م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق���ال���ت 
من�صور �أهلي، مدير �ملركز �لحتادي 
يحظى   “ و�لإح�������ص���اء:  للتناف�صية 
�لقيادة  باهتمام  �ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع 
مهماً  ر�ف�������د�  ب���اع���ت���ب���اره  �ل���ر����ص���ي���دة 
�أهمية  وتكمن  �ل��وط��ن��ي،  لالقت�صاد 
�لتعد�د �ل�صناعي يف توفره لبيانات 
�ملن�صاآت  و�ق����ع  ع��ن  وح��دي��ث��ة  دق��ي��ق��ة 
�ل�صناعية يف �لدولة، مما ي�صاهم يف 
تعزيز �صنع �لقر�ر و�إطالق �ملبادر�ت 
�لقطاع  مت��ك��ني  ب���ه���دف  و�مل�������ص���اري���ع 
يف  م�صاهمته  ن�صبة  ورف��ع  �ل�صناعي، 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل غر �لنفطي 
 11% ح��و�يل  بلغت  و�لتي  للدولة، 
خالل �لأ�صهر �ل� 9 �لأوىل من �لعام 
ت�صهم  ك��م��ا   “ و�أ���ص��اف��ت   .”2022
ت��وف��ره��ا خمرجات  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات 
تناف�صية  تعزيز  �ل�صناعي يف  �لتعد�د 
�لدولة يف �ملوؤ�صر�ت و�لتقارير �لعاملية 
من  ي��ع��زز  مم��ا  بال�صناعة،  �ملرتبطة 
�لتقارير  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ترتيب 
�لإمار�ت  دولة  �حتلت  حيث  �لعاملية، 
عاملياً   19 و�ل����  ع��رب��ي��اً  �لأول  �مل��رك��ز 
�لتقنيات  يف  �ل�صتثمار  “موؤ�صر  يف 
�لنا�صئة” يف تقرير تناف�صية �ملو�هب 
تن�صره  و�ل�������ذي   ،2021 �ل���ع���امل���ي 
�إن�صياد �لعاملية، كما حققت  �أكادميية 

�إىل  بالإ�صافة  لل�صلع،  �ملن�صق  �لنظام 
�لعالقة  ذ�ت  �لبيانات  من  جمموعة 

بالن�صاط �ل�صناعي.
و�صدد �صعادته على �أنه �صيتم �حلفاظ 
معلومات  و���ص��ري��ة  خ�صو�صية  ع��ل��ى 
�مل�صتثمرين، و�صيتم حجب �لتفا�صيل 
وبياناتهم  با�صتثمار�تهم  �خل��ا���ص��ة 
لحقاً  متاحة  �صتكون  فيما  �مل��ال��ي��ة، 
�لتحليلية  و�لأب���ح���اث  �ل��در����ص��ات  يف 
بناًء على قاعدة  �إعد�دها  �صيتم  �لتي 

�لبيانات.
و�أ�صار �ل�صويدي �إىل �أن �إن�صاء قاعدة 
�ل��ب��ي��ان��ات وم����ا ���ص��ت�����ص��ه��م يف �إع�����د�ده 
لح��ق��اً م��ن در����ص��ات و�أب��ح��اث �صتعزز 
�كت�صاف  ع��ل��ى  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ق����در�ت 
�ل�صتثمارية  �ل��ف��ر���ض  م���ن  �مل���زي���د 
بالقطاع �ل�صناعي يف �لدولة، ويعزز 
ج���ذب ����ص��ت��ث��م��ار�ت خ��ارج��ي��ة جديدة 

لل�صوق �ملحلي.
وت�����ص��ت��ه��دف ق���اع���دة �ل��ب��ي��ان��ات �مل���ر�د 
�لقطاع  �أد�ء  م���ت���اب���ع���ة  �إن���������ص����اءه����ا 
�ل�صناعي وقيا�ض م�صاهمته يف �لناجت 
�لرتقاء  يعزز  مبا  �لإجمايل،  �ملحلى 
ب���ال���ق���در�ت �ل�����ص��ن��اع��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة 
ويحقق �لتكامل بني خمتلف �جلهات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�مل���ع���ن���ي���ة ع����رب ت���ب���ادل 

�ملعلومات و�لبيانات �ل�صناعية.
�ل�صناعية  �جل���اه���زي���ة  ت���دع���م  ك��م��ا 
�ل���وط���ن���ي���ة و�����ص����م����ان �����ص���ت���م���ر�ري���ة 
�لأعمال، خ�صو�صاً يف �أوقات �لطو�رئ 
�مل�صاهمة  �إىل  �إ����ص���اف���ة  و�لأزم���������ات، 
�لتناف�صية  م����وؤ�����ص����ر�ت  ت���ع���زي���ز  يف 
�لدولة  مركز  وحت�صني  �لقت�صادية، 
يف �مل���وؤ����ص���ر�ت �ل��ع��امل��ي��ة، و����ص���وًل �إىل 
و�لدو�ئي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم�����ن  حت��ق��ي��ق 

اإطالق م�سروع التعداد ال�سناعي لإن�ساء قاعدة بيانات اإلكرتونية متكاملة لل�سركات واملن�ساآت ال�سناعية يف الدولة ت�سمل املناطق احلرة

مليار درهم اأرباح اأبوظبي الإ�سالمي يف 2022.. وتو�سية بتوزيع 49 فل�سًا لل�سهم  3.6
2.387 مليار درهم وذلك نتيجة �ل�صتثمار�ت �جلارية يف �ملبادر�ت �لإ�صر�تيجية 
و�لرقمية. و�نخف�صت خم�ص�صات خ�صائر �لتمويل و�ل�صتثمار بن�صبة %19 على 
يف  عاًما  حت�صًنا  يعك�ض  مما   ،2022 لعام  دره��م  مليون   769 �إىل  �صنوي  �أ�صا�ض 
غر  �لأ�صول  تغطية  حت�صن  مع  �لنخفا�ض  هذ�  ..وتز�من  �لقت�صادية  �لظروف 
 .127.9% �إىل  لت�صل  نقطة مئوية   7.9 بن�صبة  �ل�صمانات(  فيها  �ملنتجة )مبا 
169 مليار  �أ�صا�ض �صنوي لي�صل �إىل  %23 على  و�رتفع �إجمايل �لأ�صول بن�صبة 

درهم، مدفوًعا بنمو %22 يف �إجمايل �لتمويل و%42 يف �ل�صتثمار�ت.
و�رتفعت ود�ئع �ملتعاملني بن�صبة %26 على �أ�صا�ض �صنوي لت�صل �إىل 138 مليار 
درهم، مدفوعة ب�صكل �أ�صا�صي بنمو بن�صبة %14 يف �حل�صابات �جلارية وح�صابات 
�لتوفر على �لرغم من بيئة معدلت �لأرباح �ملرتفعة. وحافظ “م�صرف �أبوظبي 
�لإ�صالمي” على و�صعية قوية لر�أ�ض �ملال، حيث بلغ معدل كفاية �ل�صق �لأول من 
حقوق �مل�صاهمني %12.08 مبا يت�صمن توزيعات �لأرباح �ملقرحة للعام 2022. 
كما ��صتقرت �ل�صيولة �لنقدية للم�صرف عند م�صتويات �صليمة تتخطى �حلد �لأدنى 
للمتطلبات �لتنظيمية بفارق مريح، مع ت�صجيل حت�صن يف معدل �لتمويل �مل�صتقر 
جوعان  �صعادة  وق��ال   .18.9% بن�صبة  �ملوؤهلة  �ل�صائلة  و�لأ���ص��ول   82.1% بلغ 

�أبوظبي  م�صرف  “�صجل  �مل�صرف:  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �خلييلي،  �صهيل  عوي�صة 
�لإ�صالمي يف عام 2022 نتائج غر م�صبوقة، حيث حققنا �أد�ًء قوًيا بقيمة 3.62 
مليار درهم �إمار�تي. وقد �أ�صهمت يف ذلك ب�صكل �أ�صا�صي جهود فريق �لعمل و�للتز�م 
�لدخل  ��صتفدنا من مبادر�تنا لتنويع م�صادر  ..وقد  �لتميز يف �خلدمات  بتحقيق 
�ىل  و�صل  �مل�صاهمني  حقوق  على  عائد  لتحقيق  جديدة  قطاعات  نحو  و�لتو�صع 
%21.4. وقد �أتاح ذلك ملجل�ض �لإد�رة تقدمي تو�صية بتوزيع �أرباح على �لأ�صهم 
بقيمة 49 فل�صاً لل�صهم �لو�حد مقارنة ب 31 فل�صاً يف عام 2021 ..لقد �صهدنا 
�أي�صاً يف �لربع �لر�بع تعزيز ح�صتنا يف م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي - م�صر ويعك�ض 
��صتثمارنا �لإ�صايف يف م�صر ثقتنا يف �لآفاق �لقت�صادية �مل�صتقبلية جلمهورية م�صر 
�لعربية. و�أ�صاف: “�أ�صهمت جهود فريق �لعمل �أي�صاً يف نيل �مل�صرف جائزة �أف�صل 
ما يعد �صهادة  م�صرف يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من “فاينان�صال تاميز”، 
�مل�صرفية  �خلدمات  جم��ال  يف  �لر�ئد  �لبتكاري  ونهجنا  �لقوي  �مل��ايل  �أد�ئ��ن��ا  على 
و�حلوكمة  �ل�صتد�مة  مبادئ  بتبني  �لر��صخ  بالتز�منا  ا  �أي�صً نفخر  ..كما  �لرقمية 
�لبيئية و�لجتماعية و�ملوؤ�ص�صية �صمن خطة عملنا �ل�صر�تيجية للخم�ض �صنو�ت 

مقبلة تز�مناً مع �عالن دولة �لمار�ت عام �ل�صتد�مة.

•• اأبوظبي-وام:

و�صول  مع   2022 عام  يف  قيا�صي  �أد�ء  حتقيق  �لإ�صالمي  �أبوظبي  م�صرف  �أعلن 
�صايف �لأرباح �إىل 3.62 مليار درهم بنمو بن�صبة %55 على �أ�صا�ض �صنوي، وزيادة 
ن�صبة توزيع �لأرباح �إىل 49 فل�ض لل�صهم �لو�حد ما يعادل %49 من �صايف �لأرباح. 
و�صجل �مل�صرف �صايف ربح يف �لربع �لر�بع من عام2022 بقيمة 1.2 مليار درهم 
مقابل 728 مليون درهم �إمار�تي يف �لربع �لر�بع من عام 2021، وهو ما ميثل 
�إير�د�ت  وحت�صنت  �ملا�صي.  �لعام  من  نف�صها  بالفرة  مقارنة   60% بن�صبة  من��ًو� 
 6.835 �إىل  لت�صل   23% بن�صبة   2022 ع��ام  يف  �لإ�صالمي  �أبوظبي  م�صرف 
مليار درهم مقارنة ب� 5.56 مليار درهم �لعام �ملا�صي. ويعزى ذلك �إىل زيادة بن�صبة 
%43 يف �لر�صوم و�لعمولت، ومنو بن�صبة %24 يف �لدخل من م�صادر �لتمويل 
�إىل 4.151 مليار درهم، نتيجة �لنمو يف متويل �ملتعاملني و�رتفاع هو�م�ض �لربح. 
و�أ�صار �لبنك، يف بيان �صحفي �م�ض، �إىل حت�صني ن�صبة �لتكلفة �إىل �لدخل لت�صل �ىل 
%34.9 لهذ� �لعام مع حت�صن بن�صبة 5.7 نقطة مئوية ..وقد مت حتقيق ذلك على 
�لرغم من �رتفاع �لتكلفة ب�صكل طفيف بن�صبة %6 على �أ�صا�ض �صنوي لت�صل �إىل 

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تطلق حملة التوعية ب�ساأن قرار حظر �سيد وت�سويق اأ�سماك القابط والكوفر يف مو�سم التكاثر 



الثالثاء   31  يناير    2023  م   -    العـدد   13762  
Tuesday   31    January    2023   -  Issue No 13762 الفجر الريا�ضي

17

•• دبي-وام:

�أك����دت �ل��دك��ت��ورة م��ي �أح��م��د �جل��اب��ر رئ��ي�����ض �ل��وك��ال��ة �ل��وط��ن��ي��ة ملكافحة 
خالل  لها  �صاملة  ��صر�تيجية  خطة  و�صعت  �ل��وك��ال��ة  �أن  �ملن�صطات، 
تقوم على �أ�صا�ض تعزيز �لدور �لتوعوي و�لتثقيفي لدى �جلهات   2023
�لدولية  �مل��ع��اي��ر  �أع��ل��ى  �إىل  للو�صول  �لريا�صيني  و�لأف�����ر�د  و�ل��ه��ي��ئ��ات 

ملكافحة �ملن�صطات.
وكانت �لوكالة نظمت على مد�ر يومي �ل�صبت و�لأحد �ملا�صيني، �أول دورة 
�ملن�صطات، و�لتي  "�صباط" فح�ض  �أطباء  2020 لتاأهيل  تدريبية منذ 
تعد �لأوىل منذ وقت كوفيد19-؛ وت�صمنت �لدورة برنامج حما�صر�ت 
"�لأطباء"  ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة خل��ط��ط ف��ح�����ض �ل��ري��ا���ص��ي��ني، ك��م��ا ت��ل��ق��ى 

�مل�صاركون �لتدريب �لذي يوؤهلهم للعمل ك�صباط فح�ض.
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�صريحات  يف  �جل��اب��ر،  مي  �لدكتورة  و�أو�صحت 
"و�م "�أن �إقامة �لدورة �لتدريبية �لأخرة جاء تنفيذ�ً للربنامج �لوطني 
ملكافحة �ملن�صطات �لذي ي�صتمل على عدة عنا�صر حيوية تدعم تنفيذه، 
�لأخرة  �جلزئية  وه��ذه  �ل��رب�م��ج،  وخطط  و�لتوعية  �لفح�ض  �أب��رزه��ا 
و�لفنيني  �مل��ن�����ص��ط��ات(  ف��ح�����ض  )�أط���ب���اء  �ملتخ�ص�صني  ت��اأه��ي��ل  تت�صمن 

)�ملر�فقني(.
وقالت: "تكت�صب هذه �لدورة �أهمية كربى باعتبارها �لأوىل من نوعها، 
بعد  2020؛  ع��ام  ���ص��ن��و�ت وحت��دي��د� منذ   3 منذ  ت��ق��ام ح�صوريا  �ل��ت��ي 
..ولذلك،  كورونا  جائحة  ب�صبب  �ملا�صية  �لفرة  خ��الل  �إقامتها  توقف 
كانت �إقامتها جمدد� فر�صة للتاأكيد على �ملعاير �لدولية �ملطلوبة �لتي 

ت�صاعد على منح �لأطباء تر�خي�ض مز�ولة �ملهنة".
و�أو�صحت: "يخ�صع �لأطباء عقب هذه �لدور�ت �إىل مرحلة تقييم ومن 

ثم منح من يجتاز �لختبار�ت منهم تر�خي�ض )�ل�صبطية( ملدة عامني، 
وتوزيعهم على �ملناطق �جلغر�فية يف �لدولة قبل تقييمهم جمدد�".

و�أ�صارت �إىل �أن مهام �صباط �لفح�ض هو جمع �لعينات من �لريا�صيني يف 
خمتلف �لفعاليات و�لبطولت و�لأحد�ث �لريا�صية على م�صتوى �لدولة، 
وت�صليمها للوكالة، �لتي تر�صلها بدورها �إىل �أحد �ملخترب�ت �ملعتمدة دولياً 

للح�صول على نتائج �لفح�ض.
�أن �ل��دورة ��صتملت، ولأول مرة، على مهام  و�أك��دت �لدكتورة مي �جلابر 
جديدة كلف بها �صباط �لفح�ض، وهي �مل�صاركة يف ر�صد وجمع ومتابعة 
�ملعلومات يف حالت �ل�صتباه، لي�صبح �صباط �لفح�ض م�صدر� للمعلومات 

دون ق�صر دورهم على جمع �لعينات فقط.
�نتهاكا لأنظمة  ي�صكل  �صلوك  �أي  �ل�صتباه" تعني  "حالت  �أن  و�أو�صحت 
�أو �لأطقم �لطبية  �أو �لإد�ري��ني  مكافحة �ملن�صطات، �صو�ء من �لالعبني 

�لريا�صية.
خمتلف  ت��وع��ي��ة  مهمة  عاتقها  ع��ل��ى  و���ص��ع��ت  �ل��وك��ال��ة  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 
مبخاطر  �لريا�صية،  للمنظومة  �ملنتمني  وك��ل  و�لإد�ري���ني،  �لريا�صيني 

�ملن�صطات.
هذ�  تبني  ح��اول��ت   2023 يف  �ل��وك��ال��ة  ��صر�تيجية  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 
�لتثقيفية  �ملحا�صر�ت  من  جمموعة  عقد  يف  متمثلة  �لتوعوي،  �ل��دور 
�ملر�حل  �ملختلفة؛ حيث ت�صتهدف �لالعبني يف  �لريا�صي  �لو�صط  لفئات 
�ل�صنية �ملختلفة، ولعبي �لنخبة وفق ت�صنيف �للجنة �لأوملبية �لوطنية، 
و�لالعبني �لهو�ة و�ملحرفني، و�لإد�ريني يف �لفرق �لريا�صية و�ملنتخبات 
�إد�ر�ت  �لإد�ري����ني يف جمال�ض  وك��ذل��ك  و�مل��ع��اجل��ني،  و�لأط��ب��اء  �لوطنية، 
فكرة  تر�صيخ  جميعا،  منهم  و�ل��ه��دف  �لريا�صية،  و�لحت����اد�ت  �لأن��دي��ة 

مكافحة �ملن�صطات من �لأ�صا�ض.

كرم جمل�ض �مناء ملتقى �لتميز و�لإبد�ع �لعربي �لزميل �لأ�صتاذ حممد 
�لكبر  وذل��ك يف �حلفل  �لوىل،  دورت��ه  �لعربي يف  �لتميز  بو�صام  جا�صم 
 ..2022 لعام  �ملتميز  �لريا�صي  �لد�ء  فئة  عن  �لقاهرة  يف  �قيم  �ل��ذي 
وت�صلم حممد جا�صم �لو�صام من �لدكتور �إبر�هيم �أبو ذكري رئي�ض �حتاد 

جلان �ملنتجني �لعرب �لتابع جلامعة �لدول �لعربية.
�ل�صخ�صيات  من  ع��دد  تكرمي  دوري��ا  �إقامته  تقرر  �ل��ذي  �ملنتدى  و�صهد 
�لعربية �ملتميزة يف خمتلف �ملجالت و�لتخ�ص�صات �لطبية و�لجتماعية 
مظلة  حتت  تقام  �صنوية  تظاهرة  يف  و�لريا�صية  و�لعالمية  و�لثقافية 
جامعة �لدول �لعربية، مب�صاركة وح�صور كوكبه من �ل�صخ�صيات �لبارزة 

و�ملوؤثرة يف �لوطن �لعربي.
للجودو  �لم���ار�ت  �حت��اد  رئي�ض  �ل��درع��ي  ثعلوب  بن  �صعادة حممد  وهناأ 
�لعام  �ل�صر  �أم���ني  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو  جا�صم  حممد  �ل���ص��ت��اذ 
�مل�صاعد على هذ� �لتكرمي �لذي ميثل تكرمي للريا�صة �لمارتية يف مثل 
هذ� �ملحفل �لعربي �ملجتمعي �لكبر، و�لذي ميثل ر�صالة قوية للمجتمع، 
�إىل �جلهود  وباإخال�ض.. م�صر�  تعمل يف �صمت  كفاء�ت عربية  بوجود 
و�قليميا  �جل��ودو حمليا  لعبة  بها حممد جا�صم على �صعيد  يقوم  �لتي 
باحتاد  للرئي�ض  ونائبا  للجودو  �لعربي  �لحت��اد  يف  ع�صو�  كونه  وقاريا 

غرب �آ�صيا للجودو.

•• دبي-وام:

مباريات   3 �ل��ث��الث��اء،  �ل��ي��وم  ت��ق��ام 
����ص���م���ن م���ن���اف�������ص���ات ب���ط���ول���ة دب���ي 
حالياً  �ملقامة  �ل�صلة،  لكرة  �لدولية 
بنادي  بن حمد�ن  ر��صد  �صالة  على 

�لن�صر، مب�صاركة 9 فرق. 
�خلام�ض  �ل��ي��وم  مناف�صات  وتنطلق 
للبطولة، مببار�ة جتمع بني فريقي 
ب���روت �ل��ل��ب��ن��اين و���ص��ال �مل��غ��رب��ي يف 
مناف�صات  ���ص��م��ن  م�����ص��اء  �خل��ام�����ص��ة 
�ملجموعة �لثانية، وتليها يف �ل�صابعة 
مبار�ة منتخب �لإمار�ت مع �لن�صر 

�لليبي، يف �ملجموعة �لأوىل، وتختتم 
مباريات هذه �جلولة بلقاء �لريا�صي 
يف  �لتون�صي  �لأفريقي  مع  �للبناين 
�لتا�صعة م�صاء يف �ملجموعة �لثانية. 
�لثالث و�لتي  �ليوم  وكانت مباريات 
�أم�����ض �لأول �لأح���د،  �أق��ي��م��ت م�����ص��اء 
قد �صهدت ولأول مرة جتاوز حاجز 
فوز  خ�����الل  م����ن  ن���ق���ط���ة،  �ل�100 
فريق دينامو �للبناين على منتخب 

 .)  -68 �لإمار�ت بنتيجة ) 103 
�للبناين،  �ل��ري��ا���ص��ي  ف��ري��ق  وجن���ح 
�ل��ب��ط��ول��ة، يف حتقيق  ل��ق��ب  ح��ام��ل 
بهذه  ل��ه  ظهور  �أول  يف  �لأول  ف��وزه 

�ل��ن�����ص��خ��ة، وت��غ��ل��ب ع��ل��ى ف��ري��ق �صال 
هذه  ل��ت��ك��ون   ،-78  81 �مل���غ���رب���ي 
�لتو�يل  على  �لثانية  �خل�����ص��ارة  ه��ي 

للفريق �ملغربي. 
�للبناين  �لريا�صي  فريق  �أن  يذكر 
– ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب – و�حل���ائ���ز على 
ي�صعى  للبطولة  �صابقة  �أل��ق��اب   7
�لن�صخة  يف  �لثامن  بلقبه  للتتويج 
�حلالية، وي�صم بني �صفوفه ت�صكيلة 
�ل�صباب  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �ل��الع��ب��ني  م��ن 
�أكرب  و�أ���ص��ح��اب �خل���ربة م��ن بينهم 
�أحمد  �إ�صماعيل  �لبطولة،  يف  لعب 

)46 عاماً(. 

�لإفريقي  حقق  �لثالثة،  �ملبار�ة  ويف 
�لتون�صي فوزه �لثاين على �لتو�يل، 
�للبناين  ب��روت  فريق  على  وتغلب 

يف �أوىل مبارياته 61-74. 
و�أ�صاد �صلطان �صقر �ل�صويدي �لأمني 
�لعام �ل�صابق للهيئة �لعامة لل�صباب 
�ل��ت��ي يبذلها  ب��اجل��ه��ود  و�ل��ري��ا���ص��ة 
�حتاد �لإم��ار�ت لكرة �ل�صلة برئا�صة 
�لقرقاوي،  �إ���ص��م��اع��ي��ل  "م"  �ل���ل���و�ء 
بطولة  ��صتمر�ر  يف  �صاهمت  و�ل��ت��ي 
دبي �لدولية لأكر من ثالثة عقود 

وو�صولها �إىل �لن�صخة �ل�32. 
وقال: "حافظت بطولة دبي �لدولية 

رغم  ��صتمر�ريتها  على  �ل�صلة  لكرة 
ك���ل �ل���ظ���روف و�ل���ت���ح���دي���ات، وعلى 
مد�ر هذه �ل�صنني �لتي جتاوزت 30 

�لبطولت  من  �لكثر  هناك  عاما، 
�لتي تعرت ومل تتوفر لها عو�مل 
وهذه  خمتلفة،  لأ�صباب  �ل�صتد�مة 

�لإم���ار�ت  �حت��اد  �أن  ت��وؤك��د  �ملعطيات 
�لد�ئم  �لإ���ص��ر�ر  لديه  �ل�صلة  لكرة 
ح�صن  �أن  ك��م��ا  �ل���ن���ج���اح،  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�ختيار �لفرق �مل�صاركة يف كل ن�صخة 
�صاهم يف مو��صلة �لتميز طو�ل هذه 

�لفرة". 

مي اجلابر: ا�سرتاتيجية الوكالة الوطنية ملكافحة 
املن�سطات هي تعزيز الدور التوعوي يف 2023

الدرعي يهنى حممد جا�سم لتكرميه بو�سام التميز الريا�سي العربي

نابويل يجتاز عقبة روما ويعزز �سدارته للدوري الإيطايل
•• روما -وام:

�جتاز نابويل و�حدة من �لعقبات �ل�صعبة يف م�صرته بالدوري �لإيطايل 
�لأح��د يف  �لأول  �أم�ض   1-2 �ملو�صم، وتغلب على روم��ا  ه��ذ�  �لقدم  لكرة 

�جلولة �ل�20 من �مل�صابقة.
نقطة   53 �إىل  ر�صيده  ر�فعا  �مل�صابقة  جل��دول  �صد�رته  نابويل  وع��زز 

بفارق 13 نقطة �أمام �نر ميالن �صاحب �ملركز �لثاين.

و�أك��د نابويل تفوقه على روم��ا يف �ملو�صم �حل��ايل حيث �صبق له �لتغلب 
على نف�ض �لفريق 1-0 يف مبار�تهما بالدور �لأول من �مل�صابقة.

فيكتور  �صجله  نظيف  ب��ه��دف  ل�صاحله  �لأول  �ل�����ص��وط  ن��اب��ويل  و�أن��ه��ى 
�لتعادل  ه��دف  �ل�صعر�وي  �صتيفان  و�أح���رز   ،17 �لدقيقة  يف  �أو�صيمني 

لروما قبل ربع �صاعة من نهاية �ملبار�ة.
جيوفاين  �صجله  متاأخر  ب��ه��دف  ل�صاحله  �مل��ب��ار�ة  ح�صم  ن��اب��ويل  ول��ك��ن 

�صيميوين يف �لدقيقة 86.

»دبي الدولية لكرة ال�سلة« تتجاوز حاجز ال�100 نقطة 

•• ال�صارقة-الفجر:

.. �أ�صاد �أ�صامة �أحمد �ل�صعفار رئي�ض �لحتاد �ل�صيوي 
�ل����دويل بالنتائج  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �لحت����اد  ل��ل��در�ج��ات 
جمر�  �ل�صعفار  فريق  جن��وم  حققها  �لتي  �ملتميزة 
وظهور  �ل��دويل  �ل�صارقة  لطو�ف  �لأوىل  �ملر�حل  يف 
�لفريق مب�صتوى متطور �صو�ء على �مل�صتوى �لفردي 
متقدمة  م���ر�ك���ز  �ل����در�ج����ني  وحت��ق��ي��ق  �ل��ف��رق��ي  �أو 
وح�����ص��ول �ل������در�ج ع���ام���ر �ل���ده���م���اين ع��ل��ى قمي�ض 

در�ج مو�طن  �ل��ذي مينح لف�صل  �لبي�ض  �لم��ار�ت 
�حل�صول  م��ن  �ل��ك��ورج��ي  حم�صن  �ل���در�ج  متكن  كما 
على �لقمي�ض �ل�صفر.. و �أثنى �ل�صعفار على جهود 
�مل�صرفة  �لنتائج  حتقيق  على  وحر�صهم  �لالعبني 
لهم  متمنيا  وت��ط��وره  �لفريق  متيز  على  توؤكد  �لتي 
�ملتبقية يف �لطو�ف �لذي يعترب  �لتوفيق يف �ملر�حل 

�أف�صل �عد�د لهم لل�صباقات و�لطو�فات �ملقبلة.. 
من جانب �آخر يتوجه �أ�صامة �ل�صعفار �ليوم �لثالثاء 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �ج���ت���م���اع  حل�����ص��ور  ه���ول���ن���د�  �ىل 

لالحتاد �لدويل للدر�جات �لذي يعقد يف هولند� يف 
�لفرة من 1�ىل5 فرب�يرعلى هام�ض بطولة �لعامل 
�لجتماع  �ع��م��ال  ج���دول  ويت�صمن  ك��رو���ض  لل�صيكل 
و�لقانونية  و�ملالية  �لطبية  �لتقارير  ومناق�صة  بحث 
وم��ك��اف��ح��ة �مل��ن�����ص��ط��ات وت��ق��اري��ر �مل��دي��ر �ل��ري��ا���ص��ي و 
�ملختلفة  بالبطولت  �ملتعلقة  �لتقارير  على  �لطالع 
ل��ل��در�ج��ات وغرها  �ل����دويل  �لحت����اد  ينظمها  �ل��ت��ي 
من �لم��ور �لتي تهم م�صرة ريا�صة �لدر�جات على 

م�صتوى �لعامل..

ال�سعفار ي�سيد بنتائج فريق جمريا بطواف ال�سارقة

•• اأبوظبي-الفجر:

�ليوم �لأخ��ر من مناف�صات   �صهد 
ف���اط���م���ة بنت  �أك�����ادمي�����ي�����ة  ك�����اأ������ض 
ل��ق��ف��ز �حلو�جز  �ل��دول��ي��ة  م���ب���ارك 
�أبوظبي،  يف  �ل��ع��ا���ص��رة  بن�صختها 
فر�نكن  ك��ل��وي  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  ت���األ���ق 
عرب تقدميها �أد�ًء ر�ئعاً لتتوج بفئة 

�جلائزة �لكربى برعاية لوجنني.
�ل����ف����ر�����ص����ان  م���ن���ت���ج���ع  رح���������اب  يف 
تكرمي  مت  �ل���������دويل،  �ل���ري���ا����ص���ي 
�لفئة  �لكربى،  �لفائزين باجلائزة 
�لعا�صرة  �ل��ن�����ص��خ��ة  م���ن  �لأخ������رة 
م��ن ك��اأ���ض �أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 
�حلو�جز،  لقفز  �ل��دول��ي��ة  م��ب��ارك 
م���ن ق��ب��ل م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور مغر 
خ��م��ي�����ض �خل��ي��ي��ل��ي رئ���ي�������ض د�ئ�����رة 
�للو�ء  و����ص���ع���ادة  �مل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
�لري�صي  ن��ا���ص��ر  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
و�ل�صباق  �لفرو�صية  �حت��اد  رئي�ض 
عارف  و�صعادة  �لإنربول،  ورئي�ض 
حمد �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�ض 

�أبوظبي �لريا�صي.
فر�نكن  كلوي  �لبلجيكية  ح�صدت 
 "EMIR DE VY "بالفر�ض
 CSI2 فئة  من  �لكربى  �جلائزة 
 145 ب���ل���غ  ح����و�ج����ز  ب����ارت����ف����اع   *
وقدره  زم���ن  �أ���ص��رع  و�صجلت  ���ص��م، 
�لأوىل،  �جلولة  ثانية يف   74.67

و36.87 ثانية يف �لقفز. وجاءت 
و�صيلني  ج��ويل،  �إينا�ض  �لفرن�صية 
�أزيفيد  دي   " بالفر�ض  ���ص��ون��ربوت 
�لثاين  �ملركزين  يف  بلجيكا  من   "

و�لثالث على �لتو�يل.
�ل�����ص��دد ���ص��رح��ت كلوي:  ه���ذ�  ويف 
يف  مل�����ص��ارك��ت��ي  ب��ال��ف��خ��ر  "�أ�صعر 
�لن�صخة �لعا�صرة من كاأ�ض �أكادميية 
لقفز  �لدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
بالكاأ�ض  �لفوز  وحتقيق  �حل��و�ج��ز، 
�لذهبي يف �صباق �جلائزة �لكربى. 
�أتناف�ض  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  �إن���ه���ا 
فيها على �أر���ض �لإم���ار�ت، وتعترب 
بطولت  �صمن  �لأوىل  م�صاركتي 

ن�صائية فقط".
�لبطولة  "تو�كب  وت�����اب�����ع�����ت: 
فيها  �ملناف�صة  وم�صتوى  بتنظيمها 
�صاركت  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��ولت 

فيها".
تكري�ض  ح����اول����ت   " و�خ���ت���ت���م���ت: 
�ل����ت����ي ح�������ص���دت���ه���ا على  خ����رب�ت����ي 
عاماً،   20 �متد�د م�صرتي خالل 
و�أعرف �أين �رتكبت بعد �لأخطاء 
و�إ�صالحها،  جتاوزها  حاولت  �لتي 
لأح�������ظ�������ى ب������ال������ف������وز ب�����اجل�����ائ�����زة 

�لكربى".
تندرج �جلائزة �لكربى �صمن �أحد 
منها  ي��ت��ك��ون  �ل��ت��ي  �ل�صتة  �ل��ف��ئ��ات 
�لر�بع  �ل��ي��وم  وُت��ع��ق��د يف  �ل�����ص��ب��اق، 

و�لأخر من �ل�صباق �مل�صنف �صمن 
�أكر �ملناف�صات ت�صويقاً على حلبات 

�لفرو�صية �لدولية.
بنت  رو���ص��ة  �ل�صيخة  �صمو  ت��وج��ت 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان، و�لدكتورة 
رئي�ض  ن���ائ���ب  �ل���ه���اج���ري  �أم���ن���ي���ات 
فاطمة  �أك���ادمي���ي���ة  �إد�رة  جم��ل�����ض 
�لن�صائية،  للريا�صة  م��ب��ارك  بنت 
 CSIYH1 ف��ئ��ة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ملت�صابقة  ف��ي��ه��ا  ن���ال���ت  و�ل���ت���ي   *
�لإمار�تية نادية عبد �لعزيز ترمي 
ب��ال��ف��ر���ض " ج��اب��ري��ل ���ص��وجل��ي��ور " 
�أعو�م  عمر7  م��ن  للخيول  �للقب 
على  متفوقة  �صم،   130 و�رت��ف��اع 

�ل�صوري �صربي بادجنكي، وحميد 
دولة  �ملهري من  �هلل خليفة  عبد 

�لإمار�ت يف هذه �لفئة.
كما �صطر �لفوز يف مناف�صات �ليوم 
ك���اًل م��ن رمي حم��م��د �مل���ازم���ي من 
�ل��ف��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة، وت�����ص��درت �صام 
 CSIL2 فئة  �صوريا  م��ن  �لأ���ص��د 
* خ���الل �جل��ول��ت��ني. و���ص��م��ن فئة 
عبد  ع��م��ر  ح�����ص��د   CSIY-A
�ل��ع��زي��ز �مل���رزوق���ي �ل�������ص���د�رة مرة 
�أخ��رى، ليحرز ثاين �نت�صار له يف 
�لبطولة،  م��ن  �ل��ع��ا���ص��رة  �لن�صخة 
كما نال �لفار�ض �لبلجيكي تيري 
جوفينت �لكاأ�ض �لذهبي �صمن فئة 

وبارتفاع  �صنو�ت   6 بعمر  �خليول 
حو�جز 125 �صم.

و���ص��رح��ت �ل��ف��ائ��زة رمي ع��ن �لفئة 
بالنتائج  ف��خ��ورة  "�أنا  �ل��وط��ن��ي��ة: 
�صكلت  �إذ  ��صتطعت حتقيقها،  �لتي 
�ل�صباق حتدياً  �لتي �صبقت  �لفرة 
ب�صكل  ت��درب��ت  يل،  بالن�صبة  ك��ب��ر�ً 
�لفوز،  لتحقيق  وب��ج��د  م��ت��و����ص��ل 
للفرو�صية  �ل�����ص��ارق��ة  ل��ن��ادي  وك���ان 
دعمي  يف  �أ���ص��ا���ص��ي  دور  و�ل�����ص��ب��اق 
خ������الل م�������ص���رت���ي �ل����ت����ي �م���ت���دت 
�أ�صعر  ���ص��ن��و�ت،  خم�ض  م���د�ر  ع��ل��ى 
�ليوم.  �إل��ي��ه  و�صلت  مل��ا  ب��الم��ت��ن��ان 
ح�صاين  ����ص���ه���وة  �ع���ت���الئ���ي  ق���ب���ل 

�صنعود  �أن���ن���ا  و�ث���ق���ة  ك��ن��ت  �ل���ي���وم، 
ح�صاين  و�صيلب�ض  بالفوز،  مكللني 
ث���وب �مل��ن��ت�����ص��ري��ن، و�أخ����ربت �أهلي 
معاً  و��صتطعنا  بذلك،  و�أ�صدقائي 
�ليوم  �ختتمت  �لفوز".    حتقيق 
فعاليات كاأ�ض �أكادميية فاطمة بنت 
مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز لعام 
2023، و�لذي �صهد م�صاركة �أكر 
من 330 ح�صاناً و�أكر من 300 
�لالمعة  �لأ����ص���م���اء  م���ن  م��ت�����ص��اب��ق��اً 
�ل��ع��امل، وجرت  �أن��ح��اء  يف خمتلف 
�ملناف�صات �صمن �صت فئات مق�صمة 
على 20 �صوطاً. بلغ �إجمايل قيمة 
�جلو�ئز 800 �ألف درهم �إمار�تي، 

تاريخ  خ��الل  قيمة  �أع��ل��ى  لت�صجل 
بالن�صخة  �حتفاًء  وذل��ك  �ملناف�صات 

�لعا�صرة.
وم��ن �أب��رز �ل��دول �ل��� 34 �مل�صاركة 
�لتي مثلها �ملت�صابقون يف �ملناف�صات 
�لإمار�ت، �ل�صعودية، عمان، م�صر، 
�ملتحدة  �ل������ولي������ات  ب���ري���ط���ان���ي���ا، 
�إفريقيا،  �لهند، جنوب  �لأمريكية، 
�أمنيات  �لدكتورة  �ل�صني. �صرحت 
�ل���ه���اج���ري، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك  �إد�رة 
�صعد�ء  "نحن  �لن�صائية:  للريا�صة 
�ل����ذي  �ل����ع����ايل  �لأد�ء  مب�����ص��ت��وى 
كاأ�ض  م��ن��اف�����ص��ات  ح��ل��ب��ة  ���ص��ه��دت��ه 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �أك����ادمي����ي����ة 
�لدولية لقفز �حلو�جز على مد�ر 
�لأيام �لأربعة، و�لتي تعترب من�صة 
�لريا�صة  دور كبر يف تطوير  ذ�ت 
�مل�����ص��ارك��ني م���ن خمتلف  ومت���ك���ني 
�لأعمار و�جلن�صيات لي�صبحو� من 

�أف�صل �ملت�صابقني يف �مل�صتقبل".
مهمتنا  "تنح�صر  وت�����اب�����ع�����ت: 
�مل�صاركة  ت�����ص��ج��ي��ع  يف  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
وتوفر  �ل��ري��ا���ص��ي��ة،  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
فر�ض مت�صاوية لالأفر�د �لر�غبني 
�لتي  �خل��ربة،  و�كت�صاب  بامل�صاركة 
�مل�صتقبل.  يف  م�����ص��رت��ه��م  ت���دع���م 
�مل��ل��ف��ت للنظر  ي�����ص��ع��دين �لإق���ب���ال 
هذه  �ملت�صابقني خلو�ض غمار  من 

�ملناف�صة �مل�صوقة".
تطوير  ب��دع��م  "نلتزم  و�خ��ت��ت��م��ت: 
�حلو�جز،  وقفز  �لفرو�صية  ريا�صة 
ل�����ص��م��ان ب��ي��ئ��ة ك���ف���وؤة ي��ت��ن��اف�����ض يف 
�أف�صل  ���ص��م��ن  �ل��ف��ر���ص��ان  رح��اب��ه��ا 
ونتطلع  �ل����ع����امل،  يف  �ل���ب���ط���ولت 
�لعام  ن�����ص��خ��ة  ب�����ص��وق ل���ص��ت�����ص��اف��ة 

�لقادم 2024."
ت���ع���اون���ت �أك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك للريا�صة �لن�صائية مع عدد 
م���ن �جل���ه���ات �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة لإط���الق 
�لبطولة، وبدعم من �صركاء �حلدث 
وجمل�ض  ل���وجن���ني،  �ل��ب��الت��ي��ن��ي��ني 
�ل���ري���ا����ص���ي، ك��م��ا �صمت  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�صر�تيجيني  �ل�صركاء  �لقائمة 
�لحت��اد �ل��دويل للفرو�صية و�حتاد 
�لإمار�ت للفرو�صية و�ل�صباق، و�أما 
كان  للبطولة  �لرئي�صي  �ل�صريك 
�لعامة،  لل�صحة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�ت�������ص���الت  ����ص���رك���ة  ج����ان����ب  و�إىل 
�ل�صريك لالت�صال، ويا�ض �ل�صريك 
�لإعالمي �لر�صمي، وبنك �أبوظبي 
�ل�����ت�����ج�����اري �ل���������ص����ري����ك �مل�������ص���ريف 
�ل�صر�ع  و����ص��ط��ب��الت  �حل�������ص���ري، 
�ل�����ص��ري��ك �ل��ذه��ب��ي، وم���ي���اه �لعني 
ل��ل��م��ي��اه، وجمعية  �ل��ر���ص��م��ي  �مل����زود 
�لإمار�ت للخيول �لعربية و�صرطة 
�أب����وظ����ب����ي �ل�������ص���رك���اء �ل���د�ع���م���ون 

للبطولة.

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

البلجيكية »كلوي فرانكن« بطلة اجلائزة الكربى لكاأ�ض اأكادميية فاطمة بنت مبارك لقفز احلواجز 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

�لبحرية  �ل�صباقات  روزنامة   حتفل 
للريا�صات  �ل�����دويل  دب����ي  ن����ادي  يف 
�ملقبل  �صهر فرب�ير  �لبحرية خالل 
�لريا�صية  �لفعاليات  م��ن  بالعديد 
�أجندة  ���ص��م��ن  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 

�ملو�صم �لريا�صي 2023-2022.
وي�������ص���ت���ع���د ن����������ادي دب��������ي �ل��������دويل 
للريا�صات �لبحرية لتنظيم �صل�صلة 
�لبحرية  �لريا�صية  �لن�صاطات  من 
من  �عتبار�  و�ملجتمعية  �لتناف�صية 
�ل�����ذي ي�صهد  �مل��ق��ب��ل  �ل�����ص��ب��ت  ي����وم 
�لأول  ح���دث���ني  و�إق����ام����ة  �ن���ط���الق���ة 
ب���دء ف��ع��ال��ي��ات �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
بطولة دبي ل�صيد �لأ�صماك بقو�رب 
لقو�رب  دب��ي  �صباق  و�ل��ث��اين  ك��اي��اك 
�لتجديف �حلديث )�جلولة �لثانية 
من بطولة �لمار�ت( و�لذي يدخل 
�ل���ن���ادي للمرة  ف��ع��ال��ي��ات  روزن����ام����ة 
�لأوىل ويت�صمن 16 �صباقا يف فئات 
رجال  و�لرباعي  و�ل��زوج��ي  �لفردي 

و�صيد�ت حتت 17 عاما وحتت 19 
وحتت 23 وكبار.

�صيد  ه�����و�ي�����ة  ع���������ص����اق  وي�����رق�����ب 
مناف�صات  �نطالق  دبي  �لأ�صماك يف 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل  �جل���ول���ة 
و�ل�صكل(  )�لكنعد  �ل�صماك  ل�صيد 
مد�ر  على  �ل��ن��ادي  �صينظمها  �ل��ت��ي 
�أربعة �أيام خالل �لفرة من �لتا�صع 
وحتى �لثاين ع�صر من �صهر فرب�ير 
�ملقبل حيث ر�صد نادي دبي �لدويل 
للريا�صات �لبحرية مبلغ 200 �لف 
درهم جمموع جو�ئز للم�صاركني يف 
170 �ألف درهم  هذه �جلولة منها 
وحتى  �لول  �مل��رك��ز  م��ن  للفائزين 
و30  �لكنعد  فئة  يف  ع�صر   �لثالث 

�لفا للمر�كز �ٌلول لل�صكل
وينظم نادي دبي �لدويل للريا�صات 
�لبحرية فعاليات بطولة دبي ل�صيد 
بحلتها  و�ل�صكل(  )�لكنعد  �ل�صماك 
�جل����دي����دة ل��ل��م��و���ص��م �ل����ر�ب����ع على 
�ملتو��صل  �هتمامه  �إط��ار  يف  �لتو�يل 
�ل��ت��ن��اف�����ض ملختلف  ف��ر���ض  ب��ت��وف��ر 

�ملهتمني  وزي������ادة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ص��ر�ئ��ح 
ب��ال��ري��ا���ص��ات �ل��ب��ح��ري��ة م���ن خالل 
�إ�صتقطاب خمتلف �لفئات مما يعزز 

من دور �لنادي جتاه �ملجتمع.
وي��ق��ام ي��وم �لأح���د �ل��ث��اين ع�صر من 
�لثانية  �جلولة  �صباق  نف�صه  �ل�صهر 

�ل�صر�عية  لل�صفن  دب��ي  بطولة  م��ن 
�ملحلية 60 قدما من جزيرة �لقمر 
وحتى �صو�طئ دبي  مل�صافة تزيد عن 
جديد  حتدي  يف  بحريا  ميال   27
للنو�خذة و�لبحارة لختبار جاهزية 
�ل�صفن قبل �ملوعد �لكبر مع م�صك 

يف  �لبحري  �لريا�صي  �ملو�صم  ختام 
ك��رن��ف��ال �ل��ق��ف��ال رق���م 32 و�ل���ذي 

�صيقام �صهر مايو �لقادم.
ن�����ادي دبي  ي��ن��ظ��م  �مل���ق���رر �ن  وم����ن 
وللعام  �لبحرية  للريا�صات  �ل��دويل 
�ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل���ت���و�يل خ���الل �صهر 
�لهمم  �أ����ص���ح���اب  ك��رن��ف��ال  ف���رب�ي���ر 
وحت����دي����د� ي����وم �ل���ث���ام���ن ع�����ص��ر من 
�ل�صهر نف�صه ويجمع �صريحة مهمة 
يف �ملجتمع يف تناف�ض ريا�صي خمتلف 
ومهرجان جمتمعي فريد بالتن�صيق 
مع نادي دبي لأ�صحاب �لهمم وعدد 

من �لإحتاد�ت و�ملوؤ�ص�صات
���ص��ه��ر فرب�ير  ن���ه���اي���ة  م����ع  وت����ع����ود 
�ملفتوحة  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
�مل��اء باملظالت  لأل��و�ح �لتزحلق على 
�لثانية  �إقامة م�صابقات �جلولة  مع 
�لإ�صتعر��ض  ه���ي  ف���ئ���ات  �أرب������ع  يف 
فويل  ووينيغ  وه��اي��دروف��وي��ل  �حل��ر 
منتخبنا  تيب وجتمع جنوم  وتوين 
�لريا�صة  ه��ذه  حمبي  م��ع  �لوطني 
�جلاليات  �ب���ن���اء  م���ن  ومم��ار���ص��ي��ه��ا 

�ملقيمة يف �لدولة.

فعاليات فرب�ير
04 فرب�ير 2023 : �صباق قو�رب 

�لتجديف �حلديث
�صيد   :2023 ف��رب�ي��ر   05-04
�لأ�صماك بقو�رب كاياك- �جلولة 2

�صيد   :2023 ف��رب�ي��ر   12-09
�لأ�صماك -كنعد و�صكل -�جلولة 1

�ل�صفن   :2023 ف����رب�ي����ر   12
قدما   60 �مل���ح���ل���ي���ة  �ل�������ص���ر�ع���ي���ة 

-�جلولة 2
كرنفال   :2023 ف����رب�ي����ر   18

�لتجديف لأ�صحاب �لهمم
�صباق   :2023 ف��رب�ي��ر   19-18

�ل�������ص���ر�ع���ي���ة �حل����دي����ث����ة -�جل����ول����ة 
�لثانية

بطولة   :2023 فرب�ير   26-25
�صرف  -ك�����اي�����ت  �مل����ف����ت����وح����ة  دب�������ي 

-�جلولة 2
جولتان

للريا�صات  �ل��دويل  نادي دبي  ينظم 
�ل�صباقات  روزنامة  �صمن  �لبحرية 
وللمرة   2023-2022 �لبحرية 
�لأوىل جولتني من بطولة �لمار�ت 
ل���ق���و�رب �ل��ت��ج��دي��ف �حل��دي��ث �لتي 
تقام حت��ت �إ���ص��ر�ف �حت��اد �لإم���ار�ت 

لل�صر�ع و�لتجديف �حلديث.
مناف�صات  �ملقبل  �ل�صبت  ي��وم  وتقام 
�لتجديف  ل�����ق�����و�رب  دب������ي  ����ص���ب���اق 

�حل����دي����ث -�جل�����ول�����ة �ل���ث���ان���ي���ة من 
فيما   2023- �لم�������ار�ت  ب��ط��ول��ة 
�إقامة  �ملقبل  م��ار���ض  �صهر  �صي�صهد 
م���ن���اف�������ص���ات ����ص���ب���اق دب������ي ل����ق����و�رب 
�لتجديف �حلديث -�جلولة �لثالثة 
من بطولة �لإمار�ت -2023 حيث 

�صيحدد �ملوعد لحقا.
وينظم نادي دبي �لدويل للريا�صات 
�لبحرية هذه �لبطولة للمرة �لأوىل 
حيث ت�صهد 6 حمطات بني �لأندية 
�ل���دول���ة وت��ع��د بطولة  �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�لمار�ت لقو�رب �لتجديف �حلديث 
ينظمها  �ل��ت��ي  �ملناف�صات  �أق���دم  م��ن 
�لحت����اد ب��ع��د �إ���ص��ه��اره ع���ام 2009 

حيث بد�أت منذ عام 2012م.

فرباير حافل بالفعاليات الريا�شية البحرية 

التجديف احلديث للمرة الأوىل يف روزنامة دبي ال�سبت
م�شاركة كبرية مرتقبة يف ثاين جولت �شيد الأ�شماك بقوارب كاياك

•• اأبوظبي-وام:

على  ����ص���اع���ة   48 م����ن  �أق�������ل  ق���ب���ل 
�ن��ط��الق��ة م��ن��اف�����ص��ات ب��ط��ول��ة كاأ�ض 
�ل��ع��امل ل��الأن��دي��ة يف �مل���غ���رب، �صلط 
�لقدم،  ل���ك���رة  �لآ����ص���ي���وي  �لحت������اد 
�ل�صوء على �أبرز 5 مباريات للفرق 
وكان  �لبطولة،  تاريخ  يف  �لآ�صيوية 
لفريقني  م����ب����ار�ت����ان،  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
�إمار�تيني، وهما �جلزيرة �أمام ريال 
و�لعني   ،2017 ع���ام  يف  م���دري���د، 
�أمام ريفرباليت �لأرجنتيني يف عام 

 .2018
وتنطلق �لن�صخة �حلالية من بطولة 
�ملغرب  ل���الأن���دي���ة يف  �ل���ع���امل  ك���اأ����ض 
�ل�����ود�د �ملغربي  مب�����ص��ارك��ة ك���ل م���ن 
و�مل�صت�صيف،  �فريقيا  بطل  ب�صفته 
�لن�صخة  "و�صيف  �مل�صري  و�لأهلي 
�أبطال  دوري  ب��ط��ول��ة  يف  �ملا�صية" 
�أن  باعتبار  ي�صارك  و�ل��ذي  �فريقيا 
�لود�د �ملغربي �صوف ي�صارك كممثل 
للبلد �ملُ�صيف �أي�صا، وي�صارك �أي�صا 

�صياتل �صاوندرز ممثال للكونكاكاف، 
وف���الم���ي���ن���ج���و مم����ث����ال لأم����ري����ك����ا 
ممثال  �صيتي  و�أوك��الن��د  �جلنوبية، 
ممثال  مدريد  وري��ال  لأوقيانو�صيا، 
�ل�صعودي  و�ل��ه��الل  �أوروب�����ا،  ل��ق��ارة 

ممثال لآ�صيا. 
�أن فريق  �لآ���ص��ي��وي  و�أك����د �لحت����اد 
ريال مدريد خا�ض حتديا يف ن�صخة 
لالأندية،  �لعامل  كاأ�ض  من   2017
�أم����������ام �جل������زي������رة ب����ط����ل �ل��������دوري 
�لبطولة  وم�صت�صيف  �لإم����ار�ت����ي 
وقتها، وذلك يف �لدور قبل �لنهائي، 
�حلار�ض  تاألق  �مل��ب��ار�ة  �صهدت  حيث 
�ل�45  ع��ل��ي خ�����ص��ي��ف، ع��ل��ى م�����د�ر 
دقيقة �لأوىل من �للقاء، وحرمانه 
�لت�صجيل يف  رون��ال��دو ورف��اق��ه م��ن 
ع���دة م��ن��ا���ص��ب��ات م��ع ق��ي��ام��ه ببع�ض 
يتقدم  �أن  قبل  �لر�ئعة،  �لت�صديات 
فريق �ملدرب هينك تني كات مدرب 
�جل��زي��رة بالنتيجة م��ن خ��الل كرة 

مرتدة. 
كما قدم لعب خط �لو�صط �ملغربي 

حا�صمة  مت��ري��رة  بو�صوفة  م��ب��ارك 
ل��زم��ي��ل��ه روم��اري��ن��ي��و ح��ي��ث حافظ 
�ل���رب�زي���ل���ي ع��ل��ى ت��رك��ي��زه ق��ب��ل �أن 
نافا�ض يف  �صباك  د�خ��ل  �لكرة  ي�صع 

�لدقيقة 41 . 
�أن لعبي  و�أك���د �لحت���اد �ل���ص��ي��وي 

قوية،  م����ب����ار�ة  ق����دم����و�  �جل����زي����رة 
����ص��ت��ط��اع خ��الل��ه��ا ري���ال م��دري��د �أن 
بنتيجة  �صعبا  �نت�صار�  فيها  يحقق 
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وك��ان��ت �أي�����ص��ا م��ب��ار�ة �ل��ع��ني وريفر 
ن�صخة  يف  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ب����الي����ت 

بالإمار�ت  �أقيمت  و�لتي   ،2018
من �أبرز �ملباريات �لتي �صلط �لحتاد 
ويقول  �ل�����ص��وء،  عليها  �ل���ص��ي��وي، 
�ل���ص��ي��وي ع��ن ف��ري��ق �ل��ع��ني: "كان 
ملا  �أد�ء مماثل  تقدمي  حري�صا على 
حققه مناف�صهم يف �أبوظبي يف �لعام 
ن�صف  �إىل  و���ص��ل��و�  عندما  �ل�صابق 
�لنهائي.  و�أ�صاف �لحتاد �لآ�صيوي: 
"�أدت �لعودة �لر�ئعة يف �لنتيجة بعد 
تاأخرهم 0-3 �أمام فريق ويلنجتون 
�لنيوزيلندي، و�لنت�صار �لقوي على 
بطل �إفريقيا �لرجي �لتون�صي �إىل 
خو�صه مو�جهة �لدور قبل �لنهائي 
�أم����ام �ل��ع��م��الق �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ريفر 

باليت". 
وتابع: "مل يهدر �لعني وقتاً لي�صبح 
يف �ملقدمة، حيث �صهد �صتاد هز�ع بن 
ز�يد فرحة جماهرية كبرة عقب 
ماركو�ض  �ل�صويدي  �ملهاجم  ر�أ�صية 
ب���رغ �ل��ت��ي ه����ّزت �ل�����ص��ب��اك ب��ع��د 3 

دقائق فقط من بد�ية �ملبار�ة. 
�لنتيجة،  يف  ب���الي���ت  ري���ف���ر  وع�����اد 

و�صجل هدفني يف �لربع �لتايل من 
�ل�����ص��اع��ة، وذل���ك م��ن خ���الل ثنائية 
لوكا�ض  كايو  وفعل  ب��وري.  ر�فاييل 
�ل�صابق  �أن���ت���ل���رز  ك��ا���ص��ي��م��ا  ج���ن���اح 
�أك��ر م��ا يحبه �ل��رب�زي��ل��ي��ون، حيث 
�لفريق  �أم���ام  �ل��ت��ع��ادل  �صجل ه��دف 
�لأرجنتيني بعد 6 دقائق من بد�ية 
�إىل  �ملبار�ة  و�أر�صل  �لثاين،  �ل�صوط 
�أ�صاع  �أن  بعد  �لإ�صافية،  �لأ���ص��و�ط 
جناح �لن�صر �حلايل بيتي مارتينيز 
���ص��رب��ة ج����ز�ء ل��ري��ف��ر ب���الي���ت، �إثر 

�رتد�د �لكرة من �لعار�صة. 
ك��م��ا حت���دث �ل��ت��ق��ري��ر ع��ن �حلار�ض 
حار�ض  "كان  ق��ائ��ال:  عي�صى  خ��ال��د 
هو  عي�صى  خالد  �لإم��ار�ت��ي  �ملرمى 
بتنفيذ  زم���الءه  ق��ام  �ل��ب��ط��ل، حيث 
�أن  قبل  ب��ن��ج��اح،  �خلم�ض  رك��الت��ه��م 
�إينزو  بطويل  ب�صكل  عي�صى  يحرم 
�خلام�صة  ت�����ص��ج��ي��ل  م�����ن  ب����ري����ز 
�لعني  �أ�صبح  حيث  ب��الي��ت،  لريفر 
ي�صل  �آ���ص��ي��ا  غ���رب  م���ن  ف��ري��ق  �أول 
لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���ض  ن��ه��ائ��ي  �إىل 

و�لذي خ�صره يف نهاية �ملطاف �أمام 
�لعمالق �لإ�صباين ريال مدريد". 

�ل�صوء  �صلط  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات  وم��ن 
�ل�صعودي،  �ل��ن�����ص��ر  �أي�����ص��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
و�ل����رج����اء �ل��ب��ي�����ص��اوي �مل���غ���رب���ي يف 
و�صانفري�ض   ،2000 ن�������ص���خ���ة 
وجو�جنزهو  �لياباين،  هرو�صيما 
ن�صخة  يف  �ل�����ص��ي��ن��ي،  �إي���ف���رج���ر�ن���د 
مدريد  ري�����ال  وك���ذل���ك   ،2015
�ل�صباين، وكا�صيما �نتلرز �لياباين 

يف ن�صخة 2016. 

الحتاد الآ�سيوي: اجلزيرة مع ريال مدريد والعني مع 
ريفرباليت مباريات ل تن�سى يف كاأ�ض العامل لالأندية 

•• ال�صارقة-الفجر:

حققت بطولة "�لإمار�ت يف حب �صلطان" لل�صطرجن �خلاطف للذكور و�لإناث 
�لتي نظمها نادي �ل�صطرجن و�لثقافة للفتيات بال�صارقة بالتعاون مع �حتاد 
�للعبة بقاعة نادي �لثقة للمعاقني، جناحا مبهر� يف باكورة بطولت �لن�صاط 

�ملحلي للمو�صم �جلديد 2023. 
ح�صر �فتتاح �ملناف�صات ترمي مطر ترمي رئي�ض �حتاد �ل�صطرجن وعبد�لكرمي 
�أمني عام �لحت��اد ونا�صر عبد�هلل بن عامر �لأم��ني �لعام �مل�صاعد  �ملرزوقي 
و�صعود  و�لإع��الم��ي��ة  �لن�صائية  �للجنة  رئي�ض  �ل��زرع��وين  وخ��ل��ود  ل��الحت��اد 
�ملرزوقي م�صوؤول �ملنتخبات �لوطنية و�أحمد �لنعيمي م�صوؤول �حلكام وعدد 

من �ل�صخ�صيات �ل�صطرجنية.  

باإجمايل 88 لعًبا ولعبة �صارك يف �لبطولة ، �أ�صفرت �لنتائج على م�صتوى 
نادي  �حلو�صني لعب  فوز عمر�ن  عن  47 لعباً  فيها  �صارك  �لتي  �لذكور 
فيما  نقاط   8 حمققا  �لأول  باملركز  �لذهنية  و�لألعاب  لل�صطرجن  �أبوظبي 
جاء عمار �ل�صدر�ين لعب نادي �لفجرة لل�صطرجن باملركز �لثاين بر�صيد 
�ملركز  على  لل�صطرجن  دبي  نادي  لعب  فريد  �أحمد  ح�صل  فيما  نقاط   7
نادي  لعب  �لطاهر  حممد  عبد�لرحمن  و�لر�بع  نقاط   7 بر�صيد  �لثالث 
�إىل  �لثاين  من  �لرتيب  وجاء  �لر�صيد  بنف�ض  لل�صطرجن  �لثقايف  �ل�صارقة 
�لر�بع بك�صر �لتعادل، و�خلام�ض عثمان مو�صى لعب نادي دبي بر�صيد 6.5 
وح�صل  �أبوظبي  ن��ادي  لع��ب  �لرميثي  �أحمد  �ل�صاد�ض  مع  مت�صاويا  نقطة 
و�إبر�هيم  �لعني  �ل�صريفي لعب  نقاط هم علي حمد�ن   6 لعبني على   6
�صلطان لعب دبي وخليفة خالد لعب �لفجرة و �صيف �أحمدلعب �ل�صارقة 

�لليلي  �صعيد  وحممد  عجمان  لع��ب  مر�صول  وحمد�ن  لل�صطرجن  �لثقايف 
لعب �لفجرة. 

وعلى م�صتوى �لإناث، �لتي �صاركت فيها 41 لعبة، ت�صدرت رو�صة عي�صى 
�لأول  �ملركز  �لذهنية  و�لأل��ع��اب  لل�صطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  لعبة  �ل�صركال 
بعدما ح�صدت 8 نقاط وجاءت يف �ملركز �لثاين عائ�صة �صيف �آل علي لعب 
نادي �ل�صطرجن و�لثقافة للفتيات بال�صارقة بر�صيد 7 نقاط، و�لثالث موزة 
 6.5 بر�صيد  �لذهنية  و�لأل��ع��اب  لل�صطرجن  �لعني  ن��ادي  لعبة  �ملن�صوري 
�ملعمري  زي��ن��ب دروي�����ض  ن��ق��اط ه��ن   6 7 لع��ب��ات بر�صيد  وت�����ص��اوت  نقطة، 
لعبة نادي �لعني ومرمي عي�صى لعبة نادي دبي لل�صطرجن وعنود عي�صى 
لعبة نادي �ل�صطرجن و�لثقافة للفتيات بال�صارقة، وعنود �أحمد لعبة نادي 
�ل�صطرجن  ن��ادي  �ملعيني من  وم��رمي حممد  �ملعيني  ثم عائ�صة حممد  دب��ي 

و�لثقافة للفتيات بال�صارقة. 
و�أع��رب نا�صر عبد�هلل بن عامر �لأم��ني �لعام �مل�صاعد لالحتاد عن �صعادته 
�لبطولة  �أن  2023 موؤكد�  �ل�صطرجني �جلديد  للمو�صم  �لقوية  بالبد�ية 
حققت �أهد�فها على كافة �مل�صتويات �لفنية و�لتنظيمية وهي بد�ية م�صجعة 
�صاهم يف  �إىل كل من  بال�صكر  �ملحلي وقال:" نتوجه  �ملو�صم  لبقية بطولت 
ونادي  بال�صارقة  للفتيات  و�لثقافة  �ل�صطرجن  ن��ادي  خا�صة  �لبطولة  جناح 
و�ل��ذي �صهد م�صاركة قيا�صية من  ��صت�صاف �حل��دث  �ل��ذي  �لثقة للمعاقني 

�لأندية يف جتمع كبر". 
يف  و�لالعبات  �لالعبني  من  كبرة  قاعدة  عن  ك�صفت  و�أ�صاف:" �لبطولة 
�لأندية وهو ما يب�صر مب�صتقبل مبهر على م�صتوى �ملنتخبات �لوطنية، ولعل 

�أهم ما ميز �حلدث م�صاركة �أ�صحاب �لهمم جنبا �إىل جنب مع �لأ�صحاء".

عمران ورو�سة يف �سدارة »الإمارات لل�سطرجن اخلاطف« 

•• اأبوظبي -وام:

كاأ�ض  بطولة  يف  لقبه  عن  �ل��دف��اع  حملة  �ل�صارقة  فريق  ي�صتهل 
�صاحب �ل�صمو رئي�ض �لدولة، مبو�جهة �لن�صر �ليوم يف دور �ل�16 

للم�صابقة، و�لذي تقام فعالياته على مد�ر �ليومني �ملقبلني. 
12 فريقا من دوري  وت�صهد مباريات هذ� �لدور مو�جهات بني 
�لدرجة  دوري  م��ن  ف��رق  و4  للمحرفني،  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �أدن����وك 

�لأوىل. 
يف  "�ل�صارقة" �ل��ي��وم  ����ص��ت��اد  على  �لن�صر  م��ع  �ل�����ص��ارق��ة  ويلتقي 
تقدمي  يف  �ل�صارقة  وياأمل  �لإم���ار�ت،  بتوقيت   20:30 �ل�صاعة 
بد�ية قوية لرحلة �لدفاع عن لقبه، �لذي حققه للمرة �لتا�صعة 

يف تاريخه. 

ويخو�ض �ل�صارقة دور �ل�16 مبا�صرة، ب�صفته حامل �للقب، فيما 
يخو�ض �لن�صر �للقاء بعد فوزه 5-0 على فريق "�صيتي �إف �صي" 

يف �لدور �لتمهيدي. 
يف  �لأهلي  �صباب  مع  �صلبيا  تعادله  بعد  �للقاء،  �ل�صارقة  ويدخل 
دوري �أدنوك للمحرفني، وحفاظه على و�صافة جدول �لدوري 

بفارق نقطة و�حدة عن �ملت�صدر "�صباب �لأهلي". 
كما يلتقي غد� فريق "�لإمار�ت" مت�صدر دوري �لدرجة �لأوىل 
فريق �صباب �لأهلي على ��صتاد نادي �لإمار�ت يف �ل�صاعة 17:10 

بتوقيت �لإمار�ت. 
 ،0-5 �لرم�ض  على  ب��ف��وزه  �ل���دور  لهذ�  �لإم����ار�ت  فريق  وت��اأه��ل 

وتاأهل �صباب �لأهلي بفوزه على �لوحدة 0-1. 
�أدنوك  دوري  م�صابقة  ج���دول  مت�صدر  �لأه��ل��ي  �صباب  ويطمح 

للمحرفني، �إىل مو��صلة م�صرته ببطولة كاأ�ض �صاحب �ل�صمو 
رئي�ض �لدولة و�ملناف�صة على �أهم �ألقاب �ملو�صم. 

ويلتقي �ليوم �أي�صا فريق �لظفرة مع بني يا�ض على ��صتاد "حمد�ن 
17:25 بتوقيت �لإم��ار�ت، و�حلمرية مع  بن ز�يد" يف �ل�صاعة 

عجمان يف �ل�صاعة 20:30 على ملعب نادي �حلمرية. 
�لأرب��ع��اء؛ حيث  غ��د�  �ل�16  ل��دور  �لأخ���رى  �ل�4  �ملباريات  وتقام 
يلتقي خورفكان مع �لعني على ��صتاد "�صقر بن حممد �لقا�صمي" 
يف �ل�صاعة 17:10 ، كما يلتقي يف �لتوقيت نف�صه فريق "�أبطال 

�خلليج" مع �جلزيرة على ��صتاد "حممد بن ز�يد". 
ويلتقي �حتاد كلباء يف �ل�صاعة 20:30 مع �لبطائح على ��صتاد 
مع  �لفجرة  نف�صه  بالتوقيت  يلتقي  كما  كلباء"،  "�حتاد  ن��ادي 

�لو�صل على ��صتاد "نادي �لفجرة". 

اليوم.. انطالق مناف�سات دور ال�16 ل�»كاأ�ض رئي�ض الدولة« 
•• اأبوظبي-وام:

ت�صدر �ملت�صابق ماجد حبيب �ملرزوقي مناف�صات �ملحرفني 
بورد"،  للفالي  �لإم����ار�ت  بطولة   " م��ن  �لأوىل  للجولة 
و�لتي �أقيمت �أم�ض �لأول على كا�صر �لأم��و�ج يف �أبوظبي، 
و�ملغرب  و�لأردن،  �لإم����ار�ت،  من  مت�صابقا   14 مب�صاركة 
للريا�صات  �ل��دويل  �أبوظبي  ن��ادي  �لتنظيم  على  و�أ���ص��رف 

�لبحرية.
�حلمادي،  �صعود  �ملحرفني،  لفئة  �لثاين  �ملركز  يف  وج��اء 
"�لنوفي�ض" �أو  فئة  ويف  �جل��ن��اح��ي..  ج��م��ال  ثالثا  وت���اله 
�لأول،  �ملركز  �لفال�صي  ح�صر  حممد  حقق  "�ملبتدئني" 
وجاء ثانيا خالد جمعة �لفال�صي، وثالثا �صعيد �لفال�صي.

�أبوظبي  �أك��ادمي��ي��ة  ق�صم  رئي�ض  �ل�صويدي  خليفة  وك���رم 
�ل�صباق  للريا�صات �لبحرية، و�أحمد �لطاهر م�صرف عام 

�لفائزين يف كل �لفئات عقب ختام �ملناف�صات.
من جانبه وجه �ملت�صابق ماجد حبيب �ملرزوقي بطل فئة 
�ملحرفني، �ل�صكر �إىل نادي �أبوظبي للريا�صات �لبحرية 
ع��ل��ى م���ا ق��دم��ه م���ن ت�����ص��ه��ي��الت ل��دع��م �حل����دث وظهوره 

بال�صورة �لتي تليق به.
مميزة،  ��صتعر��صات  �ملت�صابقني  جميع  ق��دم  و�أ�صاف:" 
�ملر�كز  �أف�صل  حتقيق  يف  رغبة  و�صط  ق��وي��ة،  ومناف�صات 
�أج���ل �ل��وق��وف ع��ل��ى من�صات �ل��ت��ت��وي��ج، �لأم����ر �لذي  م��ن 
�لبطولة  لهذه  �لنجاح  �ملزيد من  بتحقيق  للتفاوؤل  يدعو 

يف �لن�صخ �ملقبلة".

ماجد املرزوقي يحرز لقب املحرتفني يف بطولة »الإمارات للفالي بورد«
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•• اأبوظبي-وام:

�لأول  �أم�ض  فعالياتها  على  �ل�صتار  �أ�صدل  �لتي  �ملفتوحة،  �أ�صر�ليا  بطولة  يف  م�صاركته  قبل 
�أعلن لعب �لتن�ض �ل�صربي نوفاك ديوكوفيت�ض عن هدفه �لكبر وطموحه يف عامل  �لأحد، 

�لتن�ض، م�صر� �إىل �أنه ي�صعى �إىل �أن يكون "�لأف�صل" يف عامل �للعبة. 
وبرغم �لتحديات �لتي و�جهت ديوكوفيت�ض حتى قبل بد�ية �لبطولة و�ملناف�صة �لقوية �لتي 
�صهدتها فعاليات �لبطولة، �صق �لالعب �ل�صربي �ملخ�صرم طريقه برب�عة �إىل من�صة �لتتويج 

باللقب �لغايل يف �أوىل بطولت "جر�ند �صالم" �لأربع �لكربى هذ� �ملو�صم. 
ولكن يبدو �أن طموح ديوكوفيت�ض لن يتوقف عند هذ� �حلد رغم بلوغه �خلام�صة و�لثالثني 

من عمره و"�إنذ�ر" �لإ�صابة �لذي يد�همه. 
وتوج ديوكوفيت�ض �أم�ض �لأول �لأحد بلقب بطولة �أ�صر�ليا �ملفتوحة، �ثر تغلبه على �ليوناين 
�أرقام  عدة  �ل�صربي  �لالعب  ليحقق  للبطولة،  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  ت�صيت�صيبا�ض  �صتيفانو�ض 

قيا�صية دفعة و�حدة يف هذه �ملبار�ة. 
وكان يف مقدمة هذه �لأرق��ام �لقيا�صية جناحه يف معادلة �لرقم �لقيا�صي لعدد �لألقاب �لتي 
�أحرز  "جر�ند �صالم" �لأرب��ع �لكربى، حيث  �أي لعب يف تاريخ م�صاركاته ببطولت  يحققها 

ديوكوفيت�ض �أم�ض �لأول لقبه �ل�22 بالت�صاوي مع �لإ�صباين ر�فاييل ناد�ل. 
�لبطولت  "�لأف�صل" بهذه  ن��اد�ل وم�صاركته يف لقب  �أن معادلة رقم  �أكد  ولكن ديوكوفيت�ض 

�لألقاب  �إىل مزيد من  يتطلع  باأنه  �ملطاف؛ حيث �صرح  نهاية  لي�ض 
يف �لبطولت �لأرب��ع �لكربى و�أنه هو �لهدف �لذي ي�صعه �صوب 

عينيه يف هذه �ملرحلة من م�صرته �لريا�صية. 
بني  بالتاأكيد  �ملناف�صة  �صت�صتعل  ن��اد�ل،  �إجن��از  معادلة  وبعد 

رقم  ومعادلة  بل  �لقيا�صي  بالرقم  �لنفر�د  على  �لالعبني 
�أل��ق��اب �لبطولت �لأرب���ع �لكربى،  �آخ��ر وه��و ع��دد  قيا�صي 

على م�صتوى �لرجال و�ل�صيد�ت على حد �صو�ء. 
عدد  يف  وديوكوفيت�ض  ن��اد�ل  على  حاليا  لعبتان  وتتقدم 
�ل��ك��ربى؛ حيث  �لأرب���ع  "جر�ند �صالم  �لأل��ق��اب ببطولت 

�أح�����رزت �لأم��ري��ك��ي��ة ���ص��ري��ن��ا ول��ي��ام��ز 23 ل��ق��ب��ا يف 
�لأ�صر�لية  ت��ن��ف��رد  فيما  �ل��ب��ط��ولت  ه���ذه 

�لقيا�صي  ب��ال��رق��م  ك���ورت  م��ارج��ري��ت 
بر�صيد 24 نقطة. 

وف�صلت �صرينا قبل �عتز�لها 
�لقيا�صي  �ل��رق��م  م��ع��ادل��ة  يف 

قبل  ك���ورت  حققته  �ل���ذي 
وبالتحديد  ق��رن،  ن�صف 

يف 1973. 

ولكن �لفر�صة ل تز�ل �صانحة �أمام كل من ديوكوفيت�ض وناد�ل للحاق بر�صيد كورت وحتطيمه 
خا�صة مع �لإ�صر�ر �لذي �أظهره ديوكوفيت�ض يف �لن�صخة �ملنق�صية من �أ�صر�ليا �ملفتوحة حيث 
د�همته �آلم �لإ�صابة يف وقت مبكر من �لبطولة وظهرت مالحمها عليه يف �ثنني من �لأدو�ر 
�لأوىل بالبطولة لكنه تغلب عليها وو��صل م�صرته يف �لبطولة حتى من�صة �لتتويج باللقب. 

ومدد ديوكوفيت�ض رقما قيا�صيا �آخر خالل هذه �لبطولة حيث رفع ر�صيده �إىل 10 �ألقاب يف 
�لبطولة علما باأنه مل يخ�صر من قبل يف �ملبار�ة �لنهائية لأ�صر�ليا �ملفتوحة، وحافظ �لالعب 
بهذ� على �لعالمة �لكاملة يف كل من �لدور ن�صف �لنهائي و�ملبار�ة �لنهائية للبطولة حيث توج 

باللقب يف جميع �لن�صخ �ل�10 �لتي بلغ فيها ن�صف �لنهائي. 
ويف حال و��صل ديوكوفيت�ض م�صرته �لريا�صية ملا بعد �ملو�صم �حلايل، �صتكون �لفر�صة �صانحة 
�أمامه لتمديد هذ� �لرقم �لقيا�صي يف �مل�صتقبل ل�صيما و�أن �لالعب �أكد جمدد� �أنه بخربته 
"24 عاما" �لذي  �لنجوم �جلدد للعبة ومنهم ت�صيت�صيبا�ض  و�إ�صر�ره يتفوق على حماولت 

خ�صر �أمام ديوكوفيت�ض يف �لنهائي بثالث جمموعات نظيفة. 
وخا�ض ت�صيت�صيبا�ض �لبطولة وهو يف �ملركز �لر�بع بالت�صنيف �لعاملي للمحرفني متقدما على 
ديوكوفيت�ض، �لذي كان يف �ملركز �خلام�ض عامليا، ولكن ديوكوفيت�ض �رتقى ل�صد�رة �لت�صنيف 

بفوزه يف �لنهائي فيما تقدم ت�صيت�صيبا�ض للمركز �لثالث. 
ومل ت�صتطع لياقة ت�صت�صيبا�ض وحما�صه �ل�صمود كثر� يف مو�جهة خربة و�إ�صر�ر ديوكوفيت�ض، 

�لذي يكربه ب�11 عاما. 
�أكد  كورونا،  لقاح  تلقيه  عدم  ب�صبب  �ملفتوحة  �أ�صر�ليا  من   2022 ن�صخة  عن  غيابه  وبعد 
ديوكوفيت�ض عمليا �أنها �لبطولة �ملف�صلة �إليه �صو�ء باإحر�ز �للقب للمرة �لعا�صرة �أو من خالل 
رقم قيا�صي �آخر عادله خالل �لبطولة ثم �نفرد به وهو عدد �لنت�صار�ت �ملتتالية يف مباريات 
�لبطولة حيث بلغت 28 �نت�صار� متتاليا متفوقا بهذ� على �لأمريكي �ل�صابق �أندريه �أجا�صي 

�لذي ��صتحوذ على �لرقم �لقيا�صي ل�صنو�ت عديدة بر�صيد 26 �نت�صار� متتاليا. 
ومنح لقب �لبطولة �لأ�صر�لية ديوكوفيت�ض �لفر�صة لتمديد رقم قيا�صي �آخر بعودته �إىل 
�صد�رة �لت�صنيف �لعاملي للمحرفني، و�لتي �صغلها يف �ملا�صي لفر�ت �أطول من �أي لعب 

�صابق. 
وقبل تتويجه بلقب �لبطولة �أم�ض، كان ديوكوفيت�ض قد �صغل �صد�رة �لت�صنيف �لعاملي لفر�ت 
بلغ جمموعها 373 �أ�صبوعا بفارق كبر عن �أقرب مناف�صيه وهو �ل�صوي�صري �ملعتزل روجيه 

فيدرر )310 �أ�صابيع(. 
ومع �لتتويج باللقب، ��صتعاد ديوكوفيت�ض �صد�رة �لت�صنيف لرفع ر�صيده �إىل 374 �أ�صبوعا 

قابلة للزيادة من خالل نتائج �لبطولت يف �لفرة �ملقبلة. 
�أخرى مثل  �أرقام قيا�صية  �لقيا�صية، ي�صتحوذ ديوكوفيت�ض على عدة  و�إىل جانب هذه �لأرقم 
�إحر�ز 38 لقبا يف بطولت �لأ�صاتذة، كما يقت�صم مع فيدرر �لرقم �لقيا�صي لعدد �لألقاب �لتي 
"�لبطولة �خلتامية ملو�صم �ملحرفني"  �لعاملي  �ل��دوري  �أي لعب يف بطولت نهائي  يحرزها 

بر�صيد 6 �ألقاب لكل منهما. 

ديوكوفيت�ض.. عا�سق الأرقام القيا�سية 

املفاجاآت جتتاح املالعب الأوروبية.. يف »جولة �سقوط الكبار«
•• اأبوظبي - وام:

برغم فرة �لتوقف �لطويلة للمو�صم 
�حلايل،  �ملو�صم  منت�صف  يف  �ل��ك��روي 
�لفر�صة  �لفرق  جميع  منحت  و�لتي 
�صوء  يف  �أور�ق������ه������ا  ت���رت���ي���ب  لإع��������ادة 
و�جهتها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل�����ص��اك��ل 
�مل��و���ص��م، ل  م��ن  �لأول  �لن�صف  خ��الل 
�لكبرة  �لأوروبية  �لفرق  بع�ض  تز�ل 
��صتئناف  منذ  وتعر  معاناة  حالة  يف 

فعاليات �ملو�صم.
و���ص��ه��دت م��ب��اري��ات �لأم�����ض باملالعب 
من  �أك��ر  و�صقوط  معاناة  �لأوروب��ي��ة 
3 من حاملي  بينهم  فريق كبر من 
�ملحلية  �ل�����دوري  ب��ط��ولت  �ل��ل��ق��ب يف 
�جلولة  هذه  لت�صبح  بالقارة  �لكبرة 
"جولة  �ملحلية مبثابة  �لبطولت  من 

�صقوط �لكبار".
وف��ق��د ك��ل م��ن ري���ال م��دري��د وباري�ض 
جديدتني  ن��ق��ط��ت��ني  ج���رم���ان  ����ص���ان 
باإ�صبانيا  �للقب  ع��ن  �ل��دف��اع  رحلة  يف 
تعر�ض  فيما  �لرتيب،  على  وفرن�صا 
للخ�صارة  ويوفنتو�ض  ميالن  من  كل 
بطولة  ل��ي��ف��رب��ول  وودع  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف 
ك��اأ���ض �إجن���ل���ر� م��ب��ك��ر�.. ك��م��ا �صهدت 
نف�ض �جلولة ��صتمر�ر تعادلت بايرن 

ميونخ بالدوري �لأملاين.
�لن�صيب  �لإي����ط����ايل  ل���ل���دوري  وك����ان 
�لأكرب يف تر�جع �لكبار بهذه �جلولة 
حيث خ�صر ميالن حامل �للقب 5-2 

�أم�����ام ���ص��ي��ف��ه ���ص��ا���ص��ول��و �ل����ذي يحتل 
�مل�صابقة،  ج���دول  يف  م��ت��اأخ��ر�  م��رك��ز� 
ك��م��ا ���ص��ق��ط ي��وف��ن��ت��و���ض ب��ث��ن��ائ��ي��ة على 
لدوري  �ل�����ص��اع��د  م��ون��ز�  �أم����ام  ملعبه 
وت�صببت  �ملو�صم.  هذ�  �لأوىل  �لدرجة 
�ملركز  �إىل  تر�جعه  يف  ميالن  هزمية 
�خلام�ض يف جدول �لدوري �لإيطايل 
بر�صيد 38 نقطة و�ت�صاع �لفارق مع 
مع  نقطة   15 �إىل  �مل��ت�����ص��در  ن��اب��ويل 
�لثاين"  "�لدور  �لإي���اب  جولة  ب��د�ي��ة 
بيويل  �صتيفانو  ليعرف  �مل�صابقة  يف 
�لدفاع  ب�صعوبة  مليالن  �لفني  �ملدير 
�حلايل،  �ملو�صم  يف  �ل���دوري  لقب  ع��ن 
يف  �لركيز  �لفريق  على  يتعني  و�أن���ه 

دوري �أبطال �أوروبا.
�ل��ه��زمي��ة على  م��ن �صعوبة  و���ص��اع��ف 
تاريخ  يف  �لأوىل  �مل����رة  �أن���ه���ا  م��ي��الن 
باأربعة  �لتي تهتز فيها �صباك  �لفريق 
مبار�تني  يف  �لأق��������ل  ع���ل���ى  �أه���������د�ف 
�لفريق  خ�����ص��ر  ح���ي���ث  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني؛ 
ق��ب��ل��ه��ا ب���اأي���ام �أم�����ام لت�����ص��ي��و 0-4 يف 
�جل���ول���ة �مل��ا���ص��ي��ة م���ن �ل�������دوري. ويف 
م��ب��ار�ة �أخ����رى �أم�����ض، ���ص��اع��ف مونز� 
حم��ن��ة ي��وف��ن��ت��و���ض يف �مل��و���ص��م �حلايل 
وتغلب عليه 2-0 يف عقر د�ره لتكون 
و�حد  تعادل  مقابل  �لثانية  �لهزمية 
3 مباريات خا�صها يوفنتو�ض  �آخر  يف 
ب���ال���دوري �لإي���ط���ايل. وت��ز�م��ن��ت هذه 

�لكبوة يف م�صرة �لفريق بامل�صابقة مع 
بخ�صم  عليه  فر�صت  �لتي  �لعقوبة، 
�لدوري  يف  ر�صيده  م��ن  نقطة   15
نتيجة خمالفات يف �صفقات �لالعبني 
�ل��ت��ي ي��ربم��ه��ا �ل���ن���ادي. وم���ع فقد�ن 
نقاط  و8  للعقوبة   15" نقطة   23
يوفنتو�ض  تر�جع  �ل�3"،  �ملباريات  يف 
نقطة   23 بر�صيد  �ل�13  �ملركز  �إىل 
لي�صبح �لفريق يف و�صع �صعب للغاية 
�أليجري  ما�صيميليانو  �أك���ده  م��ا  وه��و 
�إجنلر�،  ويف  للفريق.  �لفني  �مل��دي��ر 
�صدمة  مع  موعد  على  ليفربول  كان 
جديدة يف �ملو�صم �حلايل؛ وبعد �بتعاد 
�لفريق ب�صكل كبر عن د�ئرة �ملناف�صة 

على �ل�صد�رة يف �لدوري �لإجنليزي، 
�لكاأ�ض  لقب  ع��ن  �ل��دف��اع  فر�صة  فقد 
بخ�صارته �أمام م�صيفه بر�يتون 2-1 
�أم�ض �لأول يف �لدور �لر�بع للبطولة.

ب�صكل  مهدد�  ليفربول  �أ�صبح  وبهذ�، 
�ملو�صم  م���ن  ب���اخل���روج  ل��ل��غ��اي��ة  ك��ب��ر 
�حل���ايل خ���ايل �ل��وف��ا���ض، ع��ل��ى �لأقل 
له  �صبق  حيث  �ملحلي؛  �مل�صتوى  على 
�خل�����روج م���ن م�����ص��اب��ق��ة ك���اأ����ض ر�بطة 
بالهزمية  �لإجن���ل���ي���زي���ة  �مل���ح���رف���ني 
�ل�16  دور  يف  �صيتي  مان�ص�صر  �أم���ام 
�لدفاع  فر�صة  بهذ�  �لفريق  ليخ�صر 
�أحرزها  �لتي  �لكاأ�ض  ثنائية  لقب  عن 
�لفريق  يحتاج  كما  �ملا�صي،  �ملو�صم  يف 

على  �ملناف�صة  �إىل  للعودة  معجزة  �إىل 
لقب �لدوري باملو�صم �حلايل. وبهذ�، 
�لأوروبي  �لأب��ط��ال  دوري  لقب  �أ�صبح 
�أجل  �ملتبقي لليفربول من  هو �لأم��ل 
باأن  علما  �لف�صل،  م��ن  مو�صمه  �إن��ق��اذ 
�لفريق �صيو�جه �ختبار� �صعبا للغاية 
يف دور �ل�16 للم�صابقة عندما يلتقي 
ري���ال م��دري��د �لإ���ص��ب��اين ح��ام��ل لقب 
�إ���ص��ب��ان��ي��ا، �ب��ت��ع��د ريال  �ل��ب��ط��ول��ة. ويف 
�ل�صد�رة؛  عن  جديدة  خطوة  مدريد 
حيث فقد �لفريق نقطتني جديدتني 
بالدوري  لقبه  ع��ن  �ل��دف��اع  رح��ل��ة  يف 
ريال  مع  �ل�صلبي  بالتعادل  �لإ�صباين 
���ص��و���ص��ي��ي��د�د. وب���ه���ذ� �ل���ت���ع���ادل، رفع 

نقطة   42 �إىل  ر�صيده  م��دري��د  ري��ال 
يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ب��ف��ارق 5 نقاط عن 
بر�صلونة �ملت�صدر وبفارق 3 نقاط عن 

�صو�صييد�د �صاحب �ملركز �لثالث.
وكان �لتعادل �أي�صا هو ن�صيب باري�ض 
�صتاد  �أم���ام  مبار�ته  يف  ج��رم��ان  �صان 
��صتمر�ر  وبرغم  �لأول.  �أم�ض  رمي�ض 
����ص���ان ج����رم����ان يف �ل���������ص����د�رة، ف����اإن 
�لول  �أم�����ض  م��ب��ار�ة  يف   1-1 �لتعادل 
ق��ل�����ض �ل���ف���ارق �ل����ذي ي��ت��ق��دم ب��ه على 
لن�����ض ���ص��اح��ب �مل��رك��ز �ل��ث��اين �إىل 3 
نقاط مع بد�ية مرحلة �لإياب )�لدور 

�لثاين( يف �لدوري �لفرن�صي.
وم����ع وج�����ود 18 ج���ول���ة م��ت��ب��ق��ي��ة يف 

�مل�����ص��اب��ق��ة، ق��د ي��و�ج��ه ���ص��ان جرمان 
�لذي  موناكو  �أو  لن�ض  م��ن  مز�حمة 
يحتل �ملركز �لثالث يف جدول �مل�صابقة 
�صان  ع�����ن  ف���ق���ط  ن����ق����اط   5 ب�����ف�����ارق 
جرمان، �لذي خ�صر 5 نقاط يف �آخر 

مبار�تني بالبطولة.
حال  �أف�����ص��ل  ميونخ  ب��اي��رن  يكن  ومل 
تعادل  ح���ي���ث  �لأمل���������اين  �ل���������دوري  يف 
مع  �ل�صبت  �لأول  قبل  �أم�����ض  �لفريق 
ليكون   1-1 ف��ر�ن��ك��ف��ورت  �إن���ر�خ���ت 
لبايرن،  �لتو�يل  على  �لثالث  �لتعادل 
مباريات   3 يف  ن��ق��اط   6 ف��ق��د  �ل����ذي 
متتالية منذ ��صتئناف فعاليات �ملو�صم 
�لكروي باأملانيا مطلع �لأ�صبوع �ملا�صي 
كاأ�ض  ب�صبب  طويلة  توقف  ف��رة  بعد 
ويقت�صر  �ل�صتوية.  و�لعطالة  �لعامل 
بايرن  ب����ني  ي��ف�����ص��ل  �ل������ذي  �ل����ف����ارق 
ويونيون برلني �صاحب �ملركز �لثاين 
ع��ل��ى ن��ق��ط��ة و�ح�����دة ح��ال��ي��ا ك��م��ا عاد 
�ملناف�صة  ل��د�ئ��رة  دورمت��ون��د  بورو�صيا 
على �ل�صد�رة من خالل 3 �نت�صار�ت 
متتالية لرفع ر�صيده �إىل 34 نقطة 
نقطة  بفارق  �ل��ر�ب��ع  للمركز  ويتقدم 
و�ح����دة خ��ل��ف لي��ب��زج و3 ن��ق��اط عن 
بايرن. وبهذ�، ينتظر �أن ت�صهد �لفرة 
�ل�صد�رة  على  ه��ائ��ال  �صر�عا  �ملقبلة 
باأملانيا على عك�ض ما كان عليه �حلال 
يف معظم �ملو��صم �ل�صابقة �لتي �حتكر 
بايرن ميونخ �للقب فيها بعدما تقدم 

بفارق مريح على معظم مناف�صيه.

�أف�صليته  ��صتثمار  �للقب عن  ريال مدريد حامل  عجز 
وف��ر���ص��ه و�ك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ع��ادل م���ع ���ص��ي��ف��ه �ل���ق���وي ريال 
من  ع�صرة  �لتا�صعة  �ملرحلة  يف  �صفر-�صفر  �صو�صييد�د 
�لدوري �لإ�صباين لكرة �لقدم، يف نتيجة ت�صب متاماً يف 
�صالح بر�صلونة �ملت�صدر �لذي بات يتقدم �لنادي �مللكي 

بفارق 5 نقاط.
عن  باحثاً  �للقاء  �أن�صيلوتي  كارلو  �مل��درب  فريق  ودخ��ل 
ثالث  �ىل  بر�صلونة  ع��ن  يف�صله  �ل���ذي  �ل��ف��ارق  �إع����ادة 
�ل�صبت،  -1�صفر  جرونا  على  �لأخ��ر  فوز  بعد  نقاط 
عجزو�  ورف��اق��ه  ج��ون��ي��ور  فيني�صيو�ض  �ل��رب�زي��ل��ي  لكن 
�حلار�ض  �صباك  �ىل  و�لو�صول  �أف�صليتهم  ��صتثمار  عن 

�أليخاندرو رميرو.
يتخلف  �ل���ذي  ل�صو�صييد�د  ج���د�ً  ه��ام��ة  �مل��ب��ار�ة  وك��ان��ت 
بفارق ثالث نقاط فقط عن م�صيفه، وقد عرف �لنادي 
بوجه  و�ل�����ص��م��ود  �ل�صغط  م��ع  يتعامل  كيف  �لبا�صكي 

هجمات لعبي �أن�صيلوتي.
وتبادل �لفريقان �لهجمات و�لفر�ض وكان ريال �لأخطر 
بف�صل توغالت فيني�صيو�ض جونيور �لذي قام بلمحات 
فنية ر�ئعة، لكن �لنادي �مللكي �نتظر حتى �لدقيقة 32 
للت�صديد بني �خل�صبات �لثالث مبحاولة بعيدة لالأملاين 
تاألق �حلار�ض رميرو يف �صدها، ثم كرر  توين كرو�ض 
بعد  بنزمية  ك��رمي  �لفرن�صي  ت�صديدة  وج��ه  يف  �لأم���ر 

جملة جماعية ر�ئعة )35(.
�لأول  �ل�صوط  ينهي  �أن  وك���اد  �أف�صليته  ري���ال  وو����ص��ل 
فادح  دفاعي  خطاأ  بعد  فيني�صيو�ض  عرب  �لتقدم  بهدف 
�لأخر  لكن  �ل��رب�زي��ل،  لزميله  بنزمية  م��ن  ومت��ري��رة 
��صطدم بتاألق رميرو �لذي �أبقى �لتعادل �صّيد �ملوقف 

.)45+1(
و����ص��ت��م��ر ت���األ���ق رمي����رو �ل����ذي وق���ف جم�����دد�ً يف وجه 
�لحباط  ب��د�أ  ثم   ،)49( لفيني�صيو�ض  �أخ��رى  حماولة 
عجزهم  نتيجة  �مللكي  �لنادي  لعبي  �ىل  طريقه  ي�صق 

عن ��صتثمار �أف�صليتهم وحتويلها �ىل �أهد�ف.
يخطف  �أن  �صو�صييد�د  كاد  �لنادرة  فر�صه  �إح��دى  ومن 
�حلار�ض  ل��ك��ن  ك��وب��ا  تاكيفو�صا  �ل��ي��اب��اين  ع��رب  �ل��ت��ق��دم 
�ملوقف  لإنقاذ  �ملوعد  على  ك��ان  كورتو�  تيبو  �لبلجيكي 

.)61(
ومرة �أخرى، كان رميرو باملر�صاد لريال يف فرة كان 
بت�صديه  وذل��ك  �لأف�����ص��ل  �ل��ط��رف  �صو�صييد�د  خاللها 

ملحاولة �أخرى من فيني�صيو�ض )72(.
لوكا  �ل��ك��رو�ت��ي  �ملخ�صرم  �ىل  �أن�صيلوتي  جل��وء  ورغ���م 
�صامد�ً  �صو�صييد�د  بقي  �أ�صين�صيو،  وماركو  مودريت�ض 
حتى �صافرة �لنهاية لينال نقطة من ملعب "�صانتياغو 

برنابيو".
�إىل  �ملوؤهل  �لر�بع �لأخر  �أتلتيكو مدريد مركزه  وعزز 
على  �ل�صعب  بفوزه  �ملقبل  �ملو�صم  �أوروب���ا  �أبطال  دوري 

م�صيفه �أو�صا�صونا -1�صفر.
�للقاء  �صيميوين  دييغو  �لإ�صباين  �مل��درب  فريق  ودخ��ل 
على خلفية خروجه يف منت�صف �لأ�صبوع على يد جاره 
�ل���دور رب��ع �لنهائي مل�صابقة  �ل��ل��دود ري���ال م��دري��د م��ن 

�لكاأ�ض باخل�صارة �أمامه 1-3 بعد �لتمديد يف لقاء كان 
متقدماً خالله حتى �لدقيقة 79.

�أتلتيكو كي ي�صتعيد  �أمام  وكانت �لفر�صة متاحة متاماً 
مبارياته  خ�صر  �ل��ذي  �أو�صا�صونا  ح�صاب  على  معنوياته 
يفز على  �لعا�صمة ومل  ن���ادي  �أم���ام  �لأخ����رة  �ل��ث��م��اين 

�لأخر منذ �صباط/فرب�ير 2014.
�صاقة يف جتديد تفوقه على  �أتلتيكو بعد مبار�ة  وجنح 
م�صيفه و�لفوز عليه للمرة �لتا�صعة تو�لياً بف�صل �صاول 
�لدقيقة  �لوحيد يف  �مل��ب��ار�ة  ه��دف  �ل��ذي �صجل  نيغي�ض 

بول. دي  رودريغو  �لأرجنتيني  من  متريرة  بعد   74
لتلفزيون  ت�����ص��ري��ح  �ل���ف���وز يف  ع��ل��ى  ���ص��ي��م��ي��وين  وع��ل��ق 
"موفي�صتار"، قائاًل "لدينا طريقتنا يف �لتفكر و�لعمل، 
وللنادي طريقته يف �لعي�ض وهي �أنه ل ي�صت�صلم �أبد�ً"، 
معترب�ً �أنه "لي�ض هناك حافز �أعظم من �للعب من �أجل 

�أتلتيكو مدريد".
وبفوزه �لعا�صر للمو�صم، �صمن �أتلتيكو �لبقاء يف �ملركز 
�لذي  فياريال  مالحقه  عن  نقاط  ثالث  بفارق  �لر�بع 
فيما  فايكانو،  ر�يو  �صيفه  �صد  �لإثنني  �ملرحلة  يختتم 
جتمد ر�صيد �أو�صا�صونا عند 28 نقطة يف �ملركز �ل�صابع 

بتلقيه �لهزمية �ل�صابعة للمو�صم.
 2023 �أتلتيك بلباو بحثه عن فوزه �لأول يف  وو��صل 
م�صيفه  ي��د  على  وج���اءت  ت��و�ل��ي��اً،  ثالثة  بهزمية  ومني 
لقاء  يف   )71( �أ�صبا�ض  ياغو  �صجله  بهدف  فيغو  �صلتا 
�ملباريات  م�صل�صل  ليتوقف  وليام�ض،  �إينياكي  عنه  غاب 
�لدوري مع  �لغاين-�لإ�صباين يف  �لتي خا�صها  �ملتتالية 

�لنادي �لبا�صكي �إن كان بدياًل �أو �أ�صا�صياً عند 251.
�لإ���ص��اب��ة وفق  ب�صبب  �ل��غ��ي��اب  ول��ي��ام�����ض �ىل  و����ص��ط��ر 
م���ا �أف�����اد �ل���ن���ادي �ل��ب��ا���ص��ك��ي، م��و���ص��ح��اً ع��ل��ى ت��وي��ر �أن 
خا�صها  �لتي  �ملتتالية  �ملباريات  من  �ملذهلة  "�ل�صل�صلة 
�صيبقى  لكنه  نهايتها"،  �ىل  و�صلت  وليام�ض  �إينياكي 
طوياًل �صاحب �لرقم �لقيا�صي لعدد �ملباريات �ملتتالية 
لريال  �ل�صابق  �ملد�فع  با�صم  �صابقاً  كان م�صجاًل  و�لذي 
�أن  �أن��ت��ون��ي��و لر�ن���غ���ا )203( ق��ب��ل  ���ص��و���ص��ي��ي��د�د خ���و�ن 
�لأول/�أكتوبر  ت�صرين  يف  ع��ام��اً  �ل�28  �ب���ن  يحطمه 

.2021
منطقة  فيغو  �صلتا  ت��رك  للمو�صم،  �خل��ام�����ض  وب��ف��وزه 
�ل��ه��ب��وط وب���ات يف �مل��رك��ز �ل�����ص��اد���ض ع�����ص��ر، فيما جتمد 

ر�صيد بلباو عند 26 يف �ملركز �لثامن.
عند  �ملتتالية  هز�ئمه  مل�صل�صل  ح��د�ً  �لوليد  بلد  وو�صع 
�خلام�ض  منذ  �لأول  ف��وزه  بتحقيقه  م��ب��اري��ات،  خم�ض 
�صجله  قاتل  بهدف  وج��اء  �لثاين-نوفمرب  ت�صرين  من 
�لبديل �لكندي كايل لرين يف �لدقيقة 90 من �ملبار�ة 
�صد �ل�صيف فالن�صيا، ليتلقى �لأخر هزميته �لأوىل يف 
�أر�ض مناف�صه منذ ني�صان/�أبريل 2003 و�لأوىل على 

�لإطالق �أمامه منذ �آذ�ر-مار�ض 2009.
ر�صيده  للمو�صم  �ل�صاد�ض  بانت�صاره  �لوليد  بلد  ورف��ع 
�ىل 20 نقطة يف �ملركز �ل�صابع ع�صر بفارق ثالث نقاط 
فالن�صيا  ر�صيد  نف�ض  وهو  �لهبوط،  منطقة  عن  فقط 

�لذي يحتل �ملركز �لر�بع ع�صر بفارق �لأهد�ف.

 �سو�سييداد يفر�ض التعادل على ريال 
واأتلتيكو يعزز مركزه الرابع 

قرب  �صباكه  �هتزت  عندما  �ل�صيئة  نتائجه  جرمان  �صان  باري�ض  و��صل 
�لنهاية ليكتفي بالتعادل 1-1 مع �صيفه �صتاد ر�ن�ض بعد �أن �أكمل �للقاء 

بع�صرة لعبني يف دوري �لدرجة �لأوىل �لفرن�صي لكرة �لقدم.
طرد  قبل  �ل��ث��اين  �ل�صوط  ب��د�ي��ة  يف  �لأر����ض  ل�صاحب  �لتقدم  نيمار  منح 

زميله ماركو فر�تي بعد وقت قليل من م�صاركته كبديل.
و�أدرك فلوريان بالوجن �لتعادل لر�ن�ض يف �لدقيقة �ل�صاد�صة من �لوقت 

�ملحت�صب بدل �ل�صائع.
و�أهدر باري�ض �صان جرمان، �لذي �فتقر لالإبد�ع، فر�صة تعزيز �صد�رته 
بفارق خم�ض نقاط و��صتغالل تعر لن�ض و�أوملبيك مر�صيليا وموناكو بعد 

تعادل مناف�صيه �ل�صبت.
وميلك حامل �للقب، �لذي خ�صر مرتني يف �آخر ثالث مباريات، 48 نقطة 

من 20 مبار�ة متقدما بثالث نقاط على لن�ض.
ولدى مر�صيليا 43 نقطة يف �ملركز �لثالث.

وياأتي ر�ن�ض يف �ملركز 11 بر�صيد 26 نقطة بعدما عزز �صجله �خلايل من 
�لهزمية يف �لدوري �إىل 12 مبار�ة.

لدي  كلمات  توجد  "ل  ج��رم��ان  �صان  و�صط  لع��ب  ب��ري��ر�  د�نيلو  وق��ال 
لو�صف �ملبار�ة، نحتاج لتغير �لعقلية".

�لأم��ور �صعبة  �صتكون  ذل��ك  �إن مل نفعل  �صويا،  �أن نعاين  "يجب  و�أ���ص��اف 

علينا".
بد�أ �صان جرمان بالثالثي كيليان مبابي وليونيل مي�صي ونيمار لأول مرة 
�أنهاه حامل �للقب  �لعام، لكن غاب تاأثرهم يف �ل�صوط �لأول �لذي  هذ� 
�لذي لعب بدفاع متما�صك هدد  ر�ن�ض  �أما  �ملرمى،  و�ح��دة على  بت�صديدة 

مرمى م�صيفه عرب مار�صال مونيت�صي و�أليك�صي�ض فليب�ض وبالوجن.
ودفع هذ� �ملدرب كري�صتوف جالتييه ل�صتبد�ل فيتينيا بفر�تي يف و�صط 
�مللعب، وكانت ب�صمة �لالعب �لإيطايل فورية بعد �أن فر�ض �صان جرمان 

�ل�صغط �أخر�.
�لذي  نيمار  �إىل  ت�صديدة مي�صي �جتاهها لت�صل  51 غرت  �لدقيقة  ويف 

ر�وغ يهفان ديوف و�صدد يف �ل�صباك.
لكن م�صاهمة فر�تي ��صتغرقت 14 دقيقة فقط �إذ تعر�ض للطرد عقب 
مر�جعة نظام حكم �لفيديو �مل�صاعد ب�صبب تدخل عنيف �صد جونيا �إيتو.

لكن �صان جرمان و��صل هيمنته و�قرب �صرجيو ر�مو�ض من م�صاعفة 
�لتقدم ب�صربة ر�أ�ض كما �ألغي هدف لأ�صرف حكيمي للت�صلل.

�أن  قبل  �ل��ث��الث  �لنقاط  حل�صم  طريقهم  يف  �ل�صيافة  �أ�صحاب  �أن  وب��د� 
يجد بالوجن م�صاحة خلف ر�مو�ض لرك�ض وير�وغ �حلار�ض جيانلويجي 
دوناروما وي�صدد يف �ملرمى �خلايل منتزعا نقطة م�صتحقة لر�ن�ض بهدفه 

�ل�صخ�صي 11 هذ� �ملو�صم.

باري�ض �سان جريمان يوا�سل نزيف النقاط بالتعادل مع ران�ض



    

ارتكب جرمية دموية ثم مثل دور ال�سحية
فيديو  مقطع  �لأمركية،  كارولينا  �صاوث  ولي��ة  �صلطات  ن�صرت 
يوثق �للحظات �لأوىل حلديث رجال �ل�صرطة، �إىل حمام �أبلغ يف 
بالتاأثر  متظاهر�  للقتل،  و�بنه  زوجته  تعر�ض  عن   2021 يناير 

�ل�صديد، ثم �أ�صبح �لآن متهما بال�صلوع يف �جلرمية �ملروعة.
�ملحامي  هو  بالقتل،  �ملتهم  ف��اإن  "�إندبندنت"،  �صحيفة  وبح�صب 
�ملرموق يف �لولية، �أليك�ض مردوغ، �لذي جرى �تهامه بقتل زوجته 

ماغي، 52، و�بنه �لبالغ 22 عاما.
يونيو  م��ن  �ل�صابع  يف  بال�صرطة  �ت�صل  ق��د  �ملتهم  �ملحامي  وك��ان 
�لإب��الغ عن مقتل زوجته و�بنه �لأ�صغر يف بيت  �أج��ل  2021 من 
و�ل�صيد  �ل�صتجمام  لأج���ل  �لعائلة  ت��رت��اده  �مل��دي��ن��ة  خ���ارج  ري��ف��ي 

بولية �صاوث كارولينا.
ويف �لفيديو �لذي ن�صرته �ل�صلطات، يظهر �ملحامي وهو يتحدث 
كان  �أن��ه  وكيف  �بنه،  جثمان  روؤي��ة  عن  وم�صدومة  متاأثرة  بنربة 

يت�صل بزوجته �لر�حلة دون �أن ترد حتى �صاورته �ل�صكوك.
و��صتطاع �ملحامي �أن ميثل مبهارة، حتى �أن �أحد عنا�صر �ل�صرطة 
�مل��و����ص��اة، بعدما فقد ف��ردي��ن من  �أج��ل  ك��ان يربت على كتفه م��ن 

�لعائلة دفعة و�حدة.
تعتمده  حتى  لل�صرطة  جاهز�  تف�صر�  يقدم  �أن  �ملحامي  وح��اول 
مبثابة رو�ية ود�فع للجرمية، وهو �لأمر �لذي جعل �ملحققني ل 

يركزون كثر� على فح�ض �ملكان من �أجل �أخذ قر�ئن.

تكت�سف اأمرًا غريبًا بعد ال�سكوى من رائحة كريهة 
�لطعام  بقايا  م��ن  كبرة  كمية  بريطانية  منزل  مالكة  �كت�صفت 
و�لأو�صاخ يف منزلها �مل�صتاأجر، بعد �أن ��صتكى �جلر�ن من ر�ئحة 

كريهة منبعثة من �ملنزل.
 ،stephadiy وكانت �صتيف �لتي تن�صر على تيك توك حتت ��صم
�أن  �إل  منها  ك��ان  فما  منزلها،  ر�ئ��ح��ة  م��ن  ع��دي��دة  �صكاوى  تلقت 
توجهت �إىل �ملنزل للتاأكد بنف�صها، وذلك بعد �أن طردت �مل�صتاأجر 
�لآخرون  �مل�صتاأجرون  قدمها  �لتي  �ل�صكاوى  من  �صل�صلة  ب�صبب 

�صده.
وكان �أحد �خلالفات �لرئي�صية هو �أن هناك "ر�ئحة كريهة حقاً" 
تنبعث من غرفة نوم �مل�صتاأجر. وعندما دخلت �إىل �ملنزل، �أدركت 
�ل�صبب. ون�صرت �صتيف عن هذه �ملحنة على ح�صابها يف تيك توك، 
حيث ح�صل �ملقطع على �أكر من 62000 م�صاهدة منذ ن�صره يف 

7 يناير-كانون �لثاين.
هذ�  م��ع  �مل�صاكل  بع�ض  و�ج��ه��ت  "لقد  �لفيديو  يف  �صتيف  وق��ال��ت 
�مل�صتاأجر و��صطررت �إىل طرده. وتلقيت �صكاوى من �مل�صتاأجرين 
�لآخرين، ولكن هناك �أي�صاً ر�ئحة كريهة تنبعث من هذه �لغرفة 

منذ فرة".
وعندما وجهت �لكامر� نحو غرفة �لنوم، كان باإمكان �مل�صاهدين 
روؤية �أطباق قذرة و�أوعية و�أكو�ب و�أدو�ت مائدة مكد�صة على مكتب 
�مل�صتاأجر، حتى �أن بع�صها حم�صو يف �لأدر�ج و�لرفوف يف �لغرفة. 
ومع ذلك، مل يكن هذ� هو �أ�صو�أ ما يف �لأمر، حيث وجدت �صتيف 
و�أكيا�ض  بالقمامة  �ملليئة  �لكبرة  �لقمامة  �أكيا�ض  م��ن  �لعديد 

تو�صيل �لطعام �لقدمية �ملح�صوة يف خز�نة �ملالب�ض.

   بانوراما
هل يح�سر هاري؟ اآراء متعار�سة بني ت�سارلز ووليام قبل التتويج

هل �صيح�صر هاري حفل تتويج و�لده ت�صارلز ملكا لإجنلر�؟.. �صوؤ�ل طرح نف�صه بقوة منذ �أن بد�أ �لأمر يف �إطالق 
ت�صريحات نارية �صد عائلته من خالل لقاء�ت تلفزيونية وكتابه "�صبر"، �إل �أن موقف �لعائلة �ملالكة جتاه ح�صوره 

بقي طي �لكتمان حتى �لآن، وهو ما ك�صفه م�صدر مقرب.
�مللك ت�صارلز طلب من رئي�ض  �إن  �أون �صند�ي"، عن م�صدر رفيع يف ق�صر لمبيث، قوله  ""ميل  ونقلت �صحيفة 
ميغان  �لأمركية  وزوجته  ه��اري  �لأم��ر  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  يف  �مل�صاعدة  ويلبي،  جا�صنت  كانربري،  �أ�صاقفة 
ماركل، حل�صور حفل تتويجه.  وكانت �لتكهنات ب�صاأن ما �إذ� كان �لزوجان �صيح�صر�ن �لتتويج يف و�صتمن�صر �آبي، يف 

مايو �ملقبل، حا�صرة منذ و�صول ت�صارلز �إىل �لعر�ض �لعام �ملا�صي، عقب وفاة و�لدته �مللكة �إليز�بيث �لثانية.
ومعظم تلك �لتكهنات متحورت حول ما �إذ� كان وجود هاري وزوجته �صيفيد �لعائلة �ملالكة، �أم �صيكون له تاأثر �صلبي، 
وهو �لأمر �لذي علق عليه �مل�صدر بالقول �إن �مللك "ي�صعر �أن غياب �لزوجني �صيكون �إلهاًء �أكرب من وجودهما، وهو 

م�صتعد لتقدمي تنازلت لإقناعهما باحل�صور".
وبينما يحر�ض �مللك على ح�صور هاري وميغان، فقد �أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �لأمر ويليام لديه "حتفظات" على 

ح�صورهما، خوفا من �أن "يطغى �صقيقه على �حلدث وي�صتخدمه كحيلة ل�صاحله".
يذكر �أن هاري ك�صف يف كتابه عن خالفات بينه وبني �صقيقه، و�تهمه بالتعدي عليه ج�صديا.
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ب�سبب حالتها ال�سحية.. طفلة حت�سل على عطلة اأحالمها
عندما كانت طفلة، قيل لو�لدي ت�صاريل بالدوين �إنها لن تكون قادرة على 
��صطر�ب  وهو  موبيو�ض،  مبتالزمة  ولدت  �لطفلة  لأن  �أطر�فها،  حتريك 

ع�صبي نادر، ي�صيب حو�يل 200 �صخ�ض يف بريطانيا.
"ولدت  �لربيطانية:  "مرو"  ل�صحيفة  ن��ات��ايل،  ت�صاريل،  و�ل���دة  وق��ال��ت 
طفلتي هزيلة جد�ً، لذ� قمنا بعمل فحو�صات لها مثل �ختبار �لدم و�لدماغ"، 
م�صيفًة �أن "بد�ية حياتها كانت �صعبة جد�ً وجد �لأطباء بقعاً على دماغها، 
ومل تظهر �أي حركات يف وجهها ومل تتطور �إحدى كليتيها ب�صكل �صحيح، 
وحينها مل نكن نعرف �لكثر عن �حلالة، لذلك كنا جميًعا خائفني جد�ً 
مما �صيحدث"، لفتًة �إىل �أن طفلتها �لتي لي�ض لديها �لقدرة على �لكالم، 

حتب ق�صاء �لوقت يف �ملنزل و م�صاهدة �أفالم �صخ�صيات ديزين".
ووفقاً لل�صحيفة، تعلمت �صاريل من خالل �لعمل �ملكثف مع �لأطباء، كيف 
حترك ر�أ�صها وتتدحرج، وحالياً تذهب �لطفلة �لبالغة من �لعمر 6 �صنو�ت، 

�إىل �ملدر�صة حيث و�صفها معلموها ب� "�مل�صاك�صة".

من ذوي الهمم.. ق�سة �ساب فل�سطيني حطم كل العوائق
مل متنع �لإعاقة �جل�صدية �ل�صاب، يو�صف �أبو عمرة، من �متالك مو�هب 

عدة رغم ولدته بن�صف ج�صد.
لتحفيز  متنوعة  ومعرفية  ريا�صية  �أن�صطة  ممار�صة  �إىل  يو�صف  وي�صعى 
�لنظرة  وتغير  �ليومية  �ل�صعوبات  جت��اوز  على  �لهمم  ذوي  من  نظر�ئه 

�ل�صلبية للمجتمع.
در�����ض �أب����و ع��م��رة وه���و م��ن غ����زة، �ل�����ص��ري��ع��ة و�ل��ق��ان��ون و�أج�����اد ��صتخد�م 
�لتكنولوجيا بال ذر�عني و�صار ملهماً عرب من�صات �لتو��صل ملحاربة �لتنمر 

وتغر �لنظرة �ل�صلبية عن ذوي �لهمم .
وقال �أبو عمرة ل�"�صكاي نيوز عربية": �أحببت �أن �أو�صل ر�صالة بطريقة �أن 
�لأ�صخا�ض ذوي �لإعاقة ي�صتطيعون فعل �أي �صيء، ��صتخدمت تقنية �لبث 

�ملبا�صر على مو�قع �لتو��صل، وت�صرف بطبيعتي وتفاعلت �لنا�ض معي".
جتاوز  على  �لهمم  ذوي  مل�صاعدة  تعليمي  حمتوى  ي�صجل  بيته  �صالون  يف 

�صعوباتهم �ليومية.
و�أ�صاف: �أنا من خالل هذه �لتجارب �أمنح �لهمة لالأ�صخا�ض ذوي �لإعاقة، 

وطرق متكنهم من خدمة �أنف�صهم فاأعطيهم طاقة وجرعة �أمل ".
ميار�ض يو�صف ريا�صة �ل�صباحة، ويف ناٍد �آخر يتحدى معيقات عدم مو�ئمة 
�ملكان لذوي �لهمم لأجل ممار�صة ريا�صة �لكار�تيه، فهنا يجهد مع مدربه 
عن  �لدفاع  مهار�ت  و�إتقان  �لبدنية  �للياقة  متارين  على  للتمر�ض  ح�صن 

هل ينقر�ض حمرك 
البحث غوغل؟

دون  �لإن��رن��ت  �ل�صعب تخيل  من 
"غوغل"، �إل �أن ظهور "ت�صات جي 
بي تي"، �لقائم على تقنيات �لذكاء 
�ل���ص��ط��ن��اع��ي، ع��ل��ى �ل�����ص��اح��ة قد 
�لبحث  حم��رك  "�نقر��ض"  يعني 
تكنولوجية  ث������ورة  يف  �ل�������ص���ه���ر، 
�أ�صبه بتلك �لتي �أطاحت ب�"نوكيا" 
و"كود�ك"  و"بالكبري" 
�ل�صهر  �لبحث  حمرك  وغرهم. 
�أ���ص��ب��ح ج���زء� ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن حياة 
"غوغل"  ك��ل��م��ة  �أن  ح��ت��ى  �ل��ب�����ص��ر، 
"�لبحث"، و�لدليل  �أ�صبحت تعني 
عام  �أن���ه���ى  �مل���وق���ع  �أن  ذل����ك  ع��ل��ى 
�لأك����ر  �مل���وق���ع  ب��اع��ت��ب��اره   2022

زيارة يف �لعامل.
�مل����ق����درة  "غوغل"  ح�������ص���ة  ت���ب���ل���غ 
م���ن ����ص���وق حم���رك���ات �ل��ب��ح��ث 92 
"بنغ" �لتابع  ي��ع��د  وف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة، 

ملايكرو�صوفت �أقرب مناف�ض له.
�لهائل  �لنجاح  ه��ذ�  �أ�صبح  �ل��ي��وم، 
على م�صتوى �لعامل، مهدد� بف�صل 
 ،)ChatGPT( "ت�صات جي بي تي"
وهو روبوت حمادثة يعمل بالذكاء 
�ملا�صي،  �لعام  ظهر  �ل�صطناعي، 
مبختلف  تغير�  �صيحدث  و�ل���ذي 
��صتعد�د  �أوجه �حلياة، مثل كيفية 
وكتابة  �ل��ع��م��ل،  مل��ق��اب��الت  �ل��ن��ا���ض 
و�أد�ء  ل��ل��ق�����ص�����ض،  �ل�����ص��ح��ف��ي��ني 

�لأطفال و�جباتهم �ملدر�صية.
تي"  ب��ي  ج��ي  "ت�صات  ت��دري��ب  ومت 
�لن�صو�ض  م��ن  ه��ائ��ل��ة  كمية  ع��ل��ى 
ع��رب �لإن���رن���ت، م��ع �ل���ق���درة على 
بالب�صر  ���ص��ب��ي��ه��ة  ردود  ت����ق����دمي 
ت��ق��ري��ب��ا، مما  �أي م��و���ص��وع  ب�����ص��اأن 
ي�صكل  �أن  ميكن  باأنه  تكهنات  �أث��ار 

تهديد� قويا لغوغل.

�سبايك.. الكلب الأكرب �سنا يف العامل
�صم   22.86 طوله  يبلغ  �ل��ذي  �صبايك  �لكلب  �أ�صبح 
ولية   ،1999 نوفمرب  مو�ليد  م��ن  ك��غ   5.85 وي��زن 
�ل��ع��امل ي��دخ��ل مو�صوعة  �أك���رب كلب ح��ي يف  �أوه���اي���و، 
و43  عاما   23 �صن  ع��ن  �لقيا�صية  ل��الأرق��ام  غيني�ض 

يوما، �أمتها يف 7 دي�صمرب 2022.
مت  �أن��ه  كيمبال،  ريتا  ملالكته  وفقا  �ملو�صوعة  وذك��رت 
بعدما  �صنو�ت   10 عمره  ك��ان  عندما  �صبايك  �إن��ق��اذ 
�أوهايو،  يف  ماركت  �صوبر  يف  �ل�صابقة  عائلته  تركته 

مدة 3 �أيام بح�صب �لعامل هناك بحالة رثة.
�لقيا�صية:"  ل��الأرق��ام  غيني�ض  ملو�صوعة  ريتا  وق��ال��ت 
�أو حبل،  �صل�صلة  رقبته من  دم حول  بقع  لديه  كانت 

وبد� غر مهذب �إىل حد ما".
من  يتمكن  حتى  �ملنزل  �إىل  ��صطحابه  ريتا  فقررت 
�لن�صمام �إىل بقية �حليو�نات يف مزرعتها �ل�صغرة.

يف  ل��و���ص��ع��ه  �ل�����ص��ي��ارة  ب���اب  ريتا:" فتحنا  و�أ���ص��اف��ت 
�لفور وجل�ض يف  تلقائيا على  �صبايك  �ل�صيارة، فقفز 

�ملقعد، كما لو كان يعرف �إىل �أين نذهب".
����ص��ت��وح��ت ري��ت��ا ك��ي��م��ب��ال ����ص��م ه���ذ� �ل��ك��ل��ب �ل�صغر 
"توم  �ل�صهر  �لكارتون  كلب  ��صم  على  جد�  و�لذكي 

وجري".

تنتحل �سخ�سية مراهقة لتلتحق باملدر�سة 
يف ح��ي��ل��ة ل��ت��ت��ظ��اه��ر ب��اأن��ه��ا م���ر�ه���ق���ة، ����ص��ت��خ��دم��ت �م����ر�أة 
"29عاماً" وثائق حكومية مزورة لتلتحق باملدر�صة �لثانوية 
يف ولية نيوجر�صي �لأمريكية. وقالت �إد�رة �صرطة مدينة 
نيو برونزويك يف بيان �صحفي �إن "�لأمريكية هيي جونغ 
�صني قد وجهت �إليها تهماً ب�صبب تقدميها وثيقة حكومية 
�أن �صني  �ملدينة"، مو�صحًة  �لتعليم يف  �إىل جمل�ض  م��زورة 
"كطالب  �لت�صجيل  بق�صد  مزيفة  م��ي��الد  �صهادة  ق��دم��ت 
�ل�صرطة  عن  �إن"  �إن  "�صي  �صبكة  نقلته  ملا  وفقاً  ثانوي"، 
�لأم��ري��ك��ي��ة وق��ال��ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م �ل�����ص��رط��ة،  م���اري �آن 
�صبوتو �إن "�صني لي�ض لديها حماٍم يف �لوقت �حلايل". ومل 
تذكر �ل�صرطة �ل�صبب �حلقيقي ور�ء رغبة �صني بالت�صجيل 
�أكدو�  �ملدر�صة  يف  "�لطالب  �أن  �مل�صدر  و�أف��اد  �ملدر�صة.  يف 
�أيام وكانت جتل�ض بجانب   4 �أن �صني ح�صرت �لف�صل ملدة 
�إن  �مل��در���ص��ة:  و�إد�رة  �ل�صرطة  م��ن  ك��ل  وق��ال��ت  �لطالب". 
�إىل  �ل��ذه��اب  م��ن  �لطالب  منع  يحظر  �ل��ولي��ة  "قانون 

�ملدر�صة ب�صبب نق�ض �لوثائق �أو حال �لهجرة".

اأم تفقد حياتها فجاأة ب�سبب الن�سداد الرئوي
حياتها  ع��ام��ا،   40 جلي�صون،  كيلي  �لربيطانية،  فقدت 
ب�صكل مفاجئ، بعد �عتقادها �أن ما ت�صعر به من �أعر��ض 
�لأم  ق�صته  متعب  ي��وم  وب��ع��د  غذ�ئي".  "ت�صمم  جم��رد 

بالتقيوؤ، متددت على �لفر��ض بغر�ض �لنوم.
ذهبت �بنتها مادي�صون، 17 عاما، لالطمئنان عليها بعد 
�صاعة فقط لتجدها ميتة. وبح�صب "�ل�صن" �لربيطانية 
�إىل  �مل�صعفون  وهرع  بالطو�رئ  �ملذعورة  �لأ�صرة  �ت�صلت 
هو  �ل��وف��اة  �صبب  �أن  ليكت�صفو�  مان�ص�صر،  يف  منزلها 
�أحد  �ن�صد�د  �لذي يحدث عادة مع  �لرئوي"،  "�لن�صد�د 
�لن�صد�د  يكون  �أن  وميكن  �ل��رئ��ة.  يف  �لدموية  �لأوع��ي��ة 

�لرئوي، قاتال �إذ� مل يتم عالجه بال�صرعة �لكافية.
�صديقاتها"  "�أف�صل  باأنها  و�ل��دت��ه��ا  مادي�صون  و�صفت 

وقالت �إنها تريد �أن تقدم لها �أف�صل توديع.

مطعم يتحدى الأزمات بف�سل اأ�سحاب الهمم
على �لرغم من كل �لأزمات �لتي تع�صف بلبنان، ما يز�ل 
"�أغوني�صت" م�صتمر� يف تقدمي خدماته على يد  مطعم 
"�أ�صحاب �لهمم"، وحتديد� من �مل�صابني  جمموعة من 

مبتالزمة د�ون.
– �ملطعم،  �ملقهى  دخ��ول��ك  ف��ور  "�أغوني�صت"؟  ق�صة  م��ا 
ي�صتقبلك �صبان و�صابات بابت�صامة وعزمية عالية، جتعلك 
تتفاعل معهم تلقائيا. يف "�أغوني�صت"، �أر�د موؤ�ص�صه �ل�صاب 
�حلاج،  و�صيم  �لطبيعي،  �لعالج  يف  �ملتخ�ص�ض  �للبناين 
�خلا�صة  �لحتياجات  ذوي  من  موؤلفا  طاقما  يوظف  �أن 

وك�صر �أي حاجز مينعهم من �لندماج يف �ملجتمع.
�ملقهى،  �صاحب  يخت�صر  �ملطعم؟  يف  �لعمل  يجري  كيف 
ملوقع  �خل��ا���ض  حديثه  �حل���اج  و�صيم  �لفيزيائي  �مل��ع��ال��ج 

بالقول:  �لفتتاح،  �أهد�ف  عربية"،  نيوز  "�صكاي 
�أه��م��ي��ة �ل��وع��ي ب��ق��درة ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ص��ة على 
�لفعل  على  بقدرتهم  و�لثقة  �مل�صوؤوليات،  وحتمل  �لعمل 
من  "يعانون  عامال   12 من  �لفريق  يتكون  �لإي��ج��اب��ي. 
متالزمة د�ون"، تلقى 6 منهم دورة تدريبية ملدة ثالثة 

�أ�صهر قبل فتح �ملطعم للعموم.

جينيفر لوبيز كادت ت�سقط من فوق جرف 
ت�صويرها  ت�صقط من فوق جرف �صخري خالل  ك��ادت  �أنها  لوبيز  �لنجمة جينيفر  ك�صفت 

.Shotgun Wedding مل�صهد مع جو�ض دوهاميل من فيلمها �لقادم
وقالت لوبيز وهي تك�صف ما حدث معها: "با�صتثناء �ملرة �لوحيدة �لتي كدت فيها �أن �أ�صقط 

من فوق �جلرف. مل يكن ذلك ممتعاً".
وجاء �لك�صف عن هذه �حلادثة خالل �جتماع فريق عمل �لفيلم يوم �جلمعة، وبد� �ملمثلون 

منده�صني للغاية، مما دفع جينيفر لطلب �ملزيد من �لتفا�صيل.
و�أ�صافت لوبيز "�أنت تعرف كيف حدث ذلك �مل�صهد، حيث مت �صبط ثوبي على عجلة �لقيادة. 
�أن��ظ��ر �إىل  ذ�ت م��رة علقت يف عجلة �ل��ق��ي��ادة، وك��دت �أن �أ�صقط م��ن ف��وق �جل��رف و�أن���ا 
جو�ض و�أقول ل تركني من ف�صلك". ومتكن جو�ض من �لإم�صاك بها و�إنقاذ 

حياتها.
و�أنهت لوبيز حديثها بالقول �إن تلك �للحظة كانت مرعبة للغاية.

املمثلة الأمريكية كايل هافريدا لدى ح�شورها حفل ا�شتقبال العر�ض اخلا�ض يف لو�ض اأجنلو�ض مل�شل�شل نتفلك�ض 
يف هوليوود، كاليفورنيا. »ا ف ب«  »That ’90s Show« اجلديد

اأفاتار الأعلى دخاًل 
يف تاريخ ال�سينما 

ب��ق��ي��ت ����ص���د�رة ���ص��ب��اك �ل��ت��ذ�ك��ر يف 
�ل�صمالية من  �ل�صالت �لأمركية 
ن�صيب "�أفاتار: ذي و�ي �أوف ووتر" 
�إذ و�صل �إجمايل �إير�د�ته يف نهاية 
دولر،  م��ل��ي��ون   15 �إىل  �لأ����ص���ب���وع 
"�إكزبير  ���ص��رك��ة  ت��ق��دي��ر�ت  وف���ق 
ريلي�صنز" �ملتخ�ص�صة، وبات بذلك 
�لأعلى  �لأف���الم  ترتيب  يف  �ل��ر�ب��ع 
دخاًل يف �لعامل يف تاريخ �ل�صينما. 
�ل�����ص��رك��ة ع���رب توير  و�أو����ص���ح���ت 
"يحتل  ك��ام��رون  جيم�ض  فيلم  �أن 
�أ�صابيع  �صبعة  م��ن��ذ  �لأول  �مل��رك��ز 
�إليه"  ي�صبقه  مل  �إجناز  "..." وهو 
"�أفاتار" �لأول  �أي فيلم منذ فيلم 

للمخرج نف�صه عام 2009.
و�صاهمت �لإير�د�ت �لقوية يف بقية 
�أنحاء �لعامل - ومنها 237 مليون 
دولر يف �ل�صني - يف دفع �لفيلم �إىل 
�لأفالم  ترتيب  يف  �لر�بعة  �ملرتبة 
�ملد�خيل �لأعلى على م�صتوى  ذ�ت 
م��ا حققه  �إج��م��ايل  بلغ  �إذ  �ل��ع��امل، 
ت�صحيح  دون  "من  مليار   2،117
�لعائد�ت بح�صب ن�صب �لت�صخم". 
كامرون  جليم�ض  �أ�صبح  وبالتايل 
ثالثة من �لأف��الم �لأربعة �لأعلى 
�ل�����ص��ي��ن��م��ا، هي  ت����اري����خ  دخ������اًل يف 
و�ي  و"ذي  و"تايتانيك"  "�أفاتار" 
�أوف ووتر". ويخرق هذه �لثالثية 
من  غامي"  �إن����د  "�أفنجرز:  ف��ي��ل��م 
�إذ  و"مارفل"،  "ديزين"  �إن����ت����اج 
يحتل �ملركز �لثاين. وتدور �أحد�ث 
يف  ووتر"  �أوف  و�ي  ذي  "�أفاتار: 
ف�صاء م��ائ��ي وب��ع��د �أك���ر م��ن عقد 
�لعلمي  �خليال  فيلم  �أح���د�ث  على 
"�أفاتار" �ل��ذي حقق جناحاً  �لأول 

جماهرياً كبر�ً عام 2009.

الفنانون الت�سكيليون يف �سوريا يعانون
عثمان  ت��اي��ا  �ل�صابة  �ل�����ص��وري��ة  �لفنانة  تعترب 
عاما" نف�صها حمظوظة لختيار معهد   29"
لها  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  ومقره  بالفن،  �لعالج 
ومع  �ف��ر����ص��ي.  معر�ض  يف  لوحاتها  لعر�ض 
�إتاحة فر�صة لها للو�صول �إىل جمهور �أعر�ض 
ب��اأق��ل ت��ك��ال��ي��ف، ت��و���ص��ح ت��اي��ا �أن���ه ب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
���ص��وري��ا، فهي غر  د�خ���ل  �لق��ت�����ص��ادي  �لو�صع 
قادرة على �إقامة معر�ض عادي ب�صبب �لتكلفة 

�لباهظة �لتي يحتاجها ذلك.
على  �حل�����ص��ول  م��ن  متكنها  �صعوبة  وب�صبب 
�لعمل يف  تايا  ببيع لوحاتها، يتعني على  �مل��ال 

وظائف �أخرى لت�صتطيع تدبر نفقاتها.
ومعر�صها  ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة  ك��ف��ن��ان��ة  ع��م��ل��ه��ا  وع����ن 
"ما  روي��رز  لتلفزيون  تايا  قالت  �لفر��صي 
للم�صتقبل  نتيجة  �أو  م��ادي��ة  نتيجة  �أعطتني 
و��صحة حتى �لآن، ب�ض فيه ر�صا معنوي كتر 
كبر وفيه �نت�صار. يعني �أنا ن�صرت كتر �إعالن 
للمعر�ض قبل �ملعر�ض، وخالل �ملعر�ض بعدين 
ع��م �أن�����ص��ر ع �ل�����ص��و���ص��ي��ال م��ي��دي��ا ف��ك��ت��ر عامل 

ح�صرت طبعا، هو جمرد لينك".
و�أ�صافت "قد ما كان �لفر��صي مبهر للعني 
و�إ�صاءة حلوة وكذ� ب�ض �لإح�صا�ض �إنك ت�صويف 
�لأ�صا�ض  وه��و  كليا،  خمتلف  �ل��و�ق��ع  ع  �للوحة 
�أعمال  يف  للعمل  ��صطر�رها  وح��ول  ب�ُصغلنا". 
�لتي  ت��اي��ا  ق��ال��ت  �حتياجاتها  ل��ت��وف��ر  �أخ����رى 
تخرجت من �جلامعة عام 2015 "دَر�صت ر�صم 
مبعاهد عندنا و��صتغلت �ل�صنة �ملا�صية بجامعة 
�لرموك ل�صنة كمان كاأ�صتاذة ر�صم، فاإجباري 
بدو يكون عندي بديل هاد �إذ� عم نحكي باملجال 
مبخرب   2020 بال�  �أ�صتغل  ��صطريت  �لفني، 
مبعرفتي  ع��الق��ة  ل��ه  ���ص��ي  �أي  ع��ن  كليا  بعيد 
�أي عو�ئد مالية  حتى". وبينما مل حتقق تايا 
�لدعاية  فقد عززت  �لفر��صي،  �ملعر�ض  من 
و�أنها  م��ع��ن��وي��ات��ه��ا ل���ص��ي��م��ا  �ك��ت�����ص��ب��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�ح����دة م��ن م��ئ��ات �ل��ف��ن��ان��ني �ل��ذي��ن تخرجو� 
حديث ويو�جهون �لعديد من �لتحديات �لتي 
فر�صتها �حلرب وتدهور �لظروف �لقت�صادية 

و�ل�صائقة �ملالية يف �صوريا.
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