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•• عوا�صم-وكاالت:

تتاأهب �أوكر�نيا لتلقي �أكرث من 
�ضمن  وذل����ك  ���ض��ه��ري��ج،   100
�مل�ضاعد�ت  م��ن  �لأوىل  �ل��دف��ع��ة 
يف  لكييف  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة 

حربها مع رو�ضيا.
وقال وزير �خلارجية �لأوكر�ين، 
دميرتو كوليبا �إن بالده �ضتتلقى 
�ملوجة  يف  دبابة   140  -  120
�لت�ضليم  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  �لأوىل 
و�فق  قد  �لغرب  وك��ان  �لغربية. 
موؤخر�، على تقدمي دبابات طاملا 
مو�جهة  لأجل  �أوكر�نيا  طلبتها 
�لرو�ضية  �لع�ضكرية  �لعمليات 
ب���د�أت قبل نحو ع���ام، لكن  �ل��ت��ي 
زيلين�ضكي،  فولودميري  �لرئي�س 
د�عيا  �مل���زي���د،  ط��ل��ب  �إىل  ����ض���ارع 
�حللفاء لأن ميدو� بالده بنظام 
�مل���دى، يف حني  ���ض��اروخ��ي بعيد 
ر�ف�ضا  و����ض��ن��ط��ن  م��وق��ف  ي��ظ��ل 

بحزم.
�ل����دف����اع  وز�رة  و�أع����ل����ن����ت  ه������ذ� 
�ل����رو�����ض����ي����ة، �أم���������س �ل����ث����الث����اء، 
�لف�ضائل  م���ن  م��ت��ط��وع��ني  ب����اأن 

�ل��ه��ج��وم��ي��ة مت��ك��ن��و�، ب��دع��م من 
�ل�ضو�ريخ  وق�������و�ت  �ل����ط����ري�ن 
و�ملدفعية �لرو�ضية، من �ل�ضيطرة 
ع���ل���ى ب���ل���دة ب���الغ���ود�ت���ن���وي���ه يف 

دونيت�ضك.
�ل���غ���رب من  �إىل  �ل���ب���ل���دة  وت���ق���ع 
�ضوليد�ر، و�إىل �ل�ضمال �ل�ضرقي 
من مدينة باخموت، �لتي ت�ضعى 
فاغرن  وق��و�ت  �لرو�ضية  �ل��ق��و�ت 
�إىل ح�ضارها بالكامل و�ل�ضيطرة 
�أن���ه مت  �ل����وز�رة  عليها. و�أع��ل��ن��ت 
خالل �ل�ضاعات �لأربع و�لع�ضرين 
�ملا�ضية حتييد ما ي�ضل �إىل 50 
ج���ن���دي���ا �أوك����ر�ن����ي����ا ع���ل���ى حمور 
�أكرث  على  و�ل��ق�����ض��اء  دونيت�ضك 
من 60 جنديا �أوكر�نيا وتدمري 
بنري�ن  م�����ض��ف��ح��ة  ع����رب����ات   4
�للهب  قاذفات  و�أنظمة  �ملدفعية 
على حمور كر��ضنو-ليمان�ضكي.

�لرو�ضية  �لدفاع  و�ضرحت وز�رة 
�أم�����������س �ل����ث����الث����اء �أي���������ض����ا ب�����اأن 
�لقو�ت  من  فو�ضتوك  جمموعة 
 40 �أك���رث م��ن  �ل��رو���ض��ي��ة ق�ضت 
ج���ن���دًي���ا �أوك�����ر�ن�����ًي�����ا ودم�������رت 5 
�مل��ع��د�ت يف ي��وم و�حد،  قطع من 

م�ضتودعني  �إىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 
ب��ذخ��رية مدفعية يف  �أوك��ر�ن��ي��ني 
منطقة  ويف  �أوغ��ل��ي��د�ر  منطقة 

كاترينيفكا يف دونيت�ضك.
كييف  �أن  �إىل  �ل�����وز�رة  و�أ����ض���ارت 
فقدت حو�يل 105 من �لأفر�د 

�ملحور. هذ�  20” على 
كما �أكدت وز�رة �لدفاع �لرو�ضية، 
�أنه مت �إ�ضقاط مروحية من طر�ز 
�جلوية  للقو�ت  �لتابعة  مي8- 
�لأوك����ر�ن����ي����ة ب���و����ض���ائ���ل �ل���دف���اع 
�جل����وي �ل��رو���ض��ي��ة ب��ال��ق��رب من 

�ل���ع�������ض���ك���ري���ني ع����ل����ى حم������وري 
ليمان  وك��ر����ض��ن��ي  ك��وب��ي��ان�����ض��ك 
�إىل  �إ�ضافة  خ��ارك��وف،  مبقاطعة 
ت��دم��ري 4 دب��اب��ات �أوك��ر�ن��ي��ة و4 
و�ضيارة  م�ضفحة،  قتال  ع��رب��ات 
ومد�فع هاوتزر من طر�ز “دي-

منطقة زولوتايابالكا يف مقاطعة 
خ���ري����ض���ون، و�أن�����ه مت ت���دم���ري 5 
مناطق  يف  م�������ض���ري�ت  ط����ائ����ر�ت 
وفريوتنوفكا،  ك��ري��ف��و���ض��ي��ف��ك��ا، 
وك���ر�����ض���ن���وري���ت�������ض���ي���ن�������ض���ك���وي، 

وفالدميريوفكا، يف لوغان�ضك.
�لرو�ضية  �لدفاع  وز�رة  و�أ�ضافت 
ق����ذ�ئ����ف   3 ت�����دم�����ري  مت  �أن����������ه 
�ضاروخية هيمار�س يف د�نيت�ضك 

ومقاطعة خري�ضون.
م�ضوؤول  ���ض��رح  ز�ب��وري��ج��ي��ا،  ويف 
م�������و�ل مل���و����ض���ك���و، ب�������اأن �ل����ق����و�ت 
خلطوط  �ن�ضحبت  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�ملقاطعة،  يف  خ��ل��ف��ي��ة  دف���اع���ي���ة 
فيما مت �إحباط حماولت ت�ضلل 
ل���ل���م���ن���اط���ق �ل����ت����ي وق����ع����ت حتت 

�ضيطرة �لقو�ت �لرو�ضية.
فقد قال ع�ضو �ملجل�س �لرئي�ضي 
و�ملدنية  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة  ل��������الإد�رة 
فالدميري  ز�ب��وري��ج��ي��ا،  ملقاطعة 
�لأوك����ر�ين  �جلي�س  �إن  روغ���وف 
يف  �لأول  �ل�����دف�����اع  خ����ط  ت������رك 
وتر�جع  ز�ب���وري���ج���ي���ا  م��ق��اط��ع��ة 
على  م�ضبقا  م��ع��دة  م��و�ق��ع  �إىل 

�خلطني �لثاين و�لثالث.
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اتفاق م�سري رو�سي على ت�سوية يف ليبيا وتهدئة يف فل�سطني

الفروف ي�ؤكد ل�شكري: خطط الغرب يف اأوكرانيا مل ولن تتحقق
م�سر تر�سل وفدا اأمنيا لإ�سرائيل لبحث وقف الت�سعيد

بلينكن بعد لقاء عبا�س: بايدن ملتزم بحل الدولتني
•• القاهرة-رام اهلل-وكاالت:

�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���ريك���ي �أن��ت��وين بلينكن، 
�لرئي�س  م��ع  �ل��ث��الث��اء،  �هلل،  ر�م  يف  �ج��ت��م��اع��ه  ب��ع��د 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أن  عبا�س،  حممود  �لفل�ضطيني 

جو بايدن ملتزم بحل �لدولتني.
و�أو�ضح بلينكن �أن �أمريكا تعار�س �أي خطو�ت تقو�س 

حل �لدولتني كتو�ضيع �مل�ضتوطنات وهدم �لبيوت.
و�ضدد على �ضرورة �تخاذ خطو�ت خلف�س �لت�ضعيد، 
�أفق �لأمل للفل�ضطينيني يتقل�س، ولبد  �أن  م�ضيفا 

�أن يحدث تغيري.
تريد  �أم����ريك����ا  �إن  ق����ال  ب��ل��ي��ن��ك��ن  �أن  �ل���رغ���م  وع���ل���ى 
�لفل�ضطينية و�ل�ضعب  �ل�ضلطة  توطيد �لعالقات مع 
�لعمل  و��ضنطن  �أنه ك�ضف عن عزم  �إل  �لفل�ضطيني، 

على فتح �لقن�ضلية �لأمريكية يف �لقد�س �ل�ضرقية.
هذ� و�أكدت م�ضادر خا�ضة بقناتي �لعربية و�حلدث، 
�ل��ق��اه��رة طرحت م��ب��ادرة لوقف  �أن  �أم�����س �ل��ث��الث��اء، 

�لت�ضعيد �حلايل يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية.

�ل�ضلطة  ر���ض��ائ��ل  �ل��ق��اه��رة  نقلت  �مل�����ض��ادر،  وبح�ضب 
طالبت  كما  �لإ�ضر�ئيلي،  �جلانب  �إىل  �لفل�ضطينية 
�لع�ضكري  �لت�ضعيد  وق��ف  ب�ضرورة  �إ�ضر�ئيل  م�ضر 

دون �أي �ضروط.
حممود  �لفل�ضطيني  �لرئي�س  �أن  �مل�ضادر  و�أ���ض��اف��ت 
ع��ب��ا���س �أع��ط��ى ع���دد� م��ن �مل��ط��ال��ب مل��دي��ر �ملخابر�ت 
ر�أ�ضها  على  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي،  للجانب  لنقلها  �مل�ضرية 
ووقف  �لغربة  �ل�ضفة  يف  �لع�ضكري  �لت�ضعيد  وق��ف 

�لعتقالت �لع�ضو�ئية ووقف هدم �ملنازل.
وتتم�ضك �ل�ضلطة �لفل�ضطينية بتجميد �أي تعاون مع 
�إ�ضر�ئيل حلني �لتز�مها بوقف �لت�ضعيد �لع�ضكري يف 

�لأر��ضي �لفل�ضطينية.
وبح�ضب �مل�ضادر، �ضرت�ضل �لقاهرة وفد� �أمنيا �إىل تل 
�ل�ضلطة  طلبات  ولنقل  �لت�ضعيد  وق��ف  لبحث  �أبيب 

�لفل�ضطينية ور�ضائل �لف�ضائل.
وقد طالبت �لقاهرة �إ�ضر�ئيل ب�ضكل مبا�ضر ب�ضرورة 
وقف �أي �إجر�ء�ت تع�ضفية �ضد �لأ�ضرى يف �ل�ضجون 

�لإ�ضر�ئيلية.

اختيار جماعة �شانت اإيجيدي� الكاث�ليكية و�شانعة ال�شالم 
الكينية »ماما �شم�شة« لتكرميهما بجائزة زايد لالأخ�ة االإن�شانية

•• اأبوظبي - وام:

�ختيارها  عن  �لثالثاء،  �أم�س  �لإن�ضانية،  لالأخوة  ز�ي��د  جائزة  حتكيم  جلنة  �أعلنت 
�ل�ضيدة  �لكينية  �ل�ضالم  �ضانعة  مع  م�ضاركًة  �لكاثوليكية  �إيجيديو  �ضانت  جماعة 

�ضم�ضة �أبوبكر فا�ضل لتكرميهما بن�ضخة �جلائزة لعام 2023 . 
وحتتفي �جلائزة يف ن�ضختها �لر�بعة هذ� �لعام بهذين �ملكّرمني تقديًر� لإ�ضهاماتهما 
�لإن�ضانية  �لأخ���وة  بقيم  �لنهو�س  خ��الل  م��ن  وتعاطًفا  �ضالًما  �أك��رث  ع��امٍل  خلق  يف 

وتقدمي منوذج ملهم يف تر�ضيخ �أ�ض�س �لتعاي�س �لإن�ضاين. 
روما  �لإيطالية  �لعا�ضمة  مقرها  �إن�ضانية  منظمة  وهي  �إيجيديو،  �ضانت  فوز  وجاء 
وتنت�ضر يف 73 دولة يف �أوروبا و�أفريقيا و�أمريكا و�آ�ضيا، تقديًر� لإ�ضهامها يف ت�ضهيل 
حل �لنز�عات و�إجناح �ملفاو�ضات �ل�ضلمية وجهود ن�ضر �ل�ضالم من خالل �لدبلوما�ضية 
�إىل موزمبيق،  �لعامل، من غو�تيمال  بقاع  �لعديد من  �لثقايف يف  و�حل��و�ر  �لدينية 
�إىل جهودها يف �خلدمة �ملجتمعية ومد يد �لعون لالجئني وم�ضاعدتهم  بالإ�ضافة 

على �لندماج �لإيجابي يف �ملجتمعات �مل�ضت�ضيفِة لهم.          )�لتفا�ضيل �س2(

�ص 04

�ص 13

�ص 19

بلدية مدينة اأبوظبي توظف مرافقها العامة 
لت�ضجيع املجتمع على ممار�ضة الريا�ضة  

اأخبار الإمارات

رقائق اأمريكية ُم�رسَّبة متهد 
لمتالك بكني 1500 راأ�ص نووي

عربي ودويل

ملاذا حجب اإن�ضتغرام ح�ضاب 
مي�ضي بعد الفوز بكاأ�ص العامل؟

الفجر الريا�ضي

اأوكرانيا تتاأهب لت�سلم 140 دبابة غربية دفعة اأوىل 

الق�ات الرو�شية ت�شيطر على بلدة جديدة قرب باخم�ت يف دونيت�شك

جندي �أوكر�ين ير�قب �لو�ضع و�ضط هجوم يف باخموت، منطقة دونيت�ضك. )رويرتز(

يقيل  الت�ن�شي  الرئي�س 
وزيرين يف حك�مة جنالء ب�دن

•• تون�س-وكاالت:
�إقالة  �لتون�ضية  �لرئا�ضة  �أعلنت 
وزي�����َري �ل���زر�ع���ة و�ل��رتب��ي��ة من 
�ضياق  يف  �لأ����ض���ب���اب،  �إب������د�ء  دون 
�أ���ض��ا���ض��ي��ة منها  ن��ق�����س م��ن��ت��ج��ات 
يف  متفرقة  و�إ���ض��ر�ب��ات  �حلليب، 

قطاع �لتعليم.
وق���ال���ت �ل��رئ��ا���ض��ة �ل��ت��ون�����ض��ي��ة �إن 
�إجر�ء  قرر  �ضعيد  قي�س  �لرئي�س 
مبقت�ضاه  ع����نّي  ج���زئ���ي  حت���وي���ر 
وزير�  �ل��ب��وغ��دي��ري  علي  حممد 
للرتبية خلفا لفتحي �ل�ضالوتي، 
وع����ب����د �مل���ن���ع���م ب���ل���ع���ات���ي وزي������ر� 
�ملائية و�ل�ضيد  للفالحة و�مل��و�رد 
�إليا�س  مل��ح��م��ود  خ��ل��ف��ا  �ل��ب��ح��ري 

حمزة.
�أقال �ضعيد وزيرة  ومطلع يناير، 
�ل����ت����ج����ارة وت���ن���م���ي���ة �ل���������ض����ادر�ت 
حمزة  ب����ن  �ل����ر�ب����ح����ي  ف�����ض��ي��ل��ة 
�ضفاق�س،  و�يل  �لفخفاخ  وفاخر 
ث���اين م���دن �ل���ب���الد، و���ض��ط �أزمة 

�قت�ضادّية قوّية.
�أول ع�ضو  �لتجارة  وزي��رة  وكانت 
�لتي  ب�����ودن  ح��ك��وم��ة جن����الء  يف 
�ضكلت يف نوفمرب 2021، يقيلها 

�لرئي�س �ضعيد.
و�أدت �لأزمتان �ل�ضيا�ضية و�ملالية 
يف �لأ�ضهر �لأخ��رية �إىل نق�س يف 
بع�س �ملنتجات �لأ�ضا�ضية، �حلليب 
و�ل�ضكر و�لأرز و�لنب، وتر�جع يف 
�لقدرة �ل�ضر�ئية ب�ضبب �لت�ضّخم 

�ملت�ضارع يف تون�س.

ت�شّدع داخل جمل�س الدولة بليبيا.. 
وخالفات ح�ل املرحلة املقبلة

•• طرابل�س-وكاالت:

�أعلن �أع�ضاء د�خل �ملجل�س �لأعلى للدولة يف ليبيا، �لثالثاء، مقاطعتهم 
وطالبو�  �ل�����ض��ي��ادي��ة،  �مل��ن��ا���ض��ب  تغيري  م��ل��ف  ملناق�ضة  خم�ض�ضة  جلل�ضة 
تعك�س  خطوة  يف  �أّول،  �لنتخابات  قانون  �إق���ر�ر  على  �لرتكيز  ب�ضرورة 

خالفات و�نق�ضاما د�خل �ملجل�س ب�ضاأن �أولويات �ملرحلة �لقادمة.
�أ�ضماء  فرز  من  �نتهاءه  للدولة،  �لأعلى  �ملجل�س  �أعلن  �ملا�ضي،  و�لأ�ضبوع 
�ملر�ضحني للمنا�ضب �ل�ضيادية للدولة، ودعا �أع�ضاءه للح�ضور يف جل�ضة 

عامة من �أجل مناق�ضة �آلية �ختيار �ضاغلي هذه �ملنا�ضب.
�أعلنو� مقاطعتهم لهذه �جلل�ضة، وطالبو�  لكن عدد� من �أع�ضاء �ملجل�س 
�لأول���وي���ات و�ل���ض��ت��م��ر�ر يف مناق�ضة  ب�����ض��رورة م��ر�ع��اة ترتيب  ب��ي��ان،  يف 
�لوثيقة �لد�ضتورية و�ل�ضبل �لتي ميكن �أن ن�ضل بها لإجر�ء �لنتخابات 
�ملقاطعون  �لأع�ضاء  و�أعلن  موحدة.  حكومة  وت�ضكيل  �ل�ضرعية  وجتديد 
�ضدور  و����ض��رتط��و�  �ل�ضيادية،  �ملنا�ضب  �ضاغلي  ملف  مناق�ضة  رف�ضهم 
�لنتخابات  و�إ�ضد�ر قو�نني  �ملجل�ضني،  د�ضتورية متفق عليها بني  وثيقة 
��ضتلمو� بطاقاتهم  �ألف مو�طن  2 مليون و800  �أكرث من  �إر�دة  لتلبية 
�لنتخابية. و�خلالفات د�خل �ملجل�س �لأعلى للدولة، خرجت للعلن منذ 
�أ�ضابيع، ب�ضبب عّدة ملفات، من بينها حتفظ بع�س �لأع�ضاء من �لتقارب 
بني رئي�ضي �لربملان عقيلة �ضالح و�ملجل�س �لأعلى للدولة خالد �مل�ضري، 
وكذلك رف�ضهم توحيد �ل�ضلطة �لتنفيذية وتغيري �ملنا�ضب �ل�ضيادية قبل 

�لتو�فق �لتاّم على قانون لالنتخابات.

اليابان والنات� يتعهدان ردا
 حازما على تهديدات ال�شني ورو�شيا 

•• طوكيو-اأ ف ب:

�ل��ع��ام حللف �ضمال  �لأم���ني  ق��ال 
�ضتولتنربغ  ي��ن�����س  �لأط���ل�������ض���ي 
�إن�����ه يجب  �ل���ث���الث���اء يف ط��وك��ي��و 
و�ل��ن��ات��و �حلفاظ  �ل��ي��اب��ان  ع��ل��ى 
على �لوحدة و�حلزم يف مو�جهة 
متّثلها  �لتي  �لأمنية  �لتهديد�ت 
وحرب  �ل�ضمالية  وكوريا  �ل�ضني 

رو�ضيا يف �أوكر�نيا.
موؤمتر  يف  ���ض��ت��ول��ت��ن��ربغ  وح������ّذر 
رئي�س  م����ع  م�������ض���رتك  ����ض���ح���ايف 
كي�ضيد�  فوميو  �لياباين  �ل��وزر�ء 
يف  بينهما  ثنائية  حم��ادث��ات  بعد 
�ل��ع��ام للناتو  �إط���ار رحلة �لأم���ني 
�لعالقات  تعزيز  �آ�ضيا بهدف  �إىل 
�لدميوقر�طيني،  �حل��ل��ف��اء  م���ع 
ع���ن كثب  ت���ر�ق���ب  ب��ك��ني  �أن  م���ن 
وتتعلم  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �ل��ت��ط��ور�ت 
ع��ل��ى قر�ر�تها  ت��وؤث��ر  ق��د  درو���ض��ا 

�مل�ضتقبلية.

   

الهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ: 
اإطالق خدمة طلب ت�شريح دخ�ل للمقيمني 

املاكثني خارج الدولة اأكرث من 6 اأ�شهر
•• اأبوظبي-وام: 

�ملنافذ  و�أم���ن  و�جل��م��ارك  و�جلن�ضية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أعلنت 
لت�ضاريح  �ملقدمة  �لطلبات  خدمة  تقدمي  يف  �لذكية  قنو�تها  �عتماد 
�أ�ضهر   6 لأك��رث من  �ل��دول��ة  خ��ارج  �ملاكثني  باملقيمني  �ملتعلقة  �ل��دخ��ول 
و�لذي مت تفعيلها �عتبار� من يوم �جلمعة �ملا�ضية ، م�ضرية �إىل �أن هذه 

�خلدمة ل تنطبق على �ملقيمني من حاملي �لإقامات �لذهبية.
�إط��الق �خلدمة �جلديدة بهدف  �إن��ه مت   - �لهيئة - يف بيان لها  وقالت 
�إ�ضعاد �ملتعاملني ومتكني �ملقيمني �لذين لديهم �إقامات �ضارية و��ضطرو� 
للبقاء خارج �لدولة للدر��ضة �أو �لعمل �أو �لعالج ملدة تزيد على 6 �أ�ضهر، 
ومن ثم ��ضتنفادهم �ملدة �ملحددة للبقاء خارج �لدولة مما يرتتب عليه 

�إلغاء �لإقامة من �لناحية �لقانونية.           )�لتفا�ضيل �س2(

اأبناء االإمارات يحقق�ن ميدالية ذهبية 
و9 ميداليات للتميز يف امل�شابقة العاملية للمهارات 

•• اأبوظبي -وام:

حقق فريق مهار�ت �لإمار�ت �إجناز� عامليا بارز� يف �مل�ضابقة �لعاملية للمهار�ت 
�ل�ضكيلي  عي�ضى  ن��وف  وف��ازت   ، و�لجتماعية  �ل�ضحية  �لرعاية  جم��ال  يف 
�ضملت  دول  ع��دة  يف  م��وؤخ��ر�  �أقيمت  �لتي  �مل�ضابقة  يف  �لذهبية  بامليد�لية 
و�لدمنارك،  و�لنم�ضا،  و�إيطاليا،  و�ضوي�ضر�،  وبريطانيا،  �أملانيا،  و  فرن�ضا، 
و�لوليات  �ليابان،  بجانب  ولوك�ضمبورج،  و�إ�ضتونيا،  فلند�،  و  و�ل�ضويد، 

�ملتحدة �لأمريكية، وكوريا �جلنوبية، و كند�.       )�لتفا�ضيل �س22(

وزير� خارجية رو�ضيا وم�ضر خالل موؤمترهما �ل�ضحفي �مل�ضرتك    )� ف ب(

�أمني عام �لناتو ورئي�س �لوزر�ء �لياباين خالل موؤمترهما �ل�ضحفي

•• مو�صكو-وكاالت:

�لرو�ضي،  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  �أك�����د 
�لثالثاء،  �أم�س  لف��روف،  �ضريغي 
�ضامح  �مل�ضري  �خلارجية  وزي��ر  �أن 
�ضكري نقل له ر�ضالة حول �أوكر�نيا 
م���ن وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �لأم���ريك���ي 
�أنطوين بلينكن عقب زيارة �لأخري 

�إىل �لقاهرة.
وق��ال لف���روف يف م��وؤمت��ر �ضحفي 
�مل�ضري  ن����ظ����ريه  م�����ع  م�������ض���رتك 
�لوزير  �ل�ضيد  ق��ال  �ضكري:  �ضامح 
يف �إج��اب��ت��ه ع��ل��ى ����ض���وؤ�ل ���ض��اب��ق �إنه 
نقل يل ر���ض��ال��ة حم���ددة م��ن وزير 
�خل��ارج��ي��ة �لأم����ريك����ي، �ل����ذي ز�ر 

�لقاهرة موؤخر�ً، �أنا �أوؤكد ذلك.
م�ضتعدة  رو�ضيا  لف��روف:  و�أ�ضاف 
جادة  م��ق��رتح��ات  لأي  ل��ال���ض��ت��م��اع 
�حلايل  �لو�ضع  ت�ضوية  �إىل  تهدف 
وتابع  �ل�����ض��ام��ل.  �ضياقه  يف  برمته 
�أخرى  م��رة  �ضمعنا  لقد  لف���روف: 
مفادها  �ل��وزي��ر  �ل�ضيد  من  ر�ضالة 
تتوقف،  �أن  رو�ضيا  على  يجب  �أن��ه 
ويجب �أن تغادر، عندئذ �ضيكون كل 

�ضيء على ما ير�م.
خطط  �أن  ع��ل��ى  لف������روف  و����ض���دد 
�لغرب يف �أوكر�نيا مل ولن تتحقق، 
�لأ�ضا�ضي  �ل����ه����دف  �أن  م���ع���ت���رب�ً 

ل����ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة و�ل�����غ�����رب يف 
�أوكر�نيا هو هزمية رو�ضيا.

تغذي  �لغربية  �لقوى  �أن  و�أ���ض��اف 
�ل�ضر�ع �لد�ئر يف �أوكر�نيا، موؤكد�ً 
�ل��غ��رب بتوريد  �أن��ه ل م��ربر لقيام 
�أوكر�نيا لأن  �إىل  �لثقيلة  �لأ�ضلحة 

ذلك لن يوؤدي لل�ضالم.
يف �ضياق �آخر، �ضددت م�ضر ورو�ضيا 
ع���ل���ى ������ض�����رورة خ�������روج �مل���رت���زق���ة 
ليبيا،  م���ن  �لأج���ن���ب���ي���ة  و�ل����ق����و�ت 

�لرباعية  �للجنة  ع��م��ل  وجت��دي��د 
مفاو�ضات  ب��دء  �أج��ل  من  �لدولية 
�لفل�ضطينية  �لأر��ضي  للتهدئة يف 

�ملحتلة.
وخ���الل �مل���وؤمت���ر �ل�����ض��ح��ايف، �ضدد 
وزي������ر �خل���ارج���ي���ة �مل�������ض���ري على 
�لأجنبية  �ل��ق��و�ت  خ���روج  ���ض��رورة 
م��ن ليبيا و�إج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات يف 
تو�فق  �إىل  و�لتو�ضل  وق��ت  �أق���رب 

ليبي ليبي لإنهاء �لأزمة.

دولة  رو�ضيا  �أن  على  �ضكري  و�أك���د 
�لفل�ضطينية  ل��ل��ح��ق��وق  د�ع����م����ة 
وت��ت��و����ض��ل ب�����ض��ك��ل د�ئ����م م���ن �أجل 
لالأزمة  د�ئ����م  ح���ل  �إىل  �ل��ت��و���ض��ل 
على  م�ضدد�  �لدولتني،  حلل  وفقا 
�لفل�ضطينية  �لق�ضية  حل  �ضرورة 
وفق �ل�ضرعية �لدولية مبا يحفظ 
و�إنهاء  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  حقوق 
�ل��ت�����ض��ع��ي��د وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ه��دئ��ة يف 

�لأر��ضي �لفل�ضطينية.

�أوروب���ا �ليوم  وق��ال ما يحدث يف 
ميكن �أن يحدث يف �ضرق �آ�ضيا غد�. 
متحدين  نبقى  �أن  يجب  ل��ذل��ك 
وح���ازم���ني، ون��ق��ف م��ع��ا م��ن �أجل 

�حلرية و�لدميوقر�طية.
�ضتولتنربغ  م����ن  ك����ل  و�أع���������رب 
وكي�ضيد� عن قلقهما من �لتعاون 

�ملتز�يد بني �ل�ضني ورو�ضيا.
م�ضرتك  ب�����ي�����ان  يف  و������ض�����ّرح�����ا 
�لتعاون  ب�����ض��اأن  قلقنا  ع��ن  ن��ع��رب 
مع  �ملتنامي  �ل��رو���ض��ي  �لع�ضكري 
�ل�����ض��ني، مب��ا يف ذل���ك م��ن خالل 
يف  م�ضرتكة  وت��دري��ب��ات  عمليات 

حميط �ليابان.
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رغم االحباط.. رئي�س ال�زراء 
الربيطاين يدافع عن بريك�شت 

•• لندن-اأ ف ب:

�لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  د�ف��ع 
بريك�ضت  ع����ن  ����ض���ون���اك  ري�������ض���ي 
م��ع��ت��رب� �أن�����ه ف��ر���ض��ة ه���ائ���ل���ة، يف 
�لذكرى �لثالثة لنف�ضال �ململكة 
�ل��ت��اري��خ��ي ع��ن �لحتاد  �مل��ت��ح��دة 
�لثالثاء  حت���ل  �ل���ت���ي  �لأوروب��������ي 
و�ضط �أجو�ء من �لإحباط ما بني 

�أزمة �جتماعية وندم متز�يد.
�لدويل  �لنقد  �ضندوق  و�أ���ض��اف 
ل�ضل�ضلة  �ل��ث��الث��اء خ��رب� ج��دي��د� 
م��ع��ل��ًن��ا وفقا  �ل�����ض��ي��ئ��ة  �لأخ����ب����ار 
�ضتكون  �لبالد  �أن  توقعاته  لآخ��ر 
�لرئي�ضي  �لق��ت�����ض��اد  �ل��ع��ام  ه���ذ� 
ركود  �ضيعاين من  �ل��ذي  �لوحيد 
بن�ضبة  �ق��ت�����ض��اده  �ن��ك��م��ا���س  م���ع 
هي  �لتي  رو�ضيا  حتى   .0،6%
يف حالة حرب وتخ�ضع لعقوبات 

�ضت�ضجل منو�.
�مل�ضوؤول  ه���ول���دن  ري��ت�����ض��ارد  �ك���د 
نيوز  �ضكاي  قناة  على  �حلكومي 
�ن �لبالد ق��ادرة على جتاوز هذه 

�لتوقعات كما �ضبق وفعلت.
وقال وزير �ملال جريميي هانت يف 
بيان �إذ� �لتزمنا بخطتنا خلف�س 
�لت�ضخم �إىل �لن�ضف يفرت�س �ن 
ت�ضجل �ململكة �ملتحدة منو� �أ�ضرع 
�أمل��ان��ي��ا و�ل��ي��اب��ان يف �ل�ضنو�ت  م��ن 

�لقليلة �ملقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

اختيار جماعة �شانت اإيجيدي� الكاث�ليكية و�شانعة ال�شالم الكينية »ماما �شم�شة« لتكرميهما بجائزة زايد لالأخ�ة االإن�شانية يف ن�شختها لعام 2023

جهودهما  على  �ل�ضوء  ن�ضلط  �أن 
يف خ��دم��ة �لإن�����ض��ان��ي��ة ون�����ض��اه��م يف 
�أن  ن��اأم��ل  كما  ملو��ضلتها،  دعمهما 
تلهم �أعمالهما �ملزيد من �ملوؤ�ض�ضات 
لي�ضطلعو�  �لعامل  ح��ول  و�لأف���ر�د 
ب����دوٍر ف��اع��ٍل يف ن�ضر ق��ي��م �لأخ���وة 

�لإن�ضانية. 
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ع�������ض���و جلنة 
�ل��ت��ح��ك��ي��م وك����ي����ل �لأم��������ني �ل���ع���ام 
�ل�ضامي  و�مل��م��ث��ل  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
لالأمم  �لتابع  �حل�ضار�ت  لتحالف 
�أنخيل  م��ي��غ��ي��ل  م���ع���ايل  �مل���ت���ح���دة 
�لبابا  خ����طَّ  ل��ق��د  م���ور�ت���ي���ن���و����س: 
ورئي�س  �لفاتيكان  بابا  فرن�ضي�س، 
�ل��ك��ن��ي�����ض��ة �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، و�لإم�����ام 
�لأزهر  �ضيخ  �لطيب  �أحمد  �لأك��رب 
رئ��ي�����س جم��ل�����س حكماء  �ل�����ض��ري��ف 
يف  نبيلة  �أ�ضا�ضية  مبادئ  �مل�ضلمني، 

ك��اّل م��ن معايل  �لإن�����ض��ان، و�ضمت 
�ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأم��ني  وكيل 
�ل�ضامي  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ومم���ث���ل 
ميغيل  �حل�����������ض�����ار�ت  ل���ت���ح���ال���ف 
نائبة  ومعايل  مور�تينو�س،  �أنخيل 
رئ���ي�������س ك���و����ض���ت���اري���ك���ا �ل�������ض���اب���ق د. 
�إب�����ض��ي ك��ام��ب��ل ب����ار، وع��م��ي��د د�ئ���رة 
�لر�ضويل نيافة  بالكر�ضي  �لتب�ضري 
�أنطونيو تاغلي،  �لكاردينال لوي�س 
و�ل�ضيد كايال�س �ضاتيارثي، �حلائز 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل ل��ل�����ض��الم لعام 
2014 و�لنا�ضط يف جمال حقوق 
�حلائزة  �لأع��م��ال  و�ضيدة  �لطفل، 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل ل��ل�����ض��الم لعام 
و�أمني  بو�ضماوي،  ود�د  د.   2015
عام جائزة ز�يد لالأخوة �لإن�ضانية 
�مل�ضلمني  �أمني عام جمل�س حكماء 

�مل�ضت�ضار حممد عبد�ل�ضالم. 

�حلائزة  بو�ضماوي،  ود�د  �لدكتورة 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل ل��ل�����ض��الم عام 
�لتون�ضية  2015 ور�ئدة �لأعمال 
�إيجيديو  ���ض��ان��ت  �خ���رتن���ا  ل��ق��د   :
�أك���رث من  ب��ني  وم��ام��ا �ضم�ضة م��ن 
�ل�ضخ�ضيات  م��ن  ��ٍح  م��ر���ضَّ  200
بجائزة  للفوز  �ل��ب��ارزة  و�ل��ك��ي��ان��ات 
ز�يد لالأخوة �لإن�ضانية �لتي حتمل 
ه���ذ� �لإ����ض���م ت��ك��رمًي��ا ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان،  �آل  �ضلطان  بن  ز�ي��د  �ل�ضيخ 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  م��وؤ���ض�����س 
و�لذي  ث����ر�ه،  �مل��ت��ح��دة، ط��ي��ب �هلل 
�لإن�ضانية  رم���وز  م��ن  رم����ًز�  مي��ث��ل 
�أغنياء  ك��ب��اًر�،  �ضغاًر�  �لنا�س؛  لكل 

وفقر�ء، ورجاًل ون�ضاًء. 
�لفائَزين  ُي���ك���َرم  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
خالل حفل �جلائزة �ملقرر تنظيمه 
2023 يف  يوم �لر�بع من فرب�ير 

فا�ضل  �أبوبكر  �ضم�ضة  �ل�ضيدة  �أم��ا 
�ضم�ضة"  "ماما  بلقب  و�مل��ع��روف��ة 
فهي �ضانعة �ضالم ونا�ضطة بارزة يف 
هذ�  بجائزة  تكرميها  وج��اء  كينيا، 
�ل��ع��ام ت��ق��دي��ًر� جل��ه��وده��ا يف رعاية 
�لعنف  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��م  �ل�����ض��ب��اب 
و�لإجر�م و�لتطرف يف كينيا وذلك 
من خالل تقدمي �مل�ضورة و�لرعاية 

و�لفر�س �لتدريبية لهم. 
���ض��م�����ض��ة حمالت  �ل�����ض��ي��دة  وق�����ادت 
�إفريقيا  ق���ارة  يف  ون��اج��ح��ة  ك��ب��رية 
ب�����ض��ك��ل ع���ام وك��ي��ن��ي��ا ب�����ض��ك��ل خا�س 
�لعنف  ب���خ���ط���ر  �ل����وع����ي  ل�����زي�����ادة 
���ض��د �مل�����ر�أة و�أه��م��ي��ة مت��ك��ني �مل����ر�أة 

و�ل�ضباب. 
م �جلائزة هذ� �لعام جلنة حتكيم  حكَّ
م�ضتقلٍة تاألفت من �ضخ�ضيات بارزة 
�ل�����ض��ل��م وحقوق  ت��ع��زي��ز  يف جم����ال 

وثيقة �لأخوة �لإن�ضانية .. وُيظهر 
كيف  �لعام  هذ�  باجلائزة  �لفائز�ن 
و�لكيانات  ل���الأ����ض���خ���ا����س  مي���ك���ن 
�إىل  �مل��ب��ادئ  ه��ذه  ترجمة  �ملختلفة 
و�ق����ع م��ل��م��و���س وذل����ك م���ن خالل 
تكري�س جهودهم خلدمة �لآخرين 
�أ�ضرٍة  �أف����ر�د  جميًعا  ب��اأن��ن��ا  �إمي���اًن���ا 
�إن�ضانية و�حدة.  وقال ع�ضو جلنة 
لوي�س  �لكاردينال  نيافة  �لتحكيم 
�ملكرمون  ُيظهر   : تاغلي  �أنطونيو 
لالأ�ضخا�س  ميكن  كيف  �لعام  هذ� 
�مل��ل��ت��زم��ني ب��ال��ع��م��ل م��ع��اً م���ن �أجل 
�ل�ضالح �لعام �أن ي�ضاعدو� يف �ضفاء 
عاملنا �جلريح، تاأمل جلنة �لتحكيم 
�إيجيديو  �ضانت  ج��ه��ود  تلهمنا  �أن 
حياة  ل��ع��ي�����س  �ضم�ضة"  و"ماما 

�خلدمة و�لتو��ضع و�لرت�حم. 
�لتحكيم  جل���ن���ة  ع�������ض���و  وق����ال����ت 

وق�������ال �أم�������ني ع������ام ج�����ائ�����زة ز�ي�����د 
لالأخوة �لإن�ضانية �مل�ضت�ضار حممد 
عبد�ل�ضالم : �إن �لفائزين باجلائزة 
بارز�ن  قائد�ن  �لعام هما حًقا  هذ� 
�لتعاطف  ل��ن�����ض��ر  ح��ي��ات��ه��م��ا  وه���ب���ا 
و�لأمل بني �لنا�س يف �ضبيل حتقيق 
�لفرقة  وجتاوز  �مل�ضرتك  �لتعاي�س 
�إن�����ض��ان��ي��ة قوية،  وب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات 
�إيجيديو  ���ض��ان��ت  ����ض��ت��ط��اع��ت  ل��ق��د 
كثرٍي  ح��ي��اة  تغيري  �ضم�ضة  وم��ام��ا 
من �ملهم�ضني و�ل�ضعفاء يف �لعديد 
من �ملجتمعات مبا يف ذلك �ل�ضباب 
و�ل���الج���ئ���ني و�ل����ذي����ن ي���ع���ان���ون يف 
ب��ق��اع خمتلفة  �ل���ن���ز�ع يف  م��ن��اط��ق 

حول �لعامل. 
و�أ����ض���اف : ن��اأم��ل م��ن خ���الل منح 
�لإن�ضانية  ل���الأخ���وة  ز�ي����د  ج���ائ���زة 
�ضم�ضة  وم���ام���ا  �إي��ج��ي��دي��و  ل�����ض��ان��ت 

•• اأبوظبي - وام:

ز�يد  ج��ائ��زة  �أع��ل��ن��ت جل��ن��ة حتكيم 
�أم�س �لثالثاء،  لالأخوة �لإن�ضانية، 
�ضانت  ج���م���اع���ة  �خ����ت����ي����اره����ا  ع�����ن 
مع  م�ضاركًة  �لكاثوليكية  �إيجيديو 
�ل�ضيدة  �لكينية  �ل�����ض��الم  �ضانعة 
لتكرميهما  فا�ضل  �أبوبكر  �ضم�ضة 

بن�ضخة �جلائزة لعام 2023 . 
ن�ضختها  يف  �جل�����ائ�����زة  وحت���ت���ف���ي 
�لر�بعة هذ� �لعام بهذين �ملكّرمني 
تقديًر� لإ�ضهاماتهما يف خلق عامٍل 
خالل  م��ن  وتعاطًفا  �ضالًما  �أك���رث 
�لإن�ضانية  �لأخ���وة  بقيم  �لنهو�س 
تر�ضيخ  يف  ملهم  من���وذج  وت��ق��دمي 

�أ�ض�س �لتعاي�س �لإن�ضاين. 
�إي��ج��ي��دي��و، وهي  �ضانت  ف��وز  وج���اء 
�لعا�ضمة  مقرها  �إن�ضانية  منظمة 
 73 "روما" وتنت�ضر يف  �لإيطالية 
و�أمريكا  و�أفريقيا  �أوروب���ا  يف  دول��ة 
و�آ�ضيا، تقديًر� لإ�ضهامها يف ت�ضهيل 
�ملفاو�ضات  و�إجن���اح  �ل��ن��ز�ع��ات  ح��ل 
�ل�ضالم  ن�����ض��ر  وج���ه���ود  �ل�����ض��ل��م��ي��ة 
�لدينية  �لدبلوما�ضية  خ��الل  م��ن 
و�حل������و�ر �ل��ث��ق��ايف يف �ل��ع��دي��د من 
ب��ق��اع �ل���ع���امل، م��ن غ��و�ت��ي��م��ال �إىل 
جهودها  �إىل  بالإ�ضافة  موزمبيق، 
يف �خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم����د يد 
على  وم�ضاعدتهم  �لعون لالجئني 
�ملجتمعات  �لإي��ج��اب��ي يف  �لن��دم��اج 
�ملبادرة  �مل�ضت�ضيفِة لهم من خالل 
�لتي �أطلقتها حتت عنو�ن "�ملمر�ت 
�إىل  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي  �لإن�ضانية" 
تقدمي �لدعم �إىل �أكرث �ملجتمعات 

معاناة من �لفقر حول �لعامل. 

�أبوظبي، وهو �ليوم �لذي �عتمدته 
لالأخوة  دولًيا  يوًما  �ملتحدة  �لأمم 

�لإن�ضانية. 
لالأخوة  ز�ي�����د  ج���ائ���زة  �أن  ُي���ذك���ر 
�لإن�������ض���ان���ي���ة ه����ي ج����ائ����زة دول���ي���ة 
مليون  قيمتها  م�ضتقلة،  ���ض��ن��وي��ة 
�جلليلة  ب��الأع��م��ال  حتتفي  دولر، 
ل���الأف���ر�د و�ل��ك��ي��ان��ات م��ن خمتلف 
ي�ضاهمون  مم���ن  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء 
�لنا�س  ب����ني  �ل���ت���اآل���ف  حت��ق��ي��ق  يف 
و�لوئام،  �ل��ت��و����ض��ل  ج�����ض��ور  وب��ن��اء 
حدود  متجاوزين  باإيثار  ويعملون 
لتحقيق  و�لن��ق�����ض��ام��ات  �ل��ف��رق��ة 
قناعة  �إىل  ي�ضتند  حقيقي  ت��ق��دم 
ثابتة بقيم �لأخوة �لإن�ضانية كنهج 
لتقوية �أو��ضر �لعالقات �لإن�ضانية، 
من  حقيقية  �إجن�����از�ت  ولتحقيق 
يف  �ل�ضلمي  �لتعاي�س  تعزيز  �أج���ل 

خمتلف �ملجتمعات. 
 2019 وت��اأ���ض�����ض��ت �جل���ائ���زة ع����ام 
�ح��ت��ف��اًء ب��ال��ل��ق��اء �ل��ت��اري��خ��ي �لذي 
�لإمار�تية  �لعا�ضمة  ��ضت�ضافته 
�أبوظبي بني ف�ضيلة �لإمام �لأكرب 
�لدكتور �أحمد �لطيب �ضيخ �لأزهر 
�لبابا فرن�ضي�س  �ل�ضريف، وقد��ضة 
و�لذي  �لكاثوليكية،  �لكني�ضة  بابا 
�����ع�����ا خ����الل����ه وث����ي����ق����ة �لأخ��������وة  وقَّ
�جلائزة  �ُضميت  وق��د   .. �لإن�ضانية 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�ضيخ ز�ي���د بن  ب��ا���ض��م 
دولة  موؤ�ض�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  �ضلطان 
)طيب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ُع���رف بجهوده  و�ل����ذي  ث����ر�ه(  �هلل 
�لإن�ضانية وتفانيه يف مد يد �لعون 
�لثقافات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ل��ل�����ض��ع��وب 

و�خللفيات. 

ال�شعبة الربملانية االإماراتية ت�ؤكد اأهمية التعاون بني دول العامل االإ�شالمي مل�اجهة الك�ارث االإن�شانية والتقلبات االقت�شادية وتغري املناخ 

ال�شعبة الربملانية ت�شارك يف جل�شة يف الدوحة ح�ل ت�شريعات مكافحة االإرهاب والعنف �شد املراأة

•• اجلزائر-وام:

�أكدت �ل�ضعبة �لربملانية للمجل�س 
�إر�ضاء  �أهمية  �لحت���ادي  �لوطني 
�ل���ت���ع���اون و�ل��ت�����ض��ام��ن ب���ني دول 
�لعامل �لإ�ضالمي ملو�جهة �لكو�رث 
�لقت�ضادية  و�لتقلبات  �لإن�ضانية 

و�ملالية و�لتغري �ملناخي. 
ر�ضا  ع���ائ�������ض���ة  �����ض����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
�ل�ضعبة  جمموعة  رئي�ضة  �لبريق 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لحتادي يف �حتاد جمال�س �لدول 
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  �لأع���������ض����اء 
يف  �ل�ضعبة  كلمة  يف  �لإ���ض��الم��ي، 
ع�����ض��ر لالحتاد  �ل�����ض��اب��ع  �مل���وؤمت���ر 
�إن��ه ل �ضبيل  �ملنعقد يف �جل��ز�ئ��ر، 
لتحقيق  �لإ������ض�����الم�����ي  ل���ل���ع���امل 
خالل  من  �إل  و�لزده���ار  �لتنمية 

لتغري  �لأط����ر�ف  م��وؤمت��ر  �ملتحدة 
نهاية  يف   )COP28( �مل���ن���اخ 
�لتعاون  تعزيز  بهدف  �لعام،  ه��ذ� 
تغري  �آث����ار  لتخفيف  �ل����دول  ب��ني 
�مل������ن������اخ، وت���ن���ف���ي���ذ �لت����ف����اق����ي����ات 
كما  �لأط�����ر�ف،  �مل��ت��ع��ددة  �لبيئية 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لقيادة  �أعلنت 
"عام  ه������و   2023 ع�������ام  ب���������اأن 
��ضت�ضافتنا  ملو�كبة  �ل�ضتد�مة؛" 
على  و�ل��ع��م��ل   ،)COP28(�ل
وم���ب���ادر�ت جديدة،  �أف���ك���ار  ت��ب��ن��ي 
حتمي كوكبنا و�حلياة �لإن�ضانية.  
و�أكدت �أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة م��ن خ��الل ع�ضويتها يف 
�ل�������دويل، تعمل  �لأم������ن  جم��ل�����س 
�لعامل  دول  م�ضالح  تعزيز  على 
فاأولوياتنا  �أج���م���ع،  �لإ����ض���الم���ي 
�لأول����وي����ات  ذ�ت  ه���ي  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

�لبريق يف �لكلمة �إىل جتربة دولة 
ب�ضاأن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
حت��وي��ل ق��ي��م �ل��ت�����ض��ام��ح و�لأخ�����وة 
موؤ�ض�ضي  ع��م��ل  �إىل  �لإن�����ض��ان��ي��ة 
�إطالقها  خ����الل  م���ن  م�������ض���ت���د�م، 
يف  �لإن�ضانية"  �لأخ����وة  "وثيقة 
فرب�ير 2019 باأبوظبي و�ملوقعة 
�ضيخ  �لأك���رب  �لإم����ام  ب��ني ف�ضيلة 
�لكني�ضة  وب���اب���ا  �لأزه�����ر  �جل���ام���ع 
هذه  �أن  م�ضيفة  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، 
�لوثيقة تتفق مع غايات و�أهد�ف 
�لتعاون  منظمة  ميثاق  وم��ب��ادئ 
�لتاأكيد  وب��الأخ�����س  �لإ���ض��الم��ي، 
�لإ�ضالمية  �ل��ت��ع��ال��ي��م  �أن  ع��ل��ى 
و�ل����رت�ح����م  �ل�������ض���الم  �إىل  ت���دع���و 
و�ل���ت�������ض���ام���ح و�مل���������ض����او�ة و�ل���ع���دل 
كال  وتعرب  �لإن�ضانية،  و�ل��ك��ر�م��ة 
�أهمية �ل�ضرت�ضاد  �لوثيقتني عن 

توفري كافة �لظروف �ملو�تية لنزع 
�ل�ضيا�ضية،  �لأزمات  و�أ�ضباب  فتيل 
بني  و�لجتماعية  و�لقت�ضادية، 
�إىل  �ل��و���ض��ول  �أن  دول����ه، م�����ض��رية 
وم�ضتقر  �آم�����ن  �إ����ض���الم���ي  ع����امل 
مبو�جهة  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  مرتبط 
�لإره��اب و�لتطرف، وتر�ضيخ قيم 
يف  �ل�ضلمي  و�لتعاي�س  �لت�ضامح 
لن�ضر  �ملت�ضاعدة؛  �ملحاولت  وجه 
�ضعوبنا  ب���ني  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  خ���ط���اب 

وفيما بينهم. 
�ل�ضعبة  وف���د  �مل���وؤمت���ر  يف  ����ض���ارك 
�لربملانية �أع�ضاء �ملجل�س �لوطني، 
����ض���ع���ادة ك���ل م����ن، ع���ف���ر�ء بخيت 
�ملجموعة،  رئي�س  ن��ائ��ب  �لعليلي 
و����ض���م���ي���ة ع�����ب�����د�هلل �ل�������ض���وي���دي، 
ع�ضوتي  �ملهريي،  �أحمد  وجميلة 
عائ�ضة  و�أ�������ض������ارت  �مل���ج���م���وع���ة.  

�لنبيل  �لإ����ض���الم���ي  دي��ن��ن��ا  ب��ق��ي��م 
�لإن�ضانية  �لأخ���وة  قيم  �إع���الء  يف 
�مل�������ض���رتك؛ مم���ا يعزز  و�ل��ع��ي�����س 
لتحقيق حاجات  �لعمل �جلماعي 
�لإ�ضالمية  �أم���ت���ن���ا  وط���م���وح���ات 
تد�عيات  �إن  وق��ال��ت  و���ض��ع��وب��ه��ا.  
�لتغري �ملناخي هي �لتحدي �لأكرب 
�لذي يو�جه عاملنا �ليوم، ف�ضعوب 
�ل��ع��امل �أج��م��ع ت��ع��اين م��ن ��ضتد�د 
و�لتي  �مل��دم��رة؛  �لبيئية  �ل��ك��و�رث 
�لإن�ضانية  �لأزم��ات  معها  تتعاظم 
وكممثلني  �لأمنية،  و�لتهديد�ت 
علينا  �لإ���ض��الم��ي  �ل��ع��امل  ل�ضعوب 
ودعم  �مل�ضرتك  بالعمل  نلتزم  �أن 
�أجندة  تبني  ع��رب  �ملناخي  �لعمل 

�لطاقة �ملتجددة. 
�ملنطلق،  ه����ذ�  م���ن   : و�أ����ض���اف���ت 
ت�ضت�ضيف دولة �لإمار�ت �لعربية 

•• الدوحة - وام: 

���ض��ارك ���ض��ع��ادة ن��ا���ض��ر حم��م��د �ل��ي��م��اح��ي ع�����ض��و �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي يف جل�ضات �لجتماع �لتن�ضيقي �لثالث 
�ل�ضيا�ضات  ب�����ض��اأن  �ل��ربمل��اين  و�حل����و�ر  �لإره����اب  ملكافحة 
مو�ضوع  ح��ول  �ل��دوح��ة،  �لقطرية  �لعا�ضمة  يف  �ملنعقد 
"مر�عاة �ملنظور �جلن�ضاين يف ت�ضريعات مكافحة �لإرهاب 
ومكافحة �لعنف �ضد �ملر�أة و�ضنع �ل�ضيا�ضات"، بح�ضور 
�ضعادة عبيد خلفان �ل�ضالمي ع�ضو �ملجل�س. وقال �ضعادة 
نا�ضر �ليماحي يف مد�خلة لل�ضعبة �لربملانية �لإمار�تية 
"�إن �جلماعات �لإرهابية تقوم بعمليات ��ضتقطاب وجتنيد 
باأعمال  للقيام  طو�عية،  �أو  كرها  ���ض��و�ء  للن�ضاء  و��ضعة 
�أتباع  و��ضتقطاب وجتنيد  و�لرتويج  �لدعاية  �أو  �إرهابية 
للتنظيم  �لد�خلية  �ملهام  �لقيام مبجموعة من  �أو  جدد، 
، ووفقا  �ل��ت��م��وي��ل  ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ض��در� م��ن م�����ض��ادر  �أو 
2017، قامت  �لعاملي لعام  �لتطرف  لتقدير�ت مر�ضد 
 11% يعادل  مبا  �إرهابية،  بعمليات  �م���ر�أة   181 نحو 
من �إجمايل �لعمليات �لإرهابية �لتي �ضهدها هذ� �لعام، 
�لقب�س عليهم  �ل��ذي��ن مت  �إج��م��ايل  %26 م��ن  وق��ر�ب��ة 
�لن�ضاء يف  �إرهابية من  بعمليات  �لقيام  بتهمة  �أوروب��ا  يف 
�أن  �إىل  �أخ��رى ت�ضري  ناهيك عن تقدير�ت   ،2016 عام 
%13 من �إجمايل �ملقاتلني �لأجانب �لعائدين  حو�يل 
من بوؤر �ل�ضر�ع هن من �لن�ضاء". و�أكد �ليماحي �أن ملف 
��ضتثنائية  �أول��وي��ة  يحتل  و�ل��ت��ط��رف،  �لإره���اب  مكافحة 
�ل��ع��رب��ي��ة يف مكافحة  �ل����دول  �ه��ت��م��ام��ات وج��ه��ود  �ضمن 
�أن تكون  �ل��ظ��اه��رة، وحر�ضت دول��ة �لإم����ار�ت على  ه��ذه 

و�تخذت  ل�ضيا�ضتها،  نهجاً  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �ل��وق��اي��ة 
تد�بري متنع �لتطرف قبل �أن يتحول �إىل تطرف عنيف، 
و�أولت �هتماما بالغا بالتنمية و��ضتد�متها، وعملت على 
تاأ�ضيل قيم �لت�ضامح و�لتعاي�س يف �ملجتمع كاإحدى �أهم 
�أدو�ت مكافحة �لتطرف و�لإرهاب، و�ن�ضمت �إىل �لعديد 
مبكافحة  �ملعنية  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لتفاقيات  م��ن 
و�لت�ضريعات  �لقو�نني  من  �لعديد  و�أ���ض��درت  �لإره���اب، 
�لعديد من �خلطط و�ل�ضرت�تيجيات و�ملبادر�ت  وتبنت 
و�لرب�مج �لوطنية ملكافحة �لإرهاب و�لتطرف، وحتت�ضن 
�لعنيف  �لتطرف  ملكافحة  �ل��دويل  هد�ية  مركز  �لدولة 
وجهات  ت�ضمل  متقدمة  ودر����ض��ات  بحوثا  يجري  �ل��ذي 
�مل��ر�أة ومر�عاة �جلن�ضانية يف  �لن�ضاء وبحث متكني  نظر 

و�أ�ضاف  �لعنيف".  و�لتطرف  �لإره���اب  مكافحة  جهود 
كافة  �إ���ض��ر�ك  على  عملت  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �ليماحي 
تعزيز  �إىل  بالإ�ضافة  �لتنمية،  جهود  يف  �ملجتمع  فئات 
�لتو�زن بني �جلن�ضني ومتكني �ملر�أة و�ل�ضباب، و�لق�ضاء 
�أ�ضكال �لعنف �ضد �لن�ضاء و�لفتيات وحماية  على جميع 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  ت��ب��و�أت  ذل��ك  م��ن  و�نطالقا  حقوقهن، 
�أعلى �ملنا�ضب يف خمتلف �ملو�قع �لقيادية يف �لدولة، ففي 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي ت�ضكل �ملر�أة عدد ن�ضف �أع�ضاء 
20 مقعد�  ب���  �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ربمل��ان، حيث حظيت 
�ملجل�س، كل ذلك جعل  40 مقعد� من مقاعد  من بني 
دولة �لإمار�ت ت�ضجل جمموعة من �ل�ضو�بق �لتاريخية 
و�ملر�كز �لطالئعية يف جمالت متكني �ملر�أة و�مل�ضاو�ة بني 

�أن مكافحة  �لربملانية على  �ل�ضعبة  و�ضددت  �جلن�ضني". 
ن��ه��ج��ا �ضموليا  �ل��ع��ن��ي��ف، ي��ت��ط��ل��ب  �لإره������اب و�ل��ت��ط��رف 
وتعاونا جماعيا على �مل�ضتويني �لد�خلي و�خلارجي يتم 
من خالله مر�عاة �ملنظور �جلن�ضاين يف خمتلف جهود 
ياأتي  �لإط���ار  ه��ذ�  ففي  �لبغي�ضة،  �لآف���ة  ه��ذه  مكافحة 
تقوم  ورقابية  ت�ضريعية  ك�ضلطة  للربملانات  �لهام  �ل��دور 
بتهيئة �لبيئة مل�ضاركة فعالة وم�ضتد�مة للمر�أة يف عملية 
و�إدماجها  و�لتطرف،  �لإره��اب  مو�جهة  يف  �لقر�ر  �ضنع 
ب��ف��اع��ل��ي��ة يف �ل��ت��د�ب��ري �لأم��ن��ي��ة و�ل��وق��ائ��ي��ة وذل����ك من 
�ملنظور �جلن�ضاين، ويوؤكد على  �تباع نهج ير�عي  خالل 
 1325 ق��ر�ر جمل�س �لأم��ن �لتابع ل��الأمم �ملتحدة رقم 
�لذي  و�ل�����ض��الم و�لأم�����ن  �مل�����ر�أة  ب�����ض��اأن  ل��ع��ام )2000( 
و�لأمن  �ل�ضالم  حتقيق  يف  �لقيادي  �مل��ر�أة  ب��دور  يعرتف 
�ل�ضالم  وحفظ  �لنز�عات  منع  يف  و�إ�ضهاماتها  �لدوليني 
بالإ�ضافة  �أنه  و�أو�ضحت  �ل�ضالم".  وبناء  �لنز�عات  وحل 
�لفجوة  تقلي�س  دور� هاما يف  ف��اإن للربملانات  ذل��ك،  �إىل 
�ل���ت���و�زن بينهما، ع���الوة على  ب��ني �جل��ن�����ض��ني، وحت��ق��ي��ق 
برملانات  وخمتلف  و�ل�ضعب  �ل�ضلطة  ب��ني  �جل�ضور  بناء 
�أن  للربملانات  �لآف��ة، كما ميكن  �لعامل يف مو�جهة هذه 
ت�ضطلع بدور بالغ �لأهمية يف حماية �ملر�أة يف �لف�ضائني 
��ضتباقية  �تخاذ خطو�ت  �إىل جانب  و�لفرت��ضي  �ملادي 
وقائية حتمى �ملر�أة من �لوقوع يف بر�ثن هذه �جلماعات 
و�لقو�نني  �لت�ضريعات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��رب  �ل��ظ��الم��ي��ة 
و�خل��ط��ط و�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�لإج��������ر�ء�ت و�مل���ب���ادر�ت 
وت�ضتجيب  �جلن�ضاين،  �ملنظور  تر�عى  �لتي  و�ل�ضيا�ضات 

ملتطلبات �لع�ضر �لرقمي.

و�ل�ضركاء  �لأ�ضدقاء  مع  و�لعمل 
�حلكومات  وكفاء�ت  ق��در�ت  لبناء 

و�ل�ضعوب �لإ�ضالمية. 
و������ض�����ددت �ل�������ض���ع���ب���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�أ�ض�س  �أه����م  �أن  ع��ل��ى  �لإم���ار�ت���ي���ة 

�لإ�ضالمية،  �ل�����ض��ع��وب  ت��ه��م  �ل��ت��ي 
�حللول  �أهمية  على  �أكدنا  وعليه، 
�لدبلوما�ضية وتعزيز �حلو�ر، ومد 
يد �لعون لدول �لعامل �لإ�ضالمي 
�لتنموية  �مل�����ض��اع��د�ت  خ���الل  م��ن 

�لإ�ضالمي  �ل��ع��امل  يف  �ل��ت�����ض��ام��ن 
هو عدم �لتدخل يف �ضوؤون �لدول، 
لل�ضلم  و�لدعوة  �ل�ضيادة  و�حرت�م 
و�ل�����ض��الم، و�مل��ف��او���ض��ات و�حل���و�ر 

حلل كافة �خلالفات. 

�شفري الدولة يح�شر حفل ا�شتقبال رئي�شة الي�نان
•• اأثينا-وام:

ح�ضر �ضعادة �ضليمان حامد �ملزروعي �ضفري �لدولة لدى جمهورية 
كاترينا  فخامة  �أق��ام��ت��ه  �ل���ذي  �ل�ضنوي  �ل�ضتقبال  حفل  �ل��ي��ون��ان، 
روؤ�ضاء  �ل�ضعادة  �ليونان، لأ�ضحاب  رئي�ضة جمهورية  روبولو  �ضاكيال 

�لبعثات �لدبلوما�ضية �ملعتمدين لديها.
ونقل �ضعادته حتيات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�هلل"، �إىل فخامتها ومتنياتهما لبالدها و�ضعبها باملزيد من �لتقدم 

و�لزدهار.

�ل�ضفري  �ضعادة  �ليونان  رئي�ضة جمهورية  من جانبها حملت فخامة 
�آل نهيان رئي�س  �ل�ضيخ حممد بن ز�يد  �ل�ضمو  �إىل �ضاحب  حتياتها 
�آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �هلل" و  "حفظه  �لدولة 
"رعاه  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
�هلل"، ومتنياتها لدولة �لإم��ار�ت حكومة و�ضعبا باملزيد من �لتطور 
دولة  ب��ني  �لتعاون  جم��الت  ��ضتعر��س  �للقاء  خ��الل  ومت  و�ل��ن��م��اء. 
مبا  وتطويرها،  تنميتها  �ضبل  وبحث  �ليونان،  وجمهورية  �لإم��ار�ت 

يحقق م�ضالح وطموحات �لبلدين و�ل�ضعبني �ل�ضديقني.
كما �لتقى �ضعادته مبعايل كريياكو�س ميت�ضوتاكي�س رئي�س �لوزر�ء، 
ومعايل نيكو�س ذينذيا�س وزير �خلارجية، وناق�س معهما �لعالقات 

�لثنائية و�ضبل تعزيزها يف خمتلف �لقطاعات.

اله�ية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ: اإطالق خدمة طلب ت�شريح دخ�ل للمقيمني املاكثني خارج الدولة اأكرث من 6 اأ�شهر
•• اأبوظبي-وام: 

�عتماد  �ملنافذ  و�أمن  و�جلمارك  و�جلن�ضية  للهوية  �لحتادية  �لهيئة  �أعلنت 
قنو�تها �لذكية يف تقدمي خدمة �لطلبات �ملقدمة لت�ضاريح �لدخول �ملتعلقة 
باملقيمني �ملاكثني خارج �لدولة لأكرث من 6 �أ�ضهر و�لذي مت تفعيلها �عتبار� 
من يوم �جلمعة �ملا�ضية ، م�ضرية �إىل �أن هذه �خلدمة ل تنطبق على �ملقيمني 
من حاملي �لإقامات �لذهبية. وقالت �لهيئة - يف بيان لها - �إنه مت �إطالق 
لديهم  �لذين  �ملقيمني  ومتكني  �ملتعاملني  �إ�ضعاد  بهدف  �جلديدة  �خلدمة 
�لعالج  �أو  �لعمل  �أو  للدر��ضة  �لدولة  للبقاء خارج  و��ضطرو�  �ضارية  �إقامات 
ملدة تزيد على 6 �أ�ضهر، ومن ثم ��ضتنفادهم �ملدة �ملحددة للبقاء خارج �لدولة 
مما يرتتب عليه �إلغاء �لإقامة من �لناحية �لقانونية. و�أو�ضحت �أن �خلدمة 

�لدولة  ودخ��ول  �أخ��رى  مرة  �لإقامة  تفعيل  �ملقيمني  لهوؤلء  تتيح  �جلديدة 
ت�ضمل  �خلدمة  ه��ذه  �أن  �إىل  م�ضرية  �لهيئة،  مو�فقة  بعد  نف�ضها،  بالإقامة 
�لهيئة.  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  منظومة  �ضمن  �ملعتمدة  �لإق��ام��ات  جميع 
وذكرت �أن �ملو�فقة على طلب ت�ضريح ملن بقو� خارج �لدولة �أكرث من 6 �أ�ضهر 
تتطلب تقدمي �ضورة من �لهوية �لإمار�تية و�ضورة من جو�ز �ل�ضفر، و�إرفاق 
�أن تلك �خلدمة  �مل���دة، م��وؤك��دة  �ل��دول��ة خ��الل تلك  �ل��ت��اأخ��ري ل��دخ��ول  �ضبب 
تقت�ضر فقط على �ملتعاملني من �خلارج فقط ممن بقو� �أكرث من 6 �أ�ضهر 
يف �خلارج. و�أكدت �لهيئة، يف بيانها، حر�ضها على تطوير منظومة �خلدمات 
�لإجر�ء�ت  تب�ضيط  خ��الل  من  عليهم  و�لتي�ضري  للمتعاملني  تقدمها  �لتي 
تلبي  و�إط��الق خدمات جديدة  كافة �خلدمات  تقدمي  �لرقمي يف  و�لتحول 

�حتياجات �ملتعاملني وتعالج �لظروف �ل�ضتثنائية �لتي يتعر�ضون لها.

املعا�شات: ال�شبطية الق�شائية اإحدى ال�شالحيات 
املمن�حة للهيئة بقرار من وزير العدل

•• اأبوظبي-وام:

�ل�ضبطية  �إن  �لجتماعية  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�ضات  �لعامة  �لهيئة  ق��ال��ت 
�إحدى �ل�ضالحيات �ملخولة لبع�س موظفي هيئة �ملعا�ضات  �لق�ضائية هي 
و�لتاأمينات  �ملعا�ضات  قانون  �أحكام  تنفيذ  ملر�قبة  �لعدل  وزي��ر  من  بقر�ر 
و�ضمان  عليه  �ملوؤمن  عن  و�ل���ض��رت�ك  �لت�ضجيل  يخ�س  فيما  �لجتماعية 
جتاه  �لتاأمينية  �لعمل  �ضاحب  بالتز�مات  �ملتعلقة  �لأح��ك��ام  بقية  تنفيذ 
ينبغي على �ضاحب  �أن��ه  �لهيئة  و�أو�ضحت  عليه على نحو �ضحيح.  �ملوؤمن 
و�نتهاء  باملوؤ�ض�ضة  �ملوظفني  �لتحاق  بيانات  كافة  بتقدمي  �للتز�م  �لعمل 
خدماتهم وتعديالت �لرو�تب �إن وجدت، م�ضرية �إىل �أن ��ضرت�كات �ملوؤمن 
عليه يف �لقطاع �خلا�س ت�ضدد خالل �لعام بناء على ر�تب ح�ضاب �ل�ضرت�ك 
ر�ت���ب ح�ضاب  ت��ط��ر�أ على  زي���ادة  ب���اأي  يعتد  ع���ام، ول  ك��ل  م��ن  يناير  ل�ضهر 
��ضرت�ك �ملوؤمن عليه خالل �لعام �إل �إذ� �ضرت هذه �لزيادة باأثر رجعي من 
بد�ية يناير من �لعام نف�ضه، فاإذ� مل ت�ضر باأثر رجعي يتم �لعتد�د بها يف 
�لقطاع  عليه يف  �ملوؤمن  وبالن�ضبة ل�ضرت�كات  يليه،  �لذي  �لعام  يناير من 
�حلكومي فاإنها توؤدى بناء على ر�تب ح�ضاب �ل�ضرت�ك �لفعلي لكل �ضهر. 
و�أكدت �أنه يتعني على �ضاحب �لعمل يف �لقطاع �خلا�س �أن يقدم للهيئة يف 
يناير من كل عام بياناً برو�تب �لعاملني لديه عن هذ� �ل�ضهر و��ضرت�كاتهم 
�ل�ضهرية و�أن يو�يف �لهيئة �ضهرياً مبا يطر�أ من تغيري�ت على عدد �لعاملني 
�ملحددة  �ملو�عيد  �لبيانات يف  تقدمي هذه  رو�تبهم، ويف حال عدم  �أو  لديه 
حت�ضب �ل�ضرت�كات على �أ�ضا�س �آخر بيان مت تقدميه �إىل �لهيئة �إىل حني 
ينبغي  �أن���ه  �إىل  �لهيئة  و�أ���ض��ارت  �مل�ضتحقة.  �لفعلية  �ل���ض��رت�ك��ات  ح�ضاب 
برو�تب  �ملتعلقة  �ملالية  �ل�ضجالت  بجميع  يحتفظ  �أن  �لعمل  �ضاحب  على 
فيها  مب��ا  للموظفني  �لإد�ري����ة  بال�ضجالت  �لحتفاظ  وك��ذل��ك  �لعاملني، 
ق��ر�ر�ت �لتعيني وعقود �لعمل و�لإج��از�ت و�إنهاء �خلدمة وغريها، بحيث 
�حلاجة  دعت  �إذ�  عليها  �لط��الع  �لهيئة من  �لتفتي�س من  �ضباط  يتمكن 

لذلك ح�ضب طلبهم.
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اأخبـار الإمـارات
�شخ�شًا ا�شتفادوا من جمال�س �شرطة اأب�ظبي خالل 2022  7437

•• اأبوظبي-وام:

 2022 �لعام  خالل  جمتمعياً  جمل�ضاً   18 �أبوظبي  �ضرطة  نظمت 
ن�ضر  يف  �ملتو��ضلة  جهودها  �ضمن  �ضخ�ضاً،   7437 منها  ��ضتفاد 
�لهام  ل��ل��دور  وت��اأك��ي��ًد�  �ملجتمعي،  �لتو��ضل  وتعزيز  �لأم��ن��ي  �ل��وع��ي 
�ملجتمع يف مكافحة �جلرمية، وتعريف �جلمهور باخلدمات  لأفر�د 

�ل�ضرطية و�ل�ضتفادة منها.
وتناولت �ملجال�س �لتي نظمتها �إد�رة �ل�ضرطة �ملجتمعية بقطاع �أمن 
�خلري،  �ضهر  رم�ضان  منها  متنوعة  وعناوين  مو�ضوعات  �ملجتمع 
خلك حذر، نحو بيئة وطنية �آمنة، �ملو�طنة �لإيجابية، درب �ل�ضالمة، 
�لعودة  و�أم���ان،  ب�ضحة  �ضيف  جمتمعية،  م�ضوؤولية  �أطفالنا  حماية 
�لأمني  �لوعي  زي��ادة م�ضتوى  بهدف  وذل��ك  �أم��ل،  للمد�ر�س، فر�ضة 

لدى �أفر�د �ملجتمع.
�ل�ضرطة  �إد�رة  مدير  �لعفاري  �ضعيد  حمود  �لدكتور  �لعميد  وق��ال 
�ملجتمعية يف قطاع �أمن �ملجتمع �إن �ملجال�س متثل نقطة �لتقاء مع 
�أفر�د �ملجتمع من �ل�ضر�ئح �ملختلفة، وتفعيل م�ضاركتهم وجهودهم يف 
مو�كبة م�ضرية �لتطوير �لتي ت�ضهدها �لدولة وتعزيز دورها �لريادي 
يف مو�جهة �لتحديات، وحتقيق �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار يف جميع 

�ملجالت، ودعم منظومة �لأمن و�لأمان يف �إمارة �أبوظبي.
يف  �مل��و�ط��ن��ني  مل�ضاركة  خ�ضبة  �أر���ض��ي��ة  تعد  �ملجال�س  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
�إد�رة  �إعالميني يف   6 �ضارك  و�أمنية حيث  طرح مو�ضوعات توعوية 
 18 يف  �ل�ضرطية  �لإد�ر�ت  خمتلف  م��ن  متحدثاً  و30  �جلل�ضات 
مو�ضوًعا خمتلًفا بالرتكيز على �لق�ضايا �ملجتمعية وتعميق �ل�ضر�كة 

وتر�ضيخ �ملو�طنة �لإيجابية وقيم �لولء و�لنتماء للوطن.

برعاية ذياب بن حممد بن زايد 

انعقاد الن�شخة الثانية من االجتماع العربي للقيادات ال�شابة �شمن القمة العاملية للحك�مات
•• دبي -وام:

�آل نهيان، رئي�س مركز  ز�يد  �ل�ضيخ ذياب بن حممد بن  حتت رعاية �ضمو 
للقياد�ت  �لعربي  �لجتماع  من  �لثانية  �لن�ضخة  تنعقد   .. �لعربي  �ل�ضباب 
�ل�ضابة ، �ضمن �أعمال "�لقمة �لعاملية للحكومات 2023" ، خالل �لفرتة 
�لعربي وقادة موؤ�ض�ضات  �ل�ضباب  15 فرب�ير مب�ضاركة وزر�ء  �إىل   12 من 
خمتلف  من  عربية  �ضبابية  جمموعات  للقاء  �ملنطقة  يف  �ل�ضبابي  �لعمل 

�لتخ�ض�ضات وبحث �لق�ضايا و�لفر�س �لتي تهم �ل�ضباب. 
ونظرة  �لعربية  و�للغة  بالهوية  �ل�ضباب  عالقة  على  �ل���دورة  ه��ذه  وتركز 
�ل�����ض��ب��اب �ل��ع��رب��ي �إىل �ل��ع��امل و�ن��ط��ب��اع��ات �ل��ع��امل ع��ن��ه، و�ل�����ض��ردي��ة �لتي 
تقدمها �ملنطقة �لعربية لتعزيز �ضورة �ل�ضباب �لعربي وتقدمي �نطباعات 
�إيجابية �ضحيحة عن �لبالد �لعربية وكفاء�تها ومو�هبها �ل�ضبابية وروؤ�ها 

�مل�ضتقبلية �لطموحة وحر�ضها على حتويل �لتحديات �إىل فر�س. 
ويكت�ضب �لجتماع �أهمية خا�ضة يف ظل �نعقاده كاأوىل �لفعاليات �لإقليمية 
 2023 �لعام �جل��اري  �لعربية  �ل��دول  �لعامة جلامعة  �لأمانة  �إع��الن  مع 
"عام �ل�ضباب �لعربي" ، لت�ضجيع �ل�ضباب على �مل�ضاركة �ملجتمعية �لهادفة، 
وتبادل �لأفكار و�خلرب�ت مع �حلكومات �لعربية، ف�ضال عن معرفة و�قع 
وتطلعاته  �ضلوكياته  ح��ول  �مل�ضتقبلية  �لتوجهات  و�أه���م  �لعربي،  �ل�ضباب 
�لعربية  �ل��دول  جامعة  عن  ممثلني  بح�ضور  �لجتماع  وينعقد  وروؤي��ت��ه.  
�لعرب،  �ل�ضباب  وزر�ء  وم�ضاركة  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  وجمل�س 
ومعايل  و�ل�ضباب  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  ومنهم 
لوزر�ء  �لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  و�ل�ضباب  �لريا�ضة  وزير  د.�أ�ضرف �ضبحي، 
�أمين  �ل�ضيد  و�ضعادة  �لعربية،  �لدول  �لعرب يف جامعة  و�لريا�ضة  �ل�ضباب 
�ملوؤيد، �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لل�ضباب و�لريا�ضة مبملكة �لبحرين، 
�ملهدي  �لأردن، ومعايل حممد  �ل�ضباب يف  �لنابل�ضي، وزير  ومعايل حممد 
بن �ضعيد، وزير �ل�ضباب و�لثقافة و�لتو��ضل يف �ملغرب، و�ضعادة �ل�ضيدة رو�ن 
�لأ�ضتاذة  ومعايل  �لبحرين،  يف  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  �ضوؤون  وزي��رة  توفيقي، 
ومعايل  �ل�ضود�ن،  يف  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزي��رة  �لر�ضول عجب،  عبد  هز�ر 
مع  و�لعالقات  و�لريا�ضة  و�ل�ضباب  �لثقافة  وزير  ��ضويد�ت،  �أ�ضلم  حممد 
�لربملان يف موريتانيا، ومعايل عبد �لرز�ق �ضبقاق، وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة 
�ل�ضباب بحكومة  �ل��زيّن، وزير  يف �جلز�ئر، ومعايل فتح �هلل عبد �للطيف 

�لوحدة �لوطنية يف ليبيا. 
كما ي�ضارك يف �لجتماع معايل �ضما بنت �ضهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة 
دولة ل�ضوؤون �ل�ضباب نائب رئي�س مركز �ل�ضباب �لعربي ومعايل �أحمد حممد 

�ضبل متكينه من تفعيل فر�ضه وتعزيز �رتباطه بلغته �لعربية يف �ضخ�ضيته 
�ل�ضردية  جتديد  على  معاً  �لعمل  مب���و�ز�ة  وذل��ك  و�ملهني،  �ملعريف  ونتاجه 
�لأم��ل يف  وتغذية  �ل��و�ع��دة  �ل�ضبابية  و�لإم��ك��ان��ات  �ل��ق��در�ت  �لإيجابية عن 

نفو�س �ل�ضباب". 
لدينا  و�ضيكون  �ل�ضابقة،  �ل��دورة  مكت�ضبات  على  "نبني  �مل��زروع��ي:  و�أك��دت 
�لأف�ضل  �لأث��ر  حتقيق  يف  منها  لال�ضتفادة  جديدة  وتو�ضيات  �أفكار  دوم��اً 
منطقتنا.  يف  و�مل�ضرتكة  �ملحلية  �ل�ضبابي  �لعمل  ملبادر�ت  �لأمثل  و�لتاأثري 
للقياد�ت  �لعربي  �لجتماع  من  �لثانية  للدورة  نوعية  نتائج  �إىل  ونتطلع 

�ل�ضابة هذ� �لعام." 
�لأط����ر�ف  م��وؤمت��ر  يف  لل�ضباب  �مل��ن��اخ  ر�ئ����دة  وب�ضفتها  معاليها  و�أ���ض��اف��ت 
"كوب28: “ �ضنعمل مع كافة �ل�ضركاء يف �لدول �لعربية من وز�ر�ت �ضباب 
�ضوتهم  و�إي�ضال  �ملوؤمتر  يف  �لعربي  �ل�ضباب  م�ضاركة  لتعزيز  وموؤ�ض�ضات 
دور  للعب  طموحاتهم  يدعم  مب��ا  �ملناخي  �لتغري  ملف  يف  وعيهم  وزي���ادة 

قيادي وموؤثر يف �ملنطقة و�لعامل”. 
ويتخلل �ملوؤمتر عرو�ضا تقدميية �ضاملة من موؤ�ض�ضات عربية متخ�ض�ضة 
�لبحرين  �ل�ضعودية ومملكة  �لعربية  �ململكة  كٍل من  �ل�ضبابي من  بالعمل 

و�ضلطنة ُعمان وجمهورية م�ضر �لعربية وعدد من �لدول �لعربية. 
و�ضتتم عر�س جتربة جمال�س �ل�ضباب يف دولة �لإمار�ت بح�ضور نخبة من 
�إىل  �ملنظومة  تاأ�ضي�س  منذ  �أنو�عها  بكل  �ل�ضباب  جمال�س  و�أع�ضاء  �لقادة 
منوذج  مل�ضاركة  �ملتاحة  و�لآف���اق  �لنجاح،  ق�ض�س  خمتلف  �إب��ر�ز  مع  يومه، 
م�ضاركة  لتطوير  �لعربية  �ل���دول  خمتلف  م��ع  �لناجح  �ل�ضباب  جمال�س 

�ل�ضباب يف تنمية جمتمعاتهم. 
�لإجناز�ت  عن  وحمفزة  ملهمة  رئي�ضية  كلمات  على  �لجتماع  و�ضي�ضتمل 
و�خلطط  جهة  م��ن  �لعربي  �ل�ضبابي  �لعمل  جم��ال  يف  حتقيقها  مت  �لتي 
كافة  م��ع  بالتعاون  عليها  �لعمل  يتم  �لتي  �مل�ضتقبلية  و�ل�ضرت�تيجيات 
يف  منه  فاعلة  مب�ضاركة  �لعربي  لل�ضباب  و�ع��د  م�ضتقبل  لت�ضميم  �جلهات 

كل �ملر�حل. 
و�للغة  بالهوية  مرتبطة  فنية  وفعاليات  ثقافية  عرو�س  هناك  و�ضتكون 
�لقمة  �لذي يتيح للم�ضاركني فيه ح�ضور فعاليات  �ملوؤمتر  �لعربية خالل 
�لعاملية للحكومات وما تتخلله من فعاليات و�أن�ضطة وحو�ر�ت ولقاء�ت مع 

روؤ�ضاء دول وحكومات ومنظمات دولية و�إقليمية. 
ولأول مرة على م�ضتوى �لقمة �لعاملية للحكومات، �ضيتم �لحتفاء بدولة 
�لعربية  م�ضر  جمهورية  �ضتكون  و�ل��ت��ي  لالجتماع،  �ضرف  �ضيف  عربية 
مع  �لتو��ضل  كيفية  �ملنّوعة  بجل�ضاته  �لجتماع  ويناق�س  �ل��دورة.  هذه  يف 

دقي�س،  كمال  ومعايل  �ل��ع��ر�ق،  يف  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزي��ر  قا�ضم،  ح�ضني 
�ل�ضعد�وي،  �أ�ضامة  �ملهند�س  ومعايل  تون�س،  يف  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزي��ر 
وزيرة  ع�ضوي،  موؤمن  هيبو  ومعايل  فل�ضطني،  يف  و�لتمكني  �لريادة  وزي��ر 
�ل�ضباب و�لثقافة يف جيبوتي، ومعايل �لدكتور جورج كال�س، وزير �ل�ضباب 
و�لريا�ضة من لبنان، ومعايل حممد بري حممود، وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة 

يف �ل�ضومال. 
كما ي�ضهد �لجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة �ضعادة عمر�ن �ضرف م�ضاعد 
معايل  وم�ضاركة  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  ل�ضوؤون  �خلارجية  وزي��ر 
�لأمني  �لكحيل  بدر  �ملهند�س  ومعايل  �لريا�ضة  وزي��ر  نائب  �لقا�ضي،  بدر 
�لعام ملوؤ�ض�ضة م�ضك و�ضعادة �لدكتور بدر �لبدر �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
�لعام  �ملدير  نائب  �ل�ضبيعي  وم�ضعل  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  م�ضك من 
ر�غب،  ر�ضا  و�لدكتورة  لل�ضباب،  �لعامة  بالهيئة  �مل�ضاندة  �خلدمات  لقطاع 
�ملدير �لتنفيذي لالأكادميية �لوطنية للتدريب بجمهورية م�ضر �لعربية، 
و�ملهند�س زيد �ل�ضلماين، �ملدير �لتنفيذي ملركز �ل�ضباب يف �ضلطنة ُعمان، 
�ل�ضورية،  �لعربية  �جلمهورية  من  �لثقافة  وزي��ر  وم��ع��اون  �ل�ضو�،  و�ضناء 
وزهرية �ضيد �أحمد، �لأمينة �لعامة لوز�رة �ل�ضباب بجمهورية جزر �لقمر، 
و�لربوفي�ضورة هناد� طه مديرة مركز ز�ي لبحوث تعليم �للغة �لعربية من 

دولة �لإمار�ت. 
وتتميز هذه �لدورة بانعقاد حلقة وز�رية �ضبابية مفتوحة ت�ضم عدد�ً من 
�ملجالت  �لعربي من خمتلف  �ل�ضباب  نخبة من  �لعرب مع  �ل�ضباب  وزر�ء 
�للقاء�ت  ل��ن��ت��ائ��ج  ع��ر���س  �مل���وؤمت���ر  �ف��ت��ت��اح  ل���دى  ي�ضبقها  و�ل��ت��خ�����ض�����ض��ات، 
�لتمهيدية �لتي �ضبقت تنظيم �لجتماع، ور�ضدت �آر�ء 1،000 �ضاب و�ضابة 
�لعربي  �لتي تطرحها نقا�ضات �لجتماع  �ملحاور  �لعربي حول  من �لوطن 

للقياد�ت �ل�ضابة وحلقته �لوز�رية يف دورته �لثانية. 
ويف هذ� �لإطار قالت معايل �ضما بنت �ضهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة 
ل�ضوؤون �ل�ضباب نائب رئي�س مركز �ل�ضباب �لعربي ر�ئدة �ل�ضباب يف موؤمتر 
�لعربي  لالجتماع  �لتاأ�ضي�ضية  �لن�ضخة  جن��اح  “�إن   : "كوب28":  �مل��ن��اخ 
للقياد�ت �ل�ضابة �ضمن �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات 2022 ويف ختام 
�أثمر  �ملا�ضي  �لعام  �لإم��ار�ت  دولة  ��ضت�ضافتها  �لتي  �لعاملية  �إك�ضبو  فعالية 
�ل�ضباب  طاقات  يف  بال�ضتثمار  معني  م�ضرتك  عربي  عمل  فريق  بتاأ�ضي�س 

وتوجيهها نحو م�ضار�ت �لتنمية �ملتعددة”. 
ن�ضع  �ل�ضابة  للقياد�ت  �لعربي  �لجتماع  من  �لن�ضخة  هذه  "يف  و�أ�ضافت: 
�لعربي  �ل�ضباب  ه��وي��ة  وه��و  و�لتحليل،  �لنقا�س  ط��اول��ة  على  مهماً  ملفاً 
و�ضورته يف �لعامل، من خالل نظرته �إىل نف�ضه ونظرة �لعامل له، وبحث 

�ل�ضباب وحتدث لغته لتقدمي رو�يته لو�قعه وروؤيته لغد �أف�ضل، مع ت�ضليط 
و�عتز�زهم  بها  �رتباطهم  و�أه��م��ي��ة  بلغتهم  �ل�ضباب  ع��الق��ة  على  �ل�ضوء 
�أهد�ف �لتنمية نحو  بهويتهم �لوطنية �ملنفتحة على �لعامل و�ل�ضريكة يف 

عامل �أف�ضل. 
و�ضي�ضارك �لجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة مع �حل�ضور و�لإعالم نتائج 
جانب  �إىل  �ل�ضباب،  وم�ضتقبل  وتطلعات  ب��و�ق��ع  متعلقة  نوعية  در����ض��ات 
�ل�ضباب  مركز  بها  ق��ام  متخ�ض�ضة  ر�أي  و��ضتطالعات  �أب��ح��اث  خم��رج��ات 
و�ملبادر�ت  �ملر�كز  و�أدل��ة  �لعربي  �ل�ضبابي  �لعمل  �أدل��ة  جانب  �إىل  �لعربي، 
�ل�ضبابية يف �لوطن �لعربي.  وت�ضكل هذه �لدورة �لثانية ��ضتمر�ر�ً للنجاح 
�لذي حققته �لن�ضخة �لتاأ�ضي�ضية لالجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة �لذي 
من   100 م��ن  �أك��رث  بح�ضور   2022 ع��ام  �لعربي  �ل�ضباب  مركز  نظمه 
من   15 ومب�ضاركة  عربية،  دول��ة   22 يف  �لعربي  �ل�ضباب  ق��ي��اد�ت  ممثلي 
يف  �ل�ضباب  متكني  موؤ�ض�ضات  روؤ���ض��اء  من   30 ونحو  �لعرب  �ل�ضباب  وزر�ء 
و�أدلة  وتقارير  در��ضات  �جلمهور  مع  �أي�ضاً  �ضارك  و�ل��ذي  �لعربية،  �ل��دول 
عمل نوعية عن �ل�ضباب �لعربي ور�هنه وتطلعاته وفر�ضه، ومنها "�أف�ضل 
�ل�ضبابية يف �لعامل مع �لرتكيز على �ملنطقة �لعربية"، و"�أبرز  �ل�ضيا�ضات 
�ل�ضامل للمبادر�ت  �لعربي"، و"�لدليل  �لعامل  �ل�ضبابي يف  �لعمل  حتديات 

و�ملر�كز �ل�ضبابية يف �لعامل �لعربي". 

انطالق الن�شخة الثانية من االجتماع العربي للقيادات ال�شابة 12 فرباير �شمن القمة العاملية للحك�مات 

دبي للم�شتقبل ت�شدر تقريرًا ي�شتعر�س اأبرز فر�س وحتديات الت�جهات العاملية 

•• دبي -وام:

تنعقد �لن�ضخة �لثانية من �لجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة؛ �ضمن �أعمال 
 15 �إىل   12 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل   "2023 للحكومات  �لعاملية  "�لقمة 
�ل�ضبابي يف  �لعمل  موؤ�ض�ضات  وقادة  �لعربي  �ل�ضباب  وزر�ء  فرب�ير مب�ضاركة 
وبحث  �لتخ�ض�ضات  خمتلف  من  عربية  �ضبابية  جمموعات  للقاء  �ملنطقة 

�لق�ضايا و�لفر�س �لتي تهم �ل�ضباب.
ونظرة  �لعربية  و�للغة  بالهوية  �ل�ضباب  عالقة  على  �ل���دورة  ه��ذه  وت��رك��ز 
�ل�ضباب �لعربي �إىل �لعامل و�نطباعات �لعامل عنه، و�ل�ضردية �لتي تقدمها 
�إيجابية  �نطباعات  �لعربي وتقدمي  �ل�ضباب  لتعزيز �ضورة  �لعربية  �ملنطقة 
�ضحيحة عن �لبالد �لعربية وكفاء�تها ومو�هبها �ل�ضبابية وروؤ�ها �مل�ضتقبلية 

�لطموحة وحر�ضها على حتويل �لتحديات �إىل فر�س.
ويكت�ضب �لجتماع �أهمية خا�ضة يف ظل �نعقاده كاأوىل �لفعاليات �لإقليمية 
مع �إعالن �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية �لعام �جلاري 2023 "عام 
�ل�ضباب �لعربي" ، لت�ضجيع �ل�ضباب على �مل�ضاركة �ملجتمعية �لهادفة، وتبادل 
�لأفكار و�خل��رب�ت مع �حلكومات �لعربية، ف�ضال عن معرفة و�قع �ل�ضباب 

�لعربي، و�أهم �لتوجهات �مل�ضتقبلية حول �ضلوكياته وتطلعاته وروؤيته.
وجمل�س  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ع��ن  ممثلني  بح�ضور  �لج��ت��م��اع  وينعقد 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية وم�ضاركة وزر�ء �ل�ضباب �لعرب، ومنهم معايل 
نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�ضباب ومعايل د.�أ�ضرف �ضبحي، 
و�لريا�ضة  �ل�ضباب  ل��وزر�ء  �لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  و�ل�ضباب  �لريا�ضة  وزير 
�لعام  �لأمني  �ملوؤيد،  �أمين  �ل�ضيد  �لعربية، و�ضعادة  �لدول  �لعرب يف جامعة 
حممد  وم��ع��ايل  �لبحرين،  مبملكة  و�ل��ري��ا���ض��ة  لل�ضباب  �لأع��ل��ى  للمجل�س 
وزير  �ضعيد،  بن  �ملهدي  ومعايل حممد  �لأردن،  �ل�ضباب يف  وزير  �لنابل�ضي، 
�ل�ضباب و�لثقافة و�لتو��ضل يف �ملغرب، و�ضعادة �ل�ضيدة رو�ن توفيقي، وزيرة 
�ضوؤون �ل�ضباب و�لريا�ضة يف �لبحرين، ومعايل �لأ�ضتاذة هز�ر عبد �لر�ضول 
عجب، وزيرة �ل�ضباب و�لريا�ضة يف �ل�ضود�ن، ومعايل حممد �أ�ضلم ��ضويد�ت، 
موريتانيا،  يف  �ل��ربمل��ان  م��ع  و�ل��ع��الق��ات  و�لريا�ضة  و�ل�ضباب  �لثقافة  وزي��ر 

ومعايل عبد �لرز�ق �ضبقاق، وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة يف �جلز�ئر، ومعايل فتح 
�هلل عبد �للطيف �لزيّن، وزير �ل�ضباب بحكومة �لوحدة �لوطنية يف ليبيا.

وزيرة  �ملزروعي  فار�س  بن  �ضهيل  بنت  �ضما  �لجتماع معايل  ي�ضارك يف  كما 
دولة ل�ضوؤون �ل�ضباب نائب رئي�س مركز �ل�ضباب �لعربي ومعايل �أحمد حممد 
ح�ضني قا�ضم، وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة يف �لعر�ق، ومعايل كمال دقي�س، وزير 
�ل�ضباب و�لريا�ضة يف تون�س، ومعايل �ملهند�س �أ�ضامة �ل�ضعد�وي، وزير �لريادة 
و�لتمكني يف فل�ضطني، ومعايل هيبو موؤمن ع�ضوي، وزيرة �ل�ضباب و�لثقافة 
من  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزي��ر  كال�س،  ج��ورج  �لدكتور  ومعايل  جيبوتي،  يف 

لبنان، ومعايل حممد بري حممود، وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة يف �ل�ضومال.
م�ضاعد  �ضرف  عمر�ن  �ضعادة  �ل�ضابة  للقياد�ت  �لعربي  �لجتماع  ي�ضهد  كما 
وزير �خلارجية ل�ضوؤون �لعلوم و�لتكنولوجيا �ملتقدمة وم�ضاركة معايل بدر 
�لعام  �لأم��ني  �لكحيل  بدر  �ملهند�س  ومعايل  �لريا�ضة  وزي��ر  نائب  �لقا�ضي، 
ملوؤ�ض�ضة م�ضك و�ضعادة �لدكتور بدر �لبدر �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة م�ضك 
لقطاع  �لعام  �ملدير  نائب  �ل�ضبيعي  وم�ضعل  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  من 
�ملدير  ر�غ��ب،  ر�ضا  و�لدكتورة  لل�ضباب،  �لعامة  بالهيئة  �مل�ضاندة  �خلدمات 
�لتنفيذي لالأكادميية �لوطنية للتدريب بجمهورية م�ضر �لعربية، و�ملهند�س 
زيد �ل�ضلماين، �ملدير �لتنفيذي ملركز �ل�ضباب يف �ضلطنة ُعمان، و�ضناء �ل�ضو�، 
ومعاون وزير �لثقافة من �جلمهورية �لعربية �ل�ضورية، وزهرية �ضيد �أحمد، 
�لأمينة �لعامة لوز�رة �ل�ضباب بجمهورية جزر �لقمر، و�لربوفي�ضورة هناد� 

طه مديرة مركز ز�ي لبحوث تعليم �للغة �لعربية من دولة �لإمار�ت.
�ل��دورة بانعقاد حلقة وز�ري��ة �ضبابية مفتوحة ت�ضم ع��دد�ً من  وتتميز هذه 
�ملجالت  خمتلف  من  �لعربي  �ل�ضباب  من  نخبة  مع  �لعرب  �ل�ضباب  وزر�ء 
و�لتخ�ض�ضات، ي�ضبقها لدى �فتتاح �ملوؤمتر عر�س لنتائج �للقاء�ت �لتمهيدية 
�لتي �ضبقت تنظيم �لجتماع، ور�ضدت �آر�ء 1،000 �ضاب و�ضابة من �لوطن 
للقياد�ت  �لعربي  �لج��ت��م��اع  نقا�ضات  تطرحها  �لتي  �مل��ح��اور  ح��ول  �لعربي 

�ل�ضابة وحلقته �لوز�رية يف دورته �لثانية.
ويف هذ� �لإطار قالت معايل �ضما بنت �ضهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة 
ل�ضوؤون �ل�ضباب نائب رئي�س مركز �ل�ضباب �لعربي ر�ئدة �ل�ضباب يف موؤمتر 

�لعربي  لالجتماع  �لتاأ�ضي�ضية  �لن�ضخة  جن��اح  “�إن   : "كوب28":  �مل��ن��اخ 
2022 ويف ختام  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  �أعمال  �ل�ضابة �ضمن  للقياد�ت 
�أثمر  �ملا�ضي  �لعام  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��ضت�ضافتها  �لتي  �لعاملية  �إك�ضبو  فعالية 
�ل�ضباب  طاقات  يف  بال�ضتثمار  معني  م�ضرتك  عربي  عمل  فريق  بتاأ�ضي�س 

وتوجيهها نحو م�ضار�ت �لتنمية �ملتعددة”.
و�أ�ضافت: "يف هذه �لن�ضخة من �لجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة ن�ضع ملفاً 
مهماً على طاولة �لنقا�س و�لتحليل، وهو هوية �ل�ضباب �لعربي و�ضورته يف 
�إىل نف�ضه ونظرة �لعامل له، وبحث �ضبل متكينه  �لعامل، من خالل نظرته 
ونتاجه  �ضخ�ضيته  يف  �لعربية  بلغته  �رت��ب��اط��ه  وتعزيز  فر�ضه  تفعيل  م��ن 
�ملعريف و�ملهني، وذلك مبو�ز�ة �لعمل معاً على جتديد �ل�ضردية �لإيجابية عن 

�لقدر�ت و�لإمكانات �ل�ضبابية �لو�عدة وتغذية �لأمل يف نفو�س �ل�ضباب".
و�أكدت �ملزروعي: "نبني على مكت�ضبات �لدورة �ل�ضابقة، و�ضيكون لدينا دوماً 
�أفكار وتو�ضيات جديدة لال�ضتفادة منها يف حتقيق �لأثر �لأف�ضل و�لتاأثري 
ونتطلع  منطقتنا.  يف  و�مل�ضرتكة  �ملحلية  �ل�ضبابي  �لعمل  مل��ب��ادر�ت  �لأم��ث��ل 
�إىل نتائج نوعية للدورة �لثانية من �لجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة هذ� 
�لعام." و�أ�ضافت معاليها وب�ضفتها ر�ئدة �ملناخ لل�ضباب يف موؤمتر �لأطر�ف 
"كوب28: “ �ضنعمل مع كافة �ل�ضركاء يف �لدول �لعربية من وز�ر�ت �ضباب 
�ضوتهم  و�إي�����ض��ال  �مل��وؤمت��ر  يف  �لعربي  �ل�ضباب  م�ضاركة  لتعزيز  وموؤ�ض�ضات 
وزيادة وعيهم يف ملف �لتغري �ملناخي مبا يدعم طموحاتهم للعب دور قيادي 

وموؤثر يف �ملنطقة و�لعامل”.
متخ�ض�ضة  عربية  موؤ�ض�ضات  من  �ضاملة  تقدميية  عرو�ضا  �ملوؤمتر  ويتخلل 
�لبحرين  ومملكة  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  من  كٍل  من  �ل�ضبابي  بالعمل 

و�ضلطنة ُعمان وجمهورية م�ضر �لعربية وعدد من �لدول �لعربية.
و�ضتتم عر�س جتربة جمال�س �ل�ضباب يف دولة �لإمار�ت بح�ضور نخبة من 
�لقادة و�أع�ضاء جمال�س �ل�ضباب بكل �أنو�عها منذ تاأ�ضي�س �ملنظومة �إىل يومه، 
�ملتاحة مل�ضاركة من��وذج جمال�س  �إب��ر�ز خمتلف ق�ض�س �لنجاح، و�لآف��اق  مع 
يف  �ل�ضباب  م�ضاركة  لتطوير  �لعربية  �ل���دول  خمتلف  م��ع  �لناجح  �ل�ضباب 
تنمية جمتمعاتهم. و�ضي�ضتمل �لجتماع على كلمات رئي�ضية ملهمة وحمفزة 

عن �لإجناز�ت �لتي مت حتقيقها يف جمال �لعمل �ل�ضبابي �لعربي من جهة 
بالتعاون مع  عليها  �لعمل  يتم  �لتي  �مل�ضتقبلية  و�ل�ضرت�تيجيات  و�خلطط 
كافة �جلهات لت�ضميم م�ضتقبل و�عد لل�ضباب �لعربي مب�ضاركة فاعلة منه 

يف كل �ملر�حل.
و�للغة  بالهوية  مرتبطة  فنية  وفعاليات  ثقافية  ع��رو���س  هناك  و�ضتكون 
�لقمة  فعاليات  ح�ضور  فيه  للم�ضاركني  يتيح  �ل��ذي  �ملوؤمتر  خالل  �لعربية 
�لعاملية للحكومات وما تتخلله من فعاليات و�أن�ضطة وحو�ر�ت ولقاء�ت مع 

روؤ�ضاء دول وحكومات ومنظمات دولية و�إقليمية.
بدولة  �لحتفاء  �ضيتم  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة  م�ضتوى  على  مرة  ولأول 
يف  �لعربية  م�ضر  جمهورية  �ضتكون  و�لتي  لالجتماع،  �ضرف  �ضيف  عربية 
هذه �لدورة. ويناق�س �لجتماع بجل�ضاته �ملنّوعة كيفية �لتو��ضل مع �ل�ضباب 
وحتدث لغته لتقدمي رو�يته لو�قعه وروؤيته لغد �أف�ضل، مع ت�ضليط �ل�ضوء 
بهويتهم  و�ع��ت��ز�زه��م  بها  �رتباطهم  و�أه��م��ي��ة  بلغتهم  �ل�ضباب  عالقة  على 
عامل  نحو  �لتنمية  �أه����د�ف  يف  و�ل�ضريكة  �ل��ع��امل  على  �ملنفتحة  �لوطنية 
�أف�ضل. و�ضي�ضارك �لجتماع �لعربي للقياد�ت �ل�ضابة مع �حل�ضور و�لإعالم 
نتائج در��ضات نوعية متعلقة بو�قع وتطلعات وم�ضتقبل �ل�ضباب، �إىل جانب 
�ل�ضباب  م��رك��ز  بها  ق��ام  متخ�ض�ضة  ر�أي  و����ض��ت��ط��الع��ات  �أب��ح��اث  خم��رج��ات 
و�ملبادر�ت  �مل��ر�ك��ز  و�أدل���ة  �لعربي  �ل�ضبابي  �لعمل  �أدل���ة  جانب  �إىل  �لعربي، 

�ل�ضبابية يف �لوطن �لعربي.
وت�ضكل هذه �لدورة �لثانية ��ضتمر�ر�ً للنجاح �لذي حققته �لن�ضخة �لتاأ�ضي�ضية 
عام  �لعربي  �ل�ضباب  نظمه مركز  �لذي  �ل�ضابة  للقياد�ت  �لعربي  لالجتماع 
يف  �لعربي  �ل�ضباب  قياد�ت  ممثلي  من   100 من  �أكرث  بح�ضور   2022
30 من  ونحو  �لعرب  �ل�ضباب  وزر�ء  15 من  دولة عربية، ومب�ضاركة   22
�أي�ضاً مع  �ل�ضباب يف �لدول �لعربية، و�لذي �ضارك  روؤ�ضاء موؤ�ض�ضات متكني 
ور�هنه  �لعربي  �ل�ضباب  عن  نوعية  عمل  و�أدل��ة  وتقارير  در����ض��ات  �جلمهور 
وتطلعاته وفر�ضه، ومنها "�أف�ضل �ل�ضيا�ضات �ل�ضبابية يف �لعامل مع �لرتكيز 
على �ملنطقة �لعربية"، و"�أبرز حتديات �لعمل �ل�ضبابي يف �لعامل �لعربي"، 

و"�لدليل �ل�ضامل للمبادر�ت و�ملر�كز �ل�ضبابية يف �لعامل �لعربي".

•• دبي-وام:

�أ�ضدرت موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل تقرير�ً بعنو�ن "10 توجهات كربى ت�ضمم 
�إىل  �لهادفة  �ملعرفية  تقاريرها  �ضل�ضلة  2023" �ضمن  يف  �لعامل  م�ضتقبل 
�لقر�ر  �ضناع  وت��ع��ري��ف  �لعاملية  �ل��ت��وج��ه��ات  خمتلف  على  �ل�����ض��وء  ت�ضليط 

وخمتلف �ضر�ئح �ملجتمع باأبرز �لفر�س و�لتحديات �حلالية و�مل�ضتقبلية. 
يتناول �لتقرير �أهم �لتوجهات �لتي ترتبط بتحقيق �لنمو و�لزدهار وجودة 
بناء على  �لكربى  �لتوجهات  �ختيار هذه  �مل�ضتقبل، ومت  �ملجتمعات يف  حياة 
فيما  �ملتنوعة  و�لتقاطعات  وتر�بطها  و�ضخامتها  وتعقيدها  �أهميتها  درجة 
بينها. وت�ضكل هذه �لتوجهات ركيزة لدفع م�ضرية �لبتكار و�لتنمية ملجالت 

متنوعة وغري حمدودة يف �مل�ضتقبل. 
و�أكد �ضعادة خلفان جمعة بلهول �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 
�أن �ضرعة �لتطور �لتكنولوجي وما تفر�ضه من تغيري�ت متنوعة يف خمتلف 
بتوفري  ت�ضهم  و�لجتماعية،  و�لبيئية  و�لقت�ضادية  �حلكومية  �لقطاعات 
يف  �لإن�����ض��ان��ي��ة  �لتطلعات  خل��دم��ة  توظيفها  ميكن  وو�ع����دة  ج��دي��دة  ف��ر���س 
ت�ضميم م�ضتقبل �أف�ضل، م�ضري�ً �إىل �أن �لتقرير يهدف �إىل دعم تطوير حلول 

��ضتباقية لتجاوز �لتحديات من حتليل �ل�ضيناريوهات �مل�ضتقبلية و�لتعريف 
بالفر�س �ملتاحة.  وقال �ضعادته، �إن دولة �لإمار�ت لديها روؤية قيادية فريدة 
توؤمن بتحويل �لتحديات �إىل فر�س و�عدة، ولطاملا كان تركيزنا على در��ضة 
�لتوجهات �جلديدة و�إيجاد �أف�ضل �حللول ب�ضكل ��ضتباقي لتجاوز �لتحديات 
ونخترب  لن�ضمم  و�ح���د،  وم�ضتقبل  م�ضرتك  م�ضري  يف  �لب�ضر  جتمع  �لتي 

ونطور حلوًل �ضاحلة لكل مدن وجمتمعات �لعامل. 
 "2023 يف  �ل��ع��امل  م�ضتقبل  ت�ضمم  ك��ربى  توجهات   10" تقرير  و�أ���ض��ار 
�ملو�رد  �لنتقال من  يف  ت�ضارعاً  �جل��اري  �لعام  �ضي�ضهد خالل  �لعامل  �أن  �إىل 
�لتقليدية �إىل ��ضتخد�م مو�د جديدة ومكونات مبتكرة، و�ضت�ضاعد �لتقنيات 
ذ�ت خ�ضائ�س حم��ددة وبدقة عالية مثل  م��و�د  �إن�ضاء  �ملتقدمة يف  �لرقمية 
تلك �مل��وج��ودة يف �مل��و�د �لطبيعية، وق��د ت�ضكل ه��ذه �مل��و�د �جل��دي��دة مالمح 
�لثورة �ل�ضناعية �خلام�ضة.  وو تابع �لتقرير �أن �ملو�د �جلديدة �ضت�ضتجيب 
لحتياجاتنا �مل�ضتقبلية، بدء�ً من �ملو�د �مل�ضتد�مة �إىل �ملنتجات �ل�ضتهالكية 
�لكربون  �لتقاط  �إىل  و���ض��وًل  �ل�ضطناعي  �ل��وق��ود  و�أ�ضناف  �لبناء  وم��و�د 
�أ�ضباه  �ضناعة  و�لتطور�ت يف  للبيئة  �ل�ضديقة  �لبطاريات  وتخزين  وعزله، 

�ملو�ضالت لتحقيق قدر �أكرب من �لكفاءة يف ت�ضميم �خلاليا �ل�ضم�ضية. 

�لتطبيقات  ل��ت��ق��دم خم��ت��ل��ف  رك���ي���زة  ت�����ض��ك��ل  �ل��ب��ي��ان��ات  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
و�ل�����ض��ن��اع��ات م��ع ����ض���رورة م��و����ض��ل��ة ت��ط��وي��ر ق��و�ن��ني وت�����ض��ري��ع��ات جديدة 
خل�ضو�ضية �مل�ضتخدمني، حيث تكمن �لفر�س �مل�ضتقبلية يف �ل�ضتخد�مات 
�جلديدة و�لأف�ضل للبيانات �ملتاحة �ملطبقة بنماذج �لأعمال �لنا�ضئة. ومتثل 
�لتجارة �لرقمية لل�ضلع و�خلدمات �ملرحلة �لتالية لال�ضتفادة من �لبيانات 

على �ل�ضعيد �لتجاري. 
لتعزيز  �لعاملية  �حلاجة  يف  للتقرير؛  وفقاً  �لثالث  �لعاملي  �لتوجه  ويتمثل 
منظومة �لأمن �لرقمي و�لبنية �لتحتية �لتكنولوجية يف ظل تز�يد �ت�ضال 
�لب�ضر و�لآلت ب�ضبكة �لإنرتنت. وبحلول �لعام 2023 �ضيكون هناك 5.3 
مليار م�ضتخدم لالإنرتنت )�أي ثلثا �ضكان �لعامل( مبعدل 3.6 �أجهزة للفرد 

�لو�حد. 
�لعاملي مبعدل منو �ضنوي  �لإلكرتوين  �لتاأمني  �أن ينمو �ضوق  �ملتوقع  ومن 
مركب يقارب ٪26 بحلول �لعام 2029 لي�ضل �إىل 63.62 مليار دولر. 
من  ب��اأك��رث  ز�دت  و�لب��ت��ز�ز  �لفدية  ب��ر�م��ج  عمليات  �ن  �إىل  �لتفرير  ول��ف��ت 

�ل�ضعف بني عامي 2020 و2022. 
و�حلد  �ملتجددة  �لطاقة  يف  �لعاملي  �ل�ضتثمار  زي���ادة  �إىل  �لتقرير  وت��ط��رق 

 2.4 �إىل   2022 �لعام  �أن و�ضلت قيمته يف  �لكربونية بعد  من �لنبعاثات 
تريليون دولر بزيادة قدرها ٪8. ويف حني �أن �لطاقة �ملعتمدة على �لكربون 
يف  �لنمو  يكون  �أن  �ملرجح  من  لكن  �لطاقة،  مزيج  يف  مهماً  عن�ضر�ً  �ضتظل 
وتقنيات  �ملتجددة  �لطاقة  مب�ضادر  بالكامل  مدفوعاً  تقريباً  �ل�ضتثمار�ت 

�إز�لة �لكربون. 
�لقدرة  من   60٪ �لكهرو�ضوئية  �ل�ضم�ضية  �لأل���و�ح  متثل  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ملوؤ�ض�ضات  نطاق  على  م�ضاريع  ظ��ل  يف  عاملياً  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة  �لإنتاجية 
�خلدمية متثل ما يقارب ثلثي �لتو�ضع �لإجمايل ملحطات �لطاقة �ل�ضم�ضية 

�لكهرو�ضوئية يف 2022. 
م�ضوؤولية  �ملناخي  �لتغري  ومو�جهة  �لبيئة  حماية  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ض��ار 
�لعاملية  �لتغري�ت  تو��ضل  كما  و�ملجتمعات،  و�ل�ضركات  للحكومات  م�ضرتكة 
من  وت�ضرع  و�لتجزئة  و�ل��ت��ج��ارة  �لأع��م��ال  جم��الت  يف  جديد  و�ق��ع  فر�س 
�لتحول �لرقمي، حيث �أدت �جلائحة �إىل ت�ضريع �أحد �أبرز �لجتاهات و�لذي 
يتمثل يف �إد�رة �لتجارة وعمليات حتويل �لأمو�ل و�لوظائف عرب �لتطبيقات 
�لذكية، ومن �ملتوقع �أن ينمو �قت�ضاد �لأعمال �مل�ضتقلة عاملياً مبقد�ر �لثلث 

تقريباً لي�ضل �إىل 455 مليار دولر يف 2023. 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري النم�شا 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

��ضتقبل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �ضعود بن �ضقر �لقا�ضمي، ع�ضو �ملجل�س �لأعلى، حاكم ر�أ�س 
�ضفري  بري�ضتولد،  �يتيني  �ضعادة  �أم�س،  حممد،  بن  �ضقر  مدينة  يف  �ضموه  بق�ضر  �خليمة، 
�لذي قدم لل�ضالم على �ضموه مبنا�ضبة ت�ضلمه مهام عمله  �لدولة،  �لنم�ضا لدى  جمهورية 

�جلديد. 
و رحب �ضاحب �ل�ضمو حاكم ر�أ�س �خليمة، ب�ضعادة �ل�ضفري متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف 
�أد�ء مهام عمله، مبا ي�ضهم يف تعزيز عالقات �لتعاون بني �لبلدين �ل�ضديقني على خمتلف 

�ل�ضعد. 
�ل�ضمو حاكم  ل�ضاحب  وتقديره  �ضكره  بالغ  �يتيني بري�ضتولد، عن  �ضعادة  من جانبه، عرّب 

ر�أ�س �خليمة، على كرم �ل�ضيافة وح�ضن �ل�ضتقبال. 

االإمارات يف فرباير… 28 ي�ما من الفعاليات واالأحداث العاملية

احتفاء باليوم الدويل للتعليم

 تريندز ينظم م�ؤمتره االأول ح�ل التعليم الي�م وغدا

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�ظف مرافقها العامة لت�شجيع املجتمع على ممار�شة الريا�شة  

•• اأبوظبي-وام:

لالأحد�ث  �لأوىل  �ل��وج��ه��ة  �إىل  �ملقبل  ف��رب�ي��ر  �ضهر  خ��الل  �لإم����ار�ت  تتحول 
�ملوؤمتر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  ��ضت�ضافة  ع��رب  �ل����دويل  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�ملعار�س و�لأحد�ث �لدولية �لبارزة �لتي جت�ضد مكانتها ودورها �ملوؤثر يف ر�ضم 

م�ضتقبل �لعديد من �لقطاعات �حليوية على �ضعيد �ملنطقة و�لعامل.
وتعد �لإمار�ت مركز� عامليا ل�ضت�ضافة وتنظيم �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�ض�ضة، 
و�عتبار� من �ليوم �لأربعاء وطو�ل �ضهر فرب�ير 2023 �ضت�ضهد �لدولة �ضل�ضلة 
ذ�ت  و�لريا�ضية  و�لعلمية  و�ل�ضحية  �لقت�ضادية  و�لفعاليات  �لأح���د�ث  م��ن 

�حل�ضور و�مل�ضاركة �لدولية �لو��ضعة.

-الإمارات تبتكر.
يركز �ضهر �لبتكار "�لإمار�ت تبتكر 2023" هذ� �لعام على حمور �ل�ضتد�مة، 
�ضمن �لفعاليات و�لأن�ضطة �لتي ي�ضهدها طو�ل �ضهر فرب�ير مب�ضاركة �جلهات 
لإع��الن �ضاحب  وذل��ك جت�ضيد�ً  و�ملحلي،  �لحت��ادي  �مل�ضتويني  �حلكومية على 
�لعام  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
عاملية،  م�ضاركات  باحت�ضان  �حلالية  �لدورة  وتتميز  �ل�ضتد�مة.  عام   2023
�إ�ضافة نوعية لفعاليات هذ� �حلدث �لوطني،  �إطالقه، ما يعد  لأول مرة منذ 
وتاأكيد�ً ملا يتمتع به من �ضمعة عاملية، بني �أف�ضل مهرجانات �لبتكار يف �لعامل.

-قمة احلكومات.
15 فرب�ير   -  13 �لفرتة من  2023 يف  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  تعقد 

مظلتها  حتت  �لقمة  و�ضتجمع  �مل�ضتقبل"،  حكومات  "ت�ضكيل  �ضعار  حتت 
نخبة من قادة �حلكومات و�لوزر�ء وكبار �مل�ضوؤولني و�ضّناع �لقر�ر ورو�د 
من  و�لجتماعية  و�لقت�ضادية  �ملالية  �ل�ضوؤون  يف  و�ملخت�ضني  �لأف��ك��ار 
�لتي ت�ضهم يف  و�مل��ع��ارف و�لأف��ك��ار  �لعامل، لتبادل �خل��رب�ت  خمتلف دول 

تعزيز �لتنمية و�لزدهار حول �لعامل.
�ملن�ضة  �ضنويا  دب��ي  ت�ضت�ضيفها  �لتي  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  وت�ضكل 
��ضت�ضر�ف  على  �لقمة  وت��رك��ز  عاملية،  منظمة   30 م��ن  لأك��رث  �جلامعة 
منذ  �ضاهمت  حيث  للب�ضرية،  �أف�ضل  م�ضتقبل  وبناء  �مل�ضتقبل  حكومات 
على  �لقائمة  �لدولية  لل�ضر�كات  جديدة  منظومة  تاأ�ضي�س  يف  �نطالقها 

�إلهام و��ضت�ضر�ف حكومات �مل�ضتقبل.

- الدفاع الدويل
�لذي   2023 �ل���دويل  �ل��دف��اع  م��وؤمت��ر  فعاليات  ف��رب�ي��ر   19 تنطلق يف 
�لقر�ر  و�ضناع  �ل��ق��ادة  م��ن  كبرية  جمموعة  مب�ضاركة  �أبوظبي  يف  يعقد 
وكبار �مل�ضوؤولني �خلرب�ء يف قطاع �ل�ضناعات �لدفاعية من خمتلف دول 

�لعامل.
وياأتي �ملوؤمتر قبيل �نطالق معر�ضي "�أيدك�س 2023" و�لدفاع �لبحري 
24 فرب�ير  �إىل   20 2023" �للذين يقامان يف �لفرتة من  "نافدك�س 
لعر�س  دول��ي��ة  من�ضة  وي��وف��ر�ن  للمعار�س،  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي  مركز  يف 
رفيع  ع��امل��ي��اً  وملتقى  �ل����دويل،  �ل��دف��اع  ق��ط��اع  يف  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لتقنيات 
من  �لدفاعية  �ل�ضناعات  ق��ط��اع  ت��ط��ور�ت  �أح���دث  ل�ضتعر��س  �مل�ضتوى 

تكنولوجيا ومعد�ت متطورة.

- قمة املراأة.
ت�ضت�ضيف دولة �لإمار�ت يومي 21 و22 فرب�ير يف �أبوظبي »�لقمة �لعاملية 
�ل�ضالم،  ب��ن��اء  يف  �لن�ضائية  �ل��ق��ي��اد�ت  »دور  ع��ن��و�ن:  حت��ت   »2023 ل��ل��م��ر�أة 

و�لندماج �لجتماعي و�ضنع �لزدهار«.
لتبني  �ل��ع��امل،  دول  م�ضتوى  على  و�أخ��الق��ي��اً  �أدب��ي��اً  �ل��ت��ز�م��اً  �لقمة  ومت��ث��ل 
��ضرت�تيجيات جديدة وطرح �أفكار وحلول �أكرث �ضمولية، من �ضاأنها معاجلة 
بدورها �جلوهري يف م�ضرية  �مل��ر�أة و�ل�ضطالع  تقدم  تعيق  �لتي  �مل�ضكالت 
و�لأم��ن يف  �ل�ضالم  �لفائقة على تعزيز  �مل�ضتد�مة، وجتمع قدر�تها  �لتنمية 

�لعامل وحتقيق ما ت�ضبو �إليه �ملجتمعات كافة من رفاه ورخاء و�زدهار.

- جلفود.
تنعقد �لدورة �ل� 28 من معر�س جلفود، �لفعالية �لأكرب يف �لعامل لتوريد 
 ،2023 فرب�ير   24 ولغاية   20 من  �لفرتة  خالل  و�مل�ضروبات،  �لأغذية 
�لفاعلة يف قطاع �لأغذية و�مل�ضروبات من جميع  �أب��رز �جلهات  حيث جتمع 
تطور�ً  ي�ضهد  �لذي  للقطاع  �مل�ضتقبلية  �ملالمح  لر�ضم  دبي  �لعامل يف  �أنحاء 
مت�ضارعاً. وتعد هذه �لدورة �لأكرب من نوعها مع زيادة م�ضاحة �ملعر�س مبا 
�ل�ضابقة، حيث  �مل�ضاحة �لإجمالية مقارنة بالأعو�م  %30 من  ل يقل عن 
1،500 جهة  5 �آلف جهة عار�ضة، ومنها  مت تاأكيد م�ضاركة ما يزيد عن 

ت�ضارك للمرة �لأوىل يف �لفعالية.

-فعاليات ثقافية.
ت�ضهد دبي �نعقاد فعاليات مهرجان طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب 2023 �ملقرر 

�إق�����امتها خ������الل �لفرتة من 1 �إىل 6 من �ضهر فرب�ير �ملقبل، �لتي تت�ضمن 
�أكرث من 300 جل�ضة وور�ضة �ضمن برنامج حافل باملتعة و�لت�ضويق. من 
�لفرتة من  بال�ضارقة خالل  �لثقافة  د�ئ��رة  �مل�ضرح يف  �إد�رة  جهتها تنظم 
20-27 فرب�ير �لدورة �لر�بعة من مهرجان �ل�ضارقة للم�ضرح �خلليجي 
و�ملتميزة،  �ملبتكرة  �خلليجية  �مل�ضرحية  �لتجارب  �إب��ر�ز  �إىل  يهدف  �لذي 
�مل�ضرحي، دعم وت�ضجيع  �مل�ضرح باجلمهور، ون�ضر �لوعي  وتعزيز تو��ضل 

�لفرق و�جلمعيات �مل�ضرحية و�كت�ضاف �ملو�هب.
بينايل  من  �ل�15  �ل���دورة  �أن  للفنون  �ل�ضارقة  موؤ�ض�ضة  �أعلنت  ب��دوره��ا 
�ل�ضارقة، �لتي تعقد خالل �ضهر فرب�ير حتت عنو�ن “�لتاريخ حا�ضر�ً” 
�ضت�ضهد م�ضاركة 30 تكليفاً فنياً رئي�ضياً لفنانني من جميع �أنحاء �لعامل 

يف بيت عبيد �ل�ضام�ضي يف �ضاحة �لفنون يف �ل�ضارقة.

-اأحداث ريا�سية.
ت�ضت�ضيف �لإمار�ت �أحد�ث ريا�ضية بارزة خالل �ضهر فرب�ير منها بطولة 
و�لدورة   ، فرب�ير   12 �إىل   5 للتن�س" من  �ملفتوحة  �أبوظبي  " مبادلة 
�خلام�ضة من "طو�ف �لإمار�ت" خالل �لفرتة من 20 �إىل 26 فرب�ير، 
ومار�ثون دبي �لذي ينطلق يف 12 فرب�ير وي�ضتقبل �مل�ضاركني من جميع 
�ضوق  �لعرب، وبطولة  برج  بالقرب من  للمناف�ضة و�جلري  �لعامل  �أنحاء 
19 فرب�ير وحتى  دبي �حلرة �ملفتوحة للتن�س �لتي تقام يف �لفرتة من 
4 مار�س �ملقبلني يف ��ضتاد �ضوق دبي �حلرة للتن�س، ومناف�ضات وفعاليات 
بطولة كاأ�س مان�ض�ضرت �أبوظبي للنا�ضئني �ملقررة مبدينة ز�يد �لريا�ضية 

يومي 18 و19 فرب�ير.

•• اأبوظبــي -الفجر:

�حتفاًء باليوم �لعاملي للتعليم، ينظم مركز تريندز للبحوث 
»و�ضع  �ضعار  حتت  للتعليم«  تريندز  »موؤمتر  و�ل�ضت�ضار�ت 
وذلك  و�لبتكار«  �لتغيري  �لتعليم.. حمركات  مل�ضتقبل  روؤية 
يومي 1و2 فرب�ير ،2023 مب�ضاركة �أكرث من 20 خبري�ً 

دولياً و�أكادميياً متخ�ض�ضاً يف �ضوؤون �لتعليم.
وقال �لدكتور حممد عبد �هلل �لعلي �لرئي�س �لتنفيذي ملركز 
�لإيجابي  للتغيري  �لأهم  �ملحرك  �لتعليم ي�ضكل  �إن  تريندز، 
�لعاملي  موقعها  ثم  وم��ن  للدول  �ملعرفية  �ل��ق��در�ت  وتعزيز 

�ضمن �لدول �ملتطورة و�حلديثة.
على  تعمل  و�ل����دول  �حل��ك��وم��ات  م��ن  �لكثري  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
�لتطور�ت  مع  متو�فقة  لتكون  �لتعليمية  �ضيا�ضاتها  تطوير 
لتخريج  وم��الئ��م��ة  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ع��رف��ي��ة  �لبيئة  �حل��ادث��ة يف 
�لثورة  ع�ضر  يف  �ملناف�ضة  حتقيق  على  ق��ادرة  جديدة  �أجيال 
�ل�ضناعية �لر�بعة و�لذكاء �ل�ضطناعي، وحتقيق متطلبات 

�لتنمية �مل�ضتقبلية.
جاءت  �ل�ضياق  ه��ذ�  �ضمن  �أن��ه  �لعلي  حممد  �لدكتور  و�أك��د 
ت��ري��ن��دز للبحوث  �ل���ذي ينظمه م��رك��ز  �مل��وؤمت��ر  ف��ك��رة ه���ذ� 
�لأ�ضا�ضية  و�لبتكار  �لتغيري  حمركات  لبحث  و�ل�ضت�ضار�ت 

�لتعليم  مل�ضتقبل  روؤي����ة  و���ض��ع  وك��ي��ف��ي��ة  �لتعليم  جم���ال  يف 
حتقق �لأهد�ف �ملن�ضودة، م�ضرًي� �إىل �أن �ملوؤمتر �لذي ُيعقد 
�لرئي�ضية  �لكلمات  �إىل  �إ�ضافة  يت�ضمن،  يومني  مدى  على 

و�لفتتاحية، �أربع جل�ضات وجل�ضة ختامية.
وقال �إن �جلل�ضة �لأوىل �ضتتناول تطوير �ملعرفة ومقت�ضيات 
�ملن�ضودة  �لأه�����د�ف  م��ع  �لتعليم  م��و�ءم��ة  �ل��ع��امل��ي:  �لع�ضر 
�لتعليم  خم��رج��ات  وتناق�س  و�لع�ضرين،  �حل���ادي  �ل��ق��رن  يف 
�ل�ضطناعي،  �لذكاء  ع�ضر  يف  �لتعليم  وم�ضتقبل  �ملطلوبة، 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�����ض��الت وت��اأث��ريه��ا يف م�ضار 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت��وظ��ي��ف �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ب��ي��ئ��ي خلدمة 

�لأهد�ف �لعاملية يف جمال �لتغري �ملناخي.
تكنولوجيات  دور  �إىل  تتطرق  ف�ضوف  �لثانية  �جلل�ضة  �أم��ا 

و�ل�ضت�ضر�فية،  �لتحويلية  �لنُّهج  �لتعلم:  تعزيز  �لتعليم يف 
حدود  �لتقني..  و�لبتكار  بالتعليم  تت�ضل  حم��اور  وتناق�س 
�أجندة  �لتاأثري و�لتاأثر، و�لتحول �لرقمي يف �لتعليم �ضمن 
�لتعليم ودوره�����ا يف  �ل��رق��م��ي��ة، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  �حل��ك��وم��ات 

تطوير �لعملية �لتعليمية.
�لثالثة من �ملوؤمتر  �أن �جلل�ضة  وذكر �لدكتور حممد �لعلي 
و�لتي �ضتكون يف �ليوم �لثاين فتحمل عنو�ن: �ل�ضرت�تيجية 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  تقييم  �لتعليمية:  و�لقيادة  و�ل�ضيا�ضات 
�لدولية ودر��ضات �حلالة، وتناق�س جتارب كلٍّ من �ضنغافورة 

وفنلند� و�أ�ضرت�ليا يف �لتعليم كنماذج ناجحة.
م�ضتديرة  م��ائ��دة  �ضكل  على  ف�ضتكون  �لر�بعة  �جلل�ضة  �أم��ا 
�لقرن  يف  �لتعليم  متكني  عنو�نها:  �لتعليم،  لقادة  نقا�ضية 

�لآيل:  و�لتعلم  �ل�ضطناعي  ب��ال��ذك��اء  و�لع�ضرين  �حل���ادي 
من  نخبة  �ضيتناول  حيث  للتقدم،  وف��ر���س  مبتكرة  ح��ل��ول 
�لآفاق  �لدولية  و�لأكادميية  �لتعليمية  و�لقياد�ت  �خل��رب�ء 
�مل�ضتقبلية للتعليم يف ظل �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة و�لذكاء 
مبتكرة  و�أف��ك��ار  بتو�ضيات  �خل���روج  وحم��اول��ة  �ل�ضطناعي 
ت�ضمن تطوير �لعملية �لتعليمية مبا يتو�ءم مع �لتطور�ت 
�أن �جلل�ضة  �مل�ضتقبلية. و�أو�ضح �لرئي�س �لتنفيذي لرتيندز 
�لأخرية �ضتت�ضمن �ل�ضتنتاجات و�لتو�ضيات �لرئي�ضية �لتي 
�أجل متكني  �لندوة من  �مل�ضاركون يف  �إليها �خل��رب�ء  تو�ضل 
يف  للدول  �مل�ضتقبلية  �لوطنية  بال�ضيا�ضات  وربطه  �لتعليم 

ع�ضر �لثورة �ملعرفية.
تريندز  �ضباب  جمل�س  نظم  للموؤمتر  �لتح�ضري  �إط���ار  ويف 

»مناظر�ت  �لإم������ار�ت  طلبة  ر�ب��ط��ة  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جامعية«، تطرقت �إىل �لتعليم و�ضرورة �لرتكيز على مناهج 
�لتفكري �لنقدي و�لبحثي �لتي تنمي قدر�ت �ملتعلمني وتفتح 
لهم طرق �لبتكار و�لإبد�ع، كما مت ��ضتعر��س �آفاق �لتعليم 
دولية  �ضمعة  ذ�ت  ج��ام��ع��ات  مب�ضاركة  �ل�ضباب  وط��م��وح��ات 
على  �ل��رتك��ي��ز  ���ض��رورة  �مل��ت��ح��اورون  و�أك���د  معرفية،  وقيمة 
�لتفكري �لإبد�عي ومو�كبة �لتعليم للع�ضر ومتطلباته، و�أن 
يعمل على حت�ضني فر�س �ل�ضباب يف �حل�ضول على وظائف 

لئقة و�لتمتع بحياة �أف�ضل.
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �ملتحاورون على مناق�ضة  ركز  كما 
ل�ضمان  �مل��ق��رتح��ة  و�ل�ضيا�ضات  �ملبتكرة  و�حل��ل��ول  �لطلبة 
جاهزيتهم ملتطلباتها، وبناء �ل�ضتعد�د �لنف�ضي و�لأكادميي، 
متطور  تعليم  �إيجاد  يف  �ملرجوة  �لأه���د�ف  مع  يتما�ضى  مبا 
وكفاء�ت ب�ضرية قادرة وموؤهلة. و�أكد جمع من �ضباب تريندز 
وطلبة �جلامعات �لعاملية �أن فجوة �ملعرفة ل فجوة �لّدخل، 
�لعامل  يف  �ل���دول  مل��ق��ّدر�ت  �لرئي�ضي  �مل��ح��دد  تعد  �أ�ضبحت 
�لآن، و�أن �كت�ضاب �ملعرفة ياأتي عن طريق �لتعليم �لإبد�عي 
�لنقدي، و�لبحِث �لعلمي و�لتطوير �لتقني، و�أنه ل م�ضتقبل 
بدون �لنه�ضة يف هذه �ملجالت يف خ�ضم �لتحولت �لعاملية 

�ل�ضريعة.

•• اأبوظبي –الفجر:

�لريا�ضية  �لتمرينات  ممار�ضة  على  �لت�ضجيع  �إط��ار  �ضمن 
بلدية  نظمت  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة،  �ملجتمعية  م��ر�ف��ق��ه��ا  وتفعيل 
وبالتعاون  �ملدينة  بلدية  مركز  خ��الل  من  �أبوظبي  مدينة 

ريا�ضياً  ب��رن��اجم��اً  �ل�ضرت�تيجيني  �ل�ضركاء  م��ن  ع��دد  م��ع 
�ضاطئ  يف  �لبالز�  و�ضاحة  باأبوظبي،  �لر�ضمية  �حلديقة  يف 
على  �لريا�ضي  �لربنامج  �حتوى  حيث  �أبوظبي،  كورني�س 
 ، ، كابوريا  �لريا�ضية مثل: )�مل��و�ي تاي  �لأن�ضطة  عدد من 
�يروبك�س ، يوغا( وغريها، وقد ��ضتمرت �لفعالية 13 يوماً، 

وذلك بهدف ت�ضجيع جميع فئات �ملجتمع على تبني �حلياة 
�لريا�ضية �ل�ضحية عن طريق �إقامة �ألعاب لياقة للعائالت 
و�لأط����ف����ال م���ن ج��م��ي��ع �لأع����م����ار. وق���د �ج��ت��ذب��ت �لفعالية 
�لريا�ضية �أعد�د�ً كبرية من �أفر�د �ملجتمع ومن كافة �لفئات 
�خليار�ت  �لريا�ضي  �لربنامج  وف��ر  حيث  و�ضغار�(،  )ك��ب��ار�ً 

على  �ملنظمون  وح��ر���س  �لريا�ضية،  و�لتمارين  �لتدريبية 
تقدمي �ملعلومات �لتثقيفية حول �أهمية �لريا�ضات �لدفاعية 

ومتارين �للياقة �لبدنية على �ل�ضحة �لعامة.
�جلدير بالذكر �أن بلدية مدينة �أبوظبي حتر�س د�ئماً على 
نحو  للتز�مها  �نعكا�ضاً  وذل��ك  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  تنظيم 

تعزيز �ضحة و�ضالمة �ملجتمع، وبالوقت ذ�ته حتويل �ملر�فق 
�لرتفيهية و�لعامة �إىل مناطق جذب وترفيه وفائدة لأفر�د 
�ل�ضكان  �أم���ام  متعددة  وخ��ي��ار�ت  وج��ه��ات  وت��وف��ري  �ملجتمع، 
وفائدة  متعة  و�أك���رثه���ا  �لأوق������ات،  �أج��م��ل  لق�ضاء  و�ل�����زو�ر 

بال�ضكل �لذي يحقق �ل�ضعادة جلميع �أفر�د �ملجتمع.

واأ�شرتاليا  وفنلندا  �شنغاف�رة  وجتارب  التعليم..  مل�شتقبل  روؤية  و�شع  يناق�ش�ن  ومتخ�ش�ش�ن  • خرباء 
للدول املعرفية  القدرات  وتعزيز  االإيجابي  للتغيري  االأهم  املحرك  التعليم  العلي:  حممد  • الدكت�ر 

االإبداعي  التعليم  لتعزيز  جامعية  مناظرات  ينظم  لل�شباب(  تريندز  )جمل�س  للم�ؤمتر  • حت�شريًا 
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•• ال�صارقة-الفجر:

�إح���دى  �لوردية"،  "�لقافلة  �أع��ل��ن��ت 
مر�ضى  �أ���ض��دق��اء  "جمعية  م���ب���ادر�ت 
�لوعي  ب��ن�����ض��ر  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل�ضرطان"، 
�لك�ضف  و�أهمية  �لثدي  �ضرطان  حول 
مل�ضرية  �لر�ضمية  �مل�ضار�ت  عنه،  �ملبكر 
 4 يف  تنطلق  �ل��ت��ي  �ل�11،  فر�ضانها 
�لعاملي  "�ليوم  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  ف���رب�ي���ر، 
�لأمل  لل�ضرطان"، حيث جتوب رحلة 
�ل�ضبع، وت��رك��ز يف  و�حل��ي��اة �لإم�����ار�ت 
بكافة  �ل��وع��ي  ن�ضر  على  �لأول  �ل��ي��وم 
�لوقاية  ميكن  �لتي  �ل�ضرطان  �أن���و�ع 
منها، وت�ضمل �ضرطان �لثدي، و�جللد، 
�لرحم،  وعنق  و�خل�ضية،  و�لقولون، 

و�ضرطان �لأطفال.
فر�ضان  "م�ضرية  ف��ع��ال��ي��ات  وت����ب����د�أ 
�ل�ضارقة،  �إم���ارة  يف  �لوردية"  �لقافلة 
�إذ يجتمع �لفر�ضان يف �ضاطئ �حلرية، 
�ل�ضاعة  يف  �لف��ت��ت��اح  حفل  يقام  حيث 
�لفر�ضان  ويتحرك  �ضباحاً،  �ل�8:00 
عرب  ���ض��ب��اح��اً  �ل�9:00  �ل�����ض��اع��ة  يف 
�ضو�رع �ل�ضارقة و�ضوًل �إىل "�حل�ضن" 
�ل�ضاعة  يف  �ل�ضارقة"  "قلب  مبنطقة 

�مل�ضرية  تنطلق  ثم  �ضباحاً،   11:30
يف  عجمان"  ثومبي  "م�ضت�ضفى  م��ن 
عدة  ع���رب  ع�������ض���ر�ً،   3:00 �ل�����ض��اع��ة 
�لزور�ء  "مارينا  �إىل  و���ض��وًل  مناطق 

م�ضاًء. �ل�6:00  �ل�ضاعة  1" يف 
�إمارة  يف  �لثاين  �ليوم  فعاليات  وتبد�أ 
دب�����ي م����ن م���رك���ز دب�����ي �مل������ايل "جيت 
�ضباحاً،  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����ض��اع��ة  �أفينيو" 
�خلليج  م���ر�����ض���ي  مب����و�ق����ف  م��������رور�ً 

�ضباحاً،   9:30 �ل�����ض��اع��ة  �ل��ت��ج��اري 
�ل�ضاعة  دبي"،  د�ي������ف  "�ضكاي  ث����م 
ب�"م�ضاكن  م���رور�ً  �ضباحاً،   10:45
�ل�ضاعة  يف   ،)JBR( "�جمري �ضاطئ 
"�ضيتي  �إىل  و�ضوًل  ظهر�ً،   12:30

ووك" يف �ل�3:30 ع�ضر�ً.
يف  �ل�ضارقة  �إم��ارة  �إىل  �لقافلة  وتعود 
�مل�ضرية  تنطلق  حيث  �ل��ث��ال��ث،  �ل��ي��وم 
�ل�8:00  �ل�ضاعة  "بيئة" يف  من مقر 

�ملوؤ�ض�ضات،  من  ع��دد�ً  وت��زور  �ضباحاً، 
لالإعالم"  �ل�����ض��ارق��ة  "مدينة  م��ن��ه��ا 
لالإذ�عة  �ل�ضارقة  و"هيئة  )�ضم�س(، 
يف  "�جلادة"  وجم��ّم��ع  و�لتلفزيون"، 
للبحوث  �ل�ضارقة  و"جممع  �لز�هية، 
وت�ضل  و�لبتكار"،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�جلامعة  "م�ضت�ضفى  �إىل  �أخ��������ري�ً 

بال�ضارقة" يف �ل�ضاعة 5:45 م�ضاًء.
�أم  �إم��������ارة  �ل����ر�ب����ع يف  �ل����ي����وم  وي����ب����د�أ 

�لقيوين  �أم  ����ض���ور  م����ن  �ل���ق���ي���وي���ن، 
�ل�9:00  �ل�������ض���اع���ة  يف  �ل���ت���اري���خ���ي، 
�أم �لقيوين"،  "م�ضت�ضفى  �ضباحاً، �إىل 
)كايت  �لورقية  �لطائر�ت  �ضاطئ  ثم 
ظهر�ً،   12:00 �ل�����ض��اع��ة  يف  بيت�س( 
تنطلق  ع�ضر�ً،  �ل�2:50  �ل�ضاعة  ويف 
�حلمرية  "مارينا  م�����ن  �مل���������ض����رية 
�ضيد�ت  ب�"نادي  م���رور�ً  لل�ضيادين"، 
و�أخ���ري�ً  �حلمرية"،  ف��رع   - �ل�����ض��ارق��ة 

وي�ضهد  �حلمرية".  "�ضاطئ  �إىل 
�لفر�ضان  �ن���ط���الق  �خل��ام�����س  �ل���ي���وم 
كلباء  "و�جهة  م����ن   �ل���ف���ج���رية  م���ن 
�ضباحاً  �ل�8:00  �ل�ضاعة  يف  �ملائية" 
للرحالت  �ل�����ض��رق��ي  "�ل�ضاحل  �إىل 
�ل�9:15  �ل�������ض���اع���ة  يف  �لبحرية" 
كلباء"  "كورني�س  م��ن  ث��م  ���ض��ب��اح��اً، 
�ضاطئ  �إىل  �ل�10:00  �ل�����ض��اع��ة  يف 
�ل���ف���ج���رية  �ل����ف����ج����رية يف  �مل�����ظ�����الت 

و�أخ����ري�ُ  ظ��ه��ر�ً،  �ل�12:00  �ل�����ض��اع��ة 
�لقدمي"  "�ل�ضوق  �مل�ضرية من  تنطلق 
يف خورفكان، �ل�ضاعة �ل�1:00 ظهر�ً، 
�ل�ضاعة  يف  خورفكان"  "م�ضرح  �إىل 

�ل�5:00 م�ضاًء.
وت���ب���د�أ ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �ل�����ض��اد���س من 
�خليمة  ب���ر�أ����س  �ضقر"  "م�ضت�ضفى 
مرور�ً  �ضباحاً،  �ل�9:30  �ل�ضاعة  يف 
يف  وتنتهي  روتانا"  ك���وف  ب�"منتجع 

�ل�ضاعة  �لعرب" يف  ميناء   - "لجون 
�مل�ضرية  وت��ن��ط��ل��ق  ع�����ض��ر�ً،  �ل�4:30 
"و�حة �لكر�مة"  يف �ليوم �ل�ضابع من 
�ل�9:00  �ل�������ض���اع���ة  يف  ظ���ب���ي،  ب����اأب����و 
�ضباحاً، مرور�ً ب�"جامع �ل�ضيخ ز�يد"، 
لتحط م�����ض��رية �ل��ف��ر���ض��ان رح��ال��ه��ا يف 
�أبو ظبي"  "م�ضت�ضفى هيلث بوينت - 
ويقام  �ضباحاً،  �ل�12:30  �ل�ضاعة  يف 
حفل �لختتام يف "جزيرة �حلديريات" 

باأبو ظبي يف �ل�ضاعة �ل�6:00 م�ضاًء.
"�لقافلة  �لرحلة، توفر  وطو�ل م�ضار 
�لفحو�س  و�لرجال  �لوردية" للن�ضاء 
عن  �مل��ب��ك��ر  للك�ضف  �مل��ج��ان��ي��ة  �لطبية 
�لفح�س  ت�ضمل  �لتي  �لثدي،  �ضرطان 
فوق  ب��الأم��و�ج  و�لفح�س  �ل�ضريري، 
�ل�����ض��وت��ي��ة، وف��ح�����س �مل���ام���وغ���ر�م، يف 
ن�ضر  �إىل  بالإ�ضافة  �ملتنقلة،  عياد�تها 
�لوعي وت�ضحيح �لأفكار �ملغلوطة عن 
�ل�ضرطان، وت�ضجيع ممار�ضات �لوقاية 
م����ن خ�����الل �ل��ك�����ض��ف �مل���ب���ك���ر �ل���ذ�ت���ي 
�لوردية"  "�لقافلة  وتدعو  و�ل���دوري، 
�إىل  لالن�ضمام  �ملجتمع  �أف����ر�د  ك��اف��ة 
م�����ض��رية ف��ر���ض��ان��ه��ا يف رح���ل���ة �لأم����ل 
مب�ضتقبل نق�ضي فيه على �ل�ضرطان. 

•• دبي-وام:

2023، فعاليات �ضهر �لإم��ار�ت لالبتكار  1 فرب�ير  �ليوم �لأربعاء  تنطلق 
�لوطني  �حلدث  يعد  �لذي  �لثامنة،  ن�ضخته  2023" يف  تبتكر  "�لإمار�ت 
�لدولة،  �إم��ار�ت  و�أن�ضطة يف كافة  �لأك��رب من نوعه وي�ضهد تنظيم فعاليات 
�مل�ضاركة  وت��ع��زي��ز  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  ب��الب��ت��ك��ار  ل��الح��ت��ف��اء  ف���رب�ي���ر،  �ضهر  ط���و�ل 
�ملجتمعية يف �بتكار جتارب ومبادر�ت يتم توظيفها يف حت�ضني حياة �لنا�س، 

لتكون �لإمار�ت من �أكرث دول �لعامل �بتكار�ً. 
وي�ضرف مركز حممد بن ر��ضد لالبتكار �حلكومي على فعاليات "�لإمار�ت 
تبتكر 2023" �لتي تقام مب�ضاركة �جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية، 
و�لقطاع �خلا�س و�ملوؤ�ض�ضات �لأكادميية، و�أفر�د �ملجتمع، ويحت�ضن يف دورته 
�حلالية م�ضاركات عاملية، لأول مرة منذ �إطالقه، من عدد من �لدول، ما يعد 
�إ�ضافة نوعية لفعاليات هذ� �حلدث �لوطني، وتاأكيد�ً ملا يتمتع به من �ضمعة 

عاملية، بني �أف�ضل مهرجانات �لبتكار يف �لعامل. 
ل�ضوؤون  �ل��وزر�ء  �ضوؤون جمل�س  وزير  م�ضاعد  �لها�ضمي  �ضعادة هدى  وقالت 
يحتفي  �حلالية،  دورت��ه  يف   ،"2023 تبتكر  "�لإمار�ت  �إن  �ل�ضرت�تيجية 
على  فعالياته  برتكيز  ويتميز  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �لأث���ر  ذ�ت  ب��الب��ت��ك��ار�ت 

�ل�ضتد�مة، من خالل  عام   2023 �لعام  و�إع��الن  �لدولة  توجهات  مو�كبة 
تبني مو�ضوع �لبتكار يف حتقيق �ل�ضتد�مة حمور�ً رئي�ضياً للفعاليات. 

و�أ�ضافت �أن مركز حممد بن ر��ضد لالبتكار �حلكومي �ضينظم ن�ضخة جديدة 
جلائزة �لإمار�ت تبتكر، يتم �لحتفاء بالفائزين فيها بنهاية فرب�ير، ت�ضمل 
�بتكار  و�أف�ضل  �حلكومية،  �لإج��ر�ء�ت  لأمتتة  �بتكار  �أف�ضل  هي:  فئات   7
لتحقيق �لريادة �لرقمية، و�أف�ضل �بتكار يف ��ضتخد�م �ملو�رد، و �أف�ضل �بتكار 
و�أف�ضل  �لجتماعية،  �خل��دم��ات  يف  �بتكار  �أف�ضل  و  �لإج����ر�ء�ت،  ت�ضهيل  يف 
�بتكار جذري، كما ت�ضهد �جلائزة �إ�ضافة فئة جديدة تتمثل يف �أف�ضل �بتكار 
�ملبادر�ت  باأكرث  لالحتفاء  �ملركز  جهود  يرتجم  ما  �ل�ضتد�مة،  حتقيق  يف 
و�مل�ضاريع �ملبتكرة تاأثري�ً يف �ضناعة م�ضتقبل دولة �لإمار�ت، و�لتي �ضت�ضهم 
يف دعم توجهات �لدولة لتحقيق م�ضتهدفات روؤية "نحن �لإمار�ت 2031 " 

�لتي تعك�س روؤى �لقيادة �مل�ضتقبلية. 
�حلكومي  لالبتكار  ر��ضد  بن  حممد  مركز  �أن  �إىل  �لها�ضمي  هدى  و�أ�ضارت 
منتجات  �ختيار  خاللها  من  يتم  جديدة  مبادرة  �لفعاليات  �ضمن  �ضينظم 
�إمار�تية مبتكرة لعر�ضها يف معر�س �لإمار�ت تبتكر �لذي ينظم يف �لقرية 
�لعاملية يف دبي، و�ضيتم ت�ضويق هذه �ملنتجات بالتعاون مع �ضركة "نون" عرب 
من�ضتها "نون حملي"، بهدف دعم �ملبتكرين �لإمار�تيني و�ملنتجات �ملحلية 

�ملبتكرة، 
ن�ضخته  يف   ،"2023 تبتكر  "�لإمار�ت  لالبتكار  �لإم�����ار�ت  �ضهر  وي�ضهد 
�جلديدة، تنظيم مئات �لفعاليات، �لتي ت�ضمل م�ضابقات وعرو�ضاً وهاكاثونات 
�بتكار، يتم تنظيمها يف كافة مناطق دولة �لإمار�ت �إ�ضافة �إىل �إطالق ور�س 
�لفعاليات  ت�ضمل  كما  �ملتميزة،  وتكرمي لالبتكار�ت  ومبادر�ت  عمل وجو�ئز 
ر����ض��د لالبتكار �حل��ك��وم��ي ومبادرة  ب��ن  ب��ني م��رك��ز حممد  ���ض��ر�ك��ة  �إط���الق 
�لإمار�تية،  و�ملو�هب  �ملبتكرين  على  �ل�ضوء  ت�ضليط  بهدف  دبي"،  "فرجان 

و�ضرد ق�ض�س �ملوهوبني و�ملبتكرين يف �لدولة. 
و�ملوؤ�ض�ضات  للجهات  نوعية  2023" م�ضاركات  تبتكر  "�لإمار�ت  ويحت�ضن 
�إ���ض��ه��ام��ات متنوعة من  �إ���ض��اف��ة �إىل  م��ن �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س، 
تركز  م�ضاركات  لتقدمي  �ملجتمع  يف  �خلالقة  �لأف��ك��ار  و�أ�ضحاب  �ملبتكرين 
على �ل�ضتد�مة، وي�ضت�ضيف م�ضاركات عاملية، ما يوؤكد �أهمية �ضهر �لإمار�ت 
و�لأفكار  للمعرفة  م�����ض��در�ً  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم�����ار�ت  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ل��الب��ت��ك��ار يف 

و�لبتكار�ت �خلالقة. 
�إىل تعزيز ون�ضر ثقافة �لبتكار وحتويلها  ويهدف �ضهر �لإم��ار�ت لالبتكار 
�إىل �أ�ضلوب حياة للمجتمع ومنهج عمل للحكومة وحت�ضني م�ضاركة �ملجتمع 
يف �لتاأ�ضي�س ملبادر�ت م�ضتقبلية و�إحد�ث حر�ك جمتمعي �ضامل يتبنى ثقافة 

وحتفيز  ي��وم��ي��ة،  مم��ار���ض��ة  وتر�ضيخه  �لعمل  جم���الت  خمتلف  يف  �لب��ت��ك��ار 
�أ�ضحاب �لعقول و�لإبد�عات و�لأفكار، لإيجاد حلول ومبادر�ت مبتكرة ت�ضهم 

يف حت�ضني حياة �ملجتمع. 
�إىل  وم��ب��ادر�ت��ه  فعالياته  خ��الل  م��ن   "2023 تبتكر  "�لإمار�ت  وي�ضعى 
�مل�ضاهمة ب�ضكل فاعل يف حتقيق م�ضتهدفات روؤية "نحن �لإمار�ت 2031"، 
�لتي متثل روؤية وطنية ومرحلة جديدة ت�ضتكمل من خاللها دولة �لإمار�ت 
م�ضرية �لتنمية للعقد �ملقبل، وتعزيز ريادتها يف خمتلف �لقطاعات �حليوية 
"�خلدمات �حلكومية، �لقت�ضاد، تنمية �لن�ضان، و�لنقل و�ملو��ضالت،  مثل 
و�لف�ضاء"، كما تتما�ضى مع مبادئ �خلم�ضني �لتي �أعلن عنها �ضاحب �ل�ضمو 
�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي "رعاه �هلل". 
و��ضعة  م�ضاركة  �ملا�ضية  دورت��ه��ا  يف  تبتكر"  "�لإمار�ت  فعاليات  و���ض��ه��دت 
و�ملوؤ�ض�ضات  �خلا�س  و�لقطاع  و�ملحلية،  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جلهات  من 
�لأكادميية و�أفر�د �ملجتمع، مت من خاللها تنظيم مئات �لفعاليات و�لأن�ضطة 
يف كافة �إمار�ت �لدولة، و�ضملت عقد موؤمتر�ت وور�س عمل و�إطالق جو�ئز 
تبتكر"  "�لإمار�ت  �لثانية من جائزة  �ل��دورة  �إط��الق  �إىل جانب  وم��ب��ادر�ت 

وتكرمي �لفائزين فيها �ضمن فعاليات "�إك�ضبو 2020 دبي". 

•• ال�صارقة-وام: 

ت����ر�أ�����س ���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
حم��م��د ب���ن ���ض��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ض��م��ي ويل 
�ل��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ض��ارق��ة رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، ب��ح�����ض��ور �ضمو 
�ضلطان  بن  �ضامل  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ 
نائب  �ل�ضارقة  حاكم  نائب  �لقا�ضمي 
�ضلطان  �ل�ضيخ  و�ضمو  �ملجل�س  رئي�س 
نائب  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  �أحمد  بن 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �ل�ضارقة  حاكم 
���ض��ب��اح �م�����س �ج��ت��م��اع �مل��ج��ل�����س �لذي 

عقد يف مكتب �ضمو �حلاكم. 
�جتماعه  خ������الل  �مل���ج���ل�������س  ن���اق�������س 

�لتي  �ل��ع��ام��ة  �حلكومية  �مل��و���ض��وع��ات 
م���ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �لإم������ارة 
�ملتنوعة،  �ملجالت  يف  ريادتها  وتعزيز 
�لعمل �حلكومي مبا  �أنظمة  وتطوير 
خمتلف  يف  �ل�ضاملة  �لتنمية  ي��و�ك��ب 

�لقطاعات. 
�لعمل  ن���ظ���ام  ل��ت��ق��ي��ي��م  و�����ض���ت���ك���م���اًل 
حكومة  يف  �جل�����دي�����د  �لأ�����ض����ب����وع����ي 
در��ضة  على  �ملجل�س  �طلع  �ل�ضارقة، 
ع��دد من  وف��ق  �أج��ري��ت  �لتي  �لتقييم 
قطاعات  وع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����ض��ة،  �مل���ح���اور 
�لتجربة  ق��ي��ا���س  و���ض��م��ل��ت  م���ت���ع���ددة، 
م����ن �مل�������ض���ت���وى �ل����ق����ي����ادي ك���روؤ����ض���اء 
ومدر�ء �جلهات �حلكومية وموظفي 

�جلهات  ومتعاملي  �ل�ضارقة،  حكومة 
�حلكومية. 

ت�����ه�����دف �ل������در��������ض������ة ل����ق����ي����ا�����س �أث������ر 
�ل���ن���ظ���ام �لأ����ض���ب���وع���ي �جل����دي����د على 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي و�ن��ع��ك��ا���ض��ات��ه على 
�حل�����ي�����اة �لج���ت���م���اع���ي���ة و�لأ�����ض����ري����ة 
�خلدمات  تقدمي  وج��ودة  و�لتعليمية 
تعزيز  على  و�ل��ع��م��ل  و��ضتمر�ريتها، 
�ل��ن��ق��اط �لإي��ج��اب��ي��ة، وو���ض��ع �حللول 

للتحديات. 
جانب  م��ن  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أب����رز  ت�ضمنت  و 
�مل�ضتوى �لقيادي للجهات �مل�ضاركة يف 
يف  �ملوظفني  �إنتاجية  زي��ادة  �لدر��ضة 
% زيادة  و81  �جلهات،  من   88%

و61%  بينهم  �لإي��ج��اب��ي  �لتو��ضل 
�خلدمات  ت���ق���دمي  م���ع���دل  يف  زي������ادة 
�لإلكرتونية �حلكومية يف غري �ضاعات 
�رتفاع  و74%  �ل���ر����ض���م���ي،  �ل��ع��م��ل 
و76%  ب��احل�����ض��ور،  �لل���ت���ز�م  ن�ضبة 
و�لإبد�ع،  �لبتكار  عن�ضر  يف  �رتفاعا 
و%46 �نخفا�ضا يف معدل �لإجاز�ت 
�مل��ر���ض��ي��ة.  وع���ن م�����ض��ت��وى �ملوظفني 
%90 �رتفاعا  �إىل  تو�ضلت �لدر��ضة 
و90%  �لوظيفي،  �لر�ضا  معدل  يف 
و91%  �لوظيفي،  �لأد�ء  يف  حت�ضنا 
����ض���ع���ور� ب��ال�����ض��ع��ادة ب�����ض��ك��ل ع����ام بعد 
تطبيق �لنظام �جلديد، و%87 على 
�ضعيد �لتاأثري �لإيجابي على �ل�ضحة 

�لنف�ضية، و%84 على �ضعيد حتقيق 
�لتو�زن بني �حلياة �لعملية و�لأ�ضرية، 
و%96 زيادة يف �ل�ضتمتاع بالعطلة 
ن�ضبة  يف  زي���ادة  و70%  �لأ�ضبوعية، 
�لجتماعية،  �ملنا�ضبات  يف  �مل�����ض��ارك��ة 
ممار�ضة  ب��ف��ر���ض��ة  زي�������ادة  و62% 
�ل���ري���ا����ض���ة و�ل�����ه�����و�ي�����ات �خل���ا����ض���ة، 
مبالءمة  ب��ال�����ض��ع��ور  زي�����ادة  و74% 
بيئة �لعمل ل�ضاعات �لعمل �جلديدة، 
ملتابعة  �لتفرغ  زي��ادة بفر�س  و59% 
و52%  �خلا�ضة،  �لتجارية  �مل�ضاريع 

زيادة يف فر�س ��ضتكمال �لتعليم. 
وب�����ض��اأن م�����ض��ت��وى م��ت��ع��ام��ل��ي �جلهات 
�ضعور  �ل��در����ض��ة  �أو���ض��ح��ت  �حلكومية 

�ملتعاملني مبعدل ر�ضا عال عن جودة 
عام  ب�ضكل  �ملوظفني  و�أد�ء  �خلدمات 
عن  �ملتعاملني  ور�ضا   ،94% بن�ضبة 

تعاون �ملوظفني يف تلبية �حتياجاتهم 
ح�ضول  ت��اأث��ر  وع���دم   ،93% بن�ضبة 
بن�ضبة  �خل����دم����ات  ع��ل��ى  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 

بالر�ضا  �ملتعاملني  و�ضعور   ،86%
عن �ضرعة �ل�ضتجابة و�حل�ضول على 

�خلدمات بن�ضبة 85%. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  ع��ق��دت 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  "لقاء  �ل�ضارقة،  يف 
�ل�ضن"، و�لذي  �لعاملية خلدمات كبار 
ينظمه �ضنويا مكتب �ل�ضارقة مر�عية 
�للقاء  ويهدف  للد�ئرة،  �لتابع  لل�ضن 
و�أف�ضل  �لعاملية  �لتجارب  عر�س  �إىل 
�مل��م��ار���ض��ات و�لب��ت��ك��ار�ت �مل��ق��دم��ة من 
�ملدن �ملر�عية لل�ضن، لال�ضتفادة منها 
لتطوير �خلدمات �ملقدمة لكبار �ل�ضن 
يف �لإمارة، وي�ضتهدف �للقاء، من�ضقي 
برنامج �ل�ضارقة مدينة مر�عية لل�ضن 
�ل�ضارقة  يف  �حلكومية  �ملوؤ�ض�ضات  من 
و���ض��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة م���ن �مل�����ض��ارك��ني يف 
لل�ضن  �مل��ر�ع��ي��ة  �مل���دن  معايري  تنفيذ 

مبحاورها �لثمانية. 

�أ����ض���م���اء �خل�����ض��ري مدير  و����ض��ت��ه��ل��ت 
لل�ضن،  م���ر�ع���ي���ة  �ل�������ض���ارق���ة  م��ك��ت��ب 
ُع��ق��د يف غ��رف��ة جتارة  �ل��ل��ق��اء �ل����ذي 
فيها  بينت  بكلمة  �ل�ضارقة،  و�ضناعة 
�لتو��ضل  ه��و  �ل��ل��ق��اء  م��ن  �ل��ه��دف  �أن 
و�ملوؤ�ض�ضات  �جلهات  من  �ملن�ضقني  مع 
ب��ا���ض��ت��ع��ر����س جت����ارب عاملية  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملر�عية لل�ضن  �مل��دن  ر�ئ���دة يف جم��ال 
و�أي�ضا تفعيل دورنا يف �ل�ضبكة �لعاملية 
�إحدى  كونها  لل�ضن  �مل��ر�ع��ي��ة  للمدن 
�ملتطلبات ل�ضتد�مة ع�ضوية �ل�ضارقة 
�أن �للقاء ي�ضهم يف  فيها، م�ضيفة �إىل 
تطوير خدمات كبار �ل�ضن و�ختيار ما 

يتنا�ضب مع بيئتنا وجمتمعنا. 

اإيرلندا اأول دولة مراعية لل�سن
من ثم ��ضتعر�س �للقاء جتربة �إيرلند� 

�لوطنية  �مل��ن�����ض��ق��ة  روز  �آن�����ا  ق��دم��ت��ه 
لربنامج �ملدن �ملر�عية لل�ضن، و�لتي مت 
�ختيارها من منظمة �ل�ضحة �لعاملية 
لل�ضن"،  مر�عية  عاملية  دول��ة  "�أول  ك� 
حيث ��ضتطاعت �إيرلند� جعل 37 من 
وطبقت  للم�ضن  �ضديقة  مدن  مدنها 
�ملطلوبة  �لثمانية  �ملعايري  كافة  فيها 
وبيئيا وغريه، كما  �جتماعيا و�ضحيا 
2 من مطار�تها �إىل  جنحت بتحويل 
مطار�ت �ضديقة لكبار �ل�ضن، وكذلك 
كما  للم�ضت�ضفيات،  بالن�ضبة  �لأم����ر 
�مل�ضجل،  �لفيديو  عرب  �آن��ا  ��ضتعر�ضت 
جمموعة من �مل��ب��ادر�ت �لأخ��رى مثل 
�ضياحية  وج��ه��ة  �أول  �إي���رل���ن���د�  ج��ع��ل 
�ضفر�ء  وت��خ�����ض��ي�����س  �ل�������ض���ن  ل���ك���ب���ار 
و�إع��ف��اءه��م من  �ل�ضن  لكبار  �أ���ض��دق��اء 
فو�تري خدمات �لكهرباء بو�ضع �ألو�ح 

�ضم�ضية، كما جنحت �إيرلند� يف جعل 
�ملدن  لربنامج  د�عمة  �ضركة   1000

�ل�ضديقة لل�ضن.

حدائق مراعية لل�سن 
ومن ثم عر�ضت علياء �آل علي، من�ضق 
�أد�ء يف مكتب �ل�ضارقة مر�عية لل�ضن، 
�ل��ع��امل��ي��ة ملختلف  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�����ض��ل 
وبولند�  �أم��ري��ك��ا  يف  �ل���ع���امل،  ب��ل��د�ن 
و�إيرلند�، ومتثلت �ملبادر�ت يف حمور 
�مل�ضاحات �خلارجية و�لنقل و�لإحرت�م 
�ملدنية  و�مل�ضاركة  �ملجتمعي  و�لإدم���اج 
و�ل����ت����وظ����ي����ف، وحم�������ور �لت�������ض���الت 
�ملجتمعي  و�ل�����دع�����م  و�مل����ع����ل����وم����ات، 

و�خلدمات �ل�ضحية.
ففي �أمريكا مبادرة "�حلد�ئق �ملر�عية 
�حلد�ئق  تطوير  خ��الل  م��ن  لل�ضن" 

وم�ضار�ت  بامل�ضي  �خل��ا���ض��ة  و�مل��م��ر�ت 
�ل�����در�ج�����ات �ل���ه���و�ئ���ي���ة يف �حل���د�ئ���ق 
�ل��ري��ا���ض��ة �خلفيفة  �أج���ه���زة  وت��وف��ري 
بالإ�ضافة  �ل�ضن،  كبار  يحتاجها  �لتي 
�إىل مبادرة "م�ضو�ر" لنقل كبار �ل�ضن 
من منازلهم �إىل م�ضاويرهم �خلا�ضة 
وق�ضاء حو�ئجهم �لر�ضمية و�ملو�عيد 
كما  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة.  ح��ت��ى  �أو  �ل��ط��ب��ي��ة 
نفذت �ملدن �لأمريكية مبادرة "�إزدهر 
�ضل�ضلة  �إن��ت��اج  خ��الل  �أينما كنت" م��ن 
فيديوهات تعليمية ملمار�ضة �لتمارين 

�لريا�ضية �ملنا�ضبة لكبار �ل�ضن.
"كبار  مبادرة  فنفذت  بولند�،  يف  �أم��ا 
وذلك  �ل�ضغار"  ي��ح��ت�����ض��ن��ون  �ل�����ض��ن 
مل�ضاعدة �أولياء �لأمور �جلدد يف رعاية 
�ل����ولدة م��ن خالل  �لأط��ف��ال حديثي 
رعاية  لتقدمي  �ل�ضن  بكبار  �ل�ضتعانة 

�ضخ�ضية لالأطفال بحيث يق�ضي كبار 
�لأطفال  م��ع  وق��ًت��ا  �ملتطوعون  �ل�ضن 

ويقدمون �لن�ضح لالآباء.
كما نفذت �أمريكا مبادرة "�لتكنولوجيا 
من �لبيت" وذلك مل�ضاعدة كبار �ل�ضن 
و�إد�رة  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �لن����دم����اج  ع��ل��ى 

ح��الت��ه��م �مل��زم��ن��ة م��ن خ���الل �أجهزة 
�لرقمية  �ل�ضاعات  و�متالك    iPad

�لذكية. 
�ل�ضحة  "حتدي  م�����ب�����ادرة  وت�������ربز 
�ضوي�ضر�،  ن��ف��ذت��ه��ا  �ل���ت���ي  للجميع" 
لتعزيز  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ض��ة  ع���ب���ارة  وه����ي 

�ل�����ض��ن يف  ل��ك��ب��ار  و�ل��رف��اه��ي��ة  �ل�ضحة 
جميع �أنحاء �لعامل من خالل �لعامل 
�لإف��رت����ض��ي، وه��ي دع��وة لالأ�ضخا�س 
م��ن ج��م��ي��ع �لأع���م���ار ل��الإن�����ض��م��ام من 
�لتي  �لأن�ضطة  يف  للم�ضاركة  منازلهم 

تعزز �ل�ضحة �لبدنية و�لعقلية.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

اجتماعية ال�شارقة ت�شتعر�س اأف�شل املمار�شات واالبتكارات لكبار ال�شن

•• ال�صارقة -وام:

كلية  مع  م�ضرتكة  تعاون  مذكرة  �ل�ضارقة  جامعة  وقعت 
�لتعاون  تعزيز  بهدف  وذل��ك  باإيرلند�،  �جلامعية  دبلن 
�لطبية  �مل����ج����الت  م���ن  ع����دد  �مل�������ض���رتك يف  �لأك�����ادمي�����ي 
حميد  قتيبة  �ل��دك��ت��ور  �جل��ام��ع��ة  ع��ن  وقعها  و�ل�ضحية، 
و�لعلوم  �لطبية  �لكليات  ل�ضوؤون  �جلامعة  مدير  نائب 
�ل�ضحية وعميد كلية �لطب، ومن جانب جامعة �إيرلند� 
وقعتها �لربوفي�ضور فيونا تيمينز- عميد كلية �لتمري�س 
علم  حممد  �ل��دك��ت��ور  بح�ضور  �جلامعية،  دبلن  كلية  يف 
وماريا  باجلامعة  �ل�ضحية  �ل��ع��ل��وم  كلية  عميد  �ل��دي��ن 

بريرن �أ�ضتاذة متري�س �لأطفال يف كلية دبلن �جلامعية. 
�لأكادميي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل  �لتفاهم  م��ذك��رة  ت��ه��دف 
و�ملوؤمتر�ت  و�لفعاليات  �لأن�ضطة  م��ن  ع��دد  يف  �مل�ضرتك 
و�لعملية  �لعلمية  �لإمكانيات  من  و�ل�ضتفادة  و�لندو�ت 
تبادل  �إىل  �مل��ذك��رة  تهدف  كما  �لطرفني،  ل��دى  و�ملهنية 
�لهيئة  �أع�������ض���اء  ب���ني  و�ل���ت���ج���ارب  �مل���ع���رف���ة و�خل�������رب�ت 
يف  �مل�ضاركة  جانب  �إىل  و�لطلبة،  و�لباحثني  �لتدري�ضية 
ذ�ت  �ل�ضحية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  و�لبحوث  �ل��در����ض��ات 
�إتاحة �لتدريب �مليد�ين  �لهتمام �مل�ضرتك، و�لعمل على 
و�ملرتبطة  �مل�ضرتكة  لالخت�ضا�ضات  وف��ق��اً  و�لأك���ادمي���ي 

بتنمية وتطوير �ملهار�ت و�ملعارف �لوظيفية. 

جامعة ال�شارقة تعزز تعاونها مع كلية دبلن باملجاالت الطبية و ال�شحية 

االإمارات تبتكر 2023 تنطلق الي�م مب�شاركة احلك�مة واملجتمع والقطاع اخلا�س 

تنطلق امل�سرية يف 4 فرباير ب�ساطئ احلرية

 القافلة ال�ردية تعلن م�شارات الفر�شان يف االإمارات ال�شبع

امل�ارد الب�شرية بعجمان ت�شدر تعميمًا ب�شاأن 
�شم�لية التاأمني ال�شحي اأبناء امل�ظفة امل�اطنة 

•• عجمان-وام:

�لتاأمني  ن��ظ��ام  ب�ضاأن  �حلكومية  �جل��ه��ات  جميع  �إىل  تعميماً  بعجمان  �لب�ضرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  �أ���ض��درت 
�ل�ضحي يف حكومة عجمان وتعديالته ين�س على �ضمولية ��ضتحقاق �ملوظفة �ملو�طنة وزوجها و�أبنائها 
مع  يتعار�س  ل  ومبا  وذل��ك  للمو�طنني  �ملقررة  �ل�ضحي  �لتاأمني  �متياز�ت  جن�ضيتهم  عن  �لنظر  بغ�س 
�إطار  �لتعميم يف  �إ�ضد�ر  ياأتي  �ل�ضحي بحكومة عجمان.   �لتاأمني  �ل��و�ردة يف نظام  �ل�ضو�بط و�لأحكام 
حر�س حكومة عجمان على توفري بيئة عمل �ضليمة و�ضحية، وحت�ضني مظلة �لتاأمني �ل�ضحي لت�ضمل 
�ملوظفني وعائالتهم مما يوؤمن �أف�ضل رعاية �ضحية لهم وحمايتهم من �أية عو�ر�س �ضحية توؤثر �ضلباً 
على �أد�ئهم �لوظيفي.  و �أكدت �لد�ئرة يف �لتعميم �ل�ضادر للجهات �حلكومية يف �إمارة عجمان �ضرورة 

تنفيذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لديها حل�ضر �حلالت �مل�ضتحقة و�إدخالها يف نظام مو�رد عجمان. 
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اأخبـار الإمـارات

دبي الطبية ت�قع مذكرة تفاهم مع م�رفيلدز دبي للعي�ن على هام�س معر�س وم�ؤمتر ال�شحة العربي
•• دبي - وام:

وقعت مدينة دبي �لطبية - �ملنطقة �حلرة �ملتخ�ض�ضة بالرعاية �ل�ضحية 
يف �لإمارة - مذكرة تفاهم مع م�ضت�ضفى "مورفيلدز دبي للعيون" تهدف 
دبي  �لعيون يف  �لر�ئد يف طب  �لربيطاين  �مل�ضت�ضفى  �أعمال  تو�ضيع  �إىل 

بن�ضبة 20%.
�ضلطة  يف  �ملالية  لل�ضوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنيني  ع��الء  �ملذكرة  وق��ع 
مدينة دبي �لطبية و�لهادي ح�ضن �ملدير �لعام مل�ضت�ضفى "مورفيلدز دبي 
للعيون" وذلك يف جناح مدينة دبي �لطبية �مل�ضارك يف "معر�س وموؤمتر 

�ل�ضحة �لعربي 2023" �ملقام حاليا يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي .

تاأتي هذه �ملبادرة �جلديدة يف �إطار �جلهود �ملتو��ضلة ملدينة دبي �لطبية 
لتعزيز �ل�ضتثمار�ت يف قطاع �لرعاية �ل�ضحية �لذي ي�ضهد منو�ً مت�ضارعاً 
يف دبي ف�ضاًل عن متكني �ضركاء �لأعمال �حلاليني من تطوير �أعمالهم 

فيها.
ويتز�من توقيع �ملذكرة مع �حتفاء مدينة دبي �لطبية مبرور 20 عاماً 
على �نطالق عملياتها و15 عاماً على تاأ�ضي�س "م�ضت�ضفى مورفيلدز دبي 

للعيون".
وموؤمتر  "معر�س  يف  م�ضاركتها  خالل  �لطبية  دبي  مدينة  وت�ضتعر�س 

�ل�ضحة �لعربي 2023" م�ضرية جناحها وخططها �مل�ضتقبلية.
وجتمع مدينة دبي �لطبية و"م�ضت�ضفى مورفيلدز دبي للعيون" �ضر�كة 

طويلة �لأمد ُتعد من �أقدم �ل�ضر�كات �مل�ضتمرة �إىل �ليوم يف مدينة دبي 
�لطبية حيث �نطلقت �أعمال �مل�ضت�ضفى يف �ملنطقة �حلرة عام 2007.

و�أ�ضار عالء �ملنيني �إىل �ن�ضجام هذه �ملذكرة مع روؤية مدينة دبي �لطبية 
يف تعزيز جهود �لإمارة لتح�ضني مكانتها �لر�ئدة كوجهة ر�ئدة لتقدمي 

�أف�ضل خدمات �لرعاية �ل�ضحية.
وق���ال �مل��ن��ي��ن��ي: ن��وف��ر يف م��دي��ن��ة دب���ي �لطبية ل�����ض��رك��اء �أع��م��ال��ن��ا فر�ضة 
�لرعاية  قطاع  �ضمن  �أعمالهم  منو  تعزز  ��ضتثنائية  بيئة  من  �ل�ضتفادة 
مورفيلدز  م�ضت�ضفى  مع  �لر��ضخة  �ضر�كتنا  ��ضتمر�ر  وي�ضرنا  �ل�ضحية، 
�لعمليات  تو�ضعة  ميثل  حيث  م�ضتقباًل  لتعزيزها  ونتطلع  للعيون،  دبي 
�لت�ضغيلية للم�ضت�ضفى دعماً مهماً خلدمات مدينة دبي �لطبية، ونعترب 

�أعمالهم موؤ�ضر �لنجاح �لأب��رز ملجتمع منطقتنا  جناح �ضركائنا و�زده��ار 
�حلرة.

وت��ت�����ض��م��ن ت��و���ض��ع��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��خ��ط��ط ل��ه��ا �إ���ض��اف��ة �أح�����دث �لتقنيات 
�مل�ضتخدمة يف طب �لعيون مبا يف ذلك �فتتاح جناح فح�س تنفيذي و�آخر 
لكبار �ل�ضخ�ضيات بالإ�ضافة �إىل مناطق �ضريرية جديدة ومناطق �نتظار 
�أف�ضل للمر�ضى و��ضتيعاب �لطلب �ملتز�يد على  �إ�ضافية لتقدمي خدمة 

خدمات �لعناية بالعيون يف "م�ضت�ضفى دبي مورفيلدز".
بدوره قال �لهادي ح�ضن: ي�ضعدنا �أن نوفر خدماتنا �ضمن جمتمع مدينة 
دبي �لطبية �لذي يركز على تقدمي �أجود خدمات �لرعاية �ل�ضحية لعدد 

كبري من �ملر�ضى �لقادمني من دبي وخمتلف �أنحاء �لعامل.

معر�س ال�شحة العربي 2023 ي�شتعر�س دور امليتافري�س والذكاء اال�شطناعي بالقطاع

دائرة ال�شحة - اأب�ظبي تطلق منظ�مة عل�م احلياة للرعاية ال�شحية يف امليتافري�س

•• دبي -وام:

�ضلطت �لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ض�ضات �لعاملية؛ �لعاملة يف جمال �لرعاية 
�ل�ضحية، خالل م�ضاركاتها يف "معر�س وموؤمتر �ل�ضحة �لعربي 2023" 
مركز  يف  فرب�ير   2 حتى  وت�ضتمر  �لأول  �أم�س  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   ،
و�لتكنولوجيا  �لذكية  �لتقنيات  �أب��رز  على  �ل�ضوء  �لعاملي،  �لتجاري  دبي 
�لعلمية  �لبتكار�ت  �لعاملية يف  �لريادة  لها  �لتي ت�ضمن  �لعلمية �حلديثة 
و�لتكنولوجية �ل�ضحية، و�ضمان حتقيق �جلاهزية �ل�ضتباقية للتحديات 
�مل�ضتقبلية ل�ضيما يف جمالت �لأمن �ل�ضحي و�ل�ضحة �لتنبوؤية، و�لعلوم 

�حليوية و�جلينومية، و�لذكاء �ل�ضطناعي.
وقال خرب�ء وم�ضوؤولون يف ت�ضريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م"، مُتكن 
�لرعاية من  �لرقمية مقدمي  �ل�ضحة  �لتكنولوجية يف جمال  �لتطور�ت 
عالج �ملر�ضى ب�ضرعة وكفاءة �أكرب، مما يوؤدي �إىل حت�ضني �لنتائج �ل�ضحية 

ب�ضكل كبري للمر�ضى يف جميع �أنحاء �لعامل.
فمن جهته قال �ضعادة �لدكتور جمال حممد �لكعبي وكيل د�ئرة �ل�ضحة 
�لرقمي  �لتحول  �لإمار�ت" تعر�س حلول  "�ضحة  من�ضة  �إن  – �أبوظبي، 
و����ض��ت��خ��د�م �مل��ي��ت��اف��ري���س و���ض��ح��ن �لأدوي�����ة ع��ن ط��ري��ق ط��ائ��ر�ت �ل����دورن، 
مع  �ملهمة  �لتفاقيات  توقيع  على  ع��الوة  �لإم��ار�ت��ي،  �جلينوم  وم�ضروع 

�ل�ضركاء �لدوليني.
بدعم  يحظى  �ل�ضحي  �لقطاع  �أن  "و�م"،  ل�  ت�ضريح  يف  �ضعادته  و�أ���ض��اف 
كبري من �لقيادة �لر�ضيدة خا�ضة بعد جائحة كوفيد 19 ، من خالل دعم 
�ضركات  من  �لكثري  �لعامل" وج��ذب  �إيل  "�أبوظبي  من  �لعلمية  �لأب��ح��اث 
�لإن�ضانية، ف�ضاًل عن  ��ضرت�تيجي خلدمة  ك�ضريك  �لدولة،  �إيل  �لأدوي��ة 
كونها من�ضة رئي�ضية لنطالق طفرة جديدة يف قطاع �خلدمات و�لرعاية 
�ل�ضطناعي  �لذكاء  �لتكنولوجية �حلديثة مثل  �لتقنيات  �ل�ضحية، عرب 

و�مليتافري�س.
مركز  يف  تنفيذي  مدير  �ملناعي  عبيد  �بر�هيم  �أ�ضماء  د.  ذك��رت  ب��دوره��ا، 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �أبوظبي،  �ل�ضحة  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  و�لبتكار  �لأب��ح��اث 
حيث  �ل�ضحية،  و�لبتكار�ت  �لعلمي  �لبحث  جمال  يف  نوعية  نقلة  ت�ضهد 
فر�س  �إىل  �جلائحة  فر�ضتها  �لتي  �لتحديات  حتويل  �لدولة  ��ضتطاعت 

و�عدة.
خالل  �مليتافري�س  ملن�ضة  �ل�ضحة  د�ئ���رة  �إط���الق  ع��ن  "و�م"،  ل���  وك�ضفت 
�لد�ئرة  و�إمكانيات  �لعربي" من خالل توفري خدمات  "�ل�ضحة  معر�س 
�ضركة   75 م��ن  يقرب  وم��ا  �ل�ضركاء  خلدمة  �لفرت��ضية  �ملن�ضة  خ��الل 
نا�ضئة وت�ضهيل �لتو��ضل بني �مل�ضتثمرين و�لباحثني، لفتة �إىل مبادر�ت 
و�لتكنولوجيا  �لدقيق  و�ل��ط��ب  �لدقيق  �ل�ضخ�ضي  �لطب  م�ضروع  منها 

�مل�ضاعدة، �لعالجات �ملتقدمة، و�لعالجات �خللوية و�لأجهزة �لقابلة للزرع 
، �لروبوتات وطب �لنانو و�لطب �حليوي وعلم �لور�ثة، ف�ضاًل عن وجود 

�أكرث من 80 بحثا �ضريريا.
و�لرئي�س  �ملوؤ�ض�س  �ل�ضريك  �ضيائي  م��رمي  �ل��دك��ت��ورة  ��ضتعر�ضت  فيما 
�لتنفيذي ل�ضركة �آي�ضونو هيلث، جهاز ATUSA �لذي يهدف لت�ضوير 
�لثدي باملوجات فوق �ل�ضوتية ثالثية �لأبعاد �لقابل لالرتد�ء من �ضركة 
�إد�رة �لأغذية و�لعقاقري هذ� �لعام،  �آي�ضونو هيلث، و�حلائز على مو�فقة 
ويوؤدي �إىل متكني �لت�ضخي�س و�لعالج �ملبكر، مبا ي�ضاهم باإنقاذ �ملزيد من 
�لأرو�ح، ويعّد �بتكار هذ� �جلهاز من �أهم ع�ضرة �إجناز�ت يف جمال �لك�ضف 

عن �لإ�ضابة ب�ضرطان �لثدي وعالجه.
ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  فينرتيت�ضيلي  فينت�ضينزو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�لعاملية ت�ضتعر�س  �ل�ضركة  �إن  �ل�ضرق �لأو�ضط وتركيا و�أفريقيا،  فيليب�س 
بني  �لتعاون  ت�ضرع  و�لتي  �لأم��ر����س،  علم  يف  �لرقمية  حلولها  من  باقة 
�ملخترب�ت وت�ضهم يف تعزيز �ضرعة ودقة عمليات �لك�ضف وتقييم �لأن�ضجة، 
وُتعد  �ل�ضحية  �لرعاية  مل��زودي  �لفرت��ضية  �لرعاية  حلول  �إىل  م�ضري�ً 
وحدة �لعناية �ملركزة �لإلكرتونية �أحد بر�مج �لرعاية �ل�ضريرية عن ُبعد 

�لذي �أحدث حتوًل يف �لقطاع.
رويال  وم�ضت�ضفيات  لالأطفال  لندن  �إيفلينا  م�ضت�ضفى  من  ُك��لٌّ  وك�ضفت 

برومبتون وهارفيلد للرعاية �ملتخ�ض�ضة، �لتابعتني جليز و�ضانت توما�س 
�أحدث �لتقنيات  �لتابعة لهيئة �خلدمات �ل�ضحية �لوطنية يف لندن، عن 
يف جمال جر�حة �لقلب و�لأوعية �لدموية، مبا فيها تقنية ثورية ت�ضمح 
قد  �لأبعاد  ثالثي  �ملغناطي�ضي  �لرنني  با�ضتخد�م  �لأجنة  قلوب  بت�ضوير 
��ضتبد�ل  وتقنية  �ل���ولدة؛  ف��ور  �لأط��ف��ال  من  �لآلف  حياة  باإنفاذ  ت�ضمح 
لدى  �لأبعاد  ثالثي  و�لت�ضوير  بالكامل  �ملنظار  با�ضتخد�م  �لقلب  �ضمام 
�لبالغني. ولفتت �لدكتورة ر�ضا بو حميد، �لأ�ضتاذ �مل�ضاعد يف طب �لطو�رئ 
�أحدث �لبتكار�ت  �إىل  بجامعة حممد بن ر��ضد للطب و�لعلوم �ل�ضحية، 
�لتي جتلب �مل�ضت�ضفى ملكان �ملري�س مثل: تقنيات �لذكاء �ل�ضطناعي يف 
�أمر��س �لقلب و�لتطبيقات �ل�ضحية و�ألعاب �لفيديو و�أجهزة �لت�ضخي�س 
�ملحمولة يف نقاط �لرعاية و�لطائر�ت بدون طيار �لطبية دور �لتكنولوجيا 
يف رعاية �لطو�رئ، و�لتي ت�ضاهم يف تقليل �لوقت �مل�ضتغرق للو�ضول �إىل 

�ملر�ضى، وتوفري و�ضول �أكرب �إىل �لبيانات و�ملعلومات �ل�ضحية.".
نا�ضئة  �ضركة  عر�ضت   ، �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�ضحة  وز�رة  من�ضة  و�ضمن 
لأنظمة �لطائر�ت بدون طيار يف �أبوظبي "طائرة درون" تركز على تقدمي 
متعددة  وه��ي  �ملنطقة،  يف  �لنمو  �ضريعة  ل��الأ���ض��و�ق  �لأم��ث��ل  �ل�ضحن  ح��ل 
�أن  وميكن  و�لنائية،  �حل�ضرية  �لبيئات  يف  للعمل  ومهياأة  �ل�ضتخد�مات 

تنقل �إ�ضعافات �أولية �إىل �ملناطق �ل�ضحر�وية وغريها.

•• دبي - وام:

�ل�ضحية  للرعاية  علوم �حلياة  "منظومة  �أبوظبي   - �ل�ضحة  د�ئرة  �أطلقت 
�ملقام   2023 �لعربي  �مليتافري�س" �ضمن م�ضاركتها يف معر�س �ل�ضحة  يف 

حاليا يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
�ل�ضحية  �لرعاية  ملنظومة  �فرت��ضية  ن�ضخة  خللق  �لتجربة  هذه  وتهدف 
�ل�ضحية  �لرعاية  و�مل�ضتثمرين ومقدمي  �لأعمال  رو�د  بالإمارة جتمع بني 
لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت؛ و�ضت�ضهد منظومة علوم �حلياة للرعاية �ل�ضحية 
�إطالق مقر د�ئرة �ل�ضحة �لفرت��ضي بامليتافري�س وتوفري  �مليتافري�س  يف 
جتاربهم  لتطوير  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  مبنظومة  �جل��ه��ات  جلميع  من�ضة 
�لفرت��ضية، كما �ضتقدم �ملنظومة �لفرت��ضية يف مر�حلها �ملقبلة للمر�ضى 

�إمكانية �لو�ضول �إىل خدمات �لرعاية �ل�ضحية عن ُبعد.
يف  لالبتكار  ر�ئ���دة  كوجهة  �أب��وظ��ب��ي  ملكانة  تر�ضيخاً  �خل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

�ل��رع��اي��ة �ل�����ض��ح��ي��ة ويف ظ��ل ج��ه��ود �ل���د�ئ���رة �مل��ت��و����ض��ل��ة ل��ت��وظ��ي��ف �أح���دث 
خدمات  وت��ق��دمي  �ل�ضحية  �لرعاية  قطاع  خم��رج��ات  لتح�ضني  �لب��ت��ك��ار�ت 

وحلول م�ضتد�مة ومبتكرة.
و�ضمن م�ضاركتها يف معر�س �ل�ضحة �لعربي، �ضت�ضت�ضيف د�ئرة �ل�ضحة – 
�أبوظبي مبقرها �لفرت��ضي يوماً جتريبياً يجمع بني �ضركات �لتكنولوجيا 
�ضاأنها  من  �لتي  �ملبتكرة  حلولهم  ليعر�ضو�  و�مل�ضتثمرين  �لنا�ضئة  �ل�ضحية 
حت�ضني جودة خدمات �لرعاية �ل�ضحية باملنظومة وي�ضتعر�ضو� �ضبل �لتعاون 

مع �لد�ئرة لتطوير جتاربهم �لفرت��ضية �خلا�ضة �ضمن �ملنظومة.
و�ضرتحب �لد�ئرة بزو�ر مقرها �لفرت��ضي ليتمكنو� من �لطالع على 11 
مرفقاً خمتلفاً مبا يف ذلك قاعات �ملوؤمتر�ت ومنوذج �جل�ضم �لب�ضري ثالثي 
�لأبعاد و�ملعار�س. و�ضتتيح �لتجربة للزو�ر ت�ضكيل �ضورهم �لرمزية �خلا�ضة 
�لرئي�ضي  �ملقر  يف  �لتجول  �أثناء  �لبع�س  بع�ضهم  مع  و�لتفاعل  "�أفاتار" 

للد�ئرة للتعرف بدقة على خدماتها وم�ضاريعها ومبادر�تها.

�أ�ضماء �ملناعي �ملدير �لتنفيذي ملركز �لأبحاث و�لبتكار يف  وقالت �لدكتورة 
يف  �ل�ضحية  للرعاية  �حلياة  علوم  منظومة  �إط��الق  ميثل   : �ل�ضحة  د�ئ��رة 
�مليتافري�س خطوة طموحة تعك�س جهودنا �ملتو��ضلة لال�ضتفادة من �لتقنيات 
�ملتطورة لتح�ضني خمرجات �لرعاية �ل�ضحية على كافة �مل�ضتويات؛ وعماًل 
�ل�ضباقة  �حللول  لتبني  �جلهود  بذل  نو��ضل  �لر�ضيدة،  قيادتنا  بتوجيهات 
و�لكو�در  للمر�ضى  �ل�ضحية  �لرعاية  جتربة  لتح�ضني  �ملبتكرة  و�لأدو�ت 
�أبوظبي  مكانة  تر�ضيخ  وكذلك  فيه  و�مل�ضتثمرين  �لأعمال  ورو�د  �ل�ضحية 

كحا�ضنة لالبتكار يف علوم �حلياة.
تقنية جتمع بني  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  �مليتافري�س  ع��امل  �أن  �إىل  �لإ����ض���ارة  جت��در 
�لو�قعني �لفرت��ضي و�ملعزز خللق �ضبكة مت�ضلة من �لعو�مل �لفرت��ضية 
و�لتفاعل  �لعامل  ه��ذ�  �إىل  �ل��دخ��ول  للم�ضتخدمني  وميكن  �لأب��ع��اد  ثالثية 
ب�ضكل مبا�ضر، ومبقدورهم �أي�ضاً �لتحكم يف حركاتهم عرب �أعينهم و�لأو�مر 
�لتجربة وجتعلهم ي�ضعرون  ُتدخلهم  با�ضتخد�م خوذة خم�ض�ضة  �ل�ضوتية، 

و��ضعة يف  �ضعبية  �لتقنية  و�كت�ضبت هذه   .. فعلياً  �لعامل  د�خل هذ�  وكاأنهم 
�أحدث  لتقدمي  مو�كبتها  على  �ل��د�ئ��رة  عكفت  ل��ذل��ك  �لأخ����رية،  �ل�ضنو�ت 

�لتقنيات لأفر�د �ملجتمع.
د�ئرة  تتعاون  حيث  �لتطوير  مرحلة  حالياً  �لفرت��ضية  �ملنظومة  وت�ضهد 
�أحدى �ضركات �لتكنولوجيا و�لذكاء �ل�ضطناعي   »50 �ل�ضحة مع »نك�ضت 
لها لتطوير منظومة علوم �حلياة  �أبوظبي مقر�ً  و�لتي تتخذ من  �لر�ئدة 
للرعاية �ل�ضحية يف �مليتافري�س �ن�ضجاماً مع ��ضرت�تيجية �لد�ئرة لرقمنة 

خدمات قطاع �لرعاية �ل�ضحية.
و�ضيعمل �لطرفان جنباً جلنب لتعزيز �لتجربة �لفرت��ضية خللق م�ضتقبل 

�أف�ضل و�أكرث ��ضتد�مة خلدمات �لرعاية �ل�ضحية عن ُبعد باأبوظبي.
منطقة  يف  طبي  معر�س  �أ�ضخم   2023 �لعربي  �ل�ضحة  موؤمتر  ويعترب 
�ل�ضرق �لأو�ضط وينعقد هذ� �لعام من 30 يناير ولغاية 2 فرب�ير 2023 

يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.

الدورة الـ 12من معر�س عطايا تنطلق 6 فرباير
•• اأبوظبي - وام:

�أكدت حرم �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، �ضمو 
�ل�ضيخة �ضم�ضة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان م�ضاعد �ضمو 
مل�ضروع  �لعليا  �للجنة  رئي�ضة  �لن�ضائية  لل�ضوؤون  �لهيئة  رئي�س 
�ملبادر�ت  جم��ال  يف  فارقة  عالمة  "عطايا" �أ�ضبح  �أن  عطايا، 
من  للحد  �لإم���ار�ت  دول��ة  تتبناها  �لتي  و�لتنموية  �لإن�ضانية 
على  وتد�عياتها  بظاللها  تلقي  �لتي  �لب�ضرية  �ملعاناة  حجم 

�لعديد من �ل�ضعوب.
�ملا�ضية يف  �ل�ضنو�ت  "عطايا" �ضاهم خالل  �إن  �ضموها  وقالت 
�ملهمة  �لإن�ضانية  �لق�ضايا  م��ن  للعديد  ج��ذري��ة  حلول  �بتكار 
هذ�  يف  ونفذ  و�لجتماعية،  و�لتعليمية  �ل�ضحية  �ملجالت  يف 
�لعامل، لذلك كان  دول��ة حول   15 �ل�ضدد م�ضاريع حيوية يف 
ل ب��د م��ن �مل�����ض��ي ق��دم��ا يف ه���ذ� �ل��ت��وج��ه وحت��ق��ي��ق �مل��زي��د من 
�ملكت�ضبات �لإن�ضانية و�تباع روؤية �لقيادة �لر�ضيدة يف �ل�ضتد�مة 

يف �لعطاء يف �ملجال �لإن�ضاين.
�لعام  "عطايا" هذ�  �ل�ضدد، يطلق  : يف هذ�  �ضموها  و�أ�ضافت 
مبادرة نوعية جديدة ور�ئدة، تتمثل يف �إن�ضاء �ضندوق م�ضتد�م 
�لذين  �لأط��ف��ال  ل��ع��الج  ري��ع��ه  يخ�ض�س  �حلياة"  "نهر  با�ضم 

يعانون من
�أمر��س م�ضتع�ضية يف �لعديد من �لدول خا�ضة �لذين تتطلب 
�أو�ضاعهم �ل�ضحية تدخالت جر�حية دقيقة و�ضتوجه �إير�د�ت 
ي�ضتقبل  �ل���ذي  �ل�����ض��ن��دوق  ه��ذ�  لتاأ�ضي�س  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل��ع��ر���س 

تربعات �ملانحني على مد�ر �لعام.
جاء ذلك يف كلمة �ضمو �ل�ضيخة �ضم�ضة بنت حمد�ن بن حممد 
�آل نهيان - و�لتي �ألقاها نيابة عن �ضموها �ضعادة حمود عبد�هلل 
�جلنيبي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي - خالل 
�ملوؤمتر �ل�ضحفي �لذي عقد �أم�س مبقر هيئة �لهالل �لأحمر 
يف �أبوظبي لالإعالن عن �لدورة �ل� 12 ملعر�س )عطايا( �لتي 
فرب�ير  م��ن  �لعا�ضر  وحتى  �ل�ضاد�س  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  تقام 
�ملقبل مببادلة �أرينا يف �أبوظبي مب�ضاركة حو�يل 100 عار�س 
م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، �إىل ج��ان��ب ��ضت�ضافة ع��دد من 

�لتي  �مل�ضتوى  رفيعة  �لعاملية  �لإن�ضانية  و�ملنظمات  �ملوؤ�ض�ضات 
تعمل يف جمال متكني �لن�ضاء ب�ضفة خا�ضة.

�أمال جديد�  �ل�ضندوق متثل  �إن �نطالقة هذ�  �ضموها  وقالت 
و�إن���ق���اذ حياتهم  ع��اف��ي��ت��ه��م  ل���ض��ت��ع��ادة  �لأط���ف���ال،  م��ن  للكثري 
وتغيري م�ضار م�ضتقبلهم، و�أ�ضافت : �إذ� نظرنا لو�قع �لأطفال 
�ل�ضحي �ليوم جند �أن �آخر �إح�ضائيات منظمة �ل�ضحة �لعاملية 
عمر  قبل  طفل  ماليني   5 �ضنويا  يفقد  �لعامل  �أن  �إىل  ت�ضري 
�أمر��س  �خلام�ضة ومليوين طفل فوق عمر �خلام�ضة وتعترب 
�لأط���ف���ال ح��دي��ث��ي �ل�����ولدة �ل��ت��ي ت�����ض��ت��دع��ي ج���ر�ح���ات دقيقة 
وع��اج��ل��ة م��ن �أه���م �لأ���ض��ب��اب ل��ه��ذه �ل��وف��ي��ات و�ل��ت��ي ك��ان ميكن 
جتنبها لو توفرت لهم رعاية �ضحية جيدة. و�أو�ضحت �ضموها 
"�ضندوق  م��ن  �مل�ضتفيدين  مظلة  لتو�ضيع  �آل��ي��ة  و�ضع  مت  �أن��ه 
�لأطفال  نقل  �ضيتم  �ل��دول حيث  �لعديد من  �حلياة" يف  نهر 
للعالج  ب��الده��م  د�خ��ل  �ضحية  �لرعاية  لهم  تتوفر  ل  �ل��ذي��ن 
�لرعاية  خدمات  دولهم  د�خ��ل  تتوفر  و�لذين  �أخ��رى،  دول  يف 
�ل�ضحية �لتي يحتاجونها �ضيتكفل �ل�ضندوق بعالجهم د�خل 
�إن�ضانية  �ضر�كات  �إقامة  يف  �أي�ضا  �ل�ضندوق  و�ضي�ضاهم  دولهم، 
مع بع�س �مل�ضت�ضفيات �ملتخ�ض�ضة يف عالج �لأطفال يف عدد من 
�لدول وتكوين �ضبكة من �لعالقات �ملتميزة مع �لكو�در و�لفرق 
لهوؤلء  �أف�ضل  م�ضتقبل  �ضنع  يف  و�إ�ضر�كهم  �ملتطوعة  �لطبية 
�لأطفال. وقالت �ضمو �ل�ضيخة �ضم�ضة بنت حمد�ن بن حممد 
�آل نهيان - يف ختام كلمتها - �إننا نتطلع �إىل �أن يحقق "عطايا" 
�أه��د�ف��ه ه��ذ� �لعام كما حققها يف �لأع���و�م �ل�ضابقة وذل��ك من 
خالل جتاوب جميع قطاعات �ملجتمع مع مبادرة "�ضندوق نهر 
�ل�ضرت�تيجيني  للرعاة  �ضكرها  عن  �ضموها  و�أعربت  �حلياة"، 
�حل��اك��م يف  ودي���و�ن ممثل  �لرئا�ضة  ���ض��وؤون  )دي���و�ن  للمعر�س 

منطقة �لظفرة وم�ضرف �أبوظبي �لإ�ضالمي(.
ك��م��ا حت���دث يف �مل���وؤمت���ر �ل�����ض��ح��ف��ي �ل��ف��ن��ان ح�����ض��ني �جل�ضمي 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  �لعادة  فوق  �ملفو�س  �ل�ضفري 
ُي�ضرفني   : قائال  "عطايا"،  م�ضروع  و�ضفري  �لإن�ضاين،  للعمل 
�أن �أ�ضارَككم يف هذه �ملُبادرة �لإن�ضانية �لتي حتِمل بني طياِتها 
�لإن�ضانية  خ��دم��ة  ن��ح��و  �لأم����ل  دروب  م��ن  �ل��ع��دي��د  وف��ك��رت��ه��ا 
و�لب�ضريَّة يف كلِّ مكان يف هذ� �لعامل، كما �نتِهز هذه �لفر�ضة 

�ل�ضيخ حمد�ن  ل�ضمو  �لمتنان  �ل�ضكر وجزيل  بعظيم  و�أَتوجه 
بن ز�يِد �آل نهيان ممثِّل �حلاكم يف ِمنطقة �لظفرة رِئي�س َهيئة 
�ْلهالل �لأحمر �لإِمار�تي و�ضمو �ل�ضيخة �ضم�ضة ِبنت حمد�ن بن 
حممد �آل نهيان م�ضاعد �ضمو رئي�س �لهيئة لل�ضوؤون �لن�ضائية 
رئي�ضة �للجنة �لعليا مل�ضروع عطايا على ما بذُله من جهد بنَّاء 
لدعم هذه �مْلَ�ضاريع �لإن�ضانية �لَّتي وِرْثناها ِمْن ُموؤ�ِض�س �ْلعمل 
ْيِخ ز�يد بن �ُضْلطان �آل نهيان  �لإِن�ضاين ِبدولتنا �ملغفوِر لُه �ل�ضَّ
"طيَّب �هللَّ َثر�ُه". و�أ�ضاف �جل�ضمي - خالل �ملوؤمتر �ل�ضحفي 
فُت  �لعام - على مد�ر �ضنو�ت ت�ضرَّ �لذي ح�ضره نو�ب �لأم��ني 
�أُمثل هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�ِتي ك�ضفري مفو�س فوق  �أَن 
�إن�ضانية  وزي��ار�ت  �أعمال  جمموعة  يف  �لإن�ضايِن  للعمل  �لعادة 
خت �لنَّهج �لإِن�ضاينَّ يِف م�ضريِتي وتركْت �أثًر� كبرًي�  ميد�نية ر�ضَّ
ه على تخفيِف معاناة  ملنهاج وطني وُم�ضاهمِته وحر�ضِ وفخر�ً 
�لعديد من �ضعوب �لعامل ون�ضر �ل�ضعادة بني �لأفر�د باْخِتالف 

ين و�ملذهب و�ملوقع �جلغر�يف. �لعرق و�لدِّ
ا ِلعطايا  وتابع : هذ� ما جعلِني �أفتِخُر ِباأن �أَكون �ضفرًي� ُمفّو�ضً
ا �أحد �مل�ضاِندين و�ملُب�ّضرين  منذ �نطالقِته، و�أن �أكون �ليوم �أي�ضً
بية  باأهد�ف "�ضندوق نهر �حلياة " و�لذي �َضُيوّفر �لّرعاية �لطِّ
لالأطفال �ملحرومني يف �لعديد من �لدول وتخفيف ُمعاناِتهم 
حية، د�عًيا �جلميع �إِىل دعِمه َوُم�َضاندِته ِلتحقيِق �أهد�ِفه  �ل�ضِّ
�لنَّبيلة ون�ضر ِمظلَّته على �أَحبائنا �لأطفال �لذين ُهم يف �أََم�سِّ 
ِبالأمل  ُم�ضتقبلهم  وَي�ضت�ضرفون  ِباأيديُهم،  ياأْخذ  ملن  �حلاجة 

و�ل�ضعادة و�لإِيجابية.
و�أعرب �جل�ضمي - يف ختام كلمته - عن �ضكره للهالل �لأحمر 
�لإِمار�تي وُمبادرة عطايا على �لثقة �لتي منحوها �إياه من �أجل 
و�ملُ�ضاَعدة  و�لأم��ل  �لثِّقة  َمْنح  يف  و�مْلُ�ضاَهمة  �لإن�ضانية،  خدمة 

ِمن �أَجل حياِة �أَف�ضل لالأطفال �ملحرومني.
من  لال�ضتفادة  �أوىل  كمرحلة  دول  �ضبع  حتديد  مت  �أن��ه  يذكر 
وموريتانيا  �ملغرب  وهي  و�لطبية  �لعالجية  �ل�ضندوق  بر�مج 
و�لأردن و�ل�ضود�ن و�لعر�ق و�ليمن وم�ضر ومت توقيع �تفاقيات 
تعاون مع عدد من �مل�ضت�ضفيات يف بع�س �لدول ل�ضتقبال وعالج 
�ملنظمات  �تفاقيات مع  �ضيتم توقيع  �مل�ضتهدفني كما  �لأطفال 

�لإن�ضانية �لدولية �ملعنية باأو�ضاع �لطفولة حول �لعامل.

دعمًا ملنظومة وظائف وتخ�س�سات امل�ستقبل 

�شرطة دبي تنظم معر�س اإيفاد مل�ظفيها
•• دبي-الفجر:

و�ل�ضتقطاب  �لبعثات  �إد�رة  نظمت 
�لب�ضرية  للمو�رد  �لعامة  ب����الإد�رة 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  دب�����ي،  ب�����ض��رط��ة 
دبي  ���ض��رط��ة  مل��وظ��ف��ي  "�إيفاد"، 
�أي�����ام، ب��ه��دف تعزيز   3 ع��ل��ى م����د�ر 
�لتعاون مع �ضركاء �ضرطة دبي من 
خمتلف  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
على  �ملعر�س  يركز  حيث  �ملجالت، 
�ل��رب�م��ج �لأك��ادمي��ي��ة �مل��ق��دم��ة من 
تفيد  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
وتدعم  و�ل�ضرطي،  �لأمني  �لقطاع 
وتخ�ض�ضات  وظ���ائ���ف  م��ن��ظ��وم��ة 
�مل�ضتقبل يف �ضرطة دبي، و�لرب�مج 
�ملهنية �لتخ�ض�ضية مثل �لدبلومات 
�لوظائف  ت����خ����دم  �ل����ت����ي  �مل���ه���ن���ي���ة 

�لتخ�ض�ضية و�لفنية.

ا�ستدامة التعليم
�لدكتور  �ل����ل����و�ء  ����ض���ع���ادة  ورح������ب 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  م��ر�د  �ضالح 
�ل��ب�����ض��ري��ة خ���الل جولته  ل��ل��م��و�رد 
�لكليات  مب���م���ث���ل���ي  �مل����ع����ر�����س  يف 
و�جل��ام��ع��ات �مل�����ض��ارك��ة، م���وؤك���د�ً �أن 
��ضتد�مة  على  دبي حتر�س  �ضرطة 
وتعمل  ملوظفيها،  و�مل��ع��رف��ة  �لعلم 
ع����ل����ى حت����ف����ي����زه����م ب�������ض���ك���ل د�ئ������م 
�لعليا  �ل���در�����ض���ات  م��و����ض��ل��ة  ع��ل��ى 
�لتخ�ض�ضية  بالرب�مج  و�للتحاق 
�لعمل  م���ن���ظ���وم���ة  ت����دع����م  �ل����ت����ي 
�ضرطة  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً  �ل�����ض��رط��ي، 
دبي متتلك منظومة ُتعنى مبتابعة 
�لح����ت����ي����اج����ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وف���ق 

ومركز �لأبحاث و�لتطوير وخمترب 
�لبتكار و�أكادميية �ضرطة دبي، وهذه 
بني  �ل��د�ئ��م  �لتن�ضيق  و�أن  �جل��ه��ات، 
�لتعليمية  و�ملوؤ�ض�ضات  دب��ي  �ضرطة 
�أثمر عن عقد 25 �جتماعاً يف هذ� 
�ملجال  �ل��ت��ع��اون يف  ل��ت��ب��ادل  �مل��ج��ال 

�ملعريف و�لبحثي.

�سراكة وا�ستقطاب 
وت�����اب�����ع �ل���ع���ق���ي���د �ل����ب����ل����و�����ض����ي: يف 
ع���ل���ى تعزيز  ن��ع��م��ل  �مل���ع���ر����س  ه�����ذ� 
وم�ضاركة  م�ضاهمة  عرب  �ل�ضر�كات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف خمتلف  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
و�مللتقيات  و�مل���وؤمت���ر�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لقمة  ���ض��م��ن��ه��ا  وم����ن  �ل�����ض��رط��ي��ة، 
�نعقادها  �مل��زم��ع  �لعاملية  �ل�ضرطية 
�ملعر�س  وي�����ض��اه��م  م��ار���س،  �ضهر  يف 
�ملتعاونني  �لطلبة  منظومة  دعم  يف 
و�ل�ضتقطاب �لأكادميي و��ضتقطاب 
�لتفاهم  مذكر�ت  وتوقيع  �مل��و�ه��ب، 
و�لتدريب،  �ل���ض��ت��ق��ط��اب  جم���ال  يف 
وجم���ال �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ع��اون��ني بنظام 

�ملكافاأة.

�أع��ل��ى �مل��ع��اي��ري و�مل��م��ار���ض��ات، و�لتي 
و�لأهد�ف  �لتوجهات  مع  تتنا�ضب 

�ل�ضرت�تيجية ل�ضرطة دبي.

تعاون معريف 
و�أ�ضاف �للو�ء �ضالح مر�د، �أن �إقامة 
مثل هذ� �ملعر�س ب�ضكل دوري مينح 
لاللتقاء  �أك����رب  ف��ر���ض��ة  �مل��وظ��ف��ني 
مب��خ��ت��ل��ف �جل��ام��ع��ات و�ل��ك��ل��ي��ات يف 
�ل����دول����ة، و�ل����ض���ت���م���اع مل��م��ث��ل��ي هذه 
ومناق�ضتهم  �لتعليمية،  �ملوؤ�ض�ضات 
من  ورغ����ب����ات����ه����م  ت���ط���ل���ع���ات���ه���م  يف 
مهار�تهم  من  تنمي  �لتي  �ل��رب�م��ج 
وكذلك  و�لوظيفية،  �لتخ�ض�ضية 
�لتخ�ض�ضية  �لرب�مج  �لطالع على 
بدوره،  �ملتاحة.  و�لفر�س  �ملتنوعة، 
�لدكتور من�ضور ح�ضن  �لعقيد  قال 
�لبعثات  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ض��ي، 
ي�ضاهم  �ملعر�س  �إن  و�ل�ضتقطاب،  
يف ت���ع���زي���ز �ل�������ض���ر�ك���ة م����ع �مل���ر�ك���ز 
من  �مل��وؤ���ض�����ض��ات،  ه��ذه  يف  �لتدريبية 
خالل �لتن�ضيق �مل�ضرتك بني �ضرطة 
دبي ممثلة بالإد�رة �لعامة للتدريب، 
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•• دبي-الفجر:

�أعلنت هيئة �ل�ضياحة يف" دو�ضلدورف" 
�لأوىل  للمرة  م�ضاركتها  عن  �لأملانية 
�لعربي  �ل�ضحة  معر�س  فعاليات  يف 
دبي  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  �ل����ذي   2023
�لتجاري. وتكت�ضب دورة �لعام �حلايل 
�لبتكار  �ضعار"  حت����ت  ت���ق���ام  �ل���ت���ي 
�ل�ضحية"  �ل��رع��اي��ة  يف  و�ل���ض��ت��د�م��ة 
على  �ل�����ض��وء  لت�ضليط  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة 

�أحدث �لتقنيات و�لبتكار�ت �لطبية.
وقال �أوله فريدري�س مدير عام هيئة 
�ل�ضياحة يف دو�ضلدورف يف ت�ضريحات 
�ضحفية مبنا�ضبة �مل�ضاركة:" نتو�جد 
يف " معر�س �ل�ضحة �لعربي 2023 " 
�ىل جانب �ضركائنا من �ملر�كز و�مل�ضايف 
هذ�  يكت�ضبه  ملا  �لأوىل  للمرة  �لطبية 
وعاملية  �إقليمية  �ضمعة  م��ن  �حل���دث 
كبرية، حيث ي�ضهد ح�ضور�ً وم�ضاركة 
و�ملوؤ�ض�ضات  و�ل�ضركات  �لهيئات  لآلف 
متنوعة  جمموعة  ومب�ضاركة  �لطبية 
و�مل�ضوؤولني  �ملخت�ضني  �لأط��ب��اء  م��ن 
فريدري�س:"  و�أ����ض���اف  و�ملعنيني". 
�ل�ضياحة  "هيئة  يف  ح��ر���ض��ن��ا  ل��ق��د 
يف  �ل���ت���و�ج���د  "على  دو�����ض����ل����دورف  يف 

ه��ذ� �حل���دث ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 
مدينة  يف  و�مل�������ض���ايف  �ل����ع����ي����اد�ت  م����ن 
ب�ضمعة  ت��ت��م��ت��ع  و�ل���ت���ي  دو����ض���ل���دورف، 
�لتخ�ض�ضات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  ع��امل��ي��ة 
بها  بالتعريف  ن��ق��وم  ول��ك��ي  �ل��ط��ب��ي��ة، 
و�طالع �لزو�ر و�مل�ضاركني على �ملكانة 
يف  مدينتنا  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لعالية 
بالقول:"  وت���اب���ع  �لطبي".  �مل���ج���ال 
مثالية  وج����ه����ة  دو������ض�����ل�����دورف  ت���ع���د 
حيث  �أوروب����ا،  يف  �لعالجية  لل�ضياحة 

عالج  ميكنها  م�ضت�ضفى   15 ت�����ض��م 
ف�ضاًل  ت���ق���ري���ب���اً،  �لأم�����ر�������س  ج��م��ي��ع 
غنية،  ثقافية  معامل  �حت�ضانها  ع��ن 
من  و�لعديد  �ضخمة،  ت�ضوق  ومر�كز 
�مل��ط��اع��م و�ل��ف��ن��ادق �ل��ف��اخ��رة، لذلك 
متكاماًل  م��زي��ج��اً  ن���وف���ر  �أن  مي��ك��ن��ن��ا 
م�����ن �مل������ز�ي������ا �ل����ت����ي جت����م����ع م�����ا بني 
و�لفر�س  و�لت�ضوق  �لطبية  �لرعاية 
�لرتفيهية، و�لتي ل ميكن �أن تقدمها 
وبف�ضل  �أوروب��������ا،  يف  �أخ�����رى  م��دي��ن��ة 

�لثقايف ل�ضكانها ومنط �حلياة  �لتنوع 
�ملدينة  تخلق  �ل��ر�ي��ن،  ملنطقة  �ملميز 
باألفة  �ضعور�ً  �ل��زو�ر  ودود�ً مينح  ج��و�ً 
وفقاً  �أن���ه  ف��ري��دري�����س  وذك���ر  �ملكان". 
"مري�ضر"  �ل��ت��ي جت��ري��ه��ا  ل��ل��در����ض��ات 
دو�ضلدورف  ت���اأت���ي  �مل�����دن،  لت�ضنيف 
يف  م��دن   10 �أف�ضل  �ضمن  با�ضتمر�ر 
وقد  ف��ي��ه��ا،  للعي�س  م��الئ��م��ة  �ل���ع���امل 
ج����اءت �مل��دي��ن��ة وف����ق �آخ����ر در�����ض���ة يف 

�ملرتبة �ل�ضاد�ضة عاملياً.

�أن  �لعام يف  وقال:" يتلخ�س ت�ضورنا 
ملر�ضانا،  �ل��ر�ح��ة  �ضبل  �أف�ضل  ن��وؤّم��ن 
ممكنة،  طبية  رعاية  �ج��ود  ومننحهم 
�ضلم  على  �ل�ضفاء  عملية  ن�ضع  و�إن��ن��ا 
�لدكتور  وق�����ال  دوماً".  �ول���وي���ات���ن���ا 
�ملنتدب  �ل��ع�����ض��و  ف��ي��رب  ك��ري�����ض��ت��ي��ان 
و�مل�ضاهم يف عيادة " �آر.كيه.�إم 740" 
عرب  ن�ضعى  �لتخ�ض�ضات:"  م��ت��ع��ددة 
حتت  �ل��ه��ام  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  تو�جدنا 
دو�ضلدورف  يف  �ل�ضياحة  هيئة  مظلة 

�ىل �لتعريف بعيادتنا �ملتميزة متعددة 
�لكفاءة  بني  �لتي جتمع  �لتخ�ض�ضات 
و�خل����ربة يف �ل��ط��ب �ل��ت��ق��ل��ي��دي وبني 

فاعلية �لطب �لتكاملي و�لوقائي".
�لرعاية  ت��ت��م��ي��ز  فيرب:"  و�أ������ض�����اف 
عيادتنا  يف  ن��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ح��ي��ة 
باأعلى �مل�ضتويات و�ملعايري �ملهنية، كما 
�لبالغ  �خت�ضا�ضاتنا  جميع  يف  ن�ضتند 
�أح���دث  �إىل  �خ��ت�����ض��ا���ض��اً   12 ع��دده��ا 
�لتقنيات  و�أك������رث  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����ع����ارف 

�ل��ط��ب��ي��ة ت����ط����ور�ً، ل����ذ� ف��اإن��ن��ا منتلك 
جن��اع��ة ف��اع��ل��ة يف �ل���وق���اي���ة، ودق����ة يف 

�لت�ضخي�س، وفاعلية يف �لعالج".
�ضاهز�د  ع����زمي  ي��ق��ول  ج��ان��ب��ه،  وم����ن 
�ل�ضحة  عيادة  يف  �أول  طب  ��ضت�ضاري 
لقد  �لوقائية:"  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��رع��اي��ة 
�ل�ضحة  معر�س  يف  بالتو�جد  �ضررنا 
�ل������زو�ر  ل��ت��ع��ري��ف   2023 �ل���ع���رب���ي 
�لتي  بعيادتنا  و�مل�ضاركني  و�حل�ضور 
ملر�ضاها  ت��ق��دم  طبية  م��ن�����ض��اأة  تعترب 

�ل�ضاملة  �لفحو�ضات  �ج��ر�ء  خدمات 
�لقيام  وب��ف�����ض��ل  �ل���وق���ائ���ي،  و�ل���ط���ب 
�ل�ضحية  للمخاطر  ���ض��ام��ل  بتحليل 
ي�ضتطيع  ل����ل����م����ر�����ض����ى،  �ل�����ف�����ردي�����ة 
�لحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  �خ��ت�����ض��ا���ض��ّي��ون��ا 
�أجل  وم��ن  م��ري�����س،  لكل  �ل�ضخ�ضية 
ذل�������ك، وف����رن����ا �ل���ع���دي���د م����ن ب���اق���ات 

�لفحو�ضات �لطبية �ملتميزة".
ومن جهتها تقول عايدة �لبنا مديرة 
دو�ضلدورف"  ت��ر�ف��ل  �إلينور   " �ضركة 
�لأملانية �ملتخ�ض�ضة يف �إد�رة �لوجهات 
�لفاخرة:" تاأتي م�ضاركتنا يف معر�س 
�ل�ضحة �لعربي 2023 لتقدمي �أ�ضعار 
خ�ضي�ضاً  �ضممت  وخ���دم���ات  مم��ي��زة 
�إىل  �ل��و�ف��دي��ن  �ل���زو�ر  لتلبية رغ��ب��ات 
�لرئي�ضية".  �لأوروب��ي��ة  و�مل���دن  �أملانيا 
بزيارتكم  نت�ضرف  �لبنا:"  و�أ���ض��اف��ت 
و�ح����دة  دو����ض���ل���دورف لك��ت�����ض��اف  �إىل 
م��ن �أف�����ض��ل �مل��ح��ط��ات يف �ل��ع��امل فيما 
�جلودة  ذ�ت  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  يخ�س 
�لعالية و�لتكلفة �ملنا�ضبة، حيث نتمتع 
ت���ق���دمي خدمات  يف  و�ف�����رة  ب���خ���رب�ت 
مم��ي��زة ل��رح��ل��ت��ك��م �ل��ط��ب��ي��ة ب�����دء�ً من 
�لعمليات  �لأ�ضا�ضي،  �لطبي  �لفح�س 

�لتجميلية و�حلمية �لغذ�ئية".

ي�سم اجلناح جمموعة من العيادات وامل�سايف ذات ال�سمعة العاملية

دو�شلدورف االأملانية ت�شارك للمرة االأوىل يف معر�س ال�شحة العربي 2023

•• دبي-وام:

“معر�س  بفعاليات  م�ضاركتها  خ��الل  بدبي  �ل�ضحة  هيئة  �أعلنت 
خدمة  ت��ق��دمي  يف  �لتو�ضع   ”2023 �ل��ع��رب��ي  �ل�ضحة  وم��وؤمت��ر 
�خلا�س  �لقطاع  مب�ضت�ضفيات  و�ل��وف��ي��ات  �مل��و�ل��ي��د  �ضهادة  �إ���ض��د�ر 
�جلاري  �ل��ع��ام  نهاية  بحلول  �مل�ضت�ضفيات  جميع  لت�ضمل  دب��ي  يف 

 .2023
�حلدث  ب��ه��ذ�  م�ضاركتها  خ��الل  ب��دب��ي  �ل�ضحة  هيئة  وت�ضتعر�س 
�ملو�ليد  �ضهاد�ت  �إ���ض��د�ر  نظام  لتطوير  �مل�ضتمرة  جهودها  �لعاملي 
و�لوفيات وفق �أحدث �لتقنيات �لتي ت�ضهل على �ملتعاملني �حل�ضول 

على �خلدمة يف �لوقت �ملنا�ضب. 

ومدير  �لعام  �ملدير  م�ضت�ضار  �لبلو�ضي  رم�ضان  �لدكتور  �أو�ضح  و 
�إد�رة حماية �ل�ضحة �لعامة بالإنابة بهيئة �ل�ضحة بدبي �لهتمام 
�ل��ب��ال��غ �ل����ذي ت��ول��ي��ه �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��و���ض��ع يف ن��ط��اق �خل���دم���ة ومنح 
م�ضت�ضفيات �لقطاع �خلا�س دورها يف تقدمي �خلدمة وفق �ملعايري 
وي�ضر  �ضهولة  بكل  �إليها  �لو�ضول  من  �ملتعاملني  لتمكني  �ملعتمدة 
و�ل�ضتفادة من �أنظمة �لربط �لرقمية �ملتوفرة يف �لقطاع �ل�ضحي 
�إىل  �ل��ذي يهدف  �مل�ضروع  �أهمية ه��ذ�  و�أك��د  �حلكومي و�خل��ا���س.  
تعزيز �ملوؤ�ضر�ت �لتناف�ضية لإمارة دبي فيما يتعلق باأمتتة �خلدمات 
وتوحيد جهود جميع �جلهات �ملعنية بتقدمي �خلدمة حتت �ضقف 

و�حد وباإ�ضر�ف مبا�ضر من هيئة �ل�ضحة بدبي. 
ورفع  �ملتعاملني  رح��ل��ة  حت�ضني  �إىل  ي��ه��دف  �مل�����ض��روع  �أن  و�أ���ض��اف 

�أماكن  وتعدد  و�لدقة  �ل�ضرعة  م�ضتوى جودة �خلدمة مع مر�عاة 
دبي  يف  و�خل��ا���ض��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل�ضت�ضفيات  ب��ني  �خل��دم��ة  ت��وف��ري 
وتنويع و�ضائل �حل�ضول على �خلدمة من خالل �ملن�ضاأة �ل�ضحية 
�أو �لتطبيق �لذكي �أو �ملوقع �لإلكرتوين �إ�ضافة �إىل �إتاحة �خليار�ت 
�أي مكان ويف  �ملتعاملني للح�ضول على �خلدمة من  �أم��ام  �ملتعددة 
�أي وقت.  و�أو�ضح �لبلو�ضي �أن �مل�ضروع �ضي�ضهم يف تعزيز �ن�ضيابية 
حركة �إ�ضد�ر �ضهاد�ت �ملو�ليد و�لوفيات وت�ضريع وتريتها وتوفري 
وقت وجهد �ملتعاملني للح�ضول على �خلدمة ورفع م�ضتوى �ضعادة 
�لرقمية  �لأنظمة  وتعميم  لهم  �ملقدمة  �خلدمة  جت��اه  �ملتعاملني 
�خلدمة  ت��ق��دمي  تكلفة  خف�س  ع��ل��ى  ع���الوة  �ل�����ض��ه��اد�ت  لإ����ض���د�ر 

لطالبيها من �أفر�د �ملجتمع. 

�شحة دبي ت�شتعر�س نظام اإ�شدار �شهادات امل�اليد وال�فيات يف معر�س ال�شحة العربي 2023 

•• دبي-وام:

�ضلط خرب�ء �لرعاية �ل�ضحية يف دولة �لإمار�ت و�لدول �مل�ضاركة يف معر�س 
 ، �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز  يف  حاليا  �ملقام   "2023 �لعربي  "�ل�ضحة 
�ل�ضوء على �لدور �ملحوري للرقمنة و�لذكاء �ل�ضطناعي وعالقته مبفهوم 

�ل�ضتد�مة .
"و�م" خالل  �لإم��ار�ت  �أنباء  و�أك��د �خل��رب�ء و�لأطباء يف ت�ضريحات لوكالة 
من�ضة  و��ضتغالل  �لتوعية  ���ض��رورة  على  للمعر�س،  �لثاين  �ليوم  فعاليات 
موؤمتر ومعر�س "�أر�ب هيلث" لتعزيز �لتفاهم و�لتكامل بني �ملري�س ومقدم 

�خلدمات �ضو�ء يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س.
�أ�ضاد �ضعادة �أحمد علي �لد�ضتي وكيل وز�رة �ل�ضحة �مل�ضاعد لقطاع �خلدمات 

�ل�ضحة  د�ئرة  �لهيئات �حلكومية وهي  �لوطنية لتجميع  باملبادرة  �مل�ضاندة، 
"�ضحة  -�أبوظبي ود�ئرة �ل�ضحي بدبي ووز�رة �ل�ضحة حتت من�ضة و�حدة 
�جلهات  تقدمها  �لتي  �لنوعية  �مل��ب��ادر�ت  �أهمية  على  م��وؤك��د�ً   ، �لإمار�ت" 
�حلكومية يف "�آرب هيلث" و�لتي تعزز مفهوم �لتكامل يف تقدمي �خلدمات 

بني �ملري�س و�ملوؤ�ض�ضات �لطبية.
�إد�رة �ل�ضحة �لذكية يف وز�رة �ل�ضحة  �أكد علي �لعجمي مدير  ومن جانبه 
 ، �لوطنية  �ملن�ضة  تلك  "رعايتي"  م�����ض��روع  �أه��م��ي��ة  على  �ملجتمع،  ووق��اي��ة 
لتح�ضني �آلية مر�قبة �لأمر��س وزيادة �لإنتاجية، وحت�ضني جتربة �ملر�ضى 
بتطبيق �أف�ضل �ملعايري و�ملمار�ضات ، و�ضهولة �لو�ضول �إىل �لبيانات، وحت�ضني 
�لتكاليف، وذلك من خالل توفري �ضجالت رقمية  �ملعلومات وتقليل  جودة 

للمر�ضى مع مر�عاة كافة معايري �خل�ضو�ضية.

و بدوره �أكد �لدكتور عمار �ل�ضلطي، ��ضت�ضاري معاجلة �لأمل، معهد �لتخدير 
"معر�س  �أبوظبي، على هام�س م�ضاركته يف جل�ضات  يف م�ضت�ضفى كليفالند 
�لأمل  ع��الج  ب��ني  �ل��ف��رق  لتو�ضيح  �لتوعية  �أهمية  على   ، �لعربي"  �ل�ضحة 
وت�ضكني �لأمل �ملزمن ، من خالل معرفة �ل�ضبب �لرئي�ضي دون �لعتماد على 
�أنو�ع �لإجر�ء�ت �لتد�خلية �لتالية �ملتبعة لعالج �لأمل مثل  �لأدوية، معدد�ً 
��ضتخد�م تقنيات �لوخز بالإبر و�لرتدد �حلر�ري و�لعالج بالتربيد، وحقن 
�لنقطة �ملحفزة، وحتفيز �حلبل �ل�ضوكي، حقن �ل�ضفائح �لدموية ، حتفيز 
�لآلم  تخفيف  معرفة  خ��الل  م��ن  �لع�����ض��اب  وت��خ��دي��ر  �ملحيطي،  �لع�ضب 

وعالجها عن طريق تقنيات دقيقة تعتمد على �لذكاء �ل�ضطناعي..
من ناحيته �أ�ضار وليد �ضتا رئي�س منطقة �ل�ضرق �لو�ضط و�فريقيا يف �ضنايدر 
�ل�ضحية  للخدمات  �لإم���ار�ت  موؤ�ض�ضة  بني  �لتعاون  �أهمية  �إىل  �لكرتيك، 

�ضرتك�ضر  "�إيكو  لإط���الق  مايكرو�ضوفت  �ضركة  مثل  �لعامليني  و�ل�����ض��رك��اء 
للرعاية �ل�ضحية"، �لذي يعد "نظام �لتو�أم �لرقمي" �جلديد �مل�ضمم لزيادة 
�لأد�ء �لت�ضغيلي وحت�ضني كفاءة �لطاقة يف من�ضاآت �لرعاية �ل�ضحية بالدولة 
مبا ي�ضل �إىل %30... لفتاً �إىل دور �لأدو�ت �لرقمية �جلديدة يف م�ضاعدة 
مع  ��ضتد�مة،  �أك��رث  ت�ضبح  لكي  �لكربون  �نبعاثات  تقليل  على  �مل�ضت�ضفيات 

ر مبا ي�ضل �إىل 30%. وفور�ت يف �لطاقة ُتقدَّ
ماركيت�س،  �إنفورما  تنظمه  �ل��ذي  هيلث"  "�آر�ب  وم��وؤمت��ر  معر�س  ويعترب 
�أ�ضخم حدث للرعاية �ل�ضحية يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط ، و �أقيم �ملعر�س 
للمرة �لأوىل قبل 46 عاماً، لي�ضبح من�ضًة لكربى �ل�ضركات �مل�ضّنعة وجتار 
�جلملة و�ملوزعني يف �لعامل لاللتقاء بالأو�ضاط �لطبية و�لعلمية يف منطقة 

�ل�ضرق �لأو�ضط.

•• دبي -وام:

�أعلنت �جلهات �ل�ضحية يف �لدولة ممثلة بوز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع ود�ئرة 
�ل�ضحة - �أبوظبي وهيئة �ل�ضحة بدبي عن �إجناز �لربط �لإلكرتوين بني �مللف 
لد�ئرة  �لتابعة  "ملفي"  "رعايتي" ومن�ضة  �ملوّحد  �لوطني  �ل�ضحي  �لوطني 
"ناب�س" �لتابعة لهيئة �ل�ضحة بدبي حيث يهدف  �أبوظبي ومن�ضة  �ل�ضحة - 
و�حدة  وطنية  من�ضة  يف  للمر�ضى  �ل�ضحية  �لبيانات  توحيد  �إىل  �لربط  ه��ذ� 
لتعزيز جودة �خلدمات �لطبية و�لو�ضول �إىل منظومة �ضحية متكاملة تتما�ضى 

مع �ملعايري �لدولية. 
فعاليات  "رعايتي" و"ملفي" و"ناب�س" خ��الل  بني  �لربط  �تفاقية  �إب���ر�م  مت 
وموؤمتر �ل�ضحة �لعربي 2023 " �ملقام حاليا يف مركز دبي �لتجاري  "معر�س 
�لعاملي و�لتي وقعها �ضعادة �أحمد علي �لد�ضتي �لوكيل �مل�ضاعد لقطاع �خلدمات 
�مل�ضاندة بوز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع و�ضعادة �أحمد عبد �هلل �لنعيمي �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع خدمات �لدعم �ملوؤ�ض�ضي �مل�ضرتك ممثاًل لهيئة �ل�ضحة بدبي 
و�لدكتور حامد علي �لها�ضمي م�ضت�ضار مكتب رئي�س �لد�ئرة و�ل�ضحة �لرقمية 

بد�ئرة �ل�ضحة - �أبوظبي. 
وي�ضكل �لدمج بني �ملن�ضات �إجناز�َ مهماً يف جمال �لرعاية �ل�ضحية يف �لدولة 
و�لذي ياأتي �ضمن ��ضرت�تيجية �لتحول �لرقمي ملن�ضاآت قطاع �لرعاية �ل�ضحية 
�ملر�ضى من �حل�ضول على خدمات  لتمكني  وفّعال  لبناء نظام �ضحي م�ضتد�م 

رعاية �ضحية متميزة. 
�لإط��ار عقدت �جلهات �ل�ضحية موؤمتر�ً �ضحفياً بح�ضور علي جمعة  ويف هذ� 
�لعجمي مدير �إد�رة �ل�ضحة �لذكية يف وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع و�لدكتور 
حامد علي �لها�ضمي م�ضت�ضار مكتب رئي�س د�ئرة �ل�ضحة - �أبوظبي و�لدكتور 

حممد �لر�ضا مدير �إد�رة �ملعلوماتية و�ل�ضحة �لذكية يف هيئة �ل�ضحة بدبي. 
و�أكد �أحمد علي �لد�ضتي �أن �إمتام �لربط بني �ملن�ضات �لوطنية �ل�ضحية ي�ضكل 
�إجناز�ً وطنياً بارز�ً تتجمع فيه �ل�ضجالت �ل�ضحية �لرقمية يف �لدولة يف من�ضة 
�أ�ضهل  و���ض��ول  وت��وف��ري  �ل�ضحية  �لبيانات  م�ضاركة  لتب�ضيط  م�ضرتكة  و�ح���دة 
و�أكرث مرونة كما توفر �ملوحدة حتلياًل للبيانات �ل�ضخمة كاأد�ة مهمة لتطوير 

جودة للرعاية �ل�ضحية. 
وقال: نحن فخورون مبا مت �إجنازه من خالل هذ� �لربط �لإلكرتوين يف ملف 
وطني موحد متكامل ورقمي لنظام �لرعاية �ل�ضحية حيث �أن �ضمان �ل�ضتفادة 
�لكاملة من �لفر�س �لتي توفرها �لتكنولوجيا �ضيكون نتيجة �ل�ضر�كة �ملثمرة 
وتبّني هذه �لتقنيات من قبل �جلميع يف �لرعاية �ل�ضحية ل�ضمان �إكمال �ضجل 

�ضحي وطني ي�ضهم بتعزيز �ضحة �ضكان �لإمار�ت ورفع جودة حياتهم. 
"رعايتي" و  من�ضات  بني  �لدمج  �إن  �لها�ضمي  حامد  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
"ملفي" و"ناب�س" يعد خطوة نوعية يف جهود �لرتقاء ب�ضحة و�ضالمة �أفر�د 

�ملجتمع يف �لدولة حيث �أ�ضبحت جتربة �لإمار�ت يف تبادل �ملعلومات �ل�ضحية 
منوذجاً متميز�ً يحظى بتقدير و�هتمام �لنظم �ل�ضحية �لأخرى يف �ملنطقة. 

و�أ�ضاف �أن �لبيانات متثل عن�ضر�ً �أ�ضا�ضياً ي�ضهم يف تعزيز �لنظم �ل�ضحية حيث 
ت�ضاعد �لأطباء على �تخاذ �لقر�ر�ت �لطبية �لتي تنا�ضب �ملر�ضى وجتعلنا قادرين 
على حتليلها وحتويلها �إىل معلومات ن�ضتند �إليها يف تطوير و�إطالق �لرب�مج 
و�ملبادر�ت وو�ضع �ل�ضيا�ضات �لالزمة جلعل �ملجتمع �أكرث �ضحة ولرت�ضيخ مكانة 

دولة �لإمار�ت �ملتميزة يف �ل�ضحة �لرقمية على م�ضتوى �لعامل. 
لإحد�ث  تهدف  �ملوحدة  �ل�ضحية  �لوطنية  �ملن�ضة  �أن  �إىل  �لعجمي  علي  و�أ�ضار 
�لإم���ار�ت حيث  �ل�ضحية يف  �لرعاية  �لرقمي لقطاع  �لتحول  تغيري ج��ذري يف 
"رعايتي"  ربط  �أن  موؤكد�  �آمنة،  �ضبكة  عرب  م�ضفرة  �ل�ضحية  �ملعلومات  تكون 
�ل�ضحة  لهيئة  �لتابع  و"ناب�س"  �أبوظبي  �ل�ضحة  لد�ئرة  �لتابع  "ملفي"  مع 
بدبي ميثل نقلة نوعية على م�ضتوى �لدولة حيث بلغ عدد �ل�ضجالت �لطبية 
�ملت�ضلة بنظام رعايتي �أكرث من 1.9 مليار �ضجل طبي ل�� 9.5 مليون مري�س 
ميكن �لو�ضول �إليهم عن طريق �أكرث من 90 �ألف مزود للخدمات �ل�ضحية يف 

من�ضاأة طبية مت�ضلة بالنظام.   3،057
وق���ال �إن م�����ض��ارك��ة �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ت��ع��د �أم����ر�ً ب��ال��غ �لأه��م��ي��ة ل��ن��ج��اح رعايتي 
"رعايتي"  من�ضة  �خلا�ضة يف  �ملن�ضاآت  �ملتز�يدة من  �مل�ضاركة  نرى  �أن  وي�ضعدنا 
نظر�ً لدورهم �ملهم يف جناح �مل�ضروع ونقل م�ضتوى �خلدمات �ل�ضحية �إىل �ضوية 

�ملعايري �لعاملية. 
"ناب�س" و"رعايتي" و"ملفي"  رب��ط  �أن  �لر�ضا  حممد  �ل��دك��ت��ور  ذك��ر  ب���دوره 
ووقاية  �ل�ضحة  وز�رة  ب��ني  �لأه����د�ف  ووح���دة  �لأدو�ر  تكامل  م�ضتوى  يعك�س 
�ملجتمع وهيئة �ل�ضحة بدبي ود�ئرة �ل�ضحة- �أبوظبي وير�ضخ يف �لوقت نف�ضه 
قيمة �لعمل �مل�ضرتك و�أهميته يف �لو�ضول �إىل منوذج �ضحي من �لطر�ز �لأول 

يحتذى به. 
نوعية  وط��ف��ر�ت  �ضريعاً  ت��ط��ور�ً  ي�ضهد  �ل��دول��ة  يف  �ل�ضحي  �ل��ق��ط��اع  �أن  و�أك���د 
متالحقة ول�ضيما يف جانب �لتحول �لرقمي �لذي قطعت فيه دولة �لإمار�ت 

�ضوطاً مهماً وجنحت من خالله يف تطوير منظومة �لرعاية �ل�ضحية. 
و�أفاد �لدكتور �لر�ضا باأن من�ضة "ناب�س" جاءت بجهود حثيثة متو��ضلة قامت 
بها هيئة �ل�ضحة بدبي من �أجل خدمة �ملجتمع و�أفر�ده على �لوجه �ملرجو ومن 
ثم تعزيز توجهات �لدولة وتطلعات دبي يف حتقيق �لتناف�ضية �لعاملية يف �ملجال 

�ل�ضحي. 
وقال روبرت دين�ضون �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة يف "ملفي" – �ملن�ضة �ملبتكرة 
لد�ئرة �ل�ضحة – �أبوظبي �إن ربط �ملن�ضات يعد �إجناًز� وطنًيا مهًما �إذ ترتجم 
و�لتي  �ل�ضحية  �لرعاية  لقطاع  �لإم��ار�ت  دولة  �لتي و�ضعتها  �لر�ضيدة  �لروؤية 
تتمثل يف تقدمي خدمات عاملية �مل�ضتوى وحت�ضني جودة �حلياة جلميع �ضكانها. 

و�أكد �أن ربط من�ضات "ملفي ورعايتي وناب�س" خطوة مهمة �ضت�ضمح لالأطباء 

ومقدمي �لرعاية �ل�ضحية يف كافة �لإم��ار�ت بالو�ضول �إىل معلومات �ملري�س 
�ل�ضحية ب�ضهولة من �أي مكان بالدولة مما �ضيمكنهم من تقدمي رعاية �ضحية 
�لرعاية  مقدمو  �ضيتمكن  �ملن�ضات  بني  �لربط  خ��الل  وم��ن  للمر�ضى،  �أف�ضل 
 2،500 م��ن  �ضحي  �ضجل  مليار   1.4 م��ن  �أك��رث  �إىل  �لو�ضول  م��ن  �ل�ضحية 

موؤ�ض�ضة للرعاية �ل�ضحية مت�ضلة على من�ضة "ملفي". 
وتلتزم وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع بامل�ضي قدماً مبا يتما�ضى مع روؤية �لقيادة 
�لر�ضيدة بالرتقاء بالقطاع �ل�ضحي �إىل �أرفع �مل�ضتويات من خالل تعزيز �ضبل 
�مل�ضتقبلية لدولة �لإم��ار�ت لت�ضبح  �لتعاون و�ل�ضر�كات مبا يتالءم مع �لروؤية 
و�حدة من �لدول �لر�ئدة يف �لعامل من حيث جودة خدمات �لرعاية �ل�ضحية. 

م�ضتوى  على  �ل�ضحية  �ملعلومات  لتبادل  مبتكرة  من�ضة  �أول  "ملفي"  وُت��ع��د 
�ملنطقة و�إحدى �ملبادر�ت �ل�ضرت�تيجية لد�ئرة �ل�ضحة - �أبوظبي حيث �أعلنت 
موؤخر�ً عن �إمتام ربط جميع �مل�ضت�ضفيات �حلكومية و�خلا�ضة يف �لإمارة على 
�ملن�ضة يف خطوة هامة ت�ضمح بتبادل �ملعلومات �ل�ضحية �لهامة للمر�ضى بني 
ل�ضجالت  م��وح��دة  مركزية  بيانات  ق��اع��دة  و�إن�����ض��اء  �ل�ضحية  �لرعاية  مقدمي 

�ملر�ضى . 
�أبوظبي  "بو�بة ملفي �ل�ضحية" �لتي توفر لأف��ر�د �ملجتمع يف  �إط��الق  كما مت 
بو�بة  خ��الل  من  �ملركزية  �لطبية  �ضجالتهم  �إىل  و�ضل�ضاً  �آم��ن��اً  رقمياً  و���ض��وًل 
�لبو�بة  خالل  من  للمر�ضى  ميكن  حيث  �لذكية  للهو�تف  وتطبيق  �إلكرتونية 
للمن�ضاآت  بها  ق��ام��و�  �ل��ت��ي  �ل��زي��ار�ت  ح��ول  �لطبية  معلوماتهم  على  �لط���الع 
�ل�ضحية يف �لإم��ارة و�لطالع على �لنتائج �ملخربية وتقارير �لأ�ضعة و�لأدوية 
و�حل�ضا�ضيات و�حلالت و�لتطعيمات ومذكر�ت �خلروج من �مل�ضت�ضفى �خلا�ضة 

بهم. 
وقامت "ملفي" يف وقت �ضابق باإ�ضافة "ملف عو�مل �خلطورة �لطبية للمري�س" 
كخا�ضية جديدة تتيح جلميع �لأطباء �مل�ضرح لهم بالو�ضول �إىل �ملن�ضة �إمكانية 
�لتنبوؤ مبخاطر �إ�ضابة �لفرد باأمر��س مزمنة معينة �أو �إمكانية تعر�ضه لطارئ 
�ضحي خطري بال�ضتناد �إىل تقنيات �لذكاء �ل�ضطناعي وخو�رزميات تعلم �لآلة 
�لدميوغر�فية  �لبيانات  على  تعتمد  تنبوؤية  خماطر  مناذج  تطوير  على  تعمل 

و�ل�ضريرية �ملتوفرة عن �ضكان �لإمارة يف ملفي. 
وتربط من�ضة "ملفي" قطاع �لرعاية �ل�ضحية يف �أبوظبي باأكمله تقريباً مبا يف 
ذلك جميع م�ضت�ضفيات �لإمارة و2000 من موؤ�ض�ضات �لرعاية �ل�ضحية �لعامة 
و�خلا�ضة وتتيح لأكرث من 45 �ألف م�ضتخدم م�ضرح لهم �لو�ضول �إىل 900 
مليون �ضجل طبي لأكرث من 7 ماليني مري�س وفق �أعلى معايري �خل�ضو�ضية 

و�أمن �ملعلومات. 
وت�ضتعر�س وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع خالل م�ضاركتها يف "موؤمتر ومعر�س 
�ل�ضحة �لعربي 2023" �أحدث �لبتكار�ت و�لتقنيات و�لرب�مج �لتي تهدف �إىل 

�لرتقاء مب�ضتوى �لرعاية �ل�ضحية يف �لدولة. 

خرباء : الرقمنة والذكاء اال�شطناعي يعززان خدمات الرعاية ال�شحية و اال�شتدامة

على هام�س معر�س ال�شحة العربي 2023 .. االإعالن 
عن الربط بني من�شات )رعايتي، وملفي، وناب�س( 

جامعة حممد بن را�شد للطب 
تنظم معر�س ال�ظائف الطبية

•• دبي -وام:

�لثانية من  �لن�ضخة  �ل�ضحية  و�لعلوم  للطب  ر��ضد  بن  نظمت جامعة حممد 
على  �جلامعة  من  �لطب  طلبة  ،لتعريف  �ل�ضنوي  �لطبية  �لوظائف  معر�س 

خيار�ت �لتدريب �ل�ضريري وغريها من �مل�ضار�ت �ملهنية يف �لقطاع �ل�ضحي.
متت دعوة طلبة �لطب يف �جلامعة من �ل�ضنو�ت �لدر��ضية �لر�بعة و�خلام�ضة 
�ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  م��ع خ���رب�ء  و�ل��ت��و����ض��ل  �مل��ع��ر���س  للم�ضاركة يف  و�ل�����ض��اد���ض��ة 
و�لتعرف على خيار�ت �لتدريب و�لتخ�ض�س و�لفر�س �ملهنية �ملتاحة د�خل دولة 
�لإمار�ت وخارجها. و��ضتفاد �لطلبة �أثناء زيارتهم لأجنحة �ملعر�س من خرب�ت 
�أطباء بال حدود ممن يعملون �ضمن  �لأطباء �ملتخ�ض�ضني و�لتابعني ملوؤ�ض�ضة 
�لأ�ضعة  وط��ب  �لنف�ضي  �لطب  مثل  و�لطبية  �جلر�حية  �لتخ�ض�ضات  خمتلف 
وعلم �لأمر��س وطب �لأ�ضرة وطب �لأطفال و�لعناية �ملركزة و�لتخدير وطب 

�لن�ضاء و�لتوليد وطب �لطو�رئ و�لطب �لإن�ضاين.
و�أكدت �آمنة حاجي م�ضوؤولة �لتوظيف يف "�أطباء بال حدود �ل�ضرق �لأو�ضط" 
على  �لثانية  لل�ضنة  باجلامعة  �لطبية  �لوظائف  معر�س  يف  �مل�ضاركة  �أهمية 
�لتو�يل و �لتو��ضل مع �أطباء �مل�ضتقبل �ملهتمني بالن�ضمام �إىل م�ضاريع "�أطباء 
�لأ�ضتاذة  �جليو�ضي  رمي  �ل��دك��ت��ورة  ذك���رت  جهتها  م��ن  حدود" �مل��ي��د�ن��ي��ة.  ب��ال 
�أمام  �ملجال  �إف�ضاح  �إىل  يهدف  �ملعر�س  �أن  �جلامعة  يف  �لطب  بكلية  �مل�ضاركة 
�لطلبة للتعرف على �لآفاق �لو��ضعة من �لفر�س �ملتاحة �ضمن جمال �لرعاية 

�ل�ضحية يف دولة �لإمار�ت وخارجها.
وتعرف �لطلبة خالل �ملعر�س على فر�س �لتدريب �ملتاحة يف �لإمار�ت وم�ضار�ت 
بر�مج �لإقامة �لطبية يف �ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لآفاق 

�ملهنية يف تدري�س �لطب و�لو�ضط �لأكادميي.
كما ��ضتعر�س متحدثون من موؤ�ض�ضة دبي �ل�ضحية �لأكادميية و�ضركة �أبوظبي 
�لفر�س  �ل�ضحية  �لإم��ار�ت للخدمات  – �ضحة وموؤ�ض�ضة  �ل�ضحية  للخدمات 

�لطبية �ملتاحة لديهم.
للم�ضاركني  تتيح  تفاعلية  ور���س  على  �جلامعة  �لأك��ادمي��ي يف  �ل��ك��ادر  و�أ���ض��رف 
مت  ..كما  �لطبية  �لذ�تية  �ضريهم  حت�ضني  �أو  �ملقابالت  يف  مهار�تهم  تطوير 
تنظيم "جل�ضة حو�ر �أطباء بر�مج �لإقامة" خريجي كلية �لطب �جلدد �لذين 

يكملون بر�مج �لإقامة يف خمتلف �لتخ�ض�ضات �لطبية يف �لإمار�ت وخارجها.
و�ضعى �لطلبة خالل جل�ضة �حلو�ر �ملميزة للح�ضول على روؤى قيمة حول حياة 
"كليفالند كلينك  �لطبيب �مللتحق برب�مج �لإقامة �لتخ�ض�ضية يف م�ضت�ضفى 
�ملتحدة  �ململكة  يف  "�ضولنت"  �لوطنية  �ل�ضحية  �خل��دم��ات  وهيئة  �أبوظبي" 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تاون" �جلامعي يف  �ضتار جورج  "ميد  وم�ضت�ضفى 
�ضليمان �حلمادي  �لدكتور  �أو�ضح قال  "تورنتو" يف كند�. من جانبه  وجامعة 
�أن  �ل�ضحية  و�ل��ع��ل��وم  للطب  ر����ض��د  ب��ن  حممد  جامعة  يف  �ل��ط��ب  كلية  عميد 
تدري�س  �أ�ضاليب  تطوير  �ضرورة  يفر�س  ما  �ضريعاً  تغري�ً  ي�ضهد  �لطب  قطاع 
دبي  موؤ�ض�ضة  م��ن  ج��زء  ه��ي  �جلامعة  �أن  م�ضيفا  �لتغري.  ه��ذ�  ملو�كبة  �لطب 
و�لتي   - دب��ي  يف  متكامل  �أك��ادمي��ي  �ضحي  ن��ظ��ام  -�أول  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل�ضحية 
ميكن  حيث  �جلامعة  يف  �لطبي  �لتعليم  يف  ج��ذري  تغيري  �إح���د�ث  على  تعمل 
لطلبة بكالوريو�س �لطب و�جلر�حة �لآن �ل�ضتفادة من كافة فر�س �لتدريب 

�لأكادميي و�ل�ضريري �ملتوفرة عرب منظومة �لرعاية �ل�ضحية بدبي .
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اأخبـار الإمـارات

جناح اأفغان�شتان بالقرية العاملية ي�شتكمل حكاياته .. )2(
•• دبي-�صمري ال�صعدي:

ه����ذ� ه���و �جل�����زء �ل���ث���اين ع���ن جناح 
حكايات  ف��ي��ه  ن�ضتكمل  �أف��غ��ان�����ض��ت��ان 
�لأفغانية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل���ع���رو����ض���ات 
من  �حلكايات  ه��ذه  ون��اخ��ذ  باجلناح، 
يقولون  �ل��ذي��ن  �أنف�ضهم  �لعار�ضني 
ويفي�ضو� بكل �ضئ عن هذه �ملنتجات 

و�ملعرو�ضات �لأفغانية.
�أك����رم.. و�لذي  �ل��ب��د�ي��ة م��ع عقيل   =
 17 منذ  �لعاملية  �لقرية  يف  ي�ضارك 
ويعر�س  فيها  ي�����ض��ارك  و�ضيظل  ع��ام 
و�لبهار�ت  �ملك�ضر�ت  �أن��و�ع  كل  ويبيع 
و�أن�������و�ع م��ت��ع��ددة م���ن �ل���زه���ور �لتي 
�ل�ضاي و�حللويات مثل  ت�ضتخدم مع 
�ملخلوط  و�ل�����ض��اي  �مل��ح��م��دي  �ل�����ورد 
معرو�ضاته  و�أه��م  �ملختلفة،  بالزهور 
�لزعفر�ن �لذي يزرع يف مدينة حر�ت 
ويونيو  م��اي��و  �ضهر  يف  ب��اأف��غ��ان�����ض��ت��ان 
وي��ت��م ج��م��ع��ه يف ���ض��ه��ر �أك��ت��وب��ر وبعد 
جمعه تقوم �ل�ضيد�ت بف�ضل �ضعري�ت 
�أن كل  �ل��زه��ور حيث  �ل��زع��ف��ر�ن م��ن 
زه����رة حت��ت��وي ع��ل��ى ث���الث �ضعري�ت 
ف��ق��ط وك���ل م��ائ��ة ك��ي��ل��و م���ن �لزهور 
فقط  ج�����ر�م   400 ح�����و�يل  ت��ع��ط��ي 
ويزرع �لزعفر�ن يف �لعديد من �لدول 
تنتج  �ل��ت��ي  و�إي����ر�ن  �أفغان�ضتان  مثل 
�أكرث �لكميات و�أ�ضبانيا و�ملغرب �لذي 
و�لزعفر�ن  ق��ل��ي��ل��ة،  ب��ك��م��ي��ات  ينتجه 
�أج��وده �لنقني وهو �لأف�ضل و�لأكرث 
طلبا ويليه �لبو�ضال ثم �أبو �ضيبة ثم 
غايل  عموما  و�ل��زع��ف��ر�ن  �ل�ضرجل، 
�لثمن جد� لأن �نتاجه قليل وكمياته 
قليلة د�ئ��م��ا وي��اأخ��ذ وق��ت��ا ط��وي��ال يف 

جمعه وف�ضله من �لزهور.
- ف������رح ح��م�����ض��ي وحم����م����د ج���اليل 
�ل��ذي��ن يعر�ضون  و�أح��م��د ح��ري��زي.. 
وي�������ض���ن���ع���ون وي���ب���ي���ع���ون �حل���ل���وي���ات 
�ل�����ض��وه��ان، وتقول  م��ث��ل  �لأف��غ��ان��ي��ة 
من  يعمل  �ل�ضوهان  �أن  حم�ضي  فرح 

�لزبدة و�لزعفر�ن و�لهيل وماء �لورد 
وهذه �حللوى من مدينة هر�ت، و�أما 
حلوى كابول فهي حلوى �ضري بر�ت 
و�ل�ضكر  �حل��ل��ي��ب  م��ن  ت�ضنع  و�ل��ت��ي 
�أي�ضا  لديهما  �أن   كما  و�ل��زع��ف��ر�ن، 
�ملمزوجة  �ملك�ضر�ت  حلوى  من  �أن��و�ع 

بع�ضل �لنحل. 
يعر�س  �ل������ذي  �أم����ي����ن����ي..  ح��ب��ي��ب   -
باأنو�عها  �ل��ك��رمي��ة  �لأح���ج���ار  وي��ب��ي��ع 
�لرت�ثية  �لف�ضية  و�لإك�����ض�����ض��و�ر�ت 
�لف�ضية  و�خل������������و�مت  و�حل�����دي�����ث�����ة 
�لرجالية و�لأجهزة �لقدمية و�ل�ضبح 
باأنو�عها و�لعقود �لن�ضائية و�لأطباق 
�خلزفية، �لأحجار �لكرمية �لطبيعية 
مثل  خمتلفة  وباأحجام  �أنو�عها  بكل 
و�لعقيق  و�لتوباز  و�لفريوز  �لياقوت 
�خلر��ضاين و�لزمرد و�جلات و�للوؤلوؤ 
وغ����ريه����ا وم���ن���ه���ا �حل�����ج�����ارة �خل����ام 
�أفغان�ضتان  ج��ب��ال  م��ن  �مل�����ض��ت��خ��رج��ة 
وب����اإ�����ض����ك����ال ت���ع���ت���رب ك���ت���ح���ف، و�أم������ا 
�لنحا�ضيات فمنها �ألأباريق �لنحا�ضية 
و�ل�ضمعد�نات  و�ل��زه��ري��ات  و�ل���دلت 
وغريها، و�لإك�ض�ضو�ر�ت فهي باأ�ضكال 
ت��ر�ث��ي��ة ومنها  وت�����ض��م��ي��م��ات ق��دمي��ة 
م���ا ه���و ج���دي���د وه����ي ت��ت��ن��وع م���ا بني 
�ل��ق��الئ��د و�ل��ع��ق��ود و�لأح���زم���ة وحلي 
و�لأجهزة  و�خلو�مت وغريها،  �لر�أ�س 
�لقدمية  �مل����ك����اوي  ل���دي���ه  �ل���ق���دمي���ة 
وماكينات  و�ل��ت��ل��ي��ف��ون��ات  و�ل�����ض��اع��ات 

رفع �ملياه من �لأر�س.
- روز�لني حفيظي.. تعر�س وتبيع كل 
و�لبهار�ت  �لأفغانية  �ملك�ضر�ت  �أن��و�ع 
�لأفغانية.. وتقول �إن كل ما تعر�ضه 
�ملك�ضر�ت  �أف��غ��ان�����ض��ت��ان  منتجات  م��ن 
و�ل�ضنوبر  �لف�ضتق  م��ث��ل  ب��اأن��و�ع��ه��ا 
وعني  و�لكاجو  �ل�ضم�س  وب��زر  و�للوز 
�مل�ضم�س  وب������زر  و�ل����زب����ي����ب  �جل���م���ل 
و�أي�ضا  �ل�ضود�ين..  و�لفول  و�لبندق 
�ملجفف  و�ل���ت���ني  �مل��ج��ف��ف  �مل�����ض��م�����س 
�لأ�ضود  و�ل���ت���وت  و�ل���ب���اغ���ي  �جل��ب��ل��ي 
و�للبان  �مل��ج��ف��ف  و�ل����ك����رز  �مل��ج��ف��ف 
�ل��ذك��ر ول��ب��ان �ل��ب��خ��ور غ��ريه��ا.. و�أن 
�لإقبال على معرو�ضاتها كبري ومن 

كل �جلن�ضيات.

ف����ق����ريي..  �هلل  ول����ط����ف  ذر  �أب�������و   -
و�أغطية  �ملالب�س  ويبيعان  يعر�ضان 
�ل����ر�أ�����س و�ل�����ض��ب��الن �مل�����ض��ن��وع��ة من 
�لفر�ء و�جللود.. وي�ضاركان يف �لقرية 
و�ضيظل  �ضنو�ت  خم�س  منذ  �لعاملية 
ي�ضارك فيها باجلناح �لأفغاين.. وعن 
ما  تتنوع  �أن��ه��ا  ي��ق��ول  معرو�ضاتهما 
و�لبالطو  �جلو�كت  مثل  �لفر�ء  بني 
يو�ضع  �ل��ذي  و�ل�ضال  �لر�أ�س  وغطاء 
ح�����ول �ل���رق���ي���ة و�ل�������ض���دي���ري وه����ذه 
للن�ضاء.. �أما �ملالب�س �جللدية فمنها 
ل��ل��ن�����ض��اء و�ل����رج����ال وت��ت��ن��وع م���ا بني 
�جلاكت و�لبالطو و�لطاقية، ويوجد 
�أي�����ض��ا م��الب�����س م��ن �ل�����ض��ام��و�ة �لتي 
توؤخذ من جلد �لغنم.. و�لفر�ء عادة 

و�لأرنب  و�ل��ذئ��ب  �لثعلب  من  يوؤخذ 
و�لنم�س و�ل�ضنجاب ثم يتم معاجلته 
�لبقر  م����ن  ف����ت����وؤخ����ذ  �جل����ل����ود  �أم�������ا 
معاجلتها  وي��ت��م  و�ل��غ��ن��م  و�جل���م���ال 
�لقرية  يف  ع��ادة  و�لطلب  و�ضبغها.. 
�أك�����رث ع��ل��ى مالب�س  ي���ك���ون  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لرجال  �أم��ا  للن�ضاء  وخا�ضة  �ل��ف��ر�ء 
�جللدية..  �مل��الب�����س  ع��ل��ى  ف��ي��ق��ب��ل��ون 
�لأغنام  جلود  ويبيعاد  يعر�ضان  كما 
بالو�ن عدية و�جلاهزة لالإ�ضتعمالها 
على  و�ضعها  �أو  �ل��دي��ك��ور  �أع��م��ال  يف 

تابلوهات �ل�ضيار�ت.
- جاويد فاروقي.. من حمل فاروقي 
ل���ل���م���ج���وه���ر�ت، ي��ع��ر���س وي��ب��ي��ع كل 
�لثمينة  �ل��ك��رمي��ة  �حل���ج���ارة  �أن������و�ع 

ومب��ق��ا���ض��ات��ه��ا �مل���ت���ع���ددة، وك����ل �أن����و�ع 
�لف�ضية  �ل��ن�����ض��ائ��ي��ة  �لإك�����ض�����ض��و�ر�ت 
و�ل�ضال�ضل  �لأ���ض��اور  مثل  و�لذهبية 
و�ل�����دلي�����ات و�لأق����������ر�ط و�خل������و�مت 
وغ���ريه���ا، و�لأط����ق����م �ل��ف�����ض��ي��ة �لتي 
تتكون من �ضل�ضلة بدلية مع خامت �أو 
�إ�ضورة �أوقرط وم�ضنوعة من �لف�ضة 
�أو �لأحجار �لكرمية �ملختلفة �لأنو�ع، 
�مل�ضنوعة  و�لأ���ض��اور  �لعقود  وك��ذل��ك 
�أنو�عها  بكل  �لكرمية  �حل��ج��ارة  م��ن 
وباأطو�ل متعددة، و�خلو�مت �لرجالية 
�مل��ط��ع��م��ة ب��ف�����ض��و���س م���ن �لأح���ج���ار 
�لكرمية �ملتعددة �لأنو�ع، كما يعر�س 
�لعادية  �لأك�����ض�����ض��و�ر�ت  بع�س  �أي�����ض��ا 
معرو�ضاته  وك���ل  �أن��و�ع��ه��ا  مبختلف 
متتاز �أنها م�ضنعة يدويا من خمتلف 

�خلامات و�ملو�د �لالزمة لذلك. 
ي�ضارك يف  و�ل��ذي  ب��ر�ت��ي..  - فر�ضاد 
عديدة  �ضنو�ت  منذ  �لعاملية  �لقرية 
مو��ضمها  يف  فيها  ي�����ض��ارك  و�ضيظل 
�لقادمة، ويعر�س ويبيع �نو�ع عديدة 
من �لزعفر�ن �لأفغاين �ل�ضايف �ألذي 
ك���ب���ري� م���ن �ضيوف  �إه��ت��م��ام��ا  ي��ج��د 
�أ�ضبح له زبائنه  �لقرية �لعاملية و�أنه 
ك��ل مو�ضم  �ل��ي��ه يف  ي��اأت��ون  �خلا�ضني 
�ل��زع��ف��ر�ن �لأف���غ���اين �لنقي  ل�����ض��ر�ء 
وهو زعفر�ن خمتلف �أنو�عه ونكهاته 
�ل��ت��ي يزرع  �ل���دول و�لأم���اك���ن  ح�ضب 
ف��ي��ه��ا، و�أح�����ض��ن �أن����و�ع �ل��زع��ف��ر�ن هو 

�ضيبة  �أب��و  ثم  �لبو�ضال  ويليه  �لنقني 
و�ل���زع���ف���ر�ن عموما  �ل�����ض��رج��ل،  ث���م 
قليل  �ن��ت��اج��ه  لأن  ج��د�  �لثمن  غ��ايل 
�لتي  و�ل���دول  د�ئ��م��ا،  قليلة  وكمياته 
تزرع �لزعفر�ن هي �أير�ن و�أفغان�ضتان 

و�ملغرب و�أ�ضبانيا.
- ح�ضني عبا�ضي.. من كافتري� كابول، 
�لع�ضائر  �أن�����و�ع  ك��ل  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���س 
�لرمان  مثل  �لفاكهة  من  �لطبيعية 
و�مل���اجن���و �لل���ف���ر�ول���ة و�مل������وز وغري 
ذلك، كما يعر�س بذور �لرمان وقطع 
�لفو�كة �لتي تقدم لل�ضيوف معباأة يف 
�أكو�ب بال�ضتيكية، ويقول �أن �ضيوف 
من  �جلناح  و�ضيوف  �لعاملية  �لقرية 
ك��ل �جل��ن�����ض��ي��ات ي��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى حمله 
وخا�ضة  �مل���ع���رو����ض���ات  ه����ذه  ل�������ض���ر�ء 

ع�ضري �لرمان وبذور �لرمان.
- حم���م���د ع���ي���ان وحم���م���د �آ�����ض����ف.. 
�مل�ضنوعة  �ملالب�س  يعر�ضات ويبيعان 
و�مل��اأخ��وذة من  �لطبيعية  �جللود  من 
�لآبقار و�لأغنام وهي �ضناعة �أفغانية 
�ل����ي����اء..  ب���ال���ك���ام���ل م����ن �لأل�������ف �ىل 
وتتنوع معرو�ضاتهما ما بني �ملالب�س 
و�لن�ضائية ولالأطفال مثل  �لرجالية 
و�لبنطلونات  و�ل�ضديري  �جل��و�ك��ت 
كما  و�ل�ضيالن،  و�لبلطو  و�لطو�قي 
�أنو�ع  بع�س  �أي�ضا  ويبيعان  يعر�ضان 
مثل  �لن�ضائية  �ل��ف��ر�ء  م��الب�����س  م��ن 
و�ل�ضديري  و�جل���اك���ي���ت  �ل��ب��ال��ط��و 

طو�قي غطاء �لر�أ�س وطو�قي �لفر�ء 
�لرجالية، ويقبل �لرجال من �ضيوف 
�ل��ق��ري��ة ع��ل��ى �مل��الب�����س �جل��ل��دي��ة �أما 
�ملالب�س  ي��ط��ل��ب��ون  ف��د�ئ��م��ا  �ل��ن�����ض��اء 

وملحقاته �مل�ضنوعة من �لفر�ء.  
- عبد �لباري وعبد �لأحد �ضكوري.. 
ن�ضائية  مالب�س  ويبيعان  يعر�ضان 
و�ل�ضيالن  وحديثة  تقليدية  �أفغانية 
للن�ضاء  �ملختلفة  و�أل��و�ن��ه��ا  باأنو�عها 
و�حلريري  �ل�ضويف  ومنها  و�لرجال 
و�لبطاطني  بالفرو  �ملطعمة  ومنها 
�لتقليدية �ملطرزة وحقائب �ل�ضيد�ت 
و�ل��ط��اق��ي��ة �لأف���غ���ان���ي���ة وو�جل���و�ك���ت 

و�لبالطي �لن�ضائية.
= و�أخ��ري� م�ضرح �جلناح �لذي �ضمم 
�مل��وج��ود بحديقة  �مل�����ض��رح  غ���ر�ر  على 
بغمان و�لذي تقدم عليه فرقة فنية 
يقدمون  فنانني  خم�ضة  م��ن  مكونة 
ل���ل�������ض���ي���وف �مل���و����ض���ي���ق���ى و�لأغ���������اين 
�حلرف  �أما  �لأفغانية..  �لفلوكلورية 
يقدمها  و�ل��ت��ي  �ل�ضاحة  يف  �ل��ي��دوي��ة 

لل�ضيوف �أربعة حرفيني هم: 
هذ� هو جناح �أفغان�ضتان بكل ما فيه 
م���ن م��ع��رو���ض��ات وم��ن��ت��ج��ات وت����ر�ث 
�جلناح..  مبنى  يف  م�ضتن�ضخة  و�آث���ار 
لينقل ل�ضيوف �لقرية �لعاملية �ضورة 
فيها  م��ا  بكل  �أفغان�ضتان  م��ن  قريبة 
�مل�ضاركة  على  عام  كل  و�لتي حتر�س 

يف �لقرية �لعاملية يف كل مو�ضم. 

•• اأبوظبي-وام:

�لتز�مها   2022 ع��ام  خ��الل  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  و��ضلت 
بتنفيذ م�ضوؤولياتها يف �لرقابة على �لقطاعني �لنووي و�لإ�ضعاعي يف دولة 
�لإمار�ت ل�ضمان �ل�ضتخد�م �لآمن و�ل�ضلمي للمو�د �مل�ضعة و�لنووية ، وقد 
�لرقابية  �لأهمية للهيئة، حيث طبقت مهامها  بالغ  2022 عاماً  كان عام 

م�ضتخدمة �لتقنيات �ملبتكرة. 
وو��ضلت �لهيئة �أن�ضطتها �لرقابية من خالل �إ�ضد�ر لئحتني رقابيتني ودليل 
�إر�ضادي ت�ضمل �أوجه �إد�رة �أمان �ملن�ضاآت �لنووية، و�خلدمات �لفنية �ملتعلقة 
�إطار�ً  �للو�ئح  هذه  وتوفر  �ملفاعالت.  م�ضغلي  و�عتماد  �لإ�ضعاعي،  بالأمان 

رقابياً قوياً للمرخ�ضني ل�ضمان �لتز�مهم مبتطلبات �لهيئة �لرقابية. 
�لهيئة  ��ضرت�تيجية  ع��ل��ى   2022 ع���ام  خ���الل  �لإد�رة  جمل�س  و�ف���ق  ك��م��ا 
للفرتة من 2023 حتى 2026، و�لتي تركز على تعزيز �إطارها �لرقابي، 
�لقطاعني  يف  �حلديثة  و�لتقنيات  �ل��ق��در�ت،  وب��ن��اء  و�لتطوير،  و�لأب��ح��اث 
�ل��ن��ووي و�لإ���ض��ع��اع��ي، وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي �ل��وط��ن��ي و�ل���دويل، 

بالإ�ضافة �إىل �أمور رقابية �أخرى. 
�لت�ضغيل  رخ�ضة  �إ���ض��د�ر  ه��ي  للهيئة  �لرئي�ضية  �لإجن����از�ت  �إح���دى  وك��ان��ت 
دقيقة  م��ر�ج��ع��ة  بعد  �ل��ن��ووي��ة،  للطاقة  ب��ر�ك��ة  حمطة  يف  �لثالثة  ل��ل��وح��دة 

�متثال  ل�ضمان  متو��ضلة  تفتي�س  عمليات  و�إج��ر�ء  �لرخ�ضة  �إ�ضد�ر  لطلب 
حالياً  �لثالثة  �لوحدة  وتخ�ضع  �لرقابية.  �ملتطلبات  بجميع  �ملحطة  م�ضغل 

لختبار�ت خمتلفة ��ضتعد�د�ً للت�ضغيل �لتجاري. 
هذ� وقد لعبت �لهيئة دور�ً مهماً يف دعم �جلهود �لدولية لتطوير �لقانون 
لدى  للدولة  �لد�ئم  �ملندوب  �لكعبي  علي  حمد  �ضعادة  �ضاهم  فقد  �لنووي، 
كتاب  �أول  �لكعبي، يف  �ل�ضفري حمد  �ضعادة  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
"�لقانون �لنووي: �حلو�ر �لعاملي"  للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية بعنو�ن 
دولة  م�ضار   - �جل��دي��دة  �ل��ن��ووي��ة  "�لدول  ب��ع��ن��و�ن  ف�ضل  كتابة  خ��الل  م��ن 
�لدولة  جت��رب��ة  على  �ل�����ض��وء  �لف�ضل  ي�ضلط  �ملتحدة".  �لعربية  �لإم����ار�ت 
و�إجناز�تها يف تطوير وتنظيم برناجمها �لنووي، مع �لرتكيز ب�ضكل خا�س 

على �ملعامل �لتي تهم �لدول �لنووية �جلديدة و�ملجتمع �لدويل. 
�لعاملني  �ملو�ضعة خلدمة تقييم وقاية  �ملتابعة  بعثة  �لدولة  ��ضت�ضافت  كما 
ترتيبات  ملر�جعة  �أكتوبر  يف  �لدولية  �لوكالة  قبل  من  �ملهني  �لإ�ضعاع  من 

�حلماية من �لإ�ضعاع يف �لدولة. 
و�أ�ضادت �لبعثة بجهود �لدولة يف �لتنفيذ �لفعال لالإطار �لوطني للحماية 
�أول دولة من �لدول �لأع�ضاء لدى  من �لإ�ضعاع �ملهني، و�عتربت �لإم��ار�ت 
�لوكالة �لتي طلبت مبر�جعة ترتيباتها للحماية من �لإ�ضعاع يف برناجمها 

للف�ضاء. 

�ملا�ضي من تعاونها �ملحلي و�ل��دويل من خالل  �لعام  وع��ززت �لهيئة خالل 
توقيع 11 �تفاقية حملية ودولية تغطي �لتعاون يف بناء �لقدر�ت، و�لأبحاث 

و�لتطوير، و�لأمن �لنووي، وحظر �لنت�ضار �لنووي. 
عالوة على ذلك، وتاأكيد�ً للتز�م دولة �لإمار�ت ب�ضمان ��ضتخد�مها �ل�ضلمي 
للطاقة �لنووية، ��ضت�ضافت �لهيئة منتدى حظر �لنت�ضار �لنووي يف مار�س، 
و�لذي وفر من�ضة للخرب�ء �لوطنيني و�لدوليني لتبادل �خلرب�ت ومناق�ضة 
�ل�ضتخد�مات  ل�ضمان  �لن��ت�����ض��ار،  بحظر  �ملتعلقة  �لأم����ور  يف  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لوطني  �لتقرير  �لهيئة  وعر�ضت  �ل��ن��ووي��ة.   و�لتقنيات  للمو�د  �ل�ضلمية 
�لر�بع لدولة �لإمار�ت حول �للتز�م بالتفاقية �مل�ضرتكة ب�ضاأن �ضالمة �إد�رة 
�لوقود �مل�ضتهلك و�ضالمة �إد�رة �لنفايات �مل�ضعة، خالل �جتماع �ل�ضتعر��س 
�ل�ضابع لالأطر�ف �ملتعاقدة يف �لتفاقية �مل�ضرتكة �لتي عقدت يف يونيو حيث 

��ضتعر�س �لتقرير ترتيبات �لدولة لإد�رة �لنفايات �لنووية و�مل�ضعة. 
�إ�ضد�ر ��ضرت�تيجية �مل�ضادر �ليتيمة �لتي �ضتعمل  ومن �لإجن��از�ت �لأخرى 
�لإ�ضعاع على تطوير خطة  �أع�ضاء جلنة �حلماية من  �لهيئة مبوجبها مع 

عمل للك�ضف عن �مل�ضادر �ليتيمة و�لبحث عنها و��ضتعادتها. 
ب�ضاأن  و�ملوؤ�ض�ضات  �جلمهور  ل��دى  �لوعي  تعزيز  �إىل  �أي�ضاً  �خلطة  وتهدف 
�لأو�ضاع �ملحتملة �لتي قد حتدث نتيجة لوجود م�ضادر م�ضعة خارج نطاق 

�لتحكم �لرقابي. 

"�لإبالغ من �أجل �حلماية" وهو نظام �لإبالغ  ويف نوفمرب، �أطلقت �لهيئة 
و�جلمهور  و�ملرخ�ضني  وموظفيها  �لهيئة  �ضركاء  مّكن  مما  �ملخالفات،  عن 
من لفت �نتباه �لهيئة �إىل �أي �نتهاكات حمتملة للو�ئح �لرقابية مع �ضمان 

�حلفاظ على �ضرية بيانات م�ضتخدمي �لنظام. 
ي�ضمح  �ل���ذي  �لإل���ك���رتوين،  �لرت�خي�س  لنظام  حت��دي��ث��ات  �لهيئة  و�أط��ل��ق��ت 
و�حل�ضول  �لرت�خي�س  على  للح�ضول  بالتقدم  �لرتخي�س  طلبات  ملقدمي 
�إىل  �لتحديثات  �أدت  للرقابة.  �خلا�ضعة  �لأن�ضطة  ملمار�ضة  و�إد�رت��ه��ا  عليها 

ت�ضريع وترية �إ�ضد�ر تر�خي�س �لهيئة و�إد�رة متطلبات �لرتخي�س. 
كما و��ضلت �لهيئة جهودها يف بناء �لقدر�ت يف �لقطاعني �لنووي و�لإ�ضعاعي 
يف �لدولة، فقد طورت �لهيئة، بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، منهجاً 
�لوطني  �ملركز  وتعاونت مع  �لطبية،  �لفيزياء  �ملاج�ضتري يف  لدرجة  در��ضياً 
من  �حلماية  جم��ال  يف  �ملمار�ضني  لتاأهيل  عمل  �إط���ار  لتطوير  للموؤهالت 
تدريبية  دورة  �لهيئة  موظفي  من   8 �أكمل  ذل��ك،  �إىل  بالإ�ضافة  �لإ�ضعاع. 

لإد�رة م�ضغل �ملفاعالت. 
منذ �إن�ضائها يف عام 2009، �لتزمت �لهيئة بتنفيذ م�ضوؤولياتها يف �لرقابة 
على �لقطاعني �لنووي و�لإ�ضعاعي يف دولة �لإمار�ت، من �أجل �ضمان حماية 
للرقابة  �خلا�ضعة  �مل��و�د  ��ضتخد�مات  و�ضمان  و�لبيئة  و�جلمهور  �لعاملني 

لالأغر��س �ل�ضلمية. 

•• دبي : الفجر 

�لر�ئد  �ملجتمعي  ل��دوره��ا  ����ض��ت��م��ر�ر� 
يف دع����م و�إ����ض���ع���اد م���ا ي���زي���د ع���ن 58 
�أ���ض��رة وح��ال��ة م�ضجلة يف قاعدة  �أل��ف 
بياناتها، �أعلنت جمعية "بيت �خلري" 
�جلديدة  �ل��رم�����ض��ان��ي��ة  حملتها  ع���ن 
حتت  2023م   – 1444ه�  ل��ل��ع��ام 
وَن"، �لتي  بُّ ا حُتِ �ضعار "َحتَّى ُتْنِفُقو� مِمَّ
�لأكرث  �لأ���ض��رة  م�ضاعدة  �إىل  ت��ه��دف 

�حتياجا خالل �ل�ضهر �لف�ضيل.
�ملهتمني  م���ن  ع����دد  �مل���وؤمت���ر  وح�����ض��ر 
�ل�ضحافة  وو�����ض����ائ����ل  و�ل���������ض����رك����اء 
�أك���د ع��اب��دي��ن طاهر  و�لإع�����الم، حيث 
�ل��ع��و���ض��ي، م���دي���ر ع����ام �جل��م��ع��ي��ة �أن 
"بيت �خلري" تنتظر عطاء �ملح�ضنني 
و�ل���د�ع���م���ني و�ل�������ض���رك���اء ل���دع���م هذه 
�حلملة، وقال: "و�ضعت �حلملة هدفاً 
مبدئياً باإنفاق 50 مليون درهم خالل 
�أ�ضهر �حلملة �لتي بد�أت يف �لأول من 

رج�����ب، وت�����ض��ت��م��ر ح��ت��ى ع��ي��د �لفطر 
دعم  لكل من  �ل�ضكر  �مل��ب��ارك، موجهاً 
�لرم�ضانية  �حل��م��ل��ة  خ���الل  و�أع��ط��ى 
�ل�ضابقة �لتي جنحت يف �إنفاق 47،9 
�مل�ضتفيدين  �إىل  مليون درهم، و�ضلت 

مبا�ضرة".
�حلملة  ميز�نية  �أن  �لعو�ضي  و�أ�ضاف 
م�ضاريع  ع��دة  تنفذ  �ضوف  �لعام  لهذ� 
�لرم�ضاين  �مل��ري  تت�ضمن  رم�ضانية 
وم�ضروع  دره���م،  مليون   4،7 بقيمة 
�إف���ط���ار ���ض��ائ��م �ل����ذي ���ض��ي��وزع 450 
4،5 مليون درهم،  �أل��ف وجبة بقيمة 
و�لعيدية  �ل��ف��ط��ر  زك����اة  وم�����ض��روع��ي 
حو�يل  �إىل  �إنفاقهما  �ضي�ضل  �للذين 
�إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  دره�����م،  م��ل��ي��ون   2،5
م�ضاريع �لإنفاق �ل�ضهري على �لأ�ضر، 
وم�����ض��روع �مل�����ض��اع��دة �ل��ط��ارئ��ة �لذي 
درهم  م��ل��ي��ون   29،2 مبلغ  ل��ه  ر���ض��د 
لرفع �لكرب عن �ملع�ضرين و�ملاأزومني 
تخ�ضي�س  �إىل  ون������وه  رم�������ض���ان،  يف 

�ضينفق  �ل������ذي  �ل���غ���ارم���ني  م�������ض���روع 
3 مليون، لإطالق �ضر�ح عدد  حو�يل 

ب�ضبب  �ل��ذي��ن حب�ضو�  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
�إىل  لين�ضمو�  م�ضتحقة،  مديونيات 

�أ�ضرهم وينعمو� معها باأجو�ء رم�ضان 
�لروحية و�لجتماعية.

مريز�  �لإد�رة،  جمل�س  ع�ضو  وحتدث 
�إد�رة  �أن جمل�س  فاأكد  �ل�ضايغ،  ح�ضن 

�حلملة  هذه  جهود  يتابع  �خلري  بيت 
�لتكافل  روح  تعزيز  �إىل  ت��ه��دُف  �لتي 
�مل��ج��ت��م��ع��ي و�ل����رت�ح����م �لإن�������ض���اين يف 
جهود  و����ض��ت��ذك��َر  �لإم������ار�ت،  جمتمع 
بن  حمد�ن  �ل�ضيخ  له  �ملغفور  �لر�حل 
ر��ضد �آل مكتوم، رحمه �هلل، �لذي كان 
يرى يف "بيت �خلري" منوذجاً للعمل 
�ل�ضايغ  وت���وج���ه  �مل��ت��م��ي��ز،  �خل�����ريي 
يف  للعاملني  وت�ضجيع  تقدير  بر�ضالة 
ترويج  يف  ر�ضالتهم  ليتابعو�  �لإع��الم 
ويكرثو�  �خلريية،  و�ملبادر�ت  �لأخبار 
للجهود  �مل���ه���ن���ي���ة  ت��غ��ط��ي��ات��ه��م  م����ن 
حلقة  ليكونو�  و�لإن�ضانية،  �خل��ريي��ة 
�خلريية  �مل���وؤ����ض�������ض���ات  ب����ني  �ل���و����ض���ل 
و�لد�عمني  �لرعاة  ويقنعو�  و�لنا�س، 

بتقدمي �لدعم �ملنا�ضب.
���ض��ع��ي��د مبارك  �أ�����ض����اد  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
�ملزروعي، نائب �ملدير �لعام، بال�ضركاء 
و�لد�عمني �لذين مل يبخلو� يوماً يف 
دعم حمالت "بيت �خلري" ومبادر�تها 

دبي  بنك  مقدمتهم  ويف  �لإن�����ض��ان��ي��ة، 
�ل�ضرت�تيجي  �ل�ضريك  �لإ���ض��الم��ي، 
وموؤ�ض�ضة  �إي��ن��وك،  و�ضركة  للجمعية، 
)�إمار�ت(،  للبرتول  �لعامة  �لإم���ار�ت 
وب��ن��ك �لإم�������ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي، كما 
�لإ�ضالمية  �ل�������ض���وؤون  ب���د�ئ���رة  �أ����ض���اد 
و�ل��ع��م��ل �خل���ريي يف دب���ي �ل��ت��ي تقدم 
كل �لت�ضهيالت �لتي ت�ضاهم يف �إجناح 
ب��دور �جلنود  �ملزروعي  ون��وه  �حلملة، 
من  �خلري"  "بيت  يف  �مل���ج���ه���ول���ني 
كل  ��ضتكملو�  �لذين  و�لرجال  �لن�ضاء 

عنا�ضر جناح �حلملة قبل �نطالقها.
�ل�ضركاء  ت����ك����رمي  مت  �خل�����ت�����ام  ويف 
باجلمعية  �أ�ضادو�  �لذين  و�لد�عمني، 
وم����ب����ادر�ت����ه����ا �خل�����ريي�����ة، م���وؤك���دي���ن 
�حلملة،  ه��ذه  مو�كبة  على  حر�ضهم 
و�لعطاء،  �ل���دع���م  م���ن  مي��ك��ن��ه��م  مب���ا 
�مل�ضتد�م  �لإن�������ض���اين  �ل��ن��م��و  لتحقيق 
�لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إل��ي��ه  ت��دع��و  �ل���ذي 

د�ئماً.

•• دبي -وام: 

حلديثي  "رو�د  برنامج  يف  �مل�ضاركة  طلبات  ��ضتقبال  دب��ي  بلدية  ب���د�أت 
�كت�ضاب  م��ن  �ملو�طنني  �جلامعيني  �خلريجني  متكني  بهدف  �لتخرج" 
�لفر�ضة  و�إت��اح��ة  بالبلدية  و�ملهنية  �لفنية  �مل��ج��الت  يف  �لعلمية  �ملعرفة 
�أمامهم للممار�ضة �مليد�نية يف مو�قع �لعمل وت�ضجيع �ل�ضباب �لإمار�تي 
على �تخاذ خطو�ت متقدمة لتحقيق �لنجاح وذلك دعما للتطوير �ملهني 

و�ل�ضخ�ضي لهم.
وقال �ضعادة د�وود �لهاجري مدير عام بلدية دبي �إن �لد�ئرة حتر�س على 
�لب�ضري لديها من خالل ما تطرحه  �مل��ال  ر�أ���س  ق��در�ت  تعزيز وتطوير 
�لوطنية  �لإمار�تية  �لكفاء�ت  ل�ضتقطاب  وم�ضاريع  بر�مج  من  وتنفذه 

�لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�  وذلك  لهم  �لالزم  و�لتاأهيل  �لتدريب  وتوفري 
من  و�ل��ذي  دب��ي  �إم���ارة  يف  �لتوطني  �ضيا�ضة  ملف  تعزيز  ب�ضاأن  �لر�ضيدة 
�ضاأنه �أن يدعم �لنمو �مل�ضتقبلي لالإمارة بالعتماد على �لكو�در �لوطنية 

�ل�ضابة.
و�أ�ضاف �لهاجري �أن �ملبادر�ت و�لرب�مج �ملهنية و�لتدريبية �لتي تطلقها 
�أ�ضا�ضيا لال�ضتثمار يف �لكو�در �لب�ضرية �لإمار�تية  �لبلدية ت�ضكل حمركا 
مع  �لتكيف  على  ق��ادرًة  يجعلها  مبا  ومهار�تها  قدر�تها  وتطوير  �ل�ضابة 
ثقافة  م��ن  وي��ع��زز  و�ملعرفية  �لتنموية  �مل��ج��الت  يف  �ملت�ضارعة  �ملتغري�ت 

��ضتد�مة �لبتكار لديها.
وقال و�ضام لوتاه �ملدير �لتنفيذي لقطاع خدمات �لدعم �ملوؤ�ض�ضي يف بلدية 
ت�ضجع  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �لتخرج" يعد من  "رو�د حلديثي  برنامج  �إن  دبي 

�ل�ضباب �لإمار�تي على حتقيق �لنجاح يف حياتهم �ملهنية لكونها تهدف يف 
�لأ�ضا�س �إىل تبني وتدريب �خلريجني �جلامعيني من �أجل �إغناء خربتهم 
و�لتدرب على  �لعمل  ببيئة  لهم لالحتكاك  �لفر�ضة  �إتاحة  �لعملية عرب 
مو�جهة �لتحديات وكيفية معاجلتها وذلك ح�ضب �ملجالت و�لتخ�ض�ضات 

�ملطلوبة يف �لبلدية حتقيقاً لروؤية �إمارة دبي �مل�ضتقبلية.
وتدريب  لتبني  �لتخرج"  حلديثي  "رو�د  برنامج  دب��ي  بلدية  و�أط��ل��ق��ت 
خربتهم  وت��ع��زي��ز  للبلدية  م�ضاندة  ومهنية  فنية  جم���الت  يف  �ل�ضباب 
�لتاأهيل  مدة  �أن  �إىل  م�ضريًة  �لدر��ضية،  تخ�ض�ضاتهم  جمال  يف  �لعملية 
�ضهرية  مكافاأة  خاللها  مُتنح  عام  �أق�ضى  وبحد  �أ�ضهر  ثالثة  هي  �ملهني 
وهي،  فيها  �ملطلوبة  �لعلمية  �لتخ�ض�ضات  �أح��د  يف  للمتدرب  مقطوعة 
�لهند�ضة باأنو�عها ح�ضب جمالت عمل �لبلدية و�لتغذية و�ضالمة �لغذ�ء 

وعلوم �لزر�عة.
�أن يكون  �ل��ت��خ��رج  ب��رن��ام��ج رو�د حل��دي��ث��ي  ون�����ض��ت ���ض��روط �لل��ت��ح��اق يف 
�لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  من  �لتخرج  وحديث  �لإم���ار�ت  دول��ة  مو�طني  من 
�ضهادة  �ضمن  �ل��دول��ة  يف  �لر�ضمية  �جلهات  قبل  من  بها  �ملعرتف  �لعليا 
�لوطنية  �خلدمة  �أنهى  قد  يكون  و�أن  �لعايل  �لدبلوم  �أو  �لبكالوريو�س 
و�لحتياطية �أو �أن يثبت �إعفاءه من �أد�ء �خلدمة وفقاً لالإجر�ء�ت �ملعمول 
بها نظاماً يف هيئة �خلدمة �لوطنية �لحتياطية �إ�ضافًة �إىل وجوب �جتياز 

�ملر�ضح للمقابلة �ل�ضخ�ضية �أو �أية �ختبار�ت مطلوبة جتريها �لبلدية.
من  �لربنامج  يف  �للتحاق  للر�غبني  ميكن  �أن��ه  �إىل  دب��ي  بلدية  ولفتت 
Training@ :خالل �إر�ضال �ل�ضري �لذ�تية على �لربيد �لإلكرتوين

.dm.gov.ae

بلدية دبي تبداأ ا�شتقبال طلبات امل�شاركة يف برنامج رواد حلديثي التخرج

الهيئة االحتادية للرقابة الن�وية ت�ا�شل مهامها الرقابية خالل 2022 

بُّ�َن( ِ ا حتحُ �ا مِمَّ ْنِفقحُ  بيت اخلري تطلق حملتها الرم�شانية 2023 )َحتَّى تحُ
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قررت �لدمنارك، منح �للجوء تلقائياً للن�ضاء و�لفتيات يف �أفغان�ضتان 
على �أ�ضا�س جن�ضهن، ب�ضبب تر�جع حقوقهن منذ عودة حركة طالبان 

�إىل �ل�ضلطة يف �لبالد.
عن  نقاًل  بيان  يف  بالالجئني،  �خلا�ضة  �لدمناركية  �للجنة  وقالت 
على  �لقر�ر  :”يقوم  �لأوروبية،  �للجوء  وكالة  �أخ��ري�ً  ن�ضرته  تقرير 
و�لفتيات  �لن�ضاء  عي�س  لظروف  �مل�ضتمر  بالتدهور  تتعلق  معلومات 

يف �أفغان�ضتان«.
�أن و�ضع عدد من جمموعات  �إىل  �لتقرير ي�ضري  “هذ�  �أن  و�أ�ضافت 
�ىل  يرقى  و�لفتيات  �لن�ضاء  وخ�ضو�ضاً  �أفغان�ضتان  يف  �لأ�ضخا�س 
منح  �ضيتم  �للجنة  وبح�ضب  �لالجئني«.  ملعاهدة  وفقاً  �ل�ضطهاد 
خم�س حالت عالقة لأفغانيات حق �للجوء مبوجب �لقر�ر �جلديد.

رف�ضت  �للو�تي  بالأفغانيات  �ملتعلقة  �لق�ضايا  �لهيئة  �ضرت�جع  كما 
منحهن �للجوء بعد و�ضول طالبان �إىل �ل�ضلطة ملنح ت�ضريح �إقامة 
لالأ�ضخا�س �ملعنيني مبوجب �لقر�ر �جلديد “حو�يل ع�ضر حالت«.

“حو�يل  ذك���ور  ب��اأف��غ��ان  �ملتعلقة  �لق�ضايا  جميع  ���ض��رت�ج��ع  ك��ذل��ك، 
ثالثني حالة” رف�ضت منحهم �للجوء يف �لتاريخ نف�ضه.

طالبان  قيدت   2021 -�آب  �أغ�ضط�س  يف  �ل�ضلطة  �إىل  عودتها  منذ 
�لعقدين  م���د�ر  ع��ل��ى  �ل��ن�����ض��اء  �كت�ضبتها  �ل��ت��ي  �حل���ري���ات  ت��دري��ج��ي��اً 

�ملا�ضيني منذ �ضقوط نظامها �ل�ضابق يف 2001.

يف طريقة “غريبة” للت�ضدي للدبابات �لغربية على جبهات �لقتال 
مالية  مكافاأة  تقدمي  رو�ضي  “فيدر�يل”  م�ضوؤول  قرر  �أوكر�نيا،  يف 

لكل ع�ضكري يدمر دبابة ليوبارد �لأملانية �أو�أبر�مز �لأمريكية.
دفع  �أو�ضيبوف،  �ألك�ضندر  �لبايكال،  ور�ء  ما  �إقليم  حاكم  ق��رر  فقد 
مكافاأة مالية لكل ع�ضكري من �أبناء منطقته يدمر دبابة من طر�ز 
منطقة  يف  يغتنمها،  �أو  �لأملانية  و”ليوبارد”  �لأمريكية  “�أبر�مز” 

�لعملية �لع�ضكرية �خلا�ضة يف �أوكر�نيا.
ليوبوف  �لإق��ل��ي��م،  حل��اك��م  حل��اك��م  �ل�ضحفية  �ل�����ض��ك��رت��رية  وذك����رت 
على  �ملقاتلني  ت�ضجيع  ه��و  �مل��ب��ادرة  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  ت�ضي�ضتياكوفا، 
“نوفو�ضتي”  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  بح�ضب  �ل��دب��اب��ات،  ل��ه��ذه  �لت�ضدي 
�لرو�ضية لالأنباء. ووفقا لت�ضي�ضتياكوفا، فاإنه �ضيتم دفع مكافاأة مالية 
3 ماليني  �أل��ف �إىل  1500 و43000 دولر )100  ت��رت�وح بني 

روبل(، لأبن �ملنطقة �لذي �ضيدمر �أو يغتنم �لدبابة �لغربية.
ي�ضار �إىل �أن �إقليم ما ور�ء �لبايكال عبارة عن كيان فيدر�يل رو�ضي 
يقع ما ور�ء بحرية بايكال. من جانبه، رحب �لقائم باأعمال رئي�س 
�جلنود  م��ك��اف��اأة  مب��ب��ادرة  بو�ضيلني،  ديني�س  دونيت�ضك  ج��م��ه��وري��ة 
دبابات  على  �ل�ضتيالء  على  �خلا�ضة  �لعمليات  منطقة  يف  �ل��رو���س 

�أبر�مز �لأمريكية ودبابات ليوبارد �لأملانية �أو تدمريها.

�أوكر�نيا  ت���زود  ل��ن  ب���الده  �إن  ب��اي��دن،  ج��و  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ق��ال 
مبقاتالت �إف-16 مل�ضاعدتها يف �لت�ضدي للغزو �لرو�ضي.

يوؤيد  كان  �إذ�  ما  �لأبي�س عن  �لبيت  ل�ضحفيني يف  �ضوؤ�ل  على   � وردًّ
�إر�ضال هذه �ملقاتالت �إىل كييف كما طلب منه ذلك عدد من �لقادة 

�لأوكر�نيني، �أجاب بايدن: “كال«.
�أوكر�نيا  تزويد  على  �ل�ضهر  ه��ذ�  �أخ��ري�  و�فقت  غربية  دول  وكانت 

بدبابات متطورة تعد �لأقوى يف جيو�س دول حلف �ضمال �لأطل�ضي.
طائر�ت  على  قريبا  بح�ضولها  لكييف  �لأم���ل  �ل��دع��م  ه��ذ�  و�أع��ط��ى 
�لق�ضية ل  لكن  قو�تها �جلوية،  لتعزيز  �إف-16  ط��ر�ز  حربية من 

تز�ل قيد �لبحث يف �لغرب.
�ضباط- �ل�24 من  �لرو�ضي يف  للغزو  �لأوىل  �لذكرى  �ق��رت�ب  ومع 
لإظهار  لبولند�  لبايدن  متوقعة  زي��ارة  عن  �أن��ب��اء  ر�ضحت  ف��رب�ي��ر، 

�لدعم للتحالف �لد�عم لأوكر�نيا.
�إىل  “�ضاأذهب  �ل��زي��ارة  ع��ن  �ضِئل  عندما  لل�ضحفيني  ب��اي��دن  وق���ال 

بولند�. لكن ل �أعرف متى؟«.

عوا�صم

كوبنهاغن

مو�ضكو

وا�ضنطن

جرنال اإ�شرائيلي يدع� اإىل ح�شد 
كتائب ع�شكرية بعد هج�م القد�س

•• القد�س-وكاالت

ت�ضاءلت �ضحيفة “معاريف” �لإ�ضر�ئيلية عن �لطريقة �لتي يجب �أن ترد بها 
�إ�ضر�ئيل بها على �لهجمات �لأخرية، �لتي بلغت ذروتها نهاية �لأ�ضبوع �ملا�ضي، 
�أن ثمة ف�ضائل  �لقد�س، حمذرة من  �ضمال  �لنبي يعقوب  يف عملية م�ضتوطنة 

فل�ضطينية عدة ل تخ�ضع ل�ضيطرة �ل�ضلطة �لفل�ضطينية.
ونقلت معاريف دعوة من �جلرن�ل )�حتياط( غري�ضون هكوهني �إىل “ح�ضد �أكرب 
�ملا�ضي،  �لعام  “يف مار�س )�أذ�ر( من  �أنه  وخ�ضو�ضاً  �لكتائب”،  عدد ممكن من 
عمل �جلي�س �لإ�ضر�ئيلي بن�ضاط م�ضتمر ومرّكز يف جنني ونابل�س، مبا يف ذلك 
�أنهم  �إ�ضر�ئيل، ويجب �لقول  “حتى ل يتدفق �لإره��اب �إىل مدن  خط �لتما�س 
فعلو� ذلك بنجاح كبري«. كما �ُضئل هكوهني عن �حلجم �ملثايل للقو�ت �لع�ضكرية 
�لو�جب ن�ضرها يف �ل�ضفة �لغربية يف �لفرتة �ملقبلة، فاأجاب: “هذه فرتة تتطلب 
�إمكانية �إجر�ء نوع من �ملفاو�ضات مع  وعن  �إذ� لزم �لأمر”.  تعبئة عدة كتائب 
�جلانب �لفل�ضطيني، قال �إن هناك قوى �ضابة على �ل�ضاحة �لفل�ضطينية تعمل 
�لإ�ضالمي وحما�س،  و�جلهاد  فتح،  �لتابعة حلركة  �لأق�ضى  كتائب  ت�ضم   معاً، 
وخالفاً ملا م�ضى فاإن هناك نوعاً من �لوحدة يف �ل�ضارع �لفل�ضطيني ل تخ�ضع 
�إيتمار  �لوطني  �لأمن  وزير  دعوة  وبخ�ضو�س  �لفل�ضطينية.  �ل�ضلطة  ل�ضيطرة 
�ملو�طنني  م��ن  �لعديد  ح�ضد  “يتطلب  ه��ذ�  �إن  ق��ال  �ل�ضالح،  حلمل  غفري  ب��ن 
لفهم �أن �لإره��اب يف كل مكان، ومن ميلك �ل�ضالح يجب �أن يخرج م�ضلحاً، بل 
ويحتاج �إىل زيادة كمية �لأ�ضلحة«. و�أخري�ً، �ُضئل هكوهني عن �لأهمية �حلقيقية 
للتن�ضيق �لأمني مع �ل�ضلطة �لفل�ضطينية، قائاًل: “لي�ضت له �أهمية كبرية، يف 
كانت  لو  �لفل�ضطينية، حتى  �ل�ضلطة  �لإره��اب ل حتبطه  �لأح���و�ل. معظم  كل 
و�أحياناً  �أحياناً  ت�ضاعد  فاإنها  �لفل�ضطينية،  �ل�ضلطة  �إىل  نقلت  معلومات  هناك 

تكون غري مفيدة. من وجهة نظر �أمنية، هذ� ل يهم«.

تقرير: م�قف اأمريكا من االإ�شالحات الق�شائية االإ�شرائيلية يثري قلق نتنياه�

»اإنهاء القطيعة«.. تفاوؤل بحلحلة اأزمة حزبي كرد�شتان العراق

اإ�شرائيل ت�شتاأنف العمل  يف �شفارتها باأوكرانيا قريبًابن غفري يقرتح اإعدام منفذي العمليات الفل�شطينيني بـ »الكر�شي الكهربائي«
•• كييف-وكاالت

�إيلي  �لإ�ضر�ئيلي  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
ك��وه��ني، �إن �ل�����ض��ف��ارة �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف 
بكامل طاقتها  �لعمل  �ضت�ضتاأنف  كييف 
يف �لأ�ضابيع �ملقبلة، و�إنه �ضيكون قريباً 
�ل�����ض��رق �لأو����ض���ط يزور  �أول وزي���ر م��ن 

�لعا�ضمة �لأوكر�نية.
جاء هذ� خالل كلمة لكوهني يف موؤمتر 
�ضحفي م�ضرتك مع نظريه �لأمريكي 

�أنتوين بلينكن �لذي يزور �إ�ضر�ئيل. 

يرتكب مذبحة بحق �ملدنيني �لإ�ضر�ئيليني ويجب �أن يعدم 
بو�ضاطة كر�ضي كهربائي«. وتاأتي هذه �لت�ضريحات للوزير 
للكني�ضت  �لعامة  �لهيئة  �ضوتت  �ل��ذي  �لوقت  يف  غفري  بن 
يق�ضي  ق��ان��ون  م�ضروع  على  �لأوىل  ب��ال��ق��ر�ءة  �لإ�ضر�ئيلي، 
من  �ل��ق��د���س،  مدينة  م��ن  �لفل�ضطينيني  �لأ���ض��رى  ح��رم��ان 
�أي  تلقيهم  ثبت  حال  يف  �لإ�ضر�ئيلية،  �لإقامة  �أو  �جلن�ضية 

�أمو�ل من �ل�ضلطة �لفل�ضطينية.
“متت  ق��د  �ل��ع��ربي��ة،  هيوم”  “ي�ضر�ئيل  �ضحيفة  وق��ال��ت 
�ملو�فقة بالقر�ءة �لأوىل على قانون رف�س �جلن�ضية وترحيل 
�لفل�ضطينيني، باتفاق و��ضع بني �أع�ضاء �ملعار�ضة و�لئتالف 
�أع�ضاء  م���ن   ”106“ �أن  �ل�����ض��ح��ي��ف��ة،  و�أك�����دت  �حل�����ايل«. 
�لكني�ضت �لإ�ضر�ئيلي من �لئتالف و�أحز�ب �ملعار�ضة و�فقو� 

غ�ضون  يف  للفل�ضطينيني  و�ل��رتح��ي��ل  �لإق��ام��ة  رف�����س  على 
مهلة ت�ضل �إىل 14 يوما.   و�أو�ضحت �ل�ضحيفة، �أنها “�ضتتم 
�ملو�فقة على �حلرمان من �جلن�ضية �لإ�ضر�ئيلية و�لرتحيل، 
على  �ملو�فقة  عليه  �ضتتعني  حيث  �لد�خلية،  وزي��ر  قبل  من 
�لعدل  وزي��ر  على  و�ضتتعني  ي��وًم��ا،   14 غ�ضون  يف  �لقانون 
�مل�ضادقة عليه يف غ�ضون 7 �أيام و�ملحكمة �لعليا يف غ�ضون 

30 يوما«.
وزير  ي�ضحب  �أن  �لقانون  م�ضروع  ين�س  �ل�ضحيفة،  ووف��ق 
نفذ  فل�ضطيني  �أي  ع��ن  �لإق���ام���ة  �أو  �جل��ن�����ض��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
عملية ���ض��د �أه����د�ف �إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وح�����ض��ل ع��ل��ى �أم����و�ل من 
�ل�ضلطة  مناطق  �إىل  ترحيله  و�ضيتم  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة 

�لفل�ضطينية وكذلك �إىل قطاع غزة.

•• القد�س-وكاالت

�أعلن وزير �لأمن �لقومي �لإ�ضر�ئيلي �إيتمار بن غفري، �أنه 
�ضيقدم للحكومة �لإ�ضر�ئيلية م�ضروع قانون يت�ضمن �إيقاع 

عقوبة �لإعد�م على منفذي �لعمليات من �لفل�ضطينيني.
�لقناة  ن�ضرتها  له  مقت�ضبة  ت�ضريحات  يف  غفري،  بن  وق��ال 
تروج  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة  “�لتحركات  �إن  �ل��ع��ربي��ة،   ”12“
قانون  م�����ض��روع  ���ض��ّن  تت�ضمن  �لإره����اب  �ضد  �حل��ك��وم��ة  لها 
�ضد  �لعمليات  ينفذون  �لذين  �لفل�ضطينيني  بحق  �لإع��د�م 

�لإ�ضر�ئيليني«.
و�أ�ضاف: “قريبا �ضنطبق قانون عقوبة �لإعد�م �ضد كل َمن 

•• القد�س-وكاالت

�لإ�ضر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أن  عربية  تقارير  �أك��دت 
بنيامني نتنياهو “قلق” من موقف و��ضنطن ب�ضاأن 
خطة �لإ�ضالحات �لق�ضائية �لتي يروج لها �ئتالفه 
�حل��ك��وم��ي، ب��ع��د �إث����ارة �مل��و���ض��وع خ���الل ل��ق��ائ��ه وزير 

�خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن.
يف  �لدولة”  “مع�ضكر  زع��ي��م  ف���اإن  �ل��ت��ق��اري��ر،  ووف���ق 
بديال خلطة  يعد مقرتحا  غانت�س،  بيني  �لكني�ضت، 
�لئتالف �حلكومي، رغ��م ع��دم وج��ود ح��و�ر حقيقي 
ب���ني �ئ���ت���الف ن��ت��ن��ي��اه��و و�مل���ع���ار����ض���ة ب�������ض���اأن �خلطة 

�لق�ضائية.

»تدخل غري عادي«
وقال تقرير ل�ضحيفة “يديعوت �أحرونوت” �لعربية 
�إن “بلينكن �أثار خالل لقائه نتنياهو �لقلق �لأمريكي 
�إ�ضر�ئيل”،  يف  �لق�ضائية  �لإ���ض��الح��ات  خ��ط��ة  م��ن 
م�ضري�ً �أن �لوزير �لأمريكي طالب نتنياهو بالتو�ضل 

لتفاقيات و��ضعة ب�ضاأنها.
و�أو�ضح �لتقرير �أن “بلينكن �أثنى ب�ضكل غري مبا�ضر 
نتنياهو”،  حكومة  �ضد  �لإ�ضر�ئيلية  �ملظاهر�ت  على 
و��ضفاً ذلك ب�”�لتدخل غري �لعادي بال�ضاأن �لد�خلي 
من  �لأمريكي  �لقلق  بو�ضوح  ويعك�س  �لإ�ضر�ئيلي، 

�لإ�ضر�ر بالدميقر�طية �لإ�ضر�ئيلية«.
�إن  قوله  رفيع  �أمريكي  م�ضوؤول  عن  �لتقرير  ونقل 
دولة  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  �أن  ه��و  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  “موقف 
“هذه  متابعاً:  كذلك،  تبقى  �أن  ويجب  دميقر�طية 

•• بغداد-وكاالت

�ضمايل  ك��رد���ض��ت��ان،  �إق��ل��ي��م  يف  �ل��ت��وت��ر  ح���دة  �نخف�ضت 
�لعر�ق، �ل�ضاعات �لأخرية، بعد عقد �حلزبني �لرئي�ضيني 
يف �لإقليم، �جتماعا ثنائيا، لو�ضع حد لالأزمة �حلادة 
و�ل���رثوة،  �ل�ضلطة  وت��وزي��ع  �لن��ت��خ��اب��ات  ح��ول  بينهما 

وهددت باندلع مو�جهات.
�ل��وط��ن��ي �لكرد�ضتاين  وع���ّدد ق��ي��ادي يف ح��زب �لحت���اد 
�لذي  �لج��ت��م��اع،  م��ز�ي��ا  عربية”  ن��ي��وز  “�ضكاي  مل��وق��ع 
ر�أى �أنه خطوة مهمة جد� يف �لجتاه �ل�ضحيح، وبد�ية 
�جتماعات �أخرى للتو�فق حول كافة �لنقاط �خلالفية، 

وخا�ضة ملف �لنتخابات ومتثيل �ملكونات.
و�نعقد �لجتماع، �ل�ضبت، على م�ضتوى �ملكتب �ل�ضيا�ضي 
يف مدينة �ل�ضليمانية بالإقليم، ��ضتمر قر�بة 6 �ضاعات، 
متهيد� حلل �خلالفات �ل�ضيا�ضية بني �جلانبني، و�لتي 
و�لوليات  �أوروب���ا  وم��ن  عربية  �أط��ر�ف��ا  تدخل  تطلبت 
�أو و���ض��ل��ت حل���د مقاطعة  ب��ع��د  ل��ت��ح��ج��ي��م��ه��ا،  �مل��ت��ح��دة 

جل�ضات حكومة �لإقليم.
 وت��ت��ن��اف�����س ق���ي���اد�ت �حل���زب���ني م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل على 
وتوزيع  �ل�ضيادية  �ملنا�ضب  وتوزيع  و�ل�ضلطة  �لزعامة 
�ل��ذ�ت��ي منذ  بنظام �حلكم  �ملُ���د�ر  �لإقليم  �ل����و�رد�ت يف 
�حلزب  ي�ضيطر  وفيما  بالنفط،  و�لغني   ،1970 ع��ام 
�لدميقر�طي ب�ضكل �أكرب على �أربيل عا�ضمة كرد�ضتان، 

ي�ضيطر حزب �لحتاد �لوطني على �ل�ضليمانية.
و�لآن يتهم �لحتاد �لوطني �لكرد�ضتاين بزعامة بافل 
�لكرد�ضتاين  �لدميقر�طي  �حل��زب  مناف�ضه  طالباين، 
وعدم  �ل�ضلطة،  ب��اح��ت��ك��ار  ب�����ار�ز�ين،  م�ضعود  ب��زع��ام��ة 
ل��و�رد�ت �لإقليم، فيما تتحدث قياد�ت  �لتوزيع �لعادل 
�إير�د�ت  يبتلع  ف�ضاد  وج��ود  عن  �لدميقر�طي  باحلزب 

�ل�ضليمانية بعيد� عن �مليز�نية �لعامة.

وفق “يديعوت«. مقبولة لديها”، 
و�أ�ضافت �مل�ضادر: “�لأمريكيون �أبلغو� نتنياهو �أنهم 
لن ي�ضتمرو� يف �لدفاع عن �لدميقر�طية �لإ�ضر�ئيلية 
خا�ضة  �حلكومي،  �ئتالفه  خطة  مترير  مت  ح��ال  يف 
و�أن���ه���م ي��ن��ظ��رون �إل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا ���ض��ت��غ��ري �لو�ضع 

�لقانوين لإ�ضر�ئيل«.
للخطة  �لرئي�ضي  “�لنقد  �أن  �لعربي  �لتقرير  وبني 
�أن  حقيقة  م��ن  ينبع  نتنياهو  حل��ك��وم��ة  �لق�ضائية 

�لأمم  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل يف  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �لأوىل  ه��ي حجتنا 
�ملتحدة، وهذه هي �لقيم �لتي نت�ضاركها«.

ر�سائل لنتنياهو
“نتنياهو  �أن  “�لليكود”  ح������زب  يف  م�ضادر  و�أك���دت 
�لق�ضية،  ه�ذه  �لأمريكي من  �ملوقف  من  ج������د�ً  قلق 
خا�ضة �أن �لوليات �ملتحدة تر�ضل له ر�ض����ائل مفادها 
غري  �لق�ضائية  �لإ���ض��الح��������������ات  خ��ط��ة  تفا�ضيل  �أن 

�أه��م��ه��ا  ملف  ك��رد���ض��ت��ان،  �إقليم  �حل��ك��م يف  �إد�رة  مبلف 
�لنتخابات �لربملانية يف �لإقليم.

ملف �لنتخابات مهم جد� يف هذه �ملرحلة �لفا�ضلة يف 
تاريخ �لإقليم، وحزب �لحتاد يعمل على ظهور قانون 
�نتخابات جديد بعد �أن فقد قانون 1992 �ضالحيته، 
و�لتمثيل  �مل��رح��ل��ة  متطلبات  م��ع  من�ضجم  غ��ري  وب���ات 

�حلقيقي لالأحز�ب.
�إذ� مت ذلك، �ضيكون هناك تكافوؤ يف �لفر�س؛ وبالتايل 
برملان  يف  حقيقي  ومتثيل  حقيقية  خم��رج��ات  تظهر 
�لإقليم، �آنذ�ك �ضتت�ضح �خلريطة �ل�ضيا�ضية و�لنيابية 

 اإنهاء القطيعة
�لقيادي يف حزب �لحتاد �لوطني �لكرد�ضتاين، حممود 
�إيجابي؛  �ملجمل  “يف  باأنه  �لجتماع،  ي�ضف  خو�ضناو، 
فاإنهاء �لقطيعة بحد ذ�ته تطور مهم، من �ملمكن �لبناء 
�أخ��رى تنعك�س على م�ضار �لأزم��ة، وتطلق  عليه نقاطا 

حو�ر� �إيجابيا«.
وعن �أهم �مللفات �ملاأمول �أن ينهي هذ� �حلو�ر �خلالفات 

�ل�ضديدة �جلارية حولها، يقول خو�ضناو:
�مللفات  م��ن  للعديد  �لإي��ج��اب��ي��ة  ع��ل��ى �حل��ل��ول  ن��ر�ه��ن 
�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لأمنية و�لإد�رية �لتي تتعلق 

�ل�ضلطات  ج��م��ي��ع  ف�����وق  نف�ضها  ت�����ض��ع  �حلكوم����ة 
من  قو�نني  �إ�ض������د�ر  نظري��������اً  وميكنه�����ا  �لأخ���رى، 
���ض��اأن��ه��ا �لإ����ض���ر�ر ب��الأق��ل��ي��ات وح��ق��وق �مل��ل��ك��ي��ة وغري 

ذلك«.
نتنياهو  �أ�ضار  بلينكن،  مع  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر  وخالل 
�لق�ضائية،  �ئتالفه  خلطة  �لو��ضعة  �لنتقاد�ت  �إىل 
باأحد  �ملتحدة  و�لوليات  �إ�ضر�ئيل  “ت�ضرتك  قائاًل: 
دولتان  وهما  �حلديث،  �لتاريخ  يف  �لتحالفات  �أعظم 
دميقر�طيتني  و���ض��ت��ظ��الن  ق��وي��ت��ان  دمي��ق��ر�ط��ي��ت��ان 

قويتني«.

مقرتح غانت�س
�إنه  قوله  غانت�س  ع��ن  �ل��ع��ربي  “و�ل”  موقع  ونقل 
�لإ�ضالحات  �إع��د�د مقرتح بديل عن خطة  “يجري 
�لوزر�ء  رئي�س  د�عيا  نتنياهو”،  لئتالف  �لق�ضائية 
ووزير �لعدل ياريف ليفني ل�”�لعمل من �أجل �إ�ضالح 

باإجماع و��ضع«.
�لق�ضائية  �لإ���ض��الح��ات  “خطة  �أن  غانت�س  و�أو���ض��ح 
باأمن  �ضت�ضر  �حل����ايل  ب�ضكلها  ن��ت��ن��ي��اه��و  لئ���ت���الف 
“�لأمن هو �أوًل وقبل كل �ضيء،  متابعاً:  �إ�ضر�ئيل”، 
و��ضع  ب��ت��و�ف��ق  �إ����ض���الح  �إىل  �ل��ت��و���ض��ل  علينا  وي��ج��ب 

�لنطاق يعزز قوة �إ�ضر�ئيل«.
و�أث�������ارت خ��ط��ة �لإ����ض���الح���ات �ل��ق�����ض��ائ��ي��ة حلكومة 
وخارجها،  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  د�خ���ل  ح���ادة  �ن��ت��ق��اد�ت  نتنياهو 
�ملعار�ضة  م��ع  “�حلديث  �أن  �ل��ع��دل  وزي���ر  �أك���د  فيما 
ب�ضاأن �خلطة �لق�ضائية �ضيكون بني �لقر�ء�ت �لثالث 

مل�ضاريع �لقو�نني �خلا�ضة باخلطة«.

لكل �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية.
ن�ضعى يف �لقانون �جلديد �إىل متثيل حقيقي للمكونات، 

ثل �ملكونات باأحز�ب غري �أحز�بها. ل �أن مُتَ
و�ل�ضيا�ضي  �لأم���ن���ي  �ل���و�ق���ع  �أن  ع��ل��ى  �أك����د  �لج��ت��م��اع 
وطني  لعقد  يحتاج  كرد�ضتان  �إقليم  يف  و�لق��ت�����ض��ادي 
للم�ضار  �ضعبية  معار�ضة  ه��ن��اك  لن  من�ضي؛  ج��دي��د، 

�حلكومي، �إ�ضافة �إىل �ملعار�ضة �ل�ضيا�ضية.
�ضيا�ضي  وطني  �إجماع  �إىل  تهدف  جمملها  يف  �خلطوة 
ج��م��اه��ريي م���ن �أج����ل م��رح��ل��ة ج���دي���دة ت��ن��ع��ك�����س على 

�ل�ضارع.

اجتماعات مقبلة 
خ�ضناو حتدث كذلك عن �أن �لطرفني �أكد� م�ضيهما يف 
عقد �جتماعات �أخرى؛ بعد �أن متتع �لجتماع �لأخري 
وك�ضف  و�ل�ضفافية”،  �ل�����ض��ر�ح��ة  م���ن  ك��ب��ري  “بقدر 

�لطرفان فيه عن نقاط ��ضتياء كل منهما.
وهناك جهود خارجية من �لوليات �ملتحدة وبريطانيا 
يف  �ل�ضيا�ضي  لتحقيق  و�أ�ضدقاء  وحلفاء  عربية  ودول 
�لإقليم، و�ضبق �أن عربت هذه �لدول عن �إ�ضتيائها من 
بح�ضب  عليه،  هو  ما  على  �لإقليم  يف  �لو�ضع  ��ضتمر�ر 

�ملتحدث ذ�ته.
و�لتقى بريت ماكغورك، من�ضق �لبيت �لأبي�س ل�ضوؤون 
�حلزبني  بزعيمي  �إفريقيا،  و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق 
�أي������ام، حللحلة  �إق��ل��ي��م ك��رد���ض��ت��ان، ق��ب��ل  �ل��ك��ردي��ني يف 
و�أمال  بالطرفني،  �لوثيقة  عالقته  بحكم  �خل��الف��ات 
يف تكر�ر جناح بالده يف �لتقريب بينهما كما حدث يف 
حتالفا  �أر�ضت  �لتي   1998 عام  و��ضنطن”  “�تفاقية 
ب���ني �حل���زب���ني ب��ع��د ت�����ض��ادم��ه��م��ا �مل�����ض��ل��ح ف��ي��م��ا ت�ضمى 
ب�”�حلرب �لأهلية �لكردية” �لتي ن�ضبت نتيجة �ل�ضر�ع 

على �ل�ضلطة و�لرثوة.

بعد طي اخلالف.. املغرب واإ�شبانيا يعتزمان تد�شني »مرحلة جديدة«
•• عوا�صم-وكاالت

»�لعالقات �ملغربية �لإ�ضبانية بلغت 
مرحلة جديدة من �لثقة و�لتعاون 
�ل�ضر�كة”،  و�لبناء، وتعزيز ج�ضور 
�لناطق  و����ض���ف  �ل���ع���ب���ار�ت  ب���ه���ذه 
�ملغربية،  �حلكومة  با�ضم  �لر�ضمي 
�لتي  �ل��رو�ب��ط  بايتا�س،  م�ضطفى 
جت��م��ع ب���ني �جل����ارت����ني، ب��ع��د طي 
د�م عدة  �ل����ذي  �خل����الف  ���ض��ف��ح��ة 
�أ�ضهر. ت�ضريحات �مل�ضوؤول �ملغربي، 
جمل�س  �أع����ق����اب  يف  ج������اءت  �ل���ت���ي 
وردت  �خلمي�س،  �ملنعقد  �حلكومة 
يف خ�ضم حت�ضري �لرباط ومدريد 
ل��الج��ت��م��اع رف��ي��ع �مل�����ض��ت��وى �لذي 

�ضينعقد يومي 1 و2 فرب�ير.
رئي�س  ي���ر�ف���ق  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
�حل����ك����وم����ة �لإ�����ض����ب����ان����ي����ة، ب���ي���درو 
�لر�ضمية  زي����ارت����ه  يف  ���ض��ان�����ض��ي��ز، 
لرت�أ�س �لجتماع �لإ�ضباين �ملغربي 

رفيع �مل�ضتوى، 12 وزير�.
�لإ�ضبانية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  وك�ضفت 
“�يفي”، �أنه �ضيتم خالل �لجتماع، 
ثنائية  �تفاقية   20 حو�يل  توقيع 

يف عدة جمالت.

»مرحلة جديدة«
وح�ضب مر�قبني، فاإن زيارة �لوفد 
“�ضتكون  �مل���غ���رب،  �إىل  �لإ����ض���ب���اين 
مب���ث���اب���ة ط����ي ل�����ض��ف��ح��ة �خل����الف 
�ضهدت  �إذ  و�إ�ضبانيا”،  �ملغرب  بني 
ت�ضنجات  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
��ضتقبال  ب��ع��د  ك��ب��رية  دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
مدريد لزعيم جبهة �لبولي�ضاريو، 

لال�ضت�ضفاء على �أر��ضيها.
�أبريل  ووق���ع �مل��غ��رب و�إ���ض��ب��ان��ي��ا، يف 
�ت���ف���اق���ا م�����ض��رتك��ا ينهي  �مل���ا����ض���ي، 
ل�ضتئناف  �لطريق  وميهد  �لأزم��ة 
�ج��ت��م��اع��ات رف��ي��ع��ة �مل�����ض��ت��وى بني 
�ل��ب��ل��دي��ن، ك��ان��ت ق��د ت��وق��ف��ت منذ 

�ضنو�ت.
�أكد  �ملقبلة،  للمرحلة  و��ضت�ضر�فا 
�ل�ضاد�س،  فيليبي  �إ���ض��ب��ان��ي��ا،  م��ل��ك 
رفيع  �لج����ت����م����اع  �أن  �لأرب�������ع�������اء، 
�مل�ضتوى �ملقبل بني �ملغرب و�إ�ضبانيا 
�لعالقات  ت��ع��م��ي��ق  م���ن  “�ضيمّكن 

�لثنائية و��ضعة �لنطاق«.
�ل����ذي مل  “هذ� �ل��ل��ق��اء  و�أ����ض���اف: 
�ضيتيح   ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  ي��ع��ق��د 
و��ضعة  �لثنائية  عالقاتنا  تعميق 
�لنطاق، من �أجل �لعمل �ضويا على 

�أ�ض�س �أكرث متانة«.
كما �أ�ضار �مللك فيليبي �ل�ضاد�س �إىل 
�أن �لجتماع “ياأتي يف �ضياق خارطة 
�أبريل  يف  ع��ل��ي��ه��ا  �مل��ت��ف��ق  �ل��ط��ري��ق 
�لزيارة  مبنا�ضبة  وذل��ك  �ملا�ضي”، 
�حلكومة  رئ���ي�������س  ب���ه���ا  ق�����ام  �ل���ت���ي 
�إىل  �ضان�ضيز،  ب��ي��درو  �لإ���ض��ب��ان��ي��ة، 
�مل���غ���رب ب���دع���وة م���ن �مل��ل��ك حممد 

�ل�ضاد�س.

م�سالح م�سرتكة
تفاعال مع �ملو�ضوع، �عترب �لباحث 
حممد  �مل�ضتقلة،  م��دري��د  بجامعة 
�مللفات  ج��ان��ب  “�إىل  �أن���ه  �ل��روي��ن، 
و�لتبادل  ك��ال��ه��ج��رة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�ل��ت��ج��اري و�لإره������اب، ه��ن��اك ملف 
لي�ضمل  �لأمني وتطويره  �لتن�ضيق 
�لتن�ضيق  يتجاوز  ق�ضائي،  ه��و  م��ا 
و�ل�ضرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ات  ب���ني 

�لق�ضائية«.
و�أو�ضح يف ت�ضريحات ملوقع “�ضكاي 
يتطلب  “هذ�  �أن  عربية”،  ن��ي��وز 
حتقيق تو�فق يف حدوده �ملتو�ضطة 
�جلنائية،  �مل�ضطرة  م�ضتوى  على 
كحقوق �لدفاع منذ �ل�ضاعة �لأوىل 

�لنظرية،  و�حل��ر����ض��ة  ل��الع��ت��ق��ال، 
و�لقانون  �لح��ت��ي��اط��ي  و�لع��ت��ق��ال 
�ملفاهيم،  بع�س  كتدقيق  �جلنائي 
�ل��ذي يطرح  مثل مفهوم �لإره���اب 
حتديات كربى على �لبلدين وعلى 
�ل���ع���امل، وك��ذل��ك مت��وي��ل �لإره����اب 

وتبيي�س �لأمو�ل«.
�أب���رز �خلبري يف  ذ�ت���ه،  �ل�ضياق  ويف 
�أن  �لإ�ضبانية،  �ملغربية  �ل��ع��الق��ات 
يف  �ل��ن��ظ��ر  �إع������ادة  حت����دي  “هناك 
�لتعاون  �تفاقية  وب��ن��ود  م�ضامني 
�مل����وق����ع����ة ب�����ني �ل����ب����ل����دي����ن ب����د�ي����ة 
�لت�ضعينيات، و�لتي جاءت يف �ضياق 

خمتلف«.
�أم����ام حتول  �ل��ي��وم  “نحن  وت��اب��ع: 
بالعرت�ف  ي��رت��ب��ط  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي 
�لذ�تي  �حل��ك��م  ب��خ��ط��ة  �لإ���ض��ب��اين 
ل��ل�����ض��ح��ر�ء �مل��غ��رب��ي��ة، وه���و حتول 
�إ�ضبانيا �لتي كانت  كبري يف موقف 

يف �ل�ضابق حا�ضنة للبولي�ضاريو«.

دعم ال�سرتاكيني
موقف  ب���اه���ت���م���ام  �مل�����غ�����رب  ت����اب����ع 
�حل��ك��وم��ة �لإ���ض��ب��ان��ي��ة �ل����ذي غرد 
خ����ارج ���ض��رب �ل���ربمل���ان �لأوروب������ي. 

و�عرتف رئي�س �حلكومة �ضان�ضيز، 
“من  ب����اأن����ه  �مل����ا�����ض����ي،  �لأ�����ض����ب����وع 
�ملالئم” ملدريد و�لحتاد �لأوروبي 
�لعالقات”  “�أف�ضل  على  �حلفاظ 
تدفقات  لل�ضيطرة على  �ملغرب  مع 

�لهجرة.
وقدم �ضان�ضيز حتت قبة �لكونغر�س 
�لإ�ضباين يف �ضياق تفاعله مع �أ�ضئلة 
على  ت����دل  “معطيات  �لأح��������ز�ب، 
�لطيبة”  �ل��ع��الق��ات  ه���ذه  �أه��م��ي��ة 
�ملقبل  �لأ�ضبوع  �ل��رب��اط  لقاء  قبل 
�لقمة  و�ملغرب، خالل  �إ�ضبانيا  بني 
منذ  نوعها  م��ن  �لأوىل  �مل�ضرتكة 

.2015
�إىل  �لروين،  �أ�ضار  �ل�ضدد،  هذ�  يف 
دعمو�  �ل���ض��رت�ك��ي��ني،  �ل���ن���و�ب  �أن 
�لذي  �لقر�ر  �ضد  و�ضوتو�  �ملغرب 
بخالف  ح��ق��وق��ي��ا،  �ل���رب���اط  �أد�ن 
مبو�قفه  �ملعروف  بودميو�س  حزب 
�لتي �أتعبت كثري� حكومة �ضان�ضيز، 

و�أحرجتها مع �ملغرب.
“�أع�ضاء  �أن  �إىل  �مل��ح��ل��ل  ول���ف���ت 
�حلزب �ل�ضعبي مل ي�ضوتو� �أ�ضال، 
�حلكومة  جانب  �إىل  ��ضطفو�  ب��ل 
مع  �إ�ضبانيا  م�ضالح  على  حفاظا 

�مل���غ���رب، وذل����ك ب��خ��الف �لأح����ز�ب 
 Renew« فريق  على  �ملح�ضوبة 
�ل����ربمل����ان  د�خ��������ل   »Europe
�لأوروب���������ي، ����ض���و�ء �لإ���ض��ب��ان��ي��ة �أو 

غريها«.

التجارة والهجرة
�ملعامالت  �أن  �إىل  �لإ����ض���ارة  جت���در 
و�ملغرب  �إ���ض��ب��ان��ي��ا  ب���ني  �ل��ت��ج��اري��ة 
 10 ي���ق���رب م���ن  �إىل م���ا  �رت���ف���ع���ت 
33 يف  ب�����زي�����ادة  ي��������ورو،  م����الي����ني 
�مل���ئ���ة ع���ن �ل���ع���ام �مل���ا����ض���ي، ح�ضب 
�حلكومة  رئي�س  عنها  ك�ضف  �أرق��ام 

�لإ�ضبانية موؤخر�.
تر�جعت   ،2022 ع��ام  �أن��ه يف  كما 
نحو  �مل��غ��رب  م��ن  �لهجرة  تدفقات 
يف  يحدث  م��ا  عك�س  على  �إ�ضبانيا، 

طرق �لهجرة �لأخرى.
من  “�لهجرة  �أن  �ضان�ضيز  وذك���ر 
�ملغرب �ىل �إ�ضبانيا تر�جعت بن�ضبة 
مو�ضحا، ��ضتناد�  25.6 يف �ملئة”، 
�لأوروب����ي����ة  �ل���وك���ال���ة  ب���ي���ان���ات  �إىل 
�نخفا�س  ح���دوث  “فرونتك�س”، 
�لأندل�س،  يف  �مل��ئ��ة  يف   21 بن�ضبة 

و31 يف �ملئة يف جزر �لكناري«.
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عربي ودويل
ب�ل�ش�نارو يطلب البقاء 6 اأ�شهر 

اإ�شافية يف ال�اليات املتحدة 
•• ميامي-اأ ف ب

طلب �لرئي�س �لرب�زيلي �ل�ضابق جايري بول�ضونارو �لذي يخ�ضع للتحقيق 
لدوره يف �لهجوم على �لق�ضر �لرئا�ضي ومقر �لكونغر�س و�ملحكمة �لعليا يف 
بر�زيليا يوم 8 كانون �لثاين-يناير، �حل�ضول على تاأ�ضرية ملدة �ضتة �أ�ضهر 

لالإقامة يف �لوليات �ملتحدة، على ما �أعلن حماميه �لثنني.
من  يومني  قبل  فلوريد�  �إىل  �لرب�زيل  �ملتطرف  �ليميني  �لرئي�س  وغ��ادر 
�لثاين-يناير،  كانون   1 يف  �ضيلفا  د�  ل��ول  �إينا�ضيو  لوي�س  خلفه  تن�ضيب 
و�ضتنتهي �ضالحية تاأ�ضريته �حلالية قريبا، وفقا ل�ضركة �ملحاماة “�إيه جي 

�إميغر�ي�ضن«.

�ل�ضتمر�ر يف �لتمويل. �أما �لنقا�س �حلايل فهو �ضيا�ضي �ىل حد كبري، 
حيث يقوم �جلمهوريون �لذين ي�ضيطرون على جمل�س �لنو�ب باإعد�د 
�آذ�ر-  1 �لوطنية يف  �إنهاء حالة �لطو�رئ  �إىل  م�ضاريع قو�نني تهدف 

مار�س وحالة �لطو�رئ �ل�ضحية �لعامة يف 11 ني�ضان-�أبريل.
له  �ضتكون  �ملفاجئ  �لإنهاء  �إن مثل هذ�  بيان  �لأبي�س يف  �لبيت  وق��ال 
�لعمليات  وعلى  بالدنا  يف  �ل�ضحي  �لنظام  على  للغاية  كبرية  “�آثار 

�حلكومية«.
و�أ�ضاف �لبيان �أن هذ� ي�ضمل “�نت�ضار �لفو�ضى وعدم �ليقني يف نظام 

�لرعاية �ل�ضحية برمته«.
و�أو�ضح �أن “�مل�ضت�ضفيات ودور رعاية �مل�ضنني �لتي �عتمدت على �ملرونة 
�لتي �أتاحتها حالة �لطو�رئ �ضتغرق يف �لفو�ضى بدون �إعطائها �لوقت 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�إن��ه��اء حالة  �أي��ار-م��اي��و  �أن���ه ي��ع��ت��زم ر�ضميا يف  �أع��ل��ن �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س 
�لطو�رئ �ل�ضحية �لتي مت �لإعالن عنها قبل ثالث �ضنو�ت مع تف�ضي 

وباء كوفيد.
�لفدر�ليتني  �لعامة  و�ل�ضحية  �لوطنية  �لطو�رىء  �إنهاء حالتي  ومع 
�للتني دخلتا حيز �لتنفيذ يف كانون �لثاين/يناير 2020 خالل ولية 
�لرئي�س �ل�ضابق دونالد تر�مب، يتوقف تلقائيا �لدعم �حلكومي لأدوية 

كوفيد و�لتاأمينات �ل�ضحية وكافة �أ�ضكال �مل�ضاعد�ت.
ومن �لناحية �لعملية وب�ضبب معار�ضة �لكونغر�س فقد نفد فعليا جزء 
كبري من �أمو�ل بر�مج �مل�ضاعد�ت �حلكومية ب�ضبب معار�ضة �لكونغر�س 

و�أ�ضار  و�إن�ضاء نظام حما�ضبة جديد«.  �ملوظفني  �لكايف لإع��ادة تدريب 
منح  هو  �أي��ار-م��اي��و  حتى  �ملهلة  �أهمية  ور�ء  �آخ��ر  �ضببا  �أن  �إىل  �لبيان 
�لهجرة  على  �لطو�رئ  حالة  �إنهاء  لتبعات  لال�ضتعد�د  وقتا  �حلكومة 

عند �حلدود بني �لوليات �ملتحدة و�ملك�ضيك.
ي�ضمح  و�ل��ذي  حاليا  بها  �ملعمول   42 �لبند  با�ضم  �ملعروف  ف��الإج��ر�ء 
فقط  قانونيته  يكت�ضب  �مل�ضجلني  غري  للمهاجرين  �ل�ضريع  بالإبعاد 
�ضريع”  “ب�ضكل  �حلالة  هذه  و�إنهاء  �ل�ضحية،  �لطو�رئ  حالة  ب�ضبب 

�ضوف “يوؤدي �إىل تدفق �إ�ضايف كبري للمهاجرين«.
و�أكد �لبيت �لأبي�س �أنه يريد ��ضتبد�ل �لبند 42 باآلية قانونية �أخرى 
للقيام  وقت  �إىل  يحتاج  لكنه  �ملحتملني،  �ملهاجرين  تدفق  يف  للتحكم 

بذلك.

البيت االأبي�س ينهي حالة الط�ارىء اخلا�شة بك�فيد يف ماي� 

•• عوا�صم-وكاالت

�أعلنت هيئة �لأركان �لعامة للجي�س 
�لأوكر�نية  �ل��ق��و�ت  �أن  �لأوك�����ر�ين 
مقاطعة  يف  ع����دة  ه��ج��م��ات  ����ض���دت 
بينما  حم��اور،  ع��دة  وعلى  دونت�ضك 
�ملو�لية  �ل�ضلطات  يف  م�����ض��وؤول  ق��ال 
�لوحد�ت  �إن  دون��ت�����ض��ك  يف  ل��رو���ض��ي��ا 
رغم  �لأم���ام  �إىل  تتحرك  �لرو�ضية 
�أر��ضي  يف  �لأوكر�نية  �ملو�قع  تعزيز 
خط  ط��ول  على  �ل�ضناعية  �ملن�ضاآت 
�لقو�ت  ق��ال��ت  تف�ضيال،  �مل��و�ج��ه��ة. 
�لدفاعية  وح��د�ت��ه��ا  �إن  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
منطقة  يف  ع�����دة  ه���ج���م���ات  ����ض���دت 
دونت�ضك وعلى حماور عدة، م�ضيفة 
يف  “ف�ضلت”  �ل��رو���ض��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �أن 
تنفيذ عمليات هجومية يف منطقتي 
�لقو�ت  و�أن  ونوفوبافليف،  �أفدييف 
يف  ك��ب��رية  خ�ضائر  تتكبد  �ل��رو���ض��ي��ة 

منطقة لوغان�ضك.
�لعامة  �لأرك������������ان  ه���ي���ئ���ة  وق�����ال�����ت 
�لأوكر�نية �إن �لقو�ت �لرو�ضية �ضنت 
يف �ل�ضاعات �ل�24 �ملا�ضية 3 �ضربات 
جوية و4 �ضربات �ضاروخية ونفذت 
�أكرث من 60 هجوما من منظومات 
�ل�ضو�ريخ، و��ضتهدفت مبان �ضكنية 
يف مدينتي خري�ضون و�أو�ضاكيف و�أن 

هناك �إ�ضابات بني �ملدنيني.
�لرو�ضية  �ل����ق����و�ت  �أن  و�أ�����ض����اف����ت 
هجومية  بعمليات  �ل��ق��ي��ام  ت��و����ض��ل 
بينما  وباخموت،  ليمان  �جتاهي  يف 
تو��ضل �لقو�ت �لأوكر�نية �لعمليات 

�لقتالية يف ز�بوريجيا وكوبيان.
�ل�ضلطات  يف  �مل�ضوؤول  ق��ال  باملقابل، 
�ملو�لية لرو�ضيا يف دونت�ضك ديني�س 
�لرو�ضية  �ل���وح���د�ت  �إن  ب��و���ض��ي��ل��ني 
ب��ال��رغ��م من  �لأم������ام  �إىل  ت��ت��ح��رك 
�أر��ضي  يف  �لأوكر�نية  �ملو�قع  تعزيز 

•• �رسارو-رويرتز

على م�ضارف قرية �ضر�رو �ملهجورة 
ثالثة  تعرت�س  �ل��ع��ر�ق  �ضمال  يف 
مو�قع ع�ضكرية تركية خط �لأفق 
�ل�ضكان على  �أج��رب  �إط��ار توغل  يف 
�ل��ف��ر�ر �ل��ع��ام �مل��ا���ض��ي ب��ع��د ق�ضف 
�لع�ضكرية  و�مل��و�ق��ع  لأي���ام.  ��ضتمر 
ع�ضر�ت  م����ن  ف��ح�����ض��ب  ج�����زء  ه����ي 
�لتي  �جلديدة  �لع�ضكرية  �لقو�عد 
�لعر�ق  �أر���س  على  تركيا  �أقامتها 
خ����الل �ل��ع��ام��ني �مل��ن�����ض��رم��ني مع 
ت��ك��ث��ي��ف��ه��ا ه��ج��وم��ا م�����ض��ت��م��ر� منذ 
عقود على م�ضلحني �أكر�د يحتمون 

يف �ملنطقة �جلبلية �لنائية هناك.
وق��������ال رئ����ي���������س ب����ل����دي����ة �ل���ق���ري���ة 
ع��ب��د �ل���رح���م���ن ح�����ض��ني ر���ض��ي��د يف 
خ���الل  �لأول  ك����ان����ون  دي�������ض���م���رب 
فو�رغ  ت��ز�ل  �لتي ل  للقرية  زي��ارة 
على  متناثرة  و�ل�ضظايا  �لقذ�ئف 
تركيا  ج������اءت  “عندما  �أر����ض���ه���ا 
�أقامت  �لأوىل،  ل��ل��م��رة  للمنطقة 
خ��ي��ام��ا ���ض��غ��رية حم��م��ول��ة ل��ك��ن يف 
بالطوب  م���و�ق���ع  �أ���ض�����ض��ت  �ل��رب��ي��ع 

و�لإ�ضمنت«.
و�أ���ض��اف ل��روي��رتز و�مل�����ض��ري�ت تئز 
�ملنطقة �جلبلية  �ل��روؤو���س يف  فوق 
�لتي تبعد نحو خم�ضة كيلومرت�ت 
ط���ائ���ر�ت  “لديهم  �حل�������دود  ع����ن 
م�����ض��رية وك���ام���ري�ت ت��ع��م��ل طو�ل 

�لوقت. يعلمون كل ما يجري«.
عرب  تركيا  وتوغل  تقدم  يرث  ومل 
�ل��ع��ر�ق، يف  �حل���دود م��ع كرد�ضتان 
ب�ضكل  �ل�ضكان  م��ن  تخلو  منطقة 
ع��امل��ي��ا يذكر  �ه��ت��م��ام��ا  م���ت���ز�ي���د، 
�لتي  �لتوغل  عمليات  مع  مقارنة 
�ضد  �ملعركة  �أو  �ضوريا  يف  نفذتها 

تنظيم د�ع�س.
لكن حمللني يقولون �إن �لت�ضعيد 
ي�ضكل  ز�ل  م���ا  �ل���ع���ر�ق  ���ض��م��ال  يف 
عو�مل  من  �ملزيد  باإ�ضافة  خطر� 
منطقة  �إىل  �ل���ض��ت��ق��ر�ر  زع���زع���ة 
تتدخل فيها قوى �أجنبية بح�ضانة 
م�ضوؤولون  وي��ق��ول  �ملحا�ضبة.  م��ن 
�أكر�د �إن تركيا قد ت�ضبح متورطة 
�أكرث يف �لأمر �إذ� تعر�ضت قو�عدها 
لهجمات  �ل�����ع�����ر�ق  يف  �جل�����دي�����دة 
مينح  �أن  مي��ك��ن  ك��م��ا  م��ت��و����ض��ل��ة 
�إير�ن �جلر�أة على  تنامي وجودها 
تو�ضيع عمليات ع�ضكرية يف �لعر�ق 
بتاأجيج  تتهمها  جم��م��وع��ات  ���ض��د 

�ل�ضطر�بات يف �لد�خل لديها.
و�أ����ض���ار ج��ب��ار م��ن��ده �لأم����ني �لعام 

على  �أوغليد�ر،  حول  جديدة  جبهة 
ك��ي��ل��وم��رت� ج��ن��وب غربي   50 ب��ع��د 

مدينة دونيت�ضك.
قال زيلين�ضكي �إن �لو�ضع يف باخموت 
و�أوغليد�ر كان “�ضعبا للغاية” مع 
و�أج���ز�ء  �ملنطقتني  م��ن  ك��ل  تعر�س 
دونيت�ضك  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  �أخ��������رى 

“لهجمات رو�ضية م�ضتمرة«.
ق������ال وزي�������ر �ل�����دف�����اع �لأوك�����������ر�ين، 
�جلي�س  �إن  ري��زن��ي��ك��وف،  �أول��ي��ك�����ض��ي 
�لأوك��������ر�ين ���ض��ي��ن��ف��ق ق���ر�ب���ة 550 
مليون دولر على �لطائر�ت �مل�ضرية 
بالفعل  مت  وق����د   ،2023 ع����ام  يف 
مع  ت����وري����د  ���ض��ف��ق��ة   16 ت���وق���ي���ع 

�ل�ضركات �مل�ضنعة �لأوكر�نية.
من  كبرية  �إم���د�د�ت  �أوكر�نيا  تلقت 
�لطائر�ت �مل�ضرية من �ضركائها، لكن 
كييف ت�ضعى �لآن �إىل تعزيز �لإنتاج 
�ملحلي لبناء ما و�ضفه �مل�ضوؤولون ب� 

“جي�س �لطائر�ت �مل�ضرية«.
ح���ث �لم�����ني �ل���ع���ام ل��ل��ن��ات��و، ين�س 
على  �جلنوبية  ك��وري��ا  �ضتولتنربغ، 
لأوكر�نيا،  �لع�ضكري  �ل��دع��م  زي���ادة 
و�ق�������رتح ع��ل��ي��ه��ا �إع��������ادة �ل���ن���ظ���ر يف 
ت�ضدير  ع��دم  يف  �ملتمثلة  �ضيا�ضتها 

�لأ�ضلحة �إىل �لدول �ملتنازعة.
ق�����ال وزي������ر �ل����دف����اع �ل���ربي���ط���اين، 
�ملمنوحة  �ل��دب��اب��ات  �إن  و�ل�����س،  ب��ن 
يف  �جل��ب��ه��ة  �إىل  �ضت�ضل  لأوك��ر�ن��ي��ا 
�جل����ان����ب من  ه�����ذ�  “يف  �أوك����ر�ن����ي����ا 

�ل�ضيف«.
زور�ن  ك����رو�ت����ي����ا،  رئ���ي�������س  �ن���ت���ق���د 
�لغربية  �ل�������دول  م��ي��الن��وف��ي��ت�����س، 
�لثقيلة  بالدبابات  �أوكر�نيا  لتزويد 
و�لأ���ض��ل��ح��ة �لأخ������رى، جم����ادًل باأن 
“يطيل  بالأ�ضلحة  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إم���د�د 
�لقرم  ج��زي��رة  �ضبه  و�أن  �حلرب” 
“لن تكون �أبًد� جزًء� من �أوكر�نيا«.

خط  ط��ول  على  �ل�ضناعية  �ملن�ضاآت 
�ملو�جهة. و�أ�ضاف يف حديث لوكالة 
�لعدو  ي���ز�ل  ل  “نعم،  ن��وف��و���ض��ت��ي: 
�ضامد� وحم�ضنا يف �أر��ضي �ملن�ضاآت 
طول  على  ج��د�  �لكثرية  �ل�ضناعية 
خط �لتما�س. ويزد�د �لو�ضع �ضعوبة 
�ضفوف  يف  �ل��ف��ادح��ة  �خل�ضائر  لأن 
�ل��ق��و�ت �لأوك��ر�ن��ي��ة ل تعترب مهمة 
للقيادة �لأوكر�نية لإ�ضد�ر �لأو�مر 
�لوحد�ت  ت���ق���دم  ل��ك��ن  ب���ال���رت�ج���ع. 

�لرو�ضية ل يز�ل م�ضتمر�«.
ويف وقت �ضابق، حتدث بو�ضيلني عن 
�لو�ضع يف منطقة �أوغليد�ر، م�ضري� 

عززت  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل��ق��و�ت  �أن  �إىل 
عدد  يقع  حيث  �ملدينة،  يف  مو�قعها 
كبري من �ملن�ضاآت �ل�ضناعية و�ملباين 
�ل�ضاهقة، لكنه �أو�ضح �أن تلك �لقو�ت 

مل تتلق بعد �لأمر بالرت�جع.

تطورات اليومني املا�سيني:
بايدن،  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  قال 
�لث��ن��ني، �إن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة لن 
تقدم طائر�ت �إف -16 �ملقاتلة �لتي 
�ضد  حربها  يف  �أوكر�نيا  �إليها  �ضعت 
رو�ضيا، حيث زعمت �لقو�ت �لرو�ضية 
يف  �لإ���ض��اف��ي��ة  �ملكا�ضب  م��ن  �ضل�ضلة 

يرماك،  �أندريه  �أ�ضار  �لبالد.  �ضرق 
كبري م�ضت�ضاري �لرئي�س �لأوكر�ين 
�أن  �إىل  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي،  ف���ول���ودمي���ري 
�أوكر�نيا  ل��ت��زوي��د  م�ضتعدة  ب��ول��ن��د� 
رئي�س  ل��ك��ن   .16- �إف  مب��ق��ات��الت 
مور�ويكي،  م��ات��ي��وز  ب��ول��ن��د�،  وزر�ء 
�أن  على  �لتاأكيد  على  حري�ضا  ك��ان 
بالت�ضاور  �إل  ت��ت�����ض��رف  ل���ن  ب����الده 
�ل�ضغط  �إن  �لناتو، حيث  مع حلفاء 
طائر�ت  على  للح�ضول  �لأوك���ر�ين 
قليلة  �أي��ام  بعد  فقط  تز�يد  مقاتلة 
من مو�فقة �أملانيا و�لوليات �ملتحدة 
على �إر�ضال �لدبابات. دعا زيلين�ضكي 

�إىل تزويد �لغرب بالأ�ضلحة ب�ضرعة 
�أكرب، م�ضري� �إىل �أن رو�ضيا تاأمل يف 
و��ضتنفاد قدرة  �أم��د �حل��رب  �إط��ال��ة 

بالده على �ملقاومة.
حذر �لكرملني من �أن �إمد�د �لغرب 
لأوكر�نيا  �لأ����ض���ل���ح���ة  م���ن  مب���زي���د 
كبري”  “ت�ضعيد  �إىل  �إل  ي���وؤدي  ل��ن 

لل�ضر�ع.
هجماتها  �لرو�ضية  �لقو�ت  و��ضلت 
�ملو�جهة  خ����ط  ع����رب  م����و�ق����ع  ع���ل���ى 
باخموت  م���دي���ن���ت���ي  م����ن  ب���ال���ق���رب 
ودون��ي��ت�����ض��ك يف �ل�����ض��رق، ويف �لأي���ام 
�لرو�ضية  �ل��ق��و�ت  فتحت  �لأخ����رية 

�ل�������ض���اب���ق ل����ق����و�ت �ل��ب�����ض��م��رك��ة يف 
تركيا  �أن  �إىل  �ل���ع���ر�ق  ك��رد���ض��ت��ان 
ك���ان ل��ه��ا 29 م��وق��ع��ا ع�����ض��ك��ري��ا يف 
�لعدد  لكن   2019 حتى  �ل��ع��ر�ق 
منع  �أن���ق���رة  حم��اول��ة  م��ع  ت�ضخم 
�لكرد�ضتاين  �لعمال  عنا�ضر حزب 
هجمات  �ضن  م��ن  لديها  �مل��ح��ظ��ور 

على �أر�ضها.
وقال “عاما بعد عام.. �زد�دت هذه 
�لع�ضكرية  و�ل��ث��ك��ن��ات  �مل��ع�����ض��ك��ر�ت 
�ل��رتك��ي��ة ب��ع��د �زدي�����اد �مل���ع���ارك ما 
وم�ضلحي  �ل���رتك���ي  �جل��ي�����س  ب���ني 
وقدر  حزب �لعمال �لكرد�ضتاين”. 
موقعا   87 بنحو  �حل���ايل  ع��دده��ا 
�أغ��ل��ب��ه��ا ع��ل��ى �ل�����ض��ري��ط �حل���دودي 
كيلومرت�   150 ن���ح���و  وط����ول����ه 

وعر�ضه حو�يل 30 كيلومرت�.
وت���اب���ع م���ن���ده، وه���و ح��ال��ي��ا حملل 
�أمني يف �ل�ضليمانية “هذه �لثكنات 
بها... مدرعات  و�ملع�ضكر�ت يوجد 
متو�ضطة  وم������د�ف������ع  ودب�������اب�������ات 
باإمد�د هذه  تقوم  د�ئما  وثقيلة... 
�لهليكوبرت  طريق  عن  �ملع�ضكر�ت 

يوميا«.

* قرى خاوية
ق����ال م�������ض���وؤول ك�����ردي ط��ل��ب عدم 

بغد�د من موؤ�ض�ضة �لقرن �لفكرية 
بقوة  تركيا  “ت�ضتخف  �لأمريكية 
�ملن�ضاآت  �أن هذه  �ملعار�ضة وحقيقة 
�ضت�ضبح �أهد�فا يف �مل�ضتقبل، و�أكرث 

مع تز�يد �لأعمال �لعد�ئية«.

»كالهما يظلماننا«
�ضمال  يف  �ل�ضيا�ضي  �لتفتت  يعني 
�لحتادية  �حلكومة  ل  �أنه  �لعر�ق 
�إقليم  ح���ك���وم���ة  ول  ب�����غ�����د�د  يف 
ك��رد���ض��ت��ان ت��ت��م��ت��ع مب���ا ي��ك��ف��ي من 
�أو  �لرتكي  �لوجود  ملو�جهة  �لقوة 
�ل�ضطالع بنف�ضها بتحقيق هدف 
�مل��ت��م��ث��ل يف �ح���ت���و�ء حزب  �أن���ق���رة 

�لعمال �لكرد�ضتاين.
وت�ضكو حكومة بغد�د من توغالت 
�أنقرة لكنها ل تتمتع ب�ضلطة تذكر 
�أغلبية  تقطنه  �ل���ذي  �ل�ضمال  يف 
ك���ردي���ة، ف��ي��م��ا ل مي��ت��ل��ك �حل���زب 
�لكرد�ضتاين �حلاكم  �لدميقر�طي 
�ل���ق���وة �ل��ع�����ض��ك��ري��ة ل��ت��ح��دي حزب 
�ل��ك��رد���ض��ت��اين رغ��م روؤيته  �ل��ع��م��ال 

كمناف�س قوي و�ضعبوي.
وت������اري������خ������ي������ا، ت�������ع�������اون �حل�������زب 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ل��ك��رد���ض��ت��اين مع 
تركيا لكن تاأثريه حمدود على جاٍر 
و�قت�ضادي  ع�ضكري  بنفوذ  يتمتع 

�إن ت��رك��ي��ا ل��دي��ه��ا �لآن  ذك���ر ����ض��م��ه 
�ل��ع��ر�ق. وقال  80 موقعا يف  نحو 
50 على  �إن  �آخ���ر  م�����ض��وؤول ك���ردي 
�ملا�ضيني  �لعامني  يف  بنيت  �لأق���ل 
�أكرث  �أ�ضبح  �ل��رتك��ي  �ل��وج��ود  و�إن 

��ضتد�مة.
�لرتكية،  �ل���دف���اع  وز�رة  وق���ال���ت 
لدى طلب �لتعليق ب�ضاأن قو�عدها 
هناك  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  �إن  �ل����ع����ر�ق،  يف 
ميثاق  م��ن   51 �ل��ب��ن��د  م��ع  تت�ضق 
�لدول  �لذي يعطي  �ملتحدة  �لأمم 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ة  يف  �لأع���������ض����اء 
�ل��دف��اع ع��ن �لنف�س حال  �حل��ق يف 

�لتعر�س لهجمات.
“حربنا  ب��ي��ان  �ل�����وز�رة يف  وق��ال��ت 
�لعر�ق  ���ض��م��ال  يف  �لإره�������اب  ���ض��د 
مع  وثيق  وبتعاون  بالتن�ضيق  تتم 
ومل تتطرق  �ل�ضلطات �لعر�قية”. 
مل�����ض��األ��ة ع���دد �مل���و�ق���ع �ل��ت��ي ذكرها 

م�ضوؤولون �أكر�د.
�ل���رتك���ي يف �ضمال  �ل���وج���ود  ي��ع��ود 
�ل���ع���ر�ق، وه���ي م��ن��ط��ق��ة ت��ق��ع منذ 
فرتة طويلة خارج نطاق �ل�ضيطرة 
�مل���ب���ا����ض���رة حل���ك���وم���ة ب����غ����د�د، �إىل 
عندما  �مل��ا���ض��ي  �ل��ق��رن  ت�ضعينيات 
تركية  لقو�ت  ح�ضني  �ضد�م  �ضمح 
بالتوغل مل�ضافة خم�ضة كيلومرت�ت 

�لرتكي،  �ل��وج��ود  للرد على  م��ربر 
مما يزيد من �حتمالت �لت�ضعيد 
وجماعات  �ل��رتك��ي��ة  �ل���ق���و�ت  ب���ني 

غري حزب �لعمال �لكرد�ضتاين.
�ملتخ�ض�س  مالك  حمدي  ويو�ضح 
�ل�ضيعية  �جل���م���اع���ات  �����ض����وؤون  يف 
معهد  يف  �مل�������ض���ل���ح���ة  �ل����ع����ر�ق����ي����ة 
�ملو�لية  �جل��م��اع��ات  �إن  و����ض��ن��ط��ن 
لإي����ر�ن م��ث��ل ل���و�ء �أح����ر�ر �لعر�ق 
و�أح��������ر�ر ���ض��ن��ج��ار �أع��������ادو� �إع����الن 
ليكون  �مل���ا����ض���ي  �ل����ع����ام  ه���دف���ه���م 

مقاومة �لوجود �لرتكي.
ووف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر ���ض��ادر ع��ن معهد 
�لهجمات  ز�دت  ف��ق��د  و����ض��ن��ط��ن، 
ت��رك��ي��ة يف  م��ن�����ض��اآت ع�ضكرية  ع��ل��ى 
1.5 �ضربة �ضهريا يف  �لعر�ق من 
�ملتو�ضط يف بد�ية عام 2022 �إىل 

�ضبع �ضربات يف �أبريل ني�ضان.
�لزميل  ج��ورب��وز  م�ضطفى  وق���ال 
�لعربي  �مل����رك����ز  يف  �مل���ق���ي���م  غ����ري 
تلك  ك��ث��ف��ت  �إذ�  �إن�����ه  ب��و����ض��ن��ط��ن 
���ض��دي��دة �لعد�ء  �جل��م��اع��ات، وه���ي 
فاإن هذ� من  لو��ضنطن، عملياتها 
�لوليات  ن��ف��وذ  ي��ق��و���س  �أن  ���ض��اأن��ه 
�ل��ب��ال��غ قو�مها  وق��و�ت��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 

2000 جندي يف �لعر�ق.
و�أو�ضح �ضجاد جياد �ملحلل �ملقيم يف 

�لعمال  ح���زب  مل��ح��ارب��ة  �ل���ب���الد  يف 
�لكرد�ضتاين.

تركيا  ر�ضخت  �حل��ني،  ذل��ك  ومنذ 
�لنطاق مبا  وو����ض��ع  كبري�  وج���ود� 
بع�ضيقة  يف  ق��اع��دة  تاأ�ضي�س  �ضمل 
�لتي تقع على عمق 80 كيلومرت� 
يف د�خ����ل �ل���ع���ر�ق ح��ي��ث ت��ق��ول �إن 
�ل��ق��و�ت �ل��رتك��ي��ة ج��زء م��ن مهمة 
�لعر�قية  �ل��ق��و�ت  لتدريب  دول��ي��ة 
وتزويدها بالعتاد من �أجل حماربة 

تنظيم د�ع�س  .
وت���ق���ول ت��رك��ي��ا �إن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
وم�ضابني  ق��ت��ل��ى  ���ض��ق��وط  جت��ن��ب 
م���ن �مل��دن��ي��ني ع���رب �ل��ت��ن�����ض��ي��ق مع 

�ل�ضلطات �لعر�قية.
�أغ�ضط�س  يف  ن�����ض��ره  ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
غري  �مل���ن���ظ���م���ات  م����ن  حت���ال���ف  �آب 
�لق�ضف  )�نهو�  ي�ضمى  �حلكومية 
98 مدنيا على  �إن  �حل���دود(  عرب 
�لأق����ل ق��ت��ل��و� ب��ني ع��ام��ي 2015 
جمموعة  وق�����ال�����ت  و2021. 
�لأزم�������ات �ل���دول���ي���ة، �ل���ت���ي ق���درت 
ح�����ض��ي��ل��ة مم���اث���ل���ة ل��ل��ق��ت��ل��ى من 
1180 من م�ضلحي  �إن  �ملدنيني، 
ح��زب �ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���ض��ت��اين قتلو� 

بني عامي 2015 و2023.
ووفقا مل�ضوؤول يف حكومة كرد�ضتان 

�ل��ع��ر�ق، ت�ضبب �ل�����ض��ر�ع �أي�����ض��ا يف 
هجر �ل�ضكان ملا ل يقل عن 800 
�لعام  وه����و   2015 م��ن��ذ  ق���ري���ة 
�ن��ه��ي��ار وق��ف لإطالق  �ل���ذي �ضهد 
ت��رك��ي��ا وح����زب �لعمال  ب���ني  �ل���ن���ار 
�لآلف  دف����ع  �ل���ك���رد����ض���ت���اين، مم���ا 

للفر�ر من منازلهم.

اأهداف جديدة
�لإن�ضانية،  �لتد�عيات  جانب  �إىل 
�لتوغل  �أن  �أك��ر�د  م�ضوؤولون  ي��رى 
�ل�ضر�ع  ب��ت��و���ض��ي��ع  ي��ه��دد  �ل���رتك���ي 
مطلقا  ت��ف��وي�����ض��ا  مي���ن���ح  �أن������ه  �إذ 
لتعزيز  �إي���ر�ن  �لإقليمي  للخ�ضم 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ض��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة د�خل 
�لعر�ق و�لقيام هي �لأخرى بعمل 

ع�ضكري.
وق���������ض����ف����ت ط�������ه�������ر�ن ب���ال���ف���ع���ل 
بال�ضو�ريخ قو�عد جلماعات كردية 
�لحتجاجات  يف  بالتورط  تتهمها 
تفر�ضها  �ل��ت��ي  للقيود  �ملناه�ضة 
نزوح  �إىل  �أدى  �ل��ن�����ض��اء، مم��ا  ع��ل��ى 
�لإير�نيني و�ضقوط  �لأك��ر�د  مئات 
بع�س �لقتلى. ومل ترد �إير�ن على 

طلبات �لتعليق.
�لف�ضائل  �إن  حم���ل���ل���ون  وي����ق����ول 
�مل��و�ل��ي��ة لإي����ر�ن يف �ل��ع��ر�ق لديها 

 28 قتيال بهج�مني
 مل�شلحني يف ب�ركينا فا�ش� 

•• واجادوجو-رويرتز

قال حاكم �إقليمي و�جلي�س ببوركينا فا�ضو يف بيانني منف�ضلني �إن ما ل يقل 
عن 28 �ضخ�ضا من �جلنود و�ملدنيني قتلو� يف هجومني �ضنهما م�ضلحون 

يومي �لأحد و�لثنني يف �لبالد.
�إن وحدة قتالية يف فالجنوتو ب�ضمال �لبالد قرب حدودها  وقال �جلي�س 
مع �لنيجر تعر�ضت لهجوم، مما �أ�ضفر عن مقتل ع�ضرة جنود و�ثنني من 

�ملقاتلني �ضمن قوة متطوعني ومدين.
وقال �جلي�س �إنه مت �لعثور على جثث 15 مهاجما بعد �لهجوم.

ينابونو  ديت  ت�ضارلز  جان  �لكولونيل  قال  �لثنني،  يوم  منف�ضل  بيان  ويف 
�ضوم حاكم منطقة كا�ضكيدز يف جنوب �لبالد بالقرب من �حلدود مع �ضاحل 
�لعاج �إنه مت �لعثور على جثث 15 رجال، جميعهم من �ملدنيني، يف �أعقاب 

هجوم وقع يوم �لأحد.
و16  ن�ضاء  ثماين  تقالن  كانتا  نقل  �ضيارتي  �أوقفو�  م�ضلحني  �أن  و�أ�ضاف 

رجال. وقال �إنه مت �إطالق �ضر�ح �لن�ضاء ورجل و�حد.
وقال يف �لبيان “يف 30 يناير، مت �لعثور على جثث �ل�ضحايا �لتي ظهرت 

عليها �آثار �لر�ضا�س بالقرب من قرية لينجيكورو«.
تقاتل �لدولة �لو�قعة يف غرب �إفريقيا وجارتاها مايل و�لنيجر م�ضلحني 

مرتبطني بتنظيمي �لقاعدة ود�ع�س. 
 

وق���ال ج��وت��ي��ار عادل  �أك���رب بكثري. 
�إقليم  ح���ك���وم���ة  ب���ا����ض���م  �مل���ت���ح���دث 
�حلركات  ك��ل  “نطالب  كرد�ضتان 
ذلك  يف  مب��ا  �لأجنبية  �لع�ضكرية 
ح���زب �ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���ض��ت��اين بعدم 
من  ن��وع  لأي  كرد�ضتان  �إقليم  جر 

�ل�ضر�عات �أو �لتوتر�ت«.
�ل�����ع�����م�����ال  “حزب  و�أ������������ض�����������اف 
�لرئي�ضي  �ل�ضبب  هو  �لكرد�ضتاين 
�أر��ضينا  لدخول  تركيا  دفع  �ل��ذي 
يف كرد�ضتان. لذلك نعتقد �أن على 
�حلزب �أن يرحل... ل�ضنا طرفا يف 
ولي�س  �لأم���د  طويل  �ل�ضر�ع  ه��ذ� 
لدينا �أي نية لأن نكون �إىل جانب 

�أي طرف«.
�إقليم كرد�ضتان  وقال رئي�س وزر�ء 
م�������ض���رور ب��������ارز�ين ل����روي����رتز �إن 
�لعمال  وح��زب  تركيا  بني  �ل�ضر�ع 
ق���ل���ق لكنه  م��ب��ع��ث  �ل���ك���رد����ض���ت���اين 
تنظيم  تهديد  م��ن  �إحلاح�����ا  �أق���ل 

د�ع�س.
�لقيادي  حم��م��ود،  ه���رمي  وي���وؤك���د 
كرد�ضتان،  �لبارز يف حركة حترير 
يف  مدنية  معار�ضة  جماعة  وه��ي 
حزب  زعيم  باأفكار  متاأثرة  �لعر�ق 
�لعمال �لكرد�ضتاين �مل�ضجون عبد 
�هلل �أوجالن، �أنه بغ�س �لنظر عن 
فاإنهم  عليهم  تركيا  �ضغط  م��دى 

�ضي�ضتمرون يف �ملقاومة.
يعي�س  �ل���������ذي  حم�����م�����ود  وق���������ال 
من  �جل�����ن�����وب  �إىل  ك����رم����ي����ان  يف 
�ل�ضليمانية “يف ر�أينا، هذ� �حتالل 
�إل  لنا”.  م�����ض��روع  و�ل��ن�����ض��ال ح��ق 
�لثمن.  �ملدنيني يو��ضلون دفع  �أن 
عاما(   72( ع��ل��ي  رم�����ض��ان  ك����ان 
بعد  على  ه���ورور  �أر���ض��ه يف  ي�ضقي 
يف  ���ض��ر�رو  م��ن  كيلومرت�ت  ب�ضعة 
دوي  ���ض��م��ع  ع��ن��دم��ا   ،2021 ع���ام 
�ن��ف��ج��ار ���ض��خ��م. و�ل�����ض��يء �لتايل 
�ل���ذي ي��ت��ذك��ره ه��و �أن���ه ك��ان ملقى 

على �لأر�س وملطخا بالدماء.
�ضقطت  تركية  قذيفة  �أن  ويو�ضح 
�أم������ر يحدث  �أر������ض�����ه، وه�����و  ع���ل���ى 
�لقو�ت  ت��رد  عندما  متكرر  ب�ضكل 
�لرتكية على هجمات حزب �لعمال 

�لكرد�ضتاين باملدفعية.
وقال علي من ق�ضاء ز�خو، و�لذي 
ل ي����ز�ل ي��ع��اين م��ن ج����روح جر�ء 
�ضريط  “ر�أيت  ب�ضظايا،  �إ���ض��اب��ت��ه 
حياتي مير من �أمام عيني... �أ�ضعر 
بالغ�ضب �إز�ء كل من حزب �لعمال 
فكالهما  وت���رك���ي���ا  �ل���ك���رد����ض���ت���اين 

يظلماننا«. 

تط�رات االأزمة االأوكرانية خالل 48 �شاعة: ماذا نعرف؟

ت�سكو حكومة بغداد من توغالت اأنقرة لكنها ل تتمتع ب�سلطة تذكر يف ال�سمال 

حملة تركيا يف �شمال العراق تخاطر باإطالق �شرارة �شراع اأكرث احتداما
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�لعاملية  �ل�����ض��ح��ف  �أب������رز  ���ض��ل��ط��ت 
�ل�ضوء على جولة وزير �خلارجية 
�لأمريكي يف �ل�ضرق �لأو�ضط، �لتي 
تهدف �إىل �حتو�ء �لعنف �ملت�ضاعد 
و�لفل�ضطينيني  �لإ�ضر�ئيليني  بني 
م��������ن ج�������ه�������ة، ون�������ق�������ل خم��������اوف 
�حلكومة  جت����اه  �لأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت 

�لإ�ضر�ئيلية من جهة �أخرى.
�ل�ضحف  حتدثت  فيما  ذل��ك  ياأتي 
عن “ت�ضاوؤم” فل�ضطيني من زيارة 

�مل�ضوؤول �لأمريكي.
تد�عيات  ا  �أي�ضً �ل�ضحف  وتناولت 
�لتي  �لإ�ضر�ئيلية”  “�ل�ضربة 
��ضتهدفت من�ضاأة ع�ضكرية �إير�نية، 
“حققت  �أنها  و�ضط تقارير تك�ضف 
يف �ملقابل، حذرت  �أهد�فها بدقة”. 
مع  “حرب حم��ت��م��ل��ة  م���ن  �إي������ر�ن 

�لوليات �ملتحدة«.
�لأوكر�نية،  �لرو�ضية  �حل��رب  ويف 
�أخ��رى على م�ضاألة  ركزت من�ضات 
حمذرة  لأوك��ر�ن��ي��ا  �لغربي  �لدعم 
�لعامل،  �لوخيمة على  من عو�قبه 

�إذ� �ضعدت رو�ضيا من حدة ردها.

نقا�س اأمريكي
 اإ�سرائيلي “متوتر”.. 
و”ت�ساوؤم” فل�سطيني

“نيويورك  ���ض��ح��ي��ف��ة  ����ض���ل���ط���ت 
على  �ل�����ض��وء  �لأم��ري��ك��ي��ة  تاميز” 
كو�لي�س �ملناق�ضات �لتي جرت بني 
�أن��ت��وين بلينكن،  وزي��ر �خل��ارج��ي��ة، 
�لإ�ضر�ئيلي،  �ل��������وزر�ء  ورئ���ي�������س 
�لأول  �أم�������س  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 
�لثنني، يف �لقد�س �ملحتلة، وذلك 
يقوم  �مل�ضتوى  رفيعة  زي��ارة  خالل 
بها �مل�ضوؤول �لأمريكي �إىل �ملنطقة 

�مل�ضطربة.
حمادثات  �أن  �ل�ضحيفة  وذك����رت 
“�لغرف �ملغلقة” �ضهدت حماولت 
حثيثة من بلينكن لحتو�ء موجة 
�لإ�ضر�ئيلي  �ل��ع��ن��ف  م��ن  ج��دي��دة 
د�مية  �أح�����د�ث  ب��ع��د  �لفل�ضطيني 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�ضفة  ت�ضهدها 
م���ن���ذ �خل���م���ي�������س؛ م����ا �أث��������ار قلق 
ب�ضاأن  �لأم���ري���ك���ي���ني  �مل�������ض���وؤول���ني 

ت�ضعيد كبري حمتمل يف �ملنطقة.
بلينكن  �إن  �ل�����ض��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
�إز�ء  �ل�������ض���دي���د  �ن���زع���اج���ه  �أب�������دى 
�ليمينيني  �ل����وزر�ء  بع�س  دع���و�ت 
�ملتطرفني بحكومة نتنياهو ب�ضاأن 
“�لنتقام من �ملزيد من �ل�ضحايا 
�إن  قائاًل  �لأب��ري��اء،  �لفل�ضطينيني 
�ضد  �لن��ت��ق��ام��ي  �ل��ع��ن��ف  “�أعمال 

�ملدنيني ل ميكن تربيرها �أبًد�«.
ب�”�ملناق�ضات  ي���ت���ع���ل���ق  وف����ي����م����ا 
�إىل  �ل�ضحيفة  �أ���ض��ارت  �ل�ضرية”، 
�لإد�رة  خم���اوف  �أث����ار  بلينكن  �أن 
حكومة  خ��ط��ة  �إز�ء  �لأم���ري���ك���ي���ة 

�ملدنية يف �أوكر�نيا.
بلة،  �ل��ط��ني  ي��زي��د  “مما  وت���اب���ع: 
ي�ضتعد  �لرو�ضي  �لزعيم  �أن  يبدو 
للت�ضعيد ب�ضكل �أكرب، وب�ضكل �أكرث 
� على قر�ر �لغرب �إر�ضال  �ضر��ضة، ردًّ
دبابات قتال رئي�ضية �إىل �أوكر�نيا. 
توجد  ل  ن���ف�������ض���ه،  �ل�����وق�����ت  ويف 
كبرًي� من  ع��دًد�  �أن  موؤ�ضر�ت على 
�لرو�س قد �أ�ضبح غا�ضًبا �أو خائب 

�لأمل من زعيمهم«.
و�أردف: “ل يوجد دليل �أي�ضاً على 
�لكرة  جنوب  وحكومات  �ضعوب  �أن 
�أكرث من  �لذين يعانون  �لأر�ضية، 
�لقت�ضادية  �لعو�قب  من  غريهم 
ب�����ض��ك��ل حا�ضم  ي��ن��ق��ل��ب��ون  ل��ل��ح��رب، 
�ضكان  م��ع��ظ��م  �أن  �أو  ب��وت��ني،  ���ض��د 
�لعامل يرون �أن هجوم رو�ضيا على 
�لغزو  عن  نوعياً  يختلف  �أوكر�نيا 

�لأمريكي للعر�ق«.
و�أ�ضار �ملقال �إىل �أنه يف ظل “غياب 
معظم  ي���ع���رب  مل  �ل�ضفافية”، 
�ل���ن���ا����س يف �ل������دول �ل��غ��رب��ي��ة عن 
م��وق��ف��ه��م �حل��ق��ي��ق��ي جت���اه تورط 
رو�ضيا،  م��ع  �أع��م��ق  ب�ضكل  ب��الده��م 
يتم  ل  �ل������و�ق������ع،  “ويف  ق�����ائ�����اًل: 
من  ر�أي��ه��م  على  للح�ضول  �ل�ضعي 

�لأ�ضا�س«.
على  �ل�����������ض�����وء  �مل������ق������ال  و�����ض����ل����ط 
تعامله  �إز�ء  �ل��غ��رب  “�زدو�جية” 
م���ع �ل���غ���زو �ل���رو����ض���ي لأوك���ر�ن���ي���ا، 
�لكربى  �ل�����دول  جميع  “�إن  قائاًل 
�ضر�عات  يف  م��ت��و�ط��ئ��ة  �ل��ن��ات��و  يف 
باأكملها  م��ن��اط��ق  دم����رت  م�ضلحة 
م���ن �آ���ض�����������������ي��ا و�ل�������ض���رق �لأو����ض���ط 

و�أفريقيا«.
ا �إىل �زدو�جية  كما �أ�ضار �ملقال �أي�ضً
�لتي  �ل��غ��رب��ي��ة  و����ض���ائ���ل �لإع�������الم 
�لتي  �لكارثية  “�لأخطاء  �أغفلت 
�رتكبها �لقادة �ل�ضيا�ضيون على مر 
�لأ�ضو�ت  �أغ��رق��ت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ود، 
�ملعار�ضة �أو نزع �ل�ضرعية عنها عن 

عمد«.
للقلق  وجيه  �ضبب  “هناك  وق��ال: 
عندما ل يز�ل �لكثريون يف �ملجمع 
�لفكري و�ل�ضناعي يف �لغرب، وهم 
ل يز�لون بال عقاب على �أخطائهم 
�أخرى  م���رة  ي�ضجعون  �ل��ك��ارث��ي��ة، 
ع��ل��ى ت��دخ��ل ع�����ض��ك��ري، ه���ذه �ملرة 
�ضد زعيم متع�ضب لدولة م�ضلحة 

نووًيا«.
�لغربية  �ل����دول  �مل��ق��ال  و����ض��ت��ن��ك��ر 
بالأ�ضلحة  ك��ي��ي��ف  مت��ط��ر  “�لتي 
م�ضري�ً �إىل  ومليار�ت �لدولر�ت”، 
�أكرث  من  و�ح��دة  تعد  �أوكر�نيا  �أن 
�ملقال  ف�����ض��اًد�. و�ت��ه��م  �ل��ع��امل  دول 
�لدول �لغربية ب�”عدم �مل�ضوؤولية”، 
�إنها حتاول تو�ضيع وجودها  قائاًل 
�لع�ضكري باخلارج يف �لوقت �لذي 
�قت�ضادية  �أزم���ات  م��ن  فيه  ت��ع��اين 

بالد�خل.

لتدمري  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  ن��ت��ن��ي��اه��و 
�لق�ضاء �لإ�ضر�ئيلي، و�لتي ت�ضببت 
بال�ضو�رع  �ضخمة  �حتجاجات  يف 
�أن �لئتالف  و�أث���ارت خم��اوف من 
�ملعايري  ي��ق��و���س  ���ض��وف  �مل��ت��ط��رف 

�لدميقر�طية يف �لبالد.
و�أ�ضافت �ل�ضحيفة �أن “�ملناق�ضات 
مو�زنة  �إىل  ت��ط��رق��ت  �ل�ضرية” 
�لوثيق  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حتالف 
م��ع �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ���ض��د خم���اوف �إد�رة 
�لرئي�س، جو بايدن، ب�ضاأن حكومة 
تاريخ  يف  ميينية  �لأك���رث  نتنياهو 
تقرير  ي����ذك����ر  ومل  �إ�����ض����ر�ئ����ي����ل. 
�ل�ضحيفة ما �إذ� كانت هناك نتائج 

لالجتماع.
“�لغرف  حم���ادث���ات  ج��ان��ب  و�إىل 
�إن  �ل�����ض��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت  �ملغلقة”، 
ب��ل��ي��ن��ك��ن ����ض���دد خ����الل ل��ق��ائ��ه مع 
�لق�ضية  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ن��ت��ن��ي��اه��و 
�لدولتني  وح�����ل  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
عن  ف�ضاًل  بايدن،  لإد�رة  بالن�ضبة 
�لربنامج  �أه��م��ه��ا  �أخ����رى؛  م��ل��ف��ات 
�ل����ن����ووي �لإي���������ر�ين، و�حل������رب يف 

�أوكر�نيا.
ووف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر �ل�����ض��ح��ي��ف��ة، نقل 
ب��ل��ي��ن��ك��ن ق���ل���ق �ل���ب���ي���ت �لأب���ي�������س 
جت���اه  �مل����ت���������ض����ددة  �مل�����و�ق�����ف  �إز�ء 
يتبناها  �ل����ت����ي  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني 
يف  نتنياهو، مب��ا  ح��ك��وم��ة  �أع�����ض��اء 
�لإ�ضر�ئيلية  �لقب�ضة  ت�ضديد  ذلك 
�إذ  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�ضفة  على 
�لإ�ضر�ئيلي  �ل�ضر�ع  حل  �ضتجعل 

�لفل�ضطيني �أكرث �ضعوبة.
م�ضوؤويل  �إن  �ل�����ض��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

�لأم��ري��ك��ي��ة م��ق��اًل ل��ل��ر�أي يهاجم 
“غري  دع�����م�����ه  ب�������ض���ب���ب  �ل������غ������رب 
حربها  يف  لأوك���ر�ن���ي���ا  �ملدرو�س” 

�ضد رو�ضيا، قائاًل..
�لغربية،  �ل�����������������������دول  تعم�����ق  �إن   
�ضمال  حلف  يف  �لأع�ضاء  وخا�ضة 
�ل�ضر�ع  يف  )�ل���ن���ات���و(،  �لأط��ل�����ض��ي 
ينذر بعو�قب وخيمة غري معروفة 

نتائجها.
وذكر �ملقال �أن �لد�فع ور�ء هزمية 
فالدميري  �ل����رو�����ض����ي،  �ل���رئ���ي�������س 
بوتني، ورمبا �لإطاحة به، يكت�ضب 
مكرتث”  وغ���ري  خ��ط��ري�ً  “زخماً 
�إىل  م�ضري�ً  �لغربية،  �ل��دول  ل��دى 
�أن “�لناتو” مل يتعلم من �أخطاء 
)عندما  للعر�ق  �لأم��ري��ك��ي  �ل��غ��زو 
بالرئي�س  �أي�����ض��اً  �لإط��اح��ة  �أر�دو� 

�ضد�م ح�ضني(.
و�عترب �ملقال �أن �حلقبة �جلديدة 
�لتي بد�أت يف �ل�ضيا�ضة �لعاملية من 
ع�ضكرية  بالتز�مات  �لتعهد  خالل 
ج��دي��دة وم��ث��رية م��ن ق��ب��ل �أوروب����ا 
�أوكر�نيا،  جتاه  �ملتحدة  و�لوليات 
يجب  باملخاطر  حمفوفة  “خطوة 
خد�ع  دون  ب�ضرعة  �إدر�كها  يتم  �أن 

�لذ�ت �أو �لتلطيف«.
و�أ����ض���اف �مل���ق���ال �أن����ه ب��ال��رغ��م من 
�لقا�ضية  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 
�لع�ضكرية  و�خل�ضائر  رو�ضيا،  على 
�ضاحات  يف  قو�تها  بها  منيت  �لتي 
�لقتال، ل يبدو �أن رو�ضيا م�ضتعدة 
ل��ل��ت��ف��او���س ب�����ض��اأن �إن���ه���اء �حل���رب، 
لكنها يف �ملقابل، ردت بح�ضد �ملزيد 
من �لقو�ت و�ضرب �لبنية �لتحتية 

بلينكن مع  �أن يجتمع  �ملقرر  ومن 
حممود  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي،  �ل��رئ��ي�����س 
ع���ب���ا����س، �ل���ي���وم �ل���ث���الث���اء، حلثه 
�لعنف.  �ح��ت��و�ء  يف  �مل�ضاعدة  على 
جماعات  ب�ضع  ع��ن  ممثلون  ودع��ا 
فل�ضطينية �إىل تنظيم �حتجاجات 
بلينكن  زي�������ارة  ����ض���د  �هلل  ر�م  يف 
ل�ضالح  �لأم��ري��ك��ي  و”�لنحياز” 

�إ�ضر�ئيل.
لل�ضحيفة  �ل�����دي�����ك  و�أ��������ض�������اف 
�لفل�ضطينيني  “�إن  �ل���ع���ربي���ة: 
على  ك����ب����رية  �آم����������اًل  ي���ع���ل���ق���و�  مل 
و�ل�ضفة  لإ�ضر�ئيل  بلينكن  زي��ارة 
�حلكومة  �أن  كما  �ملحتلة،  �لغربية 
ت�ضتمع  لن  �جلديدة  �لإ�ضر�ئيلية 
مغادرته،  ومب��ج��رد  ب��ل��ي��ن��ك��ن،  �إىل 
لبناء  �ضخمة  خطط  ع��ن  �ضتعلن 

وتو�ضيع �مل�ضتوطنات«.
�ضيطالب  عبا�س  �أن  �لديك  وتابع 
�لأمريكية  �لإد�رة  �أخ�����رى  م����رة 
على  حقيقية  “�ضغوط  مبمار�ضة 
لوقف  �لإ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
وت�ضمل  �لت�ضعيد”.  �أ�ضكال  جميع 
�لع�ضكري  �لتوغل  �لعمليات،  هذه 
�ل��ي��وم��ي، وع��م��ل��ي��ات �ل��ق��ت��ل خارج 
ن���ط���اق �ل���ق���ان���ون، وه�����دم �مل���ن���ازل، 
وجميع  �ل�ضتيطانية  و�لأن�����ض��ط��ة 
�أ���ض��ك��ال �لع���ت���د�ء�ت ع��ل��ى �لقد�س 

و�لأماكن �ملقد�ضة فيها.

�سربة “دقيقة”.. واإيران 
حتذر من “احلرب«

من�ضاآتها  �إح���دى  تعر�ضت  �أن  بعد 
لهجوم  �حل�������ض���ا����ض���ة  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة 

من  بالقلق  ي�ضعرون  بايدن  �إد�رة 
�إىل  ع���اد  �ل����ذي   - نف�ضه  ن��ت��ن��ي��اه��و 
�ل�����ض��ل��ط��ة و���ض��ط حم��اك��م��ت��ه بتهم 
ب�”مو�جهاته  ف�ضاد - م�ضت�ضهدين 
�لأمريكي  �لرئي�س  م��ع  �ملريرة” 
�إير�ن  �أوباما، حول  �لأ�ضبق، بار�ك 

و�لفل�ضطينيني وم�ضائل �أخرى.
ل  نتنياهو  �أن  �ل�ضحيفة  و�أ�ضافت 
�إىل  �لدميقر�طيني  بثقة  يحظى 
خطة  �أن  �إىل  م�����ض��رية  ك��ب��ري،  ح��د 
للحكومة  �ل��ق�����ض��ائ��ي  �لإ�����ض����الح 
معار�ضة  ت��و�ج��ه  ق��د  �لإ�ضر�ئيلية 
�لأبي�س  �لبيت  قبل  م��ن  ���ض��دي��دة 
�لرغم  على  �ل��ك��ون��غ��ر���س،  وك��ذل��ك 
م�����ن ����ض���ي���ط���رة �جل����م����ه����وري����ني – 
على   - نتنياهو  يف�ضلهم  �ل��ذي��ن 
ذلك،  غ�ضون  يف  �ل��ن��و�ب.  جمل�س 
كبري  فل�ضطيني  م�����ض��وؤول  �أع����رب 
من زي��ارة بلينكن  “ت�ضاوؤمه”  عن 
يتوقع  ل  �إن��ه  ق��ائ��اًل  �ملنطقة،  �إىل 
�ل�ضرق  ق�ضية  يف  كبرية  �نفر�جة 
�لإد�ر�ت  �ضيا�ضات  ب�ضبب  �لأو�ضط 
�ل�ضر�ع  جتاه  �ملتعاقبة  �لأمريكية 

�لفل�ضطيني �لإ�ضر�ئيلي.
�ل������دي������ك، كبري  �أح�����م�����د  و������ض�����رح 
�خلارجية  ب�������وز�رة  �مل�����ض��ت�����ض��اري��ن 
ل�ضحيفة  �ل����ف����ل���������ض����ط����ي����ن����ي����ة، 
“جريوز�ليم بو�ضت” �لعربية باأن 
بالده “ل تطالب باأي �ضيء �ضوى 
�أن تفي �لإد�رة �لأمريكية بوعودها 
يتعلق  م��ا  يف  �ملعلنة  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا 
�ل��ق�����ض��ي��ة �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، مب���ا يف 
ذلك دعم حل �لدولتني ومعار�ضة 

�لإجر�ء�ت �لأحادية �جلانب«.

�أخطاأت  “�إذ�  �مل�ضوؤولون:  و�أ�ضاف 
تقديرها  يف  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
وب������د�أت ح���رًب���ا، ف����اإن ع���و�ق���ب هذ� 
و�لعامل  �مل��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  �ل�������ض���ر�ع 
ويف  و��ضنطن.  م�ضوؤولية  �ضتكون 
حالة حدوث ذلك، لي�س هناك �ضك 
على  �ل��ق��درة  متتلك  �إي����ر�ن  �أن  يف 

�لدفاع عن �أمنها وم�ضاحلها«.
�أف���ادت �ضحيفة  ذل��ك بعدما  ي��اأت��ي 
�أن  جورنال”  ����ض���رتي���ت  “وول 
�ضد  �لأخ��ري  �لإ�ضر�ئيلي  �لهجوم 
من�ضاأة ع�ضكرية �إير�نية “قد حقق 
م�ضادر  ع���ن  ون��ق��ل��ت  �أهد�فه”. 
“�ل�ضربة  �إن  ق���ول���ه���ا  م��ط��ل��ع��ة 
�أربع  �أ���ض��اب��ت م��ب��ن��ى يف  �ل��ن��اج��ح��ة 
مناطق خمتلفة ب�ضربات دقيقة،” 

دون ذكر مزيد من �لتفا�ضيل.
و�أ���ض��اف��ت �مل�����ض��ادر – �ل��ت��ي طلبت 
عدم �لك�ضف عن هويتها - �أن �ملوقع 
�لع�ضكري �لذي مت ��ضتهد�فه “كان 
من�ضاأة لإنتاج �لأ�ضلحة”، مو�ضحة 
“مركز  م����ن  ب���ال���ق���رب  ي���ق���ع  �أن������ه 
�لذي  �لإير�ين”،  �لف�ضاء  �أبحاث 
ف��ر���ض��ت و����ض��ن��ط��ن ع��ق��وب��ات عليه 
لعمله يف برنامج �إير�ن لل�ضو�ريخ 

�لبالي�ضتية.
هذه  �أن  �إىل  �ل�ضحيفة  و�أ����ض���ارت 
�لرو�ية  �لت�ضريحات تتناق�س مع 
�لإي���ر�ن���ي���ة �ل��ت��ي ق��ل��ل��ت م���ن �ضاأن 

�لهجوم.

الدعم الغربي لأوكرانيا 
مدرو�س« “غري 

“بلومبريغ”  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�ضرت 

طيار،  دون  ب��ط��ائ��ر�ت  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي 
“�أي تورط  �أن  م��ن  �إي����ر�ن  ح���ذرت 
وقال  �حلرب”.  ي��ع��ن��ي  �أم���ري���ك���ي 
ملجلة  �إي������ر�ن������ي������ون  م���������ض����وؤول����ون 
�أي  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة  “نيوزويك” 
خيار ع�ضكري تتبعه و��ضنطن �ضد 
�ضامل  �ضر�ع  �إىل  �ضيوؤدي  طهر�ن 

مع تد�عيات كارثية على �ملنطقة.
�ضرتيت  “وول  ���ض��ح��ي��ف��ة  وك���ان���ت 
لها  ت��ق��ري��ر  يف  �أك�����دت  جورنال” 
��ضتهدف  �ل��������ذي  �ل����ه����ج����وم  �أن 
�أ�ضفهان  مبدينة  ع�ضكرية  من�ضاأة 
نفذه  قد  �لأح��د،  �ضباح  �لإير�نية، 
�لإ�ضر�ئيلي  �مل����خ����اب����ر�ت  ج���ه���از 
�أو تنف تل  ت��وؤك��د  )�مل��و���ض��اد(. ومل 
كما  �لآن.  حتى  �ملز�عم  هذه  �أبيب 
نفى �جلي�س �لأمريكي �ضلوعه يف 
�أنه مع قيام  �ملجلة  ور�أت  �لهجوم. 
�إحياء �لتفاق  بايدن بوقف جهود 
�لنووي �لإير�ين، وتاأكيد م�ضوؤولني 
�أن  بلينكن،  فيهم  مب��ن  ب������الإد�رة، 
�ضد  م���ط���روح���ة  �خل����ي����ار�ت  “كل 
�أن  �مل�ضتبعد  م��ن  فلي�س  �إير�ن”، 
ت��خ��ط��ط �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ل�ضن 
ع��م��ل��ي��ة ع�����ض��ك��ري��ة م�����ض��رتك��ة مع 

�إ�ضر�ئيل �ضد طهر�ن.
ويف حديثهم مع “نيوزويك”، حذر 
م�ضوؤولو �لبعثة �لإير�نية �لد�ئمة 
�ل��ذي��ن نفو�  �مل��ت��ح��دة،  ل��دى �لأمم 
على  للح�ضول  �ل�ضعي  با�ضتمر�ر 
�أي عمل  �أن  م��ن  �ل��ن��ووي،  �ل�ضالح 
و��ضنطن من  له  ع�ضكري تخطط 
�أكرب  ت�ضعيد  �إىل  ي���وؤدي  �أن  �ضاأنه 

بكثري بني �لدولتني.

•• عوا�صم-وكاالت

�أم����ام جمل�س  ب��ك��ني  دع���وة  �ضلطت 
�إىل م�ضاعدة دولة  �ل��دويل  �لأم��ن 
م�����ايل يف ح���رب���ه���ا ����ض���د �لإره�������اب 
للمجل�س  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  �ل�������ض���وء 
�ل��ع�����ض��ك��ري �لن��ت��ق��ايل �حل��اك��م يف 
لتثبيت  ب��ك��ني  وحت�����رك  ب���ام���اك���و، 
ي�ضهد  �ل�����ذي  �ل��ب��ل��د  يف  ن���ف���وذه���ا 

�ضر�ع نفوذ دويل قوي حوله.
ووف����ق ت��ق��دي��ر�ت �أك���ادمي���ي مايل 
�ل�ضيا�ضية،  �لعلوم  يف  متخ�ض�س 
ن���ي���وز  “�ضكاي  مل�����وق�����ع  حت�������دث 
فاإن مايل مهمة بالن�ضبة  عربية”، 
�لتو�ضع  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ل��ب��ك��ني، 
�لقت�ضادي �ل�ضيني �ملعتاد، ولكن 
�لع�ضكري  وج����وده����ا  �خ���ت���ب���ار  يف 

كذلك يف �خلارج.
�ملندوب  ن���ائ���ب  ب��ي��ن��غ،  د�ي  وق�����ال 
�لأمم  ل�����دى  �ل�����د�ئ�����م  �ل�����ض��ي��ن��ي 
�ملجتمع  ع��ل��ى  “يجب  �مل���ت���ح���دة: 
بناء  م����ايل يف  م�����ض��اع��دة  �ل�����دويل 
ق���در�ت���ه���ا يف م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب، 
وتعزيز دعمها من حيث �لتمويل، 
و�مل��������ع��������د�ت، و�ل������ض�����ت�����خ�����ب�����ار�ت، 
و�حرت�م  �للوج�ضتية،  و�خل��دم��ات 
�لنخر�ط  يف  �ل�ضيادي  م��ايل  حق 

يف �لتعاون �لأمني«.
�ل�ضيني،  �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي  و�أ�����ض����اد 
عقده  �ل�������ذي  �لج����ت����م����اع  خ�����الل 
جم���ل�������س �لأم���������ن ب���������ض����اأن م�����ايل، 
�جلمعة، بجهود �ملجل�س �حلاكم يف 
�ملالية  �إن �حلكومة  قائال  باماكو، 

�حلبي�ضة  �ل�������دول�������ة  ي�����رب�����ط�����ان 
بال�ضاحل.

• قدمت مايل تفا�ضيل قليلة عن 
قالت  لكنها  �لت��ف��اق��ي��ات،  ���ض��روط 

�إنها تت�ضمن قرو�ضا.

التعدين والوجود امل�سلح
تناف�س  بجانب هذه �ل�ضتثمار�ت، 
مايل  مناجم  ��ضتغالل  يف  �ل�ضني 
وجودها  ت��خ��ت��رب  ك��م��ا  �ل��ث��م��ي��ن��ة، 
�أمثلة  وم����ن  ه���ن���اك،  �ل��ع�����ض��ك��ري 

ذلك:
�ل�ضيني  �لليثيوم  �أب��رم عمالق   •
�تفاقية   »Jiangxi Ganfeng«
 »Firefinch« ������ض�����رك�����ة  م�������ع 
منجم  ل���ض��ت��غ��الل  �لأ����ض���رت�ل���ي���ة 
�لليثيوم »Goulamina« بو�ضط 
مايل، �ضت�ضتثمر �ل�ضركة �ل�ضينية 

يف هذ� �مل�ضروع بن�ضبة 50/50.
�أب����رم����ت  ي���ن���اي���ر �جل��������اري  يف    •
�ضركة “هاينان” �ل�ضينية �ضفقة 
�ل�ضتثمار يف  تهيمن على  جعلتها 

منجم �لليثيوم.
• ع�����ض��ك��ري��ا، ���ض��ل��م��ت �ل�����ض��ني ما 
قيمته 5 ماليني يورو من �ملعد�ت 
بني  �مل����ايل  للجي�س  �ل��ل��وج�����ض��ت��ي��ة 

عامي 2012 و 2013.
حفظ  ق��وة  يف  �ل�ضني  م�ضاركة   •
�ل�������ض���الم، ُي��ن��ظ��ر �إل���ي���ه ع��ل��ى �أن���ه 
�ملو�رد”،  “دبلوما�ضية  من  خطوة 
�إفريقيا،  يف  �أك��رث  �لن��خ��ر�ط  �إىل 
تدخلها يف حالت �حلرب  وكيفية 

�لأهلية.

�لت�ضريحات،  هذه  بني  �إ�ضماعيل، 
وبني ��ضتد�د �ضر�ع �لنفوذ �لدويل 

يف منطقة �ل�ضاحل و�ل�ضر�ع.
هذ� �ل�ضر�ع ��ضتد بعد �لن�ضحاب 
�لع�ضكري �لفرن�ضي من مايل، مما 
ورو�ضيا  لل�ضني  �أك��رب  جم��ال  فتح 
�للتني ت�ضعيان لرت�ضيخ وجودهما 
�لأجل  �أ���ض��ا���س ط��وي��ل  ه��ن��اك على 

بح�ضب �آغ �إ�ضماعيل.

�لإره���اب،  ملكافحة  عمليات  نفذت 
�لد�ضتورية،  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�أط���ل���ق���ت 
�لتح�ضري  يف  ت��ق��دم��ا  و�أح��������رزت 
لالنتخابات، وهي جهود “ت�ضتحق 

�عرت�فنا �لكامل«.

ال�سني متالأ الفراغ
�ل�ضيا�ضية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ض��ت��اذ  ي��رب��ط 
�أغ  ب�����ام�����اك�����و، حم����م����د  ب���ج���ام���ع���ة 

�لجتماعية و�لثقافية و�ل�ضيا�ضية 
و�لأمنية.

�ل�����ض��ي��ن��ي يف مايل  �لن���خ���ر�ط   •
فيما  م���ل���ح���وظ���ا  حت�������ول  ����ض���ه���د 
ي���خ�������س �ل������وج������ود �مل�������ض���ل���ح، من 
�ضريفال  ل��ع��م��ل��ي��ة  ب���ك���ني  �إد�ن���������ة 
�إىل  ه��ن��اك،  �لفرن�ضية  �لع�ضكرية 
�لأمم  بعثة  يف  ب��ق��و�ت  م�ضاركتها 
�مل��ت��ح��دة حل��ف��ظ �ل�����ض��الم يف مايل 

“مينو�ضما” عام 2013.

نفوذ ال�سني يف مايل
خالل عقود جنحت �ل�ضني يف بناء 
جعلتها  م���ايل،  م��ع  ك��ب��رية  �ضر�كة 
�ل�ضركاء  تتمتع مبيزة كبرية على 
لهتمامها  �لآخ���ري���ن؛  �لأج���ان���ب 

بالنخر�ط يف م�ضاريع �لتنمية.
• ت�ضمل هذه �مل�ضاريع، �جلامعات، 
مركز للتدريب �ملهني، ج�ضر يعرب 
ن��ه��ر �ل��ن��ي��ج��ر، م��الع��ب ك���رة قدم، 
جت��دي��د �مل��ت��ح��ف �ل��وط��ن��ي، طريق 
�ملوؤمتر�ت،  مركز  �ل�ضريع،  باماكو 
�ضكة حديد،  تاأهيل خطوط  �إعادة 
�لأمنية  �ل���در�����ض���ات  مل��ع��ه��د  وف��ق��ا 

.»ISS«
مايل  وقعت   2014 يونيو  يف   •
 11 34 �تفاقية مع �ل�ضني تبلغ 
لتمويل  م��ع��ظ��م��ه��ا  دولر،  م��ل��ي��ار 
�حلديدية  ل��ل�����ض��ك��ك  م�����ض��روع��ني 

ويعدد اآغ اإ�سماعيل 
الطموحات ال�سينية:

�ملالية،  �لدعوة لدعم �حلكومة   •
���ض��ت��زي��د �ل���ف���ج���وة �مل����وج����ودة بني 
ولعل  �لغربية،  و�لعو��ضم  باماكو 
هذ� ما ت�ضعى �إليه �ل�ضني لفر�س 

�ضروطها على باماكو.
• �لنفوذ �ل�ضيني لي�س �قت�ضاديا 
وح�ضب، ولكن تطور �إىل �ملجالت 

�سحف عاملية: �سربة »دقيقة«.. واإيران حتذر من »احلرب«

ت�شاوؤم فل�شطيني من زيارة بلينكن.. والدعم الغربي لكييف غري مدرو�س

هج�م اأ�شفهان.. هل تبنى نتانياه� »عقيدة االأخطب�ط«؟
•• القد�س-وكاالت

ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �خل���الف �ل��و����ض��ح ب��ني روؤ����ض���اء �ل�����وزر�ء ب��ن��ي��ام��ني نتانياهو 
و�لأ�ضبق نفتايل بينيت و�ل�ضابق يائري لبيد، يبدو �أن �لثالثة �تفقو� على تبني 
�إذ�  وخ�ضو�ضاً  �لأخطبوط”،  “عقيدة  وهي  �إي��ر�ن،  جتاه  و�ح��دة  ��ضرت�تيجية 
ثبت �أن تل �أبيب هي من نفذت “هجوم �أ�ضفهان«. وذكرت �ضحيفة “يديعوت 
عن  حتدثت  �لتي  �لأجنبية  �لتقارير  كانت  �إذ�  �أن��ه  �لإ�ضر�ئيلية،  �أحرونوت” 
دقيقة،  �لإير�نية  �أ�ضفهان  مدينة  ��ضتهدف  �ل��ذي  �لهجوم  يف  �إ�ضر�ئيل  �ضلوع 
و�لتي  �أ�ضالفه  تبناها  �لتي  �ل�ضرت�تيجية  تبنى  قد  بالتاأكيد  نتانياهو  يكون 
�أذرعها  ولي�س فقط �ضد  “ر�أ�س �لأخطبوط”  �إج��ر�ء�ت �ضد  تن�س على �تخاذ 
يتم  �لأه����د�ف مل  م��ن  بنكاً  هنا  لكم  »���ض��اأت��رك  �ملا�ضية.  �ل��ع��ق��ود  يف  ح��دث  كما 
مهاجمتها وتدمريها بعد يف �إير�ن ب�ضبب �عتبار�ت ت�ضغيلية و�ضيا�ضية خمتلفة، 

�ل�ضرت�تيجية  ثمرة  وبينيت،  �أنا  �لبنك طو�ل فرتة حكومتي  هذ�  مت حتديد 
�جلديدة �لتي قمنا بها، ب�ضرورة �إحلاق �لأذى باإير�ن، �أو�ضي ب�ضدة باأن تذهبو� 
يف �جتماعكم �لقادم مع رئي�س �ملو�ضاد للتفوي�س مرة �أخرى ب�ضن هجوم، هذه 
وهم  لها  �أع���دو�  �ل�ضتخبار�ت  جمتمع  وبقية  �مل��و���ض��اد  تعمل،  �ل�ضرت�تيجية 
وفقاً لل�ضحيفة �لإ�ضر�ئيلية �لتي قالت �إن هذه هي  م�ضتعدون ملو��ضلة ذلك”، 
�أ�ضافت  �ضري.  ب�ضكل  �ملن�ضب  مفاتيح  بها  نتانياهو  لبيد  �ضلم  �لتي  �لطريقة 
باأن  �ملتحدة �ضحيحاً  �لوليات  �لتقرير من  �إذ� كان  �أنه  �أحرونوت”  “يديعوت 
�إ�ضر�ئيل هي �لتي هاجمت �ملوقع �لع�ضكري يف �أ�ضفهان، فرمبا يكون نتانياهو، 
��ضتخد�م تلك �لتو�ضية، على �لرغم  على نحو مفاجئ، قد و�فق بالفعل على 
من �أنها جاءت من خ�ضمه، وتابعت: “�إذ� كان �لتقرير �ضحيحاً، فمن �ملحتمل 
�لقدمي  �ل���وزر�ء  رئي�س  عليه  يتفق  �إي���ر�ن  ب�ضاأن  �إج���ر�ء  �أول  هو  ه��ذ�  يكون  �أن 
و�جلديد«. �أو�ضحت �ل�ضحيفة �أن بينيت هو من �أر�د تغيري �لت�ضور و�لعمل �ضد 

ر�أ�س �لأخطبوط ل �أذرعه كما حدث يف �لعقود �ل�ضابقة -يف �إ�ضارة �إىل �جلماعات 
�ملُ�ضلحة �لتابعة لإير�ن يف �ملنطقة. وكان بينيت قال للجنة �ل�ضوؤون �خلارجية 
و�لأمن يف �لكني�ضت �إن “�أيام �حل�ضانة قد ولت، �أيام توؤذي �إير�ن �إ�ضر�ئيل مرة 
و�أخرى، وتن�ضر �لإرهاب عرب فروعها يف �ملنطقة، وتبقى �ضاملة«. ويف �جتماع �آخر 
قال �إن �لأمر يتعلق ب�”�لنتقال من  لبينيت عر�س فيه “عقيدة �لأخطبوط”، 
حرب على �حلدود �إىل هجوم على �أر��ضي �إير�ن، لي�س فقط يف �ل�ضياق �لنووي«. 
وتقول �ل�ضحيفة �إن �حلد �لفا�ضل كان عندما مت �إ�ضقاط طائرتني �إير�نيتني 
�ملا�ضي،  �لعام  من  )�ضباط(  فرب�ير  يف  �إ�ضر�ئيل  �إىل  طريقهما  يف  طيار  ب��دون 
�أطلق �ملو�ضاد طائر�ت بدون طيار ��ضطدمت  للتقارير،  24 �ضاعة، وفقاً  وبعد 
هذه  كرمان�ضاه.  يف  طيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  �إط���الق  �إىل  �إ�ضافة  �إن��ت��اج  مبن�ضاأة 
�أنه  �أي  �لت�ضور،  يف  تغيري�ً  تعك�س  �لآن،  نتانياهو  يتبعها  �لتي  �ل�ضرت�تيجية 
�أقرب �إىل ت�ضور �ملو�ضاد للحرب �ضد �إير�ن، �أكرث من ت�ضور �جلي�س �لإ�ضر�ئيلي، 

وهي نقطة �خلالف �لتي كانت قائمة بني �ملوؤ�ض�ضتني ل�ضنو�ت عديدة. ولفتت 
ثانية  جبهة  بناء  منع  ل�ضنو�ت  ح��اول  �لإ�ضر�ئيلي  �جلي�س  �أن  �إىل  �ل�ضحيفة 
�هلل  ح��زب  مب�ضروع  �لكبري  �ل�ضرر  �إحل��اق  طريق  عن  �ضوريا  يف  �إ�ضر�ئيل  �ضد 
�لدقيق، �أما �ملو�ضاد فريى ت�ضور�ً خمتلفاً عن ذلك. وبح�ضب �ل�ضحيفة، وجد 
بينيت يف رئي�س �ملو�ضاد �لذي توىل من�ضبه يف نف�س �لوقت معه، ديفيد بارنيع، 
�أنه  �أحرونوت”  “يديعوت  وترى  وتنفيذها.  لال�ضرت�تيجية  متحم�ضاً  �ضريكاً 
تكيف  فقد  �لعمليات،  �ضل�ضلة  بالفعل عن  �مل�ضوؤولة  �إ�ضر�ئيل هي  �أن  بافرت��س 
�ملو�ضاد و�جلي�س �لإ�ضر�ئيلي مع هذ� �لتحدي. وكانت و�ضائل �لإعالم �لر�ضمية 
يف �إير�ن، نقلت عن وز�رة �لدفاع، �أن �نفجار�ً وقع يف م�ضنع ع�ضكري يف مدينة 
وقالت  م�ضرية.  بطائر�ت  “فا�ضل”  هجوم  ع��ن  جن��م  �إي���ر�ن  بو�ضط  �أ�ضفهان 
�لوز�رة يف بيان: “�أ�ضاب �لدفاع �جلوي و�حدة من �لطائر�ت �مل�ضرية، ووقعت 

�لطائرتان �لأخريان يف فخاخ دفاعية و�نفجرتا«.

مايل.. هل ت�شبح حمطة ع�شكرية اأخرى لل�شني؟

 ال�اليات املتحدة وك�ريا اجلن�بية 
جتريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع

•• �صيول- اأ ف ب

�أع��ل��ن وزي���ر �ل��دف��اع �لأم��ريك��ي ل��وي��د �أو���ض��ن �أم�����س �ل��ث��الث��اء �أن �لوليات 
�ضد  �ل��ردع  لتعزيز  نظرية  تدريبات  �ضتجريان  �جلنوبية  وكوريا  �ملتحدة 
على  يقف  “�لتحالف  بعنو�ن  مقال  يف  �أو�ضن  وق��ال  �لنووية.  �لتهديد�ت 
و�ضيول  و��ضنطن  �إن  ل��الأن��ب��اء  ي��ون��ه��اب  وك��ال��ة  ن�ضرته  �ل�ضتعد�د”  �أه��ب��ة 
“�ضيناريوهات معقدة تركز  �ضتجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناق�ضة 
�ضيول  �أو�ضن  وي��زور  �لكورية«.  �ضبه �جلزيرة  �لنووية يف  �لتهديد�ت  على 
�أن يلتقي نظريه �لكوري  �لثالثة ب�ضفته وزير� للدفاع، ومن �ملقرر  للمرة 
�إىل  �ل��زي��ارة  وتهدف  ي��ول.  �ضوك  ي��ون  و�لرئي�س  �ضوب  �جلنوبي يل جونغ 
�إىل  بالإ�ضافة  �لأمنية،  �لتحديات  ومناق�ضة  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعميق 
يتحدون  بالتايل  فاإنهم  �أحدنا،  حت��دو�  �إذ�  “�أنهم  للخ�ضوم  �لتاأكيد  �إع��ادة 

�لتحالف بني �لوليات �ملتحدة وجمهورية كوريا ككل«.
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العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بطاقات 
�ملجد خلدمات �لو�ضاطة و�لبطاقات �لرقمية للتجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:4449628 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضاينتك 

CN خلدمات �لت�ضميم رخ�ضة رقم:3879733 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضالون 

CN مركز �ضيمي للتجارة رخ�ضة رقم:4524379 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ضادة : مغ�ضلة �لرمله  باأن /  تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية 

CN لل�ضيار�ت رخ�ضة رقم: 1125765 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 
حذف علي عيد �ضهد�د �حمد �لنيادي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 
��ضافة حمود �ضعيد نا�ضر �لعامري ٪100

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:تر�يو للتجارة �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:تاجر �بوظبي

CN 3679508 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
�لو�حد  �ل�ضخ�س  �ضركة  للتدقيق-  د�يريكتوري  �ل�ضادة/�كتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/11/1  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   - ذ.م.م 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   ، �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�ضر  قر�ر 

بالرقم:2350001802 تاريخ �لتعديل:2023/01/31
�ملعني  �مل�ضفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:�ضتوديو جينفي لالزياء ذ.م.م
 ors-1-133 ذ.م.م  �لفخمة  للعقار�ت  د�ماك  �ضركة  �ل�ضركة:وحدة  عنو�ن 

جزيرة �لرمي، �لرمي �ضم�س 1- ق 15-  ط1 -حمل
CN 2506540 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
�ل�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

و�ل�ضت�ضار�ت  �حل�ضابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�ضادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/1  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   - �لد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   ، �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�ضر  قر�ر 

بالرقم:2305003871 تاريخ �لتعديل:2023/01/31
�ملعني  �مل�ضفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:�ر�س �لف�ضاء للمقاولت �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:م�ضفح �ل�ضناعية م 13 ق 7 مكتب 1+2 بناية معيوف حممد �لعامري

CN 1176196 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
2 - تعيني �ل�ضادة/�لهاملي و�ضركاه- حما�ضبون قانونيون - كم�ضفي قانوين 
لل�ضركة بتاريخ:2022/2/1 وذلك بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2350002125
تاريخ �لتعديل:2023/01/31

�ملعني  �مل�ضفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : مطعم بو�ضو بينوي

   رخ�ضة رقم: CN 4015301 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل/ 50000

تعديل �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبيد ح�ضن حميد ح�ضن �لهاجرى

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �نور �خلطيب %100
تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ مطعم بو�ضو بينوي

PUSO PINOY RESTAURANT

�ىل / مطعم بو�ضو بينوي - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
PUSO PINOY RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : درميز فروت�س للخ�ضرو�ت و�لفو�كة

رخ�ضة رقم: CN 3930894 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال من/ 25000 �ىل/ 10000

تعديل �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف عائ�ضه على ح�ضني �حلو�ضنى

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضالف �ضلمان �ضبح %100
تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ درميز فروت�س للخ�ضرو�ت و�لفو�كة

DREAM FRUITS FORVEGETABLES ANDFRUITS

�ىل / درميز فروت�س للخ�ضرو�ت و�لفو�كة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
DREAM FRUITS - FORVEGETABLES ANDFRUITS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : ور�ضة بيما لت�ضليح �ل�ضيار�ت

رخ�ضة رقم: CN 4232718 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل/ 100000

تعديل �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �حمد كانو كالم م �حمد كانو
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضفيق وهاب وهاب %100

تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ ور�ضة بيما لت�ضليح �ل�ضيار�ت
BEEMA AUTO REPAIR WORKSHOP

�ىل / ور�ضة بيما لت�ضليح �ل�ضيار�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
BEEMA AUTO REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : مر�ك�س �حلمر�ء للخياطة �لن�ضائية

   رخ�ضة رقم: CN 1537956 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة مهنية

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف مرمي بالل خمي�س مبارك �لدرمكى

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضمريه �لدوخى %100

تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ مر�ك�س �حلمر�ء للخياطة �لن�ضائية

MARAKESH AL HAMRA LADIES TAILORING

�ىل / مر�ك�س �حلمر�ء للخياطة �لن�ضائية

MARAKESH AL HAMRA LADIES TAILORING

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 

خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : �ضوين لل�ضفريات

رخ�ضة رقم: CN 2695218 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة عبد�هلل يو�ضف حممد على �ملرزوقى %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف نا�ضر �ضعبان مو�ضى عبد�لعزيز �ضاجو�نى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
 تعديل �إ�ضم جتاري من/ �ضوين لل�ضفريات 

SONI TRAVELS 

�إىل / �ضوين لل�ضفريات - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
 SONI TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
�لعامة  لل�ضيانة  طيبة  ن�ضيم  �ضركة   : �ل�ضادة   / باأن  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�لتكييف ذ.م.م رخ�ضة رقم: CN 1177577 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�ضكل �لقانوين من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيف �ضعيد حمد بن �ضبحه �لعفارى
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حنفى حممود ح�ضني �ضحاته من �ضريك �ىل مدير

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/ حنفى حممود ح�ضني �ضحاته من �ضريك �ىل مالك
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ حنفى حممود ح�ضني �ضحاته من 49% �ىل %0

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ حنفى حممود ح�ضني �ضحاته من 49% �ىل %100
تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ �ضركة ن�ضيم طيبة لل�ضيانة �لعامة و�لتكييف ذ.م.م

NASEEM TIBA GENERAL MAINTENANCE & AIR CONDITIONING L.L.C
�ىل / ن�ضيم طيبه لل�ضيانه �لعامه و �لتكييف - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

 NASEEM TIBA GENERAL MAINTENANCE AIR CONDITIONING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:مطعم بيتز �مي ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:تاجر �بوظبي

CN 4319241 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
قانوين  كم�ضفي   - ذ.م.م  و�ملر�جعة  للمحا�ضبة  �ل�ضادة/�لحتاد  تعيني   -  2
�جلمعية  حم�ضر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/1  لل�ضركة 
�لعمومية غري �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2305001308 

- تاريخ �لتعديل:2023/01/31
�ملعني  �مل�ضفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�ضم �لتجاري:مايجري�ضني بالنز لال�ضت�ضار�ت - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:تاجر �أبوظبي

CN 3835985 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
 ZENITH - CHARTERED ACCOUNTANTS/2 - تعيني �ل�ضادة
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/1  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   -
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   ، �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�ضر  قر�ر 

بالرقم:2305002005 تاريخ �لتعديل:2023/01/31
�ملعني  �مل�ضفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/منارة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لريا�س للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:3904480 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/هيل  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بوك�س كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2902701 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/�بال  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ضك�ضن لتجارة �لهو�تف �ملتحركة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2988701 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/�ضتوفا  �لتنمية �لقت�ضادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

لالأقم�ضة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:4059566 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بونيكام
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:4311585 

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

ال�سرق يف �سعود والغرب يف تراجع

هل تفقد ال�شني مليار ن�شمة بحل�ل عام 2100؟

وبالتايل مفاجاأة �لآخرين.
�ملا�ضي،  �ل�ضهر  ففي  �لهند،  مثل 
�ضد  �أخ���رى  جبهة  �ل�ضني  فتحت 
بر�دي�س  �أرونات�ضال  يف  �لبلد  ذلك 
ب���ت���وغ���ل ب������ري و�������ض�����ع �ل���ن���ط���اق. 
ويجادل بع�س �ملفكرين �ل�ضينيني 
تك�ضر  �أن  يجب  �ل�ضني  �إن  قائلني 

�ضوكة �لهند قبل فو�ت �لأو�ن.
وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة، ي��ع��ت��ق��د ك���ث���ريون �أن 
�ل�ضني،  �لهند جتاوز  �ضكان  تعد�د 
�ل��ب��اح��ث يف جامعة  ي���ي،  وي��ع��ت��ق��د 
�لهند  �أن  وي�ضكون�ضن-مادي�ضون، 

تفوقت على �ل�ضني يف 2014.
�أن �لهند  �أن �ضي يعلم  ومن �ملوؤكد 
�ضكان  ع��دد  �ضكانها  تعد�د  �ضيفوق 
�ل�ضني بقر�بة �ملليار ن�ضمة بحلول 
تعد�د  ف��ي��ه  ي�ضتقر  �ل����ذي  �ل��وق��ت 
منت�ضف  ب��ح��ل��ول  �ل���ه���ن���د،  ���ض��ك��ان 

�لقرن �جلاري.

•• عوا�صم-وكاالت

�أع��ل��ن��ت �ل�����ض��ني ه���ذ� �ل�����ض��ه��ر �أول 
���ض��ك��ان��ه��ا منذ  �ن��خ��ف��ا���س يف ع����دد 
�لإح�ضاء  مكتب  و�أف����اد   ،1961
�لوطني �لر�ضمي باأن �لعام �ملا�ضي 
ن�ضمة  مليون   9.56 ولدة  �ضهد 

ووفاة 10.41 مليون ن�ضمة.
�لدميوغر�فية  �مل�ضاكل  وت��ت��ج��اوز 
�لن�ضاء  رف�����س  جم���رد  �ل�����ض��ني  يف 
على  للعثور  �لثقافية  للحتميات 
و�لتدهور  �ل��ت�����ض��اوؤم  �أن  ك��م��ا  زوج. 
رغبة  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر  �لق���ت�������ض���ادي 

�لأزو�ج يف �لإجناب
�لعدد  �أن  �مل���������ض����وؤول����ون  و�أع�����ل�����ن 
�لإج������م������ايل ل�������ض���ك���ان �ل�������ض���ني يف 
2022 بلغ 1.412 مليار ن�ضمة، 
بانخفا�س قدره 850 �ألف ن�ضمة 

عن �لعام �ل�ضابق.
وبحلول نهاية هذ� �لقرن، �ضيكون 
تعد�د �ضكان �ل�ضني حو�يل ثلث ما 
�لنخفا�س  وه��ذ�  �ليوم.  عليه  هو 
�مل�����ت�����وق�����ع ه������و �لأك�����������رث ح�������دة يف 
�أو  �لتاريخ، يف ظل غياب �حل��روب 

�لأمر��س.
وه���ن���اك م���وؤ����ض���ر�ت ت����دل ع��ل��ى �أن 
يبالغون  �ل�����ض��ي��ن��ي��ني  �مل�����ض��وؤول��ني 
ب�ضكل كبري يف تقدير تعد�د �ضكان 
�ل�ضني. ووفقاً ملا كتبه يي فو�ضيان، 
�ل��ب��اح��ث ب��ج��ام��ع��ة وي�����ض��ك��ون�����ض��ن-
مادي�ضون يف منت�ضف �لعام �ملا�ضي، 
تعد �ل�ضني 1.28 مليار ن�ضمة ل 
كتب  وك��م��ا  ن�ضمة.  م��ل��ي��ار   1.41
بد�أ  �ل�ضني  �ضكان  تعد�د  ف��اإن  ي��ي، 

و�أ�ضار   .2018 يف  �لنخفا�س  يف 
�لدميوغر�فية  �لأرق�������ام  �أن  �إىل 
�لتي تعلنها بكني غري مت�ضقة مع 
�لر�ضمية وغري  �لأخرى،  �لبيانات 

�لر�ضمية.

تراجع حاد يف
 عدد ال�سكان ال�سينيني

مقبل  �لبلد  ف���اإن  ح���ال،  �أي  وع��ل��ى 
�حلاد.  �لنخفا�س  من  حالة  على 
�لتوقعات  �مل����ث����ال،  ���ض��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 
�ل�������ض���وؤون  �إد�رة  ع����ن  �ل���������ض����ادرة 
�لتابعة  و�لجتماعية  �لقت�ضادية 
م��ذه��ل��ة. وُتظهر  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
ل�ضنة  �لعاملية  �ل�ضكانية  �لتوقعات 
�ملنظمة،  ع���ن  �ل�������ض���ادرة   2022
�لأرقام  �إىل  تقريباً  ت�ضتند  و�لتي 
متغري�ً  تقدير�ً  لبكني،  �لر�ضمية 
مليار   1.153 ق�����دره  م��رت��ف��ع��اً 
و�ملتغري   .2100 ل�����ض��ن��ة  ن�����ض��م��ة 

�لو�ضيط هو 766.67 مليار.
)�لتقدير  �ملنخف�س  �ملتغري  و�أم���ا 
�لذي �ضيكون �لأقرب �إىل �لعالمة 
�مل��وؤ���ض��ر�ت( فهو  م��ن و�ق���ع جميع 
تر�جع  وق����د  م��ل��ي��ار.   487.93
�ملتحدة،  ل��الأمم  �ملنخف�س  �ل��رق��م 
 684.05 ي����ب����ل����غ  ك��������ان  ح����ي����ث 
يف  �ل�ضادرة  �لتقدير�ت  يف  مليون 

.2019
ل�ضنة  �مل��ن��خ��ف�����س  �مل��ت��غ��ري  وح���ت���ى 
للغاية.  م��رت��ف��ع��اً  ي���ب���دو   2022
و�أ����������ض���������ارت ت������ق������دي������ر�ت ع���ل���م���اء 
�ضيان  ب��ج��ام��ع��ة  �ل���دمي���وغ���ر�ف���ي���ا 
�إىل   2021 �أو�خ���ر  يف  جياوتونغ 

�لن�ضاء  رف�����س  جم���رد  �ل�����ض��ني  يف 
على  للعثور  �لثقافية  للحتميات 
و�لتدهور  �ل��ت�����ض��اوؤم  �أن  ك��م��ا  زوج، 
رغبة  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر  �لق���ت�������ض���ادي 

�لأزو�ج يف �لإجناب.
يرى  �ل���ب���ع�������س مم����ن ل  وه����ن����اك 
حيث  ب���ع���د،  �أزم������ة  يف  �ل�����ض��ني  �أن 
�خلرب�ء  كبري  ت�ضيونغ،  ب��ول  ق��ال 
�ضابقاً،  �ضنغافورة  يف  �لإح�ضائيني 
ي�ضلو�  مل  “�إنهم  ���ض��ي،:  ب��ي  ل��ب��ي 
�حلرجة”،  �مل����رح����ل����ة  �إىل  ب���ع���د 
من  “�لكثري  ل���دي���ه���ا  و�ل�������ض���ني 
كبري  و”مت�ضع  �لعاملة”  �ل��ق��وى 

من �لوقت«.
وك���ل ه���ذ� ���ض��ح��ي��ح، وف���ق �ملخت�س 
ب��ال�����ض��اأن �ل�����ض��ي��ن��ي غ������وردون جي 
“�حلرب  ت�����ض��ان��غ، م��وؤل��ف ك��ت��ي��ب��ات 
�ل������ك������ربى بني  �ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة 
�لوليات �ملتحدة و�ل�ضني وخ�ضارة 
يف مقال مبوقع  كوريا �جلنوبية”، 
لأن  �لأم������ري������ك������ي؛   ”1945“
�ل��ت��غ��ري�ت �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة حتدث 
ع���ل���ى م�����دى ع����ق����ود، ل���ك���ن خطط 
بكني لإح��د�ث حت��ول يف �لتغري�ت 
ملحوظ،  بف�ضل  منيت  �ل�ضكانية 
م��ع خطط معظم  ه��و �حل���ال  كما 

�حلكومات.
و�������ض������رح ك���ري�������ض���ت���وف���ر ب�����ي�����دور، 
“جافيكال  ب�������ض���رك���ة  �مل�����������ض�����وؤول 
نيوز  لبلومربغ  در�غونوميك�س”، 
لزيادة  �ملتخذة  “�لتد�بري  قائاًل: 
للغاية  ق��ل��ي��ل��ة  �مل���و�ل���ي���د  م���ع���دلت 
ل��ل��غ��اي��ة، وغ��ل��ب عليها  وم���ت���اأخ���رة 
كوفيد”  “�ضفر  ���ض��ي��ا���ض��ة  ت���اأث���ري 

ميكن  �ل�����ض��ني  ���ض��ك��ان  ت���ع���د�د  �أن 
يف  �ل��ن�����ض��ف  مب��ق��د�ر  ينخف�س  �أن 
بافرت��س  ع����ام����اً،   45 غ�������ض���ون 
حم����اف����ظ����ة �ل����ب����ل����د ع����ل����ى م���ع���دل 
)عموماً  �لإج�����م�����ايل  �خل�������ض���وب���ة 
متو�ضط عدد �لأطفال لكل �أنثى يف 

�ضن �لإجناب( �لبالغ 1.3.
�خل�ضوبة  معدل  بلغ  �ملقابل،  ويف 
يف   1.18 �ل�����ض��ني  يف  �لإج����م����ايل 
�ل����ع����ام �مل���ا����ض���ي، وه�����و �لأدن��������ى يف 
�كتظاظاً  �لأك���رث  �لع�ضر  �ل��ب��ل��د�ن 
ب��ال�����ض��ك��ان يف �ل���ع���امل. وي��ع��ت��ق��د يي 
رمبا   2020 يف  �مل���ع���دل  ه���ذ�  �أن 
كان منخف�ضاً عند 0.9. ولو كان 
على �ضو�ب، فاإن معدل �خل�ضوبة 
�لإج���م���ايل ك���ان �أق����ل م���ن ذل���ك يف 

�لعام �ملا�ضي.

يرف�سن  الن�ساء  من   44%
الزواج

�خل�ضوبة  م���ع���دل  ك����ان  �أي�����ا  ل��ك��ن 
�ضبه  ف���م���ن  �ل�����ي�����وم،  �لإج������م������ايل 
�ل�ضنو�ت  يف  �ضينخف�س  �أنه  �ملوؤكد 
�ل����ق����ادم����ة. ف���وف���ق���اً مل�����ض��ح �أج���رت���ه 
�لعام  �ل�ضيوعية  �ل�ضبيبة  ع�ضبة 
�لن�ضاء  م��ن   44% ف���اإن  �مل��ا���ض��ي، 
�للو�تي  �حل�����ض��ري��ات  �ل�����ض��ي��ن��ي��ات 
ت���رت�وح �أع��م��اره��ن ب��ني 18 و 26 

�ضنة ل ينوين �لزو�ج.
�أم��ر له دللته؛ لأن �لأنثى   وه��ذ� 
غري �ملتزوجة ل ميكنها �حل�ضول 
ع��ل��ى �ل��ت�����ض��ري��ح �ل�����الزم لإجن����اب 

�أطفال.
�لدميوغر�فية  �مل�ضاكل  وت��ت��ج��اوز 

••عوا�صم-وكاالت

ي��ط��ّل ع��ل��ى �ل�ضطح  ����ض���ر�ع ج��دي��د 
و�لوليات  �ل�ضني  �أخ��رى بني  ًة  م��رَّ
�أنَّ  د  �ملتحدة بعد ظهور تقارير ُتوؤكِّ
�إلكرتونية  رقائق  ��ضتخدمت  بكني 
ن���ووي���ة  ����ض���ن���اع���ات  �أم����ري����ك����ي����ة يف 

خطرية.
ملوقع  ث  حت���دَّ �ضيا�ضي  حم��ل��ل  وف���ق 
تطور  ف��اإن  عربية”،  نيوز  “�ضكاي 
�ضر�ع �لرقائق بني بكني وو��ضنطن 
على  �لبلدين  ���ض��ر�ع  على  ينعك�س 
ت�ضنيع  مركز  �أكرب  تايو�ن،  جزيرة 
للرقائق �لإلكرتونية �مل�ضتخدمة يف 
و�لتي  �لتقنية �حليوية،  �ل�ضناعات 

مت�س �لأمن �لقومي لكل بلد.
م��ع��ه��د ح��ك��وم��ي ���ض��ي��ن��ي ي��ع��م��ل يف 
�لنووية  �لأ���ض��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر  جم���ال 
�إلكرتونية  12 مرة رقائق  ��ضرتى 
متطورة ب�ضكل غري مبا�ضر، وبحيل 
تفر�ضه  �ل�����ذي  �حل���ظ���ر  �خ���رتق���ت 
��ضتخد�م  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

هذه �لرقائق.
��ضتطاعو�  �ضينيون  �أع��م��ال  رج���ال 
�حل���������ض����ول ع���ل���ى ه������ذه �ل���رق���ائ���ق 
�لوليات  د�خ����ل  م���ن  م���ا  ب��ط��ري��ق��ة 
�ملتحدة، وغادرو� بها �إىل بكني، ومن 

ثم بيعها للمعهد �ملذكور.
تلك  ع��ل��ى  �لأع���م���ال ح�ضلو�  رج���ال 
�لرقائق ل�ضتخد�مها �ضمن �أنظمة 
�حل��و���ض��ب��ة، ل��ك��ن �ل��ت��ق��اري��ر �أك����دت 
لت�ضهيل  �حتيال  عملية  كانت  �أن��ه��ا 

�حل�ضول على تلك �لرقائق.
و��ضنطن  ت�����ض��ع��ه  �مل����ذك����ور  �مل��ع��ه��د 
كيانات  �ضمن  ���ض��ود�ء  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
وميثل  م�ضبوهة،  ذري��ة  �أن�ضطة  لها 
�ضفعة  �لرقائق  ه��ذه  على  ح�ضوله 
على وج��ه �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، وفق 

متخ�ض�ضني.
لإبطاء �لتقدم �ل�ضيني يف جمالت 
�إد�رة  فر�ضت  و�قت�ضادية،  ع�ضكرية 
بايدن  ج����و  �لأم�����ريك�����ي  �ل���رئ���ي�������س 
قيود�، يف وقت �ضابق، على �ضادر�ت 
على  يحظر  �إذ  بكني؛  �إىل  �لرقائق 
ب�ضر�ئح  �إم���د�ده���ا  �لآن  �ل�����ض��رك��ات 

يف �ضناعتها تكنولوجيا �أمريكية.
ت�����ض��ب��ب��ت ع���ق���وب���ات �أم���ريك���ي���ة على 
�ل�������ض���ني يف حت��ج��ي��م ق����در�ت����ه����ا يف 
�حل�������ض���ول ع���ل���ى ه������ذه �ل���رق���ائ���ق، 
و����ض���ح���ب���ت م���ه���ن���د����ض���ي���ه���ا وخ������رب�ء 
�أمريكيني من �ضركات �ضينية تعمل 

يف هذ� �ملجال.
�ل�ضني  فاإن  ر�ضمية،  تقدير�ت  وفق 
قد تعجز بعد حظر ت�ضدير �لرقائق 
�حلو��ضيب  �أج����ه����زة  ت�����ض��ن��ي��ع  ع���ن 
و�ل��ه��و�ت��ف، و�لأخ��ط��ر ه��و تقوي�س 
�لنووية  �ل�����ض��ني  ت��ر���ض��ان��ة  ت��ط��وي��ر 

وتر�ضانة �أ�ضلحتها ب�ضكل عام.

تعتربها  �ل���ت���ي  ت�����اي�����و�ن،  ج����زي����رة 
�أر����ض��ي��ه��ا، مكان  �ل�ضني ج���زًء� م��ن 
وت�ضدير  لإن��ت��اج  �ل��ع��امل  يف  رئي�ضي 
�لرقائق �لإلكرتونية؛ ولذ� تتم�ضك 
حتى  فيها  �أم��ريك��ي  نفوذ  �أي  مبنع 
من  �ل�ضادر�ت  تقييد  يف  تت�ضبب  ل 
�إىل بكني، ح�ضب �خلبري يف  تايو�ن 

�لعالقات �لدولية، مازن ح�ضن.
ت�ضتهلك  �ل�����ض��ني  �أن  �إىل  ي��ل��ف��ت 
م��ن �إن��ت��اج ت��اي��و�ن معظم م��ا حتتاج 
�إل��ي��ه م��ن رق��ائ��ق �إل��ك��رتون��ي��ة لزمة 
وهو  وع�ضكرية؛  ع��ادي��ة  ل�ضناعات 
قد  �ل�����ض��ادر�ت  تقييد  �أن  يعني  م��ا 
وحتجيم  �ضناعي  �ضلل  يف  يت�ضبب 

قدرتها ع�ضكريا.

ما هي الرقائق الإلكرتونية؟
ت�����ن�����ت�����ج م��������ن حت�������وي�������ل رق�������اق�������ات 
من  م�ضتخرج  -عن�ضر  �ل�ضيليكون 
���ض��ب��ك��ة من  �إىل  �ل���ع���ادي���ة-  �ل���رم���ال 
ت�ضّمى  �ل�ضغرية،  �ملفاتيح  مليار�ت 

“�لرت�نز�ضتور�ت«.
�أ�ضا�س  �لرت�نز�ضتور�ت  ه��ذه  ت�ضكل 
�أو  �ل��ه��ات��ف  �ضتمنح  �ل��ت��ي  �ل���د�ئ���رة 
�لغ�ضالة  �أو  �ل�ضيارة  �أو  �لكمبيوتر 
�لقدر�ت  �ل�ضطناعية  �لأق��م��ار  �أو 

�لفائقة.
�لرقاقة  ت�ضنيع  ي�ضتغرق  م��ا  ع��ادة 
�أك����رث م���ن 3 �أ����ض���ه���ر، وحت���ت���اج �إىل 
م�ضانع عمالقة وغرف خالية من 
�ل����دولر�ت  �ل��غ��ب��ار و�آلت مب��الي��ني 

وق�ضدير م�ضهور وليزر.

حو�ضبة متقدمة ومعد�ت لإنتاجها 
ومنتجات �أخرى، ما مل حت�ضل على 

ترخي�س خا�س.
�أكرث من مرة، حذرت وز�رة �لدفاع 
من  “�لبنتاغون”  �لأم����ريك����ي����ة 
�لرقائق  �إن���ت���اج  يف  �ل�����ض��ني  ت��و���ّض��ع 
و��ضتري�دها، خا�ضة �أنها ت�ضتخدمها 
�ملتطورة  �لأ����ض���ل���ح���ة  ����ض���ن���اع���ة  يف 

و�لأ�ضلحة �لنووية.
قالت �إن �ل�ضني �إذ� مل يتم حتجيم 
ح�ضولها على �لرقائق �لإلكرتونية، 
فاإنه بحلول عام 2035 �ضت�ضتطيع 
يدخل  ن��ووي  1500ر�أ�س  تخزين 

ت��و�ج��ه �أزم���ة دمي��وغ��ر�ف��ي��ة ومنو�ً 
وب��ي��ئ��ة عاملية  م��ت��ع��رث�ً  �ق��ت�����ض��ادي��اً 
غري مو�تية، فاإن �لرئي�س �ل�ضيني 

يْقدم على خماطر كبرية«.

ال�سرق يف �سعود
 والغرب يف تراجع

رمب����ا ي��ع��ت��ق��د ���ض��ي ج���ني ب��ي��ن��غ �أن 
و�ل����غ����رب  �����ض����ع����ود  يف  “�ل�ضرق 
و�ق����ع  م����ن  )وذل�������ك  تر�جع”  يف 
خ��ط��اب��ات��ه(، ل��ك��ن ه���ذ� �ل�����ر�أي �أنه 
�ضيكون من �ل�ضعب للغاية �حلفاظ 
عليه عندما يبد�أ �لنا�س يف �لنظر 
�أفوًل  ي�ضهد  كمجتمع  �ل�ضني  �إىل 
ب�ضكل ل رجعة فيه. وهذ� يعني �أنه 
�ضيكون يف عجلة من �أمره لتحقيق 

“حلمه �ل�ضيني«.
���ض��ي رمبا  �أن  �أي�����ض��اً  ي��ع��ن��ي  وه����ذ� 
للمخاطر  �أك��رب  �ضهية  لديه  تكون 

“�لقوة  ك����ان����ت  ف����������اإذ�  فيها”. 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل�����ض��ع��ود �ل�����ض��ني هي 
)كما  �لقوية”  �لإجن��اب��ي��ة  �ل��ق��وة 
�لدولة  ف����اإن  �ل���ك���ث���ريون(،  يعتقد 
هو�دة  بال  �ضائرة  �ملبهرة  �ل�ضينية 

يف �لجتاه �ملعاك�س.
)�أي�����ار(  م��اي��و  يف  �ل�����ض��ني  يف  ور�ج 
“لالأ�ضف  ي��ق��ول:  ها�ضتاغ  �ملا�ضي 
�ضكر�ً!”  �لأخ�������ري،  �جل���ي���ل  ن��ح��ن 

فحذفته �لرقابة.
خارج  ���ض��خ�����س  �أي  ي��ب��ايل  ف��ل��م��اذ� 
بالدميوغر�فيا  بالهتمام  �ل�ضني 

�ل�ضينية؟
بر�هما �ضيالين لديه �إجابة، حيث 
كتب �ملحلل �ل�ضرت�تيجي �لهندي 
“�عتقاد�ً  “تويرت”:  �ل�ضهري على 
فر�ضة  �أم���ام���ه���ا  �ل�����ض��ني  �أن  م��ن��ه 
لتعديل  ���ض��ي��ق��ة  �����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�أن  قبل  ل�ضاحلها  �لعاملي  �لنظام 

�لق�ضية  �مل��و�ل��ي��د،  م��ع��دلت  ع��ل��ى 
�جلوهرية �أنه ل يوجد �ضوى قدر 
حمدود ميكن �أن تنجزه �ل�ضيا�ضات 
يف هذ� �ملجال؛ لأن معدلت �ملو�ليد 
�ملرت�جعة مدفوعة بعو�مل هيكلية 

عميقة«.
�لطفل  �ضيا�ضة  ع��ن  بكني  وتخلت 
وحتولت  �ل�ضمعة،  �ضيئة  �ل��و�ح��د 
بد�ية  يف  �ل��ط��ف��ل��ني  ���ض��ي��ا���ض��ة  �إىل 
�ضيا�ضة  �لدولة  تبنت  ثم   ،2016
2021، لكن  �لأطفال �لثالثة يف 
�ملو�ليد،  يف  زي������ادة  ح�����دوث  دون 
و�لو�قع �أن �لعام �ملا�ضي �ضهد �أدنى 
تاريخ جمهورية  معدل مو�ليد يف 

�ل�ضني �ل�ضعبية.
على �أي حال، وكما ذكرت �ضحيفة 
يف  �ل��ر���ض��م��ي��ة  ديلي”  “ت�ضاينا 
 :2020 �لأول(  )كانون  دي�ضمرب 
رجعة  ل  �ل���ع���ام���ة  “�لجتاهات 

�ش�ناك يدافع عن خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي 
•• لندن-اأ ف ب

د�ف���ع رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ربي��ط��اين ري�����ض��ي ���ض��ون��اك ع��ن خروج 
�أن �تفاق  ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن �لحت�����اد �لأوروب��������ي، م�����ض��دد� ع��ل��ى 
“بريك�ضت” حمل معه �جناز�ت مهمة ووفر فر�ضا هائلة بعد 

ثالث �ضنو�ت من دخوله حيز �لتنفيذ.
�ضنو�ت على خروج  ملنا�ضبة مرور ثالث  بيان  �ضوناك يف  وقال 
�لبالد ر�ضميا من �لحتاد �لأوروبي “يف �ل�ضنو�ت �لثالث �لتي 
�نق�ضت منذ �خل��روج من �لحت��اد �لأوروب���ي، قطعنا خطو�ت 
�أجل  م��ن  بريك�ضت  �أطلقها  �ل��ت��ي  �حل��ري��ات  تنظيم  يف  ك��ب��رية 

مو�جهة حتديات �لأجيال«.

�أولوياته  لتحقيق  هائلة”  “فر�ضة  �ضّكل  بريك�ضت  �أن  و�عترب 
�ملتعلقة بالنمو و�لتوظيف. و�أ�ضاف رئي�س �لوزر�ء �لذي يحتفل 
�أن  توليه من�ضبه  ي��وم على   100 �لأ�ضبوع مب��رور  ه��ذ�  �أي�ضا 
“�ضقت طريقها كدولة م�ضتقلة تتمتع بالثقة” و”هذ�  بالده 

�لزخم مل يتباطاأ«.
�أوروبا  �أ�ضرع حملة تلقيح يف  �إط��الق  �أن هذ� ي�ضمل  و�أ�ضار �ىل 
�ل�ضيطرة  و”��ضتعادة  دول��ة   70 مع  جتارية  �تفاقات  وتوقيع 

على حدودنا«.
وج����اء �ل��ب��ي��ان يف �ل��وق��ت �ل����ذي ي��و�ج��ه ���ض��ون��اك �ل��ع��دي��د من 
عدم  على  �حتجاجا  �إ�ضر�بات  �ضل�ضلة  تنظيم  مع  �لتحديات، 
و�لأزم����ة  �مل��رت��ف��ع  �لت�ضخم  م��ع  يتنا�ضب  مب��ا  �لأج�����ور  زي����ادة 

�إىل  ���ض��ون��اك  ي��ت��ط��رق  ومل  ب��امل��الي��ني.  تع�ضف  �ل��ت��ي  �ملعي�ضية 
ما  �لتجارة  باتفاق  �ملرتبطة  �ل�ضمالية  �إيرلند�  يف  �مل�ضكالت 
�ملفاو�ضات بني  �أ�ضهر من  �إىل  �أدى  �ل��ذي  بريك�ضت هناك  بعد 
لندن وبروك�ضل. و�أظهر ��ضتطالع �أجرته موؤ�ض�ضة “يو غوف” 
�لأ�ضبوع �ملا�ضي �أن 63 يف �ملئة من �لربيطانيني يعتقدون �أن 

�حلكومة تتعامل مع ق�ضية بريك�ضت ب�ضكل �ضّيئ.
ويف �لبيان �لذي يعج بامل�ضطلحات، قال �ضوناك �إنه مت �إحر�ز 

تقدم يف “جمموعة من جمالت �لنمو �لرئي�ضية«.
مو�نئ  فتح  ذل��ك  يف  مبا  �لقت�ضادية  �لإ���ض��الح��ات  �إىل  ولفت 
�ل��ع��ادي��ة، ف�ضال عن  �ل�ضر�ئب و�جل��م��ارك  ح��رة خ��ارج نطاق 
�لإ�ضالحات �لتنظيمية للقطاع �ملايل. كما �ضّمن �ضوناك بيانه 

كل  �آيل  ب�ضكل  لإل��غ��اء  �ل��ربمل��ان  على  �ضيعر�س  قانون  م�ضروع 
قو�نني �لحتاد �لأوروبي �لتي ل يز�ل معمول بها، �إ�ضافة �ىل 
نظام جديد لدعم �لأعمال �لتجارية بعيد� عن “بريوقر�طية 

�لحتاد �لأوروبي غري �ل�ضرورية«.
�أجل �لن�ضمام  �أن بالده ل تز�ل ت�ضغط من  و�أ�ضاف �ضوناك 
لتبادل �لأبحاث �لعلمية يف  “هور�يزون يوروب”  �إىل برنامج 
�لحتاد �لأوروبي، لكنها مع ذلك “تعمل بجهد لتطوير بديل 

حملي«.
و��ضتكت بريطانيا من ��ضتبعادها من هذ� �لربنامج �لرئي�ضي 
“كوبرنيكو�س”  �ل��ن��ووي��ة وجم��م��وع��ة  �لأب���ح���اث  �ل���ذي مي���ول 

لالأقمار �ل�ضطناعية، معتربة ذلك خرقا لتفاق بريك�ضت.

بة متهد المتالك بكني 1500 راأ�س ن�وي �شرَّ رقائق اأمريكية محُ
قتيال بتفجري امل�شجد يف باك�شتان وانت�شال اجلثث يت�ا�شل   83

نتانياه� يزور فرن�شا يف 2 فرباير للقاء ماكرون 
•• القد�س-اأ ف ب

 2 يف  باري�س  نتانياهو  بنيامني  �لإ�ضر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ي��زور 
�ل�ضلطة،  �إىل  لفرن�ضا منذ عودته  له  زي��ارة  �أول  �ضباط-فرب�ير، يف 

على ما �أعلن مكتبه .
وقال مكتب رئي�س �لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي يف بيان �إن نتانياهو “�ضيقوم 
�إميانويل  �لفرن�ضي  �لرئي�س  �ضيلتقي  حيث  لفرن�ضا  ر�ضمية  بزيارة 

ماكرون«.
وعاد نتانياهو �لذي �ضغل �ضابقا من�ضب رئي�س �لوزر�ء من 2009 
هي  حكومة  ر�أ����س  على  �ملا�ضي  �ل�ضهر  �ل�ضلطة  �إىل   ،2021 �إىل 

�لأكرث ميينية يف تاريخ �إ�ضر�ئيل.
وياأتي �إعالن هذه �لزيارة �ملقررة حتى 4 �ضباط/فرب�ير على وقع 

ت�ضعيد كبري يف �أعمال �لعنف بني �لإ�ضر�ئيليني و�لفل�ضطينيني.

و�أوقع هجوم قرب كني�س يف �لقد�س �ل�ضرقية �جلمعة �ضبعة قتلى، 
رد�  على غزة  نف�ضه  �ليوم  غ��ار�ت يف  �لإ�ضر�ئيلي  �جلي�س  �ضّن  فيما 
من  �إ�ضر�ئيل  �جت��اه  يف  ���ض��و�ري��خ  فل�ضطينية  ف�ضائل  �إط���الق  على 

�لقطاع �ملحا�ضر.
جنني  خميم  يف  ع�ضكرية  عملية  �خلمي�س  نّفذت  �إ�ضر�ئيل  وكانت 
�لعدد  وهو  فل�ضطينيني،  ت�ضعة  فيها  قتل  �ملحتلة  �لغربية  بال�ضفة 

�لأكرب من �لقتلى يف عملية و�حدة منذ �ضنو�ت طويلة.
و�لأحد تويف فل�ضطيني متاأثر� بجروح �أ�ضيب بها �خلمي�س لرتتفع 

بذلك �إىل ع�ضرة ح�ضيلة قتلى �لعملية يف جنني.
فتى  فتح  ح��ني  ج��دي��د�  هجوما  �ل�ضبت  �ل�ضرقية  �لقد�س  و�ضهدت 
فل�ضطيني عمره 13 عاما �لنار و�أ�ضاب رجال و�بنه بجروح، قبل �أن 
“يحملون �ضالحا مرخ�ضا”،  �إ�ضر�ئيليني  �أيدي  ي�ضاب بدوره على 

وفق �ل�ضلطات �لإ�ضر�ئيلية، ويتم توقيفه.

وتثري �لأح����د�ث �لأخ���رية خم��اوف م��ن ح��دوث دو�م���ة ج��دي��دة من 
�أنحاء  ك��ل  يف  �لنف�س  �ضبط  �إىل  �ل��دع��و�ت  ت�ضاعفت  فيما  �لعنف 

�لعامل.
�لأحد، دعا ماكرون �لإ�ضر�ئيليني و�لفل�ضطينيني �إىل “عدم تاأجيج 

دو�مة �لعنف«.
“ذّكر رئي�س  ن��ت��ان��ي��اه��و  م���ع  �أج���ر�ه���ا  ه��ات��ف��ي��ة  وخ����الل حم���ادث���ات 
�ضاأنها  من  تد�بري  �ّتخاذ  �جلميع  يتجّنب  �أن  ب�ضرورة  �جلمهورية 

وفق بيان للرئا�ضة �لفرن�ضية. تاأجيج دو�مة �لعنف”، 
كذلك، و�ضل وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن �إىل �لقد�س 

�لثنني ملناق�ضة خطو�ت ملنع �لت�ضعيد.
جميع  “نح�س  نتانياهو  م��ع  م�����ض��رتك  ���ض��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف  وق���ال 
ونزع  �لهدوء  ل�ضتعادة  عاجلة  خطو�ت  �تخاذ  على  �لآن  �لأط���ر�ف 

فتيل �لت�ضعيد«.

•• بي�صاور-اأ ف ب

يتو��ضل �نت�ضال �جلثث من حتت �لأنقا�س بعد �لهجوم 
غرب  ب�ضمال  ب��ي�����ض��اور  ���ض��رط��ة  م��ق��ر  د�خ���ل  م�ضجد  يف 

باك�ضتان وخلف �أكرث من 80 قتيال و 150 جريحا.
هذ�  �لع�ضر يف  ���ض��الة  �أث��ن��اء  �لإث��ن��ني  �لتفجري  ووق���ع 
�ملوقع �لبالغ �حل�ضا�ضية من �ملدينة �لتي تبعد 50 كلم 
يف  ت��ده��ور�  �ضهدت  و�لتي  �أفغان�ضتان،  مع  �حل��دود  عن 

�لو�ضع �لأمني يف �ل�ضنو�ت �لأخرية.
وعرث خالل �لليل على ت�ضع جثث حتت �أنقا�س �مل�ضجد 
�لذي �نهار �ضقفه و�أحد جدر�نه جر�ء ع�ضف �لنفجار. 
وق����ال ب���الل �أح��م��د ف��اي��زي �مل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م �لطو�رئ 
�لق�ضم  �ل�ضباح  ه��ذ�  “�ضنزيل  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
�ملزيد  �نت�ضال  من  لنتمكن  �ملنهار  �ل�ضقف  من  �لأخ��ري 
على  �لعثور  ب�ضاأن فر�س  مت�ضائمون  لكننا  من �جلثث 

ناجني �آخرين«.
با�ضم  �مل��ت��ح��دث  خ��ان  عا�ضم  حممد  ���ض��ّرح  جهته  م��ن 
لوكالة فر�ن�س  بي�ضاور  يف  “ليدي ريدينغ”  م�ضت�ضفى 
�لعثور  مع  قتيال   83 �إىل  �رتفعت  �حل�ضيلة  �أن  بر�س 

على �ملزيد من �جلثث.
وقال �مل�ضوؤول �حلكومي �ضفيع �هلل خان لوكالة فر�ن�س 
بر�س �لثنني �إّن ح�ضيلة �جلرحى بلغت حو�ىل 150.

خ��ي��رب بختونخو�  ح���اك���م ولي�����ة  ع��ل��ي  غ����الم  و�أ�����ض����ار 
من  �ل�ضحايا  “غالبية  �أن  �إىل  ب��ي�����ض��اور  وعا�ضمتها 

�ل�ضرطة«.
قال م�ضوؤول يف �ل�ضرطة لوكالة فر�ن�س بر�س �إن ع�ضرين 
�ضرطيا على �لقل دفنو� م�ضاء �لثنني يف مر��ضم مع 

حر�س �ل�ضرف وُلفت نعو�ضهم بالعلم �لباك�ضتاين.
ومل تعلن �أي جماعة م�ضوؤوليتها عن �لهجوم حتى �لآن. 
وتو�جه باك�ضتان تدهور�ً �أمنياً منذ �أ�ضهر عّدة، خ�ضو�ضاً 
منذ �ضيطرة طالبان على �ل�ضلطة يف �أفغان�ضتان يف �آب-
�لن�ضبي،  �لهدوء  من  �ضنو�ت  وبعد   .2021 �أغ�ضط�س 

حركة  م��ن  عنا�ضر  ون��ّف��ذه��ا  ب��ق��وة.  �لهجمات  جت���ددت 
�أو من تنظيم د�ع�س-ولية خر��ضان،  طالبان باك�ضتان 

�أو جمموعات �نف�ضالية .
ومنطقة �ملقر �لعام لل�ضرطة يف بي�ضاور هي من �ملناطق 
�خلا�ضعة لأ�ضّد �لتد�بري �لأمنية يف �ملدينة وت�ضم مقار 

وكالت ��ضتخبار�ت عديدة.
وبح�ضب �ل�ضرطة، وقع �لتفجري يف �ل�ضّف �لثاين من 
�لذي  عاماً(   47( علي  �ضهيد  �ل�ضرطي  قال  �مل�ضّلني. 
�لتفجري  �إّن  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  �لنفجار  من  جنا 

وقع بعد ثو�ٍن من بدء �ل�ضالة.
و�أ�ضاف “ر�أيت دخاناً �أ�ضود يت�ضاعد. رك�ضت �إىل �خلارج 
لإنقاذ حياتي”، م�ضري�ً �إىل �أّن “�ضرخات �لنا�س ل تز�ل 

ترتدد يف ر�أ�ضي. كانو� ي�ضرخون طلباً للم�ضاعدة«.
و�ضائر  �أب���اد  �إ���ض��الم  �لعا�ضمة  و�ضعت  �لتفجري،  و�إث���ر 
�أنحاء �لبالد، ول �ضيما تلك �لو�قعة على �حل��دود مع 

�أفغان�ضتان يف حالة تاأّهب �أمني م�ضّددة.
وق�����ال رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة ���ض��ه��ب��از ���ض��ري��ف يف ب���ي���ان �إّن 
“�لإرهابيني يريدون �إثارة �لذعر عرب ��ضتهد�ف �أولئك 

�لذين يقومون بو�جبهم يف �لدفاع عن باك�ضتان«.
و�أ�ضاف “�أولئك �لذين يقاتلون باك�ضتان �ضُيمحون عن 

وجه �لأر�س«.
ويف نيويورك، د�ن �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو 

غوتريي�س �لهجوم “�ملقزز” على “مكان عبادة«.
�لن�ضف  �ضبه يومية خالل  بي�ضاور لهجمات  وتعّر�ضت 
�ضهد  �ملدينة  يف  �لأم��ن  لكّن  �ملا�ضي،  �لعقد  من  �لأول 

حت�ّضناً كبري�ً يف �ل�ضنو�ت �ملا�ضية.
ويف �لأ�ضهر �لأخرية، �ضهدت �ملدينة هجمات ��ضتهدفت 
 ،2022 �آذ�ر-م��ار���س  �أ�ضا�ضي ق��و�ت �لأم��ن. ويف  ب�ضكل 
�لإرهابي- د�ع�س  تنظيم  تبّناه  �نتحاري  هجوم  �أ�ضفر 

ولي���ة خ��ر����ض��ان، �ل��ف��رع �مل��ح��ّل��ي لتنظيم د�ع�����س، على 
هذ�  وك��ان  �ضخ�ضاً.   64 مقتل  عن  بي�ضاور  يف  م�ضجد 

�لهجوم �لأكرث دموية يف باك�ضتان منذ �لعام 2018.
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 38 2031 ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ن��ح��و 
يلفت  فيما  ح��ال��ي��ا،  دولر  م��ل��ي��ار 
�لتقرير �إىل �جلهود �لتي تبذلها 
�لرقمي،  لالقت�ضاد  دب��ي  غ��رف��ة 
وي����وؤك����د حم���وري���ة �ل���ت���ع���اون بني 
و�ل�ضركات  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأط���������ر�ف 
تكري�س  يف  �ل��ن��ا���ض��ئ��ة  �ل��رق��م��ي��ة 
عاملية  ك���ع���ا����ض���م���ة  دب������ي  م���ك���ان���ة 

لالقت�ضاد �لرقمي.

�ل���ت���دوي���ر ل��ي�����س ف��ق��ط حم��ل��ي��اً بل 
�لتز�منا  �إطار  ويف  وعاملياً،  �إقليمياً 
�لنتائج  �أف�����ض��ل  بتحقيق  �ل��ر����ض��خ 
وتعزيز  و�ل��ب��ائ��ع��ني  ل��ل��م�����ض��رتي��ن 
نعمل  �مل���ن�������ض���ة،  ع���ل���ى  جت��رب��ت��ه��م 
�لتقنيات  �أف�ضل  تبني  على  د�ئ��م��اً 
�مل�ضتقبل  ل��ت��ح��دي��ات  و�ل���ض��ت��ع��د�د 
�لتكنولوجيات  �أف�ضل  و��ضتك�ضاف 
ت�ضيف ميز�ت  �أن  �ضاأنها  �لتي من 
�لوقت  ويف  �ملن�ضة.   على  ج��دي��دة 
“ري.ليف  �لر�هن متتلك من�ضة 
ماركت” خيار�ت �لتد�ول �ملتنوعة 
تلبية  يف  �مل��ن�����ض��ة  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
و�لبائعني  �مل�����ض��رتي��ن  �ح��ت��ي��اج��ات 
وذل�����ك ب��ف�����ض��ل خ����ي����ار�ت �مل���ز�ي���دة 
حم��دودة �لوقت و�مل��ز�ي��دة �حلرة؛ 
�مل����ز�ي����دة  ع���م���ل���ي���ات  ج���ان���ب  و�إىل 
خيار�ت  �ملن�ضة  توفر  �لتقليدية، 
�لفورية  و�ملبيعات  �ملجز�أة  �ملز�يدة 
�ل����ف����وري وي��ت��ي��ح خيار  و�ل�������ض���ر�ء 
للبائعني حتديد  �لفورية  �ملبيعات 
و�ضعرها  وكميتها  �ملطلوبة  �مل���ادة 
�أول  �إىل  �مل�����ادة  �إ���ض��ن��اد  ي��ت��م  ح��ي��ث 
م�ضرتي يقدم �إثبات نيته بال�ضر�ء 
وب�ضورة م�ضابهة ميكن للم�ضرتين 
و�ضعرها  وك��م��ي��ت��ه��ا  �مل�����ادة  حت��دي��د 
خيار  �ملهتمني  للبائعني  يتيح  مبا 
عرب  �ضهولة  بكل  معهم  �لتو��ضل 

خيار �ل�ضر�ء �لفوري. 

وق����ال ع��م��ر ���ض��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء �إن 
م���ب���ادر�ت �ل��دول��ة �مل��ب��ت��ك��رة لبناء 
وتطوير  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل،  �ق���ت�������ض���اد 
وفق  م��ط��ورة  رقمية  حتتية  بنية 
ت�ضكل  �لعاملية  �لتقنيات  �أح���دث 
�ل�ضركات  ملنظومة  �أ�ضا�ضياً  د�عماً 
من  و�ضرنكز  �لنا�ضئة،  �لرقمية 
�ل�ضرت�تيجية  �خل��ط��ط  خ���الل 
�أجندة  م�ضتهدفات  حتقيق  على 

عرب خمتلف �لقطاعات، ويتناول 
ع��دد�ً من خطط و��ضرت�تيجيات 
�مل��ق��ب��ل��ة ومنها  ل��ل��ف��رتة  �ل��غ��رف��ة 
نا�ضئة  ���ض��رك��ة   300 ����ض��ت��ق��ط��اب 
نهاية  ب��ح��ل��ول  دب���ي  �إىل  رق��م��ي��ة 
عام 2024، وجذب 100 خبري 
�ملتقدمة،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  جم����ال  يف 
و�ل�ضيا�ضات  �ل��ق��و�ن��ني  وت��ط��وي��ر 
�ل����ت����ي ت����دع����م من�����و �لق���ت�������ض���اد 

دويل  م��وؤمت��ر  وتنظيم  �ل��رق��م��ي، 
حول �لقت�ضاد �لرقمي �جلديد، 
لل�ضركات  �لرقمي  �لتحول  ودعم 
�لأعمال  بيئة  وتعزيز  �لوطنية، 
جل�������ذب �ل���������ض����رك����ات �ل���رق���م���ي���ة 
�لتقدير�ت  وت�����ض��ري  �ل���ع���امل���ي���ة.  
�لرقمي  �لقت�ضاد  قيمة  �أن  �إىل 
�ل���وط���ن���ي ���ض��ت��ت��خ��ط��ى ح���اج���ز �ل� 
عام  ب��ح��ل��ول  دولر  م��ل��ي��ار   140

 ”D33“ �لق���ت�������ض���ادي���ة  دب�����ي 
�لرقمي  �لتحول  على  بالرتكيز 
�لأعمال  قطاع  لتطور  عمل  �آلية 
�إ�ضافة  يف  ي�ضهم  مب��ا  �مل�����ض��ت��د�م، 
متو�ضط 100 مليار درهم قيمة 

�قت�ضادية �ضنوياً لقت�ضاد دبي.
�أهمية تعزيز وعي جمتمع  و�أك��د 
وحتديات  مب��ت��غ��ري�ت  �لأع����م����ال 
�ل�ضوء  وت�ضليط  �ملقبلة،  �ملرحلة 

حيث ��ضتاأثرت �ل�ضركات �لنا�ضئة 
�ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن دب���ي م��ق��ر�ً لها 
بنحو 96٪ من حجم �لتمويل يف 
دولة �لإمار�ت منذ عام 2017. 
ويف عام 2021، جمعت �ل�ضركات 
مليار   1.2 �ل��دول��ة  يف  �لنا�ضئة 
بغالبيتها  دب����ي  ح��ظ��ي��ت  دولر، 
�ل�ضركات  ومت���ك���ن���ت  �ل���ع���ظ���م���ى، 
�أكرث  جمع  م��ن  دب��ي  يف  �لنا�ضئة 

�لرقمي  �ل���ت���ح���ول  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
�أ���ض��ا���ض��ي لتطور  ك��اأ���ض��ل��وب ع��م��ل 

قطاع �لأعمال �مل�ضتد�م.
�ضاملة  روؤي������ة  �ل��ت��ق��ري��ر  وي���ق���دم 
حول منظومة �ل�ضركات �لرقمية 
�لتي  و�مل��ق��وم��ات  دب��ي  �لنا�ضئة يف 
عا�ضمة  لت�ضبح  دب��ي  بها  تتميز 
ومن  �لرقمي،  لالقت�ضاد  عاملية 
بينها تعزيز ثقافة ريادة �لأعمال؛ 

عام  خ����الل  دولر  م���ل���ي���اري  م���ن 
2022، �أي ما يعادل �ضعف حجم 
 .2021 ل��ع��ام  �مل�ضجل  �لتمويل 
�ل�ضرت�تيجيات  �إىل  و�إ����ض���اف���ة 
�لقت�ضاد  يف  �ملعنية  و�لأط�����ر�ف 
�لتقرير  يت�ضمن  بدبي،  �لرقمي 
�أي�ضاً مقابالت مع م�ضوؤويل �أبرز 
�ل�ضركات �لنا�ضئة �ملحلية، �إ�ضافة 
دبي  يف  �لأح�����دث  �ل�����ض��رك��ات  �إىل 

•• ال�صارقة - وام:

�ل�ضركة   - “ري.ليف”  �أع��ل��ن��ت 
و�ملخت�ضة  �ل���ن���ا����ض���ئ���ة  �ل���رق���م���ي���ة 
ب���ق���ط���اع���ي �ل����ت����ج����ارة و�خل����دم����ات 
�للوج�ضتية - تد�ول حو�يل 150 
�مل��و�د �ملعاد تدويرها  �ألف طن من 
تتجاوز  ب��ق��ي��م��ة   2022 ع����ام  يف 
دره��م عرب من�ضتها  مليون   100
ماركت”  “ري.ليف  �ل���ت���اب���ع���ة 
ل��ب��ي��ع و�ضر�ء  ���ض��وق رق��م��ي��ة  وه����ي 
�لتدوير بني  �لقابلة لإع��ادة  �مل��و�د 

�ل�ضركات. 
وت�ضكل هذه �لأرق��ام �إجن��از�ً نوعياً 
�لتي  ماركت”  “ري.ليف  ملن�ضة 
“ري.ليف”  ����ض���رك���ة  �أط���ل���ق���ت���ه���ا 
�نعكا�ضاً  ومت��ّث��ل   2021 ع���ام  يف 
لتحول �لقطاع نحو �عتماد و�ضائل 
لتد�ول  و����ض��ت��د�م��ة  فعالية  �أك���رث 

�ملو�د �لقابلة لإعادة �لتدوير. 
“ري.ليف ماركت”  وتتيح من�ضة 
�لبائعني  ب��ني  �ل��ت��و����ض��ل  �إم��ك��ان��ي��ة 
�لقابلة  �مل���و�د  ل��ت��د�ول  و�مل�ضرتين 
لإعادة �لتدوير �ضمن �ضوق رقمية 
�لتي  �خل��ي��ار�ت  م��ن  �لعديد  توفر 
�لتجارية  �ملعامالت  �إجناز  ت�ضمن 
وفق عملية مز�يدة �ضفافة وعادلة 
تلبي �حتياجات جميع �لأطر�ف .. 
لإعادة  �لقابلة  �ملو�د  فئات  وت�ضمل 

�لتي  �ملعلومات  �ضاعدت   : و�أ�ضاف 
ت���وف���ره���ا �ل��ت��ق��ن��ي��ات �جل����دي����دة يف 
ر�ضم خطة رقمية ملن�ضة ري.ليف، 
�ملر�كز  �أه���م  م��ن  تعد  �لهند  ولأن 
قمنا  �ل����ع����امل،  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
باإن�ضاء مكتب جديد حيث �ضيمكننا 
ذلك من تبني تقنيات جديدة من 
�لأ�ضا�ضي  نظامنا  وحت�ضني  �لهند، 
�إىل  �إ�ضافة  �مل�ضتخدمني،  وجتربة 
�لكبري  �ل�ضوق  ��ضتك�ضاف  ت�ضهيل 

�لقابلة  �مل������و�د  ب����ت����د�ول  �خل���ا����س 
�مل�ضتويني  ع��ل��ى  �ل��ت��دوي��ر  لإع�����ادة 

�ملحلي و�لعاملي. 
�لعاملية  �ل��ت��و���ض��ي��ع  خ��ط��ط  وح����ول 
للمن�ضة، قال �لعوي�س : ركزنا منذ 
�آف����اق تو�ضيع  �ل��ب��د�ي��ة ع��ل��ى ب��ح��ث 
ماركت  ري.لي���ف  من�ضة  عمليات 
تاأثري  �إح����د�ث  م��ن  نتمكن  بحيث 
�لد�ئري  �لقت�ضاد  �ضمن  حقيقي 
وت��������د�ول �مل�������و�د �ل���ق���اب���ل���ة لإع������ادة 

وغري  �حلديدية  �مل��ع��ادن  �لتدوير 
و�لورق  و�لبال�ضتيك  �حل��دي��دي��ة، 
�لإلكرتونية  و�لنفايات  و�خل�ضب 

و�لزجاج و�ملطاط. 
م�ضوؤولية  �مل��ن�����ض��ة  ت���ت���وىل  ك���م���ا 
�ل��ت��ح��ق��ق م����ن ج������ودة ه�����ذه �مل�����و�د 
وت�����وف�����ري خ����ي����ار ����ض���م���ان �ل���دف���ع 
�لعملية  �إجن�������از  ع���ن���د  ل��ل��ب��ائ��ع��ني 
للم�ضرتين  ي��ت��ي��ح  م���ا  �ل��ت��ج��اري��ة 
لأعلى  وف��ق��اً  �مل���و�د  على  �حل�ضول 

و�لبال�ضتيك  �ملعادن  من  غالبيتها 
و�ل�������ورق و�ل�����رك�����ام.  وق�����ال �ضامل 
�����ض����ل����ط����ان �ل����ع����وي���������س �ل���رئ���ي�������س 
 : “ري.ليف”  ل�ضركة  �لتنفيذي 
ُت��ع��د دول���ة �لإم����ار�ت م��ن �لأ�ضو�ق 
د�ئماً  وت�ضعى  و�حليوية  �لن�ضطة 
�ل�ضتد�مة  م�ضتويات  تعزيز  �إىل 
تلك  حفزت  وق��د  �لتدوير  و�إع���ادة 
ماركت  ري.لي�����ف  من�ضة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�ضاعدتها على �لنجاح يف عمليات 

�إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �جل���ودة  م�ضتويات 
�ضمان ��ضتالم �ملدفوعات بالن�ضبة 
توفر  ذل���ك  ج��ان��ب  �إىل  ل��ل��ب��ائ��ع��ني 
للم�ضرتين  �أف�ضل  و�ضوًل  �ملن�ضة 
�إىل �ملو�د �لتي يجتاحونها وت�ضجع 
منتجاتهم  ت��ق��دمي  على  �لبائعني 

باأ�ضعار عادلة و�ضفافة. 
و�ضجلت “ري.ليف ماركت” حتى 
�ل��ي��وم ت���د�ول 150 �أل��ف ط��ن من 
�ملو�د �لقابلة لإعادة �لتدوير كانت 

�أن  �إىل  م�����ض��ري�  �ل���ت���دوي���ر،  �إع������ادة 
�مل���ن�������ض���ة �����ض���ت���ق���ط���ب���ت ك���ث���ري من 
�ل�ضركات �لكربى يف �لدولة بف�ضل 
مبا  توفرها  �لتي  �مللمو�ضة  �مل��ز�ي��ا 
�ل���ت���ع���رف على  �إم���ك���ان���ي���ة  ذل����ك  يف 
و�ضع �ل�ضوق وم�ضتويات �ل�ضفافية 
�لأعمال  مز�ولة  و�ضهولة  �لكبرية 
ن�ضاهم من خالل من�ضتنا يف  كما 
�لد�ئري  �لقت�ضاد  وت��رية  ت�ضريع 

يف دولة �لإمار�ت. 

يف تقرير لغرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تناول خطط ا�ستقطاب ال�سركات املليارية
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وز�دت �لأرباح �لت�ضغيلية بن�ضبة %39.2 �إىل 4.4 مليار درهم مقارنة 
�لكفاءة مع  �لت�ضغيلي، وحت�ضنت  �لدخل  �رتفاع  نتيجة   ،2021 بالعام 

بلوغ معدل �لتكلفة �إىل �لدخل %40.9 يف 2022.
و�ضول  مع   2022 يف  قيا�ضي  �أد�ء  �لإ�ضالمي  �أبوظبي  وحقق م�ضرف 
�أ�ضا�س  %55 على  3.62 مليار دره��م بنمو بن�ضبة  �إىل  �لأرب��اح  �ضايف 
�ضنوي، كما �رتفعت �لإي��ر�د�ت بن�ضبة %23 �إىل 6.835 مليار درهم 
يف �لعام �ملا�ضي نتيجة زيادة بن�ضبة %43 يف �لر�ضوم و�لعمولت، ومنو 

بن�ضبة %24 يف �لدخل من م�ضادر �لتمويل.
وقفز �ضايف �أرباح “�لإمار�ت �لإ�ضالمي” �إىل م�ضتوى قيا�ضي بلغ 1.24 
مليار درهم لعام 2022 بنمو بن�ضبة %51 على خلفية �رتفاع �لدخل 
�ملمول و�لدخل غري �ملمول مع �لنخفا�س �لكبري يف تكلفة �ملخاطر وهو 

ما يعك�س زخم �لنتعا�س �لقت�ضادي �لقوي.

وو�ضلت �أرباح 6 بنوك مدرجة يف �ضوق �أبوظبي ل��الأور�ق �ملالية خالل 
ب��زي��ادة مبقد�ر  م��ل��ي��ون دره���م  م��ل��ي��ار� و616   24 �إىل  �مل��ا���ض��ي  �ل��ع��ام 
%17.9 مقارنة باأرباح بقيمة 20 مليار� و879 مليون درهم يف �لعام 
2021، فيما بلغت �أرباح 4 بنوك مدرجة يف �ضوق دبي �ملايل 22 مليار� 
و347 مليون درهم يف 2022، بزيادة بن�ضبة 7.6 مليار درهم �أو ما 

ن�ضبته %51 مقابل 14 مليار� و787 مليون درهم يف 2021.
�لأرب���اح  م��ن  �لأك���رب  �لن�ضيب  على  �لأول”  “�أبوظبي  بنك  و��ضتحوذ 
13.4 مليار درهم  بلغت نحو  �ضافية  �أرباحاً  �أن �ضجل  �لإجمالية بعد 
خالل عام 2022، بارتفاع ن�ضبته %7 مقارنة مع عام 2021، وهو 
ما يربز �لنمو �مللمو�س للمجموعة، وقوة �أعمالها �لأ�ضا�ضية، �إىل جانب 

�لإجناز�ت �لتي تتما�ضى مع ��ضرت�تيجية �لبنك متو�ضطة �لأجل.
بن�ضبة %40 لت�ضل �إىل  و�رتفعت �أرباح بنك “�لإمار�ت دبي �لوطني”، 

13 مليار درهم يف عام 2022 ما يوؤكد فعالية ومرونة منوذج �لأعمال 
�ملتنوع للمجموعة و�لنمو �لقت�ضادي �لإقليمي �لقوي.

وز�دت �لأرباح �ل�ضافية لبنك “�أبوظبي �لتجاري” �إىل 6.434 مليار 
درهم يف 2022، بنمو بن�ضبة %23 مقارنة بالعام 2021، ليو��ضل 
�لبنك م�ضار منوه �لت�ضاعدي، موؤكد�ً قوة ومتانة و�ضعه �ملالية �إ�ضافة 
ديناميكي  �قت�ضاد  �ضمن  وم��ت��ز�ي��دة  ج��دي��دة  فر�س  خلق  يف  مل�ضاهمته 

ومتنوع.
وحقق “بنك دبي �لإ�ضالمي” منو� قيا�ضياً يف �ضايف �لأرباح بن�ضبة 26% 
على �أ�ضا�س �ضنوي لي�ضل �إىل 5.55 مليار درهم مقابل 4.406 مليار 
درهم يف 2021، وذلك على خلفية �رتفاع �لإير�د�ت �لرئي�ضية، و�لإد�رة 

�حلكيمة للتكاليف، و��ضتمر�ر تر�جع خم�ض�ضات �نخفا�س �لقيمة.
ومنا �ضايف �أرباح “بنك �مل�ضرق” �إىل 3.7 مليار درهم يف نهاية 2022، 

•• اأبوظبي-وام:

�رتفع �ضايف �أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة يف �أ�ضو�ق �ملال �ملحلية �إىل 
46 مليار� و964 مليون درهم خالل �لعام �ملا�ضي 2022، مبا يعك�س 
قوة مالءتها �ملالية ومتتعها باإير�د�ت قوية و�ضيولة مرتفعة م�ضتفيدة 
من �نتعا�س �لقت�ضاد �لوطني بعد �لتعايف �لكامل من تد�عيات جائحة 

“كوفيد -19”.
و�أظهر ر�ضد وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م”، ��ضتناد�ً �إىل �إف�ضاحات �لبنوك 
�ملُدرجة �ملعلنة على مو�قع �لأ�ضو�ق �ملالية، �أن �لأرباح �ل�ضافية للبنوك 
خالل �لفرتة من يناير �إىل دي�ضمرب 2022 ز�دت بن�ضبة %32 �أو ما 
يعادل 11.3 مليار درهم مقابل �أرباح �ضافية بلغت 35 مليار� و667 

مليون درهم خالل �لعام 2021.

االإمارات وفرن�شا تطلقان برناجمًا م�شرتكًا لت�شريع 
حل�ل الطاقة النظيفة والرتكيز على اإزالة الكرب�ن 

اأحد احللول املبتكرة مل�ساعدة امل�ساركني على مواجهة التحديات يف �سوق العمل

جمل�س �شيدات اأعمال دبي يختتم املرحلة الثانية من برنامج م�شرعات االأعمال التنفيذي 
وقالت نادين حلبي، مدير تطوير �لأعمال يف جمل�س �ضيد�ت �أعمال دبي 
�إن برنامج م�ضرعات �لأعمال �لتنفيذي هو �أحد �حللول �ملبتكرة مل�ضاعدة 
�مل�ضاركني على مو�جهة �لتحديات يف �ضوق �لعمل و�لتغلب عليها، و�ضد 
�لعمل،  �ضوق  يحتاجها  �لتي  و�ملهار�ت  مهار�تهم  بني  �لقائمة  �لفجو�ت 
�أكرث  جتعلهم  �أ�ضا�ضية  بخرب�ت  �مل�ضاركني  �ضيزود  �لربنامج  �إن  موؤكدًة 
مهار�تهم،  وتطوير  مل�ضاريعهم،  و�لتخطيط  �ل�ضوق،  ق��ر�ءة  على  ق��درة 

وتنمية �أعمالهم.
ولفتت حلبي �إىل حر�س جمل�س �ضيد�ت �أعمال دبي على توفري منظومة 
�ل�ضرت�تيجية  �لأول����وي����ات  م��ع  تن�ضجم  وح��دي��ث��ة  م��ت��ط��ورة  ت��دري��ب��ي��ة 
�حلكومية، و�ملتطلبات �ملتغرية يف بيئة �لأعمال، م�ضددًة على �أن �ملجل�س 
ب��الرت��ق��اء مب��ه��ار�ت وخرب�ت  �ملتطور  �لربنامج  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  ملتزم 
م�ضريتهن  �لأع��م��ال يف  ور�ئ����د�ت  ���ض��ي��د�ت  ودع���م  �لأع�����ض��اء،  وتناف�ضية 

�ملهنية.
مو��ضيع  �لتنفيذي  �لأع��م��ال  م�ضرعات  ب��رن��ام��ج  يف  �ل��ت��دري��ب  ويغطي 
عمالء  على  و�ل�ضتحو�ذ  �مل�ضتهدف  �جلمهور  حتديد  ت�ضمل  متنوعة 
لإحد�ث  هيكلتها  وكيفية  و�أن��و�ع��ه��ا،  �لعمالء  رح��ل��ة  وتخطيط  ج���دد، 

�لتاأثري �ملطلوب، كيفية تكوين �لأفكار، وتطوير وتنمية �لأعمال.

•• دبي- الفجر:

�أجنز برنامج م�ضرعات �لأعمال �لتنفيذي، �لذي �أطلقه جمل�س �ضيد�ت 
�أعمال دبي بالتعاون مع �ضركة “نيو ماتريك�س” �لعاملية و�ضركة “ريت�س 
�ملوؤلف من  �لثانية من �لربنامج  �لتدريبية  �ملرحلة  ديجيتال ورك�س”، 
�أربع مر�حل، وذلك و�ضط م�ضاركة 35 من �أع�ضاء �ملجل�س �مل�ضاركني يف 

�لدورة �خلام�ضة من �لربنامج �لتوجيهي �لإر�ضادي للمجل�س.
ويركز برنامج م�ضرعات �لأعمال �لتنفيذي، �لذي يتاألف من �ضل�ضلة من 
�لور�س �لتدريبية �لتفاعلية، على توفري تدريب متخ�ض�س يتناول تلبية 
ويوفر  �أ�ضابيع،  �ضتة  �متد�د  على  �ملجل�س  لأع�ضاء  �لفعلية  �لحتياجات 
حلوًل للتحديات �لتي حددوها خالل م�ضاركتهم يف �لدورة �خلام�ضة من 

�لربنامج �لتوجيهي �لإر�ضادي. 
و�أنهى �لربنامج �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية بنجاح وزخم �ضديدين، وهما 
عدد  بلغ  حيث  و�إد�رت���ه،  �مل�ضروع  �إط��الق  على  تركز�ن  �للتان  �ملرحلتان 
7 ور�س. وي�ضتكمل �لربنامج  �لآن  �لتي نظمت حتى  �لتدريبية  �لور�س 
�لرقمي  �ل��ت��و�ج��د  وتعزيز  �مل�����ض��روع  تنمية  وه��م��ا  �ملتبقيتني  �ملرحلتني 

و�لذكي لل�ضركات قبل �ختتام �لربنامج يف منت�ضف فرب�ير �ملقبل. 

خلف�س  �ل���ع���امل���ي���ة  �جل�����ه�����ود  ودع��������م 
�ملهمة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  تاأتي  �لنبعاثات، 
�لثنائية  �لعالقات  على  ت�ضتند  �لتي 
�لوثيقة و�لر��ضخة و�ل�ضر�كات طويلة 
�لأم��د بني دولة �لإم��ار�ت وجمهورية 
ف��رن�����ض��ا �ل�����ض��دي��ق��ة، ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 
لتحقيق  و�لتجارية  �لعملية  �لفر�س 
ت��ن��م��ي��ة م��ن��خ��ف�����ض��ة �ل���ك���رب���ون، ودع���م 
وتدريجي  وم��ن��ط��ق��ي  و�ق��ع��ي  �ن��ت��ق��ال 
وتعزيز  �ل���ط���اق���ة،  ق���ط���اع  يف  وع������ادل 
�لقت�ضادية  و�لتنمية  �ملناخي  �لعمل 
�مل�ضتد�مة يف كال �لبلدين ويف خمتلف 

�أنحاء �لعامل”. 
�ل�ضتفادة  خ����الل  “من  و�أ������ض�����اف: 
م����ن خ�������رب�ت �ل���ط���رف���ني يف جم���ايل 
�ضنكّثف  و�ل����ط����اق����ة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
م�������ض���اري���ع طاقة  ل��ت��ط��وي��ر  ج���ه���ودن���ا 
بهدف  �ل��ك��رب��ون  م��ن  خالية  متجددة 
�إز�ل����������ة �ل����ك����رب����ون م�����ن �ل���ق���ط���اع���ات 
�لقت�ضادية، خا�ضًة تلك �لتي ي�ضعب 
فيها �حلّد من �لنبعاثات.. ويف �ضوء 
�لإمار�ت ل�ضت�ضافة  دولة  ��ضتعد�د�ت 
�ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ع�����ض��ري��ن ملوؤمتر  �ل�����دورة 
موؤمتر�ً  ي��ك��ون  �أن  ن��ع��ت��زم  �لأط������ر�ف، 
�جلميع  و�ح���ت���و�ء  و�لإجن������از،  للعمل 
عملية..  �إج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يف  وي�ضهم 
ون���ح���ن ن���وج���ه دع������وة م��ف��ت��وح��ة �إىل 
�ملجتمع �لعاملي لالن�ضمام �إلينا لرفع 
���ض��ق��ف �ل���ط���م���وح���ات و�لن���ت���ق���ال من 
وحتقيق  �جل��اد  �لعمل  �إىل  �لتعهد�ت 
باري�س  �لأ���ض��ا���ض��ي لت��ف��اق��ي��ة  �ل��ه��دف 
�رتفاع  جت����اوز  ت���ف���ادي  �إىل  �ل�����ض��اع��ي 
درج��ة ح��ر�رة كوكب �لأر����س م�ضتوى 

1.5 درجة مئوية”. 

�لتز�م دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل�ضرتك  �ل��ف��رن�����ض��ي��ة  و�جل���م���ه���وري���ة 
ومتويل  حت���دي���د  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت�����ض��ري��ع 
�مل�ضاهمة  �ل�����ض��رك��ات  ودع���م  �مل�����ض��اري��ع 
للطاقة  ج���دي���دة  ح���ل���ول  ت��ط��وي��ر  يف 
�لنظيفة، و�لعمل على خف�س �لب�ضمة 
�لكربونية للقطاعات �لقت�ضادية ذ�ت 
عالية  �لت�ضغيلية  و�لعمليات  �ملنتجات 
�لنبعاثات، و�مل�ضاهمة يف دعم حتقيق 

�أهد�ف �تفاقية باري�س. 
�لدكتور  معايل  ق��ال  �ملنا�ضبة،  وبهذه 
“متا�ضياً  �جل��اب��ر:  �أح��م��د  ب��ن  �ضلطان 
�لر�ضيدة  �ل����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع 
�ملناخي  �ل��ع��م��ل  يف  �ل��ت��ق��دم  ب��ت�����ض��ري��ع 

�ل�����ض��م�����ض��ي��ة يف م��وق��ع و�حد  �ل��ط��اق��ة 
�إىل  بالإ�ضافة  �ل��ع��امل،  م�ضتوى  على 
دولر  م��ل��ي��ار�ت   6 بقيمة  ��ضتثمار�ت 
�إطالق  جتنب  يف  و�مل�ضاهمة  �أمريكي، 
 10 بحو�يل  ُتقّدر  كربونية  �نبعاثات 

ماليني طن �ضنوياً. 
�أن يتم �لإط��الق �لر�ضمي  ومن �ملقرر 
خالل  �لت�ضغيلية  �لربنامج  لعمليات 
�ل���������دورة �ل���ث���ام���ن���ة و�ل���ع�������ض���ري���ن من 
م��وؤمت��ر �لأط�����ر�ف يف �ت��ف��اق��ي��ة �لأمم 
�ملناخ  ب�����ض��اأن تغري  �لإط���اري���ة  �مل��ت��ح��دة 
“COP28” �لتي �ضتقام يف مدينة 
دي�ضمرب  ���ض��ه��ر  خ����الل  دب����ي  �إك�����ض��ب��و 
�إىل جت�ضيد  �ملقبل، ويهدف �لربنامج 

•• اأبوظبي-وام: 

�ضلطان  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  �ل���ت���ق���ى 
�ل�ضناعة  وزي����ر  �جل���اب���ر،  �أح���م���د  ب���ن 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، �لرئي�س �ملعنّي 
 ،COP28 ملوؤمتر �لأط��ر�ف للمناخ 
رئي�س جمل�س �إد�رة “ م�ضدر” معايل 
برونو لو مري، وزير �لقت�ضاد و�ملالية 
�لقت�ضادي  و�لإن���ع���ا����س  و�ل�����ض��ن��اع��ة 
�لفرن�ضي، وذلك يف �إطار زيارته لدولة 

�لمار�ت. 
برنامج  �إط��الق  عن  �جلانبان  و�أع��ل��ن 
�لدولتني  خ�����رب�ت  ي��ج��م��ع  م�����ض��رتك 
م�ضتد�مة  جت���اري���ة  ف��ر���س  ل��ت��ط��وي��ر 
ت�����ض��ري��ع حلول  ب���ه���دف  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 
جمال  يف  �ضيما  ل  �لنظيفة،  �لطاقة 
�إز�ل����ة �ل��ك��رب��ون م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �لتي 
�لنبعاثات،  م��ن  �حل���ّد  فيها  ي�ضعب 
حلول  ������ض����ت����خ����د�م  ت�������ض���م���ل  و�ل�����ت�����ي 
جمال  يف  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل���ه���ي���دروج���ني 
�لتح�ضري�ت  �ضوء  يف  وذل��ك  �لتنقل، 
�لإم�������ار�ت ملوؤمتر  ل���ض��ت�����ض��اف��ة دول����ة 
نوفمرب  يف   COP28 �لأط��������ر�ف 

ودي�ضمرب من �لعام �حلايل. 
�إط���ار �ل�ضر�كة  �مل��ب��ادرة يف  ت��اأت��ي ه��ذه 
و�لفرن�ضية  �لإمار�تية  �ل�ضركات  بني 
و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  قطاع  يف 
و�ل���ت���ي �أ���ض��ه��م��ت �ل�����ض��رك��ات �ل���ر�ئ���دة 
�ل���ع���ام���ل���ة يف ه�����ذ� �ل���ق���ط���اع م����ن كال 
�لبلدين يف تطوير و��ضتثمار وت�ضغيل 
�أكرث من 6.2 جيجاو�ط من م�ضاريع 
�ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة و�مل���ت���ج���ددة حول 
دولة  يف  م�ضروعان  بينها  من  �لعامل، 
�أك��رب م�ضاريع  يعترب�ن من  �لإم���ار�ت 

•• دبي-الفجر:

اأ�سدرت غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي، اإحدى الغرف الثالث 
ي�ستعر�س  حديثًا  تقريرًا  دبــي،  غرف  مظلة  حتت  العاملة 
اإطار  يف  لالإمارة  الرقمي  القت�ساد  لتعزيز  نوعية  خططًا 
جهودها لتعزيز منظومة القت�ساد الرقمي يف دبي، وحتقيق 

التقرير  واأ�سار   .”D33“ القت�سادية  دبي  اأجندة  اأهداف 
حاجز  �ستتخطى  الوطني  الرقمي  القت�ساد  قيمة  اأن  اإىل 
نحو  مع  باملقارنة   2031 عام  بحلول  دولر  مليار   140 الـ 
تبذلها  التي  اجلهود  اأهمية  موؤكدًا  حاليا،  دولر  مليار   38
غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي، والتعاون بني الأطراف املعنية 
وال�سركات الرقمية النا�سئة يف تكري�س مكانة دبي كعا�سمة 

تقرير  يف  الغرفة  وا�ستعر�ست  الرقمي.  لالقت�ساد  عاملية 
ال�سرق  “اإنرتبرونور  جملة  مع  بالتعاون  اأ�سدرته  م�سرتك 
الأو�سط” بعنوان “اقت�ساد دبي الرقمي ومنظومته املزدهرة 
دورها الفعال يف دعم ا�سرتاتيجيات  من ال�سركات النا�سئة”، 
الر�سيدة،  القيادة  اأهـــداف  وحتقيق  الرقمي،  القت�ساد 

وتر�سيخ مكانة دبي عا�سمة عاملية لالقت�ساد الرقمي.

عاد تدويرها باأكرث من 100 ملي�ن درهم يف 2022  من�شة ري.اليف ماركت تتداول م�اد محُ
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املال والأعمال
وزارة املالية ت�ؤكد مبلغ الدخل ال�شن�ي اخلا�شع ل�شريبة ال�شركات واالأعمال يف االإمارات

على �لدخل �خلا�ضع لل�ضريبة �لذي يتجاوز مبلغ 375،000 درهم 
�ل�ضركات و�لأعمال يف  �أن يكون نظام �ضريبة  �لن�ضبة  . وت�ضمن هذه 
�لإمار�ت من بني �أكرث �لنظم تناف�ضية يف �لعامل، مبا ي�ضاهم يف تعزيز 

مكانة �لإمار�ت كمركز مايل ومركز �أعمال عاملي.
�ل���ذي ل  لل�ضريبة  �خل��ا���ض��ع  �ل��دخ��ل  ج��زء  يخ�ضع  �ل��ق��ر�ر،  وبح�ضب 
يتجاوز مبلغ )375،000( درهم ل�ضريبة �ل�ضركات و�لأعمال بن�ضبة 
كان  �إذ�  عّما  �لنظر  بغ�س  �ل�ضريبية  �لفرتة  يف  باملائة  �ضفر   )0%(

�خلا�ضع لل�ضريبة يز�ول عدة �أعمال �أو ن�ضاط �أعمال يف تلك �لفرتة.
ك���م���ا ي��خ�����ض��ع �ل����دخ����ل �خل���ا����ض���ع ل��ل�����ض��ري��ب��ة �ل������ذي ي���ت���ج���اوز مبلغ 
بن�ضبة )%9( يف  و�لأعمال  �ل�ضركات  ل�ضريبة  درهم   )375،000(

�لفرتة �ل�ضريبية ذ�ت �ل�ضلة.

مقارنة بالنظم �ل�ضريبية �لأخرى، فنظام �ضريبة �ل�ضركات و�لأعمال 
بالإمار�ت يوفر لد�فعي �ل�ضر�ئب �ليقني و�لثقة، مما يعزز دور �لنظام 

�ل�ضريبي لدولة �لإمار�ت يف دعم قطاع �لأعمال و�ل�ضتثمار”.
و��ضتمر�رية  بانتظام  ن�ضاط ميار�س  �أنها  على  �لأعمال  �لقر�ر  وًعرف 
و��ضتقاللية من قبل �أي �ضخ�س ويف �أي مكان، مثل �لن�ضاط �ل�ضناعي 
�أن�ضطة  �أو  �خل��دم��ي  �أو  �ملهني  �أو  �حل��ريف  �أو  �ل��زر�ع��ي  �أو  �لتجاري  �أو 
�أو غري  �ملادية  �ملمتلكات  با�ضتعمال  يتعلق  �آخ��ر  ن�ضاط  �أي  �أو  �لتنقيب 

�ملادية.
�أو  ن�ضاط  �أو  معاملة  �أي  �أنها  على  �لأعمال  �أن�ضطة  �لقر�ر  ًع��رف  كما 
�أو  �لطبيعي  �ل�ضخ�س  ميار�ضها  �أن�ضطة  �ضل�ضلة  �أو  معامالت  �ضل�ضلة 

�لعتباري يف �ضياق �أعماله.

•• اأبوظبي-وام:

 116 رق��م  �ل���وزر�ء  جمل�س  ق��ر�ر  تفا�ضيل  �م�س  �ملالية  وز�رة  �أعلنت 
ل�ضنة 2022 يف �ضاأن حتديد مبلغ �لدخل �ل�ضنوي �خلا�ضع ل�ضريبة 

�ل�ضركات و�لأعمال يف دولة �لإمار�ت.
وياأتي �لقر�ر يف �أعقاب �إ�ضد�ر مر�ضوم بقانون �حتادي يف �ضاأن �ل�ضريبة 
�لوز�رة  �أعلنته  مل��ا  وت��اأك��ي��د�ً  �ملا�ضي  �ل�ضهر  و�لأع��م��ال  �ل�ضركات  على 
�ل�ضركات  ل�ضريبة  �خلا�ضع  �ل�ضنوي  �ل��دخ��ل  مبلغ  ح��ول  �ل�ضابق  يف 
و�لأعمال يف  �ل�ضركات  �ضت�ضري �ضريبة  �لإم��ار�ت، حيث  و�لأعمال يف 
�لدولة على �لأعمال لل�ضنو�ت �ملالية �لتي �ضتبد�أ من �أو بعد 1 يونيو 
2023. ومت حتديد “�ضريبة �ل�ضركات و�لأعمال” بن�ضبة 9 يف �ملائة 

قر�ر  “ياأتي  �ملالية:  وز�رة  وكيل  �خل��وري،  يون�س حاجي  �ضعادة  وق��ال 
جمل�س �لوزر�ء ب�ضاأن حتديد مبلغ �لدخل �ل�ضنوي �خلا�ضع ل�ضريبة 
عنها  �لإع���الن  مت  �لتي  �ل�ضريبة  لن�ضب  تاأكيد�ً  و�لأع��م��ال  �ل�ضركات 
�ل�ضنوي  �لدخل  ومبلغ  �ل�ضريبة  ن�ضبة  حتديد  مت  حيث  �ل�ضابق.  يف 
�خلا�ضع ل�ضريبة �ل�ضركات و�لأعمال يف �لدولة بعناية وب�ضكل يعك�س 

تناف�ضية نظام �ضريبة �ل�ضركات و�لأعمال يف دولة �لإمار�ت”.
و�أ�ضاف : “ كما يوؤكد حتديد ن�ضبة �ضفر باملائة على �أرباح �ل�ضركات 
�لنا�ضئة  لل�ضركات  �مل�ضتمر  �لدعم  دره��م   375000 تتعدى  ل  �لتي 
لدولة  �لقت�ضادي  �لنمو  يف  �حليوية  مل�ضاهمتها  تقدير�ً  و�ل�ضغرية 
�لدخل  على   9% ن�ضبة  ف��اإن حتديد  ذل��ك،  �إىل  بالإ�ضافة  �لإم���ار�ت. 
تناف�ضية  ميزة  ٌيعترب  �ملبلغ،  ذل��ك  يتجاوز  �ل��ذي  لل�ضريبة  �خلا�ضع 

املجل�س االأعلى للطاقة بدبي يربز اأهمية التعديل التحديثي لالأبنية حلفظ الطاقة 

مكتب اأب�ظبي لال�شتثمار يرفد منظ�مة االبتكار يف اأب�ظبي بثالث �شركات تكن�ل�جيا عاملية

جل�شة ع�شف ذهني لتط�ير خدمات غرفة عجمان
وموظفي من كافة �إد�ر�ت �لغرفة وذلك يف مركز عجمان 
عبد�هلل  �أك����د  �جل��ل�����ض��ة،  م�ضتهل  ويف  �لأع����م����ال.  ل���ري���ادة 
�ملرزوقي، �ن غرفة عجمان حري�ضة على �لرتقاء بتجربة 
بالتناف�ضية  تتميز  جاذبة  �أعمال  بيئة  وتوفري  �ملتعاملني 
و�ملرونة يف تقدمي �خلدمات بهدف متكني �أع�ضاء �لغرفة 
من  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �ملوؤ�ض�ضات  ل�ضيما  �ملن�ضاآت  من 
�لرتقاء باأعمالها وتطوير �ن�ضطتها ودعم دورها �لريادي 
غرفة  �أن  و�أو����ض���ح  م��ت��ن��وع.  م�ضتقبلي  �ق��ت�����ض��اد  دع���م  يف 
عجمان تعتمد �ضمن خطتها �ل�ضنوية 2023 جمموعة 
و��ضعة من جل�ضات �لع�ضف �لذهني بهدف تعزيز تفاعل 
�ملوظفني و��ضر�كهم يف تطوير �خلدمات وتبادل وجهات 
�أف�ضل  ح��ول  و�ملبتكرة  �لإب��د�ع��ي��ة  �لأف��ك��ار  ور�ضد  �لنظر 

�ملمار�ضات �لد�عمة جلودة �خلدمات و��ضعاد �ملتعاملني.

•• عجمان- الفجر:

�ضمن ج��ه��ود غ��رف��ة جت���ارة و���ض��ن��اع��ة ع��ج��م��ان لتطوير 
خ��دم��ات��ه��ا وت���ق���دمي خ���دم���ات ����ض��ت��ب��اق��ي��ة ت��ف��وق توقعات 
�لقت�ضادية،  �لتنمية  يف  م�ضاهمتهم  وت��ع��زز  �لأع�����ض��اء 
نظمت �لغرفة جل�ضة ع�ضف ذهني لبحث فر�س �لرتقاء 
�إ�ضعاد  ببيئة �خلدمات و�إطالق مبادر�ت نوعية ت�ضب يف 
ت���ر�أ����س �جل��ل�����ض��ة، ع���ب���د�هلل ع��م��ر �ملرزوقي  �مل��ت��ع��ام��ل��ني. 
و�خلدمات  �لع�ضوية  معامالت  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�ل�ضام�ضي  �مي��ان  �جلل�ضة  �أع��م��ال  يف  و���ض��ارك  �لقانونية، 
مدير  �لعو�ضي  وفاطمة  و�لبتكار  �لتطوير  �إد�رة  مدير 
وعبد�هلل  �لذكية  و�خلدمات  �لتكنولوجيا  م�ضاريع  �إد�رة 
عبد�ملح�ضن �لنعيمي مدير �إد�رة عالقات ودعم �لأع�ضاء، 

•• دبي -وام:

يف  ل��ل��ط��اق��ة  �لأع���ل���ى  “�ملجل�س  ��م  ن��ظَّ
دبي” ور�ضة عمل تثقيفية خم�ض�ضة 
ل���ل���ج���ه���ات �ل���ت���اب���ع���ة حل���ك���وم���ة دب����ي، 
�أهمية  بالتف�ضيل  خاللها  من  ح  و�ضَّ
�ل��ت��ع��دي��ل �ل��ت��ح��دي��ث��ي ل��ل��ب��ن��اء حلفظ 
�لتمويلية  �حل��ل��ول  �إط���ار  يف  �لطاقة، 
 2015 ل���ل���ع���ام   1 رق�����م  و�ل���ت���وج���ي���ه 
��ضتهالك  ع���ل���ى  �ل���ت���دق���ي���ق  ب����ه����دف 
�ملر�فق �حلكومية  و�ملياه يف  �لكهرباء 
يف �إم�������ارة دب�����ي. ودع�����ا �مل��ج��ل�����س كاًل 
ود�ئرة  �إ�ضكو”  “�لحتاد  �ضركة  م��ن 
وجتاربهما  خرب�تهما  مل�ضاركة  �ملالية 
وت�ضليط �ل�ضوء على �أهمية �لتعديل 
�حلكومية  �جلهات  لأبنية  �لتحديثي 
�ملالية  د�ئ����رة  و��ضتعر�ضت  دب����ي.   يف 
�أحدث �لتوجهات يف جمال ��ضتهالك 
تف�ضيلياً  خمططاً  م��ت  وق��دَّ �لطاقة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  يف  ل��ال���ض��ت��ه��الك 
2019 و2022.  يف �لفرتة ما بني 
و�أكدت �لد�ئرة ح�ضول تغري �نتقايل 
حيث   ،2023 ع����ام  يف  ���ض��ي��ب��د�أ  ه����ام 
���ض��ت��ت��ح��م��ل �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
��ضتهالكها  تكاليف  م�����ض��وؤول��ي��ة  دب���ي 
للطاقة. كما ركزت �لور�ضة على �لدور 
�ل���ب���ارز �ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه ���ض��رك��ة �لحت���اد 
�إ�ضكو”،  “�لحتاد  �لطاقة  خل��دم��ات 
و�مل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل م���ن ق��ب��ل هيئة 
حيث  “ديو�”،  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
عمليات  برنامج  �إد�رة  �ل�ضركة  تتوىل 

�إمرب�طوري  ج��ال��ون  مليون  و347 
من �ملياه.  وقال �ملهند�س في�ضل علي 
على  �لطلب  �إد�رة  �أول  مدير  ر����ض��د، 
للطاقة  �لأعلى  “�ملجل�س  يف  �لطاقة 
�إن �جلهات �حلكومية يف دبي  يف دبي 
ذ�ت �ل�ضتهالك �لعايل للطاقة تلتزم 
بامل�ضاعي �لر�مية �إىل خف�س �لب�ضمة 
�لكربونية للمباين يف �لإمارة �نطالقاً 
م����ن ح�������ض���وره���ا وم����رك����زه����ا �ل����ه����ام، 
“�ملجل�س  لتوجيه  ب��الم��ت��ث��ال  وذل���ك 
و�حل��د من  �لأع��ل��ى للطاقة يف دبي” 
�أهم  بو�ضفها  للطاقة،  ��ضتهالكهم 
كما  �لقادمة.  �مل�ضتقبلية  م�ضاريعهم 
تدقيق  عمليات  �إج���ر�ء  �ضرورياً  يعدُّ 
�لتابعة  �مل����ب����اين  ك���اف���ة  يف  �ل���ط���اق���ة 
�أ�ضهر  �ضتة  غ�ضون  يف  �جل��ه��ات  لهذه 
م��ن ت��اري��خ ه���ذه �ل��ور���ض��ة، ح��ت��ى يتم 
�لتحديثي  �لتعديل  �إج��ر�ء�ت  تطبيق 
�ملرجوة،  �لأه���د�ف  لتحقيق  �ل��الزم��ة 
�لتدقيق  ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  وذل������ك 
د حد  وخالل عاٍم من �ضدورها. ويوؤكِّ
حه  تو�ضِّ �ل��ذي  �لأ�ضا�ضي  �ل�ضتهالك 
تقارير �لتدقيق �أن �إجر�ء�ت �لتعديل 
بخف�س  ت�ضاهم  �أن  ميكن  �لتحديثي 
بن�ضبة  و�مل���ي���اه  �ل��ك��ه��رب��اء  ����ض��ت��ه��الك 
 ،2024 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول   25%
و�ل��������ذي ����ض���ي���دف���ع ع���ج���ل���ة �لرت����ق����اء 
بكفاءة �لطاقة و�حلد من �لنبعاثات 
حتقيقاً  �حلالية،  للمباين  �لكربونية 
دولة  يف  �مل��ن��اخ��ي  �حل��ي��اد  مل�ضتهدفات 

�لإمار�ت. 

عقود  ت��ق��دمي  �إىل  �مل��ج��ل�����س  وي�����ض��ع��ى 
للبناء،  �لتحديثي  �لتعديل  خ��دم��ات 
�إعادة  �إىل  خاللها  م��ن  يهدف  و�ل��ت��ي 
وتوفري  م��ب��ن��ى،   30،000 ت��اأه��ي��ل 
�لكهرباء،  من  �ضاعي  ت���ري�و�ط   1.4
�إم����رب�ط����وري  ج���ال���ون  م��ل��ي��ار  و4.9 
من �ملياه بحلول عام 2030، و�لذي 
���ض��ي��ح��دُّ م���ن �ن��ب��ع��اث 1 م��ل��ي��ون طن 
م��ن غ��از ث��اين �أك�ضيد �ل��ك��رب��ون. ومّت 
ح��ت��ى �ل��ي��وم �إع�����ادة ت��اأه��ي��ل �أك����رث من 
توفري  ع��ن��ه��ا  جن���م  م��ب��ن��ى،   5،300
532 جيجاو�ط �ضاعي من �لكهرباء 

�ملتعددة يف جمال �لتعديل �لتحديثي 
للبناء، و�لتي �ضملت تقدمي حزمة من 
�لطاقة  ��ضتهالك  تر�ضيد  منتجات 
�لبارزة، مبا  �لعديد من �جلهات  �إىل 
فيها منطقة جبل علي �حلرة، ومطار 
دب����ي �ل������دويل، وب��ل��دي��ة دب����ي، وهيئة 
وغريها.  كهرباء ومياه دبي “ديو�”، 
�لتحديثي  �ل��ت��ع��دي��ل  خ��دم��ات  وت��ع��د 
للبناء �إحدى �أهم حلول �ل�ضركة �لتي 
�لفعالة  ب���الإد�رة  دب��ي  م�ضاعي  تدعم 
للطلب على �لكهرباء و�ملياه، وتوفري 
ن�ضبة 30 باملئة بحلول عام 2030.  

�ضمن  للمباين  �لتحديثي  �لتعديل 
على  �ل��ط��ل��ب  �إد�رة  “��ضرت�تيجية 
�ملجل�س  و�ضلَّط    .”2030 �لطاقة 
قدمتها  �لتي  �خل��دم��ات  على  �ل�ضوء 
نظمتها،  ور����ض���ٍة  �أح����دث  يف  �ل�����ض��رك��ة 
و�لتي متحورت حول تدقيق ح�ضابات 
للبناء،  �لتحديثي  و�لتعديل  �لطاقة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  �ضت�ضاعد  و�ل��ت��ي 
يف دبي على �حلد من تكاليف �لطاقة 
مبا يدعم ��ضرت�تيجية �لإمارة لإد�رة 
�إ�ضكو”  “�لحتاد  و�ضاركت  �لطلب.  
حم��ف��ظ��ت��ه��ا �ل���و�����ض���ع���ة و�إجن����از�ت����ه����ا 

�لتوريد  ���ض��ال���ض��ل  م�ضتقبل  م��الم��ح 
م�ضتوى  ع���ل���ى  �ل����ط����ري�ن  ق���ط���اع  يف 
�ملدير  و�أع��رب��ت ليديا جانو  �ل��ع��امل.  
�ضبكة  يف  �لفعاليات  ل�ضوؤون  �لإد�ري 
“�أفيي�ضن ويك” عن �ضرورها باإقامة 
ل�ضيانة  �لأو����ض���ط  �ل�����ض��رق  م��ع��ر���س 
و�إ����ض���الح وجت��دي��د �ل��ط��ائ��ر�ت �لذي 
يتيح للحا�ضرين �لتعرف على �أحدث 
�مل�ضتخدمة يف �ضوق ما بعد  �لتقنيات 

من �خلطوط �جلوية �لإثيوبية. 
�لإد�ري  �مل����دي����ر  ه�������اوز  ت���ي���م  وق�������ال 
�إىل  ن��ت��ط��ل��ع   : ت���ار����ض���و����س  مل��ج��م��وع��ة 
��ضت�ضافة �ملعر�س �لوحيد �ملتخ�ض�س 
يف  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  �ل��د�خ��ل��ي  بالت�ضميم 
�لأو�ضط و�لرتحيب باجلهات  �ل�ضرق 
�أنحاء  خمتلف  من  و�ل��زو�ر  �لعار�ضة 
مار�س  �ضهر  خ���الل  دب���ي  �إىل  �ل��ع��امل 

�ملقبل .

مق�ضور�ت  ت�ضميم  ل�ضركات  جتمع 
�لطائر�ت يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط 
بني  للجمع  �آ�ضيا،  وجنوب  و�أفريقيا 
�ضركات �لطري�ن ومزودي �لتجهيز�ت 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��ط��ائ��ر�ت، ي��وم��ي 1 و 2 
مار�س �ملقبل، �ضمن م�ضاحة م�ضرتكة 
يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، لت�ضليط 
�ل�ضوء على �أحدث �لتوجهات وفر�س 
بر�ضم  ت�ضهم  �لتي  و�لأعمال  �لبتكار 

و�لتقنيات �ملبتكرة.  وت�ضت�ضيف من�ضة 
ج��و لي���ف ث��ي��ات��ر ع��ل��ى م����د�ر يومني 
�ملنطقة  م��ن  متحدثا   30 م��ن  �أك���رث 
حول  �لقيمة  �آر�ئهم  مل�ضاركة  و�لعامل 
كيفية تعزيز منو قطاع �لطري�ن مبن 
رويال  �ضركة  من  عثمان  ه�ضام  فيهم 
ج��ت ور�غ����د �ل��ق��ا���ض��م��اين م��ن �ضركة 
ط����ري�ن �جل���زي���رة وع��ل��ي �جل��م��ل من 
ميلكامو  وكيدو�س  للطري�ن  �لحت��اد 

•• دبي-وام:

“موؤمتر  ل����ض���ت�������ض���اف���ة  دب�����ي  ت����ع����ود 
و�إ�ضالح  ل�ضيانة  �لأو����ض���ط  �ل�����ض��رق 
 ،”2023 �ل�����ط�����ائ�����ر�ت  وجت�����دي�����د 
�مللتقى �لر�ئد ل�ضوق ما بعد �لبيع يف 
�ملنطقة،  يف  �لتجاري  �لطري�ن  قطاع 
و”معر�س �ل�ضرق �لأو�ضط للت�ضميم 
�أكرب   ،”2023 للطائر�ت  �لد�خلي 

�ل��ب��ي��ع ب��ق��ط��اع �ل��ط��ري�ن �إ���ض��اف��ة �إىل 
�ل�ضتفادة من خرب�ء �لقطاع وتو�ضيع 
عودة  �إىل  م�����ض��رية  م��ع��ارف��ه��م،  �ضبكة 
�لعام  هذ�  “جو ليف ثياتر”  من�ضة 
�لتقدميية  �ل��ع��رو���س  م��ن  ب�ضل�ضلة 
و�جلل�ضات �حلو�رية ودر��ضات �حلالة 
فيها  مب��ا  �لقطاع  ق�ضايا  �أب���رز  ح��ول 
و�ملحركات  �لتوريد  �ضل�ضلة  حتديات 
�لرقمية  و�لجت���اه���ات  و�ل���ض��ت��د�م��ة 

�لأفكار  لتبادل  تهدف  �لتي  �خلا�ضة 
و�ملعارف و�لتدريب �لد�خلي. 

بولرفر�ضان،  �إت�����������س.  �آري�������ا  وق������ال 
ل�ضركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�ض�س 
“فخورون  كومباين:  �آي  �أيه  �أباليد 
�أبوظبي  مكتب  م��ع  �ل�����ض��ر�ك��ة  ب��ه��ذه 
لال�ضتثمار و�حل�ضول على هذ� �لدعم 
�لهام لتطوير �أحدث تقنيات وقدر�ت 
�لذكاء �ل�ضطناعي يف �ملنطقة. نوؤمن 
�لقت�ضادية  �أبوظبي  روؤي��ة  ب��اأه��د�ف 
بيئة  ت��اأ���ض��ي�����س  وب��اأه��م��ي��ة   ،2030
�أع���م���ال م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت��ق��دم��ة قائمة 
على �لب���د�ع و�لب��ت��ك��ار، وق���ادرة على 
�ضنبذل  �مل�ضتقبل.  متطلبات  مو�كبة 
كل ما بو�ضعنا لدعم �ملنطقة باأف�ضل 
يف  و�مل�����ض��اه��م��ة  �ل��ع�����ض��ري��ة،  �لتقنيات 
عاملي  كمركز  �أبوظبي  مكانة  تر�ضيخ 

حللول �لذكاء �ل�ضطناعي”.

يف  �أع��م��ال��ن��ا  تطوير  يف  ق��دم��اً  �مل�ضي 
�مل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����الل �ف���ت���ت���اح مركز 
�ل�ضطناعي  �لذكاء  وتطوير  �أبحاث 
�لتوليدي و�حلو�ضبة �لكمية. ونتطلع 
و�لكفاء�ت  �مل��و�ه��ب  م��ن  لال�ضتفادة 
�لتقنية �ملتميزة يف �ملنطقة، وتاأ�ضي�س 
م���رك���ز م��ت��ق��دم لك��ت�����ض��اف �لأدوي������ة 

بالذكاء �ل�ضطناعي يف �أبوظبي”.
�أما �ضركة “�أباليد �أيه �آي كومباين” 
تركز  ر�ئ���دة  تكنولوجيا  �ضركة  فهي 
على ت�ضميم �حللول لأمتتة وتعزيز 
�لعمليات �حل�ضا�ضة لقطاعي �ل�ضحة 
من�ضتها  �ل�ضركة  توظف  و�ل�ضالمة. 
�خلا�ضة للذكاء �ل�ضطناعي لتطوير 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  م��ن��ت��ج��ات 
�لتعلم �لآيل لأمتتة �لأعمال �ليدوية 
�أو �ملتكررة مو�كبًة لتطور�ت ما يعرف 

بع�ضر �لذكاء �ل�ضطناعي. 

�آي  �أي������ه  “�أباليد  ����ض���رك���ة  وك����ان����ت 
مكتبها  �ف��ت��ت��ح��ت  ق����د  كومباين” 
�لعام  �ل��ع��امل��ي يف  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  يف 
حالياً  �ل�����ض��رك��ة  وت�����ض��ت��ع��د   ،2022
ل��ن��ق��ل م��ق��ره��ا �ل��رئ��ي�����ض��ي م���ن لندن 
فريق  �ضي�ضاعد  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  �إىل 
�ل�������ض���رك���ة �مل�����ك�����ون م�����ن ن���خ���ب���ة من 
يف  �لدوليني  و�ملتخ�ض�ضني  �خل��رب�ء 
تطوير �ملو�هب و�لكفاء�ت �لتقنية يف 
�أبوظبي و�مل�ضاهمة بالتايل يف تعزيز 
يف  �لتكنولوجيا  منظومة  �إمكانيات 
�أف�����ض��ل منتجات  ل��ت�����ض��دي��ر  �لإم������ارة 
وح���ل���ول �ل���ذك���اء �ل���ض��ط��ن��اع��ي �إىل 
�ل�ضمالية  و�أمريكيا  �ملتحدة  �ململكة 
�لتعاون  �ل�ضركة  و�أوروب��ا. كما تعتزم 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  ع���دد  م��ع 
لتنظيم  �أب���وظ���ب���ي  يف  و�لأك���ادمي���ي���ة 
و�لرب�مج  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  جم��م��وع��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�ضتثمار  �أب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  �أع���ل���ن 
ج����دي����د لثالث  دع������م  ت����ق����دمي  ع�����ن 
على  ق�����ائ�����م�����ة  ع�����امل�����ي�����ة  �������ض������رك������ات 
لت�ضتهل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �لب��ت��ك��ار�ت 
ب���ذل���ك م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
�لنمو  م�����ض��رية  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ا���ض��م��ة 
�لدعم  و���ض��ي�����ض��اه��م   .2023 ل��ل��ع��ام 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  ���ض��ي��ق��دم��ه  �ل������ذي 
لال�ضتثمار لكل من “يوبي �ضوفت”، 
و”�أباليد  لالأدوية”،  و”�إن�ضيلكو 
جهود  تعزيز  يف  كومباين”  �آي  �أي���ه 
�لتكنولوجي  و�ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ب���ح���ث 
�أبوظبي،  يف  �لت�ضغيلية  و�ل���ق���در�ت 
�لتقنية  �مل��و�ه��ب  تنمية  ع��ن  ف�����ض��اًل 
لتحفيز  �لتقنية  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
ثقافة �لبد�ع و�لبتكار عرب خمتلف 

�لقطاعات.
جهود  �لثالث  �ل�ضركات  ه��ذه  وتقود 
متقدمة  تقنية  جم��الت  يف  �لبتكار 
و�ألعاب  �ل���ض��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  م��ث��ل 
بي  “يو  ����ض���رك���ة  وت���ع���د  �ل���ف���ي���دي���و. 
�ضوفت” )Ubisoft( من �ل�ضركات 
ت��ط��وي��ر ون�ضر  �ل���ر�ئ���دة يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�خلدمات  �لرتفيه  و�ضائط  وتوزيع 
لالأدوية  �إن�ضيلكو  وتعترب  �لتفاعلية. 

�ضركة   )Insilico Medicine(
�لأدوية  تكنولوجيا  جم��ال  يف  ر�ئ���دة 
�ل�ضطناعي  �ل��ذك��اء  تقنية  ت��وظ��ف 
وت�ضنيعها  �لأدوي������������ة  لك���ت�������ض���اف 
و�ختبارها ب�ضرعة. �أما �ضركة �أباليد 
 )AAICO( ك��وم��ب��اين  �آي  �أي�����ه 
فهي �ضركة تكنولوجيا مقرها �ململكة 
�ملنتجات  ت�ضميم  على  تركز  �ملتحدة 
على  تعمل  �ل��ت��ي  �لتقنية  و�حل��ل��ول 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �حليوية  وت��ع��زي��ز  �أمت���ت���ة 
�ل�ضحة  ق���ط���اع���ي  د�خ�������ل  ل���ل���م���ه���ام 

و�ل�ضالمة.
لال�ضتثمار  �أبوظبي  مكتب  و�ضيقدم 
وثيق  ب�ضكل  و�ضيعمل  �ضاماًل  دع��م��اً 
منتجات  لتطوير  �ل�ضركات  هذه  مع 
�نطالقاً  جديدة  تكنولوجية  وحلول 
و�ضت�ضاهم  �أب��وظ��ب��ي.  �لعا�ضمة  م��ن 
تطوير  يف  �جل�����دي�����دة  �ل���������ض����ر�ك����ات 
م���ن���ظ���وم���ة �لب����������د�ع و�لب�����ت�����ك�����ار يف 
�أبوظبي  مكتب  ق���ام  ح��ي��ث  �لإم������ارة، 
تقنية  �ضركة   12 بدعم  لال�ضتثمار 
على مد�ر �ل� 12 �ضهر�ً �ملا�ضية، مبا 
و�ضيمنز  ن��ون،  مثل  �ضركات  ذل��ك  يف 
للطاقة �أيه جي، وليكويدتي كابيتال، 

و�إنوفي�ضر، و�آور كر�ود. 
وبهذه �ملنا�ضبة، قال �ملهند�س عبد�هلل 
�لعام  �مل��دي��ر  �ل�ضام�ضي،  عبد�لعزيز 

 10 �أبوظبي منذ  وتعمل �ل�ضركة يف 
ون�ضر  بتطوير  قامت  حيث  �ضنو�ت، 
وت�ضويق �لعديد من �لألعاب �خلا�ضة 
�ل�ضركة  وتعكف  �ملحمولة،  بالأجهزة 
لعبة جديدة من  على تطوير  حالياً 
�خلا�س  �لأل��ع��اب  ت�ضميم  ����ض��ت��ودي��و 
ب��ه��ا يف �أب��وظ��ب��ي، و�ل����ذي ب���ات يعمل 
�ضمن  �إق��ل��ي��م��ي  م��رك��ز  مب��ث��اب��ة  �لآن 
�ملنطقة  يف  �جلديدة  �ل�ضركة  مكاتب 

�لإبد�عية يف جزيرة يا�س.
�لرئي�س  ديتوك،  مي�ضيل  ج��ان  وق��ال 
�جلو�لة  �لأج��ه��زة  لألعاب  �لتنفيذي 
“قررت  �ضوفت”:  ب���ي  “يو  ل����دى 
ح�ضورها  ت��ع��زي��ز  �ضوفت”  ب��ي  “يو 
و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  منطقة  يف 
�إف��ري��ق��ي��ا م��ن خ���الل ت��و���ض��ي��ع �أعمال 
ليعمل  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة  يف  م��ق��ره��ا 
لل�ضركة  �إق��ل��ي��م��ي  ت��ط��وي��ر  ك��م��رك��ز 
عن  �لإع����الن  وُي�ضعدنا  �ملنطقة.  يف 
ه���ذه �ل�����ض��ر�ك��ة �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
م��ك��ت��ب �أب��وظ��ب��ي ل��ال���ض��ت��ث��م��ار لدعم 
�أعمالنا  وتطوير  لتنمية  طموحاتنا 

يف �ملنطقة”.
لالأدوية”  “�إن�ضيلكو  ���ض��رك��ة  وت��ع��د 
�ل����ر�ئ����دة يف جمال  �ل�������ض���رك���ات  م���ن 
تكنولوجيا �ل�ضناعات �لدو�ئية �لتي 
�ل�ضطناعي  �ل��ذك��اء  ق���در�ت  توظف 

لال�ضتثمار:  �أبوظبي  ملكتب  بالإنابة 
تو��ضل   ،2023 ع�����ام  ب�����دء  “مع 
�أبرز  ل�ضتقطاب  ج��ه��وده��ا  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�������ض���رك���ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة على 
لتاأ�ضي�س  �لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت 
�لتي  �أبوظبي  �لعا�ضمة  يف  �أعمالها 
تكنولوجية  ق������در�ت  مت��ت��ل��ك  ب���ات���ت 
�ضركات  �أب�����رز  ت�����ض��ت��ق��ط��ب  م��ت��ن��ام��ي��ة 
�لب���ت���ك���ار �ل��ع��امل��ي��ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة مما 
تقنية  كفاء�ت  من  �لإم���ارة  به  تزخر 
و���ض��ب��ك��ات �أع���م���ال و����ض��ع��ة و�لأ����ض���و�ق 
لتطوير  �ل�����ض��رك��ات  �ل��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا 
وت��ن��م��ي��ة �أع��م��ال��ه��ا. و���ض��ي��ع��م��ل مكتب 
مع  وثيق  ب�ضكل  لال�ضتثمار  �أبوظبي 
و”�إن�ضيلكو  كل من “يو بي �ضوفت”، 
�آي  �أي��ه  “�أباليد  و�ضركة  لالأدوية”، 
�أف�ضل  وط���رح  لتطوير  كومباين” 
�جلديدة  �لتقنية  و�ملنتجات  �حللول 
�ضتعود  و�ل���ت���ي  �لإم���������ار�ت،  دول�����ة  يف 
�حلا�ضر  �أج�����ي�����ال  ع���ل���ى  ب���ال���ف���ائ���دة 

و�مل�ضتقبل”. 
وتعترب �ضركة “يو بي �ضوفت” �لتي 
�لرئي�ضي يف فرن�ضا، من  يقع مقرها 
بتطوير  �ملتخ�ض�ضة  �ل�ضركات  �أك��رب 
�لفيديو  �أل�����ع�����اب  وت�����وزي�����ع  ون�������ض���ر 
و�أجهزة  �لأل���ع���اب  ب��اأج��ه��زة  �خل��ا���ض��ة 
�ملحمولة.  و�لأج����ه����زة  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 

ل��ت�����ض��ري��ع �آل���ي���ات �ك��ت�����ض��اف �لأدوي�����ة 
و�خ��ت��ب��اره��ا و�ن��ت��اج��ه��ا. وق���د طورت 
دو�ئية  من�ضة  لالأدوية”  “�إن�ضيلكو 
��ضطناعي  ب��ال��ذك��اء  تعمل  متكاملة 
لالكت�ضاف �ل�ضريع لالأدوية، وتقليل 
و�لتطوير.  �لعلمي  �لبحث  تكاليف 
تطوير  يف  �ل�������ض���رك���ة  جن���ح���ت  وق�����د 
به  و�ل��و���ض��ول  �ل��رئ��وي  �لتليف  دو�ء 
�لتجارب  م��ن  متقدمة  مرحلة  �إىل 
�ل�����ض��ري��ري��ة ب�����ض��رع��ة ق��ي��ا���ض��ي��ة، �إىل 
�لتي  �لأدوي�����������ة  م����ن  غ������ريه  ج����ان����ب 
عملية  م��ن  م��ت��ق��دم��ة  م��ر�ح��ل  بلغت 
“�إن�ضيلكو  و���ض��ت��وؤ���ض�����س  �لك��ت�����ض��اف. 
لالأدوية” مقرها �لإقليمي يف �إمارة 
�لبحث  �أبوظبي للرتكيز على جهود 
�لذكاء  مل��ن�����ض��ة  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ع��ل��م��ي 
�ل�ضطناعي �خلا�ضة بها. و�ضي�ضاهم 
فريق �ل�ضركة �لذي �ضيقيم يف �إمارة 
رئ��ي�����ض��ي يف تقدمي  ب�����دور  �أب���وظ���ب���ي 
و�مللكية  �لخ������رت�ع  ب������ر�ء�ت  ط��ل��ب��ات 
�لأربع  �ل�ضنو�ت  م��د�ر  على  �لفكرية 

�لقادمة.
�ملوؤ�ض�س  ز�فورونكوف،  �أليك�س  وق��ال ِ
و�لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة “�إن�ضيلكو 
بال�ضكر �جلزيل  “نتقدم  لالأدوية”: 
هذ�  على  لال�ضتثمار  �أبوظبي  ملكتب 
�ل���دع���م �ل���ه���ام �ل�����ذي ���ض��ي��م��ك��ن��ن��ا من 

مليار دوالر ع�ائد 21 اكتتابًا   22
اأوليًا يف املنطقة خالل 2022 

•• اأبوظبي-وام:

ك�ضف تقرير حديث عن ت�ضجيل رقم قيا�ضي يف عدد �لكتتابات �لعامة يف 
منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �إفريقيا بنحو 51 �كتتاباً جمعت 22 مليار 
دولر يف 2022، بارتفاع �ضنوي قدره %143 يف عدد �ل�ضفقات و179% 

يف قيمتها، مقارنة بالعام 2021 �لذي �ضهد ت�ضجيل 21 �كتتابا. 
ن�ضاط  ح���ول  ويونغ”  “�إرن�ضت  ع��ن  �أم�����س  �ل�����ض��ادر   - �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ض���ح 
�إفريقيا  �أ�ضو�ق �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال  �أن  �لكتتابات �لعامة يف �ملنطقة - 
�ضهدت ن�ضاطاً لفتاً خالل �لربع �لأخري من �لعام �ملا�ضي، مع ت�ضجيل 20 
على  بينما  دولر،  مليار   7.3 نحو  بلغت  �إجمالية  عائد�ت  جمعت  �كتتاباً 
�ضعيد قيمة �ل�ضفقات، ��ضتحوذ �لربع �لثاين من �لعام على ن�ضيب �لأكرب 

م�ضجاًل عائد�ت بقيمة 9.2 مليار دولر عرب 9 �ضفقات. 

 اقت�شادية عجمان تنظم مبادرة عجمان 
ت�ك حتت �شعار اقت�شاد م�شتدام 

•• عجمان-وام:

�ملقبل �جلل�ضة  �لثاين من فرب�ير  �لقت�ضادية يف عجمان يف  �لتنمية  د�ئ��رة  م  ُتنِظّ
“�قت�ضاد  ���ض��ع��ار  حت��ت  توك”  “عجمان  مل��ب��ادرة   2023 ل��ع��ام  �لأوىل  �حل���و�ري���ة 
م�ضفوت  منطقة  يف  و�مل�ضتثمرين  �لأع��م��ال  رّو�د  خاللها  ت�ضت�ضيف  م�ضتد�م” 
وبح�ضور نخبة من �ل�ضركاء �ل�ضرت�تيجيني. تهدف �جلل�ضة �إىل تعزيز �لتو��ضل 
�لفّعال مع �ملتعاملني و�ل�ضركاء، وتر�ضيخ �ملكانة �لقت�ضادية لإمارة عجمان يف جذب 

�مل�ضتثمرين يف خمتلف �لقطاعات لر�ضم �لطريق �إىل �قت�ضاد �مل�ضتقبل �مل�ضتد�م.

م�ؤمتر ال�شرق االأو�شط ل�شيانة الطائرات ومعر�س الت�شميم الداخلي يع�دان اإىل دبي يف ظل ازدهار قطاع الطريان 

Date 1/ 2/ 2023  Issue No : 13763
Court of Appleal 

Notice by Publication (Appeal)
Appeal no. 322/2023/33 - Real Estate Appeal
Present before First Appellate Case Management Department No. 819
The Appeal Subject : The appellant request the esteemed court to judge him as follows
First : Acceptance of the appeal in the form. Second : in subject, annulment of the appealed 
judgment and the judiciary again rejecting the case of the appellant in detail. Third : Obliging 
the appellee to pay fees, expenses, and attorney's fees for the two levels of litigation.
Appellant : Farzana Hasnain Muhammad Burmawala
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Abu Hail - Deira - Dubai - Salah El Din 
Street - Sarah Building - Apartment - Moi, next to Danube Home
Represented by : Fahd Abdullah Qambar Muhammad
Required to be noticed :

1- Hussain Muhammad Burmawala, in his capacity as joined adversary.
Notice Subject : The judgment issued in Case no. 501/2020 Real Estate Appeal, has been 
appealed and a hearing was set for it on Monday, 06-02-2023 at 10:00 am in the Virtual 
litigation hall, and accordingly, your presence or your legal representative is required, and in the 
event of your failure to do so, your trial will take place in absentia.
- To access the details of cases, regulations and memos, and submit defences and requests, you 
have to use Dubai Courts' smart electronic services. To subscribe, kindly click on the link.
Prepared by : Majid Murad Al Balushi
Approval date : 15:06:33 30-01-2023
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70608 Date 1/ 2/ 2023  Issue No : 13763
NOTIFICATION THROUGH PUBLICATION

No.(432/2023)
The Notifying Party : Overseas Cement Industries Sole Proprietorship L.L.C.
The Notified Party : Sher Bad Shah Akbar Shah- Nationality: Pakistan

Notice with a demand for payment an amount of 56,995 dirhams, a 
compensation of 3,000 dirhams with interest 9%

The Notifying Party shall send this Notice to the Notified Party and demands 
him accordingly to fulfill it, the payment of an amount of 59,995 dirhams (fifty-
nine thousand, nine hundred and ninety-five dirhams) with delayed interest at 
the rate of 9% annually from the date of this Notice until the completion of 
payment, It is an amount of 56,995 dirhams, the value of the check mentioned 
in the issuance of the Notice, in addition to an amount of 3,000 dirhams, the 
value of the compensation due to the Notifying Party for the damage and 
loss of earning and benefit incurred to her, within five days from the date of 
announcing this Notice, otherwise It will have to take all judicial measures 
against the Notified Party and charge him the fees and expenses.

Issuance No. 394111/1/2022
Notary

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 1/ 2/ 2023  Issue No : 13763
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In Lawsuit No : 42/2023/273-Commercial

To be considered before : Eleventh Case Management Department, No.: 854
Subject matter of the Lawsuit : Merging the Dispute File No.: 2022/3069 Defined Value Dispute. 
Obliging the Defendant to pay the Plaintiff an amount of 92861.95 Dirhams (Ninety-Two thousand 
Eight hundred Sixty-One Dirhams and Ninety-Five Fils) with the legal interest by 5% from the 
Claim date until the full payment, and to pay fees, expenses, and attorney fees.
Plaintiff : AUTORENT CAR RENTAL. LLC
Address : Dubai Emirate - Deira - Al Mamzar - Property by the name of Ahmed Khalil Al-Baker - 
Behind of Al Etihad Street - 3 D Street - Office No.: 1301 - Makani: 3447897403
Name of the person to be notified :

1- BLITZ EXPRESS COURIER SERVICES L.L.C : The Defendant
Subject matter of the Notification : 
Filing a lawsuit against you and its Subject: Merging the Dispute File No.: 2022/3069 Defined 
Value Dispute. Obliging the Defendant to pay the Plaintiff an amount of 92861.95 Dirhams 
(Ninety-Two thousand Eight hundred Sixty-One Dirhams and Ninety-Five Fils) with the legal 
interest by 5% from the Claim date until the full payment, and to pay fees, expenses, and attorney 
fees. It scheduled a hearing on Monday, 06-02-2023 at 09:00 AM in the remote litigation room 
(BUILDING_DESC&) so, you are required to attend or your legally represent and you shall submit 
your pleadings or documents to the court at least three days before the hearing.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and 
the requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click 
on the link.
Prepared by: Hanan Ahmed Al-Hammadi 
Date of accreditation: 30-01-2023, 11:26:42

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال

حلول �لأعمال. كما تقدم �حلزمة 
وفق  خ�ضي�ضاً  �مل�ضممة  �جلديدة 
جمموعة  �ملتعاملني،  �حتياجات 
�لقيمة  خ�����دم�����ات  م�����ن  و������ض����ع����ة 
�مل�ضافة مبا فيها ترميز وت�ضنيف 
�ملنتجات لت�ضهيل تتبعها، وجتميع 
و�لتغليف،  وت��رت��ي��ب��ه��ا،  �مل��ن��ت��ج��ات 
تو�ضيل  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز، 

�لأدوية �إىل �ملنازل وغريها. 

وتعمل “مو�نئ �أبوظبي للخدمات 
لأرق�������ى  وف�����ق�����اً  �للوج�ضتية” 
�لعاملية،  و�ل�������ض���و�ب���ط  �مل���ع���اي���ري 
ب���ني جمموعة  م���ن  وه����ي ح��ال��ي��اً 
قليلة م��ن م����زودي �خل���دم���ات يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�حلا�ضلني على �ضهادة �آيزو عاملية 
رفيعة �مل�ضتوى يف �لإد�رة �ملتكاملة 
و�ملعد�ت  �لأجهزة  توريد  ل�ضل�ضلة 

�ضتقوم  حيث  �ل�ضحية،  �ل��رع��اي��ة 
ب�ضفتها موزعاً مرخ�ضاً من قبل 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة 
ود�ئرة �ل�ضحة - �أبوظبي، ب�ضر�ء 
ذ�ت  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  منتجات 
�لطلب �ملرتفع عليها ومن �ضمنها 
�لأدوية، وم�ضتح�ضر�ت �لتجميل، 
و�ملنتجات  �ل��ط��ب��ي��ة،  و�لأج����ه����زة 
و�ملغذيات  ب���الأط���ف���ال،  �خل��ا���ض��ة 
�لذين  �لرئي�ضيني  �مل�ضّنعني  من 
�أ�����ض����و�ق  دخ������ول  �إىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
ودول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�خلليجي،  �ل�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س 
كامل  ب�����اإد�رة  قيامها  ج��ان��ب  �إىل 
و�لتو�ضيل  �ل���ت���خ���زي���ن  ع��م��ل��ي��ة 
و�ل����ع����ي����اد�ت  �مل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  �إىل 
�جلملة  وجت������ار  و�ل�������ض���ي���دل���ي���ات 

و�لتجزئة. 
رئي�س  �ل������زي������ر،  ف���������اروق  و�أك���������د 
�للوج�ضتي  �لقطاع  �إد�رة  جمل�س 
- جم��م��وع��ة م��و�ن��ئ �أب��وظ��ب��ي �أن 
ي�ضكل  �إطالق �خلدمات �جلديدة 
�أبوظبي  ل�”مو�نئ  ك��ب��ري�ً  �إجن���از�ً 

•• اأبوظبي - وام:

�أعلنت “مو�نئ �أبوظبي للخدمات 
�حللول  م�����زودة  �للوج�ضتية”، 
للقطاع  و�ل����ت����اب����ع����ة  �مل���ت���ك���ام���ل���ة 
مو�نئ  �ل��ل��وج�����ض��ت��ي يف جم��م��وع��ة 
�أب��وظ��ب��ي، �إط���الق خ��دم��ات توزيع 
م���ن���ت���ج���ات ق����ط����اّع����ي �ل����رع����اي����ة 
�ل�ضحية وعلوم �حلياة �ملتناميني 
�لتعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف 
�أن  �مل���ت���وق���ع  م����ن  �إذ  �خل���ل���ي���ج���ي، 
�ضنوي  منو  معدل  �ل�ضوق  ي�ضجل 
مركب يقدر بنحو %4.9 لي�ضل 
)ما  دره����م  م��ل��ي��ار   365.7 �إىل 
يعادل 99.6 مليار دولر( يف عام 
�مل�ضجل  بالرقم  مقارنة   2023
 316.6 و�لبالغ   2020 عام  يف 
م��ل��ي��ار دره����م )م���ا ي��ع��ادل 86.2 

مليار دولر(. 
وت���ت���ي���ح �خل�����دم�����ات �جل�����دي�����دة ل� 
للخدمات  �أب����وظ����ب����ي  “مو�نئ 
ت���وزي���ع  ح����ق����وق  �للوج�ضتية” 
منتجات  م�����ن  ل����ع����دد  ح�������ض���ري���ة 

وقال:  �للوج�ضتية”،  للخدمات 
تو�ضيع  �خل���ط���وة يف  ه���ذه  ت�����ض��ه��م 
ع��رو���س �خل��دم��ات �ل��ت��ي نقدمها 
�ل�ضحية،  �ل���رع���اي���ة  ق���ط���اع  �إىل 
ك��ج��ه��ة موحدة  م��ك��ان��ت��ن��ا  وت���ع���زز 
ت��وف��ر ح��ل��وًل جتارية  ل�����ض��رك��ائ��ن��ا 
مالئمة يف �ملناطق �حلرة �لتابعة 
�ملحلية  �لأعمال  �أو يف مناطق  لنا 

يف �لدولة. 
للرعاية  فريقنا  يتمتع  و�أ���ض��اف: 
�ل�����ض��ح��ي��ة وع��ل��وم �حل��ي��اة ب�ضجل 
�إد�رة  يف  �ل����ن����ج����اح  م�����ن  ن���ا����ض���ع 
جلميع  �ل��ل��وج�����ض��ت��ي��ة  �خل����دم����ات 
�ل�ضحية،  �ل����رع����اي����ة  م���ن���ت���ج���ات 
من  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �إىل  ونتطلع 
�جلديد  �مل������وزع  ل��ن�����ض��ب��ح  �ل��ن��م��و 
�ملحلية  �لأ�������ض������و�ق  يف  �مل���ف�������ض���ل 

و�لإقليمية. 
متعدد  �ل���ن���ق���ل  م�����ز�ي�����ا  وت���ت���ي���ح 
“مو�نئ  توفرها  �لتي  �لو�ضائط 
�للوج�ضتية”  للخدمات  �أبوظبي 
�ضهولة �لو�ضول �إىل �لأ�ضو�ق عرب 
�أنحاء  جميع  يف  رئي�ضية  م��و�ن��ئ 

�لدولة مثل ميناء خليفة وميناء 
ز�يد وميناء جبل علي، بالإ�ضافة 
نقل  ومم��ر  دوليني،  مطارين  �إىل 
ب����ري ع���رب ����ض���ارع �ل�����ض��ي��خ حممد 
ز�يد، و�ضبكة قطار�ت �لحتاد  بن 
وجهة  تعد  كما  �إن�����ض��اوؤه��ا.  �مل��ق��رر 
�ضل�ضلة  خ��دم��ات  ت��وف��ر  متكاملة 
ك���اف���ة وت�����ض��ه��م يف دعم  �ل���ت���وري���د 
توفري منتجات �لرعاية �ل�ضحية 
يف �مل���ن���ط���ق���ة.  وت�������ض���م ع���رو����س 
“مو�نئ  توفرها  �لتي  �خل��دم��ات 
�للوج�ضتية”  للخدمات  �أبوظبي 
�لثالث  �ل����ط����رف  ل���وج�������ض���ت���ي���ات 
و�لر�بع �لتي توفرها للمتعاملني 
يومياً على مد�ر �ل�ضاعة، ومر�فق 
ت��خ��زي��ن م��ت��ط��ورة وح��دي��ث��ة متتد 
مرت   31،000 م�����ض��اح��ة  ع���ل���ى 
توريد  ���ض��ل�����ض��ل��ة  و�إد�رة  م����رب����ع، 
�مل���ن���ت���ج���ات �مل����������ربدة، و�أ�����ض����ط����ول 
�ضاحنة.   400 م��ن  �أك����رث  ي�����ض��م 
�أبوظبي  “مو�نئ  ق��در�ت  و�أثبتت 
كفاءتها  �للوج�ضتية”  للخدمات 
�لذي  �لأمل”،  “�ئتالف  �إط��ار  يف 

�لعام  �لقطاعني  بني  �ضر�كة  يعد 
�أبوظبي  �إم���ارة  تقودها  و�خل��ا���س 
جائحة  ملو�جهة  تاأ�ضي�ضه  وج��رى 
�ضاعدت  ح��ي��ث  )كوفيد-19(، 
�أك��رث من  يف دع��م عمليات ت��وزي��ع 
260 مليون جرعة لقاح يف �أكرث 

من 60 دولة حول �لعامل. 
و�ملتعاملون  �ل�ضركاء  و�ضيح�ضل 
و�لفو�ئد  �ملز�يا  من  �لعديد  على 
ت�ضجيل  ف����ري����ق  خ����دم����ات  م���ث���ل 
�ملنتجات، و�إد�رة �ملخاطر و�لمتثال 
خرب�ت  ج���ان���ب  �إىل  ل��ل�����ض��و�ب��ط، 
متميزة يف �ل�ضوق �ملحلية و�ضرعة 
�مل�ضتهدفة،  �لأ�ضو�ق  �إىل  �لو�ضول 
وذل�����ك ب��ف�����ض��ل ب��ن��ي��ة ر�أ�������س �مل���ال 
�جلذ�بة  �حلو�فر  وبر�مج  �لقوية 

�لتي توفرها للمتعاملني. 
وتوفر “مو�نئ �أبوظبي للخدمات 
تناف�ضية  م���ز�ي���ا  �للوج�ضتية” 
حتتية  ب��ن��ى  ج���ان���ب  �إىل  ع���دي���دة 
�ل�ضحية،  �لرعاية  لقطاع  �ضاملة 
وخ������دم������ات م���ت���ك���ام���ل���ة، ووج���ه���ة 
موحدة تقدم حمفظة و��ضعة من 

و�مل�������ض���ت���ل���زم���ات �ل���ط���ب���ي���ة وذل����ك 
و�لنقل  �ل���ت���خ���زي���ن  جم������الت  يف 
و�ل�������ض���ح���ن �ل��������ربي، و�ل����ت����وزي����ع، 
كما  �مل�����ض��اف��ة؛  �لقيمة  وخ��دم��ات 
“ممار�ضات  �ع��ت��م��اد  �أي�����ض��اً  ن��ال��ت 
لأرق����ى  وف���ق���اً  �جليد”  �ل���ت���وزي���ع 
�ملعتمدة من  و�لإر���ض��اد�ت  �ملعايري 
ومنظمة  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  قبل 

�ل�ضحة �لعاملية. 

طلق خدمات ت�زيع منتجات الرعاية ال�شحية  م�انئ اأب�ظبي للخدمات الل�ج�شتية تحُ

الدار ت�شتح�ذ على جزيرة الفاهد يف اأب�ظبي  •• اأبوظبي-وام:

�لفاهد  جزيرة  على  ��ضتحو�ذها  )�ل��د�ر(  �لعقارية  �ل��د�ر  �ضركة  �أعلنت 
�لتي متتد على م�ضاحة 3.4 مليون مرت مربع وتقع على طريق �ل�ضيخ 
خليفة بن ز�يد )E12( �لذي يربط بني �لوجهتني �لأبرز يف �أبوظبي، 

جزيرة يا�س وجزيرة �ل�ضعديات. 
بتو�ضيع خمزون  كبري  ح��د  �إىل  ي�ضهم  �أن  �ل���ض��ت��ح��و�ذ  ه��ذ�  ���ض��اأن  وم��ن 
�ل�ضركة، ف�ضاًل  �لتي متلكها  �ملدى  �مل�ضاريع قريبة  �لأر��ضي وحمفظة 
عن توفري و�جهة مائية ��ضتثنائية يكللها �ضحر غابات �لقرم و�ل�ضو�طئ 

�لبكر �ملمتدة على طول 4.6 كيلومرت. 
�لفاهد  ج���زي���رة  ل��ه��ا يف  م��ن��زل خم��ط��ط   4000 ح����و�يل  و���ض��ي��ح��ظ��ى 
�ضاحلية  بو�جهة  تتمتع  �لتي  ر�ئعة يف هذه �جلزيرة  باإطاللت بحرية 

مثلى يفوق طولها 11 كيلومرت�ً. 
�لتي  �ل�ضكنية  �لوحد�ت  من  مزيجاً  �إطالقه  مبجرد  �مل�ضروع  و�ضيوفر 
و�لفلل  ه��او���س  �ل��ت��اون  وم��ن��ازل  �ل�ضقق  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت�ضم 

�لد�ر  �لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س  �لذيابي،  �ملنا�ضبة قال طالل  وبهذه 
بالن�ضبة  خا�ضة  باأهمية  ه��ذه  �ل�ضتحو�ذ  �ضفقة  “حتظى  �لعقارية: 
ل�ضركة �لد�ر فيما نو��ضل تطوير �أبرز �لوجهات �ملرغوبة وذ�ت �ملو�قع 
�لطريق  على  �لبارز  حل�ضورنا  وتر�ضيخاً  �أبوظبي..  يف  �ل�ضرت�تيجية 
جزيرة  على  �ل�ضتحو�ذ  ف��اإن  و�ل�ضعديات،  يا�س  جزيرتي  بني  �لو��ضل 
لالإمارة  م�ضتد�مة  قيمة  حتقيق  على  �ل���د�ر  ق���درة  م��ن  ي��ع��زز  �ل��ف��اه��د 
وجمتمعاتها وم�ضاهمينا على �ملديني �ملتو�ضط و�لطويل.. ومن خالل 
تن�ضيط قطاعات متعددة يف حمفظة �ملجموعة، �ضتوفر �لد�ر خدماتها 
�مل��ث��ل��ى لأح���د �مل���و�ق���ع �ل���ذي ���ض��ي��غ��دو ب��ني �لأك����رث مت��ي��ز�ً وت��ف�����ض��ي��اًل يف 
�أبوظبي”.  و �ضيويل هذ� �مل�ضروع �ملرموق تركيز�ً كبري�ً مل�ضاألة �حلفاظ 
و�لبناء  �لت�ضميم  �إىل  بالإ�ضافة  �جل��زي��رة  يف  و�مل��و�ئ��ل  �لطبيعة  على 
عام  نهاية  �ق��رت�ب  مع  �لنور  �لأوىل  مر�حله  و�ضتب�ضر  �مل�ضتد�مني.. 

�لفخمة �ملطلة على �ل�ضاطئ وغابات �لقرم. 
وثمة خطط �أخرى لإقامة جمموعة و��ضعة من �ملر�فق �ملجتمعية مع 
مدر�ضة وعالمات �ل�ضيافة و�لبيع بالتجزئة؛ مما ير�ضخ قدر�ت وجناح 
�إن�ضاء جمتمعات ناب�ضة ومتكاملة مع تن�ضيط �لعديد  �ل�ضركة مبجال 
من  �ملزيد  لتحقيق  �ملتنوعة  حمفظتها  عرب  و�مل��ج��الت  �لقطاعات  من 

�لإير�د�ت و�لنمو. 
على  دفعها  و�ضيتم  دره��م  مليار   2.5 �ل�ضتحو�ذ  �ضفقة  قيمة  تبلغ  و 
جزيرة  مل�ضروع  �لتطويرية  �لقيمة  �إج��م��ايل  ويبلغ  ���ض��ن��و�ت..   5 م��دى 

�لفاهد 26 مليار درهم . 
و تعزز �ل�ضفقة من ��ضرت�تيجية �لد�ر �لتنموية، و�لتي تت�ضمن تقدمي 
�ل�ضركة منتجات متنوعة يف �ل�ضوق تلبي خمتلف �حتياجات �مل�ضتثمرين 

و�أ�ضحاب �ملنازل �ملحليني و�لإقليميني و�لدوليني. 

من جانبه قال جوناثان �إميري، �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة    .2023
“ت�ضيف جزيرة �لفاهد جمموعة قوية من �لأن�ضطة  �لد�ر للتطوير: 
�لتطويرية لأعمالنا.. ويف �ضوء �لإقبال �لكبري على �ملنتجات �حل�ضرية 
�لطلب  ج��ان��ب  �إىل  لأب��وظ��ب��ي،  �لرئي�ضية  �مل��و�ق��ع  يف  �ل��ف��خ��ام��ة  ف��ائ��ق��ة 
�ملتز�يد �لذي ما زلنا ن�ضهده على �لعقار�ت �ل�ضاطئية من قبل �مل�ضرتين 
�لدوليني و�ملحليني تتيح لنا �ضفقة �ل�ضتحو�ذ �جلديدة توفري عقار�ت 
فريدة ت�ضتهدف �ضريحة و��ضعة من �لعمالء رفيعي �مل�ضتوى، مع نقاط 
�لعطالت  منازل  ومالكي  و�مل�ضتثمرين  �ملقيمني  قطاعات  عرب  �ت�ضال 

و�ل�ضياحة �لد�خلية”. 
و لعبت �لد�ر دور�ً جوهرياً يف تطوير �لوجهتني �لأبرز يف �أبوظبي، جزيرة 
يا�س وجزيرة �ل�ضعديات، عرب �إقامة طيف و��ضع من �مل�ضاريع �لتطويرية 
و”و�ضت يا�س”،  و”�ل�ضعديات جروف”،  �لرئي�ضية مثل “يا�س �يكرز”، 
�ل�ضعديات”.   و”جو�هر  لغونز”،  و”�ضعديات  �ل�ضعديات”،  و”مم�ضى 
و�ضتوظف �ل�ضركة �عتبار�ً من �ليوم خرب�تها يف جزيرة �لفاهد لتوفر 

عرو�ضاً جديدة ومميزة ملالكي �ملنازل يف �لعا�ضمة. 

•• دبي-الفجر: 

�جتمعت موؤ�ض�ضة �لإمار�ت لأنظمة 
»�إمباور«،  ���س.م.ع  �ملركزي  �لتربيد 
�أكرب مزود خلدمات تربيد �ملناطق 
يف �لعامل موؤخر�ً، مع �ل�ضت�ضاريني 
ب�����ه�����دف ع�����ر������س ت���ق���ي���ن���ات���ه���ا غري 
�لد�رة  يف  و�مل�����ض��ت��خ��دم��ة  �مل�����ض��ب��وق��ة 
كيفية  ومناق�ضة  و�لتوزيع  و�لنتاج 
تطبيق �أنظمتها �لع�ضرية لالإرتقاء 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا تربيد  ب���اخل���دم���ات 

�ملناطق جلمهور �ملتعاملني.
ع����ر�����ض����ت �ل�����ق�����ي�����اد�ت �مل���ه���ن���ي���ة يف 

�حلقيقية  �ل����رثوة  ه��ي  �مل��ع��رف��ة  �ن 
و�ملعرفة  �حل���ي���اة  جم�����الت  ك���ل  يف 
وخرب�تها  �ملوؤ�ض�ضة  ح�ضدتها  �لتي 
وهي  عليها،  حكر�  لي�ضت  �ملرت�كمة 
�لعاملني يف �لقطاع  متاحة جلميع 
�نطالقا من م�ضوؤوليتنا �لخالقية 
وطننا  جت���اه  و�ملجتمعية  و�مل��ه��ن��ي��ة 
�ضركائنا  وجت����اه  م��دي��ن��ت��ن��ا  وجت����اه 
�ل�ضناعة  ه��ذه  يف  �ل�ضرت�تيجيني 
ورغبتنا  و�حليوية  �ل�ضرت�تيجية 
ب��ال��ع��م��ل م���ع �جل��م��ي��ع ل��ب��ل��وغ �أعلى 
م�ضتويات �جلودة و�أف�ضل �ملمار�ضات 
روؤى  وتطوير  وتقدميها  �د�رتها  يف 

»�إم���ب���اور« خ��الل �لج��ت��م��اع، منوذج 
�ملوؤ�ض�ضة  ط���ورت���ه  م�����ض��ت��د�م  ع��م��ل 
وناق�ضت  وع��امل��ي��ة،  وطنية  ب��خ��رب�ت 
م����ع �ل����ض���ت�������ض���اري���ني �ل���ع���دي���د من 
و�لفر�س  و�ل���ت���ح���دي���ات  �لف����ك����ار 
و��ضتك�ضفتها  �خ���ت���ربت���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ملا�ضية  �لع������و�م  ط��ي��ل��ة  �مل��وؤ���ض�����ض��ة 
عند  و�جهتها  �لتي  و�ل�ضتحقاقات 
�ل�ضتثمار  يف  �ل�ضتباقية  خططها 
بناء  ل�ضمان  �حل��دي��ث��ة  بالتقنيات 
متكاملة  و�ضل�ضلة  كاملة  منظومة 
وموثوقة وم�ضتد�مة يف كل مر�حل 
تقدمي  �ىل  و���ض��وًل  �ملناطق  تربيد 

ت��ف��وق نظريتها  خ��دم��ات مب��ع��اي��ري 
�لعاملية.  و�ختتمت �إمباور �جتماعها 
�ل�ضت�ضاريني  م��ع  ميد�نية  بجولة 
دبي  مدينة  ت��ربي��د  حمطة  �ضملت 
�ل��ط��ب��ي��ة، لإط��الع��ه��م ع��ل��ى و�ح���دة 
�مل�ضبوقة  ق�ض�س جناحها غري  من 
�ملناطق  ت��ربي��د  ت��اأم��ني خ��دم��ات  يف 
�ل�ضديقة للبيئة م�ضتد�مة مبكا�ضب 
ومناخية  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  �ق��ت�����ض��ادي��ة 
تتناغم مع توجهات �لدولة و�ملدينة 
يف �لنتقال �ىل �لقت�ضاد �لخ�ضر.

�ضعفار،  ب���ن  �أح���م���د  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� »�إم����ب����اور« 

••ال�صارقة- الفجر:

ن��اق�����س م��رك��ز �إك�����ض��ب��و �ل�����ض��ارق��ة مع 
لالجتماعات  �ل���دول���ي���ة  �ل���ر�ب���ط���ة 
يف  �لتعاون  تعزيز  �ضبل  و�مل��وؤمت��ر�ت 
و�ملوؤمتر�ت،  �لأعمال  فعاليات  قطاع 
�مل�ضرتك  �ل������دويل  �ل��ع��م��ل  وت��ن��م��ي��ة 
ل�ضت�ضر�ف م�ضتقبل �ضناعة �ملعار�س 
مبتكرة  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات  وت���ط���وي���ر 
ب���ه���دف �لرت�����ق�����اء ب��ت��ن��اف�����ض��ي��ة هذه 
من  �ل�ضتفادة  جانب  �إىل  �ل�ضناعة، 
�لكبرية لدى  �لإمكانيات و�خلرب�ت 
�جلانبني لتنظيم مبادر�ت م�ضرتكة 
�لأعمال.    جمتمع  خ��دم��ة  يف  ت�ضب 
جاء ذلك، خالل �لجتماع �لتن�ضيقي 
�لذي ُعقد يف مركز �إك�ضبو �ل�ضارقة، 
�ملدفع  ���ض��ي��ف حم���م���د  ����ض���ع���ادة  ب����ني 
�إك�ضبو  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�أجن�����و جوميز  و����ض���ع���ادة  �ل�������ض���ارق���ة، 
مدير فرع �ل�ضرق �لأو�ضط للر�بطة 
و�ملوؤمتر�ت،  لالجتماعات  �لدولية 
�لعمل  �أهمية  �جلانبان  ناق�س  حيث 
�لأع���م���ال عرب  ���ض��ي��اح��ة  تنمية  ع��ل��ى 
بو�بة قطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت، �إىل 
�مل�ضرتك  �لعمل  �آف��اق  تو�ضيع  جانب 
بني �جلانبني بهدف تطوير خدمات 
كما  و�مل���وؤمت���ر�ت،  �مل��ع��ار���س  �ضناعة 

�لتي  �لفر�س  �إىل  �لجتماع  تطرق 
و�لفعاليات  �ملعار�س  قطاع  ميتلكها 
و�لنجاحات  �ل�������ض���ارق���ة،  �إم�������ارة  يف 
تنظيم  �ضعيد  ع��ل��ى  حتققها  �ل��ت��ي 
�لفعاليات  م��ن  �لعديد  و��ضت�ضافة 
و�لدولية.   �لإق��ل��ي��م��ي��ة  و�مل��ن��ت��دي��ات 
�أن  و�أكد �ضعادة �ضيف حممد �ملدفع، 
�إط��ار حر�س  ياأتي يف  ه��ذ� �لجتماع 
تعزيز  على  �ل�ضارقة  �إك�ضبو  م��رك��ز 
م��ع خمتلف �جلهات  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�مل���وؤ����ض�������ض���ات 
جمال  يف  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة  و�ل���دول���ي���ة 
بهدف  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�س  �ضناعة 
بهذه  �لرت��ق��اء  نحو  �جلهود  توحيد 
�ل�ضناعة و�ل�ضتفادة من �إمكانياتها 

�ملناطق  ت��ربي��د  ل�����ض��ن��اع��ة  ج���دي���دة 
وحت����ق����ي����ق �ه�����������د�ف �ق���ت�������ض���ادي���ة 
و�جتماعية وبيئية ومناخية مهمة. 
“نحن  �����ض����ع����ف����ار:  ب�����ن  و�أ��������ض�������اف 
ملتزمون بالبحث و�لتطوير يف كل 
�ملناطق؛  تربيد  بعمليات  يت�ضل  ما 
ول ندخر جهد�ً �أو وقتاً  يف توظيف 
�مل�ضاهمة  بغية  �ملعا�ضرة  �لبتكار�ت 
�ل�ضرت�تيجية  دع����م  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل���الب���ت���ك���ار، ف�����ض��اًل عن 
ت��ق��دمي خ���دم���ات بجودة  م��و����ض��ل��ة 
مرموقة للمتعاملني من �ل�ضكان �أو 

�ملطورين وماّلك �ملن�ضاآت.

�لقطاعات  ك��اف��ة  دع���م  يف  �ل���و�ع���دة 
�ضياحة  �ضمنها  وم���ن  �لق��ت�����ض��ادي��ة 
�لأع����م����ال �ل��ت��ي ت��ل��ع��ب دور م��ه��م يف 
�لدول  بني  �لتجارة  وتطوير  تنمية 
و�لتعريف  �ملحلي  �لقت�ضاد  ودع���م 
مبنتجات و�ضناعة �لدولة و�لرتويج 
�لعاملية  �ملكانة  ظل  يف  ول�ضيما  لها، 
�لإمار�ت  دولة  حتتلها  �لتي  �لر�ئدة 
���ض��ي��اح��ة �لأع����م����ال حيث  يف جم����ال 
�ضجلت �لإمار�ت خالل عام 2022 
من�����و�ً و�����ض���ح���اً ب��ن�����ض��ب��ة ت���زي���د على 
�ل�ضائدة  %20، مقارنة مبعدلتها 
�إىل  م�������ض���ري�ً   ،2019 ع����ام  خ����الل 
�لرغبة  ي��ع��ك�����س  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  �أن 
تبادل  م���ن �جل��ان��ب��ني يف  �ل�����ض��ادق��ة 

من  �ل���ض��ت��ف��ادة  كيفية  ح���ول  �لآر�ء 
و�لت�ضهيالت  و�خل��رب�ت  �لإمكانيات 

�ملتاحة لدى كل جانب.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أع���رب���ت ���ض��ع��ادة �أجنو 
جوميز عن �هتمام �لر�بطة �لدولية 
بتعزيز  و�مل����وؤمت����ر�ت  ل��الج��ت��م��اع��ات 
مركز  مع  �مل�ضرتك  و�لعمل  �لتعاون 
�إك�����ض��ب��و �ل�����ض��ارق��ة و�ل���ض��ت��ف��ادة من 
�لكبرية يف جمال �ضناعة  �إمكانياته 
�مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت ب��ه��دف تعزيز 
�إعجابها  م��ب��دي��ة  �لأع���م���ال،  �ضياحة 
�ل�����ض��دي��د ب��ت��ج��رب��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
�ضناعة  يف  �ل�ضارقة  �إك�ضبو  وم��رك��ز 
�مل��ع��ار���س، وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وره��ا خالل 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية، م�ضيدة باملمار�ضات 

�لتنظيمية و�لتقنية �لر�ئدة لإك�ضبو 
�ل�����ض��ارق��ة �ل��ت��ي م��ك��ن��ت��ه م���ن تنظيم 
�لدولية  �مل���ع���ار����س  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
�مل��ت��خ�����ض�����ض��ة، و�ل���ت���ي م���ن �أب���رزه���ا 
لل�ضاعات  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  معر�س 
و�مل����ج����وه����ر�ت وم���ع���ر����س �ل���ف���ولذ 

و�ل�ضلب “�ضتيل فاب«.
��ضتعر��س  �لج���ت���م���اع  ���ض��ه��د  ك���م���ا 
�مل�ضتقبلية  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �مل�����ض��اري��ع 

مل���رك���ز �إك�������ض���ب���و �ل�������ض���ارق���ة و�أج����ن����دة 
�لتي  �ملختلفة  و�ملعار�س  �لفعاليات 
خالل  و��ضت�ضافتها  تنظيمها  يعتزم 
�أجنو  �أ�����ض����ادت  ح��ي��ث   ،2023 ع����ام 
جوميز بتنوع وتعدد �لفعاليات �لتي 
�ضي�ضهدها �ملركز و�لتي تفتح �ملجال 
لرجال �لأعمال �لعاملني يف خمتلف 
�ملجالت للم�ضاركة يف هذه �لأحد�ث 

وتنمية �أعمالهم.

تنظيم فعاليات م�سرتكة بهدف تنمية �سياحة الأعمال  

»اإك�شب� ال�شارقة« يناق�س مع الرابطة الدولية للم�ؤمترات تعزيز التعاون يف قطاع فعاليات االأعمال

�لإلكرتوين.   بالربيد  و�إر�ضالها  �ضوئياً  وم�ضحها  وتوقيعها 
تدعم هذه �ملبادرة ��ضرت�تيجية �ضوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
�مل�ضتثمرين  قاعدة  تو�ضيع  بهدف  �لرقمية  لت�ضخري �حللول 
�ضوق  يف  �ل���ت���د�ولت  قيمة  وبلغت  �ل�����ض��وق.   �ضيولة  وت��ع��زي��ز 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية 450 مليار درهم يف 2022، بزيادة 
ب�ضل�ضلة  مدعومة   ،2021 بالعام  مقارنة   21.9% تقارب 
من �لإدر�جات �لكربى �لناجحة وزيادة م�ضاركة �مل�ضتثمرين 
�لدوليني.  .  وقال �أحمد �لقا�ضم، رئي�س �لأعمال �مل�ضرفية 
�لوطني:  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  ملجموعة  و�ملوؤ�ض�ضات  للهيئات 
�أن  �ملالية  ل��الأور�ق  �لوطني  �لإم���ار�ت دبي  �ضركة  “ي�ضرنا يف 
نتعاون مع �ضوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية لتمكني �مل�ضتثمرين 
�ل�ضركات  �أ���ض��ه��م  �إىل  وف�����وري  ���ض��ه��ل  ب�����ض��ك��ل  �ل���و����ض���ول  م���ن 
توفر  �ملتكاملة  �لرقمية  من�ضتنا  باتت  �ل�ضوق..  يف  �ملدرجة 
�أكرب  م��ن  �ثنتني  يف  �ل��ف��وري  �ل��ت��د�ول  فر�ضة  للم�ضتثمرين 

ثالث �أ�ضو�ق مالية يف �ملنطقة من حيث �لقيمة �ل�ضوقية.

و�مل�ضاءلة  �لنز�هة  بقيم  �لرت��ق��اء  يف  �مل�ضرتكة  م�ضوؤوليتهم 
و�ل�ضفافية من �أجل �مل�ضاهمة يف بناء منظومة حكومية ر�ئدة 
م�ضتقبل  بناء  بهدف  �لعامة  للمو�رد  �لأم��ث��ل  �ل�ضتغالل  يف 

م�ضتد�م ومزدهر لالأجيال �لقادمة.
�جلهاز  �إن  للمحا�ضبة  �أب��وظ��ب��ي  جهاز  با�ضم  �ملتحدث  وق��ال 
يهدف من �إطالق هذه �ل�ضل�ضلة من �ملقابالت �مل�ضورة �لتي 
�لجتماعي  �لتو��ضل  من�ضات  خمتلف  على  عر�ضها  �ضيتم 
�لتابعة للجهاز و�جلهات �ملعنية، �إىل ت�ضليط �ل�ضوء على دور 
�جلهات �حلكومية وموظفيها وكافة �أفر�د �ملجتمع يف �لعمل 
�مل��ب��ادرة ون�ضر ر�ضالة  �ل��ه��دف م��ن  �أج��ل حتقيق  ي��د�ً بيد م��ن 
م�ضوؤولية  هو  �لعامة  و�مل���و�رد  �مل��ال  على  �حلفاظ  �أن  مفادها 

م�ضرتكة تقع على عاتق �جلميع.

••دبي-وام:

�ضركة  �ملالية  ل���الأور�ق  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت  �ضركة  �أعلنت 
�لو�ضاطة �ملالية عن �إبر�مها �ضر�كة مع �ضوق �أبوظبي لالأور�ق 
�لأ�ضهم  �إىل  مبا�ضرة  �ل��و���ض��ول  للم�ضتثمرين  تتيح  �مل��ال��ي��ة 
تد�ول  ح�ضاب  فتح  باإمكانهم  ب��ات  حيث  �ل�ضوق  يف  �مل��درج��ة 
فوري و��ضت�ضد�ر رقم م�ضتثمر يف �ضوقي �لأ�ضهم يف �لإمار�ت 
من خالل من�ضة �ل�ضركة �لرقمية.  و�ضتتيح �ل�ضر�كة لأكرث 
من مليون عميل من عمالء بنك �لإمار�ت دبي �لوطني بدء 
يلبي  �ملالية مما  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  �لفوري يف  �لتد�ول 
�لطلب �ملتنامي على �ل�ضتثمار يف �ل�ضركات �ملدرجة يف �ضوق 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية.  و�ضُتمّكن هذه �خلطوة �مل�ضتثمرين 
من  يح�ضلون  ب�ضيطة  خ��ط��و�ت  ب��ث��الث  �ل���ت���د�ول  ب���دء  م��ن 
وح�ضاب  ت���د�ول  وح�ضاب  وطني  م�ضتثمر  رق��م  على  خاللها 
م�ضتثمر ب�ضكل فوري ما يوفر عليهم عناء طباعة �مل�ضتند�ت 

•• اأبوظبي-وام:

بعنو�ن  ج��دي��دة  م���ب���ادرة  للمحا�ضبة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  �أط��ل��ق 
�ضل�ضلة  عن  عبارة  �لعام”  �مل��ال  على  �حلفاظ  يف  “حو�ر�ت 
يف  �لر�ضميني  �ملتحدثني  م��ن  نخبة  م��ع  م�����ض��ورة  م��ق��اب��الت 
بيان  بهدف  �أبوظبي  �إم��ارة  و�ل�ضركات �حلكومية يف  �جلهات 
�ل��ع��ام��ة و�ل�ضتغالل  �مل���ال و�مل����و�رد  دوره���م يف �حل��ف��اظ على 
�لأمثل لها يف نطاق عملهم ومبا ي�ضمن ��ضتد�متها وبالتايل 

�مل�ضاهمة يف تعزيز ودعم �قت�ضاد �إمارة �أبوظبي.
تعزيز  �إىل  �ملتميزة  �مل��ب��ادرة  تلك  خ��الل  من  �جلهاز  ويهدف 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لهام للجهات و�ل�ضركات �حلكومية يف  �لدور 
يف �لتوعية باأهمية �حلفاظ على �ملال و�ملو�رد �لعامة وتاأكيد 

االإمارات دبي ال�طني يتعاون مع �ش�ق 
اأبـ�ظبي لتمكني العمــالء من التـداول 

بهدف �سرح كيفية ا�ستخدام اأنظمتها اجلديدة يف جمالت تربيد املناطق

اإمباور تعقد اأول اجتماعاتها لعام 2023 مع اال�شت�شاريني 
جهاز اأب�ظبي للمحا�شبة يطلق مبادرة ح�ارات يف املال العام

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/17395

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/02/08 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ح�سام حممد تاج الدين و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

 5،085                                              اأغرا�س مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

�مل���دع���و / م���ري حممد  ف��ق��د 
خالق حممد يون�س ، باك�ضتان 
�ضفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
)4152031KE(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0561452922

فقدان ج�از �شفر
فقد �ملدعو / حممد خوكون 
بنغالدي�س     ، ب���اب���و  حم���م���د 
�ضفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
)0387112EB(  رق����م 

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

    0501103690

فقدان ج�از �شفر
�ضا�ضيندو  �ضاهان   / �ملدعو  فقد 
�����ض����اد�جن����ان����ا ب����ات����ري�ن����اج����ى ، 
����ض���ريلن���ك���ا �جل���ن�������ض���ي���ة ج�����و�ز 
 )9945525N( رق��م   �ضفره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�ضليمه 
ب�ضفارة �ضريلنكا �و �قرب مركز 

�ضرطة بالمار�ت. 

فقدان ج�از �شفر

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 156/2023/60 امر اأداء 
�ملنظورة يف : �أو�مر �لد�ء و�إنفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203 

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة با�ضد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليهم ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتهم وقدره )30،000 درهم( 
ثالثون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيك وحتى متام �ل�ضد�د ، مع �لز�مهم بالر�ضوم 

و�مل�ضاريف ، و�ضمول �لقر�ر بالنفاذ �ملعجل.
�ملدعى : على حممد د�ود - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - ديرة - �لنهدة �لوىل - �ضارع �لإحت��اد - بناية �ل�ضدرة - 

�لطابق �ل�ضابع - �ضقة رقم 707 - مكاين / 35871966354  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �ضبري علي �كرب زكيخاين - �ضفته : مدعى عليه 

عليه مدعى   : �ضفته   - م  م  ذ  �س  لل�ضياحة  �خل�ضر�ء  �حلديقة   -2
مو�ضوع �لإعالن : طلب ��ضت�ضد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2023/1/23 

�لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف  درهم ثالثة  وقدره )30،000(  مبلغ  للمدعية  باد�ء  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام وبالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
147 من  �مل��ادة  بن�س  �لأح��و�ل عمال  ��ضتئنافة بح�ضب  �و  �لم��ر  �لتظلم  �ملعجل. ولكم �حلق يف  �لنفاذ  ورف�ضت طلب 

قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• بروك�صل -وام:

يتوجه منتخبنا �لأول للجودو غد� 
�لفرن�ضية  �لعا�ضمة  �إىل  �خلمي�س 
ب���اري�������س �����ض���ت���ع���د�د� ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
لعام  ���ض��الم  ب��اري�����س ج��ر�ن��د  بطولة 
مناف�ضاتها  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي   ،2023

يومي 4 و5 فرب�ير �ملقبل.
�إق����ب����ال كبري�  �ل��ب��ط��ول��ة  و����ض���ه���دت 
�لأخ���رية  �لأي����ام  يف  �لت�ضجيل  ع��ل��ى 
للم�ضاركة  �لآن  ح��ت��ى  ت��ق��دم  ح��ي��ث 
من  ولع����ب����ة  لع����ب����ا   550 ف���ي���ه���ا 
9 دول عربية  دول��ة من بينها   85
ه��ي �لإم�����ار�ت، و�ل��ب��ح��ري��ن، وقطر، 
و�لعر�ق،  ولبنان  وتون�س،  و�ملغرب، 
و�جل���ز�ئ���ر وج��ي��ب��وت��ي، وي��ظ��ل باب 
م�ضاء  ح��ت��ى  م��ف��ت��وح��ا  �ل�����ض����رت�ك 

�جلمعة �ملقبل.
�ضل�ضلة  �أق�����ام  ق���د  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وك�����ان 

يف  و�لفنية  �لبدنية  �لتدريبات  من 
لبطولة  ��ضتعد�د�  وبلجيكا  بلغاريا 
باري�س، حيث ت�ضم قائمته كل من 
م��ي��ث��اء �ل��ن��ي��ادي يف م��ن��اف�����ض��ات وزن 
حت��ت 52 ك��ج��م، وب��ات�����ض��و �ل��ت��ان يف 
وجور�م  كجم،   57 حتت  مناف�ضات 
66 كجم، وتالل  �ر�م يف وزن حتت 
كجم،   81 حت���ت  وزن  يف  ���ض��ف��ي��ل��ي 

 90 �ر�م يف وزن حتت  وجريجوري 
كجم، وظفار كو�ضوف يف وزن حتت 
�ملدرب  �إىل  بالإ�ضافة  كجم،   100
نا�ضر  �ل��ب��ع��ث��ة  وي����ر�أ�����س  ف��ي��ك��ت��ور، 
�لتميمي �لأمني �لعام لالحتاد �أمني 

�ضندوق �لحتاد �لدويل للجودو.
حاليا  �مل��ت��و�ج��دة   - �لبعثة  وت��ل��ق��ت 
�أم�س  هاتفيا  �ت�����ض��ال   - بلجيكا  يف 
ثعلوب  ب�����ن  حم���م���د  �����ض����ع����ادة  م�����ن 
�ل�����درع�����ي رئ���ي�������س �حت�������اد �جل������ودو 
خالل  �ل��رتك��ي��ز  ب�����ض��رورة  طالبهم 
�ملع�ضكر�ت  يف  �ضو�ء  �ملقبلة  �ملرحلة 
�لطريق  �أن��ه��ا  خا�ضة  �لبطولت  �أو 
يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  للم�ضاركة  �ل�ضحيح 
م�ضري�   ،2024 ب��اري�����س  �أومل���ب���ي���اد 
�إىل �أن جودو �لإم��ار�ت �ضي�ضارك يف 
منت�ضف  لها  �ملقرر  �لقد�س  بطولة 
�لنيادي  ميثاء  بالالعبتني  فرب�ير 

وبات�ضو �لتان.

••  املنامة-الفجر:

����ض��ت��ع��ر���ض��ت �ل���ل���ج���ن���ة �لأومل���ب���ي���ة 
�لثالث  �لج��ت��م��اع  يف  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
ملجل�س �إد�رتها �أم�س �لأول �لثنني 
برئا�ضة �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حمد 
منتخبات  حت�����ض��ري�ت  خليفة  �آل 
ولع��ب��ي �ل��ب��ح��ري��ن ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
دورة �لألعاب �لأوملبية يف باري�س عام 
�لآ�ضيوية  �لألعاب  ودورة   2024
يف هانغت�ضو بال�ضني عام 2023.  
�للجنة  �ل�ضيخ خالد، رئي�س  و�أ�ضاد 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �لومل��ب��ي��ة ورئ��ي�����س 
للريا�ضة يف �لبحرين، بالجناز�ت 
�لوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لعام  يف  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  و�لحت�������اد�ت 
�ل���ب���ارز للجنة  وب���ال���دور  �مل��ا���ض��ي، 
�لوملبية يف دعم �ملنتخبات �لوطنية 
�ل����ذي �ضاهم  �ل��ب��ح��ري��ن(  )ف���ري���ق 
�لنجاحات يف  �لعديد من  بتحقيق 
بيان  وبح�ضب  �لل���ع���اب.   خمتلف 
�إطلع  �لبحرينية،  �لوملبية  �للجنة 
�ل�ضيخ خالد على �آخر �ل�ضتعد�د�ت 
ب��ه��ا �لأم���ان���ة �لعامة  �ل��ت��ي ق��ام��ت 
للم�ضاركة باأوملبياد باري�س 2024 
و�لالعبني  �ملنتخبات  وحت�ضري�ت 
و�لتي  �ل���ه���ام���ة  �مل�������ض���ارك���ة  ل���ه���ذه 
تتطلع فيها �ململكة لتحقيق نتائج 
�إيجابية، كما �إطلع على حت�ضري�ت 
باآ�ضياد  للم�ضاركة  �لأوملبية  �للجنة 
هانغت�ضو 2023 وخمتلف �لدور�ت 
�ل��ق��ادم��ة، ومت  �لأخ���رى  �خلارجية 
�لريا�ضية  �لأل����ع����اب  ����ض��ت��ع��ر����س 
�ملر�ضحة للم�ضاركات و�لتاأكيد على 
�أهمية �ختيار �لألعاب �لقادرة على 
حتقيق �مليد�ليات �مللونة ورفع علم 

�لبحرين.  كما عر�س �لأمني �لعام 
تقارير  �ل��ك��وه��ج��ي  ف��ار���س  للجنة 

�إد�ر�ت �للجنة �لأوملبية �لبحرينية 
�لعمل  وخ�����ط�����ة   2022 ل�����ع�����ام 

�لجتماعات  و�أه����م   2023 ل��ع��ام 
كما  �إبر�مها،  �لتي مت  و�لتفاقيات 

��ضتعر��س  �لج���ت���م���اع  خ����الل  مت 
للطب  �لوطني  �ملركز  م�ضتجد�ت 

�لريا�ضي و�لتاأهيل. 
"جائزة  خ���ال���د  �ل�����ض��ي��خ  و�ع���ت���م���د 
�لريا�ضي"  للتميز  حمد  بن  خالد 
للموؤ�ض�ضات  �ملخ�ض�ضة  �ل�ضنوية 
ومبادرة  و�لريا�ضيني  �لريا�ضية 
و�أ�ضاد  �لوطني"،  �مل�����درب  "يوم 
مب����ب����ادرة ���ض��ن��اع��ة �لأب�����ط�����ال من 
�أبرمتها  �ل��ت��ي  �لت��ف��اق��ي��ات  خ���الل 
�ل��ل��ج��ن��ة �لأومل����ب����ي����ة م����ع �حت������اد�ت 
�ل�ضلة،  وك��رة  �ليد  وك��رة  �ل�ضباحة 
ودع������ا ل��ت��ع��م��ي��م��ه��ا ع���ل���ى �حت������اد�ت 
�لكرة �لطائرة وكرة �لطاولة ورفع 

�لأثقال. 

•• اأبوظبي -وام:
بطولة  مناف�ضات  بنجاح  �ختتمت 
للرجال  ت����اي  ل���ل���م���و�ي  �لإم��������ار�ت 
و�ل�������ض���ي���د�ت �ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا �حت����اد 
و�لكيك  ت����اي  ل���ل���م���و�ي  �لإم���������ار�ت 
ب��وك�����ض��ي��ن��ج ع��ل��ى م�����د�ر 3 �أي������ام يف 
للمعار�س،  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
و�ضط م�ضاركة 150 لعبا ولعبة 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ن���ادي���ا   36 مي��ث��ل��ون 

�لدولة. 
ح�ضر �ل��ي��وم �خل��ت��ام��ي و���ض��ارك يف 
تتويج �لفائزين وتقدمي �مليد�ليات 
و�لربونزية  و�ل��ف�����ض��ي��ة  �ل��ذه��ب��ي��ة 
بن  ز�ي��د  �ل�ضيخ  فئة،   23 لأب��ط��ال 
و�ل�ضيخ  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان 

�آل  ب��ن ح��م��د�ن  ب��ن �ضعيد  ح��م��د�ن 
�ملهريي  حم��م��د  وط������ارق  ن���ه���ي���ان، 
�مل���دي���ر  �لإد�رة  جم���ل�������س  ع�������ض���و 
�لتنفيذي لحتاد �لإمار�ت للمو�ي 
و�أع�ضاء  بوك�ضينج،  و�ل��ك��ي��ك  ت���اي 
�ضامل  وي��ا���ض��ر  خ���وري  علي  �ملجل�س 

وخالد �ل�ضويدي. 
و������ض�����ه�����دت �ل����ب����ط����ول����ة ح���������ض����ور� 
كبري�  وت�ضجيعا  غفري�  جماهرييا 
لنجوم �لأندية �مل�ضاركة �لتي �أكدت 
�ملكانة �ملرموقة لريا�ضة �ملو�ي تاي 
وترجمت  �لإم����ار�ت����ي،  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
قطعتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �لنجاحات 

خالل فرتة زمنية ق�ضرية. 
و�أ����ض���ف���رت ل���ق���اء�ت �ل��ن��ه��ائ��ي��ات عن 
قوية  ومناف�ضات  مثرية  مو�جهات 

لفتت �أنظار �جلماهري يف مدرجات 
�لبطولة �لتي �أقيمت حتت �إ�ضر�ف 
و�للجنة  للريا�ضة  �لعامة  �لهيئة 
�لأوملبية �لوطنية وجمل�س �أبوظبي 

�ل��ري��ا���ض��ي، ك��م��ا ���ض��ه��دت منطقة ) 
جماهرييا  ت��ف��اع��ال   ) زون  �ل���ف���ان 
�لبطولة  زو�ر  ق���ب���ل  م����ن  ك���ب���ري� 

وحمبي �للعبة. 
وقال �ضعادة عبد�هلل �ضعيد �لنيادي 
رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت للمو�ي تاي 
و�لكيك بوك�ضينج رئي�س �لحتادين 
 : ت��اي  للمو�ي  و�لآ���ض��ي��وي  �لعربي 
نتقدم باأ�ضمى �آيات �ل�ضكر و�لعرفان 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�ضور  �ل�ضيخ  ل�ضمو 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزير ديو�ن �لرئا�ضة، تقدير� لدعم 
�لنه�ضة  لتحقيق  �ملتو��ضل  �ضموه 
�ملاأمولة لريا�ضة �ملو�ي تاي، موؤكد� 
�أن م���ا ���ض��ه��دت��ه ب��ط��ول��ة �لإم������ار�ت 
للمو�ي تاي للرجال و�ل�ضيد�ت من 

ومو�جهات  مميزة  فنية  م�ضتويات 
ت��ن��اف�����ض��ي��ة ع���ال���ي���ة ت���رتج���م زي�����ادة 
وحر�س  للريا�ضة  �ملمار�ضني  ع��دد 
�لأندية على �مل�ضاركة و�لتفاعل مع 

�أجندة �لحتاد. 
�لنجاحات  ب��ه��ذه  نفخر  و�أ����ض���اف: 
لريا�ضة  مهما  مك�ضبا  متثل  �لتي 
خططنا  وت������دع������م  ت�������اي  �مل�����������و�ي 
�للعبة،  قاعدة  لتو�ضيع  �لطموحة 
باملو�هب  �لوطنية  �ملنتخبات  ورفد 
�ل���ف���ئ���ات  �ل�������و�ع�������دة يف خم���ت���ل���ف 
بالتهاين  ون����ت����ق����دم  و�لأوز�ن، 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف  و�ل��ت��ربي��ك��ات جلميع 
�ل����ن����ز�لت، ونثمن  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
دور �لأندية �مل�ضاركة و�لالعبني يف 
�إثر�ء �لأجو�ء �لتناف�ضية للبطولة. 

•• دبي-الفجر

ح��ق��ق ف��ري��ق �لإم�����ار�ت ف���وزه �ل��ث��اين يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س دبي 
2023 وجاء على ح�ضاب فريق �حلبتور  �لف�ضية للبولو  
�يفز� وب12 هدفا مقابل 10 �هد�ف كما حقق فريق "�يه 
وبنتيجة  وهوريل  دود�ضون  بنجا�س  على  �لثالث  �م" فوزه 
�ول  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  �ه����د�ف  م��ق��اب��ل خم�ضة  �ه����د�ف  �ضبعة 
�لر�بع  �ل�ضبت  ي��وم  ل��ه  �مل��ق��رر  �ل��ك��اأ���س  نهائي  �ىل  �ملتاأهلني 
من �ضهر فرب�ير �ملقبل و�ضوف ينتظر فريق "�يه �م" نتائج 
�لطرف  ه��وي��ة  �ضتحدد  و�ل��ت��ي  غ��د �خلمي�س  ي��وم  م��ب��اري��ات 

�لثاين يف �لنهائي .
لفريق  �له���د�ف  م�ضل�ضل  �فتتح  ق��د  �ل��ع��م��ر�ن  خالد  وك��ان 
�لم��ار�ت ثم ��ضاف �لنجم تومي بريي�ضفورد هديف فريقه 
�لثاين و�لثالث منهيا �ل�ضوط �لول بتقدم فريقه �لمار�ت 
ف��ري��ق �لم�����ار�ت يف ��ضافة  �أه����د�ف نظيفة وجن���ح  ب��ث��الث��ة 
بخم�ضة  �ل��ث��اين  �ل�ضوط  نهاية  يف  ليتقدم  �آخ��ري��ن  هدفني 

�أهد�ف دون رد .
وي�ضهد �ل�ضوط �لثالث هدفا وحيد� و�ضاد�ضا لفريق �لمار�ت 
�ل �ن �ضوط �ملبار�ة �لر�بع ي�ضهد �د�ء� لفتا لفريق �حلبتور 
�يفز� و�أح��رز �ضتة �ه��د�ف فيما �رتفع ر�ضيد �لم��ار�ت �ىل 

ت�ضعة �هد�ف .
��ضتمرت �ضحوة فريق  �ل�ضوط �خلام�س و�لخ��ري فقد  �ما 
 10 �حلبتور �يفز� و�أح��رز �ربعة �ه��د�ف ر�فعا ر�ضيده �ىل 
�نه  �ل  وباوتي�ضتا  �حل��ب��ت��ور  حممد  ج��ه��ود  بف�ضل  �ه���د�ف 
ليزيد  �لت�ضجيل  من  �لم���ار�ت  فريق  مينع  �ن  ي�ضتطع  مل 
غلته �ىل 12 هدفا حمققا فوز� غاليا دفع به �ىل �ملناف�ضة 
تومي  �لم����ار�ت  ف��ري��ق  لع��ب  ون���ال  �لثانية  �لبطاقة  على 
وبذلك  �أه��د�ف   7 بر�ضيد  �ملبار�ة  ه��د�ف  لقب  بريي�ضفورد 
ف��ان ف��وز �لم����ار�ت ميهد �ل��ط��ري��ق ل��ه حيث م��ن �مل��ق��رر �أن 
�لهمية  يف  غاية  م��ب��ار�ة  يف  غ��د  ي��وم  بنجا�س  فريق  يلتقي 
دبي  ذئ��اب  فريق  مناف�ضه  �حلبتور�يفز�   فريق  يلتقي  فيما 

كافو وذلك حل�ضم �مر �لبطاقة �لثانية .

�ل��دروة ب�ضبب تقارب  �لثانية فقد بلغت �لث��ارة  �ملبار�ة  ويف 
م�ضتوى �لفريقني من جهة و�ضالبة فريق بنجا�س خا�ضة 
يف �ل�ضق �لدفاعي من جهة ثانية . بادر فريق �يه �م بقيادة 
�ل�ضيخة عليا بالتقدم منهيا �ل�ضوط �لول بهدف لال�ضيء 
ثم تعادل �جنا�ضيو لبنجا�س دود�ضون وهوريل ثم عاد فريق 
وي�ضهد  ه��دف  مقابل  بهدفني  ثانية  م��رة  بالتقدم  �م  �ي��ه 
�ل�ضوط �لثالث مناف�ضة �ضر�ضة حيث �ضجل توما�س هدفني 
لبنجا�س دود�ضون وهوريل ورد عليه ��ضرت�د� مدركا �لتعادل 

لفريق �يه �م 3 �أهد�ف مقابل 3 �أهد�ف .
ويف �ل�ضوط �لر�بع يحرز كل فريق هدفني لريفع ر�ضيد كل 
منهما �ىل خم�ضة �هد�ف �ما �ل�ضوط �خلام�س فقد ��ضتطاع 
و��ضرت�د�  بنيامني  تباعا  ه��دف��ني  يخطف  �ن  �م  �ي  ف��ري��ق 
لفريق  خم�ضة  مقابل  �ه���د�ف  ب�ضبعة  ف��ائ��ز�  �م  �ي��ه  ليخر 
بنجا�س دود�ضون وهوريل ويكون �ول �ملتاأهلني �ىل �لنهائي 
وت�ضاوى على لقب هد�ف �ملبار�ة كل من بنجامني �أوركويز� 

رو �ضرت�د� بر�ضيد  3 �أهد�ف لكل منهما .

الإمارات يفوز على »احلبتورايفزا«  

»ايه ام« يف�ز على بنجا�س  ويتاأهل لنهائي كاأ�س دبي الف�شية 

منتخبنا للج�دو ينهي ا�شتعداداته 
للم�شاركة يف بط�لة باري�س جراند �شالم

اللجنة االأوملبية البحرينية تطلع على التح�شريات  
مل�شاركة ريا�شييها يف اأوملبياد باري�س واآ�شياد هانغت�ش� 

اختتام بط�لة االإمارات للم�اي تاي للرجال وال�شيدات 

•• دبي -وام:

ُي�����ض��ارك وف���د �حت���اد �لإم������ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم يف �جتماع 
�جلمعية �لعمومية لالحتاد �لآ�ضيوي لكرة �لقدم �لثالث 
�ل��ي��وم �لأرب���ع���اء يف �لعا�ضمة  �مل��ق��رر ع��ق��ده  و�ل��ث��الث��ني 
�لوطنية  �لحت���اد�ت  جميع  بح�ضور  �ملنامة  �لبحرينية 

�لأع�ضاء.
ويرت�أ�س وفد �لحتاد .. �ل�ضيخ ر��ضد بن حميد �لنعيمي 
رئي�س �لحتاد، وير�فقه عبد �هلل نا�ضر �جلنيبي �لنائب 

�لأول لرئي�س �لحتاد رئي�س ر�بطة �ملحرتفني �لإمارتية 
�لآ�ضيوي،  �لحت��اد  �لتنفيذي يف  �ملكتب  لع�ضوية  �ملر�ضح 
وحممد عبد �هلل هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لالحتاد.

�ل�ضيخ  معايل  تزكية  �لجتماع  �أعمال  ج��دول  ويت�ضمن 
�لآ�ضيوي  �لحت��اد  رئي�س  خليفة  �آل  �بر�هيم  بن  �ضلمان 
عام  �لقاري متتد حتى  �لحت��اد  رئا�ضة  ثالثة يف  لولية 
�لتنفيذي  �ملكتب  �أع�ضاء  �نتخاب  جانب  �إىل   ،2027
لالحتاد �لآ�ضيوي وممثلي قارة �آ�ضيا يف جمل�س �لحتاد 

�لدويل لكرة �لقدم للدورة �لنتخابية �ملقبلة.

•• ال�صارقة-وام:

�لحتادين  رئي�س  �ل��رزوق��ي  �ل���رز�ق  عبد  نا�ضر  م:  �ل��ل��و�ء  �ضعادة  �فتتح 
�لإمار�تي و�لآ�ضيوي نائب رئي�س �لحتاد �لدويل للكار�تيه، بطولة كاأ�س 
�لفني  �ملدير  �ضري  ه�ضام  �لفتتاح  �ضهد  للجاليات.  للكار�تيه  �ل�ضوبر 
�لإمار�ت،  حكام  جلنة  ع�ضو  بلح�ضن  حممد  �ل��دويل  و�حلكم  لالحتاد، 
�لإمار�ت  ينظمها �حتاد  �لتي  �لبطولة،  وي�ضارك يف  �لبطولة.  ومنظمو 
 400 �حل��ز�ن��ة(،  )ف��رع  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  ن��ادي  �ضالة  على  للكار�تيه 
لعب ولعبة، ميثلون �لعديد من �جلاليات �ملقيمة بالدولة، ويتناف�ضون 

�مل�ضاركني يف  �أعمار �لالعبني  �لكاتا و�لكوميتيه. وت��رت�وح  يف م�ضابقات 
�حلز�م  من  فئاتهم  تتدرج  كما  �ضنة،   60 �إىل  �ضنو�ت   5 من  �لبطولة 
حكما   40 �لبطولة  مناف�ضات  وي��دي��ر  �لأ���ض��ود.  �حل���ز�م  حتى  �لأ���ض��ف��ر 
على 4 �أب�ضطة يف �ضالة نادي �ل�ضارقة. و�أ�ضاد �للو�ء نا�ضر عبد �لرز�ق 
و�لذي  �مل�ضاركني  من  �لكبري  وبالعدد  �لبطولة،  هذه  بتنظيم  �لرزوقي 
�ضيكون له �نعكا�ضا �إيجابيا على م�ضتقبل �للعبة، و�أكد �أن �للجنة �لفنية 
�أ�ضافت  �ملنظمني لبطولت �جلاليات،  وبالتن�ضيق مع  �لكار�تيه،  باحتاد 
بطولت �جلاليات لربنامج بطولت �لحتاد يف �ملو�ضم �لريا�ضي �جلاري 

�ملقبل. �أبريل  يف  �إقامتها  وتقرر   2023 –  2022

را�شد بن حميد يرتاأ�س وفد احتاد االإمارات 
لكرة القدم يف الك�جنر�س االآ�شي�ي

افتتاح كاأ�س ال�ش�بر للكاراتيه للجاليات 
مب�شاركة 400 العب والعبة

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ضتار  فيو   : �ل�ضادة   / باأن  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�ل�ضيانة �لعامة
رخ�ضة رقم: CN 3894187 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ فيو �ضتار للمقاولت و�ل�ضيانة �لعامة
FIVE STAR CONTRACTING GENERAL & MAINTENANCE

�ىل / ذي كحلون �ضتار للنقل و�ملقاولت �لعامة
THE KAHLON STAR TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
و�ضمكرة  كار ل�ضبغ  : كروم  �ل�ضادة   / باأن  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�ضيار�ت رخ�ضة رقم: CN 4030213 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�ضم جتاري من/ كروم كار ل�ضبغ و�ضمكرة �ل�ضيار�ت

CHROME CAR PAINTING & DENTING

�إىل/ بودي فتن�س للمعد�ت و�لجهزة �لريا�ضية
BODY FITNESS SPORTS EQUIPMENT & APPARATUSES

�لريا�ضية  �ل�ضالت  و  �ملالعب  معد�ت  بيع  �إ�ضافة   / ن�ضاط  تعديل 
وجتهيز�تها - بالتجزئة  4763010

تعديل ن�ضاط / حذف دهان ور�س �ملركبات  4520002
 تعديل ن�ضاط / حذف �ضمكرة �ملركبات  4520001

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر: 

�لأف�ضل  جلو�ئز  �ملر�ضحني  �أ�ضماء  �لإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  �أعلنت 
لفئات  يناير،  �ضهر  وذل��ك عن  للمحرتفني،  �أدن��وك  دوري  �ل�ضهرية، يف 

�أف�ضل لعب وحار�س مرمى ومدرب.
يناير:  �ضهر  ع��ن  لع��ب  �أف�ضل  جل��ائ��زة  �ملر�ضحني  قائمة  يف  وي��ت��و�ج��د 
�أندريه يارمولينكو وكودجو لبا لعبا �لعني، وفابيو ليما لعب �لو�ضل، 

وجو�و بيدرو لعب �لوحدة، ووليد عبا�س لعب �ضباب �لأهلي.
يناير،  �ضهر  �أف�ضل حار�س مرمى عن  �ملر�ضحني جلائزة  قائمة  �أم��ا يف 

فيتو�جد: �أحمد �ضمبيه "�لن�ضر"، ماجد نا�ضر "�ضباب �لأهلي" وحممد 
�ل�ضام�ضي "�لوحدة".

ويتناف�س على جائزة �أف�ضل مدرب عن �ضهر يناير: �لربتغايل ليوناردو 
"�لوحدة"،  خمينيز  م��ان��وي��ل  و�لإ���ض��ب��اين  �لأهلي"  "�ضباب  ج����اردمي 

و�لأرجنتيني خو�ن بيتزي "�لو�ضل".
ومت فتح باب �لت�ضويت للجمهور عرب �ملوقع �لإلكرتوين و�لتطبيق عرب 
�لهو�تف �لذكية، �بتد�ًء من �ل�ضاعة 12 ظهر �ليوم، وي�ضتمر �لت�ضويت 
�لر�ضمية  �لفائزين عرب �حل�ضابات  �أ�ضماء  بعدها  ُتعلن  �ضاعة،   24 ملدة 

لر�بطة �ملحرتفني.

••  املنامة-الفجر:

�لعمومية  �جلمعية  �لربعاء  �ليوم  �ملنامة  �لبحرينية  �لعا�ضمة  ت�ضت�ضيف 
�لرئي�س  �نتخاب  �ضت�ضهد  و�لتي  �لقدم،  لكرة  �لآ�ضيوي  لالحتاد   33 �ل� 
و�لأع�ضاء للدورة �لنتخابية �جلديدة 2023-2027، وممثلي �لقارة يف 

جمل�س �لحتاد �لدويل – فيفا. 
ويح�ضر رئي�س �لفيفا جاين �إنفانتينو �جتماع �جلمعية �لعمومية. 

�ضيكون �ل�ضيخ �ضلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة رئي�س �لحتاد �ل�ضيوي مر�ضحا 
وحيد� ملن�ضب �لرئي�س، على �أن جتري �نتخابات �لع�ضاء �ملر�ضحني ل�ضغر 

�ملنا�ضب �لرئي�ضية يف �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لآ�ضيوي وجمل�س �لفيفا. 
كما ت�ضهد �جلمعية �لعمومية �إختيار �لدولة �مل�ضيفة لكاأ�س �آ�ضيا 2027، 

علما باأن �مللف �ل�ضعودي هو �ملر�ضح �حليد لال�ضت�ضافة. 
�لكبري  �ل��ت��ط��ور  ع��ن  �لج��ت��م��اع  �إب��ر�ه��ي��م يف  ب��ن  �ضلمان  �ل�ضيخ  وي��ت��ح��دث 
�أبرز معامله من  �لآ�ضيوية، و�لذي كانت  �لقدم  �لذي حققته كرة  و�لو��ضح 
خالل �مل�ضتويات �ملميزة ملنتخبات �لقارة خالل كاأ�س �لعامل 2022 يف قطر، 

حيث تاأهلت ثالثة منتخبات �آ�ضيوية للمرة �لأوىل �إىل دور �ل� 16. 
�لآ�ضيوي  �لحت��اد  ومبادر�ت  بر�مج  على  ب�ضكل مف�ضل  �لرتكيز  �ضيتم  كما 

لكرة �لقدم، �لهادفة �إىل �لرتقاء مبعايري �للعبة يف �لقارة.

الت�سويت مفتوح اأمام اجلماهري ملدة 24 �ساعة

رابطة املحرتفني تعلن املر�شحني جل�ائز االأف�شل يف �شهر يناير
اجلمعية العمومية لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 

 انتخاب الرئي�س واالأع�شاء وممثلي اآ�شيا بالفيفا 

•• ال�صارقة -وام: 

برعاية �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور 
���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو 
، �ضهد  �ل�ضارقة  �ملجل�س �لأعلى حاكم 
حممد  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  �ضعود  �ل�ضيخ 
�ل�ضارقة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �ل��ق��ا���ض��م��ي 
�لثامنة  �لن�ضخة  ختام  حفل  �لرقمية 
م��ن ط���و�ف �ل�����ض��ارق��ة �ل���دويل ، حيث 
فريق  م����ن  �جن���ل���ني  ف�����ان  �دين  ت�����وج 
روجاي �لتايلندي بلقب �لطو�ف كما 
�لتي  �لأخ��رية  باملرحلة  �لفائزين  توج 
�ملناف�ضة  بف�ضل  �خل��ت��ام  م�ضك  ك��ان��ت 
�مل�ضاركني  بني  �حتدمت  �لتي  �ملثرية 

حل�ضم �ملر�كز �لأوىل . 

تتويج  يف  و������ض�����ارك  �خل�����ت�����ام  ����ض���ه���د 
بوع�ضيبة  من�ضور  �ضعادة  �لفائزين 
للدر�جات  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد  رئ��ي�����س 
�ل�ضام�ضي  �للو�ء �ضيف �لزري  و�ضعادة 
�ل�����ض��ارق��ة و�ضعادة  ���ض��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
عي�ضى هالل �حلز�مي رئي�س جمل�س 
عبد�مللك  و�ضعادة  �لريا�ضي  �ل�ضارقة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ملجل�س  حم��م��د ج���اين 
ورئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للطو�ف 
�ملجل�س  رئي�س  �ملهريي  �ضامل  و�ضعادة 
�ل��ب��ل��دي ب��ال�����ض��ارق��ة و�أع�����ض��اء جمل�س 
�ل�ضارقة �لريا�ضي �ضعادة عبد�للطيف 
�لفرد�ن و�ضعادة عادل �ضالح �حلمادي 
�ضامل بن حمودة رئي�س  و�ضعادة حمد 
�لثقايف  �لبطائح  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 

�لدوخي مدير  ويا�ضر عمر  �لريا�ضي 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ���ي�������س  �ل����ط����و�ف 

جتارة  غرفة  ممثل  بوزجنال  وجمال 
و�ضناعة �ل�ضارقة و�ضامل �ملزروع ممثل 

و�حلكام  �لإ�ضالمي  �ل�ضارقة  م�ضرف 
و�لد�عمة،  �لر�عية  �جلهات  وممثلي 
وجمهور  �لإع������الم  و���ض��ائ��ل  ومم��ث��ل��ي 
كبري ح�ضر �لطو�ف.  وبالن�ضبة لنائج 
�لأول  و�لأخ�����رية:  �خلام�ضة  �مل��رح��ل��ة 
روجاي  ف��ري��ق  م��ن  كار�ضتني  ل��وك��ا���س 
�لذهبية،  �مل���ي���د�ل���ي���ة  ع���ل���ى  وح�������ض���ل 
�ضباب  فريق  من  غريغا  ب��ول  و�لثاين 
�لأهلي وح�ضل على �مليد�لية �لف�ضية، 
و�ل���ث���ال���ث �ي����رو�ن����دي لك��ا���ض��ي��ك من 
فريق ترينغانو وح�ضل على �مليد�لية 
لقم�ضان  بالن�ضبة  �أم���ا  �ل��ربون��زي��ة.  
�لأ�ضفر  ب��ال��ق��م��ي�����س  ف�����از  �ل���ت���م���ي���ز: 
�لإ�ضالمي  �ل�ضارقة  م�ضرف  برعاية 
روجاى  فريق  م��ن  �جنلني  ف��ان  �أدين 

�ل��ط��و�ف لهذه  وك��اأ���س  �لأول  ب��امل��رك��ز 
ف��ون��ز�ف��ا���س من  �أري���ا  وت���اله  �لن�ضخة 
فريق روجاى باملركز �لثاين و�مليد�لية 
�ل��ف�����ض��ي��ة ث���م رودول�������ف رمي���خ���ي من 
و�مليد�لية  �لثالث  باملركز  �أملاتي  فريق 
�لأخ�ضر  �لقمي�س  �أم���ا  �ل��ربون��زي��ة.  
لأف�ضل نقاط مبعدل �ل�ضرعة برعاية 
فاز  �ل�ضارقة  و�ضناعة  وجت��ارة  غرفة 

�ضرطة  فريق  من  �ل�ضعيدي  ن�ضيم  به 
�أمي���ن �ضيدي م��ن فريق  دب��ي .. وف���از 
لبطل  �لأح��م��ر  بالقمي�س  ترينغانو 
�ضعود �ملرتفعات برعاية هيئة �لإمناء 
بال�ضارقة..  و�ل�����ض��ي��اح��ي  �ل���ت���ج���اري 
يف  زم��ن  لأف�ضل  �لأب��ي�����س  و�لقمي�س 
�لرتتيب �لعام لل�ضباب، برعاية مدينة 
به  ف��از  "�ضم�س"،  ل��الإع��الم  �ل�ضارقة 

رودول�����ف رمي��خ��ي م���ن ف��ري��ق �أمل����اين.  
�أما قمي�س علم �لإمار�ت لأف�ضل زمن 
للرتتيب �لعام لفئة �ملو�طنني برعاية 
جمل�س �ل�ضارقة �لريا�ضي ففاز به عبد 
�لإم����ار�ت  ج��ا���ض��م لع���ب منتخب  �هلل 
�لتايالندي  روج����اى  ف��ري��ق  وت���وج   ..

باأف�ضل فريق يف �لطو�ف. 

التايلندي اأدين اجنلني بطاًل للن�شخة الثامنة من ط�اف ال�شارقة الدويل 

•• دبي-الفجر

تنظيم  �لطائرة عن  للري�ضة  �لإم��ار�ت  و�حت��اد  �لريا�ضي  دبي  �أعلن جمل�س 
معايل  برعاية  تقام  �لتي  �لطائرة،  للري�ضة  �ملختلطة  للفرق  �آ�ضيا  بطولة 
�ل�ضيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�ضامح، و�لتعاي�س يف دولة �لإمار�ت 
جمل�س  من  وبدعم  �لطائرة،  للري�ضة  �لإم���ار�ت  لحت��اد  �لفخري  �لرئي�س 
باوندرز  بيوند  وتنظمها  �لطائرة،  للري�ضة  �لإم��ار�ت  و�حت��اد  �لريا�ضي  دبي 
 19 �إىل   14 من  �لفرتة  خ��الل  �إك�ضبو  مدينة  يف  �لريا�ضية  لالإ�ضت�ضار�ت 

فرب�ير 2023، وت�ضارك فيها 17 دولة �آ�ضيوية.
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�ضحفي �لذي عقد يف مقر جمل�س دبي �لريا�ضي، 
وحت���دث ف��ي��ه ك��ل م��ن ���ض��ع��ادة �ضعيد حم��م��د ح���ارب �أم���ني ع���ام جمل�س دبي 
�لطائرة،  للري�ضة  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س  نائب  كن�ضو  وجا�ضم  �لريا�ضي، 
ونورة �جل�ضمي رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة �لري�ضة، بح�ضور نا�ضر �أمان �آل 
رحمة م�ضاعد �أمني عام جمل�س دبي �لريا�ضي، و�أع�ضاء جمل�س �إد�رة �حتاد 

�لإمار�ت للري�ضة �لطائرة.
�لآ�ضيوي  �لحت��اد  ع��ام  �أم��ني  نا�ضد  �ل�ضحفي مو�ضى  �ملوؤمتر  كما حت��دث يف 
�أو�ضن  للري�ضة �لطائرة، ود. �ضاتيا مينون: �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بلو 
�لري�ضة  كرة  �لعامل يف  بطلة  �ضيندو  بي يف  �لهندية  و�لالعبة  كوربوري�ضن، 
و�مل�ضنفة 6 على �لعامل �حلا�ضلة على ف�ضية �أوملبياد ريو 2016 وبرونزية 

�أوملبياد طوكيو 2020. 
مر��ضم  و�إج���ر�ء  �لبطولة  ك��اأ���س  ع��ن  �لك�ضف  �ل�ضحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  ومت 
�إندوني�ضيا، ماليزيا، كوريا،  �ليابان،  �ل�ضني،  �مل�ضاركة وهي:  للفرق  �لقرعة 
كونغ،  ه��ون��غ  �لبحرين،  كازخ�ضتان،  �ضنغافورة،  ت��اي��و�ن،  ت��اي��الن��د،  �لهند، 
�أوزبك�ضتان، �ضوريا، لبنان، وباك�ضتان بالإ�ضافة �إىل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وتت�ضمن �لبطولة �ملناف�ضة يف فئات فردي �لرجال وفردي �ل�ضيد�ت وزوجي 
مبباريات  �لبطولة  وتفتتح  �ملختلط،  و�ل��زوج��ي  �ل�ضيد�ت  وزوج��ي  �ل��رج��ال 
جماعية، تليها مرحلة خروج �ملغلوب، و�ضتمنح �لبطولة �لالعبني �لفر�ضة 
وكوؤو�س  �ضوديرمان  كاأ�س  وه��ي  �لطائرة  للري�ضة  �لعامل  لبطولت  للتاأهل 

توما�س و�أوبر وغريها من �لبطولت �لكربى.
�لإمار�ت  �لريا�ضي �حت��اد  دب��ي  ع��ام جمل�س  �أم��ني  �ضعيد ح��ارب  �ضعادة  وهناأ 
للري�ضة �لطائرة على تويل معايل �ل�ضيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �لرئا�ضة 
�لفخرية لالحتاد موؤكًد� �أن �لحتاد على �أعتاب مرحلة جديدة من �لتطور 
�لعاملية  �لالعبة  �لأوملبية  بالبطلة  رحب  كما  باحل�ضور  ورح��ب  و�لزده���ار، 
بي يف �ضيندو �مل�ضنفة 6 على �لعامل، وقال: "نفخر باأن نتعاون مع �لحتاد 
�لآ�ضيوي للري�ضة �لطائرة و�حتاد �لإمار�ت للري�ضة �لطائرة ل�ضت�ضافة هذ� 
�حلدث �لقاري �لكبري �لذي ي�ضارك فيه 17 دولة �آ�ضيوية من بينها �أقوى 
دول �لعامل يف هذه �لريا�ضة �لأوملبية، وتاأتي هذه �لبطولة �متد�ًد� للبطولت 
�لعاملية للري�ضة �لطائرة �لتي كانت دبي �ضباقة يف ��ضت�ضافتها، حيث �أقيمت 
4 بطولت عاملية يف جممع حمد�ن �لريا�ضي كانت نهائيات بطولت �لعامل 

�لتي �أقيمت على مد�ر �أربع �ضنو�ت متتالية".
و�أ�ضاف �ضعيد حارب: "حتظى ريا�ضة �لري�ضة �لطائرة باهتمام كبري يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بوجه عام، ويف دبي على وجه خا�س كونها ريا�ضة 
لالأوملبياد من  لهم لال�ضتعد�د  مقًر�  �لدوليون  �لالعبون  و�تخذها  �أوملبية، 
�ملو��ضفات  �أح���دث  وف��ق  �مل�ضممة  �لريا�ضية  من�ضاآتنا  يف  �ل��ت��دري��ب  خ��الل 
�أك�ضيل�ضن �لذي تدرب يف  �أبرزهم �لالعب �لدمناركي فيكتور  �لعاملية، ومن 
دبي ومتكن من �لفوز بامليد�لية �لذهبية يف �أوملبياد طوكيو 2020، وناأمل 
و�لتطور  ملمار�ضتها  �لوطن  و�ضابات  �ضباب  �لبطولة عدًد� من  تلهم هذه  �أن 
و�لدور�ت  �لعاملية  �لبطولت  يف  للدولة  �مل�ضرف  �لتمثيل  �إىل  و�ضوًل  فيها 

�لأوملبية".
روعة  م��ن  �ضيزيد  �ك�ضبو  مدينة  يف  �لبطولة  تنظيم  " �إن  ح���ارب:  و�ختتم 
كل  ندعم  ونحن  لديهم،  ما  �أف�ضل  لتقدمي  �ملتناف�ضني  و�ضيلهم  �ملناف�ضات، 
بالتعاون مع  لبطولتها  �لنجاح  �ضبل  وتوفري  �لريا�ضة  لن�ضر هذه  �جلهود 
�حتاد �لإم��ار�ت للري�ضة، �لتي �ضت�ضهم يف تعزيز �لتنوع �لذي يحر�س عليه 
جمل�س دبي �لريا�ضي ومنظمي �لفعاليات من �أجل توفري �لفر�ضة لع�ضاق 
�لريا�ضة وللجمهور من خمتلف �جلن�ضيات �لتي ت�ضل �إىل �أكرث من 200 

جن�ضية ملتابعة بطولت ريا�ضية خمتلفة".

بال�ضكر  �لطائرة  للري�ضة  �لإم����ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �جل�ضمي  ن��وره  وتقدمت 
و�لعرفان �إىل �لقيادة �لر�ضيدة، و�أثنت على دور جمل�س دبي �لريا�ضي ودعم 
�لهيئة �لعامة للريا�ضة، و�أو�ضحت �أن �حلدث يتم تنظيمه لأول مرة يف دبي 
ووقع �لختيار على مقر �إك�ضبو دبي كونه وجهة �ضياحية عاملية، وتقيم �لفرق 
على  و�أك��دت  �ملناف�ضات،  موقع  من  �لقريب  �ك�ضبو  �ل��روف  بفندق  �مل�ضاركة 
للري�ضة  �لإم��ار�ت  �مل�ضاركة من قبل �حت��اد  للفرق  �لدعم  �ضبل  تقدمي كافة 

�لطائرة و�ضركة بيوند بوندري�س �ملنظمة للحدث.
"لقد عززت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مكانتها  وقالت نورة �جل�ضمي: 
�آ�ضيا  كمركز ريا�ضي ر�ئد. وي�ضرفنا وي�ضرنا هذه �ملرة �أن ن�ضت�ضيف بطولة 
�لتي  �لأف��ع��ال  ب��ردود  ج��د�  �ضعد�ء  نحن  �لطائرة،  للري�ضة  �ملختلطة  للفرق 
و�ضلتنا حلد �لآن، ونتوقع �أن يكون عدد �جلماهري كبرًي�، ويليق بحدث كبري 

كهذ�. �أطيب متنياتي لفريق �لإمار�ت للري�ضة �لطائرة".
دبي  يف  م��رة  لأول  �ضتنظم  �لبطولة  ب��اأن  �ضعد�ء  نحن  كن�ضو:  جا�ضم  وق��ال 
وه���و �لأم����ر �ل���ذي يعطي �ل��ب��ط��ول��ة ث��ق��اًل ك��ب��رًي�، بف�ضل م��ك��ان��ة دب���ي على 
خارطة �لريا�ضة �لعاملية، وي�ضعد �لحتاد �لدويل �أن يوفر كافة �ضبل �لدعم 

للبطولة".
حديثه  يف  �ضوبوو  �نطون  �لري�ضة  للري�ضة  �لأ�ضيوي  �لحت��اد  رئي�س  و�ضرح 
عن هذه �لبطولة قائال: "نحن فخورون باأن يقام �أول حدث كبري للري�ضة 
للفرق  �آ�ضيا  بطولة  ��ضت�ضافة  �إن  �آ���ض��ي��ا.  غ��رب  مبنطقة  �آ�ضيا  يف  �ل��ط��ائ��رة 
�ملختلطة للري�ضة �لطائرة 2023 يف دبي �ضتخلق �إثارة جديدة بني �لأع�ضاء 
�أن  �مل�ضاركني، خا�ضة من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. و�لأهم من ذلك، 
يف  �ل��ط��ائ��رة  �لري�ضة  ريا�ضة  من��و  يف  ك��ب��رية  م�ضاهمة  �ضيكون  �حل���دث  ه��ذ� 
منطقة غرب �آ�ضيا، وهذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ت�ضت�ضيف فيها دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة بطولة �آ�ضيا للري�ضة �لطائرة، مما �ضيك�ضبها �أهمية لكونها 

نافذة موؤهلة لالألعاب �لأوملبية ". 
من جهة �أخرى، قال �لدكتور �ضاثيا مينون، �لرئي�س �لتنفيذي ل�بيوند باوند 
�لأو�ضط، و�حدة من  �ل�ضرق  ن�ضت�ضيف لأول مرة يف  �أن  "ي�ضرفنا  بوردريز: 
�أهم �لأحد�ث �لريا�ضية، بطولة �آ�ضيا للري�ضة �لطائرة، بدبي لعام 2023، 

�لتي من �ملنتظر �أن تفتح ف�ضال جديد� لنمو �لقاعدة �جلماهريية و�ل�ضعبية 
لهذه �لريا�ضة يف �ملنطقة".

و�أ�ضاف: "لقد بذل فريقنا �لكثري من �جلهد لتقدمي جتربة عاملية �مل�ضتوى 
للفرق �لز�ئرة و�مل�ضاركة. ولأن �لدول �لكربى ت�ضارك بفرق قوية، فال �ضك 
�حلدث.  بهذ�  تليق  مثرية  مباريات  مب�ضاهدة  �ضت�ضتمتع  �جلماهري  �أن  يف 

نتمنى �لتوفيق جلميع �لفرق".
و�أ�ضفرت مر��ضم قرعة �لبطولة عن تق�ضيم �لفرق �مل�ضاركة على 4 جمموعات 
باملجموعة  ف��رق  و5  و�لر�بعة  و�لثانية  �لأوىل  �ملجموعة  يف  ف��رق   4 بو�قع 
�لثالثة، وجاءت نتائج �لقرعة كالتايل: يف �ملجموعة �لأوىل �ل�ضني، كوريا، 
كاز�خ�ضتان،  �لهند،  ماليزيا،  �لثانية  �ملجموعة  ويف  و�أوزبك�ضتان،  �ضنغافورة، 
�ضوريا،  �لبحرين،  تايالند،  �إندوني�ضيا،  �لثالثة  �ملجموعة  ويف  و�لإم����ار�ت، 

ولبنان، ويف �ملجموعة �لر�بعة �ليابان، تايو�ن، هونغ كونغ، وباك�ضتان.
وياأتي ت�ضنف �ل�ضني حاملة �للقب و�ليابان و�ضيفة ن�ضخة 2019 كاأف�ضل 
حتتل  كما  �لأرب����ع،  �ملجموعات  م��ن  جمموعتني  ���ض��د�رة  يحتالن  فريقني، 
�إندوني�ضيا �ملركز �لثالث، يف حني تاأتي ماليزيا يف �ملركز �لر�بع يف �لبطولة. 
على  �حلائز  جينتينج  �ضيني�ضوكا  �أن��ت��وين  على  �آمالها  �إندوني�ضيا  و�ضتعلق 
�مليد�لية  على  و�حل��ائ��ز  عامليا،   2 �ل���  �مل��رك��ز  يف  و�مل�ضنف  �لأومل��ب��ي��ة  �مليد�لية 
تعّول ماليزيا على  بينما  �لآ�ضيوية،  �لفرق  �لذهبية ثالث مر�ت يف بطولة 

جنميها �ضوه ووي ييك و�آرون �ضيا.
و�ضيقود �لفريق �لهندي، بي يف �ضيندهو و�إت�س �إ�س بر�نوي، �لبطل �لأوملبي 
�ألعاب  دورة  �ضحر  �إع����ادة  �أم���ال يف  ع��امل��ي��ا،   9 �ل���  �مل��رك��ز  و�مل�ضنف يف  مل��رت��ني، 

�لكومنولث برمنغهام 2022.
�أما بالن�ضبة لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مل�ضيفة، فيتطلع فريقها �ل�ضاب �إىل 

ترك ب�ضمة على �أر�ضه و�أمام جماهريه. 
ومن بني �لأ�ضماء �لكبرية �لأخ��رى، �ضيكون لدى �ضنغافورة حظوظ كبرية 
مب�ضاركة �ضاحب �ملركز �لثامن، لوه كني يو، بطل �لعامل �ل�ضابق، يف حني �أن 
ت�ضو تيان ت�ضن �ضاحب �ملركز �ل� 5 عامليا �ضيكون من بني �لأ�ضخا�س �ل�ضعب 

مو�جهتهم من فريق تايبيه �ل�ضيني.

الطائرة للري�شة  االآ�شي�ية  البط�لة  يف  ت�شارك  دولة   17

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : حمل �ضوبركول �للكرتونيات ذ.م.م

  رخ�ضة رقم: CN 4437389 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�ضكل �لقانوين من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد بال�س مياه �ضر�ج �ل�ضالم
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم نا�ضر ح�ضن �لبطيحي �ل�ضبيعي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عبد�لنا�ضر منغالد�ن %100
تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ حمل �ضوبركول �للكرتونيات ذ.م.م

SUPER COOL ELECTRICALS SHOP L.L.C

�ىل / حمل �ضوبركول �للكرتونيات - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
SUPER COOL ELECTRICALS SHOP   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : بالك بلوك للمعار�س و�ملوؤمتر�ت

  رخ�ضة رقم: CN 1162810 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال/50000

تعديل �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/�ل�ضيد �ضعيد �ضامل �ضعيد حمد �حل�ضاين من مالك �ىل مدير

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جولدن كرو�ن لتمثيل �ل�ضركات - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد 
GOLDEN CROWN Companies Representation - Sole .Proprietorship L.L.C ذ.م.م

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ �ل�ضيد �ضعيد �ضامل �ضعيد حمد �حل�ضاين من 100% �ىل %0
تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ بالك بلوك للمعار�س و�ملوؤمتر�ت

BLACK BLOCK FOR CONFERENCES & EXHIBITIONS

�ىل / بالك بلوك للمعار�س و �ملوؤمتر�ت تنظيم �ملعار�س و�د�رتها - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
 BLACK BLOCK FOR CONFERENCES EXHIBITIONS EXHIBITIONS ORGANIZATION 

AND MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : موؤ�ض�ضة فري �ضتايل لزينة 

�ل�ضيار�ت   رخ�ضة رقم: CN 4307133 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ موؤ�ض�ضة فري �ضتايل لزينة �ل�ضيار�ت

FREE STYLE AUTO ACCESSORIES  EST

�ىل / فري �ضتايل لتجارة �لطار�ت وتبديل �لزيوت

FREE STYLE TYRE TRADING AND OIL CHANGE 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�ضادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 

غري م�ضوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة : هيليك�س لتجارة معد�ت �لغاز �لطبيعي 

CN 4445180 :ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م رخ�ضة رقم� -

قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ هيليك�س لتجارة معد�ت �لغاز �لطبيعي - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

HELIX NATURAL GAS EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�ىل / ماك�ضر لتجارة �ملعد�ت �للكرتوميكانيكية - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

MAXER MECHANICAL EQUIPMENT TRADING -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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�لعامل  بكاأ�س  �لفائز  �لأرجنتيني  �ملنتخب  قائد  مي�ضي  ليونيل  ك�ضف 
مليون  تلقيه  "�إن�ضتغر�م" بعد  موقع  على  ح�ضابه  حظر  عن   2022

ر�ضالة بعد فوز منتخب �لأرجنتني باملونديال يف قطر �ل�ضهر �ملا�ضي.
وفاز مي�ضي بجائزتي �أف�ضل لعب يف �ملونديال بعد �أن قاد منتخب 

بالده للفوز بكاأ�س �لعامل للمرة �لأوىل منذ عام 1986.
منذ  مي�ضي  ك�ضف  فقد  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وح�ضب 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ض��ل  و���ض��ائ��ل  �أن  ع���ن  �حل����ني  ذل����ك 
�خل��ا���ض��ة ب��ه طغت بعد �ل��ف��وز ب��امل��ون��دي��ال وق���ال: "مت 
�أيام ب�ضبب عدد �لر�ضائل  �إن�ضتغر�م لب�ضعة  حظري يف 

�لتي تلقيتها بعد �لفوز بكاأ�س �لعامل".
بنف�ضه  به  �خلا�س  �إن�ضتغر�م  ت�ضغيل  ا عن  �أي�ضً وك�ضف 

�آخر" لإد�رة  �ضخ�س  �أي  �أو  �ضركة  "�أي  ��ضتخد�م  وعدم 
�ملن�ضور�ت.

 425 من  �أك��رث  "�إن�ضتغر�م"  على  مي�ضي  ح�ضاب  ويتابع 
مليون �ضخ�س.

ديبورتيفو"  "موندو  �ضحيفة  مع  ح��و�ر  يف  مي�ضي  وق��ال 
كاأ�س  لت�ضليم  �ل��وق��ت  ح��ان  "عندما  �لإ���ض��ب��ان��ي��ة: 

تناديني  �ل��ك��اأ���س  �أن  �ضعرت  �ل��ع��امل 
�لآن  بي  و�أم�ضك  "تعال  وتقول 

ميكنك �أن تلم�ضني".
وب�����������ض�����وؤ�ل�����ه ه������ل �أع�������دت 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  م�����ض��اه��دة 
مي�ضي:  ق�����ال  �ل����ع����امل؟ 
�أ�ضاهد  �أح���ي���اًن���ا  "نعم 
�لأحد�ث �لبارزة �أو بع�س 
�مل����ق����اط����ع، ل���ك���ن �مل����ب����ار�ة 

باأكملها ل".
وتابع: "منذ 18 دي�ضمرب 
ذل���ك  ن����ق����ول  �أن  مي��ك��ن��ن��ا 
نحن �أب��ط��ال �ل��ع��امل، لقد 
كان يوًما ر�ئًعا حلمت به 
ك��ث��رًي� يف م�����ض��ريت��ي ويف 

�ل��ن��ه��اي��ة حت��ق��ق ذل���ك، 
و�ضعرت  ج���ي���ًد�  من���ت 

بر�حة �أكرب".
�لكثريون  "�أر�د  و�أمت: 
ف���وز �لأرج���ن���ت���ني، من 
ك��ل و�حد  �أن  �ل��و����ض��ح 
منتخب  يكون  �أن  �أر�د 
�أول،  ب����ط����ال  ب���������الده 
�ُ�ضتبعدو�  ولأن�����ه�����م 
�لأرجنتني  ذهبو� مع 
مني  �أر�دو�  لأن���ه���م 
ب���ط���اًل  �أك����������ون  �أن 

للعامل".
كان  "لقد  و�أك����د: 
�ضمعته  ����ض���ي���ًئ���ا 
طويلة،  ل���ف���رتة 
ي����ب����د�أ  �أن  ق����ب����ل 

�لنا�س  �أر�د  ا،  �أي�ضً
بكاأ�س  �ل���ف���وز  م��ن��ي 

�أعتقد  ل  �ل�����ع�����امل، 
هذ�  م��ن  ���ض��يء  �أي  �أن 

على  ح�������دث  �ل���ق���ب���ي���ل 

�لإطالق، كل هذه �لطاقة جعلته يحدث يف �لنهاية".
وو��ضل مي�ضي: "�أخربت عائلتي �أن �لأمر �نتهى بعد �لكثري من �لوقت، 
�أوقات عانيت فيها كثرًي�  �لكثري من �ملعاناة لأنها كانت هناك 
�أمل كثرية، كانت  مع �ملنتخب �لوطني، خيبات 

د�ئًما قريبة جًد� ومل حتدث �أبًد".
و�أمت قائد �لأرجنتني: "لقد تلقيت �نتقاد�ت 
من جميع �لألو�ن لفرتة طويلة و�أنا �أعلم 
�أن عائلتي عانت من نف�س �ل�ضيء مثلي �أو 
�أكرث، لقد �أر�دو� د�ئًما �أن يظهرو� يل �أنهم 

�أقوياء".
ك��ان��و� يعانون  �أن��ه��م  �أع��ل��م  "لكنني  وخ��ت��م: 
ك���ث���رًي� يف �ل����د�خ����ل، ل��ي�����س ف��ق��ط لأن�����ه مل 
�لتي  �لقا�ضية  �لأ�ضياء  ب�ضبب  ولكن  يحدث، 
�لقدم،  ك��رة  و�ل��ت��ي جت���اوزت  ن��ح��وي،  قالوها 
كان هذ� ما �أزعجني حًقا وجرحني، لقد فزنا 
�لعامل، هذ� كل  بكاأ�س  �أمريكا، وفزنا  بكوبا 
�ضيء، مل يتبق �ضيء، لقد �نتهى �لأمر".

•• اأبو ظبي-وام:

�أعلى  قائمة  �لإمار�تي  �لعني  فريق  كودجو مهاجم  �لتوجويل لبا  يت�ضدر 
�لهد�فني ت�ضجيال يف بطولت �لدوري �ملحلية �لعربية هذ� �ملو�ضم حتى �لآن 

بر�ضيد 16 هدفا. 
وحقق لبا كودجو هذ� �لر�ضيد خالل 14 مبار�ة خا�ضها مع �لفريق، فيما 
"تر�ن�ضفري  ملوقع  طبقا  ي��ورو  مليون   5.5 لالعب  �ل�ضوقية  �لقيمة  تبلغ 

ماركت" �لعاملي لإح�ضائيات و�أرقام �لالعبني و�لأندية. 
�أبرز  ه��د�يف  قائمة  �لتقرير  ه��ذ�  "و�م" يف  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  وتر�ضد 
 ،2023-2022 �ل���دوري���ات �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ح��رتف��ة، خ���الل �مل��و���ض��م �جل����اري 

وقيمتهم �ل�ضوقية. 
�أعلى  قائمة  �ل�ضعودي  �لن�ضر  لعب  تالي�ضكا  �أند�ضون  �لرب�زيلي  ويت�ضدر 

هد�يف �لدوريات �لعربية من حيث �لقيمة �ل�ضوقية.. 
حيث  من  ثانيا  �ل�ضعودي  �لن�ضر  لع��ب  تالي�ضكا  �أن��دري��ا  �لرب�زيلي  ويحل 
�ل�ضوقية  �لقيمة  تبلغ  فيما  م��ب��ار�ة،   14 يف  هدفا  ب�12  �لأه����د�ف  ر�ضيد 

لالعب 14 مليون يورو. 
و�لأجن����ويل  �ل��ق��ط��ري،  �ل��دح��ي��ل  �أول���وجن���ا لع���ب  م��اي��ك��ل  �لكيني  ويقت�ضم 
لعب  �لكامرجي  رفيق  و�لتون�ضي  �لقطري،  �ل��وك��رة  لع��ب  د�ل  جيل�ضون 

�حتاد بن قرد�ن �لتون�ضي �ملركز �لثالث يف قائمة �لأهد�ف بر�ضيد 9 �أهد�ف 
يف 11 مبار�ة لكل منهم ، فيما تبلغ �لقيمة �ل�ضوقية لالأول 9 ماليني يورو، 

و�لثاين 2.20 مليون يورو، و�لثالث 350 �ألف يورو. 
وبر�ضيد 8 �أهد�ف، ياأتي كل من �أحمد قندو�ضي هد�ف �لدوري �جلز�ئري، 
و�ملنتقل قبل يومني من وفاق �ضطيف �لريا�ضي �إىل �لأهلي �مل�ضري، حيث 
�ضيبد�أ م�ضو�ره ر�ضميا مع فريقه �جلديد عقب مباريات منتخب �جلز�ئر يف 

بطولة كاأ�س �أفريقيا للمحليني. 
و�ضجل قندو�ضي �أهد�فه مع �لفريق �جلز�ئري يف 15 مبار�ة، وتبلغ قيمته 
حمزة  �ملغربي  �لأه���د�ف  ع��دد  بنف�س  ويليه  ي��ورو،  مليون   1.30 �ل�ضوقية 
بالدوري  م��ب��ار�ة   16 �أه��د�ف��ه يف  و�ضجل  �ل��ري��ا���ض��ي،  �لفتح  ه��ن��وري لع��ب 

�ملغربي، وتبلغ قيمته �ل�ضوقية 200 �ألف يورو. 
 7 بر�ضيد  �لتايل  �ملركز  �ملحلة يف  �ل�ضيخ لعب غزل  �أحمد  �مل�ضري  وياأتي 
لالعب  �ل�ضوقية  �لقيمة  وتبلغ  �مل�ضري،  ب��ال��دوري  م��ب��ار�ة   16 يف  �أه���د�ف 

يورو.  �ألف   150
وبر�ضيد 5 �أهد�ف يف 13 مبار�ة، يت�ضدر �لغيني ديني �أنتوي لعب �لنفط 
250 �ألف  �لعر�قي، قائمة هد�يف �لدوري �لعر�قي، وتبلغ قيمته �ل�ضوقية 
يورو، وي�ضرتك معه يف نف�س ر�ضيد �لأهد�ف، يف 13 مبار�ة �أي�ضا، جنومبي 

مبينجي لعب فريق نفط �لب�ضرة .

•• اأبوظبي-وام:

�ل�ضوبر  وك��اأ���س  �ل���دوري  يف  �لكال�ضيكو  مو�جهات  م��ن  مثريتني  ن�ضختني  بعد 
�إ�ضبانيا  باملو�ضم �حلايل، جاءت قرعة �لدور ن�ضف �لنهائي لبطولة كاأ�س ملك 
لت�ضعل حدة �ملناف�ضة بني بر�ضلونة وري��ال مدريد يف �ملو�ضم �حلايل من خالل 

مو�جهة كال�ضيكو جديدة تت�ضمن مبار�تي ذهاب و�إياب.
�لقرعة �لفريقني وجها لوجه جمدد� للمناف�ضة على مقعد يف نهائي  و�أوقعت 
بن�ضف  �لأخ���رى  �ملو�جهة  يف  بلباو  و�أتلتيك  �أو�ضا�ضونا  يلتقي  فيما  �لبطولة 

�لنهائي.
وري��ال مدريد  بر�ضلونة  بن  �ملو�جهة  ه��ذه  و�أهمية  �لإث���ارة  ح��دة  وي�ضاعف من 
باللقب  �ل��ف��وز  فر�ضة  على  مو�جهة  ت��ك��ون  رمب��ا  �أن��ه��ا  �ل��ك��اأ���س  نهائي  ن�ضف  يف 
�ملحلي �لوحيد لأي منهما يف �ملو�ضم �حلايل خا�ضة مع �نح�ضار �ملناف�ضة ب�ضكل 
�ل��دوري مع فارق �لنقاط �لذي يتقدمان به على باقي  كبري بينهما على لقب 
نقاط   5 بفارق  حاليا  �لإ�ضباين  �ل��دوري  ج��دول  بر�ضلونة  ويت�ضدر  �ملناف�ضني. 
�أمام ريال مدريد يف منت�ضف �ملو�ضم، ومن �ل�ضعب حاليا حتديد هوية �لفريق 
�مل�ضابقة يف نهاية �ملو�ضم حيث ميتلك ريال مدريد فر�ضة  �لفائز منهما بلقب 

كافية للتخل�س من هذ� �لفارق عرب �جلولت �ملتبقية من �مل�ضابقة.
بنتيجة  �لفوز  وت��ب��ادل  �لآن  حتى  �حل��ايل  �ملو�ضم  يف  مرتني  �لفريقان  و�لتقى 

و�حدة 3-1 حيث كانت �ملرة �لأوىل ل�ضالح ريال مدريد يف بطولة �لدوري، ثم 
�لتقى �لفريقان يف وقت �ضابق من يناير �حلايل بنهائي كاأ�س �ل�ضوبر �لإ�ضباين 

وتوج بر�ضلونة باللقب بعد �لفوز على �لريال 3 / 1 �أي�ضا.
�لأ�ضبوع  �لكاأ�س  نهائي  ن�ضف  ذهابا يف  �لفريقان  يلتقي  �أن  �ملفرت�س  وكان من 
�ملقبل، ولكن �ملو�جهة تاأجلت �إىل �أحد �أيام 28 فرب�ير �أو 1و2 مار�س �ملقبلني 
ب�ضبب م�ضاركة ريال مدريد يف بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية، �لتي تقام باملغرب 

من 1 �إىل 11 فرب�ير �ملقبل.
4 و5 و6  �أي��ام  �أح��د  �إيابا يف ن�ضف �لنهائي  كما يلتقي بر�ضلونة وري��ال مدريد 

�أبريل �ملقبل.
وتاأتي هذه �ملو�جهة بينهما بعد 4 �ضنو�ت من لقائهما يف ن�ضف نهائي �مل�ضابقة 
تعادل  حيث  بر�ضلونة  ل�ضالح  �نتهت  و�ل��ت��ي   2019-2018 مبو�ضم  ذ�ت��ه��ا 
3-0 يف  ريال مدريد  فاز بر�ضلونة على  بر�ضلونة ثم  1-1 ذهابا يف  �لفريقان 
علما  �لكاأ�س  نهائي  ن�ضف  يف  �لثامنة  للمرة  �لفريقان  ويلتقي  �إيابا.  د�ره  عقر 
باأن ريال مدريد فاز يف 4 مو�جهات �ضابقة وكان �لفوز لرب�ضلونة يف �ملو�جهات 
�لثالثة �لأخرى. و�إىل جانب ما �ضت�ضفر عنه �ملو�جهة �جلديدة بني �لفريقني 
يف �لكاأ�س من �إثارة بالغة، �ضيمثل �لكال�ضيكو �جلديد يف �لكاأ�س �ضغوطا على كل 
�ملباريات و�ملو�جهات �ل�ضعبة �لتي يخو�ضها كل منهما يف  فريق يف ظل �ضغط 

نف�س �لتوقيت �ضو�ء على �مل�ضتوى �ملحلي �أو يف �لبطولت �لأوروبية.

ملاذا حجب اإن�شتغرام ح�شاب مي�شي 
بعد الف�ز بكاأ�س العامل؟

البا ك�دج� يت�شدر هدايف الدوريات 
العربية.. وتالي�شكا االأعلى قيمة �ش�قية 

كال�شيك� الكاأ�س ي�شعل �شراع 
»بر�شل�نة- الريال« يف امل��شم احلايل

ناب�يل يبداأ العد التنازيل لتت�يج تاريخي بلقب الدوري االإيطايل
•• اأبوظبي-وام:

�لتوقعات  م��ن  �لكثري  عك�س  على 
�ملو�ضم  ف���ع���ال���ي���ات  ���ض��ب��ق��ت  �ل����ت����ي 
معظمها  ���ض��ب��ت  و�ل���ت���ي  �حل������ايل، 
م��دي��ن��ة ميالنو  ق��ط��ب��ي  ���ض��ال��ح  يف 
�أحكم  ميالن"،  و�ن����رت  "ميالن 
ن�����اب�����ويل ق��ب�����ض��ت��ه ع���ل���ى �����ض����د�رة 
�لقدم،  ل��ك��رة  �لإي���ط���ايل  �ل������دوري 
وبات مر�ضحا بقوة ل�ضتعادة �للقب 
قبل عدة جولت من نهاية �ملو�ضم.

�لثاين  �ل��دور  فعاليات  بد�ية  وم��ع 
"مرحلة �لإياب" يف �مل�ضابقة، تربع 
ن��اب��ويل ع��ل��ى �ل��ق��م��ة ب��ر���ض��ي��د 53 
نقطة وبفارق 13 نقطة عن �أقرب 
و�جتهت  م��ي��الن،  �ن���رت  مناف�ضيه 
�ملناف�ضة  �لفرق  معظم  ت�ضريحات 
�أ�ضبح  �مل��و���ض��م  ه��ذ�  �للقب  �أن  �إىل 

حم�ضوما لنابويل ب�ضكل كبري.

وي�����ض��اع��ف م���ن ف��ر���س ن���اب���ويل يف 
ح�ضم �للقب مبكر� باملو�ضم �حلايل 
�لكبوة �لتي مير بها �أبرز مناف�ضيه 
حامل  ميالن  وخا�ضة  �مل�ضابقة  يف 
للمركز  ت���ر�ج���ع  و�ل������ذي  �ل���ل���ق���ب، 
ن��ق��ط��ة عن   15 ب���ف���ارق  �خل��ام�����س 
�ل�����ض��د�رة و�ن����رت م��ي��الن �ل����ذي ل 
يبدو باحلال نف�ضه �لذي كان عليه 
يف �ملو�ضمني �ملا�ضيني رغم �حتالله 

�ملركز �لثاين حاليا.
�ملفرو�ضة  �ل��ع��ق��وب��ة  �أب���ع���دت  ك��م��ا 
نقطة   15 بخ�ضم  يوفنتو�س  على 
مناف�ضا �آخر، لي�ضبح نابويل �ملر�ضح 
�ل����ق����وي ل���ل���ف���وز ب���ال���ل���ق���ب، و�ل�����ذي 
�ضيكون �لأول له منذ تطبيق نظام 
�ح��ت�����ض��اب �ل��ف��وز يف �مل���ب���ار�ة بثالث 

نقاط.
�ملو�ضم  ف��ع��ال��ي��ات  ����ض��ت��ئ��ن��اف  وم����ع 
ي��ن��اي��ر �حلايل  �ل���ك���روي يف م��ط��ل��ع 

�أ�ضابيع  ل��ع��دة  �ل��ت��وق��ف  ف���رتة  ب��ع��د 
مني   ،2022 �لعامل  كاأ�س  ب�ضبب 
نابويل بالهزمية �أمام �نرت ميالن 
�مل�ضابقة  0-1 لتكون �لأوىل له يف 
�نتف�س  �لفريق  ولكن  �ملو�ضم،  هذ� 
�ضريعا وحقق 4 �نت�ضار�ت متتالية 

ع����ززت م��وق��ع��ه يف ����ض���د�رة جدول 
�مل�ضابقة.

كما تو�لت عرث�ت مناف�ضيه خالل 
�لأ�ضابيع �ملا�ضية باأكرث من هزمية 
وت����ع����ادل ل��ك��ل م���ن م���ي���الن و�ن���رت 
ميالن ويوفنتو�س، ما �ضاعد نابويل 

حتى  تدريجيا  �لفارق  تو�ضيع  على 
بلغ 13 نقطة ليكون رقما قيا�ضيا 
على  �مل�ضابقة  م��ن  �ملرحلة  ه��ذه  يف 

مد�ر تاريخها.
�ملرة  �أنها  �إىل  �لإح�ضائيات  وت�ضري 
منذ  �ل��ب��ط��ول��ة،  ت���اري���خ  يف  �لأوىل 

ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام �ح��ت�����ض��اب �ل���ف���وز يف 
يت�ضدر  �لتي  نقاط،  بثالث  �ملبار�ة 
�لإيطايل  �ل���دوري  فريق  �أي  فيها 
 20 م���رور  بعد  نقطة   13 ب��ف��ارق 
جولة فقط من �مل�ضابقة حيث كان 
�ملرحلة  ه��ذه  �ضابق يف  ف���ارق  �أك���رب 

وذلك  نقطة   11 ه��و  �مل��و���ض��م  م��ن 
�ن��رت ميالن وروم���ا يف مو�ضم  ب��ني 

.2007-2006
�ن��رت ميالن باللقب يف ذلك  وت��وج 
روما  22 نقطة عن  بفارق  �ملو�ضم 

يف نهاية �ملو�ضم.
تو�ضيع  يف  ن����اب����ويل  ي���ن���ج���ح  وق�����د 
نقطة(   13( �حل�������ايل  �ل�����ف�����ارق 
�إذ�  �ملقبلة ل�ضيما  خ��الل �جل��ولت 
يعني  ما  مناف�ضيه  ع��رثة  ��ضتمرت 
قدرة نابويل على ح�ضم �للقب قبل 

نهاية بعدة جولت.
هذ�  �ل���ل���ق���ب  ن����اب����ويل  �أح�������رز  و�إذ� 
منذ  ل���ه  �لأول  ���ض��ي��ك��ون  �مل���و����ض���م، 
وبالتحديد   ، ع��ق��ود   3 م��ن  �أك����رث 
تاريخ  �ل��ث��اين يف  لقبه  �أح����رز  م��ن��ذ 
كان  عندما   1990 ع��ام  �لبطولة 
�لر�حل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �لأ����ض���ط���ورة 
للفريق  جن��م��ا  م����ار�دون����ا  دي��ي��ج��و 

وقاده �إىل �لتتويج باللقب.
نابويل  �لإح�ضائيات فر�س  وتوؤكد 
باللقب  �ملبكر  �لتتويج  يف  �لكبرية 
�أق����وى خط  �ل��ف��ري��ق  ح��ي��ث ميتلك 
�ملو�ضم  ه����ذ�  �مل�����ض��اب��ق��ة  يف  ه���ج���وم 
بر�ضيد 48 هدفا بفارق 8 �أهد�ف 
عن �نرت ميالن كما ميتلك �أف�ضل 
خط دفاع؛ حيث �هتزت �ضباكه 15 
مرة فقط مبتو�ضط )0.75 هدف 

للمبار�ة �لو�حدة(.
وم����ع خ�������ض���ارة ف��ري��ق��ه روم�����ا �أم����ام 
�ملا�ضي  �لأح��د  م�ضاء   2-1 نابويل 
يف �جلولة �ل�20 من �مل�ضابقة، قال 
�ملدير  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل 
�لفني لروما �إن نابويل ح�ضم لقب 
�ضتيفانو  �ع����رتف  ف��ي��م��ا  �ل������دوري 
ب��ي��ويل �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي مل��ي��الن قبل 
ي��وم��ني ب���اأن ف��ري��ق��ه مل ي��ع��د قادر� 

على �لدفاع عن لقبه يف �مل�ضابقة.

يف  �أم��ر�ب��ط،  �ضفيان  �ملغربي  �ل��دويل  �لالعب  مع  �لإ�ضباين  بر�ضلونة  ن��ادي  تو��ضل 
�لنتقالت  �ضوق  �نتهاء  من  �ضاعات  قبل  �لإي��ط��ايل،  فيورنتينا  من  ل�ضمه  حماولة 
�ل�ضتوي، وفق ما ك�ضف �ل�ضحفي �لريا�ضي �لإ�ضباين، �ملقرب من بر�ضلونة، جري�رد 

رومريو.
ون�ضر جري�رد رومريو تغريدة على ح�ضابه يف تويرت، قال فيها �إنه "مت تاأكيد تو��ضل 
بر�ضلونة مع �ضفيان �أمر�بط خالل �ل�ضاعات �لأخرية من �ملريكاتو �ل�ضتوي"، �لذي 

ينتهي حتديد�، �لثالثاء يف منت�ضف �لليل.
و�أ�ضاف: "ندرك �أن فيورنتينا لن يقدم ت�ضهيالت"، يف �إ�ضارة �إىل �أن �لنادي �لإيطايل 

لن يفرط فيه ب�ضهولة.
 6 �إع��ارة ملدة  �ضيتقدم بطلب  "بر�ضلونة  �أن  �أو�ضح رومريو  بالتفا�ضيل،  وفيما يتعلق 

�أ�ضهر، دون خيار �ل�ضر�ء �لإلز�مي، لالعب �ملغربي".
و�أ�ضار �إىل �أنه "بعد تلك �لفرتة، ميكن للنادي �أن يقرر ما �إذ� كان �ضيحتفظ باأمر�بط 

�أم ل".
يذكر �أن �أمر�بط �أثار �نتباه �أكرب �لأندية �لأوروبية، بعد �لأد�ء �ملميز �لذي قدمه مع 
�أطل�س �ملركز �لر�بع، يف �إجناز هو  �أ�ضود  منتخب �ملغرب يف كاأ�س �لعامل، حيث ح�ضد 

�لأول ن نوعه عربيا و�إفريقيا.
ومن �لأندية �لتي �أكدت تقارير �إعالمية �أنها حاولت �ضم �أمر�بط، ليفربول و�أتلتيكو 

مدريد.
وخا�س �ل�ضاب �ملغربي �ضاحب �جلن�ضية �لهولندية 17 مبار�ة يف �لكالت�ضيو بقمي�س 

فيورنتينا هذ� �ملو�ضم، من بينها 13 �أ�ضا�ضيا.

بر�شل�نة ي�شعى ل�شم اأمرابط.. تفا�شيل مفاو�شات ال�شاعات االأخرية



    

تنهي حياة ابنها مب�شاعدة اأ�شدقائه
�أنهت �مر�أة �ضورية حياة �بنها �ملر�هق باأن كّبلته و�ضربته على ر�أ�ضه 

باأد�ة حادة �إىل �أن فارق �حلياة.
يف  �جل��ن��ائ��ي  �لأم���ن  م��رك��ز  �أن  �ل�ضورية  �لد�خلية  وز�رة  وك�ضفت 
مدينة �لنبك �لتابعة لريف دم�ضق �ألقى �لقب�س على �لأم بعد بالغ 
من �أحد �ملو�طنني. و�أبلغ �ملو�طن وهو من قرية "�ملر�ح" بحدوث 

جرمية قتل بحق حدث يبلغ من �لعمر حو�يل 15 عاماً.
ووفق بيان للوز�رة على في�ضبوك، توجهت دوريات من مركز �ضرطة 
�لأمن �جلنائي �إىل �ملكان حيث �ضوهدت جثة �حلدث مكبلة ور�أ�س 
�ل�ضحية ملطخ بالدماء. و�عرتفت �لأم �أمام جهات �لتحقيق بقتل 
ب��اأن طلبت من ثالثة   ،2008 عام  �بنها عمر�ن وهو من مو�ليد 
من �أ�ضدقائه تكبيله معها دون علمهم �أنها تعتزم قتله، و�أوهمتهم 
�أنها �ضت�ضلمه �إىل �ل�ضرطة كونه ل يطيعها. وفور خروج �أ�ضدقائه 
�لأخرية.  �أنفا�ضه  لفظ  حتى  ح��ادة  ب��اأد�ة  ر�أ�ضه  على  �بنها  �ضربت 
و�عرتف �لأ�ضدقاء �لثالثة فور توقيفهم بتكبيلهم �ضديقهم بناء 

على طلب و�لدته دون معرفتهم �ل�ضبب.

مفتاح �شيارة يخرتق وجه �شيدة 
تعر�ضت �ضيدة كندية حلادث غريب، �إذ �أ�ضابها مفتاح �ضيارتها يف 
�مل�ضت�ضفى  �إىل  �لنقل  �إثرها  على  �حتاجت  �ضديدة  �إ�ضابة  وجهها 
وعملية جتميل جر�حية. وكانت رينيه لريفري، 24 عاًما، غادرت 
�لكندية لال�ضتمتاع بوجبة يف مطعم  منزلها يف مدينة �ضادبوري 
يف  �ضيارتها  مفتاح  ن�ضيانها  ت���درك  �أن  قبل  ق��ري��ب،  م��اك��دون��ال��دز 
ويف  �إليها،  باملفتاح  �أ�ضدقائها  �أحد  يلقي  �أن  رينيه  وطلبت  �ملنزل. 
حني �إن هذ� �ملوقف معتاد للغاية ول ي�ضكل قلًقا �أو خطورة من �أي 

نوع، �إل �أنه �ضرعان ما حتول حلادث مروع.
�إلقائه،  بعد  �ل�ضيارة  مفتاح  �رتد  �ضنرت�ل"،  "�أوديتي  ووفق موقع 
من يدها �إىل وجهها ب�ضرعة و�أ�ضاب وجهها خمرتقا وجنتها ثاقبا 
�إياها، وظل م�ضتقًر� يف وجهها. و�ضرعان ما تدخل �ضديق رينيه 
و��ضتنجد بالإ�ضعاف لنقلها للم�ضت�ضفى، وك�ضف �لفح�س بالأ�ضعة 
جتويف  يف  �ضم   4 بعمق  رينيه  وج��ه  �خ��رتق  �ملفتاح  �أن  �ملقطعية 
لإز�لة  جتميل  ج��ر�ح  تدخل  �لأم��ر  وتطلب  عينها،  �أ�ضفل  �لأن���ف، 

�ملفتاح و�لتعامل مع �جلرح.

�ش�ك�التة باأرجل اجلراد.. حقيقة اأم خدعة؟
وتتو�جد  �ل�����ض��وك��ولت��ة،  ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  ���ض��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

منتجاتها يف بع�س �لدول �لعربية، طرح �أحدث منتجاتها.
�جلر�د  ب��اأرج��ل  �ضوكولتة  ه��و  �جل��دي��د  �ملنتج  �إن  �ل�ضركة  وق��ال��ت 
�ملقرم�ضة، وهو ما ت�ضبب يف �إثارة �لكثري من �جلدل، بني متابعي 

�ضفحة �ل�ضركة.
و�ضدد عدد كبريمن �ملتابعني رف�ضهم �ضر�ء هذ� �ملنتج يف �مل�ضتقبل، 

وذهب �لبع�س �إىل مقاطعة �ل�ضركة متاما منتجاتها.
ق��د يكون  �لإع���الن  ه��ذ�  �أن  "لب�ضا" �إىل  �أ���ض��ار موقع  م��ن جانبه، 
حقيقيا خا�ضة يف ظل تو�ضع �لحتاد �لأوروبي يف دخول �حل�ضر�ت 
ببع�س �أ�ضنام �لأطعمة، مثل �ضر�ضور �لرب�وين، و�جلر�د و�لدودة 
�أعلنت  �أن هذه �ل�ضركة  �ل�ضفر�ء، وديد�ن �جلامو�س. و�أكد �ملوقع 
من قبل طرح منتجات غري حقيقية مثل �ضوكولتة مبخلل �خليار 
�أو باخلردل، منوها �إىل عدم �تخاذ مثل هذ� �لإعالم ب�ضكل جدي.

   بانوراما
ينقذ مئات ال�شابحني بعدما اكت�شف �شمكة قر�س بطائرة الدرون

�كت�ضف �ضمكة قر�س �ضخمة من  �أن  �ملوت بعد  �لذين كانو� يو�جهون خطر  �ل�ضابحني  �أنقذ رجل بريطاين مئات 
طائرته بدون طيار قبالة �ضو�حل �أ�ضرت�ليا �لغربية.

�ضمكة قر�س  �كت�ضف  بعدما  �ل�ضباحني  �إنقاذ مئات  من  نورثهامبتون، متكن موؤخر�ً  �أب من  �ألفون�ضو، وهو  ديفيد 
�ضخمة من طائرته بدون طيار. وكان على ديفيد �أن يت�ضرف ب�ضرعة بعد �أن �كت�ضف �لوح�س �لذي يبلغ طوله �أكرث 

من 6 �أمتار، و�لذي كان ي�ضبح حول مياه �ضاطئ ميلوب، غرب �أ�ضرت�ليا.
وكان ديفيد يجمع لقطات من �حلياة �لربية �لتي تخطف �لأنفا�س يف �ملنطقة، عندما �كت�ضف حيو�ناً ل يريد روؤيته. 
وكان �بن ديفيد �لبالغ من �لعمر عامني ويدعى �ضوين يلعب على حافة �ملياه عندما �أخرب زوجته كري�ضتي لتنبيهها 
باأنه ميكن يرى �ضمكة قر�س بي�ضاء كبرية يف �ملاء. وبينما �ضارعت كري�ضتي لإخر�ج �ضوين من �ملاء، حذرت زمالئها 

من مرتادي �ل�ضاطىء مما ر�آه زوجها وهو ي�ضور �ملحيط.
ويف عمل بطويل �آخر، ��ضتخدم �ألفون�ضو بعد ذلك �لطائرة بدون طيار كدليل لرجال �لإنقاذ مل�ضاعدتهم يف حتديد 
موقع �ضمكة �لقر�س �ملفرت�ضة، ثم �قرتب رجال �لإنقاذ من �لوح�س بزلجات نفاثة و�أكدو� �أنه يف �حلقيقة قر�س 

�أبي�س �ضخم. 
ومت �إغالق �ل�ضاطئ ملدة �أربع �ضاعات بينما �نتظر رو�د �ل�ضاطئ خروج �لقر�س من �ملنطقة،بح�ضب �ضحيفة مريور 

�لربيطانية.
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ن�شطاء يبحث�ن عن الكالب ال�شالة يف غزة.. لرعايتها
هذ�  �ضغُفه  فدفعه  �ل��ك��الب،  تربيَة  �لِعر  �ضعيد  �مل��و�ط��ن  �أح��ب  �ضغِره  منذ 
لاللتحاق بدورة تدريبية على تروي�س �لكالب يف رو�ضيا، ليعوَد بعدها �إىل 
موطنه يف غزة وي�ضع حاًل لظاهرة �لكالب �ل�ضالة �لتي تثري خوَف �لعديد 
�لغر�س جمعية ) �ضاللة(  و�أ�ض�س لذلك  �لقطاع،  �ملو�طنني يف �ضو�رع  من 

�ملخت�ضة يف رعاية �لكالب �ل�ضالة وتاأهيلها.
�ضكاي نيوز عربية ر�فقت فريقا من �جلمعية يف مهمة جلمع كالب �ضالة 
�ضمال قطاع غزة، بعد �لإبالغ عنها من قبل �ل�ضكان، مل تلفح حماولة فريق 
�لإنقاذ يف ذلك كما يحدث �أحيانا "ما �ملق�ضود �أن عملية �لإنقاذ مل تنجح 
فر�ر  مثاًل  �ل�ضور  �جل��ر�ء؟ هل تظهر  �إنقاذ  �إن��ه مت  تقول  �ملتحدثة  بينما 
كالب �أخرى، �أو موتها؟ و�إن ماتت، فمن قتلها، �جلوع �أم �لنا�س؟ " ، لكنهم 

��ضتطاعو� �نت�ضال بع�س �جلر�ء �ل�ضغرية.
يقول �ملو�طن �لفل�ضطيني، �آيه و�يف: "�أنا من حر�ضي على �لأطفال لدينا 
وعلى هذه �لكالب لأنها �ضغرية ، تو��ضلت مع جمعية �ضاللة وحالياً كما 
ترون نقلو� �لكالب �ل�ضغرية ". ينقل فريق جمعية �ضاللة لرعاية وتاأهيل 
�إىل �مللجاأ �خلا�س بهم يف  �لكالب �ل�ضالة يف غزة ما يجمعونه من كالب 
هذ� �ملكان �لذي ي�ضم �أكرث من �أربعمئة كلب ، فهنا يعمل �ضعيد و�بنه على 
. يروى  �إطعام هذه �لكالب وتقدمي ما يلزمها من رعاية وعالج وتعقيم 
مدير جمعية �ضاللة لرعاية وتاأهيل �لكالب �ل�ضالة، �ضعيد �لعر، بد�يته 
مع تربية وتروي�س �لكالب: "يف 2005 ذهبت لأخذ دورة يف رو�ضيا يف علم 
تروي�س وتدريب �لكالب و�كت�ضبت منها معلومات جديدة يف �لتعامل مع 

�لكالب ، وتقريبا منذ هذه �للحظة فكرت يف حل م�ضكلة هذه �لكالب".

اإطالق نار يف حمل حل�يات خلالف مع املحا�شب
بني  عنيفة  م�ضاجرة  لبنان،  يف  �حللويات  ببيع  �خلا�ضة  �ملتاجر  �أح��د  �ضهد 
���ض��اب��ني ت��ط��ورت �إىل �ع��ت��د�ء ب��ال�����ض��رب و�إط����الق �ل��ن��ار د�خ���ل �مل��ت��ج��ر �ملكتظ 
�ضويت"  "�ضي  متجر  يف  �لأح��د  فجر  �حل��ادث��ة  ووقعت  و�ملوظفني.  بالزبائن 
تد�ول  حيث  لبنان،  جبل  حمافظة  يف  ك�����ض��رو�ن  يف  م�ضبح  ذوق  منطقة  يف 
مدونون وح�ضابات �إخبارية مقطع فيديو للم�ضاجرة �لتي بد�أت خارج �ملتجر 
و�متدت �إىل د�خله و�نتهت باإطالق �لنار و�إ�ضابة �أحد �لأطر�ف. وعقب تد�ول 
�لفيديو على نطاق و��ضع، ك�ضفت و�ضائل �إعالم لبنانية عن تفا�ضيل �حلادثة 
�لتي ت�ضببت بحالة من �لذعر د�خل �ملتجر، حيث تبني �أن �أحد �ملت�ضاجرين 
وُيدعى خليل  �لدولة  �أم��ن  يف  �لنار، عن�ضر  �أطلق  �ل��ذي  �لأول  �لطرف  وه��و 
�خلطيب. و�أظهر �لفيديو �ملتد�ول �أن �ضر�رة �حلادثة بد�أت من د�خل �ملتجر 
�آخ��ر عند طاولة  �ملحا�ضب، حيث ظهر �خلطيب و�ضخ�س  نتيجة خالف مع 
و�ملحا�ضب  �خلطيب  بني  مال�ضنة  ووقعت  �حل�ضاب،  يدفعون  وه��م  �ملحا�ضب 
�آخ��ر خارج  �ل��ذي حافظ على هدوئه، ليخرج �خلطيب بعدها ويت�ضاجر مع 

�ملتجر و�ضط حماولت لعدة �أ�ضخا�س وبينهم ن�ضاء �لتدخل وف�س �ل�ضجار.

عملية تعقيم الأ�شد 
تثري �شجة يف كينيا

د�ف�����ع م�������ض���وؤول���ون يف ك��ي��ن��ي��ا عن 
قر�رهم �إجر�ء عملية قطع �لقناة 
�لأ�ضبوع  �أ����ض���ري  لأ����ض���د  �ل���د�ف���ق���ة 
�لفائت بعدما دعا �ضكان حمليون 
�إىل �إطالق �ضر�ح �حليو�ن لتمكينه 

من �لتكاثر بحرية.
و�أو���ض��ح��ت ه��ي��ئ��ة �حل��ي��اة �لربية 
بغر�س  تعقيم  �أن عملية  كينيا  يف 
�لأ�ضر"  مكان  يف  �لتكاثر  "�ضبط 
�أج����ري����ت ل���الأ����ض���د �ل���ب���ال���غ ثالث 
�إعادة  بربنامج  و�مل�ضمول  �ضنو�ت، 
تاأهيل يف نريوبي يهدف �إىل �إنقاذ 

�حليو�نات �ليتيمة �أو �مل�ضابة.
�أث���ارت غ�ضًبا،  ه��ذه �خلطوة  لكن 
�إذ دعا بع�س �لكينيني �لهيئة �إىل 
�ل��ربي��ة لزيادة  �إط���الق �لأ���ض��د يف 
�أعد�د �لأ�ضود �ملهددة بالنقر��س.

�ل�ضبت  بيان  يف  �لهيئة  و�أو�ضحت 
�لتي  �ل����ربي����ة  "�حليو�نات  �أن 
ي��ت��م �إر���ض��اُع��ه��ا ب��ال��زج��اج��ة تفقد 
غر�ئزها �لطبيعية و�إذ� �أُطلقت يف 
للخطر".  معر�ضة  تكون  �لربية 
�أم���رو�  "�مل�ضوؤولني  �أن  و�أ���ض��اف��ت 
�إىل  ن��ظ��ًر�  �ل��د�ف��ق��ة  �لقناة  بقطع 
يف  ب��ه  م�ضموح  "غري  �لتكاثر  �أن 

مر�كز �أ�ضر" �حليو�نات.
�لوطنية  نريوبي  حديقة  وت�ضم 
�أن��و�ع �حليو�نات  ع��دًد� كبرًي� من 
�مل������ه������ددة ب����الن����ق����ر������س و�ل����ت����ي 
م�ضاهدتها  �جل��م��ه��ور  ي�ضتطيع 

وهي ترعى.

وفاة املغني االأ�شط�رة باريت �شرتونغ 
ت����ويف ع���ن 81 ع���ام���اً �مل��غ��ن��ي �لأم���ريك���ي 
�ضركة  �أ�ضماء  �أب��رز  �أح��د  �ضرتونغ،  باريت 
"موتاون" لالإنتاج �لتي �أّلف لها �لر�حل 
�أعلن  �أغنياتها، على ما  �أ�ضهر  من  بع�ضاً 
�لذي  �ملتحف  وق��ال  "موتاون".  متحف 
يتخذ م��ن دي��رتوي��ت م��ق��ر�ً ع��رب تويرت 
وموؤلف  �ملغني  وفاة  �لأ�ضى  ببالغ  "نعلن 
باريت  �لأ����ض���ط���وري  "موتاون"  �أغ�����اين 
�ضرتونغ". ولد �ملغني �لأمريكي يف ولية 
�ل�ضيار�ت  عا�ضمة  يف  ون�ضاأ  مي�ضي�ضيبي 
 1959 عام  و�أطلق  �ملتحدة.  �لوليات  يف 
�أول  وه��ي   ،"Money" "موين" �أغنية 
عمل تولت �إنتاجه �ضركة "موتاون" �لتي 
�أن��و�ع عدة من  كان لها تاأثري كبري على 
و�ضارك  و�لبلوز.  �ل�ضول  بينها  �ملو�ضيقى 
ويتفيلد،  ن��ورم��ان  ج��ان��ب  �إىل  ���ض��رتون��غ 
وهو موؤلف �آخر ل�"موتاون ريكوردز"، يف 
كتابة عدد من �لأغاين �لتي لقيت رو�جاً 
�أهمها "�آي هورد �إت ثرو ذي غريبفاين" 

و"دجا�ضت ماي �إميادجيناي�ضن.

طفلة حتاكم زوجها ووالديها 
مثل و�لد� وزوج �مر�أة �أجربت على �لزو�ج عندما كانت يف 
�ل�ضاد�ضة من عمرها �أمام حمكمة يف تركيا بتهمة �نتهاك 
�ضلطت  ق�ضية  يف  عليها،  �جلن�ضي  و�لع���ت���د�ء  �لطفلة 

�ل�ضوء على معتقد�ت �لطو�ئف يف �لبالد.
تقدمت �ملر�أة - �لتي تبلغ من �لعمر حاليا 24 عاما ومت 
�لك�ضف عن ��ضمها فقط بالأحرف �لأوىل - ب�ضكوى عام 
�لزو�ج  �أج��ربت على  �ل��ذي  و�لرجل  و�لديها  2020 �ضد 
�أوردتها  �لتي  �ل��و�ق��ع��ة،  �أث���ارت  طفلة.  كانت  عندما  منه 
و��ضعا  غ�ضبا  �ملا�ضي،  �لعام  �لرتكية  بريغون  �ضحيفة 
ودع�����و�ت مل��زي��د م��ن �ل��ت��دق��ي��ق يف �ل��ط��و�ئ��ف �ل��دي��ن��ي��ة يف 
24 �لإخباري �أن �ملحكمة ق�ضت  �لبالد. و�أورد موقع تي 
يوم �لثنني بعقد �جلل�ضات خلف �أبو�ب مغلقة، وفر�ضت 

حظر� على �لبث �ملتعلق باملحاكمة.
�لزوج، و��ضمه قادر، يو�جه عقوبة �ل�ضجن ملدة 30 عاما 
ب��ارت��ك��اب �ع��ت��د�ء جن�ضي على  �أدي���ن  على �لأق���ل يف ح��ال 
طفلة. بينما يو�جه و�لد �ملر�أة، يو�ضف �ضياء جومو�ضيل 
عاما   18 �ل�ضجن  عقوبة  غومو�ضيل،  فاطمة  وو�لدتها   ،

على �لأقل بتهمة �إ�ضاءة معاملة �لطفلة.

مطعم يقدم املنظفات ال�شائلة باخلطاأ بداًل من الع�شري 
لغ�ضيل  وخ�ضعو�  �مل�ضت�ضفى  �إىل  زب��ائ��ن  �ضبعة  نقل  مت 
�ملعدة، بعد �أن قدم لهم مطعم يف �ضرق �ل�ضني �ملنظفات 

�ل�ضائلة بدًل من ع�ضري �لفاكهة عن طريق �خلطاأ.
�ل���ث���اين مبقاطعة  ي��ن��اي��ر -ك���ان���ون   16 �حل�����ادث وق���ع يف 
وتدعى  �مل��ت��اأث��ري��ن،  �ل��زب��ون��ات  �إح���دى  وك��ان��ت  ت�ضجيانغ. 
�ل��ط��ع��ام م��ع عائلتها و�أ���ض��دق��ائ��ه��ا يف  ت��ت��ن��اول  ووك���ون���غ، 
�أنها  جميعاً  ظنو�  زج��اج��ة  ن��ادل  �أح�ضر  عندما  �ملطعم، 
حت��ت��وي ع��ل��ى ع�ضري �ل��ف��و�ك��ه. وق��ال��ت �مل����ر�أة يف مقطع 
�لجتماعي،  �لتو��ضل  و�ضائل  من  لحقاً  فيديو، حذفته 
�مل�ضت�ضفى  �إىل  �آخ��ري��ن  �أ�ضخا�س  �ضتة  م��ع  �أر���ض��ل��ت  �إن��ه��ا 
هناك  �أن  �أدرك���و�  �أن  بعد  �ملعدي  �ل�ضفط  عملية  لإج���ر�ء 
خطاأ و�أن م�ضروباتهم لها نكهة غريبة. و�ل�ضفط �ملعدي، 
�ملعروف �أي�ضاً با�ضم �ضخ �ملعدة، هو �إجر�ء ميكن لالأطباء 
حالت  يف  ب�ضرعة  �مل��ع��دة  حمتويات  لتفريغ  ��ضتخد�مه 
نادلة  �أن �ضبب �خلطاأ هو  �لزبائن  �إب��الغ  �ل��ط��و�رئ. ومت 
كانت تعاين من �ضعف يف �لب�ضر. ووفقاً ل�ضابط �ضرطة 
�لأ�ضخا�س  جميع  ف���اإن   ،  Xucun ���ض��رط��ة  م��رك��ز  م��ن 
من  �لتعوي�س  و�ضيطلبون  م�ضتقرة  ح��ال��ة  يف  �ل�ضبعة 
ووكونغ  �ل�ضيدة  ع��ن  �ل�ضحيفة  ونقلت  لح��ق��اً.  �ملطعم 
هوؤلء  ك��ل  �أري��ك��م  "دعني  �مل�ضت�ضفى  ���ض��ري��ر  م��ن  ق��ول��ه��ا 
�ل�ضبعة  نحن  �لطعام  تناولنا  هنا.  �لر�قدون  �لأ�ضخا�س 

معاً و��ضطررنا �إىل �خل�ضوع لل�ضفط �ملعدي". 

غرامة ل�شينية التهمت قر�شا اأبي�س
غرمت �ل�ضلطات �ل�ضينية مدونة مببلغ 125 �ألف يو�ن 
)18 �ألفا و500 دولر(، عقب �أن ن�ضرت مقطع فيديو لها 

وهي تتناول �لقر�س �لأبي�س �لكبري.
�نتقاد�ت على �ضبكة �لإن��رتن��ت، ونقلت  و�أث��ار هذ� �لأم��ر 
وكالة بلومربغ لالأنباء عن م�ضوؤولني يف �إقليم نانت�ضوجن 
�نتهكت قو�نني  �ملدونة  �إن  �لقول  �ضي�ضو�ن  بجنوب غرب 
حماية �حلياة �لربية يف �ل�ضني، عندما ��ضرتت �حليو�ن 

يف �أبريل-ني�ضان �لعام �ملا�ضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.

اإيفا غرين: متثيل » فيلم درجة ثانية « تدمري مل�شريتي الفنية
قالت جنمة هوليوود �إيفا غرين، �لتي تقا�ضي �ضركتي �إنتاج ومتويل للح�ضول 
�إنها لن  �أن تقوم ببطولته،  �أجرها عن فيلم مل يكتمل كان من �ملفرت�س  على 
�لأفالم  �ضنع  �أن  حني  يف  �لفنية  م�ضريتها  ثانية" يدمر  درج��ة  "فيلم  ت�ضنع 

�لناجحة هو "منهجها".
وتقا�ضي �ملمثلة �لفرن�ضية، �لتي �ضاركت يف �أفالم من بينها "كازينو رويال" من 
�أفالم جيم�س بوند، �ضركة )و�يت لنترين فيلمز( لالإنتاج �ل�ضينمائي  �ضل�ضلة 
على  للح�ضول  �ملالية  للخدمات  فاينان�س(  �ضبي�ضياليتي  )�إ�س.�إم.�ضي  و�ضركة 
مبلغ مليون دولر تقول �إنه �أتعاب تدين بها �ل�ضركتان لها بعد �نهيار م�ضروع 
تلعب  �أن  �ملقرر  كان من  �ل��ذي  "وطني"،  باتريوت(  )�إي��ه  �مل�ضتقل  �لفيلم  �إنتاج 
فيه دور �لبطولة. ورفعت �ضركة �لإنتاج دعوى م�ضادة على غرين متهمة �إياها 
�ل�ضركة على غرين بالالئمة يف ف�ضل فيلم  �لعقد. و�أنحت  بالإخالل ب�ضروط 
�خليال �لعلمي قبل �أن يدخل مرحلة �لإنتاج يف �أو�خر عام 2019، وقالت �إن 

غرين مل يكن يف نيتها قط خروج هذ� �لفيلم للنور.

�ستورم ريد خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم  Missing  و�سط مدينة لو�س اأجنلو�س.  ا ف ب

ك�شف غم��س اختفاء �شاب 
�شع�دي يف ال�اليات املتحدة

�ضعودي، �ختفى  �ضاب  �أ�ضرة  �أعلنت 
يف ظروف غام�ضة يف ولية �أوهايو 
�لأم��ري��ك��ي��ة، وف��ات��ه غ��رق��اً، وقالت 
�إن����ه ���ض��ي��ت��م ����ض��ت��ك��م��ال �لإج������ر�ء�ت 

ل�ضتعادة جثمانه.
"�لريا�س"  ���ض��ح��ي��ف��ة  وك�����ض��ف��ت 
�أنه مت �لعثور على جثة  �ل�ضعودية 
 29" �ل�ضاب عبد �لرحمن �لعنزي 
�جلمعة  فجر  منذ  �ملفقود  عاماً" 
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و�أنه تويف غرقاً يف بحرية مبدينة 

كليفالند باأوهايو.
وكانت �أ�ضرة �ل�ضاب، �لذي كان قد 
قبل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �إىل  �ضافر 
نحو 3 �أ�ضهر ملر�فقة �أخيه يف رحلة 
ع��الج��ي��ة، ق��د �أع��ل��ن��ت ف��ق��د�ن��ه يوم 
�جلمعة �ملا�ضي ونا�ضدت �ل�ضلطات 

�لأمريكية �لبحث عنه.
و�ل��ي��وم، �أك���د و�ل���ده ف��الح �لعنزي 
�أنه  ل�"�لريا�س"،  ت�ضريحات  يف 
�ملفقود �ضباح  �بنه  �لعثور على  مت 
�ل���ي���وم ع��ل��ى ط���رف ب��ح��رية مائية 
�ضقيقه  و�أن  ك��ل��ي��ف��الن��د،  مب��دي��ن��ة 
�ل�ضرطة  �ل��ف��ور  �أب��ل��غ على  �لأك���رب 

�لتي عاينت �ملوقع.
و�أ����ض���اف �أن ���ض��ف��ارة �ل�����ض��ع��ودي��ة يف 
�لإجر�ء�ت  تتابع  �ملتحد  �لوليات 
هناك  و�أن  ك���اف���ة،  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
تو��ضال مع �بنهم �لأكرب  بالولية 
نف�ضها و�لذي يح�ضل على �خلدمة 

�لعالجية على نفقة �لدولة.

مفاجاأة »غرامي« تناف�س الكبار على جائزة اأف�شل اأداء اأورك�شرتايل 
تتناف�س فرقة "نيويورك يوث �ضيمفوين" �ل�ضبابية 
�لأح�����د م���ع �أ����ض���م���اء ك��ب��رية وم���رم���وق���ة ع��ل��ى جائزة 
�لكال�ضيكية،  �أورك�ضرت�يل" للمو�ضيقى  �أد�ء  "�أف�ضل 
�لذي  �لأول  �أل��ب��وم��ه��ا  ع��ن  تر�ضيحها  ���ض��ّك��ل  ب��ع��دم��ا 
مفاجاأة  كوفيد19-،  جائحة  مرحلة  خ��الل  �ضجلته 
�ضيمفوين"  "نيويورك يوث  �ضجلت  و�ضابقة. عندما 
�لكمان جي�ضيكا جيون  ، مل تكن عازفة  �لألبوم  هذ� 
جتاوزت �لثانية ع�ضرة ، فيما كانت نويليا كار��ضكو ل 

تز�ل تلميذة يف �ملدر�ضة �لثانوية.
�لأح��د يف  �ضتكون  ه��ذه  �ل�ضابة  �مل��و�ه��ب  �أن فرقة  �إل 
مناف�ضة مع �أ�ضماء كبرية يف �حلفلة �خلام�ضة و�ل�ضتني 
�لأمريكية، ومن  �ملو�ضيقية  �ل�ضناعة  لتوزيع جو�ئز 
برلني  و�أورك�ضرت�  �أجنلي�س  لو�س  �أورك�ضرت�  �أبرزها 
�ملرموقتان. وو�ضفت عازفة �لت�ضيلو نويليا كار��ضكو 
"�أمر  باأنه  )19 عاماً( خرب تر�ضيح �لفرقة للجائزة 
ل ي�ضدق" و"�ضريايل". و�أ�ضافت طالبة �ملو�ضيقى يف 
جامعة نيويورك "��ضطررت لقر�ءته مرتني، لأنني 

مل �أ�ضتوعبه جيد�ً يف �ملرة �لأوىل".
خالل �جلائحة �لتي حّولت �ملدينة �لكربى �لو�قعة 

 2020 عام  �أ�ضباح  مدينة  �ملتحدة  �لوليات  �ضرق  يف 
"كارنيغي هول"  �ألغيت حفالت �لأورك�ضرت� يف د�ر   ،
�ل�ضهرية، فما كان من قائدها مايكل ريرب �إل �أن قرر 
تنظيم جل�ضة ت�ضجيل لطالبه بهدف متابعة عملهم. 
معتمدة، مل  كانت  �لتي  �ل�ضحية  �لقيود  �إىل  ونظر�ً 
يكن ممكناً �إجر�ء �لت�ضجيل �إل يف جمموعات �ضغرية 
، يعزف خاللها كل من �لفنانني �ل�ضباب نوتته، ثم 

ق. جُتمع خمتلف �لأجز�ء وُتن�ضَّ
ريرب  لكّن  وع��ادي��ة،  ماألوفة  �لتجربة  ه��ذه  تكن  ومل 

ر�أى �أنها كانت "ر�ئعة".
�إيجاد طريقة  باأننا جنحنا يف  "�أنا فخور جد�ً  وقال 

لإجناز هذ� �لت�ضجيل رغم �جلائحة".
�أيار  فلويد يف  �لأ�ضود ج��ورج  �ل�ضاب  �أعقاب مقتل  يف 
م��اي��و 2020، وم��ا �أث����اره م��ن م��وج��ات ت��ظ��اه��ر�ت يف 
�ل�ضرطة،  وعنف  �لعن�ضرية  �ضد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
مقطوعات  عاماً   32 �لبالغ  �لأورك�ضرت�  قائد  �ختار 
�أعمال �لر�ئدة  مللحنني �ضود. وبالتايل جمع �لألبوم 
و�ملعا�ضرتني   )1953-1887( ب��ر�ي�����س  ف��ل��ورن�����س 

فالريي كوملان وجي�ضي مونتغمري.
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