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وامل�صادر  الغربية  اال�صتخبارات 
االإي���ران���ي���ة ن�����ص��ب��ت ال��ف�����ص��ل اإىل 
ناجحة مماثلة  املو�صاد لهجمات 
النووية  ن��ط��ن��ز  م���ن�������ص���اأة  ����ص���د 
 ،2020 ي��ول��ي��و  يف  االإي���ران���ي���ة 
نطنز  يف  خمتلف  ن��ووي  ومرفق 
يف اأبريل 2021، ومن�صاأة نووية 

ب��ك��ث��ر »االأ�����ص����رار ال��ط��ف��ي��ف��ة يف 
طهران،  تدعيها  التي  ال�صقف« 

وفق ال�صحيفة.
االإيرانية  ال�����ص��ل��ط��ات  و���ص��رع��ت 
هجوم  م��اب�����ص��ات  يف  بالتحقيق 
امل�����ص��رة على جممع  ال��ط��ائ��رات 
الدفاع  ل�������وزارة  ت���اب���ع  ���ص��ن��اع��ي 

اأخ��رى يف كرج يف يونيو 2021 
طائرة   120 ح������وايل  ت���دم���ر 
اإي��ران��ي��ة ب��دون طيار اأو اأك��ر يف 

فرباير 2022.
ووق����ع����ت اأرب�����ع�����ة ان����ف����ج����ارات يف 
املوقع �صد من�صاأة تقوم بتطوير 
جتاوزت  االأ���ص��رار  فيما  اأ�صلحة، 

•• عوا�صم-وكاالت

ع�صكري  م�صنع  تعر�ض  بعدما 
اإيران  و�صط  اأ�صفهان  مدينة  يف 
ة،  م�صررّ ط���ائ���رات  ب�3  ل��ه��ج��وم 
االإيرانية  ال���دف���اع  وزارة  اأك����دت 

على اأنه هجوم فا�صل.
وكالة  ن��ق��ل��ت��ه  ب���ي���ان  يف  وق���ال���ت 
الدفاع  اإن  ال��ر���ص��م��ي��ة،  االأن����ب����اء 
اجل��������وي اأ�������ص������اب واح����������دة من 
ة، فيما وقعت  امل�����ص��ررّ ال��ط��ائ��رات 
الطائرتان االأخريان وانفجرتا.

ال���ه���ج���وم مل  اأن  اأ����ص���اف���ت  ك���م���ا 
بل  االأرواح،  يف  بخ�صائر  يت�صبب 
اأ�����ص����رارا ط��ف��ي��ف��ة ب�صقف  اأحل����ق 
�صمع  بعدما  ذل��ك  ج��اء  امل�صنع. 
بامل�صنع  ق��وي��ة  ان��ف��ج��ارات  دوي 
مقاطع  واأظ����ه����رت  ال��ع�����ص��ك��ري، 
ال�صلطات  ن�������ص���رت���ه���ا  ف���ي���دي���و 
التوا�صل  مواقع  على  االإيرانية 

االجتماعي حلظة االنفجار.
مواطن  يقول  املقاطع  اأح��د  ويف 
اإن االنفجار جنم عن  اأ�صفهاين 
ا�صطدام طائرة م�صرة باملبنى.

اإعامية  م�صادر  حتدثت  بينما 
اإ�صرائيلية عن عملية يف الداخل 
توقيتها  بني  وربطت  االإي���راين، 

اال�صتخبارات  رئ��ي�����ض  وزي�������ارة 
اأيه  اأي  �صي  املركزية  االأمركية 

اإىل تل اأبيب.
املدن  اأهم  اإح��دى  اأ�صفهان  وتعدرّ 
ال�صناعات  ل��ن��اح��ي��ة  االإي���ران���ي���ة 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة، ح��ي��ث حت��ت��وي على 
م�����ص��ان��ع ع�����ص��ك��ري��ة ك���ث���رة، كما 
ال�صهرة،  »نطنز«  من�صاأة  ت�صم 
وه�������ي اإح����������دى اأه��������م امل���ن�������ص���اآت 

االإيرانية النووية.
اأمركية  م�����ص��ادر  واأف�����ادت  ه���ذا 
باأن ال�صربة التي وجهت الإيران 
ب��امل�����ص��رات ����ص���ارك ف��ي��ه��ا �صاح 

اجلو االأمركي ودولة اأخرى.
ال�صربة  اأن  امل�����ص��ادر  واأ���ص��اف��ت 
ال�صواريخ  خم����زون  ا���ص��ت��ه��دف��ت 
اأنه  اإىل  م�����ص��رة  ال��ب��ال��ي�����ص��ت��ي��ة، 
مت مت��ري��ر ر���ص��ائ��ل الإي����ران باأنه 
ل��ن ي��ت��م ال�����ص��م��اح مب��واق��ع اإنتاج 

ال�صواريخ البالي�صتية
يف م���وازاة ذل��ك، علمت �صحيفة 
الهجوم  اأن  بو�صت«  »جروزاليم 
اأ���ص��ف��ه��ان ك����ان ن��اج��ح��اً رغم  يف 
امل��زاع��م االإي��ران��ي��ة، وف��ق��اً مل�صادر 
وامل�صادر  ال��غ��رب��ي��ة  امل���خ���اب���رات 

االأجنبية.
معظم  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

اأ�صفهان،  م��دي��ن��ة  يف  االإي��ران��ي��ة 
ح�����ص��ب��م��ا اأف������ادت وك���ال���ة »اإي���رن���ا« 

االإيرانية.
االأح���د: مل  العمدة،  نائب  وق��ال 
نتيجة  اإ����ص���اب���ات  ت�����ص��ج��ي��ل  ي��ت��م 
اأ�صباب  يف  وفتح حتقيق  احل��ادث 

احلادث.

مواقــيت ال�صالة
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قوات فاغرن تعلن ال�سيطرة على مدينة بدونيت�سك

بعد الدبابات اأوكرانيا تطالب الغرب بطائرات و�صواريخ 

حملة اعتقاالت وا�سعة يف القد�س وال�سفة

نتنياهو: ل نريد ت�صعيدًا  لكننا جاهزون لأي �صيناريو
•• القد�س-رام اهلل-وكاالت:

القد�ض  60 فل�صطينيا خال حملة وا�صعة يف  االإ�صرائيلي، االأحد،  اعتقل اجلي�ض 
ومدن يف ال�صفة الغربية.

وقال رئي�ض الوزراء االإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو، اأم�ض االأحد، اإن تل اأبيب ال تريد 
باإجراءات  تعهد  قد  نتنياهو  وك��ان  �صيناريو.  اأي  ملواجهة  جاهزون  لكننا  ت�صعيداً 
ذهما فل�صطينيرّان يف القد�ض ال�صرقيرّة  قويرّة و�صريعة ال�صبت يف اأعقاب هجوَمني نفرّ

املحتلرّة، اأ�صفر اأحدهما عن مقتل �صبعة اأ�صخا�ض قرب كني�ض يهودي.
من  بالقرب  فل�صطينيا  االأح��د  �صباح  اإ�صرائيلية  م�صتوطنة  حرا�ض  قتل  ه��ذا،  اإىل 
وفق  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف  قلقيلية  مدينة  من  القريبة  كدوميم  م�صتوطنة 
م�صلحا  كان  اإن��ه  االإ�صرائيلي  اجلي�ض  وق��ال  الفل�صطينية،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  ما 
مب�صد�ض. من جهة اأخرى، اأحرق م�صتوطنون مركبة اأمام منزل يف قرية ترم�صعيا 
�صمال مدينة رام اهلل، وفق ما اأفاد �صكان من القرية، واأحرقت النران مدخل املنزل 

الذي يعود لفل�صطينيني ي�صكنون يف الواليات املتحدة.
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غابات الغاف واملانغروف .. ظل الأ�صالة 
وق�صة الأجداد يف تطويع الطبيعة 

اأخبار الإمارات

انتخابات تركيا.. دمريتا�ص ين�صحب 
واملعار�صة مل حت�صم الرت�صح

عربي ودويل

ما عالقة مي�صي بعدم قدرة 
بر�صلونة على اإبرام �صفقات جديدة؟

الفجر الريا�صي

3 انفجارات قوية دوت مب�سنع اأ�سفهان الع�سكري

م�صادر اأمريكية: هجوم امل�صريات يف اإيران �صارك فيه �صالح اجلو الأمريكي

النران تت�صاعد بعد ق�صف بطائرات م�صرة على موقع ع�صكري يف حمافظة اأ�صفهان بو�صط ايران   )ا ف ب(

ناخب يديل ب�صوته خال اجلولة الثانية من االنتخابات الربملانية يف تون�ض  )رويرتز(

لتعزيز  ي�صعى  ال��ن��ات��و 
وطوكيو �صول  مع  العالقات 

•• �صول-وكاالت:

االأمني  �صتولتنربغ  ين�ض  و���ص��ل 
االأطل�صي،  ���ص��م��ال  حل��ل��ف  ال���ع���ام 
اإىل �صول يف بداية جولة  االأح��د، 
ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز ع��اق��ات احللف 
م��ع ك��وري��ا اجلنوبية وال��ي��اب��ان يف 
وتنامي  اأوكرانيا  ح��رب  مواجهة 

املناف�صة مع ال�صني.
�صول  يف  ���ص��ت��ول��ت��ن��ربغ  وي��ل��ت��ق��ي 
ب����وزي����ري اخل���ارج���ي���ة ب����اك جني 
والدفاع الوطني يل �صوجن-�صوب 
ح�صبما  اآخرين  كبار  وم�صوؤولني 

ذكر احللف يف بيان.
وقال املكتب الرئا�صي اإنه �صيلتقي 
على  ���ص��وك-ي��ول  ي���ون  بالرئي�ض 

االأرجح.
طوكيو،  اإىل  �صتولتنربغ  ويتوجه 
يلتقي  اأن  امل�����ق�����رر  م�����ن  ح����ي����ث 
كي�صيدا  فوميو  ال����وزراء  برئي�ض 

وم�صوؤولني يابانيني اآخرين.
مع  مقابلة  يف  �صتولتنربغ  وق��ال 
اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة 
لاأنباء: اأوؤمن ب�صدة اأننا بحاجة 
لتعزيز ال�صراكة بني كوريا وحلف 
�صمال االأطل�صي الأن االأمن ي�صبح 

متداخا اأكر فاأكر.
اآ�صيا  يف  ي���ح���دث  م����ا  واأ������ص�����اف: 
الهندي  امل���ح���ي���ط���ني  وم���ن���ط���ق���ة 
والهادي يهم اأوروبا وحلف �صمال 

االأطل�صي والعك�ض بالعك�ض.

ت����رام����ب: ان��ت��خ��اب��ات 
الأخرية فر�صتنا   2024

•• وا�صنطن-وكاالت:

اعترب الرئي�ض االأمريكي ال�صابق 
االنتخابات  اأن  ت��رام��ب  دون���ال���د 
�صتكون   2024 لعام  الرئا�صية 
الفر�صة االأخرة الإنقاذ الواليات 
الإنعا�ض  ي�����ص��ع��ى  ف��ي��م��ا  امل��ت��ح��دة، 
الثالثة  حم����اول����ت����ه  يف  اآم�����ال�����ه 
اإىل  للو�صول  االآن  حتى  ة  املتعررّ

البيت االأبي�ض.
�صيا�صية  ظ����روف  م��واج��ه��ة  ويف 
األقى  م���وات���ي���ة،  غ���ر  وق��ان��ون��ي��ة 
خطاباً  عاماً   76 البالغ  ترامب 
اأم���������ام م����ئ����ات م�����ن م����وؤي����دي����ه يف 
والية  عا�صمة  بكولومبيا  ع  جتمرّ
اإلقائه  بعد  اجلنوبية،  كاروالينا 
اأمام ن�صطاء جمهوريني يف  كلمة 
مدينة �صامل بوالية نيوهامب�صر.
وق����ال ت��رام��ب م��ن ع��ل��ى من�صة، 
االأمريكية  ب����االأع����ام  حم���اط���اً 
ال�صيا�صيني  ح��ل��ف��ائ��ه  وب���ع�������ض 
»انتخابات  اإن  والء:  االأك�������ر 
االأخرة  فر�صتنا  ه��ي   2024
اإىل  بحاجة  ونحن  بلدنا،  الإنقاذ 
منذ  بذلك  للقيام  م�صتعد  قائد 
الرئا�صة«،  لتوليه  االأول  ال��ي��وم 
اجلنوبية  ك��اروالي��ن��ا  واأ���ص��اف يف 
»هناك رئي�ض واحد فقط حتدى 
وا�صنطن،  يف  بكاملها  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
وبت�صويتكم العام املقبل، �صنفعل 

ذلك مرة اأخرى«.

اإعالن النتائج يف اأول فرباير املقبل
جولة ثانية لالنتخابات الت�صريعية 

بتون�س مب�صاركة 228 مر�صحًا
•• تون�س-وكاالت:

اأبوابها ال�صتقبال  االأح��د  اأم�ض  تون�ض �صباح  االق��رتاع يف  فتحت مراكز 
الناخبني لاإدالء باأ�صواتهم يف اجلولة الثانية )االإعادة( من االنتخابات 

الت�صريعية الختيار اأع�صاء جمل�ض نواب ال�صعب.
فيما �صيتناف�ض 228 مر�صحاً و34 م�صرحة على 131 دائرة انتخابية 

يف اجلولة الثانية من اإجمايل 161 مقعداً مبجل�ض نواب ال�صعب.
ك�صف  بوع�صكر  ف��اروق  لانتخابات  امل�صتقلة  العليا  الهيئة  رئي�ض  وك��ان 
اأن اإعان النتائج االأولية للجولة الثانية �صيكون يف اأول فرباير �صباط 
املقبل على اأق�صى تقدير، بينما �صت�صدر النتائج النهائية بعد ا�صتكمال 

كافة الطعون والبت فيها يف الرابع من مار�ض اآذار القادم.
ومن املنتظر اأن ي�صارك نحو �صبعة مايني و853 األف و447 ناخباً يف 
التغيرات  ال�صعب بعد  اأول جمل�ض نواب  انتخابات  الثانية من  اجلولة 

ال�صيا�صية التي اأجراها الرئي�ض قي�ض �صعيد.

   

منعا لتكرار االن�سداد ال�سيا�سي
حترك حكومي لتعديل الد�صتور العراقي

•• بغداد-وكاالت:

اأم�ض  ال�صوداين،  �صياع  حممد  العراقي  ال���وزراء  رئي�ض  مكتب  اأعلن 
االأح�����د، ع��ن وج����ود حت���رك ح��ك��وم��ي ي��ه��دف اإىل ت��ع��دي��ل ف��ق��رات يف 

الد�صتور ملنع تكرار حاالت االن�صداد ال�صيا�صي يف الباد.
واأقررّ الد�صتور العراقي عام 2005، يف ا�صتفتاء �صعبي قاطعه طيف 
وف��ق��رات م��ا زال��ت مثرة للجدل، ومل  ب��ن��وداً  وا���ص��ع م��ن العراقيني، 

ي�صهد اأي تعديل منذ اإقراره حتى االآن.
ال�صوداين  اأن  احل��ك��وم��ة،  رئي�ض  ملكتب  ب��ي��ان  ذك��ر  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الوزراء  لرئي�ض جمل�ض  اليا�صري م�صت�صاراً  نعمة  تكليف ح�صن  قرر 
اجتماعات  بعقد  عمله  مهام  اليا�صري  و�صيبداأ  الد�صتورية،  لل�صوؤون 
ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئا�صات التنفيذية والت�صريعية، ف�صًا 
عن التداول مع ال�صلطة الق�صائية بغية ر�صم مامح خريطة طريق 
هذه  تاأتي  البيان:  وق��ال  املطلوبة.  الد�صتورية  التعديات  الإج���راء 
اخلطوة التزاماً من احلكومة بتنفيذ بع�ض م�صامني املنهاج الوزاري 
ال�صيا�صية  الكتل  باتفاق  وعمًا  ال��ن��واب،  جمل�ض  عليه  �صادق  ال��ذي 
وجتنباً  عليها،  ُيتفق  د�صتورية  تعديات  اإج���راء  اإىل  احل��اج��ة  ح��ول 
خمتلفة،  مبراحل  ح�صلت  التي  ال�صيا�صي  االن�صداد  ح��االت  لتكرار 
خ�صو�صاً يف الفرتة االأخرة.واأ�صاف: كما ياأتي هذا االإجراء �صعياً من 
احلكومة لتحقيق االن�صيابية املطلوبة للعمل يف مفا�صل الدولة، مبا 
يتوافق مع قرارات �صابقة للمحكمة االحتادية العليا ومواقف ملجل�ض 
الق�صاء االأعلى، انطوت على الدعوة الإجراء التعديات الد�صتورية، 
ف�صًا عن كون هذه اخلطوة متثل تاأييداً من احلكومة للراأي العام 

يف العراق حول احلاجة الفعلية الإجراء تلك التعديات.
وقرر الربملان ال�صابق يف 28 اأكتوبر ت�صرين االأول 2019، ت�صكيل 
ال�صعبية  االحتجاجات  ت�صاعد  خلفية  على  الد�صتور  لتعديل  جلنة 
املحتجني  اأب��رز مطالب  اأح��د  الد�صتور  ك��ان تعديل  ال��ب��اد، حيث  يف 

حينها.

•• عوا�صم-وكاالت:

مع ا�صتداد املعارك يف دونيت�صك �صرق اأوكرانيا، اأعلنت قوات فاغرن الرو�صية 
ال�صيطرة على باهوداتني يف اجلزء ال�صرقي من املنطقة، فيما قال اجلي�ض 
االأوكراين اإنه ت�صدى لهجوم يف حميط املدينة التي يقطنها اأكر من 3 
وحداتها  اأن  تيليغرام  تطبيق  عرب  فاغرن  جمموعة  واأعلنت  ن�صمة.  اآالف 

انتزعت ال�صيطرة على باهوداتني.
يف  االأوك��ران��ي��ة  امل�صلحة  للقوات  العامة  االأرك����ان  رئا�صة  قالت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ت��ق��ري��ره��ا ال�����ص��ب��اح��ي اإن وح��دات��ه��ا يف ق���وات ال��دف��اع االأوك���ران���ي���ة ت�صدت 
يف  دونيت�صك،  منطقة  يف  باهوداتني...  مناطق...  يف  املحتلني  لهجمات 

اإ�صارة ملواجهات دارت اأم�ض.
واأ�صافت اأن قواتها ت�صدت لهجمات رو�صية يف حميط 13 منطقة اأخرى 

بدونيت�صك.
اأف��ادت جمهورية دونيت�صك، املعرتف بها من رو�صيا، باأن  يف �صياق مت�صل، 
�صاعة  ال�24  31 مرة خال  اأرا�صيها  االأوكرانية ق�صفت  امل�صلحة  القوات 
عرب  التمثيلي  املكتب  وكتب  قذيفة.   156 اأطلقت  املجموع  ويف  املا�صية، 
قناته على تلغرام، اأم�ض االأح��د: خال اليوم املا�صي، مت االإب��اغ عن 31 

حالة ق�صف من قبل الت�صكيات امل�صلحة االأوكرانية.
االأوكراين  الرئا�صي  امل�صت�صار  طالب  االأمل��ان��ي��ة،  الدبابات  �صمنت  وبعدما 
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بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره، 
تنعى »جريدة الفجر « 

مرا�ضلها الإعالمي يف ت�ن�س

 » عبد املجيد بن عمر «
الذي وافته املنية بعد �ضراع مع املر�س، �ضائلني اهلل 

العلي القدير اأن يتغمده ب�ا�ضع رحمته، وي�ضكنه 
ف�ضيح جناته. 

كما يتقدم �ضعادة/ عبيد حميد املزروعي رئي�س 
التحرير، واأ�ضرة )جريدة الفجر( بخال�س العزاء 
و�ضادق امل�ا�ضاة اإىل اأ�ضرة الفقيد، داعني اهلل اأن 

يلهمهم ال�ضرب وال�ضل�ان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ميخايلو بودولياك، الدول الغربية تزويد باده بطائرات مقاتلة للرد على 
القوات الرو�صية.

وحلفائها  كييف  بني  عاجلة  حمادثات  اأن  عن  االأوك���راين  امل�صوؤول  وك�صف 
بعيدة  �صواريخ  على  للح�صول  اأوكرانيا  طلبات  ب�صاأن  الفرتة  هذه  جتري 

املدى، تقول اإنها �صرورية ملنع رو�صيا من تدمر املدن االأوكرانية.
ال�صاح  ت��اأث��ر  لتقلي�ض  ج��اء  االأوك����راين  الطلب  اأن  ب��ودول��ي��اك،  واأ���ص��اف 
اإىل  حتتاج  قواته  اأن  مو�صحاً  كبر،  حد  اإىل  الرو�صي  للجي�ض  الرئي�صي 

ر م�صتودعات الرو�ض. �صواريخ تدمرّ
اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����ض االأوك������راين ف��ول��ودمي��ر زيلين�صكي يف  ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا 
اإيه �صي  ِ)اإي��ه تي  اإىل ال�صاروخ  اأن باده بحاجة  ت�صريحات منف�صلة، عن 
اأن  297 كيلومرتا، مو�صحا ً م��داه  يبلغ  ال��ذي  ال�صنع  االأمركي  اإ���ض(  اإم 

وا�صنطن اأحجمت حتى االآن عن توفر هذا ال�صاح.
اأتت هذه التطورات بعد اأيام من موافقة اأملانيا، على اإر�صال دبابات ليوبارد 

الأوكرانيا، عقب جدل �صعب دام اأ�صابيع.
ثم اأعلنت وزارة الدفاع االأمركية )البنتاغون(، اأن الواليات املتحدة �صتدرب 
القوات االأوكرانية على ا�صتخدام دبابات »اأبرامز« يف حال ت�صليمها لكييف.

مت اأمركا م�صاعدات جديدة زودت بها كييف مبركبات براديل  وقبلها قدرّ
اأر�ض-جو  و�صواريخ  مدرعة،  جند  وناقات  مدفعية،  واأنظمة  القتالية، 

وذخرة وعنا�صر اأخرى، ت�صل قيمتها اإىل 2.85 مليار دوالر.
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- الغاف .. ال�سجرة الوطنية  
اأ�صجار الغاف مبكانة خا�صة يف الرتاث االإماراتي، وبرز  وقد حظيت 
زاي��د بن  ال�صيخ  له  املغفور  الكبر من قبل  ذلك من خال االهتمام 
�صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي اأ�صدر توجيهاته مبنع قطعها 

يف كافة اإمارات الدولة، كما اأمر با�صتزراع غابات جديدة وا�صعة. 
عام  يف  االإم���ارات  لدولة  الوطنية  ال�صجرة  الغاف  �صجرة  اإع��ان  ومت 
م��ن قدرة  ال�صجرة  ه��ذه  مل��ا متتلكه  االخ��ت��ي��ار  ه��ذا  وي��رج��ع   ،2008
للدولة،  القاحلة  ال�صحراوية  البيئة  مع  املثايل  التاأقلم  على  عجيبة 
ل اجلفاف، وميكن اأن تظل خ�صراء حتى يف البيئات  فهي �صجرة تتحمرّ
ال�صحراوية القا�صية، اإىل جانب اأهميتها لاإن�صان واحليوان وللحفاظ 

على توازن البيئة كذلك. 
وتكت�صب �صجرة الغاف قيمتها املعنوية والوطنية كونها �صجرة يتجمع 
حتتها النا�ض للت�صاور منذ القدم، اإذ درجت العادة يف امل�صاء اأن يتو�صط 
كل �صيخ من �صيوخ القبائل جمل�صاً حتت اأ�صجار الغاف يعترب منتدى 
اإليه دون  االن�صمام  املجاورة  القبائل  الأبناء  القبيلة، كما يحق  الأبناء 
ال��ذي يلقى كامل الرتحيب به يف  ال�صبيل  اأو �صرط وحتى عابر  قيد 
هذا املجل�ض ويلتقي اجلميع وتدور حول موقد النار فناجني القهوة 

وحبات التمر، ويناق�ض احل�صور اأمورهم املهمة. 

- رمز الت�سامح  
ويف عام 2019 مت اختيار �صجرة الغاف لتكون رمزاً للت�صامح يف عام 
الت�صامح يف دولة االإمارات، كما انت�صرت اأ�صجار الغاف يف جميع اأرجاء 
معر�ض "اإك�صبو 2020 دبي" لتحكي هذه االأ�صجار ق�صة اأخرى عن 

اال�صتدامة وتنر روح الت�صامح على االأجنحة امل�صاركة. 
الغذاء  البدو الأنها م�صدر  موؤثراً يف حياة  دوراً  الغاف  اأ�صجار  ولعبت 
الرئي�صي للحيوانات الربية التي كانت تاأتي اإىل اأ�صجار الغاف لتقتات 

وال�صهول  امل��احل��ة  وامل�صتنقعات  ال��ق��رم  اأ���ص��ج��ار  غ��اب��ات  وي�صمل  وف��ر 
عات الطحالب.  الطينية وجتمرّ

ويتمتع الزائر للمنتزه بالطيور النادرة، مع بع�ض الكائنات البحرية 
الغريبة واجلميلة، كما ي�صتفيد الزائر بتعلم الكثر عن حياة الطيور 

والثدييات واالأ�صماك والافقاريات التي تعي�ض يف غابة القرم. 

- تنوع بيولوجي. 
ويف وجهة مميزة لع�صاق الطبيعة، تتميز حممية راأ�ض اخلور يف دبي 
بوفرة اأ�صجار القرم التي ت�صتخدمها الطيور كماٍذ اآمن للتكاثر وبناء 
القرم"،  "غابة  افتتاح  اأي�صاً  موؤخراً  دبي  و�صهدت  عليها.   االأع�صا�ض 
حيث يهدف امل�صروع لزراعة مليون �صجرة، وُيقام �صمن حممية "جبل 
علي" للحياة الفطرية، وتت�صمن الغابة جمموعة وا�صعة من ال�صعاب 
البحري،  والنجيل  البحرية  االأع�����ص��اب  واأح��وا���ض  وال��ق��رم  املرجانية 

و�صاطئاً طبيعياً. 

- طبيعة خالبة. 
من  بال�صارقة  كلباء  مدينة  يف  واحلفية  القرم  اأ�صجار  حممية  تعترب 
وتتميز  القرم،  غابات  فيها  وتنت�صر  بتنوعها احليوي،  الغنية  املناطق 
املحمية بكونها موطناً رئي�صياً الأنواع كثرة من الكائنات احلية املهددة 

باالنقرا�ض، مثل ال�صاحف اخل�صراء و�صاحف منقار ال�صقر. 
ت�صاهم  وه��ي  املحمية  لهذه  �صمة  اأف�صل  الرائعة  القرم  اأ�صجار  وتعدرّ 
الناجتة عن  التعرية  ال�صاحل من خال احلد من عوامل  يف حماية 

العوا�صف والتيارات واالأمواج واملد واجلزر. 

- الزوراء يف عجمان. 
وتتميز  كيلومرت   2 م�صاحة  على  الطبيعية  ال����زوراء  حممية  متتد 

منها وت�صتظل بها عندما ترتفع احلرارة ب�صدة يف ف�صل ال�صيف، كما 
تعد اأ�صجار الغاف ثروة عظيمة متعددة الفوائد ويف مقدمتها مكافحة 
الت�صحر وتقليل االنبعاثات الكربونية كما تدخل مكوناتها يف �صناعة 

االأدوية واملنتجات التجميلية اإ�صافة اإىل ا�صتعماالتها الغذائية. 
والأهمية هذه ال�صجرة من الناحية البيئية اأقيمت لها حممية "غاف 
اأ�صجار الغاف والتي تظهر  اأع��داد من  نزوى" يف دبي، وتتميز بوجود 
على �صكل غابات من االأ�صجار التي تك�صو املنطقة وتوفر بيئة ظليلة 
وجاذبة ملختلف اأنواع الطيور واحليوانات، وتعد املحمية وجهة مثالية 

لع�صاق الطبيعة والراغبني يف اال�صرتخاء والهدوء. 

- اأ�سجار القرم .. موائل طبيعية. 
الكائنات  العديد من  ت�صم  متنوعة،  بطبيعة  االإم���ارات  دول��ة  وتتمتع 
الربية والبحرية، وكذلك النباتات التي تر�صم مامح تفرد املنطقة 
التي  "املانغروف"  القرم  اأ�صجار  ومنها  البيئة،  ناحية  من  ومتيزها 
تكر على �صاحل دولة االإمارات مب�صاحات كبرة، وتنت�صر يف العديد 
مهماً  دوراً  القرم  غابات  وتلعب  ال��دول��ة،  يف  الطبيعية  املحميات  من 
يف حماية �صواحل دولة االإم��ارات من ارتفاع م�صتويات �صطح البحر، 
االنبعاثات  خف�ض  يف  فعاليتها  اإىل  باالإ�صافة  ال�صديدة،  والعوا�صف 

الكربونية. 
وتعترب مناطق غابات القرم موائل للعديد من االأن��واع البحرية، ما 
ال�صياحة  وع�صاق  وال�صياح  املحليني  للزوار  �صياحياً  مق�صداً  يجعلها 

البيئية. 

- وجهة �سياحية مثالية  
وي��ع��د م��ن��ت��زه ال��ق��رم ال��وط��ن��ي يف اأب��وظ��ب��ي وج��ه��ة م��ث��ال��ي��ة للعائات 
بيولوجي  ع  بتنورّ املنتزه  ويتميز  الطيور،  مراقبة  وع�صاق  وامل�صورين 

بغابات اأ�صجار القرم ذات الطبيعة ال�صاحرة ويقطن فيها العديد من 
 100 اأنها ت�صكل موطناً الأكر من  الف�صائل الربية والبحرية. كما 
نوع من اأنواع الطيور املحلية واملهاجرة مبا يف ذلك طيور الفامينجو 
الوردية التي ميكن م�صاهدتها على مدار ال�صنة باالإ�صافة اإىل مالك 

احلزين اأو البل�صون. 
ت�صكل منطقة الزوراء اإحدى اأجمل املزايا الطبيعية يف اإمارة عجمان، 
واأهم الوجهات ال�صياحية يف دولة االإمارات ب�صكل عام ويف اإمارة عجمان 
ب�صكل خا�ض، وهي وجهة مثالية لع�صاق ال�صياحة البيئية والطبيعية 
خا�صة اأنها تعد مبثابة خور �صبه ا�صتوائي خا�صع حلركة املد واجلزر، 
اأنواع عديدة  وتكر فيها ال�صعب املرجانية التي ينمو ويتكاثر عليها 
من االأ�صماك يف املنطقة، باالإ�صافة اإىل كرة غابات اأ�صجار القرم التي 
وجود  اإىل  باالإ�صافة  واملهاجرة،  املقيمة  للطيور  منا�صبة  بيئة  توفر 
�صواحلها  اأن  كما  امل��ي��اه.  وف��رة  نتيجة  املتنوعة  واحل�صائ�ض  النباتات 

حتتوي على جمموعات هائلة من االأحياء البحرية. 

- اأن�سطة متنوعة يف اأم القيوين. 
املحليني  ال���زوار  م��ن  ب��اإق��ب��ال  ال��ق��رم  �صاطئ  يحظى  القيوين،  اأم  ويف 
تتيح  التي  ال�صاحرة  لي�صتمتعوا بطبيعته اخلابة ومناظره  وال�صياح 

م�صاهدة غابات القرم التي تكت�صي بها �صواحل وخران اأم القيوين. 

- مورد الغذاء. 
راأ���ض اخليمة  القرم م�صاحات كبرة من خور مدينة  اأ�صجار  وتغطي 
للطيور  طبيعية  حممية  تعترب  حيث  ق�صمني،  اإىل  يق�صمها  ال���ذي 
اأنواع احلياة الربية والبحرية  واالأ�صماك مل�صاهمتها يف احلفاظ على 
وعلى حياة اأنواع خمتلفة من الطيور، وتعد مناطق مائمة حلياتها 

ومورداً لغذائها. 

غابات الغاف واملانغروف .. ظل الأ�صالة وق�صة الأجداد يف تطويع الطبيعة 

•• دبي-وام:

لقيمتها  نظرًا  االإماراتيني،  عند  خا�سة  مبكانة  والغاف   » »املانغروف  القرم  اأ�سجار  حتظى 
البيئية وفوائدها املتعددة، واقرتانها بهوية االإمارات وتراثها. 

فريدة  فر�سة  ومتثل  وال�سياح،  املحليني  للزوار  مق�سدًا  ال�سجرتني  هاتني  غابات  واأ�سبحت 
خلو�س جتربة �سياحية مبذاق خمتلف، خ�سو�سًا خالل الن�سخة الثالثة من حملة "اأجمل 
ومنظومة  الوطنية،  والهوية  امل��وروث  مقومات  اإب��راز  اإىل  ت�سعى  التي  العامل"  يف  �ستاء 
القيم االإماراتية االأ�سيلة املتوارثة، وال�ساربة بجذورها يف تكوين املجتمع املحلي، والتي 
يت�سم  تلقائي  ن�سق  يف  الالحقة،  واالأجيال  االأبناء  ويتوارثها  االأج��داد،  عن  االآباء  حملها 

باال�ستدامة. 
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اأخفت وجود اأطفالها الثالثة يف ال�سقة وحدهم دون مياه اأو كهرباء

�صرطة دبي تتكفل برعاية 3 اأطفال اإىل حني خروج والدتهم من ال�صجن

ح��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل يف دائ���رة 
بال�صارقة،  االجتماعية  اخلدمات 
ب�����ص��دة وحر�ض  ت��ع��اون��وا  وال���ذي���ن 
على  وات��ف��ق��ن��ا  االأط���ف���ال،  مل�صلحة 
ب�صكل  لهم  حا�صنة  عائلة  ا�صتام 
قانوين، لرعايتهم واالهتمام بهم، 
الرعاية  ق�����ص��م  ���ص��داد  ج��ان��ب  اإىل 
العقابية  املوؤ�ص�صات  يف  االإن�صانية 
وفواتر  امل��ت��اأخ��ر،  االإي��ج��ار  لقيمة 
رواتب  و���ص��رف  وامل��ي��اه،  الكهرباء 
�صهرية لهم، وذلك اإىل حني خروج 

•• دبي-الفجر:

ل�صرطة  جديدة  اإن�صانية  ب��ادرة  يف 
العامة  االإدارة  ت��ك��ف��ل��ت  دب�������ي، 
للموؤ�ص�صات العقابية واالإ�صاحية 
نزيلة  ب���اأط���ف���ال  دب����ي،  ���ص��رط��ة  يف 
بدبي،  ال��ن�����ص��اء  ���ص��ج��ن  يف  اأرم���ل���ة 
وتكتمت  ُيعيلهم،  م��ن  ل��ه��م  لي�ض 
والدتهم عن االإباغ عن وجودهم 
مبفردهم يف املنزل دون رعاية، وال 
كهرباء اأو مياه، خ�صية اأن تت�صلمهم 
موؤ�ص�صات الرعاية وتف�صل الطفل 
لبلوغه  اأخ��وي��ه، نظراً  االأك��رب عن 

عاماً.  15
وت��ف�����ص��ي��ل��ي��اً، ق���ال ال��ع��م��ي��د مروان 
االإدارة  الكرمي جلفار، مدير  عبد 
العقابية  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال���ع���ام���ة 
�صجن  اإن  ب���دب���ي،  واالإ����ص���اح���ي���ة 

وحرفية  وت���دري���ب���ي���ة  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�صعياً  ودينية،  وثقافية  وريا�صية 
الإ�صاحهن ليتمكن من الت�صالح 
م�����ع اأن���ف�������ص���ه���ن وال���ت���ع���اي�������ض مع 
من  وال��ب��دء  امل�صتجدة،  ال��ظ��روف 
انق�صاء  بعد  املجتمع  م��ع  ج��دي��د 

فرتة احلكم.
"حني  ال��زع��اب��ي  العقيد  واأ���ص��اف��ت 
ت�صلمنا النزيلة "والدة االأطفال"، 
مل ُتف�صح ب�صيء اإطاقاً، وبعد فرتة 
من �صعورها باالأمان والطماأنينة، 
روؤيتها  على  انق�صت  اأ�صابيع  والأن 
حتتمل  ت���ع���د  ومل  الأط����ف����ال����ه����ا، 
ال��ق��ل��ق واخل����وف عليهم،  م�����ص��اع��ر 
الثاثة  اأط��ف��ال��ه��ا  ب��وج��ود  اأق����رت 
كهرباء  دون  وح��ده��م،  �صقتهم  يف 
واأنها فقدت وظيفتها ومل  ومياه، 
وعجزت  بعد،  م�صتحقاتها  ت�صتلم 

اأع��وام، اأمًا منها اأن تخرج خال 
ب�صعة اأيام من توقيفها، وت�صتاأنف 
املحاكم وهي  املنظورة يف  ق�صيتها 
يف اخلارج، ويف ذات الوقت، خ�صيت 
خَمافة  وج��وده��م  ع��ن  ُتف�صح  اأن 
الرعاية،  موؤ�ص�صات  تت�صلمهم  اأن 
وت��ف�����ص��ل االب����ن االأك����رب ع��ن بقية 
للبقاء  دف��ع��ه��ا  م���ا  وه����و  اإخ����وت����ه، 
�صامتة عدة اأ�صابيع، معتمدة على 
االأ�صدقاء لاطمئنان عليهم بني 

احلني واالآخر."
مع  وبالتن�صيق  اأنهم  العميد  واأكد 
اإدارة حماية حقوق الطفل يف دائرة 
بال�صارقة،  االجتماعية  اخلدمات 
التفريق بني االأطفال  قرروا عدم 
وكان  االأم،  لرغبة  تلبية  الثاثة، 
عائلة  تت�صلمهم  اأن  االأم��ث��ل  احل��ل 
ان��ت��ه��اء حمنة  اإىل ح��ني  ح��ا���ص��ن��ة 

نزيلة  ا���ص��ت��ق��ب��ل  ب���دب���ي،  ال��ن�����ص��اء 
اأم���ام  م��ن��ظ��ورة  ق�صيتها  م���ازال���ت 
على  اأ�صابيع  م��رور  وبعد  املحاكم، 
اإي��داع��ه��ا ال�����ص��ج��ن، اأف�����ص��ح��ت عن 
وج���ود اأط��ف��ال��ه��ا ال��ث��اث��ة وحدهم 
�صخ�ض  اأو  ُمعيل  دون  �صقتهم،  يف 
اأو  مياه  دون  من  لرعايتهم،  بالغ 
يف  ماديا  لتع�صرها  نظراً  كهرباء، 
االآون��ة االأخ���رة، وع��دم ا�صتامها 
من  لتتمكن  املتاأخرة  م�صتحقاتها 
�صداد اإيجار ال�صقة اأو دفع فواتر 
قلقها  عن  معربة  والكهرباء،  املاء 
البقاء  الكبر وخوفها عليهم من 

وحيدين هناك.
االأم عن  " اأخفت  العميد  واأ�صاف 
اجلميع وجود 3 اأطفال يف ال�صقة 
على  العمر  من  يبلغون  وح��ده��م، 
التوايل، 15 عاماً، 12 عاماً، و9 

"تطوعت  واأ������ص�����اف  وال����دت����ه����م. 
اإح�������دى م���وظ���ف���ات ����ص���رط���ة دبي 
اإىل  االأطفال ورعايتهم  باحت�صان 
حني خروج والدتهم من ال�صجن، 
يف ح����ني ت���ك���ف���ل ق�������ص���م ال���رع���اي���ة 
العقابية  املوؤ�ص�صات  يف  االإن�صانية 
ب�صرف رواتب �صهرية لهم، و�صداد 
الفرتة  امل���ت���اأخ���ر  االإي����ج����ار  ق��ي��م��ة 
الكهرباء  فواتر  وقيمة  املا�صية، 

واملياه حتى انتهاء االأزمة."
العقيد  اأك����������دت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 
ال���زع���اب���ي، م���دي���ر �صجن  ج��م��ي��ل��ة 
حري�صون  اأن���ه���م  ب���دب���ي،  ال��ن�����ص��اء 
ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��ب��ال ال��ن��زي��ات اجلدد 
اأ�صرة  باأنهن  وطماأنتهن  برتحاب، 
واح��دة، واأن هدف �صرطة دبي هو 
على جت��اوز حمنتهن  م�صاعدتهن 
تاأهيلية  ب��ربام��ج  االل��ت��ح��اق  ع��رب 

عن �صداد قيمة االإيجار اأو فواتر 
تراكمت  ك��م��ا  وامل����ي����اه،  ال��ك��ه��رب��اء 
عاجزة  واأ�صبحت  ال��دي��ون،  عليها 
وح��ده��ا ع��ن اإ���ص��اح ال��و���ص��ع، ثم 
اإىل  وترحيلها  بتوقيفها  فوجئت 
اإىل ح��ني احلكم  ال��ن�����ص��اء،  ���ص��ج��ن 
توا�صي نف�صها  يف ق�صيتها، وكانت 
اأ�صدقاء يف اخل��ارج يطمئنون  باأن 
واالآخر،  احلني  بني  اأطفالها  على 
ويقدمون لهم امل�صاعدة، لكن املدة 
طالت ومازالت ال تعلم م�صرها، 
فلم تعد تتمالك اأع�صابها، وقررت 
البوح بوجودهم وحدهم، وانهارت 
ب��ال��ب��ك��اء، راج��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل معهم 
واالطمئنان عليهم، واأال نف�صلهم 

عن بع�صهم البع�ض."
وتابعت العقيد حديثها " بالطبع 
اإدارة  مع  بالتوا�صل  ف��وراً  �صارعنا 

والدتهم من ال�صجن."
الثاثة  االأط�����ف�����ال  اأن  واأك���������دت 
وهم  وعافية،  بخر  معا  يعي�صون 
ب�صكل  وال��دت��ه��م  م��ع  توا�صل  على 

دوري.
دموعها  تتمالك  فلم  النزيلة  اأم��ا 
واطمئناناً  ���ص��ع��ادة  ان��ه��م��رت  ال��ت��ي 
للعائلة  �صكرها  م��وج��ه��ة  وراح����ة، 
ول�صرطة  اأطفالها  احت�صنت  التي 
دبي التي �صعت على وجه ال�صرعة 
لرعاية اأطفالها واإنهاء معاناتهم.

هيئة الأعمال اخلريية بعجمان تطلق حملتها الرم�صانية » مما حتبون « 
•• عجمان-وام:

اأطلقت هيئة االأعمال اخلرية العاملية، حملتها الرم�صانية 
تنفيذ  “مما حتبون”، م�صتهدفة  �صعار  2023 حتت  لعام 
 144 جت���اوز  اإجمالية  بقيمة  واإن�صانية  خ��ري��ة  م�صاريع 
10 يف  اإىل  ت�صل  وبن�صبة منو  دره��م،  األ��ف  و800  مليونا 
املائة عن العام املا�صي، فيما ت�صمل مبادرات نوعية جديدة 
تهدف اإىل مد يد العون وامل�صاعدة للمحتاجني داخل الدولة 

ويف مناطق عمل الهيئة حول العامل. 
وقال ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن �صلطان النعيمي رئي�ض 
جمل�ض اأمناء هيئة االأعمال اخلرية العاملية : "مع اقرتاب 
حلول �صهر رم�صان املبارك، ي�صرنا اأن نعلن عن اإطاق حملة 

التي  املو�صمية  اأهم حماتنا  "مما حتبون" والتي تعد من 
مل�صرة  ا�صتمراراً  وتعد  العظيمة  االإ�صامية  القيم  تر�صخ 
الهيئة يف تقدمي خمتلف اأنواع الدعم للفقراء واملحتاجني، 
موؤكداً اأن النجاح الذي حتققه احلملة يف كل عام يعك�ض ثقة 
املح�صنني واملح�صنات ودورهم املهم يف اإجناح جميع املبادرات 
التي تعزز ريادة االإمارات بلد اخلر والعطاء واالإن�صانية".  
من جانبه ك�صف �صعادة الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة 
امل�صاريع  العديد من  اأن احلملة ت�صم  العام للهيئة  االأم��ني 
 8 تتجاوز  بقيمة  �صائم  اإف��ط��ار  م�صروع   : اأب��رزه��ا  املهمة، 
تتجاوز  بقيمة  الفطر  وزك���اة  دره���م،  األ��ف  و500  مايني 
اإىل  دره��م،  باأكر من مليون  العيد  دره��م، وك�صوة  مليوين 
جانب امل�صاريع العامة، مثل : م�صاريع كفالة ورعاية االأيتام 

امل��ال بقيمة تتجاوز  وزك��اة  دره��م،  39 مليون  بقيمة تفوق 
 17 من  باأكر  امل�صاجد  بناء  وم�صاريع  درهم،  مليون   24
11 مليون  باأكر من  واالآب���ار  دره��م،  األ��ف  و600  مليونا 

درهم، اإ�صافة اإىل امل�صاريع واملبادرات االأخرى. 
من  للعديد  ميدانية  بزيارات  تتميز  احلملة  اأن  اإىل  ولفت 
واإندوني�صيا وغرها،  واإثيوبيا  والنيجر  الدول، مثل م�صر 
م�صاريع  الإجن��اح  التجهيزات  كافة  اأكملت  الهيئة  اأن  موؤكداً 
التي ت�صهل عملية  ال�صبل  احلملة ومبادراتها، وهياأت كافة 
والر�صائل  االإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  املتنوعة  كاملن�صات  التربع 
الن�صية واملندوبني يف االأ�صواق واملراكز التجارية، معرباً عن 
�صكر الهيئة لكافة املح�صنني واملح�صنات وال�صركاء يف م�صرة 

االإن�صانية التي انتهجتها هيئة االأعمال اخلرية العاملية. 

وفد »وام« يبحث تعزيز التعاون مع املوؤ�ص�صات الإعالمية يف الإكوادور .. ويوقع 7 اتفاقيات 
•• كيتو-وام:

بحث وفد وكالة اأنباء االإمارات "وام" �صبل تعزيز التعاون امل�صرتك مع 
املوؤ�ص�صات االإعامية يف االإك��وادور.  جاء ذلك خال الزيارة التي قام 
بها وفد "وام" برئا�صة �صعادة حممد جال الري�صي مدير عام الوكالة 
اإىل مدينتي كيتو العا�صمة وغواياكيل يف االإكوادور، و�صملت عددا من 
اإطار احلر�ض على مناق�صة خمرجات  املوؤ�ص�صات االإعامية، وذلك يف 
الدورة االأوىل من الكوجنر�ض العاملي لاإعام التي عقدت يف اأبوظبي 
نوفمرب املا�صي، وبحث اآفاق التعاون االإعامي امل�صرتك بني اجلانبني 
وم�صاركة هذه املوؤ�ص�صات يف موؤمتر "كوب 28" العاملي الذي ت�صت�صيفه 
االإمارات العام اجلاري.  وزار وفد وكالة اأنباء االإمارات بح�صور �صعادة 

حممد عبداهلل ال�صام�صي �صفر الدولة لدى جمهورية البرو �صفر 
غر مقيم فوق العادة ومفو�ض للدولة لدى االإكوادور، مقر املجموعة 
تلفزيون  و   Comunica Empresa Publica االإعامية 
وتلفزيون   El Comercio وجمموعة   Teleamazonas
 TVCEو  RTS وتلفزيون   TC وتلفزيون   Ecuavisa TV
التوقيع  مت  حيث   El Universo Newspaper و�صحيفة 
االإعامية بهدف  املوؤ�ص�صات  "وام" وهذه  تعاون بني  اتفاقيات   7 على 
تعزيز التعاون امل�صرتك على �صعيد التبادل االإخباري، كما زار الوفد 
اأي�صا مقر �صحيفة Granasa.  واأكد �صعادة حممد جال الري�صي 
الذي حققه  الكبر  النجاح  "وام" اأن  االإم��ارات  اأنباء  مدير عام وكالة 
للبناء على ما  االأوىل، يحفزنا  دورت��ه  العاملي لاإعام يف  الكوجنر�ض 

حتقق من مكت�صبات، والعمل على تعزيز �صراكتنا مع خمتلف و�صائل 
اإثراء  اأج��ل  االإك���وادور من  االإع��ام يف  العاملية، ومنها و�صائل  االإع��ام 

اأجندة الدورة املقبلة من احلدث العاملي. 
ال��ع��ام اجل���اري ال�صت�صافة  االإم����ارات ت�صتعد خ��ال  اأن دول���ة  واأ���ص��اف 
موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�صاأن تغر 
املناخ "كوب 28"، ونتطلع اإىل م�صاركة و�صائل االإعام يف االإكوادور يف 
اأن ي�صكل مرحلة  تغطية هذا احلدث الدويل البارز الذي من املتوقع 

فارقة يف م�صرة العمل املناخي العاملي. 
�صفر  ال�صام�صي  عبداهلل  حممد  �صعادة  اإىل  بال�صكر  الري�صي  وتوجه 
الدولة غر املقيم لدى االإكوادور على توفر الدعم لوفد وكالة اأنباء 

االإمارات "وام" خال الزيارة. 

التقى امل�ساركني يف خميم دبي للقيادات الذي نظمه مركز حممد بن را�سد الإعداد القادة 

حمدان بن حممد: بروؤية حممد بن را�صد ما�صون يف تاأهيل كوادر وطنية قادرة على �صنع امل�صتقبل
ومثابرة اإ�صرار  ال�صدارة  واأن  الأوطان  بناء  اأ�صا�س  الإن�صان  بناء  اأن  را�صد  بن  حممد  من  تعلمنا  يوؤكد:  • �صموه 

•• دبي- وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي، اأن دبي ما�صية يف تاأهيل قيادات قادرة على �صنع امل�صتقبل 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  وف��ق 
وفنون  االإدارة  يف  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 

القيادة، وبناء االإن�صان، وال�صدارة دائماً.
للقيادات" ال��ذي نظمه  دب��ي  "خميم  امل�صاركني يف  لقائه  ل��دى  �صموه  وق��ال 
مركز حممد ب��ن را���ص��د الإع���داد ال��ق��ادة يف دب��ي حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل": "تعلمنا من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
االإرادة  اأم��ر  ط��وع  ال�صدارة  واأن  االأوط���ان،  بناء  اأ�صا�ض  هو  االإن�صان  بناء  اأن 
واملثابرة وال�صرب.. تعلمنا من مدر�صة حممد بن را�صد اأن قوة واأثر القيادات 
يت�صاعف برتابطهم وتوا�صلهم وتعاونهم". واأ�صاف �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم: "م�صتمرون يف تاأهيل قيادات طموحة ومبدعة، 
التنموية  املكت�صبات  لتعزيز  خرباتها  ا�صتثمار  يف  احليوي  دوره��ا  لتوا�صل 
�صموه  واأ���ص��ار  والعمل".  للعي�ض  عاملياً  االأف�صل  دب��ي  ولتكون  واحل�صارية، 
اإىل اأن كل ق�صة جناح يف اأي قطاع، �صتكون عامًا حمفزاً وملهماً للقيادات 
العمل  ي�صتطيع  اأح��د  "ال  �صموه:  قائًا  االأخ���رى،  القطاعات  يف  والعاملني 
يتحلى  فريق  اإال من خال  براجمه  تنفيذ  قيادي  الأي  مبفرده، وال ميكن 
بروح العمل اجلماعي.. موؤ�ص�صات دبي كلها فريق واحد متكامل، والتعاون 

وتبادل اخلربات والتوا�صل الدائم كلمة ال�صر يف ريادتنا العاملية".

- ا�ستباق املتغريات..
وفنون  االإدارة  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  للقيادات  دب��ي  خميم  ويتبنى 
القيادة، الإعداد جيل من القيادات قادر على حتقيق روؤى وتوجيهات �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف ت�صميم م�صتقبل دبي وو�صع روؤى هادفة 

تعزز جودة حياة املجتمع.
برنامج  اآل مكتوم على  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وت��ع��رف 
مع  وجل�صات  ول��ق��اءات  مكثفة  دورات  ي��ق��دم  وال���ذي  ل��ل��ق��ي��ادات،  دب��ي  خميم 

قيادات وعقول مبتكرة يف  امل�صاهمة يف خلق  بهدف  دب��ي،  القرار يف  �صانعي 
كافة القطاعات وقادرة على مواجهة كافة التحديات، وامل�صاركة يف احلراك 
وا�صرتاتيجيات  و�صيا�صات  خطط  ر�صم  ع��رب  وال�صامل  املتوا�صل  التنموي 

وو�صع اآليات للتنفيذ وترجمتها على اأر�ض الواقع.

- م�سرية زاهرة ..
وا�صتمع �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم اإىل امل�صاركني يف 
املخيم الذين اأكدوا ل�صموه اأنهم ي�صتلهمون من روؤى �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي  توا�صل  لكي  وع��م��ًا،  فكراً  ترجمتها  على  ويعملون  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 

م�صرتها التنموية املزدهرة وامل�صتدامة، ومبا يعزز تناف�صيتها عاملياً.
للقيادات،  دب��ي  القادة قد نظم خميم  را�صد الإع��داد  وك��ان مركز حممد بن 
ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل ق��ي��ادات ق����ادرة ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة م�����ص��رة ال��ب��ن��اء بنف�ض الروح 
وممار�صات  مفاهيم  ا�صتدامة  وتر�صيخ  امل�صتقبل،  ل�صنع  القيادية  والثقافة 
املخيم  وي��اأت��ي  دب��ي.  وا�صرتاتيجيات  اأه���داف  يحقق  االإب��داع��ي��ة، مبا  القيادة 
اأن�صطة وبرامج مركز حممد بن را�صد الإع��داد القادة، بهدف �صمان  �صمن 
ال�صاملة،  التنمية  م�صرة  موا�صلة  على  القدرة  لديها  موؤهلة  ك��وادر  وج��ود 
وبث روح الفريق الواحد فيهم. و�صهد خميم دبي للقيادات الذي انطلق يف 
دبي عقد لقاءات وجل�صات وور�ض عمل حيث حتدث معايل حممد بن عبد 
اهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ض الوزراء، رئي�ض املكتب التنفيذي ل�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" خال جل�صة نقا�صية مع امل�صاركني يف املخيم 
عن القيادة يف فكر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، م�صراً 
معاليه اإىل اأن �صموه �صاحب روؤية فذة وقائد ملهم اعتمد منوذجاً للقيادة 
احلكومية يقوم على بناء االإن�صان. وتطرق معاليه اإىل دور مركز حممد بن 
را�صد الإعداد القادة يف ترجمة روؤية �صموه يف فل�صفة بناء االإن�صان، ودوره على 
مر عقدين من الزمن يف �صناعة القيادات. ويف جل�صة نقا�صية حول التوجهات 
اال�صرتاتيجية، حتدث معايل الفريق طال حميد بالهول الفا�صي مدير 
املقبلة تتطلب  املرحلة  اأن  اإىل  الدولة بدبي، م�صرا معاليه  اأمن  عام جهاز 
وو�صع احللول  اال�صرتاتيجية،  الفر�ض  وا�صتثمار  االإنتاجية،  منا م�صاعفة 
امل�صتقبل  �صناعة  على  القادرة  القيادات  وتاأهيل  التحديات  الأهم  االإبداعية 

و�صمان ا�صتمرارية الريادة، مبا يرتجم روؤى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، وتوجيهاته الدائمة ب�صرورة االرتقاء بالعمل احلكومي. 
ولفت معاليه اإىل اأن "خميم قيادات دبي" يرتجم االهتمام ب�صقل املهارات 
وخربات  جت��ارب  من  واال�صتفادة  املعريف،  اجلانب  على  والرتكيز  القيادية، 
االآخرين ملواجهة التحديات ومواكبة املتغرات عرب حلول اإبداعية، والعمل 
بروح الفريق الواحد. كما حتدث معايل مطر الطاير املدير العام ورئي�ض 
جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صات يف دبي، عن جتربته يف العمل 
على امل�صاريع الكبرة، وحتقيق تطلعات القيادة يف تعزيز جودة احلياة يف دبي، 
داعياً معاليه اإىل اعتماد التفكر الريادي يف مواجهة التحديات امل�صتقبلية 

وامل�صي نحو االأهداف املبتكرة بكل �صغف والتزام.

- اأن�سطة تعزز روح الفريق ..
على  تركزت  التي  االأن�صطة  من  بعدد  للقيادات  دب��ي  خميم  برنامج  وحفل 
متعددة  م��ه��ارات  امل�صاركني  واإك�����ص��اب  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح  العمل  تعزيز 
كالتفكر الريادي واال�صت�صراف اال�صرتاتيجي وتعزيز قيم االلتزام وال�صغف 
الكوادر  تك�صب  ودقيقة،  و�صاملة  تاأهيل مكثفة  اآلية  وذل��ك �صمن  واالإب���داع، 
امل�صاركة خربات يتطلبها بناء مدن امل�صتقبل، االأمر الذي ي�صاهم يف تر�صيخ 
مكانة دبي على كافة موؤ�صرات التنمية الب�صرية واالقت�صادية والتكنولوجية 
اإعداد  اإىل  ت�صعى  التي  العاملية  التوجهات  اأح��دث  املخيم  ويواكب  واملعرفية. 
قيادات  وتاأهيل  امل�صتقبلية  املتغرات  ا�صتباق  على  ق��ادر  القيادات  من  جيل 
لدبي،  العاملي  التنموي  النموذج  ا�صتكمال  على  العمل  موا�صلة  على  ق��ادرة 
االإب���داع  على  وحتفيزهم  اأف����راده  ومت��ك��ني  املجتمع  رف���اه  ي�صتهدف  وال���ذي 
واالبتكار والنجاح عرب تهيئة بيئة مثالية تلبي متطلبات املجتمع وتوفر له 

امل�صاحة املنا�صبة الإطاق طاقاته الكامنة.
ويعترب خميم دبي للقيادات، ور�صة تفاعلية يت�صارك فيها القيادات يف دبي 
خرباتهم واأفكارهم وروؤاهم مع قيادات ال�صف الثاين والثالث، بهدف تبادل 
التي تتمتع بنظرة م�صتقبلية  القيادات اجلديدة  املعارف وتاأهيل نخبة من 
وحمفزة على االبتكار وو�صع حلول ناجعة للتحديات وامل�صاهمة يف ت�صميم 

م�صتقبل دبي و�صياغة روؤى تعزز جودة احلياة يف االإمارة.
ويعزز خميم دبي للقيادات ثقافة العمل بروح الفريق الواحد بني خمتلف 
بني  امل�صرتك  والعمل  والتكامل  ال��رتاب��ط  نهج  ير�صي  حيث  دب���ي،  ق��ي��ادات 

التي  باملهارات واخل��ربات  امل�صتقبل  قيادات  وي��زود  وي��درب  املختلفة  اجلهات 
برامج  طرح  يف  ت�صهم  وجديدة  متنوعة  تطبيقية  اأ�صاليب  البتكار  توؤهلهم 

وخطط م�صتدامة.

- قيادة وابتكار ..
لقيادة  املوؤهلني  التغير  ق��ادة  وتطوير  اكت�صاف  على  املخيم  برنامج  ورك��ز 
ودعم  االإبداعية  القيادة  مفاهيم  تعزيز  على  وعمل  دب��ي،  م�صتقبل  وابتكار 
املوظفني يف بيئة العمل الأداء مهامهم بكفاءة عالية مبا يعزز جهود حتقيق 

اأهداف دبي، ويعزز التوا�صل بني القيادات من خمتلف امل�صتويات.
اأك��ر من  �صاهم يف تخريج  القادة  الإع��داد  را�صد  بن  اأن مركز حممد  ُيذكر 
700 قائد يف عدة قطاعات، حيث يعمل على تطوير القيادات من املبدعني 
الكاملة  االإم��ك��ان��ات  امل��ج��االت وال��ق��ادري��ن على ت�صخر  وال��ري��ادي��ني يف �صتى 
ال��ق��ادة يف  ب��رام��ج متخ�ص�صة الإع����داد  امل��رك��ز  امل���ال الب�صري. وي��ق��دم  ل��راأ���ض 
االإدارية  القيادية  ال�صفوف  كل  م�صتوى  على  واخلا�ض  احلكومي  القطاع 
ذات جودة  برامج  ي�صرف على ت�صميم  املهنية، حيث  والتخ�ص�صات  والفنية 
عالية تخرج قادة موؤهلني ذات كفاءات ب�صهادات ذات قيمة اأكادميية ومهنية 

لتوفر فر�ض ا�صتمرارية التعليم والتدريب املهني يف كافة املجاالت.
وينطلق املركز يف ت�صميم براجمه من منوذج �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ال�صخ�صي،  التطوير  هي  اأ�صا�صية  عنا�صر  وفق  للقيادة  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
الو�صفة  على  وال��ت��دري��ب  التطبيقية،  للم�صاريع  عاملي  موجه  وتخ�صي�ض 
حيث  اجلديدة،  اال�صرتاتيجية  الوجهات  حتقيق  ودعم  للمن�صب،  القيادية 
ت�صتطيع  امل�صتويات  كافة  على  اإم��ارات��ي��ة  ق��ي��ادات  وتطوير  بناء  اإىل  ي�صعى 
حتقيق روؤية دبي الطموحة وامل�صاهمة يف تعزيز مكانة دبي كمدينة ريادية 
اإك�صاب  القيادة، عرب  تتما�صى مع متطلبات  برامج تطويرية  وتقدمي  عاملياً 
ت�صتطيع  عاملية  كفاءات  منظومة  وبناء  جديدة  قيادية  مهارات  اخلريجني 

تقدمي برامج ا�صتثنائية ت�صاهم يف �صناعة امل�صتقبل.
وي�صعى مركز حممد بن را�صد الإعداد القادة، اإىل خلق قيادات وعقول مبتكرة 
اإىل تخريج  الهادفة  اإط��ار روؤيته  التحديات، ويطبق يف  ق��ادرة على مواجهة 
يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  امل�صتقبل،  وت�صميم  �صناعة  على  قادرين  ق��ادة 
تدريب وتزويد القادة باملهارات واخلربات الدولية واملحلية، وخلق اأ�صاليب 

جديدة تطبيقية يف طرح الربامج واخلطط.
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اأخبـار الإمـارات

اليوم.. انطالق معر�س وموؤمتر ال�صحة العربي 2023 فى دبي مب�صاركة دولية واإقليمية

امل�صرتكة  ال������روؤي������ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وامل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي يف 
دول����ة االإم�������ارات واأه��م��ي��ة دوره يف 
االإ�صرتاتيجيات امل�صتقبلية يف اإطار 
روؤية "نحن االإمارات 2031" التي 
ت�صكل مرحلة جديدة نحو م�صتقبل 
اأكر اإجنازاً و�صمن منظومة عمل 
واحدة ملوا�صلة م�صرة النجاحات .

ال�صحية  اجل����ه����ات  وت�����ص��ت��ع��ر���ض 
الوطنية  م��ن�����ص��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال���ث���اث 
املوحدة عددا من امل�صاريع ال�صحية 
وامل����ب����ادرات امل��ب��ت��ك��رة ���ص��م��ن حزمة 
ال�صحية  اخل����دم����ات  م���ن  ف���ري���دة 

الثانية  ال��ن�����ص��خ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����ص��ه��د 
يف  ال�صحة"  م�صتقبل  ق��م��ة  من" 
"متحف امل�صتقبل" مب�صاركة نخبة 
التنفيذيني  واملديرين  ال��ق��ادة  من 
ال�صحية  الرعاية  �صناعة  ملناق�صة 
ال�صحة  واإم���ك���ان���ي���ات  وم�����ص��ت��ق��ب��ل 
ع����امل  ال�������ص���ح���ي���ة يف  وال�����رع�����اي�����ة 

. "ميتافر�ض" االإفرتا�صي 
و�صي�صم "معر�ض ال�صحة العربي" 
تعر�ض  القطاعات  م��ن  فئات  ت�صع 
اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات واالب���ت���ك���ارات يف 
امل�صتهلكات وجراحة العظام  جمال 
وال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة واخل���دم���ات 

اأع�����ص��اء وب��ت��ك��ام��ل ج��ه��ود اجلهات 
الو�صول  ت�����ص��ه��ي��ل  ي��ت��م  ال�����ص��ح��ي��ة 
ت�صريعات  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ل��ل��خ��دم��ة 
املعر�ض  و�صيمثل  �صحية متطورة. 
منا�صبة لاإعان عن ربط البيانات 
من�صة  �صمن  ال��دول��ة  يف  ال�صحية 
رق���م���ي���ة م����وح����دة وال����و�����ص����ول اإىل 
تتما�صى  متكاملة  �صحية  منظومة 
باالإ�صافة  ال��دول��ي��ة..  امل��ع��اي��ر  م��ع 
مل�صروع  ال��ر���ص��م��ي  االإط�������اق  اإىل 
ب رحلة املنتجات  مبتكر يتعلق بتعقرّ
الدوائية والطبية يف �صل�صلة التوريد 
وتعزيز ال�صفافية واملوثوقية وذلك 

ال�صاملة  واالأ�صعة  العظام  وجراحة 
واجل��راح��ة وط��ب ال��ط��وارئ واإدارة 
"معر�ض  وي�����ص��ت��ع��ر���ض   . اجل������ودة 
اأحدث   ،"2023 العربي  ال�صحة 
الطبية  واالب����ت����ك����ارات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الذكي"  ال�����ص��ح��ة  "جناح  وم��ن��ه��ا 
ال�صحة  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
ال�صوء  �صي�صلط  وال�����ذي  ال��ذك��ي��ة 
على العديد من التقنيات اجلديدة 
التو�صيحية  ال��ع��رو���ض  خ��ال  م��ن 
احل���ي���ة ك����وح����دة ال���ع���ن���اي���ة امل���رك���زة 
العمليات  وغرفة  الرائدة  الرقمية 
ال���ط���وارئ .. كما  ال��ذك��ي��ة وغ��رف��ة 

ال��ع��اج��ي��ة وال��رق��م��ي��ة مب��ا يتوافق 
اإر�صاء  يف  ال��دول��ة  اإ�صرتاتيجية  مع 
نظام �صحي وقائي م�صتدام يتمتع 
باملرونة واجلاهزية ل�صمان خدمات 
�صاملة  مرتابطة  ا�صتباقية  �صحية 
ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية 
وفق  موؤهلة  متخ�ص�صة  وك��ف��اءات 
اأف�صل املمار�صات واملعاير العاملية. 
امل�صرتكة  الوطنية  امل�صاريع  وتركز 
على تعزيز �صحة جمتمع االإمارات 
من خال تر�صيخ الوعي بالر�صالة 
منح  الأهمية  واالإن�صانية  ال�صحية 
لزراعة  حمتاجني  ملر�صى  احل��ي��اة 

ال���ع���ام���ة وال���ت�������ص���وي���ر واالأج�����ه�����زة 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ط��ب��ي��ة 
وال�صحة والوقاية والبنية التحتية 
 " ي�������ص���ارك يف  ك���م���ا   . واالأ�������ص������ول 
العربي  ال�صحة  وم��وؤمت��ر  معر�ض 
حكومية  �صحية  " جهات   2023
ت�صم وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
وهيئة  اأب��وظ��ب��ي   - ال�صحة  ودائ���رة 
من�صة  وذل��ك �صمن  بدبي  ال�صحة 
التكامل  ت����ع����زز  واح��������دة  وط���ن���ي���ة 
�صعار  حت�����ت  امل���������ص����رتك  وال����ع����م����ل 
"�صحة االإمارات" حيث متثل هذه 
امل�صاركة النوعية للجهات ال�صحية 

•• دبي-وام:

وموؤمتر  "معر�ض  ال��ي��وم  ينطلق 
الذي   "2023 ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ح��ة 
دبي  م��رك��ز  يف  اأي����ام  اأرب���ع���ة  ي�صتمر 
التجاري مب�صاركة وا�صعة من جهات 
حكومية وموؤ�ص�صات و�صركات طبية 
حملية واإقليمية ودولية حيث يعد 
هذا احلدث ال�صنوي من اأهم واأكرب 
امل����وؤمت����رات وامل���ع���ار����ض ال��ط��ب��ي��ة يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط.
وي�����ص��ه��د امل���ع���ر����ض م�����ص��ارك��ة اأك���ر 
45 جناحا دول��ي��ا مب��ا يف ذلك  م��ن 
امل�صاركة االأوىل لكل من نيوزيلندا 
واإندوني�صيا  وت��ون�����ض  و���ص��ن��غ��اف��ورة 
واإ���ص��ت��ون��ي��ا وم���ا ي��زي��د ع��ن 3000 
���ص��رك��ة ع���ار����ص���ة ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن 
ي��ح�����ص��ر ف���ع���ال���ي���ات احل������دث اأك����ر 
طبي  م��ت��خ�����ص�����ض   51000 م���ن 
املوؤمتر  يف  وي�صارك   . العامل  ح��ول 
وامل��ع��ر���ض - ال���ذي ي��ق��ام ه��ذا العام 
واال�صتدامة  "االبتكار  �صعار  حتت 
 300 يف الرعاية ال�صحية"- نحو 
 3200 واأك��������ر  دويل  م���ت���ح���دث 
املخت�صني  االأط���ب���اء  م���ن  م�����ص��ارك 
وامل�صوؤولني واملعنيني .. فيما ت�صم 
موؤمترات  ت�صعة  تنظيم  فعالياته 
فيها  مب��ا  امل�صتمر  الطبي  للتعليم 
االأطفال  وط����ب  ال��ب��اط��ن��ي  ال��ط��ب 
ف�صا  االأمل  واإدارة  وال��ت��خ��دي��ر 
والتوليد  ال��ن�����ص��اء  اأم����را�����ض  ع���ن 

احلكومية  التوجهات  م��ع  متا�صياً 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ص��ت��ث��م��ار  يف 
لتعزيز  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��اري��ع  �صمن 
ومن  وت�صريعها.  اخل��دم��ات  ج���ودة 
العديدة  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���ه���ات  ���ص��م��ن 
امل�صاركة يف هذا احلدث جممع دبي 
"تيكوم"  ملجموعة  ال��ت��اب��ع  للعلوم 
اخلدمات  قطاعات  يف  واملتخ�ص�ض 
ال�صحية والبحث والتطوير وعلوم 
ال�صوء خال  يلقي  وال��ذي  احلياة 
م�����ص��ت��ق��ب��ل قطاع  ع��ل��ى  م�����ص��ارك��ت��ه 
والتكنولوجيا  احل��ي��وي��ة  االأدوي������ة 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل����زده����ر  ال��ط��ب��ي��ة 
م��ن خ���ال جم��م��وع��ة من  املنطقة 
والفعاليات  احل���واري���ة  اجل��ل�����ص��ات 
التجارية  العامات  باأبرز  اخلا�صة 
يف هذا القطاع ف�صا عن م�صاركة 
العديد من اجلهات الطبية كمدينة 
دبي الطبية وجائزة ال�صيخ حمدان 
ومدينة  الطبية  للعلوم  را���ص��د  ب��ن 

ال�صيخ �صخبوط الطبية وغرها .
ال�صحة  وم��وؤمت��ر  "معر�ض  وي��ق��ام 
من  ب��ت��ن��ظ��ي��م   "  2023 ال���ع���رب���ي 
ماركيت�ض"،  ان����ف����ورم����ا  �صركة" 
وبدعم عدد من اجلهات احلكومية 
وزارة  م��ن  ك��ا  ت�صم  التي  الطبية 
امل��ج��ت��م��ع وهيئة  ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة 
ال�صحة  ودائ�������رة  ب���دب���ي  ال�����ص��ح��ة 
- اأب���وظ���ب���ي وم��وؤ���ص�����ص��ة االإم�������ارات 
للخدمات ال�صحية و�صلطة مدينة 

دبي الطبية.

�صحة دبي حت�صل على اعتماد برنامج المتياز والإقامة للطب

فر�صان �صرطة اأبوظبي تتعامل مع 31561 حالة لتعزيز الأمن يف 2022

•• دبي-وام:

بدبي  ال�������ص���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  ح�������ص���ل���ت 
الوطني  امل���ع���ه���د  اع����ت����م����اد  ع���ل���ى 
لربنامج  ال�صحية  للتخ�ص�صات 
وال���������ذي يعد  ل���ل���ط���ب  االم����ت����ي����از 
االعتماد االأول على م�صتوى دولة 
االإم������ارات يف ه���ذا امل��ج��ال يف وقت 
اأعلى  تطبيق  الهيئة  فيه  توا�صل 
اأ�صاليب  واأح��دث  التدريب  معاير 
التنمية املهنية واملمار�صات الطبية 
اأف�������ص���ل فر�ض  ال��ع��امل��ي��ة وت���وف���ر 
اجلدد  لاأطباء  وخا�صة  التدريب 
االرت�����ق�����اء مبهنة  ب���ه���دف  وذل������ك 
ال��ق��ط��اع ال�صحي يف  ال��ط��ب ورف���د 
املميزة.  بالكفاءات واخل��ربات  دبي 
الكتبي  �صعادة عو�ض �صغر  وقال 
خال  ال�صحة  لهيئة  العام  املدير 
املوؤ�ص�صي  االع��ت��م��اد  درع  ا�صتامه 

كجهة  ب�����دب�����ي  ال�������ص���ح���ة  ه���ي���ئ���ة 
راع��ي��ة ل��ربن��ام��ج االم��ت��ي��از منها: 
وم�صت�صفى  االأم��ري��ك��ي  امل�صت�صفى 
م����ي����دك����ر وا������ص�����رت وال���������ص����ع����ودي 
الدكتور  وم�����ص��ت�����ص��ف��ى  االأمل���������اين 
فقية  وم�صت�صفى  احلبيب  �صليمان 
دبي.  زليخة  وم�صت�صفى  اجلامعي 
التدريب  اإكمال  �صهادة  اأن  وذك��رت 
بدبي  ال�صحة  هيئة  م��ن  �صت�صدر 
يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام االأك���ادمي���ي وذلك 
والنظم  واللوائح  القوانني  �صمن 
مو�صحة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل�����دى  امل��ت��ب��ع��ة 
فر�صة  �صتمنح  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن 
ال����ت����دري����ب ل�����ص��ري��ح��ة اأك�������رب من 
الطب  وج��ام��ع��ات  كليات  خريجي 
اأم��ام��ه��م لان�صمام  امل��ج��ال  وف��ت��ح 
اإىل برنامج �صنة االمتياز يف اإمارة 
دبي والذي بدوره يوؤهلهم ملمار�صة 
ال���ط���ب واالن�������ص���م���ام ب���ع���ده���ا اإىل 

ال�صحة  ه��ي��ئ��ة  ح�����ص��ول  اأن  وذك����ر 
االعتماد  ه���ذا  ع��ل��ى  ال���ي���وم  ب��دب��ي 
الوطني  املعهد  من  امل�صتوى  رفيع 
ُيعد خطوة  ال�صحية  للتخ�ص�صات 
االإعداد  خطط  طريق  على  مهمة 
وال��ت��اأه��ي��ل امل��ه��ن��ي ل��اأط��ب��اء التي 
�صعادته  اأ�صاد  فيما  الهيئة  تنفذها 
بالدور الكبر الذي يقوم به املعهد 
االرت��ق��اء مب�صتوى مهنة  �صبيل  يف 
الطب وا�صفاً تعاون الهيئة واملعهد 

يف هذا اجلانب باملميز واملثمر.
القطاع  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ال��ك��ت��ب��ي  وث��م��ن 
" �صحة  ال�صحي اخلا�ض ملبادرات 
تدريب  وم��ب��ادرة  ع��ام  دبي" ب�صكل 
اأطباء االمتياز على وجه التحديد 
مبا�صرة  ي�����ص��ب  ذل���ك  اأن  م���وؤك���داً 
وم�صلحة  ال��ط��ب  مهنة  خ��دم��ة  يف 

االأطباء واأي�صاً م�صلحة املر�صى.
احلوقاين  حممد  الدكتور  واأ���ص��اد 

ام�ض بدبي اإن الهيئة تويل الكوادر 
الب�صرية وخا�صة الطبية والطبية 
اهتمامها  ج��ل  وال��ف��ن��ي��ة  امل�����ص��ان��دة 
الب�صري  العن�صر  ب��اأن  منها  اإمياناً 
هو اأ�صا�ض التطوير وهو قائد دفة 
عمليات التحديث والتحوالت التي 

ي�صهدها القطاع ال�صحي يف دبي.
واأ�صار اإىل حر�ض الهيئة على توفر 
ت��دري��ب��ي��ة م��ت��م��ي��زة تواكب  ب��رام��ج 
ال�صاحة  على  ال�صريعة  امل�صتجدات 
املتعلق  ���ص��واء  ال��دول��ي��ة  ال�صحية 
التقنيات  اأو  الطبية  بالعلوم  منها 
اأو االأ�صاليب املهنية وذلك لتمكني 
ال�صيما  ال�صحيني  املهنيني  جميع 
االأط��ب��اء اجل��دد م��ن اأداء اأدواره���م 
بكل  الطبية  الرعاية  منظومة  يف 
فاعلية ومتكينهم كذلك من اأدوات 
املمار�صات  يف  والتجديد  االب��ت��ك��ار 

الطبية واملهنية ب�صكل عام.

الوطني  ل��ل��م��ع��ه��د  ال���ع���ام  االأم������ني 
مب�صتوى  ال�صحية  للتخ�ص�صات 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ط���ب���ي يف 
امل�صاركة  اخل��ا���ص��ة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
حتت مظلة هيئة �صحة دبي الفتا 
اإىل اأهمية اإ�صراك القطاع اخلا�ض 
تطوير  و  ال��ت��دري��ب  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
من  ال��دول��ة  يف  ال�صحية  ال���ك���وادر 
اأجل رفع م�صتوى و نوعية التعليم 
التدريب  ب��رام��ج  و  ال��ع��ايل  الطبي 
التخ�ص�صي التي ت�صاعد يف تطوير 
الرعاية ال�صحية. من جانبها قالت 
ال���دك���ت���ورة ودي���ع���ة حم��م��د مديرة 
واالأبحاث يف  الطبي  التعليم  اإدارة 
الذي  التن�صيق  ���ص��وء  يف  الهيئة: 
وامل�صت�صفيات  دب��ي  "�صحة  بني  مت 
خا�صة  م�صت�صفيات  ع��دة  ح�صلت 
املن�صاآت  اع���ت���م���اد  ت�����ص��ري��ح  ع���ل���ى 
مظلة  حت��ت  وان��درج��ت  التدريبية 

با�صتمرار.
واأكد الق�صم اهتمامه  باال�صتجابة 
ل��ل��ب��اغ��ات وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا على 
االإج�����راءات  ال�����ص��رع��ة �صمن  وج���ه 
الوعي  املتبعة  و ون�صر  ال�صرطية  
لدى اجلمهور بالرتكيز على رفع 
ليكونوا  ل��دي��ه��م،  االأم���ن���ي  احل�����ض 
ل��ل�����ص��رط��ة يف ال��ق�����ص��اء على  ع���ون���اً 
حفاظاً   ، ال�صلبية  الظواهر  جميع 
واال�صتقرار   االأم��ن  مكت�صبات  على 
وت���ع���زي���ز  ال���وق���اي���ة م���ن اجلرمية 
واال�صتجابة للباغات، ف�صًا عن 
الفعاليرّات  يف  العام  النظام  حفظ 

واملهرجانات.
ولفت اإىل ال�صعي امل�صتمر  لتطبيق 
االأداء  يف  ال��ع�����ص��ري��ة  امل�����ص��ت��ج��دات 

•• اأبوظبي-الفجر:

الفر�صان  دوري������ات  ق�����ص��م  ت��ع��ام��ل   
اأبوظبي  ب�������ص���رط���ة  "اخليالة" 
عام  خ����ال  ح���ال���ة   31561 م���ع 
لتعزيز  ج��ه��وده  �صمن  2022م 
وب�صط  اجل����رمي����ة  م����ن  ال���وق���اي���ة 
االأم��ن واالأم��ان و الطماأنينة لدى 

اجلمهور يف اإمارة اأبوظبي  .
و�صارك يف 189 فعالية جمتمعية 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
بال�صرطة، وا�صتقبل 1900 زائًرا 
ال�صراكة  �صمن  اال���ص��ط��ب��ات،  يف 
املجتمعية على نحو يعزز موؤ�صرات 
العمل وتنفيذ املهام ويعك�ض جهود 
ال�صرطة يف تقدمي خدمات متميزة 

trainingfacility@dha.
فيما  اأن���ه  اإىل  م�صرة   .gov.ae
يف  ب��االل��ت��ح��اق  ب��ال��راغ��ب��ني  يتعلق 
برنامج �صنة االمتياز من خريجي 

العليا.  والدرا�صات  االإقامة  برامج 
خدمة  على  التقدمي  ب��اأن  ون��وه��ت 
�صيكون  التدريبية  املن�صاآت  اعتماد 
ع���ن ط��ري��ق ال���ربي���د االإل���ك���رتوين 

فتح  ع��ن  االإع����ان  ف�صيتم  ال��ط��ب 
املوقع  ط��ري��ق  ع��ن  الت�صجيل  ب���اب 
التوا�صل  وق���ن���وات  االإل����ك����رتوين 

االجتماعي اخلا�صة بالهيئة.

اال�صتجابة  و����ص���رع���ة  امل���ي���دان���ي���ة 
اجلرمية  من  والوقاية  للباغات 
اأبوظبي  ���ص��رط��ة  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ًق��ا 
اأبوظبي  اإم���ارة  ا�صتمرار  و�صمان  

ال�����ص��رط��ي وف����ق م��ع��اي��ر اجل����ودة 
العاملية واأف�صل الربامج التدريبية 
ورف����ع كفاءة  ت��اأه��ي��ل  امل��ع��ت��م��دة يف 
االأعمال  بجميع  اخل��ي��ال��ة  �صرطة 

كمجتمع ينعم باالأمن و ال�صامة 
من خال تقدمي خدمات �صرطية 

عالية اجلودة يف خمتلف املواقع.

» حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة « توا�صل تنظيم دورات جديدة من ور�س كتابات ال�صفر 
•• دبي-وام:

تنظيم  عزمها  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
الدورتني الثالثة والرابعة من ور�ض عمل كتابات ال�صفر وذلك يف اإطار 

مبادرات واأن�صطة برنامج دبي الدويل للكتابة. 
وتنطلق اأن�صطة الدورة الثالثة يف �صهر مار�ض املقبل بور�ض عمل متتد 
على مدار 3 اأيام يف حني تبداأ ور�ض عمل الدورة الرابعة يف اأبريل املقبل 

مب�صاركة جمموعة من املدربني وخرباء فنون الكتابة. 
املزغني  وف���اء  ال��دك��ت��ورة  اإ����ص���راف  ال�صفر حت��ت  ك��ت��اب��ات  دورات  وت��ق��ام 
وانطلقت اأعمال الدورة االأوىل يف 20 دي�صمرب 2022 وت�صتمر لغاية 
يناير   23 يف  الثانية  الدورة  اأن�صطة  بداأت  حني  يف  املقبل  مار�ض   15

املقبل. 
�صة حممد بن را�صد  واأكد �صعادة جمال بن حويرب املدير التنفيذي ملوؤ�صَّ
اآل مكتوم للمعرفة التزام املوؤ�ص�صة مبوا�صلة تنفيذ الربامج واملبادرات 
الكفيلة بتعزيز الر�صيد املعريف جليل ال�صباب وتطوير قدراتهم و�صقل 

مواهبهم يف فنون الكتابة ال�صيما كتابات ال�صفر. 
والرابعة  الثالثة  ال��دورت��ني  تنظيم  خ��ال  وم��ن  املوؤ�ص�صة  اأن  واأو���ص��ح 
توا�صل البناء على جناح الدورات ال�صابقة يف و�صع اأ�صا�ض متني لبناء 
جيل جديد من املتميزين يف كتابات ال�صفر وال�صرد الق�ص�صي ..معربا 
اإبداعية  واأعماال  اأدبية  نتاجات  �صتنتج  اجلديدة  الور�ض  باأن  ثقته  عن 

تري املكتبة العربية. 
و�صرتكز ور�ض عمل الدورة الثالثة على االأ�صاليب امل�صتخدمة يف كتابات 

خلربات  وفقاً  اإليها  التطرق  يجب  التي  واملو�صوعات  واملحاور  ال�صفر 
الكاتب و�صبل حتفيز امل�صاركني وزوايا تناول املو�صوعات واعتماد اأفكار 
كل  لتوجهات  وفقا  خُمتلف  منظور  من  املو�صوعات  ومعاجلة  جديدة 

م�صارك. 
كما �صتفرد ور�ض العمل حيزا وا�صعاً ملنهجيات ت�صويق الكتب واملقاالت 

اء امل�صتهدف.  واملدونات والو�صول اإىل جمهور القرَّ
امل�صاركني  وروؤى  اأف��ك��ار  مناق�صة  خالها  ف�صتتم  الرابعة  ال���دورة  اأم��ا 
تنفيذها  قابلية  وم��دى  ال�صابقة  ال���دورة  يف  املقرتحة  الق�ص�ض  ح��ول 
�صمن م�صروع كتابي موحد اأو عدد من املقاالت املنف�صلة ..و�صتت�صمن 
للق�ص�ض  الرئي�صة  ال�صخ�صيات  مناق�صة  العمل  ور���ض  تركيز  جم��االت 
ومناق�صة  والق�ص�ض  امل��ق��االت  م�صمون  ودرا���ص��ة  تناولها  ومنهجيات 

اأ�صاليبها وُطرق معاجلة امل�صمون. 
اأعمالهم فيما بينهم  و�صيتم توزيع امل�صاركني اإىل فرق عمل ليناق�صوا 
حتت اإ�صراف املدربة وبحث طرق �صياغة حمتوى كتابات ال�صفر ب�صورة 

ت�صتقطب القارئ والنا�صر على ال�صواء. 
و�صتتيح ور�ض عمل دورات كتابات ال�صفر ملنت�صبيها اكت�صاب اأدوات الكتابة 
اء وت�صرتعي اهتمامهم ومتابعتهم لكامل جمريات  التي ت�صتقطب القرَّ
الق�صة والتعرف اإىل عنا�صر ق�صة ال�صفر من �صياق مكاين واأ�صخا�ض 

وم�صاعر واإجادة توظيفها. 
ك��م��ا ���ص��ت��ربز ال���ور����ض ط���رق ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال ون��ق��ل جت����ارب ال�صفر 
وا�صرتاتيجيات عر�ض الق�ص�ض والرتويج لها و�صتوفر من�صات لتبادل 

اخلربات يف تطوير احللول لتحديات �صياغة املحتوى االإبداعي. 

Date 30/ 1/ 2023  Issue No : 13761
Defendant's Notification by Publication

At the Case Management Office, 
Ajman Federal Court, Federal civil court of first instance

in the case No. AJCFICIPOR2022/0002728/ a partial trade
To the defendant : Amandeep Singh,
unknown place of residence :
You are summoned to attend the hearing dated on 20/02/2023 before the 
Case Management Office, Ajman Federal Court, civil court of first instance 
(case director's office No. 6) - in person or through an authorized agent, 
and submit a brief in reply to the lawsuit enclosed with all documents 
within a period not exceeding 10 days from the date of publication, to 
consider the above-mentioned case number as a defendant.
Judicial Services Office
Ayman Ahmad Al Awady
Issued on : 24/01/2023 AD.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70330Date 30/ 1/ 2023  Issue No : 13761
Dubai Courts of First Instance

Summons of Payment Order by Publication
In Execution No: 13950/2023/253 - Cheques Execution
Heard by : 9th Execution Circuit No. 230
Execution subject : claim of the amount of the returned cheque No. (000008) 
issued by Mashreq bank, amount (AED 50000)
Execution Applicant : Anton Jude Rupesh DeVaz
Address : UAE Dubai, Business Bay - Dubai
Party to be summoned : 1- Tatiana Mikheeva 2 - capacity Defendant
Summon Subject : The plaintiff has filed the above mentioned execution case 
against you and obligate you to pay to the plaintiff or to the court's treasury the 
execution amount of (AED 53030). Therefore the court shall start the execution 
procedures against you, in case you have not complied with the mentioned 
decision within 7 days from the date of publication of this summon.
Prepared by /Osama Ahmed Zaki
Approval Date :24/01/2023 21:18:32

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 30/ 1/ 2023  Issue No : 13761
Amicable Settlements 

Notification by Publication
In dispute no. 461/2022/4779 - Conflict of Defined Value 
Pending in The seventh amicable disputes settlement no. 756
Dispute subject : Demand to oblige the defendants to pay the value of the car and Material and moral 
compensation for damages incurred, fees, expenses, and Attorney's fees. 
Plaintiff : Mohammed Adib Ghazy Alamin
His address : UAE, Emirate of Dubai, Port Saeed, Deira, Dubai, Port Saeed st.
To be informed : 1- Abdulamir Faisal Mansouri - in his capacity as defendant
2- Nasser Suhail Ahmed Abdullah Nouriya - in his capacity as defendant
Notice subject : Lawsuit has been filed against you, the subject of which is the claim to oblige the 
defendants to pay the value of the car and Material and moral compensation for damages incurred, fees, 
expenses, and Attorney's fees. Notifying the defendants with the decision terminating the litigation.
The court decided to issue a decision terminating the litigation in accordance with the text of Article 54 of 
the regulations of the Civil Procedure Law, and it decided as if in presence of the defendants to obligate 
the defendants to pay the amount of AED 190,000 to the plaintiff, and the legal interest at the rate of 
5% from the date of the claim until the completion of the payment, and obligated them to the amount of 
20,000 as a compensation of civil and vindictive damages incurred plus the fees and expenses. To view 
the details of the case, regulations, memorandums, submission of defense and requests, it is necessary 
to use the electronic and smart services of the Dubai Courts. To subscribe. please click on the link. 
Prepared by : Badr Ibrahim Alzarooni
Accreditation date : 24/01/2023 14:46:30

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 30/ 1/ 2023  Issue No : 13761
Appeal Court

Service through Publication (Appeal)
Appeal No.2764/2022/305-Commercial Appeal
Examined By : Fifth Commercial Appeal Department No. 265
Appeal Subject : Appeal of the Judgment issued the case No. 2022/880-Partillay Commercial, 
with order in fees, expenses and attorney's fees.
Appellant : Sheikh Maktoum Hasher Mane Rashed Al Maktoum & others
Address : UAE, Dubai, Port Saeed, Deira, Dubai, Port Saeed st. Airport Building, First Floor, 
Apartment 107, Business Avenue
Represented by : Alia Ahmad Abdulla Bilal Alsuwadi
Party to be Served: 1- Dubai Technical Trading and Contracting (TRADCO) Position : Appellee 
2- Joel Emile Lebrun - Position : Appellee
Service Subject : The judgment issued is case No. 2022/880-Partillay Commercial was 
appealed. The Hearing will be held on Thursday 09/02/2023 at 10.00 am at the remote litigation 
hall. Accordingly you are required to appear or to send attorney on your behalf. In case you fail 
to appear the hearing will be held in your absence.
To view the case details, statements, documents and claims, please use Dubai Courts online and 
smart services. To subscribe please click the link.
Prepared By : Fahad Faisal Musa Abdulla Ibrahim
Approval Date : 25/01/2023  - 11.52.41
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DUBAI COURTS

70591



االثنني   30  يناير    2023  م   -    العـدد   13761  
Monday   30    January    2023   -  Issue No 13761 اأخبـار الإمـارات

05

جلنة املرافق باملجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة تطلع على خدمات الإدارة امل�صرتكة لهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة  
•• ال�صارقة-الفجر:

االأمن  و�صوؤون  والبلديات  واالأوق���اف  االإ�صامية  ال�صوؤون  جلنة  اطلعت 
ال�����ص��ارق��ة على خمتلف  اال���ص��ت�����ص��اري الإم����ارة  باملجل�ض  ال��ع��ام��ة  وامل��راف��ق 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني مع هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة وما 
يت�صل بذلك من مواكبة ملتطلبات م�صرة التنمية وحتقيق ر�صا املتعاملني 
مع الهيئة با�صتخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتح�صني وتطوير 
اخلدمات. جاء ذلك خال زيارة اللجنة يف اإطار اأعمالها لدور االنعقاد 
العادي الرابع من الف�صل الت�صريعي العا�صر الإدارة اخلدمات امل�صرتكة 

التابعة للهيئة يف مقرها مبنطقة الرحمانية مبدينة ال�صارقة .
اللجنة  رئي�ض  الطنيجي  عو�ض  عبيد  �صعادة  اللجنة  جانب  من  ح�صر 

و�صعادة عبيد القاب�ض الطنيجي مقرر اللجنة و�صعادة اأحمد را�صد علي 
النقبي و�صعادة عبداهلل م�صبح اخلا�صوين الكتبي و�صعادة عبداهلل اإبراهيم 
مو�صى ومن االأمانة العامة اآمنه با�صليب م�صوؤول �صوؤون اجلل�صات واأمينة 
�صر اللجنة. فيما ا�صتقبل اللجنة من الهيئة املهند�ض اإبراهيم البلغوين 
مدير اإدارة اخلدمات امل�صرتكة والدكتور املهند�ض ح�صن الزرعوين مدير 
اإدارة توزيع الكهرباء واملهند�ض في�صل ال�صركال مدير اإدارة املياه وماجد 
الزرعوين  عبدالرحيم  واملهند�ض  القانونية  ال�صوؤون  اإدارة  مدير  املطوع 
اإدارة توزيع الكهرباء واملهند�ض �صلطان العوي�ض اإدارة اخلدمات امل�صرتكة 

واملهند�صة اإميان الثقفي اإدارة اخلدمات امل�صرتكة.
ويف بداية االجتماع اأبدى املهند�ض اإبراهيم البلغوين مدير اإدارة اخلدمات 
امل�صرتكة ترحيبه باأع�صاء جلنة املرافق العامة من املجل�ض اال�صت�صاري 

وبعدها تطرق اإىل اأبرز اخلدمات التي تقدمها اإدارة اخلدمات امل�صرتكة.   
ال�صكر  اللجنة  القاب�ض الطنيجي مقرر  فيما قدم �صعادة  عبيد حممد 
ال��زي��ارة االط���اع على  ال��ه��دف م��ن  ب��اأن  للهيئة على اال�صتقبال  واأ���ص��ار 
اخلدمات املقدمة من الهيئة ا�صتكمااًل الأعمال اللجنة خال دور االنعقاد 
ملناق�صة  متهيداً  وذل��ك  العا�صر  الت�صريعي  الف�صل  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��ادي 

�صيا�صة هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة خال اجلل�صة املقبلة .
اإدارة  ت��ت��واله  وم���ا  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  اأب����رز  الهيئة  ا�صتعر�صت  ب��ع��ده��ا 
اخلدمات امل�صرتكة من تطوير وحتديث اخلدمات املقدمة للمتعاملني 
لتوجيهات  تنفيذاً  ذل��ك  وي��اأت��ي  االإ�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مع  بالتعاون 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 
اإمارة  ل�صكان  اخل��دم��ات  اأف�صل  توفر  ب�صرورة  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى 

ال�صارقة من مواطنني ومقيمني واتخاذ كافة االإجراءات لتوفر الوقت 
من  العامة  امل��راف��ق  جلنة  اأع�صاء  و���ص��ارك   . عليهم  وللتي�صر  واجل��ه��د 
املجل�ض اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة يف طرح اأبرز النقاط واال�صتف�صارات 
ال�صرعة  م��ع  تتما�صى  وال��ت��ي  املقدمة  اخل��دم��ات  خمتلف  يف  ت�صب  التي 

واالجناز واأهمية التن�صيق بني اجلمهور واالإدارات يف هذا ال�صاأن.
واأ����ص���ارت ال��ه��ي��ئ��ة خ���ال االج��ت��م��اع اإىل دوره����ا يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى اعتماد 
موؤقت  تو�صيل  من  يلزم  ما  واإج��راء  والغاز  واملياه  الكهرباء  املخططات 
ذل��ك حت��دي��ث ومراجعة  على  ع���اوة  وال��غ��از،  وامل��ي��اه  للكهرباء  دائ���م  اأو 
الت�صريعات واللوائح بالتن�صيق مع الفنيني واملعنيني والتوا�صل مع اإدارة 
تقنية املعلومات للهيئة الإيجاد طرق مي�صرة ل�صداد الر�صوم ت�صهيًا على 

امل�صتفيدين من اخلدمات.

واحدة وطنية  من�صة  �صمن  العربي  ال�صحة  وموؤمتر  معر�س  يف  ت�صارك  بالدولة  �صحية  جهات   3
•• دبي -وام:

ت�����ص��ت��ع��ر���ض اجل���ه���ات ال�����ص��ح��ي��ة يف 
ال�صحة  ب�����وزارة  متمثلة  ال���دول���ة 
ال�صحة  ودائ����رة  املجتمع  ووق��اي��ة 
بدبي  ال�صحة  وه��ي��ئ��ة  اأب��وظ��ب��ي   -
"معر�ض  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  خ�����ال 
 2023 العربي  ال�صحة  وموؤمتر 
اليوم يف  فعالياته  تنطلق  -"الذي 
مركز دبي التجاري العاملي- حزمة 
ال�صحية  اخل���دم���ات  م���ن  ف���ري���دة 
تتواءم  التي  والرقمية  العاجية 
اإر�صاء  يف  الدولة  ا�صرتاتيجية  مع 
نظام �صحي وقائي م�صتدام يتمتع 
�صمن  وذل��ك  واجلاهزية  باملرونة 
�صعار  وطنية موحدة حتت  من�صة 
عن  ف�����ص��ا  االإمارات"  "�صحة 
اإط����اق وت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع وطنية 
امل�صرتكة  اجل���ه���ود  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ك��ام��ل 

وحزمة من املبادرات املبتكرة .
واأك������د م���ع���ايل ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
ال�صحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����ض  حم��م��د 
م�صاركة  اأن  امل���ج���ت���م���ع  ووق�����اي�����ة 
ال�����ص��ح��ي��ة ���ص��م��ن من�صة  اجل��ه��ات 
وطنية موحدة يف املوؤمتر ال�صحي 

ال����ت����ي جت���م���ع���ن���ا بهم  امل���������ص����رتك 
وت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة االإم�����ارة كوجهة 
وحا�صنة  ال�صحية  للرعاية  رائ��دة 
وبالتايل  احلياة  علوم  لابتكار يف 
موا�صلة االرتقاء ب�صحة و�صامة 
ك����اف����ة اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع يف دول����ة 

االإمارات والعامل اأجمع."
اأو�صح �صعادة عو�ض �صغر  بدوره 
الكتبي املدير العام لهيئة ال�صحة 
ال�صحة  وزارة  ت���واج���د  اأن  ب��دب��ي 
ال�صحة  ودائ����رة  املجتمع  ووق��اي��ة 
يف  ب��دب��ي  ال�صحة  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي 
"معر�ض وموؤمتر ال�صحة العربي 
وحتت  واحدة  من�صة  "يف   2023
االإمارات"  "�صحة  واح����د  ���ص��ع��ار 
ال�صحي  للقطاع  ق��وة  م�صدر  يعد 
االإم��ارات��ي يف ه��ذا احل��دث الكبر 
امل�صرتك  العمل  ير�صخ منوذج  كما 
الثاث  اجل����ه����ات  ي���ج���م���ع  ال�������ذي 
ا�صتدامة  ن��ح��و  ج��ه��وده��ا  وي���وح���د 
ال�����ص��ح��ة وغ���ره���ا م���ن االأه�����داف 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة االإم�����ارات 

وتطلعاتها امل�صتقبلية.
واأكد اأن القطاع ال�صحي يف الدولة 
حقق العديد من االإجنازات و�صهد 

واأع����م����ال ت��ط��وي��ري��ة يف جم���االت 
اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة ك���م���ا ميثل 
فر�صة لتبادل اخلربات والتجارب 
امل�صتجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  واالط�����اع 
املوؤ�ص�صات  م����ع  ����ص���راك���ات  وب����ن����اء 
يخدم  مب����ا  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ص���ح���ي���ة 
ا�صت�صراف  الوزارة يف  ا�صرتاتيجية 
املعلومات  نظم  لتطوير  امل�صتقبل 
التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  ال�صحية 
ال�صحي  ال��ن��ظ��ام  الإدارة  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
املمار�صات  اأح����دث  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة 
مفاهيم  على  الرتكيز  مع  العاملية 
امل�صتقبل  وا�صت�صراف  اال�صتدامة 
ادارة  يف  ال���رق���م���ي���ة  واخل�����دم�����ات 
الوقائية  ال�������ص���ح���ي���ة  ال�����ربام�����ج 
احلياة  ج��ودة  لتعزيز  واملجتمعية 
الدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي��ة 

ورفع م�صتوى ال�صحة العامة.
ق����ال م��ع��ايل من�صور  م���ن ج��ان��ب��ه 
دائرة  رئي�ض  امل��ن�����ص��وري  اإب��راه��ي��م 
ظل  "يف  – اأب����وظ����ب����ي:  ال�����ص��ح��ة 
ا�صتطاعت  ال���ر����ص���ي���دة  ق���ي���ادت���ه���ا 
ت���ع���زز م��ك��ان��ت��ه��ا يف  اأن  االإم���������ارات 
ال��ع��امل يف جماالت  ب��ل��دان  مقدمة 
احلياة  وع��ل��وم  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

تاأتي  املنطقة  االأب��رز على م�صتوى 
احلكيمة  القيادة  ل��روؤي��ة  جت�صيداً 
يف اإر�����ص����اء ن��ه��ج ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل يف 
اإطار خارطة طريق وطنية تهدف 
للم�صتقبل  اال���ص��ت��ع��دادات  لتعزيز 
القطاعات  ك���اف���ة  ق������درات  ورف�����ع 
القطاع  ت��ط��وي��ر  احل��ي��وي��ة وم��ن��ه��ا 
خ  ير�صرّ مب��ا  �صامل  ب�صكل  ال�صحي 
وفعاليته  ومرونته  تناف�صيته  من 
واأولويات  توجهات  مع  ومواءمته 
الدولة. واأ�صاف :ينعك�ض يف �صعار 
حيث  االإمارات"  "�صحة  امل�صاركة 
الفر�صة  العاملي  يتيح هذا احلدث 
الوطنية  ال�صحية  امل�صاريع  الإبراز 
ال����ت����ي ت���ك���ام���ل���ت ف���ي���ه���ا اجل����ه����ود 
امل�صرتكة والتي تن�صجم مع املحاور 
االإمارات  "مئوية  ت�صمنتها  التي 
جيل  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة   2071
اإماراتي يواكب التطورات العلمية 
ال�صحية  والعلوم  الطب  يف جمال 
الفاعلة  امل�����ص��اه��م��ة  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل 
اإىل  ل��ل��و���ص��ول  العلمي  ال��ب��ح��ث  يف 
لاأجيال  اأف�صل  وح��ي��اة  م�صتقبل 
ما  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�صليط  املقبلة 
نوعية  اإجن�����ازات  م��ن  حتقيقه  مت 

االأم�������������ر ال�����������ذي ج����ع����ل����ه����ا حمط 
ال�صركات  ك���ربى  واه��ت��م��ام  اأن��ظ��ار 
التي  العاملية  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات 
البيئة  م����ن  ل���ا����ص���ت���ف���ادة  ت�����ص��ع��ى 
الدولة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  اجل��اذب��ة 
املتقدمة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م��ث��ل 
وال�صيا�صات  ال�����ص��ك��اين  وال���ت���ن���وع 
ال����داع����م����ة ل���ل���ب���ح���وث واالب����ت����ك����ار 
وتطوير االأعمال. �صيتعرف زوارنا 
ال�صحة  م��ع��ر���ض  يف  ال���ع���ام  ه����ذا 
"�صحة  م��ن�����ص��ة  ���ص��م��ن  ال���ع���رب���ي 
�صركائنا  مع  االإمارات" وبالتعاون 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  يف 
اأب��رز ما  وهيئة ال�صحة بدبي على 
م�صروعات  من  اأبوظبي  به  تتميز 
مبتكرة ومبادرات طموحة يف �صتى 
املجاالت ال �صيما ال�صحة الرقمية 
وع��ل��وم اجل��ي��ن��وم وال��ط��ب الدقيق 
ال�صحية  الرعاية  يف  وامليتافر�ض 
التي  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�������ص���رك���ات  ودور 
حلول  اإيجاد  يف  حيوياً  دوراً  تلعب 
القطاع.  يواجهها  التي  للتحديات 
ن��ت��ط��ل��ع م���ن خ���ال امل�����ص��ارك��ة اإىل 
االل��ت��ق��اء ب��ال�����ص��رك��اء م��ن خمتلف 
العمل  �صبل  وتعزيز  العامل  اأنحاء 

اإط����ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����وزارة نحو 
�صاملة  ���ص��ح��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف���ق  وم��ب��ت��ك��رة 

العاملية.
ويجمع "معر�ض وموؤمتر ال�صحة 
 "48" ال�����  ن�����ص��خ��ت��ه  " يف  ال��ع��رب��ي 
جمال  يف  املتخ�ص�صني  ال��ع��ام  ه��ذا 
منطقة  يف  ال�����ص��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط وال���ع���امل حتت 
احلدث  ي�صم  ح��ي��ث  واح���د  �صقف 
اأيام جمموعة  اأربعة  ي�صتمر  الذي 
وخدمات  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  وا����ص���ع���ة 
تعر�صها  ال��ت��ي  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
والعاملية  املحلية  ال�صركات  اآالف 
جمال  يف  االب�����ت�����ك�����ارات  واأح���������دث 
تقنيات  م���ن  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 

الذكاء اال�صطناعي وغرها.

الهيئة البالغ على العمل جنباً اإىل 
م�صتقبل  اأج����ل  م��ن  معهما  ج��ن��ب 
اأج���ل حتقيق  وم���ن  اأف�����ص��ل  �صحة 
ال�صحي وكل  الرفاه  اأعلى درج��ات 
ما ا�صتملت عليه "مئوية االإمارات 

اأهداف. 2071" من 
اإط�������اق حزمة  امل��ن�����ص��ة  وت�����ص��ه��د 
خدمات �صحية مبتكرة وعدد من 
التي  ال��رائ��دة  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع 
ال�صحية  اخلدمات  بتعزيز  ت�صهم 
بني  اجلمع  خ��ال  من  امل�صتقبلية 
االأنظمة الذكية وتعزيز ممار�صات 
ال�������ص���ح���ة ال���رق���م���ي���ة ب���االإ����ص���اف���ة 
ال�صخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وظ��ي��ف  اإىل 
نظم  وتطبيق  التنبوؤية  وال��ن��م��اذج 
من  وغ��ره��ا  ال�صحية  امل��ع��ل��وم��ات 
ت��ن��درج يف  التي  ال��ري��ادي��ة  امل�صاريع 

منظومته  يف  م��ت��اح��ق��ة  ط���ف���رات 
واأ����ص���ب���ح م���ن ال��ق��ط��اع��ات االأك����ر 
تقدماً يف العامل �صواء يف �صيا�صاته 
اأو  وال��ذك��ي��ة  احل��دي��ث��ة  تقنياته  اأو 
ممار�صاته  وكذلك  الطبية  علومه 
بكوادره  اأ�صبح متميزاً  كما  املهنية 
معر�ض  واأن  املتخ�ص�صة  الب�صرية 
وم����وؤمت����ر ال�����ص��ح��ة ال���ع���رب���ي يعد 
فر�صة مهمة ال�صتعرا�ض ما حققه 
جناحات  م���ن  ال�����ص��ح��ي  ال���ق���ط���اع 
التجربة  لتقدمي  اأي�����ص��اً  وف��ر���ص��ة 

ال�صحية االإماراتية املميزة.
تقدير  ع������ن  ال���ك���ت���ب���ي  واأع������������رب 
لل�صراكة  ب���دب���ي  ال�����ص��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
مع  جتمعها  ال��ت��ي  اال�صرتاتيجية 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة 
ودائرة ال�صحة - اأبوظبي وحر�ض 

خرباء كليفالند كلينك اأبوظبي يقودون حوارات الريادة الفكرية خالل موؤمتر ال�صحة العربي 
•• اأبوظبي- الفجر

ي�صتعد خرباء م�صت�صفى كليفاند 
اأبوظبي، جزء من مبادلة  كلينك 
يف  للم�صاركة  ال�صحية،  للرعاية 
 2023 العربي  "ال�صحة  موؤمتر 
" والذي �صيقام خال الفرتة من 
2 فرباير  30 يناير اجلاري اإىل 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  امل��ق��ب��ل 
ال����ع����امل����ي. و����ص���ي���ق���دم ن���خ���ب���ة من 
كليفاند  م�صت�صفى  من  االأطباء 
كلينك اأبوظبي عرب من�صة املوؤمتر 
حم���ا����ص���رات م��ل��ه��م��ة ت���رك���ز على 
ا�صتعرا�ض  م��ع  الفكرية  ال��ري��ادة 
روؤى قيرّمة حول موا�صيع رئي�صية 
متعلقة بالرعاية ال�صحية، والذي 

ب�صبل  ت��رت��ق��ي  ال���ت���ي  امل���م���ار����ص���ات 
تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية. 
كليفاند  م�صت�صفى  و�صيوا�صل 
الريادي  دوره  اأب��وظ��ب��ي  ك��ل��ي��ن��ك 
قطاع  مت����ك����ني  ع����ل����ى  وح����ر�����ص����ه 
ال�����ص��ح��ي��ة م���ن حتقيق  ال���رع���اي���ة 
اإمكاناته يف دولة االإمارات  اأق�صى 
وامل��ن��ط��ق��ة ب���اأ����ص���ره���ا، م���ن خال 
املعارف خال  اإثراء فر�ض تبادل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ه���ام���ة ع��ل��ى غ���رار 
 2023 العربي  ال�صحه  م��وؤمت��ر 
املعتمد  املوؤمتر  و�صي�صت�صيف   ."
امل�صتمر  الطبي  للتعليم  كربنامج 
اأكر من 250 جل�صة ت�صمل 10 
موؤمترات حية بح�صور �صخ�صي. 
املتحدثني  م�����ن  ع������دد  وي�����ت�����وىل 

ك���ل���ي���ف���ان���د ك���ل���ي���ن���ك اأب����وظ����ب����ي: 
العربي  "ال�صحه  موؤمتر  "يعترب 
هامة  �صنوية  من�صة   "  2023
ال�صحية  الرعاية  جمتمع  جتمع 
يف اإط�����ار ه����دف واح����د ي��ت��م��ث��ل يف 
القطاع. ونفخر  ا�صتدامة  تر�صيخ 

م��وؤمت��رات هامة   9 ان��ع��ق��اد  ي�صم 
الطبي  للتعليم  كربامج  معتمدة 
امل�صتمر خال احلدث املمتد على 

مدار اأربعة اأيام.
من  ع���دداً  امل��ح��ا���ص��رات  و�صتغطي 
الرئي�صية  ال��ط��ب��ي��ة  امل���وا����ص���ي���ع 
بال�صمنة  ب����������دءاً  وال����ف����رع����ي����ة، 
الغذائي،  التمثيل  وا���ص��ط��راب��ات 
والتدريب العملي على اجلراحات 
الروبوتية واإعادة ترميم املف�صل، 
والرعاية  املعدية  االأم��را���ض  اإىل 
امل��ع��ق��دة واأح������دث امل�����ص��ت��ج��دات يف 
نخاع  وزراع����ة  القلب  ف�صل  اإدارة 
ال��ع��ظ��م.  ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق، قال 
ال�����دك�����ت�����ور خ����ورخ����ي����ه غ����وزم����ان 
مل�صت�صفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

ه�����ذا ال����ع����ام مب�������ص���ارك���ة ك����وادرن����ا 
ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  م��ن 
وال����ذي����ن ����ص���ي���ق���ودون ع�������دداً من 
احل�������وارات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة م���ن اأج���ل 
م�������ص���ارك���ة امل�����ع�����ارف وال����ت����ج����ارب 
التي  املبتكرة  باحللول  املرتبطة 
قدماً  ونتطلع  للقطاع.  قدمناها 
القطاع  ق������ادة  اإىل  ل��ان�����ص��م��ام 
االأعمال  جم��ل�����ض  ج��ل�����ص��ة  ���ص��م��ن 
املتمحورة  االإم���ارات���ي  االأم��ري��ك��ي 
ح�����ول م���و����ص���وع اال����ص���ت���دام���ة يف 
اإ�صافة  ال�صحية،  الرعاية  قطاع 
اإدارة اجلودة  اإىل فعاليات موؤمتر 
ال���راب���ع ع�����ص��ر ب��ح�����ص��ور ع���دد من 
كليفاند  اخل��رباء من م�صت�صفى 
اأف�صل  مل�����ص��ارك��ة  اأب��وظ��ب��ي  كلينك 

وط��ب االأط��ف��ال واأم��را���ض الن�صاء 
واإدارة  وال����ت����خ����دي����ر  وال������������والدة 
البحوث  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االأمل، 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة وال�����ت�����ط�����ورات 
وت�صمل  بها.   املرتبطة  ال�صريرية 
للرعاية  م��ب��ادل��ة  اأ����ص���ول  ق��ائ��م��ة 

كلينك  ك��ل��ي��ف��ان��د  م�صت�صفى  يف 
املوؤمتر  ج��ل�����ص��ات  اإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
الطبي  للتعليم  كربامج  املعتمدة 
امل�����ص��ت��م��ر وال���ت���ي ���ص��ت��غ��ط��ي ع����دداً 
ي�صمل  مبا  الطبية،  املوا�صيع  من 
الباطني  والطب  العظام  جراحة 

ال�����ص��ح��ي��ة االأخ������رى امل�����ص��ارك��ة يف 
ومركز  ب���وي���ن���ت،  ه��ي��ل��ث  امل����وؤمت����ر 
لل�صكري،  لندن  كوليدج  اإمربيال 
للن�صاء  االإم��ارات  دانة  وم�صت�صفى 
با�ض  هيلث  و�صبكة  واالأط���ف���ال، 

التخ�ص�صية. 

مركز ال�صباب العربي يطلق مبادرات نوعية يف العمل املناخي خالل اأبوظبي لال�صتدامة
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صبوع  اأعمال  �صمن  �صبابية  مبادرات  �صل�صلة  العربي  ال�صباب  مركز  اأطلق 
ب��ت�����ص��ري��ع وترة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����ص��ة   ،2023 اأب��وظ��ب��ي ل��ا���ص��ت��دام��ة 
حول  وجل�صات  دول��ي��ني،  م�صوؤولني  مع  �صبابية  ل��ق��اءات  �صملت  اال�صتدامة، 
مكثرّفة  ودورات  املناخية،  الطموحات  وح��وارات حول  املناخي،  العمل  متويل 
واإ�صدار  املناخي،  العمل  ال�صباب يف  املناخ، مع عر�ض جهود  خم�ص�صة حول 

من�صورات تعزز املمار�صات امل�صتدامة.
واأكدت معايل �صما بنت �صهيل بن فار�ض املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب 
نائب رئي�ض مركز ال�صباب العربي رائدة ال�صباب للمناخ يف موؤمتر االأطراف 
"كوب28"، اأن دور ال�صباب اأ�صا�صي يف مبادرات العمل املناخي العاملي، وهو ما 
مل�صتقبل  ال�صبابية يف قطاعات حيوية  واالبتكارات  واالأفكار  امل�صاريع  توؤكده 
الغذائي  االأمن  وتدعيم  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  موارد  كتعزيز  الكوكب 
واملائي وتر�صيخ ممار�صات اال�صتدامة يف احلياة اليومية لاأفراد واملجتمعات 

وتعزيز فر�ض التنمية يف االقت�صاد الدائري واالأخ�صر.
العربية  منطقتنا  يف  ال�صباب  يقودها  م��ب��ادرات  يف  ت�صارع  "لدينا   : وق��ال��ت 
احلياد  لتحقيق  الوطنية  اال�صرتاتيجيات  يف  كما  املناخي  التغر  ملواجهة 
املناخي يف العقود املقبلة، واال�صتعداد ال�صت�صافة املنتديات املناخية العاملية 
العام اجلاري،  "كوب28" ال��ذي تنظمه دول��ة االإم���ارات  كموؤمتر االأط��راف 
الدولة  م�صتوى  على  لا�صتدامة  عاماً   2023 ع��ام  اإعانها  عقب  وذل��ك 
بالتخطيط  املبادرات  هذه  يف  فاعل  ب�صكل  ال�صباب  اإ�صراك  اأج��ل  من  ونعمل 

والت�صميم والتنفيذ."
ة التي يبحثها "اأ�صبوع اأبوظبي  واأ�صادت معاليها بتنوع الق�صايا املناخية امللحرّ
اأفكار  لا�صتدامة" عاماً بعد اآخر، ال �صيما دورة هذا العام التي ركزت على 
واملبادرات  بال�صراكات  منوهًة  اال�صتدامة،  مل�صاريع  الداعم  التمويل  وحلول 

النوعية التي اأعلن عنها مركز ال�صباب العربي خال احلدث.
ق �صيا�صة املناخ يف االحتاد االأوروبي:  من جانبه قال فران�ض تيمرمانز، من�صرّ
"العمل املناخي العاملي يحتاج اإىل دور ال�صباب واأفكارهم وطاقتهم واإمكاناتهم 

اإ�صراك الكوادر والكفاءات  و�صيا�صة املناخ يف االحتاد االأوروب��ي حري�صة على 
تكري�ض  ق�����رارات  و���ص��ن��اع��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  م��راح��ل  خمتلف  يف  ال�صبابية 

املمار�صات امل�صتدامة يف جمتمعات امل�صتقبل ل�صمان غد االأجيال القادمة".
اأبوظبي لا�صتدامة، كما ح�صر  اأ�صبوع  ونوه مب�صتوى احل��وارات اجلادة يف 
جل�صة حوارية جمعته بعدد من �صباب املنطقة من "جمل�ض ال�صباب العربي 
للتغر املناخي" التابع ملركز ال�صباب العربي و�صبكة ال�صباب التابعة للوكالة 
الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا" التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، ملناق�صة 

الق�صايا املناخية ال�صبابية الهامة.
وال��وظ��ائ��ف اخل�صراء  امل���ه���ارات  "اأهمية  ع��ن��وان  االأ���ص��ب��وع، وحت���ت  وخ���ال 
لل�صباب"، عقد مركز ال�صباب العربي ممثًا مبجل�ض ال�صباب العربي للتغر 
اإحدى  املناخ"  يف  اال�صتثمار  "�صناديق  موؤ�ص�صة  مع  نقا�صية  جل�صة  املناخي 
اأكرب موؤ�ص�صات اال�صتثمار يف العمل املناخي على م�صتوى العامل والتي تعمل 
حيث  املناخي،  احللول  لتمويل  واحلكومات  واملجتمعات  التنمية  بنوك  مع 
ناق�صت فر�ض التمويل للمبادرات ال�صبابية الداعمة لا�صتدامة واالقت�صاد 

اأبوظبي لا�صتدامة  اأ�صبوع  العربي �صمن  ال�صباب  و�صارك مركز  االأخ�صر. 
�صبابية  حلقة  �صمن  املناخي  الطموح  ح��ول  الوطني  احل��وار  يف   2023
تفاعلية بحثت اأولوية دمج فئات االأطفال واأ�صحاب الهمم وعموم املواطنني 
اإىل جانب ال�صباب واملنظمات غر احلكومية واملدنية يف العمل املناخي، كما 
اإىل  املناخية،  املحادثات  الطفل يف  واآليات متثيل حقوق  املناخ  اأزم��ة  ناق�صت 
جانب كيفية التعامل مع القلق املناخي لدى االأفراد ودور التعليم والتوعية 

يف الت�صدي لتداعياته.
 2023 لا�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  يف  العربي  ال�صباب  مركز  اأ���ص��در  كما 
"دليل ال�صاب العربي: خطوات عملية الكت�صاب املهارات اخل�صراء". والذي 
وفر�صه من  االأخ�صر  االقت�صاد  وافية عن  العربي معلومات  لل�صباب  يقدم 
اقت�صادية  قطاعات  لتحويل  واآل��ي��ات  خ�صراء  وم��ه��ارات  خ�صراء  وظ��ائ��ف 
االأك��ر طلباً  القطاعات  اإىل  ال�صباب  توجيه  للبيئة، مع  اإىل �صديقة  مهمة 
يف االقت�صاد االأخ�صر. وميكن ت�صفح الن�صخة الرقمية املجانية للدليل عرب 

الرابط.
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•• دبي-الفجر: 

"نحو  بعنوان  خ��ل��وة  املبتعثني  الطلبة  جمل�ض  يف  ممثلة  دب��ي  �صرطة  نظمت 
روت�ص�صرت  ج��ام��ع��ة  يف  وذل���ك   "2031 املبتعثني  الطلبة  جمل�ض  م�صتقبل 
للتكنولوجيا، بهدف مناق�صة التحديات التي تواجه الطلبة املبتعثني، وعر�ض 
متكني  يف  ت�صهم  مبتكرة  ب��اأف��ك��ار  للخروج  ذه��ن��ي  ع�صف  ج��ان��ب  اإىل  جتاربهم 

املبتعثني.
املازم  ونائبة  املبتعثني،  جمل�ض  رئي�ض  �صعيد  حمد  النقيب  اخل��ل��وة،  وح�صر 
اأول فهد ال�صاعر، وعدد من اأع�صاء جمل�ض املبتعثني، واملوظفني من خمتلف 
االإدارات العامة ومراكز ال�صرطة، وطلبة مبتعثني، وخريجي برنامج االبتعاث، 
وطلبة من جامعات خمتلفة يف الدولة، ومر�صحني ومر�صحات اأكادميية �صرطة 

دبي.
اأن  اخللوة،  خ��ال  املبتعثني  الطلبة  جمل�ض  رئي�ض  �صعيد  حمد  النقيب  واأك��د 
اخللوة تركز على اأربعة حماور مهمة، التمكني املوؤ�ص�صي، وال�صراكات وال�صمعة 
م�صتقبل  عر�ض  اإىل  اإ�صافة  الريادية،  الكفاءات  وا�صتقطاب  وح�صر  الدولية، 
�صرطة  العليا يف  القيادة  اأن  اإىل  2031، الفتاً  املبتعثني نحو  الطلبة  جمل�ض 

دبي تويل الطلبة املبتعثني اهتماماً كبراً ملا ي�صهمون فيه من اأفكار ومقرتحات 
من �صاأنها تطوير منظومة العمل االأمني يف خمتلف القطاعات. واأو�صح اأن هذا 
اللقاء خرج بتو�صيات واأفكار لتمكني وتاأهيل الطلبة املبتعثني، عرب و�صع خطة 
تدريبية م�صحوبة بدليل اإر�صادي واأف�صل املمار�صات واملقارنات يف بلد االبتعاث، 
وبرنامج مهني للمبتعثني يف املوؤ�ص�صات ال�صرطية يف بلد االبتعاث، واال�صتفادة 
من خريجي برنامج االبتعاث كم�صت�صارين مع املجل�ض لدعم ومتكني املبتعثني، 

وبناء �صراكات مع اجلامعات املخت�صة يف العلوم والتخ�ص�صات ال�صرطية.
املناف�صات  املبتعثني يف  اأي�صاً، متكني  املخرجات  �صعيد من  النقيب حمد  وتابع 
العامة  االإدارات  اإىل  املبتعثني  للطلبة  املعرفية  امليدانية  والزيارات  واجلوائز، 
اجلدد  املبتعثني  ودع���م  امل���وج���ودة،  املمكنات  على  للتعرف  ال�����ص��رط��ة،  وم��راك��ز 
للمبتعثني  ج��وائ��ز  تخ�صي�ض  واأخ���راً  لهم،  وامل��ع��ريف  املعنوي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
اختيار  اأنه مت  وبني،  املواهب.  ا�صتقطاب  لغر�ض  واجلامعات  الكليات  والطلبة 
امل�صاركني يف اخللوة من خمتلف التخ�ص�صات من كافة االإدارات العامة ومراكز 
رئي�صية،  جمموعات   3 اإىل  وتق�صيمهم  املوؤ�ص�صي،  التطوير  ومكاتب  ال�صرطة 
ومبادرات  باأفكار  اخل��روج  بهدف  جوانب  من  جانب  على  جمموعة  كل  تعمل 

ت�صهم يف ا�صتقطاب الطلبة املبتعثني.

•• دبي-الفجر: 

�صمن جهودها الرامية لدعم حتويل 
املناخي،  ال��ع��م��ل  اأج����ل  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ط��اء وه����ي منظمة  وق���ع���ت دب����ي 
ر�صمياً  م��رت��ب��ط��ة  م�����دين  جم��ت��م��ع 
التابعة  ال��ع��امل��ي��ة  االت�����ص��االت  ب�����اإدارة 
 ،)UN DGC( امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
���ص��راك��ة ج���دي���دة م���ع م��رك��ز ب���ان كي 
 Ban( ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ة  م����ون 
 Ki-moon Centre for
الإطاق   )Global Citizens
اخل�������ص���راء  "الوظائف  ب����رن����ام����ج 
والتوجيه  ال����ت����دري����ب   - ل��ل�����ص��ب��اب 
هذا  اإ���ص��اف��ة  وم��ع  االإنرتنت".  ع��رب 
ال���ربن���ام���ج اجل����دي����د، و����ص���ع���ت دبي 
براجمها  حم���ف���ظ���ة  م�����ن  ال����ع����ط����اء 
ك��خ��ط��وة ت��ق��وم م��ن خ��ال��ه��ا بتعزيز 
�صميم  يف  ل��ي��ك��ون  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ك��ان��ة 

اأجندة املناخ والتنمية العاملية.
ومت توقيع مذكرة التفاهم يف مكتب 
بان كي  �صعادة  قبل  العطاء من  دبي 
م���ون، االأم���ني ال��ع��ام ال��ث��ام��ن لاأمم 
املتحدة وال�صريك املوؤ�ص�ض ملركز بان 
و�صعادة  العاملية،  للمواطنة  مون  كي 

ال����دك����ت����ور ط�������ارق حم���م���د ال����ق����رق، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ون���ائ���ب رئي�ض  ال��رئ��ي�����ض 
بح�صور  العطاء،  دب��ي  اإدارة  جمل�ض 
التنفيذي  الرئي�ض  فروهلر،  مونيكا 
ملركز بان كي مون للمواطنة العاملية. 
ال�صراكة  االإع���ان عقب  وي��اأت��ي ه��ذا 
التي وقعتها دبي العطاء موؤخراً مع 
 COP28 رئا�صة موؤمتر االأطراف
يف دولة االإمارات للخروج بنتائج تعزز 
التغر  م��واج��ه��ة  يف  التعليم  م��ك��ان��ة 
امل���ن���اخ���ي خ�����ال م����وؤمت����راالأط����راف 
�صت�صت�صيف  ح���ي���ث   ،COP28
امل��وؤ���ص�����ص��ة االإن�����ص��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م��ن  تتخذ 
الثانية  الن�صخة  لها،  م��ق��راً  املتحدة 
للتعليم  "ريوايرد" العاملية  من قمة 
 ،)RewirEd Summit(
لرت�صيخ التعليم كحل اأ�صا�صي للعمل 
يكون  اأن  على  الرتكيز  م��ع  املناخي، 

ال�صباب هم حمور التحويل. 
املوؤ�ص�صتني  ج��ه��ود  م���ن  وان���ط���اق���اً 
االأطراف  م��وؤمت��ر  دع��م  اإىل  الرامية 
م����وؤمت����ر  ج����ع����ل  يف   COP28
ال����ع����ام،  ل����ه����ذا   COP االأط�����������راف 
املرجوة،  االأه��داف  لتحقيق  موؤمتراً 

ب���ني دب���ي العطاء  ال�����ص��راك��ة  ت��ع��ك�����ض 
للمواطنة  م�����ون  ك����ي  ب�����ان  وم����رك����ز 
بتعزيز دمج  التزام اجلهتني  العاملية 
املناخ من خال برنامج  التعليم مع 
يعتمد على نهج تعاوين وموجه نحو 

حتقيق االأهداف. 
و���ص��ي��ع��م��ل ال���ربن���ام���ج اجل���دي���د على 
ليكونوا  ال�����ص��ب��اب  اإم��ك��ان��ات  ت��ط��وي��ر 
ا�صتباقي  ب�����ص��ك��ل  ي�����ص��اه��م��ون  ق�����ادة 
يف م��واج��ه��ة ت��غ��ر امل��ن��اخ م��ن خال 

يف  ودوره���م  ل��اأزم��ة،  الكامل  الفهم 
املتعلقة  االإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  حتقيق 
بتوجيه  ال��ربن��ام��ج  و�صيقوم  ب��امل��ن��اخ. 
مواءمة  نحو  ال�صابة  امل��واه��ب  ودع��م 
م��ه��ارات��ه��م وك��ف��اءات��ه��م اخل��ا���ص��ة مع 
امل�صارات الوظيفية يف املجال املناخي، 
والتي متكنهم من حتقيق اإمكاناتهم 
احل��ق��ي��ق��ي��ة، م��ع امل�����ص��اه��م��ة اأي�����ص��اً يف 
تعمل  مبتكرة  مناخية  حلول  اإي��ج��اد 
اإقت�صاد  اإىل  االن��ت��ق��ال  ت�صريع  على 

اأخ�صر.
وتعليقاً على االإعان، قال �صعادة بان 
كي مون، االأمني العام الثامن لاأمم 
املتحدة وال�صريك املوؤ�ص�ض ملركز بان 
كي مون للمواطنة العاملية: "اعتمدنا 
2015، خال فرتة واليتي  يف عام 
اأهداف  املتحدة،  ل��اأمم  ع��ام  ك��اأم��ني 
اتفاقية  ووقعنا  امل�صتدامة  التنمية 
 190 من  اأك��ر  بني  للمناخ  باري�ض 
دول������ة. و���ص��م��ن ه���ذي���ن االإط����اري����ن، 

�صكل حق التعليم ال�صامل وم�صتقبل 
لواليتي.  رئ��ي�����ص��ي��ة  م��ه��م��ة  ال��ك��وك��ب 
املناخية  املخاطر  الأن  ون��ظ��راً  ال��ي��وم، 
والفي�صانات  ال�صديد  اجلفاف  مثل 
تدمر �صبل العي�ض لاأ�صر يف خمتلف 
غر  التعليم  ي�صبح  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
كلفة،  واأك����ر  م��ت��زاي��د،  ب�صكل  م��ت��اح 
وغر �صامل. وب�صفتنا مركز بان كي 
اإىل  نتطلع  العاملية،  للمواطنة  مون 
دبي  مثل  رئي�صي  �صريك  م��ع  العمل 
اأهمية التعليم  العطاء لعر�ض مدى 
وال�صخ�صية  ال��ع��امل��ي��ة  االآث�����ار  ل��ف��ه��م 
واالإمكانات  املناخ،  املرتتبة عن تغر 
ويف  الوظائف اخل�صراء،  الكامنة يف 
ال���وق���ت ذات�����ه مت��ك��ني ال�����ص��ب��اب نحو 

العمل املناخي". 
ال�صراكة  اأه����م����ي����ة  ع�����ن  م���ت���ح���دث���اً 
الطويل،  امل������دى  ع���ل���ى  وت����اأث����ره����ا 
ق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق حممد 
ونائب  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ق��رق، 
العطاء:  دب���ي  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
حلل  امل������وارد  اأك����رب  ال�����ص��ب��اب  "يعد 
تواجه  التي  تعقيداً  االأكر  الق�صايا 
ومن  املناخ.  تغر  وخا�صة  الب�صرية، 
ال�صباب  تعليم  يف  اال�صتثمار  خ��ال 

املناخ،  يف  ف��اع��ل��ة  اأط�����راف  ب�صفتهم 
وتطوير مهاراتهم، وتقدمي الفر�ض 
�صراكتنا  ت��ه��دف  ل��ه��م،  االإر����ص���ادي���ه 
ب���ان ك��ي م���ون للمواطنة  م��ع م��رك��ز 
لل�صباب  هادفة  فر�ض  خللق  العاملية 
ق�صايا  يف  اأك����رب  ب�����ص��ك��ل  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
االنتقال  ل��ق��ي��ادة  واإع���داده���م  امل���ن���اخ، 
اإىل اإق��ت�����ص��اد اأخ�����ص��ر ب�����ص��ك��ل اأك���رب. 
ال��ع��م��ل ع���ن كثب  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ن��ح��ن 
الإمكانات  العنان  الإط��اق  املركز  مع 
ال�صباب غر امل�صتغلة يف تنفيذ حلول 
وو�صع  ال�صيا�صات،  وق��ي��ادة  ج��دي��دة، 
اأخ�صر  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  االأ�����ص����ا�����ض  ح���ج���ر 

للجميع".
و�صيتم تخ�صي�ض االإلتزام املقدم من 
الثاثة  املكونات  لدعم  العطاء  دبي 
الدورة  وه��ي  ل��ل��ربن��ام��ج،  الرئي�صية 
التدريبية عرب االإنرتنت التي ت�صخر 
قوة التكنولوجيا لتمكني الطاب من 
وعن�صر  اخل�صراء؛  املهارات  اكت�صاب 
باملهنيني  ال�����ص��ب��اب  ي��رب��ط  اإر����ص���ادي 
املعنيني بقطاع الوظائف اخل�صراء؛ 
عاوة على وثيقة تو�صية بال�صيا�صات 
القرار  ل�صانعي  توفر  اأن  �صاأنها  من 
اإمكانية الو�صول اإىل املعلومات التي 

اأن تعزز ال�صيا�صات التي تركز  ميكن 
ال�صباب يف  م��ن  امل��زي��د  اإ���ص��راك  على 

الوظائف اخل�صراء.
ويهدف الربنامج اإىل دعم 10،000 
م�صتفيد من ال�صباب بني �صن ال� 14 
و20 م�صجلني يف الدورة، كما �صيقوم 
ال���ربن���ام���ج ب����اإع����داد ك�����ادر م���ن 45 
�صغرة  م�صاريع  يف  للعمل  م��ت��درب��اً 
مرتبطة باأهداف التنمية امل�صتدامة. 
اأن ه��ذه امل�صاريع  جت��در االإ���ص��ارة اإىل 
وتنفيذها  اإط��اق��ه��ا  مت  ال�����ص��غ��رة 
م��ن قبل زم��اء مركز ب��ان ك��ي مون 
ل��ل��م��واط��ن��ة ال���ع���امل���ي���ة، وامل���ت���درب���ني، 
واملخت�صني باملجال العلمي، وتهدف 
املرتبطة  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ع��اجل��ة  اإىل 
التنمية  اأه��داف  اأك��ر من  اأو  بواحد 
املحلي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��دام��ة 
باالإ�صافة  ال�����دويل.  اأو  ال��وط��ن��ي  اأو 
  277،980 �صي�صتفيد  ذل���ك،  اإىل 
الدورة  م��ن  مبا�صر  غ��ر  ب�صكل  ف��رد 
اخلا�صة  االإن��رتن��ت  ع��رب  التدريبية 
ب���ال���ربن���ام���ج، مب����ا يف ذل�����ك اأول����ي����اء 
ومقدمي  امل�صجلني،  ال�صباب  اأم���ور 
ال�صيا�صات،  و���ص��ان��ع��ي  ال���وظ���ائ���ف، 

واجلمهور.

•• ال�صارقة-وام:

ال�صارقة واجب  ونائب حاكم  القا�صمي ويل عهد  �صلطان  بن  �صلطان بن حممد  ال�صيخ  �صمو  قدم 
العزاء يف وفاة املغفور له خلفان بن حرميل ال�صام�صي وذلك يف جمل�ض �صاحية مويلح بال�صارقة. 

املالية  الدائرة  رئي�ض  القا�صمي  �صعود  بن  ال�صيخ حممد   .. �صموه  اإىل جانب  العزاء  واج��ب  ح�صر 
املركزية يف ال�صارقة وال�صيخ خالد بن عبداهلل القا�صمي رئي�ض دائرة امليناء واجلمارك يف ال�صارقة 
وال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي رئي�ض دائرة الطران املدين يف ال�صارقة وال�صيخ �صعود بن �صلطان 
ال�صارقة وعبداهلل �صلطان العوي�ض  القا�صمي واملهند�ض خليفة الطنيجي رئي�ض دائرة االإ�صكان يف 

رئي�ض غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة. 

ويل عهد ال�صارقة يعزي يف وفاة 
خلفان بن حرميل ال�صام�صي 

دبي العطاء تعقد �صراكة مع مركز بان كي مون للمواطنة العاملية بهدف متكني ال�صباب يف جمال العمل املناخي

�صرطة دبي تنظم خلوة ملناق�صة حتديات الطلبة املبتعثني

•• دبي. –الفجر:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�صات بالتن�صيق مع القيادة العامة ل�صرطة دبي، 
منت�صف  يف  امل��روري��ة  احل���وادث  اإدارة  م�صروع  م��ن  الثانية  املرحلة  ت�صغيل 
بطول  دب��ي،  اإم���ارة  يف  وحيوياًرّ  �صريعاً  �صارعاً   15 وت�صمل  اجل���اري.  ال�صهر 
اخلطوة  هذه  وتاأتي   ،2025  -  2023 االأع��وام  خال  كيلومرتاً   425
تتويجاً للنجاح الكبر الذي حققته املرحلة االأوىل التي �صاهمت يف خف�ض 
وت�صريع  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�صيابية  وحت�صني  الثانوية  االإ���ص��اب��ات  ح���وادث 
اإزالة املركبات املت�صررة من احلوادث بن�صبة كبرة، مبا يتما�صى مع اأف�صل 

املمار�صات العاملية.
هيئة  يف  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام  املدير  الطاير  مطر  معايل  وق��ال 
الطرق واملوا�صات: اإن م�صروع اإدارة احلوادث املرورية الذي  تنفذه الهيئة 
ال�صريع  التدخل  اإىل  ويهدف   ، دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 
تتعطل يف  التي  املركبات  اأو  املرورية  احل��وادث  امل�صرتكة يف  املركبات  الإزال��ة 
املرورية يف مواقع  امل��روري، وتنظيم احلركة  الطرقات، وتخفيف االزدح��ام 

احلوادث، واخت�صار وقت اإزالة املركبات يف احلوادث، اإىل جانب تفادي وقوع 
حوادث ثانوية نتيجة لازدحام املفاجئ، باالإ�صافة اإىل دعم �صرطة دبي يف 

تنظيم حركة ال�صر اأثناء وقوع احلوادث البليغة.

املواقع 
واأ�صاف: بداأت الهيئة يف تطبيق اخلدمة على الطرق املزمع تغطيتها خال 
العام 2023 يف منت�صف ال�صهر اجلاري، وتغطي �صبعة �صوارع، ت�صمل �صارع 
اخليل  و�صارع  االحت��اد(،  و�صارع  را�صد  ال�صيخ  )�صارع  وتت�صمن  زاي��د  ال�صيخ 
)املرحلة االأوىل(، و�صارع دبي � العني، و�صارع الياي�ض، و�صارع ال�صيخ حممد 
�صوارع  اأربعة  ع��دد  تغطية  و�صيتم  املطار،  و�صارع  ال��رب��اط،  و�صارع  زاي��د،  بن 
و�صارع  الثانية(،  )امل��رح��ل��ة  اخليل  ���ص��ارع  وه��ي:   ،2024 ال��ع��ام  يف  اإ�صافية 
االإمارات، و�صارع جبل علي � لهباب، و�صارع ال�صيخ زايد بن حمدان اآل نهيان، 
� حتا،  دبي  �صارع  وه��ي:   ،2025 العام  �صوارع يف  اأربعة  تغطية   �صيتم  فيما 
و�صارع اأم �صقيم، و�صارع اإك�صبو، و�صارع ح�صة، م�صراً اإىل اأن اختيار ال�صوارع، 
جاء بناء على عدد من املعاير، اأهمها كثافة احلركة املرورية وحتديداً خال 

�صاعات الذروة، وارتفاع عدد احلوادث واملركبات املتعطلة على الطرق.

التدخل ال�سريع
واأ�صاف: حددنا عدداً من مواقع التمركز ملركبات التدخل ال�صريع على الطرق 
ال�صريعة واحليوية، ل�صمان و�صول املركبات ب�صكل �صريع ملواقع احلوادث على 
املعتمدة للم�صروع،  االأداء  ملوؤ�صرات  هذه الطرق خال الفرتة املحددة وفقاً 
مو�صحاً اأن وحدة احلوادث املرورية، �صتتوىل التعامل مع املركبات املتعطلة، 
والتدخل ال�صريع الإدارة مواقع احلوادث املرورية يف مواقع احلوادث وعلى 
التي ال تتطلب ح�صور  الب�صيطة،  والتعامل مع احل��وادث  املجاورة،  الطرق 
املتعطلة،  امل�صرتكة يف حوادث مرورية، واملركبات  املركبات  واإزال��ة  ال�صرطة، 
املرورية يف  التحويات  وتنفيذ  الطبيعي،  اإىل و�صعها  امل��رور  واإع��ادة حركة 
مواقع احلوادث ويف �صبكة الطرق املحيطة، وم�صاعدة م�صتخدمي الطريق، 
وتقدمي الدعم وامل�صاندة ل�صرطة دبي اأثناء وقوع  احلوادث البليغة، وحماية 

املركبات املتوقفة، وتقدمي الدعم املروري اأثناء الفعاليات.
اإدارة احلوادث املرورية �صتعود بالفائدة بنحو كبر  اأن خدمة  واأكد الطاير 

على م�صتخدمي �صبكة الطرق يف اإمارة دبي، وذلك من خال احلفاظ على 
�صامتهم وتوفر اأوقاتهم عرب تقليل االأثر ال�صلبي يف زمن الرحلة الناجت 

عن احلوادث املرورية.

امتداد للنجاح
ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري،  الفريق عبداهلل خليفة  اأكد معايل  من جانبه، 
دبي، اأن ت�صغيل املرحلة الثانية من م�صروع اإدارة احلوادث املرورية يف دبي، 
ياأتي امتداداً لنجاح املرحلة االأوىل، والتي حققت نتائج مهمة اأثبتت جناعة 
امل�صروع، وقدرته على خف�ض حوادث االإ�صابات الثانوية ورفعت من م�صتوى 
ان�صيابية حركة املرور اأثناء وقوع احلوادث. واأو�صح معاليه اأن هذا امل�صروع 
بدبي،  واملوا�صات  الطرق  هيئة  مع  اال�صرتاتيجية  لل�صراكة  امتداداً  ياأتي 
امل�صتقبلية  ال��روؤى  تدعم  متكاملة  تاأ�صي�ض منظومة عمل  اإىل  ترتكز  والتي 
االإم���ارة، مبا  املعتمدة على م�صتوى  امل��روري��ة  ال�صامة  دب��ي، وخطة  الإم��ارة 
ي�صودها  اآم��ن��ة  مدينة  دب��ي  اإم���ارة  ت��ك��ون  ب���اأن  اال�صرتاتيجي  ال��ه��دف  يحقق 

اال�صتقرار وترت�صخ فيها مقومات املحافظة على االأرواح واملمتلكات.

بالتن�سيق مع �سرطة دبي

»طرق دبي« ُتطلق املرحلة الثانية من م�صروع اإدارة احلوادث املرورية يف 15 �صارعًا بطول 425 كم 
الطرق ال�سريعة ل�سمان و�سولها ملوقع احلادث يف 10 دقائق  على  ال�سريع  التدخل  مركبات  لتمركز  مواقع  • الطاير: 

امل�سروع امتداد لل�سراكة اال�سرتاتيجية مع هيئة الطرق واملوا�سالت  • املري: 

•• ال�صارقة-وام:

للرماية  ال�صرطة  بطولة  من   41 ال�  الن�صخة  اليوم  تنطلق 
ال�����ص��ن��وي��ة ال��ت��ي ينظمها احت���اد ال�����ص��رط��ة ال��ري��ا���ص��ي ب���وزارة 
الداخلية برعاية الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 
وت�صت�صيفها  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة مبيادين الرماية يف مع�صكر 

اخل�صرة بال�صارقة وت�صتمر حتى 9 من فرباير املقبل.
مت�صابقاً   450 نحو  فيها  ي�صارك  التي  البطولة  وت�صتمل 
العامة  ال�صرطة  قيادات  خمتلف  ميثلون  الذين  الرماة  من 

بالدولة والقيادة العامة للدفاع املدين وقوات االأمن اخلا�صة 
للرماية  والبحرين  ال�صعودية  منتخبي  م�صاركة  جانب  اإىل 
امل�����ص��اب��ق��ات ك��ال��رم��اي��ة احلركية  ي��ت��ن��اف�����ص��ون يف ح��زم��ة م���ن 
"العمليات  "وم�صابقة  االأول  "امل�صتجيب  وم�صابقة  التكتيكية 

ال�صرطية" وم�صابقة حتدي ال�صرعة كاإ�صقاط ال�صحون.
الظاهري رئي�ض احتاد  دمل��وج  العميد حممد حميد بن  واأك��د 
تنويع  على  حري�صة  الداخلية  وزارة  اأن  الريا�صي  ال�صرطة 
الريا�صية ب�صورة ت�صمن  البطوالت والن�صاطات والفعاليات 
حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية املرجوة من خال ن�صر القيم 

واملفاهيم الريا�صية يف جمتمع ال�صرطة.

�صرطة ال�صارقة ت�صت�صيف الن�صخة ال� 41 من 
بطولة ال�صرطة للرماية على ميادين اخل�صرية
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•• دبي - �صمري ال�صعدي:

ن�صتكمل  ال���ث���ال���ت���ث  اجل������زء  ه�����ذا  يف 
حكليات املعرو�صات واملنتجات يف جناح 
املنتجات  العاملية،هذه  بالقرية  �صوريا 
اأن  امل�صهورة يف �صوريا وخارجها حيث 
الكل يثق فيها الأن لها طبيعة ونكهة 
خا�ض، ومن املعروف اأن هذه املنتجات 
ال�����ص��وري��ة ب��ك��ل ت��ن��وع��ه��ا ي��ع��رف��ه��ا كل 
القرية  يف  جناحها  اأو  �صوريا  زار  من 
العاملية اأو اأي مكان اآخر اأو اأى معر�ض 
يف اأي مكان، وتلقى دائما االإقبال من 
اجل��م��ه��ور وال�����ص��ي��وف الأن��ه��م يثقون 
ال�صرقية  احل��ل��وي��ل��ت  وخ��ا���ص��ة  ف��ي��ه��ا 
وامل�����ص��روب��ات ال�����ص��وري��ة ب��اأن��واع��ه��ا، ويف 
العار�صني  بع�ض  روى  االأول  اجل���زء 
معرو�صاتهم،  عن  الطويلة  احلكايات 
واالأخر  الثالث  اجل��زء  ه��ذا  يف  وهنا 
عن  ال����ع����ار�����ص����ون  رواه  م����ا  ن��خ��ت��ت��م 
وتكر  كثرة  اأن��ه��ا  ول��و  معرو�صاتهم 
ال�صفحات بكرة لو روينا عنها كلها. 

-البداية مع  ال�صاعر عاء رم�صان.. 
العاملية  ال���ق���ري���ة  يف  ي�������ص���ارك  ال�����ذي 
اجلناح  وي��ت��و���ص��ط  اأع�����وام  �صبعة  م��ن��ذ 
ال�����ص��وري وي���ن���ادي ب�����ص��وت رخ��ي��م مبا 
الناعمة  الكنافة  م��ن  ويبيع  يعر�ض 
ال�����ص��وري��ة ب���اأن���واع���ه���ا ف��م��ن��ه��ا م���ا هي 
وكلها  باملك�صرات  اأو  العكاوي  باجلنب 
والكنافة  ال��ع��رب��ي،  ال��ب��ل��دي  بال�صمن 
وي�صتهيها  للجميع  معروفة  ال�صورية 
يتذوقها  مل  وم����ن  ت��ذوق��ه��ا  م���ن  ك���ل 
وه���ي م��ن احل��ل��وي��ات ال�����ص��وري��ة التي 
ل�صهرتها  اإق��ت��ت��اءه��ا  اجل��م��ي��ع  يف�صل 
عرب العامل العربي كلة.. كما يعر�ض 
اأي�صا االآكات ال�صعبية ال�صورية مثل 
ويقوم  ال�صام،  وبلح  والزالبية  امل�صبك 
بعمل وبيع فطائر ال�صاج بكل اأنواعها 
وح�����ص��وات��ه��ا، وك���ل م��ع��رو���ص��ات��ه يقبل 

عليها �صيوف القرية العاملية.
- ط��ارق ج��وم��اين.. من ب�صت اخلليج 

منذ  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���ري���ة  يف  ي�������ص���ارك 
الب�صوت  ويبيع  وي��ع��ر���ض  ع��ام��ا   15
ال�صنع  ال�صورية  الرجالية  والعبايات 
واملوديات وامل�صنوعة من وبر اجلمل 
من  امل�صنوعة  والب�صوت  الاما  ووب��ر 
الفرو، واأي�صا الفروات الطبيعية من 
ال�صوفية  والعبايات  اخل���راف،  جلود 
الذهبية..  باخليوط  املطرزة  العادية 
وال�صديري  ال���ب���اط���ي  ل����دي����ه  ك���م���ا 
ال����رج����ايل ال�����ص��ت��وي��ة امل�����ص��ن��وع��ة من 
ال�صوف ومبوديات وت�صاميم �صورية 
تراثي  ه��و  م��ا  ومنها  حديث  م��ا  منها 
واملقا�صات.. ولديه  االألوان  ومبختلف 

اأي�صا العبايات الن�صائية ال�صتوية.
ي�صارك  - حم��م��د حم��م��ود خ�����ص��ي��م.. 
ويف  بدايتها  منذ  العاملية  ال��ق��ري��ة  يف 
اأول مو�صم لها يعر�ض ويبيع االأكلمة 
واخليم  العربية  واجلل�صات  اليدوية 
يدويا  بعملها  ي��ق��وم  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
اليدوية..  ال��ن�����ص��ي��ج  اأن�����وال  ب��وا���ص��ط��ة 
ويقول  اأنه ي�صتفيد جدا من م�صاركته 
فقط  م��ادي��ا  لي�ض  العاملية  القرية  يف 
واأفكار  خ����ربات  م��ن  ي�صتفيد  ول��ك��ن��ه 
زبائنه من �صيوف القرية العاملية مما 

جديد  مبنتج  مو�صم  كل  ياأتي  يجعله 
جاءت فكرته من ال�صيوف، اإىل جانب 
م���ا ي��ج��ن��ي��ه م���ن اأري�����اح م���ادي���ة جعلته 
كل  يف  وي�����ص��ارك  منتجاته  يف  يتو�صع 
مو�صم مبنتج جديد وحديث وت�صجعه 
يف  مو�صم  ك��ل  يف  امل�صاركة  على  اأي�صا 
القرية العاملية التي اأ�صبحت بالن�صبة 
له ع�صق واإدمان الأنها حتقق له كل ما 

يريد.
- ب�صار احلريري.. ي�صارك يف القرية 
اأع������وام ويعر�ض  ع����دة  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي��ة 
ن�صائية  ���ص��وري��ة  اإك�����ص�����ص��وارات  وي��ب��ي��ع 
م���ث���ل اأط����ق����م امل���ن���ا����ص���ب���ات واخل������وامت 
واخلاخيل  واالأق�����راط  واالإ����ص���وارات 
وال�صا�صل وكلها مطلية مباء الذهب 
واأغلبها  لونها،  تغر  عن  وم�صمونة 
مثل  الكرمية  �صبة  باحلجارة  مطعم 
الياقوت والفروز والزركون غرها.. 
الف�صة  من  اإك�ص�صوارات  يعر�ض  كما 
الكرمية  باالأحجار  املطعمة  اخلال�صة 
اأي�����ص��ا وامل�����ص��اغ��ة م��ن ق��ب��ل نخبة من 
ال�صاغة الفنيني ال�صوريني املحرتقني 

يف هذه ال�صناعة.
ي�صارك  امل���زي���ن..  م�صباح  وحم��م��د   =

اأعوام،  اأرب��ع��ة  منذ  العاملية  القرية  يف 
الداخلية  امل��اب�����ض  وي��ب��ي��ع  وي��ع��ر���ض 
مقا�صاتها  ب��ك��ل  واجل�����وارب  القطنية 
للرجال والن�صاء واالأطفال، وكل هذه 

املعرو�صات من القطن ال�صوري 
- حم��م��د ق�����ص��ار وع��م��اد ب���ك���رو.. من 
القرية  يف  ي�����ص��ارك��ان  ال��وع��ي��م  ب�����ص��ت 
يعر�صان  ع������ام،   12 م���ن���ذ  ال���ع���امل���ي���ة 
ويبيعان املعاطف وال�صديري الرجايل 
ال�صوف  م����ن  امل�����ص��ن��وع��ة  ال�����ص��ت��وي��ة 
ومبوديات وت�صاميم �صورية منها ما 
ه��و حديث وم��ا ه��و ت��راث��ي ومبختلف 
االألوان واملقا�صات، والب�صوت والعبايات 
الرجالية ال�صورية ال�صنع وامل�صنوعة 
من ال�صوف واجلوخ والب�صوت املبطنة 
اجلاليب   اأي�صا  ل��دي��ه   كما  ب��ال��ف��رو، 
ومنها  ال�صتوية  ال�صوفية  الن�صائية 
الذهبي  ب��ال��ل��ون  اأوامل����ط����رز  امل��ن��ق��و���ض 
والف�صي، وجواكت االأطفال وال�صاالت 

الن�صاية  
القمر  - حممد �صرغاين.. من �صحر 
والعبايات  ال��ب�����ص��وت  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���ض 
الرجالية ال�صورية ال�صنع واملوديات 
وامل�����ص��ن��وع��ة م���ن وب����ر اجل���م���ل ووب���ر 

الاما والب�صوت امل�صنوعة من الفرو، 
جلود  من  الطبيعية  ال��ف��روات  واأي�صا 
العادية  اخلراف، والعبايات ال�صوفية 
امل���ط���رزة ب��اخل��ي��وط ال��ذه��ب��ي��ة.. كما 
الرجايل  وال�صديري  الباطي  لديه 
ال�صوف  م����ن  امل�����ص��ن��وع��ة  ال�����ص��ت��وي��ة 
ومبوديات وت�صاميم �صورية منها ما 
حديث ومنها ما هو تراثي ومبختلف 
اأي�صا  ول���دي���ه  وامل���ق���ا����ص���ات..  االأل������وان 

العبايات الن�صائية ال�صتوية.
 -اأم���اين اأب��و ت��راب��ة.. من حمل �صيلو 
ت�صارك للمرة الثانية بالقرية العاملية 
ذو  ال�صوري  احلجاب  وتبيع  وتعر�ض 
القطعتان، واحلجاب العادي، والطرح 
عديدة  واأن��واع  �صيلو،  ماركة  ال�صورية 
م��ن ���ص��االت ال��ك��ت��ف، وال��ك��اب ال�صتوي 
اجل�صم،  ف����وق  اإرت����������داوؤه  ي��ت��م  ال�����ذي 
واالإ����ص���داالت م��ن قطعة واح���دة ومن 

قطعتني  و�صجاجيد ال�صاة  
= وحممد خالد خرنوب.. من حلويات 
داما�ض ي�صارك يف القرية العاملية منذ 
11 عام، يعر�ض ويبيع حلويات �صورية 
متعددة ومعلبة مثل البقاوة امل�صكلة 
اأنواعها والبقاوة بالع�صل بدون  بكل 

ال�صورية  وال��ربازق  والغريبة  اإ�صافة، 
اأو  بالتمر  احل�صوات  املتنوع  واملعمول 
وامل�صم�ض  التني  ومعمول  باملك�صرات 
واملن  ال�صوري  واحللقوم  وال��ف��راول��ة، 
وال�������ص���ل���وى وال���ره�������ض، ومت���ت���از هذه 
املعرو�صات باأنها بدون �صكر اأو بال�صكر 
اخلفيف ويتخدم فيها ال�صمن البقري 
يف   1951 ع��ام  منذ  تعمل  وال�صركة 

�صوريا. 
القرية  يف  ي�صارك  بريغ�ض..  ع��اء   -
العاملية للمرة االأوىل، ويعر�ض ويبيع 
معدنية  خا�صة  بنوعي  منزلية  اأدوات 
اآر بي بطاء الليزر  اإت�ض  من ال�صتيل 
امل��م��ت��از وب��ت�����ص��ام��ي��م ح��دي��ث��ة، وبع�ض 
امل���ن���ت���ج���ات ي��ح��م��ل ت�����ص��ام��ي��م اخلط 
اأبيات  يحمل  االآخ��ر  وبع�صها  العربي 
كالذهبي  ال���وان  ب��ع��دة  وه��ي  �صعرية، 
ت�صاميمه  امل�صمم  واإقتب�ض  والف�صي 
والبحار  كاجلبال  الطبيع  وح��ي  م��ن 
اأيا  م��ث��ل م�صجد  اأث��ري��ة  م��ع��امل  وم���ن 
متعددة  مدن  ومن  باإ�صطنبول  �صويف 
واأ�صفهان  وال���ق���اه���رة  دم�����ص��ق  م��ث��ل 

وغرها.
ال�����������ص�����وري بكل  ه�������ذا ه������و اجل������ن������اح 

معرو�صاته ومنتجاته التي يعرفها كل 
عربي اأو غر عربي والتي نالت �صهرة 
واملعروف  واأ�صالتها..  بجودتها  عاملية 
قدم  قدمية  �صوريا  يف  ال�صناعات  اأن 

الزمن وم�صهورة مثل �صهرة النار على 
تراثها  نن�صى  وال  يقولون،  كما  العلم 
اجلناح  يف  امل��ت��واج��د  االأ���ص��ي��ل  التليد 

متمثا يف مبانية ومعرو�صاته.

جناح �صوريا بالقرية العاملية وباقي حكايات معرو�صاته .. )3(

•• اأبوظبي -الفجر:

اأ�صدر مركز تريندز للبحوث واال�صت�صارات درا�صة جديدة باللغة 
البحري يف  االأمن  القر�صنة؟  االإجنليزية، حتت عنوان »ما وراء 
قبالة  البحري  االأم��ن  حتديات  تتناول  الهندي«،  املحيط  غ��رب 
القرن االأفريقي ويف غرب املحيط الهندي االأو�صع. وكيفية تعامل 
االأمن  ق�صايا  اخلارجية مع  الفاعلة  واجلهات  االإقليمية  ال��دول 
اتخاذها  يجب  التي  االإ�صافية  واالإج���راءات  االآن.  حتى  البحري 
لتعزيز االأمن البحري يف هذا اجلزء من العامل، وما هي املجاالت 

ذات االأولوية والتحديات التي من املحتمل اأن تكون للم�صتقبل.
اأ�صتاذ  اأدم��ون��دز  تيم  الربوفي�صور  اأع��ده��ا  التي  ال��درا���ص��ة  وبينت 

االأمن الدويل بجامعة بري�صتول الربيطانية، اأن االأمن البحري 
يف غرب املحيط الهندي ي�صكل م�صدر قلق دويل ملح، حيث اأدى 
ت�صاعد القر�صنة قبالة �صواحل ال�صومال يف اأواخر العقد االأول 
من القرن احلادي والع�صرين اإىل تهديد ممرات ال�صحن العاملية، 
م�صرة اإىل اأن هذا االأمر اأدى اإىل ا�صتجابة دولية غر م�صبوقة، 
مبا يف ذلك الدوريات البحرية وتعزيز اأمن ال�صفن واأن�صطة بناء 

القدرات مع الدول ال�صاحلية.
وذكرت الدرا�صة اأنه منذ ذلك احلني، تراجعت القر�صنة يف املنطقة 
اأنه مع ذلك، فاإن هناك جمموعة  اأ�صارت اإىل  ب�صكل كبر، لكنها 

من ق�صايا االأمن البحري االأخرى التي تتطلب االهتمام.
جهود  اإىل  ج��زئ��ًي��ا  ي��رج��ع  القر�صنة  يف  ال��رتاج��ع  اأن  واأو���ص��ح��ت 

الدوريات  ذل��ك  يف  مبا  واالإقليمية،  الدولية  القر�صنة  مكافحة 
اأمن  ت��داب��ر  ت��ع��زي��ز  ال��ق��ر���ص��ن��ة، وب�صبب  ال��ب��ح��ري��ة وحم��اك��م��ات 
ال�صفن، وا�صتخدام حرا�ض م�صلحني على منت ال�صفن، وزيادة عدم 
املحلية  ال�صاحلية  املجتمعات  القر�صنة بني  اأن�صطة  الت�صامح مع 

واجلهات الفاعلة يف ال�صومال نف�صها.
اأن  "�صحرية"، موؤكدة  اأنه ال توجد حلول  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
معقدة  ا�صتجابات  يتطلب  معقًدا،  حتدًيا  ميثل  البحري  االأم��ن 
ا. ورجحت اأنه عند معاجلة هذه التحديات الهيكلية العميقة  اأي�صً
يف  البحري  االأم���ن  لتحديات  االأج���ل  طويلة  حلول  اإي��ج��اد  يجب 
الهندي  املحيط  غرب  منطقة  ويف  االأفريقي  القرن  قبالة  املياه 

االأو�صع.

درا�صة جديدة ل� )تريندز( ت�صدد على اأهمية اإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الأمن البحري قبالة القرن الأفريقي وغرب املحيط الهندي

•• الظفرة-وام:

زار وفد من موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية فعاليات وم�صابقات املحطة اخلتامية 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه  ال���ذي   16 ب��دورت��ه  الظفرة  مهرجان  م��ن 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة. 
و�صم الوفد �صعادة مرمي م�صلم املزروعي مدير دائرة خدمة املجتمع مبوؤ�ص�صة 
التنمية اال�صرية، وعدد من املوظفني، حيث رافقهم خال اجلولة عبداهلل 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  واالت�صال  الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�صي  بطي 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي. 

برتول  �صركة  الطاقة  �صريك  ومنها  امل�صاركة  اجلهات  اأجنحة  الوفد  وزار 
اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، وبلدية منطقة الظفرة، ونادي تراث االإمارات، 
اأبوظبي،  �صرطة  يف  واالأمنية    ال�صرطية  للعلوم  زاي��د  بن  �صيف  واأك��ادمي��ي��ة 
وهيئة الهال االأحمر، ونادي الظفرة للرماية، ونادي ال�صداقة االإماراتي 
الفل�صطيني، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ومركز اأبوظبي للتعليم 

والتدريب التقني واملهني. 
الرتاثي  الظفرة  �صوق  حمات  على  االأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  وفد  واطلع 
الذي يظم نحو 180 حمًا لاأ�صر املنتجة التي تعر�ض املنتجات واالأدوات 
الرتاثية وامل�صغوالت اليدوية التقليدية امل�صنعة من �صعف النخيل والطني 

االأكات  اأن���واع  وخمتلف  وال��ده��ون  ال��دخ��ون  �صناعات  جانب  اإىل  واخل�صب 
ال�صعبية. 

من  جمموعة  ت��دي��ره  ال���ذي  الن�صائي  املك�صات  رك��ن  على  ال��وف��د  اط��ل��ع  كما 
الن�صاء، ويقدم لوحات حية عن اللبا�ض االإماراتي وطقو�ض جتهيز العرو�ض 
واملاأكوالت  للزوار  الرتاثي  الت�صوير  ورك��ن  واحلناء  الرتاثية  واملجوهرات 

وامل�صروبات ال�صعبية التي يتم طهيها على احلطب. 
و�صاهد الوفد جانبا من م�صابقات الطبخ وامل�صرح وقرية االأطفال ومك�صات 
الظفرة، والتقوا عددا من املتطوعات واملتطوعني الذين ي�صاهمون يف تنظيم 

خمتلف الفعاليات وامل�صابقات التي تقام يف املهرجان. 

وتقديرها  �صكرها  امل��زروع��ي  م�صلم  م��رمي  �صعادة  قدمت  اجلولة  ختام  ويف 
للجنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية وفرق العمل القائمة 
الغايل  ال��رتاث  والريادة يف حفظ  التميز  دوام  لهم  املهرجان، متمنية  على 

وتعزيز املهرجانات الرتاثية وتطويرها. 
مهرجان  يف  امل�صاركات  املنتجة  واالأ���ص��ر  ال��رتاث  حاميات  توجهن  ب��دوره��ن، 
الظفرة بال�صكر اإىل �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لاأمومة  االأعلى  املجل�ض  رئي�صة  العام 
وت�صجيعها  االإماراتية  للمراأة  دعمها  على  االإمارات"  "اأم  االأ�صرية  التنمية 

ومتكينها لتحقيق التميز يف خمتلف املجاالت. 

•• ال�صارقة-الفجر:

الناب�ض-  "القلب  حملة  ال�صارقة  يف  االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  نظمت 
حياة" والتي ا�صتهدفت منت�صبيها من اخلدمات وموظفيها من كافة الفئات 
التابعة للدائرة  وال��دور  االإدارات واملراكز  الوظيفية، ويتم تنظيمها يف كافة 

وفروعها يف مدن اإمارة ال�صارقة.
واملنت�صبني من  للموظفني  ال�صحية  احلياة  ج��ودة  رفع  اإىل  احلملة  وتهدف 
تعر�صهم  عدم  ول�صمان  لديهم  ال�صحية  اللياقة  ل�صمان  الدائرة،  خدمات 
و�صحة  �صامة  على  حر�صها  من  اإنطاقا  التقاعد،  �صن  بعد  ما  الأم��را���ض 

املجتمع.
اأمرا�ض  اجلينيوم،  فح�ض  ال�صامل،  ال��دوري  الفح�ض  الفحو�صات:  و�صملت 
العظام  وه�صا�صة  الثدي،  ل�صرطان  املبكر  الك�صف  الدموية،  واالأوعية  القلب 
وغرها من االأمرا�ض املزمنة التي ت�صيب كبار ال�صن كاأمرا�ض ال�صيخوخة، 
باالإ�صافة اإىل تخ�صي�ض زاوية لعاج الب�صرة واالأ�صنان، حيث خ�ص�صت الدائرة 

يف مقرها الرئي�صي والدور واالإدارات التابعة لها ال�صتقبال املنت�صبني.

وفد موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية يزور مهرجان الظفرة 

لرفع جودة احلياة ال�سحية 

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 فحو�صات جمانية ملوظفي وم�صتفيدي اجتماعية ال�صارقة بيوم القلب الناب�س
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 32/2023/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات التا�صعة رقم 758

مو�صوع املنازعة : لذلك - ملا تقدم وملا ترونه منا�صبا من اأ�صباب تلتم�ض املدعية من عدالة املحكمة الق�صاء بالتايل:
وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  ثانيا:  بائحتها.  عليها  املدعى  واإعان  الدعوى  قبول  اأوال: 
فاتورة  اآخر  ا�صتحقاق  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  درهما(  و�صتون  و�صتة  و�صتمائة  )األف  درهم   1.666
بتاريخ 12/11/2018 وحتى ال�صداد التام وذلك عبارة عن مبلغ وقدره 1.575 درهم )األف وخم�صمائة وخم�صة 
91 درهم )واحد وت�صعون درهم( ر�صوم ترجمة  و�صبعون درهم( مبوجب فواتر املعامات التجارية ومبلغ وقدره 

لاأوراق. ثالثا : اإلزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
املتنازع : الفريق ال�صت�صارات ال�صامة والتدريب ذ م م - عنوانه : االمارات. اإمارة دبي - مركز �صلطان لاأعمال ? عود 
ميثاء ? �صارع عود ميثاء - جوار الم�صي بازا ? مكتب رقم )521( مكاين رقم : 2966091928 هاتف حممول 

 khalid.alzarooniadv : رقم: 0561159888 بريد اإلكرتوين
املطلوب اإعانه : 1- ميدا�ض تات�ض زون لاأعمال الكهروميكانيكية ذ م م - �صفته : متنازع �صده

مو�صوع االإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها  لذلك - ملا تقدم وملا ترونه منا�صبا من اأ�صباب تلتم�ض املدعية 
من عدالة املحكمة الق�صاء بالتايل: اأوال: قبول الدعوى واإعان املدعى عليها بائحتها.  ثانيا: اإلزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1.666 درهم )األف و�صتمائة و�صتة و�صتون درهما( والفائدة القانونية 12% من 
 1.575 وقدره  مبلغ  عبارة عن  وذلك  التام  ال�صداد  12/11/2018 وحتى  بتاريخ  فاتورة  اآخر  ا�صتحقاق  تاريخ 
درهم )األف وخم�صمائة وخم�صة و�صبعون درهم( مبوجب فواتر املعامات التجارية ومبلغ وقدره 91 درهم )واحد 
املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  بالر�صوم  عليها  املدعى  اإلزام   : ثالثا  لاأوراق.  ترجمة  ر�صوم  درهم(  وت�صعون 
9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت  2023/2/1 ال�صاعة  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة  مكلف باحل�صور 

بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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اأخبـار الإمـارات

لدورهم يف تعميم فوائد الفعاليات على املجتمع

دائرة تنمية املجتمع تكرم �صركاءها امل�صاهمني يف اإجناح الدورة الثانية من حلظات اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  دائ��������رة  ك����رم����ت 
الرئي�صني  ال����رع����اة  اأب���وظ���ب���ي  يف 
الذين  اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء 
الدورة  فعاليات  اإجناح  �صاهموا يف 
املجتمعية  امل����ب����ادرة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
هدفت  والتي  اأبوظبي"،  "حلظات 
والتاحم  ال���رتاب���ط  ت��ع��زي��ز  اإىل 
املجتمع  ����ص���رائ���ح  ب���ني  امل��ج��ت��م��ع��ي 
ج�صور  م��د  ع��رب  املختلفة  وف��ئ��ات��ه 

التوا�صل فيما بينهم.
�صهد حفل التكرمي كل من معايل 
رئي�ض  م��غ��ر اخل��ي��ي��ل��ي  ال���دك���ت���ور 
من  وع���دد  املجتمع،  تنمية  دائ���رة 
ال��ق��ي��ادات وامل�����ص��وؤول��ني يف اجلهات 
احل���ك���وم���ي���ة وال����ق����ط����اع اخل���ا����ض 

والقطاع الثالث.
وبهذه املنا�صبة، قال �صعادة حممد 

مبا يواكب روؤية وتوجهات قيادتنا 
الر�صيدة على اإياء اأفراد املجتمع 
االه��ت��م��ام وال��رع��اي��ة وت��وف��ر �صبل 

العي�ض الكرمي لهم. 
وت�صمنت قائمة الرعاة الرئي�صني 
�صركة  اال�صرتاتيجيني؛  وال�صركاء 
برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(، 
اأبوظبي  وط���ران االحت���اد، وب��ن��ك 
ال���ت���ج���اري، واإث����م����ار ال��ق��اب�����ص��ة، و
ال�صحية،  ل���ل���رع���اي���ة   NMC
ف�صًا  وتو�صيبا،  ال��ع��ني،  وم����زارع 
من  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  عن 
ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل، وبلدية  دائ���رة 
اأب��وظ��ب��ي، وب��ل��دي��ة مدينة  م��دي��ن��ة 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  ال��ع��ني، 
و�صرطة  ال���غ���ذائ���ي���ة،  وال�������ص���ام���ة 
وال�صركة  �صرطة،  وكلنا  اأبوظبي، 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��م��ان ال�����ص��ح��ي – 

�صمان.
كما ت�صمنت كذلك هيئة امل�صاهمات 
زايد  وموؤ�ص�صة  معاً،   – املجتمعية 
وموؤ�ص�صة  الهمم،  الأ�صحاب  العليا 
 - البيئة  وهيئة  االأ�صرية،  التنمية 
للرعاية  حياة  وجمعية  اأب��وظ��ب��ي، 
ال����اح����ق����ة، وم�����رك�����ز حم���م���د بن 

و�صهدت املبادرة تنظيم 6 فعاليات 
االإم�����������ارة،  م����ن����اط����ق  يف خم���ت���ل���ف 
األف   256 م��ن  اأك���ر  ا�صتقطبت 
زائر ميثلون اأكر من 50 جن�صية، 
املبادرة وجناحها  اأهمية  ما يعك�ض 
والتما�صك  ال��ت��اح��م  حت��ق��ي��ق  يف 
وال��ع��اق��ات االإي��ج��اب��ي��ة ب��ني اأفراد 
"حلظات  يف  ���ص��ارك  كما  املجتمع. 
460 متطوع  اأبوظبي" اأكر من 
األ���ف �صاعة   58 اأك���ر م��ن  ن��ف��ذوا 
ت��ط��وع��ي��ة، ح��م��ل��وا خ��ال��ه��ا على 
ال����زوار يف  ت��ع��زي��ز جت��رب��ة  عاتقهم 

املبادرة.
اأكر  ك��ذل��ك  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت�صمنت 
من 500 من االأن�صطة والعرو�ض 
الرتفيهية، عاوة على تنفيذ اأكر 

من 15،500 ور�صة عمل.
ك��م��ا وف���رت امل���ب���ادرة ب��ال��ت��ع��اون مع 
القطاع  م��ن  ال�صحيني  ال�����ص��رك��اء 
طبي  فح�ض   16،600 اخل��ا���ض، 
للجمهور  اأ���ص��ن��ان  وف��ح�����ض  اأويل 
امل��ب��ادرة. يف خطوة  خال فعاليات 
تعك�ض احلر�ض على تعزيز الوعي 
الفحو�صات  اإج�������راءات  ب�����ص��رورة 

الطبية ب�صكل م�صتمر.

ومتحف  اخل��ا���ض،  للتعليم  را���ص��د 
لرعاية  ال��ع��ني  وم��رك��ز  الغمو�ض، 
اأبوظبي  ومركز  املعاقني،  وتاأهيل 
ل���اإي���واء وال��رع��اي��ة االإن�����ص��ان��ي��ة - 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  اإي����واء، 
املبكرة، وجابرتز فتن�ض اند �صول، 
و���ص��ي��ڤ��ن وي��ل��ن�����ض، و���ص��رك��ة بريني 
اآن��د برايت، وذا ون��در م��ام، ومركز 
ن��ي��ول��وك ال��ط��ب��ي، وع���ي���ادة اأب����وت، 

وعيادة اأبولونيا لطب االأ�صنان.
ُتعد  اأبوظبي  اإن حلظات  واأ���ص��اف، 
املجتمعية  امل����ب����ادرات  م���ن  واح�����دة 
د التاحم املجتمعي  النوعية جت�صرّ
اإم���ارة  ال��ث��ق��ايف يف  ال��ت��ن��وع  وتعك�ض 
املبادة  اأن جن��اح  اأب��وظ��ب��ي. م��وؤك��ًدا 
جاء بف�صل التعاون وتكامل االأدوار 
بني القطاعات املختلفة احلكومي 
واملتطوعني  وال���ث���ال���ث  واخل���ا����ض 
ك����ون����ه����م ال������داع������م ال����رئ����ي���������ض يف 
امل�صتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف���ع 
ع���رب ت��ب��ن��ي ال����ربام����ج وامل����ب����ادرات 
منظومة  اإر����ص���اء  يف  ت�����ص��ه��م  ال��ت��ي 
املجتمع  الأف����راد  ت��وف��ر  اجتماعية 
من  اأوق���ات  لق�صاء  املثالية  البيئة 

الت�صلية، والرتفيه، واالأمان.

الدائرة  اإن  املجتمع،  تنمية  دائ��رة 
���ي امل�����ب�����ادرات  حت����ر�����ض ع���ل���ى ت���ب���نرّ

لقطاع  التنفيذي  املدير  البلو�صي، 
يف  والريا�صة  املجتمعية  امل�صاركة 

ت�صاهم  ال��ت��ي  النوعية  املجتمعية 
يف تعزيز جودة حياة اأفراد املجتمع 

وت����ن����وع����ت ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي مت 
تنظيمها بني االأن�صطة الرتفيهية 
وغرها  وال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
�صت  يف  اأقيمت  التي  االأن�صطة  من 
���ص��م��ل��ت حديقة  رئ��ي�����ص��ة،  م��ن��اط��ق 
خليفة، وحديقة اجلاهلي يف العني، 
م�صفح،  ومنطقة  ال��ظ��ن��ة،  وج��ب��ل 
زاي��د، وحديقة  ومنتزه حممد بن 
العا�صمة، واحتفت هذه الفعاليات 
بالتنوع الثقايف واملجتمعي وتقدمي 
العديد من التجارب التي �صاهمت 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع على  يف ت�����ص��ج��ي��ع 

اال�صتمتاع باللحظات املتميزة.

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
ال�شخ�شية    االأحوال   AJCFISHPAF2022 /0000244 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / يا�صر خليل ا�صماعيل - العنوان : 9518169 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 21/9/2022 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاه 
�صهد  املحكمة حكما مبثابة احل�صوري للمدعية  بالتايل : حكمت   - ابراهيم  �صهد امر  ل�صالح / 
اإثبات ح�صانة املدعية البنتها من  اأوال :  اإ�صماعيل :-  اإبراهيم على املدعي عليه يا�صر خليل  اأمر 
املدعي عليه منى. ثانيا : برتك املدعية للمطالبة ببقية طلباتها الواردة يف �صحيفة دعواها قبل 
املدعي عليه والزامها مب�صاريف الرتك. ثالثا : يتحمل املدعي عليه ر�صوم الدعوى وم�صروفاتها ما 
عدا م�صاريف الرتك. يعلن املدعي عليه باحلكم بالن�صر.  �صدر احلكم مبثابة احل�صوري وتلي علنا 
يف يوم االربعاء 25 ذو احلجة 1444 ه�� املوافق 2022/7/21م با�صم �صاحب ال�صمو رئي�ض دولة 
االإمارات العربية املتحدة. و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم.  حكما قابا لا�صتئناف 

خال املدة القانونية .... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة دبا الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شوجي الل بوزهي كوناث با�شكران بوزهي كوناث   

املرجتعة  ال�شيكات   DAFEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000484/ 
اإىل املحكوم عليه : �صوجي الل بوزهي كوناث با�صكران بوزهي كوناث

مكاين  رقم  للمطابخ  �صيدتي  وجانب  مطبخي  ور�صة  جانب  دبا  �صناعية  الفجرة  دبا   : العنوان 
 0097156298839 هاتف   2971231815

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ الفجر لتجارة مواد البناء واالأملنيوم - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 33778.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  بالن�صر.   / اإعانك 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2023 /0000106 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فريد �صامل مبارك - جمهول حمل االإقامة  
نعلمكم اأن املدعي / مكتب الو�صيط للمحاماة واال�صت�صارات القانونية / ملالكته املحامية / مرمي عمر 

عبداهلل قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه ويطالب فيها باالتي : 
اأوال : قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�صة ممكنة لنظره واإعان اخل�صوم به

ثانيا : �صم ملف النزاع رقم 4219/2022 م�صاحلة 
باقي  درهم  الف  �صتون  درهم   60000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  الزام   : ثالثا 
 9% 29/5/2012 مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع  االتعاب امل�صتحقة مبوجب العقد املوؤرخ 

�صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام مع الر�صوم وامل�صروفات. 
االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   1/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 70392
اعالن بالن�شر        

 99/2023/461 نزاع حمدد القيمة  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- طارق عمر �صديقي ان�صار احل�صن  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : �صركة االإمارات لاإت�صاالت املتكاملة )م�صاهمة عامة(  

وميثله : �صيخه احمد عبداهلل �صلطان  
درهم(   6458( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد 

الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/2 ال�صاعة 9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70647 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية  )حمكمة االأ�شرة(

يف الدعوى رقم 2023/3م )اأحوال �شخ�شية(
اىل املدعى عليه / اإ�صماعيل جمعه ال�صويلح

وجن�صيته / �صوريا 
العنوان / جمهول حمل االإقامة 

حيث اأن املدعية / فكورة ح�صني ح�صني ، اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى اأعاه 
الدائرة االوىل  امام قا�صي  الطاق( فيقت�صي ح�صورك  )اإثبات   : والتي تطلب فيها 
وذلك  2023/2/8م  املوافق  االأربعاء  يوم  من  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  يف  باملحكمة 
وكيل عنك يف  اإر�صال  او عدم  الدعوى. ويف حالة تخلفك عن احل�صور  لاإجابة على 

الوقت املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك. 
حتريرا يف يوم / اخلمي�ض املوافق 2023/1/19 م. 

مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
م�صوؤولية  ذات  ح��رة  منطقة  ليمتد  كون�صلتان�صي  ري�صور�صي�ض  هيومن  تالينتوازي  �صركة 
رقم    2011 احل��رة  اأبوظبي  منطقة  يف  ال�صركات  ت�صجيل  لقانون  وفقاً  تاأ�ص�صت  حم��دودة 
مكتب    280 رق��م  ب�مبنى  والكائنة   10261-ADFZ رخ�صة:  رق��م   759 الت�صجيل 
ال�صركة  ه��ذه  ت��رغ��ب  امل��ت��ح��دة   العربية  االإم����ارات  دول���ة   ، اب��و ظبي  الطويلة   156D رق��م 
الذي  اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�ض  بوا�صطة  اإت��خ��اذه  مت  وال���ذي  ق��راره��ا  اإع���ان  يف  امل��ذك��ورة 
ري�صور�صي�ض  تالينتوازي هيومن  ال�صركة  اإغاق وحل  ب�صاأن  بتاريخ2023/01/25   عقد 

كون�صلتان�صي ليمتد. 
على  اعرتا�ض  لديه  اأو  ال�صركة  �صد  دع��وى  لديه  معني  ط��رف  اأي  على  ، يجب  لذلك  وفًقا 
ن�صر  تاريخ  من  يوًما  اأربعة ع�صر )14(  يزيد عن  ، ال  كتابًة  احلل تقدمي هذا االعرتا�ض 

هذا االإ�صعار اإىل ما يلي :
لعناية �صلطة املنطقة احلرة

منطقة ابوظبي احلرة - �ض.ب : 54477
اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
ADFZ@adpc.ae : امييل

ا�شعار ت�شفية
العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 4779/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات ال�صابعة رقم 756  
مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام  املدعي عليهم ب�صداد قيمة ال�صيارة والتعوي�ض املدين واالدبي عن اال�صرار التي 

حلقت به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : حممد اديب غازي االأمني  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد  

املطلوب اإعانهما : 1- عبداالأمر في�صل من�صوري ، 2-نا�صر �صهيل احمد عبداهلل نورية - �صفتهما : متنازع 
قيمة  ب�صداد  عليهم  املدعي  بالزام   املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع��ان  �صدهما.  مو�صوع 
ال�صيارة والتعوي�ض املدين واالدبي عن اال�صرار التي حلقت به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. اعان 
54 من  املتنازع �صده بالقرار املنهي للخ�صومة. قررت املحكمة اإ�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ض املادة 
الائحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية ، وقررت مبثابة احل�صوري الزام املتنازع �صدهما بالت�صامن بان 
5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد  190،000 درهم للمتنازع والفائدة القانونية بواقع  يوؤديا مبلغ 

والزمتهما مبلغ 20.000 تعوي�صا عن االأ�صرار والزمتهما الر�صوم وامل�صاريف. 
 رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اعالن بالن�شر 
 2573/2022/209 تنفيذ عمايل  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  بي�صرت كابيتال ميديا �ض ذ م م - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد عاطف اقبال اقبال احمد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )19228( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

دبي حماكم   - جزئي  جتاري  يف الدعوى رقم 2710 ل�شنة 2022 
املدعية : كوروتيك لاإن�صاءات الكيميائية  - بوكالة / امره الب�صتكي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

info@advoamira.ae : هاتف 042941646 : بريد اإلكرتوين
املدعى عليها : بيور ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة وا�صفلت )�ض.ذ.م.م( - معلنة عن طريق الن�صر

 06/02/2023 اأو من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االثنني املوافق  وعليه فاأنتم مكلفني 
وذلك ال�صاعة الواحدة ظهرا )1:00( و�صيكون االجتماع عن بعد با�صتخدام برنامج Zoom عرب الرابط التايل:-

Topic: Abdulaziz Alawar Office's Zoom Meeting 
Time: Feb 6، 2023 01:00 PM Dubai 
Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/82635330712?pwd-ZzRZWXFHKzU2a2NIVIBCYzIYZ0IEdz09
Meeting ID: 826  3533  0712 Passcode: 7uMfrm
امل�صتندات مرتبة ومرتجمة  اأن تكون  اأعاه على  املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى  امل�صتندات  يرجي احل�صور باملوعد وتقدمي 
للغة العربية واإح�صار االأ�صول لاطاع عليها علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صاحيات املخولة لها قانوناً.  للتوا�صل مع اخلبر هاتف رقم )0504440344(
اخلبري احل�سابي / عبد العزيز عبد الروؤوف العور
قيد حماكم دبي رقم 188

اإعالن اإجتماع خربة 
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اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 03/22705/2022 جتاري ل�شنة 2022 ايجارات
اعان بالن�صر

 -/2022/22705/03 بناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف الدعوى رقم 
جتاري ل�صنة 2022 اإيجارات يجب على امل�صتاأنف �صده / مركز االمارات العربية لل�صرافة 
مول،  كادري�ض  املبنى  ا�صم   1  : العقار  رقم  الثاين،  لا�صتثمار  دبي  )جممع  فرع  )�ض.ذ.م.م( 
رقم االأر�ض )246(. ح�صور اجتماع اخلربة بتاريخ 08-02-2023 عن بعد ال�صاعة 11 
infoexpertdubaioffice@ االمييلني  عرب  والتوا�صل  الرابط  خال  من  �صباحا 
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اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة افاق املجد التجارية   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009135/ 

اإىل املحكوم عليه : �صركة افاق املجد التجارية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة دار الدواء العربية اإيثك�ض  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 423350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0001036 يف  الدعوى رقم االإ�شتئناف

بالن�شر 
امل�صتاأنف �صده : عبده عبداحلي جا�ض 

�صقة   ،  A4 برج   ، لوؤلوؤة عجمان  برج  م�صروع   ، ، منطقة م�صرف  : عجمان  عنوانه 
 49978256732 رقم  مكاين   ،507

ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( 
رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
جتاري   - املدنية  االإ�صتئناف  املحكمة   AJCAPCIPOR2022/0001036
)جزئي(. فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء 
...... يوم ....... املوافق 14/2/2023 ال�صاعة 10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�صتنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من 

الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70330 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002728 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأمانديب �صينج  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاه -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70330

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 60 / 2022 / 2773 امر اأداء
املنظورة يف : اأوامر االأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�ض �صدها بان توؤدى لطالب االمر مبلغ )250،000 درهم( مائتان وخم�صون الف درهم 
اماراتى فقط، قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمتها بناء على عقد اتعاب املحاماه املوؤرخ 17/12/2017 بخاف الفوائد القانونية 
بواقع %12 من تاريخ التنازل احلا�صل يف 11/7/2018 وحتى متام ال�صداد. مع الزام املعرو�ض �صدها بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماه.
�صارع   7 ديره  دبي.  اإم��ارة  املتحده.  العربيه  االم��ارات  دولة   : القانونية - عنوانه  للمحاماة واال�صت�صارات  ابراهيم  : علي  املدعى 
مكانى  رق���م   042280002 رق���م  ه��ات��ف   0557909785  : م��ت��ح��رك  ه��ات��ف   1407 م��ك��ت��ب  امل�����ص��رف  ب���رج  ي��ا���ض.  ب��ن��ى 

0557909785  : االلكرتوين  الربيد   182808 ب  �ض   042502513 فاك�ض   3005495192
وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي

املطلوب اإعانه /1- بيه �صى �صى م م ح بدبى ومديرتها مع�صومة درى - �صفته مدعى عليه
مو�صوع االإعان : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2012-12-12 

باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )250،000 درهم( مائتان وخم�صون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبه وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه. ولكم احلق يف التظلم االمر 

او ا�صتئنافة بح�صب االأحوال عمًا بن�ض املادة 147 من قانون االجراءات املدنية.
 رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ك��ب��ر ح�صني  امل���دع���و /  ف��ق��د 
بنغادي�ض   ، ع���ل���ى  �����ص����راج 
اجل����ن���������ص����ي����ة ج����������واز ����ص���ف���ره 
)EJ0841020(  رق������م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغادي�صية او اقرب مركز 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

ارف����ي����ن����در   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، �صينغ  ناريندر  �صينغ 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )2698398S(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
بيلى  ران�����ك�����وت  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�صينافراتنا،  ك��ا���ص��ون  ج��ي��دارا 
����ص���رالن���ك���ا اجل���ن�������ص���ي���ة ج�����واز 
 )9803656N( رق��م  �صفره 
يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه 
اقرب  او  ���ص��رالن��ك��ا  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
كومار  �صوري�ض   / املدعو  فقد 
بايروا،  في�صان  جاجنا  ب��اي��روا 
�صفره  ج���واز  اجلن�صية  ال��ه��ن��د 
رقم )6696275P(  يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة باالمارات.   

فقدان جواز �صفر
ا�صلم  ا���ص��ي��م   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�صتان   ، ا����ص���ل���م  حم���م���د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )1810392GT(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
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 قالت ال�صفارة ال�صينية يف اليابان االأحد اإن ال�صني ا�صتاأنفت اإ�صدار 
يف  ال��ب��اد  اإىل  امل�صافرين  اليابانيني  للمواطنني  ع��ادي��ة  ت��اأ���ص��رات 

خطوة قد تخفف خافا دبلوما�صيا.
اليابان  يف  ال�صينية  والقن�صليات  اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��ف��ارة  وذك����رت 
تاأ�صرات عادية  واإ�صدار  االأحد فح�ض  اأم�ض  اعتبارا من  �صت�صتاأنف 

لليابانيني اإىل ال�صني.
وكانت ال�صني قد توقفت هذا ال�صهر عن اإ�صدار تاأ�صرات لليابانيني 
احلدود  على  بكوفيد-19  املتعلقة  القيود  اليابان  ���ص��ددت  اأن  بعد 

للم�صافرين القادمني مبا�صرة من ال�صني.
تاأ�صرات  اإ�صدار  تعليق  على  ال�صني  اإىل  احتجاجا  اليابان  وقدمت 

دخول لليابانيني وطالبت بكني بالرتاجع عن هذا االإجراء.
 
 

اجلي�ض  ق�صف  اأن  االأح���د  اأم�����ض  الرو�صية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأعلنت 
جرمية  يعد  كاخوفكا  ونوفايا  نوفويدار  يف  مل�صت�صفيات  االأوك���راين 
معاقبة  و�صتتم  الغربيني”  “واأ�صياده  كييف  نظام  قبل  م��ن  ح��رب 

املنظمني واجلناة.
واأ�صافت ح�صب ما ذكر موقع �صبوتنيك الرو�صي اأن “الق�صف املتعمد 
للمن�صاآت الطبية املدنية القائمة والقتل امل�صتهدف للمدنيني جرائم 

حرب خطرة لنظام كييف واأ�صياده الغربيني«.
الناتو االأخرى  اأن عدم رد فعل الواليات املتحدة ودول  اإىل  واأ�صارت 
ال��دويل من  االإن�صاين  للقانون  االآخ��ر  الوح�صي  االنتهاك  ه��ذا  على 
قبل كييف، يوؤكد مرة اأخرى تورطها املبا�صر يف ال�صراع ويف اجلرائم 

التي يتم ارتكابها.
اإجراء  منها  ُطلب  التي  الدولية  “الهياكل  اأن  على  ال��وزارة  و�صددت 
اأن  وتابعت  اأي�صاً”،  ال�صمت  تلتزم  االأعمال  هذه  ملثل  حمايد  تقييم 
ال  لكنه  رو���ص��ي��ا،  �صد  �صرعية  غ��ر  حمكمة  ب��اأف��ك��ار  يندفع  “الغرب 
عن  االن��ت��ب��اه  ل�صرف  حم��اول��ة  ف��ه��ذه  كييف،  حماكمة  ع��ن  يتحدث 

م�صوؤوليته ومعايره املزدوجة«.

قالت ال�صفرة االأمريكية اإىل االأمم املتحدة، ليندا توما�ض غرينفيلد، 
اإن ال��ق��وات االإري���رتي���ة ال ت���زال يف اإث��ي��وب��ي��ا رغ��م اأن��ه��ا ت��راج��ع��ت اإىل 
احلدود، وهو ما يتناق�ض مع قول ال�صلطات االإثيوبية اإن االإريرتيني 
غادروا اإثيوبيا بالفعل. وقاتلت القوات االإريرتية اإىل جانب اجلي�ض 
االإثيوبي واجلماعات امل�صلحة املتحالفة معه يف ال�صراع امل�صتمر منُذ 
عامني بني احلكومة االإثيوبية والقوات املتمردة يف منطقة تيغراي 
ال�صمالية. لكن احلكومة االإثيوبية وقعت مع قوات تيغراي اتفاقية 
املا�صي،  الثاين  نوفمرب/ت�صرين  �صهر  يف  العدائية  االأعمال  الإنهاء 
من  االأجنبية  ال��ق��وات  جميع  ان�صحاب  على  االتفاقية  تلك  ون�صت 
تيغراي. وقالت ال�صفرة االأمريكية يف موؤمتر �صحفي خال زيارة 
اأنهم  ن��درك  باالإريرتيني  يتعلق  “فيما  نروبي:  الكينية  للعا�صمة 

عادوا اإىل احلدود وُطلب منهم املغادرة«.
ومل تقدم ال�صفرة اأي دليل اأو م�صدر لهذا التقييم، ومل يرد وزير 

االإعام االإريرتي مياين جربميي�صكل على طلب للتعليق.
الثاين  نوفمرب/ت�صرين  �صهر  يف  اندلعت  التي  تيغراي،  حرب  واأدت 
لعام 2020، اإىل مقتل ع�صرات االآالف واأجربت املايني على النزوح 
عن ديارهم. وُينظر اإىل الوجود امل�صتمر املحتمل للقوات االإريرتية 

يف تيغراي على اأنه عقبة رئي�صية اأمام تنفيذ االتفاق ب�صورة فعالة.
اليوم  اأج��ان��ب،  مل�صوؤولني  االإث��ي��وب��ي  اجلي�ض  يف  كبر  �صابط  ون��ف��ى 

ال�صبت، وجود اأي قوات اإريرتية يف الباد.

اأدان البابا فران�صي�ض  اأم�ض االأحد ت�صاعد العنف يف ال�صرق االأو�صط، 
داعياً طريف ال�صراع االإ�صرائيلي الفل�صطيني اإىل االنخراط يف “بحث 
�صادق عن ال�صام«. وقال البابا بعد �صاة التب�صر املائكي يف �صاحة 
امة املوت التي تت�صاعد يوماً بعد اآخر ُتغلق  القدي�ض بطر�ض، اإنرّ “دورّ

“الباب على” القلة القليلة من الثقة املوجود بني ال�صعبني«.
امل��ا���ص��ي ع��ل��ى خميم  ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اخلمي�ض  اإىل غ���ارة ج��وي��ة  واأ����ص���ار 
اأ�صخا�ض،  ع�صرة  مقتل  عن  اأ�صفرت  الغربية  ال�صفة  يف  فل�صطيني 
واإىل هجوم نفذه فل�صطيني اجلمعة واأدى اإىل مقتل �صبعة ا�صخا�ض 

بالقرب من كني�ض يهودي يف القد�ض.

عوا�صم

بكني

مو�صكو

وا�صنطن

روما

رو�صيا ت�صتبعد اإجراء حمادثات 
مع اليابان ب�صاأن ال�صيد

•• مو�صكو-رويرتز

اأعلنت رو�صيا اأم�ض االأحد اأنها لن جتري املحادثات ال�صنوية مع اليابان ب�صاأن 
جتديد اتفاق يتيح لل�صيادين اليابانيني العمل بالقرب من اجلزر املتنازع 

عليها بني اجلانبني، قائلة اإن اليابان تتخذ اإجراءات معادية لرو�صيا.
ال�صمالية  اليابانية  ه��وك��اي��دو  ج��زي��رة  قبالة  عليها  امل��ت��ن��ازع  اجل���زر  وت��ق��ع 
وتعرف يف رو�صيا با�صم الكوريل ويف اليابان با�صم االأقاليم ال�صمالية، وهي 

من االأ�صباب الرئي�صية للتوتر القائم بني اجلارتني منذ ع�صرات ال�صنني.
�صياق  “يف  اأن��ه  وزارة اخلارجية  الرو�صية نقا عن  االإع��ام  وذك��رت وكالة 
فقد  رو�صيا...  جتاه  اليابانية  احلكومة  تتخذها  التي  املعادية  االإج���راءات 
امل�صاورات  عقد  على  املوافقة  ميكنه  ال  باأنه  طوكيو  الرو�صي  اجلانب  اأبلغ 
حليف  وهي  اليابان  وفر�صت  االتفاق«.  هذا  تنفيذ  ب�صاأن  احلكومتني  بني 
رئي�صي للواليات املتحدة عقوبات على ع�صرات االأفراد واملنظمات الرو�صية 
�صباط  24 فرباير  الرو�صي الأوكرانيا يف  الغزو  بدء  بعد وقت ق�صر من 
العام املا�صي. و�صددت يوم اجلمعة العقوبات على رو�صيا ردا على الهجمات 
الرو�صية على مدن اأوكرانية. وعلقت رو�صيا يف يونيو حزيران االتفاق املربم 
اليابانية بال�صيد بالقرب من اجلزر،  1998 والذي ي�صمح للقوارب  عام 
اأم��ن��اء جمل�ض ال����وزراء ال��ي��اب��اين يف م��وؤمت��ر �صحفي ال��ي��وم اإن  وق��ال كبر 
اليابان �صتطالب رو�صيا بامل�صاركة يف املحادثات ال�صنوية حتى يت�صنى البدء 

يف عمليات ال�صيد هذا العام.

انتخابات تركيا.. دمريتا�س ين�صحب واملعار�صة مل حت�صم الرت�صح

مايل.. »فيديو البيعة« يوؤجج �صراع الن�صرة وداع�س

�صحيفة اإ�صرائيلية: اأردوغان ل بوتني منع تو�صع الناتو
“ح�صاد  اأ�صبح  لكنه  املتحدة،  ال��والي��ات  جي�ض  بعد  فيها 

طروادة«.
الرتكي  الرئي�ض  هو  الرجل  هذا  اأن  ال�صحيفة  اأ�صاف�������ت 
مب�صاعدة  ا�ص�������تطاع  ال����ذي  اأردوغ�����������������ان  ط��ي��ب  رج������ب 
االأ�صبوع،   ه��ذا  ال�صويد،  يف  امل��ت��ط��رف  اليمني  م��ن  �صخية 
�صمال  حلف  اإىل  وفنلندا  ال�صويد  ان�صمام  عملية  جتميد 

االأطل�صي.
واأ�صارت “غلوب�ض” اإىل اأن اأردوغان يقرتب من اأن ي�صبح 

اأهم االأ�صول االإ�صرتاتيجية لبوتني.
 وعلى الرغم من اأنه يعار�ض غزو اأوكرانيا، اإال اأنه يرف�ض 
االن�صمام اإىل نظام العقوبات �صد رو�صيا، واأ�صبح �صريكها 

اأردوغ��ان مبغازلة  “يقوم  م�صتطردة:  االأ�صا�صي،  التجاري 
�صريحة وودية لبوتني«.

حتول اأردوغان ب�صاأن اإ�صرائيل
“دح�ض هذا الرجل  واختتمت ال�صحيفة حتليلها قائلة: 
ل اإ�صرائيل اإىل عدو �صبه  التوقعات، فقبل ع�صر �صنوات، حورّ
وا�صت�صاف  معها،  الدبلوما�صية  العاقات  د  وجمرّ كامل، 
واأنكر  االإ���ص��ام��ي،  واجل��ه��اد  حل��م��ا���ض  الع�صكرية  االأذرع 
الرتكي  ال��ع��ام  ال���راأي  توجيه  م��ن  وزاد  وج��وده��ا،  �صرعية 
غر املتعاطف من االأ�صا�ض �صدها، واأخراً قرر اأن يخدم 
هرت�صوغ  يت�صحاق  االإ�صرائيلي  الرئي�ض  بدعوة  م�صاحله، 

اإىل باده، وعاد وغررّ ال�صفراء«.

•• القد�س-وكاالت

الرئي�ض  اأن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  “غلوب�ض”  �صحيفة  ذك���رت 
اأوكرانيا  الرو�صي فادمير بوتني الذي بداأ احلرب �صد 
ال�����ص��رق، جن��ح يف  ال��ن��ات��و نحو  ملنع تو�صع  ���ص��ه��راً   11 قبل 

“تقريب الناتو من حدوده«.
اأن هناك رج��ًا واح��داً منع  واأو�صحت غلوب�ض يف حتليل، 
حليفاً  لي�ض  وه��و  “ناتو”،  االأطل�صي  �صمال  حلف  تو�صع 

لرو�صيا.. 
 ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����ض م���ن ذل����ك، ف���ب���اده ع�����ص��و يف املنظمة 
جي�ض  اأك��رب  ثاين  هو  وجي�صها  عاماً،   70 منذ  االأطل�صية 

•• عوا�صم-وكاالت

الدميقراطي  ال�����ص��ع��وب  ح���زب  اأع��ل��ن 
الكردي  ال�صيا�صي  اأن  لاأكراد،  املوؤيد 
امل�صجون �صاح الدين دمرتا�ض، قرر 
الرئا�صية  لانتخابات  الرت�صح  ع��دم 
ب�صبب  املقبل،  م��اي��و  امل��ق��ررة  الرتكية 

و�صعه القانوين.
ملوقع  ت��رك��ي  �صيا�صي  حملل  وي��ر���ص��د 
يراها  م����ا  عربية”  ن���ي���وز  “�صكاي 
دمرتا�ض،  م���وق���ف  وراء  االأ����ص���ب���اب 
املعار�صة  اأح���زاب  ب��ني  و�صط خ��اف��ات 
مر�صح  اختيار  ب�صاأن  امل�صتقلة  وكذلك 
امل�صارك  الرئي�ض  يخ�صع  للرئا�صة. 
ال�صابق حلزب ال�صعوب الدميقراطي، 
اإثر   ،2016 ن��وف��م��رب  م��ن��ذ  لل�صجن 
باإقامة �صلة  اتهامه من احلكومة له 
الذي  الكرد�صتاين  العمال  ح��زب  م��ع 
وهو  اإره��اب��ي��ة،  اأن��ق��رة جماعة  ت�صنفه 
عاما   142 اإىل  ت�صل  عقوبة  يواجه 
يتهم  وفيما  ب���االإره���اب.  تتعلق  بتهم 
ال�صعوب  ح����زب  اأت�������راك  م�������ص���وؤول���ون 

الدميقراطي باأنه اجلناح ال�صيا�صي حلزب العمال، ينفي 
احلزب املوايل لاأكراد هذا االدعاء. تر�صح دمرتا�ض من 
 ،2018 عام  ال�صابقة  الرئا�صية  االنتخابات  يف  ال�صجن 
االأ�صوات، ووفق و�صائل  املائة من  8.4 يف  وح�صل على 
حملته  املعار�ض  القيادي  اأطلق  معار�صة،  تركية  اإع��ام 

االنتخابية لانتخابات اجلديدة مطلع العام اجلديد.

ا�ستعدادات احلزب
ال���دمي���ق���راط���ي وعدة  ال�����ص��ع��وب  اأع���ل���ن ح����زب  اأن  ���ص��ب��ق 

•• عوا�صم-وكاالت

االإ�صام  “ن�صرة  جل��م��اع��ة  ت��اب��ع  اإع��ام��ي  م��ن��رب  ن�صر 
االإره����اب����ي،  ال���ق���اع���دة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل���وال���ي���ة  وامل�صلمني” 
�صمال  ميناكا  بوالية  “اأزواغ”  يف  قبائل  لبيعة  فيديو 
اأغ غ���ايل، و���ص��ط تناف�ض  اإي����اد  م���ايل ل��زع��ي��م اجل��م��اع��ة 
الوالية  يف  النفوذ  على  “داع�ض”  تنظيم  مع  حمموم 

اال�صرتاتيجية.
يف�صر م�صدر  “�صكاي نيوز عربية”،  ويف حديثه ملوقع 
القبائل  تاأييد  اأزواد حيث تن�صط اجلماعتان،  اإقليم  يف 
لا�صتهاك  “يهدف  باأنه  للقاعدة  التابعة  للجماعة 
يف  الن�صرة  جماعة  منا�صري  ح�صد  واأي�صا  االإعامي، 

املواجهات مع تنظيم داع�ض«.
ظهرت  التي  ال�صخ�صيات  اأن  اإىل  امل�صدر  لفت  كذلك 
البلطجة  و”متار�ض  ال��ق��ان��ون،  ع��ن  خ��ارج��ة  البيعة  يف 
�صعبها، وم��ط��رودة من  اأب��ن��اء  وال��ن��ه��ب �صد  وال�����ص��رق��ة 

ال من وجهاء القبائل كما تدعي الن�صرة. القبيلة”، 
جماعة  ممثل  بح�صور  البيعة  مت��ت  للفيديو،  ووف��ق��ا 
“ن�صرة االإ�صام وامل�صلمني” يف منطقة تقع على حدود 

مايل مع النيجر.

ميناكا.. م�سدر التمويل
وتعد منطقة ميناكا هدفا ا�صرتاتيجيا جلماعة ن�صرة 
االإ�صام وامل�صلمني وتنظيم “داع�ض” يف مايل، وحمل 
تناف�ض �صديد بينهما، نظرا ملوقعها بني مايل والنيجر 
االإرهابية  اجلماعات  ميكن  مما  اجلزائر،  من  وقربها 

“ال�صعوب  ي�������ص���م  واحلرية”  “العمل  حت����ال����ف 
و”العمل   ،»TİP ال��رتك��ي  و”العمال  الدميقراطي”، 
و”احلركة   ،»TOP االجتماعية  و”احلرية   ،»EMEP

العمالية EHP«، و”احتاد املجال�ض اال�صرتاكية«.

اأ�سباب عدم الرت�سح
اأجار،  يف تقدير الكاتب واملحلل ال�صيا�صي الرتكي، ياوز 

فاإن رف�ض دمرتا�ض الرت�صح هذه املرة يعود اإىل:
الرئا�صة ق�صية  ي��رى يف  ال  واأن��ه  بالقوانني،  التزامه   •
�صخ�صية، بل يعتربها و�صيلة الإنهاء احلكم احلايل الذي 

خلو�ض  واحلرية  العمل  حتالف  تركية  ي�صارية  اأح��زاب 
وذلك  م�صتقل،  ب�صكل  والربملانية  الرئا�صية  االنتخابات 
ب��ع��د اأن رف�����ض حت��ال��ف م��ن 6 اأح�����زاب م��ع��ار���ص��ة دعوة 

احلزب لان�صمام اإىل التحالف.
ع��ن م��وق��ف دم��رت��ا���ض م��ن االن��ت��خ��اب��ات، ج���اء يف بيان 
للحزب، اأن وفدا منه زاره يف �صجن اأدرنة للت�صاور ب�صاأن 

تر�صحه لانتخابات..
القانوين  و�صعه  اأن  ذكر  لكنه  الوفد،  و�صكر دمرتا�ض   
يختاره  مر�صح  اأي  �صيدعم  لكنه  للرت�صح،  منا�صب  غر 

حزبه.

�صراع بني الن�صرة و”داع�ض”، الأنها اأي�صا حتتوي على 
مواد خام ثمني وغنية بالذهب.

تنظيم  يرتكب  الذين  املنطقة،  �صكان  ال�صراع  ويطال 
لبث  اأج��ان��ب( �صدهم جم���ازر  م��ن  )امل��ك��ون  “داع�ض” 
اأرا�صيهم  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ي��ائ��ه  وت�����ص�����������������ه��ي��ل  ب��ه��م  ال���رع���ب 
وفقا  حمله�����م،  عنا�ص�����ره  وت��وط��ني  وموا�ص������يهم، 

لبكاي.

م���ن ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ط����رق ال��ت��ه��ري��ب، اأب�����رز م�صادر 
متويلها، ح�صب اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بجامعة باماكو 

حممد اأغ اإ�صماعيل.
وت�صمل اأن�صطة التهريب امل�صلحني وال�صاح واملخدرات 

والوقود واملهاجرين غر ال�صرعيني.
لتحرير  الوطنية  “احلركة  يف  املوؤ�ص�ض  الع�صو  ويتفق 
لنقطة  حت��ول��ت  ميناكا  اأن  يف  ح��م��د،  اأغ  ب��ك��اي  اأزواد” 

�صخ�ض  اأي  ذل��ك  يف  ويدعم  يعار�صه، 
يحقق الهدف.

• ي��ق��دم ن��ف�����ص��ه ل���اأت���راك واالأك������راد 
مب���ث���اب���ة ����ص���ج���ني ����ص���ي���ا����ص���ي م���ن���ذ 7 

�صنوات.
اأن����ه م��ع ت�صكيك  دم��رت��ا���ض ي���رى   •
اأردوغ����ان  ت��ر���ص��ح  �صرعية  يف  البع�ض 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة، ف�����اإن اأردوغ��������ان لن 
ي��خ��و���ض االن��ت��خ��اب��ات م��ا مل ي�صمن 

نتائجها.
اأن  امل��ع��ار���ض  ال��ق��ي��ادي  ي�صتبعد  ال   •
 2018 انتخابات  يتكرر ما حدث يف 
الرئا�صية، حيث كانت كل ا�صتطاعات 
الراأي ت�صر اإىل فوز مر�صح املعار�صة 
انتهت  النتيجة  لكن  اإي��ن��ج��ه،  حم��رم 
ل�����ص��ال��ح اأردوغ��������ان، م���ع ت����ردد اأق����وال 

ملعار�صني باأن اإينجه تلقى تهديدات.

انتقاد حتالف املعار�سة
من ناحيته، انتقد دمرتا�ض، حتالف 
ب�صبب  امل���ع���ار����ص���ة  ال�����ص��ت��ة  االأح��������زاب 
امل�صرتك  امل���ر����ص���ح  اخ���ت���ي���اره���م  ع�����دم 

لانتخابات الرئا�صية حتى االآن.
الذي يديره  “تويرت”  وقال يف تغريدة على ح�صابه يف 
لدينا  ي��ك��ون  الأن  كافحنا  ���ص��ن��وات،   3 “ملدة  حم��ام��وه: 
حتالف دميقراطي، لكن اجلميع، مبا يف ذلك املعار�صة، 

بذلوا ما يف و�صعهم ملنع ذلك«.
واأ�صاف دمرتا�ض: “اأمامنا 4 اأ�صهر فقط، ومرة اأخرى، 
اأي  امل�صرتك.  املر�صح  يوؤخر ظهور  اجلميع يفعل كل ما 
اأنباء عن خاف  اإ�صارة اإىل  يف  نوع من اجلنون هذا؟”، 

حول ت�صمية املر�صح الرئا�صي.

اأبرز معارك املتناف�سني
• وقعت معارك �صارية بني جماعتي الن�صرة و”داع�ض” 
ال�صيطرة على  ب��ه��دف  امل��ا���ص��ي��ني،  ب��ني م��اي��و واأك��ت��وب��ر 

ميناكا.
• اال�صتباكات حدثت يف مناطق اأغزراغن واأ�صربنوكار 

وتاملت واإن�صنانن، مبيناكا.
بني  عنيفة  ا�صتباكات  و�صبتمرب  م��اي��و  �صهرا  �صهد   •

اجلانبني، انتهت بتعزيز وجود “داع�ض” يف الوالية.
• يف اأكتوبر، �صهدت بلدة اأغزراغن يف املنطقة الواقعة 
خ�صائر  �صببت  طاحنة،  م��ع��ارك  “داع�ض”  نفوذ  حت��ت 

فادحة يف �صفوف جماعة الن�صرة.
عنيفة  ا�صتباكات  اإن�صنانن  منطقة  �صهدت  ك��ذل��ك   •
انتهت بان�صحاب “داع�ض” من املنطقة، ودخول عنا�صر 
جماعة الن�صرة اإىل منطقة اأ�صرنبوكار، التي تقع حتت 

�صيطرة “داع�ض” منذ مار�ض.

مناطق النفوذ واالنت�سار
الثاثة  احل���دود  منطقة  يف  ب��ق��وة  “داع�ض”  وي��وج��د 
ويف  فا�صو.  وبوركينا  والنيجر  مايل  �صمايل  اأزواد  بني 
والية ميناكا حتديدا، كثف التنظيم االإرهابي هجماته 
�صد ال�صكان املدنيني اأكر، وقتل اأكر من األف مدين 
اأم��ا جماعة  ف���ورم.  ب��ات  وع�صرات اجل��ن��ود م��ن حركة 
على  فتنت�صر  املحليني،  جتنيد  على  املعتمدة  الن�صرة 
ومنطقة  وموريتانيا  اجلزائر  مع  احل��دودي  ال�صريط 
واإبقاء  م��ايل  من  “داع�ض”  ط��رد  وت�صتهدف  ما�صينا، 

مناطق �صمايل الباد حتت �صيطرتها.

لدى وا�صنطن خيارات حمدودة.. ماذا بعد »موت« املفاو�صات مع اإيران؟
•• وا�صنطن-وكاالت

االأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  اإدارة  ت��ري��د 
اأنها  اأن يعرف اجلميع  بايدن  جو 
طهران  اإقناع  حماولة  عن  تخلت 
لعام  النووي  االتفاق  اإىل  بالعودة 
ر�صمياً  ي���ع���رف  ال������ذي   2015
امل�صرتكة.  ال�صاملة  العمل  بخطة 
ال�صيا�صة  ذل���ك  ي���رتك  اأي����ن  ل��ك��ن 

االأمريكية اإزاء اإيران؟
يف ن���وف���م���رب )ت�������ص���ري���ن ال���ث���اين( 
امل��ا���ص��ي، اأق���ر ب��اي��دن ب���اأن االإتفاق 
وكان  “مات”.  اإي��ران  النووي مع 
وزير اخلارجية االأمريكي اأنطوين 
لكنه  ديبلوما�صية،  اأك��ر  بلينكن 
هو االآخر، اأقر يف موؤمتر �صحايف 
ال�صهر املا�صي، باأن “خطة العمل 
ال�صاملة امل�صرتكة مل تعد مدرجة 
املتحدة من  الواليات  اأجندة  على 
الناحية العملية منذ اأ�صهر عدة«.

غيبوبة
يف  ديبيرتي�ض  اآر.  دان��ي��ال  وي��ق��ول 

لليورانيوم  االإج���م���ايل  امل���خ���زون 
بلغ  ق������د  امل���خ�������ص���ب  االإي��������������راين 
 12 اأي  كيلوغرامات،   3673.7
اأك���ر مم��ا �صمحت ب��ه خطة  م��رة 
ال��ع��م��ل ال�����ص��ام��ل��ة امل�����ص��رتك��ة. اإن 
اليورانيوم  يخ�صبون  االإيرانيني 
اليوم بن�صبة ت�صل اإىل ن�صبة نقاوة 
اأق���ل بخطوة  امل��ئ��ة، وه��ي  ب�60 يف 

الازمة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ن�����ص��ب��ة  م���ن 
ل�صنع قنبلة يف من�صاأة فوردو التي 
ت��ق��ع حت��ت ج��ب��ل. وق���د مت تقييد 
للطاقة  الدولية  الوكالة  و�صول 
التخ�صيب،  م��واق��ع  اإىل  ال���ذري���ة 
بع�ض  االإي���ران���ي���ون  اأزال  اأن  م��ن��ذ 
قرار  على  رداً  امل��راق��ب��ة  ك��ام��رات 
ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ن���دد ب���اإي���ران. 

االأمريكية،  “نيوزويك”  جملة 
اهتماماً  يبدون  ال  االإيرانيني  اإن 
ال���ت���ي دخلت  ال���غ���ي���ب���وب���ة  ب���ح���ال���ة 
يوا�صل  وبينما  املفاو�صات.  فيها 
االق��ت�����ص��اد االإي�������راين ال��ك��ف��اح يف 
والت�صخم  ال���ب���ط���ال���ة  م���واج���ه���ة 
االإيرانية  احلكومة  ف��اإن  املرتفع، 
ا����ص���ت���ع���ادت ب��ع�����ص��اً م����ن ع���ائ���دات 
منذ  خ�صرتها  التي  اخل��ام  النفط 
اأمريكا  ع�����ادوت  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات 

فر�صها عليها عام 2018.
اأن  ال��دويل  النقد  �صندوق  واأعلن 
ال�����ص��ادرات االإي��ران��ي��ة م��ن النفط 
ال�صعف منذ  م��ن  اأك���ر  زادت  ق��د 
بلغت  ك����ان����ت  ب���ع���دم���ا   ،2020
 .2020 ع��ام  لها  م�صتوى  اأدن���ى 
االإي���راين  النفط  معظم  وي��ذه��ب 
يعار�ض  ال��ذي  البلد  ال�صني،  اإىل 
على  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ص��غ��ط  حملة 
الن�صاط  اأن  االأخ���رى. كما  ال��دول 
التقدم.  االإيراين يوا�صل  النووي 
للوكالة  االأخر  التقرير  وجاء يف 
اأن  ال�����ذري�����ة  ل���ل���ط���اق���ة  ال����دول����ي����ة 

خيارات  املتحدة  ال��والي��ات  ول��دى 
حم���������������دودة ب�����ع�����دم�����ا اأخ�����ف�����ق�����ت 
بايدن،  اإدارة  اإن  الديبلوما�صية. 
تكرر  ���ص��اب��ق��ة،  اإدارات  غ���رار  ع��ل��ى 
ت�����ص��م��ح الإي�����ران بحيازة  ل���ن  اأن���ه���ا 
اأ�صلحة نووية حتت اأي ظرف. وال 
حاجة اإىل خميلة وا�صعة كي نفهم 
ماذا يعني البيت االأبي�ض بذلك: 
�صتق�صف  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإن 
االإيرانية  النووية  التحتية  البنى 
ومن  احل����اج����ة.  اق��ت�����ص��ت  م���ا  اإذا 
الناحية،  ه���ذه  يف  ال�����ص��غ��ط  اأج����ل 
اأم��ري��ك��ا ت��دري��ب��ات ع�صكرية  ب���داأت 
م����ع اإ����ص���رائ���ي���ل ه�����ذا االأ�����ص����ب����وع. 
ل��ك��ن ال��ع��م��ل ال��ع�����ص��ك��ري حمفوف 
���ص��ب��ب ل�صعي  ب��امل��خ��اط��ر. وه��ن��اك 
اإدارات اأمريكية �صابقة اإىل جتنب 
املبادرة اأو تقدمي امل�صاعدة لعملية 
ح�صابات  اإج����راء  وع��ن��د  ع�صكرية، 
اأن  ال��رب��ح واخل�����ص��ارة، ك��ان يتبني 
ا�صتخدام القوة ال ي�صتحق العناء.

ويف ح��ال جل��اأت ال��والي��ات املتحدة 
م�صاحبة  خ�صائر  ف��اإن  القوة،  اإىل 

�صتعمد  بينما  املدنيني،  �صت�صيب 
اإيران اإىل رد انتقامي على �صربة 
اأم���ري���ك���ي���ة حم��ت��م��ل��ة. ومب�����ا اأن����ه 
االأمريكية  املقاتات  على  �صيكون 
وال�صيطرة  ال��ق��ي��ادة  نظام  حتييد 
بطاريات  وا���ص��ت��ه��داف  االإي�����راين، 
ال����دف����اع اجل�����وي وامل�����ط�����ارات من 
اأجل �صمان �صقوط اأقل خ�صائر يف 
اإ�صابات  ف��اإن  االأم��ري��ك��ي،  اجلانب 
�صفوف  يف  حم����ال����ة  ال  ����ص���ت���ق���ع 
و�صقوط  االإي���ران���ي���ني.  امل��دن��ي��ني 
�صتحدث  االإ����ص���اب���ات  ه����ذه  م��ث��ل 
املتحدة  ال��والي��ات  حيال  فعل  ردة 
وتعزز �صعبية النظام الذي ت�صعى 
وبالن�صبة  اإ�صعافه.  اإىل  وا�صنطن 
اإىل االإنتقام االإي��راين، فاإن �صبكة 
املنت�صرة  االأم���ري���ك���ي���ة  ال���ق���واع���د 
يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط مت��ن��ح اإي���ران 
اإىل  خيارات عدة. وخل�ض الكاتب 
هذه  يف  ميتة  الديبلوما�صية  اأن 
املتحدة  ال��والي��ات  وعلى  اللحظة، 
اإذا  ما  نف�صيهما  ت�صاأال  اأن  واإي��ران 

كان ميكن اإدامة الو�صع احلايل.
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تفكيك وحدة يف �صرطة ممفي�س بعد وفاة اأمريكي اأ�صود 
•• ممفي�س-رويرتز

بوالية  ممفي�ض  مدينة  يف  ال�صرطة  اإدارة  ق��ررت 
ينتمي  خا�صة  وح��دة  تفكيك  االأمريكية  تني�صي 
اُتهموا بتوجيه �صرب  اأف��راد �صرطة  اإليها خم�صة 
اأ�صود ُيدعى تاير  مربح اأف�صى اإىل موت اأمريكي 
امل��زي��د م��ن االح��ت��ج��اج��ات يف  نيكولز، م��ع تنظيم 
مفزع  فيديو  ن�صر  م��ن  ي��وم  بعد  اأم��ري��ك��ي��ة  م��دن 

للهجوم.
ن�صاط  اأوق����ف����ت  اأن���ه���ا  ب���ي���ان  يف  االإدارة  وذك������رت 
قائد  حت��دث  بعدما  اخل��ا���ص��ة  �صكوربيون  وح���دة 
ن��ي��ك��ول��ز وقيادات  اأف�����راد يف ع��ائ��ل��ة  ال�����ص��رط��ة م��ع 
با�صم  واأك��د متحدث  اآخرين.  وم�صوؤولني  حملية 
ال�صرطة اأن رجال ال�صرطة اخلم�صة كانوا اأع�صاء 

التقطتها  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت  ال��وح��دة.  يف 
كامرات تابعة لل�صرطة وكامرا مثبتة على اأحد 
اأبراج املرافق اأن نيكولز )29 عاما( �صرخ مرارا 
ال�صرطة  رج��ال  عليه  انهال  بينما  “اأمي”  قائا 
من  ال�صابع  يف  ب��ه��راوة  وال�صرب  واللكم  بالركل 
يناير كانون الثاين بعدما اأوقفوه ب�صبب خمالفة 
مرورية. وُنقل نيكولز للم�صت�صفى وفارق احلياة 

بعد ذلك بثاثة اأيام متاأثرا بجراحه.
يف  ال�صالعني  ال�صرطة  الأف��راد  اتهامات  ووجهت 
والهجوم  بالقتل  ال�����ص��ود،  م��ن  وك��ل��ه��م  ال��واق��ع��ة، 
وغ��ره��ا. وج��رى ف�صلهم جميعا من  واخل��ط��ف 

اإدارة ال�صرطة.
اأ���ص��رة نيكولز وم�����ص��وؤول��ون ع��ن غ�صبهم  وع��ربت 
وح��زن��ه��م ل��ك��ن��ه��م ح��ث��وا امل��ح��ت��ج��ني ع��ل��ى التزام 

ال�صلمية. وا�صتجابت املظاهرات اإىل هذه الدعوة 
احتجاجات  وخرجت  اجلمعة  ي��وم  بعيد  حد  اإىل 
املتظاهرون  اأغ���ل���ق  ح��ي��ث  مم��ف��ي�����ض  يف  م��ت��ف��رق��ة 

طريقا �صريعا لفرتة وجيزة.
وا�صنطن  م��ت��ن��زه  امل��ح��ت��ج��ني يف  م��ئ��ات  واح��ت�����ص��د 
���ص��ك��وي��ر ب����ارك ب��ن��ي��وي��ورك ق��ب��ل اأن ي��خ��رج��وا يف 

م�صرة بحي مانهاتن.
ال�صرطة  ال�صتخدام  واقعة  اأح��دث  نيكولز  ووف��اة 
للقوة املفرطة مع ال�صود واأبناء االأقليات االأخرى. 
وُق��ت��ل االأم��ري��ك��ي االأ����ص���ود ج����ورج ف��ل��وي��د يف عام 
2020 بعدما ظل �صابط �صرطة من منيابولي�ض 
جاثما بركبته على رقبته الأكر من ت�صع دقائق 
العامل  الواقعة احتجاجات على م�صتوى  واأث��ارت 

تندد بانعدام امل�صاواة بني االأعراق.

 نيوزيلندا تتعر�س ل�صيول 
وانهيارات اأر�صية لليوم الثالث 

•• �صيدين-رويرتز

اأخ��رى االأح��د مما  ال�صمالية يف نيوزيلندا الأمطار غزيرة مرة  تعر�صت اجلزيرة 
ت�صبب يف حدوث انهيارات و�صيول وقطع الطرق، يف حني ارتفع عدد القتلى اإىل 
اأربعة بعد التاأكد من وفاة �صخ�ض كان يف عداد املفقودين. وال تزال اأوكاند التي 
اأكرب  وه��ي  ط��وارئ،  ي��وم اجلمعة يف حالة  منذ  لاأمطار  لهطول غزير  تتعر�ض 
االأر�صاد  هيئة  وح��ذرت  ن�صمة.  مليون   1.6 تعدادها  ويبلغ  نيوزيلندا  يف  مدينة 
اجلوية يف الباد من طق�ض اأ�صد ق�صوة اليوم وغدا �صت�صهده اجلزيرة ال�صمالية. 
وغمر  �صيول  ح��دوث   اأي�صا يف  يت�صبب  قد  ب��غ��زارة  االأم��ط��ار  اأن هطول  واأ�صافت 

ال�صوارع باملياه نتيجة عدم قدرة �صبكة ال�صرف ال�صحي على ت�صريفها.

•• كييف-رويرتز

اأعقاب هجومني يف القد�ض،  قدم الرئي�ض االأوك��راين فولودمير زيلين�صكي التعازي يف 
قائا اإن مواطنة اأوكرانية قتلت يف اأحدهما.

وكتب زيلين�صكي على تويرت “ن�صاطر اإ�صرائيل االأمل بعد الهجمات االإرهابية يف القد�ض. 
كانت من بني القتلى امراأة اأوكرانية. خال�ض التعازي الأ�صر ال�صحايا«.

واأ�صاف “اجلرائم ارتكبت با�صتخفاف يف اليوم الدويل الإحياء ذكرى املحرقة. يجب اأال 
يكون لاإرهاب مكان يف العامل اليوم. ال يف اإ�صرائيل وال يف اأوكرانيا«.

�صبعة  مقتل  بعد  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف  قواته  عزز  اإن��ه  االإ�صرائيلي  اجلي�ض  وق��ال 
بر�صا�ض م�صلح فل�صطيني على اأطراف القد�ض اأم�ض اجلمعة وهجوم اإطاق نار اآخر يف 

املدينة اأم�ض االأول ال�صبت اأ�صفر عن اإ�صابة �صخ�صني.

زيلين�صكي يعلن مقتل اأوكرانية يف اأحد هجومي القد�س 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�صفة  املتوتر يف  الو�صع  ي��زال  ال 
عناوين  يت�صدر  املحتلة  الغربية 
الثالث  ل��ل��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ف 
تقارير  ك�صفت  اإذ  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
قد  القد�ض”  “هجومي  اأن 
احلكومة  رد  ح��دة  م��ن  ي�صاعفان 
اإ�صرائيل،  يف  املتطرفة  اليمينية 
و�����ص����ط حت�����ذي�����رات م�����ن اجن������رار 
املنطقة جلولة جديدة من “اإراقة 

الدماء«.
ال�صادرة  ال�صحف  اأب���رز  وت��ن��اول��ت 
اأم�ض االأحد، اآخر تطورات احلرب 
االأوكرانية، وقالت اإن �صرق الباد 
رو�صية مكثفة حول  �صهد هجمات 
امل��ت��ن��ازع عليها.  ب��اخ��م��وت  م��دي��ن��ة 
اأف������ادت تقارير  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
اأمريكية  بوجود �صغوطات داخلية 
مقاتلة  ط����ائ����رات  اإر�����ص����ال  ب�������ص���اأن 

الأوكرانيا خال االأيام املقبلة.
لل�صاأن  ال�����ص��ح��ف  ت���ط���رق���ت  ك���م���ا 
رجب  الرئي�ض  اإن  وقالت  الرتكي، 
طيب اأردوغان، يت�صلح مبا و�صفته 
ب�”االأخبار ال�صارة”، قبل انتخابات 
مايو  يف  م��ق��ررة  وبرملانية  رئا�صية 
بعد  االأ���ص��ع��ب  ه��ي  �صتكون  امل��ق��ب��ل 
م�صبوقة  غ���ر  اق��ت�����ص��ادي��ة  اأزم�����ة 

ع�صفت بالباد.

دعوات لنتنياهو
 لل�سيطرة على حلفائه

العنف  م��ن  اأي����ام  ث��اث��ة  يف خ�صم 
الغربية  ال�����ص��ف��ة  يف  امل��ت�����ص��اع��د 
ت��ق��اري��ر غربية  ح�����ذرت  امل��ح��ت��ل��ة، 
احلكومة  واأه���داف  فعل  ردود  م��ن 
اإ�صرائيل  يف  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، التي  ب��ق��ي��ادة 
املنطقة  يف  االأو�����ص����اع  ت���وؤج���ج  ق���د 

وتخرجها عن ال�صيطرة.
ذك����رت �صحيفة  ال�����ص��دد،  ه���ذا  يف 
االأمريكية،  تاميز”  “نيويورك 
ج������ذور  اأن  م������ن  ب�����ال�����رغ�����م  اأن���������ه 
املنطقة  ت�صهدها  ال��ت��ي  احل����وادث 
قبل  م��ا  اإىل  ت��ع��ود  اخلمي�ض،  منذ 
حكومة نتنياهو ب�صكل كبر، اإال اأن 
�صيا�صات واأهداف الوزراء اليمينني 
امل��ت��ط��رف��ني اجل����دد ت��ث��ر خماوف 
الفرتة  ال���ت���وت���رات خ����ال  ت��ف��اق��م 

املقبلة.
وقالت ال�صحيفة يف حتليل اإخباري 
اإنه بعد �صهر واحد فقط من  لها، 
االإ�صرائيليون  ���ص��ه��د  ت��ن�����ص��ي��ب��ه��ا، 
والفل�صطينيون بالفعل واحدة من 
منطقتهم  يف  عنًفا  امل��راح��ل  اأك���ر 
االإ�صرائيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  خ������ارج 
التقليدية منذ �صنوات، وذلك حتت 
اإ�صراف اأكر احلكومات تطرفاً يف 

تاريخ اإ�صرائيل.
وكان ت�صعة فل�صطينيني ا�ص�صتهدوا 
هجوم  اأع��ن��ف  يف  اخلمي�ض،  �صباح 
الغربية  ب��ال�����ص��ف��ة  اإ����ص���رائ���ي���ل���ي 
مقتل  تبعه  ���ص��ن��وات،  منذ  املحتلة 
خارج  اجلمعة،  اإ�صرائيليني،  �صبعة 
املحتلة  القد�ض  يف  ي��ه��ودي  كني�ض 
عندما فتح م�صلح فل�صطيني النار 
اأطلق  ث���ال���ث،  ح�����ادث  ويف  ه���ن���اك. 

طفل فل�صطيني )13 عاماً( النار 
بالقد�ض  م�صتوطنة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
اإ�صابة  اأ���ص��ف��ر ع��ن  م��ا  ال�����ص��رق��ي��ة، 

اإ�صرائيليني اثنني.
اأن����ه بينما  ال�����ص��ح��ي��ف��ة،  واأ����ص���اف���ت 
تقليدية،  احل���������وادث  ه�����ذه  ت���ع���د 
خماوفهم  ع����ن  حم���ل���ل���ون  اأع�������رب 
احلكومة  اأع�صاء  �صيا�صات  اأن  من 
املرجح  من  اجلديدة  االإ�صرائيلية 
الو�صع.  ت���اأج���ي���ج  م����ن  ت���زي���د  اأن 
القد�ض”  “هجومي  اأن  وت��اب��ع��ت 
يعدان اآخر حلقة يف �صل�صلة اأعمال 
عنف مت�صاعدة تهدد بجر املنطقة 
اإراق������ة  م����ن  ج����دي����دة  ج���ول���ة  اإىل 
الدماء. واعتربت نيويورك تاميز، 
مبكر”  “اختبار  ال��ه��ج��وم��ني  اأن 
التي  املتطرفة،  نتنياهو  حلكومة 
االأقليات  ح��ق��وق  لتقييد  تخطط 
الغربية  ال�صفة  احتال  وت�صديد 
ق�صوة  اأك�����ر  وال�����ص��م��اح مب��ع��ام��ل��ة 
اأن  واأو����ص���ح���ت  ل��ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني. 
احلكومة ت�صم عدداً من القوميني 
املتطرفني  واملحافظني  املت�صددين 
ال�صفة  ���ص��م  اإىل  ي�����ص��ع��ون  ال��ذي��ن 
قواعد  تخفيف  وزي����ادة  ال��غ��رب��ي��ة، 

اال�صتباك للجي�ض االإ�صرائيلي.
ال�صحيفة  نقلت  ال�صياق،  ه��ذا  يف 
ع�����ن من�������رود ن����وف����ي����ك، م�������ص���وؤول 
اإ�صرائيلي �صابق وحملل يف منتدى 
اإن  ق��ول��ه  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�صيا�صة 
اأثارت  “العلنية”  االأه����داف  ه��ذه 
وجعلت  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال��غ�����ص��ب 
املعتدلة  القوى  على  ال�صعب  من 
االإ�صرائيلية  احلكومة  يف  املتبقية 

نزع فتيل التوترات.
االأمريكية  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  و���ص��ل��ط��ت 
وزير  ع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�صكل  ال�����ص��وء 
االأم��������ن ال���ق���وم���ي االإ����ص���رائ���ي���ل���ي، 
اإيتمار بن غفر، الذي طاملا اأثارت 
خماوف  “امل�صتفزة”  ت�صريحاته 
بالرغم  اإن����ه  وق��ال��ت  ب��ال��ت�����ص��ع��ي��د. 
من اأنه مل يعط اأي تفا�صيل حول 
�صبل رده على هجومي القد�ض، اإال 
الفل�صطينيني  جعلت  خلفيته  اأن 
م���ت���خ���وف���ني ب�������ص���ك���ل خ����ا�����ض من 

خطواته التالية.
يب�صر  و����ص���ع ال  م���ع  اإن�����ه  وق���ال���ت 
وو�����ص����ط  امل����ن����ط����ق����ة،  ب�����اخل�����ر يف 

ت��ك��ت�����ص��ب ح��م��ل��ة امل���ق���ات���ات داخ���ل 
ك����ب����راً.  زخ����ًم����ا  “البنتاغون” 
واأو����ص���ح���ت امل�������ص���ادر ال��ت��ي طلبت 
هذه  اأن  هويتها  ع��ن  الك�صف  ع��دم 
م��دف��وع��ة جزئًيا  ج����اءت  امل��ط��ال��ب 
على  ال�صريعة  وا�صنطن  مبوافقة 
اإر���ص��ال ال��دب��اب��ات واأن��ظ��م��ة الدفاع 

اجلوي “باتريوت«.
باأن  و�صرح م�صوؤول ع�صكري كبر 
ت���ف���اوؤال م��ت��ج��ددا يف كييف  ه��ن��اك 
باأن الطائرات االأمريكية قد تكون 
امل�صاعدات.  حزمة  �صمن  القادمة 
نعار�ض  اأننا  اأعتقد  “ال  واأ���ص��اف: 
الأوكرانيا”،   16  – اإف  اإر����ص���ال 
اأن��ه مل يكن هناك قرار  اأك��د  لكنه 

نهائي.
م�صوؤول  اأبلغ  اأخ��رى،  جبهة  وعلى 
“بوليتيكو”  ك���ب���ر  اأوك������������راين 
الغربيني  وح���ل���ف���اءه���ا  ب�����اده  اأن 
“�صريعة  حمادثات  يف  منخرطون 
اإر����ص���ال  اح��ت��م��ال  ب�����ص��اأن  امل�صار” 
امل���دى وطائرات  ب��ع��ي��دة  ���ص��واري��خ 
ع�صكرية. وقال امل�صدر اإن املو�صوع 
ق��د اأث���ر م��ع وا���ص��ن��ط��ن، ل��ك��ن “ال 
مطروح  ملمو�ض”  ���ص��يء  ي��وج��د 

على الطاولة حتى االآن.
وق�����ال ���ص��خ�����ض اآخ�����ر م��ط��ل��ع على 
امل��ن��اق�����ص��ات ب��ني وا���ص��ن��ط��ن وكييف 
“اأ�صابيع”  ي�صتغرق  قد  االأم��ر  اإن 
امل��ت��ح��دة الت���خ���اذ قرار  ل���ل���والي���ات 
اخلا�صة  طائراتها  �صحنات  ب�صاأن 
ت�صدير  اإع��������ادة  ع���ل���ى  وامل����واف����ق����ة 
دول  م��ن   ”16 – “اإف  ط��ائ��رات 

اأخرى.

�سالح  »االأخبار ال�سارة”.. 
اأردوغان جلذب الناخبني

قالت �صحيفة “وا�صنطن بو�صت” 
االأم��ري��ك��ي��ة، اأن��ه يف اإط���ار مواجهة 
الدميقراطية  ال�صباقات  اأ���ص��ع��ب 
الرئي�ض  جل������اأ  االإط�����������اق،  ع���ل���ى 
ال���رتك���ي، رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان، 
خال االأيام االأخرة الإ�صرتاتيجية 
دعم  جل��ل��ب  ال�صارة”  “االأخبار 
ال�صعب قبل االنتخابات املقررة يف 

مايو املقبل.
انتخابات  مواجهة  يف  اأن��ه  وذك���رت 
اأ�صهر  ب�����ص��ع��ة  غ�����ص��ون  يف  ���ص��ع��ب��ة 

خماوف من تكرار الهجمات، يجب 
م�صاء  تعهد  ال���ذي  نتنياهو  ع��ل��ى 
على هجومي  “قوي”  ب��رد  اأم�����ض 
ك����ل خربته  ا����ص���ت���خ���دام  ال���ق���د����ض 
املتطرفني  حكومته  اأع�����ص��اء  مل��ن��ع 
“عملية  اإىل  اإ����ص���رائ���ي���ل  ج���ر  م���ن 
خارجة  �صتكون  اأو�صع”  ع�صكرية 
عن ال�صيطرة وتزيد من التوترات 

واإراقة الدماء من الطرفني.
وزي�����ر  ي�������ص���ل  اأن  امل�����ق�����رر  وم�������ن 
اخل���ارج���ي���ة االأم����ري����ك����ي، اأن���ت���وين 
بلينكن، القد�ض ورام اهلل االإثنني، 
يف زي����ارة خم��ط��ط ل��ه��ا م��ن��ذ فرتة 
ي�صككون  امل��ح��ل��ل��ني،  ل��ك��ن  ط��وي��ل��ة. 
اخ����رتاق،  اأي  اإم��ك��ان��ي��ة حت��ق��ي��ق  يف 
بالنظر اإىل امل�صاعر العالية يف كل 
من اإ�صرائيل وال�صفة الغربية بعد 

االأحداث االأخرة.
دي  اآرون  ع��ن  ال�صحيفة  ون��ق��ل��ت 
�صابق،  اأمريكي  دبلوما�صي  ميللر، 
اأن  امل��رج��ح  “من  ال��زي��ارة  اإن  قوله 
مو�صعة  تعزية  دع��وة  مبثابة  تكون 
دبلوما�صية  بعثة  كونها  م��ن  اأك��ر 
م���ث���م���رة، ال����دم����اء م��ل��ط��خ��ة على 

اجلانبني.«

باخموت ت�ستعل.. و�سغوطات 
الإمداد اأوكرانيا مبقاتالت

�صرتيت  “وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 

تعهد  التي  ال��دب��اب��ات  و���ص��ول  قبل 
التي  الغربيون،  كييف  داعمو  بها 
�صت�صاعدها  اإن��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  ت��ق��ول 
الرو�صية  اخل����ط����وط  ����ص���ق  ع���ل���ى 

وا�صتعادة املزيد من االأرا�صي.
ذك���رت �صحيفة  ذل���ك،  يف غ�����ص��ون 
الدفاع  وزارة  اأن  “بوليتيكو” 
ت�صهد  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون(  االأم��ري��ك��ي��ة 
�صغوطاً داخلية ب�صاأن املوافقة على 
الأوكرانيا  مقاتلة  طائرات  اإر���ص��ال 
الدبابات،  ج��ان��ب  اإىل  مل�صاعدتها، 
ع��ل��ى اك��ت�����ص��اب ال��زخ��م م���رة اأخرى 

وال�صمود اأمام الرو�ض.
طلبها  ك���ي���ي���ف  ج�������ددت  وب���ع���دم���ا 
الواليات  موافقة  بعد  للمقاتات 
نقل  ع����ل����ى  واأمل������ان������ي������ا  امل�����ت�����ح�����دة 
و”ليوبارد”،  “اأبرامز”  دب��اب��ات 
ق����ال����ت ال�������ص���ح���ي���ف���ة االأم���ري���ك���ي���ة 
امل�صوؤولني  م����ن  “جمموعة  اإن 
الع�صكريني ي�صغطون بهدوء على 
اإر�صال  على  للموافقة  البنتاغون 
 – ط��ائ��رات مقاتلة م��ن ط��راز اإف 
مل�صاعدتهاعلى  اأوك��ران��ي��ا  اإىل   16
�صد هجمات ال�صواريخ والطائرات 

دون طيار الرو�صية.«
م�صادر  ع���ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
ت�صتعد  بينما  اإن���ه  ق��ول��ه��ا  مطلعة 
ه����ج����وم جديد  ل�������ص���ن  اأوك�����ران�����ي�����ا 
الربيع،  يف  االأرا�����ص����ي  ال���ص��ت��ع��ادة 

املعركة  اأن  االأمريكية،  جورنال” 
حول باخموت ب�صرق الباد �صهدت 
اجلانبني،  ب���ني  م�����ص��ت��ع��راً  ق���ت���ااًل 
وترة  م��ن  مو�صكو  �صعدت  حيث 
املدينة  على  لل�صيطرة  هجومها، 

االإ�صرتاتيجية.
مل�صادر  وف��ق��اً  ال�صحيفة،  وق��ال��ت 
الرو�صية  ال���ق���وات  اإن  م��ي��دان��ي��ة، 
�صعدت �صرباتها على بلدة بالقرب 
من باخموت اأم�ض، يف �صعيها لقطع 
طرق االإمداد االأوكرانية وتطويق 
م�صوؤولون  ح����ذر  ب��ي��ن��م��ا  امل���دي���ن���ة، 
اأوكرانيون من هجوم رو�صي جديد 

كبر يف االأ�صابيع املقبلة.
ال�صحيفة  اأوكرانيون  جنود  واأبلغ 
كانوا  ال�����رو������ض  اأن  االأم����ري����ك����ي����ة 
بلدتي  على  لل�صيطرة  ي�صغطون 
اإي��ف��ان��ي��ف�����ص��ك��ي وت�����ص��ا���ص��ي��ف ي���ار يف 

حماولة ملحا�صرة باخموت.
ب��اف��ل��و ك��ري��ل��ي��ن��ك��و، حاكم  وق�����ال 
الهجمات  اإن  دونيت�صك،  منطقة 
الرو�صية با�صتخدام اأنظمة اإطاق 
�صخ�صني  قتلت  متعددة  �صواريخ 
وج����رح����ت خ���م�������ص���ة، م����ع اإ����ص���اب���ة 
ومنازل  �صكني  وجم��م��ع  م��در���ص��ة 

خا�صة.
تاأتي الهجمات يف وقت ت�صعى فيه 
االأوكرانية  القوات  الإخ��راج  رو�صيا 
من باخموت بعد اأ�صُهر من املعارك 

ال���ط���اح���ن���ة وم��ن��ع��ه��ا م����ن اإدخ������ال 
تعد  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  اإىل  ت��ع��زي��زات 
ال��رئ��ي�����ض للحملة  ال��ه��دف  ح��ال��ي��اً 
11 �صهراً  اأكر من  الرو�صية بعد 

من احلرب.
م�صوؤولني  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
غ��رب��ي��ني واأوك���ران���ي���ني ق��ول��ه��م اإن 
االأخرة  اللم�صات  “ت�صع  رو�صيا 
ل�������ص���ن ه����ج����وم ك����ب����ر ج����دي����د يف 
اجلهود  اأن  مو�صحني  الربيع”، 
اجل����دي����دة ���ص��ت��رتك��ز ب�����ص��ك��ل اأك���رب 
اللتني  ودونيت�صك  لوغان�صك  على 
ب�صرق  دون��ب��ا���ض  منطقة  ت�صكان 
الرئي�ض  ت��ع��ه��د  ال���ت���ي  اأوك����ران����ي����ا، 
ال��رو���ص��ي، ف��ادمي��ر ب��وت��ني، منذ 
بالكامل  باإخ�صاعها  احلرب  بداية 

لل�صيطرة الرو�صية.
�صادراً  تقريراً  ال�صحيفة  واأوردت 
احلرب”،  درا������ص�����ة  “معهد  ع����ن 
اأنه  اإىل  خل�ض  وا�صنطن،  وم��ق��ره 
الكرملني  ي�صتعد  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
حا�صم  اإ�صرتاتيجي  بعمل  للقيام 
على االأرجح يف منطقة لوغان�صك 
يف االأ���ص��ه��ر ال�����ص��ت��ة امل��ق��ب��ل��ة بهدف 
�صل�صلة  واإن���ه���اء  امل���ب���ادرة  ا���ص��ت��ع��ادة 
احلالية  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  ال��ن��ج��اح��ات 

الأوكرانيا.
ت�صعى  ال�صحيفة،  لتقرير  ووف��ق��اً 
باخموت  يف  ان��ف��راج��ة  اإىل  رو���ص��ي��ا 

الرتكي  ال��رئ��ي�����ض  اأط���ل���ق  ف���ق���ط، 
ال��ع��ن��ان مل��وج��ة م��ن االإن��ف��اق العام، 
الذين  ب��اده  امل��اي��ني يف  مل�صاعدة 
يعانون من امل�صاعب االقت�صادية، 

واأي�صاً ل�صمان ك�صب اأ�صواتهم.
�صملت  ال�صحيفة،  لتقرير  ووف��ق��اً 
التي  اأردوغان”  “اإغراءات 
والعاملني  ال����ط����اب  ت�����ص��ت��ه��دف 
واأ�����ص����ح����اب االأع������م������ال وغ���ره���م 
والقرو�ض  ال�����ص��ري��ب��ي،  االإع����ف����اء 
وحتى  الطاقة،  ودع��م  الرخي�صة، 
التعهدات بعدم زيادة ر�صوم الطرق 

واجل�صور.
عن  ال�����ص��ري��ع  االإع������ان  اأن  وراأت 
ال�صوء  ي�صلط  الت�صهيات  ه���ذه 
التي  االنتخابية”  “املخاطر  على 
و�صفته  ال��ت��ي  اأردوغ�����ان،  يخ�صاها 
ال�صعبي  ب�”الزعيم  ال�����ص��ح��ي��ف��ة 
الذي هيمن على ال�صيا�صة الرتكية 
ملدة عقدين من الزمن وتوىل دور 
ال��و���ص��ي��ط امل��ح��وري خ���ال احلرب 

الرو�صية االأوكرانية«.
الرغم  على  اإن��ه  ال�صحيفة  وقالت 
ال��داخ��ل واخل���ارج،  م��ن مكانته يف 
اأك��ر عر�صة  اأردوغ���ان نف�صه  يجد 
ل��ت��ح��دي امل��ع��ار���ص��ة اأك����ر م���ن اأي 
ن�صبة  يطالب  حيث  م�صى،  وق��ت 
ك��ب��رة م��ن ال�����ص��ع��ب، ال���ذي يعاين 
غر  ب�صكل  املرتفع  الت�صخم  م��ن 

م�صبوق، بالتغير.
الرتكي  الرئي�ض  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
كان تبنى عدة تدابر جادل بع�ض 
اخل�����رباء ب��اأن��ه��ا ت�����ص��ب��ب��ت يف اأزم���ة 
االأ�صعار  بارتفاع  اقت�صادية متيزت 
تاآكل  اإىل  اأدى  ما  العملة؛  وانهيار 
وحزبه  الأردوغ���ان  ال�صعبي  الدعم 

احلاكم “العدالة والتنمية«.
االأزمة  ه��ذه  اإن  ال�صحيفة  وقالت 
اأردوغان  خل�صوم  الفر�صة  اأتاحت 
حتى  ال��دع��م،  جل���ذب  ال�صيا�صيني 
من قاعدة الرئي�ض الرتكي نف�صه، 
الراأي  ا�صتطاعات  اأظهرت  حيث 
املعار�صة  ال�صخ�صيات  بع�ض  اأن 
ت��ت��ف��وق ق��ل��ي��ًا ع��ل��ى اأردوغ��������ان يف 

االنتخابات املقبلة.
االقت�صادية  االإج���راءات  وت�صمنت 
االأ�صهر  االإع��ان عنها يف  التي مت 
عليها  اأطلق  التي  املا�صية  القليلة 
ال�صارة”  “الب�صرى  اأردوغ����������ان 
رف����ع احل����د االأدن������ى ل���اأج���ور اإىل 
�صعف  وه��و  ا،  �صهريًّ دوالًرا   450
ال���زي���ادة ع���ن ال���ع���ام ال�����ص��اب��ق. كما 
��ا عقارية  اأردوغ�����ان ق��رو���صً ع��ر���ض 
الفائدة  واألغى  الفائدة،  منخف�صة 
على قرو�ض الطاب، وقدم حزمة 
م��ل��ي��ارات دوالر   10 ب��ق��ي��م��ة  دع���م 

للتجار.
وا�صنطن  ن��ق��ل��ت  ال�����ص��دد،  ه���ذا  يف 
ال�صاأن  يف  خ������رباء  ع����ن  ب���و����ص���ت، 
االقت�صاد  اإن  ق���ول���ه���م  ال����رتك����ي 
ق�صية  اأك����رب  ب��ال��ت��اأك��ي��د  “�صيكون 
واأ�صافوا  املقبلة”.  االنتخابات  يف 
اإيجاد  اأردوغ���ان من  اإذا متكن  اأن��ه 
االأزم��ة، فقد  طريقة ملعاجلة هذه 
ي��ك��ون ق�����ادًرا وب�����ص��ه��ول��ة ع��ل��ى نيل 
اأ�صوات الناخبني، وخا�صة البع�ض 

ال�صاخط من قاعدته االنتخابية.

�سحف عاملية: االأخبار ال�سارة.. �سالح اأردوغان جلذب الناخبني
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الفر�ض  اأنرّ  رغ����م  اأن�����ه  وث��ان��ي��ه��ا 
االقت�صادية االأفغانية كبرة، فاإن 
اأجواءها  يكتنف  ك��ب��راً  غ��م��و���ص��اً 

ال�صيا�صية اأي�صاً.
واأخ��راً، ورمبا العامل االأهم على 
حمورية  اأفغان�صتان  اأن  االإط��اق، 
قائمة  ك���ب���رة  ����ة  اأورا�����ص����يرّ مل����ن����اورة 

اً. حاليرّ
�صاأنه  اأفغان�صتان،  اإن ما يحدث يف 
اأوكرانيا  يف  املُ�صتعرة  احلرب  �صاأن 
العاملية  االق���ت�������ص���ادي���ة  واحل������رب 
القوى  م��ي��زان  �صُي�صكِّل  ال���دائ���رة، 
بني اأبرز االأطراف امل�صاركة، ولكن 
رمب����ا ل��ي�����ض ب��ال��ط��رائ��ق ال��ت��ي قد 

يتوقعها املرء.
واختتمت الباحثة حتليلها بالقول: 
اأي  اخل��ارج��ي��ة  ال��ق��وى  تعلرّمت  اإذا 
فهو  اأفغان�صتان،  تاريخ  من  در���ض 
اأك��ر يف  ت�صتثمر  التي  ال��دول��ة  اأنرّ 
تخ�صر  عليها  ال�صيطرة  حم��اول��ة 

دائماً يف نهاية املطاف.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�صني  خ���ارج���ي���ة  وزي������را  ت���ب���ادل 
احلديث  اأط�������راف  واأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
لنحو �صاعٍة كاملة يف الثاين ع�صر 
الثاين احلايل،  من يناير -كانون 
االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت���ن���اوال  اإذ 
�صامة  و���ص��م��ان  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان،  يف 
يف  امل�صاركني  ال�صينيني  العاملني 

امل�صروعات االأفغانية.
اأعقاب  امل��ح��ادث��ات يف  ه���ذه  ج���اءت 
التنقيب  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 
-كانون  ي��ن��اي��ر   5 يف  ال��ن��ف��ط  ع��ن 
الثاين بني �صركة �صينجياجن اآ�صيا 
ال�صائلة  امل����وارد  وال��غ��از  ل��ل��ب��رتول 

وحكومة اأفغان طالبان.
ك����ان����ت ه������ذه االت����ف����اق����ي����ة حت�����واًل 
نظراً  االأح���داث،  م�صار  يف  مفاجئاً 
اأ�صابيع  ب�صعة  منذ  بكني  اأن  اإىل 
اإث��ر الهجوم  – وحت��دي��داً  وح�صب 
كابول  يف  وق����ع  ال�����ذي  االإره����اب����ي 
االأول  دي�����ص��م��رب-ك��ان��ون   12 يف 
خم�صة  اإ�صابة  عن  واأ�صفَر  املا�صي 
كانت  بجروح،  �صينيني  مواطنني 
عن  ب��ال��رح��ي��ل  م��واط��ن��ي��ه��ا  تن�صح 

اأفغان�صتان.
طبيعية  م�������وارد  اأف���غ���ان�������ص���ت���ان.. 

ي�صعب مقاومتها
�صاأن  ���ص��اأن��ه��ا  ال�����ص��ني،  اإن ح��ك��وم��ة 
اً  ر�صميرّ تعرتف  ال  ال��دول،  غالبية 
باإدارة طالبان االأفغانية. ومع ذلك، 
فالطبيعة اجلغرافية الأفغان�صتان 
اأقوى  الطبيعية  م��وارده��ا  واإغ���واء 
ال�����ص��ني، وفق  ت��ق��اوم��ه��م��ا  اأن  م��ن 
حمللة  ك��ول��ي��ب��ا���ص��ان��و،  اأن���ط���ون���ي���ا 
“جيوبوليتيكال  م��رك��ز  يف  اأوىل 

فيوت�صرز«.
حتليل  يف  ال���ب���اح���ث���ة  واأو�����ص����ح����ت 
االأمريكي  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  ن�صره 
اأخرى،  اإقليمية  ودواًل  ال�صني  اأن 
ك��ال��ه��ن��د وب���اك�������ص���ت���ان، ت��ن��ظ��ر اإىل 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ن��ظ��رًة ُم��غ��اي��رة لتلك 
الواليات  اإل��ي��ه��ا  ب��ه��ا  ت��ن��ظ��ر  ال��ت��ي 
اجلغرايف  لقربها  ن��ظ��راً  امل��ت��ح��دة 
االإ�صرتاتيجية  وم�صاحلها  منها 

فيها.
ف��اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ت��ق��ع ع��ل��ى احل���دود 
ُمتنازع  منطقة  وهي  ك�صمر،  مع 
ف�صًا  دول.  ث����اث  ب���ني  ع��ل��ي��ه��ا 
اأفغان�صتان  فا�صتقرار  ذل���ك،  ع��ن 
يكفل  اأن  ميكن  لل�صني  بالن�صبة 
اأو���ص��ع نطاقاً  ن��ف��وٍذ  اإىل  ب��واب��ة  لها 
ال��و���ص��ط��ى، وي��ع��م��ل َعَمل  اآ���ص��ي��ا  يف 
املنطقة العازلة يف مواجهة انت�صار 
االأوي���غ���ور  اأق��ال��ي��م  اإىل  ال��ت��ط��رف 
ال�صينية على مقربٍة من احلدود.

اأفغان�ستان غنية
 بالعنا�سر املعدنية

اأفغان�صتان  اأنرّ  اأي�������ص���اً  وُي���ْع���ت���َق���د 
غ����ن����ي����ة ب����ال����ع����ن����ا�����ص����ر امل���ع���دن���ي���ة 
وال�صريوم  كالانثانوم  ال��ن��ادرة 
معادن  على  والنيودمييوم، عاوًة 
ال���ق���ي���م���ة مثل  اأخ���������رى ع���ظ���ي���م���ة 
االأملنيوم والذهب والف�صة والزنك 
وُتهيمن  وال���ل���ي���ث���ي���وم.  وال���زئ���ب���ق 
ملعادن  العاملي  االإنتاج  على  ال�صني 
االأر�ض النادرة واإمداداتها احليوية 
والتطبيقات  امل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
لتاأمني  الدفاعية، وت�صعى جاهدًة 

مكانتها يف ال�صوق.
من  امل��ت��زاي��دة  املناف�صة  ���ص��وء  ويف 

اأفغان�ستان اأ�سعف
 دولة يف املنطقة

ومع ذلك، تظل اأفغان�صتان اأ�صعف 
اً  دولة يف املنطقة باأ�صرها اجتماعيرّ
اً، وفق الكاتبة،  اً و�صيا�صيرّ واقت�صاديرّ
ولذلك ُيعدُّ م�صروع تطوير النفط 
لكابول. وهذا  اأي�صاً  االأهمية  بالغ 
الذي  االأول  التنقيب  ات��ف��اق  ه��و 
َعته حركة “طالبان” مع كياٍن  وقَّ
اأجنبي منذ اأن ا�صتعادت ال�صيطرة 

على الدولة عام 2021.
ولي�ض من ال�صهل، براأي التحليل، 
ي��ك��ف��ي من  ال�����ص��ني م���ا  ت�����ص��ع  اأن 
الثقة يف نظام طالبان بحيث ُتربر 
ه���ذا اال���ص��ت��ث��م��ار. ول��ك��ن، رغ���م اأنرّ 
ال�صني يبدو اأنها يف املقدمة، هناك 
االإقليمية  ال���ب���ل���دان  م���ن  ال��ك��ث��ر 
نفوذ  ممار�صة  على  تناف�صها  التي 
ثمن  اأن  وي���ب���دو  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان،  يف 
�صمان اال�صتقرار يف البلد اجلنوب 
البلدان  تتوقع  مما  اأعلى  اآ�صيوي 

املحتملة الراعية له.
واأو�صحت الكاتبة اأنه منذ ان�صحاب 
اأفغان�صتان  من  املتحدة  ال��والي��ات 
حكومة  ت��ع��ام��ل��ت   ،2021 ع����ام 
ج�صيمتني.  م�صكلتني  مع  طالبان 
انح�صَر  ال���ع���ن���ف  اأن  رغ�����م  اأواًل، 
اإجمااًل، �صعَد جنم داع�ض بو�صفه 
اً، يعتمد  اً كبراً. وثانيرّ خطراً اأمنيرّ
اقت�صاد اأفغان�صتان على امل�صاعدات 

اخلارجية ح�صراً.
املتحدة  واالأمم  ال���غ���رب  وف���ر����َض 
ع���ق���وب���ات ع��ل��ى ط���ال���ب���ان ب��ع��د اأن 
ب�������االإدارة التي  اأط���اح���ت احل���رك���ة 
ت��دع��م��ه��ا ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، اإذ 
 9.5 اأفغانية بقيمة  اأ�صواًل  َدا  جمرّ

تاأمني  اإىل  ت�صعى  اأخ����رى  ب��ل��دان 
اإم���دادات���ه���ا اخل��ا���ص��ة واحل����د من 
اع���ت���م���اده���ا ع���ل���ى ال�������ص���ني، ترى 
ب��ك��ني اأن ال��ع��اق��ات امل��ت��ط��ورة مع 
نحو  اأ�صا�صية  خ��ط��وة  اأفغان�صتان 
املدى  احلفاظ على هيمنتها على 
االأر�صية  امل��ع��ادن  �صوق  يف  البعيد 

النادرة.
اأفغان�صتان  ُتعدُّ  ذل��ك،  عن  ف�صًا 
ال�صني  لتطوير  اأي�����ص��اً  حم��وري��ة 
“احلزام  م���������ب���������ادرة  خل�����ط�����ط 
عدم  ح���ال���ة  واأي  والطريق”. 
ل  �صُتعرقِّ اأفغان�صتان  يف  ا�صتقرار 
تطوير املمر االقت�صادي ال�صيني-
ال�صني  �صيمنح  الذي  الباك�صتاين 
البحر  اإىل  الو�صول  على  ال��ق��درة 

العربي عرب باك�صتان.
هدوء  ت�صمن  اأن  باك�صتان  وتريد 
تهيمن  ال�����ذي  ال���غ���رب���ي  االإق���ل���ي���م 
ال���ب�������ص���ت���ون. وقد  ع��ل��ي��ه ع���رق���ي���ة 
ال��ت��ي تخ�صى من  ال��ه��ن��د  ح��اول��ت 
�صيطرتها على  باك�صتان  ِكم  حُتْ اأن 
اأن  ع  للتو�صُّ وت�صتغلها  اأفغان�صتان 
ت�صاعد اإيران على اإن�صاء املزيد من 
البنى التحتية املت�صلة بينها وبني 

اأفغان�صتان.
جهتها  م������ن  اإي�������������ران  وحت������ت������اج 
اقت�صادها  لتن�صيط  ا���ص��ت��ث��م��ارات 
���ول دون منو  ودع��م��ه، وت��ود اأن حَتُ
اأع����م����ال ال���ت���م���رد ع��ل��ى ح���دوده���ا. 
اإي������ران وال�����ص��ني لفرتة  وب��ح��ث��ت 
ط��وي��ل��ة ف���ر����َض اأن ت�����ص��ب��ح اإي����ران 
“احلزام  م�����ب�����ادرة  يف  ����ص���ري���ك���ًة 
ُتقيِّد  ذل�����ك،  وم����ع  والطريق”. 
باك�صتان  الداخلية قدرة  امل�صاعب 

واإيران على التاأثر على كابول.

�صناعية  منطقة  م�����ص��روع  اإق��ام��ة 
ت�صع  دوالر  مليون   216 بتكلفة 
على  اأق�����ص��ى  ب��ح��ٍد  م�صنعاً   150

اأطراف العا�صمة االأفغانية.
ول�����ك�����ن، رغ�������م ج�����ه�����ود ال�������ص���ني، 
القيادة  جت��اه  االأف��غ��ان  فت�صورات 
اآخ��������ذة يف ال���ت���ده���ور،  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
وكذلك ت�صوراتهم جتاه الواليات 

املتحدة ورو�صيا.

عوامل تقّو�س
 �سيطرة ال�سني

هناك  اأن  ال���ب���اح���ث���ة  واأو�����ص����ح����ت 
���ض ق���درة  ث���اث���ة ع���وام���ل ���ص��ت��ق��وِّ
فر�صة  ت�صتغل  اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��ني 
رح����ي����ل ال������والي������ات امل����ت����ح����دة عن 
االأمثل.  اال���ص��ت��غ��ال  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
االجتماعية  امل�����ص��ك��ات  اأنرّ  اأول��ه��ا 
ت�صتنفد  ال�صينية  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
مبادرة  يف  اال�صتثمار  على  قدرتها 

“احلزام والطريق«.

اأغ�صط�ض  يف  ال���ع���ا����ص���م���ة  ع���ل���ى 
2021 )اآب(، و�صط اإدانات وا�صعة 
النطاق، �صجعتها بكني على تنفيذ 
�صل�صة واحلد من  انتقالية  عملية 

االأعمال االإرهابية واالإجرامية.

تزايد النفوذ
 ال�سيني  يف اأفغان�ستان

ورغ���م م��ب��داأ ع���دم ال��ت��دخ��ل الذي 
نفوذها  زادت  فقد  بكني،  به  تلتزم 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ف��ق��ط م��ن��ذ ذلك  يف 
بامل�صاعدات  اأم���دت���ه���ا  اإذ  احل����ني، 
متعددة  اج��ت��م��اع��ات  وا�صت�صافت 
االن��خ��راط مع  االأط����راف بغر�ض 

طالبان والتودد اإليها.
ال�صينية  احل���ك���وم���ة  و����ص���ج���ع���ت 
التوغل  على  ال�صينية  ال�صركات 
 ،2022 عام  ففي  اأفغان�صتان.  يف 
اأعماله  �صيني  �صلب  م�صنع  ب��داأ 
يف ال���ب���اد، وواف���ق���ت ك���اب���ول على 
بهدف  بكني  مع  ُم�صرتك  م�صروع 

رفع  ي�����ص��اع��د  ومل  دوالر.  م��ل��ي��ار 
اإن�صانية الدولة  العقوبات الأ�صباب 
وبح�صب  ق���ل���ي���ًا.  اإال  ال���ف���ق���رة 
ا�صتطاعات اآراء موؤ�ص�صة غالوب، 
اأفغانيني   10 9 من كل  اأن  ُوِج��َد 
“�صعوبة”  يجدون  باأنهم  اأف���ادوا 
ت�صير  يف  ج�صيمة”  “�صعوبة  اأو 
مبداخيلهم  احل��ي��ات��ي��ة  اأم����وره����م 
��ة. وم��ا زال��ت بقايا احلرب  احل��ال��يرّ
االأر�صي������ة  ك��االأل��غ�����������������ام  امل���دي���دة 
االأو�ص���اع  اإل������ى  الع��������ودة  تعرق��ل 

الطبيعية.
و�صع  يف  ال�صني  اأن  الكاتبة  وراأت 
مثايل ي�صمح لها با�صتغال الفراغ 
االأمريكي  االن�صحاب  تركه  ال��ذي 
ت�صعينيات  خال  اأفغان�صتان.  من 
بكني  تعاملت  ال��ع�����ص��ري��ن،  ال��ق��رن 
وا�صتطاعت  ط��ال��ب��ان،  ح��رك��ة  م��ع 
اأن توقف ت�صلل املقاتلني اإىل غرب 

ال�صني.
وبينما ا�صتعادت طالبان �صيطرتها 

كابول مهمة لبكني لتطوير خطط مبادرة احلزام والطريق

ال�صني يف اأفغان�صتان: فر�صة نادرة اأم كاأ�س م�صمومة؟

امل�صجد  ل���ب���اح���ة  التاريخي” 
االأق�صى يف القد�ض ال�صرقية.

وك����ان وزي����ر االأم�����ن اإي���ت���ام���ار بن 
غ��ف��ر، اأح���د اأب���رز وج���وه اليمني 
املتطرف االإ�صرائيلي، اأثار موجة 
باحة  ب���دخ���ول���ه  دول����ي����ة  ت���ن���دي���د 
امل�صجد االأق�صى يف مطلع كانون 

الثاين/يناير.
بلينكن  حم��ادث��ات  �صتتناول  كما 
مت  ال���ت���ي  ابراهام”  “اتفاقات 

ال���ت���ح�������ص���ر ل���ه���ا اع����ت����ب����ارا من 
�صباط/فرباير.

ويقول اخلبر ديفيد ماكوف�صكي 
“يبدو  وا����ص���ن���ط���ن  م���ع���ه���د  م����ن 
الفتا  وكاأنرّهم ُيغرقون املنطقة”، 
اإىل اأن مدير وكالة اال�صتخبارات 
وليام  اإي�����ه(  اآي  )���ص��ي  امل���رك���زي���ة 

برنز زار املنطقة موؤخرا.
“اأهمية  ع��ل��ى  بلينكن  و�صي�صدد 
القائم  ال���و����ص���ع  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

•• القاهرة-اأ ف ب

االأمركي  اخلارجية  وزير  و�صل 
اأنتوين بلينكن االأحد اإىل القاهرة 
يف بداية زيارة خاطفة اىل ال�صرق 
يف  كبر  ت�صعيد  و�صط  االأو���ص��ط 
االإ�صرائيليني  بني  العنف  اأعمال 
�صاعيا  وال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ي���ن، 
ال�صتخدام نفوذ الواليات املتحدة 

ة التوتر. ملحاولة خف�ض حدرّ
خال  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
زي���ارت���ه ال��رئ��ي�����ض امل�����ص��ري عبد 
امل�صري  ال�صي�صي ونظره  الفتاح 
�صامح �صكري لبحث اآخر تطورات 

النزاع االإ�صرائيلي الفل�صطيني.
وك�����ان�����ت اجل�����ول�����ة ال����ت����ي ب������داأت 
بلينكن  و����ص���ت���ق���ود  ب����ال����ق����اه����رة 
االإثنني  اهلل  ورام  ال��ق��د���ض  اإىل 
وال����ث����اث����اء، م���ق���ررة م��ن��ذ فرتة 
تدهور  تتزامن مع  لكنها  طويلة 
�صديد ومفاجئ يف الو�صع االأمني 

منذ ب�صعة اأيام.

واأوق�������ع ه���ج���وم ق����رب ك��ن��ي�����ض يف 
اجلمعة  ال�������ص���رق���ي���ة  ال����ق����د�����ض 
اجلي�ض  ���ص��نرّ  فيما  ق��ت��ل��ى،  �صبعة 
االإ�صرائيلي غارات يف اليوم نف�صه 
على غزة ردا على اإطاق ف�صائل 
اجتاه  يف  ���ص��واري��خ  فل�صطينية 

اإ�صرائيل من القطاع املحا�صر.
اخلمي�ض  ذت  نفرّ اإ�صرائيل  وكانت 
جنني  خميم  يف  ع�صكرية  عملية 
ب��ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة قتل 
وهو  فل�صطينيني،  ت�����ص��ع��ة  ف��ي��ه��ا 
العدد االأكرب من القتلى يف عملية 

واحدة منذ �صنوات طويلة.
و�صهدت القد�ض ال�صرقية ال�صبت 
ه��ج��وم��ا ج���دي���دا ح���ني ف��ت��ح فتى 
النار  عاما   13 عمره  فل�صطيني 
بجروح،  واب���ن���ه  رج����ا  واأ�����ص����اب 
اأيدي  ب��دوره على  اأن ي�صاب  قبل 
�صاحا  “يحملون  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 
ال�صلطات  وف������ق  مرخ�صا”، 

االإ�صرائيلية، ويتم توقيفه.
املا�صية  الليلة  العنف  وت��وا���ص��ل 

وه��������ذا ال���������ص����ب����اح، م�����ع اإح��������راق 
م�����ص��ت��وط��ن��ني م���رك���ب���ة وم���ن���زال 
ترم�صعيا  قرية  يف  لفل�صطينيني 
�صمال مدينة رام اهلل، وفق �صكان. 
م�صتوطنة  ح���را����ض  ق��ت��ل  ب��ي��ن��م��ا 
�صباح  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  ك���دوم���ي���م 
اجلي�ض  ق���ال  فل�صطينيا  االأح����د 
“م�صلحا  ك���ان  اإن����ه  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

مب�صد�ض«.
حمادثاته  يف  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وي���ع���ت���زم 
االإ�صرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  م��ع 
ورئي�ض  ن���ت���ان���ي���اه���و  ب���ن���ي���ام���ني 
حممود  الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة 
�صرورة  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��دي��د  ع��ب��ا���ض 
خلف�ض  عاجلة  ت��داب��ر  “اتخاذ 
على ما اأكد املتحدث  الت�صعيد”، 
با�صم وزارة اخلارجية االأمركية 
ف��ي��دان��ت ب��ات��ي��ل اجل��م��ع��ة، بعدما 
“املروع”  الهجوم  دانت وا�صنطن 

يف القد�ض ال�صرقية.
امل���ن�����������������������اورة  ه����ام���������ض  اأن  غ�����ر 
يب�����دو  اخل��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر  امل��ت��اح 

حم�صورا �صمن ح���دود الدع���وات 
النزاع  يبدو  وق��ت  الهدوء يف  اإىل 
يف  الفل�ص����طيني  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

طريق م�صدود.
ديفيد  اآرون  ال���ب���اح���ث  وي����ق����ول 
ميلر، املفاو�ض االأمركي ال�صابق 
كارنيغي  م���ع���ه���د  يف  واخل�����ب�����ر 
وا�صنطن،  يف  ال������دويل  ل��ل�����ص��ام 
ميكن  م���ا  اأف�������ص���ل  اأن  “اأعتقد 
ل��اأم��رك��ي��ني ال��ت��و���ص��ل اإل��ي��ه هو 
تكرار  لتفادي  الو�صع  ي�صتقر  اأن 
اإ�صارة  يف   ،”2021 اأي��ار/م��اي��و 

اإىل احلرب يف قطاع غزة.
ويرى اخلبر يف معهد وا�صنطن 
بلينكن  زي����ارة  اأن  ال��ع��م��ري  غ��ي��ث 
يف  ت���غ���ي���ر  اأي  اإىل  ت�������ص���ر  “ال 
امل��وق��ف االأم���رك���ي ح��ي��ال النزاع 
لكنه  الفل�صطيني”،  االإ�صرائيلي 
ع اأن “املحادثات )مع حممود  توقرّ

عبا�ض( لن تكون مريحة«.
الإ�صرائيل  بلينكن  زي���ارة  وت�صر 
ا�صتئناف  وا�صنطن على  اإىل عزم 

نتانياهو  م��ع  ���ص��ري��ع��اً  ال��ع��اق��ات 
الذي عاد اإىل ال�صلطة على راأ�ض 
ح��ك��وم��ة ه���ي االأك�����ر مي��ي��ن��ي��ة يف 

تاريخ اإ�صرائيل.
وكانت عاقات نتانياهو مع اإدارة 
الرئي�ض االأمركي الدميوقراطي 
يف  وخ�صو�صا  متوترة  بايدن  جو 
ما يتعلق بامللف النووي االإيراين، 
لكن من املتوقع اأن ي�صاهم اجلمود 
احلايل يف مفاو�صات اإحياء اتفاق 

2015 يف تقريب املواقف.
و�صبق مل�صت�صار االأمن القومي يف 
�صاليفان  جايك  االأب��ي�����ض  البيت 
اإ�صرائيل ليوؤكد لنتانياهو  اأن زار 

دعم الواليات املتحدة.
اأن راأيت  “مل ي�صبق  ويقول ميلر 
هذا العدد من الزيارات على مثل 
اإدارة  اأي  الرفيع يف  امل�صتوى  هذا 

كانت«.
م�صبوق”،  غ��ر  “هذا  وي�صيف 
م�صرا اإىل احتمال قيام نتانياهو 
ب���زي���ارة ل��ل��ب��ي��ت االأب��ي�����ض يجري 

التو�صل اإليها يف 2020 برعاية 
العاقات  ل��ت��ط��ب��ي��ع  اأم����رك����ي����ة 
عربية  ودول  اإ�����ص����رائ����ي����ل  ب����ني 
تن�صم  اأن  نتانياهو  وي��اأم��ل  ع��دة، 

ال�صعودية اإليها.
االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي  ال�������ن�������زاع  واإىل 
يف  بلينكن  �صيبحث  الفل�صطيني، 
الق�صايا  من  جمموعة  القاهرة 
االإقليمية، بينها الو�صع يف ليبيا 

وال�صودان.

و�سط ت�سعيد للعنف بني االإ�سرائيليني والفل�سطينيني  

بلينكن يف القاهرة لبداية جولة ال�صرق الأو�صط 

احلرب املعلوماتية ت�صتد بني رو�صيا واأوكرانيا.. من يك�صبها؟
•• عوا�صم-وكاالت

يف خطوة جديدة نحو الت�صعيد الرو�صي االأمركي، اأعلنت مو�صكو حجب موقعي 
وكالة املخابرات املركزية االأمركية ومكتب التحقيقات االحتادي، متهمة الهيئتني 
الرو�صية يف  الع�صكرية  العملية  بداية  كاذبة. ومنذ  بن�صر معلومات  احلكوميتني 
اأوكرانيا، ا�صتدت احلرب املعلوماتية والدعائية بني مو�صكو وكييف ومن يدعمها 
االآون��ة االأخ��رة. و�صددت احلكومات االأوروبية ال�صوابط  الغربية يف  ال��دول  من 
وحظرت منافذ الدولة مثل قناتي  على ما اأ�صمته “املعلومات امل�صللة الرو�صية”، 
رو�صيا اليوم “اآر تي” و”�صبوتنيك” من البث، ونفذت جمموعة من القيود للحد 
من و�صول نفوذ مو�صكو االإعامي. يف ال�صياق، يقول الباحث الرو�صي يف تاريخ 

العاقات الدولية، �صولونوف بافريف، ملوقع “�صكاي نيوز عربية«:
يف  وال�صعبوية  اجلماهرية  القطاعات  من  العديد  وع��ي  ت�صكيل  جتيد  مو�صكو 
املالية الرو�صية يف الفرتة من يناير حتى مار�ض  دول كثرة حول العامل. وزارة 
2022، خ�ص�صت ما يقرب من 296 مليون دوالر لو�صائل االإعام احلكومية، 

لتجاوز القيود الغربية عرب الف�صاء االإلكرتوين ومواقع التوا�صل.
النجاحات الرو�صية يف جمال احلرب املعلوماتية، يف الفرتات املا�صية، لي�صت من 
فراغ، حيث يوؤكد بافريف، اأن منافذ الدعاية الرو�صية تواجه االآن وقًتا اأ�صعب 
ت��زال حتقق مكا�صب كبرة يف تعزيز  اأنها ال  اإال  ال��دول االأوروب��ي��ة،  اإىل  للو�صول 
يف  الرو�صية  املكا�صب  من  العديد  بافريف،  �صولونوف  و�صرد  الكرملني.  موقف 

�صببا يف  لي�صت  اأن مو�صكو  اإظهار حقيقة  املا�صية:  الفرتة  االإع��ام خال  جمال 
امل��ع��ارك و�صر  اإظ��ه��ار  الرو�صي يف  االإع���ام  اأو جماعة عاملية. جن��ح  اأزم���ة حبوب 

العملية الع�صكرية دون اأي خداع.
التي حققها اجلي�ض الرو�صي وت�صليط ال�صوء على قوة �صاح  اإبراز االنت�صارات 

مو�صكو. يعزز جناحات رو�صيا دعائيا اأي�صا، بعد اأن اأظهرت درا�صة حديثة اأجرتها 
موؤ�ص�صة “غالوب” للجمهور يف 27 دولة اإفريقية اأن 42 يف املئة من امل�صتجيبني 
اإيجابية عن رو�صيا ب�صكل عام والرئي�ض فادمير بوتني على  اآراء  كانت لديهم 
وجه اخل�صو�ض، يف حني اأن 27 يف املئة اإما مل يعرفوا اأو رف�صوا بب�صاطة االإجابة 
عن ال�صوؤال. يرى الباحث املتخ�ص�ض يف ال�صاأن الدويل، اأحمد �صلطان، اأن رو�صيا 
يعود  ع��ام  ب��وج��ه  واملعلوماتية  االإع��ام��ي��ة  احل���رب  يف  اخل��ا���ض  منوذجها  متتلك 
حلقبة االحتاد ال�صوفياتي ومرحلة �صتينيات و�صبعينيات القرن املا�صي وما قبلها، 
وهو منوذج عتيد يعتد به يف  واملعروفة بالدعاية امل�صللة اأو “خرطوم االأباطيل”، 

جمال الدعاية �صد االأعداء اأو الدعاية امل�صللة بوجه عام.
ويقول اأحمد �صلطان، يف ت�صريحات خا�صة ملوقع “�صكاي نيوز عربية«:

الدولة  اأفكار  تبث  �صخمة  اإلكرتونية  وجل��ان  تلفزيونية  قنوات  اأن�صاأت  مو�صكو 
ال  ال�صت،  ال��ق��ارات  عرب  ال�صيرباين  العامل  يف  بثبات  الأهدافها  وت��روج  الرو�صية 
االأخ��رة، وهي جزء من احلمات  ال�صنوات  واآ�صيا خال  واإفريقيا  اأوروب��ا  �صيما 

االإعامية لدعاية رو�صيا املمنهجة.
يتفوق اجلانب الرو�صي على الغرب وعلى اأوكرانيا ب�صكل كبر يف هذا امل�صمار من 
العمل االإعامي الدعائي. تخفق مو�صكو يف الف�صاء ال�صيرباين فقط اأمام كييف 

وداعميها من دول الغرب بقيادة اأمركا.
خ�ص�صت الدعاية الغربية من�صاتها وقنواتها خلدمة اجلانب االأوكراين يف حرب 

اأوكرانيا يف املقام االأول.

ثالثة قتلى و800 جريح 
جراء زلزال يف اإيران 

•• طهران-اأ ف ب

ة 5،9 درجات �صرب  ُقتل ثاثة اأ�صخا�ض واأ�صيب 816 بجروح جراء زلزال بقورّ
اأف��ادت وكالة  اإي��ران ق��رب احل��دود مع تركيا، ح�صبما  ال�صبت �صمال غ��رب  م�صاء 
االأنباء الر�صميرّة االإيرانيرّة )اإرن��ا(. وذكر مركز ر�صد الزالزل يف جامعة طهران 
اأنرّ الزلزال �صرب مدينة خوي يف حمافظة اأذربيجان الغربيرّة �صمال غرب اإيران 
حمافظ  ع��ن  اإرن���ا  ونقلت  غرينت�ض(.  بتوقيت   18،14(  21،44 ال�صاعة  يف 
“هذا الزلزال ت�صبرّب حترّى  اإنرّ  اأذربيجان الغربيرّة حممد �صادق معتمديان قوله 
الداخلية  وزي��ر  وتوجه  ا«.  �صخ�صً  816 واإ�صابة  اأ�صخا�ض  ثاثة  مقتل  يف  االآن 
اأحمد وحيدي اإىل خوي لاإ�صراف على الو�صع، بح�صب الوكالة. وتقع اإيران فوق 
ة  عدد من ال�صفائح التكتونيرّة وت�صهد ن�صاطا زلزاليا �صديداً. وت�صبب زلزال بقورّ
5،8 وقع يف 18 كانون الثاين/يناير بالقرب من خوي باإ�صابة مئات االأ�صخا�ض 
 5،7 ة  اإثر زلزال بقورّ اأ�صخا�ض  2020، ُقتل ت�صعة  بجروح. ويف �صباط/فرباير 
درج��ات وقع يف تركيا على احل��دود مع اإي��ران وط��ال قرية حب�ض العليا يف غرب 
الباد. لكنرّ الزلزال االأكر دمويرّة يف تاريخ اإيران احلديث كان زلزاال بقوة 7،4 
درجات وقع عام 1990 يف �صمال الباد واأدى اإىل �صقوط 40 األف قتيل و30 

األف جريح وت�صريد ن�صف مليون اآخرين.
 

حرا�س م�صتوطنة اإ�صرائيلية يقتلون فل�صطينيا يف ال�صفة 
••  رام اهلل-اأ ف ب

قتل حرا�ض م�صتوطنة اإ�صرائيلية �صباح االأحد فل�صطينيا 
م��ن مدينة  ال��ق��ري��ب��ة  ك��دوم��ي��م  م�صتوطنة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
اأعلنت وزارة  قلقيلية يف ال�صفة الغربية املحتلة، وفق ما 
كان  اإنه  االإ�صرائيلي  اجلي�ض  وقال  الفل�صطينية،  ال�صحة 
الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  واف��ادت  مب�صد�ض«.  “م�صلحا 
وزارة  بلغت  املدنية  ال�صوؤون  “هيئة  اأن  مقت�صب  بيان  يف 
�صليمان )18  اأحمد  ال�صاب كرم علي  با�صت�صهاد  ال�صحة 
م�صتوطنة  ق��رب  االإ�صرائيلي  االحتال  بر�صا�ض  عاما( 
كدوميم«. وذكر اجلي�ض اال�صرائيلي يف بيان “مترّ التعرف 

على م�صلح مب�صد�ض يف �صواحي كدوميم وقام فريق االأمن 
االإ�صرائيلي  اجلي�ض  ون�صر  بتحييده«.  التجمع  يف  املدين 

�صورة للم�صد�ض الذي كان بحوزة ال�صاب القتيل.
من جهة اخرى، احرق م�صتوطنون مركبة امام منزل يف 
قرية ترم�صعيا �صمال مدينة رام اهلل، وفق ما افاد �صكان 
يعود  ال��ذي  املنزل  مدخل  النران  واأحرقت  القرية،  من 

لفل�صطينيني ي�صكنون يف الواليات املتحدة.
و�صقيق  القرية  �صكان  من  وه��و  �صمرة،  اأب��و  عو�ض  وق��ال 
���ص��اح��ب امل���ن���زل، ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض “ وج����دت النار 
على  �صيطرنا  اخل�صبي،  ال�صقف  ويف  ال�صيارة  يف  م�صتعلة 
النار بحيث ال تدخل اىل املنزل وقمنا باإطفائها” م�صيفا 

“كان زجاج الباب وال�صرفات حمطما” يف املنزل. وقال ابو 
�صمرة “ فتحنا ت�صجيات كامرا )املراقبة( وجدنا 13 
امل�صتوطنة  واأمن  وكانوا حتت حرا�صة اجلي�ض  م�صتوطنا 
خال حادث  150 مرتا عنهم”،  الذين كانوا على بعد 
منذ  الغربية  ال�صفة  اإ�صرائيل  واحتلت  االآل��ي��ة.  اإح���راق 
امل�صتوطنات غر  وتعترب   ،1967 حرب حزيران/يونيو 
ق��ان��ون��ي��ة مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال����دويل. ومي��ق��ت��ل �صليمان، 
يرتفع عدد الفل�صطينيني الذين قتلوا يف ال�صفة الغربية 
وم�صلحون،  مدنيون  بينهم   ،32 اىل  ال�صهر  ه��ذا  خ��ال 
اإىل م�صادر  بح�صب ح�صيلة لوكالة فران�ض بر�ض ت�صتند 

ر�صمية.
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تكتيكات جديدة..ات�صاع خميف لالأن�صطة الإرهابية يف غرب اأفريقيا

•• عوا�صم-وكاالت

االإرهابية  االأن�صطة  رقعة  ات�صعت 
غر  ب�صكل  اأفريقيا  غ��رب  دول  يف 
االأخ���رة،  ال��ف��رتة  خ��ال  م�صبوق 
من  اأك������ر  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  مم����ا 
100 �صخ�ض منذ بداية 2023، 
من  االآالف  ع�������ص���رات  وت�������ص���ري���د 
يف  خ�صو�صا  االأ���ص��ل��ي��ة  مناطقهم 
ونيجريا،  ف��ا���ص��و  ب��ورك��ي��ن��ا  م���ايل 
وحتالفات  تكتيكات  م�صتخدمة 

جديدة.
عبئا  االإرهابية  الهجمات  وت�صكل 
البلدان  على  كبرا  وماليا  اأمنيا 
االإف��ري��ق��ي��ة ال��غ��ارق��ة يف ع���دد من 
االأزمات االقت�صادية واالجتماعية 
الناجمة  ال���ك���ب���رة،  واالإن�����ص��ان��ي��ة 
والتدهور  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ر  ع���ن 
االق��ت�����ص��ادي امل���رب���ع، اإ���ص��اف��ة اإىل 
املئة من  30 يف  اأك��ر من  معاناة 
ال�صكان من انعدام االأمن الغذائي 
ال������ذي ت���ف���اق���م ب��ف��ع��ل احل������رب يف 

اأوكرانيا.
وف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات م��وؤ���ص��ر االإره���اب 
ال�صادر عن معهد   ،2022 للعام 
ف�صلت  فقد  وال�����ص��ام،  االق��ت�����ص��اد 
الدولية  اال���ص��ت��ج��اب��ات  االآن  ح��ت��ى 
واالإقليمية للعنف يف وقف الزيادة 
االإرهاب،  م�صتويات  يف  املتوا�صلة 
وذلك ب�صبب النمو ال�صكاين العايل 
الكبرة يف  وال��زي��ادات  املنطقة،  يف 
الغذائي  االأم����ن  ان��ع��دام  م��ع��دالت 
التغر  ع���وام���ل  ب�����ص��ب��ب  وال����ن����زوح 

املناخي والنزاعات االأهلية.

�سحايا باجلملة
ت�����ص��درت ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و ومايل 
املنطقة  ب���ل���دان  ق��ائ��م��ة  وال��ن��ي��ج��ر 
االإره����اب،  ع��دد �صحايا  م��ن حيث 
الثاثة  ال���ب���ل���دان  يف  ���ص��ق��ط  اإذ 
�صخ�ض  ال����ف����ني  ن���ح���و  جم��ت��م��ع��ة 
نيجريا  يف  اأم���ا   .2022 خ���ال 
51 يف املئة  ب��ل��غ  ان��خ��ف��ا���ض  وب��ع��د 
يف عدد �صحايا االإره��اب يف اأعقاب 
مقتل زعيم جماعة بوكو حرام اأبو 
 ،2021 ب��ك��ر ال�����ص��ك��وي يف ي��ون��ي��و 
عادت املعدالت لارتفاع جمددا يف 
االأوىل  االأ�صابيع  وخ��ال   2022

من 2023.
ب�صكل  االإرهابي  الن�صاط   ويرتكز 
ت�صاد  ب��ح��رة  اأ���ص��ا���ص��ي يف ح��و���ض 
الذي ي�صم اأجزاء من الكامرون 
ونيجريا  وال����ن����ي����ج����ر  وت���������ص����اد 
على  الو�صطى  ال�صاحل  ومنطقة 
فا�صو ومايل  بوركينا  طول ح��دود 
مع  ال�صاحلية؛  ال���دول  والنيجر. 
بنني  االأن�����ص��ط��ة يف  بع�ض  ح���دوث 

وتوغو.
وت������غ������رت ط���ب���ي���ع���ة وت���ك���ت���ي���ك���ات 
املنطقة  االإره��اب��ي��ة يف  اجل��م��اع��ات 
كانت  اأن  ف���ب���ع���د  ك����ب����ر،  ب�����ص��ك��ل 

27 �صخ�صا.
ارتفعت ح�صة املنطقة من جممل 
وف���ي���ات يف ال���ع���امل ال��ن��اج��م��ة عن 
1 يف املئة يف  اإرهابية من  عمليات 

2007 اإىل 35 يف املئة.
ت�����ص��ب��ب��ت ال���ه���ج���م���ات االإره����اب����ي����ة 
بلدان  م����ن  ع�����دد  يف  امل���ت���وا����ص���ل���ة 
األف   18 نحو  اإغ���اق  يف  املنطقة 
خال  وتعليمية  �صحية  م��ن�����ص��اأة 

الفرتة االأخرة.

ماذا يقول اخلرباء
ي�صر عبد القادر �صيفا املتخ�ص�ض 
االإرهابية  اجل��م��اع��ات  ����ص���وؤون  يف 
م����ن م��ع��ه��د ال���ع���ل���وم ال���دي���ن���ي���ة يف 
اجلامعة االإ�صامية بالنيجر؛ اإىل 
االإرهابية  امل��ج��م��وع��ات  معظم  اأن 
كانت ت�صتهدف يف البداية عنا�صر 
اجل��ي�����ض واالأم������ن يف ال���ب���ل���دان يف 
ف��ي��ه��ا، لكن  تن�صط  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
اإىل  التكتيك  يتحول  م��ا  ���ص��رع��ان 
اأو �صد  املدنيني  �صن عمليات �صد 

جماعات مناف�صة.
���ص��ي��ف��ا يف ح��دي��ث ملوقع   وي��و���ص��ح 
“ “درجت  ع��رب��ي��ة  ن���ي���وز  ���ص��ك��اي 
االإرهابية  اجلماعات  من  العديد 
ع��ل��ى ���ص��ن ه��ج��م��ات م��ن��ظ��م��ة �صد 
متفرقة  وق���رى  م��دن  يف  املدنيني 
فا�صو  وبوركينا  والنيجر  مايل  يف 
�صقوط  اإىل  اأدى  مم��ا  ون��ي��ج��ري��ا 
والن�صاء؛  االأط����ف����ال  م���ن  امل���ئ���ات 
التنظيمات  ب��ع�����ض  ت���دخ���ل  ك���م���ا 
مع  م�������ص���ت���م���ر  ق����ت����ال  اأي���������ص����ا يف 
جمموعات اإرهابية اخرى ال�صباب 
ال�صيطرة  بهدف  اأو  اإيديولوجية 

والنفوذ على نطاق حمدد«
ي��رى اإي���رو اأغ��ي��دو، ا���ص��ت��اذ العلوم 
بنني  ج����ام����ع����ة  يف  ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 
ان�صطة  منو  �صبب  اأن  النيجرية 
املنطقة  االإره��اب��ي��ة يف  اجل��م��اع��ات 
يعود ب�صكل اأ�صا�صي اإىل عدم وجود 
ملكافحة  ف��اع��ل��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

االإرهاب.
وي�صدد اأغيدو على �صرورة توفر 
االأمنية  القوات  ت��زود  التي  االأط��ر 
اال�صتخباراتية  املعلومات  باأحدث 
اجلماعات  ط��ب��ي��ع��ة  حت����دد  ال���ت���ي 
ت�صليحها  وم�������ص���ادر  االإره����اب����ي����ة 

ومتويلها.
ي���و����ص���ح ال���ن���ا����ص���ط احل����ق����وق����ي و 
اأن  دي����ارا  ح��م��زة  امل���ايل  ال�صيا�صي 
ازدياد ن�صاط اجلماعات االإرهابية 
االأم����ن����ي يف  ال�����ص��ع��ف  اإىل  ي���ع���ود 
اأفريقيا  غ����رب  ب���ل���دان  م���ن  ع����دد 
االأ�صلحة  على  احل�صول  و�صهولة 
ويقول  ال��ق��ت��ال��ي��ة.  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
دي�����ارا مل��وق��ع ���ص��ك��اي ن��ي��وز عربية 
االأو�صاع  حيال  التذمر  الفقر  اإن 
ي�صاعد  واالق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية 
يف  التجنيد  على  املجموعات  تلك 

بع�ض االأحيان.

تكفربيا  طابعا  بدايتها  يف  ت��اأخ��ذ 
حمدودا، بدات تتو�صع ب�صكل الفت 
و2022   2021 ع��ام��ي  خ���ال 
جديدة؛  جم��م��وع��ات  ول���دت  حيث 
بع�صها  م����ع  اأخ�������رى  وان����دجم����ت 
ذل���ك جمموعات  ال��ب��ع�����ض مب��ا يف 
ت�صم ل�صو�صا وقطاع طرق توكل 

لهم مهمة زيادة الدعم املايل.

عودة ملحوظة
اأ�صهر  ب�صعة  ا���ص��ت��م��ر  ه���دوء  ب��ع��د 
اأكر  االإره��اب��ي��ة  الهجمات  ع���ادت 
ات�����ص��اع��ا يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
وم����ايل ومنطقة  ف��ا���ص��و  ب��ورك��ي��ن��ا 
حو�ض بحرة ت�صاد وو�صط ال�صاحل 
ال���ت���ي ظ��ل��ت م��ن��ذ ال���ع���ام 2009 
والتطرف  لاإرهاب  مركزا  ت�صكل 
العنيف الذي تقوده جماعة بوكو 
موؤخرا جزءا  اأ�صبحت  التي  حرام 

الظواهري؛  المي���ن  وم��ب��اي��ع��ت��ه��م 
زعبم تنظبم القاعدة اآنذاك.

وك���ان���ت احل���رك���ات امل�����ص��ل��ح��ة التي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م مقربة  اأ����ص���ا����ض  ���ص��ك��ل��ت 
م����ن ب��ع�����ص��ه��ا ال��ب��ع�����ض م����ن قبل 
التي  اجلماعة  وتقول  اندماجها. 
ت��ن�����ص��ط يف م���ايل وال��ن��ي��ج��ر ودول 
جماورة اأخرى اإنها تريد اأن تكون 
املتزايد  التاأثر  اأمام  قوة مهيمنة 

لتنظيم داع�ض يف املنطقة.

اأرقام �سادمة
زاد عدد الهجمات االإرهابية املنفذة 
املئة؛  يف   55 مب��ع��دل  املنطقة  يف 
ملحوظ  ت�صاعدي  ن�صق  يف  وظ��ل 
بلو  رادي�����ص��ون  ف��ن��دق  م��ن��ذ عملية 
 2015 ن��وف��م��رب  يف  ب���ام���اك���و  يف 
تابعة  ن��ف��ذت��ه��ا جم��م��وع��ة  وال���ت���ي 
�صحيتها  وراح  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 

اخل���ا����ض ل���اأم���ني ال���ع���ام ل���اأمم 
ومنطقة  اأفريقيا  ل��غ��رب  املتحدة 
ال�صاحل، يف اإحاطة قدمتها ملجل�ض 
االأمن الدويل موؤخرا، اإن التدهور 
ب��و���ص��وح على الرغم  االأم��ن��ي ع��اد 
الوطنية  االأم���ن  ق��وات  م��ن جهود 

وال�صركاء الدوليني.
الدولية  االن�����ص��ح��اب��ات  ظ���ل  ويف 
بلدان  م����ن  ع�����دد  م����ن  امل���ت���ت���ال���ي���ة 
امل��ن��ط��ف��ة، ت���ت���زاي���د امل����خ����اوف من 
ت��ف��اق��م االأزم��������������������ة االأم���ن���ي���ة. ويف 
اأعق������اب خروج القوات الفرن�ص�����ية 
ووق����ف ال��ت��دري��ب��ات االأوروب����ي����ة يف 
االأمم  وت��ل��م��ي��ح   ،2022 ن��ه��اي��ة 
الدولية  ال��ق��وات  ب�ص�حب  املتحدة 
الف   12 ن��ح��و  ق��وام��ه�����������ا  ال��ب��ال��غ 
فا�صو  بوركين����ا  اأمهلت  م��ايل،  من 
ينتهي  �صهرا  الفرن�ص�����ية  الق�����وات 
 2023 ف�����رباي�����ر  م��ن��ت�����ص��ف  يف 

من جماعتني اإرهابيتني كبرتني 
هما القاعدة وداع�ض بعد اأن كانت 
اأن�صطتها  ت��رك��ز  حم��ل��ي��ة  ج��م��اع��ة 

داخل نيجريا.
ك��م��ا ���ص��ه��دت ال�����دول امل��ط��ل��ة على 
الهجمات  يف  زي����ادة  غينيا  خ��ل��ي��ج 
اأرا���ص��ي��ه��ا مب��ا يهدد  امل��وج��ه��ة �صد 
والتنقل  امل����وا�����ص����ات  خ����ط����وط 
املطلة  غر  البلدان  اإىل  احليوية 

على ال�صواحل يف ال�صمال.
ويف حني ت�صن اجلماعات االإرهابية 
هجمات من�صقة يف بع�ض االأحيان، 
فاإنها غالبا ما تتقاتل فيما بينها 
امل����وارد،  ع��ل��ى  ال�صيطرة  اأج���ل  م��ن 
االأم������ر ال�����ذي ي���دف���ع ال������دول اإىل 
يو�صف  ال  بوؤ�ًصا  وي�صبب  الهام�ض 
ل���ل���م���اي���ني ال����ذي����ن ي����ف����رون اإىل 

اأماكن اأخرى بحثا عن االأمان.
وقالت جيوفاين بيها نائبة املمثل 

واأعلنت  ال�صحراوي  املجيد  عبد 
والءه�����ا ل��ت��ن��ظ��ب��م داع�������ض يف باد 
ن�صاطه  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وب������داأ  ال�������ص���ام. 
ب�����ص��ن ع��م��ل��ي��ات ان���ت���ح���اري���ة �صد 
اأزواد  لتحرير  الوطنية  احل��رك��ة 
���ص��م��ال م����ايل؛ وم����ن ث���م و�صع  يف 
املناطق  من  عدد  لت�صمل  عملياته 
وبعد  النيجر.  و  فا�صو  بوركينا  يف 
وا�صتداد  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  دخ���ول 
جلاأت  عليه؛  الع�صكري  ال�صغط 
املجموعة اإىل اال�صتعانة مبقاتلني 
م��ن جم��م��وع��ات م��ت�����ص��ددة اخرى 

مثل بوكو حرام وغرها.
 جماعة “ن�صرة االإ�صام”: تكونت 
2017 و�صمت  العام  يف مايل يف 
االإرهابيني  م��ن  ع��دد  م��ن  حتالفا 
الذين ينتمون لتنظيمات وحركات 
جتمعهم  اأعلنوا  خمتلفة  م�صلحة 
وان���دم���اج���ه���م يف ه��ي��ك��ل واح�����د؛ 

للخروج من ارا�صيها.

اأبرز اجلماعات املت�سددة
�صمال  ت��اأ���ص�����ص��ت يف  ح�����رام:  ب��وك��و 
 ،2003 ال�����ع�����ام  يف  ن���ي���ج���ري���ا 
من  جماعة  باأنها  نف�صها  وتعرف 
اأه�����ل ال�����ص��ن��ة ل���ل���دع���وة واجل���ه���اد. 
م�صتقة  ت�صمية  ه��ي  ح���رام  وب��وك��و 
ب�صكل  املنت�صرة  الهو�صا  لغة  م��ن 
ن��ي��ج��ري��ا وعدد  ���ص��م��ال  وا����ص���ع يف 
وتعني  اأفريقيا،  غ��رب  ب��ل��دان  م��ن 
وبعد  حرام”.  الغربية  “التعاليم 
يف  ال�صكوي  ابوبكر  زعيمها  مقتل 
مما  اجل��م��اع��ة  انق�صمت   ،2021
يتبع  معاد  ف�صيل  ظهور  اإىل  اأدى 
با�صم  وُي���ع���رف  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 

“القاعدة والية غرب اإفريقيا«.
ج��م��اع��ة ال���ث���خ���راوي: ت�����ص��ك��ل��ت يف 
اإرهابية بزعامة  2014 كجماعة 

اإقالة رئي�س حزب املحافظني من من�صبه باحلكومة الربيطانية 
•• لندن-رويرتز

اأقال رئي�ض الوزراء الربيطاين ري�صي �صوناك رئي�ض 
ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ن��اظ��م ال���زه���اوي م��ن من�صبه يف 
احلكومة اأم�ض االأحد بعدما خل�ض حتقيق م�صتقل 
بخ�صو�ض �صوؤونه ال�صريبية اإىل ارتكاب خرق ج�صيم 

ملدونة ال�صلوك الوزاري.
بالتحقيق  م�صتقا  م�صت�صارا  اأم��ر  قد  �صوناك  ك��ان 
الذي  للزهاوي  ال�صريبية  ال�صوؤون  حول  �صكوك  يف 
من  مرحلة  اأثناء  وجيزة  لفرتة  املالية  وزارة  ت��وىل 
املا�صي.  العام  بريطانيا  يف  ال�صيا�صية  اال�صطرابات 

الربيطانية  ال�صرائب  �صلطات  اإن  ال��زه��اوي  وق��ال 
اإعاناته  يف  مكرتث”  “غر  ك��ان  اأن��ه  اإىل  خل�صت 
اأقل.  دف��ع �صرائب  اأو  ارت��ك��اب خطاأ  يق�صد  لكنه مل 
وذكر �صوناك يف خطاب اإىل الزهاوي “بعد ا�صتكمال 
واأطلعك  اأطلعني  ال���ذي  امل�صتقل  امل�صت�صار  حتقيق 
ملدونة  ج�صيما  خرقا  اأن  الوا�صح  من  نتائجه،  على 
“وبناء عليه،  واأ���ص��اف  وق��ع«.  ال���وزاري قد  ال�صلوك 
حكومة  يف  من�صبك  م��ن  اإق��ال��ت��ك  ب���ق���راري  اأب��ل��غ��ك 
لوري  امل�صت�صار اخلا�ض  وتو�صل  �صاحب اجلالة«. 
م�صللة  معلومات  ق��دم  ال��زه��اوي  اأن  اإىل  ماجنو�ض 
اإن تقارير بخ�صو�ض �صوؤونه ال�صريبية  عندما قال 

لل�صمعة«.  “تلطيخا  ك��ان��ت  مت��وز  يوليو  اإىل  ت��ع��ود 
ومل ي�صحح الزهاوي ال�صجات اإال االأ�صبوع املا�صي 
ال�صلطات.  م��ع  ت�صوية  اإىل  تو�صل  اإن��ه  ق��ال  عندما 
اأن هذا  “اأعترب  ل�صوناك  وق��ال ماجنو�ض يف خطاب 
التاأخر يف ت�صحيح بيان عام غر �صحيح ال يتما�صى 

مع متطلبات ال�صفافية«.
كاف”  غ��ر  “اهتماما  اأوىل  ال��زه��اوي  اأن  واأ���ص��اف 
وقدوة  و�صريحا  �صادقا  “قائدا  يكون  اأن  ب�صرورة 
الزهاوي  ال�صيد  �صلوك  ي��رق  “مل  وتابع  ب�صلوكه«. 
ب�صفتك  ل��ك  يحق  التي  العليا  املعاير  اإىل  ك��وزي��ر 
رئي�صا للوزراء توقعها ممن يخدمون يف حكومتك«.

 ال�صني ت�صتاأنف اإ�صدار
 تاأ�صريات عادية للمواطنني اليابانيني 

•• بكني-رويرتز

للمواطنني  عادية  تاأ�صرات  اإ�صدار  ا�صتاأنفت  ال�صني  اإن  االأح��د  اليابان  يف  ال�صينية  ال�صفارة  قالت 
اليابانيني امل�صافرين اإىل الباد يف خطوة قد تخفف خافا دبلوما�صيا.

االأحد  اأم�ض  من  اعتبارا  �صت�صتاأنف  اليابان  يف  ال�صينية  والقن�صليات  اأنها  بيان  يف  ال�صفارة  وذك��رت 
فح�ض واإ�صدار تاأ�صرات عادية لليابانيني اإىل ال�صني.

وكانت ال�صني قد توقفت هذا ال�صهر عن اإ�صدار تاأ�صرات لليابانيني بعد اأن �صددت اليابان القيود 
املتعلقة بكوفيد-19 على احلدود للم�صافرين القادمني مبا�صرة من ال�صني.

بكني  لليابانيني وطالبت  تاأ�صرات دخول  اإ�صدار  تعليق  ال�صني على  اإىل  احتجاجا  اليابان  وقدمت 
بالرتاجع عن هذا االإجراء.

وليامز تقدم و�صفتها حلل مع�صلة امليلي�صيات يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

�صتيفاين  ليبيا،  لدى  املتحدة  ل��اأمم  العام  لاأمني  ال�صابقة  امل�صت�صارة  قدمت 
ال�صائكة  الق�صية  وه��ي  ليبيا،  يف  امللي�صيات  ح��ل  ملف  ب�صاأن  روؤيتها  ويليامز، 

و”املع�صلة” االأكرب يف االأزمة امل�صتمرة بالباد منذ عام 2011.
االأمركية،  “بروكينغز”  موؤ�ص�صة  ن�صرته  مقال  يف  ويليامز،  �صتيفاين  ودع��ت 
وا�صنطن وحلفاءها الدوليني اإىل العمل على ملف نزع ال�صاح وت�صريح واإعادة 

احلايل،  الن�صبي  للهدوء  ا�صتغاال  امللي�صيات؛  عنا�صر  اإدم��اج 
ا�صتمرار حالة اجلمود  ولنزع فتيل حرب وا�صعة قد تقع مع 

ال�صيا�صي يف ليبيا.
و�صعتها  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  اأن  ل��ي��ب��ي  �صيا�صي  حم��ل��ل  وي����رى 
امل�صت�صارة ال�صابقة يحتاج تنفيذها اإىل جلنة اأممية خم�ص�صة، 

حتت اإ�صراف جمل�ض االأمن الدويل.
اأخرى  دول  ع��ن  يختلف  الليبي  الو�صع  اإن  امل�صت�صارة  تقول 

�صهدت �صراعات مماثلة، وذلك ب�صبب عدة عوامل:
ر�صمية  مب���وؤ����ص�������ص���ات  اخ���ت���ل���ط���ت  امل�����ص��ل��ح��ة  اجل����م����اع����ات   •

و”اخرتقتها” ب�صكل كامل.
نهجا غر  ال�صاح  ون��زع  احل��ل  التعامل مع ملف  يتطلب   •
اإب���ع���اد امل��ج��م��وع��ات امل�����ص��ل��ح��ة ع���ن العملية  م���رك���زي، ي�����ص��م��ل 
االإن�صان  ح��ق��وق  منتهكي  على  ع��ق��وب��ات  وف��ر���ض  ال�صيا�صية، 

و�صارقي االأموال العامة.
يكون  اأن  يف  طرابل�ض  يف  املتعاقبة  احلكومات  ف�صلت  ع��ام��ا،   12 م��دار  على   •
ال�صاح حكرا على الدولة، و�صارعت املجموعات امل�صلحة اإىل �صاحيات الدولة 
باملخابرات،  �صلة  ذات  �صلطات  اإىل  باالإ�صافة  ومراقبة،  واحتجاز  اعتقال  من 
والوقود  االأ�صخا�ض  تهريب  ذلك  املافيا مبا يف  غ��رار  على  اأن�صطة  يف  وتورطت 

واملخدرات واأ�صلحة.
نائبة  كانت  عندما   ،2018 يف  ليبيا  اإىل  ويليامز  �صتيفاين  و���ص��ول  ل��دى   •
للمبعوث االأممي، كان عدد عنا�صر امللي�صيات يف الغرب الليبي جتاوز بكثر 30 

األف �صخ�ض ح�صب االإح�صائية، بعد �صقوط نظام حكم  معمر القذايف.

• نبهت امل�صوؤولة الدولية ال�صابقة اإىل خطر “�صق املجموعات امل�صلحة” طريقها 
تلك  ممثلي  بع�ض  التقت  اإنها  قائلة  اأجندتها،  لفر�ض  ال�صيا�صية  العملية  اإىل 
يوجهون  وكيف  ال�صيا�صي،  بدورهم  “تفاخروا”  حيث   ،2021 يف  املجموعات 

املدنيني ليفعلوا ما يريدون.
�صتيفاين وليامز دبلوما�صية اأمركية تولت مهمة املبعوث االأممي باالإنابة مار�ض 
2020، ثم اأ�صبحت يف دي�صمرب 2021 م�صت�صارة االأمني العام لاأمم املتحدة 
ب�صاأن ليبيا، وغادرت من�صبها يف يوليو املا�صي، بعد اعرتا�صات من اأطراف ليبية 

على �صيا�صتها، وكذلك رف�صها من جانب مو�صكو.
الإجناح  حم���اور  ع��دة  ال�صابقة  االأمم��ي��ة  امل�صت�صارة  ط��رح��ت 

هدف اإنهاء فو�صى امللي�صيات:
يف  امل�صلحة  اجلماعات  اأع�صاء  اإدم��اج  احتمال  ا�صتح�صار   •

هياكل الدولة القائمة.
والت�صريح؛  ال�صاح  ن��زع  يف  املحلية  املجتمعات  اإ���ص��راك   •
حيث تعرف كيفية التعامل مع امل�صلحني، واإقناعهم برتك 

البندقية ب�صكل اأف�صل من ال�صلطات املركزية.
للذين  حا�صرا  االإن�����ص��ان  حقوق  على  التدريب  يكون  اأن   •
�صيتوجهون اإىل اجلي�ض وال�صرطة، مع فر�ض عقوبات على 

منتهكيها.
اإن�صاء  ملقرتح  اال�صتجابة  من  ويليامز  �صتيفاين  ح��ذرت   •
اجلماعات  عنا�صر  ال�صتيعاب  منف�صل  وطني”  “حر�ض 
منف�صلة  مبيزانية  ال��ك��ي��ان  ه��ذا  وج���ود  اإن  قائلة  امل�صلحة، 
وتر�صانة اأ�صلحة، ميكن اأن يتطور اإىل مناف�ض للقوات امل�صلحة الوطنية، وتكون 
هذه و�صفة ملزيد من ال�صراع. يعلق املحلل ال�صيا�صي الليبي، عز الدين عقيل، 
على ما �صبق، بقوله اإن م�صوؤولية حل امللي�صيات تقع على عاتق املجتمع الدويل، 
املرتزقة  ط��رد  اإىل  باالإ�صافة  ال�صاح،  ن��زع  لكيفية  حم��ددة  اآل��ي��ات  “و�صع  عرب 

االأجانب، واإعادة هيكلة موؤ�ص�صتي اجلي�ض وال�صرطة«.
اإدارة  تتبع  اأمنية م�صتقلة،  دولية  بعثة  ال��دويل  االأم��ن  ي�صكل جمل�ض  اأن  ميكن 
حفظ ال�صام يف املجل�ض، لاإ�صراف على عملية متكاملة لنزع ال�صاح، وهو اأمر 

اتخذ من قبل يف دول �صهدت �صراعات اأهلية مثل رواندا، كما يو�صح عقيل.

�صحيفة: اجلي�س الأملاين يعاين 
»الن�صوب« ب�صبب م�صاعدات اأوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت

ك�صفت �صحيفة “االإيكونومي�صت” اأن القوات امل�صلحة االأملانية تعاين حالة 
الع�صكرية  امل�صاعدات  ب�صبب  م�صى،  وق��ت  اأي  من  اأك��ر  “الن�صوب”  من 
التي تقدمها الأوكرانيا. ويبلغ عمر املعدات الا�صلكية امل�صتخدمة من قبل 

القوات االأملانية 40 عاما وهي تناظرية، وي�صهل اعرتا�صها.
150 فقط  ب��وم��ا، ه��ن��اك  350 مركبة ق��ت��ال م�صاة م��ن ط���راز  وم��ن ب��ني 
العام  املفت�ض  زورن،  اإيربهارد  دي�صمرب  يف  اأ�صدره  تقرير  وبح�صب  عاملة. 
للقوات امل�صلحة، فاإن اجلي�ض االأملاين ال ميلك حتى ما يكفي من االإ�صعافات 

االأولية.
اأوالف  امل�صت�صار االأملاين  اأيام من بدء احلرب االأوكرانية، قال  وبعد ثاثة 

�صولتز، اإن اأملانيا م�صممة على امتاك جي�ض قوي ومتطور.
 100 بقيمة  اإ�صايف  �صندوق  اإن�صاء  ت�صمنت  حتول”  “نقطة  عن  واأعلن 
مليار يورو ) 107 مليار دوالر( للقوات امل�صلحة، اأي �صعف ميزانية الدفاع 
ي�صهد  باالإحباط، فلم  االأملان  ي�صعر اجلنود  ال�صحيفة،  ال�صنوية. وبح�صب 
ال�صخمة  اال�صتثمارات  من  القليل  �صوى  االآن  حتى  االأمل���اين  اجل��و  �صاح 

املوعودة.
اأمركا  يف  م�صنوعة   F-35 ط��راز  من  مقاتلة  طائرة   35 اأملانيا  طلبت 
اإال يف  اأ�صطولها من طائرات تورنادو، ولكن لن يتم ت�صليمها  لتحل حمل 
عام 2027. وقبل اأيام، اأعلنت �صركة “راينميتال” الدفاعية االأملانية اإنها 
“قد” ت�صلم اأوكرانيا ما ي�صل اإىل 139 دبابة قتالية من طراز “ليوبارد” 

“اإذا لزم االأمر«.
واأكد امل�صت�صار االأملاين اأوالف �صولتز و الرئي�ض الفرن�صي، اإميانويل ماكرون 
يف بيان م�صرتك اأعقب اجتماعا مل�صوؤولني حكوميني كبار يف باري�ض، االأحد، 
اإن م�صاعدة اأوكرانيا يف اأثناء حربها مع رو�صيا �صترتكز على قطاعات بعينها 

مبا فيها الع�صكري واالقت�صادي.

 الكرملني: بوتني م�صتعد لإجراء 
»ات�صالت« مع امل�صت�صار الأملاين 

•• مو�صكو-رويرتز

قال متحدث با�صم الكرملني لوكالة ريا نوفو�صتي الر�صمية لاأنباء اأم�ض 
اإن الرئي�ض الرو�صي فادمير بوتني م�صتعد الإجراء ات�صاالت مع  االأحد 

امل�صت�صار االأملاين اأوالف �صولت�ض.
وقالت اأملانيا االأ�صبوع املا�صي اإنها �صرت�صل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 
اإىل كييف و�صتوافق اأي�صا على اإر�صال الدول االأوروبية احلليفة �صحنات من 
هذه الدبابات. واأث��ار هذا االإع��ان غ�صب الكرملني واأعقبه بوقت ق�صر 

تعهد الواليات املتحدة بتقدمي دبابات اإم1 اأبرامز اإىل كييف.
“ال  بي�صكوف قوله  الكرملني دميرتي  با�صم  املتحدث  الوكالة عن  ونقلت 
توجد حمادثات متفق عليها )مع �صولت�ض(. بوتني كان وال يزال م�صتعدا 

الإجراء ات�صاالت«.
مقابلة  يف  ق��ول��ه  ���ص��ول��ت�����ض  ع��ن  ب��رل��ني  يف  تاج�صبيجل  �صحيفة  ون��ق��ل��ت 
اأخ��رى الأنه من ال�صروري  “�صاأحتدث مع بوتني مرة  ن�صرت اليوم االأح��د 

التحدث.
»بوتني م�صوؤول عن �صحب القوات من اأوكرانيا الإنهاء هذه احلرب الرهيبة 
التي ال معنى لها والتي راحت �صحيتها بالفعل مئات االآالف من االأرواح«.

للتعليق.  �صولت�ض  با�صم  متحدثني  اإىل  ال��ف��ور  على  الو�صول  يت�صن  ومل 
ويجري �صولت�ض حاليا جولة يف اأمريكا اجلنوبية.

وكانت اآخر مرة حتدث فيها بوتني و�صولت�ض هاتفيا يف اأوائل دي�صمرب كانون 
والغربي  االأمل��اين  املوقف  اإن  الوقت  ذلك  الرو�صي يف  الزعيم  وق��ال  االأول. 

ب�صاأن اأوكرانيا “مدمر” ودعا برلني اإىل اإعادة التفكر يف نهجها.
للعتاد  م��ان��ح  اأك���رب  ث��اين  اأمل��ان��ي��ا  اإن  ال��ع��امل��ي  كيل لاقت�صاد  وي��ق��ول معهد 
الع�صكري الأوكرانيا بعد الواليات املتحدة لتتقدم بذلك على دول اأوروبية 

اأخرى مثل فرن�صا وبريطانيا. 
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كوريا ال�صمالية تنفي اإمداد رو�صيا بالأ�صلحة 
•• �صيول-اأ ف ب

نفت كوريا ال�صمالية االأحد اإمداد مو�صكو باالأ�صلحة بعد اأن اتهمتها 
�صبه  ال��رو���ص��ي��ة  ف��اغ��رن  اإىل جم��م��وع��ة  ���ص��واري��خ  بت�صليم  وا���ص��ن��ط��ن 

الع�صكرية املنخرطة يف احلرب على اأوكرانيا.
القومي  االأم��ن  جمل�ض  با�صم  املتحدث  ن�ص���������ر  املا�صي  االأ�ص�����بوع  يف 
لا�صتخبارات  ���ص��������������������ورا  ك��رب��ي  ج������ون  االأب��ي�����ض  ل��ل��ب��ي��ت  ال��ت��اب��ع 
اأنها عرب����ات قط�������ار رو�ص��������ية عائدة من  االأمركية ُتظهر ما يبدو 
�صواريخ  فيه�ا  مبا  ع�ص���������كريرّة  ات  مع������درّ ل����ة  حممرّ ال�ص��������مالية  كوريا 

لفاغرن.
“منظمة  اأن��ه  املتحدة فاغرن على  ال��والي��ات  ذل��ك �صنفت  اأع��ق��اب  يف 

يف  املتحدة  االأمم  اإىل  الت�صجيات  ه��ذه  اإر���ص��ال  واأعلنت  اإجرامية” 
اإطار العقوبات التي ت�صتهدف بيونغ يانغ.

ب�”حماولة  االأح��د  ال�صمالية  كوريا  حكومة  يف  كبر  م�صوؤول  ون��دد 
كييف  اإىل  وا�صنطن  من  م�صتقبلية  اأ�صلحة  �صحنات  لتربير”  غبية 
بعد اأن وعدت االإدارة االأمركية اخلمي�ض باإر�صال 31 دبابة اأبرامز 

اإىل اأوكرانيا.
ونقلت وكالة االأنباء الر�صمية الكورية ال�صمالية عن امل�صوؤول كوون 
حمذرا الواليات املتحدة  جونغ غون رف�صه هذه “االإ�صاعة امللفقة”، 
اإذا وا�صلت  “لنتيجة غر مرغوب فيها”  اأنها �صتعر�ض نف�صها  من 

ن�صر هذه االإ�صاعة.
عرب  ال�صمالية(  )ك��وري��ا  ���ص��ورة  ت�صويه  “حماولة  اأن  ع��ل��ى  و���ص��دد 

اختاق �صيء غر موجود، متثل ا�صتفزازا خطرا ال ميكن ال�صماح به 
وال ميكن اإال اأن يوؤدي اإىل رد فعل«.

اإىل  دب��اب��ات  اإر���ص��ال  وا�صنطن  بقرار  اجلمعة  ال�صمالية  كوريا  ن��ددت 
بالوكالة”  “حربا  ت��غ��ذي  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأن  معتربة  اأوك��ران��ي��ا، 

لتدمر رو�صيا.
جونغ  كيم  ال�صمالية  كوريا  زعي���م  �ص������قيقة  جونغ،  يو  كي�����م  وقالت 
اأكر”،  االأحمر  “تتجاوز اخلط  وا�صنطن  اإن  بيان اجلمعة،  اأون، يف 
يف  احل���رب  ع��ن  بامل�صوؤولية  “املجرمة”،  املتحدة  ال��والي��ات  متهمة 

اأوكرانيا.
“رغبة �صريرة للواليات املتحدة  اأنه توَجد وراء هذا القرار  وتابعت 
“حرب  تاأجيج  موا�صلة  خ��ال  من  الهيمنة”  يف  هدفها  حتقيق  يف 

“دائما”  �صتقف  يانغ  بيونغ  اأن  م�صيفة  رو�صيا”،  لتدمر  بالوكالة 
يانغ  بيونغ  حلفاء  اأح��د  رو�صيا  تعد  ال�صني،  جانب  اإىل  الرو�ض.  مع 
القائل على ال�صاحة الدولية وقد قدمت مو�صكو يف املا�صي م�صاعدة 

مبا�صرة لنظام كيم جونغ اأون.
ورو�صيا،  �صوريا  جانب  اإىل  الوحيدة،  الدولة  هي  ال�صمالية  وكوريا 
منطقتان  وهما  ودونيت�صك،  لوغان�صك  با�صتقال  اع��رتف��ت  التي 

انف�صاليتان مواليتان لرو�صيا يف �صرق اأوكرانيا.
كييف  اإىل  ير�صل  ب��اأن  االأربعاء  بايدن  االأمركي جو  الرئي�ض  ووع��د 
31 دبابة اأبرامز، اإحدى املركبات القتالية القوية واملتطورة للجي�ض 
عدة”  “اأ�صهر  قبل  تتم  ل��ن  ه��ذه  الت�صليم  عملية  لكن  االأم��رك��ي. 

بح�صب كربي.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�صام  ملعهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
اأحمدي  بيجان  والديبلوما�صية 
واأبحاث  التعليم  م��رك��ز  وم��دي��ر 
اأوتاوا  جامعة  يف  االإن�صان  حقوق 
و�صع  اإىل  ال����غ����رب  ب���اك���ر  ج�����ون 
ت�صتخدم  ���ص��ام��ل��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املتاحة  الديبلوما�صية  ال�صبل  كل 
لل�صغط على النظام االإيراين كي 
يوقف اأب�صع انتهاكاته احلقوقية.

على  اأ������ص�����ه�����ر  اأرب��������ع��������ة  ف����ب����ع����د 
اإيران،  يف  ال�صاملة  االحتجاجات 
مطالب  تلبية  يف  ال��ن��ظ��ام  ف�����ص��ل 
امل�صوؤولني  حما�صبة  اأو  املحتجني 
االأمنيني عن مقتل ال�صابة مه�صا 
ن�صرت  ذل���ك،  ع��ن  اأم��ي��ن��ي. عو�صاً 
ال���ق���وى االأم���ن���ي���ة م���ن اأج����ل قمع 
االح��ت��ج��اج��ات ب��ع��ن��ف ومت اإن����زال 
ع�صرات  ب��ح��ق  االإع��������دام  اأح����ك����ام 
ترهيب  اأج��������ل  م�����ن  امل���ح���ت���ج���ني 
ال�����ص��ب��اب االإي������راين ال���داع���ي اإىل 

اإنهاء النظام.

قتل واعتقاالت واإعدامات
وب��اك��ر يف �صحيفة  اأح��م��دي  كتب 
حقوقية  منظمات  اأن  هيل”  “ذا 
اأكر  مقتل  عن  حتدثت  م�صتقلة 
اأكر  520 حمتجاً واعتقال  من 
من 19500 اآخرين منذ اندالع 
االحتجاجات يف �صبتمرب )اأيلول( 
اإث���ارة اخلوف  اأج��ل  2022. م��ن 
ال���ن���زول  ع���ن  االإي����ران����ي����ني  وردع 
النظام  ي���ج���ري  ال���������ص����وارع،  اإىل 
ويفر�ض  �����ص����وري����ة  حم����اك����م����ات 
وحتى  امل��ط��ول  بال�صجن  اأح��ك��ام��اً 

اأن  اأثبتا  لاإ�صاح  النظام  تقبل 
وحدها  ال��ن��ووي��ة  الديبلوما�صية 
مل تكن كافية الإدخال التغير يف 
اإيران. ومن غر املرجح اأن تفعل 

ذلك اليوم.
قادر على امل�ساعدة
 يف ر�سم امل�ستقبل

املت�صددون  ���ص��ج��ن  ال�����واق�����ع،  يف 
ال�����ع�����دي�����د م������ن االإ�����ص����اح����ي����ني 
البارزين والوجوه املعار�صة خال 
و�صيطروا  االأخ�������رة  ال�������ص���ن���وات 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م���راك���ز ال�����ص��ل��ط��ة يف 
ان��ت��خ��اب��ات مهند�صة.  ع��رب  اإي����ران 
على  م�صممني  املت�صددون  يبدو 
ال��ت��م�����ص��ك ب��ال�����ص��ل��ط��ة م��ه��م��ا كلف 
االأم����ر ق��ب��ل االن��ت��ق��ال امل��ت��وق��ع يف 
احلاجز  ال��ن��ظ��ام.  �صمن  ال��ق��ي��ادة 
االأ�صا�صي الذي يواجهه املت�صددون 
ه���و اجل���ي���ل ال�������ص���اب ال�����ذي طفح 
كيله. كدولة �صيدة، يبقى ال�صعب 
االإيراين م�صوؤواًل يف نهاية املطاف 
عن تغير نظامه ال�صيا�صي وفقاً 
الآم���ال���ه وط��م��وح��ات��ه. ل��ك��ن على 
دميوقراطي  انتقال  ح��دوث  اأم��ل 
اإىل  الغرب  يحتاج  ن�صبياً،  �صلمي 
التاأثر على اإيران بطريقة تدعم 
وتعزز املجتمع االأهلي واالأ�صوات 
اإن  الباد.  ال�صابة يف  الليبرالية 
�صيحتوي  اأق���وى  مدنياً  جمتمعاً 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  وميكن  املت�صددين 
ال���ن���ظ���ام وم�������ص���ار نحو  ت��غ��ي��ر يف 
واأبعد. وختم  املنطقة  التقارب يف 
االإيرانيني  املحتجني  اأن  الكاتبان 
ي����ح����ت����اج����ون ل���ل���م�������ص���اع���دة وق����د 
ب�صجاعتهم، وبع�صهم  ا�صتحقوها 

عرب الت�صحية بحياتهم.

املعتقلني.  بع�ض  على  ب���االإع���دام 
ح���ت���ى حل���ظ���ة ك���ت���اب���ة امل����ق����ال، مت 
ت��ن��ف��ي��ذ اأرب���ع���ة اأح���ك���ام ب���االإع���دام 
بينما  ب��االح��ت��ج��اج��ات  م��رت��ب��ط��ة 
العليا  االإيرانية  املحكمة  �صادقت 
على عدد اآخر من اأحكام االإعدام. 
22 عاماً،  �صكاري،  اأدي��ن حم�صن 
ثم اأعدم لقطعه طريقاً يف طهران 
وج����رح����ه ع�������ص���واً م����ن االأج����ه����زة 
اأخرى، حوكم  االأمنية. يف ق�صية 
جميد ر�صا رهنورد وفق اإجراءات 
23 يوماً  موجزة ومت �صنقه بعد 

فقط على اعتقاله.

توؤ�ص�ض  واأن  للمعار�صني  العنيف 
الف�صاء للمجتمع املدين االإيراين 
ولتيار “ن�صاء وحياة وحرية” كي 
ي���داف���ع���وا ع���ن م��ط��ال��ب��ه��م داخ���ل 
اأم��ل خرباء   ،2015 بادهم. يف 
�صيا�صيون وباحثون ومن �صمنهم 
الديبلوما�صية  ب�����اأن  ال���ك���ات���ب���ان 
العقوبات  وت��خ��ف��ي��ف  وال���ت���ق���ارب 
م�����ن خ�������ال االت������ف������اق ال����ن����ووي 
�صتعزز املجتمع املدين والف�صائل 
يوؤدي  مما  اإي���ران  يف  االإ�صاحية 
اإىل تغير اإيجابي يف الباد. لكن 
النووي وعدم  االتفاق  اأم��د  ق�صر 

اأي�صاً بقيمة رمزية بارزة  وتتمتع 
املحتجني  دع����م  ع���ن  ت���ربه���ن  اإذ 
وال��ت�����ص��ام��ن م��ع��ه��م. ل��ك��ن هذه 
العقوبات ف�صلت حتى اليوم يف ردع 
النظام عن ارتكاب العنف ال�صافر 
امل�صينة.  االإع��دام��ات  وم��ن �صمنه 
االقت�صادية،  االأدوات  غ��ي��اب  يف 
جميع  ا�صتخدام  ال�����ص��روري  م��ن 
الرافعات الديبلوما�صية لل�صغط 

على النظام.
باإمكان الغرب وحلفائه، خ�صو�صاً 
حتركات  اتخاذ  االأوروبية،  الدول 
اإلغاء  مثل  من�صقة  ديبلوما�صية 

 عقوبات
يف ن���وف���م���رب )ت�������ص���ري���ن ال���ث���اين( 
حقوق  جم��ل�����ض  ق�����رر   ،2022
املتحدة  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع  االإن�����ص��ان 
احلقائق  ل��ت��ق�����ص��ي  ب��ع��ث��ة  اإن�������ص���اء 
ب�صاأن ادعاءات بانتهاكات حقوقية 
يف اإيران مرتبطة باالحتجاجات. 
النظام  ق��ال  مفاجئ،  غ��ر  ب�صكل 
التحقيق  م���ع  ي���ت���ع���اون  ل���ن  اإن�����ه 
االأمم�������ي. اأ�����ص����اف ال���ك���ات���ب���ان اأن 
حقوق  منتهكي  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات 
اإفات  اإن��ه��اء  يف  ت�صاعد  االإن�����ص��ان 
مرتكبي هذه اجلرائم من العقاب، 

واإمكانية طرد  االأط��راف  املتعددة 
حمددين  اإيرانيني  ديبلوما�صيني 

من العوا�صم الغربية.

الديبلوما�سية النووية.. 
ف�سلت و�ستف�سل

اأ�������ص������اف اأح������م������دي وب�����اك�����ر اأن�����ه 
م����ا م����ن حت������رك مب����ف����رده ك����اٍف 
لكن  امل��رج��وة.  النتيجة  لتحقيق 
على  تعتمد  �صاملة  ا�صرتاتيجية 
الديبلوما�صي  االأوروب����ي  النفوذ 
وت��ع��ب��ئ��ة دمي���وق���راط���ي���ات اأخ����رى 
النظام  ق���م���ع  ت���ك���ب���ح  اأن  مي���ك���ن 

ت�����اأ������ص�����رات دخ��������ول اأف����������راد من 
االإيرانيني  امل�����ص��وؤول��ني  ع��ائ��ات 
بينما  والعمل.  الدرا�صة  اأجل  من 
العاديون  االإي����ران����ي����ون  ي���واج���ه 
تغطية  يف  م����ت����زاي����دة  ����ص���ع���وب���ة 
للح�صول  امل���رت���ف���ع���ة  ال���ن���ف���ق���ات 
ع��ل��ى ال���ت���اأ����ص���رات وال�����ص��ف��ر اإىل 
الغرب، يتمكن اأفراد من عائات 
م�صوؤولني اإيرانيني وذوي م�صالح 
ال�صفر  م���ن  ال��ن��ظ��ام  يف  جت���اري���ة 
ب��ح��ري��ة وال��ق��ي��ام ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات يف 
الكاتبان  واق�����رتح  غ��رب��ي��ة.  دول 
ف�صل ممثلي النظام من املنتديات 

ال�صغط الديبلوما�صي اأ�صا�صي لوقف الإعدامات يف اإيران

اأذربيجان تعتزم اإخالء �صفارتها يف اإيران  فرن�صا متدد اختبارات كوفيد الإلزامية للقادمني من ال�صني
 •• باري�س-رويرتز

 اأفاد مر�صوم حكومي اأن فرن�صا مددت اختبارات كوفيد 
االإل��زام��ي��ة ل��ل��ق��ادم��ني م��ن ال�����ص��ني ح��ت��ى 15 فرباير 

�صباط.
االإ�صابات  اإن  �صينيون  م�صوؤولون  فيه  ق��ال  وق��ت  ويف 
بلغت ذروتها، حذر بع�ض اخلرباء يف العامل من احتمال 
ا�صتعدادا  االأق���ل  الريفية  امل��ن��اط��ق  يف  احل���االت  ارت��ف��اع 
للتعامل مع العدوى مع �صفر مايني ال�صينيني لزيارة 

عائاتهم خال عطلة راأ�ض ال�صنة القمرية اجلديدة.
اأنها  فرن�صا  اأع��ل��ن��ت  االأول،  ك��ان��ون  دي�صمرب   30 ويف 
يثبت  م��ا  ت��ق��دمي  ال�صني  م��ن  ال��ق��ادم��ني  م��ن  �صتطلب 
يتم  اأن  على  كوفيد-19  ع��ن  للك�صف  اخ��ت��ب��ار  �صلبية 

•• باكو-رويرتز

�صتجلي  اإن��ه��ا  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
م��وظ��ف��ي ���ص��ف��ارت��ه��ا يف اإي����ران واأف�����راد ع��ائ��ات��ه��م، بعد 
يومني من هجوم �صنه م�صلح واأ�صفر عن مقتل حار�ض 
باأنه  ب��اك��و  اآخ��ري��ن وو���ص��ف��ت��ه  واإ���ص��اب��ة �صخ�صني  اأم���ن 

“عمل اإرهابي«.
ُي�صتبه  �صخ�ض  اع��ت��ق��ال  ط��ه��ران  يف  ال�صرطة  واأع��ل��ن��ت 
واأدانتها  الذي وقع يوم اجلمعة  بالهجوم  باأن له �صلة 
دوافع  اأن  يبدو  اأن��ه  ذك��رت  لكنها  االإي��ران��ي��ة  ال�صلطات 

امل�صلح كانت �صخ�صية ولي�صت �صيا�صية.
ووقع الهجوم يف خ�صم توترات متزايدة بني الدولتني 
اجلارتني ب�صاأن طريقة معاملة اإيران لاأقلية االأذرية 

اإجراء االختبار خال اأقل من 48 �صاعة من املغادرة، 
وذلك بعدما خففت ال�صني قواعد االإغاق.

اأن ي�صتمر حتى  ال��ذي ك��ان من املقرر  وجعل االإج���راء، 
31 ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين، االخ��ت��ب��ارات اإل��زام��ي��ة على 
ج��م��ي��ع ال���رح���ات اجل���وي���ة م���ن ال�����ص��ني، مب���ا يف ذلك 
الرحات التي تتوقف لفرتة وجيزة هناك. كما ُطلب 
من امل�صافرين على منت الطائرات القادمة من ال�صني 

و�صع الكمامات.
واأنهت ال�صني �صيا�صة )�صفر كوفيد( ال�صارمة يف اأوائل 
دي�صمرب كانون االأول بعد احتجاجات �صد القيود، مما 
�صمح للنا�ض بال�صفر وكذلك للفرو�ض باالنت�صار �صريعا 
يف اأنحاء الباد. وكانت �صحيفة لوموند الفرن�صية اأول 

من ن�صر املر�صوم. 

الكبرة لديها، وب�صاأن قرار اأذربيجان هذا ال�صهر تعيني 
اأول �صفر لها على االإطاق يف اإ�صرائيل.

اأنها  ال��ه��ج��وم  بعد  اأذرب��ي��ج��ان  خ��ارج��ي��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ا�صتدعت ال�صفر االإي��راين يف باكو للمطالبة بتحقيق 
العدالة، كما اأعلنت عزمها اإجاء موظفي ال�صفارة من 
طهران. ومل تو�صح اأي تفا�صيل اأخرى مبا يف ذلك ما 

اإذا كانت ال�صفارة �صتوا�صل العمل.
وقالت الوزارة يف وقت �صابق اإن اإطاق النار كان نتيجة 

لعدم ا�صتجابة طهران ملطالباتها بتعزيز االأمن.
التقطتها كامرات مراقبة وح�صلت  واأظهرت مقاطع 
يقتحم  وه��و  الهجوم  منفذ  منها  ن�صخة  على  روي���رتز 
مبنى ال�صفارة ويطلق النار على رجلني قبل اأن ي�صيطر 

عليه موظف ثالث بال�صفارة.

�صيناريوهات مرعبة.. احلرب على تايوان �صتكون دموية ومكلفة اخل�صائر •• عوا�صم-وكاالت 

ق�صم  رئ��ي�����ض  ه��ومل��ز،  جيم�ض  ت��ن��اول 
كلية  ال��ب��ح��ري��ة يف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

الدرا�صات  مركز  من  فريق  اأ�صدره  تقريراً  االأمريكية،  البحرية  احلرب 
“املعركة  بعنوان  وا�صنطن  ومقره   )CSIS( والدولية  اال�صرتاتيجية 
اآم��ًا يف  التالية: لعبة احلرب بغزو ال�صني لتايوان”،  االأوىل يف احلرب 
ال�صيا�صيني،  واأ�صيادهم  النظامية،  ال��ق��وات  بني  من  ي��ق��روؤه  من  يجد  اأن 

والكونغر�ض.
غر  م��ن��اورات  ونتائج  ت�صميم  ح��ول  تف�صيلية  معلومات  التقرير  يقدم 
لهجوم  ا�صتعداداً   ،2026 يف  ت��اي��وان  م�صيق  يف  اإج��راوؤه��ا  ُيتوقع  �صرية 

�صيني على تايوان بحلول 2027.
وو�صع امل�صرفون على لعبة احلرب هذه 24 �صيناريو، مع حتليل املتغرات 
و�صيا�صات  واال�صرتاتيجية،  ال�صيا�صية  القرارات  تت�صمن  التي  املختلفة- 
التحالف، واال�صرتاتيجية والعمليات، واالأ�صلحة واأجهزة اال�صت�صعار املتاحة 
والتو�صيات  النتائج  وجتميع  ال�صاملة،  املو�صوعات  لتحديد  للمقاتلني- 

القابلة للتطبيق عرب جمموعة متنوعة من الظروف املحتملة.
يقاتل  اأو  يخ�صر  قد  ال�صيني  ال�صعبي  التحرير  جي�ض  اأن  التقرير  يذكر 
ال�صيناريوهات  معظم  ظ��ل  يف  م�����ص��دود  ط��ري��ق  اإىل  متجهاً  ع���ام  ب�صكل 
املعقولة. ويعزو املوؤلفون امل�صاركون يف الدرا�صة التباين بني األعاب احلرب 
حقيقة  اإىل  البنتاغون  واألعاب  والدولية  اال�صرتاتيجية  الدرا�صات  ملركز 

واملجتمع االأمريكي ملواجهة حقائق حرب القوى العظمى، والقيام بذلك 
و�صتكون  ومكلفة.  دموية  �ص���������تكون  ت��اي��وان  يف  فاحلرب  مبكر.  وق��ت  يف 
اخل�صائر ج�صيمة. وعند تكرار لعبة احلرب، فق����������دت البحرية االأمريكية 
على  املقاتلني  م��ن  ع�ص������رين  اإىل  ع�ص������رة  ب��ني  وم��ا  ط��ائ��رات  حاملتي 

ال�صطح.
اأخ��رى، من  يف جميع االحتماالت، �صتحاكي احلياة لعبة احل��رب. بعبارة 
فكرة  من  اخلدمة  يف  والعاملني  االأمريكيني  املواطنني  تخلي�ض  املفيد 
�صريعاً  ن�صراً  يحققوا  اأن  ميكن  وتايوان  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  اأن 

وحا�صماً يف م�صيق تايوان.
اعتدنا عليه منذ زوال االحتاد  م��ا  ه��و  ال��ك��ات��ب،  ب���راأي  ه��ذا االف��رتا���ض، 
الع�صكري  وتفوقها  الباردة  بعد احلرب  ما  اأمريكا  اإن حقبة  ال�صوفييتي. 

الذي يخول لها انت�صارات �صهلة على االأعداء قد اأو�صكت على نهايتها.
و�صدد الكاتب على �صرورة اأن يطلع رجال الدولة وكبار القادة احلكومة 

االأمريكية واجلمهور على احلقائق االأ�صا�صية للحرب االآن.

JASSM-ER نظام ال�سواريخ
من  مهمتني  نقطتني  على  ال��رتك��ي��ز  وج���وب  اإىل  النظر  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
وتكراراً  م��راراً  ظهوره  ي��رتدد  �صاحاً  هناك  اأن  للنظر  الافت  التقرير. 

اأن مركز الدرا�صات ي�صع تاريخ عوامل خ�صعت للتحليل يف �صلوك اللعبة 
جنباً اإىل جنب مع االأ�صاليب االإح�صائية التقليدية.

خال�سات  3
الثاثة  اخل��ا���ص��ات  اأن   ”1945“ تقرير مبوقع  ال��ك��ات��ب  يف  واأو���ص��ح 
ال��دف��اع عن  ت��اي��وان  اأن تتوىل  االأك��رب التي خ��رج بها التقرير ه��ي: يجب 
اأج���ل البقاء؛  ال��ت��دخ��ل اخل���ارج���ي م��ن  ب���داًل م��ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى  نف�صها 
اإذن  على  حت�صل  اأن  يجب  االأمريكية  امل�صلحة  ال��ق��وات  حم��ل  وللحلول 
اليابان؛ وعلى  االأمريكية يف  القواعد  للعمل من  اليابانية  من احلكومة 
اجلي�ض االأمريكي زيادة حجم خمزونه من الذخائر امل�صادة لل�صفن التي 
اأي فرقة  اإغ��راق  اأج��ل  اأق�صى حد ممكن من  اإىل  اإطاقها من اجلو  يتم 
حتاول  ال�صعبي  التحرير  جلي�ض  التابعة  للبحرية  تابعة  برمائية  عمل 

عبور م�صيق تايوان.
وبخاف ذلك، �صت�صقط تايوان. ولن تكون اجلزيرة وحماتها قادرين على 

تركيز قوة نران كافية يف وقت ومكان املعركة لتحقيق الن�صر.

حقائق حرب القوى العظمى
وحث املوؤلفون امل�صاركون يف الدرا�صة وا�صنطن على تهيئة القوات امل�صلحة 

ال�صواريخ  ن��ظ��ام  وه��و  ال��ت��ق��ري��ر،  يف 
التقرير  ي��روج  وال   .JASSM-ER
باعتباره   JASSM-ER ل���  مت��ام��اً 
ق������ادراً ع��ل��ى ال���ف���وز ب���احل���رب. لكنه 
يقرتب من ذلك. اإليكم ال�صبب. �صمم JASSM-ER ب�صكل اأ�صا�صي ملهام 

جو-اأر�ض، وهو �صاح دقيق يتميز مبدى يقدر ر�صمياً
ب�575 ميًا. وهذا هو نطاق املواجهة، بعيداً عن متناول دفاعات ال�صفن 
ال�صاروخ  ه��ذا  م��ن  كميات  وه��ن��اك  ال�صعبي.  التحرير  جلي�ض  البحرية 

الفتاك يف خمزون القوات اجلوية االأمريكية. 
وم���ن ال��وا���ص��ح اأن ت��رق��ي��ة ب��رن��ام��ج ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ف��ت��اك مي��ك��ن اأن مينح 
االإمكانات   - م��ا  ح��د  اإىل   - ت��ك��رر  لل�صفن  م�صادة  ق���درة   JASSM-ER

املدمرة ل� LRASM امل�صممة لهذا الغر�ض.
املوؤلفني  ف��اإن  �صرية،  غر  كانت  الدرا�صات  ملركز  احل��رب  لعبة  الأن  نظراً 
JASSM- امل�صاركني ي�صرحون بعدم درايتهم بالدرجة التي تكون فيها
اإعادة  �صيتم  التي  ال�صواريخ  وع��دد  بحراً،  املحمولة  للمهام  منا�صبة   ER

توجيهها بحلول 2026 اإذا ا�صتدعى االأمر.
جزء من الغمو�ض املحيط بتحويل JASSM-ER اإىل LRASM متعمد، 
واأجهزة  االأ�صلحة  تفا�صيل  ب�صاأن  التكتم  اإىل  اجلي�ض  اأقطاب  حيث مييل 
اال�صت�صعار. اإنهم يك�صفون ما يكفي الإزعاج وردع االأعداء املحتملني، بينما 
يلتزمون ال�صمت ب�صاأن اخل�صائ�ض التقنية حلرمان املناف�صني من فهم 

دقيق لاأ�صلحة االأمريكية يف حالة اندالع احلرب.

اإ�صرائيل تغلق منزل 
الفل�صطيني منفذ عملية القد�س

•• القد�س-رويرتز

لعائلة  يعود  القد�ض  يف  منزل  اإغ��اق  االأح��د  االإ�صرائيلية  ال�صرطة  اأعلنت 
على  ي��ه��ودي  كني�ض  ق��رب  اأ�صخا�ض  �صبعة  قتل  ال��ذي  الفل�صطيني  امل�صلح 
“برد  ال��وزراء بنيامني نتنياهو  م�صارف املدينة، وذلك بعدما توعد رئي�ض 
ي��وم اجلمعة يف  ن��ار  الإط��اق  تعر�صهم  اإث��ر  اأ�صخا�ض  �صبعة  وُقتل  �صريع«. 
اأثار  مما  املحرقة،  ذك��رى  الإح��ي��اء  العاملي  اليوم  مع  تزامن  ال��ذي  الهجوم 

ا�صتنكارا دوليا وزاد املخاوف من تفاقم العنف املت�صاعد بالفعل.
منطقة  يف  اإ�صرائيليني  على  نوعه  م��ن  فل�صطيني  هجوم  اأ���ص��واأ  ه��و  وه��ذا 
القد�ض منذ عام 2008، وجاء يف اأعقاب مداهمة اإ�صرائيلية مبدينة جنني 
منذ  هناك  دموية  االأك��ر  وكانت  اخلمي�ض  ي��وم  املحتلة  الغربية  بال�صفة 

�صنوات.
يف  ال�صلطة  اإىل  ع��اد  ال��ذي  لنتنياهو،  حتديا  ال��ن��ار  اإط���اق  ح��ادث��ة  ومتثل 
مت�صددة، متعهدا  قومية ميينية  راأ���ض حكومة  على  االأول  كانون  دي�صمرب 
الهجمات  م��ن  �صل�صلة  بعد  لاإ�صرائيليني  ال�صخ�صية  ال�صامة  بتعزيز 

العنيفة التي نفذها فل�صطينيون يف �صوارع اإ�صرائيل العام املا�صي.

واأعلن اجلي�ض االإ�صرائيلي ن�صر قوات اإ�صافية يف ال�صفة الغربية.
وال توجد موؤ�صرات على اأن اإ�صرائيل ت�صتعد لرد ع�صكري وا�صع النطاق على 
والفل�صطينيون  االإ�صرائيليون  القادة  ي�صعى  اأن  املتوقع  النار. ومن  اإطاق 
اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  يجريها  زي��ارة  ظل  يف  العنف  الح��ت��واء 

بلينكن للمنطقة هذا االأ�صبوع.
وتراأ�ض نتنياهو اجتماعا حلكومته االأمنية امل�صغرة يف �صاعة متاأخرة من 
الليلة املا�صية، اأعلن بعده اأن احلكومة �صتوا�صل فر�ض عقوبات على عائات 

املهاجمني واأنه �صيتخذ خطوات هذا االأ�صبوع “لتعزيز امل�صتوطنات«.
االأولوية  �صهر  الد�صتورية قبل  اليمني  اأدت  التي  نتنياهو  واأعطت حكومة 
الإقامة  الفل�صطينيون  بها  يطالب  التي  االأرا���ص��ي  على  امل�صتوطنات  لبناء 

دولة لكنها مل تتخذ بعد خطوات كبرة على االأر�ض يف هذا ال�صدد.
يف  االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  ب�صرعية  العاملية  القوى  معظم  تعرتف  وال 
اإ�صرائيل يف  اأرا�ض ا�صتولت عليها  ال�صفة الغربية والقد�ض ال�صرقية وهي 

حرب عام 1967.
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املال والأعمال
ال�صودانيون يلزمون التق�صف و�صط اأزمة اقت�صادية حادة 

وامل�صاركة  الطرفني  بني  امل�صرتكة 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  امل��ع��ار���ض  يف 
الرتويجية  اخل���ط���ط  و����ص���ع  يف 

لاأن�صطة االقت�صادية لاإمارة.

التعاون  على  االتفاقية  ن�صت  كما 
امل�صرتكة  ال��ع��م��ل  ف���رق  اإن�����ص��اء  يف 
ل���������ص����م����ان حت����ق����ي����ق االأه�������������داف 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ه��م��ا وي�����ص��ه��م يف 

حت��ق��ي��ق ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�������ارة، 
وتنظيم  ال���ف���ع���ال���ي���ات  واإق������ام������ة 
والندوات  واالجتماعات  املوؤمترات 
التوعوية وور�ض العمل يف املجاالت 

•• عجمان - الفجر: 

امل�صرتك  والعمل  ال�صعي  اإط���ار  يف 
اال�صرتاتيجية  االأه���داف  لتحقيق 
لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد 
املجل�ض  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 
االأعلى، حاكم اإمارة عجمان و�صمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�صيخ 
املجل�ض  رئي�ض  عجمان  عهد  ويل 
التنفيذي يف تطوير وتعزيز البنية 
وتقدمي  ل����اإم����ارة  االق���ت�������ص���ادي���ة 
اأف�����ص��ل اخل��دم��ات وب��ج��ودة عالية 
ميناء  “دائرة  وقعت  للمتعاملني، 
“غرفة  و  عجمان”،  وج����م����ارك 
جتارة و�صناعة عجمان”،  اتفاقية 
م�صتوى  ب�����ص��اأن  م�����ص��رتك  ت���ع���اون 
ودعم  لت�صجيع  ت��ه��دف  اخل���دم���ة 
الطرفني  ب���ني  ال��ف��ع��ال  ال���ت���ع���اون 
لتقدمي  ق���وي���ة  ل��ب��ن��ي��ة  وت���وؤ����ص�������ض 
وكفاءة   عالية  ج��ودة  ذات  خ��دم��ات 
اأق����ل وق����ت مم��ك��ن مب���ا حتقق  ويف 

ر�صى و�صعادة املتعاملني .
وقع االتفاقية �صعادة ال�صيخ حممد 

دائرة  رئي�ض  النعيمي  عبداهلل  بن 
و�صعادة  عجمان،  وج��م��ارك  ميناء 
املويجعي،  حم���م���د  ب����ن  ع����ب����داهلل 
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة عجمان، 
مقر  يف  التوقيع  م��را���ص��م  وح�صر 
ال�صويدي  ���ص��امل  ���ص��ع��ادة  ال��غ��رف��ة، 

مدير عام غرفة عجمان.
عبداهلل  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  وق���ال 
ميناء  دائ��������رة  رئ���ي�������ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 
توقيع  اإن  ع���ج���م���ان  وج�����م�����ارك 
االتفاقية مع غرفة جتارة و�صناعة 
تعزيز  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  ع���ج���م���ان  
ال�صراكات االقت�صادية بني الدائرة 
االحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
و�صمن  ال������دول������ة،   يف  وامل���ح���ل���ي���ة 
بها   تقوم  التي  ال��ع��دي��دة  امل��ب��ادرات 
اأهدافها يف دعم  الدائرة  لتحقيق 
احلركة  وت�صهيل  االإم���ارة  اقت�صاد 
التطورات  وم���واك���ب���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
يف  وال��دول��ي��ة  املحلية  االقت�صادية 

هذا االإطار.
مع  االتفاقية  اإن   النعيمي   وذك��ر 
اآليات تر�صيخ   ت�صتمل على  الغرفة 

الزخم  ظ���ل  وخ��ا���ص��ة يف  االإم�������ارة 
الذي  والتجاري  ال�صناعي  والنمو 
ت�����ص��ه��ده دول�����ة االإم��������ارات واإم�����ارة 
االح�صائيات  واأن  عجمان، ال�صيما 
ال�صادرات  ح��ج��م  اأن  اإىل  ت�����ص��ر 
واإع����������ادة ال���������ص����ادرات م����ن اإم������ارة 
9 مليار درهم  عجمان بلغ حوايل 
اجمايل  ب��ل��غ  ك��م��ا   ،2022 ل��ل��ع��ام 
من  ال�����ص��ادرة  املن�صاأ  �صهادات  ع��دد 
�صهادة   39426 ع��ج��م��ان   اإم����ارة 

للت�صدير واإعادة الت�صدير.
بني  الفعالة  ال�صراكة  اأن  واأو���ص��ح 
م��ي��ن��اء وجمارك  دائ�����رة  م���ن  ك����ًا 
عجمان وغرفة عجمان �صتعزز من 
ا�صتهداف خدمات ا�صتباقية رائدة 
االقت�صادية  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ت���دع���م 
اأن  اإىل  م�����ص��راً  ع��ج��م��ان،  الإم�����ارة 
���ص��ت��ت��ي��ح و�صع  ال���ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
اخل����ط����ط وامل�������ب�������ادرات ال���داع���م���ة 
لتح�صني م�صتويات اخلدمة ب�صكل 
اأنظمة  م�صتمر عرب االعتماد على 
اجل�������ودة وال���ت���م���ي���ز امل��ت��ب��ع��ة لدى 

اجلهتني.  

الطرفني  بني  والتن�صيق  التعاون 
املتعامل  جتربة  وحت�صني  لت�صهيل 
تتميز  ا�صتثنائية  جتربة  وجعلها 
ب��ال�����ص��ه��ول��ة وال���ي�������ص���ر وذل������ك من 
خال تب�صيط االإجراءات امل�صرتكة 
الطرفني  ب���ني  ال��ف��ع��ال  وال���رب���ط 
للخدمات  واح������دة  ن���اف���ذة  خل��ل��ق 
 ، للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  امل�����ص��رتك��ة 
املعلومات  الطرفان  �صيتبادل  كما 
امل����ت����ع����ل����ق����ة ب����ت����وف����ر ال����ب����ي����ان����ات 
لتطوير  ال��ازم��ة  واالإح�����ص��ائ��ي��ات 
حتقيق  يف  وي�صهم  الطرفني  عمل 

اأهدافهما امل�صرتكة .
���ص��ع��ادة عبداهلل  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اتفاقية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امل��وي��ج��ع��ي، 
ال����ت����ع����اون ودوره���������ا يف االرت����ق����اء 
مب�صتويات جودة تقدمي اخلدمات 
وت��ق��ل��ي�����ض زم����ن اإجن����ازه����ا، االمر 
ايجابي  م���ردود  ل��ه  �صيكون  ال���ذي 
على زيادة ر�صا و�صعادة املتعاملني، 
التجارة  ح��ج��م  زي������ادة  وب���ال���ت���ايل 
اخلارجية لاإمارة مما �صيكون له 
�صادرات  حجم  منو  يف  االأث��ر  بالغ 

اأن  املويجعي،  �صعادة عبداهلل  واأكد 
غرفة عجمان حري�صة على تكثيف 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  �صراكاتها 
تبادل  ب��ه��دف  واالحت��ادي��ة  املحلية 
اخل���������ربات وت����ط����وي����ر اخل����دم����ات 
املمار�صات  اأف�������ص���ل  اع���ت���م���اد  ع���رب 
رحلة  ت�صهيل  ل�����ص��م��ان  وامل��ع��اي��ر 
الأه���داف  وذل���ك حتقيقاً  امل��ت��ع��ام��ل 
نهج  تر�صيخ  اإىل  الرامية  الغرفة 
�صيا�صات  تطوير  ي�صمن  ت�صاركي 
مرنة  م�صتقبلية  وا�صرتاتيجيات 
تعزز م�صاهمة القطاعات املختلفة 

يف زيادة الناجت املحلي لاإمارة.
ال�����ط�����رف�����ان على  وات����ف����ق����ا  ه�������ذا 
ات��خ��اذ جم��م��وع��ة م��ن االإج�����راءات 
اال�صتفادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بينها  االتفاقية من  الق�صوى من 
ملتابعة تنفيذ  اآلية م�صرتكة  اإن�صاء 
م���ا مت االت���ف���اق ع��ل��ي��ه م���ن برامج 
واأن�����ص��ط��ة، واإع�����داد ت��ق��اري��ر تقييم 
حم���ددة  اأداء  مب���وؤ����ص���رات  دوري������ة 
وا�صتدامة م�صتوى  لقيا�ض فعالية 

التعاون بني الطرفني.

بهدف تعزيز ال�سراكة و�سرعة اجناز املعامالت

جمارك عجمان وغرفة عجمان ..توقعان اتفاقية تعاون ب�صاأن م�صتوى اخلدمة

اهلل  عبد  النيلني  بجامعة  االقت�صاد  اأ�صتاذ  وب��رر   .2021 العام  من  نف�صه 
اأنه  م�صيفا  كامل”  رك��ود  حالة  يف  “االقت�صاد  اأن  فاأو�صح  ذل��ك  ال��رم��ادي 
بعد  ال�صودان  يعلن  ترتفع. ومل  االأ�صعار ال  فاإن  وبالتايل  لي�ض هناك طلب 
وموؤخرا نظم املئات من طاب اجلامعات  عن موازنة الدولة لعام 2023. 

احتجاجات �صد الزيادات االأخرة يف الر�صوم التعليمية.
ويت�صاءل حممد ح�صني طالب ال�صنة االأوىل بكلية الهند�صة كيف �صيتمكن 
من دفع الر�صوم املطلوبة منه ويقول لفران�ض بر�ض “ُطلب مني دفع 550 
األف جنيه )نحو األف دوالر( ووالدي يعمل كموظف براتب �صهري”، م�صرا 

اإىل اأن الر�صوم كانت حوايل 50 األف جنيه يف العام املا�صي.
اأ�صاتذة  م��ن  امل��ئ��ات  ب��ا���ص��ر  ب��ل  ال���ط���اب،  ع��ل��ى  االح��ت��ج��اج��ات  تقت�صر  ومل 
على  اعرتا�صا  اجل��اري  ال�صهر  العا�صر من  منذ  مفتوحا  اإ�صرابا  اجلامعات 

تدين رواتبهم.

اجلوع  من  مليونا  ال�45  �صكانه  ثلث  ح��واىل  يعاين  ال��ذي  البلد  يف  و�صيكة 
احلاد. يعي�ض نحو 65 % من ال�صودانيني حتت خط الفقر، بح�صب ما اأفاد 
تقرير لاأمم املتحدة �صدر عام 2020. وعانى ال�صودان على مدار ثاثة 
عقود من حكم الرئي�ض ال�صابق عمر الب�صر، من اأزمات اقت�صادية متاحقة 
ناجتة عن �صوء االإدارة من جهة وما �صهدته الباد من �صراعات قبلية ومترد 

م�صلح من جهة اأخرى، ف�صا عن العقوبات الدولية املفرو�صة عليه.
دفعت هذه الظروف القا�صية ال�صودانيني اإىل اخلروج يف احتجاجات حا�صدة 
ابريل  ني�صان  يف  ال�صلطة  م��ن  اجلي�ض  اط��اح��ه  اأن  اإىل  الب�صر  حكم  �صد 
2019، ومت االتفاق على حكم انتقايل م�صرتك بني املدنيني والع�صكريني 
وبداأت انفراجة اقت�صادية تلوح يف االأفق مع ورود تعهدات بتقدمي م�صاعدات 
 2021 اأكتوبر  االأول  ت�صرين  البلد. ويف  العقوبات عن  بع�ض  ورف��ع  دولية 
تبددت االآمال وتفاقمت االأزمة االقت�صادية بعد انقاب ع�صكري نفذه قائد 

اجلي�ض عبد الفتاح الربهان اأطاح فيه املدنيني من احلكم، ما اأدى اإىل تراجع 
امل�صاعدات الدولية للباد فيما خرجت تظاهرات �صبه يومية احتجاجا على 

احلكم الع�صكري.
لفران�ض  اأط��ف��ال،  الأرب��ع��ة  اأم  وه��ي  االأربعينية  املوظفة  ب�صر  �صعاد  وق��ال��ت 
بر�ض “مقارنة الدخل مع امل�صروف غر ممكن لذلك نحاول اإيجاد بدائل 
اآدم  ن��ور  ي�صكو  اخل��رط��وم،  �صمال  ���ص��وارع  اأح��د  ويف  الطعام”.  يف  )رخي�صة( 
فادحة  تكبد خ�صائر  اأن��ه  الو�صع مو�صحا  لبيع اخل�صار من  بجانب عربته 
من  الكثر  “ف�صد  ب��ر���ض  لفران�ض  وق���ال  املا�صية.  الت�صعة  االأ���ص��ه��ر  خ��ال 
املنتجات ب�صبب عدم ال�صراء .. ال ميكن اأن ي�صتمر االأمر على هذا النحو اأو 

�صاأ�صطر اإىل البحث عن وظيفة اأخرى”.
ال��ع��ام املا�صي  ال�����ص��ودان  ت��راج��ع معدل الت�صخم يف  ال��رغ��م م��ن ذل��ك،  وعلى 
م�صجا 87 % يف كانون االأول دي�صمرب باملقارنة مع 318 % يف ال�صهر 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

يف بقالة �صغرة باخلرطوم، ين�صغل ح�صن عمر يف نف�ض الغبار عن الب�صائع 
�ض منذ اأ�صهر على الرفوف ب�صبب تراجع حركة ال�صراء يف ال�صودان  التي تتكدرّ

و�صط اأزمة اقت�صادية عميقة.
يف  بر�ض  فران�ض  لوكالة  متحدثا  عاما   43 العمر  من  البالغ  عمر  ويقول 
بقالته “مل يعد لدى املواطن املال لي�صرتي، ما يجعلنا نعاين حالة ك�صاد”. 
وتابع “القوة ال�صرائية تراجعت ب�صكل كبر خال االأ�صهر ال�صتة املا�صية”، 
م�صًرا اإىل اأن مبيعاته يف ال�صابق كانت تبلغ يف اليوم الواحد نحو 500 األف 
جنيه �صوداين )877 دوالًرا تقريبا(، لكنها انخف�صت االآن اإىل 200 األف 
جنيه )حوايل 350 دوالًرا(. وتعك�ض حمنة عمر تدهور الو�صع االقت�صادي 
اأزم��ة غذاء  اأرغ��م العديد من االأ���ص��ر على التق�صف يف ظل  ال�����ص��ودان، ما  يف 

تتويج الفائزين يف م�صابقة الطهاة مبهرجان الظفرة 

مليار دولر ح�صيلة بيع اأول �صندات ل� »اأوفيد« للم�صاهمة يف متويل م�صاريع التنمية امل�صتدامة   جمموعة موانئ اأبوظبي حت�صل على 
ت�صنيف عاملي ل�صتثمارها يف مواردها الب�صرية

بها طواقم  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��وة  م��واط��ن  على  ال�����ص��وء 
وو�صواًل  التنفيذي  الرئي�ض  من  ب��دءاً  املجموعة  عمل 
املختلفة  املوؤ�ص�صية  امل�صتويات  يف  العاملني  جميع  اإىل 
وق���ط���اع���ات االأع����م����ال ال��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا، ك��م��ا ي����ربز مدى 
تركيز فرق االإدارة العليا للمجموعة على و�صع اأ�ص�ض 
املطبقة  امل��م��ار���ص��ات  ت��ن��ا���ص��ق  ت�صمن  �صليمة  ح��وك��م��ة 

وا�صتمراريتها”.
واأ�صافت: “اإىل جانب كونها موؤ�ص�صة رائدة يف متكني 
اللوج�صتية،  واخلدمات  والتجارة  ال�صناعة  قطاعات 
ت��ع��د جم��م��وع��ة م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ج��ه��ة ع��م��ل يف�صلها 
العامل  املواهب من حول  اأف�صل  املوظفون وت�صتقطب 
باأف�صل  اإمكاناتهم  وت��وظ��ي��ف  ا�صتبقائهم  يف  وتنجح 
اال�صتثمار  مبوا�صلة  ملتزمون  ونحن  ممكنة.  �صورة 
الب�صرية  م���واردن���ا  تطلعات  حت��ق��ق  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  يف 
وتن�صر يف �صفوفهم ثقافة االعتزاز بكونهم جزءاً من 
التي ت�صع  لدينا  املتميزة  العمل  بيئة 
رفاههم ال�صخ�صي واملهني على راأ�ض 

اأولوياتها”. 
هذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ص��ع��ي��ه��ا  اإط��������ار  ويف 
جمموعة  ق���دم���ت  امل����ه����م،  االإجن��������از 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ال����دوام روؤية 
ثابتة �صمن جميع  وا�صحة واأهدافاً 
ما  بكل  وقامت  االأع��م��ال،  م�صتويات 
وت�صجيعهم  املوظفني  لتحفيز  يلزم 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق تلك 
ذل���ك قامت  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأه�����داف. 
الثقة  ث��ق��اف��ة  ب��رت���ص��ي��خ  امل��ج��م��وع��ة 
يتيح  امل�صوؤولية، ما  املتبادلة وحتمل 
املهام  ت���ويل  يف  احل��ري��ة  للموظفني 
واتخاذ  م�صتقل  ب�صكل  بهم  املنوطة 

القرارات الازمة الإمتام هذه املهام بنجاح. 
التي حققته  الافت  التحول  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  وجت��در 
جمموعة موانئ اأبوظبي خال عام 2022 من �صركة 
القائمني  باهتمام  حظي  عاملية  جمموعة  اإىل  حملية 
الذي  الب�صرية”  امل��وارد  يف  “امل�صتثمرون  اعتماد  على 
املوظفني،  لتطوير  امل�صتوى  رفيع  عاملياً  معياراً  يعد 
اآلية  االعتماد  بهذا  اخلا�ض  العمل  اإط��ار  يحدد  حيث 
وتقدمي  الب�صرية،  مل��وارده��ا  امل��وؤ���ص�����ص��ات  واإدارة  ق��ي��ادة 
ال��دع��م ل��ه��م ل��ت��ع��زي��ز م�����ص��اه��م��ات��ه��م يف حت��ق��ي��ق نتائج 

م�صتدامة. 

• •اأبوظبي-الفجر: 

حت�صل  املنطقة  يف  موؤ�ص�صة  ك��اأول  لنجاحها  ا�صتكمااًل 
املوارد  يف  “امل�صتثمرون  من  الباتيني  االعتماد  على 
موانئ  جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت   ،2019 ع���ام  الب�صرية” 
اأبوظبي اأم�ض عن حفاظها على هذا االعتماد الباتيني 
للعام الرابع على التوايل بعد ا�صتيفائها لكامل املعاير 
املطلوبة خال عملية التقييم اال�صرتاتيجي ال�صارمة 

والوا�صعة التي خ�صعت لها.
وي��ع��د ه���ذا االع��ت��م��اد امل���رم���وق اأرف�����ع ت��ك��رمي متنحه 
واأعلى درجة ميكن  “امل�صتثمرون يف املوارد الب�صرية” 
مواردها  يف  اال�صتثمار  جم��ال  يف  حتقيقه  للموؤ�ص�صات 
50،000 موؤ�ص�صة  %2 فقط من  اإذ جنح  الب�صرية، 
م�صاركة من 66 دولة يف احل�صول على هذا الت�صنيف 
روؤية  و���ص��وح  على  ال�صوء  االع��ت��م��اد  وي�صلط  املتميز. 

وثقافة  اأب���وظ���ب���ي  م���وان���ئ  جم��م��وع��ة 
م�صاألة  ت�صع  ال��ت��ي  ال��ف��اع��ل��ة  عملها 
ع��م��ل ���ص��ح��ي��ة وعالية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
ال��ك��ف��اءة ع��ل��ى راأ������ض اأول��وي��ات��ه��ا من 
خال تطبيق اأعلى املعاير واإ�صراك 
مهاراتهم  ���ص��وي��ة  ورف�����ع  امل��وظ��ف��ني 

وحت�صني جودة حياتهم.
خال  �صهدت  ق��د  املجموعة  وك��ان��ت 
ملحوظاً  عاملياً  تو�صعاً   2022 ع��ام 
ا�صتثماراتها  ب��ف�����ص��ل  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  يف 
من  العديد  يف  امل�صرتكة  وم�صاريعها 
الرغم  العامل. وعلى  ح��ول  االأ���ص��واق 
من التو�صع املت�صارع، اإال اأنها جنحت 
يف االإب���ق���اء ع��ل��ى ث��ق��اف��ة ع��م��ل مرنة 
للتعلم  ال��ف��ر���ض  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ت��وف��ر 

وتنمية مهاراتهم يف جماالت عملهم اإىل جانب �صمان 
تفاعلهم وا�صتبقائهم يف �صفوف املجموعة، االأمر الذي 

اأ�صهم يف حتقيق النجاح الكبر لها وملوظفيها.
املوارد  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض  املرر،  وقالت ميثة 
يف  “ي�صعدنا  اأب��وظ��ب��ي:  م��وان��ئ  جمموعة   - الب�صرية 
اأب��وظ��ب��ي امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االعتماد  جم��م��وع��ة م��وان��ئ 
الب�صرية”  امل�����وارد  يف  “امل�صتثمرون  م��ن  ال��ب��ات��ي��ن��ي 
املوؤ�ص�صات  اأف�صل  مع  اأدائنا  ملقارنة  معياراً  يعد  والذي 
ال��ت��زام��ن��ا عاملي  ب��اأن��ه يج�صد  ���ص��ك  ال���ع���امل، وال  ح���ول 
وي�صلط  الب�صرية،  للموارد  الناجحة  ب��االإدارة  امل�صتوى 

ترفع  باك�صتان  ح��ك��وم��ة 
زي��ارة  قبل  الوقود  اأ�صعار 
مرتقبة لبعثة �صندوق النقد 

•• ا�صالم اباد-رويرتز: 

اأم�ض  الباك�صتانية  املالية  اأعلنت وزارة 
والديزل  البنزين  اأ�صعار  رف��ع  االأح���د 
للرت  دوالر(   0.1400( روب��ي��ة   35
قبل  ال��ب��اد  عملة  قيمة  ه��وت  بعدما 
الق�صوى  احل������دود  اإل����غ����اء  اإث�����ر  اأي������ام 
من  اأي��ام  قبل  القرار  وج��اء  لاأ�صعار. 
بعثة  بها  تقوم  اأن  املرتقب  م��ن  زي���ارة 
لباك�صتان  ال��دويل  النقد  من �صندوق 
حول  مناق�صات  الإج����راء  ال�صهر  ه��ذا 
املراجعة التا�صعة املتعرة من برنامج 

التمويل احلايل للباد.
وخ�صرت الروبية الباك�صتانية االأ�صبوع 
باملئة من   12 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  املا�صي 
قيمتها بعد اإلغاء حدود االأ�صعار التي 
ويعار�صها  احل��ك��وم��ة  تفر�صها  ك��ان��ت 

�صندوق النقد الدويل.
اإ����ص���ح���اق دار يف  وع����رب وزي�����ر امل���ال���ي���ة 
موؤمتر �صحفي ام�ض االأحد عن اأمله 
يف اأن يبدد االإعان التكهنات املنت�صرة 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى 
ب�صاأن رفع االأ�صعار ب�صورة اأكرب اأو نفاد 
الزيادة  اإن  وق���ال  البنزين.  اإم����دادات 
�صلطات  من  تو�صية  على  بناء  ج��اءت 
تكلفة  ارت���ف���اع  ب�صبب  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط 

�صراء الطاقة يف ال�صوق العاملية.

•• الظفرة -وام:

الفائزين  ال��ظ��ف��رة،  مل��ه��رج��ان  املنظمة  اللجنة  ت��وج��ت 
املك�صات  يف  ال�صعبي  للطهي  الطهاة”  “م�صابقة  يف 
الن�صائي ب�صوق الظفرة الرتاثي، وذلك �صمن م�صابقات 
وف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال���� 16 ال��ت��ي ت��ق��ام يف م��دي��ن��ة زايد 

مبنطقة الظفرة. 
من  القبي�صي  وليلى  الدرمكي  م��ب��ارك  التتويج  ح�صر 
املن�صوري،  منى  االإم��ارات��ي��ة  وال�صيف  املنظمة،  اللجنة 

وامل�صاركني يف امل�صابقة وعدد من زوار املهرجان. 
�صعيد  منى  ال�صيف  امل�صابقة  يف  االأول  املركز  وح�صدت 
عائ�صة  ال�صيف  ج��اءت  الثاين  املركز  ويف  ب��رم��ان،  عبيد 

الثالث  باملركز  وح��ل��ت  ال�صحي،  حممد  �صيف  ع��ب��داهلل 
ال�صيف هدى �صابر. 

االإماراتية،  ال�صعبية  امل��اأك��والت  ع��ددا من  الطهاة  وق��دم 
وذل���ك م��ن خ��ال ع��ر���ض ح��ي اأم���ام زوار ���ص��وق الظفرة 
من  املكونة  امل�صابقة  حتكيم  جلنة  قامت  وقد  الرتاثي، 
ال�صعبية  باالأكات  واملتخ�ص�ض  املن�صوري  منى  ال�صيف 
من  اإعدادها  مت  التي  االأطباق  بتقييم  القبي�صي،  را�صد 

قبل الُطهاة. 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  اإىل  ال��ُط��ه��اة  م�����ص��اب��ق��ة  وت���ه���دف 
وتعريف  االإم���ارات���ي���ة  ال�صعبية  واحل��ل��وي��ات  امل���اأك���والت 
اجلمهور بها وتذوقها، وحتفيز وت�صجيع ممار�صة هذه 

املهنة،. 

•• فيينا -وام: 

جمع  يف  “اأوفيد”  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأوب���ك  �صندوق  جن��ح 
مليار دوالر، متثل ح�صيلة بيع اأول �صندات طرحها ال�صندوق 
متويل  يف  للم�صاهمة  امل�صتدامة”،  “التنمية  �صندات  با�صم 
م�صاريع لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.  وقال بيان �صادر 
مدة  اإن  فيينا  النم�صاوية  العا�صمة  يف  ال�صندوق  مقر  ع��ن 
اأن  5ر%4، واأو�صح  ال�صند تبلغ ثاث �صنوات مبعدل فائدة 

االأموال التي مت جمعها �صت�صتخدم يف متويل م�صاريع الطاقة 
املتجددة واالأمن الغذائي والرعاية ال�صحية والبنية التحتية 
والتعليم والتوظيف، واعترب اأن �صندات “التنمية امل�صتدامة”، 
ال�صتخدام  يتطلعون  الذين  للم�صتثمرين  جذب  عامل  متثل 
مواردهم بطرق اأكر فائدة بيئًيا واجتماعًيا.  واعترب دكتور 
القوي  الطلب  اأن  اأوف��ي��د،  ع��ام  مدير  اخلليفة،  احلميد  عبد 
ثقة  ع��ل��ى  “�صهادة  ال�����ص��ن��دوق،  ي��ط��رح��ه��ا  ���ص��ن��دات  اأول  ع��ل��ى 
امل�صتثمرين يف �صندوق االأوبك وتفوي�ض طويل االأمد موجه 

“التنمية  ���ص��ن��دات  اأن  ال�����ص��ن��دوق  واأو���ص��ح  التنمية” .   نحو 
البنوك  ���ص��راء  يف  ظهر  ك��ب��راً،  اهتماماً  الق��ت  امل�صتدامة”، 
62% من ال�صندات املطروحة،  املركزية واملوؤ�ص�صات الر�صمية 
التمويل  و���ص��ن��ادي��ق   ،%19 ع��ل��ى  ال��ب��ن��وك  ا���ص��ت��ح��وذت  ح��ي��ث 
وموؤ�ص�صات التاأمني واملعا�صات على بقية ال�صندات تقريباً، كما 
اأفاد البيان اأن %52 من امل�صتثمرين ينتمون ملنطقة اأوروبا 
وال�صرق االأو�صط واأفريقيا، 27% من اآ�صيا واملحيط الهادي، 

وبلغ عدد امل�صتثمرين من اأمريكا ال�صمالية 21%. 
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املال والأعمال

الحتادية لل�صرائب تد�صن اأول فعاليات مبادرة الدعم ال�صريبي لعام 2023 
مع  بالتعاون  الدولة  اإم���ارات  لت�صمل جميع  احل��ايل  العام  م��دى  على 
العديد من املراكز واجلهات املعنية يف القطاعني احلكومي واخلا�ض، 
وفق  متتالية  بجوالت  الهيئة  عمل  ف��رق  يف  املتخ�ص�صون  يقوم  حيث 

جدول زمني �صامل..
 م�صرة اإىل اأن املُبادرة ته��دف اإىل ا�صتقبال دافع���ي ال�صرائب لت�صهيل 
ال�صريبية  والتوعية  االمتثال  ن�صبة  ورف��ع  ال�صرائب  دف������ع  عملية 
اإىل  وتوجيههم  وماحظاتهم  ا�صتف�صاراتهم  على  وال��رد  ال��دول��ة،  يف 

االأدل�������ة االر�ص����ادية ال�صريبي��ة واالإجراءات ال�صحيحة. 
 “ ُع��ق��دت يف مركز  التي  العمل  ور���ص��ة  خ��ال  اأن��ه  اإىل  الهيئة  ولفتت 
– دب��ي؛ ق��ام فريق الهيئة  “ – ع��ود ميثاء  ت��امي بزن�ض �صلو�صن  اأون 
املُ�صاركني وتقدمي  اأ�صحاب االأعمال  باالإجابة على جميع ا�صتف�صارات 

فريق  ليقوم  ا�صتف�صارات  اأو  ماحظات  اأي��ة  وط��رح  منها  لا�صتفادة 
التن�صيق  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��ا  م���وؤك���دة  وت��و���ص��ي��ح��ه��ا،  ب��ال��رد عليها  ال��ه��ي��ئ��ة 
وتطوير  ال�صريبة  بتطبيق  املعنية  واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
وتوفر  املعنية،  الفئات  خمتلف  ل��دى  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  التعاون  اآل��ي��ات 
مع  والتعامل  ودقتها  املعلومات  وو���ص��وح  ال�صفافية  م�صتويات  اأع��ل��ى 
ال�صريبية،  بالقوانني  االلتزام  م�صتوى  لرفع  بفاعلية  اال�صتف�صارات 
التن�صيقية  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ك��ث��ف  ح��ي��ث  امل��خ��ال��ف��ات  وجت��ن��ب 
واآلياتها  ال�صريبية  بالت�صريعات  الوعي  لزيادة  التوعوية  وبراجمها 
توفرها  التي  والت�صهيات  التطبيق  وجم��االت  والرقابية  التنفيذية 
اأي  دون  ب�صهولة  االمتثال  على  لل�صريبة  اخلا�صعني  مل�صاعدة  الهيئة 

تاأثر على اأن�صطتهم. 

•• دبي -وام:

د�صنت الهيئة االحتادية لل�صرائب مبادرة “الدعم ال�صريبي” بهدف 
تعزيز الوعي ال�صريبي لدى قطاعات االأعمال يف الدولة عرب التوا�صل 
واالإج���راءات  بالت�صريعات  االل��ت��زام  م�صتوى  لزيادة  وامل�صتمر  املبا�صر 

ال�صريبية. 
“الدعم  م���ب���ادرة  اإط�����ار  يف   2023 ل��ع��ام  ع��م��ل  ور����ص���ة  اأول  وُع���ق���دت 
اجلاري  ي��ن��اي��ر  و25   25 ي��وم��ي  م���دى  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  ال�صريبي” 
بزن�ض  تامي  “ اأون  لل�صرائب ومركز  الهيئة االحتادية  بالتعاون بني 

�صلو�صن “ – عود ميثاء – دبي . 
�صتتوا�صل  ال�صريبي”  “الدعم  فعاليات مبادرة  اأن  الهيئة  واأو�صحت 

االإج���راءات  خ��ال  تواجههم  عقبات  اأي��ة  لتذليل  لهم،  املعريف  الدعم 
املبالغ  و�صداد  ال�صريبية  االإق���رارات  وتقدمي  للت�صجيل  االإلكرتونية 

املُ�صتحقة، وا�صرتداد املبالغ القابلة لا�صرتداد. 
اجلهات  م��ع  بالتن�صيق  يتم  ال��ل��ق��اءات  ه�����ذه  تنظي����م  اأن  واأو���ص��ح��ت 
لل�صرائب،  االحت��ادي��ة  للهيئ�����ة  اال�صرتاتيجيني  وال�����ص��رك��اء  املعنية 
يف  وامل�ص���اركة  للح�صور  االأعم����ال  قطاع��ات  بدع����وة  يقوم�����ون  الذين 
منطلق  من  اأن��ه  اإىل  ُم�صرة  ال�صريبي”،  “الدعم  مب�������ادرة  فعاليات 
تق������وم  الندوات  امل�صتفيدين من هذه  نط��������اق  تو�ص�������يع  احلر�ض على 
التوا�صل  مواق��������ع  عرب  الفعالي������ات  هذه  من  العدي�����د  ببث  الهيئ�����ة 

االجتماعي. 
ال�صريبي”  “الدعم  مبادرة  االأعمال حل�صور  الهيئة قطاعات  ودعت 

كهرباء ومياه دبي تد�صن 17 حمطة نقل كهرباء رئي�صية خالل 2022 بتكلفة 3.2 مليار درهم 

ناق�ست التحديات واحللول �سمن �سل�سلة ور�سها التفاعلية مع القطاع اخلا�س

غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي تبحث تعزيز دور راأ�س املال املخاطر وحا�صنات الأعمال يف تنمية ال�صركات النا�صئة يف دبي

الإمارات ت�صت�صيف ندوة امل�صتجدات يف 
ال�صناعات الكيميائية منت�صف فرباير 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

 م��واك��ب��ة لفعاليات �صهر االإم�����ارات ل��اب��ت��ك��ار  ف��رباي��ر م��ن ك��ل ع���ام “ 

االإمارات تبتكر “ ت�صت�صيف اجلمعية الكيميائية االإماراتية وبالتعاون 
مع اجلمعية العراقية للكيمياء احليوية وال�صريرية الندوة  الكيميائية 
غرفة  بقاعة  �صتقام  والتي   “ الكيميائية  ال�صناعات  يف  امل�صتجدات   “
راأ�ض اخليمة وملدة يوم كامل بالتعاون بني اجلمعيتني  جتارة و�صناعة 

وتبادل اخلربات بني الكيميائيني العرب ..
موزة  اال�صتاذة  باإ�صراف   2023 فرباير  منت�صف  االربعاء  يوم  وذل��ك   
�صيف مطر ال�صام�صي رئي�ض احتاد الكيميائيني العرب رئي�صة اجلمعية 
رئي�ض  م��رزه  �صالح  خالدة  الدكتورة  واال�صتاذة  االماراتية  الكيميائية 

اجلمعية العراقية للكيمياء احليوية ال�صريرية.
و�صي�صارك يف الندوة كا من : اال�صتاذ الدكتور حممد عبداجلواد زايد 
عدي�صان  الدكتور  اال�صتاذ   ، ال��ورث��ان  عبدالرحمن  الدكتور  اال�صتاذ   ،
ال��دك��ت��ور مثنى عناد   ، ب���راء حممد علي ح��اف��ظ  ال��دك��ت��ور   ، اب��وع��ب��دون 
امل�صعودي ، الدكتورة نادية غ�صان ، الدكتورة و�صن عاء الدين الطائي 
الدكتورة هدى جابر وليد   ، ا�صتربق عبدالر�صول  الدكتورة  اال�صتاذة   ،

واال�صتاذة الدكتورة ماجدة عبداخلالق.
�صركة  مل�صانع  تفقدية  زي��ارة  الثاين  باليوم  الندوة  فعاليات  وتت�صمن 

اخلليج لل�صناعات الدوائية “جلفار “ براأ�ض اخليمة.

•• دبي-وام:

د���ص��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
رئي�صية  كهرباء  نقل  حمطة   17
2022 منها  ج��دي��دة خ��ال ع��ام 
15 حمطة جهد 132 كيلوفولت 
بقدرة حتويلية 2280 ميجافولت 
 400 نقل جهد  اأمبر وحمطتي 
كيلوفولت بقدرة حتويلية 4000 
مبنطقتي  اأم����ب����ر  م���ي���ج���اف���ول���ت 
اخلام�صة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  الق�صي�ض 
 5 اإىل  اإ�صافة  االأوىل  علي  وجبل 
النقل  ك��ي��ل��وم��رتات م���ن خ��ط��وط 
كيلوفولت   400 جهد  ال��ه��وائ��ي��ة 
الكابات  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتا  و247 

االأر���������ص��������ي��������ة 
 132 ج����ه����د 
ك����ي����ل����وف����ول����ت 
ل�����������������رب�����������������ط 
امل��������ح��������ط��������ات 
النقل  ب�صبكة 

الرئي�صية. 
وت��������������غ��������������ذي 
حم������������ط������������ات 
ال������������ن������������ق������������ل 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
اجل�����������دي�����������دة 
 132 ج����ه����د 

اأن  الطاير  �صعيد  م��ع��ايل  واأو���ص��ح 
ال�صتثمارات  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الكهرباء  نقل  م�صاريع  يف  الهيئة 
ال���ق���ائ���م���ة وامل����ن����ج����زة خ�����ال ع���ام 
م���ل���ي���ارات   8.1 ب���ل���غ���ت   2022
درهم  م��ل��ي��ون   800 م��ن��ه��ا  دره����م 
جهد  الرئي�صية  النقل  مل�صروعات 
مليار  و7.3  ك��ي��ل��وف��ول��ت   400
الرئي�صية  النقل  مل�صروعات  دره��م 
جهد 132 كيلوفولت.  من جانبه 
اأ�صار املهند�ض ح�صني لوتاه النائب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رئ��ي�����ض ل��ق��ط��اع نقل 
اإجناز  اأن  اإىل  الهيئة  يف  ال��ط��اق��ة 
اأك��ر من  17 تطلب  ال���  املحطات 
با�صتخدام  �صاعة عمل  33 مليون 
التقنيات  اأح�������دث 
مع  عامليا  املعتمدة 
�صمان اأعلى معاير 
وال�صامة  االأم�����ن 
مو�صحاً اأنه بنهاية 
بلغ   2022 ال��ع��ام 
حمطات  اإج����م����ايل 
 132 جهد  النقل 
دبي  يف  كيلوفولت 
حم����ط����ة   334
اإىل  ب�����االإ������ص�����اف�����ة 
قيد  حم���ط���ة   29

االإن�صاء. 

مبيعات ال�صني من الهواتف 
الذكية تراجعت يف 2022 

لأدنى م�صتوى يف 10 �صنوات 
•• �صنغهاي -رويرتز:

قالت �صركة )اآي.دي.�صي( الأبحاث 
مبيعات  اإن  االأح����د  اأم�����ض  ال�����ص��وق 
الذكية  ال����ه����وات����ف  م����ن  ال�������ص���ني 
اأ�صا�ض  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   13 ت��راج��ع��ت 
لي�صجل   ،2022 ع���ام  يف  ���ص��ن��وي 
هذا القطاع اأكرب انخفا�ض يف عقد 
يف ظل توخي امل�صتهلكني احلذر يف 

االإنفاق.
اإج��م��ايل ع��دد االأج��ه��زة التي  وبلغ 
مت �صحنها 286 مليونا، انخفا�صا 

من 329 مليونا العام ال�صابق.
هذا  ف���اإن  لل�صركة  لتقرير  ووف��ق��ا 
 2022 اإجمايل مبيعات  اأن  يعني 
كان االأدن��ى منذ عام 2013، كما 
منذ  االأوىل  ال�صنة  ه��ذه هي  كانت 
فيها  تنخف�ض  ال��ت��ي  احل���ني  ذل���ك 
 300 مل��ا دون  ال�����ص��ن��وي��ة  امل��ب��ي��ع��ات 
امل�صنعة  ف��ي��ف��و  وك���ان���ت  م���ل���ي���ون. 
بنظام  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  ل���ل���ه���وات���ف 
اأندرويد العامة التجارية االأكر 
بلغت  اإذ  ال��ع��ام،  م���دار  ع��ل��ى  مبيعا 
باملئة.   18.6 ال�صوقية  ح�صتها 
انخف�ض  �صحناتها  اإجمايل  اأن  اإال 

25.1 باملئة على اأ�صا�ض �صنوي.

وامل���ي���اه ت�����ص��م��ن م��وا���ص��ل��ة توفر 
خدمات الكهرباء واملياه وفق اأعلى 
واالعتمادية  ال��ت��واف��ري��ة  م��ع��اي��ر 
وال�����ك�����ف�����اءة وحت����ق����ق خ���ط���ة دب���ي 
احل�صرية 2040 وت�صهم يف جعل 
املف�صل للعي�ض والعمل  املكان  دبي 
وت�صل  للزائرين  املف�صل  واملق�صد 
ال�صتثمارات  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الكهرباء  نقل  م�صاريع  يف  الهيئة 
اإىل  و2024   2021 عامي  ب��ني 
2 مليار  دره��م منها  10 مليارات 
الرئي�صية  النقل  مل�صروعات  دره��م 
جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات 
الرئي�صية  النقل  مل�صروعات  دره��م 

جهد 132 كيلوفولت.” 

ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
بنية  لتوفر  رع��اه اهلل  دب��ي  حاكم 
للكهرباء  وم��ت��ط��ورة  ق��وي��ة  حتتية 

كيلوفولت مناطق الرب�صاء جنوب 
واملركا�ض  وال��ف��رج��ان  علي  وجبل 
واخلليج التجاري واأم هرير ووادي 
ال�����ص��ف��ا وع������ود امل��ط��ي��ن��ة وال���رق���ة 
الرمول  واأم  وم��ع��ي�����ص��م  ال��و���ص��ل 
ب��را���ص��ي وبلغت  وال��ع��وي��ر وغ���دي���ر 
املحطات  لهذه  االإجمالية  التكلفة 
 3.2 نحو  بها  املرتبطة  وامل�صاريع 
�صعيد  وق��ال معايل  دره���م.   مليار 
املنتدب  ال��ع�����ص��و  ال��ط��اي��ر  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 
ومياه دبي “اإننا ن�صتلهم يف الهيئة 
ا�صرتاتيجياتنا وخطط عملنا من 
روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 

•• دبي-الفجر: 

لاقت�صاد  دب����ي  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
الثاث  ال��غ��رف  اإح���دى  الرقمي، 
دبي،  غ��رف  مظلة  حت��ت  العاملة 
ور�����ص����ة ع���م���ل ���ص��م��ت ع�������دداً من 
املديرين  وك��ب��ار  االأع���م���ال،  اد  رورّ
�صركات  ممثرّلي  م��ن  التنفيذيني 
وحا�صنات  امل��خ��اط��ر  امل����ال  راأ�����ض 
النمو  دع�����م  ب���ه���دف  االأع������م������ال، 
امل�صتدام لقطاع االأعمال الرقمي 
وت�صريع اإطاق ال�صركات النا�صئة 

يف دبي يف هذا املجال احليوي.
وتعد هذه الور�صة الثالثة �صمن 
التي  التفاعلية  ال��ور���ض  �صل�صلة 
لاقت�صاد  دب���ي  غ��رف��ة  اأطلقتها 
القطاعات  دور  ملناق�صة  الرقمي 
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��رق��م��ي��ة يف دعم 
االقت�صاد الرقمي يف دبي، وتفعيل 
�صراكة القطاعني العام واخلا�ض 
التحديات، وو�صع  ملناق�صة حلول 
خ�����ارط�����ة ط����ري����ق ت�������ص���م���ن منو 

القطاع. 
�صعادة  اأك������د  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  وب����ه����ذه 
اأح��م��د ع��ب��د اهلل ب��ن ب��ي��ات، نائب 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الدور  على  ال��رق��م��ي،  لاقت�صاد 
الغرفة  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  احل���ي���وي 
االأع�صاء  م�������ص���ارك���ة  حت��ف��ي��ز  يف 
القطاع  م���ن  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 
مثمرة  ���ال���ي���ات  ف���عرّ يف  ال���رق���م���ي 
والفر�ض  ال���ت���ح���دي���ات  مل��ن��اق�����ص��ة 
لنمورّ  داع����م����ة  م��ن��ظ��وم��ة  ل���ب���ن���اء 
وحتديد  ال���رق���م���ي،  االق���ت�������ص���اد 
امل��ت��ق��دم��ة يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دور 

املجتمع.

واأ�صاف بن بيات قائًا: “اترّخذت 
لتطوير  مت�صارعة  خطوات  دب��ي 
الت�صريعات واالإر�صادات  وحتديث 
الازمة لتنمية خمتلف جماالت 
�صل�صلة  وتتيح  الرقمي  االقت�صاد 
ور�ض القطاع الرقمي تبادل االآراء 
يف  واملعنية  الفاعلة  اجلهات  بني 
االإمارة، وهو ما يوؤكد قدرتنا على 
االأعمال  جمتمع  م�صالح  متثيل 
اأع�صاء  ومت���ك���ني  االإم�����������ارة،  يف 
التحديات  مناق�صة  م��ن  الغرفة 
التي تواجههم، وعر�ض خططهم 
و�صع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل�صتقبلية، 
تناف�صية  ت��ع��زز  م��ائ��م��ة  ح��ل��ول 

القطاع وقدرته على النمو”.
وت���ن���اول���ت ور�����ص����ة ال���ع���م���ل اأب�����رز 
التحديات التي تواجه راأ�ض املال 
امل��خ��اط��ر وح��ا���ص��ن��ات االأع���م���ال، 
قادة  ب��ه��ا  ي�صمن  ال��ت��ي  وال�����ص��ب��ل 
دب��ي لاقت�صاد  ال��ق��ط��اع وغ��رف��ة 
ال�صيا�صات  اإ�����ص����ه����ام  ال����رق����م����ي 
واال�صرتاتيجيات  وامل������ب������ادرات 
تعزيز  يف  احل���ال���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ب��ي��ئ��ة مثالية  وت��وف��ر  االب��ت��ك��ار، 
ال����ق����ط����اع  ه��������ذا  يف  ل�����اأع�����م�����ال 

احليوي.
الور�صة  امل�صاركون خال  وناق�ض 
جم����االت ال��ن��م��و، واأف�������ص���ل �صبل 
النمو  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ت���ع���اون 
االإيجابي يف القطاع، مع الرتكيز 
الت�صريعات  على  رئي�صي  ب�صكل 
التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  وال��ق��وان��ني 
والبنية  وامل�����واه�����ب  وال���ت���م���وي���ل 
اأ�صا�صية  ركيزة  بو�صفها  التحتية 
يف ب���ن���اء م���ن���ظ���وم���ة راأ���������ض امل����ال 

املخاطر وحا�صنات االأعمال.

دبي  “ا�صتهرت  بيات:  بن  واأردف 
اد االأعمال وال�صركات  بدعمها لرورّ
خمتلف  يف  واملتو�صطة  ال�صغرة 
والتكنولوجيا  االبتكار  جم��االت 
واالق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي. ون��ح��ن يف 
الرقمي  ل��اق��ت�����ص��اد  دب���ي  غ��رف��ة 
م��ا حتتاجه هذه  اأب���رز  اأن  ن���درك 
ال��ف��ئ��ة م��ن جمتمع االأع���م���ال هو 
ويعدرّ  املوثوقة.  التمويل  م�صادر 
ت��وف��ر روؤو�����ض االأم����وال والدعم 
ال�صركات  ل��ن��م��ورّ  ح��ي��وي��اً  ع���ام���ًا 
ال�صغرة  وال�����ص��رك��ات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
دوراً  ت������وؤدي  ال���ت���ي  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
الرقمي  التحول  اأجندة  يف  ب��ارزاً 

لدبي”.
عن  موؤخراً  �صدر  لتقريٍر  ووفقاً 
الرقمي،  لاقت�صاد  دب��ي  غ��رف��ة 
من   39% االإم���������ارة  حت��ت�����ص��ن 
النمو  ذات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات 
ال�صرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال�������ص���ري���ع 
االأو�������ص������ط و�����ص����م����ال اإف���ري���ق���ي���ا، 
من   57% ن���ح���و  وت�����ص��ت��ق��ط��ب 
ح�صلت  ال���ذي  التمويل  اإج��م��ايل 
ع��ل��ي��ه ال�������ص���رك���ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة ذات 
ال�صرق  ال�صريع يف منطقة  النمو 
االأو����ص���ط و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، اأي 

5.2 مليارات دوالر.
ون��ظ��راً ل��اه��ت��م��ام ال��ك��ب��ر الذي 
النا�صئة،  ال�����ص��رك��ات  ب���ه  حت��ظ��ى 
ت�����وؤدي ح��ا���ص��ن��ات االأع���م���ال دوراً 
ح��ي��وي��اً ل��دع��م��ه��ا، وت��ط��وي��ر بيئة 
كما  وازده���اره���ا  لنموها  م��وات��ي��ة 
توفر حا�صنات راأ�ض املال املخاطر 
لنمو  ال��ازم��ة  التمويل  م�صادر 
واملتو�صطة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات 

وتعزيز قدرتها التناف�صية.

حتّولت يف العالقات التجارية الأمريكية ال�صينية اإثر كوفيد والتوتر مع بكني
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت�صهد التجارة االأمركية حتورّالت على خلفية ال�صدمات الناجمة عن وباء كوفيد 
والتوتر مع ال�صني، لكن جهود تخفيف درجة االرتباط بني القوتني العظميني 
واردات  وت��راج��ع  االأمنية  امل��خ��اوف  ت�صاعد  ظل  ويف  �صريع.  انف�صال  اإىل  ت��وؤد  مل 
الر�صوم  ف��ر���ض  وب��ك��ني  وا�صنطن  ت��ب��ادل��ت  بعدما  ال�صني  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

اجلمركية، ارتفع حجم التجارة جمددا.
وميكن اأن ترتفع االأرق��ام اأكر عندما يتم ن�صر بيانات 2022 التجارية ال�صهر 

املقبل، يف اإ�صارة اإىل مدى ت�صابك اأكرب قوتني اقت�صاديتني يف العامل.
لكن اخلرباء ي�صرون اإىل اأن التوتر ترك اآثاره باأ�صكال اأخرى.

 Peterson( ال����دويل ل��اق��ت�����ص��اد  ب��ي��رت���ص��ون  وت��ق��ول م���اري الف��ل��ي م��ن معهد 
“الواردات  اإن   )Institute for International Economics PIIE
االأمركية من ال�صني اأقل بكثر من االجتاه الذي كانت عليه قبل اندالع احلرب 

التجارية”.
وت�صيف “هناك بالتاأكيد ابتعاد عن ال�صني يف الواردات االأمركية، خ�صو�صا اأو 

ب�صكل اأ�صا�صي ال�صلع التي زادت الواليات املتحدة الر�صوم اجلمركية عليها”.

من  امل�صتوردة  االأمركية  ال�صلع  قيمة  تراجعت  التجارية،  احل��رب  ان��دالع  وبعد 
يف  دوالر  مليار   450 ح��واىل  اإىل   2017 يف  دوالر  مليارات   506 من  ال�صني 
2019. وال تعد العاقات الثنائية العامل الوحيد املوؤثر على التجارة، اإذ اإن وباء 

ر ب�صكل كبر اأي�صا. كوفيد اأثرّ
يف ت�صرين الثاين/نوفمرب املا�صي، �صهدت ال�صني اأكرب تراجع يف ال�صادرات منذ 
ل �صربة للن�صاط  بدء الوباء اإذ اإن اعتمادها �صيا�صة “�صفر كوفيد” املت�صددة ت�صكرّ

ال�صناعي.
وي�صر رايان �صويت من “اأك�صفورد اإيكونومك�ض” Oxford Economics اإىل 
ل اجلاري يف الواليات املتحدة لابتعاد عن االإنفاق على ال�صلع” يوؤثر  اأن “التحورّ

اأي�صا على الواردات.
الوباء،  ف��رتة  خ��ال  امل�����ص��ت��وردة  املنتجات  على  كبر  ب�صكل  االأم��رك��ي��ون  واأن��ف��ق 
مع تراجع حدة املخاوف  “النا�ض ع��ادوا للخروج واالإنفاق على اخلدمات”  لكن 

املرتبطة بالفرو�ض، على حد قوله.
ويخفف ذلك الطلب على ال�صلع اال�صتهاكية وهو ما ميكنه بالتايل تف�صر �صبب 

عدم ارتفاع االأرقام اأكر.
اأن  الثاين/نوفمرب  ت�صرين  حتى  ال�صادرة  االأمركية  احلكومة  بيانات  وتظهر 

ل  اإجمايل حجم التجارة بني الواليات املتحدة وال�صني ميكن اأن يقرتب اأو ي�صجرّ
ويقول �صويت “مع مرور الوقت، �صن�صهد تنويعا اأكر”  رقما قيا�صيا يف 2022. 

مقارنة بتخل كامل عن ال�صحنات القادمة من ال�صني.
وواجه م�صنرّعو ال�صيارات مثا م�صاكل يف �صا�صل االإمداد خال فرتة الوباء.

“يزيد خماطر )االعتماد  بعوامل مناخية  املرتبطة  ازدياد اال�صطرابات  اأن  كما 
اأو منطقة جغرافية واحدة”،  زة ب�صكل كبر يف �صركة  اإم��داد مركرّ على( �صا�صل 
كان كبر خرباء  ال��ذي  روب��رت كومبان  االأمركية  املحا�صر يف اجلامعة  بح�صب 
املتحدة  ال��والي��ات  حت��اول  االأث��ن��اء،  يف  العاملية.  التجارة  منظمة  ل��دى  االقت�صاد 

االعتماد على نف�صها ب�صكل اأكرب يف قطاعات معيرّنة مثل اأ�صباه املو�صات.
االأخرين  االإلكرتونية  والرقائق  الت�صخم  خف�ض  قانوين  اإن  كومبان  ويقول 
لفك  بايدن  اإدارة  جهود  على  وا�صحة  موؤ�صرات  تعد  بهما  املرتبطة  “والعقوبات 

االرتباط بال�صني” يف هذه املجاالت.
اأنه  والدولية”  اال�صرتاتيجية  ال��درا���ص��ات  “مركز  من  بين�صون  اإميلي  وتو�صح 
االإمداد  ل�صا�صل  احلايل  الو�صع  وتراجع  تقييم اخلطر  ال�صركات  تعيد  “بينما 
اأخ����رى..  ب��ل��دان  اإىل  ال�����ص��ني وال��ت��ح��ول  ي���ربز االب��ت��ع��اد ع��ن  ال��ت��ي تعتمد عليها، 

كالنتيجة الوحيدة الثابتة”.
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•• اأبوظبي-وام:

و�صباب  ال�����ص��ارق��ة  ب��ني  �صلبي  ب��ت��ع��ادل 
باالأهداف  واآخر مثر وحافل  االأهلي 
ال��وح��دة وال��و���ص��ل، ظل  ب��ني   )3-3(
ت�صفر  ومل  م�صتعا،  ال�����ص��دارة  �صباق 
دوري  ب���ط���ول���ة  م����ن  ال�14  اجل����ول����ة 
عن  للمحرتفني  ال��ق��دم  لكرة  اأدن���وك 

اأي تغير يف ترتيب فرق املقدمة.
ومع اإ�صدال ال�صتار على فعاليات هذه 
اجل��ول��ة، ال��ت��ي ت��اأت��ي يف ب��داي��ة الدور 
الثاين للم�صابقة، حافظ �صباب االأهلي 
نقطة   29 ب��ر���ص��ي��د  ال�������ص���دارة  ع��ل��ى 
ال�صارقة،  اأم��ام  واح��دة  وب��ف��ارق نقطة 
 27 بر�صيد  ثالثا  ال��وح��دة  ظ��ل  كما 
نقطة وبفارق نقطة واحدة اأي�صا اأمام 

الو�صل.
وعلى م�صتوى املراكز االأخرة بجدول 
الوحيد من  الن�صر هو  كان  امل�صابقة، 
اخلم�صة  امل��راك��ز  �صاحبة  ال��ف��رق  ب��ني 
االأخ�����رة، ال���ذي ح��ق��ق ال��ف��وز يف هذه 
 11 اإىل  ر����ص���ي���ده  ل��رت��ف��ع  اجل���ول���ة 

وخ�صر  البطائح،  ت��ع��ادل  فيما  نقطة، 
كل من خورفكان والظفرة ودبا.

وك��ان��ت االأه����داف م��ن رك���ات اجلزاء 
اأحد �صمات هذه اجلولة بعد احت�صاب 
6 ركات، مت ت�صجيل 5 منها واأهدرت 
العب  اأزارو  ول���ي���د  ���ص��دده��ا  واح������دة، 

عجمان.
هدفا،   21 ت�صجيل  اجل��ول��ة  و�صهدت 
وح��ظ��ي��ت م��ب��ارات��ا ال��ع��ني م��ع عجمان 
)5-1( والوحدة مع الو�صل )3-3( 
بالعدد االأكرب من هذه االأهداف، فيما 
انتهت مباراة ال�صارقة و�صباب االأهلي 

بالتعادل �صلبيا.
الفوز  حتقيق  يف  اأن��دي��ة   5 واأخ��ف��ق��ت 
خورفكان  خ�صر  حيث  ملعبها؛  على 
ال�صارقة  وتعادل  يا�ض2-1،  بني  اأمام 
دبا  وخ�صر  �صلبيا،  االأه��ل��ي  �صباب  م��ع 
البطائح  0-1، وتعادل  اأمام اجلزيرة 

وال��وح��دة مع   ،2-2 م��ع احت���اد كلباء 
الو�صل 3-3.

وحافظت 4 فرق على �صباكها نظيفة؛ 
وهي ال�صارقة و�صباب االأهلي والن�صر 
الظفرة،  ع��ل��ى  وب���ف���وزه  واجل����زي����رة. 
االنت�صارات  ذاك�����رة  ال��ن�����ص��ر  ا���ص��ت��ع��اد 

الغائبة من اجلولة الثانية للم�صابقة؛ 
بامل�صابقة على  له  اآخ��ر فوز  حيث كان 

فريق عجمان يف �صبتمرب املا�صي.
كما ع��اد بندر االأح��ب��اب��ي الع��ب العني 
 2785 ا�صتمر  غياب  بعد  للت�صجيل 
دق��ي��ق��ة وذل����ك م��ن��ذ ه��دف��ه يف مرمى 

الن�صر خال اأبريل 2021.
وت��وا���ص��ل ���ص��راع ال��ه��داف��ني ب��ني البا 
ك��ودج��و الع���ب ال��ع��ني وع��ل��ي مبخوت 
ر�صيد  و�صل  بعدما  اجل��زي��رة،  الع��ب 
البا اإىل 16 هدفا، بت�صجيل ثنائية يف 
مرمى عجمان وهي الثنائية العا�صرة 

له يف م�صرته بدوري املحرتفني، كما 
هدفا   15 اإىل  مبخوت  ر�صيد  ارتفع 

بعد هدفه يف مرمى دبا.
الو�صل  ل��ي��م��ا الع����ب  ف��اب��ي��و  وي��ح��ت��ل 
الهدافني  ق��ائ��م��ة  يف  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 
بر�صيد 12 هدفا، ويليه جواو بيدرو 
واأندري  هدفا(،   11( الوحدة  الع��ب 
اأهداف(  العني )7  يارمولينكو العب 

بعد ثنائيته يف مرمى عجمان.
وع���ل���ى م�����ص��ت��وى ���ص��ن��اع��ة االأه�������داف، 
ظ��ل �صفيان رح��ي��م��ي الع���ب ال��ع��ني يف 
را�صد  ويليه  اأه���داف،  ب�10  ال�����ص��دارة 
حممد عمر العب الن�صر، واإ�صماعيل 
ال��وح��دة، وحممد فرا�ض  مطر الع��ب 
الع���ب ع��ج��م��ان، وع��ل��ي ���ص��ال��ح العب 
ال���و����ص���ل؛ ح��ي��ث ���ص��ن��ع ك���ل م��ن��ه��م 5 

اأهداف.
وخ����ال ه���ذه اجل���ول���ة، اأ���ص��ه��ر ق�صاة 
واثنتني  31 بطاقة �صفراء،  املاعب 
فيكتور  ج��واو  لاعبني  كانتا  ح��م��راء 
)ب���ن���ي ي����ا�����ض(، وع���ب���د ال���ع���زي���ز حمد 

)احتاد كلباء(.

•• دبي-الفجر:

دراج   2000 م����ن  اأك������ر  ي�����ص��ت��ع��د 
اجلن�صيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ودراج�������ة 
م�����ن داخ�������ل وخ���������ارج ال�����دول�����ة من 
امل��ح��رتف��ني وال���ه���واة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
�صبين�ض  حت���دي  م��ن   13 الن�صخة 
دبي 92 للدراجات الهوائية املوؤهل 
العاملية  ف��ون��دو  "جران  بطولة  اإىل 
يقام  وال���ذي  الهوائية"،  ل��ل��دراج��ات 
الريا�صي  دب���ي  م��ن جم��ل�����ض  ب��دع��م 
االإماراتي  االحت����اد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
وحت�������ت م���ظ���ل���ة االحت����������اد ال�������دويل 
للدراجات الهوائية يوم 19 فرباير 

.2023
وينطلق ال�صباق يف ال�صاعة ال�صاد�صة 
���ص��ب��اًح��ا م���ن ا����ص���ت���اد دب����ي ال����دويل 
مب���دي���ن���ة دب�����ي ال���ري���ا����ص���ي���ة م������روًرا 
ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  واأه���م  باأ�صهر 
وال��ري��ا���ص��ي��ة يف دب���ي ومي��ت��د مل�صافة 
اختيار  مراعاة  ومت  كيلومرًتا،   92
عرب  لتمر  بعناية  ال�صباق  م�صارات 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف دبي،  امل��ن��اط��ق  اأب�����رز 
املو�صم  هذا  يف  امل�صار  يت�صمن  حيث 
املميزة  ال����وج����ه����ات  م����ن  ال����ع����دي����د 
واملناظر الرائعة، ومن �صمنها تال 
االإم���ارات وج��زر اجلمرا، وم�صمار 

مونتجومري للجولف.

�سباق لل�سغار
يقام يوم 18 فرباير �صباق الدراجني 

ال�صغار الذي يتيح امل�صاركة لل�صغار 
ال���ذي���ن ت������رتاوح اأع���م���اره���م م���ن 2 
الفر�صة  ومينحهم  ع��اًم��ا،   12 اإىل 
املمتعة  ال���ري���ا����ص���ة  ه����ذه  مل��م��ار���ص��ة 
عائاتهم  ب��رف��ق��ة  اآم���ن���ة  اأج�����واء  يف 
�صباق  وميتد  مغلق،  م�صمار  داخ��ل 
�صنوات   3 اإىل   2 االأطفال من عمر 
ك��ي��ل��وم��رًتا، ول��اأط��ف��ال من   1 اإىل 
يتناف�صون  ���ص��ن��وات   5 اإىل   4 ع��م��ر 
ميتد  كما  كيلومرًتا،   2 م�صار  على 
)���ص��ورت جونيور(  االأط���ف���ال  ���ص��ب��اق 
اإىل  ع������ام   11 اإىل   6 ع���م���ر  م�����ن 
يتناف�ض  فيما  ك��ي��ل��وم��رتات،   4.5
12 عام  اإىل   9 م��ن عمر  االأط��ف��ال 

 9 مل�صافة  جونيور(  )لونغ  �صباق  يف 
كيلومرتات.

�سباق للهواة
تت�صمن فعاليات حتدي دبي �صبين�ض 
راي����د(  )اآوت  ���ص��ب��اق  ت��ن��ظ��ي��م   92
والبالغ  االأق�����ص��ر  ل��ل��ه��واة، مب�����ص��اره 
40 ك��ي��ل��وم��رًتا، ال���ذي يتيح  ط��ول��ه 
الهوائية  ال���دراج���ات  ري��ا���ص��ة  ل��ه��واة 
من املبتدئني يف دولة االإمارات ممن 
ك��ب��رة يف هذه  ال مي��ت��ل��ك��ون خ����ربة 
�صباق  يف  امل�صاركة  فر�صة  الريا�صة 
احرتافية  ب��ي��ئ��ة  ���ص��م��ن  جم��ت��م��ع��ي 
يتنا�صب مع قدراتهم البدنية ويعمل 

ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف ريا�صة  ع��ل��ى 
الدراجات الهوائية ويزودهم بالثقة 

للم�صاركة يف املزيد من ال�صباقات.
يف  االأكرب  لل�صباق  يتاأهلون   20%

العامل
املناف�صني  م�����ن   20% ي����ت����اأه����ل 
العمرية  الفئات  بجميع  امل�صجلني 
من عمر 19 اإىل فوق 79 عاًما يف 
للم�صاركة   92 دب��ي  �صبين�ض  �صباق 
يف ال�صباق النهائي االأكرب يف العامل 
الذي ت�صت�صيفه غا�صكو، ا�صكتلندا 
يف ���ص��ه��ر اأغ�����ص��ط�����ض امل��ق��ب��ل وال����ذي 
بطولة   13 م���ن  امل��ت��اأه��ل��ني  ي��ج��م��ع 
عاملية يف خمتلف ق��ارات العامل من 

بينها �صباق حتدي �صبين�ض دبي 92 
ال���ذي يندرج  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
اأجندة فعاليات جران فوندو  �صمن 
املتاأهل  يكون  اأن  وي�صرتط  العاملية، 
م�����ص��ج��ل ���ص��م��ن ف��ري��ق م��ع��ت��م��د من 
الهوائية  للدراجات  االإم��ارات  احتاد 
اأو يكون قد �صارك يف بطولة عاملية 
مثل بطولة العامل للدرات الهوائية 
اأو القارية  اأو دورة االألعاب االأوملبية 

اأو كاأ�ض العامل خال العام املا�صي.

فئات
يت�صمن ال�صباق 11 فئة عمرية هي 
 35 34 ع��اًم��ا، وف��ئ��ة  19 اإىل  م��ن 

 44 اإىل   40 وم��ن  ع��اًم��ا،   39 اإىل 
عاًما، وفئة 45 اإىل 49 عاًما، وفئة 
اإىل   55 وفئة  عاًما،   54 اإىل   50
59 عاًما، وفئة 60 اإىل 64 عاًما، 
 70 69 عاًما، وفئة  اإىل   65 وفئة 
 79 اإىل   75 وف��ئ��ة  ع��اًم��ا،   74 اإىل 

عاًما، وفئة 80 فما فوق.

ت�سجيل
هذا  يف  بامل�صاركة  للراغبني  ميكن 
احل�������دث ال��������دويل امل�������ص���ارك���ة عرب 
املوقع االلكرتوين الر�صمي لل�صباق 
www.cyclechallenge.

الت�صجيل  باب  ي��زال  ما  حيث   ،ae

وي�صتمر  ل���ل���م�������ص���ارك���ة،  م���ف���ت���وًح���ا 
 15 االأرب���ع���اء  ي���وم  ح��ت��ى  الت�صجيل 

فرباير.
اأقامت  ق��د  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
ع���دة ���ص��ب��اق��ات جت��ري��ب��ي��ة )ب��ي��ل��د اأب 
راي�������د( ل���ت���دري���ب ال�����دراج�����ني على 
اأجواء ال�صباق �صارك فيها املئات من 
ال�صباق  اأج��واء  وخا�صوا  املت�صابقني 
الدراجات  م�صامر  يف  احلقيقية 

الهوائية املتنوعة يف دبي.

جناح
دبي  �صبين�ض  ���ص��ب��اق  تنظيم  ي��وؤك��د 
92 للعام الثالث ع�صر يف دبي على 

كونه  يحققه  ال��ذي  امل�صتمر  النجاح 
املجتمعي  ال�صباق  �صفة  بني  يجمع 
اآن واح���د،  ال��ت��ن��اف�����ص��ي يف  وال�����ص��ب��اق 
اأكر  ال�����ص��ب��اق  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اأن  ك��م��ا 
م��ن خمتلف  م�����ص��ارك   2000 م��ن 
�صعبيته  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  ال���ع���امل  دول 
بلغها هذا  ال��ت��ي  وامل��ك��ان��ة  ال��وا���ص��ع��ة 
�صباقات  الرائد بني  الدويل  ال�صباق 
ال��ه��وائ��ي��ة ع��ل��ى م�صتوى  ال���دراج���ات 

املنطقة.

مكانة
كما يوؤكد اإدراج ال�صباق �صمن �صباقات 
ج���ران ف��ون��دو ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى املكانة 
ال��ت��ي و���ص��ل��ت��ه��ا ري��ا���ص��ة ال���دراج���ات 
الهوائية يف الدولة عموًما ويف دبي 
ب�صكل خا�ض واالهتمام الكبر الذي 
توليه احلكومة لدعم ن�صر وتطوير 
اإن�صاء  خ����ال  م���ن  ال��ري��ا���ص��ة  ه����ذه 
وفق  دب��ي  اأن��ح��اء  كافة  يف  امل�صامر 
العاملية  واملوا�صفات  املعاير  اأف�صل 
ومبا يتوافق مع طبيعة كل منطقة 
وت�صنيف امل�صارات فيها حيث �صي�صل 
الدراجات  م�����ص��ارات  ط���ول  اإج��م��ايل 
الثاث  خ����ال  دب����ي  يف  ال���ه���وائ���ي���ة 
كيلومرًتا   759 اإىل  املقبلة  �صنوات 
لرتبط املناطق ال�صاحلية بامل�صارات 
ال�صكنية،  اخلارجية مروًرا باملناطق 
هذه  ح�صور  تعزيز  يف  ي�صاهم  مم��ا 
الريا�صة املميزة وت�صجيع ممار�صتها 

بني كافة اأو�صاط املجتمع.

•• عجمان -وام:

للجري  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�صمو  �صاحب  كاأ�ض  ببطولة  حتا  ن��ادي  فريق  ف��از 
"ال�صيدات"  فئة  لقب  اأبوظبي  فريق  فيما ح�صد  كلم،  الرجال" 10  "فئة 
م�صفوت،  بنادي  القوى  الألعاب  االإم���ارات  احت��اد  نظمها  التي  املناف�صات  يف 

مب�صاركة 382 العبا والعبة من 19 نادياً. 
احتاد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  جمعة،  ب��ن  ع��ب��داهلل  فهد  الفائزين  وت��وج 
وعلي  االحت����اد  اإدارة  جمل�ض  اأع�����ص��اء  بح�صور  ال��ق��وى،  الأل��ع��اب  االإم�����ارات 

البدواوي رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي حتا الريا�صي. 
وجاء تتويج حتا بلقب الفرق "رجال" بعدما ح�صد 25 نقطة، ونال فريق 

�صباب االأهلي املركز الثاين، بينما جاء الو�صل يف املركز الثالث. 
اآدم جودينو، العب نادي حتا، لقب فردي نف�ض ال�صباق، مكرراً  واأح��رز طه 
اجنازه ال�صابق عندما حقق املركز نف�صه يف بطولة كاأ�ض �صاحب ال�صمو نائب 

رئي�ض الدولة التي اأقيمت اأخراً بحديقة الورقاء يف دبي. 
كما جنح نف�ض العداء يف حتطيم رقمه ال�صخ�صي ال�صابق "29.01" دقيقة 

بتحقيق رقم جديد "28.46" دقيقة 
وفاز نادي حتا اأي�صا بلقب بطولة االأ�صبال، بينما نال نادي دبا احل�صن لقب 
لقب  والن�صر  بنات،  االأ�صبال  لقب  الريا�صي  وال�صارقة  النا�صئات،  بطولة 
نال  فيما  ال�صباب،  لقب  كلباء  واحت��اد  ال�صابات،  لقب  والبطائح  النا�صئني، 

نادي ال�صارقة املركز االأول يف فردي االأ�صبال بنني. 

حتا واأبوظبي بطال كاأ�س رئي�س الدولة للجري 

�صباق ال�صدارة ي�صتعل ..دوري اأدنوك للمحرتفني يفتتح الدور الثاين ب�21 هدفا و6 ركالت جزاء

بدعم جمل�س دبي الريا�سي

اأكرث من 2000 م�صارك يف حتدي �صبين�س دبي 92 للدراجات الهوائية »19 فرباير«



االثنني   30  يناير    2023  م   -    العـدد   13761  
Monday   30    January    2023   -  Issue No 13761 الفجر الريا�ضي

17

•• دبي-وام:

ببطولة  االأه��ل��ي  �صباب  ن���ادي  ف��از 
االإم���������������ارات امل����ف����ت����وح����ة ل����ف����ردي 
ب(  )اأ،  و�صباب  اأ�صبال  الكوميتيه 
)درجة ثانية ودرجة اأوىل( للمو�صم 

الريا�صي 2022 - 2023.
والندية  بالقوة  املناف�صة  وات�صمت 
اأق��ي��م��ت على  يف ال��ب��ط��ول��ة، ال��ت��ي 
الريا�صي  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي  ���ص��ال��ة 
 225 مب�صاركة  احل��زان��ة(،  )ف��رع 
ومركزا  ن��ادي��ا   20 ميثلون  الع��ب��ا 

تناف�صوا يف 25 م�صابقة.
وتوج �صباب االأهلي بلقب البطولة، 
ميدالية   12 العبوه  جمع  بعدما 
و3  وف�صيتان  ذهبيات   7( ملونة 
ال�صارقة  ن���ادي  ب��رون��زي��ات(، وح��ل 
لريا�صات الدفاع عن النف�ض ثانيا 
19 ميدالية )6 ذهبيات  بر�صيد 
و7 ف�صيات و6 برونزيات(، وجاء 
ال��ري��ا���ص��ي ثالثا  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي 
19 ميدالية )5 ذهبيات  بر�صيد 

و8 ف�صيات و6 برونزيات(.
وع����ق����ب خ����ت����ام امل���ن���اف�������ص���ات، ق���ام 
امل��ه��ن��د���ض ح��م��ي��د ���ص��ام�����ض االأم���ني 
واملهند�ض  الكاراتيه،  الحتاد  العام 
جمل�ض  ع�صو  ال��ه��اج��ري  �صليمان 
الريا�صي  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 
الفردية،  االأل����ع����اب  اإدارة  رئ��ي�����ض 
وحم��م��د ح���رب���وك ع�����ص��و جمل�ض 
اإدارة االحتاد واخلبر ه�صام �صري 
بتتويج  ل���احت���اد،  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 

الفائزين.

•• دبي-وام:

توا�صل بطولة دبي الدولية لكرة ال�صلة فعاليات ن�صختها ال�32 اليوم االثنني 
يف يومها الرابع ، مبباراتي الن�صر الليبي مع دينامو اللبناين والوحدة ال�صوري 

مع �صرتوجن جروب الفلبيني . 
الن�صر،  ن���ادي  يف  حمدان"  ب��ن  "را�صد  �صالة  على  البطولة  مناف�صات  وت��ق��ام 

ومب�صاركة 9 فرق. 
ر�صيد  اأعلى  لبنان  دينامو  فريق  حتقيق  ال�صبت   االأول  اأم�ض  مباريات  �صهدت 

من النقاط يف مباريات البطولة، بفوزه على الوحدة ال�صوري 95-75، لتكون 
الن�صر  اأم��ام  االأوىل  مباراته  خ�صر  بعدما  ال�صوري،  للوحدة  الثانية  اخل�صارة 

الليبي. 
و�صمن مناف�صات اليوم الثاين للبطولة اأي�صا، وا�صل �صرتوجن جروب الفلبيني 
الن�صر  على  بالتغلب  التوايل  على  الثاين  انت�صاره  وحقق  املميزة،  انطاقاته 

الليبي 76-93. 
كما حقق االإفريقي التون�صي اأكرب فارق نقاط يف اأي مباراة بالبطولة حتى االآن 

بفوزه على �صا املغربي 73-51، بفارق 22 نقطة. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�صاد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح 
، يف تعزيز  الطائرة  للري�صة  االإم��ارات  والتعاي�ض بدور احتاد 
ودعم  ن�صر  خال  من  اجلن�صيات  خمتلف  بني  الت�صامح  قيم 
ال�صرفية  معاليه  رئا�صة  مبنا�صبة  ال��دول��ة..وذل��ك  يف  اللعبة 

لاحتاد.
واطلع معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان خال ا�صتقباله 
االإح�صائيات  كافة  على  اجل�صمي  ن��ورة  برئا�صة  االحت��اد  وفد 
واملوؤ�صرات اخلا�صة باالحتاد، والتي توؤكد ات�صاع قاعدة اللعبة 
يف االإم��ارات، حيث اأ�صبح ميار�صها اأكر من 10 االآف العب 
والعبة، كما يتواجد بها اأكر من 250 مدربا دوليا موؤها، 
م��در���ض مدرب،   800 م��ن  واأك����ر  ل��ل��ت��دري��ب،  م��رك��زا  و45 

 100 من  اأك��ر  يف  اللعبة  ممار�صة  تتم  فيما  حكما،  و150 
مدر�صة مبختلف اإمارات الدولة. واأ�صاد معاليه بجهود احتاد 
االإمارات للري�صة الطائرة من خال تنفيذ املبادرات بالتعاون 
مع االأكادمييات اخلا�صة ملختلف الفئات العمرية، كما اطلع 
على ملخ�ض اخلطة اال�صرتاتيجية لاحتاد، متمنيا التوفيق 
والنجاح لفريق العمل احلايل حتى تكلل امل�صاعي التي يقوم 
وا�صع.ووجهت  وانت�صارها على نطاق  اللعبة  بها لدعم تطور 
نورة اجل�صمي رئي�ض احتاد االإمارات للري�صة الطائرة ال�صكر 
موافقته  على  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  اإىل 
اخلطوة  تلك  اأن  م��وؤك��دة  ل��احت��اد،  ال�صرفية  الرئا�صة  على 
�صيكون لها دور كبر يف تعزيز جهود االحتاد لن�صر اللعبة بني 

خمتلف اجلن�صيات واجلاليات املتواجدة بالدولة.
اإىل  يتطلع  الطائرة  الري�صة  احت��اد  اأن  اإىل  اجل�صمي  ولفتت 

والتي  املختلفة،  العمرية  للفئات  وااله��ت��م��ام  ال��دع��م  تقدمي 
البوادر جيدة من خال  واأن  الوطنية،  للمنتخبات  نواة  تعد 
اأجل  وال���دويل، من  االآ�صيوي  االحت��ادي��ن  ثقة  على  احل�صول 
خال  الطائرة  للري�صة  االأوىل  االآ�صيوية  البطولة  تنظيم 
الفرتة من 14 اإىل 19 فرباير املقبل يف مدينة اك�صبو دبي، 
املواهب  الك�صف عن  لها دور وا�صح يف  اأن يكون  املتوقع  ومن 

اجلديدة.
للري�صة  االإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  املقابلة  ح�صر 
ال��ط��ائ��رة، ���ص��امل امل���زروع���ي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض، ون��ا���ص��ر امل���ري ، 
امل��ايل، وحممد عبيد  االأم��ني العام، وح�صني االأم��ري املدير 
النقبي رئي�ض جلنة الفعاليات، وفاطمة امل�صلمي رئي�ض جلنة 
امل�صوؤولية املجتمعية، ومنى ال�صهاوي رئي�ض جلنة اال�صتثمار 

باالحتاد .

•• دبي-وام: 

توا�صل بطولة "كاأ�ض دبي الف�صية" 
اليوم  فعالياتها  للبولو   2023
االث���ن���ني مب���ب���ارات���ني م��ه��م��ت��ني يف 
ح�صم ال�صراع على التاأهل لنهائي 

البطولة املقرر يوم ال�صبت املقبل.
"االإمارات"  فريقا  ال��ي��وم  ويلتقي 
يواجه  ك��م��ا  ايفزا"،  و"احلبتور 

اأم". "اإيه  فريق "بنجا�ض" فريق 
ايفزا"  "احلبتور  ف���ري���ق  وق���ط���ع 
خ�����ط�����وة م����ه����م����ة ن����ح����و ال����ت����اأه����ل 
الثاين  انت�صاره  بتحقيق  للنهائي 
مناف�صات  خ�����ال  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، التي 
ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ح��ال��ي��ا مباعب 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ن����ادي 
مناف�صات  و���ص��ه��دت  وال��ف��رو���ص��ي��ة. 
البطولة  م���ن  امل��ا���ص��ي��ة  اجل���ول���ة 

مباراتني؛  يف  ه��دف��اً   34 ت�صجيل 
ايفزا" بقيادة  "احلبتور  فاز  حيث 

حم����م����د احل�����ب�����ت�����ور ع����ل����ى ف���ري���ق 
بنجا�ض  حيدر  بقيادة  "بنجا�ض" 

بعد  ال��ذه��ب��ي(،  )ب��ال��ه��دف   6-7
للمباراة  اخلم�صة  االأ�صواط  نهاية 

"اإيه  ف��ري��ق  وف���از   ،6-6 بالتعادل 
اأم" بقيادة ال�صيخة عليا اآل مكتوم 

كافو"  دب�����ي  "ذئاب  ف���ري���ق  ع���ل���ى 
البطولة  يف  وي�����ص��ارك   .10-11

واحلبتور  االإم�����ارات  ه��ي  ف��رق   5
اإيفزا، واإيه اأم، وبنجا�ض وذئاب دبي 

كافو، وت�صتمر مناف�صاتها حتى يوم 
ال�صبت املقبل.

كاأ�س دبي الف�صية للبولو توا�صل مناف�صاتها مبباراتني حا�صمتني للتاأهل اليوم

»دولية دبي لل�صلة« توا�صل فعالياتها 
ودينامو اللبناين يحقق اأكرب »ر�صيد« 

�صباب الأهلي يتوج بلقب بطولة 
الإمارات املفتوحة لفردي الكوميتيه

نهيان بن مبارك رئي�صا فخريا لحتاد 
الإمارات للري�صة الطائرة

اأكر  بعد  للعب  "كون" اأغ��وي��رو  �صرجيو  ال�صابق  االأرجنتيني  القدم  ك��رة  الع��ب  ع��اد 
نادي بر�صلونة  القلب، وقد فعل ذلك بقمي�ض  ب�صبب مر�ض يف  اعتزاله  من عام من 

االإكوادوري للم�صاركة يف "الليلة ال�صفراء" لفريق مدينة جواياكيل.
و�صارك اأغويرو ملدة 18 دقيقة يف مباراة "الليلة ال�صفراء" الودية، التي جمعت بني 
فريقي بر�صلونة ومو�صوك رونا االإكوادوريني، واأتاحت لنادي جواياكيل تقدمي نف�صه 
اأمام جمهوره قبيل املو�صم اجلديد وكذلك وداع االأرجنتيني ماتيا�ض "بوين" اأويوال، 

الذي لعب ب�صفوفه ملدة 13 عاماً.
حلقت  طفيفة  ع�صلية  اإ�صابة  ب�صبب  �صكوك  حمل  اأي��ام  قبل  اأغ��وي��رو  م�صاركة  وب��دت 
بيكيه،  ج���رارد  ينظمها  التي  امللوك"،  "دوري  بطولة  يف  م�صاركته  اأث��ن��اء  اأخ���راً  ب��ه 
وتخلى "كون" عن مكانه وفاز الفريق امل�صيف بهدف اأحرزه االأوروغوياين اأغو�صتني 

رودريغيز.
ب�صبب  بر�صلونة،  جماهر  قلوب  اأ�صر  فاإنه  قليًا،  لعب  اأغ��وي��رو  اأن  من  الرغم  على 
النادي  اإدارة  اإن  يعي�صها بطريقته، حتى  واملبهج يف مواجهة كل حلظة  املميز  اأ�صلوبه 

االإكوادوري منحته الفر�صة للت�صجيل كع�صو فخري فيه.
واأتلتيكو  االأرجنتيني  اإندينديينتي  بفرق  ال�صابق  الاعب  ا�صتمتع  امل��ب��اراة،  وع�صية 
وم�صجعي  اأع�صاء  مع  خا�ض  بع�صاء  االإ�صباين،  وبر�صلونة  �صيتي  ومان�ص�صرت  مدريد 
النادي االإك��وادوري، اأكد فيه اأنه ي�صتمتع بكرة القدم االآن اأكر مما كان يفعل حينما 

كان يلعبها ب�صكل احرتايف.
خالها  بر�صلونة  قدم  التي  ال�صفراء"،  "الليلة  م�صجع  األف  وقد ح�صر حوايل 40 

اأرقامه ملو�صم 2023، وخاله �صيلعب مرة اأخرى يف كاأ�ض ليربتادوري�ض. 

اأغويرو يعود للمالعب مع بر�صلونة الإكوادوري
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الفجر الريا�ضي

خ��ال فرتة  ج��دد  م��ع الع��ب��ني  للتعاقد  ك��ب��رة  �صعوبات  م��ن  بر�صلونة  ي��ع��اين 
الرغم من  وذلك على  بعد يومني،  تنتهي  والتي  ال�صتوية احلالية،  االنتقاالت 

الرافعات االقت�صادية االأربع التي اأودعها النادي بقيمة 740 مليون يورو.
وقال مار�صيل لورينتي يف مقاله ب�صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اإن 
امل�صكلة بداأت يف مو�صم 2020-2021 خال جائحة كوفيد19-، حيث عانت 
تدابر  االأندية  فاتخذت  داخلي،  انهيار  من  بر�صلونة  وخا�صة  االأندية  جميع 

للتخفيف من اخل�صائر مع تخفي�ض الرواتب اأو االنتقاالت اأو بيع االأ�صول.

رحيل مي�سي
ومع ذلك، فاإن خوان البورتا، رئي�ض النادي، مل يفعل ذلك واأغلق العام بخ�صارة 
يف ميزانية النادي الكتالوين بقيمة 487 مليون يورو، ويف الوقت نف�صه تخلى 

التاريخي  وال��ه��داف  القائد  اأ���ص��ول��ه برحيل  اأع��ظ��م  ع��ن  ال��ن��ادي 
االنتخابية:  احلملة  يف  عنه  قال  ال��ذي  مي�صي  ليونيل 

"هذه لي�صت امل�صكلة، درا�صاتنا تظهر اأنه يدر اأكر 
دخل  بثلث  ي�صهم  ف��ه��و  ي��ت��ق��ا���ص��اه،  مم��ا  بكثر 

يعي�ض  بر�صلونة  ك��ان  اأخ��رى  بعبارة  النادي"، 
ي��ورو دخل عندما كان يف  300 مليون  دون 

اأم�ض احلاجة اإليها.
"�صُيعرف  م��ق��ال��ه:  يف  ل��وري��ن��ت��ي  واأ�����ص����اف 
 24 مل��اذا تغر راأي الب��ورت��ا خ��ال  يوًما ما 
بقاء مي�صي  لتجديد  اتفاق  �صاعة من عقد 
�صان  باري�ض  اإىل  بالذهاب  ل��ه  ال�صماح  اإىل 
جرمان، عندما كان هناك 23 يوًما متبقًيا 

يف فرتة االنتقاالت ومل ُيطلب من ليو بذل 
تلك  اأث��رت  "لقد  واأو���ص��ح:  املزيد من اجلهد". 

رواتب  �صقف  على  مليوًنا   487 البالغة  اخل�صائر 
ال��ت��ال��ي��ة وف��ًق��ا للتقرير  امل��وا���ص��م  ب��ر���ص��ل��ون��ة، يف 

 98  22-2021 يف  قدم  ال�صنوي، 
م��ل��ي��ون ف���ائ���دة، لكن 

168 مليون خ�صارة".  العادية  االإدارة  �صتكون نتيجة  الرافعة،  266 من  دون 
ويف املو�صم احلايل، من املتوقع اأن يبلغ الدخل 1255 مليون يورو، مبا يف ذلك 
مقابل  مليونا   855 الدخل  �صيكون  ذل��ك،  ودون  مليون،   400 قدرها  رافعة 
النفقات املتوقعة 1065، مبعنى اآخر يوجد 210 مايني يورو خ�صارة اإدارية 
عادية ت�صاف اإىل 168 املو�صم املا�صي لتبلغ 378 مليونا خ�صارة يف عامني، اإذا 
اأ�صفنا 487 ملو�صم 2020-2021 �صيكون هناك 865 مليونا خ�صارة يف اآخر 
باأنه مت تخ�صي�ض جزء  مقاله،  يف  االأمر  تو�صيح  لورينتي  ويوا�صل  �صنوات.   3
كبر من الدخل غر العادي )الرافعات( لتعوي�صهم، بداًل من تخفي�ض فاتورة 
االأجور املرتفعة وزادت بن�صبة %27، من 518 مليوًنا اإىل 656 مليون ب�صبب 
تاأجيل دفع الرواتب يف عام فرو�ض كورونا والتجديدات الت�صاعدية، والتعاقد 
مع 17 العبا يف عام ون�صف العام وبينهم رافينيا )65 مليوًنا( وفران توري�ض 
)55 مليوًنا( وثمانية العبني مل يعودوا موجودين. ومن ناحية اأخرى، 
انخف�ض الدخل العادي )دون رافعات(، الذي كان ينبغي اأن يرتفع 
 2019-2018 مو�صم  يف  مليوًنا   990 م��ن   ،14% بن�صبة 
اإىل 855 مليوًنا يف املو�صم احلايل. ليرتاجع بر�صلونة، الذي 
كان النادي �صاحب اأعلى دخل يف العامل يف ال�صنوات االأخرة، 
اإىل  ذل��ك  ويرجع  "ديلويت".  لتقرير  وفًقا  ال�صابع،  للمركز 
العامني  خ��ال  االأوروب�����ي  ال����دوري  يف  اللعب  اإىل  كبر  ح��د 
الدخل،  وانخف�ض  امل�����ص��روف��ات،  زادت  باخت�صار،  املا�صيني. 
وكانت الرافعات هي تعوي�ض اخل�صائر العادية والدفع مقابل 
التعاقدات ال�صيئة. ومل تعد رابطة الدوري ت�صمح بح�صاب 
دفعة  )ال���راف���ع���ات(  امل�صتقبلية  االأ����ص���ول  ب��ي��ع  م��ن  ال��دخ��ل 
واحدة، ولكن يجب تق�صيمها ح�صب ال�صنوات التي مت بيعها 
مليوًنا   865 خ�صر  اإذا  اإنه  لرب�صلونة  الليغا  وتقول  فيها، 
تعد  للرواتب، ومل  االأق�صى  �صنوات فقد جت��اوز احلد   3 يف 
عليك  يجب  العادية،  اخل�صائر  لتغطية  �صاحلة  الرافعات 
يورو،  مليون   200 مب��ق��دار  ال��روات��ب  كتلة  خف�ض 
اإب��رام تعاقدات  القدرة على  ع��دم  وه��ذا يعني 
ج��دي��دة ول��ك��ن ب��ي��ع ال��اع��ب��ني يف 
فاإن  واإال  يونيو/حزيران 
ال����ن����ادي ���ص��ي��ك��ون يف 

خطر.

ما عالقة مي�صي بعدم قدرة بر�صلونة على 
اإبرام �صفقات جديدة؟

ديوكوفيت�س يتوج بلقبه العا�صر يف اأ�صرتاليا املفتوحة وي�صتعيد �صدارة الت�صنيف العاملي 
•• ملبورن -وام: 

نوفاك  ال�صربي  التن�ض  الع��ب  ت��وج 
ديوكوفيت�ض بلقبه العا�صر يف بطولة 
بطوالت  اأوىل  املفتوحة،  اأ���ص��رتال��ي��ا 
الكربى يف  االأرب��ع  �صام"  "جراند 
وا���ص��ت��ع��اد �صدارة  احل�����ايل،  امل��و���ص��م 
التن�ض،  ملحرتيف  العاملي  الت�صنيف 
�صتيفانو�ض  ال��ي��ون��اين  ع��ل��ى  ب��ف��وزه 
 )4-7( و6-7   3-6 ت�صيت�صيبا�ض 
يف  االأح�������د  اأم���������ض   )5-7( و6-7 

املباراة النهائية للبطولة. 
التتويج  ملن�صة  �صعوده  جانب  واإىل 
العا�صرة  ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
حقق  ال����ري����ا�����ص����ي����ة،  م�������ص���رت���ه  يف 
ديوكوفيت�ض امل�صنف الرابع للبطولة 
اأكر من رقم قيا�صي ومك�صب كبر 

يف مباراة ام�ض. 
القيا�صي  رقمه  ديوكوفيت�ض  ورف��ع 

اأ�صرتاليا  يف عدد مرات الفوز بلقب 
عادل  كما  األقاب،   10 اإىل  املفتوحة 
التي  االألقاب  لعدد  القيا�صي  الرقم 
ب���ط���والت  يف  الع������ب  اأي  ي���ح���رزه���ا 
الكربى،  االأرب�����ع  �صام"  "جراند 

رافعا ر�صيده اإىل 22 لقبا بالت�صاوي 
مع االإ�صباين رافاييل نادال. 

عاما"   35" ديوكوفيت�ض  وا�صتغرق 
نحو 3 �صاعات ليتغلب على مناف�صه 
باللقب  وي���ت���وج  ال��ع��ن��ي��د،  ال��ي��ون��اين 

العاملي  الت�صنيف  �صدارة  وي�صتعيد 
ملحرتيف التن�ض. 

النهائي  اليوم  ديوكوفيت�ض  وخا�ض 
وال�33  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ل���ه  ال��ع��ا���ص��ر 
�صام"  "جراند  ب������ط������والت  يف 

خا�ض  ف���ي���م���ا  ال������ك������ربى،  االأرب�����������ع 
النهائي  عاما"  ت�صيت�صيبا�ض"24 
البطولة والثاين فقط  االأول له يف 

يف البطوالت االأربع الكربى. 
وم���ع اإح�����راز ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة، تقدم 

امل��رك��ز اخلام�ض  دي��وك��وف��ي��ت�����ض م��ن 
اإىل  للمحرتفني  العاملي  بالت�صنيف 

�صدارة الت�صنيف. 
ال��ن��ه��ائ��ي، تقدم  وب���رغ���م خ�����ص��ارت��ه 
الرابع  امل���رك���ز  م���ن  ت�����ص��ي��ت�����ص��ي��ب��ا���ض 

خلف  ال����ث����ال����ث  اإىل  ب��ال��ت�����ص��ن��ي��ف 
االإ���ص��ب��اين ك��ارل��و���ض األ���ك���اراز الذي 

تراجع اإىل املركز الثاين. 
مناف�صه  دي���وك���وف���ي���ت�������ض  وح��������رم 
اعتاء  من  ت�صيت�صيبا�ض  اليوناين 

�صدارة الت�صنيف للمرة االأوىل، كما 
حرمه للمرة الثانية من اإحراز لقبه 
�صام"  "جراند  ب��ط��والت  يف  االأول 
عليه  تغلب  حيث  ال��ك��ربى؛  االأرب����ع 
املفتوحة  ف��رن�����ص��ا  ن��ه��ائ��ي  يف  ���ص��اب��ق��ا 
 ،2021 ع����ام  ج����ارو�����ض(  )روالن 
والذي كان النهائي الوحيد ال�صابق 
االأربع  البطوالت  يف  لت�صيت�صيبا�ض 

الكربى قبل نهائي ام�ض. 
وح���اف���ظ دي��وك��وف��ي��ت�����ض ع��ل��ى رقم 
ق��ي��ا���ص��ي اآخ���ر ك���ان ب��ح��وزت��ه، وحقق 
الفوز ال�28 على التوايل يف مبارياته 
بالبطولة، متقدما بفارق انت�صارين 
الذي  ال�صابق  القيا�صي  الرقم  على 
ح���اف���ظ ع��ل��ي��ه ال���ن���ج���م االأم���ري���ك���ي 
اأج���ا����ص���ي لفرتة  اأن����دري����ه  ال�����ص��اب��ق 
قبل  انت�صارا متتاليا(  طويلة )26 
اأن يحطمه ديوكوفيت�ض يف الن�صخة 

احلالية من البطولة. 

رك���زت �صحيفة م��ارك��ا ع��ل��ى م��ب��اراة ري���ال م��دري��د ���ص��د ���ص��و���ص��ي��داد يف ال���دوري 
االإ�صباين، وكتبت: "حتد ملكي".

الدوري  مباريات  ونتائج   0-1 جرونا  على  بر�صلونة  بفوز  اهتمت  ال�صحيفة 
االإ�صباين، وكتبت: "بيدري ينقذ بر�صلونة".

كما اهتمت مبباراة منتخبي اإ�صبانيا وال�صويد يف مباراة الرتتيب ببطولة كاأ�ض 
العامل لكرة اليد، ونهائي بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة للتن�ض.

�سبورت: مئوية �سعيدة
ركزت ال�صحيفة على ت�صجيل بيدري هدف فوز بر�صلونة على جرونا يف مباراته 

رقم 100 وكتبت: "مئوية �صعيدة".
"�صغط على  �صو�صيداد، وكتبت:  اهتمت مبباراة ريال مدريد وريال  ال�صحيفة 

ريال مدريد يف �صانتياغو برنابيو".
ومباراة  بيلرين،  هيكتور  مع  التعاقد  ل�صبونة  �صبورتينغ  برغبة  اهتمت  كما 

الرتتيب يف كاأ�ض العامل لكرة اليد بني اإ�صبانيا وال�صويد.

موندو ديبورتيفو: اختبار ناري لريال مدريد
ركزت ال�صحيفة على فوز بر�صلونة 1-0 على جرونا يف الدوري االإ�صباين، 

دميبلي:  عثمان  اإ���ص��اب��ة  ع��ن  كتبت  واأي�����ص��ا  الفوز"،  ينقذ  "بيدري  وك��ت��ب��ت: 
اأ�صابيع".  3 ويغيب  ي�صقط  "دميبلي 

ال�صحيفة اهتمت مبباراة ريال مدريد وريال �صو�صيداد، وكتبت: "اختبار ناري 
لريال مدريد".

ك��م��ا اه��ت��م��ت ب��ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة اأ���ص��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����ض، وكتبت: 
يف   22 رق��م  اللقب  عن  اأ�صرتاليا  يف  يبحث  "ديوكوفيت�ض 

البطوالت الكربى".

اآ�س: نهائي ي�ساوي ميدالية
مدريد  ري���ال  م��ب��اراة  على  ال�صحيفة  رك���زت 
االإ�صباين،  ال������دوري  يف  ���ص��و���ص��ي��داد  وري�����ال 

وكتبت: "�صراع ملكي". ال�صحيفة اهتمت 
ب���ف���وز ب��ر���ص��ل��ون��ة ع���ل���ى ج����رون����ا 0-1 

االإ�صباين  ال������دوري  ����ص���دارة  وت��ع��زي��ز 

يف  الرتتيب  مبباراة  اهتمت  ال�صحيفة  الوقت".  عن  ي�صاأل  "املت�صدر  وكتبت: 
"نهائي  وكتبت:  ال�صويد،  �صد  االإ�صباين  املنتخب  بني  اليد  لكرة  العامل  كاأ�ض 
ي�صاوي ميدالية". كما اهتمت بنهائي بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة للتن�ض، وكتبت: 

"ديوكوفيت�ض يبحث عن معادلة رقم نادال".

ذا �سن: كلوب حمظوظ بالبقاء يف ليفربول
ركزت ال�صحيفة على ليفربول وت�صريحات املدرب االأملاين يورغن كلوب، وكتبت: 
يف  بالبقاء  حمظوظ  اإنه  يقول  كلوب  "يورغن 

ليفربول".
ال�������ص���ح���ي���ف���ة اه����ت����م����ت ب���ت���اأه���ل 
مان�ص�صرت يونايتد للدور القادم 
االإجنليزي  االحت��اد  كاأ�ض  من 

بفوزه على ريدينغ 1-3.

ليكيب: فر�س �سائعة
تعادل  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  رك�����زت 
وموناكو  م��ار���ص��ي��ل��ي��ا  اأومل���ب���ي���ك 
الفرن�صي،  ال��������دوري  يف   1-1
ال�صحيفة  �صائعة".  "فر�ض  وكتبت: 
اليد  لكرة  العامل  كاأ�ض  بنهائي  اهتمت 
وكتبت:  وال���دمن���ارك،  فرن�صا  ب��ني 

االأجمل". "الكا�صيكو 

بيدري ينقذ بر�صلونة.. اختبار ناري 
لريال مدريد.. والكال�صيكو الأجمل

•• دبي -وام:

ب��ح��ث ال�����ص��ي��خ را����ص���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ض احتاد 
االإمارات لكرة القدم، مع �صوجن موجن جون رئي�ض احتاد 
كوريا لكرة القدم �صبل التعاون امل�صرتك بني االحتادين. 

رئي�ض  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  ا�صتقبال  خال  ذلك  جاء 
االحتاد الكوري والوفد املرافق له اأام�ض االأحد، بح�صور 

حم��م��د ع��ب��د اهلل ه���زام ال��ظ��اه��ري االأم����ني ال��ع��ام الحتاد 
الكرة. 

وناق�ض الطرفان عدداً من املوا�صيع املتعلقة بكرة القدم 
باالأندية  تتعلق  وب��ط��والت  م�صابقات  م��ن  اآ���ص��ي��ا  ق���ارة  يف 
الفنية  ال��ك��وادر  وتطوير  واحل��ك��ام  الوطنية  واملنتخبات 
التعاون  �ُصبل  اإىل جانب بحث تعزيز  واالإداري��ة وغرها، 

امل�صرتك بني االحتادين. 

را�صد بن حميد ورئي�س الحتاد 
الكوري يبحثان �صبل التعاون امل�صرتك 
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التوكل للطباعة تعلن عن �صعارها اجلديد وتنظم حملة جماعية للتربع بالدم
ح�صره  حفل  يف  اجل��دي��د  �صعارها  ع��ن  للطباعة  التوكل  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
الرئي�صي  مبقرها  اأقيم  االأع��م��ال  ورواد  ال��ب��ارزة  ال�صخ�صيات  من  العديد 
رواد  اأح��د  را�صد اجلنيبي  �صلطان  خ��ادم  ال�صيد  افتتح احلفل  اأبوظبي..  يف 
اأحمد  ال�صيد  ال�صرف  �صيفي  جانب  اإىل  املنطقة،  يف  املرموقني  االأع��م��ال 

عبداملنعم اأحمد حممد البوعينني وال�صيد اأحمد الها�صمي. 
التوكل  الوطن نظمت موؤ�ص�صة  واإميانا منها مب�صوؤوليتها املجتمعية جتاه 
بنك  م�صوؤويل  اإ�صراف  حتت  وذلك  بالدم  للتربع  ملوظفيها  جماعية  حملة 

الدم-اأبوظبي.
اأرقى  ت��ق��دمي  يف  ال��ن��اج��ح��ة  رحلتها  للطباعة  ال��ت��وك��ل  موؤ�ص�صة  وت��وا���ص��ل 
اخلدمات لاآالف من عمائها �صواء داخل الدول اأو خارجها، كما حتظى 

املوؤ�ص�صة بدعم خمتلف الدوائر احلكومية وغر احلكومية يف الدولة.
وت�صهد املوؤ�ص�صة تطورا م�صتمرا بف�صل احرتافية اإدارتها والطاقم االإداري 
والكفاءة  اخل���ربة  ذوي  م��ن  ع��ام��ًا   150 م��ن  الأك���ر  باال�صافة  املتمر�ض 
اأكد  اخل�صو�ض  وب��ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي..  مناطق  خمتلفة  تغطي  ف��روع  وع�صرة 

الع�صر  واإدراك��ا منا ملتغرات  االآن  لل�صركة:  االإداري  املدير  ال�صيد من�صور 
اآخ����ر...  م�صتوى  اإىل  ننتقل  ال��ع��م��اء...  وم���راع���اة الح��ت��ي��اج��ات  احل��دي��ث 
م��ن خ��ال احل��ف��اظ على  وذل���ك  ال��ت��وك��ل..  لبنة ج��دي��دة ل�صرح  لن�صيف 
جميع اخلدمات املقدمة م�صبقا بنف�ض اجلودة والكفاءة.. مع اإ�صافة خدمة 
الذين  للعماء  الراحة  من  ملزيد  التوكل  الفا  تقدمها  ا�صتثنائية  جديدة 

يتوقون لابتكار ويقدرون الوقت حق قدره.
وتقدم الفا التوكل خدمات هائلة تتعلق بخدمات املوارد الب�صرية- خدمات 

طبية احرتافية- الت�صنيف الهند�صي- التاأهيل امل�صبق والت�صفية- احللول 
�صهادة  اإ�صدار  العامة-  والعاقات  الب�صرية  امل��وارد  حلول  التكنولوجية- 
امل�صافة  الوطنية  القيمة  ب��رن��ام��ج  ���ص��ه��ادة   - للمعاير  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
ت�صجيل  احل��رج��ة-  التحكم  ونقاط  املخاطر  حتليل  نظام  �صهادة  وكذلك 
ت�صجيل  وم��راج��ع��ة احل�����ص��اب��ات-  امل�����ص��اف��ة  القيمة  ال��ت��ج��اري��ة-  ال��ع��ام��ات 
الرخ�ض التجارية و ال�صناعية واملهنية يف الدوائر االقت�صادية املحلية ويف 

املناطق احلرة بدولة االإمارات العربية املتحدة.

جمموعة اللولو حتتفل باليوم اجلمهوري الهندي عرب عرو�س بهجة الهند
د���ص��ن ���ص��ف��ر ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د يف 
�صنجاي  ����ص���ع���ادة  االإم��������ارات  دول�����ة 
الهند  ب��ه��ج��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��وده��ر 
ه��اي��رب ماركت  ل��ول��و  ال�����ص��ن��وي��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي، بح�صور  م���ول  ال���وح���دة 
املدير  روبيا،  طاهر  الدين  �صيف 
العاملية  لولو  ملجموعة  التنفيذي 
االإدارة  مم��ث��ل��ي  م���ن  ع����دد  ب��رف��ق��ة 
الفعاليات  وت�صلط  لولو.  يف  العليا 
وا�صعة  ت�����ص��ك��ي��ات  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
الهندية  واالأط��ع��م��ة  ال��ن��ك��ه��ات  م��ن 
باالإ�صافة اإىل امللبو�صات التقليدية 
املميزة.وقال معايل ال�صفر: يوؤطر 
لولو  ال��ه��ن��د يف  ب��ه��ج��ة  م���ه���رج���ان 
ب�صكل جميل للعاقات املميزة بني 
العربية  االإم����ارات  و  الهند  دول��ت��ي 
املتحدة من خال منظور التجارة، 
ومبنا�صبة  وال���ث���ق���اف���ة،  االأط���ع���م���ة 
احتفالنا باليوم اجلمهوري ال�صابع 
�صغف  بكل  نقف  للهند،  واالأرب��ع��ني 
يف بداية العام هذا بكل اأمل وتفاوؤل 
وحما�ض، ونتطلع اإىل الدور البناء 
لفتح  اال�صتمرار  يف  لولو  ملجموعة 
اآفاق جديدة للعاقات بني ال�صعبني 
ال��دي��ن روب��ي��ا بهذه  .وق���ال �صيف 
املنا�صبة: تعد فعاليات بهجة الهند 
الت�صوق  موا�صم  اأ�صهر  من  واح��دة 
الدينا والتي حتظى باهتمام كبر 
االإم����ارات  دول���ة  يف  املت�صوقني  م��ن 
النكهات  ي��ع�����ص��ق��ون  ال���ذي���ن  وم����ن 
الهندية. وتفخر لولو دوماُ بدورها 

الهند  بني  جتاري  كج�صر  الريادي 
املجموعة  ق��ام��ت  لقد  واالإم������ارات. 
ال��ن��م��و اخلا�صة  خ��ط��ط  مب���واءم���ة 
الهند  ب����روز  م��ع  وث��ي��ق  ب�صكل  ب��ه��ا 
و�صهدنا  عظمى.   اقت�صادية  كقوة 
من����واً م��ت�����ص��ارع��ا ال���ص��ت��ث��م��ارات��ن��ا يف 
ال���ه���ن���د.  وي�����ص��ع��دن��ا دوم������اً تقدمي 
اخلربة الدولية والرباعة يف جتارة 
جتارية  عامة  باعتبارنا  التجزئة 
الهندية  امل�����ص��اري��ع  اإىل  اإم���ارات���ي���ة 
ال�����واع�����دة. وق�����د مت ت���وف���ر اأك����ر 
لهذه  خ�صي�صاً  منتج   2000 من 
دول  يف  لولو  متاجر  لكل  الفعالية 
اخل��ل��ي��ج مب��ن��ا���ص��ب��ة اح��ت��ف��االت يوم 
اجلمهورية بدعم كبر من مكاتب 
املنتجات  وحت�������ص���ر  ال���ت�������ص���دي���ر 
للمجموعة  ال���ت���اب���ع���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
الفعاليات  وت�����ص��م��ل  ال���ه���ن���د.   يف 
متنوعة  ت��ق��ل��ي��دي��ة  ف��ن��ي��ة  ع��رو���ص��ا 
���ص��ت��ق��ام يف ع���دد م��ن امل��ت��اج��ر. كما 
ربح  بفر�صة  املت�صوقون  �صيحظى 
3 كيلو من الذهب وق�صائم ت�صوق 
الرتويجي  ال��ع��ر���ض  ع��رب  جمانية 
ب��رع��اي��ة كليان  3 كيلو ذه��ب  ارب���ح 
جميع  �صيتمكن  حيث  للمجوهرات 
 100 ينفقون  ال��ذي��ن  املت�صوقني 
درهم فقط من امل�صاركة يف ال�صحب 
االإل��ك��رتوين  واأن يكونوا اأح��د 60 
العر�ض  ويتوفر  حمظوظا،  رابحا 
يف ج��م��ي��ع م��ت��اج��ر ل���ول���و يف دول���ة 

االإمارات وعرب  املن�صات الرقمية.

»َتزال« يح�صل على اجلائزة العاملية »بيب غورماند«
اأقام مطعم َتزال، الذي يقع يف القناة ويطل على اإحدى واجهات اأبوظبي املائية الفريدة، احتفااًل مبنا�صبة 
م املطعم  اقة باأ�صعار معتدلة. وقدرّ م جتربة ذورّ ح�صوله على اجلائزة العاملية بيب غورماند للمطاعم التي ُتقدرّ
اأطباقه الفريدة والرائعة التي ميزته من بني املطاعم االأربعة يف فئة بيب غورماند، والتي  خال احلفل 
حازت على اإ�صادة خا�صة يف دليل مي�صان اأبوظبي MICHELIN AbuDhabi 2023  الذي مت ن�صره 
بهذا  مل�صاركته  ال��ذي ج��اء  االإع��ام��ي  احل�صور  َت��زال، خماطباً  وق��ال معتز م�صعل، موؤ�ص�ض مطعم  م��وؤخ��راً. 
الفريدة يف  روؤيتنا  اأن  ُي�صعدنا  كما  العاملية.  اجلائزة  بهذه  الفوز  وي�صرفنا  بالفخر،  ن�صعر  اليوم  االحتفال: 
اإ�صافة مل�صة عربية معا�صرة اإىل اأ�صهر االأطباق العاملية قد نالت اإعجاب ع�صاق الطعام املميزين والنقاد على 
حٍد �صواء. وهذا يف�صر �صبب الفرح الغامر الذي ن�صعر به، وي�صعدنا اأن نحتفل بهذا احلدث معكم جميعاً. 
واأ�صاف: يحكي َتزال ق�صة الثقافة العربية التي كان لها تاأثر كبر على العامل يف خمتلف جوانب احلياة، 
اأبداً.  يتوقف  التاأثر عند حد ولن  الطعام، حيث مل يتوقف هذا  اإىل  املو�صيقى  اإىل  املو�صة  اإىل  االأدب  من 

واحتفالنا اليوم يعرب عن العاقة الوطيدة بني التقاليد املتاأ�صلة واحلداثة.

متحف الغمو�س يوفر اأن�صطة ترفيهية رائعة تت�صمن 
خدعًا مذهلة وجتارب غري تقليدية مبنا�صبة عيد احلب

ك�صف متحف الغمو�ض دبي، املوقع 
ال�صور  اأج���م���ل  الل��ت��ق��اط  امل���ث���ايل 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  ون�����ص��ره��ا 
م�صروع  يف  وال���واق���ع  االج��ت��م��اع��ي 
توفر  ع��ن  دب���ي،  خ���ور  يف  ال�صيف 
واالأن�صطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ب��اق��ة 
عيد  مبنا�صبة  املميزة  الرتفيهية 
احل�����ب. واأط���ل���ق امل��ت��ح��ف م���وؤخ���راً 
خم�صة م��ع��ار���ض ج���دي���دة، مب��ا يف 
ذل���ك غ��رف��ة ال��ت��ن��اظ��ر ال��ت��ي ت�صم 

جت�����ارب ع���دي���دة م��ث��ل راأ�������ض على 
هذه  وت��وف��ر  اإمي�ض.  وغ��رف��ة  طبق 
لق�صاء  ف��ر���ص��ة مم��ي��زة  امل��ع��ار���ض 
اأروع االأوقات للزوار الباحثني عن 
اأجواء مميزة وغر تقليدية خال 

احتفالهم بعيد احلب.
وي���ت���زي���ن امل���ت���ح���ف ب���ال���دي���ك���ورات 
لزواره  ليتيح  باملنا�صبة  اخل��ا���ص��ة 
ف��ر���ص��ة اال���ص��ت��م��ت��اع ب��ع��ي��د احلب 
وعي�ض حلظاتهم اخلا�صة يف اأجواء 

املتحف،  وي�صتقطب  روم��ان�����ص��ي��ة.  
من موقعه اال�صتثنائي يف منطقة 
ال�����ص��ي��ف ال��ت��ي ت�����ص��م ال��ع��دي��د من 
واملاأكوالت  بالتجزئة  البيع  منافذ 
جميع  من  الزائرين  وامل�صروبات، 

االأعمار واالهتمامات.
وي�صم متحف الغمو�ض جمموعة 
م��ن ال��ع��رو���ض واالأل���ع���اب واخلدع 
الب�صرية، التي تنا�صب الزوار من 
الزوار  وي�صتقبل  االأع��م��ار.  جميع 
من 10 �صباحاً اإىل 10 ليًا من 
 10 وم��ن  اخلمي�ض،  اإىل  االث��ن��ني 
11 ليًا من اجلمعة  اإىل  �صباحاً 
العطات  وخ������ال  االأح��������د،  اإىل 
املتحف  تذاكر  وتتوفر  الر�صمية. 
للكبار  اإم��ارات��ي  80 دره��م  باأ�صعار 
لاأطفال،  اإم���ارات���ي  دره����م  و60 
العائلية  الباقة  تذاكر  اإىل  اإ�صافة 
ب�صعر  وط��ف��ل��ني  ك��ب��ار  ل�صخ�صني 
 340 اأو  اإم���ارات���ي،  دره���م   225
م���ق���اب���ل خم�ض  اإم������ارات������ي  دره������م 
وميكن  االأطفال.  اأو  للكبار  تذاكر 
لاأطفال دون �صن اخلم�ض �صنوات 

الدخول جماناً.

متديد مهرجان العائلة لل�صارقة لإدارة الأ�صول حتى يوم غد
اأعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان العائلة لل�صارقة الإدارة االأ�صول، الذي تنظمه �صركة ال�صارقة الإدارة االأ�صول الذراع 
اأحلى، عن متديد فعاليات  �صتانا وياكم  �صعار  االأوىل حتت  دورت��ه  الذي يقام يف  ال�صارقة،  اال�صتثمارية حلكومة 
املهرجان حتى 31 يناير اجلاري ، نظراً لاإقبال اجلماهري الكبر الذي �صهده املهرجان منذ انطاقه يف 19 

يناير اجلاري يف منتزه ك�صي�صة، مب�صاركة العديد من اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية يف اإمارة ال�صارقة.
و�صيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات الرتفيهية والعائلية والتعليمية  والفنية املمتعة، وفر�صة 
اأك�صاك الطعام املنت�صرة يف املهرجان التي �صتجمع العائات واالأ�صدقاء لاحتفال  املاأكوالت من  اأ�صهى  لتجربة 
�صوياً  يف اأجواء من املرح والبهجة،  اإىل جانب امل�صاركة يف  االأن�صطة واالألعاب الفريدة واملتنوعة للزوار من جميع 

االأعمار.
و�صيحظى الزوار بفر�صة لا�صتمتاع مب�صاهدة عرو�ض فنية وبهلوانية تقدمها الفرقة املتجولة يف جميع اأنحاء 
املهرجان اإىل جانب األعاب اخلفة وال�صرك،  والعرو�ض اال�صتعرا�صية واحلركية  التفاعلية التي ت�صفي جًوا من 

روح املرح واملتعة والتفاعل  يومياً من ال�صاعة 5:00 ع�صراً اإىل 10 م�صاًء.

احلظ يطرق باب فائز فل�صطيني 
مرتني يف �صحب حمظوظ

�صوبر  حمظوظ  �صحوبات  �صهدت 
�����ص����ات����رداي ال����ت����ي حت���م���ل ال���رق���م 
ال�صبت  ليلة  اأقيمت  والتي   ،112
يف   2023 ي���ن���اي���ر   21 امل����واف����ق 
مزيجاً  حم���ظ���وظ،  ا���ص��ت��دي��وه��ات 
م���ن اجل��ن�����ص��ي��ات �صمن  م��ت��ن��وع��اً 
الكبر  ال�صحب  و�صهد  الفائزين. 
بقيمة  ال��ث��ان��ي��ة  اجل����ائ����زة  ت���وزي���ع 
كان  ف��ائ��زاً   23 مليون دره��م على 
احلظ  ���ص��ع��داء  اأح���د  �صمنهم  م��ن 
ال����ذي ف���از مب�����ص��ارك��ت��ني، ك��م��ا فاز 
 350 ب�مبلغ  م�����ص��ارك��اً   1،116
مطابقتهم  بعد  منهم  لكل  درهما 

معر�س ال�صرق الأو�صط لالأفالم والق�ص�س امل�صورة 
دانيلز اأنتوين  العاملي  املمثل  ي�صت�صيف   2023

مهرجان  امل�����ص��ورة،  والق�ص�ض  ل��اأف��ام  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  معر�ض  اأع��ل��ن 
امل�صاهر،  كوكبة من  ي�صم  وال��ذي  املنطقة،  االأب��رز يف  الرتفيهية  الثقافة 
ال�صخ�صية  دور  بلعب  ا�صتهر  ال��ذي  دانيلز،  اأن��ت��وين  النجم  ا�صت�صافة  عن 
الوحيد  املمثل  وهو  وورز،  �صتار  فيلم  اأو يف  بي  ثري  �صي  ثريبيو  املحبوبة 
العديد من  اإىل م�صاركته يف  اإ�صافة  الت�صعة،  الفيلم  اأج��زاء  الذي ظهر يف 
االأعمال املبنية على ال�صل�صة. وتتوافر تذاكر ح�صور الدورة احلادية ع�صرة 
من املعر�ض، الذي يقام على اأر�ض مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض، بني 
اأوتلي،  2023.  ت�صهد الفعالية م�صاركة كني ال�صلي وريان  3 و5 مار�ض 
الفنانان الكوميديان ال�صهران. ويحظى ريان اأوتلي ب�صعبية وا�صعة بف�صل 
ر�صوماته املميزة يف ق�ص�ض مارفل امل�صورة، مبا يف ذلك الرجل العنكبوت 

املذهل؛ والرجل االأخ�صر. 

ال�صكوك الوطنية تنظم مبادرة �صحية ل� 100 موظففندق جراند مريكيور دبي يح�صل على ت�صنيف اخلم�س جنوم
نظمت �صركة ال�صكوك الوطنية، مبادرة �صحتي ثروة لوطني ا�صتفاد منها اأكر 
اأجري لهم تقييم وفحو�صات من قبل فريق طبي  100 موظف وموظفة  من 

متخ�ص�ض يف ال�صحة والتغذية والريا�صة وال�صحة النف�صية. 
وت�صمنت املبادرة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع �صركة بل�صم لتطوير الرعاية 
ال�صحية، ور�صة عمل خا�صة بال�صيدات للفح�ض الذاتي ل�صرطان الثدي وتوزيع 
ق�صائم لفح�ض املاموجرام، ونظمت املبادرة عددا من امل�صابقات ومنحت اجلوائز 
للفائزين، باالإ�صافة اىل تقدمي عرو�ض خا�صة على اخلدمات الطبية واحلاالت 
الطبية غر املغطاة بالتاأمني ال�صحي.  وقال �صعادة �صيف علي ال�صحي، املدير 
تاأتي  التنفيذي للموارد الب�صرية واإدارة االم��دادات ل�صركة ال�صكوك الوطنية:  
اأهمية ال�صحة و�صرورة االلتزام باالإر�صادات ال�صحية  املبادرة، تاأكيدا على  هذه 
الوقائية والفحو�صات الدورية، وانطاقا من امل�صوؤولية الوطنية للحفاظ على 
ال�صحة اجل�صدية والنف�صية للموظفني.  واأكد حر�ض  ال�صكوك الوطنية على 
ن�صر الوعي حول اأهمية االعتناء بالفحو�صات الطبية الدورية واحلالة ال�صحية 
ال�صخ�صية  التوازن بني احلياة  اأ�صلوب حياة �صحي ودعم حتقيق  واتباع  العامة 
والعملية والعاج املبكر للعديد من االمرا�ض التي تك�صفها الفحو�صات، ال�صيما 
مر�ض �صرطان الثدي.  واأ�صار ال�صحي، اىل ان املبادرة توؤكد على اأن ال�صحة لي�صت 
فال�صحة  جميعاً،  م�صوؤوليتنا  هي  واإمن��ا  فح�صب،  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  م�صوؤولية 
للجميع، ومن خال اجلميع، وهي م�صوؤولية ت�صاركية ما بني خمتلف املوؤ�ص�صات 
وغرها،  اخلرية  واجلمعيات  واالإعامية  والرتبوية  واالجتماعية  ال�صحية 

اإ�صافة اإىل م�صوؤوليتنا كاأفراد.  

 ف���ن���دق ج���ران���د م���رك���ي���ور دب����ي ، 
 – اأك�����ور  ف���ن���ادق  ل�صل�صلة  ال��ت��اب��ع 
جمال  يف  عاملياً  الرائدة  املجموعة 
ال�����ص��ي��اف��ة ال��ف��اخ��رة وال���ت���ي ت�صم 
5،300 من�صاأة فندقية  اأكر من 
املطاعم  وج��ه��ات  م��ن  و10،000 
امل��ت��ن��وع��ة و امل��ق��اه��ي امل��ن��ت�����ص��رة يف 
حول  ال������دول  م���ن   110 اأرج�������اء 
على  ح�������ص���ول���ه  اأع����ل����ن   ، ال����ع����امل 
قبل  م��ن  اخل��م�����ض جن���وم  ت�صنيف 
دائرة االقت�صاد وال�صياحة يف دبي.

الرائع،  االإجن�����از  ب��ه��ذا  واح��ت��ف��ااًل 
اأبرز  ا�صتثنائياً  حفًا  الفندق  اأقام 
من خاله روعة مرافقه اجلديدة 
وات�صمت  تفا�صيله.  وج��م��ال  كلياً 
باأجواٍء  املميز  احلفل  ه��ذا  اأم�صية 
ال�صيوف  اأمتعت  فريدٍة  احتفالية 
مثرة  مب��ج��م��وع��ة  احل���ا����ص���ري���ن 
م��ن ال��ع��رو���ض ال��رتف��ي��ه��ي��ة احلية 
ال�صاك�صفون  ع��ازف  ا�صتهلها  التي 

اأحل�����ان م��و���ص��ي��ق��ي��ة جميلة  ب��ع��زف 
م��ف��ع��م��ة ب���احل���ي���وي���ة واحل���م���ا����ض، 
ا�صتعرا�صاٌت  احل��ف��ل  ت��خ��ل��ل  ك��م��ا 
وازداد  وممتعة،  مده�صة  بهلوانيٌة 
األق االأم�صية باأحلان عزف الكمان 

العذبة وال�صاحرة.
ويف ح���دي���ث���ه ع����ن ه������ذا احل������دث، 
 Tyrone Lodder صرح ال�صيد�

جراند  ل���ف���ن���دق  ال����ع����ام  امل����دي����ر   ،
فخر  وبكل  ي�صعدنا  دبي  مركيور 
وال������زوار  ب��ال�����ص��ي��وف  ن���رح���ب  اأن 
خلو�ض جتربة ا�صتثنائية يف فندق 
، وهو فندق  جراند مركيور دبي 
بطابع  ت�صميمه  مت  رائ���ع  حم��ل��ي 
حملي بديع ، وهذا اأ�صهر ما متتاز 
ال��ت��ج��اري��ة يف جميع  ب��ه ع��ام��ت��ن��ا 



    

منزل مهجور م�صتوحى من الق�ص�س اخليالية
ع��ر م�صتك�صف  الفرن�صي،  ال��ري��ف  م��ع �صديقه يف  ت��واج��ده  اأث��ن��اء 
بريطاين على منزل قدمي متهالك يخال الناظر اإليه باأنه منزل 
من ق�صة خيالية. اأ�صيب يانيك )21 عاماً( بالده�صة عند روؤيته 
للمنزل وزخارفه التي ال تزال �صليمة، رغم اأنها حماطة باللباب 
الق�ص�ض  م��ن  منزل  يف  ب��اأن��ه  �صعر  اإن��ه  ال�صاب،  وق��ال  والطحلب. 
اأر���ض حديقة املنزل، واأب��دى ده�صته  اخليالية حاملا وط��اأت قدماه 

من احتفاظ املنزل بزخارفه بعد هذه ال�صنوات الطويلة.
بعد اإجراء بع�ض اال�صتك�صاف داخل املنزل، اكت�صف يانيك باأن املنزل 
كان يقطنه زوجان منذ 12 عاماً، وتكهن الرجل باأنهما رمبا توفيا 

دون اأن ينجبا اأي اأبناء ميكن اأن يعتنوا باملنزل بعد رحيلهما.
الزوجني،  �صور  على جميع  ال�صاب  امل��ن��زل، عر  يف  اأث��ن��اء جتواله 
�صليماً، واحتوت  ي��زال  املطبخ ال  وك��ان   .2011 لعام  يعود  وتقومي 
غرفة الطعام على جمموعة من االأطباق ال�صينية والكرا�صي، يف 

حني انت�صرت بع�ض اللوحات يف احلديقة الداخلية للمنزل.
م���زدوج مغطى بغطاء  �صرير  اح��ت��وت على  ال��ن��وم، فقد  اأم��ا غرفة 
التي  الدمى  الكثر من  على  يانيك  كما عر  ب��االأزه��ار.  منقو�ض 

كانت مكد�صة يف اإحدى حجرات املنزل.

عامل نظافة يوثق عمله بفخر 
بعدما  م��وؤخ��را،  وا�صعة،  �صهرة  امل��غ��رب،  يف  �صاب  نظافة  عامل  ن��ال 
حر�ض على توثيق عمله اليومي، وعر�ض موهبته يف جمال الغناء، 
وع��دم اخلجل  ال�صباب  ل��دى  العمل  ثقافة  يريد غر�ض  اإن��ه  قائا 

لدى االإقبال على مورد من موارد الرزق.
ويحظى ال�صاب حمفوظ لعفر، مبتابعة اأكر من 300 األف �صخ�ض 
"اإن�صتغرام"،  من�صة  على  األ��ف  مئة  عن  يزيد  وما  في�صبوك،  على 

اإ�صافة اإىل 77 األف م�صرتك على موقع "يوتيوب".
العا�صمة  جنوبي  مت��ارة،  مدينة  يف  يعمل  ال��ذي  حمفوظ  ويقدم 
مع  تعرت�صه  التي  امل�صاعب  في�صور  العمل،  يف  يومياته  الرباط، 

زمائه، مثل اإزالة القمامة يف االأيام املاطرة.
وي�صر عامل النظافة ال�صاب اإىل اأدق التفا�صيل، مثل تقدمي بقايا 
الطعام املوجودة يف القمامة للحيوانات ال�صالة، من باب العطف 

عليها، قبل تنظيف كل �صيء.
اأي  اإن��ه معتز بعمله، وال يجد  الفيديو  يقول حمفوظ يف مقاطع 
حرج يف ت�صوير نف�صه وهو يوؤدي العمل امل�صني، يف حني يحر�ض 
كثرون على ت�صخر من�صات التوا�صل االجتماعي الأجل الظهور 

يف اأبهى حلة والتباهي باالألب�صة اأمام االآخرين.

راأ�س دب على املريخ.. خفايا ال�صورة التي ن�صرتها نا�صا
يبدو اأن كوكب املريخ لعب احليلة علينا مرة اأخرى، فبعد �صورة 
ال�صكل  ذاك  اأو   ،2022 مايو  التقطها يف  التي مت  الغام�ض  الباب 
قبل  الف�صائية  املركبات  اإح��دى  ر�صدته  ال��ذي  الغريب  الب�صري 
اأظهرت دبا بفم �صبه مفتوح  اأث��ارت �صورة جديدة لنا�صا  �صهرين، 

عديدا من االأ�صئلة عن ماهية ذاك ال�صكل.
بوا�صطة  املا�صي  دي�صمرب  �صهر  يف  ال�صورة  ه��ذه  التقاط  مت  وق��د 
كيب  م��ن   2005 اأغ�صط�ض   12 يف  اأط��ل��ق  لنا�صا  ف�صائي  م�صبار 
تواجد  تعني  ال  ال�صورة  تلك  ف��اإن  وبالطبع،  فلوريدا.  كانافرال 
اأ�صكال  دببة عماقة على �صطح املريخ، بل هي بب�صاطة �صكل من 
اأ�صكال  مع  ومطابقتها  الع�صوائية  االأ�صكال  لروؤية  الب�صري  امليل 
املعني  التكوين  اأن  امللتقطة  ال�صورة  من  ن�صخة  تظهر  ماألوفة. 

ميتد قطره حوايل 2000 مرت.

   بانوراما
تخ�صع لعملية قي�صرية فتكت�صف اأن رحمها فارغ

خ�صعت امراأة لعملية قي�صرية يف االأ�صبوع 31 للحمل، ليكت�صف االأطباء اأن رحمها فارغ وال يحتوي على اأي جنني.
و�صاركت متارا ماكفيدران ق�صتها الغريبة على تيك توك.

 واأو�صحت اأنها كانت تعرف اأن هناك خطاأ ما يف احلمل، ولكن مل يتم التعامل معها بجدية من قبل الطاقم الطبي 
الأنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً فقط.

وقالت متارا يف مقطع فيديو ق�صر على تيك توك "عندما فتح اجلراح بطني اأثناء عملية والدة قي�صرية طارئة 
يف االأ�صبوع 31 للحمل وجد رحمي فارغاً".

و�صرعان ما انت�صر الفيديو ب�صرعة وح�صد اأكر من 95 األف اإعجاب والعديد من التعليقات من االأ�صخا�ض الذين 
يريدون معرفة املزيد. مما دفع متارا اإىل ن�صر مقطع فيديو اأطول ل�صرح الق�صة كاملة.

واأو�صحت متارا "لقد راأينا الطفل هناك لقد كان هناك. ولكن لي�ض يف املكان الذي كان يجب اأن يكون فيه".
وقالت متارا اإنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما كانت حامًا واأجرت اأول فح�ض لها يف االأ�صبوع 14. واأ�صافت 
"ال اأحد يريد اأن ي�صتمع اإىل طفلة �صغرة وهي حامل و�صاأقول ذلك من �صميم قلبي. كثر من النا�ض ال ي�صتمعون 

للمراهقة احلامل. لو فعلوا ذلك وقاموا بالتحقيق يف خماويف، لوجدوا اأن الطفل مل يكن يف املكان املنا�صب".
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بيع ر�صوم نادرة عن حكايات لفونتني ب�2,7 مليوين دولر
الفونتني،  حكايات  لكتاب  التو�صيحية  الر�صوم  م��ن  ف��ري��دة  ن�صخة  بيعت 
اأودري، يف  بتوقيع الر�صام الفرن�صي من القرن الثامن ع�صر جان باتي�صت 

نيويورك مقابل 2،7 مليوين دوالر، يف مزاد نظمته دار كري�صتيز.
هذه القطعة الثمينة لع�صاق الكتب عبارة عن األبوم �صميك مكون من 138 
هذه  من  وك��ل  اأزرق،  مبخطط  موؤطر  مف�صلة،  طبيعية  مناظر  مع  ر�صماً 
الفرن�صي جان  ال�صهرة للكاتب وال�صاعر  الق�ص�ض  اإحدى  الر�صوم يو�صح 

دي ال فونتني، بينها "الزيز والنملة" و"الغراب والثعلب".
يف  الفرن�صي  الباط  ر�صام   ،"1755-1686" اأودري  باتي�صت  جان  وكان 
اأوائ���ل ثاثينيات  االأع��م��ال يف  ه��ذه  اأجن��ز  ق��د  لوي�ض اخلام�ض ع�صر،  عهد 
القرن الثامن ع�صر بالفر�صاة واحلرب االأ�صود، لكن مل يتم جتميعها على 
كري�صتيز  دار  لدى  القدمية  الر�صوم  عن  ال��دويل  امل�صوؤول  واأو�صح  الفور. 
واحداً  "جزءاً  ت�صم  املجموعة  اأن  ب��ر���ض،  فران�ض  لوكالة  األ�صتني  �صتني 
بحالته االأ�صلية لر�صوم تو�صيحية اأجنزها اأودري ل�)حكايات( ال فونتني"، 
"مت ت�صتيته" وتوزيعه بني  ولكن  الثاين كان موجوداً  اأن اجلزء  اإىل  الفتاً 

املجموعات واملتاحف.

علي بابا يف مهمة لإ�صعاد اأطفال غزة
ال�صخ�صية  ب��اب��ا،  علي  زي  ال��ع��م��ودي  حممد  الفل�صطيني  ال�����ص��اب  ي��رت��دي 
مو�صيقيني  مع  العرو�ض  ويقدم  ال�صعبي،  الق�ص�ض  يف  ال�صهرة  اخليالية 
اآخرين اأمام جمهور من االأطفال، على اأمل اأن يجلب لهم البهجة وال�صرور 

و�صط تدهور الظروف املعي�صية يف قطاع غزة.
وتت�صمن العرو�ض ق�ص�صا وحكايات وعرو�ض رق�ض وغناء يف اإطار اأن�صطة 
موؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي ومقرها رام اهلل. ويعمل العمودي يف مكتب 

غزة التابع للموؤ�ص�صة التعليمية منذ عام 2014.
وكان ال�صاب الفل�صطيني ين�صت اإىل حكايات جده وهو طفل �صغر. وبعد 
اأن اأ�صبح االآن �صاباً يف الثاثني من العمر، ي�صتح�صر العمودي روح جده 

ويحكي الق�ص�ض لاأطفال بطريقة خا�صة.
وقال العمودي "كحكواتي، بحكي احلكاية الأعي�ض هاالأطفال جو حر اآمن، 
قدي�ض  بتعرفوا  اأنتم  كمان  حلوة.  ق�صة  اإىل  وي�صتمعوا  يعربوا  ليقدروا 

بيعي�ض القطاع ظروف �صعبة، فالق�صة بتكون زي بل�صم الأرواحهم".
لاأطفال.  كتر عديدة  ننتقل جت��ارب  الق�صة  خ��ال  "نحن من  واأ���ص��اف 
بعي�صوا معها �صخ�صية البطل بالق�صة، �صخ�صية املعاناة املوجودة بالق�صة، 
ر عليه  مثال ذلك خمتار اأبو ودنني )اأذنني( كبار تنقل جتربة املتنمر مَتَنمرّ

قدي�ض الطفل يعي�صها جتربة ما بني اأنه يكون يفرح لنهاية �صعيدة".

مهرجان فيبادوك ُيربز 
احلرب الأوكرانية 

الدويل  ف��ي��ب��ادوك  م��ه��رج��ان  �صلرّط 
بياريتز  يف  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  ل����اأف����ام 
ج��ن��وب غ���رب ف��رن�����ص��ا ال�����ص��وء على 
���ص��ت��ة خم���رج���ني وخم����رج����ات من 
اأعمالهم  يف  اأظ����ه����روا  اأوك����ران����ي����ا، 
ي�صهدها  التي  احل��رب  من  جوانب 
بلدهم منذ نحو عام. وغادر رومان 
متجهاً  خ��ر���ص��ون  ب��ون��دارت�����ص��وك 
عائلته.  ب���رف���ق���ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإىل 
نكون  قد  "ج�صدياً،  متنهداً  ويقول 
ن���زال  ال  ذه���ن���ي���اً  ل��ك��ن  ب���ل���د،  اأي  يف 
التوقف  مي��ك��ن��ن��ا  ال  اأوك���ران���ي���ا.  يف 
ال��و���ص��ع هناك".  يف  ال��ت��ف��ك��ر  ع���ن 
وي�صارك املخرج البالغ 41 عاماً يف 
"يوكرينيني  فيلمه  ع��ن  امل��ه��رج��ان 
 ،2015 ع����ام  املُ���ن���َج���ز  �صريف�ض" 
رو�صيا  �صمرّ  م�صاألة  يتناول  وال��ذي 
اأرا�صيها.  اإىل  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �صبه 
التي  باحلرب  بوندارت�صوك  ويندد 
لها  و"املُعدرّ  ب�"الوح�صية"  ي�صفها 
جيداً داخل املجتمع الرو�صي الذي 
دولة  ل��ي�����ص��ت  اأوك���ران���ي���ا  اأنرّ  ي���وؤم���ن 
ة".  م�صتقلة وينبغي اأال ت�صتمررّ كاأمرّ
اليومية  احل��ي��اة  تتبرّع  خ��ال  وم��ن 
ل�صابَطنْي من قرية يف جنوب �صرق 
اأوكرانيا مطلرّة على البحر االأ�صود، 
لت  تبدرّ ك���ي���ف  ال���ف���ي���ل���م  يف  ي������روي 
حياتهما واأُر�صا اإىل جبهات القتال. 
"احلرب  اإنرّ  بوندارت�صوك  وي��ق��ول 
الراهنة من �صنع نظام وال ترتبط 
معترباً  وحده"،  بوتني  بفادمير 
اأنرّ "هناك عدداً كبراً من االأ�صرار 
هذا  اإدام���ة  على  ق��ادري��ن  رو�صيا  يف 
جمموعة  "قائد  بينهم  الكابو�ض، 
يفغيني  امل�صلحة"  الرو�صية  فاغرن 

بريغوجني".

 �صاباتو دي �صارنو مديرًا 
اإبداعيًا يف غوت�صي

عنيرّ االإيطايل �صاباتو دي �صارنو مديراً اإبداعياً يف دار 
غوت�صي، بح�صب ما اأعلنت املجموعة االأم "كرينغ"، 

اأم�ض االأول ال�صبت.
جمموعات  على  اأ���ص��رف  ال���ذي  ���ص��ارن��و،  دي  و�صيقدم 
االأوىل  جمموعته  فالنتينو،  دار  يف  والن�صاء  الرجال 
اأ�صبوع  ل�"غوت�صي" يف  االأزي��اء  عرو�ض  من�صات  على 

املو�صة الن�صائية يف ميانو يف  �صبتمرب -اأيلول.
األي�صاندرو  ن���اب���ويل  م���ن  امل��ت��ح��در  امل�����ص��م��م  وي��خ��ل��ف 
االإيطالية  التجارية  العامة  ت��رك  ال��ذي  ميكيليه، 
7�صنوات  بعد  ال��ث��اين  -ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ال��ف��اخ��رة 
 2015 ع��ام  "غوت�صي"  وا�صتعانت  اإب��داع��ي.  كمدير 
الدار  يف  البطيئة  املبيعات  اإط��اق  الإع���ادة  مبيكيليه 
م��ن خال  التجارية  العامة  ج��دي��دة يف  وب��ث حياة 
للغاية  ت��ك��ون منمقة  م��ا  غ��ال��ب��اً  جم��م��وع��ات ج��ري��ئ��ة 
بالزخم  املبيعات  زي���ادة  يف  ينجح  مل  لكنه  وم��رح��ة، 

نف�صه مثل مناف�صي "غوت�صي".

ينفق مليوين دولر �صنويًا ل�صتعادة �صبابه
ك�صف قطب التكنولوجيا االأمريكي البالغ من العمر 45 
مليوين  اإىل  ي�صل  ما  ينفق  اأن��ه  جون�صون،  بريان  ع��ام��اً، 
اإىل  والو�صول  البيولوجي  عمره  خلف�ض  عام  كل  دوالر 
تقرير  وبح�صب  ع��ام��اً.   18 العمر  م��ن  يبلغ  �صاب  ج�صد 
هذا  يف  جون�صون  ي��دع��م   ،"odditycentral" مل��وق��ع 
�صحياً  وخ��ب��راً  30 طبيباً  م��ن  م��ك��ون��اً  ف��ري��ق��اً  امل�����ص��روع 
تقريباً،  اأع�����ص��ائ��ه  م��ن  ك��ل ع�صو  وي��خ��ت��ربون  ي�����ص��رف��ون 
لتحويل ج�صده اإىل ج�صد �صاب يبلغ من العمر 18 عاماً.

وحديثاً، ك�صفت نتائج االختبارات التي قام بها جون�صون، 
وب�صرة  37 عاماً،  العمر  يبلغ من  بقلب رجل  يتمتع  اأن��ه 
�صخ�ض عمره 28 عاماً، وقدرة رئوية ولياقة �صخ�ض يبلغ 
من العمر 18 عاماً، يف اإطار برناجمه املكثف الذي ُيدعى 
Project Blueprint. واأ�ص�ض جون�صون يف الثاثينيات 
 ،Braintree Payment Solutions من عمره �صركة
800 مليون  2013 مقابل  eBay يف  التي باعها ل�صركة 
البيلوجي  عمره  خلف�ض  رحلته  جون�صون  وب��داأ  دوالر. 
قبل ب�صع �صنوات، وقد ا�صتثمر بالفعل املايني يف كل من 
هدفه  اإىل  للو�صول  املتطورة  واملعدات  الب�صرية  املواهب 
النهائي املتمثل يف احل�صول على ج�صد  يف �صن 18 عاماً، 
وذلك من خال االلتزام بربنامج طبي �صارم يكلفه ما 

ي�صل اإىل 2 مليون دوالر �صنوياً، وفقاً للتقرير.

�صمكة قر�س متزق راأ�س غوا�س
ُقتل غطا�ض مك�صيكي يف هجوم عنيف ل�صمكة قر�ض بعد اأن 
لوبيز  مانويل  ك��ان  وكتفيه.  راأ���ص��ه  املفرت�ض  احل��ي��وان  م��زق 
يغو�ض حتت املاء، بالقرب من �صاطئ �صان خو�صيه يف خليج 
هاجمه  عندما  للمك�صيك،  الغربي  ال�صاحل  على  ت��وب��اري 
قر�ض اأبي�ض �صخم يبلغ طوله �صتة اأمتار. وبح�صب ما ورد 
مل يكن لدى لوبيز خزان هواء، وكان يتنف�ض فوق املاء اأثناء 
الغوا�صني  اإنه قد مت حتذير  امل�صوؤولني  اأحد  غو�صه. وقال 
املحليني من وجود اأ�صماك القر�ض يف املنطقة ومعظمهم مل 
اأي��ام. اإال اأن لوبيز جتاهل التحذيرات الأنه  يخرج منذ عدة 
كان بحاجة اإىل جني االأموال من جمع املحار، فالنق�ض يف 
املاأكوالت البحرية اأدى اإىل ارتفاع الطلب. ومينح الغوا�صون 
وال�صيادون احلكومة املحلية ر�صوم �صيد �صنوية تبلغ حوايل 
309 جنيهات اإ�صرتلينية ل�صيد االأ�صماك يف املنطقة. وميكن 
للقر�ض عند الهجوم اأن ي�صبح ب�صرعة ت�صل اإىل 35 ميًا يف 
ولكنه يفرت�ض  للغاية  �صم قوية  بحا�صة  ال�صاعة م�صرت�صداً 

عادة الفقمات واأ�صود البحر والدالفني وال�صاحف.

العثور على حفرية لدينا�صور الل�س العمالق
اك��ت�����ص��ف ب���اح���ث���ون يف ع���ل���م احل����ف����ري����ات، ب���ق���اي���ا اأرب���ع���ة 
�صيلي،  يف  �صينا�ض"  "ال�ض  ودي  منطقة  يف  دينا�صورات 
اجلن�ض  اإىل  منتميا  اأحدهما  يكون  ب��اأن  تقديرات  و�صط 
املعروف ب�"امليغارابتور" اأو "الل�ض العماق" ذي اجل�صم 
العماق"  "الل�ض  اإط���اق  وي��ج��ري  وال��ه��ائ��ل.  ال�صخم 
وقد  ك��ب��رة،  ب��اأرج��ل  مي��ت��از  الدينا�صور  م��ن  جن�ض  على 
االأرج��ن��ت��ني، وهو  م��رة يف  الأول  اكت�صاف حفرياته  ج��رى 
اخت�صارا  ي��ع��رف  ال���ذي  "الترانو�صور"  بجن�ض  �صبيه 
العماق" على هذا  "الل�ض  لقب  واأطلق  ريك�ض".  ب�"تي 
الدينا�صور ال�صخم، نظرا اإىل الطرق التي يعتمد عليها 

من اأجل تدبر نظامه الغذائي الاحم.

نان�صي عجرم تطرح كليب 
اأغنية »بدي حدا حبو«

طرحت النجمة اللبنانية نان�صي عجرم كليب اأغنية "بدي حدا حبو" عرب 
يف  اأ�صدرته  ال��ذي   "10 "نان�صي  األ��ب��وم  من  يوتيوب،  على  قناتها 
21 يونيو -ح��زي��ران 2021، وذل��ك مع اق��رتاب عيد احل��ب الذي 

ي�صادف يوم 14 فرباير -�صباط املقبل.
"بدي حدا حبو" من كلمات اأحمد ما�صي، واأحلان زياد برجي،  اأغنية 

اإع��ج��اب جمهور نان�صي  ���ص��رارة. وح��ازت االأغنية  وت��وزي��ع ه��ادي 
عجرم  نان�صي  وكانت  االأغنية.  وحلن  بكلمات  اأ�صادوا  الذين 

عيد  ب  "قررّ اإن�صتغرام:  على  لاأغنية  ترويجها  يف  كتبت 
احلب.. متحم�صني؟".

املمثلة االأمريكية اأندريا اأندر�س لدى ح�سورها حفل ا�ستقبال العر�س اخلا�س يف لو�س اأجنلو�س مل�سل�سل نتفلك�س 
اجلديد  That '90s Show  يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

�صبط 4,5 اأطنان من 
الكوكايني قبالة جزر كناري

�صبط  االإ�صبانية  ال�صرطة  اأعلنت 
قبالة  الكوكايني  م��ن  اأط��ن��ان   4،5
ال��ك��ن��اري ع��ل��ى م���نت �صفينة  ج���زر 
اأمركا  م��ن  اآت��ي��ة  توغولية  �صحن 
"اأوريون  �صفينة  كانت  الاتينية. 
اأمركا  املا�صية من  تنقل  5" التي 
الاتينية اإىل دول ال�صرق االأو�صط، 
حت����ت امل���راق���ب���ة ع����ن ك���ث���ب الأك����ر 
م���ن ع���ام���ني. وق���د ج���رى بالفعل 
مل  ول��ك��ن  وتفتي�صها،  "فح�صها 
بداخلها،  خم��درات  اأي  على  ُيعر 
على الرغم من وجود اأدلة كافية"، 

بح�صب ال�صرطة.
"جوية بحرية"  غر اأن جتهيزات 
كانون   24 الثاثاء  اأخ���راً  نت  مكرّ
على  اليد  و�صع  من  الثاين-يناير 
ك��وك��اي��ني خم��ب��اأ يف ���ص��وم��ع��ة من 
الإطعام  ُت�����ص��ت��خ��دم  اأن  امل��ف��رت���ض 

املا�صية، وفق ال�صرطة.
فيها  �صاركت  ال��ت��ي  العملية،  ه��ذه 
وكالة مكافحة املخدرات االأمركية 
لتحليل  الدولية  العمليات  ومركز 
للمخدرات  البحرية  اال�صتخبارات 
و�����ص����ل����ط����ات ت�����وغ�����و وال���������ص����رط����ة 
على  القب�ض  اأت��اح��ت  االإ���ص��ب��ان��ي��ة، 
ت�صع  من  الطاقم.،  اأف���راد  من   28

جن�صيات خمتلفة.
"اأوريون  ال�صحن  �صفينة  وك��ان��ت 
توغو،  علم  ترفع  كانت  التي   ،"5
�صحن  ل�صفينة  نف�صها  باملقا�صات 
يف  اعرتا�صها  مت  اأخ��رى  توغولية 
ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر يف  ك��ان��ون  منت�صف 
املنطقة نف�صها، على بعد 62 ميًا 
الكناري،  جزر  �صرق  جنوب  بحرياً 
حتمل ا�صم "بلوم"وُعر فيها على 

الكمية نف�صها من الكوكايني.

قبل 40 عامًا... هوليداي اأطلقت مادونا 
على  ع���ام���اً   40 م����رور   2023 ���ص��ن��ة  ت�����ص��ادف 
م�صرة  يف  مف�صلية  حم��ط��ات  �صكلت  اأغ��ن��ي��ات 
ع����دد م���ن اال���ف���ن���ان���ني وال����ف����رق، م���ن اأب���رزه���ا 
و"�صنداي  مادونا،  اأطلقت  التي  "هوليداي" 
بادي �صنداي" التي اأقحمت "يو2" يف النزاع 
االإي���رل���ن���دي وح�����ص��ا���ص��ي��ات��ه ل��ك��ن��ه��ا ح��ق��ق��ت لها 

�صعبية وا�صعة.
الذاتية  �صرته  ن قائد فرقة "يو2" بونو  �صمرّ
بعنوان "�صورندر" )Surrender(، حتية اإىل 
ال��درام��ز يف الفرقة الري مولني يف ما  ع��ازف 

يتعلق باأغنية "�صنداي بادي �صنداي".
ف��ِب��َو���ص��لَ��ة ع���زف ع��ل��ى ال��ط��ب��ول ع��ل��ى طريقة 
املو�صيقى الع�صكرية، ُت�صتهل هذه االأغنية التي 
ت�صتح�صر "االأحد الدامي" الواقع يف 30 كانون 
النزاع  اأي���ام  اأ���ص��واأ  اأح��د   ،1972 الثاين-يناير 
مظليون  اأط��ل��ق  عندما  ال�صمالية،  ايرلندا  يف 
بريطانيون النار على حترك احتجاجي �صلمي 
ل  يف�صرّ التي  لندنديري  يف  كاثوليك  لن�صطاء 
ال�صكان املحليون اأن ي�صموها ديري اإذ يرون يف 

ت�صمية لندنديري مرادفاً للحكم الربيطاين. 
�صخ�صاً.   13 مقتل  ع��ن  ال��ن��ار  اإط���اق  واأ�صفر 
واعُترب جريح فارق احلياة الحقاً، ل�صبب اآخر 
وفقاً للتحقيق الر�صمي، القتيل الرابع ع�صر يف 

الدامي". "االأحد 
وت��ع��ر���ص��ت ال��ف��رق��ة االي��رل��ن��دي��ة ب�����ص��ب��ب هذه 
االأغنية لتهديدات م�صدرها "اأنا�ض من طريَف 
لكنرّ  ب��ون��و.  ق���ول  ع��ل��ى  الطائفي"،  االن��ق�����ص��ام 
ال��ت��ي وردت  ال�صاربة  االأغ��ن��ي��ة  ه��ذه  اأن  االأه���مرّ 
"وور"  بعنوان  للفرقة  الثالث  االأل��ب��وم  �صمن 
ا�صتقطاب  على  )War(، جعلت "يو2" قادرة 
فيها  حتيي  كانت  التي  املاعب  مي��اأ  جمهور 
بعنوان  األبوم  1983 �صدر  العام  حفاتها. يف 
نف�صه،  اال�صم  حتمل  مغمورة  "مادونا" ملغنية 
وقال  "هوليداي".  ي��ع��ن��وان  اأوىل  اأغ��ن��ي��ة  م��ع 
"بونو�ض تراك" املو�صيقي على  برنامج  مقدم 
اإري��ك ج��ان جان  اإل" الفرن�صية  "اإر تي  اإذاع���ة 
لوكالة فران�ض بر�ض "راأينا بداية �صطوع جنم 
نتوقع بروزها".  التي مل نكن   ... املغنية  هذه 
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