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ال�سي�سي: لدينا وثائقي لفظائع ارتكبها 
الإرهابيون لن ينام امل�سريون اإذا �ساهدوه

•• القاهرة-وكاالت:

يوثق  فيلما  امل�صرية  الدولة  لدى  اأن  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  اأك��د 
بعد  ما  اإىل   2011 ع��ام  من  ال�صنوات  خ��ال  الإرهابيون  ارتكبها  كبرية  لفظائع 

ثورة يونيو من العام 2013 قد ل ينام امل�صريون اإذا �صاهدوه.
وقال ال�صي�صي خال الندوة التثقيفية ال� 37 للجي�س امل�صري، اأم�س اخلمي�س، اإن 
موؤامرة الإرهاب باأبعادها الكاملة ظهرت يف 2011، حيث كان يتم تخريب تواجد 
الدولة امل�صرية والق�صاء عليها اأثناء ان�صغال املواطنني يف امليدان، م�صريا اإىل اأن 

الأمور كانت خارج ال�صيطرة، يوم 28 يناير 2011 نتيجة التعدي على املن�صاآت.
واأ�صاف اأنه حتدث مع امل�صري الراحل حممد ح�صني طنطاوي، القائد العام الأ�صبق 
ما هو  الو�صع على  ا�صتمر  لو  م�صكلة كبرية  وج��ود  اإمكانية  امل�صلحة، عن  للقوات 
عليه يف �صيناء، وتنفيذ عمليات عرب احلدود �صد اإ�صرائيل، واأن الأخرية ميكن اأن 

ترد فتحدث م�صكلة كبرية توؤدي اإىل �صراع كبري كهدف لهم يف النهاية.
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حملت �إد�رة بايدن �مل�سوؤولية و�لبنتاغون يقول �إنه ال توجد طريقة ال�ستعادتها 

هيئة اأمريكية تتحدث عن اأ�سلحة بـ7 مليارات دولر �سقطت يف يد طالبان

   

الرئي�س التون�سي يعتزم حل املجال�س البلدية
•• تون�س-وكاالت:

قال الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد، يف اجتماع ملجل�س الوزراء، اإنه �صي�صدر 
خ�صو�صية.  بنيابات  وتعوي�صها  احلالية  البلدية  املجال�س  بحل  اأم��راً 
وتعد هذه اخلطوة الثانية حلل جمال�س منتخبة بعد قرار �صعيد بحل 
2019، قبل اأن يتم انتخاب برملان جديد بقانون  الربملان املنتخب يف 

انتخابي منقح عقب خارطة الطريق التي و�صعها يف 2022.
وج���رى ان��ت��خ��اب امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة احل��ال��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 2018، وهي 
بعد  الباد  ال�صيا�صي يف  النتقال  بدء  منذ  الأوىل  البلدية  النتخابات 
ثورة 2011.ووفق الرئي�س �صعيد، �صتتوىل النيابات اخل�صو�صية اإدارة 
انتخابات  اإىل  وال��دع��وة  النتخابي  القانون  تنقيح  حني  اإىل  البلديات 
بلدية جديدة.وتتهم املعار�صة الرئي�س �صعيد، الذي عزز من �صاحياته 
 2022 يف  لا�صتفتاء  عر�صه  ال��ذي  اجلديد  الد�صتور  يف  وا�صع  ب�صكل 

بالتاأ�صي�س حلكم فردي وتقوي�س الدميقراطية.
تطهري  على  يعمل  اإن��ه  خطاباته  يف  ويقول  امل��زاع��م  تلك  �صعيد  وينفي 

موؤ�ص�صات الدولة من الف�صاد والفو�صى وت�صحيح م�صار الثورة.

املغرب يعتقل 3 من اأن�سار تنظيم داع�س الإرهابي
•• الرباط-رويرتز :  

اأ�صخا�س   3 األقى القب�س على  اإنه  اأم�س اخلمي�س،  قال الأمن املغربي، 
لهجمات  التخطيط  يف  ومتورطني  الإره��اب��ي،  داع�س  لتنظيم  موالني 
للمخابرات  التابع  الق�صائية  لاأبحاث  املركزي  املكتب  اإرهابية.وذكر 
املدنية، وهو امل�صوؤول عن التحقيق يف ق�صايا الإرهاب واجلرائم الكربى، 
يف ب��ي��ان اأن���ه ع��ر ل��دى املحتجزين ال��ذي��ن ت���راوح اأع��م��اره��م ب��ني 19 
الفكر  املن�صورات متجد  اأ�صلحة بي�صاء وجمموعة من  و28 عاماً على 
اإ�صدارات  اإىل  بالإ�صافة  العنف  املتطرف لتنظيم داع�س وحتر�س على 
التابعة للتنظيم مبنطقة  مكتوبة حول الأن�صطة الإرهابية للجماعات 

ال�صاحل.

•• عوا�صم-وكاالت:

الكرملني،  الرو�صية  الرئا�صة  با�صم  املتحدث  طالب 
الهجوم  ح���ول  حتقيق  ب���اإج���راء  بي�صكوف،  دم��ي��ري 
ع��ل��ى خ��ط اأن��اب��ي��ب ن����ورد ���ص��رمي، وو���ص��ف الرواية 
اأنابيب  خط  الع��ت��داء  يف  رو�صي  اأث��ر  بوجود  املتعلقة 
الغاز ال�صمايل بال�صخيفة. وقال بي�صكوف اإن الرواية 
املتعلقة بوجود اأثر رو�صي يف الهجمات الإرهابية على 

خطوط نورد �صرمي كانت �صخيفة منذ البداية.
وط��ال��ب امل�����ص��وؤول ال��رو���ص��ي ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق �صريع 
نورد  خطوط  على  الإره��اب��ي  الهجوم  يف  يف  و�صفاف 

�صرمي وم�صاركة اجلانب الرو�صي به. 
�صاك�صون  الأن��غ��ل��و-  يثري  ق��ائ��ا:  بي�صكوف  واأ���ص��اف 
�صجيجا حول الهجمات الإرهابية على م�صروع نورد 
اجلانب  مع  كثرية  اإحراجات  اإىل  لتعر�صهم  �صرمي 

الأملاين فيما يتعلق بالأمر.
هذا واأعلنت رو�صيا، اأم�س اخلمي�س، اأّنها �صنت ق�صفاً 
مكّثفاً على اأوكرانيا رّداً على توّغل موؤخرا يف اأرا�صيها 

ن�صبته اإىل خمّربني من كييف.
على  »رداً  ب��ي��ان  يف  ال��رو���ص��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وق��ال��ت 
ن���ظ���ام ك��ي��ي��ف يف منطقة  الأع����م����ال الإره���اب���ي���ة م���ن 
�صنت  م��ار���س،  م��ن  ال��ث��اين  )ال��رو���ص��ي��ة( يف  بريان�صك 
�صربات  الرو�صي  ل��احت��اد  التابعة  امل�صّلحة  ال��ق��وات 

انتقامية وا�صعة«.
اأنه مّت ا�صتخدام �صواريخ كينجال فرط  واأ�صارت اإىل 

ال�صوتية ب�صكل خا�س.
ويف ال�صاعات الأوىل من �صباح اخلمي�س، �صنت رو�صيا 
اأنحاء  يف  ال�صاروخية  ال�صربات  من  �صخمة  موجة 
على  مدنيني  �صتة  مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��ر  مم��ا  اأوك��ران��ي��ا، 

الأقل، وتوقف حمطة للطاقة النووية عن العمل.
كانت هذه اأول �صربة �صاروخية كبرية منذ منت�صف 
فرباير، لتنهي اأطول فرة هدوء ن�صبي منذ اأن بداأت 
يف  امل��دن��ي��ة  التحتية  البنية  ملهاجمة  حملة  مو�صكو 

اأوكرانيا يف اأكتوبر.
اإن  زيلين�صكي  فولودميري  الأوك��راين،  الرئي�س  وقال 
 10 يف  ال�صكنية  وامل��ب��اين  احل��ي��وي��ة  التحتية  البنية 

مناطق تعر�صت للق�صف.
 وق��ط��ع��ت ال�����ص��واري��خ ال��رو���ص��ي��ة اإم�����دادات الطاقة 
عن اأك��رب حمطة نووية يف اأوروب���ا خ��ال واب��ل من 
ال�صربات على مدن يف اأنحاء اأوكرانيا، بينما �صدت 
ع��ل��ى مدينة  �صر�صة  ه��ج��م��ات  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات 
اإنرجواتوم  ���ص��رك��ة  وق���ال���ت  امل��ح��ا���ص��رة.  ب��اخ��م��وت 
الأوكرانية احلكومية يف بيان اإن حمطة زابوريجيا 
القوات  عليها  ا���ص��ت��ول��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة،  ل��ل��ط��اق��ة 
ال��رو���ص��ي��ة ق��ب��ل ع����ام، ب��ات��ت ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى مولدات 
الرو�صية  ال�����ص��واري��خ  دم����رت  اأن  ب��ع��د  اح��ت��ي��اط��ي��ة 
البنية التحتية الأوكرانية التي كانت متد املحطة 
بالكهرباء. واأ�صافت اإنرجواتوم يف البيان انقطعت 
زابوريجيا  حم��ط��ة  ب���ني  الأخ������رية  ال���رب���ط  ح��ل��ق��ة 

للطاقة النووية املحتلة ونظام الطاقة الأوكراين.

الطرق  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الأع������ام 
املوؤدية اىل املطار.

ال��دف��اع المريكي  و���ص��رح وزي���ر 
عنف  م����ن  ق��ل��ق��ة  وا����ص���ن���ط���ن  اأن 
�صد  ال�����ي�����ه�����ود  امل���������ص����ت����وط����ن����ني 
الفل�صطينني حمذرا من الأعمال 
ال��ت��ي ق���د ت�����وؤدي اإىل م��زي��د من 

انعدام الأمن.
وق��ال اأو���ص��ن يف م��وؤمت��ر �صحايف 
م���ع ن��ظ��ريه ال���ص��رائ��ي��ل��ي ي����واآف 
غ��ان��ت يف م��ط��ار ت��ل اأب��ي��ب نحن 
م�����ن عنف  ق���ل���ق���ون خ�������ص���و����ص���ا 
الفل�صطينيني،  �صد  امل�صتوطنني 
موؤكدا اأن وا�صنطن ملتزمة ب�صدة 
وتعار�س  اإ���ص��رائ��ي��ل  دول����ة  اأم����ن 
توؤدي  اأن  ميكن  اأعمال  اأي  ب�صدة 
الأم��ن مبا  انعدام  اإىل مزيد من 
ال�صتيطاين  ال��ت��و���ص��ع  ذل����ك  يف 
وا�صاف  التحري�صي.  واخل��ط��اب 
���ص��ن��وا���ص��ل م��ع��ار���ص��ة الإج�����راءات 
الدولتني  ب��ح��ل  ت��دف��ع  ق��د  ال��ت��ي 

بعيًدا عن متناول اليد.

بيونغ  ــاروخ  ــس � وا�ــســنــطــن: 
تــهــديــدًا يــ�ــســكــل  ل  ــغ  ــان ي

•• وا�صنطن- رويرتز:

ق���ال���ت ال���ق���ي���ادة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
م���ن���ط���ق���ة امل���ح���ي���ط���ني ال���ه���ن���دي 
وال����ه����ادي اأم�������س اخل��م��ي�����س، اإن 
�صاروخاً  ال�صمالية  كوريا  اإطاق 
باجتاه  امل����دى  ق�����ص��ري  بالي�صتياً 
بني  يقع  ال���ذي  الأ���ص��ف��ر،  البحر 
الكورية،  اجلزيرة  و�صبه  ال�صني 
ل ي�صكل تهديداً مبا�صراً للوليات 

املتحدة اأو حلفائها.
واأ�صافت القيادة: نحن على علم 
البالي�صتي  ال�������ص���اروخ  ب���اإط���اق 
ونت�صاور ب�صكل وثيق مع حلفائنا 
و����ص���رك���ائ���ن���ا. وم�����ع ت��ق��ي��ي��م هذا 
تهديداً  ي�صكل  ل  ب��اأن��ه  احل����دث 
مبا�صراً ملواطني الوليات املتحدة 
ي�صلط  حللفائنا،  اأو  اأرا�صيها  اأو 
اإط�����اق ال�������ص���اروخ ال�����ص��وء على 
التاأثري املزعزع لا�صتقرار الناجت 
عن برامج اأ�صلحة الدمار ال�صامل 
وال�صواريخ البالي�صتية املحظورة 
الدميقراطية  كوريا  جلمهورية 

ال�صعبية.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة )ح��ف��ظ��ه اهلل( ام�����س.. معايل 
العراق  كرد�صتان  اإقليم  رئي�س  ب���ارزاين  نيجريفان 

ال�صقيق. 
ال����ذي ج����رى يف ق�ص�����ر ال�ص����اط�����ئ  وتن����اول اللقاء - 
دولة  بني  الع���اقات  اأوج�����ه  خمتلف   - اأبوظب����ي  يف 

الإمارات العربي����ة املتحدة وجمهورية العراق ال�صقيق 
دعمها  و���ص��ب��ل  خ��ا���ص��ة  ك��رد���ص��������ت��ان  واإقلي������م  ع��ام��ة، 
ال�صعبني  على  وال��ن��م��اء  ب��اخل��ري  ي��ع��ود  مب��ا  وتنميتها 

ال�صقيقني. 
ب��ن ح��م��د بن  ال�صيخ حم��م��د  ال��ل��ق��اء.. م��ع��ايل  ح�صر 
طحنون اآل نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة يف ديوان 
الأمني  ال�صام�صي  ح��م��اد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل  الرئا�صة 

العام للمجل�س الأعلى لاأمن الوطني.

اأع�صاء جلنة ال�صوؤون اخلارجية مبجل�س النواب ي�صتمعون اإىل �صهادة يف الكابيتول حول الن�صحاب ال�صريع من اأفغان�صتان
النواب  جمل�س  يف  اأفغان�صتان  من 
اجلمهوريون،  عليه  ي�صيطر  ال��ذي 
يثري  اأن  امل���رج���ح  وم����ن  الأرب����ع����اء، 
الإدارة  ف�صل  �صبب  ح��ول  ت�صاوؤلت 
املعدات  �صرقة  منع طالبان من  يف 

الع�صكرية الأمريكية.
وق��������ال رئ����ي���������س جل����ن����ة ال���������ص����وؤون 

العتاد  ط��ري��ق��ة واق��ع��ي��ة ل���ص��ت��ع��ادة 
اإىل  بالنظر  اأفغان�صتان،  يف  املتبقي 
تعرف  ل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن 
بطالبان كحكومة«، وفًقا للتقرير.

وب��ح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف����اإن وح���دات 
ب����دوري����ات يف  الآن  ت��ق��وم  ط��ال��ب��ان 
�صاحنات �صغرية وعربات م�صفحة 
الوليات  ت��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 

املتحدة قد ا�صرتها.
اخلا�صة  العمليات  ق���وات  اأن  ك��م��ا 
»ترتدي  ط���ال���ب���ان  ت���دي���ره���ا  ال���ت���ي 
الليلية  للروؤية  خوذات مع حوامل 
مقدمة  ت���ك���ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 
امل���ت���ح���دة، وحتمل  ال����ولي����ات  م���ن 
الوليات  من  مقدمة   M4 بنادق 
امل�����ت�����ح�����دة وجم������ه������زة مب���ن���اظ���ري 
ت�صتخدم  ك��م��ا  م��ت��ق��دم��ة«.  ب���ن���ادق 
اجل��م��اع��ة امل��ت��ط��رف��ة م��ع��دات اأكر 
املتحدة،  ال��ولي��ات  قدمتها  تقدًما 
وطائرات  امل���درع���ة  ال��ع��رب��ات  م��ث��ل 
 .Mi-17 ط���راز  م��ن  الهليكوبر 
ت��ق��وم طالبان  ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، 
اأفغان  ع�صكريني  اأف�����راد  بتجنيد 
�صاحها  اإىل  لان�صمام  �صابقني 
اجل����������وي وت���������ص����ي����ري ال�����ط�����ائ�����رات 

الأمريكية املهجورة.
وبح�صب التقرير، فاإن الطيارين 

•• وا�صنطن-وكاالت:  

حكومية  رق���اب���ي���ة  ه��ي��ئ��ة  ك�����ص��ف��ت 
اأمريكية اأن طالبان متتلك ما يقرب 
من 7.2 مليار دولر من الأ�صلحة 
وقطعها  وال���ط���ائ���رات  وال���ذخ���رية 
ال�صرائب  داف���ع���و  م��ول��ه��ا  وال���ت���ي 
الن�صحاب  ن��ت��ي��ج��ة  الأم���ريك���ي���ون 
يف  بايدن  لإدارة  الفا�صل  الع�صكري 
وفقا  اأفغان�صتان،  من   2021 عام 

ل�صحيفة وا�صنظن فراي بيكون.
التخلي  التقرير، فقد مت  وبح�صب 
ومركبات  وم���داف���ع  ط���ائ���رات  ع���ن 
تبلغ  متخ�ص�صة  ومعدات  وذخ��رية 
مليار   7.2 م��ن  يقرب  م��ا  قيمتها 
نفذت  عندما  اأفغان�صتان  يف  دولر 
اإدارة بايدن اإجاءها ال�صريع، وفًقا 
لتقرير ن�صر يف اأواخ��ر فرباير من 
تتبع  فيدرالية  رقابية  هيئة  قبل 
وتراقب  اأفغان�صتان  اإع��م��ار  عملية 

نفقات الوليات املتحدة يف الباد.
جتاهل  مت  فقد  التقرير،  وبح�صب 
قيمتها  طائرة   78 عن  يقل  ل  ما 
و524  دولر،  م��ل��ي��ون   923.3
بقيمة  اأر�����س   - ج��و  ق��ذي��ف��ة   95
من  واأك��ر  دولر،  مليون   6.54
واأكر من  مركبة،  األف   40000

وجميع  �صاح،  قطعة   300000
واملراقبة  الليلية  ال��روؤي��ة  م��ع��دات 
املقدمة  والبيومرية  والت�صالت 
وفًقا  الأفغانية،  ال��دف��اع  ق��وات  اإىل 

ملعلومات التقرير.
وظهر التقرير قبل جل�صة ال�صتماع 
الن�صحاب  ح����ول  الأوىل  ال��ع��ام��ة 

مايكل  النواب  مبجل�س  اخلارجية 
اأعاقت  ب���اي���دن  اإدارة  اإن  م���اك���ول، 
حم����اولت جل��ن��ت��ه ل��ل��ح�����ص��ول على 
ن��اف��ذة على  توفر  اأن  وث��ائ��ق ميكن 

�صوء اإدارة الإدارة للعملية.
مكتب  حمققي  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  واأب��ل��غ 
حالًيا  توجد  »ل  اأن��ه  العام  املفت�س 

•• مطار بن غوريون-اأ ف ب:

المريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  و���ص��ل 
اإىل  او�����ص����ن اخل���م���ي�������س  ل����وي����د 
ا����ص���رائ���ي���ل لإج���������راء حم����ادث����ات 
ب��ع��د ���ص��اع��ات ع��ل��ى م��ق��ت��ل ثاثة 
نا�صطني فل�صطينيني وبالتزامن 
مع تظاهرات وا�صعة �صد حكومة 
ال��وزراء بنيامني نتانياهو  رئي�س 

اليمينية املت�صددة.
ال�صرائيليني  اآلف  واأغ�����ل�����ق 
اإىل م��ط��ار بن  امل����وؤدي����ة  ال���ط���رق 
غ��وري��ون ال���دويل يف ت��ل اأب��ي��ب يف 
ي���وم م��ق��اوم��ة ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة يف 
اإطار احتجاجتهم املتوا�صلة �صد 
للجدل  املثري  احلكومة  م�صروع 

ب�صاأن اإ�صاح الق�صاء.
وقد اأج��ربوا بذلك وزارة الدفاع 
ع���ل���ى ت���غ���ي���ري م����ك����ان حم����ادث����ات 
ك�صف  مم�������ا  اأو���������ص��������ن  ل������وي������د 
الداخلية  الن���ق�������ص���ام���ات  م����دى 

الإ�صرائيلية.

•• مو�صكو-وكاالت:

ال�صعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���ال 
اأم�س  الأم��ري في�صل بن فرحان، 
ت�صعى  امل��م��ل��ك��ة  اإن  اخل���م���ي�������س، 
مع  ال��ع��اق��ات  وت��ط��وي��ر  لتعزيز 

رو�صيا على جميع ال�صعد.
مباحثات  جل�صة  خ��ال  واأ���ص��اف 
�صريغي  ال���رو����ص���ي  ن���ظ���ريه  م���ع 
يتطلع  اأن��ه  مو�صكو،  يف  لف���روف 
اأن ت�صهم نقا�صات اليوم يف توحيد 

الروؤى ودعم العاقات الثنائية.
اخلارجية  وزي�����ر  زي������ارة  وت����اأت����ي 
ال�����ص��ع��ودي ع��ق��ب زي�����ارة ق���ام بها 
الأح����د  اأوك����ران����ي����ا،  اإىل  ح���دي���ث���اً 
املا�صي، وذلك للمرة الأوىل منذ 
الدبلوما�صية  ال��ع��اق��ات  اإق��ام��ة 

بني البلدين قبل 30 عاماً.
وقال الأمري في�صل اإنه بحث مع 
لف���روف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مت�س 

وقبل �صاعات من و�صول او�صن 
ُقتل ثاثة م�صلحني فل�صطينيني 
ي�صتبه بتنفيذهم هجمات، خال 
����ص���ارك فيها  ع��م��ل��ي��ة ع�����ص��ك��ري��ة 
احلدود  ح��ر���س  م��ن  م�صتعربون 
الداخلي  الأمن  وجهاز  واجلي�س 
)����ص���ني ب���ي���ت( ع��ل��ى ال���رغ���م من 

اإىل  املتحدة  اأطلقتها المم  دعوة 
وقف دوامة العنف.

ون���ق���ل م���ك���ان ل���ق���اء او�����ص����ن مع 
نظريه ال�صرائيلي يواآف غانت 
اأبيب  ت���ل  يف  ال���دف���اع  وزارة  م���ن 
بعدما  غ���وري���ون  ب���ن  م��ط��ار  اىل 
اغلقت مئات ال�صيارات التي ترفع 

ت���ب���ادل وجهات  ك��م��ا مت  ال���ع���امل، 
النظر حول الأزمات الدولية.

واأ������ص�����اف ه���ن���اك دائ����م����ا م����ا هو 
بني  ال���ع���اق�����������������������ات  يف  ج���دي���������������د 
والت���ي  ال�����ص��دي��ق��ني،  بلدين������ا 
على  وتطويرها  لتعزيزها  ن�صعى 

جميع ال�صعد.
ف���ي�������ص���ل على  الأم���������ري  واأث������ن������ى 
التن�صيق القائم يف �صتى املجالت 
بتنمية  يتعلق  فيما  البلدين  بني 
والتن�صيق  امل�����ص��رك��ة  ال��ع��اق��ات 

ملواجهة التحديات الدولية.

وزيرا الدفاع الأمريكي والإ�صرائيلي خال موؤمتر �صحفي يف تل اأبيب.

وزيرا اخلارجية الرو�صي وال�صعودي خال موؤمترهما ال�صحفي يف مو�صكو

و�سل �إىل ��سر�ئيل على وقع �الحتجاجات و�لتوتر�ت �الأمنية

اأو�سنت: وا�سنطن قلقة من عنف امل�ستوطنني �سد الفل�سطينيني

وزير اخلارجية ال�سعودي: ن�سعى لتطوير العالقات مع رو�سيا
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مولدافيا تعلن اإحباط هجوم 
م�سوؤولني �سد  اأوكـــراين 

•• تران�صدين�صرتيا -وكاالت:

منطقة  ������ص�����ل�����ط�����ات  اأع������ل������ن������ت 
النف�صالية  ت��ران�����ص��دي��ن�����ص��ري��ا 
اخلمي�س،  اأم�������س  م��ول��داف��ي��ا،  يف 
اتهمت  ه���ج���وم���اً  اأح���ب���ط���ت  اأن���ه���ا 
ك��ي��ي��ف ب��ت��دب��ريه، ���ص��د ع���دد من 
ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني يف اأج������واء من 
بالنزاع يف  املرتبط  احل��اد  التوتر 

اأوكرانيا.
منطقة  وت���ران�������ص���دن���ي�������ص���ري���ا 
ان��ف�����ص��ال��ي��ة ح���دودي���ة م��ع جنوب 
حامية  ت�����ص��م  اأوك����ران����ي����ا  غ�����رب 
العام  م���ن���ذ  رو����ص���ي���ة  ع�����ص��ك��ري��ة 
1992، وانف�صلت عن مولدافيا 
بعد حرب اأهلية ق�صرية يف اأعقاب 

انهيار الحتاد ال�صوفياتي.
مايا  مولدافيا  رئي�صة  واّت��ه��م��ت 
�����ص����ان����دو يف م��ن��ت�����ص��ف ف���رباي���ر 
بالتحري�س  رو���ص��ي��ا  )����ص���ب���اط( 
بال�صلطة  انقاب لاإطاحة  على 
وثائق  على  بناء  وذل��ك  القائمة، 
ال�صتخبارات  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ص��ل��ت 

الأوكرانية.
يف  ال���ع���ام  الأم������ن  وزارة  وق���ال���ت 
اأم�س  ب��ي��ان  يف  تران�صدين�صريا 
اإرهابياً،  ه��ج��وم��اً  اأح��ب��ط��ت  اإن��ه��ا 
قامت باإعداده، ح�صب هذا امل�صدر، 
الأجهزة الأمنية الأوكرانية �صد 
امل�����ص��وؤول��ني يف املنطقة  ع���دد م��ن 
الن��ف�����ص��ال��ي��ة. واأ����ص���اف���ت اأوق����ف 

امل�صتبه بهم. اأدلوا باعرافات.

رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س 
اإقليم كرد�ستان العراق 

�لكرملني: �تهام مو�سكو بهجوم نورد �سرتمي �الإرهابي �سخيف

رو�سيا تعلن ا�ستخدام �سواريخ 
»كينجال« يف ال�سربة املكثفة
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي للدعم الجتماعي تعقد لقاًء تعريفيًا حول الربامج املهنية التي تقدمها اأكادميية اأدنوك الفنية

وتوفري الرفاهية واحلياة الكرمية 
هذا  و�صي�صاهم  امل��واط��ن��ني.  ل��ك��اف��ة 
ال����ت����ع����اون م����ع اأك����ادمي����ي����ة اأدن�������وك 
الفنية يف خلق فر�س وظيفية من 
التي تهدف  التدريب  برامج  خال 
امل�صتفيدين  م����ه����ارات  ���ص��ق��ل  اإىل 
م���رح���ل���ة  يف  ودع������م������ه������م  ل�����دي�����ن�����ا 
لالتحاق  وال��ت�����ص��ج��ي��ل  ال��ت��ق��ي��ي��م 

بالأكادميية".
واأ�صار �صعادته اإىل اأن اإمارة اأبوظبي 
وامل����وارد يف ظل  الإم��ك��ان��ات  متتلك 
وُب��ن��ي��ة حتتية  ��زة،  ��ر بيئة حُم��فِّ ت��وفُّ
مُم��ي��زة، وه��و م��ا ي�صاهم يف حتقيق 
الو�صول  يف  ال�صراتيجية  روؤيتنا 
وفاعلة  م��ال��ي��اً  م�صتقلة  اأ����ص���ر  اإىل 
التدريب  خ���ال  وم���ن  اج��ت��م��اع��ي��اً، 
توفري  اإىل  ن�صعى  وال��ف��ن��ي  امل��ه��ن��ي 
اأداة عملية ذات دور رئي�صي وحيوي 
وال���ع���م���ل  ا�����ص����ت����ح����واذ اخل��������ربة  يف 
ال�صتقرار  الإنتاجية لدعم  وتعزيز 

العلمية واملهنية. 
وبهذه املنا�صبة، قال �صعادة عبداهلل 
ع��ام هيئة  ال��ع��ام��ري، م��دي��ر  حميد 
اأب����وظ����ب����ي ل���ل���دع���م الج���ت���م���اع���ي: 
"جُت�صد جهودنا املتوا�صلة يف متكني 
اأحد  ق��درات��ه��م،  وب��ن��اء  امل�صتفيدين 
نعمل  التي  الأ�صا�صية  الركائز  اأه��م 
باأهميتها  منا  اإمياناً  تطبيقها  على 
الجتماعي  ال���ص��ت��ق��رار  ت��ع��زي��ز  يف 
املجتمع،  لأف��راد  املايل  وال�صتقال 
وبناء م�صتقبل اأكر ا�صراقاً لاأ�صر 
املواطنة ذات الدخل املحدود املقيمة 

يف اإمارة اأبوظبي". 
بالتعاون  " نعمل  �صعادته:  واأو�صح 
م�صارات  تطوير  على  �صركائنا  مع 
ج�����دي�����دة ل���ل���ت���وظ���ي���ف وال����ت����دري����ب 
على  ال��ق��ادري��ن  ل���اأف���راد  والتعليم 
ال��ع��م��ل يف الأ����ص���ر امل�����ص��ت��ف��ي��دة، مبا 
اأبوظبي  حكومة  نهج  م��ع  يتما�صى 
الب�صري،  امل��ال  براأ�س  ال�صتثمار  يف 

الأ�صري. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور �صيف 
���ص��ل��ط��ان ال��ن��ا���ص��ري، م��دي��ر دائ����رة 
ال��ب�����ص��ري��ة رئ��ي�����س جمل�س  امل�������وارد 
الفنية":  اأدن���وك  "اأكادميية  اأم��ن��اء 
"ندرك يف ’اأكادميية اأدنوك الفنية‘ 
املتخ�ص�س  الفني  التدريب  اأهمية 
والغاز،  النفط  �صناعة  جم��الت  يف 
الإماراتية  الكوادر  تاأهيل  يف  ودوره 
واإ�صراكهم يف هذا القطاع احليوي. 
اأبوظبي  ’هيئة  مع  تعاوننا  ويعك�س 
للدعم الجتماعي‘ التزامنا الرا�صخ 
اإمارة  يف  الجتماعي  القطاع  بدعم 
لل�صباب،  الفر�س  وتوفري  اأبوظبي، 
ل�صتثمار  اأم���ام���ه���م  امل���ج���ال  وف���ت���ح 
طاقاتهم الإيجابية ودعم عائاتهم 

وامل�صاهمة يف بناء الوطن". 
وعلى امل�صتفيدين ا�صتيفاء جمموعة 
م��ن م��ع��اي��ري ال��ق��ب��ول ل��ل��ت��دري��ب يف 
الأكادميية، حيث ي�صرط اأن يكون 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإىل  ال���رام���ي���ة  اإط�������ار ج���ه���وده���ا  يف 
تفعيل دور امل�صتفيدين من برنامج 
اأب����وظ����ب����ي ل���ل���دع���م الج���ت���م���اع���ي، 
لاأ�صر  الدعم  توفري  يف  والتزامها 
امل����ح����دود  ال����دخ����ل  ذات  امل����واط����ن����ة 
املقيمة يف اإمارة اأبوظبي مبا يحقق 
وال�صتقال  الجتماعي  ال�صتقرار 
اأبوظبي للدعم  املايل، نظمت هيئة 
الجتماعي بالتعاون مع "اأكادميية 
تعريفياً  ل���ق���اًء  الفنية"،  اأدن�������وك 
حول  خدماتها  م��ن  للم�صتفيدين 
تقدمها  ال���ت���ي  امل��ه��ن��ي��ة  ال����ربام����ج 
الفر�س  توفري  بهدف  الأكادميية، 
بالتعليم  ل���ال���ت���ح���اق  اأم����ام����ه����م 
املعتمدة،  املعاهد  يف  والفني  املهني 
للربامج  لانت�صاب  وا�صتقطابهم 
تعزيز  يف  ي�������ص���ه���م  مب�����ا  امل���ه���ن���ي���ة، 
احلياة  وي��وؤم��ن  املعي�صة   م�صتويات 
تعد  التي  املواطنة  لاأ�صر  الكرمية 
ومتا�صكه  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  حم����ور 

وترابطه وازدهاره. 
ال�صوء  ت�صليط  ال��ل��ق��اء  خ��ال  ومت 
التي  املعتمدة  املهنية  الربامج  على 
الفنية"،  اأدنوك  "اأكادميية  تقدمها 
حولها  مف�صلة  معلومات  وت��ق��دمي 
الذين  ال�صباب  م��ن  للم�صتفيدين 
17 و27  ب���ني  اأع���م���اره���م  ت�����راوح 
التعريف  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ع����ام����اً، 
الربامج،  هذه  اإىل  الن�صمام  باآلية 
واملكافاآت  وامل����زاي����ا  والع����ت����م����ادات 
لتمكني  توفرها،  التي  التحفيزية 
العمل  ع���ل���ى  ال����ق����ادري����ن  الأف���������راد 
برنامج  م��ن  امل�صتفيدة  الأ���ص��ر  م��ن 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��دع��م الج��ت��م��اع��ي من 
وطموحاتهم  اأه����داف����ه����م  حت��ق��ي��ق 

املتدرب من مواطني دولة الإمارات، 
�صهادة  ع��ل��ى  ح���ا����ص���ًا  ي���ك���ون  واأن 
واأن  يعادلها،  اأو ما  العامة  الثانوية 
الوطنية  اخل���دم���ة  اأدى  ق���د  ي��ك��ون 
واأن  م��ن��ه��ا،  م��ع��ف��ى  اأو  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
يراوح عمره بني 17 و27 عاماً. 

للدعم  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وت�����ص��ع��ى 
الجتماعي بالتعاون مع "اأكادميية 
اأدنوك الفنية" اإىل تطوير وتاأهيل 
من  ومتكينهم  الإم��ارات��ي،  ال�صباب 
بدء م�صريتهم املهنية للعمل كَفِنيِّي 
لي عمليات يف �صركات  �صيانة وُم�َصغِّ
خال  م����ن  "اأدنوك"  جم���م���وع���ة 
املتخ�ص�س  الفني  التدريب  توفري 
والغاز،  النفط  �صناعة  جم��الت  يف 
ح��ي��ث ُت��ع��ت��رب الأك���ادمي���ي���ة اإح����دى 
الدبلوم  ل��ربام��ج  امل��اِن��ح��ة  اجل��ه��ات 
م اأرب���ع���ة برامج  ُت���ق���دِّ امل��ه��ن��ي؛ وه���ي 
ت���دري���ب���ي���ة م��ه��ن��ي��ة ُم���ع���ت���م���دة من 
الوطنية  امل�����وؤه�����ات  م���رك���ز  ِق����َب����ل 
ال�صيانة  يف  دب��ل��وم  تت�صمن  وال��ت��ي 
ال���ن���ف���ط وال����غ����از،  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة - 
ودبلوم يف �صيانة الأجهزة الدقيقة 
م - النفط والغاز، ودبلوم يف  والتحكُّ
ال�صيانة امليكانيكية - النفط والغاز، 
النفط  معاجلة  عمليات  يف  ودب��ل��وم 
التدريب  م��راح��ل  وتتَميَّز  وال��غ��از.  
اأمام  امل��ج��ال  باإتاحة  الأك��ادمي��ي��ة  يف 
مع  امل��ن��ف��رد  ل��ل��ت��دري��ب  امل�صتفيدين 
املوؤهلني  واخل����رباء  الفنيني  اأك���ر 
وتطبيق  وامل�������ص���ان���ع،  احل���ق���ول  يف 
ال�صابقة  امل��راح��ل  ��َم��ه يف  ت��ع��لُّ م��ا مت 
خال  م��ن  امل��واق��ع  يف  عملي  ب�صكٍل 
اأثناء  وامل��ع��دات  الأدوات  ا���ص��ت��خ��دام 
ممار�صة مهام ح�صا�صة مثل عمليات 
ال��ت��ج��دي��د، والإغ�����اق اجل���زئ���ي، اأو 

الكلي للحقل.

�سرطة اأبوظبي حتتفل باليوم الدويل للمراأة وٌتكرم املتميزات
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  �صرطة  قطاعات  احتفلت 
للمراأة  ال�����دويل  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
وال���������ذي ي���������ص����ادف ال����ث����ام����ن من 
مار�س �صنوياً مثمنة اهتمام ودعم 
ال�صيخة  و�صمو  الر�صيدة  القيادة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����اأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
مل�صرية   الإمارات"  "اأم  الأ���ص��ري��ة، 
مكانتها  وتعزيز  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 

الرائدة حمليا واإقليميا ودولياً .
وت�صمنت الفعاليات يف قطاع  اأمن 
الظفرة  �صرطة  ومديرية  املجتمع 
ومديرية املرور والدوريات  بقطاع 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة وم��رك��ز نظم 
بقطاع  والت���������ص����الت  امل���ع���ل���وم���ات 
�صرطة  وم���رك���ز  ال���ق���ي���ادة  �����ص����وؤون 
املناطق  �صرطة  مبديرية  ال��ف��اح 
اجلنائي  الأم��ن  بقطاع  اخلارجية 
املتميزات  ل��ل��م��ن��ت�����ص��ب��ات  ت���ك���رمي 
وتقدير جهودهن يف م�صرية العمل 

ال�صرطي والأمني .  
م�صعود  اأح����م����د  ال���ع���م���ي���د  واأك��������د 
املزروعي مدير قطاع اأمن املجتمع 
ال�صعادة  ����ص���ف���راء  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
حر�س �صرطة اأبوظبي على تكرمي 
بناء  يف  الفاعلة  لإ�صهاماتها  امل��راأة 
اأثبتت  امل���راأة  اأن  مو�صحاً  ال��وط��ن، 
ج���دارت���ه���ا ومت���ي���زه���ا يف جم���الت 
حتقيق  ع���ل���ى  وق����درت����ه����ا  ال���ع���م���ل 

يف جمالت العمل ب�صرطة اأبوظبي 
اإجن��ازات متميزة وهناأ  وحتقيقهن 
املنظري  ال��ع��م��ي��د حم��م��د ح��م��دان 
نائب مدير مديرية �صرطة منطقة 
الظفرة ب�صرطة اأبوظبي منت�صبات 
الحتفال  اأن  اإىل  لف��ت��اً  امل��دي��ري��ة 
للمراأة  حافًزا  يعد   املنا�صبة  بهذه 
املقدم  وك������رم  وال�����ري�����ادة  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ملا  اإب��راه��ي��م  حممد  اآم��ن��ة  املتقاعد 
يف  متميزة   اإجن����ازات  م��ن  قدمته 

م�صرية عملها الرائدة .  
و كرمت مديرية املرور والدوريات 
ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة عدداً  
من املنت�صبات املتميزات والفائزات 
الإدارات  خمتلف  من  بال�صحوبات 
العميد  وق��ال  املنا�صبة  مع  تزامناً 
حم��م��ود ي��و���ص��ف ال��ب��ل��و���ص��ي مدير 
مديرية املرور والدوريات بالإنابة 
اأن املراأة الإماراتية، كانت منذ قيام 
الوطن،  ب��ن��اء  ���ص��ري��ك��ة يف  الحت����اد 
اأن  ال�صنني  م��ر  ع��ل��ى  وا���ص��ت��ط��اع��ت 
ت��ث��ب��ت اأن���ه���ا ع��ل��ى ق����در ك��ب��ري من 
واملهام  املنا�صب  ك��ل  يف  امل�صوؤولية 
اأوك��ل��ت لها واإىل ج��ان��ب هذا  ال��ت��ي 
ا�صتطاعت اأن تثبت نف�صها مبدعة 
ومتميزة ورائدة يف العمل ال�صرطي 
والأمني وحققت اإجنازات متميزة 
بهذه  الح���ت���ف���ال  ان  اإىل  لف����ت����اً 
املنا�صبة يعد حافزا للمراأة للتميز 
والريادة مبجالت العمل ال�صرطي 

والأمني وغريها من املجالت.
واأكد العقيد مطر عبداهلل املهريي 
خال  ال��ع��ني  م����رور  اإدارة  م��دي��ر 

الفاح  فيلماً  حول ق�ص�س جناح 
للكوادر الن�صائية، وتعزيز م�صاركة 
املختلفة،  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات  يف  امل�����راأة 
وت�صجيع  ا���ص��ت�����ص��رايف  ن��ه��ج  وت��ب��ن��ي 
اإجراء  مت  كما  الإي��ج��اب��ي،  التغيري 
و�صحوبات  م��ت��ن��وع��ة  م�����ص��اب��ق��ات 

وتوزيع اجلوائز.
�صيف  م����ب����ارك  ال���ع���م���ي���د  واأ������ص�����اد 
�صرطة  مديرية  مدير  ال�صبو�صي 
الأمن  بقطاع  اخل��ارج��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
الن�صائي  العن�صر  بجهود  اجلنائي 
يف ال�صرطة والتقدم امل�صتمر الذي 
وجهودها  الإماراتية  املراأة  حققته 
خدمة  يف  ال��ري��ادي��ة  ال�صتثنائية 
اأبناء  اع����ت����زاز  م����وؤك����داً   ، ال���وط���ن 
الذي  والدعم  بالتقدير  الإم���ارات 

تقدمه القيادة الر�صيدة للمراأة.

اأ�صبحت  الريادية حتى  الإجنازات 
للطموح  ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���اً  من�����وذج�����اً 

والعطاء والإبداع .
واأع���رب���ت م��ن��ت�����ص��ب��ات ال��ق��ط��اع عن 
للقيادات  والم�����ت�����ن�����ان  ال�������ص���ك���ر 
اأبوظبي،  ���ص��رط��ة  يف  ال�����ص��رط��ي��ة 
العنا�صر  ب�����ق�����درات  لإمي����ان����ه����م 
وتقدمي  الن�صائية من منت�صباتها، 
ال�صعوبات  وت��ذل��ي��ل  ل��ه��ن،  ال��دع��م 
اأم����ام����ه����ن، م����ا ج��ع��ل��ه��ن من���وذج���اً 
املجال  يف  امل�������راأة  ل����ري����ادة  مم���ي���زاً 
ال�صرطي، ويف كل املحافل الوطنية 
وحتقيق  وال���دول���ي���ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

مقايي�س التميز العاملية.
املناطق  �ُصرطة  مديرية  وعر�صت 
اجلنائي  الأم��ن  بقطاع  اخلارجية 
�صرطة  مب���رك���ز  اح��ت��ف��ال��ي��ت��ه��ا  يف 

واأث�����ن�����ي امل����ق����دم ���ص��ع��ي��د ع���ب���داهلل 
�صرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري 
ال��ف��اح ب��ال��دور الفعال ل��ل��م��راأة يف 
بناء املجتمع وقدرتها على تخطي 
ال�صعاب وا�صتعر�صت املقدم دكتورة 
ق�صم  رئي�س  مناحي  حممد  فاتن 
�صرطة  مبركز  امل�صاندة  اخلدمات 
الن�صائي  العن�صر  اإجن��ازات  الفاح 
يف العمل ال�صرطي والوظائف التي 
الن�صائية  ال���ك���وادر  ب��ه��ا  ا�صطلعت 
واملنا�صب  اأب���وظ���ب���ي   ���ص��رط��ة  يف  
خمتلف  يف  �صغلنها  التي  القيادية 
الإب�����داع  يف  ومت��ي��زه��ن  الإدارات، 

والبتكار يف �صتى املجالت.
منطقة  �صرطة  مديرية  واأ���ص��ادت 
الأم�����ن اجلنائي  ب��ق��ط��اع  ال��ظ��ف��رة 
بالدور الريادي للعنا�صر الن�صائية 

كبري من املنت�صبات املتميزات.
وق��دم  فريق ال�صعادة مبركز نظم 
بقطاع  والت���������ص����الت  امل���ع���ل���وم���ات 
�صعادة"  "كوبونات  القيادة   �صوؤون 
جلميع منت�صبات املركز  بالإ�صافة 
اىل تكرميهم بباقات الورود بهذه 
مهند�س  العقيد  واأع���رب  املنا�صبة 
الأح����م����د مدير  ي���و����ص���ف  ي���ع���ق���وب 
تقديره  عن  التحتية  البنية  اإدارة 
�صرطة  م���ن���ت�������ص���ب���ات  لإجن������������ازات 
اأب��وظ��ب��ي ومت��ي��زه��ن امل��ت��وا���ص��ل  يف 
والأمني  ال�صرطي  العمل   م�صرية 
القيادة   ب��اه��ت��م��ام ودع����م  م�����ص��ي��ًدا  
الإماراتية   امل��راأة   مل�صرية  الر�صيدة 
ال������ري������ادي  يف حتقيق  ودوره����������ا  
وطن  يف  امل��ت��وا���ص��ل��ة  الإجن���������ازات 

اخلري والعطاء.  
���ص��م�����ص��ة حمد   امل�����ق�����دم  وق�����دم�����ت 
اأكادميية  م��ن  املحا�صر  ال��رواح��ي 
ال�صرطية  للعلوم  زاي���د  ب��ن  �صيف 
والأمنية  بالقيادة ور�صة عن املراأة  

تكرميه عدد من منت�صبات الإدارة 
اهتمام �صرطة اأبوظبي بدعم كافة 
امل��ن��ت�����ص��ب��ات واإب��������راز ج���ه���وده���ن يف 
حتقيق اأه���داف وروؤي���ة ال��ق��ي��ادة يف 
والأمني  ال�صرطي  العمل  تطوير 
ومتمنياً  ب���ج���ه���وده���ن  م�������ص���ي���داً 
العملية  حياتهن  يف  لهن  التوفيق 
املنت�صبات  واأع���رب���ت  والأ����ص���ري���ة.  
لت�صجيع  امتنانهن  ع��ن  امل��ك��رم��ات 
لأفكارهن  ال�����ص��رط��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ومقرحاتهن البتكارية التي تعزز 
حتقيق  يف  وت�صهم  الإنتاجية  م��ن 
م�صرية التح�صني والتطوير للعمل 
ال�صرطي والأمني وعاهدن القيادة 
ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة اأب���وظ���ب���ي على 
املثابرة والجتهاد دائما يف حتقيق 
الر�صيدة  القيادة  وروؤي���ة  تطلعات 
والتمكني  الدعم  لهن  وفرت  التي 
بدولة  الوطني  العمل  م�صرية  يف 
الإم����ارات، وح�صر احل��ف��ل  مدراء 
وعدد  الأق�����ص��ام  وروؤ����ص���اء  الإدارات 

امل�صتدام  امل�صتقبل  وع���ي  ب��ع��ن��وان 
وج���������رى ع�����ر������س ف����ي����دي����و ح����ول 
اإجنازات املراأة  الإماراتية . و نظم 
والإيجابية  العاملني  ا�صعاد  مركز 
الب�صرية   امل��وارد  بقطاع  الوظيفية 
معر�صاً ترويجياً  لإ�صعاد املنت�صبات 
للخدمات   عرب تقدمي  خ�صومات 
وف����ح����و�����ص����ات جم���ان���ي���ة وت����وزي����ع 
الدويل  باليوم  احتفاء  الكوبونات 
ال�����رائ�����د حممد  ل����ل����م����راأة وث����م����ن 
اإ�صعاد  مركز  مدير  الزعابي  حمد 
الوظيفية  والإي��ج��اب��ي��ة  العاملني 
دع��م دول���ة الم����ارات وج��ه��وده��ا يف 
مت��ك��ني امل����راأة الإم���ارات���ي���ة، لتكون 
�صريكة الرجل الإماراتي، تعا�صده 
زاخ�������رة  م���������ص����رية  وت���������ص����ان����ده يف 
بالإجنازات،  وع��ام��رة  بالنجاحات 
اأعلى  لتقلد  الفر�صة  لها  واأتاحت 
الرجل  �صريكة  لتكون   ، املنا�صب 
التنمية  م�����ص��رية  يف  الإم�����ارات�����ي، 

امل�صتدامة للوطن.

�لغزو �لفكري بني حماية �ملجتمع و�لتم�سك مببادئ حقوق �الإن�سان 
ندوة قانونية نظمها فرع جامعة ال�سارقة بكلباء

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة فرع كلباء ندوة علمية  القانون بجامعة  نظمت كلية 
املجتمع  ح��م��اي��ة  ب���ني  ال��ف��ك��ري  "الغزو  ب��ع��ن��وان  اف��را���ص��ي��ة 
علي  ال��دك��ت��ور  ح�صرها  الإن�صان"  ح��ق��وق  مب��ب��ادئ  والتم�صك 
بكلباء،  الأف��رع  ل�صوؤون  اجلامعة  مدير  م�صاعد  نائب  الزعابي 
كلية  عميد  باأعمال  القائم  �صرحان  عدنان  الدكتور  والأ�صتاذ 
القانون، حيث جاءت الفعالية بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم 

الإن�صانية والإجتماعية وكلية الت�صال.
فتحي  اأمي���ن  ال��دك��ت��ور  اأداره�����ا  علمية  جل�صة  ال��ن��دوة  ت�صمت 

اأع�صاء  م��ن  ع��دد  مب�صاركة  ال��ق��ان��ون،  بكلية  امل�صاعد  الأ���ص��ت��اذ 
زيزيت  الدكتورة  تناولت  حيث  باجلامعة،  التدري�صية  الهيئة 
الإن�صانية  والعلوم  الآداب  بكلية  امل�صارك  الأ���ص��ت��اذ  م�صطفى 
والإجتماعية مو�صوع "دور التن�صئة الأ�صرية يف حماية الأبناء 
من الغزو الفكري" وناق�صت تاأثري التكنولوجيا وو�صائل الغزو 
الأ�صرة،  حتديات  مواجهة  وكيفية  احل��ايل  الع�صر  يف  الفكري 
امل�صارك  الأ�صتاذ  �صيد  الدين  ن��ور  حممد  الدكتور  �صارك  كما 
الطفل يف الرفية  "املوازنة بني حق  القانون مبو�صوع  بكلية 
بناء  الرفية يف  اأهمية  الفكري" حيث و�صح  الغزو  ومواجهة 
وفوائدها  الإلكرونية  الأل��ع��اب  بني  وق��ارن  الطفل  �صخ�صية 

والتنظيم القانوين حلق الطفل يف الرفية. وعر�صت الدكتور 
"مواقع  نورة الهوتي الأ�صتاذ امل�صاعد بكلية الت�صال مو�صوع 
خاله  عرفت  املواطنة"  قيم  وحماية  الجتماعي  التوا�صل 
املواطنة ومميزات ال�صخ�صية الإماراتية على مواقع التوا�صل 
العامل  يف  الإيجابية  امل��واط��ن��ة  و�صلوكيات  وقيم  الجتماعي، 
الأ�صتاذ  ال�صريدة  عدنان  �صالح  الدكتور  وا�صتعر�س  الرقمي. 
"الغزو الفكري يف �صل �صياع  امل�صارك بكلية القانون مو�صوع 
حقوق  فيها  ت��ن��اول  وال���ذي  الإن�صان"،  ح��ق��وق  م��ب��ادئ  بو�صلة 
الدولية  املواثيق  يف  التعبري  حرية  يف  احلق  وحماية  الإن�صان 

والوطنية، والآداب العامة للمجتمعات املختلفة.

امل�سرف املركزي واملكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال يعقدان ندوة ب�ساأن التطّورات الرقابّية
•• اأبوظبي-وام:

اآخر تطّورات حتقيق  املركزي  املّتحدة  العربّية  الإم��ارات  ا�صتعر�س م�صرف 
فهٍم اأف�صل للجرائم املالّية على امل�صتوى الوطني .

املكتب  م��ع  بال�صراكة  امل�����ص��رف  اف��را���ص��ّي��ة عقدها  ن���دوة  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
التنفيذي ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ب�صاأن التطّورات الرقابّية 
يف دولة الإمارات، مب�صاركة عدد من ال�صركات، مبا يف ذلك ممّثلي املوؤ�ص�صات 
املالّية واملهن والأعمال غري املالّية املحّددة، ل�صتعرا�س اآخر التطّورات على 

امل�صتوى الوطني وحتقيق فهٍم اأف�صل للجرائم املالّية.
وتناولت اأمرية اأحمد، من ق�صم الرقابة على اجلرائم املالّية لدى م�صرف 
ال��ف��رع��ّي��ة للجهات  امل���رك���زي، ورئ��ي�����ص��ة اللجنة  امل��ّت��ح��دة  ال��ع��رب��ّي��ة  الإم�����ارات 
واخلطط  الوطنّية  الرقابّية  الإ�صراتيجّية  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الرقابّية 

املرتبطة بها، حيث بنّي العر�س التقدميي الذي قدمته خال الندوة كيفّية 
ت�صمني التو�صيات والإر�صادات ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل )فاتف( 

يف الإ�صراتيجّية واخلطط الوطنية.
الوطني  التقييم  من  الإم���ارات  لدولة  الرقابي  الإط���ار  :"ينبثق  واأ�صافت 
للمخاطر، حيث و�صعت اللجنة الفرعّية للجهات الرقابّية منوذجاً للتقييم 
م��ن ���ص��اأن��ه حت��دي��د العنا�صر ال��ك��ّم��ي��ة وال��ن��وع��ّي��ة.. وق���د دف���ع ذل���ك اجلهات 
نهج  واع��ت��م��اد  ال��غ��رام��ات  لفر�س  م��وّح��د  ن��ظ��ام  على  الّت��ف��اق  اإىل  الرقابية 
يف  جهودها  ال��دول��ة  يف  الرقابّية  ال�صلطات  ع��ززت  كما  املخاطر،  على  قائم 
امل�صبوهة  الأن�صطة  الإنفاذ والإب��اغ عن  واإج��راءات  املكتبّية  املراجعات  اإطار 

واملراجعات املوا�صيعية للعقوبات املالّية امل�صتهدفة".
واأ�صارت اأمرية اأحمد اإىل تعاون اجلهات الرقابّية يف دولة الإم��ارات، مبا يف 
وهيئة  القت�صاد  ووزارة  امل��رك��زي  املّتحدة  العربّية  الإم���ارات  م�صرف  ذل��ك 

و�صوق  املالّية  للخدمات  دبي  و�صلطة  العدل  ووزارة  وال�صلع  املالّية  الأوراق 
غ�صل  مبواجهة  املرتبطة  الإر���ص��ادات  لإ�صدار  وثيق  ب�صكٍل  العاملي،  اأبوظبي 
الأموال ومتويل الإرهاب اإىل املوؤ�ص�صات املالّية واملهن والأعمال غري املالّية 
الفرعّية  اللجنة  و�صعتها  التي  الب�صرية  امل��وارد  خطة  جنحت  كما  املحّددة. 
حيث  املوّظفني،  عدد  م�صتوى  على  كبري  منّو  حتقيق  يف  الرقابية  للجهات 
500 موّظٍف  اأن يبلغ عدد املوّظفني الإجمايل يف هذه اجلهات اإىل  ُيتوّقع 

بنهاية عام 2023.
من جانبه، حتّدث ا�صماعيل حميي الدين حممد، امل�صت�صار القانوين للمكتب 
التنفيذي ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب وع�صو �صكرتارّية اللجنة 
الفرعّية لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س، عن مهّمة اللجنة ودورها 
اآمنة،  بيئة  يف  يتّم  ذلك  اأن  اإىل  م�صريا  املعلومات،  تبادل  وت�صهيل  تعزيز  يف 
التحليل  واإج��راء  البيانات  التدقيق يف  زي��ادة  القطاع اخلا�س من  ما ميّكن 

م�صتوى  على  املحتملة  الفجوات  �صّد  يف  ي�صاهم  مب��ا  والتدقيق  الت�صغيلي 
املعلومات ال�صتخبارّية.

كما تعزز اللجنة من تبادل املعلومات بني اجلهات الرقابّية ووحدة املعلومات 
اخلا�س  القطاع  م��ن  املعتمدين  وامل�صاركني  القانون  اإن��ف��اذ  وج��ه��ات  املالّية 
ا 34 ع�صًوا من القطاعني العام  وال�صركاء الدولّيني.. وت�صّم اللجنة حاليًّ
واخلا�س، حيث تهدف اإىل تعزيز ا�صتخدام املعلومات ال�صتخبارّية عرب و�صع 
البحثّية  الأوراق  اإ�صدار  وكذلك  املمار�صات،  واأف�صل  املعلومات  لتبادل  اإطار 
وبرامج  التدريبّية  كالربامج  القدرات،  بناء  برامج  وتطوير  الأمناط  ب�صاأن 

النتداب ومنح �صهادات المتثال.
الندوات  م��ن  الأوىل �صمن جمموعة  ه��ي  الف��را���ص��ّي��ة  ال��ن��دوة  ه��ذه  وتعد 
التطّورات وجهود  اآخ��ر  لتعر�س   2023 ع��ام  خ��ال  �صتعقد  التي  الأخ��رى 

دولة الإمارات يف مواجهة اجلرمية املالية.

» فاتف« تعتمد خبريا اإماراتيا مقّيمًا يف اجلولة الرابعة 
لنظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

مكتبة حممد بن را�سد ت�ست�سيف جل�سة حوارية مع الروائي الكبري اإبراهيم الكوين الثنني املقبل

•• اأبوظبي- وام:

ا���ص��ت��ع��ان��ت جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل امل����ايل )ف���ات���ف(، باخلبري 
رئي�س  م�صت�صار  احلو�صني،  د.ول��ي��د  ال��دويل  الإم��ارات��ي 
اللجنة الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال ومكافحة متويل 
يف  ُمقّيماً  امل�صروعة،  التنظيمات غري  الره��اب ومتويل 
اجلولة الرابعة احلالية لتقييم نظم الدول الأع�صاء يف 
جمال مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب. وتعك�س 
م�صاركة اخلربات الإماراتية يف اأعمال التقييم التي تقوم 
بها جمموعة )فاتف(، جهود الدولة والتزامها الرا�صخ 
الإرهاب  متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�صل  مواجهة  يف 
والفاعل  احليوي  ودوره��ا  امل�صروعة،  غري  والتنظيمات 
املايل  النظام  و�صامة  ا�صتقرار  على  احلفاظ  يف  دولياً 
املتكاملة،  ا�صراتيجيتها  فعالية  اإىل  بالإ�صافة  العاملي، 
التي ت�صتند اإىل امل�صاركة والتعاون مع املنظمات الدولية 
جمموعة  ف��ري��ق  اإىل  احل��و���ص��ن��ي  د.  وان�����ص��م  امل��ع��ن��ي��ة. 
)فاتف(، الذي تّكون من �صبعة مقّيمني، لإجراء عملية 
املجموعة على مدى  الأع�صاء يف  ال��دول  اإح��دى  تقييم 

18 �صهراً، والتي �صملت زيارات ميدانية ومقابات مع 
جميع اجلهات املعنية مبكافحة غ�صل الأموال ومتويل 
الإرهاب يف تلك الدولة، ومن ثم اإعداد التقرير، الذي 
ال��ع��ام ملجموعة  واع��ت��م��اده يف الج��ت��م��اع  مت��ت مناق�صته 

)فاتف( يف باري�س بتاريخ 24 فرباير 2023.
بالعمى،  حممد  خالد  معايل  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعقيباً 
الوطنية  اللجنة  ورئ��ي�����س  امل��رك��زي،  امل�����ص��رف  حم��اف��ظ 
ملواجهة غ�صل الأموال ومكافحة متويل الرهاب ومتويل 
جمموعة  اع��ت��م��اد  اإن  امل�صروعة:"  غ���ري  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
املجموعة  اأع�صاء  ال��دول  لتقييم  احلو�صني  د.  )فاتف( 
الإم���ارات يف  ال��دويل بجهود دول��ة  يج�صد ثقة املجتمع 
مكافحة جرائم غ�صل الأم��وال ومتويل الإره��اب، لي�س 
الدويل  امل�صتوى  املحلي فح�صب، بل على  امل�صتوى  على 
اأي�صاً، عرب التعاون مع املنظمات الدولية املعنية ومنها 
جمموعة العمل املايل، كما يربز حر�س والتزام الدولة 
باحلفاظ على �صامة النظام املايل، وذلك متا�صياً مع 
ال�صراتيجية الوطنية ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل 

الإرهاب".

•• دبي-الفجر:

تنظم مكتبة حممد بن را�صد، الثنني املقبل يف ال�صابعة 
ال��ك��ات��ب وال���روائ���ي الليبي  م�����ص��اًء، جل�صة ح��واري��ة، م��ع 
الروائية  جتربته  ملناق�صة  ال��ك��وين،  اإب��راه��ي��م  ال��ك��ب��ري، 

والأدبية واأبرز اأعماله.
اأحمد املر،  ي�صارك يف اجلل�صة احلوارية، معايل حممد 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة مكتبة حممد بن را�صد اآل 

مكتوم، ولفيف من الكّتاب واملهتمني بالأدب.
ب��روي��ن حبيب،  وال��دك��ت��ورة  ال�����ص��اع��رة  وي��دي��ر اجلل�صة، 
املكان،  خ��ارج  الكتابة  جدلية  الكاتب،  مع  تناق�س  حيث 
واحل�صور الطاغي وامل�صتمر لليبيا و�صحرائها، وغياب 
يف  وتو�صيفها  ال��ه��وي��ة  واإ���ص��ك��ال��ي��ات  واأوروب�����ا،  �صوي�صرا 
رواي��ات��ه، وم��ا ُي�صقطه من م��وارب��ات، وجتليات امل��راأة يف 

والفل�صفة  ال��ب��ع��د  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وغ��ي��اب��ه��ا،  ح�����ص��وره��ا 
احلكايات  واأ�صل  العربية  الأدبية  والعجائبية  املر�صلة، 
اأكر من  اإبراهيم الكوين،  وتاأريخها.    واألف الروائي 
والنقدية  الأدب��ي��ة  وال��درا���ص��ات  ال��رواي��ة  يف  كتاباً،   80
واللغوية والتاريخ وال�صيا�صة، وترجمت اأعماله اإىل 40 
ت�صهم  را�صد  بن  حممد  مكتبة  اأن  بالذكر،  جدير  لغة. 
والإرث  وال��ث��ق��اف��ة  الأدب  على  احل��ف��اظ  يف  كبري  ب���دور 
العربي والرويج لها، بالإ�صافة اإىل احلفاظ على اللغة 
العربية واحلر�س على اإثرائها، وت�صجع الُكّتاب والأدباء 
العربية  باللغة  الفكري  الإن��ت��اج  تعزيز  على  واملبدعني 
واملَُرَجم يف خمتلف جمالت الأدب واملعارف والفنون، 
اإ�صافة اإىل احلفاظ على املوروث الثقايف وتوثيقه، عرب 
تنّظمها  التي  املتميزة  واملبادرات  الفعاليات  العديد من 

وت�صت�صيفها على مدار العام.
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اأخبـار الإمـارات

بلغت ن�سبة �ل�سعادة عن خدماتها 91 %

اإدارة الت�سال والت�سويق املوؤ�س�سي يف حماكم دبي تعر�س اإجنازاتها يف ر�سم ال�سورة الإيجابية للدائرة 

يف  اإيجابية  نتائجاً  ال�صابق  ال��ع��ام 
واأ�صاليب  اخل��رب  �صناعة  عمليات 
اعداده واخراجه فقد �صهد تطوراً 
كبرياً لي�صمل لغة اخلرب وطريقة 
الذي  وال�صكل  وحتريره  �صياغته 
بلغت  ف��ق��د  امل��ت��ل��ق��ي،  اإىل  ب��ه  ي�صل 
�صياغتها  مت  ال��ت��ي  الخ���ب���ار  ع���دد 
392 خرباً �صحفياً، وبلغ جمموع 
فيما  لقاء،   17 الذاعية  اللقاءات 
بلغت عدد اللقاءات ال�صحفية 53 

املحرك  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي  ال��ت��وا���ص��ل 
الإعامية  العملية  يف  الأ���ص��ا���ص��ي 
الت�صال  جم��ال  يف  ���ص��واء  ب�صقيها 
اجلماهريي او يف مواقع التوا�صل 
جداً  مهماً  دوراً  ول��ه  الجتماعي، 
وت�صليط  الإي���ج���اب���ي���ات،  اإب������راز  يف 
ملعاجلتها،  التحديات  على  ال�صوء 
واإي����ج����اد ح��ل��ول ج���ذري���ة ل��ه��ا، مبا 
يتنا�صب مع تطلعات الدائرة،  وقد 
يف  والتوا�صل  الع��ام  ق�صم  �صهد 

لقاءاً �صحفياً، وقد بلغ التفاعل يف 
التوا�صل الجتماعي 466 األفاً و 

متفاعا.  243
واأ���ص��ار حمد ث��اين ل ميكن النظر 
يف  الإع���ام���ي  الأداء  ت��ط��وي��ر  اإىل 
اأنه  على  والتوا�صل  الع��ام  ق�صم 
اأوبيان  م��ع��د  دل��ي��ُل  اأو  ع��اب��ر  ع��م��ُل 
ال�����ص��روري حتقيق  ن�����ص��دره، فمن 
ن�����ص��ر الأخ�����ب�����ار مبا  ال�����ت�����وازن يف 
الدائرة  ا�صراتيجية  مع  يتنا�صب 

•• دبي –الفجر:

والت�صويق  الت�صال  اإدارة  ك�صفت 
امل���وؤ����ص�������ص���ي يف حم���اك���م دب�����ي عن 
ال�������ص���ورة  ر�����ص����م  اإجن�����ازات�����ه�����ا يف 
الإيجابية للدائرة، وم�صوؤوليتها يف 
و�صع وتنفيذ ا�صراتيجية متكاملة 
واخلارجي،  ال��داخ��ل��ي  ل��ات�����ص��ال 
الأن�صطة  مب���خ���ت���ل���ف  وق���ي���ام���ه���ا 
الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  الإع���ام���ي���ة 
قنوات  وتطوير  واإدارة  وامل��ب��ادرات 
بالتن�صيق  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
الأخ�����رى،  الإدارات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
املثلى  ال�����ص��ورة  ر���ص��م  ع��ل��ى  للعمل 
ل��ل��دائ��رة، ودع��م اأه��داف��ه��ا يف اإبراز 
هويتها املوؤ�ص�صية، وت�صليط ال�صوء 
املجتمع  اأم���ام  املتميز  دوره���ا  على 
الإعامية،  التغطيات  توفري  عرب 
املوؤ�ص�صة  ق��ي��ا���س  اآل��ي��ة  ف��ه��ي مت��ث��ل 
ومدى جناحها يف حتقيق اأهدافها 

املر�صومة واملحددة
حيث اأو�صح حمد ثاين مدير اإدارة 
يف  املوؤ�ص�صي  والت�صويق  الت�����ص��ال 
الإدارة   ن��ح��ر���س يف  دب���ي،  حم��اك��م 
على ترجمة توجهات الإدارة العليا 
يف حتقيق التميز والريادة يف العمل 
الت�صويق  ق�صم  م��ن  ب��ك��ًل  متمثًا 
وال����ف����ع����ال����ي����ات وق���������ص����م الع�������ام 

م���ع حاجات  وك���ذل���ك  واأه����داف����ه����ا 
العمل  ان  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  امل��ج��ت��م��ع، 
على  يعتمد  ف��ن  يعترب  الإع��ام��ي 
وج���ود ث��ق��اف��ة وا���ص��ع��ة م��ع �صرورة 
الب�����������داع، وق��������درة ال���ت���ف���اع���ل مع 
الح����داث اجل��اري��ة ال���ذي يعطيها 
الخبار  لن�صر  التمكني  القوة على 

يف اإطار �صامل.
يوؤتي  اأن  اأج����ل  م���ن  اأن  م�����ص��ي��ف��اً  
الإع���ام���ي يف  الأداء  ال��ت��ط��وي��ر يف 
ثمرته  وال��ت��وا���ص��ل  الع����ام  ق�صم 
ابتداء  الرت���ق���اء  ي��ج��ب  احلقيقية 
ملوظفي  املتوفرة  املهارات  بتطوير 
على  التعرف  ���ص��رورة  مع  الق�صم، 
امل�����ه�����ارات ال�������ص���روري���ة الأخ������رى 
بطريقة  اأع��م��ال��ه��م  اأداء  ل�����ص��م��ان 
اح����راف����ي����ة ت����واك����ب ال����ت����ط����ورات 
الإعامي  احل��ق��ل  يف  امل��ت��اح��ق��ة 
وتوزيعها  الت�صميم  عمليات  م��ن 
ب���اأ����ص���ك���ال خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 
ط���ب���ي���ع���ة ال����ر�����ص����ال����ة واجل���م���ه���ور 
وو�صائل العام التي تنقل الخبار 
اإىل جانب  للموؤ�ص�صات الإعامية، 
و�صائل  م��ع  التعامل  على  ال��ق��درة 
احلديثة  وامل���ع���ل���وم���ات  الت�������ص���ال 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  مثل 
الذي  الفعال  للمحتوى  ون�صرها 

يام�س اجلمهور واحتياجاته .

اإنتيغريت ميدل اإي�ست يجمع رواد تكنولوجيا الو�سائط ال�سمعية الب�سرية مايو املقبل
•• دبي - وام:

ي�صتعد مركز دبي التجاري العاملي، ل�صت�صافة الن�صخة الأوىل من معر�س 
قادة  التي جتمع  نوعها  الأوىل من  الفعالية   ،" اإي�صت  " اإنتيغريت ميدل 

اد الإعام. الفكر وخرباء املجال ال�صمعي الب�صري وروَّ
و�صُيعقد املعر�س يف الفرة من 16 اإىل 18 مايو 2023، بالتزامن مع 
 - ال�صطناعية  الأقمار  وات�صالت  الرقمي  لاإعام  ال��دويل  "املعر�س 
2023"، الفعالية التجارية الأبرز يف قطاع تكنولوجيا و�صائط  كاب�صات 
الإعام، ويف املوقع ذاته. و�صي�صّلط املعر�س ال�صوء على اأحدث التطورات 
يف التقنيات ال�صمعية الب�صرية الحرافية من خال عدٍد من اجلل�صات 
النقا�صية التعليمية، و�صي�صكل منرباً يتباحث من خاله اخلرباء يف اأهم 

و�صي�صهد  املمار�صات.  اأف�صل  ويت�صاركون  القطاع  يف  ال�صائدة  الجت��اه��ات 
اأدريان  بينهم  وم��ن  القطاع،  يف  الفكر  ق��ادة  اأب��رز  م�صاركة  اأي�صاً  املعر�س 
كوتريل، رئي�س حترير DailyDOOH؛ ورايف راو، الرئي�س التنفيذي 
موؤ�ص�س  نيل�صن،  وكيث  TurboStart؛  ل�صركة  املوؤ�ص�س  وال�صريك 
 Behind التنفيذي،  الرئي�س  يانكوف�صكي،  وبارتو�س  Voodooh؛ 
ومايكل  Collabtech؛  رئي�س  �صيدويك،  وج��ون  the Stage؛ 
باناجيوتاكي�س، مدير الفعاليات يف Viola؛ ورالف بجاين، رئي�س �صركة 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  هونني،  واإيلي  Production Calyx؛ 
الو�صائط  �صوق  ينمو  اأن  املتوقع  من  اأنَّه  اإىل  التقارير  وت�صري   .Quest
بني   7.9% مركب  �صنوي  منو  مبعدل  الحرافية  الب�صرية  ال�صمعية 
ال�صرق  منطقة  يف  ال�صوق  حجم  ي���زداد  بحيث  و2027،   2022 عامي 

الأو�صط واأفريقيا بقيمة 113.26 مليار دولر، كما اأو�صح تقرير اأبحاث 
"داتا بريدج" اأن قيمة �صوق الواقع الفرا�صي يف املنطقة �صتبلغ 33.29 
ا  مليار دولر بحلول عام 2029، مبعدل منو �صنوي مركب %43.7. اأمَّ
يف جمال املنازل الذكية، في�صري التقرير اإىل اأن قيمة ال�صوق بلغت 6.40 
مليار دولر عام 2021، ومن املتوقع اأن ت�صل اإىل 31.64 مليار دولر 
و�صت�صلِّط   .16.8% م��رك��ب  ���ص��ن��وي  من��و  مب��ع��دل   2029 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة من  2023" ال�����ص��وء  اإي�����ص��ت  م��ي��دل  "اإنتيغريت  اأج��ن��دة 
املوا�صيع الرئي�صية البارزة كاللوحات الرقمية اخلا�صة بالأعمال، واملتاجر 
املادية - الرقمية مع تقنية الواقع املمتد، والت�صويق ثاثي الأبعاد املدعوم 
التي  العائدات اجلديدة  وم�صارات  بعد،  الفعاليات عن  واإقامة  بالبيانات، 
جورج،  ريجو  وق��ال  وغ��ريه��ا.  الب�صرية،  ال�صمعية  التكنولوجيا  اأتاحتها 

اإن  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  يف  والفعاليات  املعار�س  جمموعة  مدير 
هذه الفعالية تكت�صب اأهميًة اإ�صافيًة نظراً لنعقادها بالتزامن مع املعر�س 
�صيعزز  مبا  ال�صطناعية،  الأق��م��ار  وات�صالت  الرقمي  ل��اإع��ام  ال��دويل 
اد تكنولوجيا الو�صائط ال�صمعية الب�صرية والراغبني  الفر�س املتاحة لروَّ
ب�صراء احللول املتكاملة ل�صتك�صاف اأفق النمو الوا�صعة التي يحملها ال�صوق 
جميع  يف  بالتجارب  لارتقاء  للتكنولوجيا  الح��رايف  التوظيف  ومتكني 
اأ�صواق املنتجات التابعة للقطاع. وميثِّل "اإنتيغريت ميدل اإي�صت " بن�صخته 
والباحثني  التكنولوجيا  اد  روَّ فيه  يلتقي  و�صامًا  داً  متفرِّ منتدى  الأوىل 
عن احللول املتكاملة من قطاعات التعليم والإعام والرفيه وال�صيافة 
اع على جمالت النمو الوا�صعة التي  والبيع بالتجزئة والت�صالت، لاطِّ

يتيحها قطاع الرفيه دائم التطور واأ�صواقه املتعددة.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة التغري املناخي والبيئة
•• راأ�س اخليمة- وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة اأن ال�صتدامة، واحلفاظ على البيئة، و�صيانة املوارد 
اأولويات  ���ص��دارة  يف  ت��اأت��ي  امل��ن��اخ��ي،  التغري  اآث���ار  م��ن  واحل���د  الطبيعية، 
القادمة،  لاأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  ل�صناعة  الإم���ارات  دول��ة  وتوجهات 

وللم�صاهمة ب�صكل فاعل واإيجابي يف اجلهود العاملية يف هذا املجال.
جاء ذلك خال ا�صتقبال �صموه يف ق�صره مبدينة �صقر بن حممد ام�س، 
املناخي والبيئة والوفد  معايل مرمي بنت حممد املهريي وزي��رة التغري 

املرافق لها.
خطط  على  معاليها  م��ن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  واط��ل��ع 
وبرامج وزارة التغري املناخي والبيئة، الهادفة اإىل حماية البيئة الوطنية 
و�صمان  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  وحتقيق  وتنميتها،  م��وارده��ا  على  واملحافظة 

ا�صتدامته، مبا يدعم اأولويات التنمية القت�صادية يف الدولة.
اأن دولة الإم��ارات ا�صتطاعت حتقيق اإجن��ازات نوعية على  واأو�صح �صموه 
 ”COP28“ الأط����راف  م��وؤمت��ر  ا�صت�صافة  واأن  ال���ص��ت��دام��ة،  م�صتوى 
نهاية �صهر نوفمرب املقبل تاأكيد على مكانة الإمارات عاملياً يف هذا املجال، 
موؤكداً اأن اإمارة راأ�س اخليمة ومن خال خططها الإ�صراتيجية يف جمال 

املوارد  من  ال�صتفادة  وتعزيز  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  وكفاءة  تر�صيد 
يف  للدولة  الوطنية  الأه���داف  حتقيق  يف  مبا�صر  ب�صكل  ت�صهم  البديلة، 

جمال ال�صتدامة وتعزيز جودة احلياة.
بال�صتدامة  اخلا�صة  الوطنية  اجلهود  تعزيز  �صرورة  اإىل  �صموه  واأ�صار 
املناخي،  التغري  ق�صايا  مع  والت�����عامل  الك������ربوين،  احلي�����اد  وحتق�����يق 
امل�صتوى  على  والقت�صادية  البيئية  النظم  على  تداعياتها  م��ن  واحل��د 

الوطني .
وتعزيز  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  ال���وزارة  بجهود  �صموه  م�صيداً   .
الت�صريعات  وو���ص��ع  الأخ�����ص��ر،  القت�صاد  اىل  والتحول  البيئية  ال�صحة 

وال�صيا�صات والربامج الإ�صراتيجية ل�صتدامة النظم الطبيعية، وحتقيق 
الأمن الغذائي و�صمان ا�صتدامته والتخفيف من ظاهرة التغري املناخي 

يف الدولة.
من جانبها ثمنت معايل وزيرة التغري املناخي دعم �صاحب ال�صمو حاكم 
راأ�س اخليمة مل�صاريع الوزارة يف اإمارة راأ�س اخليمة واإ�صراتيجيتها الرائدة 
يف جمال ال�صتدامة وكفاءة الطاقة.. م�صرية اإىل اأن م�صاركة حكومة راأ�س 
اخليمة يف ميثاق حكومات احلياد املناخي 2050 يعزز من جهود الدولة 
الرامية اإىل تخفيف حدة تداعيات التغري املناخي وتعزيز قدرات الدولة 

يف التكيف معه للو�صول اإىل الريادة العاملية والإقليمية.

عبد �هلل ماجد: �ستظل �الإمار�ت �لد�عم حلركة �لرتجمة بف�سل مبادر�ت قيادتها �لر�سيدة

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يختتم الن�سخة الثالثة من موؤمتر الرتجمة الدويل ويرثيها بالتو�سيات
•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  اختتم 
ال��ن�����ص��خ��ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن امل���وؤمت���ر 
الدويل للرجمة، والذي عقد على 
"الذكاء  �صعار  حت��ت  يومني  م��دار 
ال�صطناعي بني الرجمة واإثراء 
املكتبات الوطنية" مت فيهما عر�س 
وم��ن��اق�����ص��ة م��ا ي��رب��و ع��ل��ى ثاثني 
الرجمة،  ف��روع  خمتلف  يف  بحثاً 
بالكتب  الوطنية  املكتبات  واإث���راء 
والرجمات لها اأهميتها يف تعزيز 
جهود الرجمة وتو�صيع اآفاقها؛ اإذ 
مناق�صات  املوؤمتر  جل�صات  �صهدْت 
م�صتحدثة  اأف����ك����اراً  ول�����دْت  ج����ادة 
الأكادميية  ال��ب��ح��وث  م��ي��ادي��ن  يف 
املوؤمتر  هذا  اأعطى  احلديثة؛ مما 
ع��ل��م��ي��اً وع���امل���ي���اً يف جمال  ط��اب��ع��اً 

الرجمة.   
�صعادة عبد  اأك��د  امل��وؤمت��ر  ويف ختام 
عام  م���دي���ر  ع���ل���ي  اآل  م���اج���د  اهلل 
الأر�صيف واملكتبة الوطنية بكلمته 
هذا  يف  للم�صاركني  وج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
احلدث العلمي- اأن دولة الإمارات 

العلمية؛  جل�صاته  عنها  متخ�صت 
ا����ص���ت���ق���ط���اب جيل  ع���ل���ى  ع��������اوة 
الواعدين  املرجمني  م��ن  ج��دي��د 
ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة م�صرية 
ال��ع��ل��م وال���ت���ق���دم وال���رق���ي يف ظل 
تقدمه  ال�����ذي  امل��ت��وا���ص��ل  ال���دع���م 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
ظل قيادتها الر�صيدة للمرجمني 

والنا�صرين حول العامل.
املوؤمتر  ����ص���ارك يف  ق���د  اأن����ه  ي��ذك��ر 
 12 ب��اح��ث��اً؛ منهم   30 اأك���ر م��ن 
باحثاً من دول��ة الإم���ارات العربية 
خمتلف  من  باحثاً  و18  املتحدة، 
ت�صافرت  وق�����د  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء 
املوؤمتر  اإث�����راء  اجل��م��ي��ع يف  ج��ه��ود 
ب��اأح��دث م��ا تو�صل اإل��ي��ه ال��ع��امل يف 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ا���ص��ت��خ��دام  جم���ال 
عملية  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الرجمة، ودور الرجمة يف اإثراء 

املكتبات الوطنية.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  و����ص���ت���ب���داأ  ه�����ذا 
ل���ل���م���وؤمت���ر ال���ع���م���ل ع���ل���ى اإ�����ص����دار 
البحوث  تت�صمن  جملدات  ث��اث 
املوؤمتر  يف  مناق�صتها  مت��ت  ال��ت��ي 

الثالث للرجمة، وبحوثاً  الدويل 
املحكمون  ع��ل��ي��ه��ا  واف������ق  اأخ�������رى 
اأي�صاً  ن�صرها  و�صيتم  اخلارجيون، 
باملوؤمتر  اخل��ا���ص��ة  الإ����ص���دارات  يف 
املوهوبني  لأ�صحابها من  ت�صجيعاً 
والباحثني والأكادمييني املميزين، 
ب��ال��ف��ائ��دة ال��ع��ل��م��ي��ة التي  وزي������ادة 
والطلبة  امل��ث��ق��ف��ون  اإل��ي��ه��ا  يتطلع 
ال������ذي������ن ي�����در������ص�����ون ال����رج����م����ة 

وتخ�ص�صاتها.
اجلل�صة  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
اخلتامية ملوؤمتر الرجمة الدويل 
ال��ث��ال��ث ق���د ح��ف��ل��ت ب��ال��ع��دي��د من 
التو�صيات التي األقاها الربوفي�صور 
يف  الرجمة  خبري  جوهر  �صديق 
اأمام  الوطنية  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف 
جمهور امل�صاركني واحل�صور، وكان 
اأبرزها: تثمني جمهودات الأر�صيف 
تنظيم  اأجل  من  الوطنية  واملكتبة 
بالرجمة،  خا�س  �صنوي  م��وؤمت��ر 
العلمية  ب���امل���ق���ارب���ات  واله���ت���م���ام 
احلديثة التي ت�صهم يف حفظ ذاكرة 
الوطن وتو�صيع دائرة امل�صاركة من 
خال دعوة خمت�صني يف الربامج 

ج�����ص��ور احل����وار احل�����ص��اري ون�صر 
ال�صعوب  ب���ني  ال��ت�����ص��ام��ح  ث��ق��اف��ة 

والأمم.
���ص��ك��ر جميع  ومب���ع���ر����س ح��دي��ث��ه 
وامل�صاركني  ل���ل���ح���دث  امل��ن��ظ��م��ني 
اأ���ص��ه��م��وا يف جناح  ف���ي���ه، وال���ذي���ن 
هذا املوؤمتر الذي يعّد حافزاً على 
موا�صلة اجلهود الرامية لارتقاء 

امل��ت��ح��دة يف ظ��ل قيادتها  ال��ع��رب��ي��ة 
الثقافية  احلركة  تدعم  الر�صيدة 
يف ال�صرق الأو�صط بف�صل املبادرات 
الرائدة امل�صتمرة يف كافة املجالت 
والثقافية،  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية 
الرجمة  ح��رك��ة  دع��م  بينها  وم��ن 
و�صتظل  ال����ع����امل،  ح����ول  وال��ن�����ص��ر 
مّد  يف  والأ�صمى  الأب���رز  الرجمة 

بالبحث العلمي يف جمال الرجمة 
والن�صر على كافة الأ�صعدة وجميع 

امل�صتويات. 
املوؤمتر  ه����ذا  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  واأك������د 
الوطنية  املكتبة  اإث��راء  يف  �صي�صهم 
املحلية  الأخ�������������رى  وامل����ك����ت����ب����ات 
باملزيد  وال���ع���امل���ي���ة  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
ال���ب���ح���وث وال����درا�����ص����ات التي  م���ن 

لعر�س  والربجميات  الإلكرونية 
جتارب يف ميدان الرجمة الآلية، 
�صبل   تناق�س  وخلق حم��اور بحثية 
الأ�صل  الن�س  قيود  من  التخل�س 
باتباع و�صائل وحلول جديدة  فنياً 
الأر�صيف  وق��ي��ام  تقليدية،  وغ���ري 
دورات  بتنظيم  الوطنية  واملكتبة 
ل���ت���دري���ب امل���رج���م���ني، و����ص���رورة 
الرجمة  ت���دري�������س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
تطوير  و�صرورة  للطلبة،  الأدبية 

م�����ه�����ارات امل�����رج�����م؛ م�����ن خ���ال 
م���ع���رف���ة اإم����ك����ان����ي����ات احل���ا����ص���وب 
ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  وتطبيقات 
الأر���ص��ي��ف واملكتبة  وع��ق��د م��وؤمت��ر 
للرجمة  ال����������دويل   ال���وط���ن���ي���ة 
اأو  ���ص��واء ح�����ص��وري��اً  ���ص��ن��وي  ب�صكل 
افرا�صياً، ون�صر البحوث املقدمة 
واملكتبة  الأر�����ص����ي����ف  م����وؤمت����ر  يف 
ال��وط��ن��ي��ة ال������دويل  ل��ل��رج��م��ة يف 

جملد حمكم كاملعتاد...وغريها.

التواجد البلدي مبدينة زايد يكرم امل�ساريع املبتكرة 
•• مدينة زايد -الفجر:

زايد  مبدينة  البلدي  التواجد  مركز  قام  واملبتكرين،  البتكار  مل�صاريع  الر�صيدة  قيادتنا  ودع��م  توجيهات  من  انطاقاً 
مبتابعة امل�صاريع املبتكرة والتي اأ�صهمت يف تعزيز جودة احلياة ورفع �صمعة البلدية، واأكد املركز حر�س املوظفني على بذل 
املزيد من اجلهد لتقدمي اأف�صل اخلدمات لتحقيق �صعادة ورفاهية املجتمع، حيث ت�صم البلدية راأ�س مال ب�صري قوي 
وفرق مميزة لها جتارب يف مواجهة التحديات وتذليل ال�صعوبات، وبا�صتطاعتها حتقيق الأف�صل يف جمال البتكار. جاء 

ذلك خال حفل التكرمي الذي نظمه التواجد البلدي مبدينة زايد لتكرمي م�صاريع بلدية منطقة الظفرة املبتكرة.

+971569941666 للتــو��ســــل و�ال�ستعالم: 
 Jawaher.alketbi@ta.gov.ae        Amani.Alshamsi@ta.gov.ae 

اإعــالن
طرحها  عن  �لنقل-عجمان  هيئة  تعلن 
�الإعالنات  جمال  يف  لال�ستثمار  م�ساحات 

على  و�سائل �لنقل..
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•• اأبوظبي: رم�صان عطا

والثقافة  الفكر  منتدى  اأم�����س  �صباح  الإم��ارات��ي��ة  ال�صحفيني  جمعية  نظمت 
ال�صلمي"  وال��ت��ع��اي�����س  "الت�صامح  ع��ن��وان  حت��ت   ،11 ال����  ن�صخته  يف  ال��ع��رب��ي��ة، 
نهيان  ال�صيخ  معايل  برعاية  املنتدى  م��ن  الن�صخة  ه��ذه  اأبوظبي  واحت�صنت 
العامة  الأمانة  مع  بالتعاون   ، والتعاي�س  الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  ومكتب  العربية،  والثقافة  الفكر  مراكز  لتحالف 

مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صراتيجية يف اأبوظبي.
 قال ال�صيخ نهيان بن مبارك يف كلمة م�صجلة بالفيديو مت بثها خال املنتدى: 
" الن�صخة احلادية ع�صرة ، ملنتدى الفكر والثقافة العربية ، اإمنا جتيء امتداداً 
طبيعياً ، ملا حتر�س عليه الإمارات ، من احت�صان اأكر الأن�صطة والفعاليات ، 
اقتداراً واإبداعاً ، وذلك يف اإطار املكانة الرفيعة ، لهذه الدولة العزيزة – تلك 
 ، اآل نهيان  ، التي تتحقق بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  املكانة 
رئي�س الدولة ، حفظه اهلل ، وهو القائد املخل�س ، الذي يت�صم باحلكمة ، والقدرة 
على الإجناز ، والثقة بالنف�س والوطن والأمة ، بل وكذلك ، بالنظرة الواثقة 
اإىل امل�صتقبل – اإننا نعتز بالغ العتزاز ، باأن �صموه ، حري�س كل احلر�س ، على 
اأن تكون الإمارات دائماً ، النموذج والقدوة ، لدول العامل اأجمع ، يف جودة احلياة 

، ويف متكني جميع ال�صكان، من العي�س يف �صام ، واأمان ، وا�صتقرار .
واأو�صح �صعادته عدة ماحظات تتعلق بجدول اأعمال هذه الندوة :

واأن   ، للدولة  الناعمة  ال��ق��وة  م��ن  ج��زء  الت�صامح   اأن  ه��ي   : الأوىل  املاحظة   
املجتمع املت�صامح ، يكون اأكر قدرة ، على مواجهة حتديات الع�صر ، �صواء يف 
ذلك ، حتديات البيئة ، اأو التعليم، اأو الرعاية ال�صحية ، اأو توفري �ُصبل العي�س 
الكرمي للجميع ، اأو يف التعامل مع العاقات الدولية املتغرية ، واإيجاد حلول 
�صلمية للنزاعات وال�صراعات – نحن على قناعة كاملة ، باأن حتقيق الت�صامح 
والتعاي�س ال�صلمي ، يف املجتمع والعامل ، هو م�صوؤولية اجلميع ، يعملون معاً ، 
– نحن  ، للفرد ، وللمجتمع ، وللعامل كله  ، والرخاء  من اأجل حتقيق اخلري 
والتعاي�س  الت�صامح  حتقيق  نحو  ال�صعي  اأن  ن��رى   ، كله  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اأن  يجب  بل   ، النظرية  املناق�صات  على   ، فقط  يقت�صر  اأن  يجب  ل   ، ال�صلمي 
والقت�صادية  الجتماعية  الريادة  ومبادرات   ، العملية  للم�صاريع  يكون جماًل 

، وبرامج التطوع واخلدمة العامة .
 ، والتعاي�س  الت�صامح  اأن  ت��وؤك��د   ، الإم����ارات  يف  جتربتنا   : الثانية  وامل��اح��ظ��ة 
اإىل  وي��وؤدي��ان  والواجبات  احلقوق  بني  امل��ت��وازن،  الرا�صل  اإىل   ، دائماً  يدعوان 
حتقيق ال�صتقرار يف املجتمع ، واإىل بناء دولة ي�صودها العدل وال�صعادة ، دولة 

تلتزم بتحقيق اخلري والتقدم ، جلميع املواطنني ، دون ا�صتثناء .
واأكد �صعادته اأن املجتمع الناجح يف هذا الع�صر ، اإمنا يقوم على �صواعد مواطنني 
اأقرانهم  م��ع   ، ال��ن��اج��ح  ال��ت��وا���ص��ل  على   ، وال��ق��درة  ال��ط��اق��ة  لديهم   ، ملتزمني 
 ، العمل اجلماعي  ق��ادري��ن على  : مواطنني  واخل���ارج  ال��داخ��ل  ، يف  وزمائهم 

حري�صني على النفتاح على اإجنازات التطور يف العامل .
واملاحظة الثالثة : تتعلق بدور احلكومات ، يف تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س 
اأن تعزيز دور احلكومة كحا�صنة للت�صامح ، هو واحد من املحاور  ، و  ال�صلمي 
دور  لها  – احلكومة  الإم���ارات  يف  والتعاي�س  الت�صامح  وزارة  عمل  يف   ، املهمة 
اأ�صا�صي ، يف التعامل الناجح ، مع ظاهرة التنوع والتعددية ، يف خ�صائ�س ال�صكان 
، ويف ا�صتيعاب ومتكني اجلميع ، مبا يحقق ال�صام والنتماء والولء ، مل�صرية 

املجتمع .

واألقى الكلمة ال�صيخ اأحمد بن خليفة اآل خليفة بالنيابة عن عائلة املغفور له 
معايل ال�صيخ الدكتور خالد بن خليفة اآل خليفة -رحمه اهلل- :

اإنه ل�صرف عظيم يل اأن اأكون حا�صرا يف انطاقة الن�صخة احلادية ع�صرة من 
حتت  اأبوظبي،  مدينة  رح��اب  يف  يعقد  ال��ذي  العربية  والثقافة  الفكر  منتدى 
العليا  اللجان  جهود  �صعادته  ال�صلمي".وثمن  والتعاي�س  "الت�صامح  ع��ن��وان 
الغائب عنا ج�صدا واحلا�صر  واملنظمة للمنتدى، يف تقديرها وتكرميها لأخي 
الذي  ث��راه،  اآل خليفة -طيب اهلل  ال�صيخ خالد بن خليفة  اليوم،  بروحه معنا 
اأفنى عمره باإخا�س يف خدمة الثقافة والعلم، وبات فار�صاً من فر�صان املنطقة 
العربية يف م�صاعيها لتعزيز ال�صورة احل�صارية والتاريخية، حامًا بذلك راية 
�صاحب اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين يف ن�صر 
ال�صيخ  اأخ��ي  مواقف  املقام  هذا  يف  ال�صلمي.وا�صتذكر  والتعاي�س  الت�صامح  قيم 
خالد الذي كان يوؤكد دائماً على اأن الت�صامح والتعاي�س بني الأديان والثقافات 
مرهون بوعي املجتمع وعلمه، والعلم هنا لي�س مبعنى القراءة والكتابة بقدر 
ما هو املعرفة املعمقة والإدراك احلقيقي باأهمية وجود الختافات والتباينات 
واحرامها، فبهذه الروح تلتحم الب�صرية يف تعمري هذه الأر�س، ون�صل بها اإىل 

اأ�صمى مراتب الإن�صانية.
ال�صحفيني  جمعية  رئ��ي�����س  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  احل��م��ادي  حم��م��د  وق���ال 
يف  األقاها  التي  كلمته  يف  العرب،  ال�صحفيني  احتاد  رئي�س  م�صاعد  الإماراتية، 

املنتدى: 
عندما انطلق منتدى الثقافة والفكر قبل �صبعة اأعوام، كانت املنطقة العربية 
اجلذرية  التغيريات  تلك  ب��ارت��دادات  تتاثر  العربية  اخلليج  دول  وكانت  تتغري 
العربي"،  "بالربيع  ي�صمى  ما  بعد  حتمية  كانت  تغيريات  العربية،  ال��دول  يف 
تغيريات �صملت ال�صيا�صة والقت�صاد والأمن وحتى احلياة اليومية للمواطنني، 
فجاءت هذه الفكرة حتت م�صماها الول وهو "حتالف عا�صفة الفكر" متاهيا 
مع عملية عا�صفة ال�صحراء والتحالف العربي لإنقاذ اليمن من املد الإيراين 
والنقاب احلوثي الذي مل يكن ي�صتهدف اليمن فقط واإمنا كان هدفه ن�صر 

الفو�صى الثانية يف اجلزيرة العربية بعد فو�صى ماي�صمى "الربيع العربي". 
واأ�صاف احلمادي كان ل بد من موقف للمفكرين واملثقفني من دول املنطقة، 
اأ�صحاب القرار �صوتهم، فجاءت  اأ�صحاب الراأي راأيهم وي�صمع  اأن يقول  ولبد 
الفكرة من معايل الأ�صتاذ الدكتور جمال �صند ال�صويدي نائب رئي�س جمل�س 
اأمناء مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صراتيجية الذي جمع املفكرين 
العرب من املحيط اىل اخلليج لتبادل الراء وطرح الفكار ووجهات النظر بكل 
حرية و�صفافية وانفتاح حول ق�صايا املنطقة وتو�صيفها ب�صكل دقيق ومن ثم 
تقدمي احللول والروؤى التي تخدم تلك امللفات ال�صاخنة يف املنطقة، وقد جنح 
املنتدى خال دوراته ال�صابقة ان يحقق اهدافه وهو �صائر نحو تر�صيخ ح�صوره 

كمنتدى ي�صيف اىل الفكر والثقافة العربية الكثري. 
واختتم بكلمة عزاء لا�صقاء يف البحرين و لذوي فقيد املنتدى واحد اعمدته 
نائب  خليفة  ال  خليفة  بن  خالد  ال�صيخ  الدكتور  الرئي�صيني  موؤ�ص�صيه  واح��د 

رئي�س مركز عي�صى الثقايف بالبحرين ونائب رئي�س املنتدى .
و�صرح معايل الأ�صتاذ الدكتور جمال �صند ال�صويدي نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صراتيجية ورئي�س جمل�س اأمناء حتالف 

مراكز الفكر والثقافة العربية قائا
جميعاً،  نفو�صنا  على  عزيز  ع�صو  غياب  ظ��ل  يف  ع�صر  احل��ادي��ة  الن�صخة  ت��اأت��ي 
الت�صامح  بقيم  اأق�صى حد  اإىل  والثقافة.. وموؤمن  للفكر  اأبعد مدى  اإىل  وويف 

الدكتور  ال�صيخ  اإنه  وال�صعوب،  بالأمم  النهو�س  ال�صلمي، ودورها يف  والتعاي�س 
فينا  وبقي  بج�صده،  عنا  رح��ل  ال��ذي  اهلل،  رحمه  خليفة،  اآل  خليفة  ب��ن  خالد 
جميعاً بروحه الطاهرة، ور�صيده املثمر يف العمل الثقايف والفكري البحريني 

واخلليجي والعربي.
واأ�صاف معالية ُي�صكل افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية فر�صة لتعزيز ممار�صات 
ترجمة  ويعد  الثاثة،  ال�صماوية  الديانات  اأتباع  بني  والأف��ك��ار  احل��وار  تبادل 
والتفاهم  "احلوار  اأن  ي��وؤك��د  ال��ذي  بندها  خا�صًة  الإن�صانية،  الأخ���وة  لوثيقة 
ون�صر ثقافة الت�صامح وقبول الآخر والتعاي�س بني النا�س من �صاأنه اأن ي�صهم يف 
احتواء كثري من امل�صكات الجتماعية وال�صيا�صية"، وبعد افتتاح بيت العائلة 
الدينية  املوؤ�ص�صات  جانب  من  ال�صمت  حالة  ك�صر  �صرورياً  ب��ات  الإبراهيمية 
يرددها  التي  الكاذبة،  والتهامات  املنطقية  غري  النتقادات  اأم��ام  والإعامية 
بع�س امل�صايخ الذين يتبنون خطاب اجلماعات املتاأ�صلمة، ويربطون بني "بيت 

العائلة الإبراهيمية" و ما ي�صمى بالدين الإبراهيمي اجلديد "املزعوم".
يف  الأوىل  ون�صخته  واأو�صح معاليه اأهمية املنتدى منذ تاأ�صي�صه عام 2015.. 
التحالف  ه��ذا  مُيثل  اإذ  ه���ذه..  احل��ادي��ة ع�صرة  ن�صخته  اأب��وظ��ب��ي، وحتى  اإم���ارة 
الفكر  جم��ال  يف  وع��رب��ي��اً..  خليجياً  امل�����ص��رك..  العمل  م�صرية  يف  نوعيًة  نقلًة 
اآفاق  اإىل  العربية  وال�صعوب  ب��ال��دول  الرت��ق��اء  اإىل  ترمي  العربية..  والثقافة 

الدول الع�صرية واملتقدمة. 
اأفكاٍر  اإن حت��ال��ف م��راك��ز ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ه دور رائ���د يف ت��ول��ي��د  و 
ر�صيدة، وروؤى �صديدة، ت�صاعد �صّناع القرار على تبني �صيا�صات وا�صراتيجيات 
ال�����ص��راع��ات، وت��ع��زي��ز قيم  ال��ت��ح��دي��ات وراأب  وم���ب���ادرات.. تعمل على م��واج��ه��ة 

الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي بني �صعوب العامل.
التي  املتكاملة  العقيدة  ق�صيدة  باإلقاء  عيلوين  خليل  ال�صاعر  ق��ام  ذل��ك  وبعد 
لقيت اإعجاب احل�صور ، وتا هذا عر�س فيلم وثائقي ق�صري عن �صرية فقيد 

الوطن املوؤرخ واملفكر ال�صيخ الدكتور خالد بن خليفة اآل خليفة -رحمه اهلل.
و�صمت اجلل�صة الوىل للمنتدي رئي�س اجلل�صة الدكتور حممد العربي وزير 
احلمر  يعقوب  بن  نبيل  وال�صتاذ  ال�صبق  العربية  م�صر  جمهورية  خارجية 
عي�صى  بن  وال�صتاذ حممد   ، الع��ام  ل�صوؤون  البحرين  م�صت�صار جالة ملك 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ال�صبق ململكة املغرب ،وكانت املناق�صة عن قيم 
التعاي�س والت�صامح يف العامل العربي وتاثريها على م�صتقبل ا�صتقرار وتطور 

الدولة الوطنية .
واجلل�صة الثانية �صمت :ال�صتاذ را�صد العرميي كاتب واعامي اماراتي رئي�س 
الداخلية  وزير  الردين  العيان  وال�صيد ح�صني هزاع ع�صو جمل�س   ، اجلل�صة 
حممد  ،وال�صتاذ  ال�صيا�صية  العلوم  ا�صتاذ  ال�صمان  ا�صعد  ،والدكتور  ال�صبق 
وكانت   ، املغربية  اململكة  ال�صراتيجية  للدرا�صات  امللكي  املعهد  مدير  ملني 
والتعاي�س  الت�صامح  قيم  تعزيز  يف  العربية  احل��ك��وم��ات  دور  بعنوان  اجلل�صة 

ال�صلمي بني �صعوبها. 
التنمية  على  الت�صامح  ثقافة  ن�صر  ره��ان��ات  بعنوان  كانت  الخ���رية  واجلل�صة 
خالد  ال�صتاذ  اجلل�صة  وترا�س  العربية  للمجتمعات  والقت�صادية  الجتماعية 
ال�صحافة  احت��اد  ورئي�س  ال�صعوديني  ال�صحفيني  هيئة  رئي�س  املالك  حمد  بن 
اخلليجية، وال�صتاذ �صامي عبد اللطيف كاتب وحملل وزير العام الكويتي 

ال�صبق، وال�صتاذ ا�صامة هيكل وزير العام امل�صري ال�صبق.
و األقى البيان اخلتامي والتو�صيات ال�صتاذ فواز احمد �صليمان ع�صو جمل�س 
فيها  اكد  التي  العربية  والثقافة  الفكر  لتحالف مراكز  العام  والمني  المناء 

عامل  اإىل  ال��ط��ري��ق  هما  ال�صلمي،  والتعاي�س  الت�صامح  اأن   ، على  امل�����ص��ارك��ون 
اأكر  املت�صامح يكون  واأن املجتمع  واأك��ر رخ��اًء،   ، واأك��ر �صاماً   ، اأك��ر تقدماً 
لقيم  تتفاوت يف مقاربتها  اإذ  ال��دول  واأن  الع�صر،  ق��درة على مواجهة حتديات 
الأجن��ح خليجياً  املتحدة هي  العربية  الإم��ارات  دولة  فاإن  والتعاي�س،  الت�صامح 
ثقافية  دبلوما�صية  انتهاج  اىل  ودع��ى  القيم.،  ه��ذه  تطبيق  يف  وعاملياً  وعربياً 
العامل، من خال  والتعاي�س عرب  الت�صامح  الدفاع عن قيم  ت�صاهم يف  جريئة 
امل�صاركة الفعالة للدول العربية يف املبادرات الدولية يف جمال ت�صجيع املبادلت 
من�صب  اإح����داث  يف  التفكري  امل��ف��ي��د  م��ن  ال�����ص��دد،  ب��ه��ذا  الأمم.  ب��ني  الثقافية 
مبعوث خا�س للجامعة العربية من اأجل الت�صامح والتعاي�س.، واكد اأن وثيقة 
للتقارب بني الثقافات والأديان، تدفع العامل،  "الأخوة الإن�صانية" تعد د�صتوراً 
مبنهجيتها ومبادراتها النبيلة، اإىل مزيد من التعاي�س والأخوة وال�صام، وثمن 
افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية عامة فارقة على طريق الت�صامح والتعاي�س 
ال�صلمي، مُيثل اعرافاً بالتعددية والتنوع واحراماً للفوارق، و ج�صراً للتوا�صل 
والعنف  التطرف  ي�صهم يف معاجلة ظواهر  الأدي��ان، مبا  اأتباع  احل�صاري بني 
الداخلية  ال�صيا�صية  ال��ن��زاع��ات  وح��ل  البناء  احل���وار  اإىل  وال��دع��وة  والإره����اب، 
واخلارجية بالو�صائل ال�صلمية واحلث على التوافق والوئام والتعاون بني الدول 
العربية، با�صتلهام التعاليم واملبادئ التي تقوم على الو�صطية والعتدال،واكد 
 ، ال�صلمي  والتعاي�س  الت�صامح  قيم  تعزيز  يف  اأ�صا�صي  دور  لها  احلكومات  اأن 
ومعاجلة  اأ�صكالها  بكل  للكراهية  والت�صدي  للت�صامح،  حا�صنات  باعتبارها 
هذه  وتر�صيخ  الوطنية،  والت�صريعات  القوانني  حتديث  خ��ال  م��ن  اأ�صبابها، 
واملجتمعي،  ال��ف��ردي  والتدريب  التعليم  ومناهج  والربية  الثقافة  يف  القيم 
وتعزيز احلريات واحلقوق الن�صانية واملجتمعية وفق �صوابط حترم النفتاح 
وال��ت��ن��وع والخ���ت���اف ال��دي��ن��ي وال��ف��ك��ري وال��ع��رق��ي،واع��ت��م��د و���ص��ائ��ل الإع���ام 
ك�صريك ا�صراتيجي لن�صر العلم واملعرفة والوعي مببادئ الت�صامح ومكافحة 
اإذ اإن اجلهل هو العدو الأول لل�صام  اجلهل املف�صي اىل الكراهية والتع�صب، 
،وحت�صني ال�صباب العربي من الت�صدد والتطرف عرب تقدمي برامج ومبادرات 
وطنية حُتّجم التحديات املعي�صية وُتر�ّصخ روح الت�صاركية والندماج يف املجتمع 
تعتمد على الجنازات الوطنية وفق اأُطر مبنية على الت�صامح والتعاي�س اإ�صراك 
والتطرف  ت�صامح  ال  مكافحة  اعتبارات  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الأ�صرة 
يقوم  ُمتَجدد،  خطاب  حول  تتمحور  التوا�صل  �صيا�صة  وجعل  اأ�صكاله،  بجميع 
الثقايف والعقائدي  الت�صامح والتعاي�س واحرام الختاف  اإبراز ف�صائل  على 
ويعطي الأمل لل�صباب، وامل�صادقة على روؤية عربية موحدة للت�صامح والتعاي�س 
على  الت�صامح  بثقافة  النهو�س  يف  ت�صاهم  عربية  هيئة  خلق  اإمكانية  وبحث 

امل�صتوى الإقليمي.
يف  امل�صاركون  ق��ام  ال�صلمى«  والتعاي�س  »الت�صامح  ن��دوة  فعاليات  هام�س  وعلى 
الندوة بزيارة بيت العائلة الإبراهيمية يف جزيرة ال�صعديات، الذي يج�صد قيم 
الت�صامح والتعاي�س، تفعيًا لوثيقة الأخوة الإن�صانية التي انطلقت من اأبوظبي 
خطوة  الإبراهيمية  العائلة  بيت  اأن  امل�صاركون  2019.واأكد  فرباير   4 ي��وم 
اإماراتية تر�صخ ثقافة التعاي�س واحل��وار بني الأدي��ان ويف الوقت نف�صه حترم 
خ�صو�صية كل دين، وتوؤكد قيم الحرام املتبادل والتوا�صل الإن�صاين والبحث 
املتوا�صل عن امل�صركات التي ت�صمن اخلري لاإن�صانية جمعاء، وهو ما يندرج 
�صمن �صيا�صة دولة الإمارات العربية املتحدة وروؤية قيادتها الر�صيدة التي تبادر 
دوماً بخطوات غري م�صبوقة من اأجل ن�صر ثقافة الأخّوة الإن�صانية والتاقي 

واملحبة والتنمية امل�صتدامة.

»يف ن�سخته �حلادية ع�سرة«

»منتدى الفكر والثقافة العربية« يدعو اإىل تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي،  بها  تتمتع  التي  النظيفة  ال�صحية  البيئة  على  حفاظاً 
الوثبة،  بلدية  مركز  خ��ال  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
بيئة  نحو  "معاً  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ع��دل��ة  حديقة  يف  ت��وع��وي��ة  حملة 
اأف�صل"، بالتعاون مع كل من: الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صامية 
ال�صرطة  يف  ممثلة  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة  والأوق���اف، 
املجتمعية، وموؤ�ص�صة الإمارات للتعليم، وذلك بهدف توعية اأفراد 
املظهر  على  املحافظة  و�صرورة  باأهمية  املدار�س  وطاب  املجتمع 

امل�����ص��وه��ات ل��ارت��ق��اء باملظهر اجل��م��ايل العام  ال��ع��ام، واحل���د م��ن 
للمدينة.

وا�صتهدفت  متتاليني  يومني  ملدة  ا�صتمرت  التي  احلملة،  وعملت 
كافة �صرائح واأفراد املجتمع وطاب املدار�س، على تعزيز امل�صاركة 
حديقة  وزوار  اجل��م��ه��ور  ل��دى  ال��وع��ي  م�صتوى  ورف���ع  املجتمعية 
التي  التوعوية  والور�س  املحا�صرات  من  عدد  خال  من  العدلة، 

نظمتها البلدية بالتعاون مع ال�صركاء ال�صراتيجيني.
وت�صمنت احلملة حما�صرة عن النظافة العامة نظمتها البلدية 
الإ�صامية والأوق��اف، حلث  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  بالتعاون مع 

اأفراد املجتمع على ال�صتخدام الأمثل للمرافق العامة واحلفاظ 
البيئة  على  ح��ف��اظ��اً  امل�����ص��وه��ات،  م��ن  امل��دي��ن��ة واحل���د  على مظهر 
املرافق  ك��ف��اءة  وعلى  املجتمع  اأف���راد  و�صامة  النظيفة  ال�صحية 
العامة لي�صتفيد منها وي�صتمتع بها كافة اأفراد املجتمع �صمن بيئة 
نظيفة و�صحية اآمنة. كما ت�صمنت احلملة تنفيذ اأعمال التنظيف 
لكل من حديقة وبر العدلة، والتي �صارك فيها العديد من اأفراد 
املجتمع وطاب املدار�س وممثلو ال�صركاء ال�صراتيجيني للحملة، 
بهدف حتفيز وت�صجيع اأفراد املجتمع على ال�صطاع بدورهم يف 

احلفاظ على املظهر العام والهتمام بنظافة املرافق العامة.

��ستمرت ملدة يومني متتاليني يف حديقة �لعدلة مب�ساركة �لعديد من طالب �ملد�ر�س

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة »معًا نحو بيئة اأف�سل« للحفاظ على البيئة واملظهر العام يف الوثبة

•• اأبوظبي – الفجر:

املجتمع  اأف������راد  ت��وع��ي��ة  يف  م�����ص��اه��م��ة 
واحلد  العام  املظهر  على  للمحافظة 
امل�������ص���وه���ات والرت�����ق�����اء مبظهر  م����ن 
مدينة  بلدية  نظمت  املدينة،  وجمال 
اأب���وظ���ب���ي، م���ن خ����ال م���رك���ز بلدية 
اأجمل"  "مدينتي  ف��ع��ال��ي��ة  امل��دي��ن��ة، 
مع  بالتعاون  ال��زع��ف��ران��ة،  حديقة  يف 
هيئة البيئة اأبوظبي، و�صركة اأبوظبي 
وجمعية  )ت���دوي���ر(،  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
الوعي  تعزيز  بهدف  البيئة،  اأ�صدقاء 
لا�صطاع  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ل�����دى 
مب�صوؤولياتهم يف احلفاظ على املظهر 

العامل للمدينة.
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  ب���رن���ام���ج  وت�����ص��م��ن 
تنفيذ  متتالية،  اأي��ام   5 مل��دة  ا�صتمرت 
واملحا�صرات  ال��ف��ق��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وفعاليات  اليومية  التوعوية  والور�س 

خ�صبة  ع���ل���ى  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت���رف���ي���ه���ي���ة 
م��ن قبل  تنفيذها  وال��ت��ي مت  امل�����ص��رح، 

و�صركائها  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
جميعها  ومتحورت  ال�صراتيجيني، 

املحافظة  ب���اأه���م���ي���ة  ال���ت���وع���ي���ة  ح�����ول 
من  احل��د  وكيفية  ال��ع��ام  املظهر  على 

امل�����ص��وه��ات، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى املظهر 
احل�������ص���اري ال����ذي ت��ت��م��ت��ع ب���ه مدينة 

اأب��وظ��ب��ي. و���ص��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة كذلك 
تنظيم العديد من الور�س والأن�صطة 

ا�صتهدفت  ال��ت��ي  والعملية  التوعوية 
طاب املدار�س، وذلك للتعريف بنظم 

واملظهر  البيئة  على  املحافظة  واآليات 
العام للمدينة، وكذلك تنظيم جل�صات 
توعوية لأفراد املجتمع حول املنتجات 
واحدة  مل��رة  امل�صتخدمة  البا�صتيكية 
وكذلك  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  وت���اأث���ريات���ه���ا 
التي يجب  املتاحة  بالبدائل  التعريف 
احلفاظ  يف  للم�صاهمة  ا�صتخدامها 

على البيئة.
كما مت خال الفعالية تنظيم معر�س 
التي  املنتجات  بع�س  لعر�س  توعوي 
الأ�صجار،  خملفات  م��ن  ت�صنيعها  مت 
امل�صابقات  العديد من  تنظيم  وكذلك 
للجمهور  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
وفقرات اأ�صئلة لطاب املدار�س، والتي 
واأهمية  ف��وائ��د  ح���ول  جميعها  دارت 
العام  واملظهر  البيئة  على  املحافظة 
توزيع  خ��ال��ه��ا  ح��ي��ث مت  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
املت�صابقني  ع��ل��ى  وال��ه��داي��ا  اجل���وائ���ز 

وامل�صاركني من اجلمهور.

فقر�ت وم�سابقات ترفيهية وحما�سر�ت وور�س توعوية على مدى 5 �أيام متتالية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »مدينتي اأجمل« يف حديقة الزعفرانة للمحافظة على املظهر العام للمدينة
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•• دبي-الفجر:

�صّلم معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
�صهادات التخريج للطلبة املر�صحني 
بهم  احتفلت  وال��ذي��ن  وامل��ر���ص��ح��ات، 
حفل  �صمن  دب��ي،  �صرطة  اأك��ادمي��ي��ة 
ُم��ه��ي��ب اأق���ي���م ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
ال�������ص���ي���خ حممد  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، 
�صمو  و�صهده  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
دب��ي، يف ميدان  اآل مكتوم ويل عهد 

التخريج العام بالأكادميية.
األقاها  التي  كلمته  يف  معاليه  وق��ال 
الأ�صتاذ  ال����ل����واء  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور 
ال�صويدي،  غ����امن  غ��ي��ث  ال���دك���ت���ور 
م�������ص���اع���د ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل�������ص���وؤون 
والعميد  وال���ت���دري���ب،  الأك���ادمي���ي���ة 
ال����دك����ت����ور حم���م���د بطي  الأ�����ص����ت����اذ 
�صرطة  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  ال�صام�صي، 
م����ن مم��ث��ل��ي اجلهات  وع������دد  دب������ي، 
ال�����دول�����ة وال����وف����ود  ال�������ص���رط���ي���ة يف 
الزائرة، "اأبنائي وبناتي اخلريجات، 
من  والنتهاء  تخرجكم  لكم  اأب���ارك 
املهارات،  و���ص��ق��ل  ال��ت��اأه��ي��ل  م��رح��ل��ة 
تكوين  املهمة يف  امل��راح��ل  م��ن  وه��ي 
ال�صرطة...اأنت  ���ص��اب��ط  �صخ�صية 
دقة  حتتاج  ج��دي��دة  مرحلة  يف  الآن 
يف حت��دي��د الأه������داف ال��ق��ادم��ة من 
وال�صخ�صية،  الوظيفية  م�صريتكم 
الوطن،  ل��ه��ذا  ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا  ف���خ���ورون 
وب���ق���ي���ادت���ن���ا ال����ر�����ص����ي����دة ال���داع���م���ة 

واحلكيمة، والواجب يحتم علنيا رد 
اجلميل لهذا الوطن الغايل املعطاء 

بالعمل باإخا�س واأمانة ونزاهة."
الدكتور  العقيد  األ��ق��ى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال�صحي،  ي���و����ص���ف  حم���م���د  اأح����م����د 
كلمة  دب���ي،  �صرطة  اأك��ادمي��ي��ة  عميد 
كوكبًة  ن��ق��دَم  ب���اأن  "نعتز  فيها  ق���ال 
واأبناِئنا  بناِتنا  من  متميزًة  جديدًة 
دبي،  �صرطِة  اأكادمييِة  خريجي  من 
الأكادمييِة  ر���ص��ي��ِد  اإىل  ن�صيُفهم 
اأجياٍل  بتاأهيِل  التزاَمها  نوؤكُد  التي 
من اخلريجني الأَْكفاء، على مبادِئ 
امل��ه��ن��ّي��ِة وال��ع��دال��ة واحل����ق، ل نقبل 
"العام  واأ����ص���اف  باملنا�صفة."  فيها 
الأ�صا�س  واإن  ال���ص��ت��دام��ة،  ع���ام  ه��و 
ال����ذي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه الأك���ادمي���ي���ة هو 
هو  التعليم  اأن  وب��ا���ص��ك  التعليم، 

ال�صتدامة، وذلك من  اأحد ممكنات 
خال براجمه امل�صتمرة التي ت�صاهم 
الق�صاء  ال��ق��درات يف جم��ال  بناء  يف 
واإن����ف����اذ ال���ق���ان���ون وح���ف���ظ الأم�����ن. 
اخلريجنَي،  م��ن  امل��ج��م��وع��ِة  وب��ه��ذه 
ي��ك��وُن خ��ري��ج��و الأك��ادمي��ي��ة ق��د بلغ 
وخريجة،  خريًجا   7615 ع��دُده��م 
وتطبيقيٍة  نظريٍة  مب��ع��ارف  تاأهلوا 
حم���رف���ة، يف م��وؤ���ص�����ص��ة رائ�����دة بكل 
زالت،  املقايي�س، ولدت �صاخمة، وما 
 - ت��ع��اىل  اهلل  مب�صيئة   - و�صت�صتمر 
مواكبة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  حر�صها  يف 
وتقدم   والتميز."  وال��رق��ي  للتطور 
مل��ع��ايل ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ص��رط��ة دبي 
لدعمه  والمتنان،  ال�صكِر  بخال�ِس 
لدعم  ال�صادق  وجهده  ال��احم��دود 
م����ن جهٍد  وال���ط���ل���ب���ة  الأك����ادمي����ي����ة 

الأكادميية،  ه��ذه  اأج���ل  م��ن  ���ص��ادٍق، 
للخريجني  كلمته  ووج��ه  وطلبتها. 
اإل  ُينال  ل  املجد  اأن  "اعلموا  قائا 
التعب،  ي�صبقها  الراحة  واأن  باجلد، 
حكراً  لي�صت  ال��ن��ج��اح  م��ي��ادي��ن  واأن 
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���درا����ص���ة، ف��ك��ون��وا يف 
عهدناكم  كما  واأع��م��ال��ك��م  اأوط��ان��ك��م 
عندنا. فبالعلم ُتبنى الباد وتقوى، 
وبه ت�صان وحُتمى، ولن يكون للعلم 
قيمة با عمل. لقد كنتم لدينا اأمانة 
واأنتم بعد هذا اليوِم موؤمتنون على 
اأمن النا�س وحقوقهم، فاأدوا الأمانة 
كما اأوؤديت اإليكم، ول تن�صوا قول اهلل 
توؤدوا  اأن  ي��اأم��رك��م  اهلل  "اإن  ت��ع��اىل: 
اأهلها واإذا حكمتم بني  الأمانات اإىل 
�صدق  بالعدل"  حتكموا  اأن  ال��ن��ا���س 

اهلل العظيم.

•• دبي - وام:

اأكد م�صاركون يف القمة ال�صرطية العاملية اأهمية احلدث الذي جمع نخبة من 
قادة ال�صرطة والأمن ووكالت اإنفاذ القانون العاملية واخلرباء يف حمفل واحد 
للتعاون وتبادل املعلومات وعر�س اأحدث امل�صتجدات ومناق�صة اأبرز التحديات 

العاملية يف جمال مكافحة اجلرمية، و�صبل تعزيز الأمن والأمان. 
واأ�صاد العقيد الركن ال�صيخ احمد بن �صقر ال خليفه قائد جمموعة املرا�صم 
وتنظيمها  ال�صرطة  بالقمة  البحرين  مبملكة  امللكي  احل��ر���س  يف  واخل��ي��ال��ه 
وب��ج��ه��ود دب��ي يف ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ال���ذي اأ���ص��ب��ح من�صة م��ت��ف��ردة يف املجال 
التي تهم  املو�صوعات  اأهم  ال�صرطي من خال تبادل اخل��ربات واملعارف حول 
باأحدث  ا�صاد  .كما  مزدهر  م�صتقبل  حتقيق  يف  ت�صهم  والتي  الأم��ن��ي  اجلانب 
الأمني  املجال  والبتكارات يف  وال�صراتيجيات  التقنية  التطورات  و  التقنيات 

والتي عر�صت يف القمة. 
اجلل�صة  األقى مقدمة  اإن��ه  للقمة  الخ��ري  اليوم  هام�س  على  ت�صريح  وق��ال يف 
العرب  عند  اخليل  وتاريخ  الع�صكرية  ال�صتخدامات  يف  اخليل  عن  احل��واري��ة 
واأنواعها  ال�����ص��وداء(   ( ال��ده��م  اخل��ي��ل  ع��ن  وحت���دث   . بها  اخلا�صة  وعاقتهم 

ودرجاتها. 
واأ�صاد د. عبدالرزاق بن عبدالعزيز املرجان مدير مركز اجلرائم ال�صيربانية 
العربية  اململكة  يف  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  بجامعة  الرقمية  والأدل���ة 
الدوليني  باخلرباء  اللتقاء  اأتاحت  التي  العاملية  ال�صرطية  بالقمة  ال�صعودية 
اإدراًكا  م�صاركتنا  تاأتي  الإقليمي..وقال  م�صتوى  وعلى  ال��دويل  امل�صتوى  على 
لأهمية هذا احلدث الذي اأ�صبح من اأهم الأحداث الدولية والأن�صطة الأمنية 

العاملية يف جمال العمل ال�صرطي والأمني ب�صكل عام . 
واأو�صح اأن اجلامعة ت�صارك يف املوؤمتر باأوراق علمية يف جمالت الأدلة اجلنائية 
واجلرائم ال�صيربانية، وكذلك من خال جناح اجلامعة يف املعر�س امل�صاحب 
تقدمها  التي  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  يعر�س  ال��ذي  املوؤمتر  لأعمال 

اجلامعة، كما �صيتم بحث فر�س ال�صراكة بني اجلامعة واجلهات ذات العاقة 
امل�صاركة يف فعاليات القمة. 

يف  ال��ري��ادة  اأوًل  رئي�صية  ركائز  ث��اث  اإىل  ت�صتهدف  نايف  جامعة  اأن  واأ���ص��اف 
التدريب الأمني وثانياً تعليم اأمني متميز اأكادميي وثالثاً مرجعية يف البحث 
والربامج  التدريبية  وال��ربام��ج  البحوث  ئنا  ل�صركا  نقدم  حالياً  العلمي."و 
لأكادميية ون�صعى دائماً للح�صول على �صركاء جدد و للتعرف على التحديات 
الأمنية التي تواجه الدول الأوربية والعاملية حتى ن�صتطيع اأن ن�صهم يف حتقيق 

الأمن ال�صامل على امل�صتوينب الأقليمي والدويل". 
كما تطرق اإىل بحوث اجلامعة يف جمالت اجلرائم ال�صربانية والأدلة اجلنائية 

و اجلرائم الإقت�صادية و غ�صل الأموال والنزاهة املالية . 
جمال  يف  اإ�صراتيجية  �صراكة  ولدينا  الإن��رب��ول  مع  �صركاء  نحن  اأننا  واأ�صار 
واأي�صاً  التدريب  الإنربول يف جمالت  �صهادات يف  على  كما ح�صلنا  التدريب 

مواءمة يف الربامج الأكادميية . 
وي�صار اإىل اأن م�صاركة اجلامعة يف القمة ال�صرطية العاملي ياأتي ب�صفتها اجلهاز 
العلمي ملجل�س وزراء الداخلية العرب الذي يهدف اإىل اإعداد القادة واخلرباء 
العرب يف املجالت الأمنية عرب برامج علمية وتدريبية واأكادميية مميزة اأٌعدت 

بجودة عالية لُتواكب احتياجات اجلهات الأمنية والعدلية العربية. 
ومن جانبه اأفاد م�صعل غازي العياد القهيدي مدير �صركة هيلنكي�س من دولة 
الكويت باأن م�صاركتهم يف معر�س القمة ال�صرطية العاملية الثانية يف دبي جاء 

اإثر ال�صدى العاملي الذي حققته القمة الأوىل وملا قدمته من فائدة للعامل . 
الأمن  م�����ص��ت��وي��ات  حت�صني  ي��ح��ّف��ز  حم��رك��اً  ت�صكل  ال��ق��م��ة  اأن  ال��ق��ه��ي��دي  واأك����د 
والأمن  ال�صرطة  ق��ادة  نخبة من  كما جتمع  العامل،  باملجتمعات يف  وال�صامة 
واأحدث  املعلومات  وتبادل  للتعاون  وخربائها،  العاملية  القانون  اإنفاذ  ووك��الت 

اخلربات ومناق�صة اأبرز التحديات العاملية يف جمال مكافحة اجلرمية. 
وقال القهيدي|: فخورون بامل�صاركة يف القمة يف كل ما هو جديد يف التكنولوجيا 

الأمنية والإطاع على اأحدث الدرا�صات ". 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاي�س يف  الت�صامح  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�صيخ  ا�صتقبل معايل 
ق�صره اأم�س الأول كا من �صعادة ماريا كاميلريي كاليا �صفرية جمهورية مالطا 
و  الدولة  املالديف لدى  �صفرية جمهورية  �صابينة  اأمينث  و�صعادة  الدولة  لدى 
لدى  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  �صفرية  اأوبومبو  ندجيكا  م��اري  �صعادة 

الدولة.
خمتلف  يف  تطويرها  و�صبل  الثنائية  التعاون  عاقات  بحث  اللقاء  خال  ومت 
املجالت ، وتبادل معاليه مع �صفراء الدول ال�صديقة وجهات النظر حول عدد 
امل�صالح  يخدم  مبا  امل�صرك  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�صايا  من 

امل�صركة ويعود باخلري على �صعوبهم .
ال�صمو  اأن دول��ة الإم��ارات بقيادة �صاحب  ال�صيخ نهيان بن مبارك  واأك��د معايل 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" حري�صة على مد 
ج�صور التعاون وتوثيق روابط ال�صراكة مع الدول ال�صقيقة وال�صديقة انطاق 
والت�صامن  والتعاي�س  والت�صامح  وال�صام  الت�صامح  يف  الرا�صخة  قيمها  م��ن 

الإن�صاين مبا يعزز ال�صتقرار والزدهار العاملي.
الثامنة  للدورة  الإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافة  اإىل   - اللقاء  خال   - معاليه  واأ�صار 
مدينة  يف  اجل��اري  العام  بنهاية   COP28 الأط���راف  موؤمتر  من  والع�صرين 
اإك�صبو دبي لتوحيد اجلهود العاملية للحد من تداعيات التغري املناخي والنتقال 
من مرحلة التعهدات اإىل التنفيذ حلماية الكوكب لاأجيال املقبلة مبا ي�صهم يف 

ا�صتدامة النمو القت�صادي وازدهار الب�صرية.
من جانبهم اأكد �صفراء الدول ال�صديقة خال اللقاء على حر�س بادهم على 
اأمنياتهم  ، معربني عن  الإم��ارات يف خمتلف املجالت  التعاون مع دولة  تعزيز 
وحتقيق  والزده���ار  التقدم  مبوا�صلة  و�صعبا  وحكومة  قيادة  الإم���ارات  لدولة 
ال�صيخة  �صمو  و  الإم����ارات  ل��دول��ة  بالتهنئة  وتقدموا   . احل�صارية  الإجن����ازات 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت����اد  رئي�صة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الإمارات"  "اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لاأمومة 
مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة وما حققته املراأة الإماراتية من اإجنازات ح�صارية 
يف  الدولة  ت�صهدها  التي  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  يف  املحوري  دوره��ا  جت�صد 

خمتلف املجالت حتى باتت منوذجا ملهما على م�صتوى العامل .

م�ساركون ي�سيدون بالقمة ال�سرطية العاملية 

نهيان بن مبارك يبحث مع �سفراء مالطا و املالديف 
والكونغو الدميقراطية تعزيز عالقات التعاون

•• القاهرة -وام:

باده  ا�صتعداد  امل�صري،  اخلارجية  وزي��ر  �صكري،  �صامح  معايل  اأك��د 
الأطراف  مل��وؤمت��ر  الإم��ارات��ي��ة  الرئا�صة  م��ع  ق��رب  ع��ن  العمل  ملوا�صلة 
�صرورة  على  م�����ص��دداً  ال��ع��امل��ي،  امل��ن��اخ��ي  العمل  لتعزيز   COP28
عن  ف�صًا  لتمويله،  املالية  بتعهداتها  املتقدمة  ال��دول  وف��اء  �صمان 
الإ�صراع يف اإ�صاح املوؤ�ص�صات املالية الدولية وبنوك التنمية متعددة 
اأجل تي�صري واإتاحة التمويل ملعاجلة التحديات امللحة  الأطراف من 

للدول النامية.
وقال معايل �صكري، يف كلمة خال تروؤ�صه اجتماعات الدورة ال� 159 

ال��وزاري التي عقدت يف  ملجل�س جامعة الدول العربية على امل�صتوى 
اإن��ه يف �صوء  الأرب��ع��اء  العربية  ال���دول  العامة جلامعة  الأم��ان��ة  مقر 
ال�صيخ  �صرم  يف  املناخ  قمة  وا�صت�صافتها   COP27 ل�  م�صر  رئا�صة 
يف نوفمرب املا�صي وتويل دولة الإمارات رئا�صة الدورة املقبلة " نوؤكد 
جمدداً على حمورية ق�صية البيئة وتغري املناخ، وما يرتبط بهما من 
ق�صايا الأمن، بالإ�صافة اإىل الأمن الغذائي واملائي"، م�صّدداً على اأنها 
باأولوية متقدمة على الأجندة العربية،  "ق�صايا جديرة باأن حتظى 
التي تعد دولها من اأكر دول العامل ت�صرراً من هذه املتغريات وما 
حتمله من تبعات ل تتحملها منطقتنا املتخمة بامل�صكات والأزمات". 
ودعا يف هذا الإطار اإىل الن�صمام اإىل املبادرات التي اأطلقتها الرئا�صة 

باملياه  اخلا�صة  تلك  ول�صيما  ال�صيخ،  �صرم  يف  املناخ  ملوؤمتر  امل�صرية 
والغذاء والهيدروجني الأخ�صر، وكذلك حتالف الديون امل�صتدامة.

احلالية  ال��وزاري��ة  للدورة  رئا�صتها  خ��ال  م�صر  اأّن  معاليه  واأ���ص��اف 
�صتعمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، لارتقاء 
بالعمل اجلماعي العربي مل�صتوى تلك التحديات، ولتطلعات ال�صعوب 
عن  ومدافعاً  م��وؤث��راً  فاعًا  العربية  جامعتهم  تكون  اأن  يف  العربية 

امل�صالح العربية اجلماعية.
واأكد اأن هذا الهدف قابل للتحقيق من خال تقريب املواقف و�صياغة 
روؤى م�صركة للتحرك اجلماعي يف خمتلف امللفات، �صواء تلك ذات 
الطبيعة الدولية، ومن خال ح�صد القدرات العربية اجلماعية التي 

اإذا ما اجتمعت وعرّبت عن مواقفها ب�صوت واحد وروؤى من�صجمة فاإنها 
كفيلة باأن جتعل ذلك ال�صوت العربي م�صموعاً ورائداً على ال�صاحتني 
الطامعني  اأطماع  ال��ازم ل�صد  ال��ردع  واأن توفر  والعاملية،  الإقليمية 

ولإف�صاد خمططات العبث باأمن بادنا و�صعوبنا وا�صتقرارها.
ل��ذل��ك ه��ي �صياغة روؤي���ة عربية  ال��ازم��ة  اأوىل اخل��ط��وات  اإن  وق���ال 
اإرادة  واإظهار  جوانبه،  مبختلف  اجلماعي  العربي  لاأمن  م�صركة 
جادة يف رف�س كل اأ�صكال التدخل يف �صوؤونها الداخلية، ومنع حماولت 
يف  احل��زم  واإظ��ه��ار  ب�صيادتها،  وال�صتخفاف  دول��ن��ا  مب��ق��درات  العبث 
الت�صدي ملختلف �صور الإرهاب التي ت�صعى اإىل ن�صر الفو�صى والنزاع 

والنق�صام الطائفي والعرقي.

وزير اخلارجية امل�سري : �سنعمل مع الإمارات خالل COP28 لتعزيز العمل املناخي العاملي

عبد اهلل املري ي�سّلم ال�سهادات للخريجني من املر�سحني واملر�سحات

امل���دع���و / ك���م���ران خان  ف��ق��د 
باك�صتان   ، ع�������ارف  حم���م���د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4117963GQ( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  ك��رم 
والتخطيط بعجمان، الكفاءات التي ح�صدت جائزة فئة املن�صاأة 
املت�صمنة  احلكومي  والتكامل  الت�صال  يف  املتميزة  احلكومية 
ملعيار ال�صراكة والتكامل ومعيار الت�صال احلكومي، والكوادر 
التي تقلدت جائزة اأف�صل جهة يف حتقيق موؤ�صر ر�صا املتعاملني 

عن مراكز اخلدمة يف جائزة عجمان للتميز 2023.
جاء ذلك خال اللقاء ال�صنوي الذي نظمته الدائرة حتت �صعار 
النعيمي  حممد  الرحمن  عبد  �صعادة  بح�صور  القمة"،  "نحو 
القطاعات، ومب�صاركة كبرية من  وم��دراء  الدائرة،  عام  مدير 

املوظفني واملوظفات.

لفرق  ال�صكر  �صهادات  النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  وق��دم 
جودة  حت�صني  معياري  يف  م�صرفة  نتائج  حققت  التي  العمل 
جهود  مثمًنا  والتناف�صية،  الإ���ص��رات��ي��ج��ي  وال��ت��وج��ه  احل��ي��اة، 
اجلاهزية  معيار  يف  مكثفة  جهود  وبذلت  �صاركت  التي  الفرق 
ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، وم��ع��ي��ار امل���ه���ام ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، وم��ع��ي��ار اخلدمات 
ال�صتباقية املرابطة، ومعيار التمكني الذكي، ومعيار املواهب 
اإدارة  ملعيار  بالإ�صافة  واملمتلكات،  امل���وارد  ومعيار  امل��ح��رف��ة، 

البيانات واملعرفة.
كل  اأن  األقاها  التي  الكلمة  خال  النعيمي  را�صد  ال�صيخ  واأك��د 
لإ�صعاد  وتتكامل اجلهود  دوًرا مهماً  ي��وؤدي  الدائرة  موظف يف 
امل��ج��ت��م��ع، واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��ام��ة امل���واط���ن واملقيم، 
الو�صول  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�صريا  متكاملة،  حتتية  بنية  وت��وف��ري 

لكل فرد يف املجتمع وتوفري كافة مقومات الرفاهية وتقدمي 
اخلدمات الذكية له.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د النعيمي ، اإن 
والتطور وعنوان  النجاح  اأ�صا�س  الدائرة تعتز مبوظفيها فهم 
ا�صتمرار م�صرية الزدهار، موؤكدا اأن اجلميع يعمل حتت مظلة 
واحدة بروح فريق واحدة واأ�صرة كبرية ل تتوانى عن الإجناز 

وحتقيق النجاحات.
اإدارة املوارد الب�صرية  من جهته اأكد �صلطان بن دروي�س مدير 
ليكون  دوري  ب�صكل  اللقاء  الدائرة عقد  بالدائرة على حر�س 

من�صة لاجتماع وتبادل الآراء وتثمني جهود من ي�صتحق.
بدورتها  �صكرا  جائزة  يف  الفائزين  عن  الإع��ان  احلفل  �صهد 

الأوىل والتي تت�صمن فئة املوظف املثايل والقدوة.

را�سد النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للتميز 2023

•• اأبوظبي-الفجر: 

فعاليات  يف  م�صاركتها  ع��ن  )ت��دوي��ر(  النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأعلنت 
رعاية  حتت  تقام  التي  ع�صرة  الرابعة  بدورته  البحري"  الظفرة  "مهرجان 
�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، وذلك 
ب�صفتها اأحد الرعاة الر�صميني للمهرجان والذي ت�صتمر فعالياته خال الفرة 

من 10-19 مار�س اجلاري يف منطقة الظفرة باأبوظبي.
وتاأتي م�صاركة "تدوير" يف مهرجان الظفرة البحري، الذي ُتنظمه جلنة اإدارة 
املهرجانات والربامج الثقافية والراثية باأبوظبي بالتعاون مع نادي اأبوظبي 
خمتلف  يف  الفاعل  احل�صور  على  حر�صها  من  انطاقاً  البحرية،  للريا�صات 
الأحداث والأن�صطة على م�صتوى الإمارة التي تعزز �صمعة اأبوظبي احل�صارية 
حول  املجتمع  وع��ي  م�صتوى  رف��ع  بهدف  وذل��ك  العريق،  تراثها  على  وحتافظ 

اأُ�ص�س التعامل ال�صليم مع النفايات ومكافحة اآفات ال�صحة العامة.
�صتعمل  للمهرجان  وراع��ي��اً  ا�صراتيجياً  �صريكاً  ب�صفتها  م�صاركتها  اإط��ار  ويف 
ال�صحة  اآف��ات  ومكافحة  النفايات  ونقل  جمع  خدمات  تقدمي  على  "تدوير" 
العامة ور�صد احليوانات ال�صائبة على امتداد م�صاحة املهرجان، قبل انطاق 
متتع  ي�صمن  مب��ا  فعالياته،  انتهاء  وبعد  الع�صرة  اأي��ام��ه  م��دار  وعلى  احل��دث 
تنظيم  ع��ن  ف�صًا  مثالية،  �صحية  ب��اأج��واء  وامل�����ص��ارك��ون  وال��ع��ار���ص��ون  ال����زوار 
حمات التوعية وتقدمي خدمات املكافحة عند الطلب من املتعاملني واأ�صحاب 

املخيمات امل�صاركة يف احلدث.
اأبوظبي  �صركة  يف  الغربية  ف��رع  مدير  العامري  حم�صن  ق��ال  ال�صدد،  وب��ه��ذا 
م�صتوى  لرفع  متوا�صلة  ج��ه��وداً  "تدوير"  "تبذل  )ت��دوي��ر(:  النفايات  لإدارة 
الوعي البيئي لدى �صكان اأبوظبي باأهمية احلفاظ على البيئة وت�صجيعهم على 
ممار�صة وتبني ال�صلوك البيئي ال�صليم مبا ي�صهم يف تعزيز فر�س ال�صتثمار يف 

النفايات 
الفعاليات  امل�صاركة يف  وذل��ك من خال  اقت�صادي وطني،  راف��د  اإىل  وحتويلها 
اأولوياتها  لتحقيق  الإم�����ارة  م��ن��اط��ق  جميع  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 

ال�صراتيجية ب�صاأن احلفاظ على نظافة اأبوظبي ومظهرها العام".
واأ�صاف العامري: "ُيعترب مهرجان الظفرة البحري واحداً من الفعاليات املهمة 
تر�صيخ  يف  للم�صاهمة  دوري  ب�صكل  فيها  امل�صاركة  على  )تدوير(  حتر�س  التي 
امل�صوؤولية  م��ن  ان��ط��اق��اً  ال��راث��ي  وطابعها  الظفرة  ملنطقة  الثقافية  الهوية 
لإ�صعاد  م�صافة  قيمة  ذات  خ��دم��ات  تقدمي  جانب  اإىل  لل�صركة،  الجتماعية 

املتعاملني واملجتمع وفقاً لأعلى املعايري واملمار�صات التي تعتمدها ال�صركة".
وتعريفهم  ال��زوار  ل�صتقبال  املهرجان  خال  خا�س  "تدوير" بجناح  وت�صارك 
امل�صاركني  ا�صتف�صارات  جميع  على  والإج��اب��ة  وم�صاريعها،  ال�صركة  بخدمات 
غري  بالتخل�س  املتعلقة  اخلاطئة  ال�صلوكيات  لتجنب  الوعي  وتعزيز  وال��زوار، 

التوعوية  الأن�صطة  من  جمموعة  ال�صركة  تنظم  حيث  النفايات،  من  امل�صوؤول 
املتنوعة ت�صمل م�صابقات تفاعلية مع اجلمهور وامل�صاركني يف املهرجان.

وعلى �صعيد خدمات جمع ونقل النفايات توفر "تدوير" فريق عمل متكامل من 
املديرين وامل�صرفني واملراقبني، وعمال النظافة، مع توفري اأحدث التجهيزات 

والآليات واملعدات، مبا فيها توزيع 35 حاوية خمتلفة الأحجام.
وتلتزم "تدوير" باتباع اأف�صل املعايري والتو�صيات املعتمدة من جمعيات الرفق 
القطط  مثل  ال�صائبة  احليوانات  حجز  عمليات  يف  والعاملية  املحلية  باحليوان 
والكاب والثعالب وغريها ومراعاة �صامتها، حيث �صتعمل ال�صركة على و�صع 
اأقفا�س للحيوانات ال�صائبة التي مت توزيعها مبختلف مواقع املهرجان لتتمكن 
اإزعاج اجلمهور،  الفرق املخت�صة من ر�صد احليوانات ب�صرعة وكفاءة من دون 
وذل����ك ���ص��م��ن م�����ص��اع��ي ال�����ص��رك��ة ال��رام��ي��ة اإىل ت��وف��ري اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�صحة 

وال�صامة العامة يف الإمارة.

خالل �لفرتة 10-19 مار�س �جلاري

)تدوير( ت�سارك يف فعاليات مهرجان الظفرة البحري

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

ه���ذا  م����ن  الأول  اجل�������زء  يف  ذك����رن����ا 
املو�صوع اأنه بعد اأن اأنهيت كتاباتي عن 
الأجنحة امل�صاركة وعار�صيها بالقرية 
بع�س  اأ�صر  للن�صر  واأر�صلتها  العاملية 
العار�صني يف عدة اأجنحة اإل اأن يدلوا 
معرو�صاتهم  ع��ن  للحديث  ب��دل��وه��م 
يكن  فلم  عنهم،  الن�صر  مت  مب��ا  اإ���ص��وة 
اأفرد  اأن  اإل  املتوا�صل  اإحلاحهم  اأم��ام 
فيها  وي��ق��ول��وا  ل��ي��ح��ك��وا  �صفحة  ل��ه��م 
التي  العاملية  القرية  عما يعر�صوه يف 
امل�صاركة فيها ووعدوا  اأحبوا واعتادوا 
يف  فيها  م�صاركتهم  يف  ي�صتمروا  اأن 
تعاىل  اهلل  �صاء  اإن  القادمة  موا�صمها 
اإن كان لهم ن�صيب يف ذلك.. ويف هذا 
العار�صون  ي�صتكمل  ال��ث��اين  اجل����زء 

حكايات معرو�صاتهم.
- البداية مع نورا نور.. التي تعر�س 
وتبيع يف ال�صوق املحلي بقرية الراث 
لل�صيوف  وت��ب��ي��ع��ه  اجل���م���ال  ح��ل��ي��ب 
واأي�������ص���ا الآي�������س ك����رمي امل�����ص��ن��وع من 
ح��ل��ي��ب اجل�����م�����ال، وال�������ص���ا����س كويف 
بحليب اجلمال، والقهوة العربية بكل 

اأنواعها املخلوطة بحليب البو�س.
م��ن جموهرات  ب���رك���ان..  خ��دي��ج��ة   -
ك��ه��رم��ان��ة، ب��اجل��ن��اح ال��ع��م��اين تعر�س 
م�صممة  متنوعة  ن�صائية  اإك�ص�صوارات 
ط��ب��ق��ا ل���ل���راث ال���ع���م���اين ت��ت��م��ث��ل يف 
القادات والعقود والأ�صاور واحللقان 
خا�صة  واإك���������ص���������ص����وارات  واخل���������وامت 
بالأحزمة الن�صائية التي تتمنطق بها 
املعرو�صات  ه��ذه  وك��ل  العمانية  امل���راأة 
م�����ص��ن��ع��ة م���ن ال��ف�����ص��ة اخل��ال�����ص��ة اأو 
لديها  كما  بالذهب..  املطلية  الف�صة 
بدليات  واملا�صية  الذهبية  ال�صا�صل 
م���ن اأح����ج����ار ال���ك���ه���رم���ان وال����ف����ريوز، 
بت�صميمات  واخلوامت  الأ�صاور  واأي�صا 

حديثة ومطعمة بالزركون.
ال��دوب��ح��ي.. ي�صارك يف  اأمي��ن جابر   -
2010 من  عام  منذ  العاملية  القرية 
ويبيع  يعر�س  اليمني  للع�صل  اأن��ه��ار 
اإن  وي��ق��ول:  ب��اأن��واع��ه  اليمني  الع�صل 
واأ�صهرها  منه  ع��دي��دة  اأن���واع���اً  ه��ن��اك 

بالإ�صافة  وال��زه��ور  وال�صمر  ال�����ص��در 
وال�صام  األ�����ص��ال  اأخ���رى مثل  لأن����واع 
وال�����ص��وق��ط��ري، وال���ف���رق يف الأن�����واع 
ال���ت���ي يتغذى  ال���زه���ور  ي��ت��وق��ف ع��ل��ى 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��ح��ل ف��ال�����ص��در ي��ت��غ��ذى فيه 
ال�صدر  ����ص���ج���ر  زه�������ور  ع���ل���ى  ال���ن���ح���ل 
ال�صمر  ���ص��ج��ر  زه�����ور  ع��ل��ى  وال�����ص��م��ر 
وهكذا، وقد ي�صمى الع�صل اأي�صا با�صم 
الع�صيمي  مثل  فيه  ينتج  الذي  املكان 
والدوعني  ب�صنعاء  الع�صيمات  م��ن 
وهكذا،  بح�صرموت  دوع��ن  وادي  من 
ويف �صوقطرة يتغذى النحل على اأكر 
النادرة  الأ�صجار  من  نوعاً   250 من 
ال��ت��ي ل ت��وج��د يف ال��ع��امل ك��ل��ه اإل يف 

�صوقطرة فقط.
- ال�����ص��اع��ر ع��م��ار ال���زع���ب���ي.. م���ن دار 
ال���ع���ود ل��ل��ع��ط��ور وال������ذي ي�������ص���ارك يف 
ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ة اأع����وام 
يقول..  ك��م��ا  ب��ه��ا  ي�������ص���ارك  و���ص��ي��ظ��ل 
العطورات  اأنواع  يعر�س ويبيع جميع 
بالعود  ت���ت���م���ي���ز  ال����ت����ي  واخل����ل����ط����ات 
عبق  من  وم�صتوحاة  وامل�صك  والعنرب 
�صيف  اأو  �صائح  لأي  الأ�صيل  الطيب 
ويعر�س  العربية،  ال��ع��ط��ورات  يع�صق 
املمزوج  العود  وخ�صب  الدخون  اأي�صا 
العربية  العطورات  بال�صندل، وتتنوع 
العني  ال��ورد الطائفي وم�صك  ما بني 
تبقى  التي  الفواحة  ال��روائ��ح  وبع�س 
اأكر من يوم بالإ�صافة  على املاب�س 
اىل معطرات املجال�س والفرا�س التي 
من  م�صنعة  لأن��ه��ا  البخور  ع��ن  تغني 

نف�س الدخون العربية. 

- نوال عبد العزيز.. تعر�س يف جناح 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ال��ك��وي��ت وت�����ص��ارك يف 
وتبيع  تعر�س  الأول،  مو�صمها  منذ 
اأن��واع��ه��ا م��ث��ل العطور  ال��ع��ط��ور ب��ك��ل 
واملخمريات  وال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والافندر  ب���ال���ورد  امل��ع��ط��ر  وال��ل��ب��ان 
وال��ي��ا���ص��م��ني وال���ع���ود وك��ل��ه��ا جتهزها 
وت�صنعها يف بيتها، واملاب�س الراثية 
احلناء  وماب�س  باأنواعها  اخلليجية 
الأطفال والبنات وال�صيدات والعرائ�س 
الإحتفالت  وم��اب�����س  احل��ن��ة،  لليلة 
الوطني  العيد  مثل  واخلا�صة  العامة 
وثوب  والبحرين  والكويت  لاإمارات 

الن�صل وغريها.
-���ص��امل ���ص��وي��دان.. م��ن راع��ي الطيب 
ل��ل��ع��ط��ور ب���ج���ن���اح ق���ط���ر، ي�������ص���ارك يف 
القرية العاملية منذ 16 عاما ويعر�س 
ويبيع اأنواعاً عديدة من العطور مثل 
العطور العربية والفرن�صية،اإىل جانب 
والزعفران  ال�����ص��ن��دل  خ�����ص��ب  ع��ط��ور 
ودهن العود الفاخر والزهور والورود 
وامل�صك والعنرب، وكذلك اللبان املعطر 
بروائح خمتلفة منها الروائح العربية 
والأوروبية، واأي�صا العود املعطر بدهن 
ال��ع��ود، وال��دخ��ون واأن����واع ع��دي��دة من 
البخور الكمبودية الأ�صلية وال�صيويف، 
والثبات  باجلودة  معرو�صاته  ومتتاز 

ورائحته اخلنينة والأ�صيلة.
- ه����زاع ���ص��ال��ح.. م��ن ف��ري��ن��د هاو�س 
وي�صارك  البحرين  بجناح  للمنظفات 
ال�صاد�صة،  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال��ق��ري��ة 
لتنظيف  امل��ن��ظ��ف��ات  وي��ب��ي��ع  وي��ع��ر���س 

وال�صجاد  وامل����ف����رو�����ص����ات  امل����اب���������س 
والأحذية،  وال�����ص��ريام��ي��ك  والأف������ران 
واملا�س  وال��ف�����ص��ة  ل��ل��ذه��ب  وامل��ل��م��ع��ات 
وال�صاعات والأحذية اجللدية ومقاعد 
تنظيف  واإ�صفنج  اجللدية،  ال�صيارات 
احل��ول��ئ��ط واحل���م���ام���ات وك����ل اأرك�����ان 
امل���ن���زل،وك���ل ه���ذه ل��ل��م��ع��رو���ص��ات تباع 

بعبوات خمتلفة.
- م����وزة امل���ع���م���ري.. م���ن ن���ور جمان، 
جمان  ن��ور  منتجات  وتبيع  وت��ع��ر���س 
وي�صنعها  ي�����ص��م��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة 
����ص���ل���ط���ان ال����ع����ام����ر وت����ت����ن����وع م����ا بني 
اخل��ن��اج��ر ال��ع��م��ان��ي��ة امل�����ص��ن��وع��ة من 
التي تختلف  باأ�صكالها  والف�صة  العاج 
لكل  اأن  ك���ل حم��اف��ظ��ة ح��ي��ث  ح�����ص��ب 
اخلا�س  ت�صميمها  بعمان  حمافظة 
امل�صماة  العمانية  الع�صي  واأي�صا  بها،، 
العتم العماين ومنها ال�صادة واملنقو�س 
بالف�صة..  ب��ع�����ص��ه��ا  وامل��ط��ع��م  ي���دوي���ا 
امل�صممة  العمانية  ال�صاعات  وك��ذل��ك 
بعدة اأ�صكال واأنواع ولكل �صاعة حكاية 
وت�صنع  اخل��ا���س  وت�صميمها  ورواي���ة 
�صعاراتها  ح��ام��ل��ة  اخل��ل��ي��ج  دول  ل��ك��ل 
ورم����وزه����ا وب��ت�����ص��ام��ي��م خم��ت��ل��ف��ة مبا 
ي���ائ���م ك���ل دول�������ة.. والأق��������ام التي 
اخلنجر  ���ص��ك��ل  ع��ل��ى  م�صكاتها  ت��ك��ون 
الكرمية  الأح��ج��ار  واأخ��ريا  العماين.. 
امل�صنعة  وال�صبح  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا 

منها باأنواعها واأطوالها،
امل�صابيح  م���ن  اهلل..  ع��ب��د  ع��ائ�����ص��ة   -
وامل���ع���اك���ي���ز ت��ع��ر���س وت��ب��ي��ع اخل����وامت 
الف�صية الرجالية والن�صائية واملطعمة 

بالأحجار الكرمية املختلفة وم�صممة 
امل�صنوعة  وال�صبح  العماين،  بالراث 
احلجارة  واأن�����واع  األ����وان  خمتلف  م��ن 
ال���ك���رمي���ة م���ث���ل ال���ك���ه���رم���ان وال���ع���اج 
خمتلفة،  وب��اأط��وال  وال��ع��ظ��م  والي�صر 
باألوانها  الن�صائية  العمانية  والرباقع 
امل�صنوع منها  املادة  واأنواه  ومقا�صاتها 
العمانية  والع�صي  واجل��ل��د،  كاملخمل 
امل�صنوعة من العتم العماين وباأ�صكال 
اأ�صكال مقاب�صها  متعددة حيث تتعدد 
مثل  العماين  ال���راث  على  امل�صممة 
"وت�صمى  وال��ف��ا���س  اخل��ن��ج��ر  مقب�س 
اجلزر" ومنا ما هو مزخرف ومنقو�س 
ب�صعار �صلطنة عمان، والعكازات لكبار 
ال�����ص��ن امل�����ص��ن��وع��ة م���ن اخل�����ص��ب مع 

نقو�س زخرفية.
- حممد اأح��م��د ال��ع��ربي.. م��ن حمل 
الزي  ويبيع  يعر�س  ال��ع��م��اين،  ال���زي 
الرجايل،وتتنوع  التقليدي  العماين 
الكبيعية  الب�صوت  بني  ما  معرو�صاته 
العمانية  وال���و����ص���اح���ات  ال�������ص���ت���وي���ة، 
العمانية  الراأ�س  واأغطية  التقليدية، 
وامل�صر  ال��ع��م��ان��ي��ة  ب��ال��ك��م��ة  امل�����ص��م��اة 
ال��ع��م��اين، وال��ك��ن��دورة ال��ع��م��ان��ي��ة، اإىل 
من  امل�صنوعة  العمانية  ال�صبح  جانب 
الأحجار الكرمية ومن بذور الأ�صجار، 
من  ك��ب��ريا  ق��ب��ول  تلقى  ومعرو�صاته 
اأنه  العاملية..ويقول  القرية  �صيوف 
م��ع��ج��ب ب��ف��ك��رة ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي رغم 
ولكن  الأوىل  ل��ل��م��رة  فيها  م�صاركته 
�صيدام على امل�صاركة فيها مبعرو�صاته 
يف ك��ل امل��وا���ص��م ال��ق��ادم��ة اإن ���ص��اء اهلل 

تعاىل.
- ح�صن علي.. من حمل امللوك لل�صبح 
واحل�����ج�����ارة ال���ك���رمي���ة ب���ج���ن���اح قطر 
العاملية  بالقرية  وال���ده  م��ع  وي�����ص��ارك 
منذ اأعوام عديدة، يعر�س ويبيع اأنواع 
عديدة من ال�صبح امل�صنوعة من معظم 
واأ�صهرها  ال��ك��رمي��ة  احل���ج���ارة  اأن�����واع 
الكهرمان والياقوت والزمرد والعقيق 
واللوؤلوؤ، كما يعر�س كل اأنواع احلجارة 
الإك�ص�صوارات  امل�صتخدمة يف  الكرمية 
باأنواعها، واخلوامت الرجالية املطعمة 
والإك�ص�صوارات  ال��ك��رمي��ة،  ب��الأح��ج��ار 
املختلفة،  باأنواعها  الن�صائية  الف�صية 
وامللبو�صات الف�صية الراثية القدمية 
ب��ك��ل اأن���واع���ه���ا وال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا مطعم 

بالأحجار الكرمية املختلفة.
- اأ����ص���م���اء ع���ب���د امل���ن���ع���م.. م����ن حمل 
يف  وت�صارك  م�صر  بجناح  ال�صمندورة 
ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 2011 ، 
يعر�س  رم�صان  ل��وازم  وتبيع  تعر�س 
ال��ك��ث��ري م���ن ه����ذه امل�����ص��ت��ل��زم��ات مثل 
وانواعها  واأ�صكالها  رم�صان  فواني�س 
ومقا�صاتها، وزينة رم�صان من قما�س 
ويف  البيوت  يف  تعلق  والتي  اخليامية 
املكان..  ح�����ص��ب  وب���اأح���ج���ام  ال�������ص���وارع 
ومفار�س الطاولت امل�صتديرة واملربعة 
خملفة  ومب���ق���ا����ص���ات  وامل�������ص���ت���ط���ي���ل���ة 
واأباريق  رم�صانية  باأ�صياء  مزخرفة 
ال�صاي وكا�صات املاء والقهوة  وال�صاي 
لكل  اخل��ا���ص��ة  وال�صينية  ال��زج��اج��ي��ة 
بالأ�صكال  وامل��زخ��رف��ة  وال����دلت  ذل���ك 
وال�صربتاية  امل��ب��ه��ج��ة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 

وركوة وفناجني القهوة بعد الإفطار، 
املربعة  وامل��ع��دن  اخل�صبية  وال�صواين 
مبقا�صاتها  وامل�صتطيلة  وامل�����ص��ت��دي��رة 
الزينة  اأ���ص��ك��ال  امل��ت��ع��ددة وامل��زي��ن��ة بكل 

الرموز الرم�صانية، وغريها الكثري.
وي�����ص��ارك للمرة  ال��زع��ب��ي..  اأح��م��د   -
يعر�س  العاملية،  القرية  يف  اخلام�صة 
العطور  م���ن  ع���دي���دة  اأن�������واع  وي��ب��ي��ع 
والعطر  وال���ف���رن�������ص���ي���ة،  ال���ع���رب���ي���ة 
اأنواع  وجميع  الطائف،  ورد  ال�صعودي 
بالورد والعود  املعطر  البخور واللبان 
واحلبة ال�صوداء، ولديه عطور لل�صعر 
واملكاتب،  والبيوت  للفرا�س  ومر�صات 

واأي�صا دهن العود وامل�صك. 
- يزيد العفي�صان.. من اآرت ديزاين يف 
جناح ال�صعودية ي�صارك للمرة الأوىل 
ما  ويبيع  يعر�س  العاملية،  القرية  يف 
واأزياء  ماب�س  م��ن  وينفذه  ي�صممه 
ي�صع  وال��ت��ي  اجلن�صني  م��ن  لل�صباب 
عليها املاركة اخلا�صة به "اآرك"، حيث 
يقوم بت�صميم موديات خمتلفة من 
ااأزياء وي�صتوحي ت�صميماته من  هذه 
الراث ال�صعودي القدمي مثل ق�صور 
ال�صعودية  ال��دول��ة  يف  �صعود  اآل  اأ���ص��رة 
وكذلك  ال��درع��ي��ة،  منطقة  يف  الأوىل 
اإ�صم  على  امل�صمى  ال�صليماين  الطراز 
امللك �صلمان، واأي�صا عدة ت�صاميم من 
واقع الثقافة ال�صعودية.. بداأم�صروعه 
بالت�صميم  ي��ق��وم  ح��ي��ث   2020 ع���ام 
م�صانع  اأحد  طريق  فعن  التنفيذ  اأما 
امل���اب�������س امل���ت���ع���اون م��ع��ه��ا، ����ص���ارك يف 
نتائج  وم��ن  الريا�س  ع��دة معر�س يف 

�صركات  ع��دة  م��ع  اإت��ف��ق  اأن  م�صاركاته 
ماب�س  وت��ن��ف��ي��ذ  لت�صميم  ���ص��ع��ودي��ة 
اإىل  ويتطلع  ي��اأم��ل  وه���و  موظفيهم، 
عامة  ال���ت���ج���اري���ة  ع���ام���ت���ه  ج���ع���ل 
ت�صميم عاملية من �صمن عامات دور 

الأزياء العاملية. 
باك�صتان  ب��ج��ن��اح  اأح���م���د..  ت�صميم   -
 14 منذ  العاملية  القرية  يف  وي�صارك 
ع���ام���ا، ي��ع��ر���س وي��ب��ي��ع ج��م��ي��ع اأن�����واع 
املحافظ الرجالية والن�صائية وبوكات 
والوان  واأ�صكال  مب��ودي��ات  ال�صيدات 
الرجالية  احلقائب  واأي�صا  خمتلفة، 
املحمول  احلا�صوب  باأجهزة  اخلا�صة 
والوان  ب��اأ���ص��ك��ال  امل�صتندات  وح��ق��ائ��ب 
لل�صيدات  ال����ي����د  وح���ق���ائ���ي  ع����دي����دة 
وح��ق��ائ��ب رج��ال��ي��ة ���ص��غ��رية، حقائب 
الهاندباج والأحزمة  ال�صفر ال�صغرية 
والن�صائية،  الرجالية  الأيدي  وكفوف 
وكل معرو�صاته م�صنوعة من اجللد 

الطبيعي بباك�صتان.
- اأخريا �صدر الإ�صام.. من كافرييا 
ي�صارك  الثقافة  مدخل  بجوار  كاتريا 
يف القرية العاملية للمرة الوىل، يقدم 
الاتيه  م��ث��ل  امل�����ص��روب��ات  ل��ل�����ص��ي��وف 
وال���ك���اب���ت�������ص���ي���ن���و وال����ق����ه����وة وال�������ص���اي 
ال�صاخنة  وال�صوكولتة  والإ�صربي�صو 
وال�صاي املثلج، و�صاندوت�صات الفافل 
والع�صائر  وغ����ريه����م����ا  وال������دج������اج 
ال���ط���ازج���ة ك���ال���ربت���ق���ال والأن����ان����ا�����س 
واحللويات  ال���ط���اق���ة،  وم�������ص���روب���ات 
باأنواعة  والكعك  والكراميل  كالتارت 
ونكهاته والآي�س كرمي بكل بكهاته.     

عار�سون يف اأجنحة خمتلفة بالقرية العاملية.. )2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

توج �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد 
العمانية  ال�صاعرة   والإن�صانية،  اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
املو�صم  م��ن  الأخ����رية   احللقة  خ��ت��ام  يف  لل�صعراء  اأم���رية   ال�صيفي  عاي�صة 
�صاطئ  الأول على م�صرح  اأم�س  ال�صعراء م�صاء  اأمري  برنامج  العا�صر  من 
الثقافية  اإدارة املهرجانات والربامج  اإذ نظمت جلنة   . اأبوظبي  الراحة يف 
�صون  اإىل  الهادفة  الثقافية  ا�صراتيجيتها  اإط��ار  يف  باأبوظبي،  والراثية 
الأربعاء  العربي، م�صاء  وال�صعر  ب��الأدب  الهتمام  وتعزيز  الثقايف،  الراث 
باأبوظبي، احللقة العا�صرة  2023، على م�صرح �صاطئ الراحة  مار�س   8
النهائية من برنامج "اأمري ال�صعراء" يف مو�صمه العا�صر، الربنامج الذي 
اأ�صخم م�صابقة تلفزيونية لل�صعر الف�صيح يف الوطن العربي، وذلك  يعد 
عرب قناتي اأبوظبي وبينونة. وح�صر �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد لاأعمال الإن�صانية واخلريية، ومعايل 
اأبوظبي، رئي�س  املزروعي، قائد عام �صرطة  اللواء ركن طيار فار�س خلف 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية، وح�صد من ال�صعراء 
والإعاميني وجمهور ال�صعر ومتذوقيه، �صهدت احللقة العا�صرة اخلتامية 
امل�صابقة  نتائج  عن  الإع��ان  ال�صعراء،  اأم��ري  لربنامج  العا�صر  املو�صم  من 
عائ�صة  ه��ي  لل�صعراء  اأم���رية  تتويج  تاريخها  يف  م��رة  لأول  �صهدت  ال��ت��ي 
درهم  مليون  قدرها  وج��ائ��زة   71% بنتيجة  عمان  �صلطنة  من  ال�صيفي 
اإماراتي بالإ�صافة اإىل بردة ال�صعر وخامته، بينما حّلت جناة الظاهري من 
الإمارات يف املركز الثاين بنتيجة %56 وبجائزة قدرها 500 األف درهم 
العنزي  الثالث فكان من ن�صيب عبد اهلل بن حممد  املركز  اأم��ا  اإم��ارات��ي، 
اإم��ارات��ي، بينما حّل يف  األ��ف دره��م   300 %53 وبجائزة قدرها  بنتيجة 
املركز الرابع عبد الواحد بروك من املغرب بنتيجة %50 وجائزة قدرها 
200 األف درهم، ونال املركز اخلام�س اإبراهيم توري من ال�صنغال بنتيجة 
100 األف درهم، وكان املركز ال�صاد�س من ن�صيب  قدرها  وجائزة   48%
 50 قدرها  وجائزة   43% بنتيجة  الأردن  من  حما�صنة  حممود  حممد 
ال�صتة من  ال�صعراء  اإليها  التي و�صل  اإم��ارات��ي. وكانت احللقة  األ��ف دره��م 
�صفوة ال�صفوة بني 20 جنماً عا�صوا تفا�صيل احللم وخطوا حكاية ال�صعر 
الأجمل يف مو�صمها العا�صر، اآملني بالو�صول اإىل بردة الإمارة التي حتلق 
يف الأجواء منتظرًة من ي�صتحقها فريتديها، ا�صتهلت بتوجيه الإعامية 
جلني عمران اأحر التهاين مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة ملقام �صمو ال�صيخة 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  بنت مبارك  فاطمة 
لاأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية، وكل ن�صاء 
بن  الدكتور علي  الربنامج  باأع�صاء جلنة حتكيم  الرحيب  العامل، تاه 
اأ�صتاذة  اأماين فوؤاد،  اأبوظبي للغة العربية، والدكتورة  متيم، رئي�س مركز 
النقد الأدبي احلديث باأكادميية الفنون بالقاهرة، والدكتور حممد حجو، 
يف  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  بكلية  اخلطاب  وحتليل  ال�صيميائيات  اأ�صتاذ 

جامعة حممد اخلام�س بالرباط.

�أهد�فنا �سون �لرت�ث و�سمان ��ستد�مته
وتعليقاً على و�صول الربنامج اإىل مرحلته اخلتامية وتتويج الفائزة باإمارة 
ال�صعر، قال معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي، قائد عام �صرطة 
والراثية:  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي، 
اأثبتت يف مو�صمها العا�صر جمددا ريادة العا�صمة  ال�صعراء  اأمري  "م�صابقة 
وا�صتعادة  امل��وروث احل�صاري  اإحياء  يف  الفكري  دوره��ا  اأبوظبي وحمورية 
ومبادراتها  الثقافية  براجمها  عرب  الإن�صانية،  م�صرية  يف  العربي  ال��دور 
الداعمة لل�صعر وال�صعراء عمًا بتوجيهات قيادتنا الر�صيدة وحفاظا على 
للعرب  دي��وان��اً  العربي  لل�صعر  العريق  املعريف  والإرث  الهوية  خ�صو�صية 
و�صجًا حلياتهم". وختم معاليه بالقول: "اأهنئ �صلطانة ُعمان ال�صقيقة 
قيادًة و�صعباً، كما اأهنئ ال�صعراء يف كلِّ وطننا العربي، بفوز ال�صاعرة عاي�صة 
ال�صيفي ، و ال�صاعرات يف اليوم العاملي للمراأة ينطلقن بنا اإىل اآفاق جديدة 
يف التعبري الثقايف والأدبي اخلاق لتحقيق اأحامهم وتعزيز �صراكتهن يف 
املجتمع، وي�صتلهمن القدوات الن�صائية، وخا�صًة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
مبارك الكتبي "اأم الإمارات "، التي كّر�صت حياتها لتمكني املراأة والنهو�س 

بدورها يف التنمية وبناء الإن�صان والأوطان.

تكرمي �لر�حل �سالح ف�سل ونّقاد جدد ين�سمون للجنة �لتحكيم
الربنامج  عمر  من  اأ�صهر  ثاثة  م�صرية  لتختم  العا�صرة  احللقة  وج��اءت 
الدكتور  الكبري  الناقد  الراحل  الفقيد  تكرمي  �صهدت  العا�صر  يف مو�صمه 
حممد  والدكتور  ف��وؤاد  اأم��اين  الدكتورة  من  كل  وان�صمام  ف�صل،  �صاح 
حجو اإىل جلنة التحكيم، كما احتفى املو�صم بع�صرين م�صاركاً من 17 دولة 
عتيق  جناة  الأردن،  من  حما�صنة  حممود  حممد  وهم  واإ�صامية،  عربية 
الظاهري من الإمارات، �صيدي حممد حممد املهدي من موريتانيا، اأحمد 
بوفحتة من اجلزائر، حممد اليو�صف من البحرين، عبد اهلل بن حممد 
ال�صودان،  من  الطيب  �صريهان  ال�صعودية،  من  حلو�س  واإبراهيم  العنزي 
اإبراهيم توري من ال�صنغال، خالد احل�صن من العراق، عمر ح�صني املقدي 
من اليمن، عبد الواحد بروك من املغرب، زكريا عي�صاوي من تون�س، نور 
ال�صيفي من �صلطنة عمان،  اأبو حممود من �صوريا، عائ�صة  املو�صلي ودانا 
م��ن م�صر،  واأ���ص��م��اء ج��ال  م��دين  اأح��م��د  فل�صطني،  م��ن  م�صطفى مطر 

وفاطمة مفتاح ح�صن بلخري من ليبيا.

�أمري  لقب  حامل  بتتويج  �نتهت  بــاالإثــارة  حافلة  حلقات   10
�ل�سعر�ء

العا�صر  ال�صعراِء يف املو�صم  اأمري  التناف�س اخلا�صة مب�صابقة  اآلية  و�صملت 
املرحلة  تكّونت  حيث  ال�صعر،  اإم���ارة  اإىل  للو�صوِل  ومعايري  مراحل  ع��ّدة 

قامت  حيث  �صعراء  اأرب��ع��ُة  تناف�س  حلقة  كل  يف  حلقات  خم�س  من  الأوىل 
�صاعرا  واأّه��ل��ت  املائة،  يف  خم�صني  بن�صبة  ال��درج��ات  بو�صع  التحكيم  جلنة 
واحدا مبا�صرًة اإىل املرحلة التالية من املناف�صة، وكان للم�صاهدين اأحقية 
لنَي  الت�صويت بن�صبة خم�صني يف املائة التي خّولتهم اختيار �صعرائهم املف�صّ
من  اثنان  التالية  احللقة  يف  ليتاأهل  اأم�صية،  كل  يف  املتبّقني  الثاثة  من 
نهاية  ويف  امل�صاهدين  من  ت�صويت  ن�صبة  اأعلى  على  احلا�صلني  ال�صعراء 
الثانية من  املرحلة  تكّونت  بينما  �صاعراً،  ع�َصر  تاأهل خم�صَة  املرحلة  هذه 
ن�صبة  وكانت  �صعراء،  خم�صة  اأم�صية  كلِّ  يف  خالها  تناف�س  حلقات،  ثاث 
�صاعر  ت��اأه��ل  م��ع  امل��ائ��ة،  م��ن خم�صني يف  املرحلة  ه��ذه  اللجنة يف  ت�صويت 
املائة  يف  خم�صني  ت�صويت  وبن�صبة  تلتها،  التي  للمرحلة  مبا�صرة  واح��د 
للجنة، ليتناف�س ال�صعراء الأربعة الباقون على ت�صويت امل�صاهدين طوال 
تلتها وبعد  التي  التاأهل. ويف احللقة  الأ�صبوع للح�صول على فر�صة  اأي��ام 
ت�صويت  ن�صبة  اأعلى  ال�صاعر احلا�صل على  تاأهل  النهائية،  الن�صب  اإعان 
من امل�صاهدين م�صافًة اإىل ن�صبة جلنة التحكيم. ويف املرحلة الثالثة قبل 
النهائية، تناف�س ال�صعراء ال��صتة، وو�صعت جلنة التحكيم الدرجات بن�صبة 
�صتني يف املائة، ُق�صمت اإىل ثاثني يف املائة للحلقة ن�صف النهائية وثاثني 
النهائية، يف حني جرى  اأنف�صهم يف احللقة  للمت�صابقني  اأعطيت  املائة  يف 
قبل  من  اأ�صبوع  ومل��دة  النهائية  ن�صف  الأم�صية  نهاية  مع  لهم  الت�صويت 
اجلمهور بن�صبة اأربعني يف املائة من الدرجة، حيث وا�صل ال�صعراء ال�صتة 
اإىل اللقب، وقامت اللجنة باإعطاِء  يف احللقة النهائية التحدي للو�صول 
ال�صعراء الثاثني يف املائة املتبقية من الدرجة، ليتم يف نهاية احللَقة جمع 
درجات اللجنة مع درجات ت�صويت اجلمهور لُتعلن النتائج النهائية التي 
ال�صعر  ب��رُبدة  الفائز  الأول  املركز  اإىل  ال�صاد�س و�صوًل  املراكز من  ح��ّددت 

ولقب اأمري ال�صعراء.

�لفن متاألقًا يف ح�سرة �ل�سعر وموروثه
كما �صهدت حلقات املو�صم العا�صر من برنامج اأمري ال�صعراء ح�صر الفن 
�صاطئ  م�صرح  على  احللم  �صاطئ  ويف  ال�صعر  ح�صرة  يف  الفنانني  وت��األ��ق 
ل�صاعر  تكرمي  بتحية  الأوىل  احللقة  ا�صتهلت  حيث  اأبوظبي،  يف  ال��راح��ة 
الأوبرا  اأيقونة  وغناء  العوي�س  علي  بن  �صلطان  الراحل  الكبري  الإم��ارات 
اأهلها"،  حتيي  "الإمارات  لق�صيدته  الها�صمي  فاطمة  الفنانة  الإماراتية 
و�صهدت احللقة الثانية حمطة غنائية تاألقت فيها الفنانة الإماراتية اأوتار 
الراحل  الكبري  يراق�صني" لل�صاعر  حني  "ي�صمعني  لق�صيدة  غنائها  مع 
نزار قباين، اأما احللقة الثالثة فتاألق فيها الفنان الإماراتي طارق املنهايل 
من�صداً اأبيات ق�صيدة املتنبي التي مطلعها " اأَروُح َوَقد َخَتمَت َعلى ُفوؤادي/ 
َك اأَن َيِحَلّ ِبِه �ِصواكا"، و�صهدت احللقة الرابعة تاألق الفنانة اللبنانية  ِبُحِبّ
ولء اجلندي يف غنائها اأبيات ق�صيدة ال�صاعر عبد العزيز �صعود البابطني 
وّغنت  يجّدده"،  العمر  اأ ق�صاُء  الليل متى غده/  "يا �صرُب  التي مطلعها 
بالتعاون  الف�صيح  ال�صعر  من  ق�صيدة  اخلام�صة  احللقة  يف  لبنى  الفنانة 
اأمري  اأح��د جنوم برنامج  مع الفنان الإم��ارات��ي ط��ارق املنهايل من كلمات 
الكويتي خلف  الفنان  بينما وقف  الراجي،  املغربي عمر  ال�صاعر  ال�صعراء 
امل�صعوف على اأطال الأحبة يف احللقة ال�صاد�صة متاألقاً مع رائعة ال�صاعر 
ال�صرق  العربي وكوكب  الغناء  �صيدة  "الأطال" من غناء  ناجي  اإبراهيم 
اأبيات لمية  ال�صابعة الفنانة رولن م��رددًة  اأم كلثوم، وح�صرت يف احللقة 
اأبي فرا�س احلمداين "اأقول وقد ناحت بقربي حمامٌة" ومرددة من ال�صعر 
اجلميل "اأبعد الو�صل لل ت�صوق لنا الدلل؟، وتهجرنا حمال باأن نر�صى 
جاهدة  القديرة  الفنانة  باإطالة  فتميزت  الثامنة  احللقة  اأما  املحال"، 
وحبيبي  اأن��ا  فيها:  يقول  التي  دروي�����س  رائعة  من  مغناة  وق�صيدة  وهبي 
�صوتان يف �صفة واحدة/ اأنا حلبيبي اأنا وحبيبي لنجمته ال�صاردة/ وندخل 
يف احللم، لكنه يتباطاأ كي ل نراه/ وحني ينام حبيبي اأ�صحو لكي اأحر�س 
اأن نلتقي/ واأختار  احللم مما ي��راه/ واأط��رد عنه الليايل التي عربت قبل 
التا�صعة  احللقة  يف  واأط��ل   ،"... املائدة/  وردة  يل  اختار  كما  بيدي  اأيامنا 
الفنان الإماراتي في�صل اجلا�صم من�صداً ق�صيدة ال�صاعر حممد ال�صيد ندا 
التي تغنى بها الفنان الإماراتي الراحل جابر جا�صم اأمام املغفور له ال�صيخ 
زايد، طيب اهلل ثراه، ومنها "�صدد اهلل ُخطانا ورعانا/ حينما امتدت اىل 
النور يدانا/ ف��َصِربنا احُلب ِمن منَبعِه/ وَتَوحدنا زماًنا ومكانا/ اأُخوة باهلل 

يف اخلري احتدنا وتعاهدنا وفاًء واأمانا".

�ستة �سعر�ء )�ساعرتان و�أربعة �سعر�ء( من خم�س دول
ومع انطاق مناف�صات احللقة اخلتامية، انتقلت الإعامية اإىل الدكتور 
واآلية  املناف�صة  ومعايري  الت�صفيات  مرحلة  عن  حديثه  يف  متيم  بن  علي 
ال�صاعرات والن�صاء يف  احت�صاب عامات اللجنة وت�صويت اجلمهور مهنئاً 
كل اأنحاء العامل بهذه الأم�صية التي ت�صادف الحتفال بيوم املراأة، م�صلطا 
ال�صوء على الإجناز املتمثل بو�صول �صاعرتني اإىل النهائيات يف امل�صابقة، 
اأعلنت الإعامية جلني عمران عن �صعراء الت�صفيات النهائية ال�صتة  ثم 
وهم: اإبراهيم توري من ال�صنغال، عائ�صة ال�صيفي من �صلطنة عمان، وعبد 
اهلل العنزي من ال�صعودية، عبد الواحد بروك من املغرب، حممد حممود 

حما�صنة من الأردن، وجناة عتيق الظاهري. 

�إبر�هيم توري من �ل�سنغال: مبالغة يف �لذهنية وجنوح للغمو�س 
كان موعد جمهور ال�صعر مع اأول �صعراء احللقة اإبراهيم توري من ال�صنغال 
من�صداً ق�صيدته بعنوان "روؤى واأحام.. حلظة متاٍه" حيث خاطبه الدكتور 
علي بن متيم بالإ�صادة بقدرته على اخللق ال�صعري بتكرار الوتر والروؤى 
واملجاز واللغات، مع ماحظته اأن الق�صيدة تنزع اإىل الذهنية ب�صكل مبالغ 
فيه، بحيث ي�صعب على املتلقي بني كون ال�صعر منفى وكون الآمال معلقًة 
اخلا�س،  اإليه  ين�صب  ال�صاعر  اأن  مع  منفى  ال�صعر  يكون  وكيف  بطرفه، 
اأما الدكتور حممد حجو فاأ�صاد مبدخل الن�س اجلميل ولغة ق�صيدته مع 

ال�صعرية،  يخدم  ل  الذي  والغمو�س  الذهنية  يف  الإيغال  بع�س  ماحظة 
اأنها  "اأجمل ما يف ق�صائدك  بالقول:  ف��وؤاد  اأم��اين  الدكتورة  بينما ختمت 
لفهم  حثيثة  حم��اولت  لكنها  مقعرة،  غري  فل�صفية  نزعة  دوم��ا  تت�صمن 
والتمرد يف وجه  للمعرفة  الق�صيدة  النار يف  اإىل رمزية  احلياة"، م�صرية 
التعبريات  �صا�صة  ق�صيدتك  مي��ي��ز  "ما  واأ���ص��اف��ت:  عي�صها،  ل  احل��ي��اة 
النجاة  وهو  احلياة  هو  اإبداعك  واملجاز،  لا�صتعارات  املتقنة  واختياراتك 

من املوت، اأمنياتي لك بكل التوفيق". 

عائ�سة �ل�سيفي من �سلطنة عمان: �آفاق �سعرية جميلة 
عائ�صة ال�صيفي من �صلطنة عمان كانت املت�صابقة الثانية يف احللقة من�صدًة 
الدكتور  اأ�صاد بجمالياتها  ق�صيدتها بعنوان "جمازات عبور املجرى" التي 
جميلة  لعبة  تلعبني  ب��ه��اء،  بكل  كعادتك  "ح�صرِت  ق��ائ��ًا:  حجو  حممد 
كاأنك اأم الأبيات ل الأبناء فقط، يف الق�صيدة اآفاق �صعرية جميلة ل يت�صع 
ل فيها، اأما الدكتورة اأماين فوؤاد فاأ�صافت: "تتبنني روؤى ما  الوقت لأف�صّ
بعد احلداثة ل ملجرد املعا�صرة اأو التقليد، كلنا نعرف و�صايا الأم لبنتها، 
الدكتور علي  وقال  ولكننا هذه املرة نتعرف على و�صايا اأم �صاعرة لبنها"، 
بن متيم: "تاألقِت يف هذه الق�صيدة تاألقاً كبرياً، هي ق�صيدة ت�صتدعي يف 
بدايتها اأبد ال�صبار ملحمود دروي�س، يف م�صاألة احلوار الذي يدور بني البن 
والأب كتقليد عريق يف الثقافة العربية، تظهر يف الق�صيدة نربة �صعرية 

ن�صائية مميزة مت�صحة بالر�صانة الإن�صانية".

عتبات  على  و�قفا  �ل�سعودية:  من  �لعنزي  حممد  بن  �هلل  عبد 
�حلنني

ثالث �صعراء احللقة العا�صرة الأخرية كان عبد اهلل بن حممد العنزي من 
فيها  قالت  والتي  �صاحبة"  عتبة  على  "بكاء  ق�صيدته  من�صداً  ال�صعودية، 
"احلنني ل��اأح��ب��اب حيث اخل��وف م��ن الت�صريح  اأم���اين ف���وؤاد:  ال��دك��ت��ورة 
بالعتبات  ا�صتبدلناها  الأط��ال بل  العيون بالحتياج، مل نقف على  وبرق 
الأحام  وراء  ال�صعي  ك���اأن  م��ع��ا،  وعيبا  م��ي��زة  يحمل  م��ا  وه��و  ال�صاحبات، 
بن  علي  الدكتور  واأ���ص��اف  الأحبة"،  تاقي  مينع  ال��ذي  هو  والطموحات 
متيم: "يوا�صي عبد اهلل من ي�صميهن املتو�صحات باأو�صحة الفقد، يف اإ�صارة 
رمبا اإىل الأرامل، وا�صح اأن الق�صيدة ر�صالتها اإن�صانية"، ماحظاً ا�صتلهام 
متابعاً:  خ��ا���ص��ًة،  املتنبي  ل��دى  ال��ق��دمي  وال�صعر  ال��ق��راآين  الن�س  ال�صاعر 
الراكيب  حول  ت��دور  لكنها  متقن،  واأ�صلوبها  امل�صاعر  نبيلة  "ق�صيدتك 
حجو  حممد  الدكتور  ختم  بينما  ال�صياق"،  ه��ذا  يف  املطروق  والأ�صلوب 
عدتك  تركت  اأي��ن  ولكن  جميلة،  �صعرية  طاقة  ق�صيدتك  "يف  ب��ال��ق��ول: 
ال�صعرية"، اآخذاً على ال�صاعر اعتماده الركيب الواحد يف عجز كل اأبيات 

الق�صيدة تقريباً.

وِق�سر  �لتال�سي  مــن  حــالــة  �ملــغــرب:  مــن  بـــروك  �لــو�حــد  عبد 
�لذ�كرة

رابع �صعراء احللقة كان عبد الواحد بروك من املغرب الذي اعتلى خ�صبة 
راأى  الرمل" التي  "ذاكرة  بعنوان  ق�صيدته  من�صداً  الراحة  �صاطئ  م�صرح 
التا�صي  م��ن  حالة  على  ي��دل  العنوان  "اأن  فيها  متيم  ب��ن  علي  الدكتور 
يوم  كل  ينطبع  ق�صرية،  هو معروف  كما  الرمل  فذاكرة  الذاكرة،  وِق�َصر 
على �صفحتها جديد ثم مُيحى"، معترباً اأّن "الرغبة يف الن�صيان تتناق�س 
مع رغبة ال�صاعر يف اإعاء الباد" وم�صرياً اإىل اأّن اأ�صلوب الق�صيدة اأنيق 
كان  ق�صيدة  يف  البيت  وح��دة  على  قائمة  تبقى  لكنها  م�صرقة  وقافيتها 
حجو  حممد  الدكتور  اأم��ا  واح��دا،  �صعرياً  كيانا  ت�صّكل  اأن  يتمنى  الدكتور 
ال�صاعر  نعيم احلياة واحلب يف عاقة  الق�صيدة فكرة  "تنتظم يف  فقال: 
بالوطن وا�صتعادته لق�صة قي�س وليلي، ومتعة عطاء للوطن حني نغر�س 
فيه ال�صف�صاف" م�صيفاً: "يف راأيي اأن ذاكرة الرمل عنيدة ل تفقد طاقتها، 
وت�صل بنا اإىل خامتة جميلة تركز على ذاك��رة الرمل التي تعاند املحو"، 
بينما ك�صفت الدكتورة اأماين فوؤاد عن حوارية يف الق�صيدة ذات م�صتويات 
بني ال�صاعر وذاته و�صخو�س تراثية يحاورها كقي�س وليلى وبني ال�صاعر 
"تتبدى يف  والوطن، يف تنا�س مع �صعر حممود دروي�س، خامتًة بالقول: 
وواقع  �صيئاً  ال�صاعر  ياأمل  الوطن،  مع  واإ�صكالية  �صائكة  الق�صيدة عاقة 

الوطن �صيء اآخر".

ون�ساعة  عبارة  �سال�سة  �الأردن:  من  حما�سنة  حممود  حممد 
تعبري

من�صداً  الأردن  من  حما�صنة  حممود  حممد  ك��ان  احللقة  �صعراء  خام�س 
حجو  حممد  الدكتور  اأ�صاد  ال�صوق" التي  طريق  "على  بعنوان  ق�صيدته 
قائًا:  بالوطن،  النبيل  والإح�صا�س  بال�صور  غنية  اأّن��ه��ا  اإىل  م�صرياً  بها 
"تظل مت�صيدا للمعاين مبا يفي�س عن احلاجة اإىل جمالية ال�صعر"، اأما 
اأبيات الق�صيدة يف نعومة ويف الإطار  الدكتورة اأماين فوؤاد فقالت تن�صاب 
املتعارف عليه واملتكرر يف و�صف الوطن، الفن ير�صد وينتقد من اأجل خري 
حتتاج  بينما  فقط  م�صاعرك  و�صف  منطقة  يف  تقع  وق�صيدتك  الأوط��ان 
�صوق  ق�صيدة  ت�صبه  الق�صيدة  تزدهر"،  كي  والك�صف  النقد  اإىل  الأوط��ان 
املتداول  اإطار  الت�صبيهات وال�صتعارات يف  الذي نع�صق ونحب،  الأردن  اإىل 
وتفتقد اإىل البتكار، مع �صا�صتها التي تقرب الق�صيدة من الغنائية، مع 
تفجر الع�صق كنوع من التوتر، يح�صب لك القدرة على ال�صياغة، �صالة 
اأ�صارت  العبارة، ن�صاعتها، لكن الق�صيدة وقعت يف مبالغات كثرية، مع ما 
اإليه من حكايا قي�س و�صويد الي�صكري من �صعراء اجلاهلية والإ�صام، مع 

ال�صوق واحلنني وفقد الأحبة.

جناة عتيق �لظاهري من �الإمار�ت: حّلقت يف �لف�ساء مع طموح 
ز�يد

�صاد�صة ال�صعراء كانت جناة عتيق الظاهري من الإمارات التي اعتلت م�صرح 
"هدهدة جنم" والتي راأت  اأبيات ق�صيدتها املعنونة  �صاطئ الراحة ملقيًة 
اأنها تعتمد على �صعرية ال�صرد وامل�صهد الذي توؤلف  الدكتورة اأماين فوؤاد 
الإماراتي  الف�صاء  رائ��د  بق�صة  مم��زوج��ا  اخل��ي��ال  م��ن  عنا�صره  ال�صاعرة 
�صلطان النيادي يف تقنية الفا�س باك متنبئًة مب�صتقبل الطفل الذي بات 
اليوم رائداً للف�صاء يف خطاب مدينته العني له كاأم تناجي ولدها، بينما 
هذا  فيها  تتناولني  التي  الق�صيدة  "هذه  متيم:  بن  علي  الدكتور  اأ�صاف 
احلدث العظيم املتمثل ب�صعود رائد الف�صاء الإماراتي �صلطان النيادي يف 
اأطول رحلة يخو�صها عربي خمرقاً الآفاق ت�صري اإىل ذكاء ال�صاعرة الذي 
يتجلى هنا يف التقاط اللحظة ال�صعرية، وكاأن الق�صيدة تقول ب�صكل غري 
اأهمية  اإىل  اإ�صارة عميقة  الأمهات، يف  ت�صنعها  الأطفال  اأح��ام  اأن  مبا�صر 
املتقنة  بالق�صيدة  م�صيدا  امل�صتقبل"،  وبناء  الطموح  حتفيز  يف  الأم��وم��ة 
الأ�صلوب والنا�صعة ال�صياغة مبا فيها من عرامة وقوة تليقان باحلدث، 
وهذه  النجم  نهدهد  اأن  اأجمل  "ما  بقوله:  حجو  حممد  الدكتور  وختم 
الهو هو من الطفولة وال��راث، للق�صيدة قيمتها اجلمالية فكرة وقالباً 

مبامح جميلة يف قولها يا نور عيني وابن روحي...".

عائ�سة  لل�ساعرة  وخامته  �ل�سعر  ــردة  وب �ل�سعر�ء  ــرية  �أم لقب 
�ل�سيفي من �سلطنة ُعمان

وبعد اللقاء اخلتامي لاإعامي عي�صى الكعبي مع �صعراء احللقة ال�صتة 
التحكيم،  جلنة  ق��رار  انتظار  يف  م�صاعرهم  وا�صتطاع  الكوالي�س،  وراء 
ح��ي��ث ع���ربوا ع��ن �صكرهم وت��ق��دي��ره��م ل��ك��ل م��ن ���ص��اه��م يف و���ص��ول��ه��م اإىل 
التتويج، وامتنانهم لأبوظبي التي جمعتهم �صعراء زماء م�صرية  حلظة 
تناف�س ودي حتّفز ال�صعر وتكّرم ال�صعراء وحتتفي بالف�صيح، مّت ا�صتعرا�س 
عن  التحكيم  جلنة  اأعلنت  فيها،  ال�صعراء  وم�����ص��ارك��ات  احللقة  حم��ط��ات 
النهائية،  اللجنة للحلقة  نتائج تقييمها لل�صعراء من �صتني هي عامات 
احللقة  يف  ثاثني  من  ال�صتة  ال�صعراء  نالها  التي  الدرجة  مع  جمموعًة 
املا�صية ن�صف النهائية، حيث نالت كل من عائ�صة ال�صيفي وجناة الظاهري 
وعبد   ،60/46 على  ت��وري  اإبراهيم  وح�صل  منهما،  لكل   60/53 على 
بينما ح�صل  60/45 لكل منهما،  العنزي على  الواحد بروك وعبد اهلل 
مل�صرية  م��ط��ول  ا���ص��ت��ع��ادي  ت��ق��ري��ر  ت���اه   ،60/38 ع��ل��ى  حم��م��د حما�صنة 
ال�صعراء خال الربنامج قبل اأن ي�صل املو�صم العا�صر اإىل حمطته الأخرية 
مع الإعان عن نتائج امل�صابقة بعد احت�صاب ت�صويت اجلمهور من اأربعني، 
لتختتم احللقة النهائية بالإعان عن تتويج عائ�صة ال�صيفي من �صلطنة 

ُعمان اأمرية ل�صعراء املو�صم العا�صر.

تو�ّسحت بردة �ل�سعر، كاأول �مر�أة عربية حت�سُل على �إمارة �ل�سعر

نهيان بن زايد يتوج العمانية عائ�سة ال�سيفي اأمريًة لل�سعراء

•• دبي -د.حممود علياء

افرا�صية  ب��دب��ي حم��ا���ص��رة  وال����راث  للثقافة  امل��اج��د  م��رك��ز جمعة  ��م  ن��َظّ
�صيخة  َمتها  قَدّ الإ�صامية"،  العربية  املوؤلفني يف احل�صارة  "اإبداع  بعنوان 
فيها  و�صارك  املركز،  الوطنية  يف  الثقافة  ق�صم  رئي�صة  املطريي،  اهلل  عبد 

عدد من املهتمني مبو�صوع احل�صارة العربية الإ�صامية.
  ارتكزت املحا�صرة على ثاثة حماور اأ�صا�صية وهي : مقومات الإب��داع يف 
اأثر  واقتفاء  املُوؤلفات،  يف  الإب��داع  وجتليات  الإ�صامية،  العربية  احل�صارة 

العلماء الأوائل يف الإبداع.

  وراأت  �صيخة اأن من اأهم مقومات الإبداع يف احل�صارة العربية الإ�صامية 
ت�صجيع اخللفاء واحلكام والولة على التاأليف والتعلم والرجمة، وانت�صار 
وال�صتئنا�س  العلمية،  وال��رح��ات  واملكتبات  العلمية  واملجال�س  امل��دار���س 

بالكتب وجمال�صة العلماء.
  واأما الإبداع يف التاأليف وجتليات هذا الإبداع فذكرت منه املحا�صرة مناذج 
كثرية منها: كتاب ال�صرف الوايف يف علم الفقه والعرو�س والنحو والتاريخ 
ال�صاح لأب��ي عبيد  837 ه���، وكتاب  املتوفى �صنة   ، املقري  وال��ق��وايف لب��ن 
القا�صم بن �صام، املتوفى �صنة 224 ه�، وكتاب الفروق اللغوية لأبي هال 
اأ�صامي  عن  الظنون  ك�صف  وكتاب  ه�،   395 الع�صكري، املتوفى نحو �صنة 

الكتب والفنون حلاجي خليفة، املتوفى �صنة 1067 ه�.
ا اقتفاء اأثر العلماء الأوائل يف الإبداع فقالت: "اإن املطلع على املكتبة    واأَمّ
على  املكتبة  ح��ي��اة  يف  نقف  اأن��ن��ا  ي���درك  فيها  امل��وؤل��ف��ات  وت�صل�صل  ال��راث��ي��ة 
م�صارين: الأول اأن يبتكر املوؤلف مو�صوعاً ُيكتب فيه للمرة الأوىل ثم يتبعه 
د يف التاأليف ول نرى من يكرر  الآخ��رون. والثاين اأن جند املوؤلف قد تفَرّ

عمله فيبقى عمله فريداً يف بابه". 
املحا�صرة،  مبو�صوع  اإعجابهم  عن  امل�صاركون  ع��رَبّ  املحا�صرة  نهاية  ويف    
واأب�����دوا ت��ف��اع��ًا ك��ب��رياً م��ن خ���ال الأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ي ط��رح��وه��ا يف املحادثة 

الإلكرونية.

مركز جمعة املاجد ي�سلط ال�سوء على اإبداع املوؤلفني 
يف احل�سارة العربية الإ�سالمية 

Date 10/ 3/ 2023  Issue No : 13795
NOTICE TO DEFENDANT THROUGH PUBLICATION

 AT CASE MANAGEMENT FEDERAL COURT OF AJMAN COURT
CIVIL AND FEDERAL COURT OF FIRST INSTANCE

 IN CASE NO. AJCFICIPOR2022/0005180 (DISTRICT) CIVIL

To the Defendant: Haja Moideen,with unknown place of residence:
You are summoned to appear in hearing dated 13/03/2023, before the 
Case Manager office Ajman Federal Court, Civil First Instance Court 
Office No. (Case Manager Office 6) in person or through an authorized 
representative and to submit a rejoinder to the case, accompanied by all 
the documents within a period not exceeding ten days from the notification 
date for the consideration of the case with the number mentioned above in 
your capacity as a defendant.
Director of Judicial Services Office
 Eman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

00000 Date 10/ 3/ 2023  Issue No : 13795

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication

In Execution No.734/2023/40-Civil
Considered by The Fourth Case Management Circuit No. 403 
Subject Matter Claim to oblige the Defendants to pay an amount of AED 115000, and 
the legal interest of 12% per annum from date of dispute No. 1111/2023, defined value 
claim on 18/01/2023 until full payment fees and expenses, attorney fees.
Claimant:Farshid Taskini, Address :Dubai - Deira - Port Said Al Maktoum Street - 
Massoud 2 Tower - beside Al Futaim Toyota-6 floor-apartment No. 601
Recipient :1- Amir Jafar Azad Capacity: Defendant
Subject of Notification: Filed a claim against you to pay an amount of AED 115000, 
and the legal interest of 12% per annum from date of dispute No. 1111/2023, defined 
value claim on 18/01/2023 until full payment fees and expenses, attorney fees. Session 
on Tuesday 14/03/2023 at 9:00 am at the remote hall has been defined. Accordingly, 
you are obliged to appear before the court or your legal representative and submit all 
memos and document to the Court within a period representative and submit all memos 
and document to the Court within a period not exceeding 3 days prior to the session. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70482
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العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بيور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN �صكني للتجميل رخ�صة رقم:3978974 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمي�صر 

للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4386017 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كويك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دريف للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4041991 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرباق 

CN اك�صرب�س لل�صحن رخ�صة رقم:3011467 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اأكل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بادنا لبيع املاأكولت املنزلية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4371339 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صوبر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ماركت �صبايكو رخ�صة رقم:1146573 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

هاو�صينغ للو�صاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4218836 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/منابع  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلري للخ�صار والفواكه 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4284359 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/البونيتا 

 CN لت�صميم املاب�س رخ�صة رقم:3966127 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كاليب�صو 

 CN للتجارة العامة رخ�صة رقم:3653609 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرامى 

فا�صن للماب�س اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1060188 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/يل بات 

CN للحلويات رخ�صة رقم:3005320 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خلطاتي 

 CN للبهارات رخ�صة رقم:4693350 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كريتف 

بي ا�س دي للخط والر�صم 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3927675 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ت�صويق 

 CN اوناين رخ�صة رقم:4451739 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : جرين لوزاي�س للعناية 

بالرجال رخ�صة رقم: CN 2138723 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صامل �صعيد رميدان العفاري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد عبداهلل حممد عمر املنهايل %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
موؤ�ص�صة خيال حممد   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN 1129233 :لتجارة العاف احليوانية رخ�صة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خيال حممد �صالح حممد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صيف حمد �صليمان العامري %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
: تربل �صفن للمقاولت  ال�صادة  باأن /  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة رخ�صة رقم: CN 2030693 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف انت�صار علي را�صد احلمداين الفزاري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد �صلطان غالب را�صد املن�صوري %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:مطعم �صكرات�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي، ابوظبي- الكورني�س- م�صاريع مريال 0 وحدة 

اأبراج جارديان العقارية ذ.م.م
CN 2516913 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

 M A PARTNERS CHARTERED ACCOUNTANTS/ال�صاده تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/02/24   لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:2305008750  تاريخ التعديل:2023/03/08
املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:جويل لوتو للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي غرب 8، 0 مبنى ال�صيخ حامد احمد بن حامد 

واخرين
CN 3927853 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون- كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/02/28  لل�صركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350004592 

تاريخ التعديل:2023/03/09
املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(



اجلمعة   10  مارس    2023  م   -    العـدد   13795  
Friday   10    March    2023   -  Issue No 13795 عربي ودويل

09

 اأعلنت ال�صلطات النتخابية يف نيجرييا اأّن انتخابات حّكام الوليات 
واملجال�س النيابية املحلّية املقّررة ال�صبت اأرجئت اأ�صبوعاً اإثر �صدور 

قرار ق�صائي ب�صاأن املاكينات امل�صتخدمة يف فرز الأ�صوات.
اإّنها  ب��ي��ان  يف  لانتخابات”  امل�صتقّلة  ال��ع��ل��ي��ا  “املفو�صية  وق��ال��ت 
انتخابات  لإع��ادة جدولة  ال�صروري  ولكن  ال�صعب  القرار  “اّتخذت 
حّكام الوليات واملجال�س النيابية املحّلية، والتي �صتجرى الآن نهار 

ال�صبت الواقع يف 18 اآذار-مار�س 2023«.
وعزت املفو�صية قرارها اإىل ُحكم اأ�صدرته حمكمة نيجريية يف وقت 
برجمة  ب��اإع��ادة  النتخابية  لل�صلطات  فيه  و�صمحت  الأرب��ع��اء  �صابق 
ماكينات فرز الأ�صوات التي ا�صُتخدمت يف النتخابات الرئا�صية التي 
املعار�صة واحلزب  ن��زاع ح��اّد بني  املا�صي وكانت حم��ّل  ال�صهر  ج��رت 
متاأخر  وق��ت  يف  �صدر  املحكمة  حكم  اإّن  املفو�صية  وق��ال��ت  احل��اك��م. 

للغاية “لإجناز اإعادة الربجمة” يف الوقت املنا�صب.
اإع��ادة برجمة هذه  وكانت املعار�صة طلبت من املحكمة وقف عملية 
يف  ا�صتخدامها  ك��ان  اإذا  مّم��ا  التحّقق  عملية  تنتهي  ريثما  املاكينات 
النتخابات الرئا�صية قد �صابته عمليات تزوير. لكّن املحكمة رف�صت 
طلب املعار�صة و�صمحت بامل�صّي قدماً بعملية اإعادة برجمة املاكينات. 
ويف بيانها قالت “املفو�صية العليا امل�صتقّلة لانتخابات” اإّنها اّتخذت 
قرار اإرجاء النتخابات لأّنها تريد اأي�صاً “احل�صول على وقت كاف” 
لانتخابات  والعائدة  الفرز  ماكينات  يف  املخّزنة  البيانات  حلفظ 

الرئا�صية التي جرت يف 25 �صباط-فرباير.
 
 

يف  اجلمعة  ال��ي��وم  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صي  الرئي�س  ي�صتقبل   
حتت  بريطانية  فرن�صية  لقّمة  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  باري�س 
التوتر بني  �صنوات من  بعد  و”التجديد”  الت�صال”  “اإعادة  �صعار 
ال��ه��ج��رة والنووي  ال��ت��ع��اون يف جم���الت  اأج���ل تعزيز  ال��ب��ل��َدي��ن، م��ن 
“�صفحة  الرغبة يف فتح  اإىل  اإ�صارة  اأوكرانيا. يف  والدفاع وم�صاعدة 
جديدة” بني باري�س ولندن، ي�صتقبل ماكرون �صوناك قبل 15 يوًما 
اأول زيارة  من زيارة دولة يجريها امللك ت�صارلز الثالث لفرن�صا هي 

ر�صمية له يف اخلارج مذ اأ�صبح ملك اململكة املتحدة.
منذ  نوعها  من  الأوىل  هي  اجلمعة  الربيطانية  الفرن�صية  والقمة 
ال�صنوية  تقليد الجتماعات  اأزم��ات متعددة  2018. وعّطلت  العام 
بني بريطانيا وفرن�صا، من خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي اإىل 
املحيطني  التحالفات يف منطقة  جائحة كوفيد-19 واجلدل حول 
عادات  “ا�صتئناف  يف  “الأولوية”  تكمن  لذلك،  وال��ه��ادي.  الهندي 
�صوناك  ري�صي  ت��ويل  اأن  وي��ب��دو  الإل��ي��زي��ه.  وف��ق  امل�صركة”،  العمل 
ال��وزراء الربيطانية يف ت�صرين الأول/اأكتوبر قد �صّهل عودة  رئا�صة 
التقارب. والعاقات مل تكن جيدة اإل فيما ندر بني ماكرون ورئي�س 
العاقات  وتدهورت  بوري�س جون�صون.  ال�صابق  الربيطاين  ال��وزراء 
اأكر مع خليفته ليز ترا�س التي رف�صت، لفرة ق�صرية، حتديد ما 

اإذا كان الرئي�س الفرن�صي “�صديًقا اأم عدًوا” للمملكة املتحدة.
“طازجة”  ت��زال  التي ل  الت�صريحات  ه��ذه  بعد  اإن��ه  الإليزيه  وق��ال 
اإىل حد ما “و�صف �صوناك فرن�صا ب�صكل مفيد كبلد �صديق وحليف 

و�صريك«.
  

امل�صت�صفى  اإىل  ال�صناتور اجلمهوري الأمريكي ميت�س ماكونيل  نقل 
الأرب���ع���اء ب��ع��دم��ا وق���ع خ���ال ع�����ص��اء خ��ا���س، ع��ل��ى م��ا اأف����اد متحدث 

با�صمه.
ال�صيوخ  ملجل�س  رئي�صا  كان  عاما   81 البالغ  كنتاكي  عن  وال�صناتور 
بايدن يف عدد من  الرئي�س جو  كبار خ�صوم  2007 وهو من  منذ 

امل�صائل الت�صريعية.
وقال املتحدث با�صمه يف بيان وزع على ال�صحافة اإن ماكونيل “وقع 
امل�صت�صفى  اإىل  امل�صاء يف فندق حملي خال ع�صاء خا�س ونقل  هذا 
حالته  ح��ول  اإ�صافية  معلومات  اأي  ت��رد  ومل  العاج”.  يتلقى  حيث 
جمل�س  يف  اجلمهورية  الأقلية  رئي�س  حاليا  وماكونيل  احل��ادث.  اأو 
ال�صيوخ. وحني كان رئي�صا لاأكرية عمل بتن�صيق وثيق مع الرئي�س 
ال�صابق دونالد ترامب ول �صيما لتعيني ق�صاة حمافظني يف املحكمة 
العليا اإذ يتطلب ذلك م�صادقة جمل�س ال�صيوخ، ما �صمح لهذه الهيئة 

باإلغاء حق الن�صاء يف الإجها�س على امل�صتوى الوطني.

عوا�صم

لغو�ص

باري�ص

وا�شنطن

قتياًل بهجوم ملتمردين   40
يف الكونغو الدميوقراطية 

•• بيني-اأ ف ب

ه��ج��وم جديد  الأرب���ع���اء اخلمي�س يف  ليل  �صخ�صاً  اأرب��ع��ني  م��ن  اأك���ر  ُق��ت��ل 
لتنظيم  التابعة  املتحالفة”  الدميوقراطية  “القوات  متمّردي  اإىل  ُن�صب 
داع�س الإرهابي يف �صرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية، ح�صبما اأفادت 

ال�صلطات املحلية.
وقال امل�صوؤول املحّلي كالونغا مي�صو لوكالة فران�س بر�س اإّن “احل�صيلة التي 
القريتني  ل تزال موؤقتة هي 38 قتيًا يف موكوندي وثمانية يف مو�صا”، 

املجاورتني والواقعتني يف اإقليم بيني.
احل�صيلة،  ه��ذه  مومبري  اأر���ص��ني  املحلية  املدنية  اجلمعية  رئي�صة  واأك���دت 
م�صرية اإىل اأّن املهاجمني “دخلوا اإىل قرية موكوندي من دون �صو�صاء” 

وقتلوا معظم ال�صحايا “باأ�صلحة بي�صاء«.
وتتاأّلف القوات الدميوقراطية املتحالفة يف الأ�صل من متمّردين غالبيتهم 
الكونغو  جمهورية  �صرق  يف  عملياتهم  وب���داأوا  امل�صلمني،  الأوغنديني  من 
هموا بارتكاب مذابح بحّق  الدميوقراطية منذ منت�صف الت�صعينيات، كما اتُّ

اآلف املدنيني.
يف العام 2021، ُن�صبت اإليهم عّدة هجمات على الأرا�صي الأوغندية، و�ُصّنت 
عملية ع�صكرية م�صركة بني اجلي�صني الكونغويل والأوغندي ملطاردتهم 

يف �صمال كيفو ويف مقاطعة اإيتوري املجاورة.

باخموت تثري النق�سام.. ماذا بعد ح�سم معركة الـ7 اأ�سهر؟

مقتل حاكم والية بلخ يف �نفجار 

الأمم املتحدة حتّذر من خف�س امل�ساعدات لأفغان�ستان 

 وا�سنطن لن تعرت�س على رحلة لرئي�سة تايوان اإىل كاليفورنيا 
تعرف  ل  لكّنها  ت��اي��وان  املّتحدة  ال��ولي��ات  وت��دع��م  “زيارة«. 
باجلزيرة التي تعتربها ال�صني جزءاً ل يتجّزاأ من اأرا�صيها. 
تايوانيني  م�����ص��وؤول��ني  “قيام  اإّن  لل�صحافيني  ب��راي�����س  وق���ال 
رف��ي��ع��ي امل�����ص��ت��وى ب��رح��ات ت��ران��زي��ت ع��رب ال���ولي���ات املّتحدة 
عاقاتنا  ومع  الأم��د  الطويلة  الأمريكية  ال�صيا�صة  مع  يّتفق 
“هذا لي�س اأمراً  غري الر�صمية والقوية مع تايوان«. واأ�صاف 
اأمر يّتفق  اإنه  اأعرافاً جديدة.  يكّر�س  اأم��راً  جديداً. هذا لي�س 

متاماً مع الو�صع الراهن«.
وذّكر املتحّدث الأمريكي باأّن ت�صاي مّرت عرب الوليات املّتحدة 
لكّن الرحات  �صّت مّرات حتى الآن منذ تن�صيبها يف 2016. 
اإىل حّد بعيد جم��ّرد رحات  براي�س كانت  التي حت��ّدث عنها 

يف  لتايوان  القائل  احللفاء  من  بع�س  اإىل  اأو  من  ترانزيت 
لإجراء  املّتحدة  الوليات  اإىل  زيارة  ولي�س  الاتينية،  اأمريكا 

حمادثات مع م�صوؤول اأمريكي كبري.
1996 �صمحت وزارة اخلارجية الأمريكية، ب�صغط من  ويف 
الكونغر�س، لرئي�س تايوان اآنذاك يل تنغ-هوي بزيارة جامعة 
كورنيل يف نيويورك التي تخّرج منها، يف خطوة اأّدت اإىل اندلع 
اأطلقت خالها ال�صني �صواريخ على املياه القريبة من  اأزمة 
اآب/اأغ�صط�س  اإج���راًء مم��اث��ًا يف  ال�صني  واّت��خ��ذت  اجل��زي��رة. 
النواب يف  بها رئي�صة جمل�س  التي قامت  الزيارة  الفائت بعد 
حينه الدميوقراطية نان�صي بيلو�صي اإىل تايوان. وراأى خرباء 
يف تلك املناورات بروفة �صينية لغزو تايوان اإذ اإّن ال�صني اليوم 

اأعربت  وال��ث��اث��اء   .1996 يف  عليه  كانت  مّم��ا  بكثري  اأق���وى 
اللقاء  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  اإزاء  العميق”  “قلقها  ع��ن  ال��ث��اث��اء 
املرتقب بني ت�صاي ومكارثي، موؤّكدة اأّنها “تعار�س ب�صّدة” اأّي 

ات�صال ر�صمي بني الوليات املتحدة وتايوان.
23 مليون ن�صمة،  وتعترب ال�صني تايوان البالغ عدد �صكانها 
توحيدها  اإع���ادة  من  تتمّكن  مل  التي  مقاطعاتها  من  واح��دة 
اأرا�صيها منذ نهاية احلرب الأهلية ال�صينية يف عام  مع بقية 
وبالن�صبة اإىل مكارثي فاإّن اجتماعه املرتقب بت�صاي   .1949
يف وليته كاليفورنيا ل يعني اأّنه لن يزور يف امل�صتقبل تايبيه 
ب��دع��م وا���ص��ع م��ن كا  ال��ت��ي حتظى يف الكونغر�س الأم��ريك��ي 

احلزبني.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة اأّن��ه��ا ل��ن ت��ع��ر���س على 
اإىل  بها  القيام  اإن��غ-وي��ن  ت�صاي  ت��اي��وان  رئي�صة  تعتزم  زي���ارة 
كاليفورنيا للقاء رئي�س جمل�س النواب الأمريكي اجلمهوري 
اأّن����ه �صيلتقي  ال��ث��اث��اء  اأّك����د  كيفن م��ك��ارث��ي. وك���ان م��ك��ارث��ي 
ت�صاي يف وليته كاليفورنيا، متجّنباً بذلك القيام بزيارة اإىل 
اأن ت��وؤّدي مثل هكذا خطوة اإىل  تايوان التي تخ�صى حكومتها 
با�صم  املتحّدث  اأ���ص��ار  والأرب��ع��اء،  بكني.  م��ع  ال��ت��وّت��رات  تاأجيج 
املرتقبة  الرحلة  اإىل  براي�س  نيد  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ولي�س  “ترانزيت”  بو�صفها  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  لت�صاي 

•• عوا�صم-وكاالت

ت��ق��رب ال���ق���وات ال��رو���ص��ي��ة اأك����ر ف���اأك���ر م���ن اإحكام 
اأعلنت  اأن  ب��ع��د  “باخموت”  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  ال�صيطرة 
ال�صرقي  اجل���زء  على  �صيطرتها  “فاغرن”  جمموعة 
ال�  م��دار  على  طاحنة  معارك  �صهدت  التي  املدينة  من 
7 اأ�صهر، حيث �صعدت مو�صكو خال ال�صاعات الأخرية 
دونيت�صك  منطقة  على  لل�صيطرة  املعركة  اأهمية  من 
ودونبا�س. ميدانًيا وبح�صب خرباء ع�صكريني حتدثوا 
عملية  تنفيذ  يف  كييف  ب��داأت  عربية”،  نيوز  ل�”�صكاي 
يف  ح��اد  انق�صام  و���ص��ط  املنطقة  م��ن  لقواتها  ان�صحاب 
ال��ق��ي��ادة، يف اجل��ان��ب الأخ���ر ورغ���م ال��ت��ق��دم زادت حدة 
واجلي�س الرو�صي.. فماذا بعد  “فاغرن”  اخلاف بني 

�صقوط باخموت؟

 زيلين�سكي و�جلرن�الت
خال ال�صاعات املا�صية ومع احتدام �صدة املعارك، اأجرى 
اجتماًعا  زيلين�صكي،  فولودميري  الأوك���راين،  الرئي�س 
يف  الو�صع  ت��ط��ورات  ب�صاأن  اجلي�س،  ج��رنالت  كبار  مع 
باخموت، ليخرج بعد ذلك بيان يوؤكد موا�صلة القتال 

•• كابول-وكاالت

ُق���ت���ل ح���اك���م ولي�����ة ب��ل��خ امل���ع���نّي من 
وق���ع يف مكتبه  ان��ف��ج��ار  ط��ال��ب��ان يف 

اخلمي�س على ما اأعلنت ال�صرطة.
وقال املتحدث با�صم �صرطة بلخ اآ�صف 

اأحدهما  “�صخ�صني،  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  وزي��ري 
هذا  انفجار  يف  قتا  بلخ،  حاكم  م��زام��ل  داوود  حممد 

ال�صباح” م�صيفاً اأن طبيعة النفجار مل تت�صح بعد.
ُيقتلون يف  الذين  م�صوؤويل طالبان  كبار  اأحد  ومزامل 
مثل هذه الظروف منذ عودة اجلماعة اإىل ال�صلطة يف 

اآب-اأغ�صط�س 1202.
ننغرهار  ل���ولي���ة  حم��اف��ظ��اً  ال���ب���داي���ة  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ومّت 
اإرهابيي تنظيم داع�س  ال�صرقية حيث قاد املعارك �صّد 

قبل اأن ينتقل اإىل بلخ العام املا�صي.
هذا وحذرت مبعوثة الأمم املتحدة اإىل اأفغان�صتان من 
 اأن حملة طالبان القمعية �صد حقوق املراأة من املرجح 
التنمية  ومتويل  امل�صاعدات  يف  انخفا�س  اإىل  اأن  توؤدي 

يف الباد. 
اأكرب  املتحدة وجهت  اإن الأمم  اأوتونباييفا  وقالت روزا 
اإذ طلبت  نداء  م�صاعدات لدولة واحدة على الإط��اق، 
امل�صاعدة يف  2023 لتقدمي  4.6 مليار  دولر يف عام 
اأفغان�صتان، حيث  يحتاجها ثلثا ال�صكان، اأي حوايل 28 

مليون �صخ�س، للبقاء على  قيد احلياة. 
املتحدة  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع  الأم����ن  جمل�س  اأخ����ربت  لكنها 
حظرت  اإذ  للخطر  عر�صة  تلك  امل�صاعدات  تقدمي  اأن 
حكومة “طالبان” ذهاب  الفتيات اإىل املدار�س الثانوية 
احلدائق،  والن�صاء  ارتياد  الفتيات  ومنعت  واجلامعات 
ل  كما  جماعات  الإغاثة.  مع  العمل  من  منعتهن  كما 
ُي�صمح للن�صاء مبغادرة املنزل بدون قريب ذكر  وعليهن 
املرجح  “من  اأوتونباييفا  وق��ال��ت  وجوههن.   تغطية 

الرئي�س الأوكراين رف�س و�صمم على متابعة القتال.
النظر  وج��ه��ات  رغ��م  اإن��ه  بيلي�صكوف،  ملايكول  واأو���ص��ح 
بالفعل  مت  اأن���ه  وه���ي  واح�����دة،  حقيقة  تبقى  امل��ت��ع��ددة 
القتالية  للوحدات  تدريجية  ان�صحاب  عمليات  تنفيذ 
عرب م�صارات ترابية، وتابع قائًا: “ما يحدث ميدانيا 
ا يتفق مع وجهة النظر الأمريكية وهي الركيز  اأي�صً

على هجوم الربيع القادم وتن�صيق الوحدات«.

»فاغرن” وغنائم باخموت
يف املع�صكر الآخر ورغم التقدم والق��راب من حتقيق 
ن�صًرا يك�صر جمود املعارك ال�صر�صة، بداأ الت�صدع يزداد 
ال��رو���ص��ي��ة، حيث  ال��دف��اع  ووزارة  “فاغرن”  ق���وات  ب��ني 
اأعلن الأول اأن و�صع رو�صيا حول باخموت “مهدد” ما 

مل حت�صل على ذخرية.
تقدمت “فاغرن” يف الأ�صابيع الأخرية ب�صمال وجنوب 
للقوات  الأربعة  الإم��داد  3 من طرق  املدينة، وقطعت 
الطريق  واح��د هو  �صوى منفذ  يتبق  الأوك��ران��ي��ة، ومل 

املوؤدي اإىل الغرب باجتاه ت�صا�صيف يار.
ويف اأحدث موؤ�صر على التوتر بني الكرملني و”فاغرن” 
اخلا�صة  املجموعة  ق��ائ��د  بريغوجني  يفغيني  وا���ص��ل 

الزميل  بيلي�صكوف  ملايكول  يقول  ذلك.  على  والتفاق 
للدرا�صات  الأوك��������راين  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  يف  ال��ب��اح��ث 
خال  ك�صفت  “باخموت”  معركة  اإن  ال�صراتيجية، 
الأيام املا�صية من وجود انق�صام حاد بالفعل يف كيفية 
اإدارة املعارك اأو الن�صحاب نظًرا لعدم كونها ذو اأهمية 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ك��ب��رية ب��ح�����ص��ب ب��ع�����س وج���ه���ات النظر 

الع�صكرية الأوكرانية.
“�صكاي  ملوقع  حديث  يف  بيلي�صكوف،  ملايكول  وُي�صيف 
اإن وجهة نظر الرئي�س الأوكراين وعدد  نيوز عربية”، 

من قيادات اجلي�س هو موا�صلة القتال لعدة اأ�صباب:
جبهات  على  معنوي  �صرر  ح��دوث  زيلين�صكي  يخ�صى 
دونبا�س  منطقة  ك�����ص��ف  ��ا.  اأي�����صً ال���داخ���ل  ويف  ال��ق��ت��ال 

ودونيت�صك بالكامل اأمام املدفعية الثقيلة الرو�صية.
يف  الغربي  الدعم  على  للح�صول  مهمة  رقعة  خ�صارة 

هذا احلو�س ال�صناعي ال�صخم.
اأنهم عازمون على  اأوكرانيا  بينما يوؤكد كبار جرنالت 
اجلرنال  ن�صح  فقد  متاعب،  اأي  رغ��م  القتال  موا�صلة 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  زال���وج���ن���ي  ف���ال���ريي 
بالتخلي  زيلين�صكي  فولودميري  الرئي�س  الأوك��ران��ي��ة، 
عن باخموت، بدًل من ال�صتمرار يف الدفاع عنها، اإل اأن 

ب�صبب  توقفت  ق��د  امل��ن��اخ  تغري  اآث���ار  �صيا�صات  مكافحة 
احلظر. 

م�صاعدات  خلطة  مانح  اأك��رب  املتحدة  ال��ولي��ات  كانت 
قدمت  اإذ  اأفغان�صتان،  يف   2022 لعام  الأمم  املتحدة 

اأكر من مليار  دولر. 
املتحدث  املحتملة، قال  التخفي�صات  �صوؤاله عن  ولدى 
اإن  ب��راي�����س  ن��ي��د  الأم���ريك���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة   با�صم 

للمراأة  ُي�صمح  اإذا  مل  اأفغان�صتان  متويل  ينخف�س  اأن 
بالعمل.

 اإذا مت تخفي�س حجم امل�صاعدات، فاإن  حجم التحويات 
ال��ن��ق��دي��ة ب���ال���دولر الأم���ري���ك���ي امل��ط��ل��وب��ة ل��دع��م تلك 

 امل�صاعدة �صتنخف�س اأي�صا”. 
واأ�صافت اأن املناق�صات حول تقدمي املزيد من امل�صاعدات 
اأو  ال�صغرية  التحتية  البنية  م�صاريع  مثل   التنموية، 

�صويغو،  �صريغي  الرو�صي  ال��دف��اع  وزي��ر  على  هجومه 
بعدما علق على ت�صريحات وزير الدفاع الرو�صي التي 
اأوكراين  األ��ف جندي   11 اإن قواته قتلت  قال خالها 
حول باخموت، قائًا: “اأعتقد اأن وزير الدفاع قيمهم 
ب�صكل �صحيح. لقد قتلت �صركة فاغرن حوايل 11 األف 

�صخ�س يف فرباير«.
كلمات  ع��ل��ى  التعليق  ميكنني  “ل  ب��ري��غ��وزي��ن:  وق���ال 
�صويغو باأي �صكل من الأ�صكال. مل اأقابله يف باخموت”. 
فيما �صوهد بريغوزين يف منا�صبات متعددة يف منطقة 
ب��اخ��م��وت.  وه��ن��ا ي���رى األ��ك�����ص��ن��در اأرت���ام���ات���وف املحلل 
الع�صكري الرو�صي، اأن تكتيكات “فاغرن” يف ال�صيطرة 
ما  وه��ذا  اأح��د  ينكرها  اأن  ي�صتطيع  ل  باخموت  وح�صم 
ي�صع وزير الدفاع يف ماأزق، ولكن �صيبقي ال�صوؤال الأهم 

اإىل متي �صيت�صمر هذا ال�صدام يف العلن؟
“�صكاي  ملوقع  حديث  يف  اأرت��ام��ات��وف،  األك�صندر  وي��رى 
ن�صب  هدفه  الآن  القائم  الختاف  اأن  عربية”،  نيوز 
اجلانبني  ولي�س  واح��دة  املعركة جلهة  ه��ذه  الن�صر يف 
“فاغرن” والقوات النظامية، متوقًعا اأن ي�صتمر رئي�س 
يحرزه  تقدم  كل  مع  الكامي  الت�صعيد  يف  “فاغرن” 

على الأر�س.

احلظر  ت��در���س  تداعيات  وا���ص��ن��ط��ن 
عن  وتت�صاور  امل�صاعدات  ت�صليم  على 

كثب مع  الأمم املتحدة. 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ب��راي�����س  وق���ال 
“طالبان  لي�س  اأن  من  التاأكد  تريد 
لديها اأي اأوهام باأن باإمكانهم حتقيق 
الأمرين، واأنهم ميكن  اأن يخفقوا يف الوفاء باللتزامات 
واأل  اأفغان�صتان...  اأنف�صهم  ل�صعب  على  قطعوها  التي 

يواجهوا عواقب املجتمع الدويل “. 
التي ا�صتولت على ال�صلطة  وتقول حكومة “طالبان”، 
التي  ال��ق��وات  ان�����ص��ح��اب  م��ع   2021 اآب  يف  اأغ�صط�س 
تقودها الوليات  املتحدة من اأفغان�صتان بعد 20 عاما 
امل��راأة وفقا لتف�صريها  اإنها حترم  حقوق  من احل��رب، 

ال�صارم لل�صريعة الإ�صامية. 
الأمم  ل��دى  املتحدة  العربية  الإم���ارات  �صفرية  وقالت 
والفتيات  الن�صاء  يحرمون  “اإنهم  لنا  ن�صيبة  املتحدة 
الأ�صا�صية”.  الإن�صانية  م��ن  حقوقهن  منهجي  ب�صكل 
اأو  ب��الإ���ص��ام  ال��ق��رارات ل  عاقة لها  “هذه  واأ���ص��اف��ت 
بالثقافة الأفغانية وتخاطر مبزيد من  تر�صيخ العزلة 

الدولية للباد”. 
الن�صاء  بع�س  ق��ال��ت  بينما  اأن���ه  اأوت��ون��ب��اي��ي��ف��ا  وذك����رت 
الأفغانيات يف  البداية اإنهن يرحنب بو�صول “طالبان” 
اإىل ال�صلطة لأنه اأنهى  احلرب، اإل اأنهن �صرعان ما بداأن 

يفقدن الأمل. 
تزامن  ال���ذي  الأم���ن  اجتماع جمل�س  واأ���ص��اف��ت خ��ال 
مع الحتفال  بيوم املراأة العاملي “تظل اأفغان�صتان حتت 
يتعلق  فيما  العامل  قمعية يف  اأك��ر  دولة  حكم طالبان 

بحقوق املراأة”. 
وتابعت “من ال�صعب اأن نفهم كيف ميكن لأي حكومة 
ن�صف  اح��ت��ي��اج��ات  �صد  حتكم  اأن  ال���ص��م  ج��دي��رة  بهذا 

�صكانها”. 

�سرقة وانتهاكات.. ميلي�سيات تداهم بلدة �سغرية غرب ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

����ص���اع���ات م����ن ال����ذع����ر وال���رع���ب 
غرب  �صغرية  بلدة  �صكان  عا�صها 
جمموعات  داه��م��ت  حيث  ليبيا، 
عن  البحث  بزعم  املكان  م�صلحة 
مطلوبني، لكنها اقتحمت املنازل 
رواية  ح�صب  املمتلكات،  و�صرقت 

الأهايل.
فوجئ �صكان “القريات” الواقعة 
“الزنتان”، مبجموعات  يف بادية 
تزعم   ”444 ل�”ملي�صيا  تابعة 
اأنها تبحث عن مّتهمني على ذمة 
ق�صايا متنّوعة، لكن ما حدث هو 
وتخريب  ملدنيني  بيوت  مداهمة 

و�صرقة ممتلكاتهم ال�صخ�صية.
ت��ع��ر���ص��ت م���زرع���ة رئ��ي�����س ن���ادي 
القريات  يف  الجتماعي  احلمراء 
جمعة الغناي، للتخريب على يد 
حّطموا  الذين  امليلي�صيا  عنا�صر 
اأب����������واب ال������ص�����راح�����ة، وق����ام����وا 
واملعدات  املياه  م�صخات  “بنهب 
عن  غ��ي��اب��ه  ظ���ل  يف  الزراعية” 

املكان.
تلك  م������ن  امل������ن������ازل  ت�������ص���ل���م  مل 
كما  املربرة”،  غ���ري  “الهجمة 
اقتحمت  ح��ي��ث  ال���غ���ن���اي،  ي����روي 
ع��ددا كبريا من  املجموعات  هذه 
احلرمات”،  “وانتهكت  ال��ب��ي��وت 
امل�صغولت  �صرقة  اإىل  بالإ�صافة 

وم�صادرة  ل��ل�����ص��ي��دات،  ال��ذه��ب��ي��ة 
املرخ�صة،  ال�صيارات  م��ن  الكثري 
ق�صية،  اأي  يف  عنها  املبّلغ  وغ��ري 
م��ن اجلهات  و�صط �صمت  وذل��ك 

املعنية يف طرابل�س.
ميلي�صيا 444، �صمن جمموعات 
م�����ص��ل��ح��ة ت��ت��ح��ك��م يف م����دن غرب 
ل��ي��ب��ي��ا م���ن���ذ �����ص����ن����وات، وت���ت���وىل 
على  �صيطرتها  بعد  اأمنية  مهام 
و�صط  هناك،  الأمنية  املوؤ�ص�صات 
اتهامات من اأهايل لها با�صتغال 
ذلك يف حتقيق م�صالح خا�س بها 
يف اإطار �صراع النفوذ بينها حول 

الروة وال�صلطة.
ب�”القريات”،  اآخ��ر  مواطن  روى 

مو�صى،  بالقا�صم  العي�صاوي  ه��و 
كيف اقتحمت قوة من “ميلي�صيا 
وح����ّط����م����ت  م�����ن�����زل�����ه،   ”444
دون  وغ��ريه  ك��الأث��اث  حمتوياته 
�صابق اإنذار، رغم اأنه غري مطلوب 

يف اأي ق�صية.
ب��امل��ث��ل ك��ان��ت ال��واق��ع��ة م��ع منزل 
م����واط����ن اآخ������ر ك���م���ا ق�����ال اأخ�����وه 
بالقا�صم،  حم�����ص��ن  احل����دي����ري 
اأو  ب��دوره عدم تورطه هو  موؤكدا 
يف  جنائية،  وقائع  اأي  يف  �صقيقه 
معروفون  اأ�صخا�س  يوجد  حني 
بن�صاطهم الإجرامي مل تتعر�س 
ل��ه��م ت��ل��ك ال����ق����وة، م���ا ي��ن��ف��ي اأن 
الهدف هو �صبط احلالة الأمنية. 

اآخ��ر، ف�صل عدم  حت��دث مواطن 
ذكر ا�صمه، عن تعر�س منزل ابنه 
اأفراد  اأح���د  وه��و  املنعم”،  “عبد 
حر�س املن�صاآت النفطية للتخريب 
وحتطيم  املداهمات،  تلك  خ��ال 
ب���ع�������س حم����ت����وي����ات����ه، واخ���ت���ف���اء 
اأغ��را���س اأخ���رى، وم�����ص��ادرة تلك 
خا�صة  “3 �صيارات”  املجموعات 

بالعائلة.
ن�������ص���رت ���ص��ف��ح��ات حم��ل��ي��ة على 
عن  اأن���ب���اء  “في�صبوك”،  م��وق��ع 
�صامل  ي����دع����ى  م����واط����ن  خ���ط���ف 
م���ع���روف م�صريه  اأف��ن��ي��ك، غ���ري 
دخلت  ب��ع��دم��ا  وذل���ك  الآن،  ح��ت��ى 
القوة اإىل منزله و�صادرت �صيارته 

واأموال كانت بحوزته، دون اإبراز 
وثيقة قانونية تربر ما فعلته.

حكماء  ال�����ص��ف��ح��ات  ه����ذه  دع����ت 
لإطاق  عاجا  للتدخل  الزنتان 
الو�صع  على  وال�صيطرة  �صراحه، 
الذي قد يتطور ب�صكل خطري يف 

اأي حلظة.
خا�صة  �صفحة  ن�صرت  املقابل،  يف 
باملجموعة امل�صلحة بيانا عن تلك 
“عمليات  اإن��ه��ا  قائلة  الأح�����داث، 
وج����رى  ملطلوبني”،  م���داه���م���ة 
ف��ي��ه��ا ت���ب���ادل اإط������اق ال���ن���ار مع 
اإحداها  �صورا  و�صاركت  بع�صهم، 
تظهر م�صلحني يداهمون حما 

�صغريا لرجل م�صن باملنطقة.
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هذه  م��ن  مقتطفات  الأم��ريك��ي��ة  الإخ��ب��اري��ة  ال�صبكة  وب��ّث��ت 
م�صاء  ك��ام��ل��ة  ب��ّث��ه��ا  موع�����د  م��ن  �ص�����اعات  ق��ب��ل  املقابل����ة 

الأربعاء.
يف  اجل��دي��دة  اجلمهورية  الأغلبية  يتزّعم  ال��ذي  وم��ك��ارث��ي 
ال�صيا�صي  النظام  اأهم �صخ�صية يف  النواب هو ثالث  جمل�س 

الأمريكي بعد الرئي�س ونائبة الرئي�س.
واأ�صاف الرئي�س الأوكراين “اأعتقد اأّن رئي�س جمل�س النواب 
مكارثي مل يزر كييف اأو اأوكرانيا اأبداً، واأعتقد اأّن مثل هكذا 

زيارة قد ت�صاعده«.
الثاين/ كانون  الأنف�س يف  ب�صّق  انُتخب  الذي  مكارثي  لكّن 
بحاجة  لي�س  اإّن����ه  نف�صها  الإخ��ب��اري��ة  لل�صبكة  ق���ال  ي��ن��اي��ر، 

اإّنه  اأّنه قال مراراً  اإل  الدعم الذي تقّدمه باده لأوكرانيا، 
دون  بيا�س”  على  “�صيكات  الكونغر�س  ي��وّق��ع  اأن  يرف�س 

متحي�س دقيق.
اأق��ل��ّي��ة ل ي�صتهان بها م��ن الأع�����ص��اء اجل��م��ه��وري��ني يف  ل��ك��ّن 
للم�صاعدات  معار�صتها  ع��ن  ���ص��راح��ة  اأع��رب��ت  الكونغر�س 
الدميوقراطية  الإدارة  تقّدمها  ال��ت��ي  وامل��ال��ي��ة  الع�صكرية 

لأوكرانيا.
اإّن  م��ك��ارث��ي  ق���ال  اإن”  اإن  “�صي  م��ع��ه  اأج��رت��ه��ا  مقابلة  ويف 
اأوّق��ع �صيكاً على بيا�س.  اأّنني لن  “موقفي كان على ال��دوام 
اأوكرانيا  اإىل  للذهاب  م�صطراً  ل�صت  اأن��ا  املنطلق،  ه��ذا  من 

ملعرفة ما اإذا كان �صيكاً على بيا�س اأم ل«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دعا الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�صكي رئي�س جمل�س 
كييف،  لزيارة  مكارثي  كيفن  اجلمهوري  الأمريكي  النواب 
تاأتي و�صط تزايد التململ يف �صفوف املحافظني  يف خطوة 
يف  حليفتها  مل�صاعدة  ب��اده��م  تنفقه  م��ا  اإزاء  وا�صنطن  يف 

الت�صّدي للغزو الرو�صي.
قال زيلين�صكي  ويف مقابلة اأجرتها معه �صبكة “�صي اإن اإن”، 
“يجب اأن ياأتي مكارثي اإىل هنا لريى كيف نعمل، وما الذي 
يحدث، وما الذي فعلته احلرب، وما الذي يقاتل من اأجله 

النا�س الآن ومن يقاتلون. وبعد ذلك فقط تتخذ قرارك«.

للذهاب اإىل اأوكرانيا لكي يفهم حقيقة الو�صع فيها. ويتمّتع 
رئي�س جمل�س النواب ب�صاحيات من �صاأنها اأن تعيق برنامج 
بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  اعتمدته  ال��ذي  الهائل  امل�صاعدات 

لدعم اأوكرانيا يف الت�صّدي للغزو الرو�صي.
اأوكرانيا قبل عام ونّيف،  ومنذ بداأت القوات الرو�صية بغزو 
قّدمت الوليات املتحدة ما يقرب من 100 مليار دولر من 
اأي��ار/ ويف  والإن�صانية.  والقت�صادية  الع�صكرية  امل�صاعدات 
يف  الأم��ريك��ي  النواب  جمل�س  رئي�صة  �صافرت   2022 مايو 
لتاأكيد  كييف  اإىل  بيلو�صي  نان�صي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  حينه 

دعمها لأوكرانيا.
على  الآن  حتى  يعر�س  مل  مكارثي  اأّن  م��ن  ال��ّرغ��م  وعلى 

زيلين�سكي يدعو رئي�س جمل�س النواب الأمريكي لزيارة كييف 

•• عوا�صم-اأ ف ب

بينهم  فل�صطينيني،  ث��اث��ة  ُق��ت��ل 
اإىل حركة اجلهاد  ينتميان  �صابان 
الإ����ص���ام���ي ���ص��ب��اح اخل��م��ي�����س، يف 
ت��ب��ادل لإط���اق ال��ن��ار م��ع القوات 
الغربية  ال�صفة  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

املحتلة.
وياأتي ذلك قبل �صاعات قليلة من 
الأمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  و���ص��ول 
وبعد  اإ�صرائيل،  اإىل  اأو�صن  لويد 
وق���ت ق�����ص��ري ع��ل��ى دع����وة مبعوث 
“دّوامة  اإن��ه��اء  اإىل  املتحدة  الأمم 
الغربية  ال�������ص���ف���ة  يف  العنف” 
العام  منذ  اإ�صرائيل  حتتّلها  التي 
ال�صحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت   .1967
ثاثة �صبان  “ا�صت�صهاد”  بيان  يف 
اأطلقت عليهم القوات الإ�صرائيلية 
جنني  مدينة  ق��رب  جبع،  يف  النار 
ذيب  حممد  اأحمد  وهم  )�صمال(، 
ونايف  ع����ام����ا(   22( ف�����ص��ف��ا���ص��ة 
اأحمد يو�صف ماي�صة )25 عاما( 
و�صفيان عدنان اإ�صماعيل فاخوري 

)26 عاما(.
ال�صرطة  اأو���ص��ح��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
وقع  النار  اإط��اق  اأّن  الإ�صرائيلية 
خال عملية ع�صكرية �صارك فيها 
م�����ص��ت��ع��رب��ون م���ن ح��ر���س احل���دود 
الداخلي  الأم���ن  وج��ه��از  واجلي�س 
لتوقيف  ج���ب���ع  يف  ب���ي���ت(  )����ص���ني 
بارتكابهم  ي�����ص��ت��ب��ه  م���ط���ل���وب���ني 
الإ�صرائيلية  القوات  على  هجمات 
يف هذا القطاع من ال�صفة الغربية 

املحتلة.
من  اث���ن���ني  اأن  ب���ي���ان  يف  وذك�������رت 
ال�����ص��ب��ان ال���ث���اث���ة ي��ن��ت��م��ي��ان اإىل 

حركة اجلهاد الإ�صامي.
العملية  “خال  اأن�������ه  واأك���������دت 
ا����ص���ت���ه���دف���ت ن������ريان �����ص����ادرة من 
عنا�صر  املطلوبني  الرجال  �صيارة 
امل�صتعربني”  ال�������ص���واح���ل  خ���ف���ر 
الذين “ردوا باإطاق النار وقتلوا 
ال�صيارة”.  يف  ال��ث��اث��ة  ال���رج���ال 
“عر على عدد  اأن��ه  البيان  وتابع 

من الأ�صلحة والعبوات النا�صفة يف 
�صيارتهم«.

القومي  الأم��������ن  وزي�������ر  واأ�������ص������اد 
الإ����ص���رائ���ي���ل���ي اإي���ت���م���ار ب���ن غفري 
التي  الإ�صرائيلية  ال�صرطة  بقوات 
بغي�صني  اإره��اب��ي��ني  على  “ق�صت 
وفق  النار على مقاتلينا”،  اأطقوا 

بيان �صادر عن مكتبه.
الإ�صامي  اجل��ه��اد  حركة  ون���ّددت 
العدوانية  الغ��ت��ي��ال  ب�”جرمية 

الب�صعة«.
اأودى  هجوم  منّفذ  ُقتل  الثاثاء، 
يف  امل�صتوطنني  م��ن  اث��ن��ني  بحياة 
م��ع خم�صة  ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر،   26
فل�صطينيني اآخرين، خال عملية 
يف  الإ�صرائيلي  للجي�س  ع�صكرية 

خمّيم جنني.
وذكرت وزارة ال�صحة الفل�صطينية 
العمر  من  يبلغ  فتى  اأّن  اخلمي�س 
تعّر�صه  ج�����راء  ت����ويف  ع���ام���اً   14

لإطاق نار خال هذه العملية.
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ت������ويّل  م���ن���ذ 
احلكومات  اأك�����ر  اإح������دى  ق���ي���ادة 
ميينية يف تاريخ اإ�صرائيل يف نهاية 
تت�صاعد  الأول/دي�����ص��م��رب،  ك��ان��ون 
ال�صّفة  يف  خ�����ص��و���ص��اً  امل��واج��ه��ات 
اجلي�س  ي��ك��ّث��ف  ح��ي��ث  ال���غ���رب���ي���ة، 
اأكر  م��ن��ذ  عملياته  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
م��ن ع���ام ت��ق��ري��ب��اً، م��ع م��ق��ت��ل 75 
فل�صطينياً من البالغني والأطفال 
وامل��ق��ات��ل��ني وامل��دن��ي��ني م��ن��ذ بداية 

العام.
 13 ال��ف��رة نف�صها  وُق��ت��ل خ���ال 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��اً، بينهم  ب��ال��غ��اً وط��ف��ًا 
اأف��راد من قوات الأم��ن ومدنيون، 
اأوك��ران��ي��ة، وفق  ام��راأة  اإىل  اإ�صافة 
تعداد لوكالة فران�س بر�س ي�صتند 

•• بغداد-وكاالت

 25 اإغاق  العراقية  تعتزم احلكومة 
كرد�صتان  اإقليم  يف  للنازحني  خميما 
واتخاذ  الباد،  �صرقي  �صمال  العراق، 
الطوعية  ال���ع���ودة  ل��ت��اأم��ني  اإج������راءات 
للنازحني، بعد 9 �صنوات من فرارهم 
يد  على  احتالها  بعد  مناطقهم  من 

تنظيم داع�س الإرهابي.
الهجرة  وزي�����ر  اأع���ل���ن  ����ص���اع���ات،  ق��ب��ل 
اأن  ال������ن������وري،  ك������رمي  وامل����ه����ج����ري����ن، 
الوزراء  لرئي�س  احلكومي  الربنامج 
حممد �صياع ال�صوداين، يويل اهتماما 
وعودتهم  ال��ن��ازح��ني،  بق�صية  ك��ب��ريا 
اإىل  مل���ن���ازل���ه���م، م�������ص���ريا  ال���ط���وع���ي���ة 
التحرك لإغاق 25 خميما يف لإقليم 
كرد�صتان العراق. اأ�صاد النوري بزيارة 
الأمني العام لاأمم املتحدة، اأنطونيو 
غوتريي�س، اإىل العراق موؤخرا، قائا 
النازحني  م�صاألة  م��ع  “تتناغم  اإن��ه��ا 
اخلا�س  احلكومي”  ال��ربن��ام��ج  وم��ع 
�صكان  الآلف من  وك��ان ع�صرات  بهم. 
اإىل  ف��روا  ال��ع��راق  م��دن �صمال �صرقي 
اجتياح  عقب  العراق  كرد�صتان  اإقليم 
املدن  لتلك  الإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 

دون اتخاذ اإجراء لتنفيذها. ميكن 
للوليات املتحدة اأن ت�صطلع بدور 
كان  اإذا  فقط  للم�صاعدة  اإيجابي 
هناك ا�صتعداد من جميع الأطراف 

للعمل من اأجل ال�صام«.
اأي موؤ�صر على  ول يلوح يف الأف��ق 
ت��راج��ع ح���ده اأع���م���ال ال��ع��ن��ف قبل 
حلول �صهر رم�صان وعيد الف�صح 

اليهودي.
وم���ن���ذ ب���داي���ة ه����ذا ال����ع����ام، قتلت 
القوات الإ�صرائيلية اأكر من 70 
م�صلحون  بينهم  م��ن  فل�صطينيا 
نف�صها  الفرة  وخ��ال  ومدنيون. 
اإ�صرائيليا   13 فل�صطينيون  قتل 
و�صائحة اأوكرانية يف هجمات غري 

من�صقة على ما يبدو.
الإ�صرائيلية  ال�����ص��رط��ة  اأط��ل��ق��ت 
ق��ن��اب��ل �صوت  امل���ا����ص���ي  الأ����ص���ب���وع 
اأبيب  ت���ل  يف  م���ن���او����ص���ات  ووق���ع���ت 
يف  ا�صطرابات”  “يوم  خ�����ال 
زاد من حدة  اإ�صرائيل، مما  اأنحاء 
الحتجاجات �صد خطة احلكومة 

ب�صاأن الق�صاء.
اأبيب  ويف م�صهد مل يحدث يف تل 
�صرطة  رج��ال  واج��ه  �صنوات،  منذ 
ميتطون خيول متظاهرين كانوا 
ي��خ��رق��ون احل���واج���ز م���ع تعطل 
امل�����رور. واأظ���ه���رت لقطات  ح��رك��ة 
ال�صرطة وهم يجرون  حية رج��ال 
ب��ع��ي��دا ع��ن الطريق  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
بينما �صاح املحتجون بعبارات مثل 
ونحن  الأغلبية  و”نحن  “العار” 

يف ال�صوارع«.
الق�صائية  التغيريات  ���ص��اأن  وم��ن 
املوؤلف  نتنياهو،  ائتاف  متنح  اأن 
من تيارات قومية ودينية، �صلطات 
الق�صاة  اختيار  عملية  يف  حا�صمة 

يف اخلدمات. يف الوقت احلايل، يوجد 
ن��وع��ان م��ن ال��ن��ازح��ني، الأول م��ا زال 
اأما اجلزء الأكرب  ي�صكن يف املخيمات، 
فتوجه للمدن الرئي�صية بعد اأن وجد 
ف��ر���س ع��م��ل، فيما ت��راج��ع الأع����داد 
األف   700 عموما، وت�صل الآن لنحو 
ي��ق��ول املحلل  ن���ازح يف ك��رد���ص��ت��ان، كما 

العراقي.
النوري،  ك���رمي  ال��ه��ج��رة  وزارة  وك��ي��ل 
اأك���د اأن ع���ودة ال��ن��ازح��ني ل مي��ك��ن اأن 
التي  امل�صاكل  اإن  حيث  ق�صرية،  تكون 
ت��واج��ه��ه��ا ال��ع��ائ��ات ال��ن��ازح��ة ميكن 
وفق  ال�صوداين،  حكومة  ظل  يف  حلها 

بيان الوزارة.
ع����ن اأب��������رز امل����ع����وق����ات ال����ت����ي ت���واج���ه 
املالية،  امل�صتحقات  و�صرف  النازحني 
اأو�صح النوري اأن هناك بع�س الق�صايا 
منازلهم  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 

والبع�س الآخر يعود للو�صع الأمني.
ب����داأت �صرف  ال�����وزارة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
مراحل،  �صكل  على  املالية  امل�صتحقات 
كون  التا�صعة؛  املرحلة  يف  ه��ي  والآن 
اأم��ا الأم���وال املقدمة  الأع���داد كبرية، 
للوزارة،  ت�صل  فا  ال��دول  بع�س  من 

اإمنا حتت ت�صرف املنظمات الدولية.

 مقتل امراأة وطفَليها يف �سمال 
العراق جراء الأمطار الغزيرة 

•• كركوك-اأ ف ب

لقيت اأم وطفاها م�صرعهم يف كركوك ب�صمال العراق فجر  اأم�س اخلمي�س 
جراء انهيار منزلهم الطيني ب�صبب الأمطار الغزيرة التي �صربت العراق 
لوكالة  اخلمي�س  املنطقة  يف  امل��دين  ال��دف��اع  مدير  اأف���اد  كما  الليل،  خ��ال 

فران�س بر�س.
ويف ب��ل��د ع��ان��ى م��ن اجل��ف��اف وت��راج��ع الأم���ط���ار خ���ال ال�����ص��ن��وات الثاث 
املا�صية، يتلقى العراقيون الأمطار الغزيرة باإيجابية لأثرها على الزراعة 
واحتياطات املياه والأنهار. لكنها يف املقابل توؤدي اإىل غرق ال�صوارع باملياه 
البنية  تهالك  اإىل  ن��ظ��راً  الكهربائي  للتيار  املتكرر  الن��ق��ط��اع  م��ن  وت��زي��د 

التحتية جراء عقود من احلروب والإهمال.
“انهار  ال��ب��اد،  �صمال  يف  الواقعة  كركوك  حمافظة  يف  ب��اج��وان  قرية  ويف 
�صقف منزل طيني بعد اخلام�صة �صباحاً”، كما اأفاد مدير الدفاع املدين يف 
كركوك العميد فا�صل حممد، م�صيفاً اأن النهيار اأدى اإىل “وفاة اأم بعمر 

26 عاماً، وطفليها البالغني عامني و4 اأعوام«.
واأو�صح اأن النهيار ح�صل “ب�صبب كثافة الأمطار ولكون املنزل طينياً«.

واأعلنت حمافظة دياىل الواقعة �صمال �صرق بغداد عن يوم عطلة للموظفني 
ب�صبب الأمطار الغزيرة،بح�صب بيان ر�صمي، فيما عطلت حمافظة �صاح 

الدين الواقعة �صمال العا�صمة، الدوام الر�صمي للمدار�س.
كذلك، ا�صتنفرت وزارة الهجرة العراقية جهودها يف اإقليم كرد�صتان املتمتع 
بحكم ذاتي وحمافظتي الأنبار ونينوى، “لتقدمي الدعم وامل�صاعدة لاأ�صر 

النازحة يف املخيمات التي تعر�صت لل�صرر اأثر هطول الأمطار«.

اإىل م�صادر ر�صمية من اجلانبني.
وقال مبعوث الأمم املتحدة لل�صام 
يف ال�صرق الأو�صط تور وين�صاند 
دّوام���ة  خ�صم  يف  “نحن  ب��ي��ان  يف 
ع��ن��ف ي��ج��ب وق��ف��ه��ا ع��ل��ى الفور”، 
الأمن  جمل�س  ب��ي��ان  اإىل  م�����ص��رياً 
�صباط/فرباير   20 يف  دان  ال��ذي 
املا�صي “جميع اأعمال العنف �صد 
املدنيني” ودعا “جميع الأطراف 
التحري�س  ع��ن  الم��ت��ن��اع   ... اإىل 

على العنف«.
ومع اقراب �صهر رم�صان - الذي 
عند  الف�صح  عيد  مع  يتزامن  قد 
اليهود هذا العام - يخ�صى العديد 

“ينتق�س من قدرتنا على الركيز 
ال�صراتيجي  ال���ت���ه���دي���د  ع���ل���ى 
احل�������ايل، وه�����و ال���ت���ق���دم ال���ن���ووي 
اخل����ط����ري لإي������������ران وا�����ص����ت����م����رار 
اإقليميا  ال���ع���دوان���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
اأن يلتقي  امل��ت��وق��ع  ودول���ي���ا«. وم��ن 
الإ�صرائيلي  ن��ظ��ريه  م��ع  اأو����ص���ن 
بالقرب  ونتنياهو  ج��الن��ت  ي���واآف 

من مطار تل اأبيب.
م�صاعد  م���ول���روي  م��اي��ك��ل  وق�����ال 
ل�صوؤون  الأم��ري��ك��ي  ال��دف��اع  وزي���ر 
ال�صرق الأو�صط �صابقا “التاأكيدات 
ب���الأق���وال ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اأجل 
العنف ل قيمة لها من  احلد من 

من املراقبني وقوع حادث يف باحة 
يوؤدي  ق��د  مّم��ا  الأق�����ص��ى،  امل�صجد 
اإىل اندلع عنف ل ميكن ال�صيطرة 
اإن  اأم��ري��ك��ي  عليه. وق��ال م�����ص��وؤول 
التوترات  اأن  م��ن  قلقة  وا�صنطن 
الغربية  ال�����ص��ف��ة  يف  امل��ت�����ص��اع��دة 
اإ�صرائيل  انتباه  ت�صرف  اأن  ميكن 
التحركات  عن  املتحدة  والوليات 
الإيرانية، وهي ر�صالة يعتزم وزير 
اأو�صن  ل��وي��د  الأم��ري��ك��ي  ال���دف���اع 
لإ�صرائيل  زي���ارة  خ��ال  تو�صيلها 

اليوم اخلمي�س.
اإىل  و�صوله  موعد  اأو�صن  واأرج���اأ 
على  احلكومة  واأ���ص��رت  اإ�صرائيل 

ب�صبب  الج��ت��م��اع��ات  م��ك��ان  تغيري 
الحتجاجات  م���ن  امل���زي���د  ت���وق���ع 
امل��ن��اه�����ص��ة خل��ط��ة ح��ك��وم��ة رئي�س 
الوزراء بنيامني نتنياهو اليمينية 
امل���ت�������ص���ددة لإج��������راء ت���غ���ي���ريات يف 

النظام الق�صائي.
اأمريكي  دف���اع���ي  م�������ص���وؤول  وق����ال 
كبري، حتدث �صريطة عدم الك�صف 
الأمر  عن هويته نظرا حل�صا�صية 
على  متاما  ق��ادر  اأو�صن  “الوزير 
الق�صيتني  اإج��راء حمادثات حول 

)ال�صفة الغربية واإيران(«.
ان�صغال  اأن  اإىل  امل�����ص��وؤول  واأ����ص���ار 
الغربية  ب���ال�������ص���ف���ة  اإ�����ص����رائ����ي����ل 

العمليات  اأثناء  وكذلك   ،2014 عام 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ت��ي دّم�����رت ك��ث��ريا ِمن 
البنية التحتية واملنازل خال معارك 

طرد داع�س.
يا�صني  ال��ع��راق��ي،  ال�صيا�صي  وامل��ح��ل��ل 
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  ي��و���ص��ح  ع���زي���ز، 

حكومة  جعل  م��ا  الر�صمية؛  امل�صلحة 
اأحد  اإج��ب��ار  ع��دم  �صعار  تتخذ  الإقليم 
ع��ل��ى ال���ع���ودة. احل���ل ال�����ص��روري لهذا 
الأم�������ر ه����و ت���وف���ري الأم��������ن، واإع�������ادة 
اإعمار املناطق املت�صررة من العمليات 
ل�صنوات  ج������رت  ال����ت����ي  ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
والتنظيمات  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  ب��ني 

الإرهابية.
م���ب���ادرة  اإىل  ك���ذل���ك  الأم�������ر  ي���ح���ت���اج 
احلكومة الحتادية لتنفيذ التفاقيات 
كرد�صتان  اإقليم  حكومة  مع  الأمنية 
مثل  ملناطق  ال��ن��ازح��ني  ع���ودة  لتاأمني 
العودة  نازحوها  يرف�س  التي  �صنجار 
ل���ع���دم ت��ن��ف��ي��ذ ات��ف��اق��ي��ة ���ص��ن��ج��ار بني 

احلكومة املركزية وحكومة الإقليم.
وت�����ص��ك��ل امل��خ��ي��م��ات ع��ب��ئ��ا م���ادي���ا على 
الذي  ع��زي��ز  ح�صب  الإق��ل��ي��م،  حكومة 
ي��رج��ع ذل���ك ح�����ص��ب ت��ق��دي��ره “لعدم 
اإعانات  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  ���ص��رف 
ُت��ذك��ر، مع وج��ود ع�صرات الآلف من 
النازحني؛ ظنا منها اأن ذلك ي�صجعهم 

على العودة اإىل مناطقهم«.
امل��ت��ح��دة ل  الأمم  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأن  ك��م��ا 
ت�����ص��ِه��م ����ص���وى ب���اجل���زء ال��ي�����ص��ري من 
ل��راج��ع ملحوظ  اأدى  الإع���ان���ات؛ م��ا 

اإغ���اق  يف  ال��ت��اأخ��ر  اأ���ص��ب��اب  عربية” 
خميمات النازحني يف اإقليم كرد�صتان، 
النازحني  وال��ط��ري��ق��ة الآم��ن��ة لإع����ادة 

اإىل ديارهم قائا:
ق�������ررت منذ  احل���ك���وم���ة الحت������ادي������ة 
تلك  اإغ���اق  بالق�صرية  لي�صت  ف��رة 

امل��خ��ي��م��ات، ل��ك��ن ح��ك��وم��ة الإق��ل��ي��م مل 
تخ�صع لهذا القرار لدواع اإن�صانية.

العودة  يف  يرغبون  ل  ن��ازح��ون  هناك 
اإىل مناطقهم لأ�صباب اأمنية، ونتيجة 
ان��ت�����ص��ار ف�����ص��ائ��ل م�����ص��ل��ح��ة ف��ي��ه��ا مع 
الأ�صف اأقوى من الدولة ومن القوات 

•• اأبوظبي - الفجر:

�صمن مواكبة مركز تريندز لقمة 
اأ�صدر  املناخ املقبلة “ كوب 28”، 
الإجنليزية  باللغة  جديدة  درا�صة 
الأخ�صر  “التحول  ع��ن��وان  حت��ت 
يف اأوروب��ا واأزم��ة احل��رب الرو�صية 
تاأثري  ت���ت���ن���اول  الأوكرانية”، 
ال����غ����ازات ال�������ص���ارة ال��ن��اج��م��ة عن 
الأحفوري  ال���وق���ود  ح���رق  ط��ري��ق 
وت���اأث���ريات الح��ت��ب��ا���س احل����راري، 
املتزايد  اله���ت���م���ام  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
مب�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، مثل 
الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة 
والطاقة املائية، ب�صبب التهديدات 
التي ي�صكلها الحتبا�س احلراري.

اأعدها  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة  ون��اق�����ص��ت 
ال��رب��ي��ع��ي، رئ��ي�����س ق�صم  ���ص��ل��ط��ان 

ال������درا�������ص������ات الق����ت���������ص����ادي����ة يف 
مزايا م�صادر الطاقة  “تريندز”، 
فاعليتها  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ت��ج��ددة، 
على  وق��درت��ه��ا  التكلفة  حيث  م��ن 
احلد من التلوث البيئي، م�صلطًة 
العاملية  الطاقة  اأزمة  على  ال�صوء 
احل���ال���ي���ة ال���ن���اج���م���ة ع����ن احل����رب 
واأهمية  اأوك���ران���ي���ا  يف  ال��رو���ص��ي��ة 
الطاقة  م�������ص���ادر  اإىل  ال���ت���ح���ول 
امل����ت����ج����ددة، وا����ص���ت���ج���اب���ة الحت�����اد 
الأوروب�����ي لأزم���ة ال��ط��اق��ة، مب��ا يف 
للتخفيف  املتخذة  التدابري  ذل��ك 
م��ن ت��اأث��ري ارت��ف��اع اأ���ص��ع��ار الطاقة 
الحتاد  وخ��ط��ة  امل�صتهلكني  ع��ل��ى 
للتخل�س التدريجي من العتماد 
ع��ل��ى ال���غ���از ال���رو����ص���ي م���ن خال 
كما   ،REPowerEU خ���ط���ة 
اأهمية  اإىل  ال����درا�����ص����ة  ت���ط���رق���ت 

 Fit  ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ن���اج���ح حل���زم���ة
for 55، التي تهدف اإىل تقليل 
اإجمايل انبعاثات غازات الحتبا�س 
% على   55 ب��ن�����ص��ب��ة  احل�������راري 

الأقل بحلول عام 2030.
اأوروب��ا تواجه  اأن  وذك��رت الدرا�صة 
للحرب  ن���ت���ي���ج���ة  ط����اق����ة  اأزم����������ة 
الرو�صية الأوكرانية التي اأدت اإىل 
تراجع  ب�صبب  الغاز  اأ�صعار  ارتفاع 
واأ�صارت  الرو�صية،  الغاز  اإم���دادات 
اأهمية  اأظ��ه��ر  الأم����ر  ه���ذا  اأن  اإىل 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  اإىل  الن��ت��ق��ال 
التي ل تت�صم بكونها نظيفة وغري 
ولكنها  فح�صب،  ت��ق��ري��ًب��ا  نا�صبة 
ا الأقل تكلفة من بني اأ�صكال  اأي�صً

الطاقة. 
البلدان  اأن  ال����درا�����ص����ة  وب���ي���ن���ت 
جمموُعه  ما  خ�ص�صت  الأوروب��ي��ة 

لتخفيف  ي��������ورو  م���ل���ي���ار   768
اآث����ار ارت��ف��اع اأ���ص��ع��ار ال��ط��اق��ة على 
خف�س  ذل���ك  يف  مب��ا  امل�صتهلكني، 
ال�����ص��رائ��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة، وو�صع 
التجارية،  املن�صاآت  لدعم  �صيا�صات 
الحتياطي  ل��زي��ادة  ج��ه��ود  وب���ذل 
الطبيعي.  ال���غ���از  اإم��������دادات  م���ن 
يهدف  الأوروب����ي  الحت���اد  اأن  بيد 
واردات  على  العتماد  خف�س  اإىل 
الغاز من رو�صيا بن�صبة تزيد على 
% يف غ�صون ع��ام، وم��ن ثم   30
اإنهاء العتماد على الغاز الرو�صي 

بحلول عام 2027. 
املفو�صية  اأن  اإىل  واأ���������ص��������ارت 
اأع����ل����ن����ت ع�����ن خطة  الأوروب�������ي�������ة 
ق�صرية الأجل للق�صاء التدريجي 
الرو�صي  الغاز  على  العتماد  على 
م������ن خ��������ال اخل�����ط�����ة امل�������ص���م���اة 

وامليثان  امل���ت���ج���دد  ال���ه���ي���دروج���ني 
اأن جناح اخلطة  احليوي. وذكرت 
التنفيذ  ع��ل��ى  يعتمد  الأوروب����ي����ة 
 Fit for 55 حل��زم��ة  ال��ن��اج��ح 

الأوروبية  املفو�صية  اأن  ال��درا���ص��ة 
يف  ي���ورو  م��ل��ي��ارات   210 �صت�صخ 
النظيفة،  للطاقة  التحتية  البنى 
واإنتاج  ال��ك��ه��رب��اء  ب�����ص��ب��ك��ات  ب�����دًءا 

تهدف  التي   REPowerEU
اإىل حفظ الطاقة، وتنويع م�صادر 
بالنتقال  والتعجيل  اإم��دادات��ه��ا، 
واأو�صحت  اخل�صراء،  الطاقة  اإىل 

العليا  املحكمة  �صلطة  م��ن  وحت��د 
الت�صريعات  ب��اإل��غ��اء  يتعلق  ف��ي��م��ا 
ال�صلطة  ���ص��د  اأح���ك���ام  اإ����ص���دار  اأو 
 ،2019 ع�����ام  ويف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. 
ُوجهت لنتنياهو اتهامات بالف�صاد 

ينفيها.
اجلديدة  حكومته  ت�صكيل  وع��ن��د 
نتنياهو  وع������د  ����ص���ه���ري���ن،  ق���ب���ل 
�صركاءه يف الئتاف باإعادة ت�صكيل 
النظام الق�صائي وتر�صيخ �صيطرة 
الغربية،  ال�صفة  ع��ل��ى  اإ���ص��رائ��ي��ل 
الفل�صطينيون  بها  يطالب  ال��ت��ي 

لإقامة دولة م�صتقلة.
وق����������ال امل�������������ص������وؤول الأم�����ري�����ك�����ي 
اإ�صرائيل،  ب��اأم��ن  ملتزم  “اأو�صن 
التي  الرئي�صية  ال�صبل  م��ن  لكن 
مي��ك��ن��ن��ا م���ن خ��ال��ه��ا ال��ع��م��ل معا 
اأننا  ال��ع��اق��ة ه���ي  ت��ل��ك  وت��ع��زي��ز 
قيم  بينهما  دمي��ق��راط��ي��ان  ب��ل��دان 
م�صيفا اأن هذه القيم  م�صركة”، 

ت�صمل احلق يف التظاهر.
واأع�������ل�������ن ع�����������ص�����رات م������ن ج���ن���ود 
اجل�����و  �������ص������اح  يف  الح������ت������ي������اط 
التغيب  الأح����د  ي���وم  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
خطة  على  احتجاجا  ت��دري��ب  ع��ن 
ما  هو  بالق�صاء،  املتعلقة  نتنياهو 
ميثل �صدمة لدولة من املفر�س 
الأعراق  متعدد  جي�صها  يكون  اأن 

غري م�صي�س.
37 ط���ي���ارا وم���اح���ا من  وق�����ال 
اإف-15، يف ر�صالة  �صرب طائرات 
ت��داول��ت��ه��ا و���ص��ائ��ل اإع����ام حملية، 
اإنهم لن يح�صروا بع�س التدريبات 
للحوار  وقتنا  “تكري�س  اأج��ل  من 
الدميقراطية  اأج��ل  من  والتفكري 

والوحدة الوطنية«.
اجلو  �صاح  يف  الحتياط  وج��ن��ود 
بالتحليق  مطالبون  الإ�صرائيلي 
اأ���ص��ب��وع��ي��ا يف كثري  م����رة واح������دة 
م���ن الأح���ي���ان م���ن اأج����ل احلفاظ 
اأحيانا  وينفذون  جاهزيتها.  على 
مهام قتالية. ومع ذلك، ي�صنفون 
ك��م��ت��ط��وع��ني ول��ي�����س ع��ل��ي��ه��م اأي 

التزام قانوين حل�صور التدريب.

الأوروبي  الهدف  اإىل  ت�صري  التي 
انبعاثات غازات  املتمثل يف خف�س 
بحلول   %  55 بن�صبة  ال��دف��ي��ئ��ة 

عام 2030. 

�غتيال 3 فل�سطينيني بنري�ن �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية يف �ل�سفة 

قلق اأمريكا يتزايد اإزاء الو�سع املتفجر.. واأو�سنت يزور اإ�سرائيل 

باإغالق املخيمات والعودة الطوعية.. العراق يحلحل اأزمة النازحني

درا�سة لرتيندز ت�ستعر�س التحول الأخ�سر 
يف اأوروبا يف �سوء احلرب الرو�سية الأوكرانية



اجلمعة   10  مارس    2023  م   -    العـدد   13795  
Friday   10    March    2023   -  Issue No 13795 عربي ودويل

11

•• القد�س-وكاالت   

على  الأخ�����رية  ال��ت��ح��رك��ات  ت�صري 
هناك  اأن  اإىل  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��اح��ة 
يت�صكل،  ج���دي���داً  ع��امل��ي��اً  ن��ظ��ام��اً 
اإطاره  يف  ورو�صيا  ال�صني  ت�صعى 
طريق  ع����ن  م��ك��ان��ت��ه��م��ا  حل���ج���ز 
املع�صكر  ملواجهة  ال�صتعداد جيداً 

الغربي.
“جريوزاليم  �صحيفة  ون�����ص��رت 
حتليًا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  بو�صت” 
ال�صني  “اإنفاق  ع����ن����وان  حت����ت 
يظهران  رو�صيا  وحرب  الع�صكري 
الغرب”،  مل��واج��ه��ة  ا���ص��ت��ع��داده��م��ا 
تتمكن  اأن  يف  ت����اأم����ل  ب���ك���ني  اأن 
القت�صادية  ال��ع��ق��ب��ات  اإدارة  م��ن 
خال  م��ن  لديها  والدميغرافية 

ت�صكيل جي�س �صخم لها.
الإ�صرائيلية  ال�صحيفة  ول��ف��ت��ت 
اإىل اأن هناك نظاًما عاملياً جديداً 
عن  ال��ت��ق��اري��ر  وو���ص��ف��ت  يت�صكل، 
الع�صكري  لاإنفاق  ال�صني  زي��ادة 

بن�صبة %7 باأنها “مقلقة«.
تعد  مل  ال�������ص���ني  اأن  واأ�����ص����اف����ت 
جمرد  �صت�صبح  ب��اأن��ه��ا  ت��ت��ظ��اه��ر 
اأكر  اقت�صادية، ولكن�صتكون  قوة 
الطريقة  اأن  اإىل  م�صرية  ح��زم��اً، 
التي تعمل بها م�صابهة للطريقة 
التي ظهرت بها الوليات املتحدة 
عندما  املا�صي،  القرن  الأمريكية 
البداية،  يف  اقت�صادية  كقوة  بدت 
ول���ك���ن ����ص���رع���ان م���ا و���ص��ل��ت اإىل 

مكانتها احلالية كقوة عاملية.
كانت  ال�������ص���ني  اأن  واأو�����ص����ح����ت 

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب

تركيا  ال��ذي �صرب  الزلزال  ترك 
يف 6 �صباط-فرباير، وهو “اأ�صواأ 
اأوروب����ا منذ  يف  ك��ارث��ة طبيعية” 
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  ب��ح�����ص��ب  ق����رن، 
حالة  يف  ال���ب�������اد  ال��ع��امل��ي�����������������ة، 

�صدمة.
ب��ع��د ���ص��ه��ر م��ن ال��ك��ارث��ة، يواجه 
م�����اي�����ني الأت��������������راك ع���واق���ب���ه���ا 
ال���وخ���ي���م���ة، م����ع م�������ص���رع اأق������ارب 
وم�����دن م���دم���رة واخ���ت���ب���ار حياة 

جديدة يف اخليام اأو احلاويات.
بلغت قوته  ال��ذي  ال��زل��زال  اأ�صفر 
بعد  اآخ����ر  ت����اه   - درج�����ات   7،8
7،6 - عن  ب��ق��وة  ���ص��اع��ات  ب�����ص��ع 
األ��ف �صخ�س   46 م�صرع ح��واىل 
)مت العثور على جثثهم( واإ�صابة 
األفاً، بح�صب ح�صيلة غري   105

نهائية دون �صك.
اإحل���اق  او  ت��دم��ري  اإىل  اأدى  ك��م��ا 
ال�صرر ب�214 األف مبنى - بلغت 
اأحياًنا اأكر من اثني ع�صر طابًقا 
- يف 11 حمافظة من اأ�صل 81 

يف الباد. 
�صخ�س  اآلف   6 ق��راب��ة  لقي  كما 

حتفهم يف �صوريا.
ت�����ع�����ر������ص�����ت م����������دن ت�����رك�����ي�����ة يف 
مرع�س،  ك���ه���رم���ان  حم��اف��ظ��ت��ي 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن م���رك���ز ال����زل����زال، 
وه��ات��اي، احل��دودي��ة م��ع �صوريا، 
ال�صلطات  ا���ص��ط��ر  مم��ا  ل��ل��دم��ار، 
على  الأ���ص��خ��ا���س  اآلف  دف��ن  اإىل 

ف�����اإن الأم������ر ي��ت��ط��ل��ب امل���زي���د من 
امل���ال. م��ن امل��ه��م اأي�����ص��اً ماحظة 
ياأتي مع تباطوؤ  اأن زي��ادة الإنفاق 
الركيبة  وت���راج���ع  ال�����ص��ني  من��و 
اأن تخلت عن  ال�صكانية حتى بعد 
وهذا  الواحد”،  “الطفل  �صيا�صة 
يعني اأنها قريباً �صت�صهد انخفا�صاً 
يف عدد ال�صكان و�صيراجع النمو، 
ذات  “ال�صني  ه��و  �صيتبقى  وم���ا 

القوة امل�صلحة الهائلة«.

��ستنز�ف �لغرب
اأن  بو�صت”،  “جريوزاليم  وت��رى 
ال�صتنزاف،  على  راهنت  مو�صكو 
التحركات  ت�����ص��م��ي��م  مت  ح���ي���ث 
اأوكرانيا”  ل�”طحن  ال��رو���ص��ي��ة 
واإع����ادة ال��ب��اد اإىل ال����وراء ، ومل 
كانت  اإذا  مب��ا  مهتمة  رو�صيا  تعد 
اأوك���ران���ي���ا م���وج���ودة ب��ال��ك��ام��ل يف 
مل  ل،  اأم  ال��ي��وم  ال��غ��رب��ي  املع�صكر 
اأوكرانيا  لإبقاء  هذا  ت�صميم  يتم 
الناتو،  بعيدة عن  اأو  “حمايدة” 
ولكن يف الواقع، لتخريب الناتو.

اأن  هي  املهمة  “النقطة  وتابعت: 
املا�صيني  العقدين  اأم�صت  رو�صيا 
يف ال�صتعداد ملواجهة الغرب، لقد 
اأرادت اإعادة �صياغة نزاع كو�صوفو، 
لأن  بالإهانة  رو�صيا  �صعرت  حيث 
�صربيا،  حليفتها  اأ�صعف  ال��غ��رب 
اأنها  اإث��ب��ات  الآن  مو�صكو  ف��ري��د 
ما  ب��اأوك��ران��ي��ا  تفعل  اأن  ت�صتطيع 
حدث ببلغراد، وبعد ذلك تاأمل يف 
اإعادة كتابة قواعد النظام العاملي 

بغزوها«.

اإ�صارة  -يف  ال���وق���ت  ذل���ك  ت��ن��ت��ظ��ر 
العامل-،  بها  مير  التي  للظروف 
وتتقدم بهدوء دون حماولة اإثارة 
الذعر، وعندما تغريت الأمور يف 
تف�صي  خ��ال  املا�صية،  ال�صنوات 
ع��زل��ت نف�صها  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 

وبداأت ت�صتعد.
 

خالفات متز�يدة
قائمة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 
ال�����ص��ني والغرب  ب��ني  اخل���اف���ات 
عبارة  بع�صها  الزدي����اد،  اآخ���ذة يف 
ع������ن ������ص�����راع�����ات ح��������ول اجل������زر 

ال�����ص��غ��رية وامل��رج��ان��ي��ة ، واأخ���رى 
اإفريقيا،  يف  ال�����ص��ني  دور  ح����ول 
ال�صورة  ع���ام،  “ب�صكل  وت��اب��ع��ت: 
الأكر  ال�صني  �صتحتاج  وا�صحة، 
ال�صفن  م����ن  م���زي���د  اإىل  ح����زم����اً 
قواتها  يف  ال�صتثمار  من  واملزيد 

امل�صلحة«.
اإىل  ال��غ��رب  �صيحتاج  ذل���ك،  اإىل   
والعمل  ب�����ص��رع��ة  ال��ت�����ص��ل��ح  اإع�����ادة 
اأي�صاً مع حلفائه يف جميع اأنحاء 
والعاقات  املنتديات  عرب  العامل 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة اجل���دي���دة، م�����ص��رية اإىل 
توجه م�صوؤولني من وزارة الدفاع 

الأو�صط  ال�صرق  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأ�صبوع  وه���ذا  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 

اأي�صاً لأغرا�س ع�صكرية.
 

ماذ� تخفي �لتحركات؟
ال�صني  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة،  وت���ق���ول 
تخ�ص�س نحو 225 مليار دولر 

مليزانيتها الدفاعية..
ال���ولي���ات  م��ي��زان��ي��ة  اإن  وي���ق���ال   
اأ�صعاف،  ب��اأرب��ع��ة  اأك���رب  امل��ت��ح��دة  
ببناء  ال�صني  تق����وم  رمب��ا  ول��ك��ن 
امل���زي���د م���ن امل��ن�����ص��ات وت����اأم����ل يف 
الق��ت�����ص��������������اد جلم�ع  ا���ص��������������ت��خ��دام 

الفرة  الأ���ص��ل��ح��ة يف  م���ن  امل���زي���د 
املقبلة. 

ال�����ولي�����ات  ف��������اإن  امل�����ق�����اب�����ل،  ويف 
املتحدة ت�صخ الأم��وال يف احلرب 
الأوك��ران��ي��ة، وه��ي اأم���وال تعود يف 
امل�صنعة  ال�����ص��رك��ات  اإىل  الأ���ص��ا���س 

للدفاع يف الوليات املتحدة.
اأوروب��������ا  اإن  ال���ت���ق���اري���ر  وت����ق����ول 
ت�صليح  اإع���������ادة  اإىل  ���ص��ت�����ص��ط��ر 
وا����ص���ت���ب���دال ال���ذخ���ائ���ر ال���ت���ي يتم 
ولذلك،  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  اإر���ص��ال��ه��ا 
ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت م��ي��زان��ي��ة الدفاع 
اأ�صعاف،  باأربعة  اأك��رب  الأمريكية 

ع���ج���ل يف م���ق���اب���ر م���رجت���ل���ة يف 
احلقول والغابات.

ت�صّرر حوايل 14 مليون �صخ�س، 
ال���ب���اد، جراء  ���ص��ك��ان  ���ص��د���س  اأي 
ال���ك���ارث���ة. وق����ال ال��رئ��ي�����س رجب 
مايني   3،3 اإن  اإردوغ����ان  طيب 
على  الآن  حتى  اأج����ربوا  �صخ�س 

مغادرة منطقة الزلزال.
مليوين  م��ن  اأك���ر  حاليا  ويقيم 

�صخ�س يف خيم وحاويات.
األف   13 م��ن  اأك���ر  ت�صجيل  مت 

كلفة اإعادة الإعمار التي قد ت�صل 
اأو�صح  املبلغ، كما  “�صعفي”  اإىل 

البنك الدويل.
وع���د اإردوغ�������ان ب��ب��ن��اء اأك����ر من 
اللتزام  م���ع  م��ن��زل  األ����ف   450
مبعايري مقاومة الزلزل “خال 
لرية  األ����ف   100 وب���دف���ع  عام” 
ي���ورو(  اآلف   5 ت��رك��ي��ة )ح����واىل 

لأ�صر القتلى.
اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الأرب����ع����اء تلقي 
م���ل���ي���ون ���ص��خ�����س م���ت�������ص���رر من 

ه��زة ارت��دادي��ة يف �صهر واح��د ول 
ت���زال ه��ذه الأر�����س ال��ت��ي ت�صتمر 
الذعر  تثري  ال�صبت  اله��ت��زاز  يف 
يف ال���ب���اد، وت��ق��ع يف واح����دة من 
ال��زل��زال��ي��ة ن�صاًطا  امل��ن��اط��ق  اأك���ر 

يف العامل.
ي����زال  امل���ن���ك���وب���ة، ل  امل���ن���اط���ق  يف 
التي  الدولة  على  عارماً  الغ�صب 
لن�صر  �صاعة  خم�صني  ا�صتغرقت 
اجلي�س،  �صيما  ل  الإغ��اث��ة،  ف��رق 
من  الآلف  ع�����ص��رات  ك����ان  ف��ي��م��ا 

�صغرية من احلزب احلاكم، حزب 
العدالة والتنمية.

ت�صخما  تعاين  التي  تركيا  على 
العملة،  قيمة  يف  وت��راج��ع��ا  ح���ادا 
القت�صادي  ال�����ص��رر  ام��ت�����ص��ا���س 
البنك  ق�������ّدره  ال������ذي  ل����ل����زل����زال 
مليار   34 م���ن  ب���اأك���ر  ال�����دويل 

دولر.
اأرب��ع��ة يف املئة  وي��ع��ادل ه��ذا املبلغ 
م����ن ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل 
ي�صمل  ول   ،2021 لعام  للباد 

حتت  اأح��ي��اء  عالقني  الأ�صخا�س 
الأنقا�س.

واق���ر اأردوغ������ان ب��ال��ت��اأخ��ري الذي 
ال�صتاء  طق�س  على  باللوم  األ��ق��ى 
ال���ك���ارث���ة التي  ال��ق��ا���ص��ي وح���ج���م 
كيلومر مربع،  األ��ف   20 غطت 

طالباً ال�صفح من الناجني.
اأن  ال����راأي  ا�صتطاعات  اظ��ه��رت 
م����ط����ّوري ب���ن���اء وم���ق���اول���ني هم 
عن  الأول  امل��ق��ام  يف  امل�����ص��وؤول��ون 
اخل�صائر الفادحة، بعد اأن انهارت 

املباين التي �صيدوها مثل الورق.
واأع���ل���ن وزي���ر ال��ع��دل ال��رك��ي يف 
ال�صروع  ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر،  نهاية 
يف ماحقات ق�صائية بحق 997 
هذه  ت�صييد  يف  متورطاً  �صخ�صاً 

املباين.
 اأوق�����������������ف247 م����ن����ه����م اأث�����ن�����اء 

حماولتهم مغادرة الباد.
يقدم  مل  م�����������ص�����وؤول  اأي  ل����ك����ن 
من�صبه  م��ن  ُي��ع��زل  اأو  ا�صتقالته 
ب��ل��دي��ة مدينة  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء رئ��ي�����س 

رئي�س الوزراء الأ�سرتايل يلتقي بايدن قريبا 
•• �صيدين-اأ ف ب

اأّنه �صيزور قريباً  الأربعاء  األبانيزي  اأنتوين  الأ�صرايل  ال��وزراء  اأعلن رئي�س 
الوليات املّتحدة للقاء الرئي�س جو بايدن، يف قّمة ُيتوّقع اأن يتخّللها الإعان 
بالدفع  تعمل  غ��ّوا���ص��ات  على  كانبريا  مبوجبه  ت�صتحوذ  �صخم  اّت��ف��اق  ع��ن 
املّتحدة.  ال��ولي��ات  يف  ب��اي��دن  الرئي�س  “�صاألتقي  األبانيزي  وق��ال  ال��ن��ووي. 
�صنعلن قريباً عن مزيد من التفا�صيل ب�صاأن الإجراءات التي �صيتّم اّتخاذها«. 
وبعد 18 �صهًرا من املناق�صات، ت�صتعد اأ�صراليا لك�صف خطتها ل�صراء ثماين 
غوا�صات تعمل بالطاقة النووية يف اإطار ما و�صفه رئي�س الوزراء الأ�صرايل 
باأنه “اأكرب قفزة اإىل الأمام” يف القدرات الدفاعية للباد. وجرت مناق�صات 
مكثفة يف الكوالي�س ملدة عام ون�صف العام بني وا�صنطن وكانبريا ولندن حول 
ح�صول اأ�صراليا على تقنيات ح�صا�صة يف الدفع النووي. وا�صتبعدت اأ�صراليا 

امتاك اأ�صلحة نووية.
وهي املرة الأوىل التي يتم فيها ت�صدير تكنولوجيا غوا�صات نووية اأمريكية 
يف  بريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  �صاعدت  عندما  املا�صي  القرن  �صتينات  منذ 
املليارات  ع�صرات  الغوا�صة  عقد  قيمة  تبلغ  بها.  خا�صة  غوا�صات  ت�صميم 
اأكرب من م�صاألة  اأهميته  اإن  الأمريكية لكن خرباء يقولون  ال��دولرات  من 
التي تعمل  الغوا�صات  املوعودة. ور�صد  التي يوفها وال�صتثمارات  الوظائف 
بالطاقة النووية �صعب وميكنها ال�صفر مل�صافات طويلة لفرات طويلة وميكن 
اأن حتميلها ب�صواريخ كروز متطورة. وقال خرباء اإن هذه املوا�صفات جتعلها 
اأو  �صربات  ب�صن  لأ�صراليا  �صي�صمح  مما  حمتمل،  عدو  لأي  عائلة  ردع  قوة 
هجمات م�صادة داخل اأرا�صي العدو مع موؤ�صرات م�صبقة قليلة. وعربت بكني 
عن معار�صتها ال�صديدة لهذا امل�صروع الذي تعتربه “خطريا” ويهدف اإىل 
بالدفع  اأ�صراليا غوا�صات تعمل  �صاأن حيازة  ال�صني. لذلك، من  حما�صرة 

النووي اأن يغرّي ميزان القوى الع�صكرية يف منطقة املحيط الهادئ.

 املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية براي�س يتنحى 
•• وا�صنطن-رويرتز

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإن املتحدث با�صمها نيد براي�س �صيتنحى 
عن من�صبه هذا ال�صهر بعد اأكر من عامني ليتوىل من�صبا جديدا يرفع 

فيه التقارير اإىل وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن.
واأدى براي�س اليمني متحدثا با�صم الوزارة يف 20 من يناير كانون الثاين 
2021، يف اليوم الذي �صهد تن�صيب جو بايدن رئي�صا للوليات املتحدة. 
والن�صحاب  لأوك��ران��ي��ا  رو�صيا  كغزو  رئي�صية  اأح��داث��ا  عمله  ف��رة  و�صهدت 
ال��ف��و���ص��وي ل��ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني الأم��ري��ك��ي��ني وغ���ريه���م م���ن امل��وظ��ف��ني من 

اأفغان�صتان.
وقال بلينكن يف بيان اإن براي�س قدم اأكر من 200 اإفادة لل�صحفيني وكان 

مبثابة واجهة و�صوت لل�صيا�صة اخلارجية للوليات املتحدة.
واأ�صاف بلينكن “�صاعد نيد حكومة الوليات املتحدة يف الدفاع عن حرية 
ال�صحافة واإعاء قيمتها يف اأنحاء العامل، وكان منوذجا لل�صفافية والنفتاح 
الذي ندعو اإليه يف البلدان الأخرى. �صتكون اإ�صهاماته مفيدة للوزارة حتى 

بعد فرة طويلة من خدمته«.
برباي�س  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  مرا�صلي  جمعية  رئي�س  ت��ان��دون،  �صون  واأ���ص��اد 
ل���ص��ت��ع��ادت��ه الإف�������ادات ال�����ص��ح��ف��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة ل����ل����وزارة وم���واج���ه���ة تدقيق 

ال�صحفيني، كما حدث يف حالة الن�صحاب الأمريكي من اأفغان�صتان.

بال�صيا�صية الدولية يف جامعة تافري�صكي الأوكرانية نعومكن بورفات، قائا 
الإن���زال اجل��وي على حدوده  امل��ن��اورات وعمليات  اإن احللف بحاجة ملزيد من 

ال�صرقية لتاأمني تلك اجلبهة.
باأنها  وو�صفها  لرو�صيا،  “ا�صتفزازا”  الناتو  خطوة  اعتبار  بورفات  ويرف�س 

مهمة “تاأمني” للدول الأع�صاء.
املجاورة حلدودها،  الناتو  باأنها تنظر لدول  الباحث مو�صكو  املقابل، يتهم  يف 
مثل بولندا، على اأنها اأرا�س رو�صية، م�صريا اإىل اأن خطابات الرئي�س الرو�صي 

فادميري بوتني “تتحدث عن رو�صيا الكبرية واأرا�صي الحتاد ال�صوفيتي«.

تكثيف �حل�سد
الناتو  اتخذها  �صابقة  خل��ط��وات  اإ���ص��اف��ة  اجلوية”  “ال�صرطة  مهمة  وت��اأت��ي 

الأ�صهر الأخرية على جبهته ال�صرقية املواجهة لرو�صيا، ومنها:
• ن�صر 4 كتائب قتالية يف بلغاريا ورومانيا واملجر و�صلوفاكيا.

• تقوية التواجد الع�صكري يف بولندا وتنظيم مناورات ع�صكرية لتاأمينها من 
اجلارة بيارو�صيا حليفة رو�صيا.

• وجود 9 اآلف جندي يف اإ�صتونيا، ونف�س العدد يف لتفيا، اأما ليتوانيا فت�صم 
20 األف مقاتل.

املجر،  يف  و24800  ���ص��ل��وف��اك��ي��ا،  يف  ل��ل��ن��ات��و  ج��ن��دي   15100 ي��ت��واج��د   •
من  قتالية  جمموعات  و8  بلغاريا،  يف  و26900  روم��ان��ي��ا،  يف  و79300 

•• عوا�صم-وكاالت

�صرارة جديدة ترفع ن�صبة التوتر بني مو�صكو وحلف �صمال الأطل�صي )ناتو(، 
مع ا�صتعداد بريطانيا واأملانيا للم�صاركة يف مهام “ال�صرطة اجلوية” يف اإ�صتونيا 

املجاورة لرو�صيا، يف نقطة تعد الأقرب للناتو نحو احلدود الرو�صية.
وبينما يرى باحث �صيا�صي من رو�صيا اأن هذه اخلطوة “ا�صتفزاز” من الناتو 
اأنها لي�صت �صوى  اأوكرانيا  اأكادميي من  ملو�صكو قد يو�صع رقعة احلرب، يعلق 
“تاأمني” للدول الأع�صاء يف احللف “املهددين” من اجلي�س الرو�صي، ح�صب 

حديثيهما ملوقع “�صكاي نيوز عربية«.
�صت�صاركان يف  واأملانيا  ب��اده  اأن  وال����س،  الربيطاين بن  ال��دف��اع  وزي��ر  واأع��ل��ن 
عمليات جوية م�صركة لأول مرة فوق �صماء اإ�صتونيا، مع اإر�صال حوايل 300 
فرد من �صاح اجلو امللكي لقيادة عمليات ال�صرطة اجلوية حللف الناتو هناك. 
واأرجع وال�س تلك املهمة اإىل “�صمان اأمن �صماء اأوروبا، وتعزيز وجود الناتو 
اأوروبا  العاقات بني مو�صكو مع  يف مرحلة حرجة من  ال�صرقية’  اأوروب��ا  يف 

ال�صرقية.

تاأمني �أم ��ستفز�ز؟
موؤ�صر  باأنها  اجلوية”  “ال�صرطة  مهمة  ال��ربي��ط��اين  ال��دف��اع  وزي���ر  وو���ص��ف 
املتخ�ص�س  الأك��ادمي��ي  يعلق  وهنا  الرو�صي،  التهديد  اأم��ام  الناتو  وح��دة  على 

البلطيق اإىل البحر الأ�صود.
مع  ثاثية  مناورات  اإج��راء  اعتزامها  اأملانيا  اأعلنت  املا�صي،  فرباير  نهاية   •
وا�صنطن ووار�صو على اأرا�صي بولندا املحاذية لأوكرانيا، التي تعد الأ�صد عداء 

ملو�صكو يف دول �صرق اأوروبا، والع�صوة يف “الناتو«.

تو�سيع رقعة �حلرب
يتهمها  فيما  مو�صكو،  وب��ني  بينه  �صجال  م��ادة  اأ�صحت  الناتو  حلف  حتركات 
حدودها  بتهديد  ال��ن��ات��و  ب��ات��ه��ام  ت��رد  ل��ه��ا،  امل��ج��اوري��ن  اأع�صائه  اأم���ن  بتهديد 

وحماولة تفكيكها.
ويقول الباحث الرو�صي يف تاريخ العاقات الدولية �صولونوف بافريف، اإن 
ُنفذ يف  ال��ذي  ال�صتفزاز  “ال�صتمرار يف م�صل�صل  لأوروب��ا هو  احل��ايل  الهدف 

اأوكرانيا لتو�صيع رقعة احلرب«.
ويف تقديره، فاإن ما يحدث هو “حرب مبا�صرة بني الثاثي )بريطانيا واأملانيا 
فيما “اأدركت رو�صيا  والوليات املتحدة( من جانب ورو�صيا من جانب اآخر”، 
يف اإ�صارة ملا يقول اإنها خطة اأمريكية ل�صتنزاف  حقيقة الأمر اإىل حد كبري”، 

اأوروبا مببيعات الأ�صلحة.
وي�صت�صهد بافريف يف ذلك بت�صريحات الرئي�س الفرن�صي مانويل ماكرون، 
ال�����ص��راع وع��دم ت�صعيده، والأخ���ذ يف العتبار  اح��ت��واء  ب�����ص��رورة  ت��ن��ادي  التي 

مطالب رو�صيا من الناتو اخلا�صة بعدم ع�صكرة حدودها.

م�صاعدات  على  بالفعل  ال��زل��زال 
ما  اأي  ل����رية،  اآلف   10 ب��ق��ي��م��ة 

جمموعه ن�صف مليار يورو.
كما مت التعهد بتقدمي م�صاعدات 
خا�صة لإعادة النتقال ت�صل اإىل 
 750( ت��رك��ي��ة  ل����رية  األ�����ف   15

يورو(.
وف��ق��ا ل��ل��ب��ن��ك الأوروب�������ي لإع����ادة 
فاإن”زيادة  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإع���م���ار 
الإن�����ت�����اج م����ن ن�������ص���اط���ات اإع�������ادة 
الإعمار قد تعو�س اإىل حد كبري 
الأثر ال�صلبي ل�صطراب الن�صاط 

القت�صادي«.
و�صع الرئي�س الركي رجب طيب 
الأربعاء  للتكهنات  حدا  اأردوغ��ان 
النتخابات  اإج���������راء  ب���ت���اأك���ي���ده 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة يف 14 

اأيار-مايو كما هو خمطط له.
يتوىل  ال�������ذي  اردوغ�����������ان  ج���ع���ل 
عاماً  ع�����ص��ري��ن  م���ن���ذ  ال�����ص��ل��ط��ة 
وامل���ر����ص���ح لإع������ادة ان��ت��خ��اب��ه، من 
املدمرة  امل���ن���اط���ق  اإع����م����ار  اإع�������ادة 
نهجه. ومع ذلك، تعد النتخابات 
منذ  له  بالن�صبة  تهديداً  الأك��ر 

عام 2003.
حاولت  التي  للمعار�صة  وينبغي 
الحت������اد يف حت���ال���ف وط���ن���ي من 
مر�صحها  ت�صمية  اأح�����زاب،  �صتة 
ل��ك��ن اختيار  الث���ن���ني.  امل�����ص��رك 
رئي�س  اأوغ��ل��و  كيليت�صدار  ك��م��ال 
اجلمهوري”،  ال�����ص��ع��ب  “حزب 
احلزب املعار�س الرئي�صي، ت�صبب 

يف انق�صام التحالف اجلمعة.

حتركات ال�سني ورو�سيا تظهران ا�ستعدادهما ملواجهة الغرب

زلزال تركيا يخلف 45 األف قتيل..  وبلد يف حالة �سدمة 

»ال�سرطة اجلوية«.. كرة لهب جديدة على حدود الناتو ورو�سيا

 جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي يقّر رفع �سّن التقاعد 
•• باري�س-اأ ف ب

مادة  اليمني  عليه  يهيمن  ال��ذي  الفرن�صي  ال�صيوخ  جمل�س  اأق��ّر 
رئي�صية يف م�صروع لتعديل النظام التقاعدي تن�ّس على رفع �صن 
64 عاما، وذلك على اإثر معركة اإجرائية  التقاعد من 62 اإىل 

حاّدة مع الي�صار.
و�صّوت 201 ع�صو ل�صالح رفع �صّن التقاعد مقابل 115 ع�صواً 

�صّوتوا �صّده.
وف���ور ال��ت�����ص��وي��ت اأع���رب���ت رئ��ي�����ص��ة ال�����وزراء اإل��ي��زاب��ي��ت ب���ورن عن 
باأّن  توير  على  تغريدة  موؤّكدة يف  التعديل،  باإقرار  “�صرورها” 

هذا الإ�صاح “متوازن عادل«.
واليمني  الي�صارية  املعار�صة  بني  ح��اداً  ترا�صقاً  اجلل�صة  و�صهدت 

لوزير  ل��وب��ني  مونيك  ال���ص��راك��ي��ة  ال�صناتورة  وق��ال��ت  احل��اك��م. 
مرتبطاً  الأب���د  اإىل  �صيبقى  “ا�صمك  اإّن  دو���ص��و  اوليفييه  العمل 

باإ�صاح �صريّدنا اإىل الوراء حواىل 40 عاماً«.
و�صّرعت الأغلبية يف جمل�س ال�صيوخ اخلطى لإقرار هذا الإ�صاح 

قبل انتهاء املهلة النهائية منت�صف ليل الأحد.
التعديل  هذا  مواد  بقية  النقا�س حول  ا�صتئناف  املجل�س  ويعتزم 

يوم اخلمي�س.
امل��ادة غ��داة تظاهرات حا�صدة جرت يف فرن�صا  اإق��رار هذه  وياأتي 
و�صارك فيها 1،28 مليون �صخ�س وفقاً لوزارة الداخلية و3.5 
مليوناً وفقاً لاحتاد العمايل العام، احتجاجاً على اإ�صاح نظام 

التقاعد يف فرن�صا

الدول  �صائر  ب��ني  الأدن���ى  ب��ني  م��ن  ه��و  التقاعد يف فرن�صا  و���ص��ّن 
الأوروبية.

وين�ّس م�صروع القانون على رفع �صن التقاعد القانوين تدريجياً 
من 62 اإىل 64 عاماً، بواقع 3 اأ�صهر �صنوياً، وذلك اعتباراً من 

1 اأيلول/�صبتمرب 2023 وحتى 2030.
ك��م��ا ي��ن�����ّس ع��ل��ى زي����ادة م���ّدة ال���ص��راك��ات امل��ط��ل��وب��ة يف ال�صمان 
الجتماعي من 42 عاماً اإىل 43 عاماً لكي يح�صل املتقاعد على 

معا�صه التقاعدي كامًا، اأي من دون اأن تلحق به اأّي خ�صومات.
وت���ع���ّول احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ه���ذا الإ����ص���اح ل�����ص��م��ان مت��وي��ل نظام 
ال�صمان الجتماعي الذي ي�صّكل اأحد ركائز النموذج الجتماعي 

الفرن�صي.

اأ�سرتاليا تلغي قيود مكافحة كوفيد-19 على الوافدين من ال�سني 
•• �صيدين-رويرتز

�صتلغي �صرط خ�صوع  اأ�صراليا  اإن  اأم�س اخلمي�س  بيان  الأ�صرايل يف  ال�صحة  قال وزير 
امل�صافرين القادمني من ال�صني لختبار كوفيد-19 قبل املغادرة بدءا من منت�صف ليل 

11 مار�س اآذار.
و�صتطبق تلك الإجراءات اأي�صا على الوافدين من هوجن كوجن ومكاو.

وقال وزير ال�صحة مارك باتلر “هذا قرار معقول ومدرو�س ا�صتنادا اإىل انخفا�س اأعداد 
اأعداد  ال�صني حول  املنتظمة من  البيانات  ال�صني، وحتديثات  الإ�صابات بكوفيد-19 يف 
الإ�صابات، وحقيقة اأننا عززنا قدرتنا على اكت�صاف املتحورات النا�صئة... التي تثري القلق 

داخل اأ�صراليا والتعامل معها«.
واأ�صاف اأن العديد من الدول الأخرى التي نفذت اإجراءات مماثلة مثل الوليات املتحدة 

وكوريا اجلنوبية واليابان، اإما األغت ترتيباتها اأو اأعلنت عزمها عن اإلغائها.
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�إير�ن قد تتجاوز �لعتبة �لنووية خالل �أ�سبوعني

ملاذا تتطور الأزمة النووية الإيرانية اإىل مواجهة ل يريدها بايدن؟
�صعى الرئي�س جو بايدن يف البداية اإىل 
وقف الت�صعيد مع رو�صيا واإيران، حتى 
الركيز  من  املتحدة  الوليات  تتمكن 
اأقاَم   ،2021 ع��ام  ويف  ال�����ص��ني.  على 
التنبوؤ  ومي��ك��ن  “م�صتقرة  ع���اق���ات 
الرو�صي فادميري  الرئي�س  مع  بها” 
ب��وت��ني. وم��ع اإي����ران، �صعى ب��اي��دن اإىل 
من  واأقوى”  “اأطول  ن����ووي  ات���ف���اق 
العمل  خ��ط��ة  حم���ل  ي��ح��ل  اأن  ����ص���اأن���ه 
ال�صاملة امل�صركة التي تفاو�س عليها 
�صلفه باراك اأوباما، وتخلى عنها �صلفه 
الآخ��ر دون��ال��د ت��رام��ب. وم��ع ذل��ك، مل 
ول  ب��اي��دن،  خطة  على  مو�صكو  توافق 

يبدو اأن طهران وافقت على ذلك.
درجة  اإىل  ال��ي��وران��ي��وم  اإي���ران  َبت  خ�صَّ
اأقل بقليل من ن�صبة  اأي   ،84% نقاء 
نووي.  �صاح  ل�صنع  ال��ازم��ة   90%
وحتى لو كان معظم خمزونها ل يزال 
فاإن  تقريباً،   60% بن�صبة  خُم�صًبا 
وقت جتاوز طهران للعتبة النووية قد 

يحني يف اأقل من اأ�صبوعني.
�صي�صتغرق  الأم��ر  اأن  التحليل  واأو�صح 

املتقدمة من طراز SU-35 اأو رمبا 
حتى تكنولوجيا ال�صواريخ البالي�صتية 
ميكن اأن يكون مبنزلة تعوي�س ملو�صكو 
عن الدعم الذي قدمته اإيران لرو�صيا 
اأن  وميكن  اأوكرانيا،  �صد  معركتها  يف 
طهران  �صد  القوة  اإىل  اللجوء  يجعل 

اأكر م�صقة.
اأي  على  هجوماً  اإ���ص��رائ��ي��ل  ت�صن  وق��د 
تفوقها  لها  ي�صمح  اأن  اأم��ل  ح��ال، على 
الربنامج  ب��ت��ع��ط��ي��ل  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
دفاعاتها  ل��ه��ا  ت�صمح  واأن  الإي������راين، 
التقليدي  وت���ف���وق���ه���ا  ال�������ص���اروخ���ي���ة 
ولكن،  ان��ت��ق��ام.  اأي  وج��ه  يف  بال�صمود 
ال��ق�����ص��ي��ة على  ب���اأخ���رى،  اأو  ب��ط��ري��ق��ٍة 
النهيار،  مرحلة  اإىل  ت�صل  اأن  و�صك 

ح�صب التحليل.
واختتم الكاتب حتليله بالقول: حاول 
وقف  الأمريكيني  ال��روؤ���ص��اء  من  كثري 
طموحات اإيران النووية وجتنُّب حرب 
العام  ي��ك��ون  ق��د  واح����د.  اآٍن  يف  مميتة 
اجل���اري ه��و ال��ع��ام ال��ذي �صن�صهد فيه 

حتقق اأحد هذين الهدفني.

اأخ��رى ل�صنع قنبلة فعلياً،  اأ�صهر  عدة 
طهران  ت��ت��ق��دم  احل�����ايل  ال���وق���ت  ويف 
ب���ب���طٍء ن��ح��و خ���ط ال��ن��ه��اي��ة ب����دًل من 
ذلك،  وم��ع  اإل��ي��ه.  ُمتجهة  ترك�س  اأن 
العتبة  ع��ن��د  ت��ق��ف  اإي�������ران  اأ���ص��ب��ح��ت 
خيارات  اإىل  ب��اي��دن  ويفتقر  ال��ن��ووي��ة، 

دبلوما�صية لئقة لكبح جماحها.
اإحياء  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل��ف��او���ص��ات  اإن 
امل�صركة”  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ع��م��ل  “خطة 
نتيجة  اأي  اإىل  تف�صي  ل  وت��ع��زي��زه��ا 

ملمو�صة.
اأن تعود  اأب�����داً  امل��رج��ح  ي��ك��ن م��ن   ومل 
اإي�����ران امل��ت�����ص��ددة ب�����ص��ك��ٍل م��ت��زاي��د اإىل 
اتفاق ان�صحبت منه الوليات املتحدة، 
ل هذه ال�صفقة بطريقٍة اأو  ما مل جُتمَّ
باأخرى. ومع ذلك، مل يكن من املرجح 
اأ�صعف،  �صفقًة  ب��اي��دن  يقبل  اأن  اأب���داً 

الأنف�س.  ب�صق  اأك���رب  وح��رب��اً  خ�صائر 
هو  التحليل،  وف��ق  امل�صتفاد،  ال��در���س 
اليدين  م��ك��ت��وف��ة  ت��ق��ف  ل��ن  اإي�����ران  اأن 
�صغوطاً  عليها  اأعداوؤها  ميار�س  بينما 
موجعة، واإمن���ا ق��د ت��ردُّ ب��ط��رٍق عنيفة 
وُم��زع��زع��ة ل��ا���ص��ت��ق��رار. ول��ن ت�صاعد 
���َع���ة ع��ل��ى خ��ط��ة العمل  املُ���وقِّ رو����ص���ي���ا، 
املتحدة  ال��ولي��ات  امل�صركة،  ال�صاملة 
اإي��ران. فقد  ت�صديد اخلناق على  على 
تكون الأزمة الع�صكرية يف اخلليج، بكل 
ما تنطوي عليه من اإمكانات لت�صتيت 
انتباه وا�صنطن، اأف�صل اأمل لبوتني يف 
اخل��ا���س م��ن الأزم����ة. ورمب���ا تتمكن 
اإيران  ق���درات  تعزيز  م��ن  حتى  رو�صيا 
ت�صليم  اإن  حا�صمة.  بطرٍق  الع�صكرية 
اأن��ظ��م��ة ال���دف���اع اجل����وي ال��ف��ت��اك��ة من 
املقاتلة  الطائرات  اأو   S-400 ط��راز 

�ملالذ �الأخري
يريده  ���ص��يء  اآخ���ر  اإن  التحليل  ي��ق��ول 
ب��اي��دن ه��و ح���رب اأم��ري��ك��ي��ة اأخ����رى يف 
الأو���ص��ط، لذلك رمب��ا ل يزال  ال�صرق 
اأمريكية  �صربة  توجيه  ف��ك��رة  يبحث 
كماٍذ  الإيرانية  النووية  املن�صاآت  اإىل 
اأخري. وعلى الأرجح، �صتزيد الوليات 
املتحدة واإ�صرائيل �صغوطها، بعيداً عن 
اإيران  احلرب، بطرٍق تهدف اإىل جعل 

تبطئ برناجمها النووي اأو توقفه.
الهجمات  ك���ث���رية:  اح��ت��م��الت  ه��ن��اك 
م��ن اجلهود  غ��ريه��ا  اأو  الإل��ك��رون��ي��ة 
الإيراين،  الربنامج  لتعطيل  ال�صرية 
منخف�صة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  وال���ه���ج���م���ات 
ِب�صعفها،  طهران  ر  ُتذكِّ التي  امل�صتوى 
العقوبات  لت�صديد  املبذولة  واجل��ه��ود 
العقوبات  “اإعادة”  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة 

من وجهة نظر اأمريكية، من ال�صفقة 
الآف�����اق  اأ���ص��ب��ح��ت  والآن  الأ����ص���ل���ي���ة. 

الدبلوما�صية اأ�صواأ من ذي قبل.
اأن النظام الإيراين  اإىل  واأ�صار الكاتب 
بينما  ال���داخ���ل  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  يقتل 
ي�صاعد ب��وت��ني ع��ل��ى ق��ت��ل امل��دن��ي��ني يف 
اأوك���ران���ي���ا، وه���ي اإج������راءات جت��ع��ل اأي 
وا�صنطن  مع  التوترات  تخفيف حلدة 
�صفقة  اأي  وجت��ع��ل  ُم�����ص��ت��ب��ع��داً،  اأم�����راً 
بحياة  يودي  �صيا�صّياً  �ُصّماً  طهران  مع 
بايدن. رمبا ميكن التو�صل اإىل اتفاق 
الحتمالت  لكن  م��وؤق��ت،  “جتميد” 
خطة  اإن  ب��اي��دن  وق��ال  �صعيفة.  تبدو 
“انتهت،  امل�����ص��رك��ة  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ع��م��ل 
لأن  ذلك”،  ع����ن  ن���ع���ل���ن  ل����ن  ل��ك��ن��ن��ا 
ما  م�صاألة  �صيثري  الر�صمي  الإع����ان 

�صيحدث بعد ذلك.

م�صوؤولون  َح  و����ص���رَّ اإي��ران��ي��ة.  بقنبلة 
اأم��ري��ك��ي��ون ب��اأن��ه��م ل���ن ي��ق��ي��دوا يدي 

اإ�صرائيل.

حملة مكثفة
مل��دى خ��ط��ورة اإي���ران النووية،  ون��ظ��راً 
ف����اإن احل��م��ل��ة ال��ق�����ص��ري��ة امل��ك��ث��ف��ة اأمر 
خماطر  على  تنطوي  لكنها  منطقي. 

ج�صيمة.
الأ�صبق  الرئي�س  اإدارة  حاولت  عندما 
اإي����ران  ع��ل��ى  اخل��ن��اق  ت��رام��ب ت�صييق 
كانت   ،  2019-2018 يف  اقت�صادياً 
النتيجة دوامة ت�صعيدية بلغت ذروتها 
القوي  القائد  مبقتل قا�صم �صليماين، 
وهجوماً  الإي�������راين،  ال��ق��د���س  ل��ف��ي��ل��ق 
اإيرانّياً على قاعدة اأمريكية  �صاروخّياً 
يف ال��ع��راق. وت��ف��ادت ال��ولي��ات املتحدة 

تعليقها  ال��ت��ي مت  الأط�����راف  م��ت��ع��ددة 
ال��ع��م��ل ال�صاملة  ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت خ��ط��ة 

امل�صركة حيز التنفيذ.
وي��ب��دو اأن ك��ث��رياً م��ن ه��ذه الإج���راءات 
التقارير  اأف���ادت  فقد  بالفعل؛  ���ُدث  حَتْ
اإيرانيني  علماء  اغتالت  اإ�صرائيل  ب��اأن 
�صواريخ  م��ن�����ص��اأة  وه��اج��م��ت  ب���ارزي���ن 

داخل اإيران.
اأنهما  اإىل  واإ���ص��رائ��ي��ل  اأم��ري��ك��ا  وت�صري 
�صوف تتجاوزان هذا املدى اإذا ا�صطرتا 
الثاين(  )كانون  يناير  ذلك. ففي  اإىل 
الأمريكية  ال���ق���وات  اأج�����رت  امل���ا����ص���ي، 
اأك���رب م��ن��اورات ثنائية  والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
لها على الإط��اق حُتاكي العديد من 
الربنامج  ل�����ص��رب  ال�����ص��روري��ة  امل��ه��ام 
امل�صوؤولون  واأك����د  الإي������راين.  ال��ن��ووي 
يقبلوا  ل��ن  اأن��ه��م  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون على 

•• عوا�صم-وكاالت

اجلنوبي  ال��ك��وري  اجل��ي�����ص��ان  ي�صتعد 
مترينني  لإج������������راء  والأم������ري������ك������ي 
ع�صكريني، درع احلرية، وهو حماكاة 
وهو  امل��ح��ارب،  ودرع  الكمبيوتر،  عرب 
ت����دري����ب م����ي����داين م�������ص���رك وا����ص���ع 

النطاق.
ال���ك���وري اجلنوبي  واأع���ل���ن اجل��ي�����ص��ان 
�صيجريان  اأنهما  م��وؤخ��راً  والأمريكي 
م�صركة  م��ي��دان��ي��ة  م����ن����اورات  اأك�����رب 
�صنوات يف وق��ت لحق   5 بينهما منذ 
قاذفة  حلقت  حيث  ال�صهر،  ه��ذا  م��ن 
اأم���ري���ك���ي���ة ب��ع��ي��دة امل�����دى م���ن ط���راز 
اجلزيرة  ���ص��ب��ه  ���ص��م��اء  يف    B-1B
ال��ك��وري��ة، يف ا���ص��ت��ع��را���س ل��ل��ق��وة �صد 
“ذا  جملة  بح�صب  ال�صمالية،  ك��وري��ا 

ديبلومات«.

تهديد�ت كوريا �ل�سمالية
باتخاذ  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  وه������ددت 
اإجراءات قوية “غري م�صبوقة” �صد 
م��ث��ل ه���ذه ال��ت��دري��ب��ات. وم���ن املتوقع 
القادمة  التدريبات  هذه  على  ترد  اأن 
ب��اخ��ت��ب��ارات ���ص��اروخ��ي��ة، ح��ي��ث تعترب 

تلك التدريبات حماكاة لغزوها.
اجلنوبي  ال����ك����وري  اجل���ي�������ص���ان  ق�����ال 
مترين  �صيجريان  اإنهما  والأم��ري��ك��ي 
اإىل   13 الفرة من  درع احل��ري��ة، يف 
لتعزيز  اجل����اري،  )اآذار(  م��ار���س   23
وال�صتجابة،  ال��دف��اع��ي��ة  ق��درات��ه��م��ا 
وال���ت���دري���ب امل���ي���داين امل�����ص��رك على 

نطاق وا�صع.

 بني وا�سنطن وبكني.. 4 
ملفات تو�سع »دوامة العداء«

•• بكني-وكاالت

املت�صاعدة  اأنها عقدة اخلافات  4 ملفات ترى  حددت حمللة �صيا�صية �صينية 
ال�صام ل  نف�صه رغبة بكني يف  الوقت  املتحدة، موؤكدة يف  وال��ولي��ات  بلدها  بني 

احلرب، مع �صرط رئي�صي تطلبه من وا�صنطن.
يف  املقيمة  ال�صينية  ال�صيا�صية  واملحللة  الكاتبة  حديث  وفق  ال�صرط  هذا  يتعلق 
ال�صوؤون  التدخل يف  بعدم  نيوز عربية”  “�صكاي  ملوقع  ت�صني،  وانغ  بكني، فيحاء 
البلدين،  بني  التوتر  من�صوب حدة  ارتفع  الأخ��رية،  الأي��ام  لل�صني. يف  الداخلية 

حتى خرج م�صوؤولون �صينيون بت�صريحات و�صفت باأنها “نادرة احلدة«.
اأحدث �صرارات التوتر عربت عنها بكني، الأربعاء، بقولها اإنها “ت�صعر بقلق بالغ” 
اإزاء ما اأُعلن عن توقف رئي�صة تايوان، ت�صاي اإينج وين، يف الوليات املتحدة، خال 
عبورها يف زيارة اإىل اأمريكا الو�صطى، و�صتلتقي برئي�س جمل�س النواب الأمريكي 
الأمور  من  اأمريكيني  م�صوؤولني  مع  تايوان  م�صوؤويل  ولقاءات  مكارثي.  كيفني 
احل�صا�صة لدى بكني؛ حيث تتهم وا�صنطن بدعم “انف�صاليني” يف اجلزيرة التي 

تعتربها جزءا من اأرا�صيها.
الرئي�صية  4 ملفات جت�صد اخلافات  ت�صني  وان��غ  حتدد   .. ملفات خالفية   4
بني بكني ووا�صنطن، هي:     التدخل الأمريكي يف تايوان، وهونغ كونغ، والتبت، 
و�صينجيانغ )ملف الأيغور(.       التهامات املتبادلة بالتج�ص�س.           الهيمنة يف 

جمال التكنولوجيا.                العاقات التجارية.
امل��و���ص��ات، وهي  اأ���ص��ب��اه  ت�صنيع  اجلانبني يف جم��ال  ب��ني  �صر�صة  وت���دور معركة 
الطبية  والتجهيزات  والهواتف  ال�صيارات  �صناعة  يف  اأ�صا�صية  اإلكرونية  رقائق 
على  ق��ي��ودا  وا�صنطن  فر�صت  حتى  الع�صكرية،  للمعدات  و���ص��ول  والكهربائية 

ت�صدير التقنيات املتقدمة يف الرقائق اإىل ال�صني.
يف املقابل، و�صعت ال�صني خطة لتحقيق الكتفاء الذاتي يف امتاك تكنولوجيا 

الرقائق؛ للنجاة من مق�صلة احل�صار الأمريكي مل�صريتها ال�صناعية.
مع  والتعاون  للتعاي�س  طريق  اإيجاد  عن  تتخلَّ  مل  ال�صني  اأن  ت�صني  وان��غ  توؤكد 

الوليات املتحدة؛ خا�صة اأن اأي ت�صعيد �صي�صر بالعامل اأجمع.
“اإننا نرف�س التدخل من اخلارج،  وما تريده بكني ح�صب املحللة ال�صينية هو: 
لكن ل نرف�س التعاون املتبادل املنفعة«. وفيما الت�صعيد وارد دبلوما�صيا، اإل اأنها 
احلرب  عن  بعيدا  قائلة:” مازلنا  حاليا”،  ح��رب  اأو  “مواجهة  ان��دلع  ت�صتبعد 
اأن ت�صريحات الرئي�س ال�صيني  احلقيقية«. وقد راأت �صحيفة “نيويورك تاميز”، 
ووزير اخلارجية، جاءت “بحدة نادرة”، ما ي�صري اإىل حتول اأو�صع يف خطاب بكني، 
تغو�صان  وا�صنطن وبكني  اأن  “وول �صريت جورنال”،  اعتربت �صحيفة  وباملثل 

اأكر يف دوامة العداء.

يناير    ويف  ال��ن��ظ��ام«.  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  اإىل 
ق���ال وزي����ر ال���دف���اع ل��وي��د اأو����ص���ن اإن 
من  اأي�����ص��اً  �صتزيد  املتحدة  ال��ولي��ات 
ن�����ص��ره��ا ل��اأ���ص��ل��ح��ة امل���ت���ط���ورة مثل 
�صبه  يف  والقاذفات  املقاتلة  الطائرات 

اجلزيرة الكورية.
وزارة  ح�����ذرت  امل���ا����ص���ي،  ال�����ص��ه��ر  ويف 
اأن  ال�صمالية من  كوريا  اخلارجية يف 
امل��ت��ح��دة وك��وري��ا اجلنوبية  ال��ولي��ات 
���ص��ت��واج��ه��ان اإج�����راءات م�����ص��ادة قوية 
وم�صتمرة ب�صكل غري م�صبوق اإذا نفذتا 
هذا  لها  خمطط  ع�صكرية  ت��دري��ب��ات 
ال�صمالية  كوريا  تعتربها  التي  العام 

ا�صتعدادات حلرب عدوانية.

�إعالن حرب
ويف وق��ت لح��ق ، ق��ال م�����ص��وؤول كبري 
ال�صمالية،  الكورية  اخلارجية  ب��وزارة 
الطريقة  اإن  غ������ون،  ج���ون���غ  ك������وون 
ال�����وح�����ي�����دة ل���ل���ح���د م�����ن ال����ت����وت����رات 
الكورية  اجل��زي��رة  �صبه  يف  الع�صكرية 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ت��ع��ك�����س  اأن  ه����ي 
ا�صراتيجية  اأ���ص��ول  لن�صر  خططها 
التدريبات  ووقف  اجلنوبية  كوريا  يف 

امل�صركة مع كوريا اجلنوبية.
 وقال جونغ  اإنه اإذا ا�صتمرت الوليات 
العدائية  “ممار�صاتها  يف  امل��ت��ح��دة 
وال�صتفزازية” �صد كوريا ال�صمالية، 
اإعان  مب��ث��اب��ة  ذل���ك  اع��ت��ب��ار  فيمكن 
كوريا  اأ������ص�����درت  اأن  و����ص���ب���ق  ح������رب. 
الأوقات  يف  مماثا  خطابا  ال�صمالية 
للوليات  ال��ع��داء  فيها  يحتدم  ال��ت��ي 

املتحدة وكوريا اجلنوبية.

 الرئي�س التون�سي ينفي اأّي عن�سرية حيال املهاجرين الأفارقة 
•• تون�س-اأ ف ب

نفى الرئي�س التون�صي قي�س �صعّيد اأّي عن�صرية يف موقفه من 
الذي  اجل��دل  بعد  ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا  من  املهاجرين 

اأثارته ت�صريحاته �صّد املهاجرين غري النظاميني يف باده.
“جحافل  تدّفق  �صباط/فرباير   21 يف  ا�صتنكر  �صعّيد  وك��ان 
ال�صحراء،  جنوب  اإفريقيا  من  النظاميني”  غري  املهاجرين 
واأ�صار  “عنف وجرائم”.  اإىل  ت��وؤّدي  الظاهرة  اأّن هذه  موؤّكداً 
حينها اإىل “ترتيب اإجرامي مّت اإعداده منذ مطلع هذا القرن 

لتغيري الركيبة الدميوغرافية لتون�س«.
باأنه  الذي و�صفته منّظمات غري حكومية  وبعد خطابه هذا 

لدول  رع��اي��ا  اأب��ل��غ  الكراهية”،  على  و”يح�س  “عن�صري” 
اإفريقيا جنوب ال�صحراء عن اعتداءات متزايدة تعّر�صوا لها 
لإعادتهم  دولهم  �صفارات  اإىل  بالع�صرات  اإثرها  على  وجل��اأوا 
اأّك��د �صعّيد  اأّن��ه م�صعى منه للتهدئة،  اإىل بادهم. ويف ما بدا 
غينيا  رئي�س  ق��رط��اج  بق�صر  الأرب��ع��اء  م�صاء  ا�صتقباله  ل��دى 
هم  ال�صحراء  جنوب  اأفارقة  اأّن  امبالو  �صي�صوكو  عمر  بي�صاو 

وفق مقطع فيديو ن�صرته الرئا�صة التون�صية. “اإخوتنا”، 
اأّنه  ويف كلمة األقاها بالفرن�صية اأمام �صيفه، �صّدد �صعّيد على 
على  اإىل احرام قانون باده و�صيادتها، م�صّدداً  دعا فح�صب 

اأّنه “ما من بلد يقبل بوجود ت�صريعات موازية لت�صريعاته«.
ت�صريحاته  تاأويل  البع�س  مبحاولة  التون�صي  الرئي�س  ون��ّدد 

و”اإطاق حملة غري بريئة لاإ�صرار بعاقة تون�س بعدد من 
باأفارقة  املتعّلقة  الو�صعية  اأّن  �صعّيد  واأّكد  الإفريقية«.  الدول 
تاأويات  خ��ال  م��ن  تف�صريها  ميكن  “ل  ال�صحراء  ج��ن��وب 
ت�صريحاته  و�صفت  ال��ت��ي  اخلبيثة”  الأل�����ص��ن  بع�س  رّددت��ه��ا 
بالعن�صرية. وقال اإّن من قاموا بتاأويل ت�صريحاته “اأخطوؤوا 
م�صرياً اإىل اأّن بع�صاً من اأفراد  ال�صخ�س واأخطوؤوا العنوان”، 

عائلته متزوجون من اأفارقة من جنوب ال�صحراء.
الرئا�صة  ي��ت��وىّل  ال���ذي  بي�صاو  غينيا  رئي�س  اأ���ص��ار  جهته  م��ن 
اإىل  اأفريقيا  غ��رب  ل���دول  القت�صادية  للمجموعة  ال��دوري��ة 
جنوب  اأف��ري��ق��ي��ا  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن  ح��ول  �صعّيد  ت�صريحات  اأّن 
اأن  اأ�صّدق  اأن  “ل ميكن  وقال  “اأ�صيء تف�صريها”،  ال�صحراء 

يكون رئي�س تون�س، بلد بورقيبة، كارهاً لاأجانب اأو عن�صرياً، 
فاأنت نف�صك اإفريقي«.

وقاطع �صعّيد �صيفه قائًا “اأنا اأفريقي واأفتخر بذلك«.
“ال�صادمة”  الت�صريحات  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  دان  اأن  و�صبق 
خطاب  اأّي  عن  “المتناع  اإىل  الأع�صاء  دول��ه  داع��ي��اً  ل�صعّيد، 
كراهية له طابع عن�صري قد يلحق ال�صرر باأ�صخا�س، واإعطاء 

الأولوية ل�صامتهم وحقوقهم الأ�صا�صية«.
وهناك نحو 21 األف مهاجر من دول اإفريقيا جنوب ال�صحراء 
م�صجلون ر�صمياً يف تون�س، معظمهم يف و�صع غري نظامي، اأي 
البالغ عددهم  الباد  �صكان  اإجمايل  باملئة من   0،2 اأقل من 

12 مليون ن�صمة.

•• عوا�صم-وكاالت   

منطقتني  يف  ُمت�ساعدة  توتر�ت  �ملا�سي  �لعام  �سهَد 
�أوروبا  �الأمريكية، وهما  �ل�سيا�سة  لب  ت�ستقر�ن يف 
لهذ�  �لكربى  �الأزمــة  تنبع  �أن  وميكن  �آ�سيا،  و�سرق 
ل و��سنطن �أن تتنا�ساها، وهي  �لعام يف منطقة ُتف�سِّ

�ل�سرق �الأو�سط.
مع �قرت�ب �إير�ن من  �لقنبلة �لنووية، قد تت�سارع 
يف  �حلرب  �أن  حني  يف  �لبطيئة،  �لنووية  �ملو�جهة 
�أكرث  �الأو�ــســط  �ل�سرق  يف  ــة  �الأزم جتعل  �أوكر�نيا 
بر�ندز  هال  �ل�سحفي  �لكاتب  حتليل  وفق  �سعوبة، 

يف �سحيفة “و��سنطن بو�ست«.

وباء كورونا.  ومع ذلك، قام البلدان 
موؤخراً بتو�صيع تدريباتهما الع�صكرية 
امل�صركة يف مواجهة التهديد النووي 

الكوري ال�صمايل املتطور.
اأمريكية من طراز  ن�صر طائرة  وكان 
B-1B موؤخراً هو الأول من نوعه يف 
الطائرات  تدريب جوي م�صرك مع 
 19 منذ  اجلنوبية  الكورية  احلربية 

فرباير )�صباط(.
ال�صمالية جتاه  ويت�صم رد فعل كوريا 
ن�صر قاذفات  B-1Bs، القادرة على 
الأ�صلحة  م���ن  ك��ب��رية  ح��م��ول��ة  ح��م��ل 
ال�صديدة،  ب��احل�����ص��ا���ص��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

تيلور،  اإل  اإي���زاك  الكولونيل  و���ص��رح 
املتحدث با�صم اجلي�س الأمريكي، باأن 
تدريبات  �صي�صمل  امل��ي��داين  التدريب 
برمائية جممعة، واأن حجمها �صيماثل 
التي  امليدانية  التدريبات  اأكرب  نطاق 

نفذها احللفاء يف الربيع املا�صي.

تهديد نووي متطور
واأج����رى ال��ب��ل��دان اآخ���ر ت��دري��ب لهما 
بع�س  األ��غ��ي��ت  ث���م   .2018 ع����ام  يف 
تقلي�صها  مت  اأو  امل�صركة  التدريبات 
ل��دع��م ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة امل��ت��وق��ف��ة الآن 
من  وللحماية  ال�صمالية  ك��وري��ا  م��ع 

املا�صي، وهو اأكرب عدد على الإطاق 
اإىل  بالإ�صافة  تختربه يف عام واح��د، 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�����ص��واري��خ  م��ن  ع���دد 
العديد  ك����ان����ت  احل��������ايل.  ال����ع����ام  يف 
نووية  ق�����درات  ذات  ال�����ص��واري��خ  م���ن 
وم�صممة ل�صرب الأرا�صي الأمريكية 

وكوريا اجلنوبية.
كما هددت كوريا ال�صمالية با�صتخدام 
ا�صتباقي  ب�صكل  ال��ن��ووي��ة  اأ���ص��ل��ح��ت��ه��ا 
الوليات  م��ع  حمتملة  ���ص��راع��ات  يف 
امل���ت���ح���دة وك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة. وقد 
ح���ذره���ا اجل��ي�����س الأم���ري���ك���ي م���ن اأن 
“�صيوؤدي  النووية  الأ�صلحة  ا�صتخدام 

على  ردت  قد  ال�صمالية  كوريا  وكانت 
قاذفات  ع��دة  نفذتها  �صابقة  رح��ات 
�صاروخني  باختبار  ال��ط��راز  ه��ذا  من 

ق�صريي املدى يف اليوم التايل.
واأعلن وزير الدفاع الكوري اجلنوبي 
اأظهر   B-1B طائرة  ا�صتخدام  ب��اإن 
وقدرتها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ت�صميم 
الع�صكرية  ق��درات��ه��ا  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
اأق�������ص���ى درج�����ة مم��ك��ن��ة، مب���ا يف  اإىل 
ذل��ك ال��ق��درات ال��ن��ووي��ة، ل��ل��دف��اع عن 

حلفائها.
واأج�������رت ك���وري���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة جت���ارب 
باإطاق اأكر من 70 �صاروخاً العام 

هددت كوريا �ل�سمالية باتخاذ �إجر�ء�ت قوية »غري م�سبوقة« 

»درعا احلرية واملحارب«.. ا�ستعرا�س قوة بني اأمريكا وكوريا �سد بيونغ يانغ

�سحب م�سروع قانون ت�سّبب يف احتجاجات يف جورجيا 
•• تبيلي�صي-اأ ف ب

م�صروع  �صحب  اخلمي�س  اأم�����س  جورجيا  يف  احل��اك��م  احل���زب  اأع��ل��ن 
قانون يهدد عمل و�صائل الإعام واملنظمات غري احلكومية، الأمر 
قمعها  مّت  املا�صيني  اليومني  خ��ال  كبرية  احتجاجات  اأث��ار  ال��ذي 

ب�صّدة يف هذا البلد القوقازي.
موقعه  ع��ل��ى  ن�����ص��ره  ب���ي���ان  يف  اجلورجي”  “احللم  ح����زب  وق�����ال 
الإلكروين “ب�صفتنا حزباً حكومياً م�صوؤوًل اأمام كّل فرد من اأفراد 

املجتمع، قررنا من دون �صروط �صحب هذا القانون الذي نوؤّيده«.
العا�صمة  �صهدتها  �صخمة  ت��ظ��اه��رات  غ���داة  الإع����ان  ه��ذا  وي��اأت��ي 
للدموع  امل�صيل  الغاز  ال�صرطة عبوات  ا�صتخدمت خالها  تبيلي�صي 
الذين  املتظاهرين  م��ن  الآلف  ع�صرات  لتفريق  امل��ي��اه  وخ��راط��ي��م 
تبّني  بعد  الحتجاجية  احلركة  واندلعت  ال��ربمل��ان.  اأم��ام  جتّمعوا 

املنّظمات  اأّن  على  ين�ّس  الأوىل  القراءة  الثاثاء يف  قانون  م�صروع 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة وو���ص��ائ��ل الإع����ام ال��ت��ي تتلّقى اأك���ر م��ن 20 يف 
“عماء  اأّنها  بالت�صجيل على  املئة من متويلها من اخلارج ملزمة 
اأجانب” حتت طائلة الغرامة. وبالن�صبة ملنتقديه، فاإّن هذا القانون 
يذّكر بت�صريع رو�صي ي�صتخدمه الكرملني لقمع ال�صحافة امل�صتقّلة 
ومنظمات حقوق الإن�صان وخ�صومه. من جهته، اعترب حزب “احللم 
اجلورجي” يف بيانه اأّن م�صروع القانون “ُقّدم يف يوم �صيء بطريقة 
اأف�صل”  ل�”�صرٍح  عاّمة  م�صاورات  �صيبداأ  اأنه  اإىل  م�صرياً  م�صّللة”، 
للغر�س من هذا الن�س. بالتايل، فاإّن احلزب احلاكم ل يغلق الباب 

بالكامل اأمام عودة م�صتقبلية مل�صروع القانون هذا اإىل الربملان.
اإطار  وتدخل التظاهرات التي هّزت جورجيا الثاثاء والأربعاء يف 

اأو�صع من الأزمة ال�صيا�صية التي ت�صهدها هذه الدولة القوقازية.
وتطمح هذه اجلمهورية ال�صوفياتية ال�صابقة، التي �صهدت تدّخًا 

ع�صكرياً رو�صياً يف العام 2008، اإىل الن�صمام ر�صمياً اإىل الحتاد 
“ثورة  الأوروب�����ي وح��ل��ف �صمال الأط��ل�����ص��ي، وه��و اجت���اه ات��خ��ذ بعد 
ال�صلطة  اإىل  ال��ث��ورة  ه���ذه  واأو���ص��ل��ت   .2003 ال��ع��ام  يف  الورود” 
حيث  ال�صجن  يف  الآن  وه��و  للغرب،  امل��وايل  �صاكا�صفيلي  ميخائيل 

ينّدد بانتقام �صيا�صي.
اأخرياً،  احلالية  احلكومة  اتخذتها  التي  اخلطوات  من  ع��دداً  لكن 
ال�صك  األقى بظال من  الأجانب”،  “العماء  مثل م�صروع قانون 
على ما اإذا كانت التطّلعات املوالية للغرب �صت�صتمر، يف الوقت الذي 
تتهمها فيه املعار�صة بدعم مو�صكو. ويف ال�صياق، رّحب وفد الحتاد 
الأوروبي اإىل جورجيا بالإعان عن �صحب م�صروع القانون. وقال 
عرب توير، “نرّحب باإعان احلزب احلاكم �صحب م�صروع القانون 
واأ�صاف “ن�صّجع جميع القادة ال�صيا�صيني  ب�صاأن +النفوذ الأجنبي”. 

يف جورجيا على ا�صتئناف الإ�صاحات املوؤّيدة لأوروبا«.
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املال والأعمال

�سندوق خليفة ومايكرو�سوفت يعلنان الفائزين بجائزة كاأ�س التخيل 2023 يف الإمارات
لتطوير  خليفة  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  امل��زروع��ي،  علياء  �صعادة  وقالت 
من جهود �صندوق  ج��زءاً  الإماراتية  التخيل  كاأ�س  م�صابقة  “ تعترب  امل�صاريع 
خليفة لتعزيز ودعم وت�صجيع التعليم العايل يف جمالت العلوم والتكنولوجيا 
ت�صخري  م��ن  ال�صابة  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  لتمكني  والريا�صيات،  والهند�صة 
التكنولوجيا لإيجاد حلول لبع�س التحديات ال�صعبة التي تواجه عاملنا اليوم. 
وي�صعدنا اأن نرى هذا العام مواهب ا�صتثنائية وابتكارات جلبها “كاأ�س التخيل” 
اإىل الواجهة مرة اأخرى. وُيعد املتاأهلون اإىل نهائيات كاأ�س التخيل الإماراتي 
دليًا على كيفية ت�صخري العقول ال�صابة يف املنطقة لإحداث تغيريات اإيجابية 
لفريق  ن��ب��ارك  املنا�صبة  وب��ه��ذه  م�صتدام.  مل�صتقبل  ح��ل��ول  تطوير  خ��ال  م��ن 
روؤية  اإىل  ونتطلع  امل�صابقة،  من  الإم��ارات��ي��ة  بالن�صخة  فوزهم  فايزواإلكرك 
جناحاتهم امل�صتمرة عند متثيلهم لدولة الإمارات يف اجلولة النهائية. ونحن 
متحم�صون لتقدمي الإر�صاد والدعم لتلك العقول ال�صابة الامعة يف رحلتهم 

وكانت قد اأعلنت مايكرو�صوفت عن اإتاحة فر�صة امل�صاركة يف “كاأ�س التخيل” 
للطاب الإم��ارات��ي��ني ال��ذي��ن ت���راوح اأع��م��اره��م ب��ني 18 ع��اًم��ا وم��ا ف��وق من 
خمتلف كليات وجامعات الإم��ارات. ومت فتح باب التقدمي لفرق مكونة ي�صل 
اأربع  م��ن  للم�صاركة يف واح���دة  ق��دم��وا مقرحات  اأف���راد، حيث   4 اإىل  ع��دده��ا 
فئات وهي: حماية الأر�س، والتعليم، وال�صحة، واأمناط احلياة. وتلقت �صركة 
يف  للمناف�صة  ف��رق   6 اأف�صل  على  الختيار  ووق��ع  طلًبا   233 مايكرو�صوفت 

النهائيات املحلية يف الإمارات.
ب�صفته الفريق الإماراتي �صاحب املركز الأول، �صيلتقي فريق فايزواإلكرك مع 
اإر�صادية  التنفيذي ل�صندوق خليفة يف جل�صة  الرئي�س  املزروعي،  �صعادة علياء 
حيث  العاملية،  النهائيات  اإىل  تلقائًيا  و�صيتاأهل  الدولية،  مل�صاركتهم  متهيداً 
�صيتناف�س مع 48 فريق فائز من الت�صفيات املحلية من خمتلف الدول حول 

العامل على اجلائزة الكربى.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الكعبي  ودمي��ة  فريق  ف��وز  ع��ن  مايكرو�صوفت  و�صركة  خليفة  �صندوق  اأع��ل��ن 
ومروة املزروعي الطالبتان يف كلية التقنية العليا- اأبوظبي يف م�صابقة “كاأ�س 
التخيل” لدولة الإمارات لعام 2023 عن فكرة الفايزواإلكرك على الإ�صارات 
عليها  التحكيم  جلنة  اختيار  وقع  التي  البتكارية  الفكرة  وتتناول  ال�صوئية، 
اإمكانية ابتكار م�صدر جديد للطاقة الكهربائية يف مواقع الإ�صارات املرورية، 
الفائز  الفريق  و�صيح�صل  الفايزواإلكرك.  طريق  عن  ال�صيارات  عن  �صادر 
التنفيذي  الرئي�س  املزروعي،  علياء  �صعادة  مع  اإر�صادية  جل�صة  على  بامل�صابقة 
�صيت�صنى  العاملية، حيث  امل�صابقة  الدولة يف  وبفر�صة متثيل  ل�صندوق خليفة، 
للفريق الفائز فيها لقاء الرئي�س التنفيذي ل�صركة مايكرو�صوفت �صاتيا ناديا 

بالإ�صافة اإىل الفوز مبكافاأة نقدية قدرها 100،000 دولر اأمريكي. 

نحو حتقيق تاأثري اإيجابي على املجتمع من خال التكنولوجيا.
قاعدة  على  يقوم  وامل�صتدام  الناجح  القت�صاد  اأن  نعتقد  مايكرو�صوفت،  يف   «
القطاع احلكومي لدى  اإيهاب فوده، مدير عام  �صرح  مواهب وطنية قوية”، 
ت�صعى  التخيل”  كاأ�س  “م�صابقة  واأفريقيا:  الأو���ص��ط  ال�صرق  مايكرو�صوفت 
املوهوبني  الطاب  وت�صع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�صتدام  البتكار  لتعزيز 
عن  النظر  بغ�س  املناف�صة  يف  قيمة  خربة  مينحهم  مما  اأقرانهم،  مواجهة  يف 
ترتيبهم يف نهائيات البطولة. ومن خال حت�صني مواهبهم يف جمالت العلوم 
امل�صاركون  يتعلم  ال�صخ�صية،  واملهارات  والريا�صيات  والهند�صة  والتكنولوجيا 
جل�صة  فايزواإلكريك  فريق  �صيتلقى  والآن  اجلماعي.  العمل  وقيمة  التعاون 
اإر�صادية من �صعادة علياء املزروعي، الرئي�س التنفيذي ل�صندوق خليفة، و�صوف 
 48 يتناف�صون مع  الدولية، حيث  امل�صابقة  يف  تلقائياً  الإم��ارات  دولة  ميثلون 

فريًقا فائًزا من الت�صفيات املحلية يف جميع اأنحاء العامل«

حوارات موؤمتر اإنف�ستوبيا 2023 ت�سل اإىل ن�سف مليار �سخ�س حول العامل

الأعلى لل�سوؤون املالية والقت�سادية ي�سدر قرارًا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة �سـركة مبادلة لال�سـتثمار برئا�سـة من�سور بن زايـد

الأعلى لل�سوؤون املالية والقت�سادية ي�سدر قرارًا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي لال�سـتثمار برئا�سـة طحنون بن زايـد

•• اأبوظبي- وام:

العاملية  اإنف�صتوبيا  من�صة  ع���ززت 
اأطلقتها حكومة  التي  لا�صتثمار، 
 ،2021 ���ص��ب��ت��م��رب  يف  الإم���������ارات 
���ص��راك��ات��ه��ا وت��وا���ص��ل��ه��ا م��ع و�صائل 
العاملية  وامل����ن���������ص����ات  والإع�����������ام 
والأخبار  ب��امل��ح��ت��وى  املتخ�ص�صة 
اإي�صال  بهدف  وذلك  القت�صادية، 
وفعاليتها  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا  حم���ت���وى 
العاملي  اجل��م��ه��ور  اإىل  وح��وارات��ه��ا 
م�صتجدات  اآخ����ر  مب��ت��اب��ع��ة  امل��ه��ت��م 
�صعيد  على  اإنف�صتوبيا  وت��ط��ورات 
القت�صاد  قطاعات  يف  ال�صتثمار 
وقعت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  اجل��دي��د. 
موؤمترها  خ���ال  “اإنف�صتوبيا” 
و3   2 يومي  عقد  ال��ذي  ال�صنوي 
مار�س 2023 يف اأبوظبي، مذكرة 
الإعامية  امل��ج��م��وع��ة  م��ع  ت��ف��اه��م 
النا�صر  ميديا”،  ����ص���ي  “جي 
املتخ�ص�صة  القت�صادية  للمجلة 
اإي�صت”،  م����ي����دل  “اإيكونومي 
للم�صاهمة يف تغطية اأعمال املوؤمتر 

• •راأ�س اخليمة – الفجر:

ال�صبب مدير  ا�صتقبل حممد ح�صن 
راأ��������س اخليمة  غ���رف���ة جت������ارة  ع�����ام 
وفدا  اأم�س،   الغرفة  بالوكالة مبقر 
ميت�صوهيتو  برئا�صة  يابانيا  جتاريا 
التجارة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  ���ص��ن��داي 
بدبي  )جيرو(  اليابانية  اخلارجية 
، ون���ائ���ب���ه  ن��وب��وي��وك��ي ن��اك��اج��ي��م��ا ، 
واأك����ر م��ن 35 م�����ص��ت��ث��م��راً ورج���ال 
اللقاء  وح�صر   ، اليابان  من  اأع��م��ال 
العام  املدير  م�صاعد  الهيا�س   اميان 
وتطوير  التجارية  لقطاع اخلدمات 
الأع���م���ال يف غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ، 
كما دعت الغرفة نحو 15 م�صتثمراً  
ال�صركات  من روؤ�صاء واأ�صحاب كافة 
العاملة  ن�صاطاتها  بكافة  اليابانية 
بالمارة ، وكذلك  ممثلني عن عدد 
ب��الم��ارة منها  ال��دوائ��ر املحلية  م��ن 
دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة 
القت�صادية  اخليمة  راأ���س  منطقة   ،
راأ���س اخليمة  )RAKEZ(، هيئة 
راأ�س  وم��رج��ان   ، ال�صياحة  لتنمية 

اخليمة . 
بالوفد  ال�����ص��ب��ب  ورح�����ب 
الياباين م�صريا اإىل متانة 
القت�صادية  ال���ع���اق���ات 
ب�����ني دول�����ة   ، ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
بوجه  واليابان  الم���ارات 
واإمارة  اليابان  وب��ني  ع��ام 
راأ�س اخليمة بوجه خا�س 
الفعال  التعاون  بف�صل   ،
ب����ني جم���ت���م���ع الأع����م����ال 
وهيئة التجارة اخلارجية 
جيرو-   – ال���ي���اب���ان���ي���ة 
وم����ك����ت����ب����ه����ا الق����ل����ي����م����ي 
والذي   ، دب���ي  يف  الن�صط 

م���������������ن خ����������ال 
تغطية   400

اإعامية.
و�صائل  وق���ام���ت 
عاملية  اإع��ام��ي��ة 
اأخبار  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
حول  اإنف�صتوبيا 
دول  يف  ال���ع���امل 
مثل:  ع�����دي�����دة 
الهند والوليات 
امل������������ت������������ح������������دة 
الأم������ري������ك������ي������ة 
واململكة العربية 
ال�������������ص������ع������ودي������ة 
والإم�������������������������ارات 
وك�������������������وري�������������������ا 
اجل�������ن�������وب�������ي�������ة 
وم���������������������������ص�������������ر 
واإيطاليا  وال���ي���اب���ان،  واأ���ص��رال��ي��ا 

واأملانيا وتركيا.
اإنف�صتوبيا  م���وؤمت���ر  وا���ص��ت�����ص��اف 
لوكالة  م�صتديرة  طاولة   2023
اإطار  يف   - “وام”  اأن��ب��اء الإم����ارات 

مليون   45،7 ال���  ي��ق��ارب  م��ا  بقيمة 
درهم ، كما بلغ عدد املن�صاآت اليابانية 
راأ�س  ب��اإم��ارة  ن�صاطها  مت��ار���س  التي 
ما  تتوزع  من�صاآة    65 نحو  اخليمة 
ب���ني ع�����ص��وي��ة ال��غ��رف��ة وع�����ص��وي��ة ) 
راكز ( ، ومتار�س ن�صاطاتها مبختلف 
، منها ما  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
التحويلية  ال�����ص��ن��اع��ات  ب��ق��ط��اع  ه��و 
التجارة  وق���ط���اع   ،54% ب��ن�����ص��ب��ة 
 ،23% بن�صبة  الإ���ص��اح  وخ��دم��ات 
وقطاع التعدين وا�صتغال الروات 
وقطاع   ،15% بن�صبة  الطبيعية 
والطعام  الإق��ام��ة  خ��دم��ات  اأن�صطة 
بن�صبة %8 ، م�صرية اىل ان مامح 
ب��ي��ئ��ة الأع�����م�����ال اجل����اذب����ة يف راأ������س 
كبري  دور  لها  ولزال  ك��ان   ، اخليمة 
ال�صركات  العديد من  ا�صتقطاب  يف  
ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة خ��ا���ص��ة يف 
اإىل رغبة  ، م��ن��وه��ة  امل��ن��اط��ق احل���رة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  يف  اخل��ي��م��ة   راأ������س 
م����ع جم���ت���م���ع الأع������م������ال ال���ي���اب���اين 
وال�صناعة  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع���ات  يف 
وال�������ص���ي���اح���ة والإن�������������ص������اءات. وم���ن 
ميت�صوهيتو  اأ�صاد  جانبه 
��������ص�������ن�������داي ب������زي������ارت������ه 
ل��غ��رف��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة ، 
مب�صئووليها  ول���ق���ائ���ه 
املعنية  ال��دوائ��ر  وممثلي 
وامل�صتثمرين  بال�صتثمار 
بالمارة ، من اأجل تبادل 
الفر�س  ح����ول  الأف����ك����ار 
املتوفرة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
اخليمة  راأ������س  اإم������ارة  يف 
داع���م���ة  ب���ي���ئ���ة  ك���ون���ه���ا   ،
ببنية  وم���زّودة  لاأعمال 
بجذب  لها  ت�صمح  حتتية 

ال�صركات ال�صناعية .

���ص��راك��ت��ه��ا الإع��ام��ي��ة م��ع من�صة 
اإنف�صتوبيا العاملية - وعقدت حتت 
يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  “م�صتقبل  ع��ن��وان 
قطاع الإعام” بح�صور نخبة من 
القيادات  و  القطاع  امل�صتثمرين يف 

الإعامية.
الن�صخة  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت���در 
اإنف�صتوبيا  م���وؤمت���ر  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ال���ع���ام حتت  ه����ذا  ج�����اءت   2023
يف  ال��ف��ر���س  “ا�صت�صراف  ع���ن���وان 
وناق�صت ثاثة  ع�صر التغريات”، 
الفر�س  ا�صت�صراف  وه��ي:  حم��اور 
يف اقت�صاد اليوم، وم�صتقبل ثروات 
لاقت�صاد  النمو  وف��ر���س  ال���دول، 

منخف�س الكربون..
جل�صة   35 امل�����وؤمت�����ر  وت�������ص���م���ن 
مب�صاركة  م�������ص���ت���دي���رة،  وط����اول����ة 
من  م���ن���دوب   2،000 م���ن  اأك����ر 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
البارزة من م�صتثمرين وم�صوؤولني 
ورواد  ال��ق��رار  و�صانعي  حكوميني 
الأعمال الذين ينتمون لأكر من 

40 دولة.

اأبوظبي لال�ستدامة تطلق الدورة الثامنة 
من جوائز ريادة الأعمال امل�ستدامة

•• اأبوظبي- وام:

– اأبوظبي  البيئة  هيئة  من  بدعم  لا�صتدامة  اأبوظبي  جمموعة  اأعلنت 
الأعمال  لريادة  ال�صنوية  اأبوظبي  جوائز  من  الثامنة  ال��دورة  اإط��اق  عن 
الأول  امل�صاركة يف  النهائي لتقدمي طلبات  املوعد  ، حيث ينتهى  امل�صتدامة 

من �صبتمرب القادم.
ال�صرقي يف  القرم  اأنانتارا  توزيع اجلوائز فندق  ُيقام حفل  اأن  املقرر  ومن 
خالها  من  تتاح  �صنوياً  تقام  فعالية  �صمن  القادم  �صبتمرب   19 اأبوظبي 
يف  واملتخ�ص�صني  وال�����ص��رك��اء  الأع�����ص��اء  املوؤ�ص�صات  جلميع  ف��ري��دة  فر�صة 
ال���ص��ت��دام��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة ل��اح��ت��ف��اء ب��اإجن��ازات��ه��ا يف جمال 
ال�صتدامة. و�صيتم تقييم امل�صاركات من قبل جلنة حتكيم م�صتقلة ويتمثل 
دورها يف البحث عن املوؤ�ص�صات والأفراد الذين ُيظهرون اللتزام والتاأثري 
والريادة والإجنازات من اأجل ال�صتدامة والتي ت�صمل اإجنازات املوؤ�ص�صة ملدة 

�صنتني - التي متتد من يونيو 2021 حتى يونيو القادم - .
مع حتذير الأمم املتحدة من عدم وجود م�صار موثوق به للحد من ارتفاع 
درجات احلرارة اإىل اأقل من 1.5 درجة مئوية يجب على املوؤ�ص�صات والأفراد 
 ، الرئي�صية  الح��رار  عتبة  يف  الإ�صافية  ال��زي��ادات  ملنع  اجلهود  م�صاعفة 
ُت�صكل هذه اجلوائز - يف هذا الإطار- جزءاً ل يتجزاأ من التزام جمموعة 
العمل  وت�صجيع  املعرفة  لتبادل  عاملية  من�صات  ببناء  لا�صتدامة  اأبوظبي 
اأهداف  وكذلك  – اأبوظبي  البيئة  هيئة  روؤي��ة  ودع��م  املناخ  تغري  ملواجهة 
التعاون  وت�صجيع  ال���ص��ت��دام��ة  حتقيق  يف  املتمثلة   28 الأط����راف  م��وؤمت��ر 

الدويل ملعاجلة الق�صايا العاملية.

و�صائل  جمهور  هو  �صخ�س،  مليار 
بتغطية  ق����ام����ت  ال����ت����ي  الإع���������ام 
مليون   14 ت��اب��ع  ف��ي��م��ا  امل���وؤمت���ر، 
مبا�صرة  امل���وؤمت���ر  اأع���م���ال  �صخ�س 
امل�صموعة  الإع������ام  و���ص��ائ��ل  ع���رب 
الإخبارية  وامل��ن�����ص��ات  وامل��ط��ب��وع��ة 

العامل، اإىل اجلمهور العاملي املتابع 
وم�صتجدات  القت�صادية  لاأخبار 
ال�صتثمار  �صعيد  على  اإنف�صتوبيا 

يف القت�صادات اجلديدة.
وقد و�صلت حوارات جل�صات موؤمتر 
اإنف�صتوبيا 2023 اإىل نحو ن�صف 

امل�صجع ملمار�صة الأعمال ، 
الفر�س  خا�صة مع توفر 
من  ك��ا  يف  ال�صتثمارية 

راأ�س اخليمة واليابان.
اأ�صتعر�صت  جهتها  وم��ن 
على  ال����ه����ي����ا�����س  امي���������ان 
التجارة  حجم  احل�����ص��ور 
اخل����ارج����ي����ة ب����ني اإم�������ارة 
 ، راأ����س اخليمة وال��ي��اب��ان 
التبادل  ب��ل��غ ح��ج��م  ح��ي��ث 
راأ�س  اإم��ارة  التجاري بني 
العام  وال���ي���اب���ان  اخل��ي��م��ة 
 292،5 ن��ح��و   2021
الواردات  ا�صتحوذت   ، دره��م  مليون 
فيها على اجل���زء الأك���رب م��ن حجم 
الواردات  قيمة  بلغت  فقد   ، التبادل 
م��ن ال��ي��اب��ان وح��ده��ا  241 مليون 
ال�صادرات  اأما   ،82% بن�صبة  درهم 
اإىل اليابان فبلغت قيمتها نحو 50 
وفيما   ،17% بن�صبة  دره��م  مليون 
يخ�س �صهادات املن�صاأ ، فقد بلغ عدد 
اأع�صاء  من  ال�صادرة  املن�صاأ  �صهادات 
�صهادة   60 ال���ي���اب���ان  اإىل  ال���غ���رف���ة 

اإفريقيا.
راأ�����س  اأن غ���رف���ة  ال�����ص��ب��ب  واأ�����ص����اف 
اخليمة  حتر�س على تو�صيع قاعدة 
ال���ت���ع���اون ال���ت���ج���اري م���ع ال���ي���اب���ان ، 
املتبادلة  التجارية  الأعمال  وتعزيز 
راأ�س  اإم��ارة  بني  املتبادلة  وال�صياحة 
الفر�صة  واإتاحة    ، اخليمة واليابان 
دورا  ليلعب  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأم����ام 
القت�صادي  ال��ت��ع��اون  دع���م  يف  اأك���رب 
املناخ  م���ن  م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن   ، امل�����ص��رك 

واأن�������������ص������ط������ت������ه. 
معايل  وبح�صور 
ع�����������ب�����������داهلل ب����ن 
ط��وق امل��ري وزير 
رئي�س  القت�صاد 
وقع  اإنف�صتوبيا، 
امل����ذك����رة ك���ل من 
�����ص����ع����ادة ب����دري����ة 
وكيل  امل������ي������دور، 
القت�صاد  وزارة 
لقطاع  امل�����ص��اع��د 
اخل����������������دم����������������ات 
وجو  امل�������ص���ان���دة، 
الرئي�س  ���ص��دي��اق 
ال������ت������ن������ف������ي������ذي 
“جي  مل��ج��م��وع��ة 

�صي ميديا«.
ول����ع����ب الإع�������ام 

اإنف�صتوبيا  يف  ورائ�����دا  ه��ام��ا  دورا 
النقا�صات  ن���ق���ل  ح���ي���ث   2023
واحلوارات، التي جتريها اإنف�صتوبيا 
�صواء خال موؤمتراتها ال�صنوية اأو 
اجلل�صات النقا�صية يف خمتلف دول 

 1981 ال����ع����ام  ت���اأ����ص�������س 
املكتب  مب����ث����اب����ة  وُي�����ع�����د 
ال�صرق  مل��ن��ط��ق��ة  امل���رك���زي 
افريقيا  و�صمال  الو�صط 
ب�صكل  ����ص���اه���م  وال�������ذي   ،
العديد  ج�����ذب  يف  ك���ب���ري 
اليابانية  ال�����ص��رك��ات  م��ن 
واأ�صتعر�س   ، املنطقة  اإىل 
ع��ل��ي��ه��م جم��ت��م��ع اأع���م���ال 
وما  اخليم���ة  راأ�س  اإم�����ارة 
تقدمه غرف��ة التجارة من 
فئ����ات  ملختلف   ، خ��دم��ات 
الياباني�����ة  ال�����ص�����������������رك��ات 

اأو  واملتو�ص����طة  ال�صغي����رة  �ص���واء 
تو�ص����يع  يف  ودعمه�����ا   ، ال�صناعية 
جمال �صادراتها ، موؤك��داً على اأن هذا 
اللق�����اء ُيعد فر�ص����ة لتبادل الأفكار ، 
العاقات  تعزي����ز  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
ال��ث��ن��ائ��ي�����������������ة ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
بال�ص����كل   ، واليابان  املتحدة  العربية 
امل�صتثمرين  دع���م  م��ن  ي��زي��د  ال����ذي 
لأعمالهم  مزاولتهم  يف  اليابانيني 
يف منطقة ال�ص�رق الأو�ص����ط و�ص����مال 

•• اأبوظبي-وام:

لل�صوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأ����ص���در 
باإعادة  ق��راراً  والقت�صادية  املالية 
ت�صكيل جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي 
ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  لا�صتثمار 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�صت�صار 

الأمن الوطني.
وي�صم املجل�س يف ع�صويته كًا من 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�صة و�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ع�صو  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��ام��د 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 
ع�صواً منتدباً، و�صمو ال�صيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�صو 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
وم���ع���ايل خ��ل��ي��ل حم��م��د ف�����ولذي، 
الزعابي،  حم��م��د  ج��ا���ص��م  وم��ع��ايل 

و�صعادة حمد حممد ال�صويدي.

•• اأبوظبي-وام:

لل�صوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأ����ص���در 
باإعادة  ق���راراً  والق��ت�����ص��ادي��ة  املالية 
مبادلة  �صركة  اإدارة  جمل�س  ت�صكيل 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ب��رئ��ا���ص��ة  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ص��ور 
رئ����ي���������س جم���ل�������س ال�������������وزراء وزي�����ر 
يف  املجل�س  وي�صم  الرئا�صة.  دي��وان 
ع�صويته كًا من �صمو ال�صيخ ذياب 
خلدون  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�صوؤون 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  التنفيذية 
وم��ع��ايل �صهيل بن  م��ن��ت��دب��اً  ع�����ص��واً 
حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير 
ومعايل  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
الدكتور �صلطان اأحمد اجلابر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
�صعيد  حممد  عبداحلميد  وم��ع��ايل 
و�صعادة �صيف �صعيد غبا�س اأمني عام 

املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.

غرفة راأ�س اخليمة تبحث تعزيز عالقات التعاون مع »جيرتو« اليابانية بح�سور 35 م�ستثمرًا يابانيًا اأبوظبي ت�ست�سيف الجتماع ال�سنوي ملجل�س 
»IESBA« معايري الأخالقيات الدويل للمحا�سبني

للمحا�صبة  اأبوظبي  اأ�صكر جهاز  املجل�س  “بالنيابة عن 
على دعوتنا وا�صت�صافة اجتماع جمل�س اإدارتنا ال�صنوي 
لتطوير  رحلتنا  يف  ه��ام  منعطف  يف  نحن  اأبوظبي.  يف 
يف  للممار�صني  الأخ��اق��ي  ال�صلوك  لتوجيه  امل��ع��اي��ري 
اإع�����داد الف�����ص��اح��ات ع���ن ال���ص��ت��دام��ة امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة مبا 
ي�صمن تطبيق نهج متوازن وم�صتدام 
القت�صادية  امل�صوؤولية  على  للحفاظ 
هذه  للجهات.  والجتماعية  البيئية 
جزءا  لي�صت  وامل��ع��اي��ري  الأخ��اق��ي��ات 
بل  امل��ن��ظ��وم��ة فح�صب،  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��ا 
هي اأي�صا �صرورية للتاأكد من �صحة 
ال��ب��ي��ان��ات ح���ول ال���ص��ت��دام��ة وتعزيز 
توقيت  اإن  امل�����ص��ل��ح��ة.  اأ���ص��ح��اب  ث��ق��ة 
العربية  الإم���ارات  اجتماعنا يف دول��ة 
املتحدة متميز لأنه يتزامن مع »عام 
ال���ص��ت��دام��ة« يف ال��دول��ة، وم��ع جهود 
ل��ل��م��ح��ا���ص��ب��ة لرفع  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از 
والنزاهة  امل�����ص��اءل��ة  مب��ب��ادئ  ال��وع��ي 
انعقاد  ���ص��ي��ت��ي��ح  ك��م��ا  وال�����ص��ف��اف��ي��ة. 
وتعزيز  ن�صر  اأب��وظ��ب��ي  يف  الج��ت��م��اع 
اقت�صاد  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ه��ن��ة  اأخ��اق��ي��ات 
م�صتدام حول العامل”. ويعد املجل�س 
ه��ي��ئ��ة دول���ي���ة م�����ص��ت��ق��ل��ة ق��ائ��م��ة على 
املهنية  الأخ���اق���ي���ات  م��ع��اي��ري  و���ص��ع 
امل��ه��ن��ي��ني م���ن معدي  ل��ل��م��ح��ا���ص��ب��ني 
بالإ�صافة  املالية،  البيانات  ومدققي 
ملدققي  ال���ص��ت��ق��ال��ي��ة  م��ع��اي��ري  اإىل 
احل���������ص����اب����ات. واأع�����ل�����ن اجل����ه����از عن 
من  للمهتمني  الت�صجيل  ب���اب  ف��ت��ح 
من  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
الدولة وخارجها لان�صمام يف ح��وارات الجتماع من 

 .IESBA : خال البث املبا�صر للحدث عرب الرابط

•• اأبوظبي -وام:

اإىل  مار�س   13 من  الفرة  خال  اأبوظبي  ت�صت�صيف 
17 مار�س اجلاري مبركز الطاقة لاأعمال الجتماع 
ال�صنوي ملجل�س معايري الأخاقيات الدويل للمحا�صبني 

)IESBA( حتت �صعار: »بناء الأ�ص�س 
الأخاقية لا�صتدامة«.. 

ال�����ذي يعقد  الج���ت���م���اع  ي�����ص��ارك يف 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
الأو���ص��ط اأك��ر م��ن 55 م��ن اأع�صاء 
اأبوظبي  جهاز  وي�صت�صيفه  املجل�س 

 . )ADAA( للمحا�صبة
م����ن اجلهود  وي���ع���د احل������دث ج������زءا 
املحا�صبة  مهنتي  لتطوير  ال��ع��امل��ي��ة 
لاأع�صاء  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  وال��ت��دق��ي��ق، 
امل�صاريع  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  ال��ت��ط��رق 
ع��ل��ى اجلوانب  ال��ه��ام��ة  وال��ن��ق��ا���ص��ات 
ومناق�صة  امل���ح���ا����ص���ب���ي���ة  ال���ف���ن���ي���ة 
واملدارة  القائمة  امل�صاريع  م�صتجدات 

من قبل الأع�صاء. 
اأبوظبي  جهاز  با�صم  املتحدث  وق��ال 
مدير  ال��ق��ادر  عبد  وائ���ل  للمحا�صبة 
بالإنابة:  والتدقيق  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع 
ا�صت�صافتنا  خ�����ال  م����ن  “ن�صعى 
وتر�صيخ  ت��ع��زي��ز  اإىل  احل����دث  ل��ه��ذا 
النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة  مبادئ 
املهنة يف مهنتي  اأخاقيات  وعنا�صر 
دوماً  ونتطلع  وال��ت��دق��ي��ق،  املحا�صبة 
امل�صاعي  يف  ال��ف��ع��ال��ة  امل�����ص��ارك��ة  اإىل 
والدولية يف هذا  والإقليمية  املحلية 

رئي�صة  دي��ا���س،  فيغرييدو  غابرييا  وق��ال��ت  املجال.” 
للمحا�صبني:  ال����دويل  الأخ��اق��ي��ات  م��ع��اي��ري  جمل�س 

انطالق ملتقى الفجرية الدويل 
للتزود بالوقود يف 13 مار�س 

•• الفجرية-وام: 

مللتقى  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
ال���ث���ال���ث ع�صر  ال�������دويل  ال���ف���ج���رية 
 ”13 “فوجكون  ب��ال��وق��ود  ل��ل��ت��زود 
اإق���ام���ة امل��ل��ت��ق��ى خ���ال الفرة  ع���ن 
اجل���اري  م���ار����س   15 اإىل   13 م���ن 
حتت �صعار “حتّول الطاقة البحرية 
فندق  يف  امل�صتقبلي”  وال�����وق�����ود 

النوفوتيل بالفجرية. 
ياأتي امللتقى برعاية �صاحب ال�صمو 
ال�صرقي  ب���ن حم��م��د  ال�����ص��ي��خ ح��م��د 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  �صمو  وب��ح�����ص��ور 
ال�صرقي ويل عهد  حمد بن حممد 
الفجرية ، وال�صيخ �صالح بن حممد 
ال�صناعة  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ص��رق��ي 
والقت�صاد ورئي�س ميناء الفجرية.  
الفجرية  ح��ك��وم��ة  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ن��ظ��م 
ممثلة بدائرة ال�صناعة والقت�صاد ، 
وميناء الفجرية وبالتعاون مع هيئة 
البرولية  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  ال��ف��ج��رية 
ان��د بي جلوبال  ا���س  )ف��وز( و�صركة 

كوموديتي ان�صت�س. 

»اأغذية«توؤكد ا�ستمرار 
ا�سرتاتيجية ال�ستحواذ 

لتو�سيع نطاق اأعمالها 
•• اأبوظبي-وام: 

موا�صلة  اأغ����ذي����ة  جم���م���وع���ة  اأك�������دت 
اإ�صراتيجيتها الرامية اإىل ال�صتحواذ 
على �صركات ذات قيمة تراكمية عالية 
ودجمها �صمن اأعمالها، مع ال�صتفادة 
املجموعة  اأعمال  قطاعات  تكامل  من 
واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى رب���ح���ي���ة الأع����م����ال 
للمجموعة  بيان  واأظ��ه��ر  الأ�صا�صية.  
املالية  لل�صنة  امل��ال��ي��ة  نتائجها  ح���ول 
 2022 دي�صمرب   31 بتاريخ  املنتهية 
%33 على  بن�صبة  اإي��رادات��ه��ا  ارت��ف��اع 
اأ�صا�س �صنوي لت�صل اإىل 4.07 مليار 
%97 على  درهم )بن�صبة تزيد على 
اأ�صا�س �صنتني( .وجاء النمو من حجم 
الأ�صعار  ومن   22% بن�صبة  الأعمال 
ربح  ���ص��ايف  وارت���ف���ع   .11% ب��ن�����ص��ب��ة 
اأ�صا�س  على   14% بن�صبة  املجموعة 
�صنوي لي�صل اإىل 247 مليون درهم 
اإم��ارات��ي مع ارتفاع ن�صبة الأرب��اح اإىل 
���ص��ع��ر ال�����ص��ه��م ب���اأك���ر م���ن %9 على 
 14% م��ن  اأك���ر  )اأو  �صنوي  اأ���ص��ا���س 

با�صتثناء م�صاهمة التكاليف.
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ال��ب��ل��دي��ن ك��م��ا ن��اق�����ص��ا ���ص��ب��ل دعم 
ال��ت��ع��اون يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ي ل 
عامليا  الطلب  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  �صيما 

على ال�صفر.
واتفق اجلانبان على �صرورة ت�صافر 
لتعزيز  املقبلة  املرحلة  يف  اجل��ه��ود 
النمو ال�صياحي بني البلدين، خا�صة 
واأن اململكة الأردنية الها�صمية تعد 
الرافدة  الرئي�صية  الأ����ص���واق  م��ن 

لل�صياحة فالدولة.
ي��ذك��ر اأن وزي���ر الق��ت�����ص��اد ق��د قام 
يف  امل�صاركة  الدولة  اأجنحة  بزيارة 
م��ع��ر���س ب��ور���ص��ة ب���رل���ني ال����دويل 
ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر وال������ذي يعد 
املخت�صة  املعار�س  اأكرب  من  واح��داً 
والت�صويق  ال�����ص��ي��اح��ي  ب���ال���روي���ج 

التجاري يف العامل.

•• برلني -وام:

اأك��د معايل عبداهلل بن طوق املري 
ال�صياحة  اأن قطاع  وزير القت�صاد، 
العديد  وميتلك  متميز  الإم��ارات��ي 
لا�صتثمار  ال��واع��دة  ال��ف��ر���س  م��ن 
يف اأن�����ص��ط��ت��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، ب��داي��ة من 
وو�صوًل  املتطورة  التحتية  البنية 
الغنية  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل��ق��ا���ص��د  اإىل 

واجلاذبة.
جاء ذلك خال لقاء معاليه بعدد 
على  ال��ع��رب  ال�����ص��ي��اح��ة  وزراء  م��ن 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س بور�صة  ه��ام�����س 
وال�صفر،  لل�صياحة  ال���دويل  برلني 
الأملانية  العا�صمة  يف  اأقيم  وال��ذي 
9 مار�س  اإىل   7 خال الفرة من 

اجلاري.

اإىل  لل�صياح  امل�صدرة  الأ�صواق  اأكرب 
دبي يف عام 2022، وهو ما ي�صكل 
ال�صياحة  اإجمايل  %20 من  نحو 
���ص��اه��م يف ذلك  ال��ع��م��ان��ي��ة، ومم����ا 
تربط  التي  املميزة  التحتية  البنية 
الناقات  وت�����ص��ري  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني 
الوطنية نحو 100 رحلة اأ�صبوعياً 

بني البلدين«.
ب��ح��ث م��ع��ال��ي��ه خ����ال لقائه  ك��م��ا 
مب����ع����ايل اأح�����م�����د ع���ي�������ص���ى، وزي�����ر 
والآث��ار بجمهورية م�صر  ال�صياحة 
تعزيز  ���ص��ب��ل  ال�����ص��ق��ي��ق��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
بني  ال�صياحي  القطاع  يف  ال��ت��ع��اون 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ����ال  ال��ب��ل��دي��ن 

ال�صتثمارات  م��ن  امل��زي��د  وحت��ف��ي��ز 
ال�صياحية  الأن�����ص��ط��ة  يف  امل��ت��ب��ادل��ة 
املقومات  من  وال�صتفادة  املختلفة 

ال�صياحية التي ميتلكها البلدان.
واأ�صار معاليه اىل اأن ال�صوق امل�صري 
الرئي�صية  ال�صياحية  الأ���ص��واق  من 
حيث اإن هذا ال�صوق يرفد ال�صياحة 
يف الدولة باأكر من 2 مليون ليلة 

فندقية.
كما ناق�س معاليه مع معايل مكرم 
القي�صي،  ال��ك��رمي  ع��ب��د  م�صطفى 
اململكة  يف  والآث����ار  ال�صياحة  وزي���ر 
ال�صقيقة  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  الأردن�����ي�����ة 
ال����ت����ي جتمع  امل���م���ي���زة  ال����ع����اق����ات 

“ اإن دولة الإمارات  وقال معاليه: 
على  املا�صية  املرحلة  خ��ال  عملت 
الت�صريعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ط��وي��ر 
تنمية  ت�صتهدف  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
ال�صياحة،  ق��ط��اع  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
نظراً لأهمية هذا القطاع احليوي 
الذي يعد اإحدى قاطرات النموذج 
الق��ت�����ص��ادي اجل���دي���د ل���اإم���ارات، 

الداعمة لنموه امل�صتدام«.
طوق  بن  معايل  التقى  وتف�صيًا، 
ك���ًا م��ن م��ع��ايل ���ص��امل ب��ن حممد 
املحروقي، وزير الراث وال�صياحة 
املتحف  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
ال�صقيقة،  عمان  ب�صلطنة  الوطني 

امل�صتدام  النمو  يدعم  ومبا  خا�س، 
اأهدافها  لقت�صاداتها وين�صجم مع 

التنموية.
اللقاءات  خ����ال  ا���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
امل��ت��ن��وع��ة التي  م���ق���وم���ات اجل�����ذب 
ال�صياحة الإماراتي،  ميتلكها قطاع 
ومن بينها البنية التحتية الرائدة 
املتميزة  والت�صهيات  واخل��دم��ات 
املتطورة،  ال��ف��ن��دق��ي��ة  وامل���ن�������ص���اآت 
ال�صياحية  وامل��ق��ا���ص��د  وال���وج���ه���ات 
واملتفرد،  الغني  وال���راث  املتنوعة 
واملجتمع  وامل�صتقر،  الآم���ن  وامل��ن��اخ 
ملختلف  احل�����ا������ص�����ن  امل����ت���������ص����ام����ح 
الثقافات، اإ�صافة اإىل املبادرات التي 

وم�����ع�����ايل اأح�����م�����د ع���ي�������ص���ى، وزي�����ر 
والآث��ار بجمهورية م�صر  ال�صياحة 
مكرم  وم��ع��ايل  ال�صقيقة،  العربية 
القي�صي،  ال��ك��رمي  ع��ب��د  م�صطفى 
اململكة  يف  والآث����ار  ال�صياحة  وزي���ر 

الأردنية الها�صمية ال�صقيقة.
ال�صدد،  ه�����ذا  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
ع��م��ق ال��ع��اق��ات ال��ت��ي جت��م��ع دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بتلك 
حر�س  مو�صحاً  ال�صقيقة،  ال���دول 
اأوا�صر  تعزيز  على  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 
القطاعات  جميع  يف  معها  التعاون 
ب�صكل  امل�������ص���رك  اله���ت���م���ام  ذات 
ب�صكل  ال�����ص��ي��اح��ي  وال���ق���ط���اع  ع�����ام، 

ا�صتهدفت من خالها الدولة خلق 
مبتكرة  ا�صت�صرافية  وخطط  اآليات 
ال�صياحي  القطاع  ا�صتدامة  ت�صمن 
وتناف�صيته  م���رون���ت���ه  م���ن  وت���ع���زز 

اإقليمياً وعاملياً.
واأك����د خ���ال ل��ق��ائ��ه مب��ع��ايل �صامل 
بن حممد املحروقي، وزير الراث 
ال�صقيقة  ب�صلطنة عمان  وال�صياحة 
م�صارات  خلق  على  العمل  ���ص��رورة 
جديدة تعزز من احلركة ال�صياحية 
زيادة  يف  ي�صب  مب��ا  البلدين،  ب��ني 
اأع���������داد امل�������ص���اف���ري���ن وال����رح����ات 
اجل����وي����ة امل���ت���ب���ادل���ة، ح���ي���ث ج����اءت 
�صلطنة عمان يف املرتبة الثانية بني 

وزير القت�ساد يبحث مع وزراء ال�سياحة يف عمان وم�سر والأردن �سبل تعزيز ال�ستثمارات املتبادلة

الذي   COP27 جدير بالذكر اأن املجموعة اأعلنت خال موؤمتر الأطراف
اإط��ار احلياد  بالعمل �صمن  التزامها  2022، عن  ع��ام  عقد يف م�صر خ��ال 

املناخي بحلول عام 2030، وامل�صاهمة بفعالية يف العمل املناخي العاملي.
وتعمل املجموعة حالياً على عدة مبادرات مهمة للحد من ب�صمتها الكربونية، 
وذلك من خال حت�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة، والعتماد على م�صادر طاقة 

متجددة، وغري ذلك من جمالت العمل املناخي.
وكانت &e قد اأ�صبحت يف نوفمرب 2022، اأول كيان تابع للقطاع اخلا�س 
يف دولة الإمارات ين�صم اإىل م�صروع “م�صرعات العمل لتفادي التغري املناخي 
حيث تعهدت ال�صركة بالتزامها وتعاونها  لدولة الإمارات العربية املتحدة”، 
موؤ�ص�صات  يف  العمل  بيئة  ومتكني  دع��م  يف  واملتمثلة  امل�صروع،  ه��ذا  مهمة  مع 
القطاعني العام واخلا�س التي متتلك قيم وروؤية م�صركة نحو بناء م�صتقبل 

م�صتدام.

واملوؤ�ص�صية،  والجتماعية  البيئية  للحوكمة  ا�صراتيجيتها  اأه��داف  وحتديد 
تقنيات  با�صتخدام  الأه����داف  ه��ذه  لتحقيق  م�صار  حتديد  خ��ال  م��ن  وذل��ك 
IBM TRIRIGA Application Suite للعمليات اخلا�صة  معينة مثل 
لاإدارة   IBM Maximo Application Suiteو واملن�صاآت  بالعقارات 
كفاءات  ت��ع��زز  اأن   »e& م��ن  “ات�صالت  ل�صركة  ومي��ك��ن  ل��اأ���ص��ول.  ال��ذك��ي��ة 
من  وحتد  ديناميكي  ب�صكل  العمل  واأعباء  ال�صحابية  وبيئتها  بياناتها  مركز 
 IBM Turbonomic ن��ظ��ام  اع��ت��م��اده��ا على  امل����وارد م��ن خ��ال  ال��ه��در يف 
 IBM Cloud ومن�صة   Application Resource Management  

Pak for Watson AIOps لعمليات الذكاء ال�صطناعي.
يف  املعلومات  وتقنية  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�س  مر�صد،  خالد  وق��ال 
ات�صالت من &e: »�صعداء ب التعاون مع IBM ونتطلع اإىل ال�صتفادة من 
تقنياتها الرائدة يف جمال البيانات والذكاء ال�صطناعي، وا�صتك�صاف فر�س 

واملوؤ�ص�صية  والجتماعية  البيئية  احلوكمة  معايري  تبني  ملوا�صلة  ج��دي��دة 
وال�صتدامة يف منوذج اأعمالنا. ونحن واثقون باأن هذا التعاون �صيعزز التزامنا 
بتقدمي حلول مبتكرة ذات تاأثري ملمو�س على حياة عمائنا، وير�صخ مكانتنا 

كمزود خدمات موثوق«.
من جانبها، قالت اآنا باول اأ�صي�س، الرئي�س واملدير العام يف ل�صركة IBM يف 
البتكار وو�صع تكنولوجيا  “يعد  واأفريقيا:  الأو�صط  وال�صرق  اأوروبا  منطقة 
وتقدم  ل��ن��ا.  بالن�صبة  الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  اأم����راً  عمائنا  اأي���دي  ب��ني  امل�صتقبل 
حتويل  خ��ال  من   e& من  ات�صالت  دع��م  يف  مهًما  دوًرا   IBM تكنولوجيا 
بياناتها الت�صغيلية والبيئية اإىل روؤى مفهومة. هذه خطوة اأ�صا�صية للم�صاعدة 

يف جعل مبادرات ال�صتدامة فعالة وقابلة للتطوير.«
&e باحلوكمة البيئية والجتماعية واملوؤ�ص�صية، وكانت قد  وتلتزم جمموعة 

جنحت باإحراز تقدٍم كبري يف حتقيق اأهدافها املتعلقة بال�صتدامة.

•• دبي -وام:

نيويورك  ب��ور���ص��ة  امل���درج���ة يف   ،IBM و���ص��رك��ة   e& م��ن  ات�����ص��الت  اأع��ل��ن��ت 
اخلا�صة  الربجميات  من  لا�صتفادة  تعاونهما  عن   ،)IBM( ال��رم��ز:  حتت 
البيئية  احل��وك��م��ة  ا�صراتيجية  لتعزيز   ،IBM ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  بال�صتدامة 

.»e& والجتماعية واملوؤ�ص�صية ل� “ات�صالت من
اأدائها  ومراقبة  ر�صد  على  تعمل  &e«، جتربة مميزة  “ات�صالت من  وتقدم 

القت�صادي والبيئي والجتماعي وتعزيز خمتلف جوانبه.
يف  ال�صركة  ل�صراتيجية  وا�صحة  اأه��داف  حتديد  اإىل  التعاون  ه��ذا  ويهدف 
طريق  خ��ارط��ة  وو���ص��ع  واملوؤ�ص�صية،  والجتماعية  البيئية  احل��وك��م��ة  جم��ال 

لتنفيذ هذه الأهداف.
ال�صتدامة،  ملعايري  متينة  اأ���ص�����س  و���ص��ع  اإىل   »e& م��ن  “ات�صالت  وت��ه��دف 

وزير القت�ساد يزور اأجنحة الدولة امل�ساركة يف معر�س بور�سة برلني لل�سياحة وال�سفر 

•• برلني -وام:

زار م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق املري 
الدولة  اأج��ن��ح��ة  الق���ت�������ص���اد،  وزي�����ر 
برلني  بور�صة  معر�س  يف  امل�صاركة 
ال������دويل ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر ال���ذي 
الأملانية،  العا�صمة  يف  اليوم  يختتم 
املعار�س  اأك�����رب  م���ن  واح�������داً  وي���ع���د 
ال�صياحي  ب����ال����روي����ج  امل���خ���ت�������ص���ة 

والت�صويق التجاري يف العامل. 
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات متتلك 
اأثبت  وق��وي��اً  مم��ي��زاً  �صياحياً  قطاعاً 
التحديات  مواجهة  عالية يف  مرونة 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل، م��و���ص��ح��اً اأن 
قطاع  يحققها  التي  املميزة  الأرق���ام 
مكانة  ر�صخت  الإم��ارات��ي،  ال�صياحة 
ال�صياحة  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى  ال�����دول�����ة 
م�صتدامة  وجهة  وجعلتها  العاملية، 
العامل،  اأنحاء  جميع  من  لل�صائحني 
�صياحية  ب��ن��ي��ة  لم���ت���اك���ه���ا  وذل������ك 
متطورة، ومن�صاآت فندقية على اأعلى 
وتراثية  �صياحية  ومقا�صد  م�صتوى، 
املناخ  اإىل  اإ�صافة  ومتفردة،  متنوعة 
الآم���ن وال���ص��ت��ق��رار ال���ذي تتمتع به 

الدولة. 
ال���روؤي���ة  “بف�صل   : م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
الر�صيدة،  ل��ل��ق��ي��ادة  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة 
جت����اوز ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة الإم���ارات���ي 
هذه الأزم��ات �صريعاً ووا�صل حتقيق 
معظمها  ت��ع��دت  قيا�صية  من��و  اأرق����ام 
م�صتويات عام 2019؛ فبنهاية عام 
الفندقية  املن�صاآت  ا�صتقبلت   2022
ق�صوا  ن��زي��ل  م��ل��ي��ون   25 ب��ال��دول��ة 
بن�صبة  ���ص��ي��اح��ي��ة  ل��ي��ل��ة  م��ل��ي��ون   91

•• هيو�صنت - وام:

للطاقة  الإم�������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ب��ح��ث��ت 
تطوير  ع����ن  امل���������ص����وؤول����ة  ال����ن����ووي����ة، 
الإماراتي  ال�صلمي  النووي  الربنامج 
 ، ال��ن��ووي��ة  ب��راك��ة للطاقة  وحم��ط��ات 
مع خمترب اإيداهو الوطني الأمريكي 
�صبل التعاون لتطوير م�صادر جديدة 
واخلالية  للبيئة  ال�صديقة  للطاقة 

من النبعاثات الكربونية يف براكة. 
املوؤ�ص�صة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ب��ح��ث  ومت 
اأ�صبوع  خ���ال  الأم���ري���ك���ي  وامل��خ��ت��رب 
مدينة  يف  ي��ع��ق��د  ال������ذي  “�صريا” 
هيو�صن الأمريكية يف الفرة من 6 

اإىل 10 مار�س. 
التي قام بها  الزيارة  وياأتي ذلك بعد 
اإبراهيم  حممد  �صعادة  برئا�صة  وف��د 
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  احل��م��ادي 
خمترب  اإىل  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حيث   ،2023 ف���رباي���ر  يف  اإي����داه����و 
بحث الوفد مع خرباء املخترب اأحدث 
للبيئة،  ال�����ص��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
وذل���ك يف اإط����ار ن��ه��ج امل��وؤ���ص�����ص��ة الذي 

�صياحية  ���ص��رك��ات  م��ن  ع��ار���س  اآلف 
وفنادق بح�صور ما يقارب من 160 
األف من املهنيني املخت�صني يف قطاع 
ال�صياحة حول العامل.  وتاأتي ن�صخه 
هذا العام من املعر�س ب�صكل خا�س، 
ح�صوري  ب�صكل  املعر�س  يقام  حيث 
ولأول مرة بعد جائحة كوفيد-19، 
الدولية  املن�صات  من  املعر�س  ويعد 
للمقا�صد  ل���ل���روي���ج  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
املهنية  ال�صفقات  وع��ق��د  ال�صياحية 
وال�صركات  ال��رح��ات  منظمي  ب��ني 
م���������زودي اخل����دم����ات  وال�����ف�����ن�����ادق و 
ال�صياحية، ف�صًا عن كونه من اأكرب 
املن�صات يف م�صاركة اأف�صل املمار�صات 
والتوجهات  ال��ب��ي��ان��ات  و  وامل���ع���رف���ة 

ال�صياحية حول العامل. 

م�صتدام.  ب�����ص��ك��ل  ب��ال��ط��اق��ة  ال���دول���ة 
البداية  جم��رد  براكة  حمطات  وتعد 
للربنامج النووي ال�صلمي الإماراتي، 
ا�صتك�صاف  على  املوؤ�ص�صة  تركز  حيث 
واجتذاب ال�صتثمارات ال�صراتيجية 
ودولياً،  ال��ن��ووي��ة حم��ل��ي��اً  ال��ط��اق��ة  يف 
والتنمية  ال���ن���م���و  اأه����������داف  ل����دع����م 

للدولة. 
اإيداهو  خم��ت��رب  ميتلك  امل��ق��اب��ل،  ويف 
اأحدث القدرات والإمكانيات اخلا�صة 
اأبرز  بقيادة  الهيدروجني  باختبارات 
املجال، ومبا ي�صمل  الباحثني يف هذا 
اأبحاث تطوير خايا الوقود، ومن�صاأة 
اختبار التحليل الكهربائي ذات درجة 
لل�صركاء  وامل��ت��اح��ة  ال��ع��ال��ي��ة  احل����رارة 
الذي  امل�صرك  واجل��ه��د  التجاريني، 
الهيدروجني  اإن����ت����اج  ب���ني  ���ص��ي��ج��م��ع 
ال���ك���ف���اءة وع��م��ل��ي��ات حمطات  ع����ايل 
املخترب  ي��ق��وم  كما  ال��ن��ووي��ة.  الطاقة 
الختبار  اآل���ي���ات  م���ن  ع����دد  ب��ت��ط��وي��ر 
لدعم ال�صركات الأمريكية التي تقوم 
املفاعات  تكنولوجيا  بتطوير  حالياً 

املعيارية امل�صغرة. 

ال��ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف 
امل��ت��ن��وع��ة، وك�����ان حلملة  ق��ط��اع��ات��ه 
التي  العامل”،  يف  ���ص��ت��اء  “اأجمل 
اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، دور كبري يف دعم 

تلك املوؤ�صرات الإيجابية«. 
وت��ف�����ص��ي��ًا، اط��ل��ع م��ع��ايل ب���ن طوق 
امل�صاركة  الدولة  اإمارات  اأجنحة  على 
الوفود  بروؤ�صاء  والتقى  املعر�س،  يف 
�صعادة  ب��ي��ن��ه��م،  وم����ن  وامل�������ص���ارك���ني، 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  الها�صمي  حم��م��ود 
التنمية ال�صياحية يف عجمان، وراكي 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  فيليب�س 

بالدولة،  ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  تعزيز 
القت�صاد  لي�صل حجم م�صاهمته يف 
اأي  دره��م  مليار   450 اإىل  الوطني 
درهم  27 مليار  تبلغ  �صنوية  بزيادة 
ا���ص��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة بقيمة  وج����ذب 
100 مليار درهم للقطاع ال�صياحي 
مليون   40 وا�صتقطاب  ال��دول��ة،  يف 
بحلول  الفندقية  امل��ن�����ص��اآت  يف  ن��زي��ل 

عام 2031«. 
ت����زال حكومة  “ ل  وت��اب��ع م��ع��ال��ي��ه: 
دول������ة الإم����������ارات ت��ط��ل��ق امل����ب����ادرات 
القطاع  ه����ذا  ل���دع���م من���و  امل��ب��ت��ك��رة 
احل����ي����وي، وا���ص��ت��ك�����ص��اف امل���زي���د من 

اإجمايل الإيرادات الفندقية اإيل 38 
مليار درهم بن�صبة منو بلغت 23% 

عن عام 2019«. 
ال�صياحة من  “ يعد قطاع  واأ�صاف: 
لاقت�صاد  الداعمة  القطاعات  اأه��م 
الوطني، حيث ي�صاهم مبا يقرب من 
%11 من الناجت املحلي �صنوياً ، لذا 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  ج���اءت 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
باإطاق  اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
لل�صياحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
ا�صتمرار  اإىل  تهدف  والتي   ،2031

خال  من  جاذبة  ووج��ه��ات  �صياحية 
اأجنحتها امل�صاركة يف املعر�س، لدعم 
من��و ح��رك��ة ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر اإىل 
املتاحة  ال��ف��ر���س  وع���ر����س  ال���دول���ة، 
ال�صياحية  الأن�صطة  يف  لا�صتثمار 
امل�صتدام  النمو  يعزز  ومب��ا  املختلفة، 

لاقت�صاد الوطني. 
 ،ITB وي��ع��د ���ص��وق ال�����ص��ف��ر ب��ربل��ني
واملعار�س  ال��ب��ور���ص��ات  واأق����دم  اأك���رب 
ال��دول��ي��ة والتي  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
انطلقت اأوىل دوراته يف عام 1966، 
وي�صارك باملعر�س ما يزيد على 180 
دولة من حول العامل واأكر من 10 

 2021 ع��ام  ع��ن   18% بلغت  من��و 
و بن�صبة %7 عن عام 2019، كما 
بالدولة  الفندقية  املن�صاآت  ع��دد  بلغ 
ما يقارب 1200 من�صاأة بنمو 5% 
الغرف  وو���ص��ل��ت   ،2019 ع���ام  ع��ن 
األف   200 م��ن  اأك��ر  اإىل  الفندقية 
غ���رف���ة ب��ن�����ص��ب��ة من����و ب��ل��غ��ت 11% 
ن�صبة  و�صلت  كما   ،2019 ع��ام  عن 
الإ�صغال بالدولة خال عام 2022 
الأعلى  �صمن  من  وه��ي   71% اإيل 
فيما  والعامل،  املنطقة  م�صتوى  على 
خال  الفندقية  الإي�����رادات  حققت 
عام 2022، قفزة نوعية حيث و�صل 

ال�صياحة،  ل��ت��ن��م��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
الت�صغيلي  الرئي�س  جم��دي  وط���ارق 
لدائرة القت�صاد وال�صياحة يف دبي. 
التمثيل  مب�����ص��ت��وى  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اد 
التطور  ي��ع��ك�����س  وال�������ذي  امل���ت���م���ي���ز، 
الكبري الذي �صهده القطاع ال�صياحي 
التي  املتنوعة  وال��ربام��ج  ب��الإم��ارات، 
اأنحاء  يوفرها لل�صائحني من جميع 

العامل. 
واأكد معاليه خال جولته على اأهمية 
الهوية ال�صياحية املوحدة لاإمارات، 
م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى خ�����ص��و���ص��ي��ة كل 
اإمارة واإبراز ما متتلكه من مقومات 

اأهداف مبادرة الدولة ال�صراتيجية 
وتعزيز   ،2050 امل���ن���اخ���ي  ل��ل��ح��ي��اد 
مل�صادر  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ح���ول  م�������ص���رية 
واأ�صاف  للبيئة«.   ال�صديقة  الطاقة 
خمترب  م����ع  ال����ت����ع����اون  :”�صي�صهم 
املبذولة  اجل��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف  اإي���داه���و 

يف احلياد املناخي. 
وقال �صعادة حممد احلمادي : “تركز 
موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية على 
للربنامج  الأو���ص��ع  الأه����داف  حتقيق 
ال����ن����ووي ال�����ص��ل��م��ي الإم������ارات������ي من 
حتقيق  يف  امل�صاهمة  موا�صلة  خ��ال 

بدبي،  اجل�����اري  ن��وف��م��رب  ال���دول���ة يف 
واخلرباء  املنظمات  املن�صة  و�صتجمع 
وخم��ت��ل��ف اجل���ه���ات ل��ت��و���ص��ي��ح ال���دور 
الطاقة  ب���ه  ت���ق���وم  ال�����ذي  الأ����ص���ا����ص���ي 
املناخي،  التغري  مواجهة  يف  النووية 
ال����ط����اق����ة لدعم  اأم�������ن  ����ص���م���ان  م�����ع 

اخلايل  القت�صاد 
م����ن الن���ب���ع���اث���ات 

الكربونية. 
وت���ت�������ص���م���ن ه����ذه 
م�صاركة  ال�صراكة 
اأب�������������������رز خ����������رباء 
النووية  ال��ط��اق��ة 
اإيداهو  خمترب  يف 
 ”28 “كوب  يف 
امل�صاريع  ل��ع��ر���س 
ال������رئ������ي�������������ص������ي������ة 
والتي  ل��ل��م��خ��ت��رب، 
ب�����دور مهم  ت���ق���وم 
دور  ت�����ع�����زي�����ز  يف 
النووية  ال��ط��اق��ة 
اإدارة  واأن�����ظ�����م�����ة 
وامل�صاهمة  ال�صبكة 

يلتزم  ال���ن���ووي���ة،  ل��ل��ط��اق��ة  الإم�������ارات 
�صمان  يف  بامل�صاهمة  اإي��داه��و  خمترب 
للبيئة لقطاع  اآمن و�صديق  م�صتقبل 
ال���ط���اق���ة. وي���ع���د ال���ت���ع���اون ه�����ذا مع 
امل��وؤ���ص�����ص��ة خ��ط��وة م��ه��م��ة اإىل الأم����ام 
واقعة.  حقيقة  امل�صتقبل  ه��ذا  جلعل 
ل��ق��د اأث��ب��ت ب��اح��ث��و امل��ع��ه��د ع��ل��ى مدار 
اخلربات  لدينا  اأن  الطويل  تاريخنا 
والقدرات ملواجهة التحديات اخلا�صة 

بالتغري املناخي ». 
و�صت�صلط دولة الإمارات ال�صوء على 
ال��ن��ووي��ة يف  ال����دور احل��ي��وي للطاقة 
مواجهة التغري املناخي خال “كوب 
براكة  حمطات  اأن  �صيما  ول   ،”28
امل�صاريع  اإدارة  يف  عاملياً  من��وذج��اً  تعد 

والتكلفة. 
م�صروع  اأول  ب��راك��ة،  حمطات  وت�صم 
يف  املحطات  متعدد  النووية  للطاقة 
العربي،  ال��ع��امل  يف  الت�صغيل  مرحلة 
من  اخلالية  للكهرباء  م�صدر  واأك��رب 
املنطقة،  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
ال��ك��ه��رب��اء على  ث��اث حم��ط��ات تنتج 
كهرباء  �صبكة  وت����زود  جت����اري،  ن��ح��و 

الب�صمة  خف�س  ت�صريع  اإىل  ي��ه��دف 
الكربونية ل�صبكة كهرباء الإمارات. 

الأ�ص�س  و�صع  على  اجلانبان  ويعمل 
ل��ب��ح��ث ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا، م���ن اأج���ل 
الهيدروجني  اإن���ت���اج  اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر 
والبخار  واملاء  والأك�صجني  والأمونيا 
يف حمطات براكة وعلى نطاق جتاري، 
وذل���ك يف اإط����ار روؤي����ة ط��وي��ل��ة الأجل 
والأمونيا  ال��ه��ي��دروج��ني  ل��ت�����ص��دي��ر 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  اخل��ال��ي��ة 

لتلبية الطلب العاملي املتزايد. 
و���ص��ي��م��ه��د ذل�����ك ل��ع��ق��د ور�������س عمل 
ل��ت��ب��ادل امل���ع���ارف، اإىل ج��ان��ب زي���ارات 
اإيداهو  خمترب  م��ن  لفريق  ميدانية 
اإىل حمطات براكة، لتطوير ال�صراكة 
اإىل م�صتوى جديد يف  الطرفني  بني 

مرحلة لحقة. 
اإيداهو للدخول  كما يخطط خمترب 
يخ�س  فيما  املوؤ�ص�صة  م��ع  �صراكة  يف 
النووي”  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  “من�صة 
التي ت�صتعد املوؤ�ص�صة لإطاقها خال 
للمناخ  املتحدة  الأمم  موؤمتر  انعقاد 
�صت�صت�صيفه  ال�����ذي   ”28 “كوب 

ل�صتك�صاف التقنيات اجلديدة مل�صادر 
لت�صريع  للبيئة،  ال�صديقة  ال��ط��اق��ة 
الكربونية،  الب�صمة  خف�س  عملية 
اتبعته  ال��ذي  اإط��ار النهج املدرو�س  يف 
دول���ة الإم�����ارات، وال���ذي ك��ان ال�صبب 
حمطات  م�����ص��روع  متيز  يف  الرئي�صي 
للطاقة  ب�����راك�����ة 
والتي  ال����ن����ووي����ة، 
من�صة  ال��ي��وم  تعد 
والبحث  لابتكار 
وال������ت������ط������وي������ر يف 
ق�����ط�����اع ال����ط����اق����ة 
النووية يف الدولة، 
م���������ا ي�����ت�����ي�����ح ل���ن���ا 
اأكرب  ق��در  حتقيق 
الطاقة  اأم����ن  م��ن 

وا�صتدامتها ». 
قال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ج���������������ون واغ������������رن 
م�������دي�������ر خم���ت���رب 
الوطني  اإي����داه����و 
“على  الأمريكي: 
موؤ�ص�صة  غ��������رار 

تعاون بني الإمارات للطاقة النووية وخمترب اإيداهو الأمريكي لتطوير م�سادر جديدة للطاقة اخلالية من النبعاثات الكربونية يف براكة 
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املال والأعمال

ملايكرو�صوفت  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
مايكرو�صوفت  رئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة 
لو�صط و�ص������رق اأوروب�����ا وال�ص����رق 
يزبك،  ونعيم  واأفريقيا،  الأو�صط 
ملايكرو�صوفت  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 

الإمارات.

رئي�س  ن�����ائ�����ب  ����ص���م���ي���ث،  ب���������راد 
�صركة  رئ��ي�����س  الإدارة  جم��ل�����س 

مايكرو�صوفت العاملية.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان، خ��ال اللقاء، 
احلالية  ال�صراكات  تطوير  �ُصبل 
وت���ع���زي���ز ف����ر�����س ال����ت����ع����اون بني 

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ���ال���د بن 
اآل نهيان، ع�صو  زاي��د  حممد بن 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
التنفيذي،  اأبوظبي  رئي�س مكتب 

وال�صركات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
اأب���وظ���ب���ي م���ن جهة  ال��ع��ام��ل��ة يف 
مايكرو�صوفت  ����ص���رك���ة  وب������ني 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن ج��ه�����������������������ة اأخ�������رى؛ 
اأبوظبي  اإم������ارة  ت�ص�����عى  ح��ي��ث 
الرقمي  اق��ت�����ص��اده��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 

الرقمي،  التحول  وتبّني م�صاريع 
التقنيات  ت����وّف����ره  م���ا  اإط������ار  يف 
اجل��دي��دة وامل��ت��ق��دم��ة م��ن فر�س 
حلول  لتطوير  ومتنوعة  كبرية 
رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال 

واخلدمات احلكومية.

اأحمد  معايل   .. الجتماع  ح�صر 
مت���ي���م ال����ك����ت����اب، رئ���ي�������س دائ������رة 
و�صعادة  احل����ك����وم����ي،  الإ�����ص����ن����اد 
���ص��ي��ف ���ص��ع��ي��د غ���ب���ا����س، الأم�����ني 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
لطيف،  اأب���و  و�ص�������امر  اأب��وظ��ب��ي، 

�سوق دبي يتقدم البور�سات العربية 
ال�سهر املا�سي مبكا�سب 5 مليارات دولر

•• اأبوظبي-وام:

ال�صوقية  القيمة  حيث  من  العربية  البور�صات  اأداء  املايل  دبي  �صوق  تقدم 
خال تداولت �صهر فرباير املا�صي بعدما حقق مكا�صب �صوقية جاوزت 5 

مليارات دولر، وفق �صندوق النقد العربي.
واأو�صح �صندوق النقد العربي، يف الن�صرة ال�صهرية لأ�صواق املال العربية، 
اأن راأ�س املال ال�صوقي ل�صوق دبي ارتفع من 157.3 مليار دولر يف نهاية 
يناير املا�صي و�صول اإىل 162.4 مليار دولر يف نهاية فرباير املا�صي بنمو 

بن�صبة 3.2%.
واأ�صارت الن�صرة اإىل اأن القيمة ال�صوقية ل�صوق اأبوظبي لاأوراق املالية بلغت 
املالية  لل�صوق  ال�صوقية  القيمة  و�صلت  بينما  دولر،  مليار   685.8 نحو 
مليار   151.7 الكويت  وبور�صة  دولر،  تريليون   2.591 اإىل  ال�صعودية 

دولر، وبور�صة قطر 167.7 مليار دولر.
57.3 مليون دولر وو�صلت  ووفق الن�صرة، ربحت بور�صة البحرين نحو 
بور�صة  ر�صملة  بينما وو�صلت  دولر،  مليار   30.8 اإىل  ال�صوقية  ر�صملتها 
مليون   848.2 جت��اوزت  �صوقية  مبكا�صب  دولر  مليار   35.4 اإىل  م�صر 
دولر، وك�صبت بور�صة م�صقط نحو 352.7 مليون دولر لت�صل ر�صملتها 

اإىل 61.5 مليار دولر.
لت�صل  دولر  مليار   3.05 بنحو  البي�صاء مكا�صب  ال��دار  بور�صة  و�صجلت 
ر�صملتها ال�صوقية اإىل 54.9 مليار دولر، فيما ربحت بور�صة بريوت نحو 

1.3 مليار دولر لت�صل قيمتها ال�صوقية اإىل 16.3 مليار دولر.
وبح�صب ن�صرة �صندوق النقد العربي، بلغت القيمة ال�صوقية لبور�صة عمان 
27.5 مليار دولر، وبور�صة تون�س 7.53 مليار دولر، وبور�صة فل�صطني 

4.98 مليار دولر، وبور�صة دم�صق 2.46 مليار دولر.

خالد بن حممد بن زايد يلتقي نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س �سركة مايكرو�سوفت

بهدف تطوير ممار�سات �الإد�رة �ملالية ودعم م�سرية �لتنمية 
وزارة املالية تبحث التعاون يف جمال الإح�ساءات 

املالية احلكومية مع مركز دبي لالإح�ساء
•• دبي -الفجر: 

يف اإطار �صعيها الدائم لتطوير العمل املايل احلكومي، نظمت وزارة املالية زيارة 
اإىل مركز دبي لاإح�صاء بهدف تبادل اخلربات والطاع على اأف�صل املمار�صات 
لتطوير  والعمل  التعاون  تعزيز  �صبل  املالية، وبحث  البيانات  املتبعة يف جمال 

اآلية اإعداد وحتليل ون�صر الإح�صاءات املالية والقت�صادية.
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  اليتيم،  را�صد  �صعيد  �صعادة  اأ���ص��ار  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
العمل  توا�صل  ال��وزارة  اأن  اإىل  املالية  وزارة  والإي���رادات احلكومية يف  امليزانية 
والتن�صيق مع خمتلف اجلهات ذات العاقة لتطوير منظومة العمل الإح�صائي 
اخلا�س ببيانات مالية احلكومة، وذلك يف اإطار جهودها لارتقاء مب�صتويات 
يف  امل��ايل  وال�صتقرار  ال��ت��وازن  وحتقيق  التنمية  م�صرية  ودع��م  املالية  الإدارة 
والآليات  القدرات  تعزيز  على  املالية  وزارة  “حتر�س  �صعادته:  وق��ال  الدولة. 
العالية لت�صاعد �صناع  البيانات الدقيقة وذات اجلودة  املتبعة لتحليل وتوفري 
القرار والباحثني واملهتمني يف القطاع املايل يف الدولة يف ر�صم ال�صيا�صات واتخاذ 
القرارات القت�صادية ال�صليمة التي ت�صاهم يف تعزيز مكانة دولة الإمارات عاملياً. 
وتناول اللقاء جملة من املوا�صيع الهامة، ويف مقدمتها اخلطة ال�صراتيجية 
اإح�صاء  2023، والرامية اإىل حتقيق  والإح�صائية ملركز دبي لاإح�صاء لعام 
امل�صمم  التفاعلي  الإح�صاء  ونظام  امل�صتدامة،  والتنمية  الإنفاق  لكفاءة  داع��م 
خ�صي�صاً للباحثني الإح�صائيني وحمللي البيانات �صمن اجلهات احلكومية يف 
اإمارة دبي. ومت خال اللقاء مناق�صة وا�صتعرا�س اآليات جمع وتن�صيق البيانات 
الإح�صائية مع اجلهات احلكومية يف الدولة، والتي ت�صمل امل�صوح وال�صجات 
الإدارية والبيانات ال�صخمة. كما ا�صتعر�س املركز منهجيته يف جمع البيانات 
املتوافقة مع معايري الإح�صاء العاملية GSBPM، ونظام املوؤ�صرات )اللوحات 
القرار  ل�صناع  داعمة  دقيقة  معلومات  توفري  على  يعمل  ال��ذي  الإح�صائية(، 

لدى اجلهات املحلية يف حكومة اإمارة دبي.

بحث تعزيز التعاون بني جمعية الإمارات لرائدات 
الأعمال وملتقى �سيدات الأعمال واملهن الأردين

% من اأ�سهمها يف �سوق دبي املايل الأن�ساري للخدمات املالية تعلن نيتها اإدراج 10 
•• دبي-وام: 

قدماً  امل�صي  نيتها  عن  املالية،  للخدمات  الأن�صاري  جمموعة  اأعلنت 
اأ�صهمها العادية يف �صوق دبي  يف اإج��راء طرح عام اأويل واإدراج جزء من 

املايل.
وذك���������رت ال�������ص���رك���ة يف ب����ي����ان ����ص���ح���ف���ي اأم�����������س، اأن�������ه ����ص���ي���ت���م اإت����اح����ة 
)750،000،000( �صهماً لاكتتاب العام ، القيمة الإ�صمية لكل منها 
من   10% ن�صبته  م��ا  متثل  العاملي،  للطرح  فل�س(   1( دره��م   0.01

اإجمايل اأ�صهم راأ�س املال القائم للمجموعة.
وحتتفظ “الأن�صاري القاب�صة” بحق تعديل حجم الطرح العاملي يف اأي 
وقت قبل نهاية فرة حتديد �صعر الطرح العاملي، مع مراعاة القوانني 
املعمول بها يف دولة الإمارات وبعد احل�صول على موافقة “هيئة الأوراق 

يف 16 مار�س 2023 وتنتهي 23 مار�س 2023، بينما من املتوقع اأن 
تبداأ فرة اكتتاب امل�صتثمرين املحرفني يف 16 مار�س 2023 وتنتهي 

24 مار�س 2023.
اإمتام عملية الطرح العاملي واإدراج الأ�صهم وبدء  كما من املتوقع حالياً 
2023 وذلك بناًء على  اأبريل  تداولها يف �صوق دبي املايل خال �صهر 
اأحوال ال�صوق واحل�صول على املوافقات التنظيمية ذات ال�صلة يف دولة 
املالية  الأوراق  هيئة  من  الإدراج  على  املوافقة  ذل��ك  يف  مبا  الإم����ارات، 

وال�صلع.
و�صتخ�صع الأ�صهم التي ميلكها امل�صاهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح 
وانتهاًء  الأ�صهم  اإدراج  تاريخ  من  اب��ت��داًء  متتد  حظر  ف��رة  اإىل  العاملي 
واأحكام  ���ص��روٍط  م��راع��اة  م��ع  وذل���ك  الإدراج،  على  ي��وم��اً   180 مب���رور 

حمددة.

الوحيد  املالك  هي  القاب�صة  والأن�����ص��اري  ال��دول��ة.  يف  وال�صلع”  املالية 
لأ�صهم الأن�صاري لل�صرافة، وبذلك فاإنها امل�صاهم البائع الوحيد.

و�صيكون الكتتاب يف الطرح العاملي متاحاً ل�صرائح املكتتبني من الأفراد، 
وامل�صتثمرين الآخرين، وفق ن�صرة طرح اأ�صهم الكتتاب العام لاأفراد يف 
دولة الإمارات، كما �صيتاح اأي�صا للم�صتثمرين املحرفني، وامل�صتثمرين 
الآخرين يف عدد من الدول، مبا فيها دولة الإمارات، وبا�صتثناء الوليات 

املتحدة الأمريكية، كجزء من اكتتاب امل�صريني من املوؤ�ص�صات املوؤهلة.
%5 من  اإىل  ي�صل  فيما  الكتتاب  لا�صتثمار  الإم���ارات  ويحق جلهاز 
اأ�صهم الطرح العاملي، ويجب تخ�صي�س ن�صبة الأ�صهم املطروحة جلهاز 
من  لأي  التخ�صي�س  بعملية  البدء  قبل  بالكامل  لا�صتثمار  الإم��ارات 

املكتتبني من امل�صتثمرين املحرفني يف الطرح العاملي.
ومن املتوقع اأن تبداأ فرة اكتتاب امل�صتثمرين الأفراد يف دولة الإمارات 

وُعنيِّ بنك اأبوظبي التجاري، واإي اإف جي هريمي�س الإمارات املحدودة، 
الوطني  دبي  الإم���ارات  و�صركة  اإف جي هريمي�س؛  اإي  مع  بال�صراك 

كابيتال، كمن�صقني عامليني م�صركني.
واأ�صدرت جلنتا الرقابة ال�صرعية الداخلية لدى بنك اأبوظبي التجاري 
وبنك الإمارات دبي الوطني ت�صريحات توؤك�د، بح�ص����ب راأيه�م���ا، امتثال 

الط����رح العاملي م����ع اأحكام ال�صريعة الإ�ص�امية.
وتت�صمن اأ�صهم راأ�س مال املجموعة 7،500،000،000 �صهم و تبلغ 
للطرح  فل�س(   1( اإم��ارات��ي  دره��م   0.01 منها  لكل  الإ�صمية  القيمة 

العاملي، وهي اأ�صهم قائمة وُم�صدرة مدفوعة بالكامل.
وبعد اكتمال الطرح العاملي، تعتزم ال�صركة اعتماد �صيا�صة توزيع اأرباح 
�صنة  كل  التوزيعات مرتني خال  �صُت�صرف هذه  بحيث  �صنوية،  ن�صف 

مالية وذلك يف �صهري اأبريل واأكتوبر من كل عام.

مع �صاحبات الأعمال واملهنيات ،والذي ينعك�س بدوره 
والقت�صاد  وامل��ج��ت��م��ع  الأ����ص���رة   ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي  ب�صكل 

الوطني يف الأردن.
املتميزة  بالعاقة  ال��ب��غ��دادي  رمي  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��ادت 
ودولة  الردن  كل من  الأع��م��ال يف  �صيدات  تربط  التي 
اأه��م��ي��ة هذه  م��وؤك��دة على  امل��ت��ح��دة،  العربية  الم����ارات 
اللقاءات يف تعزيز التعاون والتكامل مبا فيه م�صلحه 

املراأة العربية. 
واأعربت الدكتورة �صفيقة العامري عن �صعادتها والوفد 
الوطيدة  والعاقة  الردن  يف  لتواجدهن  لها  امل��راف��ق 

التي جتمعهم مع �صيدات العمال الردنيات.
وا�صتعر�صت د. العامري دور جمعية المارات لرائدات 
الأعمال يف دعم امل�صاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية يف 
دولة المارات والركيز على بع�س فئات املجتمع منها 

ا�صحاب الهمم.

�سوق اأبوظبي يعلن اإدراج 
اأدنوك للغاز 13 مار�س

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل����اأوراق املالية 
اإدراج اأ�صهم �صركة “اأدنوك للغاز” بي 
�صمن  ال�صوق  يف  ل��ل��ت��داول  يف  �صي  اإل 
ال�صوق الأول “الفئة الأويل” اعتباراً 
من 13 مار�س اجلاري. واأ�صاف �صوق 
اأن هذا  اأم�������س،  ت��ع��م��ي��م  اأب���وظ���ب���ي، يف 
القرار يعمم على جميع اإدارات ال�صوق 
ال�صوق،  ل��دي  املعتمدين  وال��و���ص��ط��اء 
الإدارات  روؤ�صاء  جميع  اأن  اإىل  م�صرياً 
القرار كل يف  تنفيذ  ال�صوق عليهم  يف 
الكتتاب  و�صيكون  اخت�صا�صه.  جمال 
اإدراج على  اأك��رب  للغاز  لأدن���وك  ال��ع��ام 
الإط����اق يف ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل���اأوراق 
املالية متجاوزاً الكتتاب العام ل�صركة 
اأدنوك،  جمموعة  �صركات  من  اأخ��رى 
والتي  �صي،  األ  ب��ي  ب��روج  �صركة  وه��ي 
اأبوظبي  ���ص��وق  يف  بنجاح  اإدراج��ه��ا  مت 

لاأوراق املالية يف 3 يونيو 2022.
موؤخراً  اأعلنت  للغاز”  “اأدنوك  كانت 
ال��ن��ه��ائ��ي لاأ�صهم  ال��ط��رح  ���ص��ع��ر  ع��ن 
امل���ط���روح���ة م���ن ق��ب��ل ���ص��رك��ة ب���رول 
يف  “اأدنوك”  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
اأدنوك  ل�صركة  الأويل  العام  الكتتاب 
للغاز يف �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية 
ا���ص��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة البناء  ب��ع��د  وذل����ك 

ال�صعري والكتتاب العام بنجاح.

•• عمان-الفجر: 

ا�صت�صاف ملتقى �صيدات الأعمال واملهن الردين وفداً 
من جمعية الإمارات لرائدات الأعمال موؤخراً، وذلك يف 

العا�صمة الأردنية عمان.
وك����ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ال���وف���د الم����ارات����ي ال���دك���ت���ورة رمي 
الهيئة  ع�����ص��وات  م��ن  وع���دد  امللتقى  رئي�صة  ال��ب��غ��دادي 
الدارية العامة، يف ما مًثلت الدكتورة �صفيقة العامري 
رئي�صة جمعية المارات لرائدات الأعمال  الوفد الزائر، 

ترافقها عدد من ع�صوات اجلمعية من الإمارات.
ومت خ����ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بني 

الطرفني وتبادل الفكار واخلربات.  
امللتقى  م�صرية  البغدادي  رمي  الدكتورة  وا�صتعر�صت 
املحطات  وع��ّرج��ت على   ،1976 ع��ام  تاأ�ص�س يف  ال��ذي 
وتفاعله  امللتقى  دور  اإىل  م�صرية  بها،  مّر  التي  الهامة 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

راأ������س اخليمة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت م��ن��اط��ق 
الق��ت�����ص��ادي��ة )راك����ز( وف����داً جتارياً 
اأكر  �صم  الهند  من  امل�صتوى  رفيع 
اأ�صحاب الأعمال  40 ف��رداً من  من 
الفر�س  ل��ب��ح��ث  ح�������ص���روا  ال����ذي����ن 
راأ�س  اإم���ارة  يف  املتاحة  ال�صتثمارية 
اخل���ي���م���ة والإم������������ارات. وُت����ع����د هذه 
ال���زي���ارة ج�����زءاً م���ن ب��رن��ام��ج تبادل 
راكز  ال��ذي نظمته  الناجح  الأع��م��ال 
الربع  يف  الهندية  ك���ريال  ولي���ة  يف 

الأخري من العام املا�صي.
ومت اط���اع ال��وف��د ال���ذي ���ص��م رّواد 
اأع����م����ال وم���وؤ����ص�������ص���ي ����ص���رك���ات على 
اخلدمات والت�صهيات التي تقدمها 
على  الأع���م���ال  تاأ�صي�س  ل��دع��م  راك���ز 
النحو الذي يتما�صى مع القطاعات 
املتنوعة التي يعملون بها مثل تقنية 
ال�صتهاكية  وال�����ص��ل��ع  امل��ع��ل��وم��ات 
التداول والإع��ام والرفيه  �صريعة 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال����ت����ج����ارة وال����ت����ج����ارة 
ال�صحية  وال���رع���اي���ة  الإل���ك���رون���ي���ة 

وال�صفر وال�صياحة والت�صنيع.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال رام���ي جّاد، 

بدايًة  ه��ن��دي��ة  ���ص��رك��ة   4300 م��ن 
وال�صركات  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  م��ن 
اإىل  وو���ص��وًل  واملتو�صطة  ال�صغرية 
الذين  وال�صناعيني  امل�صنعني  كبار 
ازده��������اراً يف بيئة  اأع��م��ال��ه��م  ت�����ص��ه��د 
الأع����م����ال ال���داع���م���ة ل���دي���ن���ا.« ومن 
كوريان،  األيك�س  الدكتور  قال  جهته 
اأيو�صكري  اإدارة مركز  رئي�س جمل�س 
ال�صتثمار  فكرة  “راودتني  الطبي: 

راكز:  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
التجاري  الوفد  با�صت�صافة  “�صررنا 
الأع��م��ال، حيث مت  رّواد  واملكّون من 
متنحها  التي  الدعم  و�صائل  عر�س 
الذين  ال��ه��ن��ود  للم�صتثمرين  راك���ز 
يتطلعون اإىل تاأ�صي�س مقر لأعمالهم 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط.«
دول����ة  “تتبادل  ج�������ّاد:  واأ������ص�����اف 
عاقات  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

ثنائية ممّيزة مع امل�صتثمرين الهنود 
ال��زم��ن وتتجاوز  ل��ع��ق��ود م��ن  مت��ت��د 
ح���دوده���ا ال��ت��ج��ارة والأع����م����ال. كما 
راأ������س اخل��ي��م��ة موطناً  اإم������ارة  ُت��ع��د 
العاملة  الهندية  ال�����ص��رك��ات  لآلف 
على  ع���اوًة  القطاعات،  خمتلف  يف 
العظمى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ال��ه��ن��ود  ت�صكيل 
من امل�صتثمرين يف راك��ز. نفخر باأن 
لأكر  املف�صلة  الوجهة  راك��ز  تكون 

تقريباً  �صهور  �صتة  الهند منذ  خارج 
ومتكنت من زي��ارة راك��ز ل�صتك�صاف 
امل��ت��اح��ة. وت��ق�����ص��ي مهنتي  ال��ف��ر���س 
كطبيب مقيم يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي الطاع ب�صكل دقيق على 
اإىل  و���ص��ويل  ن��ط��اق  تو�صعة  و���ص��ائ��ل 
ال�صوق، اأتطلع اإىل التعاون مع راكز 
الازم  الدعم  على  على  واحل�صول 

لتو�صيع نطاق اأعمايل.«

وفد جتاري من الهند يزور راكز لبحث الفر�س ال�ستثمارية املتاحة يف الدولة

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت���ارة دب���ي، اإحدى 
ال����غ����رف ال����ث����اث ال���ع���ام���ل���ة حتت 
م��ظ��ل��ة غ����رف دب�����ي، اإط������اق �صت 
جم��م��وع��ات اأع��م��ال ج��دي��دة متثل 
ال���ع���ق���اري وذل�����ك بهدف  ال��ق��ط��اع 
تعزيز م�صاهمة القطاع يف م�صرية 

النمو القت�صادي باإمارة دبي.
وت�صمل قائمة جمموعات الأعمال 
اجلديدة التي مت تاأ�صي�صها كل من 
جمموعة عمل مطوري العقارات، 
العقارات،  تقييم  عمل  وجمموعة 
وجمموعة عمل التاأجري العقاري، 
املرافق،  اإدارة  ع��م��ل  وجم��م��وع��ة 
الديكور  خدمات  عمل  وجمموعة 
بالإ�صافة  ال��داخ��ل��ي  وال��ت�����ص��م��ي��م 
م�صت�صاري  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  اإىل 

الهند�صة.  
الأعمال من�صة  وتوفر جمموعات 
ل����ل����ح����وار ال����ب����ن����اء ب�����ني اأ����ص���ح���اب 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  امل�����ص��ل��ح��ة 
ال�صركات  ي�صاعد  مم��ا  واخل��ا���س، 
على  ال��ع��ق��ارات  جم��ال  يف  العاملة 
اجلديدة،  الفر�س  من  ال�صتفادة 
وحت�صني  ال���ت���ح���دي���ات  وم���ع���اجل���ة 
الت�صريعات وال�صيا�صات التي توؤثر 

على هذا القطاع املزدهر.
جمموعات  اإط����اق  ع��ل��ى  وتعليقاً 

كبرية  زي��ادة  جميعها  وال�صناعية 
معدلت  وو�صلت   .2022 عام  يف 
الربع  حتى  ب��دب��ي  املكاتب  اإ���ص��غ��ال 
اإىل   2022 ع������ام  م����ن  الأخ��������ري 
ح����وايل  ق����دره����ا  ب�����زي�����ادة   88%
 ،2021 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   10%

وفق تقرير”�صي بي اآر اإي«.
جتارة  “غرفة  قائًا:  لوتاه  واأك��د 
وحماية  ب����دع����م  م���ل���ت���زم���ة  دب������ي 
دبي،  الأع��م��ال يف  م�صالح جمتمع 
مائمة  ا�صتثمارية  بيئة  وت��وف��ري 
القدرة  وتعزيز  الأع��م��ال،  لزده���ار 
ن�صتهدف  لقت�صادها.  التناف�صية 
مفتوحة  م�صاحة  توفري  بالتاأكيد 
اأع�صاء  ب���ني  ال��ه��ادف��ة  ل��ل��ن��ق��ا���ص��ات 
يف  العاملة  ال�صركات  م��ن  الغرفة 
قطاع العقارات، وغريهم من قادة 
احلكومية  والأط�������راف  الأع����م����ال 
عقارية  منظومة  لتطوير  املعنية 
اإط��اق جمموعات  وياأتي  رائ���دة«. 
بالقطاع  امل���خ���ت�������ص���ة  الأع������م������ال 
غرفة  خلطة  ا�صتكماًل  ال��ع��ق��اري 
جتارة دبي الرامية اإىل زيادة عدد 
جم��م��وع��ات الأع���م���ال ال��ت��ي متثل 
القت�صادية  والأن�صطة  القطاعات 
يف اإم��ارة دبي اإىل 100 جمموعة 
 ،2023 م����ار�����س  ب���ح���ل���ول  ع���م���ل 
القطاع  تناف�صية  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك 

وم�صاهمته يف منو القت�صاد.

التزامنا  م��ع  الأع��م��ال  جمموعات 
وتعزيز  ال��ع��ق��اري��ة  امل��ع��رف��ة  بن�صر 
التجارية  الأع���م���ال  اإدارة  ث��ق��اف��ة 
املعايري  لأع���ل���ى  وف���ق���اً  ال�����ص��ل��ي��م��ة 
العاملية. و�صتوفر جمموعات اأعمال 
جديدة  من�صات  العقاري  القطاع 
امل��ع��م��ق، وتبادل  ل��ل��ح��وار  وم��ث��ال��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات واخل������ربات والأف����ك����ار، 
وت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال��ت��ف��اع��ل مع 
الأطراف املعنية، مبا يف ذلك دائرة 
الأرا�صي والأماك، للم�صاهمة يف 
تطوير ال�صيا�صات و�صمان م�صتقبل 

م�صرق للقطاع العقاري«.
ومبيعات  اإيجار  معدلت  و�صهدت 
ال�صيافة  م�صاريع  مثل  ال��ع��ق��ارات 
وامل������ب������اين ال�������ص���ك���ن���ي���ة وحم�����ات 
التجارية  وامل����ك����ات����ب  ال���ت���ج���زئ���ة 

نتوقع  اأننا  كما  دب��ي.  يف  العقارات 
تطوير  جم����ال  يف  ه��ائ��ل��ة  ف��ر���ص��اً 
التحتية  والبنى  ال�صكنية  امل��ب��اين 
اأجندة دبي القت�صادية  بدعٍم من 
»D33«، يف حني يتوقع اأن ي�صهد 
العقارات  على  والإنفاق  ال�صتثمار 
وال�صياحية  وال�صناعية  املكتبية 
خا�صة  م��ت��زاي��داً،  من���واً  والتجزئة 
يف ظ��ل ت��وق��ع��ات زي���ادة ع��دد �صكان 
دبي لي�صل اإىل 5.8 مليون ن�صمة 
وبالتايل   .2040 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
الأعمال  جمموعات  تاأ�صي�س  ف��اإن 
القطاع  مت���ث���ل  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة 
النمو  ت��ع��زي��ز  ي�صتهدف  ال��ع��ق��اري 
القطاع  ه��ذا  يف  التنويع  وحتفيز 

احليوي ».
و�����ص����اه����م����ت دائ������������رة الأرا��������ص�������ي 
بتاأ�صي�س  دب������ي  يف  والأم������������اك 
جم���م���وع���ات الأع�����م�����ال اجل���دي���دة 
القت�صادية  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا  وحت��دي��د 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جت���ارة دبي. 
جمموعات  اإط����اق  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�صعادة  ق����ال  اجل����دي����دة،  الأع����م����ال 
���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب��ن جم����رن، مدير 
ع��ام دائ��رة الأرا���ص��ي والأم���اك يف 
دبي: “نرحب بتاأ�صي�س جمموعات 
الأعمال املخت�صة بقطاع العقارات 
اإ�صراف غرفة  والتي �صتعمل حتت 
جت�����ارة دب�����ي. وي��ت��م��ا���ص��ى اإط����اق 

الأعمال اجلديدة، قال حممد علي 
را�صد لوتاه، مدير عام غرف دبي: 
على  ال���ع���ق���ارات  ق��ط��اع  “يحافظ 
ركائز  من  حيوية  كركيزة  مكانته 
م�صاهماً  وي��ع��ت��رب  دب����ي،  اق��ت�����ص��اد 
رئي�صياً يف الناجت املحلي الإجمايل 
 %  9 ل��اإم��ارة بح�صة ت��زي��د ع��ن 
عام  م��ن  الأوىل  الت�صعة  بالأ�صهر 
2022، حمققاً معدل منو �صنوي 

بلغ %2.5 خال الفرة ذاتها«.
“نظراً  ق����ائ����ًا:  ل���وت���اه  واأ�����ص����اف 
الإيجابية  القت�صادية  للتوقعات 
نرى   ،2023 ل���ل���ع���ام  ل�����اإم�����ارة 
�صيحافظ  ال���ع���ق���اري  ال��ق��ط��اع  اأن 
عوامل  ب�صبب  ال��ق��وي  اأدائ����ه  على 
الكبري،  ال��ط��ل��ب  اأب���رزه���ا  م��ت��ع��ددة 
ب�صوق  املتزايدة  امل�صتثمرين  وثقة 

تعاون مع د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك لتطوير �لقطاع و�الرتقاء بتناف�سيته 

غرفة جتارة دبي تطلق 6 جمموعات اأعمال جديدة متثل القطاع العقاري لتعزيز م�ساهمته بالنمو القت�سادي
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العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:ترن كي لا�صت�صارات الهند�صية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صرق 9-2، 0 مبنى ال�صيد خليفة هامل خادم 

ال غيث واخرين
CN 3828359 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

لل�صركة  قانوين  احل�صابات- كم�صفي  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/08 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305010738
 تاريخ التعديل:2023/03/08

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
ال�صرف  خلدمات  ابوظبي  �صركة   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صحي - �س م ع رخ�صة رقم: CN 1003112 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/�صركة ابوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي - �س م ع

ABU DHABI SEWERAGE SERVICES COMPANY - P J S C - ADSSC

 اإىل/�صركة اأبوظبي حللول املياه امل�صتدامة �س.م.ع.

ABU DHABI SUSTAINABLE WATER SOLUTIONS COMPANY - .P.J.S.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : األفا نارمو لا�صتثمار - �صركة ال�صخ�س 

الواحد ذ م م رخ�صة رقم: CN 4637096 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/األفا نارمو لا�صتثمار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALPHA NARMO INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/األفا نارمو القاب�صة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALPHA NARMO HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : رويال �صتار لعمال الزجاج

 رخ�صة رقم: CN 1724403 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ عبدالغفور �صار�س خان من مالك اىل مدير

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبدالغفور �صار�س خان من 100% اىل %0
تعديل اإ�صم جتاري من/رويال �صتار لعمال الزجاج

ROYAL STAR FOR GLASS WORKS

 اإىل/رويال �صتار لعمال الزجاج - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ROYAL STAR FOR GLASS WORKS -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : ذا جيت العقارية ذ.م.م

رخ�صة رقم: CN 2137212 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عوده عبدالكرمي عوده الغفرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمد حممد مفتاح ال�صام�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عوده عبدالكرمي عوده الغفرى 100 %
تعديل اإ�صم جتاري من/ذا جيت العقارية ذ.م.م

THE GATE PROPERTIES L.L.C.

 اإىل/ذا جيت العقارية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
THE GATE PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : اتل�س �صتار لاملنيوم والزجاج

 رخ�صة رقم: CN 2191834 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صاجيت اكيل كوجنريامان فيلوا كاندى من مالك اىل مدير
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صاجيت اكيل كوجنريامان فيلوا كاندى من مالك اىل �صريك
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صعيد على ربيع هال املزروعى من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صاجيت اكيل كوجنريامان فيلوا كاندى 100% اىل 0 %
تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صاجيت اكيل كوجنريامان فيلوا كاندى 100% اىل 50 %

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صعيد على ربيع هال املزروعى 0% اىل 50 %
تعديل اإ�صم جتاري من/اتل�س �صتار لاملنيوم والزجاج
ATLAS STAR ALUMINIUM & GLASS

 اإىل/اتل�س �صتار لاملنيوم والزجاج ذ.م.م
ATLAS STAR ALUMINIUM AND GLASS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : افنيو للهواتف املتحركة

 رخ�صة رقم: CN 1761134 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صليمان على �صيف �صامل ال�صكيلى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ع�صام ح�صن ال�صمادى %100

تعديل اإ�صم جتاري من/افنيو للهواتف املتحركة 
AVENUE MOBILE PHONES

 اإىل/افنيو للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AVENUE MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : باك �صتار للهواتف املتحركة

 رخ�صة رقم: CN 2464817 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد على عبداهلل البلو�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ابراهيم نا�صر احمد %100
تعديل اإ�صم جتاري من/باك �صتار للهواتف املتحركة

BLACK STAR MOBILE PHONE

 اإىل/باك �صتار للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BLACK STAR MOBILE PHONE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : بيلني بلو كويف �صوب

 رخ�صة رقم: CN 4521524 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 15000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد حممد دميوه ال�صحى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نيت�صيهيت نيجا�صى ت�صيجاى %100
تعديل اإ�صم جتاري من/بيلني بلو كويف �صوب

BELEN BLUE COFFEE SHOP

 اإىل/بيلني بلو كوفى �صوب - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BELEN BLUE COFFEE SHOP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : باتينا للت�صميم الداخلي والديكور

 رخ�صة رقم: CN 1888820 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 300000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  

تعديل اإ�صم جتاري من/باتينا للت�صميم الداخلي والديكور

PATINA INTERIOR DESIGN AND DECORATION

 اإىل/باتينا للت�صميم الداخلي والديكور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

PATINA INTERIOR DESIGN AND DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
التجارية  الربيع  : جنم  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�صة رقم: CN 2827471 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلطان علي عبداهلل �صعيد اليحيائي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد علي عبداهلل �صعيد اليحيائي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:وامي للمحا�صبة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:و�صط املدينة حي املربعة 5 اخلام�س مبنى حممد مانع حممد

CN 4430599 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
�صركة  ال�صام�صي-  حمد  احل�صابات  لتدقيق  ال�صادة/بر�صتيج  تعيني   -  2
ال�صخ�س الواحد ذ.م.م- كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2023/02/28 
لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك 

كاتب العدل بالرقم:2350004655 تاريخ التعديل:2023/03/09
املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:فر�صت هاند �صوليو�صنز لا�صت�صارات القانونية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي غرب 4، 0 مبنى ال�صيخ فاح بن زايد بن �صلطان 

CN 4271632 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
فرع  قانونيون-  حما�صبون  والتدقيق  للمحا�صبة  ال�صادة/اليد  تعيني   -  2
بناء  بتاريخ:2023/03/02 وذلك  لل�صركة  - كم�صفي قانوين   1 ابوظبي 
على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2350004933 تاريخ التعديل:2023/03/09
املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:مطعم وولفرين مملوكه ل�صتارك لدارة املطاعم ذ.م.م- �صركة 
ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

 A1 نهيان  ال  حممد  بن  طحنون  بن  �صلطان  املالك  ال�صركة:وحدة  عنوان 
جزيرة ابوظبي �صارع ال�صام �صرق 48- 1101

CN 2317526 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
  KUDOS P R S CHARTERED ACCOUNTANTS /2 - تعيني ال�صادة
بناء  وذلك  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   BRANCH OF ABU DHABI 1
على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2305006712 تاريخ التعديل:2023/03/09
املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : دبل وي خلدمات التو�صيل  

رخ�صة رقم: CN 4166694 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/دبل وي خلدمات التو�صيل

DOUBLE WAY DELIVERY SERVICES

 اإىل/بجربند لت�صميم العانات

BIGBRAND ADVERTISEMENTS DESIGNING

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كافترييا تي باج

 رخ�صة رقم: CN 1863745 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 1000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  

تعديل اإ�صم جتاري من/كافترييا تي باج 

TEA BAG CAFETERIA 

 اإىل/كافترييا تي باج - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

TEA BAG CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : املقاولت املتطورة

 رخ�صة رقم: CN 1028747 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س خلفان نا�صر خمي�س الظاهرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ماهر جمال عبدعجاوى %100
تعديل اإ�صم جتاري من/املقاولت املتطورة
ADVANCED CONTRACTING

 اإىل/املقاولت املتطورة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ADVANCED CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : حمل كامل للعطور

 رخ�صة رقم: CN 1032814 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل �صكل قانوين من / موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف غام ربانى عبدالرب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ا�صفاق احمد غام ربانى %98

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة على حممد على عبداهلل اجلابرى %2
تعديل اإ�صم جتاري من/حمل كامل للعطور

PERFECT PERFUME SHOP

 اإىل/حمل كامل للعطور ذ.م.م
PERFECT PERFUME SHOP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

اإلغاء وكالة العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

)�إمــار�ت  �ملن�سوري  علي  مطر  خليل  عمر   / �ل�سيد  يعلن 

�جلن�سية( عن �إلغاء �لوكالة �ل�سادرة منه للمدعو/  خادم 

يحمل  �جلن�سية(   ـــار�ت  )�إم �ملن�سوري  علي  مطر  خليل 

بالرقم   784197468398603 رقــم  هوية  بطاقة 

   2023-01-19 �إلغائها بتاريخ  )2205028042 ( ومت 

كما نحذر من �لتعامل معه �و توقيعه مبوجب �لوكالة حتى 

ال يقع يف �مل�سائلة �لقانونية.. وهذ� للعلم.

ن�سر على م�سئولية �ملعلن

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/17616

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
 تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مز�د علني 
م�ساء�   6:00 �ل�ساعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المار�ت  موقع  على 
1337 لتجارة �ملالب�س  2023/03/15 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سده روز  يوم �الربعاء 

�جلاهزة �س ذ م م + حمد�ن مبارك خ�سيف زويد �لنا�سري و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم      �لو�سف    

 13،000 حقائب       
 فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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•• بتايا - تايالند -وام:

 ،4-5 التاياندي  نظريه  على  ال�صاطئية  القدم  لكرة  الإم���ارات  منتخب  ف��از 
بتايا  الأرب��ع��اء  يف مدينة  الأول   اأم�س  بينهما  التي جمعت  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  يف 

التاياندية . 
اإطار  يف  ب��ت��اي��ان��د  احل���ايل  املنتخب  مع�صكر  ب��رن��ام��ج  �صمن  امل���ب���اراة  وج����اءت 
ا�صتعداداته خلو�س كاأ�س اآ�صيا 2023، التي ت�صت�صيفها بتايا من 16 اإىل 26 

مار�س اجلاري. 
اأهداف منتخبنا الوطني، وليد املحمدي، وعبداهلل عبا�س )3 اأهداف(،  �صجل 

ووليد ب�صر. 
ويلتقي منتخب الإمارات مع نظريه ال�صيني ال�صبت املقبل، يف ثاين مبارياته 

الودية خال مع�صكره احلايل. 

•• بروك�صل- وام:

ح���������از ف������ري������ق ������ص�����رط�����ة اأب�����وظ�����ب�����ي 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و امل�����رك�����ز ال����ث����ال����ث يف 
العامل  ب��ب��ط��ول��ة  ال����ع����ام  ال��ت�����ص��ن��ي��ف 
للجوجيت�صو التي اأقيمت يف العا�صمة 
البلجيكية بروك�صل، بعد ح�صوله على 
9 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتني و4 

ف�صيات و3 برونزيات.
عبداهلل  ع�������ص���ام  ال���ع���م���ي���د  واأو������ص�����ح 
ال���رب���ي���ة  م�����رك�����ز  م�����دي�����ر  ع����ل����ي  اآل 
ال�����ص��رط��ي��ة رئ��ي�����س الوفد  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
رابطة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
بروك�صل  يف  للجوجيت�صو  اأب��وظ��ب��ي 
ل�صرطة  دول���ي���ة  م�����ص��ارك��ة  اأول  ت��ع��د 

العامل  اأبطال  مع  بالتناف�س  اأبوظبي 
الفريق  اأن  اإىل  م�صريا  للجوجيت�صو، 
يف  بامل�صاركة  متميزاً  م�صتوى  اأظ��ه��ر 

حمريف  من  ريا�صيني  مع  املناف�صات 
البطولة  اأن  وذك�����ر  اجل��وج��ي��ت�����ص��و. 
امل�صنفني  م��ن  ع��دد  م�صاركة  �صهدت 

الأوائ��������ل ع���امل���ي���اً، خ��ا���ص��ة م���ن حملة 
احلزامني الأ�صود والبني، ف�صًا عن 
الأندية  خمتلف  من  الاعبني  مئات 

النا�صئني  ف���ئ���ات:  يف  والأك���ادمي���ي���ات 
وال���������ص����ب����اب وال������ه������واة وامل���ح���رف���ني 
البطولة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  والأ����ص���ات���ذة. 

ت�صنيف  لتعزيز  مهمة  فر�صة  متثل 
القيادة  م���ن  امل�������ص���ارك���ني  ال���اع���ب���ني 
ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة اأب����وظ����ب����ي، ورف����ع 
البطولت  يف  للم�صاركة  جاهزيتهم 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، م��ث��ل غ��ران��د �صام، 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحريف  وب��ط��ول��ة 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و. واأك����د اه��ت��م��ام �صرطة 
القيادة  ودع��م  روؤي��ة  بتحقيق  اأبوظبي 
اأبوظبي  م��وق��ع  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
للجوجيت�صو، ووجهة مف�صلة  موطناً 
الريا�صة  ه����ذه  يف  الأب����ط����ال  ل��ن��خ��ب��ة 
والراغبني يف التطّور امل�صتمر، واإثراء 
املتميزة  الإجن��������ازات  م���ن  ر���ص��ي��ده��م 
�صرطة  اأك��ادمي��ي��ة  لت�صنيف  ت��ع��زي��ًزا 

اأبوظبي للجوجيت�صو.

•• اأبو ظبي-وام:

الدعم  اأن  احل���واج���ز  لقفز  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م���درب  ال��ع��ي��د  خ��ال��د  اأك���د 
الاحمدود من ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، رئي�صة جمل�س 
اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية، رئي�صة جمل�س اإدارة 
موؤ�ص�صة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك وموؤ�ص�س اإ�صطبات ال�صراع، قاد 

املنتخب حلجز مقعده يف اأوملبياد 2024 بباري�س.
عرب  الأومل��ب��ي��ة  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  احل��واج��ز  لقفز  الوطني  منتخبنا  وح��ج��ز 

اأحرز خالها امليدالية  بطولة قطر الدولية خال فرباير املا�صي، التي 
الف�صية بعد اأداء مبهر.

وقال : اإن ا�صطبات ال�صراع ا�صطلعت بجهود كبرية يف جتهيز الفر�صان 
الذين يتمتعون مبواهب كبرية للو�صول اإىل هذه املرحلة من الإجنازات، 
طموحات  يعزز  مبا  العامل،  م�صتوى  على  اخليول  اأف�صل  توفري  بجانب 

الفر�صان للو�صول اإىل اأف�صل النتائج.
 2024 باري�س  اأوملبياد  انطاق  ت�صبق  التي  املقبلة،  الفرة  اأن  واأو���ص��ح 
رغم  الأومل��ب��ي��اد،  يف  املناف�صات  خل��و���س  املنا�صبة  اخل��ي��ول  ت��وف��ري  تتطلب 

تنا�صب  التي  املناف�صات  لختيار  بالإ�صافة  جيدة،  الآن  منها  املوجودة  اأن 
اخليول والفر�صان وحتقيق التناغم بينهم، والتدرج يف الرتفاع.

ال��ف��ر���ص��ان املوؤهلني  م��رح��ل��ة اخ��ت��ي��ار  اأي�����ص��اً  "هناك  ال��ع��ي��د :  وق���ال خ��ال��د 
لاأوملبياد، وتوزيع اخليول عليهم، واإقامة الربامج التدريبية وامل�صاركات 
التي  املجموعة  عن  فكرة  ومينحنا  م�صتواهم،  من  يرفع  وه��ذا  الدولية، 
والفر�صان..  اخليول  لتجهيز  تدريجياً  امل�صابقات  وا�صتخدام  �صت�صارك، 
وقبل الأوملبياد، �صنقوم باختيار اأف�صل النتائج للفر�صان واخليول املتميزة 

بالكفاءة العالية".

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �صمو 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة  م��ه��رج��ان  ينطلق   ، ال��ظ��ف��رة 
البحري بدورته الرابعة ع�صرة، اليوم 
وبتنظيم  املغرية  �صاطئ  على  اجلمعة 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
الثقافية والراثية يف اأبوظبي ونادي 
اأبوظبي للريا�صات البحرية، وت�صتمر 
فعالياته وم�صابقاته حتى 19 مار�س 

اجلاري.
هذا  دورة  يف  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف 
كاأ�س  بطولة  الأوىل،  ول��ل��م��رة  ال��ع��ام، 
 "2023 ف��وي��ل  "الوينغ  يف  ال��ع��امل 
رع���اي���ة جمموعة  اأب���وظ���ب���ي، حت���ت  يف 
م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي، ومب�����ص��ارك��ة اأك���ر 
بلدان  م���ن  ولع���ب���ة  لع���ب���اً   50 م���ن 
الثاثة  املراكز  على  يتناف�صون  ع��ّدة، 

الأوىل.
"بطولة  امل����ه����رج����ان  ي��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
الكنعد  ل�����ص��ي��د  ال����ك����ربى  ال���ظ���ف���رة 
للرجال والن�صاء"، التي �صتقام خال 
مار�س   13 اإىل   10 م����ن  ال����ف����رة 
مفتوحة  ف��ي��ه��ا  وامل�����ص��ارك��ة  اجل������اري، 
اأم�����ام ك��اف��ة اجل��ن�����ص��ي��ات ���ص��م��ن فئتي 

الت�صجيل  وي�صتمر  والن�صاء،  الرجال 
13 م���ار����س عرب  ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى  يف 
kingfish.( الإل���ك���روين  م��وق��ع 

.)aldhafrafestival.com
فار�س  رك��ن طيار  اللواء  وق��ال معايل 
ع����ام �صرطة  ق���ائ���د  امل����زروع����ي  خ��ل��ف 
اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���راث���ي���ة، اإن 
مبكوناته  البحري  الظفرة  مهرجان 
يج�صد  الأ�صيلة  الإماراتية  الراثية 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
مل�صاريع �صون  "حفظه اهلل" الداعمة 
املادية  وا���ص��ت��دام��ة ج��وان��ب��ه  ال�����راث، 
من  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  رك��ن��اً  ليبقى  وامل��ع��ن��وي��ة 

اأركان الهوية الوطنية الإماراتية.
وث��م��ن رع���اي���ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حمدان 
احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن 
منطقة الظفرة ، للمهرجان ومتابعته 
البحرية  ل����ل����ري����ا�����ص����ات  احل���ث���ي���ث���ة 
ال��راث��ي��ة، وامل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ي ت�صلط 
واجلزر،  ال�صواحل  تراث  على  ال�صوء 
املتعاقبة  الأجيال  اأ�صهم يف حتفيز  ما 
على ممار�صة الراث مبختلف اأ�صكاله 
مبكوناته  اجلمهور  وع���رف  واأل���وان���ه، 

ومفرداته.

من جانبه ، وجه اأحمد ثاين الرميثي 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي 
املنتدب،  الع�صو  البحرية  للريا�صات 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  ال�صكر 
زايد اآل نهيان ، موؤكدا اأن رعاية ودعم 
ل��ل��راث يتج�صد عرب  ال��دائ��م  ���ص��م��وه 
واأن�صطة  اأح��داث  تنظيمه من  يتم  ما 
تتوجه  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  خمتلفة 
اأ�صالة  تر�صيخ  نحو  الأوىل  بالدرجة 

الراث وح�صوره لدى الأجيال.
الظفرة  م��ه��رج��ان  فعاليات  اأن  واأك���د 
تنظمها  ال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة  ال���ب���ح���ري 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
والراثية وبالتعاون مع نادي اأبوظبي 

للريا�صات البحرية يف املغرية ت�صاهم 
وب�صكل كبري يف اإحياء ريا�صات تراثية 
ال�صباقات  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  عديدة 
اأن  م�صيفاً  اأي�صا،  احلديثة  البحرية 
الريا�صات  ب��ني  مم��ي��ز  ت��ن��اغ��م  ه��ن��اك 
ال��راث��ي��ة واحل��دي��ث��ة ه���ذا امل��و���ص��م يف 
ال�����دورة ال��راب��ع��ة ع�����ص��ر ل��ل��م��ه��رج��ان ، 
كبري  ع��دد  وم�صاركة  ح�صور  ونتوقع 
واملت�صابقني  والبحارة  النواخذة  من 

يف خمتلف امل�صابقات.
من جهته، اأ�صاد الكابن حممد جمعة 
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  ال�صام�صي، 
اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
الظفرة  مهرجان  فعاليات  بانطاق 

ال�����ص��ك��ر اإىل جلنة  ال��ب��ح��ري، م��وج��ًه��ا 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
اأبوظبي  اأبوظبي ونادي  والراثية يف 
تنظيمهم  على  البحرية  للريا�صات 
ل��ل��م��ه��رج��ان ال������ذي ُي���ح���ي���ي امل������وروث 
دولة  �صعب  وثقافة  حل�صارة  العريق 
الإم��ارات، والذي يعترب اأي�صاً حمطة 
خمتلف  على  ال�صوء  لت�صليط  هامة 

الريا�صات البحرية.
" ي�����ص��ر جم��م��وع��ة موانئ  واأ�����ص����اف: 
اإجن�������اح هذا  امل�������ص���ارك���ة يف  اأب���وظ���ب���ي 
تنظيم  خ��ال  من  البحري  املهرجان 
ورعاية بطولة كاأ�س العامل يف "الوينغ 
الإطاق  على  الأوىل  للمرة  فويل" 

يف دول��ة الإم���ارات، حيث ياأتي تنظيم 
هذه البطولة جت�صيداً لروؤية القيادة 
الر�صيدة يف ا�صتقطاب اأهم الريا�صات 
متمر�س  ج���ي���ٍل  واإع����������داد  ال���ع���امل���ي���ة، 
الدولة  مُيّثل  ال�صباب،  من  وحمرف 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ب���ط���ولت  يف 
والعاملية، ويعزز مكانتها على ال�صاحة 

الريا�صية".
خلفان  ع���ب���ي���د  اأ������ص�����ار  ن���اح���ي���ت���ه  م����ن 
التخطيط  اإدارة  م���دي���ر  امل����زروع����ي 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  وامل�صاريع 
وال������ربام������ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����راث����ي����ة 
الظفرة  م��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
وال����زوار  للم�صاركني  ي��ق��دم  ال��ب��ح��ري 

برناجما زاخرا بالفعاليات وامل�صابقات 
اإذ  اأي���ام،  م��دى ع�صرة  التي متتد على 
ت�صتمل هذه ال��دورة على �صباق مروح 
قدماً،   43 فئة  ال�صراعية  للمحامل 
ال�صراعية  للمحامل  ج��ن��ان��ة  و���ص��ب��اق 
ماراثون  وب��ط��ول��ة  ق���دم���اً،   22 ف��ئ��ة 
امل��ائ��ي��ة، و�صباق  ل��ل��دراج��ات  الإم�����ارات 
�صاحة للبواني�س ال�صراعية، و�صباق 
املرفاأ  و���ص��ب��اق  ال����راث����ي،  ال��ت��ف��ري�����س 
الظفرة  و�صباق  ال��راث��ي،  للتجديف 
و�صباق  احلديثة،  ال�صراعية  للقوارب 
ركوب  و���ص��ب��اق��ات  ال��واق��ف،  التجديف 
»الكايت  الورقية  بالطائرات  الأم��واج 

�صريف«.
واأ�صاف اأن املهرجان يحت�صن جمموعة 
من الألعاب ال�صعبية والريا�صية مثل 
و»الدومينو«،  »ال����ك����ريم«،  ���ص��ب��اق��ات 
و���ص��ب��اق ال��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة، و�صباق 
ال�صاطئية،  ال���ق���دم  وك�����رة  اجل������ري، 
جانب  اإىل  ال�صاطئية،  الطائرة  وك��رة 
منطقة التخييم »املقطورات املتنقلة«، 
املتنقلة،  ال�صريعة  املاأكولت  ومطاعم 
واحلفات  ال�صعبية  الفنون  وعرو�س 
الغنائية، والألعاب النارية، واخليول.

ويفتح امل��ه��رج��ان اأب��واب��ه اأم���ام ال���زّوار 
ي���وم���ي���اً م���ن ال�����ص��اع��ة ال���راب���ع���ة حتى 

العا�صرة م�صاًء، ويقدم لهم من خال 
ال�����ص��وق ال�����ص��ع��ب��ي ع����دداً م��ن الأرك����ان 
وبيت  »املك�صات«،  ذل��ك  يف  مب��ا  املميزة 
وامل�صرح،  ال��ط��ف��ل،  وق��ري��ة  ال��ن��وخ��ذة، 
وامل�����ص��اب��ق��ات ال��ي��وم��ي��ة، اإ����ص���اف���ة اإىل 
وم�صابقات  ال�صعبية  الأزي���اء  عرو�س 
التقليدية،  اليدوية  واحل��رف  الطبخ 
وغ����ريه����ا م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات اجل���اذب���ة 

ملختلف الفئات العمرية.
البحري"  الظفرة  "مهرجان  ويهدف 
البحرية  ال���ث���ق���اف���ة  ت���ر����ص���ي���خ  اإىل 
وامل�����ص��اب��ق��ات ال��راث��ي��ة ال��ت��ي ترجم 
بالحتفاء  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام 
ب���ال���راث ال���ب���ح���ري، واحل���ف���اظ على 
ا�صراتيجية  ويعزز  الوطنية،  الهوية 
وتعريف  الإم����ارات����ي  ال�����راث  ���ص��ون 
وال�صياح  امل���ح���ل���ي  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد 
املرتبطة بالبحر،  بالعادات والتقاليد 
الجتماعية  الأن���������ص����ط����ة  وي�����دع�����م 
الظفرة،  منطقة  ل�صكان  والثقافية 
اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على اأهمية 
التاريخية،  الظفرة  منطقة  ومكانة 
ودعم ورعاية اجليل الريا�صي ال�صاب، 
وتر�صيخ مكانة الظفرة وجه�ًة �صياحيًة 
م�ن مقومات،  م��ا متتلكه  م��ع  ف��ري��دًة 

وما ت�ص�ت�صيفه م�ن فعالي�ات.

•• العني-الفجر: 

انطلقت يف املُجّمع الريا�صي باحلرم اجلامعي يف جامعة الإمارات 
فعاليات الن�صخة الثامنة من اليوم الريا�صي الوطني  حتت �صعار 
الريا�صية،   الأن�صطة  وح��دة  من  بتنظيم  جتمعنا"،  "الإمارات 
وم�صاركة موؤ�ص�صة الألومبياد اخلا�س الإماراتي، بح�صور الأ�صتاذ 
والإدارية  املالية  لل�صوؤون  نائب مدير اجلامعة  الظاهري،  خلفان 
الأن�صطة  ق�صم  رئي�س  خمتار،  اإبراهيم  والأ�صتاذ  العام(،  )الأم��ني 

الطابية، الطلبة والطالبات وعدٌد من اأفراد اأ�صرة اجلامعة. 
لل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  الظاهري،  خلفان  الأ�صتاذ  واأو�صح 

املالية والإدارية )الأمني العام(:  "يج�صد اليوم الريا�صي الوطني 
معاين الوحدة والتاحم بني كافة فئات املجتمع اجلامعي، لتعك�س 

الن�صجام بني الثقافات املتعددة التي حتت�صنها اأ�صرة اجلامعة".
الأن�صطة  رئ��ي�����س وح���دة  اإب��راه��ي��م خم��ت��ار،  الأ���ص��ت��اذ  اأ����ص���ار   فيما 
الريا�صية اإىل اأن "اإقامة اليوم الريا�صي الوطني ب�صعار الإمارات 
الريا�صة،  ملمار�صة  املجتمع  اأف����راد  لكافة  دع���وة  يعترب  جتمعنا، 
نظراً  لديهم  اليومي  وال�صلوك  احلياة  اأ�صلوب  من  ج��زءاً  وجعلها 
والذهنية.  اجل�صدية  ال�صحة  على  احل��ف��اظ  يف  الكبري  ل��دوره��ا 
وتركز  فعاليات اليوم الريا�صي الوطني يف جامعة الإمارات على 
والو�صائل  الأدوات  ا�صتخدام  عرب  امل�صتدامة،  الريا�صية  الأن�صطة 

وامل�صي، واجل��ري وغريها  الهوائية،  كالدراجات  التي حتقق ذلك 
من الريا�صات.

واأع�صاء  الطلبة  �صارك فيها  التي  الريا�صية  الفعاليات  تنوعت  و 
الريا�صات  م��ن  العديد  لت�صمل  وامل��وظ��ف��ني  التدري�صية   الهيئة 
وتن�س  الطائرة،  والري�صة   ، ال�صلة  وك��رة   ، الطائرة  الكرة  منها: 
الطاولة،  اإ�صافة اإىل جمموعة من الأن�صطة البدنية الأخرى من 
الألعاب اجلماعية والفردية مثل: �صد احلبل، والكرو�س فيت. كما 
مّت تنظيم �صباق الدراجات الهوائية وذلك للت�صجيع على ممار�صة 
"الإمارات  ب�صعار  اليومية  احل��ي��اة  م��ن  ج���زءاً  وجعلها  الريا�صة، 

جتمعنا".

حتت �سعار »�الإمار�ت جتمعنا« 

انطالق فعاليات اليوم الريا�سي الوطني يف رحاب جامعة الإمارات 

منتخب ال�ساطئية يفوز على نظريه التايالندي 
وديا �سمن ا�ستعداداته لكاأ�س اآ�سيا 

�سرطة اأبوظبي حت�سد املركز الثالث ببطولة العامل للجوجيت�سو يف بروك�سل

مدرب منتخب قفز احلواجز: ن�ستعد لالأوملبياد مبراحل متدرجة

برعاية حمدان بن زايد .. مهرجان الظفرة البحري ينطلق اليوم على �ساطئ املغرية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأكادميية  مباعب  اجلمعة  ال��ي��وم  م�صاء  م��ن  اخلام�صة  يف  تنطلق 
نادي اأبو ظبي الريا�صي بامل�صرف بطولة كاأ�س ال�صيخ زايد بن هزاع 
لفئة  ال�13  ن�صختها  يف  الكرة  لنا�صئ  الدولية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الريا�صي،  ظبي  اأب��و  ن��ادي  ينظمها  التي  �صنة   14 حتت  النا�صئني 
 6 م�صاركة  ت�صهد  وال��ت��ي  الريا�صي،  ظبي  اأب��و  جمل�س  وب��اإ���ص��راف 
بقيام  اليوم  م�صاء  مبارياتها  تنطلق  والتي  وخارجية  حملية  فرق 
بلقاء فريق نادي ابوظبي الريا�صي مع فريق  تبداأ   ، مواجهات   6

اكادميية جنوم الغد العماين ويف الوقت نف�صه يتقابل فريق نادي 
كيندر تارجوفي�صتي الروماين مع فريق اكادميية املوهوبني الكويتي 
وتعقبها مباراة جنوم الغد العماين واكادميية جيزان ال�صعودية ويف 
نف�س الليلة يلتقي فريق اكادميية املوهبني مع فريق اكادميية نادي 
اكادميية  ابوظبي مع  نادي  يلعب فريق  بينما   ، ال�صعودي  التعاون 
جيزان وتختتم مباريات الدور التمهيدي بلقاء فريق نادي كيندر 
قبل  ال��دور  مباريات  وتلعب  التعاون  ن��ادي  اكادميية  مع  الروماين 
النهائي �صباح يوم غد ال�صبت و�صيكون اخلتام م�صاء الحد. وكانت 
مباريات بطولة حتت 12 �صنة التي �صهدها �صعادة حم�صن حمفوظ 

ع�صو جمل�س الإدارة مدير عام النادي وكرم جنوم اجلولة الثانية 
التي �صهدت فوز فريق با�س على فريق �صل�صاو 2/�صفر ومت اختيار 
لعب با�س اوتو ني�صني كاأح�صن لعب، وفاز فريق ريجنال �صبورت 
على فريق اكادميية مبادرة 1/5 ومت اختيار لعب ريجنال جهاد 
عبد الغني كاأف�صل لعب يف املباراة، وفاز فريق اكادميية تراك على 
1/3، ومت تكرمي حار�س تراك علي موؤن�س  ادن��وك  فريق مدار�س 
و�صيف امل�صعبي من ادنوك كاأح�صن الاعبني وهي املرة الأوىل التي 
يتم فيها اختيار لعبني وت�صتاأنف مباريات الدور قبل النهائي لتلك 

الفئة يوم غد ال�صبت.

ختام بطولة �الأ�سبال �الأحد 

افتتاح بطولة كاأ�س زايد بن هزاع الدولية لكرة النا�سئني اليوم  

•• دبي-الفجر

العربية  ل��ل��خ��ي��ول  دب����ي  م���رب���ط  ع����اد 
ليحقق اإجنازا ثاثي املعادن النفي�صة 
يف الن�صخة الثانية من بطولة العرب 
اختتمت  التي  العربية،  اخليل  ملربي 
الكربى  ب��ال�����ص��ال��ة  اأم�����س  اأول  م�����ص��اء 
يف  اخلتم  مبنطقة  بوذيب  باأكادميية 
اأبوظبي، برعاية �صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة، رئي�س  دي��وان  ال���وزراء وزي��ر 
جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للخيول 
ال�صيخ  ومتابعة  وب��اإ���ص��راف  العربية، 
اآل نهيان  ب��ن ح��م��دان  ب��ن حمد  زاي���د 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية. 
وح���اف���ظ م���رب���ط دب����ي ع��ل��ى اإجن�����ازه 
ال�صابق الذي حققه يف الن�صخة الأوىل 
من البطولة العام املا�صي، والتي متيز 
فيها اأي�صا بلقبني اعتباريني ينا�صبان 
وا�صتطاع  والعربية.  الوطنية  مكانته 
اأن ي�صع ب�صمته النفي�صة  مربط دبي 
اأك��ر من  ق��ارع  ال��ذي  باإنتاجه املحلي 
الأ�صيلة،  العربية  اخليول  100 من 
وي�����ص��ط��ر اإجن������ازا ج���دي���دا ب���ني اأق���وى 
املرابط العربية التي حتتكر الإمارات 
اأجمادها الإنتاجية والإجنازية. واأكد 
التعامل  يف  متميز  منجم  اأن��ه  املربط 
وطنيا  ال��ب��ط��ولت  م�صتويات  ك��ل  م��ع 
وعربيا وعامليا، وذلك بانتقائه خيول 
مب��وا���ص��ف��ات حم���ددة ت��راه��ن وحت�صم 

م�صاركاتها  م����ن  امل����رج����وة  ال���ن���ت���ائ���ج 
املقررة، التي يقود معادلتها املهند�س 
حممد التوحيدي امل�صرف العام مدير 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  دب����ي  م���رب���ط  ع����ام 
املدير  امل��رزوق��ي  عبدالعزيز  وال�صيد 

التنفيذي للمربط.
وع��ق��ب م��ن��اف�����ص��ات م��ث��رية ب��ني اأقوى 
العرب  ب��ط��ول��ة  امل�����ص��ارك��ة يف  امل���راب���ط 
متكن  العربية،  اخليل  ملربي  الثانية 
م����رب����ط دب������ي م�����ن ان������ت������زاع ال���ذه���ب 
لت�صعه  ب��ج��دارة،  وال��ربون��ز  والف�صة 
ب����ني اأف�������ص���ل ال���ف���ائ���زي���ن يف احل����دث 
ملكة  وكانت  العرب.  للمربني  املفتوح 
الفر�س  دب��ي  مل��رب��ط  الذهبي  الإجن���از 
خمتلف  يف  ال��ك��ربى  الإجن������ازات  ذات 
جورية  دي  الفر�س  ال�صنية،  مراحلها 
وهي من فحل الإنتاج العاملي الأحدث 
العاملية  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ���ص��اح��ب 

دي  املتميزة  الفر�س  وم��ن  ���ص��راج،  دي 
اإحراز  دب��ي من  ن��وال. ومتكن مربط 
مع  املهرات  بطولة  يف  الف�صي  اللقب 
التي جددت عهدها مع بطولة  املهرة 
ال���ع���رب امل���ه���رة دي ���ص��ن��اي��ن وه���ي من 
والفر�س  كالي�صتي  وورت��ك�����س  الفحل 

دي �صنية.
ونال مربط دبي حظه من الربونز يف 
بطولة املهرات بعمر ال�صنة مع املهرة 
اجلميلة اإ�س اإم م�صرة، وهي من الفحل 
دي �صخاط والفر�س دي �صموخ. وتعود 
ملكية اإ�س اإم م�صرة لل�صيخ �صعيد بن 
مكتوم بن جمعة اآل مكتوم الذي عزز، 
مربط  اإجن��ازات  واأ�صالته،  بفرو�صيته 
الإجنازات  اأب��رزه��ا  ك��ان  العاملية؛  دب��ي 
املتميزة للمهرة والفر�س دي  الكربى 
�صاخمة التي �صطرت اأجمادا ذهبية يف 

عدد من املحافل الدولية الكربى.

�إعادة وجمد
بطولة  م��ن  الأوىل  الن�صخة  وك��ان��ت 
العرب ملربي اخليل العربية قد �صجلت 
ملربط دبي اإجنازا مماثا من ثاثية 
املهرة  الذهبي  تاألقه  ت�صدرت  ملونة، 
املهرات  جنمة  كانت  التي  �صناين  دي 
بعمر ال�صنة، ونالت رفيقتها املهرة دي 
تيماء اللقب الربونزي يف نف�س الفئة، 
وه���ي م���ن امل��ن��ت��ج ال��ع��امل��ي ال��ف��ح��ل دي 
اأزلية. فيما متكن  �صراج والفر�س دي 
وا�صطة عقد املعادن النفي�صة املهر دي 
ن�صاب، وهو من اأيقونة الإنتاج العاملي 
املعا�صر اإف اإيه اإل ر�صيم والفر�س دي 
الف�صي لبطولة  اللقب  نيل  ن��ور، من 

املهور بعمر ال�صنة.
وم���ن اأب�����رز اإجن������ازات م��رب��ط دب���ي يف 
العرب،  بطولة  م��ن  الأوىل  الن�صخة 

لقب  اأولهما  قيمني؛  لقبني  حتقيقه 
كاأ�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
بناء على اإحرازه اأعلى جمموع نقاط 
يف البطولة 92.30 وكان من ن�صيب 
املهرة دي �صناين، ثم لقب كاأ�س جمعية 
ال��ع��رب��ي��ة لأعلى  ل��ل��خ��ي��ول  الإم�������ارات 
-2021 م��و���ص��م  ن��ق��اط يف  جم��م��وع 
املخ�ص�س  الأف���را����س  لفئة   2022
للماك واملربني، مبجموع  93.50 
ال��ف��ر���س دي  ن�صيب  م��ن  وك���ان  نقطة 
فرا�صريا  ال��ف��ح��ل  م���ن  وه����ي  ع���ف���اف، 
اأرينا  اإي  اإ�����س  اإي����ه  وال��ف��ر���س  م��ا���ص��ار 
واحدين  اللقبان  ويعترب  اإك�صربي�س. 
ت�صدر مربط  التي  الألقاب  اأب��رز  من 
ل  قيا�صية  ب�صيطرة  حيازتهما  دب���ي 
مناف�س له فيهما، ف�صا عن الألقاب 
ال��دول��ي��ة ال���ك���ربى ال��ت��ي ج��ع��ل��ت��ه بني 

مرابط العامل يف املركز الأول.

�لتوحيدي: عنو�ن خا�س
التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  اأع�����رب 
دبي  مربط  ع��ام  مدير  ال��ع��ام  امل�صرف 
للخيول العربية عن �صعادته بالإجناز 
الذي حققته خيول املربط يف بطولة 
العربية،  اخليل  ملربي  الثانية  العرب 
عاملية  الإم������ارات  م��راب��ط  اأن  م���وؤك���دا 
الإجناز والإنتاج، وهي الأحق بتمثيل 
امل��راب��ط ال��ع��رب��ي��ة يف اأر�����س الإم����ارات 
العربية،  اخل��ي��ل  ق���وة  ت��ت�����ص��در  ال��ت��ي 

وت�صدر جودتها اإىل العامل.
العرب  ب��ط��ول��ة  التوحيدي:"  وق����ال 
عنوانا  نعتربها  العربية  اخليل  ملربي 
خا�صا لاأهداف التي �صطرها مربط 
فار�س  م��ن  ب��اأم��ر  تاأ�صي�صه  منذ  دب���ي، 
العرب والعامل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

و�صع  عندما  اهلل-  رع��اه  دب��ي-  حاكم 
العربي،  للخيل  وا�صحة  روؤي��ة  �صموه 
نحو  ال��ع��رب��ي  م��ن موطنها  ان��ط��اق��ا 
نحن  التوحيدي:"  واأ�صاف  العامل". 
م��ا���ص��ون ل��ت��ح��ق��ي��ق م��زي��د م���ن املجد 
اأ�ص�صه قيادتنا الر�صيدة،  الذي اأبدعت 
التي جعلت من اخليل العربية ق�صية 
العربي،  ت��اري��خ اخليل  اأح��ي��ت  راب��ح��ة، 
واإن�صانيا  اأ�صالته تراثا عربيا  وجعلت 

وعامليا م�صمونا يف امل�صتقبل".

�ملرزوقي: عنو�ن عربي
بدوره عرب عبدالعزيز املرزوقي املدير 
�صعادته  ع���ن  دب���ي  مل��رب��ط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
البطولة، معتربا  املربط يف  بح�صيلة 
عن  التعبري  يف  نوعية  حمطة  اإي��اه��ا 
العرب،  ل��ل��م��رب��ني  الإن��ت��اج��ي��ة  ال����روح 
وموؤكدا اأن مرابط الإمارات ل تكتفي 
بل  فح�صب،  العربية  املرابط  بت�صدر 

اإن��ت��اج��ا واإجن����ازا على  تعترب الأق����وى 
م�صتوى العامل.

يف  ك��ان��ت  البطولة  املرزوقي:"  وق���ال 
وا�صتطعنا  املقررة،  تطلعاتنا  م�صتوى 
املرابط  اأق���وى  منها.  ال��ه��دف  حتقيق 
بكل  وفزنا  للفوز،  اإمكانياتها  و�صعت 
ال��ن��ف��ي�����ص��ة. ح�صيلة  الأل���ق���اب  م��ع��ادن 
ب���ط���ول���ة ال����ع����رب ك���ان���ت ج����ي����دة. كان 
حققناه،  مما  اأف�صل  حتقيق  باإمكاننا 
مل�صتوى  منا�صبة  كانت  م�صاركتنا  لكن 
العربي،  بعنوانها  البطولة  البطولة. 
ا����ص���ت���دع���ت ت���واج���دن���ا ال������ذي جنحت 
نفكر  نحن  األقابه.  ان��ت��زاع  يف  خيولنا 
يف ره���ان���ات ك����ربى ت��ن��ط��ل��ق م���ن اآخر 
بو�صف  حم��ل��ي��ا  ت��ن��اف�����ص��ن��ا  حم���ط���ات 
العربي،  ل��ل��ج��واد  دب��ي  بطولة  دويل؛ 
وب����ع����ده����ا ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن ال���ب���ط���ولت 
فيها  للمحافظة  ن�صعى  التي  الدولية 

على تفوق مربط دبي العاملي".

باإحر�زه �الألو�ن �لثالثة من �ألقابها 

مربط دبي يعيد اإجنازه النفي�س يف بطولة العرب الثانية ملربي اخليل العربية

•• دبي –الفجر:

 تاألق فريق نادي دبي لزوارق ال�صاطئ 
-دو�صك- يف مناف�صات اجلولة الثانية 
لل�صراعية  دب��ي  �صباقات  �صل�صلة  م��ن 
نادي  نظمها  التي  املفتوحة  احلديثة 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال�����دويل  دب���ي 
البحرية  ال�صباقات  روزن��ام��ة  �صمن 
يف املو�صم الريا�صي 2023-2022 
على مدار يومني يف �صواطئ جمريا.

وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة ل��ه��ذه اجلولة 

لل�صراع  الم�������ارات  احت����اد  ب���اإ����ص���راف 
وبالتعاون  احل����دي����ث  وال���ت���ج���دي���ف 
ال�صاطئ  ل���������زوارق  دب�����ي  ن������ادي  م����ع 
اهتمامها  اإط�����������ار  يف  -دو��������ص�������ك- 
الريا�صات  وتطوير  بن�صر  املتوا�صل 
احلديث  ال�صراع  و�صباقات  البحرية 
هذه  وحمبي  املجتمع  �صرائح  و�صط 
املقيمة  اجلاليات  اأبناء  من  الريا�صة 
البحرية  والفرق  الأندية  ومب�صاركة 

يف الدولة.
النادي  ون��ا���ص��ئ��ات  اأ����ص���ب���ال  وخ���ط���ف 
النتائج اجليدة  خ��ال  الأ���ص��واء من 

التي حققوها يف فئات اجلولة الثانية 
الأرب�����ع وه���ي األ��ك��ا 4 حت��ت ���ص��ن 14 
 7 واوبتم�صت  و�صيدات  مفتوح  �صنة 
ترتيب  ليت�صدروا  �صنة  و12  �صنوات 
ملونة  ميداليات   7 بر�صيد  الأندية 
3 ذهبيات ومثلها ف�صيات وبرونزية 

واحدة.
كما تاألق يف مناف�صات اجلولة الثانية 
التي اأقيمت جنبا اىل جنب مناف�صات 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة بطل 
 2023 احل��دي��ث  لل�صراع  الم����ارات 
للريا�صات  اب���وظ���ب���ي  ن������ادي  ف���ري���ق 

 3 بر�صد  ثانيا  وال��ذي حل  البحرية 
ميداليات ذهبية واحدة وبرونزيتني 
ت���اه يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ري��ق نادي 
احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ص��ي والذي 
ف�صية  م���ي���دال���ي���ت���ني  ع���ل���ى  ح�������ص���ل 

وبرونزية.
)دو�صك(  ف��ري��ق  مت�صابقة  وح��ق��ق��ت 
يف  الأول  امل��رك��ز  ب��اج��اك  كوني�صتانتا 
�صنوات تاها   7 اوبتم�صت حتت  فئة 
يف املركزين الثاين والثالث مت�صابقي 
احلمرية بطي العوي�س وحممد با�صا 
كورنيليا  �صقيقتها  تفوقت  ح��ني  يف 

 12 حت��ت  اوبتم�صت  فئة  يف  ب��اج��اك 
�صنة متفوقة على زميلها را�س في�صك 
)الثاين( وخليفة الرميثي من فريق 

نادي ابوظبي.
 14 4 حتت  األكا  واأظهرت مناف�صات 
تناف�صا  وفتيات  مفتوح  بفئتيها  �صنة 
�صاخنا وقويا واأفرزت مواهب جديدة 
اأبوظبي  ف���ري���ق  ث��ن��ائ��ي  ت���األ���ق  ح��ي��ث 
مروان  وع��ب��داهلل  حممد  ال�صقيقني 
املركزين  ب��اح��ت��ال��ه��م��ا  امل�����رزوق�����ي 
فيما  مفتوح  األ��ك��ا  يف  وال��ث��ال��ث  الأول 
تريغكوني�س  ن��ادي��ن  اليونانية  حلت 

اأي�صا  عانقت  والتي  الثاين  املركز  يف 
على  بتفوقها  فتيات   4 األ��ك��ا  ذهبية 
زم��ي��ل��ت��ي��ه��ا م����ن ن������ادي دو�����ص����ك ايا 
وودراو  وفيلي�صتي  )الثانية(  م��ورات 

)الثالثة(
لل�صراع  الم��ارات  احتاد  اأع�صاء  وقام 
حممد  من  كا  احلديث  والتجديف 
عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال�����دويل  دب���ي 
العبيديل  حم��م��د  ع��ب��داهلل  وحم��م��د 
�صلطان  حممد  وخالد  العام  الأم��ني 
اأ�صحاب  بتتويج  ال�صام�صي  العوي�س 

وت�صليمهم  الأوىل  ال��ث��اث��ة  امل��راك��ز 
امل��ي��دال��ي��ات يف ال��ف��ئ��ات الرب�����ع وهي 
واألكا  �صنة  �صنوات و12   7 اوبتم�صت 
�صنة.  14 حتت  ونا�صئني  نا�صئات   4

الأبطال
كوني�صتانتا  ���ص��ن��وات:   7 اوب��ت��م�����ص��ت 

باجاك 
اوبتم�صت 12 �صنة: كورنيليا باجاك 
األكا 4 حتت 14 �صنة مفتوح :حممد 

مروان املرزوقي 
األكا حتت 14 �صنة فتيات: اليونانية 

نادين تريغكوني�س.

مو�هب �الإبحار �جلديدة تظهر يف �سو�طئ جمري�

اأ�سبال ونا�سئي نادي )دو�سك( يتاألقون يف ثانية جولت �سراعية دبي

•• العني - الفجر

ا���ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م ب���ن �صامل 
املجل�س  ع�����ص��و  ال���ع���ام���ري  ح����م  ب����ن 
اأبوظبي  لإم��ارة  الوطني  ال�صت�صاري 
ال��ع��ل��وم اخلا�صة  دار  م��در���ص��ة  ط��اب 
الفائزين  ح��م  ب��ن  ملجموعة  التابعة 
مب�����اراث�����ون اأج����ي����ال ال���زع���ي���م ال����ذي 
عدداً  مب�صاركة  ه��زاع  ا�صتاد  يف  اأق��ي��م 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س  م��ن 

طاب  ع��دد  باإجمايل  العني  مبدينة 
275 طالبا وقد توجت مدر�صة دار 
ال��ع��ل��وم اخل��ا���ص��ة ف��ل��ج ه���زاع باملراكز 
الأوىل وح�صدت �صتة كوؤو�س ، وذلك 
الثقايف  �صامل بن حم  مبجل�س مركز 
بن  م�صلم  بن  اأحمد  ال�صيخ  بح�صور 
حم املدير التنفيذي ملجموعة بن حم 
ع��ام مدار�س  م�صرف  ال��ف��را  نبيل  و   ،

بن حم . 
واأثنى ال�صيخ م�صلم بن حم العامري 

العلوم  دار  على جناح طاب مدر�صة 
واأ�����ص����اد  الأوىل  ب����امل����راك����ز  ب��ال��ظ��ف��ر 
خمتلف  يف  الإي���ج���اب���ي���ة  ب��امل�����ص��ارك��ة 
اأن ال�صباق عزز مفهوم  الفئات، وقال 
تعطي  حياة"  اأ���ص��ل��وب  "الريا�صة 
وتعزز  مل��م��ار���ص��ي��ه��ا  ج��م��ة  م��ك��ت�����ص��اب 
وت��زي��د من  ل��ل��ف��رد،  امل��ن��اع��ي  الن�صاط 

الطاقة الإيجابية .
وتابع بن حم: تاأتي هذه امل�صاركة يف 
توليه  ال���ذي  الكبري  اله��ت��م��ام  اإط���ار 

جمموعة بن حم  للن�صاط الريا�صي 
واأه����م����ي����ة ت���ع���زي���زه ل�����دى ال���ط���اب، 
وذل����ك ان��ط��اًق��ا م���ن اإمي��ان��ه��ا بدور 
ال��ري��ا���ص��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�صحة 
لدى  وال�صلوكية  والنف�صية  البدنية 
الدولة  حر�س  اإىل  م�صرًيا  الأف����راد، 
ممار�صة  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  ت�صجيع  ع��ل��ى 
ال��ري��ا���ص��ة، وخ��ا���ص��ًة ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب ملا 
الأفراد  �صحة  على  كبري  ت��اأث��ري  لها 
واإن��ت��اج��ي��ت��ه��م . وت��وج��ت م��در���ص��ة دار 

الزعيم  اأج���ي���ال  م���اراث���ون  ال��ع��ل��وم يف 
الأن�صطة  اأب������رز  اأح�����د  ي��ع��د  وال������ذي 
العني  مدينة  يف  ال�صنوية  الريا�صية 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م��اع��ب ا�صتاد  وال���ت���ي 

املدار  مدر�صة  املاراثون  وينظم  ه��زاع 
الزعيم  اأج����ي����ال  ب���رع���اي���ة  ال���دول���ي���ة 
ويحظى هذا املاراثون ب�صعبية كبرية 
ل��ل��م��دار���س احلكومية  ب��ال��غ  واه��ت��م��ام 

الريا�صية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  واخل��ا���ص��ة 
املحلية يف اإمارة اأبوظبي والتي جتذب 
نخبة الريا�صيني من جميع املدار�س 
 15 اإىل  و���ص��ل��ت  وال���ت���ي  امل�������ص���ارك���ة 

مدر�صة م�صاركة باإجمايل عدد طاب 
275 طالبا وقد توجت مدر�صة دار 
ال��ع��ل��وم اخل��ا���ص��ة ف��ل��ج ه���زاع باملراكز 

الأوىل وح�صدت �صتة كوؤو�س .

مب�ساركة 275 طالبًا 

م�سلم بن حم يكرم الطلبة الفائزين مباراثون 
اأجيال الزعيم من مدر�سة دار العلوم
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حافظ امل�صري حممد �صاح مهاجم ليفربول على  �صدارة 
الثاثاء  مباريات  بعد  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  ه��دايف  ترتيب 
16 والتي �صهدت خروج باري�س  ال�  اإي��اب دور  والأربعاء يف 
�صان جريمان وجنمه الفرن�صي كيليان مبابي الذي يحتل 
املركز الثاين يف ترتيب الهدافني. وميلك حممد �صاح 8 
اأهداف متقدًما على الفرن�صي  كيليان مبابي الذي ميلك 7 
اأهداف وخرج فعليًّا من ال�صباق بعد الإق�صاء فيما حممد 
�صاح ما زال يف امل�صابقة ويواجه برفقة فريقه يف اإياب دور 
ال�16 ريال مدريد، الأربعاء املقبل يف �صانتياغو برينابيو. 
ويحتل الربازيلي فيني�صيو�س جونيور مهاجم ريال مدريد  

الربتغايل  برفقة  اأه����داف   6 بر�صيد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
جواو ماريو مهاجم بنفيكا والذي �صجل اأحد اأهداف 

فريقه خال الفوزعلى كلوب بروج 1-5.
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  يف  مباريات   106 اإج���راء  وبعد 
ه��دف يف   3،07 بلغ  331 هدًفا مبعدل  ت�صجيل  مت 

املباراة وهدف كل 29 دقيقة.
اأبطال  دوري  يف  هجوم  اأف�صل  ترتيب  بنفيكا  ويت�صدر 

و  لنابويل  هدًفا   22 مقابل   هدًفا   23 بت�صجيله  اأوروب���ا 
لبايرن ميونخ و 20 هدًفا لريال مدريد و 19  هدًفا   21

هدًفا  لليفربول.
ترتيب هدايف دوري اأبطال اأوروبا

 8  :  ) ليفربول   ( ���ص��اح  حممد  امل�����ص��ري     1-
اأهداف

�صان  باري�س   ( مبابي  كليان  الفرن�صي     2-
جريمان ( : 7 اأهداف

 ( جونيور  فيني�صيو�س  الربازيلي     3-
ري��ال مدريد ( والربتغايل ج��واو ماريو 

) بنفيكا (: 6 اأهداف
روب�����������رت  ال������ب������ول������ن������دي     4-

بر�صلونة(   ( ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي 
هاند  اإيرلينغ  والرنويجي 

) م��ان�����ص�����ص��ر ���ص��ي��ت��ي ( 
مهدي  والإي����������راين 

(  وال��ربت��غ��ايل  راف��ا �صيلفا  ) بنفيكا (:  طارمي ) بورتو 
بايرن ميونخ (   ( �صاين  ل��ريوي  الأمل��اين    5- اأه��داف   5
جيوفاين   والأرجنتيني  را���ص��ب��ادوري  جيكومو  والإي��ط��ايل 
�صيميوين  )نابويل( والإجنليزي جود بيلينغهام ) برو�صيا 
�صان  باري�س   ( مي�صي  ليونيل  والأرجنتيني    ) دورمت��ون��د 
جريمان ( والغاين حممد قدو�س ) اأياك�س ( والكامريوين 
 ( موتينغ  ت�صوبو  مك�صيم  اإي��ري��ك 
والفرن�صي   ) م��ي��ون��خ  ب���اي���رن 
اأول��ف��ي��ي��ه ج��ريو ) م��ي��ان ( 
داروين  والأوروغ���وي���اين 
 ) ليفربول   ( نونيز 

: 4 اأهداف.

اأن  الإ�صبانية  ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  ك�صفت 
الأرجنتيني ليونيل مي�صي لعب باري�س �صان جريمان 
الأوروبية،  ال��ق��دم  ك��رة  لتوديع  يتجه  ق��د  الفرن�صي، 
ودرا����ص���ة ال��ع��رو���س اخل��ارج��ي��ة واأب���رزه���ا ع��ر���س من 

اململكة العربية ال�صعودية.
وخ�صر باري�س �صان جريمان بقيادة مي�صي اأمام بايرن 
ربع  مناف�صات  يف   ،)0/2( بنتيجة  الأمل����اين،  ميونخ 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا، ليودع امل�صابقة.
مي�صي  خ�صارة  بعد  اإن��ه  الإ�صبانية  ال�صحيفة  وقالت 
هذه  ف��اإن  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دورى  نهائي  لربع  التاأهل 

للنادي  ال��اع��ب  ت��ك��ون مب��ث��اب��ة وداع  ق��د  اخل�����ص��ارة 
امل�صابقات  اأخ��رى يف  يلعب مرة  الفرن�صي، وقد ل 

الأوروبية.
عدة  ميلك  مي�صي  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
امل��م��ل��ك��ة العربية  اأوروب������ا م���ن  خ���ي���ارات خ����ارج 
نادي  اهتمام  دائ��رة  اأن��ه يدخل  ال�صعودية، كما 
عر�س  ولديه  الأرجنتيني،  بويز  اأول��د  نيولز 

اآخر من الدوري الأمريكي.
ال�صعودي  ال�صياحة  اأحمد اخلطيب وزير  وكان 
قد اأعلن اأم�س عن زيارة ليونيل مي�صي اململكة 

واأ�صدقائه  عائلته  برفقة  ال�صعودية  العربية 
خال ال�صهر اجلاري.

الر�صمي  بح�صابه  اخل��ط��ي��ب  وك��ت��ب 
جمددا  "اأرحب  "توير":  عرب 

ال�صعودية  ال�صياحة  ب�صفري 
النجم العاملي ليونيل مي�صي 

م��ع ع��ائ��ل��ت��ه واأ���ص��دق��ائ��ه هذا 
الثانية  زي����ارت����ه  يف  ال�����ص��ه��ر، 
لا�صتمتاع  ل����ل���������ص����ع����ودي����ة 

ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  ب��اأج��م��ل 
ال�صعودية، وال�صتمتاع بتجاربنا 
�صعبنا  وح���ف���اوة  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

خال رحلته".
ذكرت  قد  �صابقة  تقارير  وكانت 

اأن نادي الهال رفع عر�صه للتعاقد مع مي�صي لعب 
باري�س �صان جريمان من 250 مليون يورو، اإىل ما 
العر�س  رف�صه  بعد  ي���ورو،  مليون   400 م��ن  يقرب 

الأول.
مي�صي  م��ع  للتعاقد  عر�صا  الحت���اد  ق��دم  جهته،  م��ن 

و�صل اإىل 350 مليون يورو ملدة مو�صمني.
وح�صل مي�صي على جائزة "ذا بي�صت" لأف�صل لعب يف 
العامل لعام 2022 يف احلفل الذي اأقيم يف العا�صمة 
ح�صوله  ب��ع��د  ب���اري�������س،  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
الأ�صوات.  م��ن  ع��دد  اأك���رب  على 
مي�صي  ل��ي��ون��ي��ل  وي���ل���ع���ب 
عاما،  ال�35  ���ص��اح��ب 
�صان  ب���اري�������س  ل����ن����ادي 
الفرن�صي،  ج���ريم���ان 
قادما   ،2021 م��ن��ذ 
بر�صلونة  ن�����ادي  م���ن 
الإ���ص��ب��اين ال���ذي لعب 
من  ال������ف������رة  يف  ل������ه 
 ،2021 حتى   2000
ال�صوقية  ال��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
الأرجنتيني  ل��اع��ب 
مليون   50 نحو 

يورو.

ترتيب هد�يف دوري �أبطال �أوروبا 

�سالح يف املقدمة ومبابي يغادر 
ال�سباق وفر�سة لتقدم فيني�سيو�س

موندو ديبورتيفو: مي�سي قد 
يغادر كرة القدم الأوروبية 

املن�ستريي لربع نهائي »الإفريقي«  
وخ�سارة اأوىل للمغرب واجلزائر

النهائي  رب��ع  ال���دور  اىل  املتاأهلني  اأول  التون�صي  املن�صتريي  الحت���اد  ب��ات 
فوزه على �صيفه  كرر  بعدما  القدم،  لكرة  الإفريقي  الحت��اد  كاأ�س  مل�صابقة 
من  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  �صمن  -1�صفر  الدميقراطي  الكونغويل  مازميبي 
ريال  على  التنزاين  اأفريكانز  يانغ  ف��وز  م��ن  م�صتفيداً  ال��ق��اري��ة،  البطولة 

باماكو املالياين -2�صفر.
اإذ  مفاجئاً،  يكن  مل  لوبومبا�صي  يف  ذهاباً  ف��وزه  اأن  التون�صي  الفريق  واأك��د 
تفوق جم��دداً على مازميبي بهدف نظيف على ملعب حمادي العقربي يف 
راد�س. ورفع املن�صتريي ر�صيده اإىل 10 نقاط يف �صدارة املجموعة الرابعة 
اأمام يانغ اأفريكانز )7 نقاط( ومازميبي ثالثاً بثاث نقاط وباماكو رابعاً 
الت�صجيل  ليفتتح  دق��ائ��ق  ث��اث  اإىل  التون�صي  الفريق  واح��ت��اج  بنقطتني. 
التعامل  يف  مازميبي  دف��اع  اأخطاأ  بينية  ك��رة  ال�صيخاوي  هيكل  ك��رر  عندما 

معها لت�صل اإىل املالياين بوبكار تراوري و�صددها قوية يف ال�صباك.
و�صيطر الفريق ال�صيف ال�صاعي اىل لقبه الثالث يف امل�صابقة بعد 2016 
و2017، على املجريات اإل اأنه ف�صل يف هز �صباك احلار�س الدويل الب�صري 

بن �صعيد اإذ ت�صدى للعديد من الكرات ول �صيما للزامبي األيك�س نغونغا.
ال��دور املقبل بعد تغلب على  اأفريكانز قدما يف  ويف دار ال�صام، و�صع يانغ 
في�صتون  الدميقراطي  الكونغويل  �صجلهما  بهدفني  باماكو  ري��ال  �صيفه 
ماييلي )8( وجي�صو�س مولوكو )68(. واأهدر الفريق امل�صيف ركلة جزاء 

�صددها الكونغويل الدميقراطي يانيك بانغال )57(.
م�صيفه  اكت�صح  بعدما  الثمانية،  دور  بلوغ  من  امل�صري  برياميدز  واق��رب 

اأ�صكو كارا التوغويل 4-1 يف لومي �صمن املجموعة الثالثة.
�صقوط  من  م�صتفيداً  ال�صدارة،  يف  نقاط   8 اإىل  ر�صيده  برياميدز  ورف��ع 
اجلي�س امللكي املغربي اأمام فيوت�صر امل�صري بهدفني، فتجمد ر�صيد اجلي�س 
5 نقاط، وياأتي  7 نقاط يف املركز الثاين، ورفع فيوت�صر ر�صيده اىل  عند 

كارا رابعاً بنقطة.
وبداأ برياميدز، ال�صاعي اإىل اأول األقابه القارية، �صاغطاً يف مباراته القارية 
رق��م 50 )33 ف��وزاً و8 خ�صارات و9 ت��ع��ادلت(، وبعد م��رور ث��اث دقائق 
افتتح الت�صجيل عرب ت�صديدة قوية من التون�صي فخر الدين بن يو�صف اإثر 

حت�صري للكرة بالراأ�س من اإ�صام عي�صى.
ووا�صل ال�صيوف �صيطرتهم، وعزز م�صطفى فتحي النتيجة من ت�صديدة 

خادعة اإثر متريرة من حممد حمدي )27(.
كرة  اإث��ر  فتحي  م�صطفى  ع��رب  الثالث  بالهدف  تقدمه  ب��ريام��ي��دز  وو���ّص��ع 

مرتدة من احلار�س ماهديو �صاما اثر ت�صديدة اإ�صام عي�صى )36(.
وتاألق ال�صناوي جمدداً لي�صد ركلة جزاء من واتارا حارماً الفريق امل�صيف 

من اإحياء الآمال )42(.
برياميدز،  اأف�صلية  ا�صتمرت  حيث  الثاين  ال�صوط  يف  الأم���ور  تتبدل  ومل 
اإ�صام عي�صى اثر جمهود مميز من عبد  الرابع عرب  الهدف  اأ�صاف  الذي 
اهلل ال�صعيد )64(. وجنح اأمات�صوت�صوي كانييفي من حفظ ماء وجه كارا 
القاهرة،  يف  ال�صام  ملعب  وعلى   .)66( الوحيد  الفريق  هدف  بت�صجيله 
م�صيفه  اأم��ام  بخ�صارته  تاأهله،  ح�صم  فر�صة  املغربي  امللكي  اجلي�س  اأه��در 
�صيطرته منذ �صافرة  امل�صري  الفريق  امل�صري �صفر2-. وفر�س  فيوت�صر 
اإىل نحو كبري  اأخ��رى �صتعني  اأي نتيجة  اأهمية الفوز لأن  البداية لإدراك��ه 
انتهاء مغامرته القارية الأوىل. وا�صتح�صل الفريق على ركلة جزاء احت�صبها 
احلكم اجلنوب اأفريقي توم اأبونغيلي اإثر مل�صة يد على مدافع اجلي�س ديني 
م���روان حم�صن اىل مي��ني حار�س  الأخ�����ص��ر، �صجلها  ال��راأ���س  بورغي�س م��ن 

املرمى اأيوب لكرد )10(.
ما  ت��ق��دم��ه،  على  للحفاظ  ال��راج��ع  على  امل�صيف  ال��ف��ري��ق  اأج���رب  ال��ت��ق��دم 
التعادل،  اإدراك  وال�صيطرة بحثا عن  ال�صتحواذ  الرباطي يف  للفريق  �صمح 
وافتقد الفريق اإىل اللم�صة الأخرية اإزاء الفر�س العديدة التي لحت اأمام 
مهاجميه. وعلى غرار ال�صوط الأول، ا�صتهل الفريق امل�صري الثاين، �صغطا 
الكامريوين  الظهري  اأر�صل  عندما  النتيجة  تعزيز  ه��دف  عن  اأثمر  مكثفا 
املغربي حامت  املدافع  ركنية حولها  ركلة  الكرة عر�صية من  نغومي  جوزف 

ال�صوابي باخلطاأ يف مرمى فريقه )50(.
ال�صريعة،  امل��رت��دات  الع��ت��م��اد على  م��ع  ل��ل��دف��اع  فيوت�صر جم���دداً  وت��راج��ع 
املوقف حيث كان احلار�س حممود جن�س  ت��دارك  �صعي اجلي�س اىل  مقابل 
باملر�صاد للفر�س املغربية ول �صيما بعد تغيريات املدرب الفرن�صي فرناندو 
يف  الأوىل  بخ�صارته  اجلزائري  العا�صمة  احتاد  ومني  الهجومية.  كروز  دا 
دور املجموعات، وجاءت على يد م�صيفه مارومو غالنت�س اجلنوب اأفريقي 

�صفر2- يف جوهان�صبورغ �صمن املجموعة الأوىل.
وجت��م��د ر���ص��ي��د احت����اد اجل���زائ���ر ع��ن��د 7 ن��ق��اط يف امل���رك���ز ال���ث���اين، خلف 
الكونغو  اإيلوا لوبوبو من  �صانت  وياأتي  9 نقاط،  املت�صدر بر�صيد  مارومو 
نقاط،  باأربع  ثالثاً   ،1-1 الليبي  الأخ�صر  مع  تعادل  الذي  الدميقراطية، 

والأخ�صر رابعاً بنقطتني.

•• اأبوظبي-وام:

حتمل اجلولة 19 من دوري اأدنوك للمحرفني، والتي تنطلق اليوم اجلمعة 
وت�صتمر حتى ال�صبت املقبل، مزيدا من الإثارة للم�صابقة هذا املو�صم، حيث 
�صباب  مع  واجل��زي��رة  العني،  مع  الوحدة  فيها  يلتقي  قمم؛   3 اإقامة  ت�صهد 

الأهلي، والو�صل مع ال�صارقة. 
�صاحب  العني  مع  ال��راب��ع،  املركز  �صاحب  ال��وح��دة  يلتقي  الأوىل،  القمة  يف 
املركز الثالث بنف�س الر�صيد )37 نقطة( على ا�صتاد اآل نهيان باأبو ظبي يف 

ال�صاعة 8:30 م�صاء اليوم اجلمعة . 
وماحقة  النقاط،  ارتباط  لفك  الفوز  عن  بحثا  املباراة  الفريقان  ويدخل 
نقطة  ب��ف��ارق  الو�صيف  وال��و���ص��ل  نقطتني،  ب��ف��ارق  املت�صدر،  الأه��ل��ي  �صباب 

واحدة. 

وينتظر اأن تكون املواجهة قوية بني اأبرز لعبي وهدايف مواجهات الفريقني، 
 5 العني  مرمى  يف  تيجايل  �صجل  حيث  كودجو؛  ولب��ا  تيجايل  �صيبا�صتيان 

اأهداف، و�صجل لبا يف مرمى الوحدة 4 اأهداف. 
وخال م�صوارهما بدوري املحرفني، التقى الفريقان 27 مرة، وحقق العني 
الفوز يف 14 مباراة، مقابل 7 للوحدة، وكان التعادل حا�صرا يف 6 مباريات.  
واأك��د الأوك��راين �صريجيو ري��ربوف املدير الفني لفريق العني اأنه ركز على 
ا�صت�صفاء الاعبني خال الفرة املا�صية، واإعدادهم بال�صورة التي تتنا�صب 
اللقاء، وعلينا الركيز لتحقيق الهدف املطلوب  اأهمية لقاء الوحدة.    مع 
" املباراة   : الوحدة  م��درب  الإ�صباين مانويل خيمينيز  وق��ال  املباراة".   من 
لي�صت مباراة نهائية، لأن الفائز �صيح�صد 3 نقاط كغريها من املباريات، ول 

ن�صعر باأي �صغوط، حيث نطمح يف الفوز فقط". 
ال�صاد�س )33 نقطة( مع �صباب الأهلي  الثانية، يلتقي اجلزيرة  ويف القمة 

ا�صتاد  على  ال�صبت،  غ��دا  م�صاء   5:45 ال�صاعة  يف  نقطة(   39( املت�صدر 
النفراد  ملوا�صلة  الأهلي  �صباب  ويطمح  ظبي.   اأب��و  يف  زايد"  بن  "حممد 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س  نهائي  ربع  من  خروجه  بعد  خا�صة  بال�صدارة، 
الدولة اأمام العني، وياأمل اجلزيرة مبوا�صلة انت�صاراته يف دوري اأدنوك، بعد 
فرق  بني  اأف�صل  مركز  اإىل  لارتقاء  ال�صارقة،  على  املا�صية  باجلولة  ف��وزه 
املقدمة.  والتقى الفريقان من قبل يف 27 مواجهة، فاز �صباب الأهلي يف 12 

منها، مقابل 10 انت�صارات للجزيرة، وتعادل الفريقان يف 5 مواجهات. 
ويف اليوم نف�صه، تقام القمة الثالثة؛ حيث ي�صت�صيف الو�صل الو�صيف )38 
ا�صتاد  على  نقطة(،   34( اخلام�س  امل��رك��ز  �صاحب  ال�صارقة  فريق  نقطة( 
زعبيل ال�صاعة 8:30 م�صاء، ويدخل الفريقان املباراة بعد تاأهلهما لن�صف 

نهائي كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة الأ�صبوع اجلاري. 
دون  الأق���ل،  على  بالو�صافة  لاحتفاظ  الفوز  يف  الأر����س  اأ�صحاب  ويطمح 

ال�صارقة  وياأمل  ذاتها،  باجلولة  واجل��زي��رة  الأهلي  �صباب  لنتيجة  النتظار 
اأمام  املا�صيتني،  اجلولتني  يف  خ�صارته  بعد  بامل�صابقة  النت�صارات  با�صتعادة 
اجل��زي��رة وخ��ورف��ك��ان، وذل���ك ل��ارت��ق��اء اإىل م��رك��ز اأف�����ص��ل ب��ني ف��رق املربع 
منها،   11 يف  الو�صل  ففاز  مواجهة؛   25 يف  الفريقان  والتقى  ال��ذه��ب��ي.  

وال�صارقة يف 8، وكان التعادل حا�صرا يف 6 مباريات. 
ويف مباراة اأخرى بنف�س اجلولة، يلتقي البطائح احلادي ع�صر )16 نقطة( 
ال�صاعة  حممد  بن  خالد  ا�صتاد  على  نقاط(،   7( ع�صر  الثالث  الظفرة  مع 
5:45 م�صاء اليوم، ويدخل كل فريق املباراة بطموح الفوز لتح�صني و�صعه 

يف جدول امل�صابقة. 
ويف التوقيت نف�صه، يلتقي خورفكان التا�صع )20 نقطة( مع عجمان ال�صابع 
)32 نقطة( على ا�صتاد �صقر بن حممد القا�صمي، وياأمل كل فريق يف الفوز 

لتح�صني و�صعه اأي�صا والرتقاء ملركز اأف�صل. 

للمحرتفني«  اأدنوك  »دوري  من   19 اجلولة  يف  الأ�سواء  تخطف  ال�سدارة  لرباعي  قمم   3

•• اأبوظبي-الفجر

يف  م�صواره  بولو  غنتوت  فريق  افتتح 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  بطولة 
 –  2022 مل��و���ص��م  ل��ل��ب��ول��و  ال����دول����ة 
واملقامة   23 ال���  ن�صختها  يف   2023
املهداة  الغالية  الذهبية  الكاأ�س  على 
18 هاند  ال��رئ��ا���ص��ة لفئة  دي���وان  م��ن 
الفائز  الفريق  ميتلكه  وال���ذي   ، ك��اب 
ب��ه لابد وامل��ق��ام��ة حت��ت رع��اي��ة �صمو 
ال�صيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س 
والبولو،  اخليل  ل�صباق  غنتوت  ن��ادي 
انطاقة  م��ع  م�����ص��واره  افتتح  وال���ذي 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق ذئاب 
مباراة  بعد   9/12 بنتيجة  احلبتور 
حتى  غنتوت  فريق  كفه  فيها  رجحت 
فريق  ن�صط  ان  ال   ، ال��راب��ع  ال�����ص��وط 
ذئ���اب احل��ب��ت��ور ال��ذي��ن ق��ل�����ص��وا فارق 
ال�����ص��وط اخلام�س  الأه����داف ،خ��ا���ص��ة 

ال������ذي ���ص��غ��ط ف���ي���ه فريق  احل���ا����ص���م 
ال�صوط  احلبتور ال ان �صافرة نهاية 

واملباراة كانت اأ�صرع .
بني  جمعت  التي  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 

فريقي الم��ارات بولو وابوظبي بولو 
فقد متكن فريق المارات بقيادة �صمو 

را�صد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة 
ال مكتوم من حتقيق فوز �صعب على 
 ، 3/6 ح�صاب فريق ابوظبي بنتيجة 
بالتعادل  الأول  �صوطها  انتهى  بعدما 
ال�صلبي نتيجة احلذر ال�صديد وتكافوؤ 
امل�صتوي بني الفريقني الكبريين ،ويف 
المارات  فريق  الثاين متكن  ال�صوط 
رمية  من  الأول  بالهدف  التقدم  من 
جزاء من 40 ياردة ، واأ�صاف الهدف 
ال��ث��اين يف ال�����ص��وط ال��ث��ال��ث م��ن رمية 
ج���زاء ك��ذل��ك م��ن 60 ي����اردة ، ال ان 
لين�صط  الم��ر  ت��دارك  ابوظبي  فريق 
ال���ذي �صنع  اليبهوين  ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة 
الذي  ال��ث��اين  و���ص��ج��ل  الأول  ال��ه��دف 
لت�صبح  ال��راب��ع  ال�����ص��وط  عليه  انتهى 

.  2/2
وجاء �صوط احل�صم اخلام�س والأخري، 
والث���ارة من  باحلما�س  ات�صم  وال��ذي 
ابوظبي  ف��ري��ق  ليتمكن  ال��ف��ري��ق��ني، 

من التقدم لأول مره 2/3، لينتف�س 
فريق المارات جمددا حمرزا التعادل 
 ،3/4 لت�صبح  الرابع  واأ�صاف   ،3/3
بعدها جاء الهدف احلا�صم 3/5، ثم 
وال��ذي انتهت  الثواين  اآخ��ر  يف   3/6
عليه املباراة. وت�صتاأنف يوم غد ال�صبت 
الثانية  جولتها  يف  البطولة  مباريات 
واحلا�صمة مبواجهتني �صعارها الفوز 
ل���اق���راب م���ن ال��ت��اأه��ل ل���ل���دور قبل 
النهائي، او التعوي�س للبقاء يف �صلب 
املناف�صة، والتي تبداأ يف الثالثة والربع 

من ع�صر يوم غد ال�صبت 
وذئ���اب احلبتور  ب��ول��و  اأب��وظ��ب��ي  بلقاء 
ب���ول���و و����ص���ع���اره���م���ا ال���ت���ع���وي�������س، ويف 
اخلام�صة م�صاء يتقابل فريق المارات 
ب��ول��و ال��و���ص��ي��ف ب��ف��ارق الأه�����داف مع 
امل���ت�������ص���در يف حتدى  ب���ول���و  غ���ن���ت���وت 
�صاخن ونهائي مبكر لتحديد �صدارة 

البطولة.

غنتوت يف �سد�رة بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة للبولو

ميثاء بنت حممد بن را�سد تقود فريق الإمارات لفوز �سعب
تاأهل بايرن ميونخ وميالن 
للدور ربع النهائي بدوري 

اأبطال اأوروبا 
•• عوا�صم-وام:

ربع  ال��دور  اإىل  الإي��ط��ايل  وميان  الأمل���اين  ميونخ  بايرن  فريقا  تاأهل 
على  الأول  بفوز  القدم  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  بطولة  من  النهائي 
باري�س �صان جريمان الفرن�صي 2-0 وتعادل الثاين مع م�صيفه توتنهام 

الإجنليزي �صلبيا يف اإياب دور ال�16 للبطولة. 
على ا�صتاد "األيانز اآرينا" مبدينة ميونخ الأملانية، انتهى ال�صوط الأول 

من مباراة بايرن ميونخ و�صان جريمان بالتعادل ال�صلبي. 
ويف ال�صوط الثاين، �صجل اإيريك ماك�صيم ت�صوبو موتينج هدف التقدم 
لبايرن يف الدقيقة 61 ثم اأحرز �صريج جنابري الهدف الثاين للفريق 

يف الدقيقة 90. 
1-0 على  الفوز  له  �صبق  3-0 حيث  ل�صاحله  املواجهة  بايرن  وح�صم 

�صان جريمان يف عقر داره ذهابا. 
ال�صوط  انتهى  لندن،  الربيطانية  بالعا�صمة  "توتنهام"  ا�صتاد  وعلى 

الأول بالتعادل ال�صلبي اأي�صا بني توتنهام وميان. 
وحافظ ميان على نتيجة التعادل حتى نهاية املباراة ليح�صم الفريق 
 0-1 1-0 مبجموع املباراتني بعدما فاز  الإيطايل املواجهة ل�صاحله 

على ملعبه ذهابا. 



    

مقتل �سيدتني يف حفل غلوريال بنيويورك
ال���راب���ر الأمريكية  اأج�����واء احل��م��ا���ص��ة والإث������ارة يف ح��ف��ل  حت��ول��ت 
اإىل ماأ�صاة  “غلوريا هاليوجلا وودز” ال�صهرية با�صم “غلوريا”، 
بني  التدافع  ب�صبب  اآخ��ري��ن،   10 واإ���ص��اب��ة  �صخ�صني  م�صرع  بعد 
جمهور احلفل يف نيويورك، وتداول اأخبار ب�صاأن باغ عن اإطاق 

نار يف احلفل.
ووفًقا ل�صحيفة “الغارديان” الربيطانية، اُقيم احلفل يوم الأحد 
املا�صي يف �صاحة »Main Street Armory«، و�صرحت �صرطة 
مدينة روت�صي�صر، اأن بع�س احل�صور اأبلغوا عن �صماع دوي طلقات 
نارية خال اآخر فعاليات احلفل، و�صرعان ما هرعوا خارج ال�صاحة 

يف تدافع �صديد.
وقالت:  ك��اذب  الباغ  اأن  بيان لح��ق،  اأو�صحت يف  ال�صرطة  اأن  اإل 
حدث،  ملا  املحتملة  الأ�صباب  ب�صاأن  التقارير  من  العديد  “يردنا 
اإثر اإطاق النار، وا�صتخدام رذاذ  مبا يف ذلك الحت�صاد والتدافع 
ال��ت��ي وردت��ن��ا م��ن �صهود  ال��ت��ق��اري��ر الأول��ي��ة  الفلفل وغ���ريه، لكن 
هما  للده�س  والتعر�س  التدافع  اأن  اإىل  ت�صري  احل��ف��ل،  يف  عيان 
�صبب احل��ادث. ولي�س لدينا اأي اأدل��ة حول اإط��اق اأع��رية نارية اأو 

ا�صتهداف �صخ�س بالر�صا�س اأو الطعن«.
بيلتون  روندي�صا  وه��م��ا،  ال�صيدتني  هوية  ع��ن  التقارير  وك�صفت 
�صرعان  واأنها  “بافالو”،  عاما، من منطقة   33 العمر  وتبلغ من 
ما لفظت اأنفا�صها الأخرية بعد نقلها للم�صت�صفى، بينما مل ُيك�صف 
والتي  عاما،   35 العمر  من  تبلغ  التي  الثانية  ال�صحية  ا�صم  عن 

توفيت على الفور متاأثرة بجراحها.

قديروف يوجه ر�سالة ل�سارقي »ح�سانه«
قديروف،  رم�صان  الرو�صية،  ال�صي�صان  جمهورية  رئي�س  ك�صف 
والذي تعر�س قبل اأيام لل�صرقة يف  �صعر ح�صانه امل�صمى “زازو”، 

جمهورية الت�صيك.
ويف وقت �صابق، ذكرت تقارير حملية اأن ح�صانا تبلغ قيمته نحو 
18 األف دولر اختطف من اإ�صطبل يف قرية كرابت�صيت�صي. وتبني 

الذي ميلكه قديروف. يف وقت لحق اأن الأمر يتعلق ب�”زازو”، 
على  ق��ول��ه،  ق��دي��روف  ع��ن  الرو�صية  “نوفو�صتي”  وك��ال��ة  ونقلت 
ح�صابه يف تلغرام: “كيف ح�صل الأمر؟ هل كانوا يحتفظون به يف 
مزرعة نائية حتى متكن ال�صارقون من ا�صطحابه بهذه ال�صهولة؟ 
اأين احلرا�س؟ اأين ال�صرطة ال�صجاعة، التي متلك اأ�صاليب حتري 

فعالة ومتقدمة؟«
واأ�صاف: “يف ال�صي�صان، ميكنك ترك ال�صيارة مفتوحة ليا، لكن 
اإخ��راج ح�صان  ب�صهولة  الت�صيك، ميكن لأي �صخ�س  يف جمهورية 

من احلظرية«.
واأو�صح قديروف اأن ال�صرطة الت�صيكية مل تكت�صف ال�صرقة اإل بعد 

مرور عدة اأيام.
وتابع: “احل�صان مدرج يف قائمة العقوبات لعام 2014، وكان اأول 

�صحية للقيود املفرو�صة على قديروف وعائلته وفريقه«.
ووجه قديروف فيما ي�صبه ر�صالة اإىل اخلاطفني، من اأجل العتناء 
باحل�صان. وقال قديروف: “قيمة زازو ل تقل عن ع�صرة مايني 
دولر”، مطالبا اخلاطفني، بعدم التقليل من قيمته والهتمام به 

ورعايته جيدا.
واأو�صح اأنه تعمد الإف�صاح عن قيمة هذا احل�صان حتى ل ي�صيء 

ال�صارقون معاملته.

   بانوراما
وفاة معمرة اإفريقية عا�ست على ال�سبانخ واحلليب

اأفادت �صحيفة مرو الربيطانية، اأن امراأة ُيعتقد اأنها كانت اأكرب �صخ�س معمر على قيد احلياة يف جنوب اأفريقيا 
توفيت عن عمر يناهز 128 عاًما.

وتوفيت جوانا مازيبوكو، وهي والدة ل�صبعة اأبناء، يف منزلها يف بلدة “جوبريتون” يف املقاطعة ال�صمالية الغربية 
بالباد يوم اجلمعة املا�صي بح�صب التقرير. ونقلت و�صائل اإعام حملية قول ثانديوي وي�صنيانا مقدمة الرعاية 
129 عاما يف مايو املقبل رمبا توفيت  اأن تبلغ  للمعمرة وزوجة ابنها، اإن جوانا مازيبوكو التي كان من املفر�س 

ب�صكتة دماغية.
ووفًقا ملقربني منها، ن�صاأت جوانا يف مزرعة ذرة يف جنوب اأفريقيا، لكنها مل تذهب اإىل املدر�صة اأبًدا ول ت�صتطيع 

القراءة اأو الكتابة.
وعلى الرغم من اأنه مل يتم التحقق ر�صمًيا من اأنها اأكرب امراأة معمرة يف العامل من خال مو�صوعة “غيني�س” 

لاأرقام القيا�صية، اإل اأن الوثائق الر�صمية ت�صري اإىل اأنها ولدت يف عام 1894.
واحتفلت جوانا بعيد ميادها ال� 128 يف 11 اأيار- مايو 2022، وقالت يف ذلك الوقت اإن �صر تقدمها يف ال�صن كان 

اتباع نظام غذائي يعتمد على ال�صبانخ الربي واحلليب الطازج.
ويف حديثها اإىل ال�صحف املحلية يف اآخر عيد مياد لها، قالت جوانا: “اأنا منده�صة من �صبب بقائي على قيد احلياة 

حتى الآن. ملاذا ما زلت هنا النا�س من حويل ميوتون«.

اجلمعة   10  مارس    2023  م   -    العـدد   13795  
Friday   10    March    2023   -  Issue No 13795

انفجار هائل يف منزل.. وال�سبب بطارية
غرب  امل��ن��ازل  اأح���د  يف  ال��ن��ريان  ا�صتعال  حلظة  ���ص��ادم،  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
�صحنها  اأثناء  كهربائية  دراجة  بطاريات  انفجار  بعد  الربيطانية،  يورك�صاير 
يف املطبخ. بعد ثواٍن فقط من �صماع �صوت انفجار قوي من املطبخ ا�صتعلت 
النريان يف املنزل، وكانت النتيجة اأنه مت نقل خم�صة اأ�صخا�س اإىل امل�صت�صفى 
بعد حريق املنزل املروع الذي حدث حوايل ال�صاعة الواحدة �صباحاً يوم 24 
حراري  ت�صريب  ح��دوث  اإىل  انطلق  ال��ذي  ال�صوت  وي�صري  -�صباط.  فرباير 
داخل  احل���رارة  من  الكثري  توليد  يتم  عندما  يحدث  وال��ذي  البطاريات،  يف 
ا�صتن�صاق  ب�صبب  بالختناق  املنزل  يف  املتواجدين  جميع  اأ�صيب  البطارية. 
الدخان، واأ�صيب اأحدهم بحروق يف الفم والق�صبة الهوائية، وحل�صن احلظ، 
مل تكن اأي من الإ�صابات مهددة للحياة. وقد حلقت اأ�صرار ج�صيمة باملطبخ 
اأج��زاء اأخرى من املنزل.  وقالت خدمة  جراء الدخان والنريان، كما تاأثرت 
لتثقيف  املروعة  اللقطات  ن�صرت  اإنها  يورك�صاير  غرب  يف  والإن��ق��اذ  الإطفاء 
�صر�صة  البطاريات  حرائق  اأن  اإذ  الليثيوم،  بطاريات  خماطر  حول  اجلمهور 
للغاية وتنت�صر ب�صرعة بحيث ل يوجد مت�صع من الوقت للفرار. ونظراً لأن 
بطاريات الليثيوم ميكن العثور عليها يف جمموعة من العنا�صر، فاإننا كثرياً 
املحمولة  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  وال��دراج��ات  ال�صيارات  احل��رائ��ق يف  ن��واج��ه  م��ا 
والهواتف وال�صجائر الإلكرونية، اإ�صافة اإىل العديد من العنا�صر الأخرى.

وا�سنطن تقرر عدم اأحقية تركيا يف ا�ستعادة متثال عمره 6 اآلف عام
متثال  ا�صتعادة  يف  تركيا  اأحقية  بعدم  اأمريكية  ا�صتئناف  حمكمة  ق�صت 
رخامي عمره �صتة اآلف عام من دار كري�صتيز للمزادات وامللياردير مايكل 
�صتاينهاردت لأن اأنقرة انتظرت فرة اأطول من املعقول قبل ادعاء �صرقته.

وقالت الدائرة الثانية مبحكمة ال�صتئناف الأمريكية يف مانهاتن اإن تركيا 
اأن  املا�صي  القرن  من  الت�صعينيات  بحلول  تعلم”  اأن  املفر�س  من  “كان 
رمبا يكون قد  لل�صماء”  الناظرة  “جوينول  �صتارجيزر(  متثال )جوينول 
خرج من اأرا�صيها ب�صورة غري م�صروعة. واأ�صافت اأن تركيا قد “تاأخرت يف 
بانتظارها ملقا�صاة دار كري�صتيز و�صتاينهاردت، مالك  املطالبة بحقوقها” 

التمثال، حتى اأبريل 2017 عندما عر�صت دار املزادات التمثال للبيع.
موؤلفة  جلنة  عن  بالنيابة  بولر  روزم��اري  الثانية  الدائرة  قا�صية  وكتبت 
من ثاثة ق�صاة “مل تتخذ تركيا اأي اإجراء على الرغم من اإ�صارة وزارتها 
تقدمي  “عدم  واأ�صافت  نيويورك«.  مدينة  يف  التمثال  وج��ود  اإىل  للثقافة 
تركيا اأي مطالبة )اأو حتى طلب اإجراء حتقيق( حتى عام 2017 كان اأمرا 
غري معقول«. وقال حمامي تركيا لوران�س كاي اإن الدولة تدر�س خطواتها 
التالية بعدما اأثبتت خال املحاكمة ملكيتها للتمثال م�صيفا اأنها “جادة” 

يف تاأكيد حقوقها.
ال�صعي  موا�صلة  من  الركية  اجلمهورية  مينع  لن  القرار  “هذا  واأ�صاف 

القوي لإعادة القطع الثقافية امل�صروقة منها«.

امللكة اإليزابيث وكالبها.. 
معر�س �سور يوثق �سداقة العمر

�صور  م��ع��ر���س  ل���ن���دن،  اف��ت��ت��ح يف 
التي  ال���ع���م���ر  �����ص����داق����ة  ي���ر����ص���د 
الراحلة  الربيطانية  امللكة  جمعت 
كابها  م����ع  ال���ث���ان���ي���ة  اإل���ي���زاب���ي���ث 

املف�صلة.
املُ��ق��ام يف متحف  املعر�س  وي��ح��وي 
“ذي  بعنوان  كوّلك�صن”  “وال�س 
ت�صع  كورغيز”،  ه���ور  اأن����د  ك��وي��ن 
�صور التقطت كل منها يف مرحلة 
معّينة من حياة امللكة الربيطانية 
التي  امل���م���ي���زة  ال���ع���اق���ة  وُت���ظ���ه���ر 

جتمعها مع حيواناتها.
وقال اأمني املعر�س كزايفيري براي 
لوكالة فران�س بر�س: “اإّن املعر�س 
 9 لكّنه مذهل، لأنه ي�صم  �صغري، 

�صور للملكة مع كابها«.
حياتها  م������دى  امل���ل���ك���ة  واق����ت����ن����ت 
تف�صيلها  م��ع  ك��ل��ب��اً،  ث��اث��ني  نحو 
اإ�صافة  “بيمربوك”،  ����ص���ال���ة 
بني  ت����زاوج  وه���و  “دورغي”،  اإىل 

�صالتي كورغي ودا�صهند.
واع����ت����ادت اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة يف 
حياتها على التقاط �صور بانتظام 
“دورغي”،  �صالة  من  كلب  رفقة 
اأن  ي��رى  ك��ان  البع�س  اأن  ح��د  اإىل 

امللكة وراء ظهور هذه الف�صيلة.
وتظهر ال�صور الت�صع التي اختريت 
اآلف �صورة،   5 اأك��ر من  من بني 
ر�صمية.  واأخ����رى  ع��ف��وي��ة  ل��ق��ط��ات 
املجموعة  ���ص��ورة يف  اأق����دم  وت��ع��ود 
وتظهر   1936 مت��وز  يوليو-  اإىل 
فيها اإليزابيث حني كانت تبلغ 10 
م��ع كلبني يف  تلعب  وه���ي  ���ص��ن��وات 

لندن، هما “جاين” و”دوكي«.

كورتني كوك�س تتاألق على 
ال�سجادة احلمراء 

كورتني  الأم��ريك��ي��ة  املمثلة  ت��األ��ق��ت 
العر�س  خ��ال  الث��ن��ني  ليل  كوك�س 
برفقة   Scream 6 ل��ف��ي��ل��م  الأول 
اب��ن��ت��ه��ا يف ن��ي��وي��ورك. وق��ف��ت ممثلة 
كوكو  اب��ن��ت��ه��ا  ج���ان���ب  اإىل  ف���ري���ن���دز 
عاماً   18 العمر  من  البالغة  اأرك��ي��ت 
اأن  وي�صادف  ال�صور،  اأخ��ذ  اأج��ل  من 
الوحيدة  ابنتها  وال��د  التقت  كوك�س 
اجلزء  ت�صوير  خ��ال  اأرك��ي��ت  ديفيد 
.Scream الأول من �صل�صلة الرعب

م�����ص��اه��ري اآخ������رون ت����واج����دوا خال 
جينا  املمثلة  روؤي����ة  ف��اأم��ك��ن  احل���دث 
ال�صيلفي  بع�س  اأخ��ذت  التي  اأورتيغا 
م���ع م��ع��ج��ب��ي��ه��ا، اأم����ا ال��ن��ج��م��ة دميي 
اأ�صود  ف�����ص��ت��ان  يف  ف��ظ��ه��رت  ل��وف��ات��و 
املمثلة هايدن  اإىل  بالإ�صافة  طويا 
منذ  �صقيقها  ف��ق��دت  ال��ت��ي  ب��ان��ت��ي��ري 

اأ�صابيع.

تعرث على زوجها املختفي.. جثة حمنطة
ع���رت ام����راأة اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ج��ث��ة زوج��ه��ا بال�صدفة يف 

خمزن منزلها بعد 8 اأ�صهر من اختفائه الغام�س.
اإن زوجها ريت�صارد )53 عاماً( من  قالت جينيفر ميدج 
اإلينوي، فقد يف 27 اأبريل -ني�صان من العام املا�صي بعد 

اأن ات�صل بها هاتفياً وقال اإنه �صيغادر العمل مبكراً. 
ولدى عودة جينيفر اإىل املنزل، اكت�صفت اأن �صيارة زوجها 
ومفاتيحه  وع��رت على حمفظته  املنزل،  اأم��ام  موجودة 
وبطاقاته يف الداخل. بداأت جينيفر بالبحث عن زوجها 
ولكنها مل تعر له على اأي اأثر، ما دفعها لإباغ ال�صرطة 
عن اختفائه.  فت�صت ال�صرطة املنزل، ب�صكل دقيق ولكن 
اأ�صهر حتى  لعدة  دون جدوى، وظل اختفاء الرجل لغزاً 
ع��ن زي��ن��ة عيد  ب��ح��ث��اً  امل��ن��زل  اإىل خم���زن  ن��زل��ت جينيفر 

املياد، واكت�صفت جثته املحنطة يف املخزن. 
املنزل  خمزن  تدخل  كانت  ما  ن��ادراً  اإنها  جينيفر  وقالت 
لأنه كان مليئاً بالأ�صياء القدمية التي حتول كثري منها 
ال�صرطة فت�صوا  اأن رجال  اإىل قمامة.  وعلى الرغم من 
اأنهم  اإل  اأن انبعثت روائح �صيئة منه،  املنزل مرتني، بعد 
اأن الروائح ناجمة  اآن��ذاك  مل يعروا على اجلثة، وظنوا 

عن القمامة املراكمة يف املخزن. 

كرة �سعر كبرية يف معدة طفلة
كرة  ا�صتخراج  م��ن  الت�صيك  جمهورية  يف  اأط��ب��اء  مت��ّك��ن 

كبرية من ال�صعر، تزن 200 جرام، من معدة طفلة.
�صت اإ�صابة الطفلة بحالة نادرة تت�صبب يف نتف َمن  و�ُصخِّ
ماتو�س  اجل��راح  وق��ال  والتهامه.  ل�صعرهم  منها  يعانون 
الطفلة  اإن  اأوب��اف��ا،  ببلدة  يقع  ال��ذي  امل�صت�صفى  يف  بيتيا، 
خرجت من العملية دون اأي م�صاعفات من حالة متازمة 
 X  8 ال�صعر م�صاحة  ال�صديدة. وغطت كرة  “روبانزل” 
20 �صنتيمرا. ومت اإزالتها با�صتخدام منظار البطن، اأي 

جراحة باملنظار ثاثي الأبعاد عرب جدار املعدة.
خيالية  �صخ�صية  ا���ص��م  حتمل  ال��ت��ي  روب��ان��زل،  متازمة 
لفتاة ذات �صفرية طويلة من تاأليف الأخوين جرمي، هي 
عبارة عن حالة ا�صطراب نف�صي ت�صيب البنات من �صن 

الر�صاعة وحتى البلوغ.
وبالإ�صافة اإىل الآلم يف البطن، قد ت�صبب كرات ال�صعر 

اإغاق القناة اله�صمية وقد توؤدي اإىل الوفاة.

بومة حت�سل على رحلة بحرية ملدة اأ�سبوعني
على  بومة  اأم�صتها  اأ�صبوعني،  ملدة  بحرية  رحلة  احتلت 
فلوريدا،  يف  �صيز”  ذا  اأوف  “�صيمفوين  �صفينة  م��ن 
عناوين ال�صحف الأوىل، بعدما �صعدت عن طريق اخلطاأ 

على من ال�صفينة ال�صياحية.
فلوريدا  “جلنة  ك�صفت  اإن��دب��ن��دت،  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب 
ديد  مقاطعة  يف  مكتبها  اأن  الربية”  واحلياة  لاأ�صماك 
بولية فلوريدا، تلقى مكاملة حول بومة طارت عن طريق 
اأ�صبوعني من  اخلطاأ على من ال�صفينة ال�صياحية، بعد 

تلقي باغ حول اختفاء بومة نادرة.
وع��ل��ى ال���ف���ور، اأر���ص��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ع���امل الأح���ي���اء ريكاردو 
زام��ربان��و لإن��ق��اذ ال��ط��ائ��ر ال��ت��ائ��ه، ال���ذي مل يكن اأمامه 
الزمنية  النافذة  بذلك، وهي  للقيام  واحدة  �صاعة  �صوى 
الوحيدة املتاحة له بني تبديل الركاب املغادرين والركاب 

اجلدد املتحم�صني لق�صاء اإجازة يف املك�صيك.

اإلي�سا ترف�س مبادرة نان�سي عجرم للت�سالح مع زياد برجي
ل�صلح  عجرم،  نان�صي  الفنانة  مواطنتها  مبادرة  اإلي�صا،  اللبنانية  الفنانة  رف�صت 
الأوىل مع الفنان زياد برجي، ب�صاأن خاف قائم منذ اأ�صهر و�صل ل�صاحات الق�صاء، 
على خلفية اتهامها له بالتعدي على امللكية الفكرية والأدبية لأغنيتها “اأنا وب�س«.

وا�صتبعدت اإلي�صا يف ت�صريحات تلفزيونية، احلل الودي لإنهاء اخلاف، م�صرية اإىل 
اأنها �صترك الأمر للق�صاء لياأخذ جمراه يف الق�صية بعدما و�صلت الأم��ور بينها 
احلل  �صتنتظر  اأنها  واأك��دت  قولها.  بح�صب  والقذف”،  ل�”ال�صب  مواطنها  وب��ني 
الق�صائي يف الق�صية حتى واإن ا�صتغرق وقتا طويا، بالقول: “ق�صة خايف 
والق�صاء  القانون  اأخذ  لو  وحتى  للق�صاء،  حم�صومة  برجي  زياد  مع 

وقتا طويا، ف�صوف اأ�صتمر لاآخر«.
واأ�صافت: “تخطينا ق�صة ال�صلح؛ ب�صبب القدح والذم الذي ح�صل، 
اأدع  �صوف  لذلك  حدثت؛  التي  املوؤذية  الق�ص�س  من  الكثري  وهناك 
الق�صاء ياأخذ جمراه للنهاية«. ي�صار اإىل اأنه قبل اأيام اأبدت الفنانة 
اللبنانية نان�صي عجرم ا�صتعدادها للتدخل بني مواطنيها الفنانني اإلي�صا 

وزياد برجي لإنهاء اخلاف بينهما.

ر��سيل برو�سناهان لدى ح�سورها حفل The Roundabout يف مدينة نيويورك. � ف ب

ا�ستخدام لقب »اأمرية« 
لبنة الأمري هاري وميغان

اأعلن الأمري هاري وزوجته ميغان، 
مرا�صم  يف  ع���م���دت  اب��ن��ت��ه��م��ا  اأن 
وو�صفاها  كاليفورنيا،  يف  خا�صة 
مرة  لأول  وك�صفا  ب��الأم��رية  علنا 
ملكية  لأل��ق��اب  ا�صتخدامهما  ع��ن 

مع طفليهما.
ديانا،  ليليبيت  الأم����رية  وع��م��دت 
ي��ون��ي��و، يوم  ع��ام��ني يف  ال��ت��ي تبلغ 
اأ�صاقفة  رئي�س  قبل  م��ن  اجلمعة 
لو�س اأجنلو�س، الق�س جون تيلور، 
وف����ق م���ا ق���ال���ه ه�����اري وم��ي��غ��ان يف 

بيان.
ليليبيت  ل��ق��ب  حت���دي���ث  و���ص��ي��ت��م 
ولقب �صقيقها اآرت�صي، الذي �صيبلغ 
4 �صنوات يف مايو، على موقع ق�صر 

باكنغهام الإلكروين لحقا.
ميل”  “ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
القواعد  مبوجب  اإن��ه  الربيطانية 
امل��ل��ك��ي��ة، مي��ك��ن لأح���ف���اد امل��ل��ك اأن 
مما  اأم�����ريات،  اأو  اأم����راء  ي�صبحوا 
يعني اأن طفلي هاري كانا موؤهلني 
اأ�صبح  اأن  منذ  الألقاب  ل�صتخدام 

والده ملكا يف �صبتمرب املا�صي.
وجاء ذلك يف الوقت الذي قال فيه 
متحدث با�صم الأمري هاري الأحد 
وزوجته  �صا�صك�س  دوق  اإن  املا�صي 
ميغان تلقيا دعوة حل�صور مرا�صم 
ت�صارلز،  امل���ل���ك  وال���������ده،  ت���ت���وي���ج 
كانا  اإذا  م��ا  بعد  ي��وؤك��دا  لكنهما مل 

�صيح�صران.
مقابلة  يف  ك�صفت  م��ي��غ��ان  وك��ان��ت 
املالكة  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن  ع���ام���ني  ق��ب��ل 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة رف�����ص��ت ج��ع��ل ابنها 
اأم����ريا واأج����رت حمادثات  اآرت�����ص��ي 

حول “مدى �صواد ب�صرته«.

كم ال�ساعة الآن على �سطح القمر؟
هل ت�صاءلت يوميا اأو خطر على بالك هذا ال�صوؤال؟ 
اإذا ح�صل ذلك، يبدو اأن العلماء �صيجيبون على هذا 

ال�صوؤال يف القريب العاجل.
ول��ك��ن ك��ي��ف ي��ت��مُّ اح��ت�����ص��اِب ال���وق���ت ع��ل��ى ال��ق��م��ر يا 
الف�صائية  البعثات  على  الإق��ب��ال  تزايد  فمع  ُت��رى؟ 
العلماء  ي�صعى  ال��ق��م��ر،  اإىل  املتجهة  ال�صتك�صافية 
التوقيت  الف�صاء لتحديد طريقة احت�صاب  ووكالت 

على القمر كي ل يتحول اإىل �صاحة فو�صى عارمة.
القمر  على  اإنرنت  �صبكة  اإن�صاُء  ذلك  على  ويرتب 
وغريها من الأمور التي ت�صاعد على حتديد املواقع 

وتتبعها وتنظيم حركة املاحة على القمر.
اآخ��ر قد  اإىل  بلد  انتقالك م��ن  الأر�����س، جم��رد  على 
اختاف  ب�صبب  وال��ت��وت��ر،  ال��ق��ل��ق  ببع�س  ي�صيبك 
التوقيت، فما بالك بال�صفر خارج كوكب الأر�س كله.

�صعوبة احت�صاب التوقيت
دعنا نقول مثا.. ال�صفر اإىل القمر.

احت�صاب  م��ن  ال��ي��وم  حتى  العلماء  يتمكن  مل  ه��ن��اك 
التوقيت، لكن ملاذا؟

من  اأ�صرع  القمر  على  ال�صاعة  حركة  العلماء..  وفق 
حركتها على الأر�س.

وق���د ت��ك��ون ���ص��رع��ة ال�����ص��اع��ة ال��ق��م��ري��ة اأ����ص���رع ب�صتة 
اأر�صية،  �صاعة   24 ك��ل  ع��ن  ثانية  ميكرو  وخم�صني 

ويكمن ال�صبب يف اختاف قوة اجلاذبية.
وطاملا اأن الأمر �صعب اإىل هذا احلد.. فلماذا ين�صغل 

العلماء باإيجاد طريقة لحت�صاب التوقيت القمري؟
كل بعثة ف�صائية تعتمد على مقيا�س زمني خا�س بها 
بالتزامن  العاملي، لكن �صبطه ل يتم  يتبع للتوقيت 
يتطلب  لذلك  الأخ���رى،  البعثات  توقيت  �صبط  مع 
الإقبال ال�صديد على اإر�صال بعثات اإىل القمر التن�صيق 
الدقيق وتنظيم حركة املاحة القمرية، واإل �صي�صبح 

القمر �صاحة فو�صى.
تو�صيات   2022 ال��ع��ام  يف  و�صعت  الف�صاء  وك���الت 

لكيفية معرفة التوقيت على القمر:
قائم  ع����املي  م�����احة  نظام  اإن�ص������اء  اإىل  بالإ�صاف����ة 
عام  اأدن���ى  كحد  ويطبق  ال�صطناعية  الأق��م��ار  على 

.2030
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