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وزير الدفاع الأوكراين ين�سم اإىل مق�سلة زيلين�سكي املحتملة

حرب �سوارع يف باخموت وقوات فاغرن تتقدم يف دونيت�سك
اعتقال 15 من داع�ش باإ�سطنبول

تركيا حتبط هجمات اإرهابية �سد قن�سليات غربية
•• ا�سطبنول-وكاالت:

15 �صخ�صاً  اأّنها اعتقلت  اأعلنت قّوات الأمن الرتكية 
من اأن�صار داع�ش يف اإ�صطنبول، واأحالتهم اإىل ال�صلطات 

الق�صائية.
يعتزمون  كانوا  املوقوفني  اأّن  ال�صرطة  بيان  يف  وج��اء 
وحتديداً  الغربية  القن�صليات  ���ص��ّد  هجمات  تنفيذ 
الدينية  ال��ع��ب��ادة  واأم���اك���ن  وال��ه��ول��ن��دي��ة،  ال�����ص��وي��دي��ة 
على  وذل��ك  تركيا،  يف  واليهود  امل�صيحيني  للمواطنني 
خلفية حادثة حرق القراآن التي وقعت يف �صتوكهومل، 

بح�صب ما اأفادت وكالة الأنا�صول للأنباء.
وقد ن�صرت و�صائل الإع��لم الرتكية، منها يني �صفق، 

مقاطع من عمليات املداهمة وامل�صبوطات.
ومنذ اأيام، األقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة ملديرية 
اأمن اإ�صطنبول القب�ش على اأحد عنا�صر تنظيم داع�ش 
واملواطنني  ال�صياح  ل�صتهداف  يخطط  كان  الإرهابي، 

يف اإحدى املناطق احليوية باملدينة.
واأف�����ادت م�����ص��ادر اأم��ن��ي��ة ب���اأن ف���رق م��ك��اف��ح��ة الإره����اب 
ومتكنت  بالولية،  داع�ش  تنظيم  �صد  عملية  اأطلقت 

من حتديد هوية م�صتبه به قام بت�صوير ون�صر مقاطع 
فيديو تت�صمن الرتويج للتنظيم الإرهابي، والتهديد 
بال�صياح  املكتظة  احليوية  املناطق  يف  عمليات  بتنفيذ 

واملواطنني.
ونقلت وكالة الأنا�صول الرتكية عن امل�صادر اأن قوات 
م.  به ويدعى  امل�صتبه  داهمت منزل  الإره��اب  مكافحة 
اأ.، حيث األقت القب�ش عليه، كما �صادرت اأجهزة رقمية 
وعددا من رايات التنظيم واأدوات ت�صتخدم يف �صناعتها 
كان  حادة  اأدوات  عن  ف�صل  والأ�صبغة،  الأقم�صة  مثل 

يخطط ل�صتخدامها خلل تنفيذ عملية اإرهابية.
عرثت  الرقمية،  امل���واد  لفح�ش  نتيجة  اأن���ه  واأ���ص��اف��ت 
ال���ف���رق ع��ل��ى م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه امل��ت��ه��م وهو 
يتلقى من م�صتبه به اآخر ر�صالة املبايعة لداع�ش. كما 
اأنه  اإىل  ت�صري  معلومات  على  الأم��ن��ي��ة  ال��ف��رق  ع��رثت 
يف  احليوية  املناطق  اإح���دى  يف  عملية  لتنفيذ  خطط 

اإ�صطنبول.
القب�ش  األقت  الرتكية  ال�صلطات  اأن  الوكالة  وذك��رت 
على م�صتبهني بانتمائهما اإىل تنظيم داع�ش يف ولية 

قي�صري و�صط البلد. 
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وزير الرتبية والتعليم يتوج الطالب 
الفائزين بلقب »العامل الإماراتي ال�شاب« 

اأخبار الإمارات

 العامل يدخل مرحلة 
ات اأ�رساب امل�شيرّ

عربي ودويل

حكيمي ومي�شي يقودان �شان 
جرمان لقلب الطاولة على تولوز

الفجر الريا�شي

حتقيق اأمريكي اأثبت تورط ميلي�سيا احلزب بتجارة املخدرات وتبيي�ش الأموال

مرفاأ بريوت بوثائقي فرن�سي.. 
مفاجاآت وف�سائح مدوية حلزب اهلل

•• باري�س-وكاالت:

ما لبثت اأن اأعلنت قناة فران�ش 
عن  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ف��رن�����ص��ي��ة   5
ف��ي��ل��م��ه��ا ال���وث���ائ���ق���ي ح����زب اهلل 
وال��ت��ح��ق��ي��ق امل��م��ن��وع ح��ت��ى �صن 
والإع�����لم  امليلي�صيا  م��ن��ا���ص��رو 
�صد  ا�صتباقية  حملة  له  التابع 
�صّوق  اأن  بعد  وم��ع��دي��ه،  العمل 
البع�ش اأن الفيلم �صيك�صف عن 
انفجار  ح���ول  ج���دي���دة  ح��ق��ائ��ق 
مرفاأ بريوت وعلقة ميلي�صيات 

حزب اهلل به.
اإن��دب��ن��دن��ت ع��رب��ي��ة نقلت  ل��ك��ن 
عن  يك�صف  وثائقي  الفيلم  اأن 
حت��ق��ي��ق اأم���ريك���ي اأث��ب��ت تورط 
بتجارة  اهلل  ح�����زب  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا 
امل��خ��درات وتبيي�ش الأم���وال يف 

اأمريكا اللتينية.
حملة  اأط�����ل�����ق  احل��������زب  وك��������ان 
ومعديه  الفيلم  �صد  ا�صتباقية 
من  امللفات  بفربكة  واتهموهم 
اأو  معهم  ال��ت��وا���ص��ل  ح��ت��ى  دون 

التاأكد من حمتوى العمل.

ويف م��ق��اب��ل��ة م����ع ق���ن���اة ت����ي يف 
القائمون  اأك���د  اأن��ف��و  م��ون��د   5
ا�صتغرق  الفيلم  اأن  العمل  على 
ع����ام����ني م�����ن ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات يف 
ال�������ص���رق الأو�����ص����ط وال����ولي����ات 
وع�صرات  واأوروب�����������ا،  امل���ت���ح���دة 
ال�����ص��ح��اف��ي��ة لريوي  امل��ق��اب��لت 
مكافحة  لإدارة  حتقيق  ق�صة 
ا�صتمر  الأم���ريك���ي���ة  امل���خ���درات 
كارتل  عن  وك�صف  �صنوات   10
حزب اهلل لتجارة الكوكايني يف 

كولومبيا.
الفيلم الذي اأعده املخرج جريوم 
�صوفيا  وال�����ص��ح��اف��ي��ة  ف��ري��ت��ي��ل 
عمارة واملوؤلف من ثلثة اأجزاء 
�صتعر�صه فران�ش 5 اعتباراً من 
ي��روي فيه  الأح���د.  اأم�ش  م�صاء 
اأمريكيون  خم���اب���رات  ���ص��ب��اط 
ع��م��ق حزب  اإىل  ت�����ص��ل��ل��وا  ك��ي��ف 
معلومات  ع��ل��ى  وح�����ص��ل��وا  اهلل 
قادة  واأق��ن��ع��وا  للغاية  ح�صا�صة 
ك��ب��ار يف احل����زب ل��ل��ح��دي��ث اإىل 

الكامريات.
اللبناين،  الإع�������لم  وب��ح�����ص��ب 

علقة  ع����ن  ال���ف���ي���ل���م  ي��ك�����ص��ف 
بنرتات  امل���ب���ا����ص���رة  اهلل  ح�����زب 
الأم��ون��ي��وم ال��ت��ي ك��ان��ت خمزنة 
امل��رف��اأ والأغ��را���ش التي يتم  يف 
ا�صتخدامها من اأجلها، وب�صبب 
للمقابلت  ال���ك���ب���ري  احل����ج����م 
ال�صرية  وامل���ل���ف���ات  وال���وث���ائ���ق 
الفيلم  منتجو  ا���ص��ت��ط��اع  ال��ت��ي 
حزب  يخ�صى  عليها،  احل�صول 
�صدوره،  م��ن  ك��ب��ري  ب�صكل  اهلل 
وي���ح���اول م��لح��ق��ة ك���ل م���ن له 
يف�صح  ل  فالفيلم  فيه،  علقة 
الأطنان  وج����ود  اأ���ص��ب��اب  ف��ق��ط 
م��ن ن��رتات الأم��ون��ي��وم املخزنة 
املعايري  اأدن����ى  ي����وايف  ل  ب�صكل 
داخ�����ل مرفاأ  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ع���ارف 
يك�صف كيف متكن  ب��ل  ب���ريوت، 
���ص��ب��اط اأم��ريك��ي��ون اأي�����ص��اً من 
باخرتاق  م��رع��ب  �صبق  حتقيق 
احلزب،  داخ��ل  عالية  م�صتويات 
والو�صول غري امل�صبوق ملا يثبت 
ك���ون���ه م���اف���ي���ا ح��ق��ي��ق��ي��ة جتمع 
م��ن متويلها من  ك��ب��رياً  ج����زءاً 

خلل اجلرمية املنظمة.

ال�سوداين  اجلي�ش  كبا�سي: 
الد�ستور  حماية  عن  م�سوؤول 
الدميقراطي املدين  والنظام 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�صيادة  جم���ل�������ش  ع�������ص���و  ق������ال 
النتقايل ال�صوداين �صم�ش الدين 
كبا�صي، الأحد، اإن القوات امل�صلحة 
الد�صتور  ح��م��اي��ة  ع��ن  م�����ص��وؤول��ة 

والنظام املدين الدميقراطي.
مع  و�صل  ال��ذي  كبا�صي،  واأ�صاف 
ب��ولي��ة جنوب  اإىل ك��ادق��ل��ي  وف��د 
كردفان يف زيارة ر�صمية للولية: 
ناأمل اأن مت�صي القوى ال�صيا�صية 
ق���دم���ا يف اخل������روج ب���ال���ب���لد من 

الأزمة.
ال�����ص��ي��ادة عن  ب��ي��ان ملجل�ش  ون��ق��ل 
ال�صيا�صية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  ك��ب��ا���ص��ي 
عرب التفاق الإطاري الذي وقعه 
املكونان الع�صكري واملدين اأواخر 
باتفاق  حتظى  ل  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 

كاف.
جمل�ش  ع�صو  اأن  البيان  واأو�صح 
احلكومة  بتق�صري  اأق��ر  ال�صيادة 
بع�ش  يف  الأم����ن����ي����ة  والأج������ه������زة 
واجباتها، لفتا اإىل اأهمية فر�ش 
القوانني  وتفعيل  ال��دول��ة،  هيبة 
ال���������رادع���������ة، وت������ق������دمي اجل����ن����اة 

للعدالة.
وحذر كبا�صي من تردي الأو�صاع 
ق�صية  ُت���ع���ال���ج  مل  م���ا  الأم���ن���ي���ة 
انت�صار ال�صلح غري املقنن و�صط 

املواطنني.

مو�سوي يدعو اإىل تغيري جذري بالنظام يف اإيران 
•• طهران-اأ ف ب:

اإي��ران واملر�صح  اأب��رز الوجوه املعاِر�صة يف  اأحد  دعا مري ح�صني مو�صوي 
بات  �صيا�صي  نظام  تغيري جذري يف  اإىل  الرئا�صية،  للنتخابات  ال�صابق 
مه�صا  وف��اة  اأعقبت  التي  الحتجاجات  ظل  يف  م�صروعية  اأزم��ة  يواجه 
اأميني قبل اأ�صهر. وراأى مو�صوي اإن اإيران والإيرانيني هم يف حاجة وعلى 
اأجل  من  احلركة  العري�صة  خطوطه  ر�صمت  ج��ذري،  لتغيري  ا�صتعداد 
عائد  الكرتوين  موقع  على  ن�صرت  ر�صالة  يف  وذلك  ن�صاء-حياة-حرية، 
له وتداولتها و�صائل اإعلم حملية الأحد. وي�صري مو�صوي املو�صوع قد 
الإقامة اجلربية منذ زهاء 12 عاما، اىل ال�صعار الرئي�صي الذي رفعه 
املحتجون الذين نزلوا اىل ال�صوارع اعتبارا من 16 اأيلول �صبتمرب، بعد 
وفاة اأميني )22 عاما( اإثر توقيفها من قبل �صرطة الأخلق يف طهران 

على خلفية عدم التزامها القواعد ال�صارمة للبا�ش.
واعترب اأن التحركات الحتجاجية الأخرية تاأتي يف ظل اأزمات متداخلة 

اقت�صادية، وبيئية، واجتماعية، وم�صروعية، وثقافية، واإعلمية.
ودعا مو�صوي الذي توىل رئا�صة الوزراء يف اجلمهورية الإ�صلمية بني 
اىل  احلاجة  ب�صاأن  وعادل  حّر  ا�صتفتاء  اإجراء  اىل  و1989،   1981
للنظام  احلالية  ال�صيغة  اأن  اىل  نظرا  للبلد،  جديد  د�صتور  �صياغة 

ال�صيا�صي غري م�صتدامة.
وتر�صح مو�صوي )80 عاما( للنتخابات الرئا�صية عام 2009، والتي 
واملر�صح  مو�صوي  وندد  جناد.  اأحمدي  حممود  انتخاب  بنتيجتها  اأعيد 
الآخر مهدي كروبي بعمليات تزوير وا�صعة يف تلك النتخابات الرئا�صية، 

وقادا حتركات احتجاجية عرفت باحلركة اخل�صراء.

ترا�ش وجون�سون يخططان للعودة اإىل ال�سيا�سة 
•• لندن-وكاالت:

بريطانيا  وزراء  رئي�صا  يخطط 
جون�صون  ب���وري�������ش  ال�����ص��اب��ق��ان، 
اإىل العمل  ل��ل��ع��ودة  ت��را���ش،  ول��ي��ز 
حكومة  ترهل  ظ��ل  يف  ال�صيا�صي 
ريت�صي  ال������وزراء احل����ايل  رئ��ي�����ش 
�صحيفة  ن�صتت  ح�صبما  �صوناك، 

تاميز Times الربيطانية.
ترا�ش  تعتزم  لل�صحيفة،  ووف��ق��ا 
رئي�ش  م����ع  ن�������زاع  يف  ال�����دخ�����ول 
احل��ك��وم��ة احل����ايل ���ص��ون��اك، من 
احلاجة  ح��ول  مقال  ن�صر  خ��لل 
ال�صريبي  ال���ع���بء  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل 
واخلدمات  ال�صلع  اإنتاج  وحتفيز 

يف البلد.
وقالت رئي�صة الوزراء الربيطانية 
ال�صابقة ليز ترا�ش، اإن ف�صلها مل 
اأن  ت��را���ش  وزع��م��ت  خطاأها.  يكن 
نفوذ  ذات  اق��ت�����ص��ادي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ومعار�صني داخل حزب املحافظني 
احلاكم عرقلوا خططها لإ�صلح 
بخف�ش  ال��ربي��ط��اين  الق��ت�����ص��اد 
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حملة الإمارات للتطعيم �سد �سلل الأطفال تقدم 
اأكرث من 667 مليون جرعة لأطفال باك�ستان

•• اإ�سالم اآباد-وام:

قدمت حملة الإمارات للتطعيم �صد �صلل الأطفال يف جمهورية باك�صتان 
 ..2022 2014 ولغاية نهاية عام  الإ�صلمية خلل الفرتة من عام 
�صلل  م��ر���ش  ���ص��د  تطعيم  ج��رع��ة  و974  األ��ف��اً  و478  م��ل��ي��ون��اً   667

الأطفال.
التي  احلملة  نتائج  باك�صتان  مل�صاعدة  الإم��ارات��ي  امل�صروع  اإدارة  واأعلنت 
اأن احلملة  اإىل  نفذت يف باك�صتان خلل ت�صع �صنوات ما�صية .. م�صرية 
بداأت خلل عام 2014 با�صتهداف ثلثة مليني طفل، لي�صل العدد 

اإىل 17 مليون طفل م�صتهدف يف عام 2022.
اإطار توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن  وتاأتي هذه احلملة يف 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه اهلل«، ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور 
الرئا�صة  دي���وان  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صحي وتعزيز  القطاع  والتنموية ودعم  الإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي 

جنود اأوكرانيون على الطريق املوؤدية اإىل قاعدتهم بالقرب من خط املواجهة يف دونيت�صك  )ا ف ب(

•• عوا�سم-وكاالت:

اأعلن النائب يف الربملان الأوكراين 
يارو�صلف  غ���ول���و����ش،  ح����زب  ع���ن 
تغيريات  ع��ن  الأح���د،  جيليزنياك، 
الأوكرانية،  ال�صلطة  يف  حمتملة 
األيك�صي  ال����دف����اع  وزي�����ر  ���ص��ت��ط��ال 

ريزنيكوف.
ال�صتخبارات  رئ��ي�����ش  اأن  واأ����ص���اف 
الأوكرانية، كرييل بودانوف، ميكن 
الدفاع  ل���وزي���ر  ال��ب��دي��ل  ي��ك��ون  اأن 
األ��ي��ك�����ص��ي ري��زي��ن��ك��وف، م�����ص��رياً اإىل 
لكفاءته  ج��ي��داً  ب��دي��ًل  �صيكون  اأن���ه 
وال��ت��زام��ه مب��ه��ام��ه، ح�صب م��ا ذكر 

موقع رو�صيا اليوم الإخباري.
الدفاع  وزي���ر  اأن  اإىل  النائب  ون���وه 
األيك�صي ريزينكوف، ميكن  احلايل، 
ال�صناعات  وزي����ر  م��ك��ان  ي��ح��ل  اأن 
ال�صرتاتيجية، بافل ريابكني، الذي 
اأن  �صيفقد من�صبه قريباً، مو�صحاً 
اأي�صاً  �صتطال  اجل��دي��دة  التغريات 
بالإنابة،  الداخلية  وزي���ر  م��ن  ك��ًل 
الأمن  ورئي�ش  كولومينكو،  اإي��غ��ور 

فا�صيلي ماليوكا.
كما اأ�صار اإىل اأن الربملان الأوكراين 
القائمة  ع��ل��ى  ي�������ص���ادق  اأن  ي��ج��ب 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة، خ���لل اج��ت��م��اع ف�صيل 

»خادم ال�صعب«.

ذكرت رويرتز.
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
يوم الأحد اإن رو�صيا حققت »تقدما 
لتطويق  حم��اول��ت��ه��ا  يف  ط��ف��ي��ف��ا« 
باخموت، م�صرية اإىل اأنه اإذا متكنت 
ال�صتيلء  م��ن  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ق��وات 
اأهم  على املدينة ف�صيكون ذلك هو 
تقدم ا�صرتاتيجي لها منذ ال�صيف 

املا�صي.
ورف���������ش ب���ري���غ���وج���ني ت���ق���اري���ر يف 
و���ص��ائ��ل الإع�����لم ال��رو���ص��ي��ة ت�صري 
اإىل تخلي ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة عن 
الأوكرانية  القوات  وقال  باخموت، 

ل ترتاجع يف اأي مكان.
قناته  على  ن�صر  بيان  يف  واأ���ص��اف   
ع��ل��ى ت��ل��غ��رام اإن��ه��م ي��ق��ات��ل��ون حتى 

النهاية.
وتابع يقول: جتري معارك �صارية 
لباخموت  ال�����ص��م��ال��ي��ة  الأح���ي���اء  يف 
م��ق��اب��ل ك��ل ���ص��ارع وك���ل م��ن��زل وكل 

�صلم.
وك���ان���ت ق�����وات ف���اغ���ر اأح���ك���م���ت يف 
مدينة  على  �صيطرتها  �صابق  وق��ت 
وفقا  دون��ي��ت�����ص��ك،  يف  ن��ي��ك��ولي��ف��ك��ا 
لربيغوجني. وقال يف ح�صابه على 
ال��ق��ت��ال، �صيطرت  ت��ل��غ��رام: خ���لل 
وح�������دات م����ن ق������وات ف���اغ���ر على 

مدينة نيكوليفكا، يف دونيت�صك.

فاغر  جمموعة  ك�صفت  ميدانيا، 
قواتها  اأن  الأح���د،  اأم�ش  الرو�صية، 
ت���خ���و����ش م�����ع�����ارك ����ص���د ال����ق����وات 
مدينة  ����ص���م���ايل  يف  الأوك�����ران�����ي�����ة 
تعزيز  وا����ص���ل���ت  ف��ي��م��ا  ب���اخ���م���وت، 
املدينة  م��ن  ال�صمال  اإىل  مواقعها 
�صمال  ال���واق���ع���ة  امل��ح��ا���ص��رة  ���ص��ب��ه 

�صرقي مقاطعة دونيت�صك.

قال قائد ميلي�صيا فاجر الرو�صية 
قتال  اإن  الأح�������د  ي�����وم  اخل���ا����ص���ة 
عنيفا ل يزال م�صتمرا يف الأجزاء 
باخموت  م��دي��ن��ة  م���ن  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
الأوكرانية التي كانت حمط اهتمام 

القوات الرو�صية منذ اأ�صابيع.
ورئ��ي�����ش جمموعة  م��وؤ���ص�����ش  ق����ال 
ف�����اغ�����ر، ي���ف���غ���ي���ن���ي ب���ري���غ���وج���ني، 

����ص���ارع  م����ن  ي���ق���ات���ل���ون  ق����وات����ه  اإن 
ل�����ص��ارع وم��ن��زل مل��ن��زل ���ص��د القوات 
تن�صحب من  ال��ت��ي مل  الأوك��ران��ي��ة 

مدينة باخموت.
وحت�����اول ال���ق���وات ال��رو���ص��ي��ة بقوة 
تطويق مدينة باخموت وال�صتيلء 
ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ اأ���ص��اب��ي��ع، وي���ب���دو اأنها 
حت���رز ت��ق��دًم��ا ب��ط��ي��ًئ��ا، ب��ح�����ص��ب ما 

ال�صرائب.
ال�صابقة  ال���وزراء  رئي�صة  وكتبت 
تلغراف  ����ص���ن���داي  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف 
باملقاومة  ا�صتخفت  اإن��ه��ا  ت��ق��ول 
النظام  من  تواجهها  كانت  التي 
بال�صوق  املتعلقة  �صيا�صاتها  جتاه 
ترا�ش  منتقدون  وات��ه��م  احل���رة. 

بتنقيح التاريخ.
وق����ال ع�����ص��و جم��ل�����ش ال���ل���وردات 
املحافظ غافني بارويل، اإن ترا�ش 
الأ�صواق  ثقة  لأنها فقدت  ف�صلت 

املالية والناخبني ونواب حزبها.
مثل  تتبع  نف�صها  ت��را���ش  وك��ان��ت 
اأث��ن��اء وج��وده��ا يف  ال�صيا�صة  ه��ذه 
يف  ال��ذع��ر  اأث���ارت  لكنها  ال�صلطة، 
تتطلب  خ��ط��ت��ه��ا  لأن  الأ�����ص����واق، 

نفقات ميزانية �صخمة.
ا�صتقالت ترا�ش يف اأكتوبر ت�صرين 
اأول، عقب �صتة اأ�صابيع من توليها 
خطة  اأث������ارت  اأن  ب��ع��د  امل��ن�����ص��ب، 
يف  فو�صى  الفتتاحية  ميزانيتها 

ال�صوق.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهي������ان  اآل 
رئي�ش  علوي  ع�ارف  الدكت����ور  فخامة  اإىل  تعزية 
برويز  وف���اة  يف  الإ�صلمية،  باك�صتان  جمهورية 

باك�صتان  الأ���ص��ب��ق جل��م��ه��وري��ة  ال��رئ��ي�����ش  م�����ص��رف 
الإ�صلمية. 

  كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة اإىل 

فخامة الدكتور عارف علوي. 

رئي�ش الدولة و نائبه يعزيان 
رئي�ش باك�ستان يف وفاة برويز م�سرف
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اأخبـار الإمـارات

حملة الإمارات للتطعيم �سد �سلل الأطفال تقدم اأكرث من 667 مليون جرعة لأطفال باك�ستان
•• اإ�سالم اآباد-وام:

قدمت "حملة الإمارات للتطعيم 
جمهورية  يف  الأط��ف��ال  �صلل  �صد 
باك�صتان الإ�صلمية خلل الفرتة 
من عام 2014 ولغاية نهاية عام 
و478  مليوناً   667  ..2022
�صد  تطعيم  جرعة  و974  األ��ف��اً 

مر�ش �صلل الأطفال.
الإماراتي  امل�صروع  اإدارة  واأعلنت 
احلملة  نتائج  باك�صتان  مل�صاعدة 
ال��ت��ي ن��ف��ذت يف ب��اك�����ص��ت��ان خلل 
م�صرية   .. ما�صية  ���ص��ن��وات  ت�صع 

توجيهات  اأن  مو�صحاً  وال��ك��وارث 
دعم  جم��ال  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
الوقائية  ال�����ص��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
متثل   ، وت���ط���وي���ره���ا  ل���لأط���ف���ال 
رائداً  واإن�صانياً  ح�صارياً  منوذجاً 
وراقياً يف الهتمام ب�صلمة حياة 
الأطفال ووقايتهم من التداعيات 

ال�صلبية للأمرا�ش.
الإم�����ارات  ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
يف  الأط��ف��ال  �صلل  �صد  للتطعيم 
باك�صتان اأ�صهمت يف انخفا�ش عدد 
الأطفال  ب�صلل  الإ���ص��اب��ة  ح���الت 

بن�صبة عالية.

وتعزيز  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ودع���م 
بجمهورية  ال��وق��ائ��ي��ة  ب���راجم���ه 
باك�صتان الإ�صلمية. وقال عبداهلل 
امل�صروع  م��دي��ر  ال��غ��ف��ل��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
اإن  الإماراتي مل�صاعدة باك�صتان .. 
حملت  لتنفيذ  امليدانية  اجلهود 
الأقاليم  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ط��ع��ي��م 
مب�صاركة  مت���ت  ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة، 
�صخ�ش  اآلف   103 م���ن  اأك�����رث 
واأع�صاء  واملراقبني  الأط��ب��اء  من 
ف���رق ال��ت��ط��ع��ي��م، واأك����رث م��ن 82 
والأمن  اأف���راد احلماية  م��ن  األ��ف��اً 
وفرق الإدارة والتن�صيق، وتركزت 

خلل  ب��������داأت  احل���م���ل���ة  اأن  اإىل 
ثلثة  ب��ا���ص��ت��ه��داف   2014 ع���ام 
اإىل  العدد  لي�صل  طفل،  مليني 
يف  م�صتهدف  طفل  مليون   17

عام 2022.
وت����اأت����ي ه�����ذه احل���م���ل���ة يف اإط�����ار 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ومتابعة  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
ال��رئ��ا���ص��ة لتقدمي  دي�����وان  وزي����ر 
والتنموية  الإن�صانية  امل�صاعدات 

وتوزيعهم  امل��ي��دان��ي��ة  ج��ه��وده��م 
وتطعيم  ال���ل���ق���اح���ات  لإي���������ص����ال 
كما  امل�������ص���ت���ه���دف���ني،  الأط������ف������ال 
تطعيم  ف���رق  احل��م��ل��ة  خ�ص�صت 
خا�صة لتوفري اللقاحات وتطعيم 
اأك����رث م��ن 597 األ����ف ط��ف��ل من 
 22 الأف��غ��ان يف  اللجئني  اأب��ن��اء 
خم��ي��م��اً ل��لج��ئ��ني. واأ�����ص����اف اأن 
الإم���ارات ت�صعى اىل تنفيذ  دول��ة 
الإن�صانية  وامل�����ص��اري��ع  امل����ب����ادرات 
لوقاية  امل����وج����ه����ة  وال���ت���ن���م���وي���ة 
املحتاجة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال�����ص��ع��وب 
من الأمرا�ش والأوبئة والأزمات 

نهيان بن مبارك يفتتح اليوم القمة العاملية للت�سامح والأخوة الإن�سانية باأبوظبي 
•• اأبوظبي -وام:

تنطلق اليوم الثنني القمة العاملية للت�صامح والأخوة الإن�صانية حتت �صعار 
والتعاي�ش  الت�صامح  وزارة  تنظيمها  التي  امل�صرتكة"،  باإن�صانيتنا  "ُمتحدون 
وجم��ل�����ش ح��ك��م��اء امل�����ص��ل��م��ني، ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني، ب��رع��اي��ة وح�����ص��ور معايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�ش، وعدد كبري من 
دول  خمتلف  من  الدينني  وال��ق��ادة  ال��ب��ارزة،  والعاملية  العربية  ال�صخ�صيات 
العامل، وذلك �صمن الفعاليات الدولية الكربى ملهرجان الأخوة الإن�صانية، 

الذي يقام يف اإطار احتفالت الإمارات باليوم العاملي للأخوة الإن�صانية. 
وتركز القمة على بحث كافة املو�صوعات املتعلقة بتفعيل دور التحالف العاملي 
الأمم  ملختلف  ميكن  وب��رام��ج  م��ب��ادرات  اإىل  اأف��ك��اره  تتحول  لكي  للت�صامح، 
والتعاي�ش  احل��وار  على  قائمة  علقات  لتطوير  منها  ال�صتفادة  وال�صعوب 
وقبول الآخر والإميان بالتنوع كقيمة م�صافة لرثاء املجتمعات، كما �صرتكز 
اأربعة  القمة التي ي�صارك بها ممثلون عن الفاتيكان والأزهر ال�صريف على 
تناق�ش  والكوكب، حيث  وال�صلم  والتنوع  الإمي��ان  هي،  رئي�صية  مو�صوعات 

القمة عددا من امل�صروعات املتعلقة بهذه املحاور الأربعة وطرق تنفيذها. 

وقالت �صعادة عفراء ال�صابري اإن القمة العاملية للت�صامح والأخوة الإن�صانية 
تركز هذا العام على الحتفاء بجهود الدولة يف تعزيز قيم الأخوة الإن�صانية 
الت�صامح  قيم  اإع���لء  يف  الر�صيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  وتطبيقا  وحمليا،  عامليا 
تعد  حيث  الإن�صانية،  الأخ��وة  وثيقة  بثوابت  والتوعية  الإن�صانية  والأخ���وة 
للعي�ش  توؤ�ص�ش  الب�صرية، لأنها  الوثائق يف م�صرية  اأهم  الوثيقة واحدة من 
امل�صرتك ب�صلم واأمان، ول يخفى على اأحد الدور املحوري للإمارات العربية 
املتحدة وقيادتها الر�صيدة يف هذا املنجز العاملي، فالإمارات ت�صعى دائما لكل 
ما فيه �صالح الب�صرية يف كل مكان، وجت�صد �صعيها الدائم باأفعال على اأر�ش 
الواقع.  واأو�صحت ال�صابري اأن القمة �صتبداأ يومها الأول بكلمة افتتاحية 
يلقيها معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، ثم يتحدث نيافة املطران 
الإن�صانية  اأ�صقف اوغ�صبورغ، ويتناول ق�صية الأخوة  الدكتور بريترام ماير 
من منظور عاملي، من واقع ما قدمته وثيقة اأبوظبي للأخوة الإن�صانية من 
الأمني  ال�صلم  عبد  حممد  �صعادة  يلقي  كما  للجميع،  مهمة  وقيم  مبادئ 

العام ملجل�ش حكماء امل�صلمني كلمته حول الإ�صلم وال�صلم. 
الأربعة  املحاور  القيم  �صتتناول  الثانية  الرئي�صية  اجلل�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
احلائز  الجتماعي  امل�صلح  �صاتيارثي  كايل�ش  ال�صيد  فيها  ويتحدث  للقمة 

على جائزة نوبل لل�صلم، والدكتورة نهلة ال�صعيدي م�صت�صار �صيخ الأزهر 
ل�صوؤون الطلب الوافدين، والربوفي�صور اإياد اأبو غايل مدير مبادرة الإميان 
اأجل الأر�ش، وال�صيد جواد اخلوئي الأمني العام ملعهد الإمام اخلوئي،  من 

واأ�صتاذ كر�صي اليون�صكو لتطوير درا�صات احلوار بني الأديان. 
 30 اأكرث من  اأن القمة �صيتحدث يف جل�صاتها املختلفة  واأ�صافت ال�صابري 
العامل  حول  الدينية  والقيادات  البارزة  الدولية  ال�صخ�صيات  من  متحدثا 
وتركز  يومني،  فرعية على مدى  وارب��ع جل�صات  رئي�صيتني،  ت�صم جل�صتني 
جل�صة  وت��رك��ز  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  يف  للب�صرية  ومهمة  اأ�صا�صية  قيم  اأرب���ع  على 
"الإميان" على دعوة قادة الأديان يف العامل للتاأكيد على اأن عقائدهم جميعاً 
تدعو اإىل الأخوة الإن�صانية، وتعزز الروح احلقيقية لثوابت ومبادئ “وثيقة 

الأخوة الإن�صانية”. 
ولفتت ال�صابري اإىل اأن اجلل�صة الأوىل �صتبحث اأهم التحديات التي تواجه 
احلوار بني الكيانات الدينية حول العامل، وكيفية التعامل معها، اأما اجلل�صة 
تنوع  من  ال�صتفادة  اأهمية  درا�صة  وتتناول  التنوع  بق�صية  فتهتم  الثانية، 
الإبداعية واخللقة  القدرات  وا�صتثمار  للمجتمعات،  الب�صرية كعن�صر قوة 
للجيل القادم من ال�صباب مبا مُيكننا من ال�صتفادة من طاقاتهم يف تذليل 

ال�صعاب وجعل احلياة على هذا الكوكب اأكرث جودة وازدهاراً. 
وحول اجلل�صتني الأخريني اأو�صحت اأن الثالثة تركز على ق�صية يف منتهى 
الأهمية وهي "ال�صلم" و�صوف تر�صد اجلل�صة ملف ال�صلم العاملي باعتباره 
اأ�صا�ش ال�صتقرار والبناء، ول بد من اإدارة ال�صراعات والنزاعات من خلل 
والتع�صب  املا�صي  م��رارة  وا�صتبدال  ال�صلمية،  واحللول  والت�صامح  احل��وار 
اأما  جمعاء،  للب�صرية  خري  من  فيه  ملا  الإن�صاين  بالتعاطف  اأن��واع��ه  بكافة 
اجلل�صة الأخرية فرتكز على ق�صية م�صريية تتعلق بالكرة الأر�صية وحتمل 
فيه  نعي�ش  ال��ذي  الكوكب  ه��ذا  على  احلفاظ  " الكوكب" و�صتتناول  عنوان 
هي م�صوؤولية اجلميع، ويجب اأن تت�صمن كافة خطط عملنا على مبادرة اأو 
م�صروع للحفاظ على نظامنا البيئي اجلميل، و�صونه من كل �صيء يف�صده. 
ملجل�ش  العام  الأم��ني  ال�صلم،  عبد  حممد  امل�صت�صار  �صعادة  اأك��د  جانبه  من 
العديد  فيه  العامل  ي�صهد  توقيت  يف  تاأتي  القمة  هذه  اأن  امل�صلمني،  حكماء 
من التحديات التي تتعلق باأزمات املناخ ونق�ش املياه والغذاء، بالإ�صافة اإىل 
ما يعاين منه العامل من اأزمات وحروب و�صراعات خلفت مليني اللجئني 
وامل�صردين واملهجرين، م�صريا اإىل اأهمية توحيد اجلهود لن�صر قيم الت�صامح 

والتعاي�ش والأخوة الإن�صانية. 

�سرطة اأبوظبي تختتم ن�سختها اخلام�سة حلملة »�ستاوؤنا اآمن وممتع«
•• اأبوظبي-وام:

الن�صخة  اأبوظبي،  �صرطة  اختتمت 
اخل��ام�����ص��ة حل��م��ل��ة »���ص��ت��اوؤن��ا اآمن 
�صهرين،  ا�صتمرت  وال��ت��ي  ومم��ت��ع« 
بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للدفاع 
ال�صرتاتيجيني،  وال�صركاء  املدين 
الوقائية  ال��ت��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
اللتزام  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  للجمهور، 
ف�صل  خ��لل  ال�صلمة  ب��اإج��راءات 
بالقوانني  وال���ت���ق���ي���د  ال�������ص���ت���اء، 
اأجل  ال��ت��ي و�صعت م��ن  والأن��ظ��م��ة 

�صلمتهم و�صلمة اجلميع. 
تثقيف  ع���ل���ى  احل���م���ل���ة  ورك���������زت 

اأن  الم��ن��ي بقطاع ���ص��وؤون ال��ق��ي��ادة 
املجتمع  ف��ئ��ات  ا�صتهدفت  احلملة 
ك��اف��ة، ورك����زت ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة عرب 
للتوا�صل  اأبوظبي  �صرطة  من�صات 
اإعلمية  وو����ص���ائ���ل  الج���ت���م���اع���ي 
خم��ت��ل��ف��ة، م��ن خ���لل ن�����ص��ر اأخبار 
تلفزيونية  ول����ق����اءات  ���ص��ح��ف��ي��ة، 
مرئية  ر���ص��ائ��ل  تت�صمن  واإذاع���ي���ة 
مطبوعات  وت����وزي����ع  و����ص���وت���ي���ة، 
وكتيبات تثقيفية، ون�صر فيديوهات 

توعوية . 
خ����رباء  اإ����ص���ت�������ص���اف���ة  اإىل  واأ������ص�����ار 
التوعية  مب��ج��ال�����ش  وخم��ت�����ص��ني 
لفة اإىل احلر�ش على تنوع و�صائل 

التعاون  باأهمية  اجلمهور  وتوعية 
من  الهدف  لتحقيق  ال�صرطة  مع 
وحثتهم  وممتع”  اآم��ن  “�صتاوؤنا 
ال�صلوكيات  ع����ن  الب���ت���ع���اد  ع���ل���ى 
ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل وق����وع احل����وادث 
اأولياء الأمور اإىل م�صاعفة  داعية 
فرتة  خ��لل  الأب��ن��اء  على  الرقابة 
الن�صغال  وع��دم  ال�صتوية  الإج���ازة 
املخاطر  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��م  ع��ن��ه��م 
الإلكرتونية مثل البتزاز والتنمر 
وخم���اط���ر ا����ص���ت���خ���دام ال����دراج����ات 

الهوائية والنارية ،وغريها. 
ال���ع���م���ي���د حم���م���د علي  واأو�������ص������ح 
الإع������لم  اإدارة  م���دي���ر  امل����ه����ريي 

مبادرات  ت�صمنت  والتي  التوعية 
الدراجات  مل�����ص��ت��خ��دم��ي  م��ي��دان��ي��ة 

الرتفيهية . 

جوية  طلعة   1340
لطريان �سرطة اأبوظبي 

خالل 2022 
•• اأبوظبي-وام:

العمليات  ب��ق��ط��اع  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ط����ريان  اإدارة  ن��ف��ذت 
املركزية 1340 طلعة جوية يف اإمارة اأبوظبي خلل العام 
و611  �صرطية  عمليات  طلعة   370 ت�صمنت   ،2022
طلعة  و258  اجل��وي،  للإ�صعاف  و101  تدريبية،  رحلة 

للمهام الأخرى. 
طريان  اإدارة  مدير  امل��رر  �صامل  �صعيد  طيار  العميد  واأك��د 
تواكب  وك��وادره��ا  بطواقمها  الإدارة  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة 
جميع التطورات التي تلبي متطلبات �صرطة اأبوظبي من 
 24 على مدار  وال�صرطية  الأمنية  للوحدات  واإ�صناد  دعم 

�صاعة ووفق اأف�صل املمار�صات املتطورة. 
وم�صابي  الطارئة  للحالت  دائ��م��اً  ال�صتجابة  اإىل  واأ���ص��ار 
احلوادث املرورية ونقلهم للم�صت�صفيات املتخ�ص�صة لتلقي 
العلج من خلل طائرات جمهزة باأحدث املعدات الطبية 
وكوادرها الذين مت تدريبهم وتاأهيلهم على اأعلى امل�صتويات 

واملمار�صات. 

بالتعاون مع بلدية دبي وتزامنًا مع احتفالت الدولة بيوم البيئة الوطني

اختتام »حملة حماية ال�سحراء« بيوم توعوي للتعريف بالتحديات البيئية
•• اأبوظبي –الفجر:

"دي  و�صركة  دبي،  بلدية  اختتمت 
اإك�ش بي" فعاليات "حملة حماية 
توعوي  ي�����وم  ع����رب  ال�صحراء" 
يف ح��دي��ق��ة دام�����اك ه��ي��ل��ز، وذلك 
تزامناً مع احتفالت الدولة بيوم 
للنهج  وا�صتمراراً  الوطني،  البيئة 
ال���ذي ب��داأت��ه ال�����ص��رك��ة م��ن��ذ اأكرث 
عاماً.وت�صمن  ع�صر  خم�صة  م��ن 
وبرامج  ن�صاطات  التوعوي  اليوم 
تعريف  اإىل  ه���دف���ت  م���ت���ن���وع���ة، 
البيئية  ب��ال��ت��ح��دي��ات  اجل���م���ه���ور 
حماية  حملة  اإليها  خل�صت  التي 
ال�������ص���ح���راء، وا����ص���ت���ع���را����ش اأه����م 
�صاأنها تعزيز  التي من  التو�صيات 
حماية  يف  اجل���م���ه���ور  م�����ص��اه��م��ة 
ومكوناتها  ال�����ص��ح��راوي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
امل�صت�صار  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة.وحت���دث 

م�صيفاً: "اإننا نويل اهتماماً كبرياً 
ُتعدُّ  اإذ  عليها،  واملحافظة  بالبيئة 
التي تتجّدد كل عام  هذه احلملة 
منذ 2008، من احلملت املهمة 
ال�صحراوية  البيئة  للحفاظ على 
وال�صعي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  وامل��ح��م��ي��ات 
لإب���ق���ائ���ه���ا ن��ظ��ي��ف��ة وخ���ال���ي���ة من 
تعريف  وذلك من خلل  التلوث، 
املرتادين والزوار باأهمية التنمية 
عدد  اإقامة  طريق  عن  امل�صتدامة 
من الور�ش الثقافية واملحا�صرات 
ال���ت���وع���وي���ة م����ن اأج������ل ال���رتوي���ج 
مل��ف��ه��وم ال���ص��ت��دام��ة، اإ���ص��اف��ًة اإىل 
الإيجابي  ال�����دور  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
ل��ل��م��واط��ن وامل��ق��ي��م وال���زائ���ر على 
�صعيد البيئة ال�صحراوية وكيفية 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، خ�����ص��و���ص��اً يف 

مو�صم التخييم".
علياء  املهند�صة  قالت  جهتها  من 

�صركة  رئي�ش  العبار،  علي  ع��ارف 
"تختتم  ق��ائ��ًل:  بي"  اإك�ش  "دي 
ح��م��ل��ة ح���م���اي���ة ال�������ص���ح���راء هذا 
اإع��لن �صاحب  مع  العام، متا�صياً 
ال�����ص��م��ّو ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
»حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان،  اآل 
اهلل«، باأن يكون عام 2023 عاماً 
ل��ل���ص��ت��دام��ة، وجت�����ص��ي��داً جلهود 
البيئة،  ع��ل��ى  باملحافظة  ال��دول��ة 
التي  الأوىل  للب�صمات  وتر�صيخاً 
بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ش  و�صعها 
اهلل  ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل  ���ص��ل��ط��ان 
تتوقف  ي��داه ل  كانت  التي  ث���راه، 
مب�صطحاٍت  تتمتع  بيئة  خلق  عن 
خ�صراء �صا�صعة، كان الهدف منها 
بالبيئة،  تعزيز دورن��ا يف الهتمام 
وت�صجيعاً منه لن�صر هذه الثقافة 
بني اأفراد املجتمع، للح�صول على 
اأر�ش اأكرث ا�صتدامة يف امل�صتقبل".

التنفيذي  امل���دي���ر  ال����ه����رم����ودي، 
مل����وؤ�����ص���������ص����ة ال����ب����ي����ئ����ة وال�������ص���ح���ة 
بلدية  يف  ب���الإن���اب���ة  وال�������ص���لم���ة 
البلدية على دعم  "حتر�ش  دبي: 
املبادرات والربامج التي ُت�صهم يف 
البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ 
اإم�����ارة دبي.  وال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
وُتعّد حملة حماية ال�صحراء لهذا 
ال�صوء  لت�صليط  ف��ر���ص��ًة  ال���ع���ام، 
على املمار�صات البيئية التي تقوم 
تدعم م�صرية  والتي  البلدية،  بها 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف الإم�������ارة، وذل����ك من 
البيئية  امل���ب���ادرات  تفعيل  خ���لل 
تنمية  يف  ت�صهم  التي  وال�صحية، 
وتعزز  امل�صتدامة،  البيئة  وتطوير 
لدى  البيئي  الوعي  م�صتوى  من 
ال�صوء  وت�صلط  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد 
على اأبرز املمار�صات للحفاظ على 
�صلمة الغذاء وال�صحة العامة". 

جامعة ال�سارقة تطلق املوؤمتر الدويل احلادي ع�سر لطلبة طب الأ�سنان ال�سبت 11 فرباير
•• ال�سارقة-الفجر:

حتت رعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم 
احلادي  ال��دويل  املوؤمتر  اجلامعة،  تطلق  ال�صارقة،  جامعة  رئي�ش  ال�صارقة 
ع�صر لطلبة كلية طب الأ�صنان، والذي ياأتي هذا العام حتت �صعار "خطوات 
الأ�صنان   طب  كلية  طلبة  رابطة  وتنظمه  اأف�صل"،  فم  �صحة  نحو  ثورية 
باجلامعة ، مبقر الكليات الطبية وم�صت�صفى الأ�صنان اجلامعي، ومب�صاركة 
طلبة واأطباء الأ�صنان من داخل وخارج الدولة، وت�صتمر فعالياته على مدار 

يومي ال�صبت والأحد  11 و12 من فرباير احلايل 2023م.
ويهدف املوؤمتر، اإىل خلق من�صة معرفية تفاعلية ت�صم نخبة من الأطباء 
للتحدث  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  من  الأ�صنان  طب  جم��ال  يف  واملتخ�ص�صني 

الأ�صنان  طب  ممار�صة  جمال  يف  التكنولوجيا  اإلية  تو�صلت  ما  اأح��دث  عن 
واملرافق  املعدات  اأح��دث  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  بالإ�صافة  به،  يتعلق  وما 
وخمتربات املحاكاة امل�صتخدمة يف كلية طب ال�صنان وامل�صت�صفى اجلامعي 

لطب الأ�صنان يف جامعة ال�صارقة.
 12 ثرياً، من خلل  وعمليا  علمياً  برناجماً  العام،  املوؤمتر هذا  ويت�صمن 
ملتخ�ص�صني  عمل  ور�صة   11 بجانب  دوليني،  ملتحدثني  علمية  حما�صرة 
للمل�صقات  واأكادمييني، واأي�صاً مناق�صة عدد من بحوث الطلبة، ومعر�صاً 
والعملي  العلمي  للنمو  فر�صة  املوؤمتر،  ويقدم  نقا�صية،  وجل�صات  العلمية، 
لطلبة طب الأ�صنان ولأطباء امل�صتقبل امل�صاركني يف املوؤمتر، واأي�صاً فر�صة 
مل�صاركة اخلربات وبناء علقات علمية م�صتدامة مع طلبة واأ�صاتذة كليات 
املح�صلة  اإث��راء  �صاأنها  والتي من  دول خمتلفة،  الأ�صنان من جامعات  طب 

املوؤمتر  لهذا  ال��دع��م  ك��ل  اأ�صنان  ط��ب  كلية  وت��ق��دم  الطلبة.   ل��دى  العلمية 
الكلية، مما يجعله  ال�صنوي، والذي يعمل على تنظيمه ب�صكل كامل طلبة 
مميز وفريد من نوعه، كونه يتيح للطلبة فر�صة الإبداع والبتكار يف اإجراء 
ا�صتعدادهم  على  ينعك�ش  مم��ا  التقليدي،  الإط���ار  خ��ارج  العلمية  البحوث 
كافة  ت�صخري  م��ن خ��لل  امل��وؤمت��ر  الكلية  وت��دع��م  ال��ت��خ��رج،  بعد  م��ا  ملرحلة 
مرافق الكلية من قاعات درا�صية وخمتربات وقاعات تدريب عملية جمهزة 
باأحدث التقنيات، كما يقدم اأ�صاتذة الكلية عدد كبري من املحا�صرات وور�ش 
العمل بهدف اإثراء احل�صور وامل�صاركني من الطلبة من خمتلف اجلامعات 
الرتميمي،  الأ�صنان  الأ�صنان، مبا يف ذلك طب  املختلفة لطب  املجالت  يف 
الأخرى  املجالت  والعديد من  التجميلي  الأ�صنان  الأ�صنان، وطب  وزراع��ة 

با�صتخدام اأحدث التقنيات واملمار�صات املطبقة يف جامعة ال�صارقة.
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اأخبـار الإمـارات

ت�ست�سيفه اأبوظبي وي�سارك فيه مفكرون وخمت�سون وخرباء واأ�ساتذة جامعات 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يوا�سل التح�سريات ملوؤمتره الدويل الثالث للرتجمة

يف ق�سايا جزائية العام املا�سي

اأكرث من 7 ماليني درهم تفك كربة 98 نزيال يف عقابية دبي

•• اأبوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
التح�صريات  واإع�����������داد  جت���ه���ي���ز 
املوؤمتر  لعقد  اللزمة  واملتطلبات 
ال���������دويل ال����ث����ال����ث ل���ل���رتج���م���ة يف 
مار�ش   9-8 ي���وم���ي:  اأب���وظ���ب���ي، 
"الذكاء  ����ص���ع���ار  حت�����ت  امل����ق����ب����ل، 
ال�صطناعي بني الرتجمة واإثراء 
اإطار  يف  الوطنية" وذل��ك  املكتبات 
اإليه  تو�صلت  ما  باأحدث  اهتمامه 
ج�صور  ومتتني  الرتجمة،  تقنيات 
حتى  احلية  اللغات  م��ع  الرتجمة 
العلوم  م���ن  امل���زي���د  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��رب 
والفنون والآداب الكفيلة باأن حتقق 

اإمكانية  وم����دى  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف 
ال�صتفادة من هذا التطور التقني 
امل����ت���������ص����ارع، وال��������ذي ي����ع����زز ح����وار 
الت�صامح  ثقافة  ون�صر  احل�صارات 
واأ�����ص����ار  والأمم.  ال�������ص���ع���وب  ب����ني 
�صعادته اإىل اأن الن�صخة الثالثة من 
املوؤمتر الدويل للرتجمة �صتحظى 
وخمت�صني  م��ف��ك��ري��ن  مب�����ص��ارك��ة 
ويف  وجتاربهم،  بعلومهم  يرثونها 
معايل  ال�����ص��رف  �صيف  مقدمتهم 
الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبه  اأن��ور  زكي 
الدولة،  رئ��ي�����ش  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
جلامعة  الإمارات  الأعلى  الرئي�ش 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة، والأ�����ص����ت����اذ 
ال���ن���اب���ودة عميد  ال���دك���ت���ور ح�����ص��ن 

امل����ع����ارف وت���وط���ي���ن���ه���ا والرت����ق����اء 
جعلنا  م��ا  وه��ذا  العلمي،  بالبحث 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  دور  يف  نركز 
املكتبات  واإث��������راء  ال���رتج���م���ة  ب���ني 
نوا�صل  اأن��ن��ا  �صيما  ول  ال��وط��ن��ي��ة، 
اإن�������ص���اء مكتبة  اأج�����ل  ال��ع��م��ل م���ن 
ح�صارية  م����ن����ارة  ت���ك���ون  وط���ن���ي���ة 
العربية  الإم��ارات  لدولة  وثقافية 

املتحدة.
واأ������ص�����اف: ول���ع���ل ال���ن���ج���اح ال����ذي 
الأوىل  ن�صختيه  يف  املوؤمتر  حققه 
على  �صجعنا  ال����ذي  ه��و  وال��ث��ان��ي��ة 
نبداأ  واأن  ال���ط���ري���ق  ن���وا����ص���ل  اأن 
بعد  الثالثة،  للن�صخة  بالتح�صري 
مبا�صرة،  الثانية  الن�صخة  اإجن���از 

واملكتبة  للأر�صيف  فكرية  اإ�صافة 
الوطنية الذي ُيعنى بحفظ ذاكرة 
ور�صيده  الفكري  وت��راث��ه  الوطن 

الوثائقي.
وعن الهتمام بالذكاء ال�صطناعي 
واإثراء  الرتجمة  نطاق  يف  ودوره 
�صعادة  ق����ال  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ك��ت��ب��ات 
اآل علي مدير عام  عبد اهلل ماجد 
الأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة: اإن 
اإطار  ياأتي يف  اهتمامنا بالرتجمة 
اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات 
حركة  لت�صجيع  امل��ت��ح��دة  العربية 
الرتجمة على امل�صتويني الإقليمي 
وال����دويل يف ظ��ل م�����ص��روع تنموي 
نقل  اإىل  يهدف  متطور  ح�صاري 

واملكتبة  الأر�صيف  موؤمتر  وميتاز 
ال���وط���ن���ي���ة يف ن�����ص��خ��ت��ه اجل���دي���دة 
باأنها  ال�صابقتني  الن�صختني  ع��ن 
واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  مبقر  �صتنعقد 
الوطنية ح�صورياً، وهذا ما يحقق 
للعاملني يف  ال��ف��ائ��دة  م��ن  م��زي��داً 
وللأكادمييني  ال��رتج��م��ة  ح��ق��ول 
التخ�ص�ش،  ه���ذا  يف  وال���دار����ص���ني 
نتوجه  ف���اإن���ن���ا  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب����ه����ذه 
لكي  املهتمني  جميع  اإىل  بالدعوة 
ي���ت���اب���ع���وا ف���ع���ال���ي���ات ه�����ذا امل���وؤمت���ر 
فيها  ي�������ص���ي���ف  وال�����ت�����ي  ال�����رثي�����ة 
امل�����ص��ارك��ون – وه���م م���ن اخل���رباء 
اأحدث  وعاملياً-  واملخت�صني حملياً 
ما تو�صل اإليه الذكاء ال�صطناعي 

الدويل للرتجمة باحثون واأ�صاتذة 
جامعات وخرباء من دولة الإمارات 
العربية املتحدة، وفرن�صا واليابان، 

يف  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية 
و�صي�صارك  ه��ذا  الإم���ارات.  جامعة 
املوؤمتر  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  يف 

وبريطانيا وبولندا، وكندا وكوريا 
اجل���ن���وب���ي���ة، وم�������ص���ر واجل����زائ����ر، 

واأ�صرتاليا وغريها.

•• دبي:الفجر

متكنت الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 
�صرطة  يف  والإ�صلحية  العقابية 
املوؤ�ص�صات  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  دب����ي 
فك  من  اخل��ري  وفاعلي  اخلريية 
كربة 98 نزيًل �ُصجنوا يف ق�صايا 
ُمنازعات  ف�����ش  ت�����ص��م��ل  ج��زائ��ي��ة 
وقرو�ش م�صرفية وديات �صرعية 
 7 اإج���م���ايل ب��ل��غ  وخ���لف���ه، مببلغ 
مليني و47 األفاً و709 دراهم، 

و709 دراهم  األفاً  مليني و47 
93 نزيًل يف ق�صايا  اأفرجت عن 
للإفراج،  واملالية  املنازعات،  ف�ش 
وامل�صرفية  ال�صخ�صية  ك��ال��دي��ون 

والنفقات ال�صرعية وغريها.
اأن هذه احلالت  اأول  واأكد امللزم 
لختيار  بعناية  ُت��در���ش  وغ��ريه��ا، 
الذين  ال���ن���زلء  م���ن  امل�����ص��ت��ح��ق��ني 
ت���ع�������ص���روا م�����ادي�����اً، وع����ج����زوا عن 
اأفراد  جت��اه  بالتزاماتهم  الإي��ف��اء 

اأو بنوك.

على  اإ�صافة  اأخ���رى،  م��رة  اأ�صرهم 
ح��ر���ش ���ص��رط��ة دب���ي ع��ل��ى تكثيف 
ج���ه���وده���ا يف امل���ج���ال الإن�������ص���اين، 
وال�����ذي ي��ع��ك�����ش ق��ي��م وُم���ث���ل دولة 

زايد اخلري والعطاء.
جلفار  م������روان  ال��ع��م��ي��د  واأث����ن����ى 
امل��وؤ���ص�����ص��ات اخلريية  ع��ل��ى ج��ه��ود 
لفاعلي  الإن�������ص���ان���ي���ة  وال������ب������وادر 
اخل�����ري، ال���ذي���ن ي��ح��ر���ص��ون على 
الإن�صانية  احل����الت  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
ودعمها، الأمر الذي يوؤكد تعا�صد 

خلل العام املا�صي.
م�����������روان عبد  ال����ع����م����ي����د  وق���������ال 
الإدارة  م���دي���ر  ج���ل���ف���ار،  ال���ك���رمي 
العقابية  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال���ع���ام���ة 
العامة  الإدارة  اإن  والإ�صلحية، 
املحكوم  ال���ن���زلء  ح�����الت  ت��ب��ح��ث 
ويتم  ج��زائ��ي��ة،  ق�صايا  يف  عليهم 
اإىل  املعنية  اجلهات  على  عر�صها 
املوؤ�ص�صات  م���ن  ال�����ص��رك��اء  ج��ان��ب 
�صعياً  اخل����ري،  وف��اع��ل��ي  اخل��ريي��ة 
لفك كربتهم واإعادة مل �صملهم مع 

ويكلل  الإم��ارات��ي،  املجتمع  اأف���راد 
املوؤ�ص�صات  بني  املت�صافرة  اجلهود 
احلكومية واخلا�صة لبناء الوطن 

وخدمته.
بدوره، اأو�صح امللزم اأول اإ�صماعيل 
الرعاية  ق�����ص��م  رئ��ي�����ش  احل�����ص��اي 
التربعات  اأن  بالوكالة،  الإن�صانية 
بلغت 7 مليني و47 األفاً و709 
دراهم، �صاعدت على فك كربة 98 
نزيًل، بواقع مليون درهم �صددت 
دي����ات ���ص��رع��ي��ة ع��ن 5 ن����زلء، و6 

واأ���ص��اف " متكنا من خ��لل ق�صم 
الرعاية الإن�صانية من �صداد جزء 
اأ�صرته،  اإىل  من مديونياته، وعاد 
كما عرث بعد خروجه على وظيفة 
�صي�صتكمل من خللها �صداد بقية 
واأ�صرته  ينعم  اأن  اآملني  ال��دي��ون، 
امللزم  وت��اب��ع  م�صتقرة."  ب��ح��ي��اة 
اآخ���ر يبلغ  " ن��زي��ل  اأول احل�����ص��اي 
52 عاماً، تعرث ماديا  العمر  من 
ديونه،  ����ص���داد  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  ومل 
الإن�صانية  الرعاية  ق�صم  و�صاعدُه 

وذكر اأن نزيًل يبلغ من العمر 31 
عاماً، ومنف�صل عن زوجته، ُيعيل 
اخلم�صة  ذات  ال���وح���ي���دة  ط��ف��ل��ت��ه 
ال�صغار،  واإخوانه  ووالدته  اأع��وام، 
وحاول م�صبقاً البحث عن م�صدر 
التجارة،  خ���لل  م��ن  اإ���ص��ايف  رزق 
لكنه تعرث ماديا، وعجز عن دفع 
وتكاليف  طفلته،  رع��اي��ة  تكاليف 
اإخ��وت��ه، واإي��ج��ار منزلهم،  درا���ص��ة 
ال���دي���ون، وُحكم  وت��راك��م��ت ع��ل��ي��ه 

بال�صجن، وُطرد من وظيفته.

دره���م،  اآلف   210 ت�����ص��دي��د  م��ن 
ال�صجن  ليتمكن من اخل��روج من 
اأخ���رى،  م��رة  بعائلته  والج��ت��م��اع 
خا�صة واأنه املعيل الوحيد لأ�صرة 

تتكون من زوجته و10 اأبناء."

الروح الإيجابية ت�سطحب اأ�سحاب الهمم يف جولة اإىل برواز دبي
•• دبي-الفجر:

نظمت القيادة العامة ل�صرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي، 
فعالية بني "املا�صي واحلا�صر"، ل�25 طالبا وطالبة من 
اأ�صحاب الهمم من طلبة مدار�ش حماية للرتبية والتعليم 

والأيتام وفريق الهلل الطلبي يف برواز دبي.
واأكدت فاطمة اأبوحجري من�صقة مبادرة الروح الإيجابية، 
متكني  جمل�ش  م��ع  بامل�صاركة  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  اأن 
الجتماعي  الن�����ص��ج��ام  لتعزيز  ج���اءت  ال��ه��م��م،  اأ���ص��ح��اب 
ما  وه��و  املجتمع،  يف  مهمة  لفئة  �صعيدة  ح��ي��اة  وحتقيق 

الأن�صطة  م���ن خ����لل  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه  دب����ي  ���ص��رط��ة  حت���ر����ش 
"برواز  " يعد  واأ�صافت  �صنويا.  تنظمها  التي  والفعاليات 
على  وال�صياحية  الثقافية  املعامل  اأه��م  من  واح���داً  دبي"، 
واإطللت  يوؤطر م�صاهد  ب��ارزاً  الدولة، و�صرحاً  م�صتوى 
�صاحرة ملدينة دبي القدمية واحلديثة �صمن برواز واحد، 
بحا�صرها  العريق  الإم���ارة  ما�صي  يربط  ج�صراً  لي�صكل 
بكاملها،  للمدينة  بانورامية  باإطللت  ويتميز  املزدهر، 
ويحكي ق�صتها عرب الزمن منذ تاأ�صي�صها، مروراً بق�ص�ش 
النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق م�صتقبل 
زاهر. وتعرف الطلبة اإىل تاريخ اإمارة دبي قدمياً وحديثاً، 

عرب  املرور على م�صار تعليمي تثقيفي يطلع على ما�صي 
ارتفاع  على  اجل�صر  على  ال�صعود  عند  العريقة  الإم���ارة 
بانورامية  اإط��لل��ة  على  ال��زائ��ر  ويح�صل  مرتاً ،   150
املباين  اأه��م  على  اطلعوا  كما  واحلديث.  القدمي  ب�صقيها 

واملعامل املوجودة يف الإمارة.
ي�صتخدم  القدمية" ال���ذي  دب��ي  "معر�ش  و���ص��اه��دوا  كما 
ق�صة  ليحكي  واحل�صية  والب�صرية  ال�صمعية  امل���وؤث���رات 
التطور املت�صارع الذي �صهدته املدينة، وكيف حتولت من 
يعر�ش  كما  م��زده��رة،  ع�صرية  مدينة  اإىل  لل�صيد  قرية 

�صوراً مده�صة من الرتاث الإماراتي.

تقديًرا جلهوده املعرفية العاملية

جامعة الإمارات تكرم مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات كاأول مركز بحثي م�ستقل 
•• ابوظبي-الفجر:

ال�صركاء  "ملتقى  يف  وال����ص���ت�������ص���ارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ����ص���ارك 
ال�صرتاتيجيني للعام 2023" الذي نظمته جامعة الإمارات بح�صور عدد 

من القطاعات والهيئات وذلك بفندق �صانت ريجي�ش بجزيرة ال�صعديات.
وقد كرم معايل الدكتور زكي ن�صيبة الرئي�ش الأعلى للجامعة، مركز تريندز 
للبحوث وال�صت�صارات كاأول موؤ�ص�صة بحثية م�صتقلة، تقديًرا لدوره يف دعم 
اإ�صافة اإىل دوره املتميز يف ن�صر املعرفة  اأن�صطة اجلامعة البحثية والعلمية 

واحت�صان الباحثني ال�صباب.
واأعرب الدكتور حممد عبد اهلل العلي الرئي�ش التنفيذي ملركز تريندز عن 
حماور  من  ت�صمنه  مبا  امللتقى  اأن  م��وؤك��ًدا  الكرمية،  اللفتة  لهذه  تقديره 
وم��ن��اق�����ص��ات ي��ع��د من�صة رائ����دة ت��ع��زز اأوا����ص���ر ال�����ص��راك��ة مب��ا ي��خ��دم املعرفة 

ومركز  اجلامعة  بني  ال�صرتاتيجية،  ال�صراكة  اأن  واأك��د  العلمي.  والبحث 
والبّناء  ال�صحي  التفاعل  على  عملي  دليل  وال�صت�صارات،  للبحوث  تريندز 
الذي  التفاعل  والتفكري، وهذا هو  الفكر  وبنوك  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  بني 
التعليم  بني  العلقة  اأن  مبيناً  متقدماً،  علمياً  وبحثاً  متطوراً  تعليماً  ينتج 
الأكادميي والبحث العلمي هي علقة ارتباطية عميقة، فل تطوير لتعليم 
ينتج اأثره دون اأن يكون البحث العلمي له رائداً، ول تنمية للبحث العلمي 

تكون م�صتدامة، من دون اأن يكون التعليم لها اأ�صا�صاً.
واأ�صار يف هذا ال�صدد اإىل املبادرات التي تت�صمنها ال�صراكة بني مركز تريندز 
وجامعة الإمارات وت�صمل اأحد ع�صر جماًل، بهدف تطوير التعليم، والرتقاء 
بالبحث العلمي، باعتبارهما ركنني اأ�صا�صيني يف بناء امل�صتقبل امل�صرق وخدمة 
املجالت  يف  خرباتهم  وتعزيز  ال�صباب  الباحثني  ومتكني  العلمي  البحث 

كافة. 

الإم��ارات يف موؤمتر  امل�صرتكة هي: م�صاركة جامعة  املبادرات  اأن  اأو�صح  كما 
التعليم والذكاء ال�صطناعي من خلل تنظيم جل�صة تخ�صي�صية متكاملة 
وتنظيم  للم�صاركة؛  املتحدثني  ودع��وة  تر�صيح  مع  اجلامعة  عليها  ت�صرف 
برنامج تدريبي لطلبة اجلامعة حول البحث العلمي؛ ودعم اأ�صاتذة اجلامعة 
لت�صهيل  الإجنليزية  اللغة  اإىل  العربية  باللغة  املكتوبة  الأبحاث  ترجمة  يف 
يف  طلبتها  اأو  اجلامعة  اأ�صاتذة  اأب��ح��اث  ون�صر  العلمية؛  املجلت  يف  ن�صرها 
من�صة تريندز؛ وم�صاركة ع�صو من جمل�ش �صباب تريندز البحثي يف اإحدى 
جل�صات اجلامعة التي تنظمها يف املنتدى الدويل للت�صال احلكومي خلل 
الطلبة  اأب��ح��اث  برنامج  واإط���لق  2022؛  �صبتمرب   29-28 م��ن  ال��ف��رتة 
10م�صاريع  م��ن خ���لل  م�����ص��رتك  بتمويل  ت��ري��ن��دز  ب��ني اجل��ام��ع��ة وم��رك��ز 
�صباب  م��ن  وب��اح��ث  اجلامعة  م��ن  ط��لب  ث��لث��ة  مب�صاركة  طلبية،  بحثية 
الإم��ارات وباحث من تريندز؛  اأ�صتاذ من جامعة  البحثي وباإ�صراف  تريندز 

الذي  اجلامعات  حت��دي  حتكيم  جلنة  كع�صو  تريندز  ع��ن  ممثل  وم�صاركة 
للت�صال  ال��دويل  املنتدى  هام�ش  على  ا�صتثنائية  كجائزة  اجلامعة  تنظمه 
احلكومي؛ وتنظيم برنامج تدريبي عن الدبلوما�صية والربوتوكول ملوظفي 
"ح�صاد  بعنوان  م�صرتك  منتدى  وتنظيم  موظفني؛   5 ع��دد   - اجلامعة 
الطاقة وتخزين الكربون" يف فرباير 2023 بحيث تقوم اجلامعة بدعوة 
اآخرين، وامل�صاركة يف  ثلثة متحدثني دوليني ويقوم تريندز بدعوة ثلثة 
اإعداد درا�صتني هما: "الأمن املائي يف دولة الإمارات"، و"التوجهات البحثية 
"تريندز"  م�صاركة  ع�صرة  احلادية  امل��ب��ادرة  ت�صمل  فيما  الإم���ارات؛  دول��ة  يف 
ب�صفته راعياً يف املوؤمتر الدويل الثاين حول "اإدارة وا�صتدامة املوارد املائية.. 
التحديات واحللول يف املناطق اجلافة" يف مار�ش 2024، من خلل تكفله 
بدعوة 3 متحدثني رئي�صيني للم�صاركة يف املوؤمتر، واإطلق "جائزة تريندز 

لأف�صل بحث مبتكر".
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اأخبـار الإمـارات

بدور القا�سمي تتوىل مهام من�سبها اجلديد رئي�سة للجامعة الأمريكية يف ال�سارقة

ال��ع��ل��م��ي��ة لإمي������اين ال���را����ص���خ ب���دور 
التعليم يف اإحداث التاأثري الإيجابي 

والعاملي  املحلي  الن�صر  قطاع  ودع��م 
بالنتماء  اأ�صعر  لهذا  عملي  جوهر 

باأين  اأمل  العامل وكلي  املن�صود على 
الغني  الإرث  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  اأوا����ص���ل 

الطبيعي لهذا املكان وبرغبة كبرية 
م�صريته  ا���ص��ت��ك��م��ال  يف  للم�صاهمة 

•• ال�سارقة-وام:

اأجرت ال�صيخة بدور القا�صمي رئي�صة 
اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة اأول 
زيارة ر�صمية لها اإىل اجلامعة التي 
25 ع��ام��اً وتعد  ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا ل��� 
اإحدى اأبرز املوؤ�ص�صات الأكادميية يف 

املنطقة وال�صرق الأو�صط. 
ال�صيخة  الزيارة بعد تعيني  وج��اءت 
للجامعة  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب����دور 
اأ�صدره  اأم�����ريي  م��ر���ص��وم  مب��وج��ب 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ش 
العام  يف  اجل���ام���ع���ة  اأ����ص�������ش  ال������ذي 
وازدهرت  اجلامعة  ومن��ت   1997
حت���ت رع���اي���ة ���ص��م��وه ل��ت��ق��دم اأك���رث 
بدرجة  جامعياً  تخ�ص�صاً   70 م��ن 
البكالوريو�ش واملاج�صتري بالإ�صافة 
عليا  درا�����ص����ات  ب���رام���ج  اأرب����ع����ة  اإىل 
الطلب  لآلف  ال��دك��ت��وراه  ب��درج��ة 

ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ة ال��ع��ري��ق��ة م��ع كافة 
والطلب  ال��ت��دري�����ش  هيئة  اأع�����ص��اء 

واخلريجني". 
القا�صمي  ب����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  وال��ت��ق��ت 
�صوزان  الدكتورة  مع  الزيارة  خلل 
والدكتورة  اجل��ام��ع��ة  م���دي���رة  م����ام 
العمليات  م���دي���رة  ف��ي��ن��ك  ج��ان��ي��ت 
���ص��ان�����ص��ي��ز وكيل  وال���دك���ت���ور خ�����وان 
اجل����ام����ع����ة وم�����������ص�����وؤول ال���������ص����وؤون 
الأك���ادمي���ي���ة وال�����ص��ي��دة ك����ارا جونز 
وتعرفت  اجل��ام��ع��ة  م��ك��ت��ب��ة  اأم��ي��ن��ة 
يف  والأق�صام  الإدارات  خمتلف  على 
فيها  اليومية  والعمليات  اجلامعة 
القا�صمي  ب���دور  ال�صيخة  ون��اق�����ص��ت 
خ�������لل ال�����ل�����ق�����اء ع�������دة م���وا����ص���ي���ع 

خمتلفة. 
رافق ال�صيخة بدور كلُّ من الدكتور 
كلية  ع���م���ي���د  ع���ن���ب���ت���اوي  حم����م����ود 
فاركي  وال��دك��ت��ور  وال��ع��ل��وم  الآداب 
العمارة  كلية  عميد  بالثوت�صرييل 
فادي  وال��دك��ت��ور  والت�صميم  وال��ف��ن 

الذين يكملون م�صريتهم التعليمية 
فيها. 

وكليات  اأق�����ص��ام  يف  جولتها  وخ���لل 
اجل���ام���ع���ة ق����ال����ت ال�����ص��ي��خ��ة ب����دور 
هذا  اأتوىل  اأن  "ي�صرفني  القا�صمي: 
النبيلة  وم��ه��ام��ه  ال��رف��ي��ع  امل��ن�����ص��ب 
الطلب  اآلف  ت��وج��ي��ه  يف  املتمثلة 
اللمعة  العقول  اأ���ص��ح��اب  ال�صباب 
ن���ح���و امل�����ص��ت��ق��ب��ل م����ن خ�����لل هذه 
امل�����ص��ت��وى التي  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
ال�صارقة  م��ك��ان��ة  ب��ت��ع��زي��ز  اأ���ص��ه��م��ت 
واأكادميية  ثقافية  عا�صمة  العاملية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
واأتطلع  فيها  بتواجدي  �صعيدة  واأنا 
والعمداء  امل�صوؤولني  مع  العمل  اإىل 
والطلب  التدري�ش  هيئة  واأع�صاء 
تو�صع  جديدة  م�صارات  ل�صتك�صاف 
الآفاق وتقدم جلميع اأ�صرة اجلامعة 

فر�صاً جديدة للبتكار والتميز". 
القا�صمي:  ب��دور  ال�صيخة  واأ�صافت 
باملعرفة  اله���ت���م���ام  ك����ان  "لطاملا 

الهند�صة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ال���ع���ال���ول 
عميدة  بوبكري  نرج�ش  والدكتورة 
اإدارة الأع��م��ال يف ج��ولت على  كلية 
مباين كلياتهم كما ان�صمت ال�صيدة 
اجلامعة  مكتبة  اأم��ي��ن��ة  ج��ون��ز  ك���ارا 
روؤيتها  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  اجل��ول��ة  اإىل 
ملكتبة  الغنية  الأدب��ي��ة  امل����وارد  ح��ول 

اجلامعة. 
اأن اجلامعة الأمريكية يف  ي�صار اإىل 
الف�صي  باليوبيل  احتفت  ال�صارقة 
 2022 ي���ون���ي���و  يف  ل���ت���اأ����ص���ي�������ص���ه���ا 
ال�صيخة  روؤي��ة  روؤيتها مع  وتتما�صى 
ب�������دور ال���ق���ا����ص���م���ي ح������ول الإمي�������ان 
يف  ودوره  التعليم  باأهمية  ال��را���ص��خ 
التغيري  و�صناعة  املجتمعات  متكني 
اأف�صل  م�صتقبل  وب���ن���اء  ال���ع���امل  يف 
ويعد تعيني ال�صيخة بدور القا�صمي 
يف  ج��دي��ًدا  ف�صًل  للجامعة  رئي�صة 
التزام  على  ودليًل  اجلامعة  تاريخ 
ال��ق��ا���ص��م��ي بدعم  ب�����دور  ال�����ص��ي��خ��ة 

التعليم العايل والبحوث. 

الإمارات لالأورام تنظم حلقة نقا�سية حول �سد الفجوة يف رعاية مر�سى ال�سرطان بدبي

اأبوظبي"  كلينك  "كليفلند  يف 
بليلة  ب�����ن  ب���ث���ي���ن���ة  وال������دك������ت������ورة 
ا�صت�صارية طب الأ�صرة رئي�صة ق�صم 
وال�صحة  املعدية  غ��ري  الأم��را���ش 
العقلية يف وزارة ال�صحة والوقاية 
الرتمازي  ح��م��اد  �صيد  وال��دك��ت��ور 
ال�صريرية  الأورام  ا����ص���ت�������ص���اري 

حميد ال�صام�صي ا�صت�صاري الأورام 
للأورام  الإم���ارات  جمعية  ورئي�ش 
�صويري  ط�����وين  وال���ربوف���ي�������ص���ور 
مدير طبي يف معهد "دانا فاربر" 
املتحدة  ب����ال����ولي����ات  ل��ل�����ص��رط��ان 
مركز  من  الفكي  ط��ارق  والدكتور 
"وند�صور" الإقليمي لل�صرطان يف 

ملر�صى  احل��ي��اة  قيد  على  وال��ب��ق��اء 
ال�������ص���رط���ان ..ي����ع����د ال����ت����اأك����د من 
الرعاية  على  الأ�صخا�ش  ح�صول 
اأعرا�صهم  ظهور  مبجرد  الطبية 
اأح����د اأك����رب ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي حتول 
دون التعرف املبكر على ال�صرطان 
حملت  اإىل  احل����اج����ة  ي�����ربز  م����ا 

وت�صجيعاً جلميع مر�صى ال�صرطان 
ع��ل��ى حم���ارب���ة ك���اف���ة ال��ع��ق��ب��ات يف 

مواجهة املر�ش. 
التي  ال��ن��ق��ا���ش  و����ص���ارك يف ح��ل��ق��ة 
اأدارتها الدكتورة ديبورا موخريجي 
اأخ�صائية الأورام الطبية يف مركز 
الربوفي�صور  الطبي  "كليمن�صو" 

م�صت�صفى  يف  الأورام  ق�صم  ورئي�ش 
دبي التابع لهيئة ال�صحة بدبي. 

وقال الربوفي�صور حميد ال�صام�صي 
"يف  يف ك��ل��م��ت��ه خ�����لل اجل���ل�������ص���ة: 
ل��ل�����ص��رط��ان نعيد  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم 
ال�صيطرة  بتعزيز  التزامنا  تاأكيد 
ع��ل��ى امل��ر���ش ع��ل��ى امل���دى الطويل 

ك��ن��دا وال��دك��ت��ورة ع��اي��دة العو�صي 
طبيبة الأورام يف م�صت�صفى "توام" 
جمعية  يف  العلمية  اللجنة  رئي�صة 
الإم�����������ارات ل����������لأورام وال���دك���ت���ور 
اأمرا�ش  ق�صم  رئي�ش  اأح��م��د  و���ص��ام 
وزراع�����ة  ال��ط��ب��ي��ة  والأورام  ال�����دم 
الأورام  م��ع��ه��د  يف  ال��ع��ظ��ام  ن���خ���اع 

•• دبي-وام:

للأورام  الإم����ارات  جمعية  نظمت 
ج��ل�����ص��ة ط��ب��ي��ة ن��ق��ا���ص��ي��ة ح���ول �صد 
الفجوة يف رعاية مر�صى ال�صرطان 
����ص���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن اخل����رباء 
اأمرا�ش  يف  املخت�صني  والأط���ب���اء 
اليوم  مبنا�صبة  وذل���ك  ال�����ص��رط��ان 
العاملي لل�صرطان الذي ي�صادف 4 

فرباير من كل عام. 
ح�����ص��ر احل��ل��ق��ة - ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
"بدبي - �صعادة  امل�صتقبل  "متحف 
الوكيل  ال���رن���د  ح�����ص��ني  ال���دك���ت���ور 
امل�������ص���اع���د ل���ل���م���راك���ز وال����ع����ي����ادات 
ووقاية  ال�صحة  ب���وزارة  ال�صحية 
موزة  ال��دك��ت��ورة  و���ص��ع��ادة  املجتمع 
الإمارات  جمعية  رئي�صة  ال�صرهان 
ال��ط��ب��ي��ة و����ص���ع���ادة ���ص��و���ص��ن جعفر 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ص���ة 

اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان. 
واأعقب احللقة النقا�صية زرع بذور 
"متحف  �صاحة  يف  ال��غ��اف  �صجرة 
امل�صتقبل" كرمز للمثابرة واحلياة 

مع  ..ومتا�صياً  والتوعية  التثقيف 
الوطنية  الإم��ارات والأجندة  روؤية 
�صنوا�صل تعزيز الوعي من خلل 
�صيا�صات وبرامج وتعاون �صاملة". 

الغاف  �صجرة  “اخرتنا  واأ���ص��اف: 
وه����ي م���ن الأ����ص���ج���ار الأ���ص��ل��ي��ة يف 
ال�����رتاث الإم����ارات����ي ح��ي��ث تعترب 
الإمارات  لدولة  الوطنية  ال�صجرة 
لأهميتها الثقافية والبيئية وتنمو 
باللون الأخ�صر يف اأق�صى الظروف 
امل��ن��اخ��ي��ة ول��ه��ا ق���درة خ��ا���ص��ة على 
ال�صحراوية  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ع  ال��ت��ك��ي��ف 
القاحلة يف الدولة اإذ تعي�ش �صجرة 
عاًما..   120 املتو�صط  يف  ال��غ��اف 
ال�صجرة  ه��ذه  اأج��دادن��ا  وا�صتخدم 
لإط���ع���ام الإب����ل واحل���ي���وان���ات التي 
وكا  الوحيد  رزق��ه��م  م�صدر  كانت 
حتتها  وي��ع��ي�����ص��ون  ب��ه��ا  ي�صتظلون 
للحتماء من اأ�صعة ال�صم�ش ..لقد 
رمزا  لتكون  الغاف  �صجرة  اخرتنا 
ال�صرطان  ملر�صى  وال��ع��زم  لل�صرب 
يف ظل التحديات التي يواجهونها 

مع هذا املر�ش امل�صتع�صي”. 

�سرطة دبي تكرم مقيمني تقديرًا لتعاونهما
•• دبي-الفجر: 

اإبراهيم  خليل  خ��ب��ري  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة  ك���رم 
ل�صوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�صاعد  املن�صوري، 
ال���ب���ح���ث اجل���ن���ائ���ي يف ����ص���رط���ة دب������ي، كل 
م��ن حم��م��د ع�����ص��ام ال��دي��ن ف����وزي، و�صابو 
وح�صن  لتعاونهما  تقديراً  وذلك  نيوباين، 
تعزيز  يف  اأ���ص��ه��م  ال���ذي  الأم���ر  ت�صرفهما، 
اللواء  واأ����ص���اد  باملجتمع.  والأم�����ان  الأم����ن 
خليل املن�صوري بح�صن ت�صرفهما و�صرعة 
ال�صرطة  ت��ك��رمي  اأن  م���وؤك���داً  ب��دي��ه��ت��ه��م��ا، 
وت��ق��دي��ره��ا ي��اأت��ي يف اإط���ار ح��ر���ش القيادة 
تكرمي  على  ال��دائ��م  دب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
من  ���ص��واء  م��ع��ه��ا،  وامل��ت��ع��اون��ني  امل�صاهمني 
العاملني يف الإدارات العامة يف �صرطة دبي 
لدورهم  ت��ق��دي��راً  اأو اجل��م��ه��ور اخل��ارج��ي، 

الإيجابي والفعال يف خدمة املجتمع.

 NFT هيئة النقل - عجمان تد�سن جمموعتها الأوىل من رموز الـ

يف جمال العمل احلكومي. و اأ�صار 
يعد  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ط����رح  ان 
ا�صافه فريدة اىل اإجنازات الهيئة 
الرقمية وتاأكيداً على تواجدها يف 

ان املجموعة تتكون من 50 اأ�صل 
للم�صاركني  م��ن��ح��ه��ا  مت  رق���م���ي 
ال��ه��ي��ئ��ة خ���لل �صهر  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
البتكاري  التفكري  لدعم  البتكار 

لأهمية  تعزيزاً  و  الرقمي  الف�صاء 
ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة و 
حلكومة  احل��ايل  التوجه  مواكبة 
المارات.  و بني ان لهذه ال�صول 

•• عجمان -الفجر:

عجمان   - ال��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
قابلة  غ���ري  رم����وز  جم��م��وع��ة  اول 
ذل����ك  و    NFTلل�صرتداد
�صهر  ف���ع���ال���ي���ات  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الم�����ارات ل��لب��ت��ك��ار ح��ي��ث تتمكن 
كافه اجلهات احلكومية بالإمارات 
من عر�ش اهم البتكارات يف جمال 

تقدمي اخلدمات احلكومية .
بح�صور  امل��ج��م��وع��ة  ت��د���ص��ني  مت  و 
���ص��ع��ادة ع��م��ر حم��م��د ل��وت��اه املدير 
العام لهيئة النقل – عجمان و عدد 
من املدراء التنفيذيني و املوظفني 

يف املقر الرئي�صي للهيئة.
عبدالرحمن  ال�����ص��ي��د  واأ������ص�����اف 
النعيمي مدير اإدارة الدعم املوؤ�ص�صي 

نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ن�صخ  الرقمية 
ت�صني البلوك  �صل�صلة  على  متاحة 
Blockchain  و ميكن تتبعها 

من جميع اأنحاء العامل.
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•• حتقيق: رم�سان عطا

))ت���ع���ت���رب ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م���ن اأه���م 
ت��وؤث��ر على اجلانب  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
النف�صي لل�صخ�ش حيث اإنه يق�صي 
معظم وقته يف العمل وبني زملئه، 
الأكرب  اجل��زء  العمل  بيئة  فت�صكل 
النف�صية  ال�صحة  على  ال��ت��اأث��ري  يف 
للأ�صواأ؛  اأو  للأف�صل  كانت  ���ص��واًء 
ب���ي���ن���م���ا ي�������ص���ك���ل امل�����وظ�����ف اجل�����زء 
ال�صحة  ودع�����م  ت��ع��زي��ز  يف  الآخ������ر 
النف�صية،،وهناك الكثري من مقرات 
اإيجاد  ال��ت��ي حت��ر���ش ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
بيئة اإيجابية ملوظفيها وذلك �صمن 
النف�صية من  تعزيز �صحتهم  اإط��ار 
خلل: تعزيز الإنتاجية، والرتقاء 
ب������ق������درات امل�����وظ�����ف�����ني، وت���ق���دي���ر 
فما  املوظفني،  واإبداعات  اإمكانيات 
هي ال�صحة النف�صية؟ وما علقتها 
ب��ال��ع��م��ل؟ وم���ا ه��و دور امل��وظ��ف يف 

تعزيز �صحته النف�صية؟ 
البرا�صي  خالد  يقول  البداية  ويف 

موظف:
وقنوات  وتنظيمات  اإج��راءات  و�صع 
ت��وا���ص��ل جت��ع��ل امل���وظ���ف ي��ع��م��ل يف 
ت�صاعده  م��ري��ح��ة  م��ن��ظ��وم��ة  اإط����ار 
بالإ�صافة  اأه����داف����ه،  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
والت�صجيع  التحفيز  اأ���ص��ل��وب  اإىل 
ال��ل��ذان ي��دع��م��ان امل��وظ��ف يف زيادة 
النف�صية.  �صحته  ودع��م  اإنتاجيته 
كما اأن هناك عوامل اأخرى توؤثر يف 
حتقيق البيئة الإيجابية وال�صعيدة 
الثقة،و  اأه��م��ه��ا:  وم��ن  للموظفني 
وامل�صداقية  ال��ع��دال��ة،  الح����رتام،و 
حيث اإن جميع هذه العوامل ت�صاهم 
يف التاأثري على املوظف اإيجاباً مما 

يعزز �صحته النف�صية.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ق���ال خمتار 

عبد احلافظ مدير �صركة :
ه��ن��اك ع��وام��ل ي��ج��ب ع��ل��ى املوظف 
احلفاظ عليها وهي الإيجابية عند 
ب�صاعات  الل��ت��زام  العمل،  ممار�صة 
والتحلي  التكليفات،  واإجناز  العمل 
ب���اأخ���لق���ي���ات ال���ع���م���ل م����ع امل������دراء 
وال��زم��لء، وو���ص��ع اأه����داف ترتقي 
الإنتاجية،  وزي�����ادة  ال��ع��م��ل  ب��ب��ي��ئ��ة 
بالإ�صافة اإىل حت�صني جودة العمل 
بني فرتة والأخ��رى. كما اأن هناك 
تندرج  التي  املمار�صات  من  الكثري 
ال�صحية  احل�����ي�����اة  من�����ط  ����ص���م���ن 
اأن  يجب  والتي  للموظف  بالن�صبة 
وهي:  اليومي  روتينه  �صمن  تكون 
حيث  وامل��ت��وازن��ة  ال�صليمة  التغذية 
الطعام  لأن  ومهمة  �صرورية  اإنها 
بال�صحة  املرتبط  امل��زاج  على  يوؤثر 
الريا�صة  مم���ار����ص���ة  ال���ن���ف�������ص���ي���ة، 
ال���ب���دين لأن���ه���ا تخفف  وال��ن�����ص��اط 
والتوتر  الإجهاد  من  كبري  وب�صكل 
ال����ذي ق���د ي��ع��ان��ي��ه امل���وظ���ف، النوم 
ال�����ص��ح��ي لأن����ه م��ن ال�����ص��روري اأن 
وال�صتيقاظ  ال��ن��وم  ���ص��اع��ات  ت��ك��ون 
من  كفايته  اجل�صم  ل��ي��اأخ��ذ  كافية 
النف�صية.  ال�صحة  لتح�صني  النوم 
ج��م��ي��ع ه�����ذه الأم��������ور ي���ج���ب على 
واحلر�ش  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  امل���وظ���ف 

عمل  بيئة  لتحقيق  ت��واف��ره��ا  على 
النف�صية  �صحته  م��ن  ت��ع��زز  داع��م��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  الأم�����ور  ج��ان��ب  اإىل 

جهة عمله.
اأو�صح  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة  وم����ن 
عبد  الدكتور  النف�صي  الأخ�صا�صي 

اهلل الوايلي :
رئي�صي  عامل  النف�صية  ال�صحة  اأن 
ا جلودة احلياة الجتماعية  مهم جدًّ
ب�صكل  العملية  البيئة  تهيئة  ومنها 

مفيد وفعال.
معايري  ه����ن����اك  اأن  اإىل  واأ�������ص������ار 
تنظيمية  واإج���������راءات  و���ص��ي��ا���ص��ات 
من  الفعلية  ال��وق��اي��ة  على  ت�صاعد 
ت�����اأث�����ريات اجل�����و ال���وظ���ي���ف���ي على 
وتدعيم  بتعزيز  النف�صية،  ال�صحة 
يعانون  مم���ن  خ��ا���ص��ة  ال��ع��ام��ل��ني، 

ا�صطرابات نف�صية. 
العملية  ال���ب���ي���ئ���ة  ت���ع���د  وت������اب������ع: 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة م����ن اأه�������م ال���ع���وام���ل 
النف�صي  للأمن  املحققة  الرئي�صية 
بنوعيه الفردي واجلماعي، خا�صة 
والتعاون  بالتفاعل  تت�صم  عندما 
واملرونة والعدل وامل�صاواة، يف حني 
العك�ش ي�صكل اخلطر احلقيقي  اأن 

على ال�صحة النف�صية.
العمل  ب��ي��ئ��ة  اأن  ال���واي���ل���ي  وب������نّي 
النف�صية  ال�صحة  ح��م��اي��ة  ميكنها 
ودعمها لتعم جميع العاملني حتى 
و�صحية  اآم���ن���ة  ب��ب��ي��ئ��ة  ي�����ص��ت��م��ت��ع��وا 
ي�صتطيعون من خللها تقدمي كل 

ما لديهم من اإمكانيات 
اإذا  واإب�����داع�����ات، خ��ا���ص��ة  وق�������درات 
�صكان  م��ن   ٪٦٠ نحو  اأن  علمنا  م��ا 
العامل يزاولون العمل، واأنه م�صدر 
واأر���ش خ�صبة للندماج  لهم  رزق 

وال���ت���ف���اع���ل امل���ج���ت���م���ع���ي، ب���اإق���ام���ة 
الإيجابية  الجتماعية  ال��ع��لق��ات 

لأبناء املجتمع الواحد.
العملية  ال��ب��ي��ئ��ة  ال���واي���ل���ي:  وق�����ال 
دائًما  ت��ف�����ص��ي  والآم���ن���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتقلل  وال��ت��وت��ر  القلق  خف�ش  اإىل 
ال�صراعات بني املوظفني، ومن ثمَّ 
يتح�صن الأداء والإنتاجية، والعك�ش 
متاًما يوؤدي اإىل التاأثري يف املوظف 
ال�صحة  اع���ت���للت  م���ع  امل��ت��ع��اي�����ش 
قدرته  ع���دم  اإىل  ن��ظ��ًرا  النف�صية، 

على ال�صتمتاع بعمله.
كما بنّي اأنه ح�صب بع�ش الدرا�صات 
فاإن التقديرات ت�صري اإىل اأنه يف عام 
البالغني يف  ن�صبة  و�صلت   2019
�صن العمل الذين يعانون ا�صطراًبا 

نف�صيًّا نحو 15%.
تاأتي  العملية  النف�صية  فال�صحة 
���ص��م��ن اآل����ي����ة وا����ص���ح���ة ي���ج���ب اأن 

��ذه��ا امل�����ص��وؤول��ون عن  ي��درك��ه��ا وي��ن��فِّ
���ص��ح��ة ال��ع��ام��ل��ني و���ص��لم��ت��ه��م من 
ات��خ��اذ الإج����راءات الوقائية  خ��لل 
نف�صية  اعتللت  اأي  من  املطلوبة 

مرتبطة بالعمل.
واأهم تلك الإجراءات تهيئة البيئة 
امل���وات���ي���ة ل��ل��ت��غ��ي��ري وال���وق���اي���ة من 
والجتماعية،  النف�صية  امل��خ��اط��ر 
وتعزيز  ح��م��اي��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ال�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف 
مكان العمل ودعم العاملني الذين 

يعانون اعتللت نف�صية.
اأحمد  النف�صي  الأخ�����ص��ائ��ي  واأ���ص��ار 
املوظفني  حلماية  اأن���ه  اإىل  خ��ال��د: 
يف جم���ال ال��ع��م��ل،ل ب���ّد م��ن تعليم 
امل�����ص��وؤول��ني ع��ل��ى ماهية  وت���دري���ب 
وما  النف�صي،  ال�صطراب  وطبيعة 
اخلا�صة  وال���ع���لم���ات  امل����وؤ�����ص����رات 
ب����ال�����ص����ط����راب ال����ع����اط����ف����ي ل����دى 

التعرف  اإىل  بالإ�صافة  املوظفني، 
للتعامل  الجتماعية  امل��ه��ارات  اإىل 

مع الآخرين كال�صمت .
وال����ت����وا�����ص����ل امل����ف����ت����وح وم�����ه�����ارات 
اإدارة  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة  ال����ص���ت���م���اع 
والجتماعية  النف�صية  ال�صغوط 

املبا�صرة وغري املبا�صرة.
ذل��ك يتحقق من  اإن  وق���ال خ��ال��د: 
املوظفني  وت���دري���ب  ت��وع��ي��ة  خ���لل 
لهم  على الثقافة النف�صية التي توؤهِّ
الإجناز  وفق  بع�صهم  مع  للتفاعل 
الفردية  ع����ن  ب���ع���ي���ًدا  اجل���م���اع���ي 

والو�صولية.
واأ�صاف اأن البيئة العملية الوظيفية 
غالًبا ما ينتج عنها بع�ش ال�صغوط 
توؤثر  التي  والجتماعية  النف�صية 
العاملني،  ع��ل��ى  ب���اآخ���ر  اأو  ب�����ص��ك��ل 
خا�صة واأن ال�صغط النف�صي طبيعي 

ويعد اأحد اأمرا�ش الع�صر.

العمرية من  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  اأن  واأك���د 
لل�صغوط  ي��ت��ع��ر���ص��ون  اجل��ن�����ص��ني 
الطبقات  ك����ل  اإن  ب����ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املجتمعية دون ا�صتثناء قد ي�صابون 
به يف اأي وق��ت وب��اأي زم��ان ومكان، 
الرئي�صية  ���ص��روط��ه  ت��واف��رت  م��ت��ى 
عوامل،  جمموعة  يف  تتمثل  ال��ت��ي 
م��ن��ه��ا ع���دم ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ش وعدم 
ال��ن�����ص��ج الن���ف���ع���ايل وك���ذل���ك عدم 
املواقف  م��ع  التعامل  على  ال��ق��درة 
�صعف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  والأح������داث 

العلقات الجتماعية.
الجتماعي  الأخ�����ص��ائ��ي  واأو����ص���ح 

�صامر الفهد :
اأن البيئة الوظيفية اأحد جمالت   
احل��ي��اة الج��ت��م��اع��ي��ة واأه��م��ه��ا على 
الإن�صانية،  ال���ع���لق���ات  م�����ص��ت��وى 
احتمالية  ال�صباب  اأكرث  من  فاإنها 
واأي  النف�صي،  بال�صغط  للإ�صابة 

لل�صغوط  ي��ت��ع��ر���ش  ق���د  م���وظ���ف 
اأو  مبا�صر  ب�صكل  ذل���ك  ك���ان  ���ص��واًء 
اختلف  اإىل  ن��ظ��ًرا  م��ب��ا���ص��ر،  غ��ري 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات وت��ع��ّق��د ال��ك��ث��ري من 
اأمور احلياة و�صعف املبادئ والقيم 
الإن�صانية التي تفقد الفرد ال�صعور 
بالأمن النف�صي الفردي واجلماعي، 
النف�صية  ال�صحة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  مم��ا 

ب�صكل مبا�صر.
القائد وامل�صوؤول  اأن  واأ�صاف الفهد 
املعني  ه����و  ال���وظ���ي���ف���ي  امل����ج����ال  يف 
يف  والأخ���������ري  والأول  ال���رئ���ي�������ص���ي 
ال�صحة  م����ن  امل����وظ����ف����ني  مت���ك���ني 
وامل�صاواة  العدل  بتطبيق  النف�صية 
وخلق  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��رون��ة  مبنتهى 
ت���ف���اع���ل ج���م���اع���ي م����ن الإب���������داع يف 
امل�صايرة  من  فيه  الوظيفي  الأداء 
ت�����ص��م��ن حقوق  ال���ت���ي  وامل�������ص���ان���دة 
الهدوء  ع��ل��ى  وت�����ص��اع��ده  امل���وظ���ف، 
النف�صي  وال����ص���ت���ق���رار  ال��ن��ف�����ص��ي 

والجتماعي اجليد.
فازت  ال�صحية  ال��ع��م��ل  بيئة  وع���ن 
جائزة  ع���ل���ى  ال���ق���اب�������ص���ة  ب���رج���ي���ل 
�صهادة اعتماد اأف�صل بيئة عمل من 
ورك"  ت��و  بلي�ش  "غريت  موؤ�ص�صة 
العاملية، تقديراً جلهودها يف جمال 
عمل  بيئة  وخلق  املوظفني  حتفيز 
�صاملة، ون�صر الثقافة الإيجابية يف 

مكان العمل
�صونيل  ج��ون  ق��ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
لربجيل  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ش 

القاب�صة: 
اجلائزة،  بهذه  نحظى  اأن  ي�صرفنا 
بيئة  خلق  يف  تفانينا  يظهر  وه���ذا 
والحرتام  الثقة  على  قائمة  عمل 
املوظفون  ي�����ص��ع��ر  ح��ي��ث  امل���ت���ب���ادل، 

بالقدرة على تعبري اآرائهم والعمل 
معاً لتحقيق الأهداف امل�صرتكة

م�صاحة  ه��ي  العمل  بيئة  اأن  واأك���د 
ي�����ص��ع��ر ف���ي���ه���ا ال���ف���ري���ق ب���الإل���ه���ام 
يف  ونحن  النتائج،  اأف�صل  لتحقيق 
ل�صمان  جاهدين  ن�صعى  املجموعة 
التي  امل����وارد  على  فريقنا  ح�صول 
ثقافة  وتعزيز  للنجاح  يحتاجونها 

التعاون والحرتام، 
بهذا  ف�����خ�����ورون  ن���ح���ن  واأ�������ص������اف 
ال��ت��ك��رمي ون��ت��ط��ل��ع ل��ل���ص��ت��م��رار يف 

بجعل بيئة عملنا ملهمة دائماً.
هند  �صعادة  �صرحت  جانبها  وم��ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي 
دائرة  يف  ال�صحية  الرعاية  من�صاآت 

ال�صحة – اأبوظبي:
ال��ي��وم واأك����رث م��ن اأي وق���ت م�صى 
منظومة  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  ن������درك 
�صحية �صاملة تلبي كافة احتياجات 
اأف��راد املجتمع مبا يف ذلك وبف�صل 
الدعم امل�صتمر من قيادتنا الر�صيدة 
ال��ت��زام��ه��ا بتحقيق  ال���دائ���رة  ت��وؤك��د 
اأبوظبي  القائمة على جعل  روؤيتها 
ونف�صياً  ج�صدياً  معافى  جمتمعاً 
مل��ك��ان��ة الإم�����ارة كوجهة  وت��ر���ص��ي��خ��اً 
نوا�صل  ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  رائ����دة 
ت�صليط  اإىل  ال���رام���ي���ة  م�����ص��اع��ي��ن��ا 
النف�صية  ال�����ص��ح��ة  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
لل�صحة اجل�صدية  ب�صفتها مرادفاً 
اخلاطئة  املفاهيم  م��ن  نحد  بينما 
اأف��راد املجتمع على  حولها ون�صجع 
يرتكز  �صحي  ح��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  تبني 
املبكر وذلك  والك�صف  الوقاية  على 
املر�صى على رعاية  �صمان ح�صول 
املجتمع  يف  دجم��ه��م  تعيد  ���ص��ام��ل��ة 

�صمن مرحلة ما بعد العلج.

•• دبي-وام:

ق��ال��ت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان ال���روم���ي، وزي����ر دولة 
للتطوير احلكومي وامل�صتقبل، نائب رئي�ش موؤ�ص�صة القمة 
العاملية للحكومات، ان القمة العاملية للحكومات هي من�صة 
تواجهها  التي  والتحديات  الق�صايا  اأه��م  ملناق�صة  خلقة 
احلالية  ال��دورة  اأن  موؤكدة  الق�صايا،  �صتي  يف  احلكومات 
���ص��وف ت��رك��ز ع��ل��ي م��ل��ف ال��ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ي واحلوكمة 
النماذج  و�صع  من  احلكومات  لتمكني  منتديات   4 �صمن 

احلكومية وال�صيا�صات وتعزيز جاهزيتها للم�صتقبل.
اأنباء  وب��ي��ن�����ت م��ع��ال��ي��ه��ا، يف ت�����ص��ري��ح��ات خ��ا���ص��ة ل��وك��ال��ة 

العاملية  ال��ق��م��ة  "حوار  ه��ام�����ش  ع��ل��ي  "وام"،  الإم�������ارات 
للحكومات" الذي ُعقد اليوم مبتحف امل�صتقبل بدبي؛ اأن 
"ت�صميم امل�صتقبل" ويعقد  املنتديات الأربعة هي منتدى 
لأول مرة؛ ويقدم ت�صورا �صامل حول ت�صريعات امل�صتقبل، 
وكيفية تقدمي ت�صريعات تواكب امل�صتقبل وحتدياته، عرب 
القطاع  م��ن  وال�صركاء  القانونيني  للخرباء  عمل  ور���ش 
اخلا�ش، ومنتدي "املراأة يف احلكومة" والذي يهدف اإىل 
اإبراز القيادات الن�صوية احلكومية الناجحة علي م�صتوي 
"الإدارة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخة  اإيل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال���ع���امل، 
الغيط  اأب��و  اأحمد  معايل  ويفتتحها  احلكومية"  العربية 
منتدي  واأخ����رياً  العربية،  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني 

دول  حكومات  علي  يركز  وال��ذي  اخلليجي"  "اخلربات 
جمل�ش التعاون اخلليجي .

لأجندة  الرئي�صية  امل��ح��اور  اأهمية  اإىل  معاليها،  واأ���ص��ارت 
ت�صريع  وه��ي:   ،2023 لعام  للحكومات  العاملية  القمة 
اآفاق  وا�صتك�صاف  ال�صحية،  والرعاية  واحلوكمة،  التنمية 
جديدة، و حوكمة املرونة القت�صادية والتوا�صل، وت�صميم 
كاأولويات  وال��وظ��ائ��ف  التعليم  العاملية،  امل��دن  وا�صتدامة 
يف  احلكومات  ت�صاعد  امل��ح��اور  تلك  اأن  م��وؤك��دة  احلكومة، 
وترجمتها  والفر�ش  الأول��وي��ات  وحتديد  التحديات  فهم 
اإط��ار جاهزيتها  يف  للتنفيذ  قابلة  وم�صاريع  �صيا�صات  اإىل 

للم�صتقبل.

عهود الرومي : القمة العاملية للحكومات من�سة خالقة لتمكني النماذج احلكومية وجاهزيتها للم�ستقبل

اأهمية ال�سحة النف�سية  للموظفني

البع�ش يعاين ب�سبب ال�سغوط الوظيفية وبيئة العمل ال�سحية حتفز املوظف لالإبداع

•• اأبوظبي- وام: 

عن  ال��دف��اع  وزارة  يف  امل�صرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  اأعلنت 
الذي   51 امل�صرتك  الإم����ارات  درع  مت��ري��ن  تنفيذ  ب��دء 
امل�صرتك  الإم��ارات  درع  ل�صل�صلة متارين  امتدادا  يعترب 
التي تنفذها قيادة العمليات امل�صرتكة بهدف رفع كفاءة 
وجاهزية قيادات ووحدات القوات امل�صلحة يف تخطيط 
وتنفيذ العمليات امل�صرتكة يف جميع الظروف والأوقات. 
ال���ذي ينفذ داخ���ل م��ي��اه واأج���واء  وت�����ص��ارك يف التمرين 
ق��وات واجب  املتحدة  العربية  واأرا���ص��ي دول��ة الم���ارات 

والقوات  الرئا�صة  الربية وحر�ش  القوات  م�صرتكة من 
والطريان  اجل��وي  وال��دف��اع  وال��ق��وات اجلوية  البحرية 

امل�صرتك. 
)زايد(  امل�صرتكة  ال��واج��ب  ق��وة  بتنفيذ  التمرين  وب���داأ 

عمليات القوات املحمولة جواً ليًل. 
ال��رك��ن �صالح  ال��ل��واء  امل�����ص��رتك��ة  العمليات  ق��ائ��د  وق���ال 
حممد بن جمرن العامري اإنه مت انتهاء املرحلة الأوىل 
اإجن��از جميع  ال��واج��ب امل�صرتكة )زاي���د( يف  بنجاح ق��وة 
واجباتها التعبوية يف التوقيتات املحددة لها بالرغم من 

املخاطر العالية يف بيئة العمليات امل�صرتكة. 

انطالق مترين درع الإمارات امل�سرتك 51 

الوايلي: البيئة العملية الوظيفية من اأهم العوامل الرئي�سية املحققة للأمن النف�سي  اهلل  • عبد 
يف زيادة اإنتاجيته املوظف  يدعمان  اللذين  والت�سجيع  التحفيز  اأ�سلوب  اأهمية  البرا�سي:  • خالد 

يجب اأن يكون �سمن روتينه اليومي للموظف  ال�سحية  احلياة  منط   : احلافظ  عبد  • خمتار 
من تعليم وتدريب امل�سوؤولني على ماهية وطبيعة ال�سطراب النف�سي بّد  ل  خالد:  • اأحمد 

الفهد: تطبيق العدل وامل�ساواة مبنتهى املرونة الإيجابية وخلق تفاعل جماعي  • �سامر 
• هند الزعابي: توؤكد دائرة ال�سحة التزامها بتحقيق روؤيتها جلعل اأبوظبي جمتمعًا معافى ج�سديًا ونف�سيًا

ي�سعر فيها الفريق بالإلهام لتحقيق اأف�سل النتائج م�ساحة  هي  العمل  بيئة  �سونيل:  • جون 
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اأخبـار الإمـارات

بالقرية العاملية بدبي 

اقرتب رم�سان املبارك ولوازمه متالأ جناح اأم الدنيا
•• دبي - �سمري ال�سعدي

يف  امل�صري  ال�صارع  يتحّول  م�صر  يف 
رم�صان مع ثبوت روؤي��ة الهلل اإىل 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ج��م��ي��ل��ة ف��ت��ن�����ص��ط حركة 
النا�ش يف الأ�صواق ل�صراء م�صتلزمات 
وتتزين  ع��ل��ي��ه��ا،  امل��ت��ع��ارف  رم�����ص��ان 
الزينة،  اأن��واع  بكل  وال�صوارع  البيوت 
والفواني�ش  الباعة  �صوت  وب�صجيج 
امل��ل��ون��ة، وم���ا ي��زي��ده��ا ج��م��ال وهي 
حاملني  الأط���ف���ال  منظر  اجل��م��ي��ل��ة 
التقليدية..  فواني�ش رم�صان  معهم 
�صكًل خا�صاً يف  يعي�ش  رم�صان حقا 
م�صر التي ل تنام خ�صو�صاً القاهره 
امل�صتيقظة على مدار �صاعات اليوم ل 
تغفل عينيها حلظه، الأبواب املغلقة 
ياأتي  تنفتح على م�صر.. ومن بعيد 
اجلهوري  ب�����ص��وت��ه  ال�������ص���ايف  ودي�����ع 
ار�ش  يا  م�صر   يا  مرددا.."عظيمه 
ي��ا بحر  ي��ا مهد احل�����ص��ارة   .. النعم 
انغام  ال��ك��رم.. ويتلقى الح��ب��ه م��ع 
و�صوت اأم كلثوم كل ليله وهي تن�صد 
�صعيد"،  الدنيا  على  عيد،  "األليله 
وت������زداد ع���ذوب���ة ال��ل��ح��ن م���ع الي����ام 

الخريه من رم�صان.
ال�صهر  م�������ص���ت���ل���زم���ات  لأن  ن����ظ����را 
ال����ك����رمي ي��ع��ت��ربه��ا ال�������ص���ي���وف من 
القرية  �صعار  يحقق  ف��ه��ذا  ال��روائ��ع 
"احتفلوا  امل��و���ص��م  ه���ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
وم�صر  الروائع"..   ق��ل��ب  يف  م��ع��ن��ا 
وخ�صو�صاً قاهرة املعز الفاطمية لها 
خ�صو�صية خمتلفة، فهي تتميز عن 
ال�صلمي  العامل  وب��لد  مدن  باقي 
فاحلياة   ، ال���ك���رمي  ال�����ص��ه��ر  خ����لل 
لها منط  ونهارا  ليل  ال�صهر  ط��وال 
الت�صوف  ع���امل  ب��ني  ي��ج��م��ع  خ��ا���ش 
فيظهر  وال�����رتاح�����م  وال���روح���ان���ي���ة 
ت���ذوب فيه  املجتمع يف ع��امل ج��دي��د 

كل املتناق�صات واخللفات وتتقارب 
يعزف  الأرواح،  ق��ب��ل  ال��ن��ف��و���ش  ف��ي��ه 
اجلميع �صيفونيه من الود والرحمه  
كرمي"،  "رم�صان  كلمة  فيها  تعلو 
املوقف  �صيد  ال�صهر  رم�صان   ويظل 
واحل���دث م��ن ح��ب وم���وده و�صعارات 
ميه،  تكفى  هنيه  لقمه  اإ���ص��لم��ي��ه، 
اف��ط��ر ي��ا ���ص��امي.. وم����اآذن القاهره 
وتكرب  ت�����ن�����ادي  وال������ق������رى  وامل���������دن 
ليل  الب�صر  من  تخلو  ل  وامل�صاجد  
"اإن من  م��ق��ول��ة  وه���ن���اك  ون����ه����ارا.. 
القاهره  رم�����ص��ان  وي�����ص��م  ي���رى  مل 
فعادات  بعد"..  م�����ص��ر  ي����رى  ف��ل��م 
فقط  تخ�صهم  م�صر  اه��ل  وتقاليد 
ولكن ي�صاركهم فيها كل زائر والكل 
وخ�صائ�ش  خ�صو�صيات  يف  يندمج 
ل  وال��غ��ري��ب  امل�صريني"  "رم�صان 

ي�صعر بالغربة يف م�صر.
جابر  اإب����راه����ي����م  ال�������ص���ي���د  ي���ق���ول  و 
بي وم�صتثمر  رئي�ش جمموعة ثري 
ان اجلناح  امل��ح��رو���ص��ة  م�����ص��ر  ج��ن��اح 
تتوفر  اأن  ع��ل��ى  ع����ام  ك���ل  ي��ح��ر���ش 
ف��ي��ه م�����ص��ت��ل��زم��ات رم�����ص��ان م���ن كل 
الآن����واع لأن اجل��ن��اح ه��و مق�صد كل 
امل�صتلزمات  ه��ذه  ل�����ص��راء  ال�صيوف 
فهو  لذا  الكرمي،  ال�صهر  قبل حلول 
القرية يف هذا  �صعار  يحاول تطبيق 
اأكرث  ع��امل  اجل��ن��اح خللق  املو�صم يف 
م�صتلزمات  اإن  ي��ق��ول  وك��م��ا  روع����ة، 
مل��ا لل�صهر  رم�����ص��ان ت��ه��م ال�����ص��ي��وف 
يف  توجد  ل  خ�صو�صية  من  الكرمي 
ل��ذا ف��اإن جناح م�صر  اآخ��ر،  اأي �صهر 
اأم ال��دن��ي��ا ح��ري�����ش ع��ل��ى ت��وف��ر كل 
تعود  وق���د  امل��ب��ارك  لل�صهر  ي��ل��زم  م��ا 
�صيوف القرية العاملية على اأن هذه 
امل�صتلزمات الرم�صانية ل توجد اإل 
يف جناح املحرو�صة لذا فهم يبادرون 
الكرمي.  لل�صهر  اإ�صتعدادا  ب�صرائها 

اأهلها لتناول طعام  رم�صان لإيقاظ 
835 ه��ج��ري��ة فكان  ع���ام  ال�����ص��ح��ور 
قدميه  ع��ل��ى  وي�����ص��ري  بنف�صه  ي��خ��رج 
من مدينة الع�صكر بالف�صطاط التي 
كانت عا�صمة م�صر اآنذاك اإىل جامع 
عمر بن العا�ش وينادي: "عباد اهلل 
ال�����ص��ح��ور بركة"،  ف����اإن يف  ت�����ص��ح��روا 
م�صامع  تدغدغ  العبارة  هذه  وبقيت 
رم�صان..  �صهر  ط���وال  ال�����ص��ائ��م��ني 
ومن  م�صر اإنطلق تقليد امل�صحراتي 
اىل كل الدول العربية والإ�صلمية.

- فانو�ش رم�صان: تاريخًيا ا�صتخدام 
الفراعنة الفانو�ش قبل 3 اآلف عام 
لإن����ارة امل��ع��اب��د وال��ق�����ص��ور حيث كان 
واملطعم  امل��ل��ون  ال��زج��اج  م��ن  ب�صنع 
ب���ال���ذه���ب وال���ف�������ص���ة، وب���ع���د دخ����ول 
الفاطمي  العهد  ويف  م�صر  الإ�صلم 
بالذات  مل اإنت�صر ا�صتخدام الفانو�ش 
احلاكم  اأم���ر  ح��ني  امل���ع���روف  ب�صكله 
ب��اأم��ر اهلل ب���األ ت��خ��رج ال��ن�����ص��اء ليًل 
اإل اإذا تقدمهن �صبي يحمل يف يده 
ف��ان��و���ش، وم��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ تفنن 
الفانو�ش  �صناعة  يف  املهرة  ال�صناع 
اأي��دي الأط��ف��ال يف ليايل  وانت�صر يف 
"تيمة رم�صانية ل  رم�صان لي�صبح 

اأن  ل��وج��دن��ا  ال��ت��اري��خ  بحثنا يف  ول���و 
كل  يف  ال�صباقة  هي  الدنيا  اأم  م�صر 
م��ا ي��خ�����ش ال�����ص��ه��ر ال��ف�����ص��ي��ل يف كل 
الكرمي  بال�صهر  الإح��ت��ف��ال  يف  ���ص��ئ، 
وم�صتلزماته..  م��ظ��اه��ره  ك���ل  ويف 

ونورد بع�صها على �صبيل املثال:
-مدفع رم�صان: حيث تقول اإحدى 
بال�صدفة وحتكي  اأت��ى  اإن��ه  الروايات 
م�صر  وايل  "خو�صقدم"  اإن  وت��ق��ول 
ال��ع��ث��م��اين ك���ان ق��د اأم����ر ع���ام 859 
امل��داف��ع جاء  اأح���د  بتجربة  ه��ج��ري��ة 
اأملاين  �صديق  م��ن  لل�صلطان  ه��دي��ة 
املغرب  اآذان  موعد  مع  ه��ذا  وتزامن 
يف اأول اأيام رم�صان ف�صمع امل�صريون 
امل��دف��ع وظنوا  دان����ات  اإن��ط��لق  دوي 
التقليد  هذا  ا�صتحدث  ال�صلطان  اأن 
لإبلغ ال�صعب مبوعد الإفطار، وبعد 
لب�صكروه  ل��ه  العامة  ذه��ب  الإف��ط��ار 
ع��ل��ى ه����ذا ال��ت��ق��ل��ي��د اجل���دي���د ولكن 
زوجته احلاجة  ووج��دوا  مل يجدوه 
ف���اط���م���ة، ف���ط���ل���ب���وا م���ن���ه���ا اإب����لغ����ه 
املدفع  اإنطلق  يتكرر  واأن  ب�صكرهم 
كل يوم وفعلت ذلك، حتى اأن الأهايل 
"احلاجة فاطمة" على  ا�صم  اأطلقوا 
وبقيت  ل��لآن..  ذلك  وا�صتمر  املدفع 
كلمة "مدفع رم�صان اإ�صرب" جملة 
ال���وج���دان وتلون  ت���غ���ادر  ���ص��ه��رية ل 
والكبار  الفرح  بطعم  ال�صغار  قلوب 
الكرمي..ومن  رم�صان  عبق  ب���ديفء 
الول  اىل  التقليد  ه��ذا  اإنتقل  م�صر 
الغربية والإ�صلمية. - امل�صحراتي: 
رقعة  ات�صاع  وم��ع  الع�صور  م��ر  على 
امل�صلمون  ب���داأ  الإ���ص��لم��ي��ة  ال���دول���ة 
الت�صحري،  اأ����ص���ال���ي���ب  يف  ي��ت��ف��ن��ن��ون 
وظهرت وظيفة امل�صحراتي يف م�صر 
اإبان ع�صر الدولة العبا�صية، ويعترب 
اأول  ا���ص��ح��اق  اب���ن  عتبة  م�صر  وايل 
م��ن ط���اف ���ص��وارع ال��ق��اه��رة ل��ي��ًل يف 

مظاهر  من  واح��دا  امل�صريني  بيوت 
ال�������رتاث، وم����ن م�����ص��ر اإن���ت���ق���ل هذا 

التقليد اىل كل العامل العربي.
ال����ع����دي����د من  ي������رى  ال����ع����ي����دي����ة:   -
الباحثني اأن العيدية عادة فرعونية 
�صواء  ب���ال���ع���ي���دي���ن  م���رت���ب���ط���ة  غ����ري 
عند  ال���ف���ط���ر  ع���ي���د  اأو  الأ�����ص����ح����ى 
عن  تعبرياً  وكانت  امل�صلمني،  العرب 
عطف �صاحب ال�صلطة على الفقري 
يف  را�صخة  ع���ادة  لت�صبح  وامل���روؤو����ش 
املجتمعات العربية كلها ولي�ش م�صر 

وحدها وا�صتمرت هذه العادة.
ه����ذا ق��ل��ي��ل م���ن ك��ث��ري ع���ن مظاهر 
الكرمي  بال�صهر  الحتفال  وتقاليد 
املظاهر.  ه��ذه  يف  ال�صباقة  م�صر  يف 
التقاليد: وتبقى م�صر املحرو�صة اأم 
الدنيا وتبقى القاهرة بخ�صو�صيتها 
ت��خ��ل��ق ح��ي��اة متجددة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
�صهر  اليوم طيلة  �صاعات  على مدى 
الظاهرة  اأو  ال�صمة  وتلك  رم�صان، 
ال���ت���ي ت���ك���ون اق����ل ك��ث��اف��ة يف الأي�����ام 
ندخل  والآن  ال��ع��ام..  ط��وال  العادية 
هذه  على  لنتعرف  ال��دن��ي��ا  اأم  ج��ن��اح 

الب�صائر وتواجد هذه امل�صتلزمات،
- نبداأ مب�صتلزمات الزينه والأدوات 
الرم�صانية وعبد الكرمي الأ�صواين 
ال�������ذي ي���ع���ر����ش ال���ك���ث���ري م����ن ه���ذه 
رم�صان  فواني�ش  مثل  امل�صتلزمات 
واأ�صكالها وانواعها ومقا�صاتها ومنها 
ما هو من ال�صفيح والزجاج العادي 
قما�ش  م��ن  ه��و  م��ا  ومنها  املع�صق  اأو 
بالكهرباء  ت�����ص��اء  وه���ي  اخل��ي��ام��ي��ة 
اأو ب��ال�����ص��م��وع.. وزي��ن��ة رم�����ص��ان من 
ق��م��ا���ش اخل��ي��ام��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��ل��ق يف 
وباأحجام  ال���������ص����وارع  ويف  ال���ب���ي���وت 
الطاولت  ومفار�ش  امل��ك��ان..  ح�صب 
وامل�صتطيلة  وامل���رب���ع���ة  امل�����ص��ت��دي��رة 
باأ�صياء  مزخرفة  خملفة  ومبقا�صات 

البهجة،  على  ب��ارًزا  تغيب" وعنواًنا 
الأطفال  يحملها  داف��ئ��ة  وان�����ص��ودة 
وه��م يجوبون الأزق��ة بغناء ع��ذب ل 
اأيوحة،  وح���وي   ي��ا  "وحوى  ينقطع 
رح���ت ي���ا ���ص��ع��ب��ان ج��ي��ت ي���ا رم�صان 
اأيوحه، بنت ال�صلطان اأيوحة، لب�صه 
ال�صغار  ي��ه��ت��ف  اأيوحة"..  ق��ف��ط��ان 
�صوارع  يجوبون  وه��م  الأغنية  بهذه 
ال��ق��دمي��ة حاملني  م�����ص��ر  وح������ارات 
ببالهم  يخطر  ل  رم�صان  فواني�ش 
حميًما  ت��ق��ل��ي��ًدا  ي���ت���وارث���ون  اأن���ه���م 
التاريخ  ع��م��ق  يف  ب���ج���دوره  ي�����ص��رب 
الفاطمية..  م�صر  م��ن��ذ  وحت���دي���ًدا 
ومن م�صر اأي�صا اإنت�صر هذا التقليد 

للبلد العربية والإ�صلمية.
اأبرز  العيد: يعد الكعك من  - كعك 
م��ظ��اه��ر الح��ت��ف��ال بعيد ال��ف��ط��ر يف 
اأول  هم  الفراعنة  اإن  ويقال  م�صر، 
م��ن ع��رف��وه حيث ك��ان اخل��ب��ازون يف 
�صنعه  يح�صنون  الفرعوين  البلط 
اللولبي  م���ث���ل  خم��ت��ل��ف��ة  ب���اأ����ص���ك���ال 
وامل�صتدير  وامل�صتطيل  وامل��خ��روط��ي 
الأبي�ش،  بالع�صل  ي�صنعونه  وكانوا 
�صكل   100 اإىل  اأ���ص��ك��ال��ه  وو���ص��ل��ت 
مقربة  على  متعددة  باأ�صكال  نق�صت 
الثامنة  ال��وزي��ر خ��م��ريع يف الأ���ص��رة 
ع�صرة بطيبة وكان ي�صمى بالقر�ش 
�صورة  الكعك  على  ير�صمون  وكانوا 
الإ�صلمي  التاريخ  وف��ى  ال�صم�ش.. 
اإىل  الفطر  عيد  كعك  ت��اري��خ  يرجع 
ي�صنعونه  كانوا  حيث  الطولونيني 
عليها  م��ك��ت��وب  خ��ا���ص��ة  ق���وال���ب  يف 
مظاهر  من  واأ�صبح  وا�صكر"،  "كل 
الح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د ال���ف���ط���ر. وحت���ول 
ع����ادة  اإىل  ال����وق����ت  ال���ك���ع���ك مب������رور 
امل�صرية على تقدميها  الأم  حتر�ش 
العيد،  يف  وال�������ص���ي���وف  ل����لأ�����ص����رة 
وا���ص��ب��ح وج���ود ال��ك��ع��ك يف ال��ع��ي��د يف 

رم�صانية كالفواني�ش والأهلة واأهل 
يعلق  م��ا  منها  وامل��ف��ار���ش  رم�����ص��ان، 
به  تغطى  م��ا  ومنها  احل��وائ��ط  على 
ال�صائمون  لتعطي  الإف��ط��ار  �صفرة 
ج����و رم�������ص���ان ال�����ك�����رمي.. واأب����اري����ق 
ال�صاي وكا�صات املاء والقهوة  وال�صاي 
لكل  اخلا�صة  وال�صينية  الزجاجية 
بالأ�صكال  واملزخرفة  وال���دلت  ذل��ك 
الرم�صانية املبهجة لت�صفي لل�صائم 
فرحة رم�صان وبهجته، وال�صربتاية 
ال����ق����ه����وة بعد  وف����ن����اج����ني  ورك����������وة 
الإفطار، وال�صوين اخل�صبية واملعدن 
وامل�صتطيلة  وامل�����ص��ت��دي��رة  امل���رب���ع���ة 
مب��ق��ا���ص��ات��ه��ا امل��ت��ع��ددة وامل��زي��ن��ة بكل 
الرم�صانية  ال��رم��وز  الزينة  اأ�صكال 
ومناذج  امل�صرية،  والأم��ث��ال  واحلكم 
و�صناعة  ال��ك��ن��اف��ة  ���ص��ن��اع��ة  ع���رب���ات 
لزوم  الفول  ق��دور  وعربة  القطايف 
ال�صحور وعربة الرتم�ش، والطبلية 
الأ�صرة  حولها  تتحلق  التي  اخل�صب 
للإفطار خا�صة يف الأرياف، وطبول 
امل�صحراتية، وال�صخ�صيات الكرتونية 

الأطفال  يع�صقها  التي  الرم�صانية 
والكبار، واأغطية اخلداديات بر�صوم 
واأ�صكال رم�صانية، وتعليقات الزينة 
لتتدىل فوق موائد الإفطار باأ�صكال 
الإ�صاءة  وحبال  متعددة،  وت�صاميم 
باأ�صكال  �صغرية  ميبات  حت��وي  التي 
رم�صانية.. وغريها الكثري والكثري 
ال��������ذي ي���ح���م���ل �����ص����ع����ارات وم���زي���ن 
رم�صان  وزخ��ارف  باأ�صكال  ومنقو�ش 
وذل����ك  وذاك  ه�����ذا  وك�����ل  امل�����ب�����ارك، 

لي�صفي البهجة والفرحة لل�صائم.
التي  رم�صان  م�صتلزمات  ه��ي  ه��ذه 
املحرو�صة  م�����ص��ر  ج���ن���اح  ي��ع��ر���ص��ه��ا 
الذين  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  ل�����ص��ي��وف 
ت���ع���ودوا ع��ل��ى ���ص��راءه��ا ك���ل ع���ام من 
التي  امل�������ص���ت���ل���زم���ات  م�������ص���ر،  ج���ن���اح 
اإح�صارها  ع��ل��ى  اجل���ن���اح  ي��ح��ر���ش 
ليبعث  ع��ام  ك��ل  لل�صيوف  وعر�صها 
فيهم فرحة وبهجة رم�صان املبارك 
عامل  يف  م��ع��ا  يحتفلون  وليجعلهم 
من  روع���ة  الأك���رث  الف�صيل  ال�صهر 

خلل القرية العاملية.. 

وزير الرتبية والتعليم يتوج الطالب الفائزين بلقب »العامل الإماراتي ال�ساب« 
•• دبي-وام: 

ت���وج م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ل���ص��ي وزي���ر ال��رتب��ي��ة والتعليم، 
ال�صاب، وذلك خلل حفل ختام فعاليات  الإماراتي  العامل  الفائزين بلقب 
للعام  اللقب  وح�صد  والب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني  املهرجان 
2023 الطلب، وهم راكان راأفت العمري، واأحمد عو�ش املهريي، وعبد 
اهلل ثاين الزفني من مدر�صة دبي الوطنية – الرب�صاء" ، عن م�صروع )كر�صي 

متحرك متكيف جلميع الت�صاري�ش للريا�صيني من اأ�صحاب الهمم(. 
واأ�صدل ال�صتار ، على جدول اأعمال املهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا 
والإبتكار يف ن�صخته ال�صاد�صة الذي ا�صتمر خلم�صة اأيام متوا�صلة، واأقيم حتت 
�صعار" باملعرفة نتخطى كل احلدود" وذلك يف الآرينا مبدينة "الف�صتيفال" 

بدبي بالتزامن مع انطلق �صهر البتكاريف الإمارات. 
مريا  الطالبات،  ال�صاب،  للعامل  الإم���ارات  م�صابقة  يف  الثاين  باملركز  وف��از 
اأ�صامة الكحالة، و�صما خالد ال�صويدي، وميثاء �صعيد املن�صوري من مدر�صة 
الأجيال  عرب  حل  الفجوة..  "ملء  م�صروع  عن  – الرب�صاء،  الوطنية  دبي 
الوطنية  وال�صباب"، وتوجت مدر�صت دبي  ال�صن  امل�صافات بني كبار  يق�صر 
–الرب�صاء، كاأف�صل مدر�صة م�صاركة، كما مت خلل احلفل تكرمي الطلبة 
اأق�صامها  مبختلف  العلمية  املهرجان  م�صابقات  يف  والفائزين  امل�صاركني 

وفئاتها. 
وزير  الفل�صي  بالهول  عبداهلل  اأحمد  الدكتور  معايل  اخلتام،  حفل  �صهد 
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  املهريي  الدكتور ح�صان  و�صعادة  والتعليم،  الرتبية 
اآم��ن��ة ال�صحاك  ال��دك��ت��ورة  وال��ت��ع��ل��ي��م، و���ص��ع��ادة  ال��رتب��ي��ة  امل��ن��اه��ج يف وزارة 
ال�صام�صي، الوكيل امل�صاعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات وعدد من ال�صعادة 

و امل�صوؤولني، و�صريحة وا�صعة من الطلبة واأولياء الأمور والرتبويني. 
اإىل  دوري���ة  ب�صفة  امل��ه��رج��ان  تنظيم  م��ن  والتعليم  الرتبية  وزارة  وت��ه��دف 
والتكنولوجيا  العلوم  تر�صيخ  يف  تتمثل  الأه����داف،  م��ن  جمموعة  حتقيق 
والبتكار وري��ادة الأع��م��ال يف دول��ة الإم���ارات عرب اإط��لق وتنفيذ مبادرات 
مبتكرة ونوعية يف هذه املجالت، وتعزيز ال�صغف بها لدى الطلبة والعاملني 

يف املجال الرتبوي وخمتلف �صرائح املجتمع. 
و�صط  ك��ب��ريا،  جمتمعيا  ح�����ص��ورا  احل��ال��ي��ة،  ن�صخته  يف  امل��ه��رج��ان  و���ص��ه��د 

واعدة،  ابتكارية  م�صاريع  وتقدمي  امل�صاركني،  الطلبة  بني  نوعية  مناف�صات 
حيث بلغ عدد الطلبة امل�صاركني 418 طالباً وطالبة، ينتمون اإىل 4475 
 100 2274 م�صروعاً، وتاأهل منها  مدر�صة على م�صتوى الدولة، بواقع 
الطلبة  ع��دد  بلغ  فيما  مدر�صة،   38 م��ن  وطالبة  222طالباً  و  م�صروع، 
وو�صل  وطالبة،  طالباً   18597 �صنوات،   5 خلل  املهرجان  يف  امل�صاركني 
الدولة،  م�صتوى  على  مدر�صة   1728 ذاتها  الفرتة  خ��لل  امل��دار���ش  ع��دد 

و8656 م�صروعاً، بينما تاأهل منها 654 م�صروعاً. 
األقت �صعادة الدكتورة اآمنة ال�صحاك ال�صام�صي،  ويف م�صتهل حفل اخلتام، 
اأن دولة  اأك��دت فيها  القدرات، كلمة،  وبناء  الرعاية  امل�صاعد لقطاع  الوكيل 
الإمارات اأ�صبحت موطن الريادة والبتكار، وقبلة للمواهب والباحثني عن 

بقدرات  اآمنت  التي  الر�صيدة  القايدة  روؤي��ة  اأ�صا�صه  والإجن��از، وهذا  التميز 
ال�صباب وراهنت عليها، ور�صخت لدولة فتية تعانق املريخ. 

وقالت اإن الأح��لم يف دول��ة الإم��ارات ت�صبح حقيقية، وذل��ك لأن��ه ل يوجد 
يف قامو�ش الإمارات كلمة م�صتحيل، ولأن ال�صغف والطموح هما املفردتان 
ريادة  اأج��ل  م��ن  العمل  والخ��ل���ش يف  ب��ذل اجلهد  اإىل  اإىل  تدفعنا  اللتان 

امل�صتقبل، وحتقيق املزيد من املكت�صبات الوطنية. 
ولفتت اإىل اأن دولة الإمارات اأ�صبحت موطناً للرواد، وبيئة خ�صبة للتميز، 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  البدايةبحلم  وكانت  املمكنات،  كل  لهم  اأوج���دت  حيث 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، باين نه�صة الإمارات، باإقامة 
بنف�صه  فر�صم  حت��د،  اأي  عزميتها  يثبط  ول  ط��م��وح،  �صقفها  يحد  ل  دول��ة 

على  اأحلمه  قائد، يرتجم  وك��ان خري  ونفذ،  الأه���داف، واخلطط، وعمل 
واقت�صاداً  وتقدماً  علماً  الأمم  م�صاف  يف  �صعبه  اأبناء  لريى  الواقع،  اأر���ش 

وقوة واأمناً وح�صارة. 
الكبري،  ال��راح��ل  بعد  م��ن  الر�صيدة  القيادة  وا�صلت  ال�صام�صي:  واأ���ص��اف��ت 
العمل والوفاء ملبادئه واأحلمه ونهجه، فتوا�صلت الإجنازات، حتى اأ�صحت 
على  واإمن���ا  فح�صب،  املنطقة  م�صتوى  على  لي�ش  رائ���داً  من��وذج��اً  الإم����ارات 
املجتمع  ن�صيج  من  ج��زءاً  اأ�صبحت  الريادة  اأن  اإىل  العامل، م�صرية  م�صتوى 
الإماراتي، وق�صة نفخر بها، وهي اإرث اإن�صاين، ونهج ن�صتلهمه من قيادتنا 

الر�صيدة. 
ووا�صلو  التميز  على  واأ���ص��روا  اجتهدوا  الذين  الفائزين،  للطلبة  وباركت 
وزارة  اأن  موؤكدة  م�صتحقاً،  وف��وزاً  يثمر حلمهم جناحاً  لكي  بالنهار،  الليل 
الرتبية والتعليم �صتظل تدعم التميز ومتهيد الطريق جليل من العلماء 
والنوابغ، ومتكني الطلبة ليقودا زمام امل�صتقبل لأنهم رهان الغد الذي نعول 
العامل يف �صتى موؤ�صرات  الإم��ارات وريادتها على خارطة  تناف�صية  عليه يف 

التقدم والرفعة. 
تعزز  واملعلمني،  املتعلمني  من  لكل  جاذبة  بيئة  ع��ام،  كل  املهرجان  ويوفر 
�صغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والبتكار وريادة الأعمال، وتطور مهاراتهم 
يف  ي�صاهم  مم��ا  الأع���م���ال  ري����ادة  جم���الت  خمتلف  يف  وق��درات��ه��م  البحثية 
تاأهيلهم للمهن امل�صتقبلية وميكنهم من النطلق يف عامل ريادة الأعمال 
التنمية  اإىل  ت�صيف  اأن  وابتكاراتهم  اجلديدة  ومعارفهم  ملواهبهم  وُيتيح 
ان البتكار  املتحدة حيث  العربية  الإم��ارات  القت�صادية وامل�صتدامة لدولة 
ركائز  ت�صكل  الأع���م���ال  وري����ادة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ع��ل��وم  العلمي  وال��ب��ح��ث 
القت�صاد القائم التناف�صي امل�صتدام على املعرفة والإنتاجية العالية والذي 

يقوده رواد الأعمال يف بيئة مواتية للأعمال التجاري. 
وي�صتمل املهرجان على عدة اأق�صام رئي�صية، اأبرزها معر�ش امل�صاريع البحثية 
العلمية املتاأهلة يف م�صابقة الإمارات للعامل ال�صاب، وخمترب البتكار الذي 
ي�صتمل على م�صابقة رواد الأعمال ال�صغار وم�صابقة رائد الأعمال القادم، 
باأهمية  التوعية املجتمعية  امل�صتوى، ومهرجان عائلي يعزز  وموؤمتر عاملي 
اأجواء عائلية جتمع  الأعمال �صمن  وريادة  والبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 

ما بني التعلم واملرح والرتفيه. 
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اأخبـار الإمـارات

••8 ال�ّسارقة-الفجر:

تنظمها  التي  الوطنية  امل��ب��ادرة  الوردية"،  القافلة  فر�صان  "م�صرية  اأعلنت 
للك�صف  فح�ش    8775 اإج��راء  عن  ال�صرطان"،  مر�صى  اأ�صدقاء  "جمعية 
املرحلة  تنفيذ  با�صرت  اأن  وال�صيدات منذ  للرجال  الثدي  �صرطان  املبكر عن 
الفرتة ما  العام يف  التي تنظمها هذا  الأولية من م�صريتها احلادية ع�صرة، 

بني 4 وحتى 10 فرباير اجلاري عرب الإمارات ال�صبع.
8467 فح�صاً،  الوردية  للقافلة  الثابتة  العيادات  الفحو�صات يف  وبلغ عدد 
�صرطان  عن  املبكر  للك�صف  ال�صريرية  الفحو�صات  تقدمي  يف  با�صرت  والتي 
م�صتبقًة  ب��ال��دول��ة،  خمتلفة  م��واق��ع   11 يف  املا�صي  يناير   20 منذ  ال��ث��دي 

العيادات  اأجرتها  التي  الفحو�صات  بلغت  فيما  باأ�صبوعني،  امل�صرية  انطلق 
املتنقلة حتى الآن 308 فح�صاً يف كل من ال�صارقة وعجمان.

وخلل اليوم الأول من امل�صرية، ا�صتقبل ال�صيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي، 
املدير العام ملكتب �صوؤون املواطنني بحكومة عجمان، فر�صان القافلة الوردية 
ال��زوراء  للجولف"، فيما يتقدمهم  "نادي  ل�  اإم��ارة عجمان مع و�صولهم  يف 
للقافلة  املبعوث اخلا�ش  القا�صمي،  فاهم  ال�صيخ  ال�صبعة  امل�صرية  اأي��ام  طوال 
والفعاليات  املحطات  اأب��رز  عن  واٍف  ل�صرح  النعيمي  ا�صتمع  حيث  ال��وردي��ة، 
"القافلة  تقدمها  التي  لكل اجلهود  تقديره  عن  للم�صرية، معرباً  امل�صاحبة 
الوردية" و"جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان" لدعم امل�صابني ورفع الوعي 

املجتمعي بكل جوانب املر�ش.   

يف  التالية  حمطتها  نحو  فرباير،   5 الثاين  يومها  خلل  امل�صرية  وتوجهت 
اإمارة دبي، حيث بداأت جولتها يف املدينة انطلقاً من "جيت اأفينيو" مبركز 
درايف"  مرا�صي  ت��اون  "داون  اإىل  ذل��ك  بعد  لتتوجه  العاملي،  التجاري  دب��ي 
ب�"�صيتي  وانتهاًء  جمريا"  �صاطئ  "مب�صاكن  م��روراً  دبي"،  داي��ف  و"�صكاي 
ووك"، يف حني توقفت العيادة املتنقلة يف "�صاطئ ل مري"، والعيادات امل�صغرة 
دبي يف  الثابتة يف  العيادات  تواجدت  بينما  دبي" و"�صيتي ووك"،  "برواز  يف 
يف  �صت�صتمر  والتي  �صنرت"،  �صيتي  كل من مركز "لولو الرب�صاء" و" مردف 
تقدمي فحو�ش الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي حتى 10 فرباير اجلاري. 

اإىل  الثالث  الوردية" خلل يومها  القافلة  "م�صرية فر�صان  بعد ذلك، تعود 
بعدها عدداً  لتزور   �صباحاً،  الثامنة  "بيئة" يف  ال�صارقة، منطلقًة من مقر 

من املوؤ�ص�صات والوجهات، منها "مدينة ال�صارقة للإعلم" )�صم�ش(، و"هيئة 
و"جممع  ال��زاه��ي��ة،  يف  "اجلادة"  وجم��ّم��ع  والتلفزيون"،  ل��لإذاع��ة  ال�صارقة 
"م�صت�صفى  اإىل  اأخ��رياً  لت�صل  والبتكار"،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�صارقة 

اجلامعة بال�صارقة".
ت�صتقبل  ال�صارقة،  يف  ثابتة  ع��ي��ادات  اأرب��ع  ال��وردي��ة  القافلة  خ�ص�صت  وفيما 
اجلمهور يف كٍل من واجهة املجاز املائية، وميغا مول، ومركز اللولو للت�صوق 
فرع البطينة، ولول �صينرتال ال�صارقة. تتوقف العيادة املتنقلة خلل اليوم 
الثالث عند هيئة ال�صارقة للإذاعة والتلفزيون، فيما تنتقل العيادات امل�صّغرة 
اإىل  لحقاً  تنطلق  اأن  قبل  للطريان"،  "العربية  موظفي  اإقامة  اأماكن  اإىل 

القا�صمية". "اجلامعة 

ا�ستقبلها ال�سيخ عبد اهلل النعيمي يف عجمان مرحبًا مببعوثها اخلا�ش ال�سيخ فاهم القا�سمي

القافلة الوردية تقدم اأكرث من 8700 فح�ش مبكر ل�سرطان الثدي للرجال وال�سيدات يف الإمارات 

•• ال�سارقة-الفجر: 

�صل�صلة  الطفل  �صلمة  اإدارة  ب���داأت 
ال�صحراوية  امل��ن��اط��ق  اإىل  زي��ارات��ه��ا 
املو�صم  ���ص��م��ن  ال�����ص��ارق��ة  اإم�������ارة  يف 
التي  ب��امل��خ��اط��ر  للتوعية  ال�����ص��ت��وي؛ 
رحلت  اأثناء  الأط��ف��ال  يواجهها  قد 
الريا�صات  ومم��ار���ص��ت��ه��م  ال��ت��خ��ي��ي��م 
ال�صحراوية، ولتوزيع اأدلة ال�صلمة 
اد  ال��ع��ائ��لت واجل��م��ه��ور م��ن روَّ على 
ت���ل���ك امل����ن����اط����ق، وذل������ك ك���ج���زء من 
اأوًل"،  "�صلمتهم  املو�صمية  حملتها 
الأ�صر والأطفال حول  بهدف توعية 
العامة  الأماكن  الآمنة يف  املمار�صات 

املختلفة. 
اإدارة  اليافعي، مديرة  هنادي  وقادت 
احلملة  زي�������ارات  ال���ط���ف���ل،  ���ص��لم��ة 
اإىل   4 م���ن  ال���ف���رتة  ت���ق���ام يف  ال���ت���ي 
توعية  وت���ت�������ص���م���ن  ف�����رباي�����ر،   11
ز  وتركِّ الأط���ف���ال،  ب�����ص��لم��ة  ���ص��ام��ل��ة 
التوا�صل  م��ن�����ص��ات  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

التجارية،  وامل�����راك�����ز  الج���ت���م���اع���ي 
العائلت،  ت��رت��اده��ا  ال��ت��ي  والأم��اك��ن 
كو�صيلة رئي�صة للو�صول اإىل جمهور 
تثقيف اجلمهور حول  بهدف  اأو�صع، 
اأهمية �صلمة الأطفال وزيادة الوعي 
اتخاذها  ميكن  التي  التدابري  ح��ول 

ل�صمان �صلمتهم ورفاههم.
امليدانية  الزيارات  برنامج  و�صي�صمل 
ع����دداً م��ن امل��ن��اط��ق ال�����ص��ح��راوي��ة يف 
الرحمانية  ����ص���ارع  م��ن��ه��ا  ال�����ص��ارق��ة، 
ومناطق التخييم يف منطقة حمافز، 
منطقة  يف  ال���رم���ل���ي���ة  وامل�����������ص�����ارات 

الفر�صة  ���ص��ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  ال���ب���داي���ر؛ 
لفريق الإدارة للتفاعل مع العائلت 
ركوب  باأخطار  وتوعيتهم  والأطفال 
ال�صحراء،  يف  ال���ن���اري���ة  ال����دراج����ات 
وع��ن��د ت��ق��اط��ع ال��ط��رق ب���دون اتخاذ 
وال�صلمة، وخا�صة  الأمان  اإجراءات 

ت�صهد حركة مرور  التي  الأماكن  يف 
الفريق  ����ص���ي���وزع  ك���م���ا  ال�������ص���ي���ارات، 
لتوعية  وه��داي��ا  تثقيفية  من�صورات 
الزوار ومنع احلوادث ال�صائعة.وتاأتي 
من  كل  مب�صاركة  امليدانية  الزيارات 
ال�صارقة،  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

وهيئة ال�صارقة للدفاع املدين،وهيئة 
الوقاية وال�صلمة.

وتاأتي حملة "�صلمتهم اأوًل" التابعة 
لإدارة �صلمة الطفل، كمبادرة �صاملة 
بال�صلمة  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف 
والوقاية من احلوادث بني العائلت 

ومن  العامة.  الأماكن  يف  والأط��ف��ال 
منتظمة  ب�����زي�����ارات  ال���ق���ي���ام  خ�����لل 
�ش  تكرِّ ال�����ص��ح��راوي��ة،  امل��ن��اط��ق  اإىل 
العائلت  ل��ت��زوي��د  ج��ه��وده��ا  الإدارة 
اأثناء  اآمنة وثرية  والأطفال بتجربة 
للجمال  وا���ص��ت��ك�����ص��اف��ه��م  تخييمهم 

الرتكيز  م��ع  ل��ل�����ص��ح��راء،  الطبيعي 
لتمكني  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
اتخاذ  م����ن  والأط������ف������ال  ال���ع���ائ���لت 
اأي  مواجهة  اأثناء  م�صتنرية  ق��رارات 
بالهواء  وال�صتمتاع  طارئة،  خماطر 

الطلق بالأمان وراحة بال.

�سمن حملة ِ)�سلمتهم اأوًل( التي تهدف اإىل توعية الأ�سر والأطفال حول املمار�سات الآمنة 

ف اأولياء الأمور على تدابري الأمان يف املناطق ال�سحراوية خالل ف�سل ال�ستاء   �سالمة الطفل تعرِّ



االثنني   6  فبراير    2023  م   -    العـدد   13767  
Monday   6    February    2023   -  Issue No 13767

08

اأخبـار الإمـارات

القرقاوي  حم��م��د  م���ع���ايل  واأ�����ص����اف 
من  اأك��رث  ال��ع��ام  ه��ذا  القمة  "جتمع 
واإقليمية، لت�صبح  عاملية  منظمة   80
التجمع العاملي الأبرز واحلدث الأهم 
للمنظمات العاملية ومن �صمن روؤ�صاء 
�صيتحدثون  الذين  الدولية  املنظمات 
هذا العام، الربوفي�صور كلو�ش �صواب 
القت�صادي  املنتدى  ورئي�ش  موؤ�ص�ش 
املدير  جورجييفا  وكري�صتينا  العاملي، 
الدويل،  النقد  ل�صندوق  التنفيذي 
اإيويل  اأوك����وجن����و  جن�����وزي  وم���ع���ايل 
العاملية،  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��م��ة  م���دي���رة 
ومعايل تيدرو�ش غيربيي�صو�ش مدير 
العاملية، ومعايل  ال�صحة  عام منظمة 
اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط اأم���ني ع���ام جامعة 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة، وم����ع����ايل حممد 
البنك  جم���م���وع���ة  رئ���ي�������ش  اجل���ا����ص���ر 
جا�صم  وم��ع��ايل  للتنمية،  الإ���ص��لم��ي 
تعاون  ملجل�ش  العام  الأمني  البديوي، 
دول اخلليج العربية، ومدير موؤ�ص�صة 
التمويل الدولية، بالإ�صافة اإىل كلمة 
من الأمني العام للأمم املتحدة وكلمة 
وم�صاركة  ال���دويل  البنك  رئي�ش  م��ن 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  من 

ومنظمة العمل الدويل وغريهم".
القمة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ��������ص�������ار 
ت�صت�صيف  ل���ل���ح���ك���وم���ات  ال���ع���امل���ي���ة 
اخلا�ش،  ال��ق��ط��اع  م��ن  عاملية  ق��ي��ادات 
�صركة  م���وؤ����ص�������ش  دال����ي����و،  راي  م���ث���ل 
اآلن  ال�����ص��ي��د  ب���ري���دج���وات���ر، وك���ذل���ك 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ش  ���ص��وارت��ز، 
 Guggenheim ج��وج��ن��ه��امي 
ميكيناتي،  وهريو�صي   ،Partners
راكوتن  ل�صركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش 
برو�ش،  وكري�صتيان   ،Rakuten
للطاقة،  ���ص��ي��م��ن��ز  ����ص���رك���ة  رئ���ي�������ش 
الأعمال  رج���ال  اأب����رز  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال��ع��امل��ي��ني، ك��م��ا جت��م��ع ال��ق��م��ة نخبة 
اإ�صتري  القت�صادية  مثل  العلماء  من 
روجر  ال��دك��ت��ور  والكيميائي  دوف��ل��و، 

كورنبريغ الفائزين بجائزة نوبل.
وت�صهد القمة العاملية للحكومات اأكرث 
من 220 جل�صة، يتحدث فيها 300 
�صخ�صية عاملية من الروؤ�صاء والوزراء 
واخلرباء واملفكرين و�صناع امل�صتقبل.
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  واأط��ل��ق��ت 
�صريكاً   80 م���ن  اأك����رث  م���ع  ���ص��راك��ات 
واإعلمياً،  وم��ع��رف��ي��اً،  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً، 
تقريراً   20 ال����ع����ام  ه�����ذا  وت�������ص���در 
املوؤ�ص�صات  اأه��م  مع  بالتعاون  معرفياً، 

البحثية العاملية.

حوارية  وج��ل�����ص��ة  رئ��ي�����ص��ي��ة  ك��ل��م��ة  ويف 
العاملية  ال��ق��م��ة  ت�صت�صيفها  خ��ا���ص��ة 
"راأ�ش  ع����ن����وان:  حت����ت  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
اخليمة... بني املا�صي، احلا�صر وريادة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ي��ت��ح��دث  امل�صتقبل" 
ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، ع�صو 
راأ�ش  حاكم  ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ش 
اخل��ي��م��ة، ع��ن جت��رب��ة الإم�����ارة �صمن 
الإم����ارات،  دول���ة  وت��وج��ه��ات  منظومة 
متناوًل اأهم عوامل جناحها ومتيزها، 
املحطات  اأه����م  ���ص��م��وه  و�صي�صتعر�ش 
امل�����ص��ت��ف��ادة خ���لل م�صرية  وال���درو����ش 
التنمية ال�صاملة التي �صهدتها الإمارة 
اإطار  يف خمتلف القطاعات، وذلك يف 
لأهمية  ا�صت�صرافية  حتليلية  ن��ظ��رة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف  دور م��ن��ظ��وم��ة 

ريادة توجهات الإمارة امل�صتقبلية.
كما يتحدث الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
ال��داخ��ل��ي��ة، يف جل�صة  وزي����ر  ال������وزراء 
العاملية  القمة  اأع��م��ال  �صمن  رئي�صية 

للحكومات.

- من�سة للأفكار اخللقة .
للحكومات  العاملية  القمة  واأ�صبحت 
من�صة  اأع���������وام  ع�������ص���رة  م�����دى  ع���ل���ى 
للأفكار اخللقة وحتويلها اإىل واقع، 
كمتحف امل�صتقبل الذي بداأ كفكرة يف 
القمة عام 2014، ما يوؤكد اأن القمة 
وم�����ص��ن��ع حقيقي  ل����لإب����داع  خم��ت��رب 

للأفكار.
الحتفاء  ����ص���ن���وي���اً  ال���ق���م���ة  وت�������ص���ه���د 
اأنحاء العامل،  بالفائزين من خمتلف 
م���ث���ل، جائزة  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ج���وائ���ز  يف 
اأف�صل وزير يف العامل، وجائزة حتدي 
ابتكارات  وجائزة  العاملية،  اجلامعات 
احلكومات اخللقة، واجلائزة العاملية 
احلكومية،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  لأف�������ص���ل 

وجائزة التميز احلكومي العاملي.

- منتديات وحوارات عاملية .
وت�����ص��ت�����ص��ي��ف ال��ق��م��ة اأك�����رث م���ن 22 
منتدًى عاملياً، تركز على و�صع �صيا�صات 
م�صتقبلية،  وخطط  وا�صرتاتيجيات 

ومرونتها  احل��ك��وم��ات  جاهزية  ت��ع��زز 
حيث  التطور،  م��ن  التالية  للمرحلة 
العمل،  م�صتقبل  منتدى  ت�صت�صيف 
ومنتدى  التعليم،  م�صتقبل  ومنتدى 
واملنتدى  احلكومية،  اخل��ربات  تبادل 
التي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ل��ت�����ص��م��ي��م  ال���ع���امل���ي 
العاملي،  والتكامل  التعاون  على  تركز 

وت�صميم م�صتقبل اأف�صل.
للحكومات  العاملية  القمة  وت�صتكمل 
2023 حواراتها املختلفة، من خلل 
املنتدى العاملي لتكنولوجيا و�صيا�صات 
العاملي،  ال�����ص��ح��ة  وم���ن���ت���دى  امل����ن����اخ، 
امل�صتدامة،  التنمية  اأه��داف  ومنتدى 
وم����ن����ت����دى اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة، 
امل��راأة يف احلكومة، ومنتدى  ومنتدى 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ن��اع��ة 
ال���ت���ج���ارب  ح�����������وارات  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 
احلكومية، ومنتدى م�صتقبل الإعلم 

احلكومي.
واجتماعات  منتديات  القمة  وتعقد 
املوؤ�ص�صات  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  م��ت��ن��وع��ة، 
العاملية، مبا يف  واملنظمات  الإقليمية، 

وحوار   ،"100 "تامي  فعالية  ذل���ك 
املرنة،  احل��ك��وم��ات  ومنتدى  ال��ن��واب��غ، 
العربية،  احلكومية  الإدارة  ومنتدى 
اإ�صافة  اخلليجي،  اخل��ربات  ومنتدى 
الجتماع  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخة  اإىل 

العربي للقيادات ال�صابة.
اجتماعات  ال��ق��م��ة  خ����لل  و���ص��ت��ع��ق��د 
اجتماع  مثل  امل�صتوى  رفيعة  وزاري���ة 
رئي�صة  بح�صور  ال��ع��رب  املالية  وزراء 
واجتماع  ال������دويل،  ال��ن��ق��د  ���ص��ن��دوق 
اأمني  بح�صور  ال��ع��رب  ال�صباب  وزراء 
عام جامعة الدول العربية، بالإ�صافة 
اإىل العديد من الجتماعات الوزارية 

الأخرى.
وت�����ص��ه��د ال�����دورة احل��ال��ي��ة م��ن القمة 
80 اتفاقية ثنائية واجتماعاً رئي�صياً، 
و�صتتيح القمة الفر�صة ل�صناع القرار 
التعاون  لرت�صيخ  ال��ع��امل،  ح���ول  م��ن 
النظرة  وت�����ب�����ادل  ال�������ص���ع���وب  خل�����ري 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ح���ول  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال�������ذي ت���ت���ف���وق ف���ي���ه ال���ف���ر����ش على 

التحديات".

- 6 حماور رئي�سية.
للحكومات  العاملية  القمة  وحتت�صن 
اجلل�صات  م���ن  جم��م��وع��ة   2023
حماور   6 �صمن  التفاعلية  احلوارية 
املجتمعات  م�صتقبل  ت�صمل:  رئي�صية 
املرونة  وحوكمة  ال�صحية،  والرعاية 
والتعليم  وال��ت��وا���ص��ل،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
احلكومة،  ك����اأول����وي����ات  وال����وظ����ائ����ف 
وت���������ص����ري����ع ال���ت���ن���م���ي���ة واحل����وك����م����ة، 
وت�صميم  ج��دي��دة،  اآف���اق  وا�صتك�صاف 

وا�صتدامة املدن العاملية.
املجتمعات  م�صتقبل  حم��ور  وي��ت��ن��اول 
على  العوملة  اأث��ر  ال�صحية  وال��رع��اي��ة 
واأهمية  الف���رتا����ص���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
باأخلقيات  املتعلقة  الق�صايا  معاجلة 
وال�������ص���ل���وك وم���ع���اجل���ة حالة  ال��ع��م��ل 
يت�صمن  مبا  العاملية  ال�صحة  اأنظمة 
التطورات  وحتليل  العقلية  ال�صحة 

امل�صتقبلية.
وي���ن���اق�������ش حم������ور ح���وك���م���ة امل����رون����ة 
عمليات  وال���ت���وا����ص���ل  الق���ت�������ص���ادي���ة 
والهياكل  الأط���������ر  وت���ط���ب���ي���ق  دع������م 

ت�صاهم  التي  وال�صيا�صات  القت�صادية 
القت�صادي  الن���ت���ع���ا����ش  ت���ع���زي���ز  يف 
املرونة  ومتكني احلكومات يف حتقيق 
وال�صفافية  والزده������ار  الق��ت�����ص��ادي��ة 
عن طريق احلد من اآثار الأزمات من 
التعليم  حمور  ويركز  الإن�صان.  �صنع 
ك��اأول��وي��ات احلكومة على  وال��وظ��ائ��ف 
والعمل  ل��ل��ت��ع��ل��م  الأول�����وي�����ة  اإع����ط����اء 
التغيريات  حتقيق  يف  اأ���ص��ا���ص��ي  ك��اأم��ر 
واأهمية  وتطويرها،  املقبلة  للأجيال 
ت���ك���ي���ف احل����ك����وم����ات م�����ع ال����ظ����روف 
والتغريات ال�صريعة يف القوى العاملة 
الفكر  ل��دع��م  التعليمية  وال��ق��ط��اع��ات 
والتنمية  ال��ع��م��ل  ومن������اذج  اجل���دي���د 

الوطنية وتطوير املهارات.
التنمية واحلوكمة  ت�صريع  اأما حمور 
ف��ريك��ز ع��ل��ى مت��ك��ني احل��ك��وم��ات من 
وال�صيا�صات  احلكومية  النماذج  و�صع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ب��ت��ك��رة م���ن خلل 
احلكومية  ب����اخل����دم����ات  الرت������ق������اء 
ا�صتك�صاف  حمور  ويناق�ش  والبتكار. 
اآفاق  ا�صتك�صاف  اأهمية  ج��دي��دة  اآف���اق 

العلوم  خ�����لل  م����ن  ل��ل��ع��ل��م  ج����دي����دة 
التحديات  اأب���رز  حل��ل  والتكنولوجيا 
وي�صلط  املقبل.  العقد  واغتنام فر�ش 
حمور ت�صميم وا�صتدامة املدن العاملية 
ال�����ص��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت�����ص��ري��ع عملية 
لعاملنا  امل������وارد  وت���وف���ري  ال����ص���ت���دام���ة 
ميكن  حيث  ال�صريع،  التح�صر  نحو 
م�صتدامة  مدناً  تن�صاأ  اأن  للحكومات 
ال��ن��ف�����ش احل�صري  ع��ل��م  خ����لل  م���ن 
واأنظمة  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
وا�صتهلك  واإن��ت��اج  امل�صتدامة  النقل 
الطاقة امل�صتدامة اإىل جانب م�صاركة 

املواطنني واحلكومات.

-منتديات وحوارات عاملية .
العاملية  واحل��وارات  املنتديات  وتبحث 
ال��دورة احلالية من  ت�صت�صيفها  التي 
مدار  على  للحكومات  العاملية  القمة 
ال��ت��وج��ه��ات العاملية  اأه���م  اأي����ام  ث��لث��ة 
التي  احليوية  القطاعات  يف عدد من 
عقد  ل��ب��دء  اخل��ط��ط  تعزيز  يف  ت�صهم 
�صيا�صات  وو����ص���ع  ج���دي���د،  ح��ك��وم��ي 
م�صتقبلية  وخ��ط��ط  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
ومرونتها  احل��ك��وم��ات  جاهزية  ت��ع��زز 
ويتم  التطور،  م��ن  التالية  للمرحلة 
مع  بال�صراكة  املنتديات  ه��ذه  تنظيم 
عدد من املنظمات الدولية، واملوؤ�ص�صات 
وال�صركات  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
املوؤ�ص�صات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال�����رائ�����دة، 
احللول  بابتكار  تعنى  التي  املجتمعية 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  اجل����دي����دة 
عن  والإج��اب��ة  الإن�صانية،  املجتمعات 

اأ�صئلة الغد، اليوم.

ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���م���ة  ج����وائ����ز   -
للحكومات.

وت���ق���دم ال������دورة احل��ال��ي��ة م���ن القمة 
عاملية،  جوائز   7 للحكومات  العاملية 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ت��ق��دي��راً ل����وزراء 
اخلا�ش  القطاع  وممثلي  احلكومات 
مل�صاهماتهم  وامل��ب��دع��ني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
اأف�صل  جمتمع  ب��ن��اء  يف  ال�صتثنائية 
جائزة  اجل��وائ��ز:  وت�صمل  للب�صرية. 
اأف�������ص���ل وزي������ر يف ال�����ع�����امل، وحت����دي 
ل�صت�صراف  ال����ع����امل����ي  اجل����ام����ع����ات 
ابتكارات  وجائزة  امل�صتقبل،  حكومات 
احلكومات اخللقة، واجلائزة العاملية 
التميز  وجائزة  البيانات،  عر�ش  لفن 
العاملية  واجل��ائ��زة  العاملي،  احلكومي 
لأف�صل التطبيقات احلكومية، و"هي 

تربح".

•• دبي- وام:

للحكومات  العاملية  القمة  �صركاء  اأكد 
2023 اأن هذا احلدث العاملي اأ�صبح 
من�صة متفردة يف بناء م�صتقبل اأف�صل 
اخلربات  ت��ب��ادل  خ��لل  م��ن  للب�صرية 
التي  املو�صوعات  اأه��م  وامل��ع��ارف ح��ول 
للنهو�ش  واملجتمعات  احلكومات  تهم 
يف  ت�صهم  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  بالقطاعات 

حتقيق م�صتقبل مزدهر للإن�صان.
"حوار  جاء ذلك خلل م�صاركتهم يف 
القمة العاملية للحكومات"، الذي عقد 
مبتحف امل�صتقبل يف دبي، ل�صتعرا�ش 
ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  القمة  م�صتجدات 
دب��ي خ��لل ال��ف��رتة م��ن 13 اإىل 15 
فرباير 2023، حيث اأ�صار امل�صاركون 
حتقيق  دع����م  اأه��م��ي��ة  اإىل  احل�����وار  يف 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأه������داف 
يف ج��م��ع ���ص��ان��ع��ي ال���ق���رار واخل����رباء 
واخلروج  للتباحث  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن 
ا�صتك�صاف  يف  ت�صاهم  فاعلة  ب�صراكات 
ف���ر����ش ج����دي����دة اأم��������ام احل���ك���وم���ات، 
التحديات  ملواجهة  الآليات  وت�صميم 
العاملية وال�صعي للرتقاء بجودة حياة 
ال��ت��ق��دم العلمي  امل��ج��ت��م��ع��ات، وت��ع��زي��ز 

والتكنولوجي.
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وجت��م��ع 
ال�صركاء الوطنيني  2023 عدداً من 
والعامليني البارزين الذين ي�صاركونها 
بفاعلية  وي�صهمون  واأه��داف��ه��ا،  روؤاه���ا 
قائمة  ت�������ص���م  ح���ي���ث  اإجن����اح����ه����ا،  يف 
ه��ي��ئ��ة تنظيم  م�����ن:  ك�����ًل  ال�������ص���رك���اء 
الرقمية  واحل����ك����وم����ة  الت���������ص����الت 
الطرق  وهيئة  الرائد"،  "ال�صريك 
التنقل  "�صريك  دب��ي  يف  وامل��وا���ص��لت 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وه��ي��ئ��ة  الذكي"، 

"�صريك الطاقة امل�صتدامة"، وموؤمتر 
"�صريك   COP 28 الأط�����������راف 
اأبوظبي  و����ص���ن���دوق  ا�صرتاتيجي" 
ا�صرتاتيجي"،  "�صريك  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
"�صريك املدينة الذكية"،  وبلدية دبي 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رتول  و���ص��رك��ة 
وم�صدر  مميز"،  "�صريك  )اأدن�����وك( 
ط���ريان  و����ص���رك���ة  مميز"،  "�صريك 
للقمة"،  الر�صمي  "الناقل  الإم����ارات 
"�صريك  ومعهد البتكار التكنولوجي 
وم���وا����ص���لت  والبتكار"،  ال���ب���ح���ث 
الداعم"، و�صركة  "ال�صريك  الإم��ارات 
ال�صيارات  "�صريك  لل�صيارات  الطاير 

احل�صري".

جتمع عاملي.
واأك����د م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر املفو�ش 
العام مل�صار البنية التحتية والتخطيط 
املدير  احل����ي����اة،  وج�������ودة  ال���ع���م���راين 
ال���ع���ام ورئ��ي�����ش جم��ل�����ش امل��دي��ري��ن يف 
اأن  دب��ي،  واملوا�صلت يف  الطرق  هيئة 
اأ�صبحت  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
جت����ّم����ع����اً ع����امل����ي����اً ل����ق����ادة احل���ك���وم���ات 
ملناق�صة  الق�رار،  و�صّناع  وال�صيا�صيني 
اأف�صل  يف  وامل�صاركة  والأفك�ار  ال��روؤى 
دور احلكومات من  لتعزيز  املمار�صات 
اأف�صل  م�صتقبل  ملمح  �صياغة  اأجل 

للب�ص�رية.
اليوم  الع�امل  "ي�صهد  معاليه:  وق��ال 
املجالت  ك���ل  ف�����ي  ع���دي���دة  حت���دي���ات 
التي  املت�ص�ارعة  املتغريات  جانب  اإىل 
اب��ت��ك��ار منوذج  اإىل  احل��اج��ة  ت��ف�����ر���ش 
احلكومات  تت�ص�ارك من خلله  عاملي 
وت����ت����ع����اون م����ن اأج�������ل دع������م اجل���ه���ود 
التنموية وابتك�ار احللول الت�ي ت�صهم 
وازده�ار  التحديات  على  التغلب  ف�ي 

املجتمعات".
واأ�صار معاليه اإىل اأن تعزيز ال�صتدامة 
وج��ودة احلياة يف امل��دن، اأ�صبح املحور 
الأهم يف قائمة الأولويات التي يجري 
ف�����ي ظ���ل م���ع���دلت النمو  ت���داول���ه���ا، 
والتطور  ال�صكان  تعداد  ف�ي  الكبي�رة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��������ص�����ارع،  التكنولوجي 
العاملي،  امل�صتوى  على  املناخ�ي  التغري 
يعد  احل�صري،  التخطيط  اأن  موؤكداً 

اأحد اأهم احللول لهذه التحديات.

�سنع امل�ستقبل.
ب�������دوره اأك������د م���ع���ايل ���ص��ع��ي��د حممد 
الرئي�ش  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و  ال���ط���اي���ر، 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  دب����ي، 
اأ�صبحت حدثاً مميزاً على اأجندة اأهم 
معرفية  ومن�صة  العاملية،  الفعاليات 
امل�صتقبل  و�صنع  ل�صت�صراف  �صاملة 
ومتكني احلكومات ال�صاعية للرتقاء 
التجارب  اأجنح  م�صاركة  عرب  باأدائها، 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي،  واخل����������ربات يف 
مب���ا ي�����ص��اع��د احل���ك���وم���ات ع��ل��ى و�صع 
اخلطط واحللول ال�صتباقية لتحويل 
التحديات اإىل فر�ش جديدة، والتاأقلم 
اجلاهزية  وت���ع���زي���ز  امل���ت���غ���ريات  م����ع 

للم�صتقبل.
خلل  "�صن�صتعر�ش  معاليه:  واأ�صاف 
م�صاركتنا يف القمة العاملية للحكومات 
نحو  رحلتها  يف  الريادية  دب��ي  جتربة 
وجهودنا  ال��ك��رب��وين،  احل��ي��اد  حتقيق 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  اإىل  ال���ت���ح���ول  يف 
و�صوًل اإىل �صفرية النبعاثات بحلول 
على  الع���ت���م���اد  خ����لل  م���ن   2050
�صمن  والتطوير  وال��ب��ح��وث  الب��ت��ك��ار 
لتذليل  الأ�صا�صية  والركائز  املمكنات 

حت��دي��ات ال���ص��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز كفاءة 
الطاقة  م�صاريع  يف  والتو�صع  الطاقة 

النظيفة واملتجددة".
وتابع �صعادته: "ي�صرنا اأن تكون هيئة 
الطاقة  "�صريك  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
امل�صتدامة" للقمة العاملية للحكومات، 
ونحن  خا�صة  اأه��م��ي��ة  تكت�صب  وال��ت��ي 
"عام ال�صتدامة" الذي ت�صت�صيف  يف 
فيه دولة الإمارات اأكرب موؤمتر دويل 
 ،"28 "كوب  امل��ن��اخ��ي  بالتغري  يعنى 
والذي يعك�ش حر�ش القيادة الر�صيدة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان، رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
"رعاه اهلل"، على امل�صاهمة يف اجلهود 
املناخي  ال��ت��غ��ري  م���ن  ل��ل��ح��د  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�صتدامة،  جمال  يف  الدولة  وجهود 
حيث تعد دولة الإمارات من اأكرب دول 
الطاقة  م�صاريع  يف  ا�صتثماراً  العامل 

النظيفة واملتجددة".

اأجيال امل�ستقبل .
ال�صفري ماجد  �صعادة  قال  من جهته، 
واملمثل  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال�������ص���وي���دي، 
اخلا�ش لرئا�صة دولة الإمارات ملوؤمتر 
الأطراف "COP28": "متا�صياً مع 
بال�صتثمار  القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة 
القمة  يف  ن���رى  امل�صتقبل،  اأج���ي���ال  يف 
العاملية للحكومات ويف عام ال�صتدامة 
املجتمع  يتحد  الإم���ارات، كيف  بدولة 
الطلب  من  فئاته  بجميع  الإماراتي 
والعلماء،  الأع��م��ال  رواد  اإىل  ال�صباب 
وحتقيق  ال������دول������ة  م���ه���م���ة  لإجن���������از 
الأط����راف  مل��وؤمت��ر  ن��اج��ح��ة  ا�صت�صافة 

اجلاري". العام   COP28
واأ�صاف: "�صي�صهد املوؤمتر اإجراء اأول 
الإط�����لق، وهي  ع��ل��ى  ع��امل��ي��ة  ح�صيلة 
اأكرب فر�صة �صيا�صية خلل هذا العقد 
املناخي،  ل��ل��ع��م��ل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  احل��ا���ص��م 
الفجوات  حت��دي��د  ل��ن��ا  �صتتيح  ح��ي��ث 
احلالية، وجمع العامل يف م�صار واحد 
امل�صرتك  العمل  يف  تقدمنا  لت�صريع 
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ه����ذه ال���ف���ج���وات، وفق 

م�صتهدفات اتفاق باري�ش".

مبادرة مميزة .
الهاجري،  داوود  ���ص��ع��ادة  ق���ال  ب����دوره 
"نت�صرف يف  ب��ل��دي��ة دب���ي:  م��دي��ر ع���ام 
بلدية دبي ب�صراكتنا مع القمة العاملية 
للحكومات، املبادرة املميزة التي اأطلقها 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����ش 
اهلل" لتكون احلا�صنة املحفزة لبتكار 

منوذج احلكومات امل�صتقبلية".
واأكد اأن اأحد املحاور الرئي�صية للقمة 
يتمثل   2023 ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
العاملية  امل���دن  وا���ص��ت��دام��ة  ت�صميم  يف 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ي�����ص��ل��ط  ال�����ذي 
وتوفري  ال���ص��ت��دام��ة  عملية  ت�����ص��ري��ع 
ال�صريع،  التح�صر  نحو  لعاملنا  امل��وارد 
وهو ما يتوافق مع خطط بلدية دبي 
يركز  بنهج  الذكية  امل���دن  ت�صميم  يف 
على الإن�صان، والبناء ال�صديق للبيئة 
بتقنية الطباعة ثلثية الأبعاد، الأمر 
اإمارة  مكانة  تر�صيخ  يف  ي�صهم  ال���ذي 

دبي يف �صدارة مدن امل�صتقبل.
يف  تتبنى  دب���ي  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
امل�صتقبلية  وم�����ص��اري��ع��ه��ا  م��ب��ادرات��ه��ا 
اأف�صل املمار�صات واآليات العمل والقمة 

للطلع  فر�صة  للحكومات  العاملية 
على جتارب العامل من حولنا.

تبادل التجارب.
من جانبه عرب �صعادة املهند�ش ماجد 
�صلطان امل�صمار مدير عام هيئة تنظيم 
قطاع الت�صالت واحلكومة الرقمية، 
ب��ال�����ص��راك��ة م���ع القمة  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن 
"انطلقاً  وق��ال:  للحكومات،  العاملية 
ال����دور ال���ص��رتات��ي��ج��ي للهيئة يف  م��ن 
تنظيم ومتكني التحول الرقمي، فهي 
معنّية ب�صكل مبا�صر بجهود ا�صت�صراف 
امل�صتقبل، وتوظيف التقنيات الرقمية 
النا�صئة لبناء احلياة الرقمية ال�صاملة 
وامل��ت��ك��ام��ل��ة. ون��ت��ط��ل��ع ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات 2023 
لنا الطلع  تتيح  والتي توفر فر�صة 
عن كثب على جتارب العامل، وكذلك 
ال��ع��امل. فدولة  ع��ر���ش جت��ارب��ن��ا على 
الإم��ارات لديها الكثري مما تقوله يف 
جم����الت ال��ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ي، ومن 
الت�صالت  ق��ط��اع  ا���ص��ت��خ��دام  ب��ي��ن��ه��ا 
التنمية  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة 
والتحول  الإن�����ص��ان  ���ص��ع��ادة  وحت��ق��ي��ق 

الرقمي".
للنقا�صات  "نتطلع  �صعادته:  واأ���ص��اف 

العامليني  ���ص��رك��ائ��ن��ا  م���ع  واحل��������وارات 
احلكومة  م�صتقبل  مثل  جم���الت  يف 
ال��ك��ف��اءات، وتر�صيخ  وب��ن��اء  ال��رق��م��ي��ة، 
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار، وت��ط��وي��ر اخلدمات 
الذكية،  امل��دي��ن��ة  وب���ن���اء  احل��ك��وم��ي��ة، 
وت���ط���وي���ر ال���ت�������ص���ري���ع���ات والأن���ظ���م���ة 
التقنيات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل���ط���ل���وب���ة 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة واجل���ذري���ة وغ���ري ذل���ك من 

املوا�صيع".

تعزيز التوا�سل.
ال�صويدي،  �صيف  حممد  �صعادة  وق��ال 
للتنمية:  اأبوظبي  عام �صندوق  مدير 
للحكومات  العاملية  القمة  توا�صل   "
دورها البارز كمن�صة عاملية ل�صت�صراف 
احللول  واإي��ج��اد  احلكومات  م�صتقبل 
التنموية  التحدّيات  ملواجهة  املبتكرة 
اإ�صافة  والجتماعية،  والقت�صادية 
التوا�صل  قنوات  تعزيز  يف  دوره��ا  اإىل 
واخلا�ش،  احلكومي  القطاعني  ب��ني 
التغيريات  اإح�������داث  يف  ي�����ص��ه��م  مم���ا 
اليجابية يف املجتمعات والقت�صادات 
العاملية". واأ�صار �صعادته اإىل اأن القمة 
اأ�صافت لل�صندوق الكثري من اخلربات 
وال���ت���ج���ارب ال��غ��ن��ي��ة، ك��م��ا ���ص��اه��م��ت يف 
العامليني  �صركائنا  مع  التعاون  تعزيز 

مبا  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صات  م��ن 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  ي���دع���م 

ملختلف �صعوب العامل.

من�سة عاملية.
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  ي��ذك��ر 
باتت من�صة عاملية جتمع حتت مظلتها 
نخبة م��ن ق���ادة احل��ك��وم��ات وال����وزراء 
القرار ورواد  امل�صوؤولني و�صّناع  وكبار 
املالية  ال�صوؤون  الأفكار واملخت�صني يف 
والق���ت�������ص���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة من 
م�صاركة  بهدف  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
وتبادل  واملقرتحات  والأف��ك��ار  ال���روؤى 
امللهمة،  والتجارب  واملعارف  اخلربات 
وابتكار  احلكومات  م�صتقبل  ل�صياغة 

حلول ملواجهة التحديات العاملية.
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وت��ب��ح��ث 
 110 من  اأكرث  خلل  من   ،2023
وحوارية،  وتفاعلية  رئي�صية  جل�صات 
احلالية  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات  اأب������رز 
بالأداء  الرت��ق��اء  و�صبل  وامل�صتقبلية، 
احل��ك��وم��ي، وت��ع��زي��ز ق���درة احلكومات 
املت�صارعة  ال���ت���غ���ريات  ا���ص��ت��ب��اق  ع��ل��ى 
وال���ص��ت��ع��داد ل��ه��ا، م��ع ال��رتك��ي��ز على 
ت�صخري التكنولوجيا والبتكار ملواجهة 

التحديات التي تواجه الب�صرية.

اأكرب جتمع حكومي من نوعه عامليًا مب�ساركة 150 دولة ينطلق من 13 – 15 فرباير يف دبي 

وزيرًا و10 اآلف من امل�سوؤولني احلكوميني وقادة الفكر واخلرباء العامليني القمة العاملية للحكومات جتمع 20 رئي�ش دولة وحكومة واأكرث من 250 
•• دبي-وام:

تعقد يف دبي خلل الفرتة من 13 اإىل 15 فرباير اجلاري، فعاليات 
القمة العاملية للحكومات حتت �صعار "ا�صت�صراف حكومات امل�صتقبل"، 
وروؤ�صاء  وم�صوؤولني  ووزراء  وحكومات  دول  روؤ���ص��اء  مب�صاركة  وذل��ك 
ب��ارزي��ن من  اأع��م��ال  دول��ي��ة وروؤ���ص��اء �صركات عاملية ورج���ال  منظمات 

القطاع اخلا�ش وخرباء عامليني وم�صت�صريف امل�صتقبل.

الوزراء  واأك��د معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ش 
للقمة  الدورة اجلديدة  اأن  للحكومات  العاملية  القمة  رئي�ش موؤ�ص�صة 
ل�صاحب  ال�صديدة  الروؤية  �صمن  تاأتي   ،2023 العاملية للحكومات 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، 
ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ش 

الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
جاء ذلك خلل حوار القمة العاملية للحكومات الذي عقدته موؤ�ص�صة 

القمة العاملية للحكومات اليوم يف متحف امل�صتقبل يف دبي للإعلن 
عن اأجندة وحماور ومنتديات الدورة اجلديدة من القمة.

للحكومات  العاملية  القمة  "جتمع  ال��ق��رق��اوي:  حممد  معايل  وق��ال 
2023، على من�صتها 20 رئي�ش دولة ورئي�ش حكومة حيث ي�صارك 
فخامة عبد الفتاح ال�صي�صي رئي�ش جمهورية م�صر العربية، وفخامة 
�صال  ماكي  وفخامة  تركيا،  جمهورية  رئي�ش  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب 
عبدو  م��اري��و  وفخامة  الأف��ري��ق��ي،  الحت���اد  ورئي�ش  ال�صنغال  رئي�ش 

رئي�ش  علييف  اإل��ه��ام  وفخامة  ب��اراغ��واي،  جمهورية  رئي�ش  بينيتيز 
الدول  روؤ���ص��اء  م��ن  جمموعة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اأذرب��ي��ج��ان،  جمهورية 

وروؤ�صاء احلكومات".
العام  ه��ذا  للحكومات  العاملية  القمة  من�صة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
اآلف من رجال   10 اإىل  بالإ�صافة  250 وزي��راً،  اأك��رث من  �صتجمع 
العامليني  واخل���رباء  الفكر  وق���ادة  احلكوميني  وامل�����ص��وؤول��ني  الأع��م��ال 

الأبرز يف العامل.

الأفريقي   الحتاد  ورئي�ش  ال�سنغال  ورئي�ش  واأردوغان  ال�سي�سي  • م�ساركة 
بن �سقر يتحدث يف كلمة رئي�سية وجل�سة حوارية خا�سة عن جتربة اإمارة راأ�ش اخليمة واأهم عوامل جناحها  • �سعود 

ي�سارك يف جل�سة رئي�سية �سمن اأعمال القمة العاملية للحكومات زايد  بن  • �سيف 
من 220 جل�سة يتحدث فيها 300 �سخ�سية عاملية من الروؤ�ساء والوزراء واخلرباء واملفكرين و�سناع امل�ستقبل • اأكرث 

• ا�ست�سافة 22 منتدى عامليًا تركز على و�سع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وخطط م�ستقبلية تعزز جاهزية احلكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور

فرباير  15 اإىل  تنطلق يف الفرتة من 13 

�سركاء القمة العاملية للحكومات: القمة من�سة مثالية لتطوير حلول ابتكارية للتحديات العاملية
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اأعلنت عائلة النا�صط البيئي العراقي البارز جا�صم الأ�صدي املعروف 
بكفاحه من اأجل املحافظة على الأهوار الأ�صطورية يف جنوب العراق، 
اأن م�صلحني قاموا بخطفه بالقرب من بغداد الأربعاء  اأم�ش الأحد 

وقطعت اأخباره منذ اأربعة اأيام.
“طبيعة  البيئة  ع��ن  للدفاع  جمعية  ع��ام��ا(   65( الأ���ص��دي  وي��دي��ر 
ويتحدث با�صتمرار عرب و�صائل الإعلم املحلية والأجنبية  العراق”، 
لئحة  على  املدرجة  العراقية،  الأه��وار  حول  الوعي  م�صتوى  لرفع 
املتدة للرتبية والثقافة والعلوم )يون�صكو( ويهددها  منظمة الأمم 

يف الفرتة الأخرية �صح املياه و اجلفاف.
اإن  الأ���ص��دي  ناظم  ق��ال  بر�ش،  فران�ش  وكالة  هاتفي مع  ات�صال  ويف 
�صقيقه النا�صط “كان يقود �صيارته على الطريق ال�صريع قادما من 
مدينة احللة )جنوب( باجتاه بغداد” عندما “اأوقفته �صيارتان وقام 
املركبات  اإح��دى  بتقييد يديه وو�صعه يف  م�صلحون مبلب�ش مدنية 
“على بعد حواىل  اأن احل���ادث وق��ع  واأو���ص��ح  ونقله ملكان جم��ه��ول«. 
الأ�صدي  �صقيق  واأ�صاف  بغداد.  العا�صمة”  عن  كيلومرتات  خم�صة 
الطريق”،  نف�صها على  اللحظة  وتركوه يف  كان معه  “اأبن عمي  اأن 
توا�صل  ال�صرطة  لكن  بالعائلة،  يت�صلوا  مل  اخلاطفني  ان  م��وؤك��داً 
البحث عن النا�صط البيئي. وردا على �صوؤال عن دوافع اخلطف، قال 

ناظم الأ�صدي “نحن بحاجة اإىل وقت لفهم الأ�صباب«.

اندلع  اأطفال جراء حريق  اأربعة  بينهم   14 واأ�صيب  �صخ�صان  قتل 
م�صاء ال�صبت يف مبنى بحي �صعبي يف ل�صبونة القدمية على ما اأعلنت 
ل�صبونة  الإطفاء يف  فريق  لوبيز من  تياغو  قال  الطوارئ.  خدمات 
لو�صائل اإعلم حملية اإن احلريق متت ال�صيطرة عليه �صريعا وجرى 

احتواوؤه يف الطبقة الأر�صية من مبنى يف حي موراريا.
ونقلت عنه �صحيفة بوبليكو قوله “ل توجد حالت اإ�صابة خطرة. 
اإنها حالت طفيفة جراء ا�صتن�صاق الدخان«. ونقل راديو تي اإ�ش اإف 
ترجيحه  مويدا�ش  كارلو�ش  الربتغالية  العا�صمة  بلدية  رئي�ش  عن 
وج����ود اأج���ان���ب ب���ني ال�����ص��ح��اي��ا. ي��ق��ط��ن ح���ي م���وراري���ا ال��ك��ث��ري من 

املهاجرين املتحدرين خ�صو�صا من دول جنوب �صرق اآ�صيا.
 

 اأكد رئي�ش الوزراء الكندي جا�صنت ترودو دعم بلده قرار الوليات 
على  يحلق  ك��ان  ال��ذي  ال�صيني  املراقبة”  منطاد  “اإ�صقاط  املتحدة 
والكندي  الأم���ريك���ي  اجل����وي  امل��ج��ال  و”ينتهك  ع��ال��ي��ة  ارت��ف��اع��ات 

والقانون الدويل«.
“كندا تدعم ه��ذا الإج���راء. معا وم��ع قيادة  ق��ال ت��رودو على تويرت 

الدفاع اجلوي لأمريكا ال�صمالية �صنوا�صل حماية اأنف�صنا«.
وذكرت وزيرة الدفاع الكندية اأنيتا اأناند يف بيان اأنها وترودو “اطلعا 
اأركان  ورئي�ش  القومي  الأم���ن  م�صت�صار  جانب  م��ن  العملية”  على 

الدفاع.
وقالت اإن كندا “عملت يف �صكل وثيق” مع الوليات املتحدة و”تدعم 
“تعاونها  ل��وا���ص��ن��ط��ن  ���ص��اك��رة  املتخذة”،  الإج�������راءات  حت��ف��ظ  ب��ل 

الوثيق«.
راقبت  )ن��وراد(  ال�صمالية  لأمريكا  اجل��وي  الدفاع  “قيادة  واأ�صافت 

وحللت م�صار منطاد املراقبة وما قام به«.
كان املنطاد قد حلق فوق كندا قبل دخوله املجال اجلوي للوليات 

املتحدة.

 
الإنقاذ  رج��ال  اأن  الأح��د  اأم�ش  اجلنوبية  الكورية  ال�صلطات  اأعلنت 
كان  �صيد  �صفينة  انقلب  بعد  فقدوا  اأ�صخا�ش  ت�صعة  عن  يبحثون 

يقلهم قبالة ال�صاحل اجلنوبي الغربي للبلد.
وانقلبت ال�صفينة التي تزن 24 طناً يف املياه ليل ال�صبت الأحد قبالة 
�صواحل مقاطعة �صينان يف منطقة جيول اجلنوبية، كما ذكرت وزارة 

الداخلية الكورية اجلنوبية يف بيان.
اأفراد  اإنقاذ ثلثة من  �صفينة قريبة متكنت من  اإن  ال��وزارة  وقالت 

الطاقم، لكن ما زال ت�صعة اآخرون، بينهم اأجنبيان،مفقودين.
تابعة  ط��ائ��رات  وث��لث  �صفينة   12 من  اأك��رث  اأر�صلت  اأنها  واأ�صافت 

خلفر ال�صواحل والبحرية للبحث عن املفقودين.
ونقت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( عن وزير الداخلية 
ال��ط��اق��م غ���ادروا  اأف����راد  اأن معظم  اإن���ه يعتقد  ���ص��ان��غ م��ني ق��ول��ه  يل 

ال�صفينة املنكوبة.
اأق�صى  ب��ذل  اإىل  ي��ول  ���ص��وك  ي��ون  ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي  ودع���ا الرئي�ش 
املوارد  “جميع  بتعبئة  واأم���ر  والإن��ق��اذ  البحث  عمليات  يف  اجل��ه��ود 

املتاحة” لتو�صيع منطقة البحث، كما ذكر مكتبه.

عوا�سم

بغداد

ل�شبونة

مونرتيال

�شيوؤول

مقرتحات احلكومة الإ�سرائيلية لإ�سالح النظام الق�سائي 

»لوفيغارو«: القوى الكربى تتاأهب حلرب باملنطقة الرمادية من الغالف اجلوي

اإطالق �سراح طبيب من نتنياهو: تلقيت تهديدات بالقتل من ن�سطاء ي�ساريني
منظمة ال�سحة خطف يف مايل 

•• دكار-اأ ف ب

اأطلق �صراح طبيب من منظمة ال�صحة العاملية كان قد خطفه 
جمهولون يف 23 كانون الثاين -يناير يف مايل، بح�صب ما 
الأول  اأم�ش  بر�ش  فران�ش  لوكالة  املحلية  ال�صلطات  اأعلنت 
ميناكا  منطقة  يف  ال�صحة  جمال  يف  م�صوؤول  وق��ال  ال�صبت. 
امل�صاند  دي��اوارا حممدو الطبيب  “اأٌفرج عن  يف �صمال مايل 
يف  الإقليمية  ال�صحة  مديرية  يف  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
واأ�صاف “انه ب�صحة  ميناكا يف الثاين من �صباط-فرباير”. 

جيدة”. 

ما  ح��ول  نقا�ًصا  ه��ن��اك  اأن  اأع��ل��م  اإ���ص��رائ��ي��ل،  يف  وزراء  رئي�ش 
يعّر�ش الدميقراطية للخطر، لكن هذا الأمر لي�ش خا�صًعا 

للنقا�ش، لأنه خطر حقيقي على الدميقراطية«.
و�صرح نتنياهو: “اأتوقع اأن تعمل اأجهزة اإنفاذ القانون على 
الفور �صد اأولئك الذين يحر�صون على القتل ويهددون به، 
ا اأن يتحدث قادة املعار�صة باحلزم ذاته، والقوة  واأتوقع اأي�صً
ذاتها التي حتدثت عنها«. وتابع نتنياهو: “نحن منر باأوقات 
ع�صيبة ويتوقع منا جميًعا اأن نفعل ما هو مطلوب منا كقادة 

عامني م�صوؤولني، لذلك يجب األ ن�صمت عن هذا الأمر«.
وبح�صب القناة الإ�صرائيلية، فقد فتحت ال�صرطة حتقيًقا يف 
ال�صتباه بالتهديد مع اللواء باجلي�ش الإ�صرائيلي زئيف راز، 

الذي دعا اإىل تطبيق “حكم املطارد “التوراتي على نتنياهو. 
ويعني تطبيق “حكم املطارد” التوراتي على رئي�ش الوزراء 
بح�صب ما اأوردته القناة  “قتله رفعا لإحلاق الأذى بغريه”، 
مبحو  ق��ام  زئيف،  الإ�صرائيلي  اللواء  اأن  غري  الإ�صرائيلية. 
املن�صور الذي كتبه عرب �صفحته خلل وقت ق�صري، كما �صدد 

على اأنه مل يكتب تلك الأمور التي وردت فيه.
“ال�صاباك”  العام  الأمن  اأن رئي�ش جهاز  اإىل  القناة  واأ�صارت 
رونني بار، حتدث مع مفو�ش ال�صرطة الإ�صرائيلية يعقوب 
الت�صامح”،  “عدم  �صيا�صة  انتهاج  على  معه  اتفق  اإذ  �صبتاي، 
الأذى  اإحل���اق  اإىل  ال��دع��وة  اأو  العنف  على  التحري�ش  جت��اه 

بامل�صوؤولني املنتخبني.

قال رئي�ش الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتيناهو اأم�ش الأحد 
اإنه يتعر�ش لتهديدات بالقتل، من قبل ن�صطاء من الي�صار، 
وذلك على خلفية الإ�صلحات الق�صائية التي ينوي اإقرارها 
خ��لل ال��ف��رتة املقبلة، وال��ت��ي ت��راه��ا امل��ع��ار���ص��ة ب��اأن��ه��ا مت�ش 

بالدميقراطية يف اإ�صرائيل.
واأو�����ص����ح ن��ت��ن��ي��اه��و، يف ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��ف��ي��ة ن��ق��ل��ت��ه��ا قناة  
الأ�صابيع  يف  �صهدنا  “لقد  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة:   »i24news«
جميع  اأن  ويبدو  التحري�ش،  من  متزايدة  موجة  الأخ���رية 
املوجهة �صدي  التهديدات  احل��دود مت جت��اوزه��ا من خ��لل 

و�صد امل�صوؤولني املنتخبني«.
باغتيال  �صريًحا  تهديًدا  وراأينا  بالأم�ش  “�صمعنا  واأ�صاف: 

•• القد�س-اأ ف ب

من  الآلف  ع�����������ص�����رات  ت����ظ����اه����ر 
اإ�صلح  م�صروع  �صد  الإ�صرائيليني 
قدمته  ال�����ذي  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال���ن���ظ���ام 
بنيامني  ال��������وزراء  رئ��ي�����ش  ح��ك��وم��ة 
�صلطة  تغليب  اإىل  ويهدف  نتانياهو 

النواب على �صلطة الق�صاة.
وت��وؤك��د احل��ك��وم��ة الئ��ت��لف��ي��ة التي 
واليمني  ال��ي��م��ني  م��ن  اأح���زاب���ا  ت�صم 
امل����ت����ط����رف وت�������ص���ك���ي���لت ي���ه���ودي���ة 
مت�صددة، اأن الإ�صلحات تهدف اإىل 
التوازن.  ع���دم  م��ن  ح��ال��ة  ت�صحيح 
ل��ك��ن رئ��ي�����ص��ة امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا اإ�صرت 
حمموم”  “هجوم  اأن��ه  ت��رى  حايوت 

على الق�صاء.
الرئي�صية  ال����ب����ن����ود  ي����ل����ي  ف���ي���م���ا 
ل��لإ���ص��لح��ات ال��ت��ي و���ص��ع��ه��ا وزير 
اأن  ويفرت�ش  ليفني  ي��اري��ف  ال��ع��دل 
م��وع��د مل  ال��ربمل��ان يف  على  تعر�ش 

يعرف بعد.
اإنها  العليا  املحكمة  منتقدو  يقول 
الأ�صا�صية  القوانني  تف�صري  اأ���ص��اءت 
لإ����ص���رائ���ي���ل امل��ع��م��ول ب��ه��ا ب����دل من 
ا�صتخدام  ك��ذل��ك  واأ����ص���اءت  د���ص��ت��ور، 

���ص��لح��ي��ات��ه��ا ع��رب اإب���ط���ال ق���وان���ني. ت��ري��د احلكومة 
ي�صمح  ال���ذي  ال�صتثناء”  ب”بند  ي�صمى  م��ا  مت��ري��ر 
للربملان باإلغاء قرار للمحكمة العليا بت�صويت باأغلبية 

ب�صيطة.

•• باري�س-وكاالت

املراقبة  ب��ال��ون  اأّن  فرن�صي  اإخ���ب���اري  ت��ق��ري��ر  اع��ت��رب 
ال�صيني الذي مت اكت�صافه اجلمعة، يفتح الباب اأمام 
حرب على اأعلى م�صتويات الرتفاع يف املجال اجلوي.

امل��ج��ال غري  ه��ذا  وامل��راق��ب��ة يف  التحكم  ال�صعب  م��ن 
يتوقف  اجلوية  احلركة  تنظيم  لأن  تقريًبا؛  املنظم 

على ارتفاع 20 كم فوق �صطح الأر�ش.
“لوفيغارو”  �صحيفة  ن�صرته  ال��ذي  التقرير،  وق��ال 
منطقة  يف  ���ص��ت��ك��ون  احل�����رب  ه����ذه  اإن  ال��ف��رن�����ص��ي��ة، 
و�صفها باأنها “رمادية” وغري منّظمة بقوانني، بني 
القوى الكربى يف العامل، ل �صيما الوليات املتحدة 

الأمريكية وال�صني.
“على احل��دود بني املجال اجل��وي حيث  اأّن��ه  واأ�صاف 
الوطنية  ال�صلطات  �صيطرة  حتت  الطائرات  تنت�صر 
وال��ف�����ص��اء اخل���ارج���ي ل��ل��غ��لف اجل����وي، ح��ي��ث تدور 
تهم  اأخ��رى  معركة  �صاحة  هناك  ال�صناعية،  الأقمار 
العايل جًدا”،  “الرتفاع  العامل، يف م�صتوى  جيو�ش 

املحدد بني 20 كم و100 كم«.
ال�صواريخ  “جمال  ه���و  امل���ج���ال  ه����ذا  اأّن  واأو�����ص����ح 
عن  ترتد  التي  ال�صوت  �صرعة  �صرعتها  تفوق  التي 
طيار  دون  وال���ط���ائ���رات  اجل�����وي  ال���غ���لف  ط��ب��ق��ات 
التج�ص�ش  مثل طائرة  “ال�صرتاتو�صفري”،  وطائرات 
مثل  املراقبة،  بالونات  حتى  اأو   ”2 “يو  الأمريكية 
الأرا�صي  ف��وق  ال���ذي مت حت��دي��ده  ال�صيني  ال��ب��ال��ون 

الأمريكية«.

يتم تعيني ق�صاة املحكمة العليا حاليا من قبل جلنة 
املحامني،  نقابة  م��ن  وحم��ام��ني  ون��واب��ا  ق�صاة  ت�صم 

حتت اإ�صراف وزير العدل.
اللجنة  ه��ذه  م��ن  املحامني  اإخ���راج  التعديل  وي��ق��رتح 

ليحل حملهم مواطنان ووزير واحد.

اأنه �صيعطي �صلطة �صبه  ويرى معار�صو هذا الإجراء 
مطلقة للربملان.

ويف حال تبنيه، ميكن ا�صتخدامه لإلغاء اإدانة حمتملة 
من  �صل�صلة  يف  الف�صاد  بتهمة  يحاكم  الذي  لنتانياهو 

الق�صايا.

ال�صيني وطموحاته وقدراته غري معروفة، وبح�صب 
هيئة الأركان الع�صكرية فاإن هذه الآلة تثري تهديدات 

بالتج�ص�ش..
ا�صرتاتيجية،  اإ����ص���ارة  الأم��ري��ك��ي  ال��ت��ح��ذي��ر   ومي��ّث��ل 
الف�صاء  ف��ر���ش  ل���ص��ت��غ��لل  م�صتمرا  �صباقا  وي��ف��ت��ح 
فقدان  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  تخ�صى  بينما  البيني 

تفوقها هناك«.

واأكد التقرير اأّنه “من ال�صعب التحكم واملراقبة يف 
تنظيم احلركة  لأن  تقريًبا؛  املنظم  املجال غري  هذا 
اجل���وي���ة ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ارت���ف���اع 20 ك���م ف���وق �صطح 
الأر�ش، وبالتايل فاإن هذا املجال الآخر من املناف�صة 

بات يثري القلق«.
من  الرمادية  املنطقة  ه��ذه  “يف  اأّن��ه  التقرير  وتابع 
ال��غ��لف اجل����وي وال���ق���ان���ون، ت��ط��ور ب��ال��ون املراقبة 

و���ص��ي��ع��ق��د ال��ك��ن��ي�����ص��ت )ال�����ربمل�����ان( 
ب�صاأن  علنية  ا�صتماع  جل�صات  اأي�صا 

الرت�صيحات.
اأبطلت املحكمة العليا يف 18 كانون 
درعي  اآري���ي���ه  تعيني  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
م�صرية  وال�صحة،  للداخلية  وزي���را 
�صريبي،  ب���ت���ه���رب  اأدي�������ن  اأن������ه  اإىل 
وبالتايل مل يكن من “املعقول” اأن 
يكون ع�صوا يف احلكومة على الرغم 
من عدم وجود قانون مينع ذلك منذ 
الأول/دي�صمرب  كانون  يف  الت�صويت 
من  ليتمكن  ل��ه  �صمم  تعديل  على 

الن�صمام اإىل ال�صلطة التنفيذية.
وا����ص���ط���ر ن��ت��ان��ي��اه��و لإق���ال���ت���ه من 
الق�صاة  ق���رار  انتقد  لكنه  من�صبه 
“اإرادة  ب��ت��ج��اه��ل  ات��ه��م��ه��م  ال���ذي���ن 

ال�صعب«.
من  الق�صاة  منع  احل��ك��وم��ة  وت��ري��د 
التذرع مبا يعتربونه “معقول” يف 

ظروف من هذا النوع.
ت���ري���د احل���ك���وم���ة اأي�������ص���ا احل����د من 
القانونيني داخل  امل�صت�صارين  تاأثري 

الوزارات.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ق�����ص��اة  وي�صت�صهد 
ب��ت��و���ص��ي��ات��ه��م ع��ن��دم��ا ي���ن���ظ���رون يف 
ح�صن �صري احلكومة. ويريد وزير العدل اعتبار هذه 

التو�صيات ب�صكل وا�صح ن�صائح غري ملزمة.
اأخرى  البند طريقة  ه��ذا  ف���ريون يف  امل��ع��ار���ص��ون  اأم���ا 

حلكومة نتانياهو لإ�صعاف �صلطة املوظفني.

ويوؤكد اجلرال الفرن�صي املتقاعد جان مارك لوران، 
مبا�صًرا  تهديًدا  ميثل  ل  كان  واإن  البالون  “هذا  اأّن 

فاإنه ي�صكل خطًرا«.
واأ�صاف: “رمبا مل يكن من ال�صعب اكت�صافه بالن�صبة 
للرادارات الأمريكية، وقد متت متابعته لب�صعة اأيام، 
ولكنه بعيد عن متناول الطريان التقليدي”، وفق ما 

نقلته ال�صحيفة الفرن�صية.
وي���ق���ول اجل�����رال ف��ن�����ص��ن��ت ب���راي���ت���ون، م��دي��ر املركز 
امل�صرتك للتدريب الع�صكري يف فرن�صا، اإنه “يف حالة 
ا  اأي�صً عدم وجود تهديد مثبت فاإن الأمر ل يتطلب 

ا م�صلًحا«. اعرتا�صً
يطّور  حيث  دائ��م��ا  ميتد  “ال�صراع  اأّن  اع��ت��رب  لكنه 

وفق تعبريه. الرجال قدرات جديدة”، 
اخرتاق  ح���دوث  يعني  “هذا  ف����اإّن  للتقرير،  ووف��ق��ا 
م�صار  ع��ل��ى  ب��ك��ني  �صيطرت  اإذا  ���ص��غ��ري،  ت��ك��ن��ول��وج��ي 
هذا البالون، وحتى الآن ل ُيعرف �صوى القليل عنه 
للبالون  الفنية  ال��دراي��ة  تخترب  ال�صني  اأن  ونعتقد 

على الأرجح«.
اإىل اأّن القوى الكربى مهتمة  واأ�صارت “لوفيغارو”، 

بهذه اخلطوة ال�صينية.
الدفاع  ا�صرتاتيجية  م��ي��ور، مدير  ل��و  ب��رت��ران  وق��ال 
امل�صلحة  ال��ق��وات  ب���وزارة  الدولية  العلقات  اإدارة  يف 
وعلينا  م�صتمر  “جمال يف تطور  اإن هذا  الفرن�صية، 
الفرن�صية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اأن  م��وؤك��دا  ن�صتعد”،  اأن 
كانت قد وعدت بتطوير ا�صرتاتيجية فرن�صية تتعلق 

ب� “عمليات املجال اجلوي الأعلى«.

 البابا يختتم زيارته اإىل جنوب ال�سودان بقدا�ش يف الهواء الطلق 
•• جوبا-اأ ف ب

اختتم البابا فرن�صي�ش  اأم�ش الأحد 
زيارته اإىل جنوب ال�صودان بقدا�ش 
يف الهواء الطلق يف العا�صمة جوبا 
ال�صلح”  “القاء  اإىل  خلله  دع��ا 
البوؤ�ش  الذي ميزقه  البلد  يف هذا 

واأعمال العنف.
وغادر احلرب الأعظم يرافقه حتى 
جوبا  العا�صمة  ك��ري،  �صلفا  املطار 
ال�صاعة  اإىل روم��ا ح��واىل  متوجها 

12،00 )10،00 ت غ(.
و����ص���ي���ع���ق���د ع���ل���ى م�����نت ال���ط���ائ���رة 
مع  التقليدي  ال�صحفي  م��وؤمت��ره 
رئي�صي كني�صتي اإنكلرتا وا�صكتلندا 
امل�صيحيتني  الطائفتني  وممثلي 
الأخ�����ري�����ني يف ج���ن���وب ال�������ص���ودان 

الذين رافقوه يف هذه الزيارة.
وخ����������لل ه��������ذه ال��������زي��������ارة ال���ت���ي 
�صاعف  ����ص���اع���ة،   48 ا���ص��ت��غ��رق��ت 
البابا الدعوات من اأجل ال�صلم يف 
جنوب ال�صودان، البلد ذو الأغلبية 
 12 البالغ  �صكانه  بعدد  امل�صيحية 
 2013 م��ن  و�صهد  ن�صمة  مليون 
بني  اأه���ل���ي���ة  ح���رب���ا   2018 اإىل 
ال��زع��ي��م��ني امل��ت��ع��ادي��ني ���ص��ل��ف��ا كري 
�صقوط  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  وري���ك م�صار 
املليني  ون���زوح  قتيل  األ���ف   380

من بيوتهم.

وق��ال احل��رب الأع��ظ��م اأم��ام حواىل 
“لنلقي  م����وؤم����ن  اآلف  ���ص��ب��ع��ني 
 )...( والنتقام  الكراهية  اأ�صلحة 
الكراهية  م�����ص��اع��ر  ع��ل��ى  ون��ت��غ��ل��ب 
وال��ن��ف��ور ال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت ع��ل��ى مر 
الوقت مزمنة وميكن اأن ت�صود بني 

القبائل والتنيات«.
احل�صد  البابا  حيا  القدا�ش  وقبل 
وب����ارك����ه خ����لل رح���ل���ة ع��ل��ى منت 

�صيارته )باباموبيل( و�صط زغاريد 
وق���رع ط��ب��ول. وه��ت��ف امل��وؤم��ن��ون يف 
بكم  “اأهل  ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة  اأغ��ن��ي��ة 
ملوحني  ال�صودان!”،  ج��ن��وب  يف 
العامل  يف  دول�����ة  اأح������دث  ب����اأع����لم 

واأعلم الفاتيكان.
م�صاء  م�����ص��ك��ون��ي��ة  ����ص���لة  وب���ع���د 
املوؤمنني  من  عدد  اأم�صى  ال�صبت، 
الليل يف �صريح جون قرنق الزعيم 

الذي  اجلنوبي،  للتمرد  التاريخي 
لتحطم  غ��ام�����ش  ح����ادث  ت����ويف يف 
وك������ان   2005 يف  م����روح����ي����ت����ه 
ف���درايل موحد  ���ص��ودان  اإىل  يدعو 

وعلماين ودميوقراطي.
اآخ����رون ط���وال الليل عرب  وت��دف��ق 
املدينة  يف  ال���رتاب���ي���ة  ال���ط���رق���ات 
وو�صع  التقليدي.  ال��زي  مرتدين 
اأو  ال��ع��ن��ق  ح���ول  ���ص��ل��ب��ان��ا  بع�صهم 

����ص���ورا ل��ل��ب��اب��ا. م��ث��ل ك��ث��ريي��ن يف 
ج��ن��وب ال�����ص��ودان، ي��ت��وق��ع جيم�ش 
ت���وؤدي هذه  اأن  اأج��ي��و )24 ع��ام��ا( 
الزيارة اإىل “تغيريات يف البلد”. 
“منذ  بر�ش  فران�ش  لوكالة  وق��ال 
لكننا  ح��رب  حالة  يف  نحن  �صنوات 

بحاجة اىل ال�صلم«.
عاما(،  اأما جوزفني جيم�ش )32 
لهذا  ح��ي��ات��ي.  يف  “تاملت  ف��ق��ال��ت 
البابا  يتمكن  اأن��ا هنا حتى  ال�صبب 

من اأن يباركني وعائلتي«.
ال�صبت  دعا  فرن�صي�ش  البابا  وك��ان 
الكرمية”  “احلياة  اإع�������ادة  اإىل 
ل��ل��ن��ازح��ني داخ����ل ه���ذا ال��ب��ل��د غري 
�صرق  يف  وال�������واق�������ع  ال�������ص���اح���ل���ي 
اإف���ري���ق���ي���ا. وق�����د ب���ل���غ ع����دده����م يف 
كانون الأول/دي�صمرب 2،2 مليون 
املتحدة،  الأمم  ح�����ص��ب  ���ص��خ�����ش 
و�صوء  امل�صلحة  ال�صتباكات  ب�صبب 

الأحوال اجلوية.
و�صوله  م��ن��ذ  ال��ب��اب��ا  ي�����رتدد  ومل 
ال�صيا�صية  ال���ط���ب���ق���ة  دع�������وة  يف 
ال�صلم  اأج����ل  م��ن  “يقظة”  اإىل 
وم��ه��اج��م��ة اآف���ة ال��ف�����ص��اد يف جنوب 
ت�صنفها  ال��ت��ي  ال���دول���ة  ال�����ص��ودان 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ف��اف��ي��ة ال���دول���ي���ة يف 
لئحتها  م����ن  الأخ��������رية  امل����رات����ب 

با�صتمرار.
والأ����ص���رة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت��ت��ه��م 

ال��دول��ي��ة ب��ا���ص��ت��م��رار ق����ادة جنوب 
الو�صع  ع��ل��ى  ب���الإب���ق���اء  ال�������ص���ودان 
وقمع  ال���ع���ن���ف  واإذك�����������اء  ال���ق���ائ���م 
واختل�ش  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  احل���ري���ات 
الأموال العامة. كما اتهم اجلي�صان 
ك��ري وري��ك م�صار  امل��وال��ي��ان ل�صلفا 

بارتكاب جرائم حرب.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ات��ف��اق ال�صلم 
البلد  ه���ذا  يف   2018 يف  امل���وق���ع 
ال�����ذي ا���ص��ت��ق��ل ع���ن ال�������ص���ودان يف 

2011، ما زال العنف م�صتمرا.
وع�����ص��ي��ة و���ص��ول ال��ب��اب��ا، ق��ت��ل 21 
اخل��م��ي�����ش يف  الأق����ل  ع��ل��ى  �صخ�صا 
���ص��رق��ة م��ا���ص��ي��ة يف جنوب  ع��م��ل��ي��ة 

البلد.
ا�صتقبل  الأع����ظ����م  احل�����رب  وك������ان 
كري  ال���ف���ات���ي���ك���ان  يف   2019 يف 
اأقدامهم  ل��ت��ق��ب��ي��ل  ورك����ع  وم�����ص��ار 
اإليهما حتقيق ال�صلم يف  متو�صًل 
تقدم  بعد  يتبعها  مل  قوية  خطوة 

ملمو�ش.
ال��ب��اب��ا فرن�صي�ش  وق��ب��ل ج��وب��ا ق��ام 
اإىل  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ا�صتغرقت  ب��زي��ارة 
جمهورية  ع��ا���ص��م��ة  ك��ي��ن�����ص��ا���ص��ا، 
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��وق��راط��ي��ة، حيث 
الوح�صية  “الأعمال  دان خ�صو�صا 
امل�صلحة  للمجموعات  الفظيعة” 

يف �صرق البلد.
وهذه الزيارة هي الرحلة الأربعني 
للبابا الأرجنتيني اإىل اخلارج منذ 
2013 ، والثالثة اإىل  انتخابه يف 

اأفريقيا جنوب ال�صحراء.

Date 6/ 2/ 2023  Issue No : 13767
Public Notice

Before case management office at Sharjah Federal Court 
Federal Civil Court of Appeal

In case No. SHCAPCIGRI2023/0000076/ Appeal
To The Defendant: Al Istoul Used Cars Trading LLC

Residence : unknown
To: Syed Nematullah Syed Latif
Upon a request from the plaintiff : Muhammad Lamir Khan
You are hereby assigned to appear, either personally or by a legal proxy, 
in the hearing dated 06/02/2023 before case management office at 
Sharjah Federal Court - Federal Civil Court of Appeal - office number 
(case manager office) and submit a rejoinder to the case attached with 
all documents within a period no later than ten days from the publish 
date if this notice, to hear the above case in your capacity as defendant.
Judicial services office  / Mira Hassan Al Suwaidi
Written on: 30/01/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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عربي ودويل
 احلزب الدميوقراطي يقر 

تعديل جدول انتخاباته التمهيدية 
•• فيالدلفيا-اأ ف ب

اقرت اللجنة الوطنية للحزب الدميوقراطي اأم�ش الأحد ر�صمًيا 
اقرتحه  للحزب،  التمهيدية  النتخابات  ملواعيد  وا�صعا  تعديل 
الرئي�ش الأمريكي جو بايدن الذي �صي�صتفيد منه يف حال تر�صح 

لولية ثانية.
ي�صمح  اق��رتاح  على  اللجنة  وافقت  فيلدلفيا،  يف  موؤمتر  خلل 
ل��ك��ارول��ي��ن��ا اجل��ن��وب��ي��ة ب��ب��دء الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة للحزب 
ال���دمي���وق���راط���ي ال���ع���ام امل���ق���ب���ل. وه����و ت��غ��ي��ري مي��ن��ح وزن�����ا اأك���رب 

للأمريكيني من اأ�صل افريقي يف اختيار مر�صحهم الرئا�صي.

وجهتي نظرهما حيال احلرب يف اأوكرانيا خمتلفتان كثريا. 
خا�صة«.  ع�صكرية  “عملية  ب��اأن��ه��ا  احل���رب  مو�صكو  وت�صف 
رو�صيا وحدها  اأن  لبوتني متاما  “اأو�صحت  �صولت�ش  واأ�صاف 

هي امل�صوؤولة عن احلرب«.
ال�صيطرة  اأج��ل  من  �صبب  دون  جارتها  رو�صيا  “غزت  واأردف 

على اأجزاء من اأوكرانيا اأو البلد باأكملها«.
واإن�صانية  مالية  مب�صاعدات  اأوك��ران��ي��ا  ت��زود  اأملانيا  اإن  وق��ال 
وع�صكرية لأنها ترى يف ت�صرفات رو�صيا انتهاكا لإطار ال�صلم 

يف اأوروبا.
وت���اب���ع ���ص��ول��ت�����ش اأن ث��م��ة ات��ف��اق��ا م���ع ال��رئ��ي�����ش الأوك������راين 
الأ�صلحة  ا�صتخدام  ب�صرورة  يق�صي  زيلين�صكي  فولودميري 

•• فرانكفورت-رويرتز

قال امل�صت�صار الأملاين اأولف �صولت�ش، يف مقابلة مع �صحيفة 
بيلد ام زونتاج  اأم�ش الأح��د، اإن الرئي�ش الرو�صي فلدميري 
بوتني مل يوجه يف حمادثاته الهاتفية معه “اأي تهديدات يل 
بوري�ش  ال�صابق  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�ش  كان  لأملانيا«.  ول 
الإذاعة  هيئة  بثته  وثائقي  برنامج  يف  ���ص��رح  ق��د  جون�صون 
الربيطانية )بي.بي.�صي( الأ�صبوع املا�صي اأن الزعيم الرو�صي 
وقال  “لن ت�صتغرق �صوى دقيقة”.  هدده ب�صربة �صاروخية 

الكرملني اإن جون�صون يكذب.
وقال �صولت�ش اإن املحادثات التي اأجراها مع بوتني اأو�صحت اأن 

ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��غ��رب ع��ل��ى الأرا����ص���ي الأوك���ران���ي���ة ف��ق��ط ل 
بوتني  وي�صف  ذل���ك«.  على  اإج��م��اع  “لدينا  وق��ال  الرو�صية. 
�صلح”  “لنزع  معركة  باأنها  اأوكرانيا  يف  الع�صكرية  العملية 
رو�صيا  والدفاع عن  ال�صابقة،  ال�صوفيتية  جارته، اجلمهورية 
يف مواجهة الغرب العدواين. وت�صفها اأوكرانيا والغرب باأنها 

حرب غري م�صروعة لتو�صيع الأرا�صي الرو�صية.
ويف ظ��ل ���ص��غ��وط دول��ي��ة م��ت��ن��ام��ي��ة ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي، اأعلنت 
دبابات  اأوك��ران��ي��ا  لت�صليم  التخطيط  عن  الأملانية  احلكومة 
وقال  م��ن خم��زون��ات اجلي�ش.   2 ليوبارد  ط��راز  م��ن  حديثة 
�صولت�ش اإن اأي ت�صليم للأ�صلحة يتم بتن�صيق وثيق مع احللفاء 

الغربيني لتجنب املزيد من الت�صعيد. 

�سولت�ش: بوتني مل يوجه تهديدا يل ول لأملانيا 

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمريكي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اأع��ل��ن 
اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن اأن����ه اأّج�����ل زي���ارة 
بكني،  اإىل  م��ه��م��ة  دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
ب��ع��د ال��ك�����ص��ف ع���ن م��ن��ط��اد �صيني 
مونتانا  ف����وق  ب��ي��ح��وم  ل��ل��م��راق��ب��ة 
ب����ال����ق����رب م�����ن م����ن���������ص����اآت ن����ووي����ة 
اإنها  ب��اي��دن  اإدارة  ق��ال��ت  ح�صا�صة. 
ا�صتخباري،  ت��ه��دي��د  اأي  ح���ي���دت 
بالنظر  اإ�صقاطه  كيفية  يف  وتفكر 
�صقوطه فوق مناطق  اإىل خماوف 

ماأهولة.
باملر  كتب جيم�ش  ال�صياق،  يف هذا 
اأن  بولي�صي”  “فورين  جم��ل��ة  يف 
ارتفاع  على  حتلق  ال��ت��ي  املناطيد 
م��ث��رية للإعجاب  ت��ب��دو غ���ري  ق���د 
ب����امل����ق����ارن����ة م�����ع �����ص����ور الأق�����م�����ار 
ال�صطناعية التي ميكنها ت�صوير 
تفا�صيل دقيقة من مرتفعات اأعلى 
بكثري. لكن املناطيد تتمتع مبزايا 
الأق��م��ار، كما لفت  تلك  ع��دة على 
اإىل ذلك املحلل ويليام كيم ال�صنة 
اأن  ومي��ك��ن  رخي�صة  ه��ي  املا�صية. 
مكانها  يف  وحت����وم  لأ���ص��ه��ر  ت����دوم 
املتوقعة  امل�����ص��ارات  تتبع  م��ن  ب���دًل 
للأقمار ال�صطناعية، وهي �صعبة 

الإ�صقاط ب�صكل مفاجئ.

ملاذا الآن؟
مراقبة  اأدوات  امل��ن��اط��ي��د  اأن  رغ���م 
قوية، من امل�صتغرب اأن تقوم بكني 

•• عوا�سم-وكاالت

اأ���ص��ه��ر �صت�صهد  ب��ع��د ن��ح��و ث��لث��ة 
حا�صمة  انتخابية  معركة  تركيا 
ال�صيا�صي  ال�����وج�����ه  ت����غ����ري  ق�����د 
للبلد  والقت�صادي والجتماعي 
حزب  فيها  ان��ف��رد  عاما   20 بعد 
والرئي�ش  والتنمية”  “العدالة 

رجب طيب اأردوغان بال�صلطة.
املناف�صة  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
����ص���ر����ص���ة ب����ني احل�������زب احل����اك����م، 
ال�صتة”  “طاولة  حت��ال��ف  وب���ني 
ال�صم،  يو�صح  كما  تتاألف،  التي 
م����ن ���ص��ت��ة اأح��������زاب م����ن ت���ي���ارات 
متباينة،  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  وم��رج��ع��ي��ات 
ل��ك��ن��ه��ا اأظ����ه����رت ت�����ص��م��ي��م��ا على 
م��واج��ه��ة اأردوغ�������ان ع���رب تقدمي 
�صيك�صف  توافقي  رئا�صي  مر�صح 
ال��ث��ال��ث ع�صر من  ع��ن ه��وي��ت��ه يف 

ال�صهر اجلاري.
وت��رج��ح ال��ت��ق��اري��ر الت���ف���اق على 
اأوغلو،  ك��ل��ي��ج��دار  ك��م��ال  ت�صمية 
اجلمهوري  ال�صعب  ح���زب  زع��ي��م 
)اأق������دم الأح�������زاب ال���رتك���ي���ة(، اأو 
عمدة اإ�صطنبول اأكرم اإمام اأوغلو. 
اأن  ���ص��اأن نتائج الن��ت��خ��اب��ات  وم��ن 
جتعل من اأردوغان، يف حال فوزه، 
نحو  يخطو  تاريخيا”  “زعيما 
البلد،  ح��ك��م  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ق��د 
ل��ل��ح��ك��م يف  امل���ع���ار����ص���ة  ت��ع��ي��د  اأو 
“انقلب د�صتوري ناعم” �صيمثل 
قطيعة مع اإرث العدالة والتنمية، 

ذي التوجه الإ�صلمي.
ال�صتة”،  “طاولة  وا���ص��ت��ب��ق��ت 
ك��ان��ت مقربة  اأ���ص��م��اء  ت�صم  ال��ت��ي 
م���ن اأردوغ��������ان م��ث��ل اأح���م���د داود 
ا�صم  ط��رح  باباجان،  وعلي  اأوغلو 
مر�صحها بالإعلن عن برناجمها 
اإع���ادة  يت�صمن  ال���ذي  ال�صيا�صي 

باأمر م�صتفز اإىل هذا احلد مبا�صرة 
دبلوما�صية  اأم��ري��ك��ي��ة  زي����ارة  ق��ب��ل 
اأ�صا�صية، خ�صو�صاً اأن ال�صني كانت 
تدفع باجتاه اإ�صلح العلقات مع 

الوليات املتحدة بعد اجلائحة.
بالتاأكيد  ل��ل�����ص��ني  ب���امل���ر،  ح�����ص��ب 
املن�صاآت  مراقبة  يف  قوية  م�صلحة 
ال����ن����ووي����ة الأم����ري����ك����ي����ة، وك���ان���ت 
تو�صع  كثب  ع��ن  تتعقب  وا�صنطن 
الوليات  ل��ك��ن  ال���ن���ووي.  ال�صينية ال�����ص��ني  ال��ق��ي��ادة  �صمن  امل��ت��ح��دة 

ذل����ك على  اإىل  ���ص��ي��ن��ظ��رون  ح��ي��ث 
اإظهار وا�صنطن لعدم جديتها  اأنه 
اإع��ادة بناء علقة  قط يف حماولة 
ع���م���ل���ي���ة. ح���ت���ى اأول�����ئ�����ك الأك������رث 
تعاطفاً مع اجلهود الديبلوما�صية 
الأمريكية قد يرون يف ذلك الأمر 
يف  عالقة  وا�صنطن  اأن  اإىل  اإ���ص��ارة 

�صيا�صات داخلية مناوئة لل�صني.

ما الذي �سيح�سل تاليًا؟
اآخ��ر على  تاأكيد  ب��امل��ر، ه��ذا  ح�صب 
الأوىل  الأي��������ام  يف  ن������زال  ل  اأن����ن����ا 
الثانية  بن�صختها  ال��ب��اردة  للحرب 
حيث كانت املراقبة املتبادلة واحدة 
كمثل  ت��وت��راً.  الق�صايا  اأك���رث  م��ن 
ع��ل��ى ذل����ك، ب����رزت ق�����ص��ي��ة حادثة 
�صنة  ال��ت��ج�����ص�����ص��ي��ة  يو-2  ط���ائ���رة 
1960 التي ك�صفت ب�صكل حمرج 
تكذب  كانت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
طائرة  ال�صوفيت  ي�صقط  مل  حني 
ل ميكن ر�صدها وفق الفرتا�صات 
وح�صب، لكنهم األقوا القب�ش على 

ال�صتة،  وط���اول���ة  اأردوغ��������ان  ب���ني 
الدميقراطي  ال�صعوب  حزب  فاإن 
ال�صتة”،  “طاولة  ل����  ���ص��ي��ن��ح��از 
اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  م�����ص�����ش،  ع��ل��ى  واإن 
م�����ص��اي��ق��ات اأردوغ�������ان ���ص��ده من 
ت���وج���ي���ه ت���ه���م الإره���������اب ل����ه اإىل 
الكثري  واعتقال  متويله،  جتميد 
م����ن اأن�����������ص�����اره، ف�������ص���ل ع����ن اأن 
الرئي�ش امل�صرتك ال�صابق للحزب، 
����ص���لح ال���دي���ن دم���ريت���ا����ش رهن 
بتهمة   2016 عام  منذ  ال�صجن 

“الدعاية للإرهابيني«.
ا�صتطلعات  خم��ت��ل��ف  وت�������ص���ري 
الت�صويتية  الكتلة  اأن  اإىل  ال��راأي 
الدميقراطي  ال�����ص��ع��وب  حل����زب 
ناخب  مليني   7 نحو  اإىل  ت�صل 
وهو  الناخبني،  عدد  اإجمايل  من 
60 م��ل��ي��ون��اً، وه���و رق���م ل ميكن 

ال�صتهانة به.

جيل ال�سباب
ه��ن��اك جيل يف ت��رك��ي��ا، وه��و جيل 
�صوى  زعيما  ي��ع��رف  مل  ال�صباب، 
اأردوغ��ان، وهو جيل ميال بطبعه 
التغيري والتجديد؛ ما يعني  اإىل 
ل�”العدالة  يذهب  ل��ن  �صوته  اأن 

والتنمية«.
ي����ح����ق لهم  َم�������ن  وي���������ص����ل ع�������دد 
 18 ب��ني  ال�صباب  م��ن  الت�صويت 

ال�صلطات  اأج�����رب  مم���ا  امل���دن���ي���ون، 
الأمريكية على الرد.

كيف �سرتد ال�سني؟
املنطاد خم�ص�ش  اإن  ال�صني  قالت 
اجلوية  الأح���وال  مراقبة  لغر�ش 
وق����د ان���ح���رف ع���ن م�������ص���اره بفعل 
“تاأ�صف على  الغربية وهي  الرياح 
للمنطاد  املق�صود”  غري  الدخول 
يف امل��ج��ال اجل���وي الأم��ري��ك��ي. من 
املواقف  تغري  اأن  ك��ث��رياً  امل�صتبعد 
حيال هذه الق�صية اإذ ي�صعب على 
علناً:  ب��اخل��ط��اأ  الع������رتاف  ب��ك��ني 
او  اع��ت��ذار  هناك  يكون  اأن  يحتمل 
املغلقة.  الأب������واب  خ��ل��ف  اع�����رتاف 
كيف  روؤي��ة  اأي�صاً  ال�صهل  من  لكن 
قد تبدو الوليات املتحدة منافقة 
تابع  كما  �صينية  نظر  وجهة  م��ن 
وا�صنطن  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ل��ق��د  ب��امل��ر. 
وحلفاوؤها ب�صكل روتيني جمموعة 
ملراقبة  عقود  ط��وال  التقنيات  من 
ال�صينية عن كثب، عرب  الأرا���ص��ي 
���ص��ور الأق���م���ار ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة اإىل 

الرقابة من حتت �صطح البحر.
مناطيد  بالفعل  ذل���ك  ي�صمل  ق��د 
البنتاغون  ك��ان  وال��ت��ي  للتج�ص�ش 
على   2020 م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل 
الأقل. وفكر اخلرباء الأمريكيون 
ل�صنوات يف ال�صتخدامات املحتملة 
اأو  اإل��غ��اء  اإن  ال��ق��ري��ب.  الف�صاء  يف 
يعززان  ق��د  بلينكن  رح��ل��ة  ت��اأج��ي��ل 
للوليات  املناه�صني  امل��ت�����ص��ددي��ن 

الع�صكرية  باملن�صاآت  مليئة  املتحدة 
يف  اأك���رب  احتمال  وث��م��ة  احل�صا�صة 
م�صاره  ع��ن  خ��رج  منطاد  اق���رتاب 

من اإحداها.
العمل  ه��ذا  يكون  اأن  املحتمل  م��ن 
الف�صائل  من  مق�صوداً  ا�صتفزازاً 
�صمن  املتحدة  للوليات  املناه�صة 
الدولة،  اأم��ن  اأو  ال�صيني  اجلي�ش 
بفعل  اإ���ص��ع��اف��ه��م  ع��ل��ى  رداً  رمب����ا 
تعزيز  ن��ح��و  ال�����ص��ي��ن��ي  الن����دف����اع 

ال���ع���لق���ات م����ع وا����ص���ن���ط���ن. لكن 
كان  ذل��ك  اأن  ه��و  الأك���رث ترجيحاً 
برنامج   – ف��ادح��اً  خ��ط��اأ  بب�صاطة 
ك�صفه،  مت  اأ�صا�صاً  موجود  مراقبة 
النية  ت��ك��ون  األ  اح��ت��م��ال  ح��ت��ى  اأو 
الأ����ص���ا����ص���ي���ة دخ������ول امل���ن���ط���اد اإىل 

الوليات املتحدة.
اأن تكون ال�صني  من املحتمل جداً 
التقنية  ه������ذه  ا����ص���ت���خ���دم���ت  ق����د 
الوليات  واأن  ال��زم��ن  م��ن  ل��ف��رتة 

به لكنها  دراي��ة  املتحدة كانت على 
اختارت ديبلوما�صياً األ ترد. خلل 
اخلمي�ش،  م�صاء  �صحافية  اإف����ادة 
الدفاع  وزارة  ب��ا���ص��م  ن���اط���ق  اأك�����د 
اخل���روق���ات  ه����ذه  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة 
ح���دث���ت يف امل���ا����ص���ي ب�����ص��ع م���رات 
اإدارات �صابقة. يبدو  وخلل ولية 
اأن العامل املحفز لهذا احلادث هو 
م�صتوى  اإىل  ان��ح��رف  امل��ن��ط��اد  اأن 
ير�صده  ك��ي  يكفي  مب��ا  منخف�ش 

مبكرة يف يونيو 2018. ومبا اأن 
باأثر رجعي،  التعديلت ل ُتطّبق 
اأردوغ��������ان  اأن  اع���ت���ب���ار  مي���ك���ن  ل 
ُيعد  اإذ  ال��ث��ال��ث��ة،  ل��ل��م��رة  ي��رت���ص��ح 
تر�صحه للرئا�صة عام 2018 هو 
الأول وفق التعديلت الد�صتورية 
اجل��دي��دة، وعليه يحق له خو�ش 
واأخ��رية يف  ثانية  ملرة  النتخابات 

النتخابات املقبلة.

ال�سوت الكردي..
 �سانع امللوك

حزب  اأن  اىل  ال��ت��ق��اري��ر  وت�����ص��ري 
ال�صعوب الدميقراطي، ذا التوجه 
غالبية  ي�صم  وال����ذي  ال��ي�����ص��اري، 
القبان  ب��ي�����ص��ة  ���ص��ي��م��ث��ل  ك���ردي���ة، 
يف الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة، رغ���م اأن 
“طاولة  اإىل  ين�صم  مل  احل����زب 
ال�صتة” يف �صوء تعقيدات امل�صهد 
يجمع،  ال���ذي  ال��رتك��ي  ال�صيا�صي 
على  احل���ادة،  ال�صتقطابات  رغ��م 

ح�صا�صية امللف الكردي.
�صيخو�ش  ب���اأن���ه  احل����زب  واأع���ل���ن 
مبر�صحه  الرئا�صية  النتخابات 
اخلا�ش، رغم فر�صه ال�صئيلة يف 

الفوز مبفرده.
ل���ك���ن م����ا ي���رف���ع ر����ص���ي���د احل����زب 
اأي���ا م��ن الطرفني  اأن  اإدراك����ه  ه��و 
“طاولة  اأو  والتنمية”  “العدالة 
ح�صم  ي�����ص��ت��ط��ي��ع��ا  ل����ن  ال�صتة” 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة م���ن اجلولة  امل��ع��رك��ة 
هناك  �صتكون  وب��ال��ت��ايل  الأوىل، 
ج��ول��ة ث��ان��ي��ة، وه��ن��ا ���ص��ي��اأت��ي دور 
�صيحدد دعمه، لأي  الذي  احلزب 
القادم  ال��رئ��ي�����ش  ال��ط��رف��ني،  م��ن 
ل��رتك��ي��ا، وه����و م���ا مي��ن��ح��ه �صفة 
ح�صب متابعني  امللوك”،  “�صانع 

لل�صاأن الرتكي.
اأنه يف حال املفا�صلة  املعلوم  ومن 

نظام  اإىل  الرئا�صي  احلكم  نظام 
تقلي�ش  عرب  برملاين  دميقراطي 
وجعل  ال���رئ���ي�������ش،  ����ص���لح���ي���ات 
�صيادة  وت��ع��زي��ز  ���ص��رف��ًي��ا،  من�صبه 

القانون وحرية الإعلم.
على  ك��ذل��ك  ال��ربن��ام��ج  وي�صتمل 
خف�ش العتبة النتخابية املطلوبة 
من  ب��ال��ربمل��ان  الأح�����زاب  لتمثيل 
جمموع  م����ن   3% اإىل   %  7
الأ�صوات، و�صيكون احل�صول على 
لرفع  اإل��زام��ي��اً  ال��ربمل��ان  م��ن  اإذن 
املتعلقة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  ال����دع����اوى 

باإغلق الأحزاب ال�صيا�صية.
وتعهدت هذه الأحزاب بالرتاجع 
عن �صيا�صات اأردوغان القت�صادية 
وت��ط��ب��ي��ق ���ص��ي��ا���ص��ة ن��ق��دي��ة اأك���رث 
ا�صتقللية  وا���ص��ت��ع��ادة  ���ص��رام��ة 
ال��ب��ن��ك امل����رك����زي، وال���ع���م���ل على 

حت�صني الو�صع املعي�صي.
ويف موازاة هذا الربنامج ال�صيا�صي 
اأردوغ��ان وحزبه  ي�صابق  الطموح، 
الزمن من اأجل ا�صتمالة الناخب 
ال��رتك��ي ع��رب حم���اولت لتحفيز 
عن  اأردوغ���ان  اأعلن  اإذ  القت�صاد، 
م�صبوقة  غري  عامة  اإن��ف��اق  خطة 

من حيث احلجم.
الطاقة  دع����م  خ��ط��ت��ه  وت��ت�����ص��م��ن 
للأجور  الأدن��ى  احلد  وم�صاعفة 
التقاعدية،  امل���ع���ا����ص���ات  وزي��������ادة 
الت�صخم  تاأثري  من  احلد  بهدف 
زي������ادة تقدمها  ك���ل  ي���ب���دد  ال�����ذي 

احلكومة.
وعلى م�صتوى ال�صيا�صة اخلارجية، 
اأردوغ��ان �صل�صلة تغيريات  اأج��رى 
�صيا�صته  يف  “دراماتيكية” 
ال�صعي  م����ن  ب�������دءا  اخل����ارج����ي����ة 

وتقلي�ش  دم�����ص��ق،  م��ع  للتطبيع 
“غري  الإ�صلمية  التيارات  نفوذ 
الرتكية” يف بلده، والنفتاح على 
حميطه الإقليمي بهدف تقلي�ش 
التي  التوترات  يف  الرتكي  ال��دور 
حدة  وتخفيف  املنطقة،  ت�صهدها 
العربي  املحيط  م��ع  اخل�صومات 

والإ�صلمي.
ورغ���م ك��ل ذل���ك ث��م��ة حت��دي��ات ل 
ب�صاأنها  امل���ن���اورة  للرئي�ش  مي��ك��ن 
املعار�صة  واأن  ���ص��ي��م��ا  ل  ك���ث���رًيا، 
الرابحة،  اأوراق���ه���ا  جميع  ت�صهر 
والظفر  اإزاح��ت��ه  على  وم�صممة 

باحلكم.

جدل الرت�سح
حول  ت��دور  �صاخنة  نقا�صات  ثمة 
ما اإذا كان من امل�صموح لأردوغان 

ال��رت���ص��ح اأ����ص���ل ل��ل��رئ��ا���ص��ة، بعد 
فرتتني ق�صاهما يف املن�صب، وهو 
للرئي�ش  امل�صموح  الأق�صى  احل��د 
مبوجب الد�صتور الرتكي احلايل 
“يجوز  اأن�����ه  ع��ل��ى  ي��ن�����ش  ال�����ذي 
كرئي�ش  ���ص��خ�����ش  اأي  ان���ت���خ���اب 
كل  م���دة  ل��ف��رتت��ني،  للجمهورية 

منهما 5 �صنوات، كحد اأق�صى«.
وترى الأح��زاب ال�صتة باأن تر�صح 
النتخابات  يف  للرئا�صة  اأردوغ���ان 
ال��ث��ال��ث��ة، �صيكون  ل��ل��م��رة  امل��ق��ب��ل��ة، 

خمالفاً للد�صتور.
والتنمية  ال���ع���دال���ة  ح����زب  ل��ك��ن 
احلاكم، يحاجج، يف هذه النقطة، 
باأن الد�صتور جرى تعديله لإقرار 
ال��ن��ظ��ام ال��رئ��ا���ص��ي ب��دي��ًل للنظام 
واأجريت   ،2017 يف  ال���ربمل���اين 
وبرملانية  رئ���ا����ص���ي���ة  ان���ت���خ���اب���ات 

الطيار وجعلوه يعرتف على �صبكة 
التلفاز العامة. اأتى ذلك يف مرحلة 
العلقات  م����ن  ن�����ص��ب��ي��اً  م���لئ���م���ة 
واألغى  الأم��ري��ك��ي��ة-ال�����ص��وف��ي��ات��ي��ة 
نزع  حمادثات  يف  املبذولة  اجلهود 
ال�صلح. يف �صدى خميف ملا جرى 
اليوم، ادعت الوليات املتحدة، قبل 
اأن  ال��ط��ي��ار،  اح��ت��ج��از  ع��ن  الك�صف 
الطائرة كانت تقود عمًل مرتبطاً 
بالأحوال اجلوية ودخلت الأرا�صي 

ال�صوفياتية عن طريق اخلطاأ.
اأ�صاف الكاتب اأن بع�ش التداعيات 
املنطاد.  اإ�صقاط  بكيفية  �صرتتبط 
هذه املناطيد �صلبة ب�صكل مفاجئ 
متفجرة  لقوة  غالباً  حتتاج  وه��ي 
اإ�صقاطها مما قد يرتك  اأج��ل  من 
طبيعتها غام�صة بطريقة مفيدة. 
املتحدة  ال���ولي���ات  ا���ص��ت��ط��اع��ت  اإذا 
متعلقة  معدات  وا�صتعادة  اإ�صقاطه 
املناخية،  ل  الع�صكرية  ب��ال��رق��اب��ة 
���ص��ت�����ص��ب��ح الأم������ور اأك����رث اإح���راج���اً 
كلتا  يف  ال�������ص���ني.  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
اعتقاداً  ذل��ك  �صيغذي  احل��ال��ت��ني، 
ب����اأن ال�صني  ال��ك��ون��غ��ر���ش  ق��وي��اً يف 
املتحدة.  ل��ل��ولي��ات  ك��ب��ري  ت��ه��دي��د 
الزيارة  اإن  اأم��ري��ك��ي  م�����ص��وؤول  ق��ال 
مل  بلينكن  واإن  ت��ل��َغ،  ومل  ت��اأج��ل��ت 
على  ي�����ص��ي��ط��ر  اأن  ل��ل��م��ن��ط��اد  ي����رد 
حر�ش  وا�صنطن  ل��دى  املحادثات. 
واهتمام بقراءة املزاج على الأر�ش 
يف ال�صني عقب احتجاجات ال�صنة 
�صيا�صات  ع��ن  وال���رتاج���ع  امل��ا���ص��ي��ة 
باردة  ع��لق��ة  ل��ك��ن  ك��وف��ي��د.  �صفر 
اأ�صا�صاً بني اأكرب قوتني حول العامل 

اأ�صبحت اأكرث برودة بقليل.

و25 �صنة، يف تركيا اإىل 6 مليني 
ناخب، وت�صري ال�صتطلعات اإىل 
%80 من ه��وؤلء �صي�صوتون  اأن 

للمعار�صة.
التوجه  ه������ذا  م���ث���ل  ي����ع����زز  وم������ا 
هو  الفتي،  اجليل  لهذا  بالن�صبة 
املرتدية  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأو����ص���اع 
وحملت  التعبري  حرية  وم�صاألة 
التوا�صل  و�صائل  على  الت�صييق 
بالتهمي�ش  و���ص��ع��وره  الجتماعي 
وغ����ري ذل����ك م���ن ال��ق�����ص��اي��ا التي 
�صيا�صي  نظام  عن  للبحث  تدفعه 

جديد.
ويوؤيد هذا اجليل كذلك النفتاح 
ن��ح��و من���ط ال��ث��ق��اف��ة الأوروب����ي����ة، 
وال��غ��رب��ي��ة ع���م���وًم���ا، وه����و م���ا قد 
حت��ق��ق��ه امل���ع���ار����ص���ة ل اأردوغ�������ان 
الذي ورط بلده، بح�صب منظور 
النزاعات  ق�صايا  يف  اجل��ي��ل،  ه��ذا 
يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط، ع��ل��ى عك�ش 
اهتماماته التي تنح�صر يف حتقيق 
املغامرة  اإىل  وال��ت��ط��ل��ع  ال������ذات 
قيود.  دون  ح���ي���ات���ه  ومم����ار�����ص����ة 
للوزراء  رئ��ي�����ًص��ا  اأردوغ�������ان  وك����ان 
بني 2003 و2014، ثّم اأ�صبح 
اأغ�صط�ش  اآب/  يف  للبلد  رئي�ًصا 
2014، وقد انُتخب املرة الأوىل 
اأعيد  ثّم  املبا�صر،  العام  بالقرتاع 

انتخابه عام 2018.
مراجعة  ���ع���ت  و����صّ  2017 ويف 
د�صتورية �صلحياته ب�صكل كبري.

وي�صتعد اأردوغان خلو�ش املناف�صة 
مع الأح���زاب ال�صتة، وه��ي: حزب 
ال�صعب اجلمهوري برئا�صة كمال 
واحلزب اخلري  اأوغلو،  كيليجدار 
وحزب  اأك�صينار،  م��ريال  برئا�صة 
برئا�صة  وال��ت��ق��دم  الدميقراطية 
ال�صعادة  وح����زب  ب���اب���اج���ان،  ع��ل��ي 
اأوغلو،  ك���ارام���ول  مت���ل  ب��رئ��ا���ص��ة 
اأحمد  برئا�صة  امل�صتقبل  وح���زب 
داود اأوغلو، واحلزب الدميقراطي 

برئا�صة غولتكني اأوي�صال.

فورين بولي�سي: املنطاد ال�سيني �سدى خميف حلادث 1960

النتخابات الرتكية املقبلة.. هل تطيح »طاولة ال�ستة« بكر�سي اأردوغان؟  

رئي�ش اأوكرانيا يجرد �سا�سة �سابقني من جن�سيتهم 
•• لفيف-رويرتز

جرد الرئي�ش الأوكراين فولودميري زيلين�صكي العديد من ال�صيا�صيني ذوي النفوذ ال�صابقني من اجلن�صية يف اأحدث 
خطوات “لتطهري” البلد من التيارات املوؤثرة املوالية لرو�صيا.

وقال زيلين�صكي خلل كلمته امل�صورة الليلية “وقعت اليوم على الوثائق ذات ال�صلة لتخاذ خطوة اأخرى حلماية 
ومل يذكر زيلين�صكي الأ�صماء لكنه قال اإنهم يحملون  وتطهري دولتنا من اأولئك الذين يقفون بجانب املعتدي”. 

جن�صية رو�صية مزدوجة.
فيكتور  مكتب  من  ال�صيا�صيني  كبار  من  العديد  ت�صم  القائمة  اإن  الأوكرانية  احلكومية  الإع��لم  و�صائل  وذك��رت 

يانوكوفيت�ش رئي�ش اأوكرانيا املوايل لرو�صيا من عام 2010 اإىل اأن مت عزله من من�صبه يف عام 2014.
وذكرت وكالة اأنباء اآر بي �صي الأوكرانية اأن القائمة �صملت دميرتو تابات�صنيك وزير التعليم والعلوم ال�صابق واأندريه 

كليوييف نائب رئي�ش الوزراء ال�صابق وفيتايل زاخارت�صينكو وزير الداخلية ال�صابق.

قتيال باأكرث من مئتي حريق غابات يف ت�سيلي   23
•• �سانتياغو-اأ ف ب

قتل 23 �صخ�صا على الأقل يف اأكرث من 250 حريق غابات يف و�صط ت�صيلي 
حيث ت�صتعر موجة حر �صديدة ح�صبما اأفادت ال�صلطات يف ح�صيلة جديدة. 
قال نائب وزير الداخلية مانويل مون�صالف اإن هناك 23 قتيل فيما اأ�صيب 

979 �صخ�صا يف احلرائق.
 251 اأن بني  ال�صبت  للكوارث  للوقاية وال�صتجابة  الوطني  وذكر اجلهاز 

حريقا ن�صطا، خرج 80 عن ال�صيطرة.
بوليفّي  طيار  بينهم  قتيل   16 وج��ود  اإىل  اأ���ص��ارت  �صابقة  ح�صيلة  كانت 
اإخماد احلرائق،  اإىل  ت�صعى  كانت  بعد حتطم مروحية  ت�صيلّي  وميكانيكي 

اأعلن رئي�ش ت�صيلي غابرييل  الو�صع  ذات��ه. يف مواجهة هذا  امل�صدر  ح�صب 
اإج���راء مماثل يف  ات��خ��اذ  اأروك��ان��ي��ا بعد  الكارثة يف منطقة ل  ب��وري��ك ح��ال 

منطقتي نوبلي وبيوبيو.
 510( كون�صيب�صيون  مدينة  اإىل  للتوجه  اجلمعة  اإجازته  الرئي�ش  وعلق 
“لن ندعكم  كلم جنوب العا�صمة �صانتياغو( وقال للمنكوبني عرب تويرت 

مبفردكم«.
يتيح اإعلن حال الكارثة توفري موارد اإ�صافية ملكافحة الأو�صاع الطارئة.

اأعلن وزير الزراعة الت�صيلي اإ�صتيبان فالينزويل اأنه “حزين جدا لتحطم 
مكافحة  على  يعملن  كانا  وميكانيكي  الطيار  مقتل  عن  اأ�صفر  مروحية 

حريق” يف قطاع غالفارينو يف منطقة ل اأروكانيا.
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•• مو�سكو-اأ ف ب

قارن الرئي�ش الرو�صي فلدميري 
ب����وت����ني ح���م���ل���ت���ه ال���ع�������ص���ك���ري���ة يف 
النازية،  ع��ل��ى  ب��احل��رب  اأوك��ران��ي��ا 
الثمانني  ال�����ذك�����رى  يف  م���ع���ل���ن���ا 
ال�صوفياتي  اجل��ي�����ش  لن��ت�����ص��ار 
�صتالينغراد  يف  ال���ن���ازي���ني  ع��ل��ى 
تهددنا  الأمل��ان��ي��ة  “الدبابات  اأن 

جمددا«.
منذ اأعوام، يقدم الرئي�ش الرو�صي 
ذكرى  ع��ن  �صر�صا  م��داف��ع��ا  نف�صه 
على  ال�صوفياتي  الحت��اد  انت�صار 
ي�صكل  الذي  الأم��ر  النازية،  اأملانيا 

م�صدر فخر كبري يف رو�صيا.
اأوكرانيا  على  هجومه  ب��دء  منذ 
 ،2022 �صباط-فرباير   24 يف 
هذه  اإي����ق����اظ  اىل  ب���وت���ني  ي��ع��م��د 
ل���دى م��واط��ن��ي��ه، موؤكدا  امل�����ص��اع��ر 
يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  امل�������ص���وؤول���ني  اأن 
يقفون  جدد”  “نازيون  ك��ي��ي��ف 
الناطقة  ال�صعوب  “اإبادة”  وراء 

بالرو�صية يف البلد املجاور.
اخلطاب  ه����ذا  جم�����ددا  واع���ت���م���د 
اخلمي�ش اأمام ع�صكريني يحملون 
اأو���ص��م��ة وم�����ص��وؤول��ني ر���ص��م��ي��ني يف 
التي  غ��رب(  )ج��ن��وب  فولغوغراد 

كانت ت�صمى �صتالينغراد.

فران�ش بر�ش اخلمي�ش اأن م�صاركة 
الوفد يف مثل هذا التاريخ الرمزي 
“اإ�صارة  ت��ر���ص��ل  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  خاطئة” 

و”ميكن اأن تعترب ا�صتفزازا«.
والتعاون  الأم���ن  منظمة  وتعقد 
دولة،   57 ت�صم  ال��ت��ي  اأوروب����ا  يف 
 23 ي��وم��ي  ال��ربمل��ان��ي��ة  جمعيتها 
و24 �صباط-فرباير يف العا�صمة 

النم�صوية.
مفو�ش  ات���ه���م  ذل����ك  غ�����ص��ون  يف 
ح���ق���وق الإن���������ص����ان يف اأوك����ران����ي����ا، 
اأطفال  بخطف  رو���ص��ي��ا  اخلمي�ش 
ا�صتغللهم  ب���ه���دف  ب�����لده  م���ن 

جن�صيا.
الإن�صان  ح���ق���وق  م��ف��و���ش  وق�����ال 
دميرتو  الأوك�������راين  ال���ربمل���ان  يف 
لوبينت�ش يف ر�صالة على تلغرام اإن 
تلغرام(  تطبيق  )على  “ح�صابات 
يخطفون  ال����رو�����ش  اأن  ت��ك�����ص��ف 
وي�صورون  اأوك���ران���ي���ني  اأط����ف����ال 

معهم مقاطع فيديو جن�صية«.
�صائعة  الأط��ف��ال  بحق  واجل��رائ��م 
النتهاكات  وب��ي��ن��ه��ا  رو����ص���ي���ا،  يف 
القوات  اأوكرنيا  وتتهم  اجلن�صية. 
واقتادت  خطفت  باأنها  الرو�صية 
التي  املناطق  اىل  الط��ف��ال  اآلف 

ت�صيطر عليها.

ل  اأم������ر  “هذا  اإّن  ب���وت���ني  ق�����ال 
ل���ك���ّن���ه ح���ق���ي���ق���ي. نحن  ي�������ص���دق 
ليوبارد  بدّبابات  مهّددون جمّدداً 
يريد  اأخ�����رى،  م���رة   )...( اأمل��ان��ي��ة 
على  رو�صيا  حماربة  هتلر  خلفاء 
با�صتخدام  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ص��ي 
الذي  ال���ص��م  +باندرفوت�صي+”، 
القومي  اأن���������ص����ار  ع���ل���ى  اأط�����ل�����ق 
�صتيبان  الأوك����������راين  امل���ت���ط���ّرف 
 ”1959-1909“ ب���ان���دي���را 
ال���ذي ت��ع��اون م��ع ال��ن��ازي��ني خلل 

احلرب العاملية الثانية.
�صتالينغراد  م����ع����رك����ة  وُت������ع������ّد 
من  واح���دة   ”1943-1942“
امل���ع���ارك ال��ت��ي ���ص��ق��ط ف��ي��ه��ا اأكرب 
ع���دد م��ن ال��ق��ت��ل��ى يف ال��ت��اري��خ، اإذ 
من  تقريًبا  �صخ�ش  مليونا  لقي 
وغرّيت  فيها.  حتفهم  اجل��ان��ب��ني 
ه�����ذه امل���ع���رك���ة م�������ص���ار ال����ن����زاع يف 
الحت�����اد ال�����ص��وف��ي��ات��ي ال����ذي كان 
�صل�صلة  احل���ني  ذاك  ح��ت��ى  ي�صهد 

وقال زيلين�صكي بعد حمادثات مع 
رئي�صة مفو�صية الحتاد الأوروبي 
“اأعتقد  اأور���ص��ول فون دير ليني 
هذا  تبداأ  اأن  ت�صتحق  اأوكرانيا  اأن 
ب�����ص��اأن ع�صوية  ال��ع��ام م��ف��او���ص��ات 

الحتاد الأوروبي«.
الندماج  م��ن  امل��زي��د  اأن  واأ���ص��اف 
�صيلهم  الأوروب����������ي  ال��ت��ك��ت��ل  م����ع 
“حافزا”  ومينحهم  الأوكرانيني 

للقتال �صد القوات الرو�صية.
قمة  اجل��م��ع��ة  كييف  وت�صت�صيف 
رف���ي���ع���ة امل�������ص���ت���وى ب����ني الحت�����اد 

الأوروبي واأوكرانيا.
ياأتي ذلك يف وقت اأعرب برملانيون 
من ع�صرين دولة عن رغبتهم يف 
يف  الرو�صي  الوفد  م�صاركة  حظر 
والتعاون  الأم��ن  منظمة  اجتماع 
امل��ق��رر ع��ق��ده يف نهاية  اأوروب�����ا  يف 

ال�صهر يف فيينا.
ال�صلطات  اإىل  ر���ص��ال��ة  يف  وك��ت��ب��وا 
وكالة  عليها  اط��ل��ع��ت  النم�صوية 

العقابية  والإج���������راءات  ال��ع��رق��ي 
ال���ت���ي ي��ن��ّظ��م��ه��ا ن����ازي����ون ج����دد يف 

اأوكرانيا«.
ردوًدا  الت�صريحات  ه��ذه  واأث����ارت 
وزي������رة  م�����ن  رّد  ب���ي���ن���ه���ا  ق�����وي�����ة، 
كاترين  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
بت�صريحات  ن���ددت  ال��ت��ي  ك��ول��ون��ا 

اعتربتها “مرّوعة«.
يف مدينة فولغوغراد التي يقطن 
ف��ي��ه��ا ن��ح��و م��ل��ي��ون ���ص��خ�����ش على 
الأربعاء  اأُعلن  �صفاف نهر فولغا، 

واخلمي�ش يومي عطلة.
للن�صر  الثمانني  الذكرى  وع�صية 
املدينة  د���ّص��ن��ت  ���ص��ت��ال��ي��ن��غ��راد،  يف 
مت����ث����اًل ن�����ص��ف��ًي��ا ل�����ص��ت��ال��ني اإىل 
جوكوف  لغورغي  متثالني  جانب 
والك�صندر فا�صيليف�صكي القائدين 
لدورهما  امل�صهورين  الع�صكريني 

يف معركة �صتالينغراد.
ومنذ �صقوط الحتاد ال�صوفياتي، 
موقف  ال��رو���ص��ي��ة  لل�صلطات  ك���ان 

هزائم.
ول تزال رو�صيا متّجد ذكرى هذه 
املعركة، معتربة اأنها احلدث الذي 

اأنقذ اأوروبا من النازية.
املعركة  ه��ذه  يف  الن�صر  وي��رت��دي 
ا  ك��ب��رية، خ�صو�صً رم��زي��ة  اأه��م��ي��ة 
مع اقرتاب حلول الذكرى الأوىل 
لأوكرانيا  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو  ل��ب��دء 
بداأت  اإذ  ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر،   24 يف 
م��و���ص��ك��و ت��ك��ّث��ف حت���ّرك���ات���ه���ا بعد 
مدينة  ع��ل��ى  م���وؤخ���ًرا  ا�صتيلئها 
اأول  يف  اأوك��ران��ي��ا  ب�صرق  �صوليدار 
انت�صار لقواتها منذ اأ�صهر طويلة 

من الهزائم امليدانية.
مقاومة  ب���وت���ني  ����ص���ّب���ه  ول���ط���امل���ا 
اأوكرانيا.  على  بالهجوم  النازية 
اإحياء  ذك�����رى  يف  اجل��م��ع��ة  وق�����ال 
�صحايا املحرقة اإن “ن�صيان درو�ش 
املاآ�صي  ت��ك��رار  اإىل  ي���وؤدي  ال��ت��اري��خ 
ذلك  “توؤكد  م�صيًفا  الرهيبة”، 
اجلرائم بحق مدنيني والتطهري 

املدينة  وك��ان��ت  وليلة.  ي��وم  مئتي 
م�صرًحا  خ��راب،  اإىل  التي حتّولت 
لق�صف جوي اأملاين مدمر وملعارك 

�صوارع �صديدة العنف.
�صباط/فرباير،  م��ن  ال��ث��اين  ويف 
الأملاين  املار�صال  قوات  ا�صت�صلمت 
حماطة  ب����ول����و�����ش،  ف���ري���دري�������ش 
ب��اجل��ي�����ش الأح�����م�����ر، وك������ان هذا 
النازي  للجي�ش  الأول  ال�صت�صلم 

منذ بداية احلرب.
بالكامل  �صتالينغراد  ب��ن��اء  اأُع��ي��د 
ال�صوفياتية،  ال�صلطات  من  باأمر 
لي�صبح  ا����ص���م���ه���ا  ت���غ���ي���ري  ومت 
بعد  اأي   ،1961 يف  ف��ول��غ��وغ��راد 
جوزيف  وف��اة  على  اأع���وام  ثمانية 

�صتالني.
من جهته اأعلن الرئي�ش الأوكراين 
اخلمي�ش  زيلين�صكي  فولودميري 
غ����زوا  ت����واج����ه  ال����ت����ي  ب�������لده  اأن 
رو�صًيا ت�صتحق اأن تبداأ مفاو�صات 
الأوروبي.  الحت��اد  اإىل  الن�صمام 

فرغم  ���ص��ت��ال��ني:  جت���اه  متناق�ش 
الدولة  لإره��اب  الر�صمي  ال�صجب 
القرن  ثلثينيات  يف  دب��ره  ال��ذي 
املا�صي حتى وفاته يف 1953، اإل 
اأنه ل يزال مدفوًنا اأمام الكرملني 

يف ال�صاحة احلمراء.
�صتالني  الرو�ش  ويبّجل كثري من 
يف  دوره  على  ال�����ص��وء  وي�صلطون 
هزمية اأملانيا النازية �صد الحتاد 

ال�صوفياتي.
اخلمي�ش  الح���ت���ف���الت  و���ص��م��ل��ت 
يف  غنائًيا  وحفًل  ع�صكرًيا  ا  عر�صً
من  اأكاليل  وو�صعت  فولغوغراد، 
كورغان  مامايف  ت��ّل  على  الزهر 
م�صرح  ك��ان  ال���ذي  ال�صرتاتيجي 
قتال عنيف خلل املعركة واأ�صبح 
الراغبني  ل��ل��رو���ش  ل��ل��ح��ج  م��ك��اًن��ا 
اجلي�ش  اجن������������ازات  ت�����ك�����رمي  يف 

ال�صوفياتي.
وا�صتمرت معركة �صتالينغراد التي 
 ،1942 مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  ب����داأت 

•• ليما-اأ ف ب

اأم�ش  امل��ح��ت��ج��ني  اآلف  �����ص����ارك 
العا�صمة  و�صط  يف  ال�صبت  الأول 
اأكرب تظاهرة  ليما يف  البريوفية 
بداأت  اأن  منذ  املجتمعات”  “لكل 
يف كانون الأول-دي�صمرب التعبئة 
قتيل،   48 خللها  �صقط  التي 

�صد الرئي�صة دينا بولوارتي.
وجتمع اأع�صاء نقابات للفلحني 
وم���ن���ظ���م���ات م���دن���ي���ة وح����رك����ات 
منطقتي  م���ن  ج������اوؤوا  ط��لب��ي��ة، 
كو�صكو وبونو يف الأندي�ش، وعدد 
من �صكان ليما يف �صاحة دو�ش دي 
مايو للمطالبة جمددا با�صتقالة 

بولوارتي وحل الربملان.
الغاز  ال�������ص���رط���ة  وا����ص���ت���خ���دم���ت 
لتفريق  م�����ص��اء  ل��ل��دم��وع  امل�����ص��ي��ل 
املتظاهرين الذين تقدموا باجتاه 

ل ي�صطرا اإىل حت�صني و�صعنا«.
منا  ي�����ص��رق��ون  “اإنهم  واأ���ص��اف��ت 
ف��ق��ط وي���ق���دم���ون ث���روات���ن���ا اإىل 

�صركات غري بريوفية«.
حمتجون  التظاهرة  اإىل  وان�صم 
م����ن م���ن���اط���ق ن���ائ���ي���ة اأخ��������رى يف 
ال����ب����ريو وم�����ن ����ص���ك���ان الأح����ي����اء 
و�صلوا  ليما  ���ص��م��ال  يف  ال��ف��ق��رية 
ن�صتطيع”  “نعم  ي��ه��ت��ف��ون  وه���م 
ويلوحون باأعلم البريو ومنطقة 
الأندي�ش، كما ذكر �صحافيون من 

فران�ش بر�ش.
يف الوقت نف�صه، ُنظمت مظاهرة 
����ص���وارع و���ص��ط مدينة  اأخ����رى يف 
خم�صني  ن��ح��و  فيها  ���ص��ارك  ليما 
اأنف�صهم  ع����ن  ع����ّرف����وا  ���ص��خ�����ص��ا 
الوطني”،  “الفيلق  ب����اأن����ه����م 
م���وؤك���دي���ن اأن���ه���م ي���داف���ع���ون عن 
“اأعمالها  البريوفية يف  ال�صرطة 

مبنى الربملان والق�صر احلكومي، 
الذين  املتظاهرون  ت�صدى  بينما 
ارت��������دوا خ������وذا وح���م���ل���وا دروع�����ا 
باإطلق  لل�صرطة  ال�صنع،  يدوية 

األعاب نارية خ�صو�صا.
واأك���������د اأح��������د مم���ث���ل���ي ال���ط���لب 
“اليوم خرجت كل املجتمعات اإىل 
كانت  نف�صه  الوقت  يف  ال�صارع”. 
ا�صتياء  ع��ن  تعرب  هتافات  ت�صمع 
املناطق الريفية يف الأندي�ش التي 
تعاين من الفقر على الرغم من 

غنى اأرا�صيها باملوارد الطبيعية.
امل����زارع����ة روم���ي���ن���ا كونو  وق���ال���ت 
ق���دم���ت من  ال���ت���ي  ع���ام���ا(   37(
“لن  بر�ش  فران�ش  لوكالة  بونو 
والذين  املعركة  ه��ذه  عن  نتخلى 
يجب اأن ي�صت�صلموا هم مغت�صبة 
والربملان  ب��ول��وارت��ي(  )ال�صلطة 
حتى  بو�صعهما  ما  يعلن  اللذان 

وخلل اجتماع عقدته يف وا�صنطن مع وزير القت�صاد الفرن�صي برونو لومري يف 
نوفمرب )ت�صرين الثاين(، دعت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي اإىل “العمل 
م�صرية اإىل ا�صتعداد اأمريكي لأخذ املخاوف  معاً لتعزيز الفهم املتبادل للقانون”، 

الأوروبية يف العتبار.
املفو�َصني  اجتماع مع  بعد  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  وزير اخلارجية  اأّك��د  ب��دوره، 
للم�صي  “ال�صتعداد  في�صتاغر  ومارغريتي  دومربوف�صكي�ش  فالدي�ش  الأوروبَيني 

قدماً معاً ولي�ش على ح�صاب طرف على الآخر«.
اأن م��ن ال�����ص��روري اأن ي��ت��م ���ص��رح م��ب��داأ ه���ذا الت�صريع  ل��ك��ّن ت���اي اع��ت��ربت اأي�����ص��اً 

للأوروبيني، يف منا�صبات عّدة.
يف دافو�ش، مل يقل ال�صناتور الدميقراطي جو مان�صني الذي كان له دور حا�صم يف 
ت�صديد �صروط تخ�صي�ش الإعانات مقابل ت�صويته، اأي �صيء اآخر، فيما بدت عليه 
انعطافاً  اأخريا  املتحدة  الوليات  ت�صلك  بينما  الأوروبية  الفعل  الده�صة من ردود 

نحو حتول الطاقة.
لأن  اأوًل  ال��ن�����ش.  على  ال��ت��ع��دي��لت  بع�ش  لإدخ����ال  �صئيلة  فر�صة  ه��ن��اك  عملياً، 
الدميقراطيني خ�صروا الغالبية يف جمل�ش النواب، فيما تريد الغالبية اجلمهورية 
اجلديدة خف�ش الإنفاق احلكومي الفيدرايل باأي ثمن وعدم الرتدد يف ا�صتخدام 
ك�صلح  ال��ث��اين(،  )ك��ان��ون  يناير  يف  بلوغه  �صيتم  ال���ذي  ال��دي��ون  �صقف  م��و���ص��وع 

تفاو�صي.
الت�صخم  خف�ش  قانون  باإ�صعاف  املخاطرة  الدميقراطيون  يريد  ل  جهتهم،  من 
ال���ذي يعترب اإجن�����ازاً ك��ب��رياً يف ولي���ة ب��اي��دن وق���د ان��ت��زع��ه ب��ع��د م��ع��رك��ة تخللتها 

مفاو�صات �صاخنة يف جمل�ش ال�صيوخ.

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمريكي  الكونغر�ش  واأقرها  بايدن  التي طرحها جو  ال�صخمة  املناخ  باتت خطة 
تثري توتراً بني الوليات املتحدة والحت��اد الأوروب��ي الذي يخ�صى اأن يرى بع�ش 

الإجراءات ت�صعف �صناعته، لكنه ما زال ياأمل اأن يتغرّي املوقف الأمريكي.
خف�ش  ت�صريع  اأي   )IRA( اآك��ت«  ريداك�صن  “اإنفلي�صن  عنوان  اخلطة  حتمل 
الت�صخم وتتمحور خ�صو�صاً على املناخ والنفاق الجتماعي وتت�صمن ا�صتثمارات 
تتجاوز 430 مليار دولر من بينها 370 ملياراً خلف�ش انبعاثات غازات الدفيئة 
بن�صبة %40 بحلول 2030 ما ي�صكل اأكرب جهد تبذله الوليات املتحدة يف هذا 
املجال. وتاأخذ هذه ال�صتثمارات �صكل خف�ش �صريبي لل�صركات التي ت�صتثمر يف 
الطاقة النظيفة، ف�صًل عن دعم كبري لل�صيارات الكهربائية والبطاريات وم�صاريع 

الطاقة املتجددة ما دامت هذه املنتجات م�صنوعة يف الوليات املتحدة.
ومن بني هذه التدابري، دعم بقيمة 7500 دولر للأ�صر ل�صراء �صيارة كهربائية 
م�صنوعة يف الوليات املتحدة، ودعم اآخر ل�صانعي اأبراج الطاقة الهوائية والألواح 
مل�صاعدة  �صريبي  خف�ش  اأو  الأم��ري��ك��ي  ال��ف��ولذ  ي�صتخدمون  ال��ذي��ن  ال�صم�صية 

ال�صركات على حتقيق انتقال الطاقة.
واأث��ار هذا الت�صريع قلق اجلانب الأوروب��ي الذي يرى يف عمليات الدعم املختلفة 
الواردة يف القانون، اإجراءات تنطوي على “متييز” ول �صيما حيال �صركات �صناعة 

ال�صيارات الأوروبية.
يف راأي اجلانب الأمريكي اأن رد الفعل الأوروبي مرتبط قبل كل �صيء ب�صوء فهم 

القانون واأن من ال�صروري احلر�ش على �صرح تفا�صيله.

����ص���د الإره����اب����ي����ني امل���خ���رب���ني«. 
وج������اءت ه����ذه ال���ت���ظ���اه���رة غ���داة 
ال��ب��ريويف بتعليق  ل��ل��ربمل��ان  ق���رار 
تقدمي  اإىل  تهدف  مناق�صات  اأي 
الرئا�صية  الن���ت���خ���اب���ات  م���وع���د 
 23 ل���ت���ج���رى يف  وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
 ،2023 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين 

حتى اآب/اأغ�صط�ش.
ورف�ش املجل�ش الت�صريعي للمرة 
ال��راب��ع��ة اق�����رتاح ت��ق��دمي موعد 
النتخابات الذي قدمته الرئي�صة 

بولوارتي.
واندلعت ال�صطرابات بعد اإقالة 
ال�صرتاكي  ال��رئ��ي�����ش  واع���ت���ق���ال 
ال�صابع  كا�صتيو يف  بيدرو  ال�صابق 
من كانون الأول-دي�صمرب بتهمة 
حم��اول��ت��ه ال��ق��ي��ام ب��ان��ق��لب عرب 
ق�����راره ح���ل ال���ربمل���ان ال����ذي كان 

ي�صتعد لإطاحته من ال�صلطة.

يف ذكرى انت�سار اجلي�ش ال�سوفياتي على النازيني يف �ستالينغراد 

بوتني يقارن بني احلرب العاملية الثانية والنزاع يف اأوكرانيا 

ع�سوية الناتو.. ملاذا تت�سدد تركيا مع ال�سويد اأكرث من فنلندا؟
•• عوا�سم-وكاالت

�صروط  اأن  ال�صويد  اإع���لن  م��ع  و�صتوكهومل  اأن��ق��رة  ب��ني  اخل��لف��ات  جت���ددت 
حلف  اإىل  للن�صمام  موافقتها  على  احل�����ص��ول  مقابل  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
�صمال الأطل�صي ل ميكن قبولها اأو تنفيذها، بينما تتم�صك اأنقرة ب�صروطها 
اأبعادا  اجلانبني  ب��ني  اخل��لف  واأخ���ذ  بالناتو.  �صتوكهومل  ع�صوية  لتمرير 
�صفارة  اأم��ام  متطرف  �صويدي  �صيا�صي  قبل  من  امل�صحف  ح��رق  بعد  جديدة 
ب�صنق دمية على  اأي�صا  ال�صويد  �صتوكهومل. كما قام متظاهرون يف  اأنقرة يف 
�صفري  ل�صتدعاء  اأنقرة  دفع  ما  اأردوغ���ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ش  هيئة 
ال�صويد والتنديد بالواقعة. ويف اأعقاب العملية الرو�صية الع�صكرية باأوكرانيا، 
تقدمت ال�صويد وفنلندا بطلب للن�صمام اإىل حلف �صمال الأطل�صي، غري اأن 
املوقف الرتكي عرقل تلك امل�صاعي حيث ي�صرتط الناتو موافقة جميع الدول 

الثلثني الأع�صاء يف احللف لإ�صافة اأع�صاء جدد. يف 2022، وقعت ال�صويد 
وفنلندا اتفاقا مع تركيا يف عام 2022 بهدف معاجلة اأوجه العرتا�ش لدى 
الرئا�صة  تركيا على ع�صويتهما يف احللف. �صهد يونيو انفراجة حيث قالت 
من  كامل”  ب�”تعاون  و�صفته  ما  على  ح�صل  اأردوغ���ان  الرئي�ش  اإن  الرتكية 

ال�صويد وفنلندا �صد مقاتلي حزب العمال الكرد�صتاين واأتباعهم.
اأنقرة اأكدت اأن فنلندا وال�صويد �صتحظران ن�صاطات التجنيد وجمع الأموال 
للم�صلحني الأك��راد وكذلك حظر الدعاية الإرهابية �صد تركيا، كما تعهدتا 
باإظهار الت�صامن والدعم مع اأنقرة يف احلرب �صد الإرهاب بكل اأ�صكاله، كما 

قبلتا بعدم فر�ش قيود على ال�صناعات الدفاعية.
�صويدية  حمكمة  ق��رار  م��ن  اأملها  خيبة  ع��ن  تركيا  ع��ربت  املا�صي،  دي�صمرب 
عليا بوقف طلب ت�صليم �صحفي من اأن�صار رجل الدين فتح اهلل غولن الذي 
جاءت واقعة  حتمله تركيا امل�صوؤولية عن حماولة انقلب فا�صلة يف 2016. 

حرق امل�صحف الأ�صبوع املا�صي اأمام �صفارة اأنقرة لتفاقم الأزمة بني اجلانبني. 
ا�صرتط الرئي�ش الرتكي على ال�صويد ت�صليم 130 مطلوبا اإىل اأنقرة حتى 
ت�صادق على ع�صويتها يف احللف الع�صكري. رئي�ش الوزراء ال�صويدي قال اإن 
بلده واثقة من اأن اأنقرة �صتوافق على طلبها ع�صوية الناتو، لكنه اأو�صح اأنه 
ل ميكنها تلبية جميع ال�صروط التي ت�صعها اأنقرة لدعم الطلب. يف مقطع 
م�صور، قال اأردوغ��ان اإن تركيا قد توافق على ان�صمام فنلندا فقط، م�صيفا 
خمتلفة  ر�صالة  اإر�صال  ” ميكننا  بيلجيك:  مبحافظة  ال�صباب  من  ملجموعة 
عن فنلندا اإذا لزم الأمر، �صت�صاب �صتوكهومل بال�صدمة عندما نعطي ر�صالة 
خمتلفة عن هل�صنكي«. وحول اأ�صباب التوتر بني تركيا وال�صويد، قال اخلبري 
امل�صري املخت�ش بال�صاأن الرتكي مبركز الأهرام للدرا�صات، كرم �صعيد ملوقع 

“�صكاي نيوز عربية«:
اأولها  الع�صوية  املكا�صب من وراء هذه  اأكرب  اإىل احل�صول على  ت�صعى  تركيا 

التو�صع �صرقا يف مناطق النفوذ الرو�صي والرغبة  اإىل  الناتو  توظيف حاجة 
القوى  مع  اخللفية  الق�صايا  حتييد  يف  وال�صويد  فنلندا  لن�صمام  القوية 
املتعلقة  �صواء  امل�صالح  بع�ش  لتمرير  واأوروب���ا  اأمريكا  راأ�صها  وعلى  الغربية 
اأو تخفيف حدة  الأوروب���ي  اأوروب���ا يف الحت��اد  اأو ع�صوية  التجارية  ب��الأم��ور 
لل�صتفادة  ال�صويد  على  ال�صغط  ب���لده.  يف  ال��داخ��ل��ي  لل�صاأن  الن��ت��ق��ادات 
من  ع��دد  ت�صليم  عرب  للناتو  الن�صمام  اأج��ل  من  تركيا  ملوافقة  حاجتها  من 
املطلوبني الأكراد املقيمني هناك وكذلك بع�ش املح�صوبني على حزب العمال 
الكرد�صتاين الذي ت�صنفه اأنقرة اإرهابيا. الرئي�ش الرتكي اأي�صا يوظف هذه 
امل�صاألة يف الداخل حيث اإن البلد مقبلة على انتخابات يف مايو املقبل وبالتايل 
دولية  ك��ق��وة  اأن��ق��رة  يظهر  ال�صويد  ع�صوية  لقبول  تركيا  معار�صة  ظ��ه��ور 
وبالتايل  ال��دويل  املجتمع  على  �صروطها  ق��ادرة على فر�ش  بالناتو  ورئي�صية 

ي�صاهم يف حت�صني القواعد النتخابية حلزب العدالة والتنمية.

خطة بايدن للمناخ .. ملاذا تزعج اأوروبا؟

اآلف املحتجني يتظاهرون يف العا�سمة البريوفية 
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اأوكرانيا ت�ستعد لإطلق هجوم يف الربيع ل�ستعادة اأرا�ش

 طائرات اإف-16.. ال�سالح الغربي املفخخ يف مواجهة رو�سيا
•• عوا�سم-وكاالت

اأوكرانيا  غ���زو  رو���ص��ي��ا  ب����داأت  م��ن��ذ 
 ،2022 -�����ص����ب����اط  ف�����رباي�����ر  يف 
الغرب  مطالبة  على  كييف  داأب���ت 
مبقاتلت من اجليل الرابع. لكن 
الثاين،  -ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر   25 ب��ع��د 
حني وافق امل�صت�صار الأملاين اأولف 
�صولت�ش اأخرياً على ت�صدير دبابات 
اأ�صبح  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  ليوبارد-2 
اإحل�����اح�����اً. وح�صب  اأك�����رث  ال��ط��ل��ب 
“اإيكونومي�صت”  جملة  ملحظة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ت����ري����د اأوك����ران����ي����ا 
اإف- اأمريكية من طراز  مقاتلت 
الطرازين  وك���ل  واإف-16   15
متوفر باأعداد كبرية، كما تتخل�ش 
م��ن��ه��م��ا، مع  ع����دة  اأط��ل�����ص��ي��ة  دول 
اإف-35  ملقاتلت  ت�صلمها  ازدي���اد 
ال�صبحية من اجليل اخلام�ش، ويف 
30 يناير، قال الرئي�ش الأمريكي 
ل��ن تر�صل  اأم��ري��ك��ا  اإن  ب��اي��دن  ج��و 
اأوكرانيا،  اإىل  اإف-16  مقاتلت 
لكن هل ينتهي الأم��ر ب��اأن حت�صل 

كييف عليها باأي حال؟.

ما مل حتققه رو�سيا... قد 
يتغري

ت�صري املجلة نف�صها اإىل اأن اأوكرانيا 
الربيع  يف  هجوم  لإط���لق  ت�صتعد 
املوجة  قبل  رمب��ا  اأرا����ش  ل�صتعادة 
الرو�صية.  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  م���ن  ال��ت��ال��ي��ة 
الرو�صية  اجل���وي���ة  ال���ق���وة  ف�����ص��ل��ت 
ت��ف��وق فوق  ال��ي��وم يف حتقيق  حتى 

اأوكرانيا بالرغم من متتعها مبيزة 
كبرية من حيث العدد والإمكانات 
تعتمد  ال��ت��ي  كييف،  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
ب�صكل اأ�صا�صي على مقاتلت ميغ-

29 و�صو-27 ال�صوفيتية.
يعود الف�صل يف ذلك اإىل دفاع بري-
اأ�صا�صاً  متفرع  ج��داً  متكامل  جوي 
من �صواريخ اأر�ش-جو اإ�ش-300 
وعدد  ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ات  يف  امل�����ص��ن��وع��ة 
ال��ت��ي تطلق  ال�����ص��واري��خ  كبري م��ن 
م��ن ال��ك��ت��ف وال��ت��ي اأر���ص��ل��ت��ه��ا دول 
�صمحت  لقد  اأوكرانيا.  اإىل  الناتو 
الأوكرانية  للقوات  الأ�صلحة  هذه 
على  للهيمنة  بالتناف�ش  اجل��وي��ة 
اإليه  دع��م حتتاج  وتوفري  الأج���واء 
القوات الربية ب�صدة. لكن ذلك قد 

يكون على و�صك التغيري.

م�سكلة وخوف
ل توؤكد اأوكرانيا كم طياراً ومقاتلة 
ت�صعر  �صك  بل  لكنها  خ�صرت،  قد 
بتاأثري ا�صتنزاف دام ل�صنة. الأ�صواأ 
اأن وابل ال�صواريخ وامل�صرّيات التي 
ت�صتهدف البنية التحتية احليوية 
والأماكن ال�صكنية ترك خمزونات 
ال�����ص��واري��خ امل�صادة  اأوك��ران��ي��ا م��ن 
ب�صكل خطري.  للمقاتلت متدنية 
ا�صتخدام  يف  حم��ددة  م�صكلة  ثمة 
�صاهد-136  م�������ص���رية  رو����ص���ي���ا 
توؤمن  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الإي���ران���ي���ة 
غ�����ارات دق��ي��ق��ة ���ص��د اأه�����داف غري 
من�صاآت  مثل  جيد  ب��دف��اع  حماطة 
التي  ال��ذخ��ائ��ر،  غالبية  ال��ط��اق��ة. 

مقاتلت  على  حل�صولها  ا�صتباقاً 
�صت�صبح  امل��دارج  لكن هذه  غربية. 

فوراً اأهدافاً للرو�ش.

ال�سبب الأول
كل  يف  الأول  ال����ع����ذر  ت���ق���دمي  مت 
من  اأوك��ران��ي��ا  طلبت  تقريباً  م��رة 
الغرب اإمكانات جديدة اأو حم�صنة 
�صيء  اأي  اإىل  بالن�صبة  خ�صو�صاً 
هجومي  ب����اأن����ه  ت��و���ص��ي��ف��ه  مي���ك���ن 
دف���اع���ي���اً.  ي���ك���ون  اأن  ع����ن  ع���و����ص���اً 
اإف- م��ق��ات��لت  اأن  ه��ي  احل��ق��ي��ق��ة 
16، مثل الدبابات، ميكن اأن تكون 
على  بالعتماد  وهجومية  دفاعية 

طريقة ا�صتخدامها.
وي����ق����رتح خ���ب���ري �����ص����وؤون ال���ق���وات 
للخدمات  امللكي  املعهد  اجلوية يف 
اأن  ب�����رون�����ك  امل����ت����ح����دة ج���ا����ص���ت���ني 
ا�صتخدام مقاتلت اإف-16 للقيام 
�صي�صعها  رو�صيا  عمق  يف  بعمليات 
الأر�ش-جو  �صواريخ  رحمة  حتت 
منظومة  �صمنها  وم��ن  الرو�صية، 
على  ث��م��ة  ال��ف��ت��اك��ة،  اإ�ش-400 
ل�صرب  اأف�������ص���ل  ط�����رق  الأرج���������ح 

اأهداف بعيدة يف رو�صيا.

اأكرث جدية
ال�صبب الثاين لعدم تزويد اأوكرانيا 
بالدبابات اأكرث جدية، وفق املجلة 
وم���ع ذل���ك ه���و ل��ي�����ش ع�����ص��ي��اً على 
احل��������ل، ح���ي���ث ب����اإم����ك����ان ت���دري���ب 
الأر�صية  وال���ط���واق���م  ال��ط��ي��اري��ن 

فوراً، قبل اإر�صال املقاتلت.

اأغلى  امل�صريات  لإ�صقاط  ت�صتخدم 
مبرات عدة من �صاهد نف�صها التي 

تكلف نحو 20 األف دولر.
اإىل  م��ل��ح��ة  احل���اج���ة  اأن  ح���ني  ويف 
ال�صواريخ  منظومات  م��ن  امل��زي��د 
يخ�صى  ال���ك���ت���ف،  ع��ل��ى  امل��ح��م��ول��ة 
اأن قدرتهم على منع  الأوكرانيون 
التفوق اجلوي  رو�صيا من حتقيق 
اأف-16  ب��غ��ي��اب م��ق��ات��لت  ت��ت��اآك��ل 
�صريعة  غ��رب��ي��ة  م��ق��ات��لت  اأي  اأو 
ملاذا مل يوفرها الغرب  اإذاً  اأخ��رى. 

للأوكرانيني؟

اأ�سباب الرتدد
اأن بع�ش القادة،  اأحد الأ�صباب هو 
بينهم،  م����ن  ب����اي����دن  اأن  وي����ب����دو 
اأوكرانيا  جتهيز  اأن  م��ن  ي��خ��اف��ون 
من  �صيمكنها  اإف-16  مبقاتلت 
الأرا�صي  ع��م��ق  اأه����داف يف  ���ص��رب 
�صينظر  وب����ال����ت����ايل  ال����رو�����ص����ي����ة، 
خطوة  اأن��ه��ا  على  الكرملني  اإليها 
تهديدات  جمدداً  تثري  ت�صعيدية، 
بالنتقام النووي. �صبب اآخر يذكر 
غالباً ح�صب املجلة، هو اأن اإف-16 
نظام معقد. يحتاج الطيارون ملا ل 
يقل عن ثلثة اأ�صهر من التدريب 
بينما يحتاج امليكانيكيون اإىل فرتة 
اأط�����ول ل��ل�����ص��ي��ان��ة، وي��ت��ط��ل��ب هذا 
وم���دارج  لوج�صتياً  دع��م��اً  ال��ن��ظ��ام 
طويلة و�صل�صة للإقلع، ل متلكه 
اأن  رغم  الكفاية  فيه  مبا  اأوكرانيا 
القواعد  حتدث  اإنها  تقول  قواتها 
اجل����وي����ة ع���ل���ى ام�����ت�����داد ال����ب����لد، 

ي��ق��ول دوغ��ل���ش ب���اري م��ن املعهد 
ال�صرتاتيجية  للدرا�صات  ال��دويل 
لكن  م�����ص��ك��ل��ة  مت���ث���ل  امل��������دارج  اإن 
ا�صتخدام  على  ق���ادرون  الطيارين 
الأخرية  �صتكون  م�صتتة.  مطارات 
ال��رو���ش كي  ع��ل��ى  ع��دي��دة و�صعبة 
الهبوط  مم��رات  لكن  يكت�صفوها، 
�صل�صة  واأق�������ل  اأق�������ص���ر  ���ص��ت��ك��ون 
اأعظم.  ال��ط��ي��ار خل��ط��ر  ف��ت��ع��ر���ش 
الأوكرانيون  ق���ال  اإذا  ذل����ك،  م���ع 
فالأحداث  اإف-16  يريدون  اإنهم 
لديهم  اأن  ت�����ق�����رتح  الأخ�������������رية 
ف��ك��رة ج��ي��دة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة قيامهم 

با�صتخدامه.

اقتناع
اأوكرانيا  الكثري من داعمي  اأ�صبح 
يكفي  ب��اأن��ه ل  ال��غ��رب مقتنعني  يف 
بل  الهزمية،  اأوكرانيا  تتفادى  اأن 
تخ�صر.  اأن  رو�صيا  على  يجب  اأن��ه 
ا�صتعدادها  ع���ن  ه��ول��ن��دا  اأع���رب���ت 
لإر������ص�����ال م��ق��ات��لت��ه��ا م����ن ط����راز 
اإن  اأوك����ران����ي����ا  ت���ق���ول  اإف-16. 
نف�صها،  اخل��ط��وة  ت��در���ش  ب��ول��ن��دا 
ي�صتعد  ال���ب���ن���ت���اغ���ون  اإن  وُي����ق����ال 
�صادرات  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه  لإع���ط���اء 
قائد  هو  �صولت�ش  كالعادة،  كهذه. 
املرتددين، اإذا كان الغرب يعتقد اأنه 
من دون مقاتلت اأف�صل �صتتمكن 
املجال  ع��ل��ى  الهيمنة  م��ن  رو���ص��ي��ا 
اجلوي فيجب عليه توفريها وفق 
ن�صيحة املجلة: “هذه املرة عاجًل 

ل اآجًل«.

رئي�ش وزراء بوركينا فا�سو يدعو الحتاد الأفريقي اإىل »ال�ستيقاظ« 
•• واغادوغو-اأ ف ب

اأبولينري يواكيم كييليم دو  دعا رئي�ش حكومة بوركينا فا�صو 
مدينا “غيابه  تامبيل الحتاد الأفريقي اإىل “ال�صتيقاظ”، 

الوا�صح” و”عدم ان�صجامه مع واقع ال�صعوب«.
رئي�ش  م��ع  واغ��ادوغ��و  يف  اجلمعة  م�صاء  عقده  اجتماع  عقب 
رئي�ش  قال  حممد،  فقي  مو�صى  الفريقي  الحت��اد  مفو�صية 
واقع  مع  ين�صجم  ل  الأفريقي  “الحتاد  اأن  ال�صبت  ال���وزراء 
ال�����ص��ع��وب، م��ن��ذ 60 ع���ام���ا، ع��ق��د ج��ل�����ص��ات ف��ق��ط: ي��ج��ب اأن 

على ما نقل مكتبه عنه. ي�صتيقظ”، 
“ماذا يفعل الحتاد الأفريقي لدعم بوركينا فا�صو؟  واأ�صاف 

بينما مير بلدنا بفرتة �صعبة، يتم اإبلغنا عن جدول زمني 
مت�صائًل  انتخابات”  وع��ن  ال��د���ص��ت��وري.  النظام  اإىل  للعودة 
منذ  فا�صو  بوركينا  وت�صهد  ومل��ن؟«.  غاية  لأي  “النتخابات، 
بتنظيمي  م��رت��ب��ط��ة  اإره��اب��ي��ة  مل��ج��م��وع��ات  ه��ج��م��ات   2015
نزوح مليوين  اإىل  واأدت  القتلى  اآلف  القاعدة وداع�ش خّلفت 

�صخ�ش على الأقل.
 ،2022 ع��ام  يف  ع�صكريني  ان��ق��لب��ني  �صهدت  ال��ت��ي  وال��ب��لد 
الذي  الثاين  النقلب  عن  منبثقة  انتقالية  حكومة  تقودها 
نفذه الكابنت ابراهيم تراوري يف 30 اأيلول-�صبتمرب 2022. 
ويتعني عليها اجراء انتخابات ت�صمح بعودة نظام الد�صتوري، 
“يف و�صعنا  ال��وزراء  رئي�ش  واو�صح   .2024 يف متوز-يوليو 

احل����ايل، ن��ت��وق��ع م��ن الحت����اد الأف��ري��ق��ي ح��ل��وًل ملمو�صة” 
باأقواله  بغيابه، ويت�صم  يت�صم  “الحتاد الفريقي  اأن  م�صيفاً 
اكرث من الفعال«. وقال “نريد دعم الحتاد الفريقي لكننا 
�صنوا�صل طريقنا ولو مل نح�صل عليه” موؤكداً اأن “اولويتنا 

هي حماربة الرهاب و�صمان �صلمة اأرا�صينا«.
كما نقل مكتب رئا�صة احلكومة عن مو�صى فقي حممد، تاأكيده 
بوركينا  يف  ال��و���ص��ع  خ��ط��ورة  “يدرك  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد  اأن 
فا�صو، وبالتايل فاإننا ن�صعر مبا مير به البلد حاليا«. يف لقاء 
تلفزيوين مع ال�صحافة يف بوركينا فا�صو اجلمعة، قال تراوري 
اإنه را�صل عدة منظمات اإقليمية “لطلب اأ�صلحة مدرجة �صمن 

لئحة، لكننا مل نتلق اأي رد يف الوقت احلايل«.

 اإ�سرائيل وت�ساد.. خطوات لـ »مواجهة اإيران« يف اأفريقيا
•• عوا�سم-وكاالت

يف  الت�صادية  ال�صفارة  افتتاح  اأن  العربية،  اجلامعة  يف  الدولية  العلقات  خبري  فرميان،  جوناثان  الدكتور  ي��رى 
تلك  التواجد يف  اإىل  ت�صعى  التي  اإي��ران  دراماتيكية مبواجهة  واأمنية  واقت�صادية  �صيا�صية  اإ�صرائيل مبثابة خطوة 

املنطقة من اأفريقيا.
ونقلت القناة ال�صابعة الإ�صرائيلية يف تقرير لها، عن رئي�ش الوزراء  بنيامني نتانياهو اأثناء افتتاح ال�صفارة باأن هذه 

حلظة تاريخية للمفاو�صات التي ا�صتمرت �صنوات بني البلدين، 
ويف هذا ال�صياق، فاإن ت�صاد  ولفت فرميان  اإىل اأن توطيد العلقات مع ت�صاد يعك�ش رغبة يف العودة اإىل اإفريقيا”، 

مهمة للغاية، مثلها مثل املنظومات الأفريقية الكبرية املوجودة هناك والتي ترغب اإ�صرائيل يف التقارب معها. 
الأعمال  ل��رج��ال  ي�صمح  مم��ا  منا،  عليها  احل�صول  ت�صاد  تريد  التي  امل���وارد  م��ن  العديد  “هناك  ف��رمي��ان:  وت��اب��ع   
يتعلق  ما  يف  الدبلوما�صية  عن  النظر  ب�صرف  ه��ذا  اأمامهم،  انفتح  وجديد  كبري  �صوق  يف  بالعمل  الإ�صرائيليني 

بالت�صويت يف اأماكن مثل الأمم املتحدة، على الأقل لن يدعموا الت�صويت �صدنا ».

بريطانيا تلّوح بالن�سحاب من اتفاقية اأوروبية ب�سبب 
خطط الهجرة اجلديدة

•• لندن-وكاالت

�صوناك  ري�صي  ال���وزراء  رئي�ش  اإن  الربيطانية،  “التاميز”  �صحيفة  قالت 
م�صتعد للن�صحاب من معاهدة دولية حلقوق الإن�صان يف حماولة للق�صاء 

على الهجرة غري ال�صرعية.
عن  ب��راف��رم��ان  �صويل  الربيطانية  الداخلية  ووزي���رة  �صوناك  يعلن  وق��د 
من  اأن��ه  من  حتذيرهما  مت  اأن  بعد  اأ�صابيع،  خ��لل  للهجرة  جديد  ت�صريع 
العام،  املتحدة هذا  اململكة  اإىل  األف مهاجر غري �صرعي   65 املتوقع دخول 

بح�صب وكالة بلومربغ للأنباء.
من  للن�صحاب  م�صتعدان  وبرافرمان  �صوناك  اإن  لل�صحيفة  تقرير  وق��ال 
ق�صى  اإذا  العامة  النتخابات  قبل  الإن�����ص��ان،  حلقوق  الأوروب��ي��ة  التفاقية 

الق�صاة يف �صرتا�صبورغ بعدم قانونية خطط الهجرة اجلديدة.
فا�صًل حاداً  ي�صكل خطاً  اأن  التفاقية  بالن�صحاب من  التهديد  �صاأن  ومن 
بني حزب املحافظني الربيطاين بزعامة �صوناك وحزب العمال الربيطاين 
وتعهد  الهجرة،  ب�صاأن  املت�صدد  ال��وزراء  رئي�ش  يوؤكد موقف  - مما  املعار�ش 
واتخاذ  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  “املعطلة”  ال��ل��ج��وء  اأن��ظ��م��ة  ب��اإ���ص��لح  ���ص��ون��اك 
القانوين من فرن�صا، قبل فوزه  القوارب غري  اإج��راءات �صارمة �صد عبور 

بزعامة حزب املحافظني العام املا�صي.
ال�صرعية  غ��ري  الهجرة  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  اإىل  الر�صمية  التقديرات  وت�صري 
التاميز،  �صحيفة  بح�صب   ،  2022 بعام  مقارنة  العام  هذا   50% بن�صبة 
كبرية من  اأع��داد  �صعي  هو  الرتفاع  ذلك  وراء  ال�صبب  اأن  التقرير  واأ�صاف 

الأ�صخا�ش النتقال من اآ�صيا الو�صطى اإىل اأوروبا عرب تركيا.

تركيا تنفي وجود تهديد اإرهابي و�سيك 
بعد اعتقال اأع�ساء يف داع�ش

•• اأنقرة-وكاالت

اإرهابي و�صيك  اأي دليل على وجود خطط ل�صن هجوم  اإنها مل جتد  قالت تركيا 
�صد القن�صليات الأجنبية اأو الكنائ�ش اأو املعابد اليهودية يف اإ�صطنبول، بعد اعتقال 
العديد من اأع�صاء تنظيم داع�ش الإرهابي، امل�صتبه بهم . وذكرت وكالة بلومربغ 
للأنباء اأن العتقالت تاأتي بعد اأن اأ�صدرت قن�صليات ت�صع دول، من بينها الوليات 
تركيا،  اأك��رب مدينة يف  اأه��داف غربية يف  م��وؤام��رة �صد  ب�صاأن  املتحدة، حتذيرات 
اإنها  الرتكية  ال�صلطات  وقالت  املوؤقت.  الإغ��لق  اإىل  القن�صليات  بع�ش  دفع  مما 
اعتقلت 15 �صخ�صاً على �صلة بتنظيم داع�ش بزعم اأنهم يخططون ل�صن هجوم 
�صد قن�صليتي ال�صويد وهولندا وكذلك اأماكن عبادة لغري امل�صلمني. وذكر بيان 
اأنه مع ذلك، مل جتد ال�صرطة اأي موؤ�صر  مكتوب اأ�صدره قائد �صرطة اإ�صطنبول 
على وجود “تهديد ملمو�ش” �صد تلك الأهداف. وكان وزير اخلارجية الرتكي 
مولود ت�صاوو�ش اأوغلو قد �صرح باأن الدول الغربية التي اأغلقت قن�صلياتها موؤقتاً 
ذكر.  ذلك عمداً، ح�صبما  فعلت  اإرهابي  تهديد  من  اأ�صدرت حتذيراً  اأو  تركيا  يف  القوات اجلوية الكولومبية 

تر�سد ج�سمًا ي�ستبه فى اأنه منطاد
•• بوغاتو-وكاالت

مع ت�صاعد التوترات بني وا�صنطن وبكني ب�صاأن اإ�صقاط ما يقول امل�صوؤولون 
الأمريكيون اإنه منطاد مراقبة �صيني، اأعلنت كولومبيا اأنها ر�صدت ج�صما 

مماثل يف جمالها اجلوي.
الوطنية  اجل��وي  ال��دف��اع  “اأنظمة  اإن  الكولومبية  اجلوية  ال��ق��وات  وقالت 
ر�صدت �صباح 3 �صباط- فرباير ج�صما طائرا على ارتفاع حوايل 17 األف 

مرت دخل املجال اجلوي للبلد يف القطاع ال�صمايل«.
وكان اجل�صم يتحرك مبتو�صط �صرعة يبلغ نحو 46 كيلومرتا يف ال�صاعة، 

مما يظهر”خ�صائ�ش م�صابهة للمنطاد«.
الدفاع  اأنظمة  خ��لل  م��ن  اجل�صم  الكولومبية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  وتعقبت 
اجلوي حتى غادر جمالها اجلوي. وقالت القوات اجلوية اإنه “مل ي�صكل اأي 

تهديد للأمن والدفاع الوطنيني ول ل�صلمة الطريان«.
واأ�صافت اأنها تعمل الآن مع دول اأخرى لتحديد م�صدر اجل�صم.

واأ�صقط اجلي�ش الأمريكي اأم�ش الأول ال�صبت ما قال امل�صوؤولون اأنه منطاد 
مراقبة �صيني قبالة �صواحل ولية كارولينا اجلنوبية.

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية
تظلم    SHCAPCIGRI2023 /0000076 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�صطول لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة - �ش ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

اىل : �صيد نعمت اهلل �صيد لطيف 
بناء على طلب املدعي : حممد لمري خان 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2023/2/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة الإ�صتئنافية ال�صرعية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/1/30 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1320/2018/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية التجارية الوىل رقم 11

والر�صوم  دره��م   )135٠٠٠٠( وق��دره  مببلغ  بالت�صامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:منى حممد خلفان �صلطان املهريي
عنوانه:امارة دبي - القرهود - مقابل الطاير موتورز - بناية ال�صم�ش امل�صيئة - الدور الول - مكتب رقم 

111 - رقم مكاين:3258293843 - وميثله:امل خمي�ش دروي�ش حممد البلو�صي
املطلوب اإعلنه :  1- رائد ح�صن ال�صلمو - يعمل �صائق باملدعي عليها  -  �صفته : اخل�صم املدخل 

مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن مببلغ وقدره 
)135٠٠٠٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
- وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2٠23/2/8  ال�صاعة 12.٠٠ م�صاءا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2486/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة البتدائية التجارية ال�صابعة رقم 13٦
�صتة مليني  درهم  للمدعية )5٦9.٦.٠2٠(  ي��وؤدوا  بان  والت�صامم  والتكافل  بالت�صامن  املدعي عليهم  ال��زام   : الدعوى  مو�صوع 
وع�صرون الف وخم�صمائة ت�صعة و�صتون درهما قيمة املبالغ امل�صروقة وتعوي�ش جابر ملا حاق املدعية من �صرر قيمته مليون درهم 
وذلك عن اخل�صائر التجارية التي حلقت باملدعية جراء ال�صرقة والزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف والفائدة بواقع ٪12 

من تاريخ ال�صرقة وحتى ال�صداد التام ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�صوليو�صنز كون�صلتان�صي �ش.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - واحة دبي لل�صيلكون دو�صا �صت تاور الطابق الثامن 8٠1
وميثله:علي مري مطلب مري مرت�صى اأمريي

املطلوب اإعلنهم :  1- انيز كاروبام فيتيل ابو كاروبام فيتيل 2- �صاني�ش بون�صابارامبيل �صامبا �صيفان 3- جبار بوناتيل ا�صني 
بوناتيل 4- الي�صا توما�ش توما�ش 5- �صارات كولبارامبيل �صرينيفا�صان �صرينيفا�صان  -  �صفتهم : مدعي عليهم 

مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية 
امل�صروقة وتعوي�ش جابر ملا حاق  املبالغ  )٦.٠2٠.5٦9( درهم �صتة مليني وع�صرون الف وخم�صمائة ت�صعة و�صتون درهما قيمة 
املدعي عليهم  وال��زام  ال�صرقة  باملدعية ج��راء  التي حلقت  التجارية  وذل��ك عن اخل�صائر  دره��م  املدعية من �صرر قيمته مليون 
بالر�صوم وامل�صاريف والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ ال�صرقة وحتى ال�صداد التام ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم 
اأو من ميثلك قانونيا  الثلثاء  املوافق  2٠23/2/21  ال�صاعة ٠9.٠٠ �ش يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:190/2022/140 احوال مال امل�شلمني 

املنظورة يف:دائرة الأ�صرة احوال مال الثالثة رقم 75
مو�صوع الدعوى : �صلب الولية وتعني املدعية و�صية على ابنتها القا�صرة. 

املدعي:�صنا قيوم �صابووال �صابووال قيوم اداجمي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج لطيفه - �صقة الطابق 

37 - مكتب 37٠7
املطلوب اإعلنه :  1- حممد عامر عبداهلل حبيب  -  �صفته : مدعي عليه 

املدعية و�صية على  الولية وتعني  �صلب  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��لن  مو�صوع 
ابنتها القا�صرة - وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2٠23/2/21  ال�صاعة ٠8.3٠ �ش يف قاعة 
التقا�صي عن بعد يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2546/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 2٠3
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�ش �صدهم بان يوؤدوا لطالبة المر مبلغ وقدره )2.155.17( درهم الفان 
ا�صتحقاق  تاريخ  القانونية بواقع 12٪ من  الفائدة  ومائة خم�صة وخم�صون درهم و�صبعة ع�صر فل�ش - بخلف 
ال�صيك احلا�صل يف 2٠2٠/1/24 وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بقوة القانون وبل كفالة مع 

الزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:دوكون لل�صناعة �ش.م.ح - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ش - برج امل�صرف - الطابق 14 - مكتب رقم 14٠7 - بجوار 
 shaban.hegazy@yah:بلديه دبي - الهاتف:٠5579٠9785 - رقم مكاين:3٠٠5495192 - الربيد اللكرتوين

- وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعلنهما :  1- �صفيتلنا العامل 2- فايف �صي اليت للمقاولت �ش.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما

ب��ت��اري��خ:2٠22/11/1٦ - بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  مو�صوع الإع��لن :طلب 
درهم  ومائة وخم�صة وخم�صون  الفان  دره��م   )2.155.17( وق��دره  مبلغ  املدعية  ب��اداء  بالت�صامن  عليهم  املدعي 
وامل�صاريف  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  5٪ من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ش  و�صبعة ع�صر 
او  الم��ر  التظلم  يف  احل��ق  ولكم   ، املعجل  النفاذ  طلب  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ 

ا�صتئنافه بح�صب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة ٦٦ من اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70643

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اعالن بالن�شر

رقم )320/2023(
املنذر:اليا�ش لتاأجري احلافلت ذ.م.م

املنذر اليه:�صركة تاينت بلنيت للمقاولت ذ.م.م
نخطركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة التي:املطالبة فاأننا ب�صفتنا املحامون 
النذار  هذا  مبوجب  نخطركم  )املنذر(  لل�صركة  القانونيون  وامل�صت�صارون 
املرت�صد  درهم   )18.860.09( وقدره  مبلغ  �صداد  التي:ب�صرعة  ب�صرورة 
�صوف  النذار وال  تاريخ العلن بهذا  ايام من  يف ذمته وذلك خلل خم�صة 
مواجهتكم  يف  اللزمة  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  ت�صطر 
كافة  حفظ  مع  وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  بال�صافة  ذكره  �صبق  مبا  للزامكم 

احلقوق القانونية الخرى للطالب ولأجل العلم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اعالن بالن�شر

رقم )319/2023(
املنذر:اليا�ش لتاأجري احلافلت ذ.م.م

الواحد  ال�صخ�ش  �صركة   - املدر�صية  باحلافلت  الركاب  لنقل  اليه:فولو�صتي  املنذر 
ذ.م.م

املحامون  ب�صفتنا  فاأننا  التي:املطالبة  ب�صرورة  النذار  هذا  مبوجب  نخطركم 
ب�صرورة  النذار  هذا  مبوجب  نخطركم  )املنذر(  لل�صركة  القانونيون  وامل�صت�صارون 
التي:ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )10.275.85( درهم املرت�صد يف ذمته وذلك خلل 
خم�صة ايام من تاريخ العلن بهذا النذار وال �صوف ت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة 
اىل  بال�صافة  ذكره  �صبق  مبا  للزامكم  مواجهتكم  يف  اللزمة  القانونية  الجراءات 

الر�صوم وامل�صاريف مع حفظ كافة احلقوق القانونية الخرى للطالب ولأجل العلم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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عربي ودويل

الربازيل حتقق باتهامات مبوؤامرة خطط لها بول�سونارو
•• برازيليا-وكاالت

ع�صو  م��ع  حتقيقاً  ال��ربازي��ل  يف  العليا  املحكمة  ب���داأت 
جمل�ش ال�صيوخ الذي اأبلغ عن اجتماع تاآمري بح�صور 
يف  بقائه  اأج��ل  من  بول�صونارو  جايري  ال�صابق  الرئي�ش 

من�صبه على الرغم من هزميته يف النتخابات.
وقالت املحكمة العليا يف برازيليا  اإن ال�صرطة الحتادية 
اأربع  و�صف  قد  ف��ال  دو  ماركو�ش  ال�صناتور  اأن  وج��دت 

ن�صخ خمتلفة من الوقائع.
وق��ال دو ف��ال، من بني ما ق��ال، يف موؤمتر �صحفي، اأن 
لقاء عقد مع الرئي�ش ال�صابق بول�صونارو، ونائب برملاين 

يتعلق  الأم��ر  اأن  وذك��ر  بول�صونارو.  مع�صكر  من  �صابق 
دي  األك�صندر  النتخابية  ال�صلطة  رئي�ش  مبوؤامرة �صد 
موراي�ش، الذي يحقق اأي�صاً ب�صفته قا�صًيا يف املحكمة 

العليا، ب�صاأن ن�صر اأخبار كاذبة �صد بول�صونارو.
واأ�صاف اأنه كان ينبغي اإلقاء القب�ش على دي موراي�ش، 
ل�صالح  الن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  وك����ان 

بول�صونارو.
على  لل�صناتور  ال�صرطة  با�صتجواب  موراي�ش  دي  اأم��ر 
حمتملة،  انقلب  حماولة  عن  خطرية  مزاعم  خلفية 
التي  الأو���ص��اف  اأث��ار ذلك �صكوكاً حول  ومع ذلك فقد 
تفيد باأن ال�صناتور يخ�صع الآن للتحقيق ب�صاأن �صهادة 

زور وعملية ت�صهري، �صمن جرائم اأخرى.
وقالت املحكمة يف بيان اإنه يجب تو�صيح املزاعم ب�صكل 

كامل.
اأمام ال�صيا�صي  خ�صر بول�صونارو اليميني بفارق �صئيل 
الي�صاري لوي�ش اإينا�صيو لول دا�صيلفا يف جولة الإعادة 

لنتخابات الرئا�صة يف اأكتوبر -ت�صرين اأول املا�صي.
اأن�����ص��اره الع����رتاف بالهزمية  ول ي��ري��د ال��ع��دي��د م��ن 

ويطالبون مراراً وتكراراً بالتدخل الع�صكري.
منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  امل��وج��ود  بول�صونارو،  �صكك 
اأخ��رياً يف نتيجة النتخابات، مرة  املا�صي،  العام  نهاية 

اأخرى دون تقدمي اأي دليل.

كندا تر�سل اأول دبابة ليوبارد 2 اإىل اأوكرانيا 
•• مونرتيال-اأ ف ب

اأر�صلت كندا اأول دبابة من دبابات ليوبارد 2 املوعودة اإىل اأوكرانيا على ما اأعلنت 
وزيرة الدفاع اأنيتا اأناند.

من  “اأقلعت  الكندية  اجلوية  للقوات  تابعة  طائرة  اإن  تويرت  على  الوزيرة  قالت 
هاليفاك�ش مع اأول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا«.

امل�صلحة  ال���ق���وات  ت��زوي��د  و���ص��ن��وا���ص��ل  اأوك���ران���ي���ا  م��ع  تت�صامن  “كندا  واأ���ص��اف��ت 
الأوكرانية معدات حتتاجها للنت�صار«. يف تغريدة اأخرى مرفقة بفيديو يظهر 
حتميل الدبابة واإقلع الطائرة قالت الوزيرة “دبابات القتال يف طريقها مل�صاعدة 

اأوكرانيا. اأول دبابة ليوبارد 2 كندية اأر�ِصلت. دعم كندا لأوكرانيا ل يتزعزع«.
 2 ليوبارد  دب��اب��ات  اأرب���ع  ت�صليم  ق��راره��ا  كندا  اأعلنت  الثاين-يناير  ك��ان��ون  نهاية 
الدول  من  عدد  جانب  من  مماثلة  اإعلنات  غ��داة  اأوكرانيا،  اإىل  ال�صنع  الأملانية 

الغربية.

•• نيقو�سيا-اأ ف ب

باأ�صواتهم  ال���ق���ب���ار����ص���ة  ي�����ديل 
ت�صغل  ب��ي��ن��م��ا  رئ���ي�������ش  لن���ت���خ���اب 
مرتبطة  م�������ص���ائ���ل  ال����ن����اخ����ب����ني 
متزايد،  وت�صخم  ف�صاد  بف�صائح 
اإع������ادة توحيد  اأك����رث م���ن ق�����ص��ي��ة 
البحر  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة  اجل����زي����رة 
املتو�صط املق�صمة منذ نحو ن�صف 

قرن.
ويف و�صط نيقو�صيا، اأدىل عدد قليل 
�صباح   ب��اأ���ص��وات��ه��م  الناخبني  م��ن 
اأم�����ش الأح���د يف م��رك��ز اق���رتاع يف 
اأنطونيو�ش  اآي�����و������ش  م����در�����ص����ة 

البتدائية.
وقالت املعلمة ماريا كري�صتودولو 
ب�صوتها  اإدلئها  بعد  عاًما(   45(
الأ�صياء  بع�ش  تتغري  اأن  “يجب 
ب�صكل جذري براأيي ب�صاأن م�صكلة 
ق����رب�����ش )ت���ق�������ص���ي���م اجل�����زي�����رة( 

والقت�صاد«.
حادة  �صتكون  املناف�صة  اأن  وي��ب��دو 
ال14  املر�صحني  من  ثلثة  بني 
وه����و عدد   - ام�����راأت�����ان  ب��ي��ن��ه��م   -

قيا�صي.
عتبة  م���ر����ص���ح  اأي  ت��خ��ط��ى  واإذا 
�صيفوز  الأ���ص��وات،  من  باملئة   50
املنتهية  للرئي�ش  خلفا  بالرئا�صة 
اأنا�صتا�صياد�ش  ن��ي��ك��و���ش  ولي���ت���ه 
لوليتني.  امل��ن�����ص��ب  ت���وىل  ال����ذي 
ل��ك��ن ا���ص��ت��ط��لع��ات ال�����راأي ت�صري 
اإىل اأن اأيا من املر�صحني لن يكون 
اأغلبية  على  احل�صول  على  ق��ادرا 
دورة  تنظيم  املرجح  ومن  مطلقة 
�صباط/  12 يف  ل��لق��رتاع  ثانية 

•• اإ�سالم اآباد-اأ ف ب

لباك�صتان  الأ���ص��ب��ق  ال��رئ��ي�����ش  ج��ع��ل 
ال��ذي تويف   اجل��رال برويز م�صرف 
اأم�����ش الأح���د ع��ن 79 ع��ام��ا، بلده 
املتحدة  ل���ل���ولي���ات  م��ه��م��ة  ح��ل��ي��ف��ة 
الإرهاب”  ع��ل��ى  “حربها  اإط�����ار  يف 
اأيلول-�صبتمرب   11 هجمات  عقب 

.2001
للبلد،  ع�صكري  رئي�ش  اآخ���ر  ت���وىّل 
يف  نفذه  اأبي�ش  انقلب  يف  ال�صلطة 
ت�صرين الأّول-اأكتوبر 1999 وبقي 
 ،2008 ع��ام  حتى  باك�صتان  يحكم 
وتويف م�صرف بعد �صراع طويل مع 

املر�ش، حيث ُنقل اإىل م�صت�صفى.
واأط���اح م�صرف ال��ذي ك��ان ي��وؤك��د اأن 
نابليون  القيادة هو  الأعلى يف  مثله 
الوزراء  رئي�ش  نيك�صون،  وريت�صارد 
نواز �صريف بانقلب اأبي�ش، ون�صب 
ل��ب��اك�����ص��ت��ان يف عام  رئ��ي�����ص��اً  ن��ف�����ص��ه 

.2001
ب����ع����د غ��������زو ال��������ولي��������ات امل����ت����ح����دة 
 11 هجمات  اأعقاب  يف  لأفغان�صتان 
جعل   ،2001 اأي���ل���ول-����ص���ب���ت���م���رب 
مع  تتما�صى  ب��لده  �صيا�صة  م�صرف 
م��واق��ف وا���ص��ن��ط��ن. وظ��ه��ر كح�صن 
تنظيم  وج������ه  يف  م���ن���ي���ع  اإق���ل���ي���م���ي 
ال��ق��اع��دة ال����ذي جل���اأ ق���ادت���ه حلفاء 
القبلية  امل���ن���اط���ق  اإىل  ط����ال����ب����ان، 
احلدودية مع اأفغان�صتان. وجنا من 

 ناجية من املحرقة تروي يف 
كتاب ذكرياتها يف اأو�سفيتز 

•• باري�س-اأ ف ب

الإن�صانية”...  امل�صاعر  من  جم��ّردا  كان  لكنه  لطيف  مبظهر  يتمّتع  مينغيلي  كان 
هكذا و�صفت ليديا ماك�صيموفيت�ش وهي من الأ�صخا�ش الذين كانوا حقل جتارب 
لطبيب اأو�صفيتز، يف كتاب �صدر يف كانون الثاين-يناير روت فيه جمددا “ملحات” 

من ذكرياتها، مع العتماد على م�صادر تاأريخية.
اأتت هذه املراأة البولندية من اأ�صول بيلرو�صية والبالغة 82 عاما للإدلء ب�صهادتها 
مطلع �صباط/فرباير يف الن�صب التذكاري للمحرقة يف باري�ش ملنا�صبة اإ�صدار هذا 

الكتاب املرتجم اإىل الفرن�صية، اأمام جمهور معظمه من ال�صباب.
و�صلت ماك�صيموفيت�ش يف �صن الثالثة اإىل مع�صكر الإبادة النازي اأو�صفيتز-بريكيناو، 

يف اأح�صان والدتها، ال�صجينة ال�صيا�صية، يف كانون الأول/دي�صمرب 1943.
يف تلك ال�صن “مل نكن قادرين على العمل، لكن كان بالإمكان اإجراء جتارب علمية 

كما روت اأمام اجلمهور احلا�صر يف قاعة حما�صرات. زائفة علينا”، 
32 عاما وال��ذي ك��ان باحثا يف علم  ك��ان الأمل��اين يو�صف مينغيلي ال��ذي ك��ان يبلغ 
ف��راأى فيه فر�صة للقيام بتجارب  العام.  املع�صكر يف ذلك  الوراثة، قد عنّي يف هذا 

علمية على الب�صر اّت�صمت مبمار�صات فظيعة بعيدا عن اأي اعتبارات اأخلقية.
مي�صال لفون  )دار  الكره”  تعرف  التي ل  ال�صغرية  “الفتاة  كتاب  �صياغة  ومتت 
للن�صر( الذي يت�صّمن �صهادة ماك�صيموفيت�ش، مع ال�صحايف الإيطايل باولو روداري. 
من  الناجية  ه��ذه  و�صم  يقبل  فرن�صي�ش  البابا  راأى  عندما   ،2021 اأيار/مايو  يف 

اأو�صفيتز، �صّمم هذا الفاتيكاين على جعلها تروي ق�صتها جمددا عرب مرتجمة.
2022، ثم ُترجم اإىل البولندية  �صدر الكاتب بالإيطالية يف كانون الأول/يناير 
رواية  اإ�صدار  مع  تزامنا  اأخ��ريا،  والفرن�صية  والربتغالية  والإنكليزية  والإ�صبانية 
اأخرى بعنوان “تواما مينغيلي” لإيفا موزي�ش كور )دار اأرمان كولن للن�صر( وهي 

يهودية رومانية توفيت يف العام 2019.
اأما يو�صف مينغيلي فتويف هاربا يف الربازيل عام 1979، من دون اأن يحا�صب على 
جرائمه. ي�صرتك الكاتبان يف الإ�صرار على عدم كره الطبيب مينغيلي. فقد اأثارت 
كلمات اإيفا موزي�ش كور جدل حني كتبت يف روايتها اأن امراأة �صاألتها عما اإذا كانت 

تفكر يف “امل�صاحمة«.
باأنني  وعدتها  ذل��ك،  بعد  لكن  بداية،  بال�صوؤال  فوجئت  “لقد  كتابها  يف  واأو�صحت 

�صاأفعل ذلك: يف الواقع، كانت لدي القدرة على م�صاحمة ملك املوت«.
من جهتها، كتبت ليديا ماك�صيموفيت�ش “اخرتت عدم زرع الكراهية والنتقام«.

اأو�صفيتز-بريكيناو رغم �صغر  بذكرياتها يف  الحتفاظ  اأمكنها  كيف  �ُصئلت  عندما 
مثل الأوق��ات عندما  “ملحات”،  �صّنها يف ذلك الوقت، حتدثت ماك�صيموفيت�ش عن 
الدكتور  ي��راه��م  ل  حتى  الأ���ص��ّرة  حت��ت  الخ��ت��ب��اء  اإىل  الطفولة  غ��ري��زة  “دفعتهم 

مينغيلي«. ومن اأجل معرفة ما عانته بال�صبط، اّطلعت على اأعمال موؤرخني.
واأ�صافت يف قاعة املحا�صرات “اأخذت عينات من الدم منا. اختربت علينا لقاحات 

و�صع يف اأعيننا حملول يفرت�ش اأن يغري لونها اإىل الأزرق«.

العراق.. حتذيرات دولية من 
نزوح �سكان نينوى ب�سبب اجلفاف

•• بغداد-وكاالت

حذر تقرير بيئي م�صرتك ملنظمات دولية وعراقية من احتمال نزوح نحو 
خلل  نينوى  حمافظة  م��ن  الغربية  املناطق  �صكان  م��ن  �صخ�ش  مليوين 
املناطق،  تلك  يف  املياه  م�صادر  ون�صوب  اجلفاف  ج��راء  من  املقبل،  العقد 

نتيجة احتبا�ش الأمطار واجلفاف يف املو�صمني املا�صيني.
4 مليني من �صكان  اأكرث من  العراقية، فاإن  البيئة  لتوقعات وزارة  وفقاً 
املناطق الغربية، يف حمافظة نينوى وحتديداً �صكان بلدات �صنجار وتلعفر 
ال�صنوات  غ�صون  يف  مناطقهم  مغادرة  على  اجلفاف  �صريغمهم  والبعاج، 

ال�صبع املقبلة.
“�صوليداريتي”  ملنظمتي  م�صرتك  تقرير  �صمن  وردت  ه���ذه،  التوقعات 

الدولية و “حماة نهر دجلة” العراقية.
اإقليم  مناطق  نحو  ال��غ��ال��ب  يف  �صيكون  الكبري  ال��ن��زوح  ف���اإن  ل��ذل��ك  وت��ب��ع��اً 

كرد�صتان العراق.
نيوز  ل�”��صكاي  البيئة  جم��ال  يف  خبرية  وه��ي  اأم��ني،  حممد  ليلى  تو�صح، 
مقدمتها  يف  كبرية  م�صاكل  م��ن  تعاين  كرد�صتان  اإقليم  “بيئة  عربية”: 
تلوث الهواء والرتبة، لذا فاإن ا�صتقبال اأعداد كبرية من النازحني �صيعمق 
النفايات ون�صوب  نتيجة لت�صاعف كمية  الإقليم،  البيئي يف  التلوث  حالة 
املياه، مما يحتم على اجلهات املخت�صة و�صع خطط ا�صتباقية ملواجهة تلك 
اإقليم كرد�صتان الذي يحتاج بح�صب اخلرباء اإىل الع�صرات من  احلالت«. 
يف  ح��اداً  نق�صاً  �صيواجه  �صكانه،  احتياجات  لتاأمني  املياه  وخزانات  ال�صدود 

املياه، يف حال ا�صتقباله ن�صف العداد املتوقعة من النازحني.
عربية”:  نيوز  ل�”�صكاي  اأح��م��د،  اأك���رم  واملهند�ش  امل��ي��اه،  يف  اخلبري  يقول 
“الإقليم يعاين حالياً من نق�ش كبري يف املياه، ويحتاج لتاأمني احتياجاته 
منها اإىل 18 �صداً عملقاً، ونحو 250 �صداً وخزاناً �صغرياً للمياه، والذي 
تقارب  وبكلفة  املتوا�صل  العمل  �صنوات من   8 اإىل  اإن�صاوؤه جميعاً  ي�صتغرق 
املتوقعة �صيخلق كارثة  النزوح  واإل فاإن حدوث موجات  7 مليارات دولر، 

اإن�صانية وبيئية كبرية يف املنطقة«.
�صفتا نهر الزاب الكبري، الذي يغذي الأج��زاء ال�صرقية من �صهل نينوى، 
وم��ن��اط��ق غ��رب اإرب��ي��ل، ق��د ت��ك��ون ال��وج��ه��ة الأم��ث��ل للهاربني م��ن القحط 

واجلفاف.
يف حال �صحت التوقعات الواردة يف تقرير وزارة البيئة العراقية، فان اقليم 
كرد�صتان الذي يعاين من �صح كبري يف موارده املائية �صيواجه كارثة بيئية 

وان�صانية خطرية ينبغي التخطيط ملواجهتها منذ الآن.

اأ�صتاذ  ف��و���ص��ت��م��ان  ه���وب���رت  وق����ال 
جامعة  يف  وال���ت���اري���خ  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
نيقو�صيا اإنه اقرتاع “غريب” لأن 
مرتبطون  ال��ث��لث��ة  “املر�صحني 
ال������ذي  احلايل”  ب����ال����رئ����ي���������ش 
ي��ن��ه��ي ولي���ت���ني م����دة ك���ل منهما 
ال�صاد�صة  ���ص��ن  يف  ���ص��ن��وات  خم�ش 

وال�صبعني.
�صيواجهه  ال���ذي  الأول  ال��ت��ح��دي 
الت�صخم  ه���و  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����ش 
الذي بلغت ن�صبته 10،9 باملئة يف 
2022. وعلى الرغم من تباطوؤ 
 7،1( ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  يف 
باملئة(، ما زال ارتفاع الأ�صعار ول 
اأ�صعار الطاقة والغذاء على  �صيما 
راأ����ش ال��ه��م��وم و���ص��ه��دت ال��ب��لد يف 
نهاية كانون الثاين/يناير اإ�صرابا 

عاما.
الف�صاد على  كما هيمنت مكافحة 
خ�صو�صا  النتخابية  النقا�صات 
ال�صفر  “جوازات  ف�صيحة  ب��ع��د 
الربنامج  هذا  واألغي  الذهبية”. 
مقابل  ال�������ص���ف���ر  ج����������وازات  مل���ن���ح 
ب�صبب  اجل��زي��رة  يف  ال�صتثمارات 
ب�صورة  اأ���ص��رت  بالف�صاد  اتهامات 

حكومة اأنا�صتا�صياد�ش.
ن����ي����ك����و�����ش  اأن  ي��������ب��������دو  ل������ك������ن 
خري�صتودوليد�ش مل يتاأثر. وقال 
املركز  م��ن  ثيوفانو�ش  اأن��دري��ا���ش 
ال��ق��رب���ص��ي ل��ل�����ص��وؤون الأوروب���ي���ة 
الذي  “التف�صري  اإن  وال���دول���ي���ة 
بالن�صبة  م���ع���ق���وًل  ي���ب���دو  ق���دم���ه 
“قال  اأن��ه  اإىل  م�صريا  لل�صكان”، 
اإنه ل يتحمل م�صوؤولية مبا�صرة” 

يف هذه الق�صية.

من  ال��ب��لد  “اإنقاذ”  و  النتخابات 
الركود القت�صادي وخطر طالبان. 
قوبلت  ال�صيا�صية  ط��م��وح��ات��ه  ل��ك��ن 
الق�صايا  م���ن  وب���واب���ل  ب��ال�����ص��خ��ري��ة 

اجلنائية.
للنتخابات  ال��رت���ص��ح  م���ن  وُم���ن���ع 
الت�صريعية التي فاز بها نواز �صريف، 
ال���رج���ل ال�����ذي اأط������اح ب���ه ق��ب��ل 14 
العودة عدة مرات  نيته  اأعلن  عاماً. 
لكنه كان يعدل عن ذلك خوًفا من 

اإيداعه ال�صجن عند و�صوله.
اأعتربته   ،2017 اآب-اأغ�صط�ش  يف 
حمكمة باك�صتانية “فاراً” يف ق�صية 
ال�صابقة  ال������وزراء  رئ��ي�����ص��ة  اغ��ت��ي��ال 
دولة  تقود  اإم���راأة  اأول  بوتو،  بنازير 
اإ����ص���لم���ي���ة. ي�����ص��ت��ب��ه يف ت���ورط���ه يف 
قبل  مناف�صته  لقتل  وا�صعة  موؤامرة 

النتخابات، وهو ما نفاه.
 2019 يف ك��ان��ون الأول-دي�����ص��م��رب 
غيابيا  باك�صتانية  حمكمة  حكمت   ،
اإدانته  بعد  م�����ص��ّرف  على  ب���الإع���دام 
ب�”اخليانة العظمى” ب�صبب فر�صه 
لكن   .2007 يف  ال����ط����وارئ  ح����ال 

احلكم اأُلغي بعد فرتة وجيزة.

ف��رباي��ر. ودع���ي اأك���رث م��ن 561 
ال��ت�����ص��وي��ت يف  اإىل  ن���اخ���ب  األ������ف 
اأبوابها  ف��ت��ح��ت  م���رك���زا   1113
عند ال�صاعة ال�صابعة )05،00 ت 
غ(، على اأن ي�صتمر القرتاع حتى 
غ(  18،00 )16،00 ت  ال�صاعة 
مع توقف مدته �صاعة يف منت�صف 

النهار.
كو�صتا�ش  الق����رتاع  م��دي��ر  وق���ال 
بداأ  “الت�صويت  اإن  كون�صتانتينو 

بدون عراقيل«.
الحت��������اد  يف  ع���������ص����و  وق������رب�������ش 
وهي   .2004 م��ن��ذ  الأوروب���������ي 

ول تعرتف بها �صوى تركيا.
ال�صابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وي��ب��دو 
 49( خري�صتودوليد�ش  نيكو�ش 
اأنه  نف�صه على  ال��ذي يقدم  عاما( 
حظا  الأوف���ر  امل��ر���ّص��ح  “م�صتقل” 
للفوز يف القرتاع ويحظى بتاأييد 
يت�صّدر  وهو  الو�صطية.  الأح��زاب 
الفارق  لكن  ال���راأي  ا�صتطلعات 
له  ي�صمح  ل  مناف�صيه  وب��ني  بينه 
ال����دورة  م��ن  ال���ص��ت��ح��ق��اق  بح�صم 

الأوىل.
وكان هذا الدبلوما�صي البالغ من 
49 عاًما وزيرا للخارجية  العمر 

الرتكي  ال���غ���زو  م��ن��ذ  م��ق�����ص��وم��ة 
يف  اجل��زي��رة  م��ن  ال�صمايل  للثلث 
به  ق��ام  انقلب  على  ردا   ،1974
قبار�صة يونانيون قوميون اأرادوا 

اإحلاق الدولة باليونان.
القرب�صية  احل��ك��وم��ة  ومت���ار����ش 
اجلزء  ع��ل��ى  �صلطتها  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
اجل���ن���وب���ي ف���ق���ط م����ن اجل����زي����رة 
منزوعة  م��ن��ط��ق��ة  ت��ف�����ص��ل  ال���ت���ي 
املتحدة  الأمم  ب��اإ���ص��راف  ال�����ص��لح 
بينها  الأخ�������ص���ر،  اخل����ط  ت�����ص��م��ى 
قرب�ش  �صمال  “جمهورية  وب��ني 
الرتكية” املعلنة من جانب واحد 

يف حكومة الرئي�ش اأنا�صتا�صياد�ش 
بني 2018 و2022.

اأم�����������ا خ���������ص����م����اه ال����رئ����ي���������ص����ي����ان 
ف��ه��م��ا ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي اأن���دري���ا����ش 
الذي  ع��اًم��ا(   66( مافروياني�ش 
)اأكيل(  ال�صيوعي  احل��زب  يدعمه 
للمفاو�صني  ال�����ص��اب��ق  وال��رئ��ي�����ش 
القبار�صة اليونانيني يف حمادثات 
-2013“ ال����ت����وح����ي����د  اإع�����������ادة 
اأف�������ريوف  وك�����ذل�����ك   ،”2022
حزب  زعيم  عاما(   61( نيوفيتو 
املحافظ  الدميوقراطي  التجمع 

احلاكم )دي�صي(.

القل  اغتيال على  ثلث حم��اولت 
قام بها التنظيم.

خ����لل ح��ك��م��ه ال�����ذي ا���ص��ت��م��ر ت�صع 
ازده����اراً  باك�صتان  ���ص��ه��دت  ���ص��ن��وات، 
الو�صطى  الطبقة  ومن��و  اقت�صادياً 
وح����ري����ة و����ص���ائ���ل الإع����������لم، وجل����اأ 

اجلي�ش اإىل التهدئة اأمام الهند.
الدوام  على  ن���ددوا  معار�صيه  لكن 
باحكام قب�صته على ال�صلطة واإقالة 
غري  “ب�صكل  العليا  املحكمة  ق�صاة 
الطوارئ  ح��ال��ة  وف��ر���ش  قانوين” 

ت�صرين الأول-اأكتوبر 1999، دون 
اإراقة دماء.

ن�صب برويز م�صرف نف�صه رئي�ًصا يف 
فوزه  قبل   ،2001 حزيران-يونيو 
يف ا�صتفتاء مثري للجدل يف ني�صان/

اأبريل 2002.
البداية  يف  اإل��ي��ه  ينظر  ك��ان  م�صرف 
على اأنه معتدل قبل اأن يتخذ تدابري 
ا�صتثنائية يف حماولة للحفاظ على 

ال�صلطة.
“الد�صتور جمرد  اأن  اإعلنه  وفاقم 

املت�صددين  على  ال��دام��ي  وال��ه��ج��وم 
امل��دج��ج��ني ب��ال�����ص��لح ال��ذي��ن جلاأوا 
اإىل امل�صجد الأحمر يف اإ�صلم اأباد يف 

�صيف عام 2007.
كان هذا اجلندي ال�صابق يف القوات 
الباك�صتاين،  ل��ل��ج��ي�����ش  اخل���ا����ص���ة 
املولود يف دلهي يف احلادي ع�صر من 
قبل  اأي   ،1943 عام  اآب-اغ�صط�ش 
اأربع �صنوات من تق�صيم �صبه القارة 
ال��ه��ن��دي��ة، رئ��ي�����ًص��ا ل���لأرك���ان عندما 
اأطاح حكومة نواز �صريف املدنية يف 

ق��ط��ع��ة م��ن ال����ورق ي��ج��ب رم��ي��ه��ا يف 
الأراء  انق�صام  من  املهملت”  �صلة 
حوله، يف هذا البلد الذي �صهد عدة 
انقلبات ع�صكرية منذ تاأ�صي�صه عام 

.1947
النار”  خ���ط  “على  م��ذك��رات��ه  ويف 
نابليون  اق��وال  من  م�صرف  اقتب�ش 
على  نيك�صون  وري��ت�����ص��ارد  ب��ون��اب��رت 
اع��ت��ب��ار ان��ه��م��ا م��ث��ل��ي��ه الأع��ل��ي��ني يف 
املعروفان  ال��رج��لن  وهما  ال��ق��ي��ادة، 
ا�صهمت  التي  والغطر�صة  بعنادهما 

يف �صقوطهما.
حتديات  اي  م�����ص��رف  ي���واج���ه  ومل 
خطرية ال عندما حاول اقالة كبري 
ما   2007 اآذار-م��ار���ش  الق�صاة يف 
ادى اىل احتجاجات يف انحاء البلد 
ال�صطرابات  م��ن  ا�صهر  اىل  ق���ادت 
ف���ر����ش حالة  ا����ص���ف���رت ع����ن  ال���ت���ي 

الطوارئ.
وبعد اغتيال بوتو يف كانون الأول-
اجلو  ت����ده����ور   ،2007 دي�����ص��م��رب 
العام، وا�صبح م�صرف معزول ب�صبب 
لها  تعر�ش  التي  الكبرية  اخل�صائر 
حلفاوؤه يف انتخابات �صباط-فرباير 
2008. ويف اب-اغ�صط�ش 2008 
ا�صتقال بعد ان بداأت بحقه اجراءات 
اق����ال����ت����ه م�����ن ال�������ص���ل���ط���ة م�����ن قبل 

الئتلف اجلديد احلاكم.
اإىل  ع���اد   ،2013 اآذار-م�����ار������ش  يف 
ب��اك�����ص��ت��ان م����ن اأج������ل امل�������ص���ارك���ة يف 

قرب�ش تختار رئي�سا جديدا يف �سباق ي�سهد تناف�سا حمموما 

بقي يحكم باك�ستان حتى عام 2008  

برويز م�سرف.. حليف وا�سنطن يف حماربة القاعدة 

•• وا�سنطن-وكاالت العامل يدخل مرحلة اأ�سراب امل�سرّيات

ي�صعى م�صروع جديد يف وزارة الدفاع الأمريكية 
اأ�صراب من الطائرات املُ�صرّية “درون” ي�صل عددها  “البنتاغون” لتطوير 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  تطوير  على  مت�صارع  دويل  تناف�ش  خ�صم  يف  الآلف،  اإىل 

ال�صلح.
وخلل ال�صنوات الأخرية، تنامى الدور الذي ت�صطلع به الطائرات املُ�صرّية 
)طائرات من دون طيار(، لكن هذا الدور الذي �صمل املراقبة والق�صف، كان 
يتم يف الغالب عن طريق طائرة واحدة يف الوقت نف�صه اأو عدد حمدود من 

الطائرات يف اأح�صن الأحوال.
اإنتاج  اإىل  “البنتاغون” ي�صعى من خلل برناجمه اجلديد  اأما الآن، فاإن 
اأ�صراب من هذه الطائرات بغية امل�صاركة يف هجوم كثيف ي�صل قدرة العدو، 
يف  ال��ط��ي��ارون  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  املقاتلة  ال��ط��ائ��رات  وتفعل  فعلت  كما  مت��ام��ا 
احلروب. وذكر موقع » newscientist التقني ومقره لندن، اأن م�صروع 
AMASS ي�صعى اإىل تطوير اآلف الطائرات املُ�صرّية على الأر�ش ويف اجلو 

وعرب البحر لكي تعمل معا ك�صرب متكامل ل�صحق دفاعات العدو.
وقال اإن هذه اخلطة “تثري القلق«. و�صتعمل هذه الطائرات غري املاأهولة 

احلروب  يف  اأف�صلية  الأم��ريك��ي  اجلي�ش  متنح  من�صقة،  هجمات  �صن  على 
الأبحاث  وك��ال��ة  ل��دى  الخ��ت��ب��ار  قيد  امل�����ص��روع  ه��ذا  ي���زال  ول  امل�صتقبلية. 
الدفاعية املتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، والكثري 

من تفا�صيل هذا امل�صروع ل تزال �صرية.
العديد  اختبار جدوى  املتقدمة  الأبحاث  وعادة ما ت�صمن م�صاريع وكالة 
من التقنيات التي �صت�صكل “اخرتاقات” عالية املخاطر وعالية املكا�صب يف 

الوقت نف�صه. ومل يعلن عن امل�صروع ر�صميا حتى الآن.
الأرجح  على  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  تطوير  ف���اإن  الإل���ك���رتوين،  امل��وق��ع  وبح�صب 

مرتبط ب�صكل خا�ش لدرع غزو �صيني حمتمل جلزيرة تايوان.
الوحيدة يف  اأو  نوعها  م��ن  الأوىل  لي�صت  الأم��ريك��ي��ة  امل��ح��اولت  ه��ذه  لكن 
العامل. وياأتي هذا التطور بعد، اأيام قليلة، من اإعلن موؤ�ص�صة “رو�صتيخ” 
احلكومية الرو�صية لتطوير وت�صنيع وت�صدير املنتجات الع�صكرية واملدنية 
ذات التقنيات العالية اأنها ب�صدد تطوير طائرات من دون طيار قادرة على 
ت�صيميزوف،  �صريغي  ال�صركة،  مدير  وق��ال  اأ���ص��راب.  �صمن  ال��ع��دو  �صرب 

مروحيات  تطوير  “مت  رو�صية:  اإع��لم  لو�صائل 
ال�صتطلع  اإج��راء  على  ق��ادرة  تكتيكية �صغرية 
املدفعية.  وت��وج��ي��ه  ت��ل��ق��ائ��ي��ا  ال��ع��دو  واك��ت�����ص��اف 
“اأن  اإىل  واأ�صار  �صرب«.  �صكل  على  واملهاجمة  يدوية  قنابل  اإلقاء  وميكنها 

هذه املعدات قد غريت ب�صكل كبري طبيعة الأعمال القتالية«.
ويف مايو املا�صي، اأظهر �صريط فيديو، ن�صر �صمن درا�صة علمية، اأن لدى 
لها  طيار،  دون  من  الطائرات  من  اأ�صراب  ت�صنيع  على  القدرة  ال�صينيني 
القدرة على مهاجمة منطقة واحدة بعينها، يف �صيناريو ي�صبه ما تعمل عليه 

وزارة الدفاع الأمريكية.
وقال باحثون يف جامعة ت�صجيانغ، اإن هذه التكنولوجيا، قادرة على التحليق 
ب�”الدرون” على ارتفاعات منخف�صة وتعديل م�صاراتها داخل الغابات التي 

تعد بيئة �صعبة لهذه الطائرات.
الطائرات  �صرب من  فيها  ينجح  التي  الأوىل  امل��رة  “هذه هي  اأن  واأ�صافوا 

بدون طيار يف التحليق يف اخلارج ببيئة غري منظمة يف الربية«.
ورغم اأن امل�صروع ل يزال يف بداياته، ويبدو مدنيا يف الظاهر، فاإن احتمال 
 »sciencealert« موقع  وف��ق  للغاية،  وارد  ع�صكرية  لأغ��را���ش  تطويره 

العلمي. 
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املال والأعمال
اقت�سادية ال�سارقة توؤكد اأهمية حتقيق اأعلى م�ستويات التناف�سية يف الإمارة 

دبي  ب��ذل��ك  لت�صبح   ،2022 ي��ون��ي��و 
ت�صم  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  مدينة  اأول 
مطاعم مدرجة يف لئحة »مي�صلن«، 
ب��ع��د دخ�����ول 69 م���ن م��ط��اع��م��ه��ا يف 
فاز  ك��م��ا  ال�����ص��ه��ري،  الفرن�صي  ال��دل��ي��ل 
غ���ورم���ان«،  ب��ي��ب  »ذا  ب������  م��ط��ع��م��ا   14
اإىل تكرمي وتقدير العديد  بالإ�صافة 
من املطاعم والطهاة وجتارب الطعام 
الفتتاحي  احل���ف���ل  خ�����لل  دب�����ي  يف 
جلوائز اأف�صل 50 مطعماً يف ال�صرق 
الك�صف  مت  والتي  واأفريقيا،  الأو�صط 
كما   .2022 ف��رباي��ر  �صهر  يف  عنها 
�صهد العام املا�صي و�صول دليل غولت 
الراقية  للماأكولت  ال�صهري  ميلو  اآند 
اأي�صا يف  اأ�صهم  م��ا  وه��و  الإم����ارة،  اإىل 
دعم تطور قطاع الطعام يف دبي. ويف 
القت�صاد  دائ��رة  اأطلقت   ،2022 عام 
ال�صنوي  ال��ت��ق��ري��ر  ب��دب��ي  وال�����ص��ي��اح��ة 
واملطاعم  امل����اأك����ولت  ل��ق��ط��اع  الأول 
املنطقة،  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  دب��ي  يف 
ويقدم  ال�صوق،  اأداء  ي�صتعر�ش  والذي 
ال��ق��ط��اع، وه���و ما  درا���ص��ة �صاملة ع��ن 
يعزز من مكانة دبي العاملية يف �صياحة 

الطعام. 
وت�������ص���ع���ى دب������ي ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف����ه����ا 
ل��ل���ص��ت��دام��ة، وقد  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
���ص��اه��م��ت ج��ه��وده��ا وم��ب��ادرات��ه��ا على 
م���دار ال��ع��ام امل��ا���ص��ي يف امل�����ص��ي بثبات 
�صاهمت  ف���ي���م���ا  الجت�����������اه.  ه������ذا  يف 
امل�صتدامة”،  لل�صياحة  “دبي  م��ب��ادرة 
احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  امل�صتوحاة من 
جل��ع��ل دب���ي وج��ه��ة م�����ص��ت��دام��ة رائ���دة، 
للطاقة  الإم������ارة  اأه�����داف  يف حت��ق��ي��ق 
املتحدة  الأمم  واأه��������داف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الإمارات  ومبادرة  امل�صتدامة،  للتنمية 
املناخي  ل���ل���ح���ي���اد  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
2050. كما ت�صت�صيف مدينة اإك�صبو 
2023 موؤمتر الأطراف  دبي يف عام 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية  يف 
لدعم   ،”28 “كوب  امل���ن���اخ  ل��ت��غ��ري 
ال���ص��ت��دام��ة والأم���ن  اأه�����داف حتقيق 
املناخي، وكذلك يف اإطار اجلهود التي 
تتخذها الدولة يف هذا الجتاه ل�صيما 

مع اإعلن 2023 عام ال�صتدامة. 
اإطلق  ا  اأي�صً  2022 العام  �صهد  كما 
ال�صتدامة  م���ب���ادرة  تبادر”،  “دبي 
املبتكرة على م�صتوى املدينة، لت�صجيع 
تغيريات  اإج��������راء  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع��ات 
مثل  اليومية،  عاداتهم  على  ب�صيطة 
لإعادة  القابلة  املياه  عبوات  ا�صتخدام 
اجلهود  م��ع  تتما�صى  وال��ت��ي  التعبئة، 
وجهة  اإىل  دب����ي  ل��ت��ح��وي��ل  ال���رام���ي���ة 
يف  م��دي��ن��ة  واأف�����ص��ل  رائ����دة  م�صتدامة 

العامل للعي�ش والعمل والزيارة. 
واليخوت  البحرية  ال�صياحة  ولعبت 
دوًرا مهًما يف جذب �صريحة مهمة من 
دبي  مكانة  وتعزيز  الدوليني  ال���زوار 
لتو�صيع  وك��ان  لل�صفر.  عاملية  كوجهة 
قطاع الرحلت البحرية فوائد كبرية 
اإقليمي  كمركز  لدبي   2022 عام  يف 
لل�صياحة، حيث اأن تطوير هذا القطاع 
رئي�صية  كبوابة  دب��ي  مكانة  من  يعزز 
التحتية  البنية  املنطقة. ويف ظل  اإىل 
املتطورة، واملن�صاآت املتطورة، والأجواء 
واملرا�صي  ال��ع��ام،  م���دار  على  امل�صم�صة 
ال��ف��اخ��رة، وال��ت��اري��خ ال��ب��ح��ري الغني 
تعزيز  دبي  توا�صل  الرائع،  وال�صاحل 
مكانتها وجاذبيتها لت�صبح واحدة من 
لليخوت  الرائدة  ال�صياحية  الوجهات 

الفاخرة يف العامل. 

•• دبي-وام:

وال�صياحة  الق��ت�����ص��اد  دائ����رة  ك�صفت 
ب���دب���ي ع���ن زي������ادة يف اأع�������داد ال�����زوار 
الدوليني اإىل دبي خلل العام املا�صي، 
 14.36 الإم��������ارة  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت  ح��ي��ث 
مليون زائر دويل يف الفرتة من يناير 
وحتى دي�صمرب 2022، بزيادة قدرها 
من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  باملئة   97
2021، الذي ا�صتقبلت خلله  العام 
لتتجاوز  زائ��ر،  مليون   7.28 املدينة 
بذلك م�صتويات تعايف قطاع ال�صياحة 

العاملي والإقليمي. 
وت�صري هذه الأرق��ام اأن الإم��ارة ت�صري 
من  واح���دة  لتكون  طريقها  يف  بثبات 
العامل  يف  اقت�صادية  م��دن   3 اأف�����ص��ل 
القت�صادية  دب�����ي  اأج����ن����دة  ب��ح�����ص��ب 
ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي   D33
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش جمل�ش 

الوزراء حاكم دبي، “رعاه اهلل”. 
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  وق��ال 
اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ص��د 
رئي�ش املجل�ش التنفيذي “ اإن النجاح 
دبي  يف  ال�صياحة  لقطاع  ال�صتثنائي 
والنمو ال�صريع لهذا القطاع احليوي 
والرت����ف����اع ال��ك��ب��ري يف اأع������داد ال����زوار 
يعك�ش   ،2022 ال��ع��ام  يف  ال��دول��ي��ني 
ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  ال�����ص��دي��دة  ال���روؤي���ة 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
لتعزيز مكانة  حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
والعمل  للعي�ش  مدينة  كاأف�صل  دب��ي 

والزيارة”. 
املميز  الأداء  “ اإن هذا  واأ�صاف �صموه 
يعزز من الدور املهم لقطاع ال�صياحة 
وم�صاهمته يف حتقيق النمو القت�صادي 
واأي�صا  للإمارة.  امل�صتدامة  والتنمية 
ميهد الطريق لنا لتحقيق م�صتهدفات 
 ،”D33 دب���ي الق��ت�����ص��ادي��ة  اأج���ن���دة 
قطاعنا  “قوة  اأن  اإىل  �صموه  م�صرياً 
قيا�صي  وق���ت  وت��ع��اف��ي��ه يف  ال�����ص��ي��اح��ي 
متجاوزا  ال��ع��امل��ي��ة،  للمقايي�ش  وف��ق��ا 
م�صتويات تعايف قطاع ال�صياحة العاملي 
ك��ب��ري يف  ي�����ص��اه��م ب�صكل  والإق��ل��ي��م��ي، 
حتقيق هدف القيادة الر�صيدة املتمثل 
للتميز على  الإم��ارة منوذجاً  يف جعل 

م�صتوى العامل“. 
واأك��د �صمو ويل عهد دبي حر�ش دبي 
ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل ل��ت��ق��دمي قيمة 
اأنحاء  ك���اف���ة  م���ن  ل����زواره����ا  م�����ص��اف��ة 
والأ�ص�ش  باملقومات  والرت��ق��اء  العامل 
القوي  الأداء  ه��ذا  با�صتمرار  الكفيلة 
لقطاع ال�صياحة مبا ي�صمن لزوار دبي 
ق�صاء اأوقات ممتعة خلل اإقامتهم يف 
دب���ي ل��رت���ص��ي��خ م��ك��ان��ة الإم�����ارة وجهة 
�صياحية عاملية رائدة وحتقيق اأهدافها 
الطموحة يف اأن ت�صبح املدينة الأكرث 
ا�صتقطاباً للزوار الدوليني يف العامل، 
الكبرية  الزيادة  اأن  اإىل  �صموه  م�صريا 
يف اأعداد الزوار الدوليني خلل العام 
دور  ل��ت��ن��ام��ي  م��وؤ���ص��راً  2022 مي��ث��ل 
دبي يف تعزيز انتعا�ش حركة ال�صياحة 
جناحها  على  ودليل  العاملية  وال�صفر 
اأع��داد كبرية من الزوار  ا�صتقطاب  يف 
الرائدة  مكانتها  يعزز  مبا  الدوليني، 

على خارطة ال�صياحة العاملية. 
الإع�������لن موؤخرا  م���ع  دب����ي  واأث���ب���ت���ت 
عاملية  وج��ه��ة  اأف�����ص��ل  بلقب  تتويجها 
 2023 امل�صافرين  اختيار  جوائز  يف 

اأع��م��ال خ��لل ع��ام 2022، مب��ا فيها 
العاملية  وال���ق���م���ة  ج���ل���ف���ود،  م���ع���ر����ش 
للبلوك  بينان�ش  واأ�صبوع  للحكومات، 
ومعر�ش  ج��ل��وب��ال،  وجيتك�ش  ت�صني، 
�صوق  ومعر�ش  للقوارب،  العاملي  دب��ي 
دبي  ا�صت�صافت  كما  العربي.  ال�صفر 
اإي�صت  ف��ورم  جلوبال  �صكيفت  منتدى 
الأو�صط  ال�صرق  لأول مرة يف منطقة 
بالتزامن  ن��ي��وي��ورك،  م��دي��ن��ة  وخ����ارج 
وال�صياحة  القت�صاد  دائرة  اإعلن  مع 

بدبي عن اإطلق قمة دبي لل�صياحة. 
للمهرجانات  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  وت��ن��ظ��م 
وال���ت���ج���زئ���ة ����ص���ن���وي���اً جم���م���وع���ة من 
املهرجانات والأن�صطة الكربى يف اإطار 
التجزئة،  لقطاع  ال�صنوي  دبي  تقومي 
للت�صوق،  دب����ي  م���ه���رج���ان  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
ومفاجاآت  للماأكولت،  دبي  ومهرجان 
�صيف دبي، وحتدي دبي للياقة. وقد 
اأطلقت املوؤ�ص�صة كذلك يف عام 2022 
دبي  م���ه���رج���ان  م���ن  الأوىل  ال�������دورة 
بطولة  ك��اأك��رب  ال��رق��م��ي��ة،  للريا�صات 
تقام  الإل��ك��رتون��ي��ة  للريا�صات  دول��ي��ة 

يف املنطقة. 
كمركز  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  �صمعة  وت��ت��ع��زز 
ع����امل����ي ل���ل�������ص���ي���اح���ة ال����ري����ا�����ص����ي����ة، ملا 
متطورة،  حتتية  بنية  م��ن  تت�صمنه 
وا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا مل��ج��م��وع��ة ك��ب��رية من 
الريا�صية،  وال��ب��ط��ولت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ا�صتقطاب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ع��ن  ف�����ص��ل 
ال��ري��ا���ص��ي��ني، وكذلك  ال��ن��ج��وم  اأب�����رز 
العامل  اأن���ح���اء  جميع  م��ن  امل�صجعني 
حل�������ص���ور ال���ف���ع���ال���ي���ات وال���ب���ط���ولت 
ت�صت�صيفها  التي  العاملية  الريا�صية 
املدينة على مدار العام. وخلل العام 
فعاليات  املدينة  ا�صت�صافت   2022
مميزة مثل كاأ�ش دبي العاملي للخيول، 
وب��ط��ولت ���ص��وق دب���ي احل���رة للتن�ش، 
ل�صباعيات  الإم���ارات  ط��ريان  وبطولة 
دب���ي ل��ل��رج��ب��ي، وب��ط��ول��ة دب���ي ديزرت 
ك��ل���ص��ي��ك ل��ل��ج��ول��ف، وب��ط��ول��ة جولة 
املدينة  وف�����رت  ك��م��ا  وورل������د.  ب���ي  دي 
ال��ك��ث��ري م���ن اخل����ي����ارات ل��ع�����ص��اق كرة 
القدم لل�صتمتاع باأجواء بطولة كاأ�ش 
2022™مبا  قطر   FIFA ال��ع��امل 
ت�صجيع  م��ن��اط��ق  تخ�صي�ش  ذل���ك  يف 
دب���ي الوجهة  ك��ان��ت  ك��م��ا  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
املف�صلة للم�صجعني الراغبني باملكوث 
املباريات  ح�صور  ال��وق��ت  ذات  ويف  بها 
الدوحة.  يف  ي�صجعونها  التي  للفرق 
وق���د مت اخ��ت��ي��ار دب���ي ل��ت��ك��ون م��ن بني 
فعاليات  ت�صت�صيف  ع��امل��ي��ة  م���دن   6

مهرجان الفيفا للم�صجعني. 
الطهي  وفنون  املاأكولت  قطاع  ولعب 
النمو  حتقيق  يف  مهما  دورا  دب���ي  يف 
حيث   ،2022 ع���ام  خ���لل  للمدينة 
املتنوعة  ال����ط����ع����ام  جت�������ارب  ج����ذب����ت 
ال��ع��دي��د م��ن ال����زوار وحم��ب��ي الطعام 
ملا تت�صمنه  الدولة،  من داخل وخ��ارج 
املدينة من مطاعم حائزة على جوائز 
ع��امل��ي��ة اإىل ج��ان��ب امل��ط��اع��م الأخ����رى 
وهو  امليزانيات،  خمتلف  تنا�صب  التي 
والأذواق  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  يعك�ش  م��ا 
حتت�صن  ال���ت���ي  ل��ل��م��دي��ن��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
200 جن�صية. وي��اأت��ي هذا  اأك��رث م��ن 
املتنوعة  اخل���دم���ات  ب��ف�����ص��ل  ال��ت��م��ي��ز 
والفريدة التي يقدمها اأكرث من 13 
األ��ف مطعم ومقهى منت�صر يف جميع 
اأن��ح��اء دب���ي. كما وا���ص��ل��ت دب��ي ح�صد 
اجلوائز العاملية، بالتزامن مع اإطلق 
�صهر  يف  ل��دب��ي  الأول  مي�صلن  دل��ي��ل 

الثاين  للعام  اأدفايز  تريب  موقع  من 
اأن الأداء املتميز لقطاع  على التوايل، 
ال�صياحة قد قارب من معدلت فرتة 
ما قبل اجلائحة التي و�صل فيها عدد 
16.73 مليون  اإىل  الزوار الدوليني 
اأظهرت  فيما   .2019 ع���ام  يف  زائ���ر 
ال�صياحة  م��ن��ظ��م��ة  ب���ي���ان���ات  اأح�������دث 
املتحدة  ل������لأمم  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
“UNWTO”، اأن ال�صفر بغر�ش 
بن�صبة  انخفا�صاً  �صهد  ق��د  ال�صياحة 
مقارنة   2022 ال��ع��ام  يف  باملئة   37
منطقة  ���ص��ه��دت  فيما   .2019 ب��ع��ام 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط اأك���رب زي����ادة ن�صبية 
اأعداد  ارت��ف��ع��ت  ال����زوار، حيث  يف ع��دد 
الزوار للمنطقة لت�صل اإىل ما ن�صبته 
83 باملئة من اأعداد ما قبل اجلائحة، 
بينما جتاوزت دبي هذا املعدل م�صجلة 

ن�صبة 86 باملئة. 
وقال �صعادة هلل �صعيد املري، املدير 
وال�صياحة  الق��ت�����ص��اد  ل���دائ���رة  ال��ع��ام 
دبي  ال�صياحة يف  “ حقق قطاع  بدبي 
اإي��ج��اب��ي��ة خ���لل ال��ع��ام املا�صي  ن��ت��ائ��ج 
عك�صت التقدم امللحوظ الذي �صهدته 
املا�صيني،  العامني  م��دار  على  املدينة 
وذلك نتيجة تنفيذ توجيهات �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جم��ل�����ش ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، ”رعاه 
يف  الطموحة  روؤي��ت��ه  وحتقيق  اهلل”، 
العامل  يف  املف�صلة  الوجهة  دبي  جعل 
للعي�ش والعمل والزيارة. وعلى الرغم 
مما ي�صهده القت�صاد العاملي من تغري 
م�صتمر، اإل اأن دبي متكنت من حتقيق 
وهو  ال�صياحة،  قطاع  نتائج مميزة يف 
وم�صاهمتها  امل��ه��م  دوره�����ا  ي���وؤك���د  م���ا 
ال�صياحة  ومن���و  ت��ع��ايف  يف  ال��وا���ص��ح��ة 

العاملية”. 
“ اإن  ق�����ائ�����ل  �����ص����ع����ادت����ه  واأ��������ص�������اف 
ومبادراتنا  الفعالة  ا�صرتاتيجياتنا 
ال��ث��ق��ة لتحقيق  ف��ي��ن��ا  ت��ع��زز  امل��ب��ت��ك��رة 
املقبل يف قطاع  العقد  ال��ري��ادة خ��لل 
ال�صفر العاملي والأعمال. فقد حافظت 
دب����ي ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ال��ن��م��و وحتقيق 
قطاع  يف  الإجن�������������ازات  م�����ن  امل�����زي�����د 
منواً  الأ���ص��رع  املدينة  كونها  ال�صياحة 
وذلك  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف 
من خلل الدعم وال�صراكة احلقيقية 
اإىل  واخل��ا���ش،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
ال�صتثمارات  م���ن  جم��م��وع��ة  ج��ان��ب 
مت  التي  والإج�����راءات  ال�صرتاتيجية 
والتي  ال��دول��ة  م�صتوى  على  اتخاذها 
الأعمال  رواد  ا�صتقطاب  يف  اأ�صهمت 
وامل�صتثمرين،  وامل��وه��وب��ني  العامليني 
متزايدة  اأع�������داد  جل����ذب  ب���الإ����ص���اف���ة 
بغر�ش  امل�������ص���اف���ري���ن  م����ن  ل��ل��م��دي��ن��ة 
ما  �صجعنا  وقد  الرتفيه.  اأو  الأعمال 
على  متميز  اأداء  م��ن  ال��ق��ط��اع  حققه 
ت�����ص��ري��ع وت����رية ال��ع��م��ل وب����ذل جهود 
الفر�ش  من  املزيد  لتوفري  م�صاعفة 
لتمكينها  املوهوبة  الوطنية  للكوادر 
مبا  للم�صتقبل  جيدا  ال�صتعداد  م��ن 
املت�صارعة  ال���ت���ط���ورات  م���ع  ي���ت���واف���ق 
ل��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة، وذل����ك ك��ج��زء من 
برنامج التوطني الهادف اإىل تاأ�صي�ش 
على  املحافظة  على  ق��ادر  موؤهل  جيل 
و�صنوا�صل  وا�صتدامته.  القطاع  زخم 
ت�����ص��ري��ع ال���زخ���م خ���لل ع���ام 2023 
وم���ا ب��ع��ده م���ن خ���لل ال��رتك��ي��ز على 
ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ال��ت��ي ك���ان لها 
لت�صبح  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  الف�صل 

الذي   2019 ع��ام  يف  اجل��ائ��ح��ة  قبل 
و�صاهمت  دره��م��ا.    312 فيه  �صجلت 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  الت�صويقية  احل��م��لت 
األ����ق����ت ال�������ص���وء ع���ل���ى م���ك���ون���ات دبي 
ال���ف���ري���دة، وم����ا ت���وف���ره م���ن جت���ارب 
التعاون  وك���ذل���ك  مم���ي���زة،  وع���رو����ش 
واملوؤثرين  وامل��ف��ك��ري��ن  امل�����ص��اه��ري  م��ع 
املرموقة  الجتماعية  وال�صخ�صيات 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، يف مت��ك��ني دبي  يف 
م��ن حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات 
والنجاحات خلل عام 2022، حيث 
مقاطع  تقّدم”  “دبي  حملة  ت�صمنت 
جنمي  مب�صاركة  ترويجية  �صينمائية 
اإيفرون،  وزاك  األبا  جي�صيكا  هوليوود 
اأخرى  اإىل جانب �صخ�صيات م�صهورة 
وم��ن��ه��م ك����رمي ب��ن��زمي��ا ���ص��م��ن حملة 
“حيث يحتفل العامل”، مع ا�صت�صافة 
دول����ة ق��ط��ر ال�����ص��ق��ي��ق��ة ب��ط��ول��ة كاأ�ش 

العامل FIFA قطر 2022™. 
امل��دي��ن��ة ملعر�ش  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  وت��ع��ت��رب 
املعر�ش  دبي”،   2020 “اإك�صبو 
العاملي الأول يف املنطقة، والذي اختتم 
 ،2022 م���ار����ش   31 يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
24 م��ل��ي��ون زيارة  اأك���رث م��ن  و���ص��ج��ل 
خلل �صتة اأ�صهر، من ق�ص�ش النجاح 
التي حتققت يف العام املا�صي. وهو ما 
اأثبت قدرة دبي على ا�صت�صافة كربى 
الفعاليات واملعار�ش العاملية، مبا يعزز 
من مكانتها كوجهة رائدة ل�صت�صافة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة.  وحت��ر���ش دبي 
على زيادة عرو�صها عرب جميع ركائز 
ال�����ص��ي��اح��ة، وك���ذل���ك ال����ص���ت���ف���ادة من 
جلذب  والفعاليات  التجزئة  قطاعي 
املزيد من الزوار املحليني والعامليني. 
“اإك�صبو  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ف���ب���الإ����ص���اف���ة 
وا�صلت دبي ا�صت�صافة  2020 دبي”، 
وفعاليات  ع��امل��ي��ة  جت���اري���ة  م��ع��ار���ش 

�صمن  لدبي  املتزايد  والنمو  امل�صتمر 
الر�صيدة  لقيادتنا  الطموحة  ال��روؤي��ة 
القت�صادية  دبي  اأجندة  مع  ومتا�صيا 
موؤخرا  اإط���لق���ه���ا  مت  ال���ت���ي   D33
دبي  تكون  اأن  م�صتهدفاتها  بني  وم��ن 
�صمن اأف�صل ثلث مدن اقت�صادية يف 
باتخاذ  دائما  ملتزمون  فاإننا  العامل، 
����ص���واء يف تطوير  م��ت��ق��دم��ة  خ���ط���وات 
العرو�ش  زي����ادة  اأو  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
والتجارب واملعامل ال�صياحية اجلديدة 
لدبي  زي���ارة  ك��ل  ت�صهم يف جعل  ال��ت��ي 

خمتلفة ومتميزة”. 
واأ�صاف �صعادته قائل “ �صاهم التنوع 
الكبري يف العرو�ش املتعددة واملقومات 
كون  عن  ف�صل  لوجهتنا،  ال�صياحية 
واآمنة  ل��ل��زي��ارة  مف�صلة  وج��ه��ة  دب���ي 
دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  ب�صيوفها  ت��رح��ب 
العامل، يف الإعلن وللعام الثاين على 
التوايل بتتويجها بلقب اأف�صل وجهة 
امل�صافرين  اخ��ت��ي��ار  ج��وائ��ز  يف  ع��امل��ي��ة 
اأدفايزر.  ت��ري��ب  م��وق��ع  م��ن   2023
الدعم  ل����ول  ي��ك��ن مم��ك��ن��اً  وه�����ذا مل 
املتوا�صل الذي قدمته اجلهات املعنية 
وال�صركاء لتحفيز منو ال�صياحة لي�ش 
فقط يف دبي، واإمنا يف العامل باأ�صره. 
العاملية  احل��م��لت  اإط���لق  جانب  اإىل 
واأن�صطتنا الت�صويقية التي جعلت من 
دبي واحدة من اأبرز الوجهات العاملية 
الدعم  �صاهم  وق��د  ل��ل��زي��ارة.  املف�صلة 
القطاعني  يف  ال�����ص��رك��اء  م��ن  امل�صتمر 
ت��ق��دمي عرو�ش  واخل���ا����ش يف  ال���ع���ام 
لتنا�صب  ا�صتثنائية ل�صيوفنا  وجتارب 
وميزانياتهم،  ومتطلباتهم  اأذواق��ه��م 
ف��ي��م��ا ن�����ص��ت��ع��د ل���ص��ت��ق��ب��ال امل���زي���د من 

الزوار اإىل دبي يف عام 2023”. 
والذي  دبي  الفنادق يف  قطاع  ووا�صل 
قطاع  من��و  م��ن  اأ�صا�صياً  ج���زءاً  يعترب 

م�صتوى  على  للزيارة  مف�صلة  وجهة 
املتنوع  ال���ن���ه���ج  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  ال����ع����امل 
املقومات  ت���ن���وع  وك���ذل���ك  ل���لأ����ص���واق، 
التي  ال�صياحية  والتجارب  والعرو�ش 
تقدمها املدينة، بالإ�صافة اإىل التعاون 
املتوا�صل واملثمر مع �صركائنا، ف�صل 
عن تقدمي قيمة ا�صتثنائية لل�صيوف 

من �صتى اأنحاء العامل”. 
 2022 ع���ام  خ���لل  امل��م��ي��ز  الأداء  اإن 
اأ�صواقها  يف  دب�����ي  م���ك���ان���ة  م����ن  ع�����زز 
قوي  من��و  حتقيق  وك��ذل��ك  التقليدية 
حيث  النا�صئة،  الأ�صواق  من  املزيد  يف 
حافظت دبي خلل العام املا�صي على 
اأبرز  اإحدى  ب�صفتها  الرائدة  مكانتها 
�صجلت  حيث  الآم��ن��ة،  ال�صفر  وج��ه��ات 
منواً ملحوظاً يف عدد الزوار القادمني 

من اأبرز اأ�صواقها الرئي�صية. 
اأوروبا الغربية ودول  و�صكلت منطقتا 
ن�صبته  ما  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 
الدوليني  ال���زوار  ع��دد  باملئة من   21
لدبي لكل منهما. كما �صكلت منطقة 
من  باملئة   17 ن�صبته  ما  اآ�صيا  جنوب 
اإجمايل ال��زوار، وبلغت ح�صة منطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا ن�صبة 
12 باملئة، وهو ما يوؤكد جاذبية دبي 
الأ�صواق  م��ن  للم�صافرين  امل�صتمرة 
الأمريكيتان  وا���ص��ت��ح��وذت  ال��ق��ري��ب��ة. 
على ن�صبة 7 باملئة من اإجمايل ن�صبة 
املنطقة،  ب��ح�����ص��ب  ال��دول��ي��ني  ال������زوار 
�صمال  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  ك����ل  و����ص���اه���م���ت 
وج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا وك��ذل��ك منطقة 
منهما،  لكل  باملئة   5 بن�صبة  اأفريقيا 
منطقة  م��ن  ال���زوار  ن�صبة  بلغت  فيما 

“اأ�صرتال�صيا” 2 باملئة. 
كاظم،  ع�صام  �صعادة  ق��ال  جانبه،  من 
املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للت�صويق 
ال�صياحي والتجاري “ يف ظل التطور 

القوي من  اأداءه  الإم��ارة  ال�صياحة يف 
يف  مرتفعة  من��و  ن�صب  حتقيق  خ��لل 
وبلغ  ال�صيافة.  ومعايري  فئات  كافة 
الفندقية  للغرف  الإ���ص��غ��ال  متو�صط 
73 باملئة وذلك يف الفرتة من يناير 
واحدة  وهي   ،2022 دي�صمرب  وحتى 
مقارنة  العامل  يف  امل��ع��دلت  اأعلى  من 
عام  امل�����ص��ج��ل��ة يف  ب��امل��ئ��ة   67 ب��ن�����ص��ب��ة 
عام  م�صتويات  من  ويقرتب   ،2021
ن�صبته  ما  فيه  �صجل  وال��ذي   2019

75 باملئة. 
ما  م�صتويات  الفنادق  قطاع  وجت���اوز 
املعايري  ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة ع���رب ج��م��ي��ع 
للغرف  ال����ل����ي����ايل  ك����ع����دد  الأخ�����������رى 
الفندقية املحجوزة، ومتو�صط ال�صعر 
الغرف  م����ن  وال����ع����ائ����دات  ال����ي����وم����ي، 
الليايل  ع�����دد  ب���ل���غ  ح���ي���ث  امل����ت����وف����رة، 
رقماً  امل���ح���ج���وزة  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ل��ل��غ��رف 
يف  ليلة  مليون   37.43 بلغ  قيا�صياً 
عام 2022، بزيادة قدرها 19 باملئة 
مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 2021 
الذي �صجل فيه 31.47 مليون ليلة، 
وزي��ادة بن�صبة 17 باملئة عن فرتة ما 
والتي   ،2019 عام  يف  اجلائحة  قبل 

و�صلت اإىل 32.11 مليون ليلة. 
 536 الغرفة  �صعر  متو�صط  بلغ  كما 
درهما يف عام 2022، متجاوزاً بذلك 
معدلتها يف عام 2021 الذي �صجل 
وعام  باملئة،   19 بزيادة  درهما   451
درهما   415 ���ص��ج��ل  ال����ذي   2019

بزيادة 29 باملئة. 
الفنادق  لقطاع  ال��ق��وي  الأداء  وي��ربز 
��ا يف من��و ال��ع��ائ��دات م��ن الغرف  اأي�����صً
امل��ت��وف��رة، وال��ت��ي حققت زي���ادة قدرها 
30 باملئة مقارنة بعام 2021، وذلك 
درهما،   391 اإىل  دره���م   301 م��ن 
وزي��ادة بن�صبة 25 باملئة عن فرتة ما 

متجاوزة م�ستويات تعايف قطاع ال�سياحة اإقليميا وعامليا

دبي ت�ستقبل 14.36 مليون زائر دويل عام 2022 

التجارية  القطاعات  دور  تطوير  باأهمية  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
وال�صناعية يف حتقيق التنمية امل�صتدامة ال�صاملة. 

واأو�صح �صعادته اأن الدائرة تويل اهتماماً بكبار امل�صتثمرين وذلك 
واملتوا�صلة  امل�صتدامة  التنمية  يف  اخلا�ش  القطاع  دور  لأهمية 
الفر�ش يف  واإيجاد مزيد من  التطوير  لهم يف  وال��دور احليوي 
الإم��ارة وامل�صاركة مع احلكومة يف رفع وحتقيق موؤ�صرات جودة 

احلياة. 
جاء ذلك خلل لقائه وفدا من “متاجر” اإحدى اأهم جمموعات 
والتي  القاب�صة  ال�����ص��ارق��ة  ل�صركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت�����ص��وق 
تاأ�ص�صت مبوجب �صراكة ا�صرتاتيجية بني ماجد الفطيم العقارية 
حلكومة  ال�صتثمارية  “ – ال���ذراع  الأ���ص��ول  لإدارة  و”ال�صارقة 

ال�صراكات  تعزيز  اإىل  ال��دائ��رة  م�صاعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�صارقة 
مع ال�صركات الرائدة يف جمال جتارة التجزئة وتعريفهم باآليات 
ومن  العاملية  املعايري  وف��ق  حالياً  تتبعها  التي  املتطورة  عملها 
وقيادة  تخطيط  يف  للم�صاهمة  الداعية  ا�صرتاتيجيتها  خ��لل 
التنمية القت�صادية يف الإمارة وانطلقاً من �صعيها اإىل تدعيم 
مفهوم ال�صراكة بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ش والتي 

تعترب عامًل اأ�صا�صياً ل�صتدامة القطاع القت�صادي يف الإمارة. 
ويف ختام اللقاء تقدم الوفد بال�صكر لدائرة التنمية القت�صادية 
بالعمل القت�صادي  �صبيل الرتقاء  التي تبذلها يف  على اجلهود 
يف الإمارة مثنيا على منهجية التطوير الوا�صحة التي تنتهجها 

الدائرة. 

•• ال�سارقة-وام:

اأك���د ���ص��ع��ادة �صلطان ع��ب��داهلل ب��ن ه���ده ال�����ص��وي��دي رئ��ي�����ش دائرة 
كبرية  جهوداً  تبذل  ال��دائ��رة  اأن  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية 
لتحقيق اأعلى م�صتويات التناف�صية للإمارة وهو ما يوؤثر وب�صكل 

اإيجابي يف الناجت املحلي للإمارة. 
وقال اإن بيئة ممار�صة الأعمال يف ال�صارقة هي من الأف�صل على 
م�صتوى املنطقة وذلك بف�صل الإج��راءات املب�صطة التي تتبناها 
الأخرى  احلكومية  اجلهات  وكافة  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
ل�صاحب  احلكيمة  بالروؤية  ت�صرت�صد  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ..م�صرياً 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ش 

تعاون بني جمارك دبي وغرف دبي لتعزيز تناف�سيته وربط اخلدمات اإلكرتونيًا  •• دبي-وام:

وُغ����رف دبي،  دب���ي  بحثت ج��م��ارك 
وتعزيز  امل�صرتكة  اجلهود  تن�صيق 
ب���ني اجل��ان��ب��ني خلدمة  ال���ت���ع���اون 
جمتمع الأعمال والقطاع اخلا�ش، 
يواكب  مب���ا  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه  وت���ع���زي���ز 
ال�صرتاتيجية  وال����روؤى  اخل��ط��ط 

التنموية للإمارة. 
جاء ذلك خلل لقاء �صعادة اأحمد 
حم����ب����وب م�����ص��ب��ح امل����دي����ر ال���ع���ام 
التنفيذي  الرئي�ش  دب��ي،  جلمارك 
مل���وؤ����ص�������ص���ة امل������وان������ئ واجل�����م�����ارك 
واملنطقة احلرة، يف املقر الرئي�صي 
را�صد  علي  حممد  دب���ي،  جل��م��ارك 
ل����وت����اه، م���دي���ر ع�����ام غ�����رف دب����ي، 
والوفد املرافق له، بح�صور املدراء 
يف  الإدارات  وم�����دراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن 

جمارك دبي. 
وت����������ن����������اول ال�������ل�������ق�������اء اخل�����ط�����ط 
اأعدها  ال���ت���ي  وال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
اخلدمات  رب��ط  ومنها  اجل��ان��ب��ان، 
خدمات  وت���ط���وي���ر  اإل����ك����رتون����ي����اً، 
جديدة، لتعزيز مكانة دبي اإقليمياً 
القت�صادي  ال�صعيد  على  وعاملياً، 
والتجاري، ودعم موقعها يف �صهولة 

اآف��اق م�صتقبلية  تعزيز  اإط��ار  وف��ق 
القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  واع�����دة 
دبي  اأن جمارك  امل�صتدامة، موؤكداً 
تقدم جتربتها الرائدة يف الأنظمة 
واخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة جلميع 
ال�صتفادة  م��ن  ال��راغ��ب��ة  اجل��ه��ات 

منها لت�صهيل رحلة املتعاملني. 
اأك��������د حم����م����د علي  م�����ن ج����ان����ب����ه 
ال�صراكة  اأه���م���ي���ة  ل����وت����اه  را�����ص����د 
دبي،  ج��م��ارك  م��ع  ال�صرتاتيجية 
يحتذى  اإي���اه���ا من���وذج���اً  م��ع��ت��رباً 
لتعزيز  اجل����ه����ود  ت���وح���ي���د  يف  ب����ه 
اخلا�ش،  وال��ق��ط��اع  دب��ي  تناف�صية 
ودعم ال�صركات العاملة يف الإمارة 
التجاري  ل��ل��ت��و���ص��ع  ج���ه���وده���ا  يف 
اخلارجي، ودخول اأ�صواق جديدة. 

حتقيق  على  احلر�ش  اإىل   ، واأ�صار 
عدد من الأولويات ال�صرتاتيجية 
ال���ت���ي ت���خ���دم ال���ق���ط���اع اخل���ا����ش، 
عاملية  كوجهة  دب��ي  �صمعة  وتعزيز 
للأعمال، من بينها افتتاح مكاتب 
واعدة  اأ���ص��واق  يف  جديدة  خارجية 
ح���ول ال��ع��امل مب��ا ي��خ��دم اخلطط 
م�صتهدفاتها،  وي��ح��ق��ق  التنموية 
كما يعزز جتارة دبي اخلارجية مع 

الأ�صواق العاملية. 

على تعزيز �صبل التعاون امل�صرتك 
واخلارجية  امل��ح��ل��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
وك�������ذل�������ك ال������ق������ط������اع اخل������ا�������ش، 
وجمموعات الأعمال والتجارة من 
اأج��ل حتقيق روؤي��ة دبي مب�صاعفة 
قيمة التجارة اخلارجية لتبلغ 25 

جمال خدمة تقييم �صهادات املن�صاأ 
ال��ت��ي ت�����ص��دره��ا ال��غ��رف��ة، ك��م��ا يعد 
للب�صائع،  امل��وؤق��ت  الإدخ����ال  دف��رت 
جتربة رائعة تقدم منوذجاً حقيقياً 

لل�صراكة البناءة بني اجلانبني. 
واأكد �صعادة اأحمد حمبوب م�صبح، 

وتدفع  الأع��م��ال  ممار�صة  ت�صهيل 
التاجر  ال��ع��ائ��د ع��ل��ى  زي�����ادة  ن��ح��و 
مركزاً  دبي  اختيار  من  وامل�صتثمر 

لعملياته. 
وق���ال اإن ال��ت��ع��اون م��ع غ���رف دبي 
اإط��ار اج���راءات العمل امل�صرتك  يف 

اأعلنتا  ع��امل��ي��اً.  وك��ان��ت اجل��ه��ت��ان، 
حر�صهما،  م��ن  وان��ط��لق��اً  �صابقاً 
واحلد  ال��ت��ج��ارة،  ح��رك��ة  لت�صهيل 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  خم���اط���ره���ا،  م���ن 
جمال  يف  ال��ت��ك��ام��ل  ب�����ص��اأن  تفاه�م 
نظام “حمرك املخاطر” وذلك يف 

تريليون درهم خلل العقد القادم 
مع  لدبي  واإ�صافة ممرات جتارية 
400 مدينة جديدة حول العامل، 
حتر�ش  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
ع��ل��ى ت��ق��دمي خ���دم���ات واإج������راءات 
ت�صمن  وم��ت��ط��ورة  ذك��ي��ة  جمركية 

مم��ار���ص��ة الأع���م���ال، ل��ت��ك��ون �صمن 
خلل  العاملية،  املالية  املراكز  اأه��م 
بالإ�صافة  القادمة،  �صنوات  الع�صر 
اإىل مت��ك��ني اجل���ي���ل اجل���دي���د من 
القطاعات  خمتلف  يف  دب���ي  جت���ار 
اأعمالهم  تو�صع  ودع��م  الرئي�صية، 

ن�سبة الإ�سغال الفندقي للعام 2022 يف دبي بلغت
 73 باملئة، وهي من اأعلى مع��دلت الإ�س�غال عاملي�ًا
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املال والأعمال

 ال�سعودية و�سلطنة عمان توقعان احلكومة الإثيوبية تعلن اإر�سال �سيولة نقدية اإىل اإقليم تيغراي 
برناجما تنفيذيا لدعم منو القت�ساد الرقمي

وقعت وزارة الت�صالت وتقنية املعلومات يف ال�صعودية، مع وزارة النقل والت�صالت وتقنية املعلومات العمانية، برناجما تنفيذيا 
يف جمال البنية الأ�صا�صية للت�صالت وتقنية املعلومات وا�صتثمار الكابلت البحرية. وياأتي الربنامج التنفيذي تفعيل 

لل�صراكة ال�صرتاتيجية واملنبثقة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها نوفمرب املا�صي.
التي متر  والأر�صية  البحرية  الكابلت  ال�صتثمار يف  وتعزيز  للدولتني  املوقع اجلغرايف  ا�صتغلل  اإىل  الربنامج  ويهدف 
خللهما؛ واإيجاد بيئة عمل م�صرتكة لتعزيز التعاون يف جمال البنى الأ�صا�صية خلدمات الت�صالت وتقنية املعلومات؛ ويف 

جمال الربط الرقمي عايل ال�صرعة لتبادل البيانات، نقًل عن وكالة الأنباء ال�صعودية “وا�ش”.
وال�صركات  ال�صتثمارية  الكيانات  الإقليمي عرب  الرقمي  الربط  لتنفيذ  التنفيذي و�صع خيارات  الربنامج  ي�صتهدف  كما 
لتعظيم  الإقليمي  التواجد  ت�صتهدف  التي  العاملية  ال�صحابية  وخدمات  البيانات  مراكز  يف  ال�صتثمار  وتو�صيع  املرخ�صة 

الفائدة للمنطقة.

اعتبارا من ال�صبت عدد رحلتها اإىل املنطقة من 
الوزراء  رئي�ش  والتقى  يومًيا.  خم�ش  اإىل  ث��لث 
تيغراي  م��ن  م�����ص��وؤول��ني  الأوىل  ل��ل��م��رة  اجل��م��ع��ة 
م��ن��ذ اإب�����رام ات���ف���اق ال�����ص��لم يف ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين/
ن��وف��م��رب، ب��ع��د اأك���رث م��ن ع��ام��ني م��ن ال��ن��زاع بني 
املنطقة  ه��ذه  يف  واملتمردين  الفدرالية  احلكومة 
امل��وق��ع يف  ال�����ص��لم  ات��ف��اق  اإث��ي��وب��ي��ا. ين�ش  ب�صمال 
بريتوريا  يف  الثاين/نوفمرب  ت�صرين  من  الثاين 
بجنوب اإفريقيا، على نزع �صلح املتمردين وعودة 
واإعادة  تيغراي  اإىل  الفدرالية  ال�صلطة  موؤ�ص�صات 
التي  املنطقة  اإىل  الت�صالت  وع��ودة  الطرق  فتح 

•• نريوبي-اأ ف ب:

اأن��ه��ا ب����داأت باإر�صال  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة الإث��ي��وب��ي��ة 
�صيولة نقدية تناهز 90 مليون دولر اإىل تيغراي 
التي  املنطقة  يف  امل�صرفية  اخل��دم��ات  ل�صتئناف 
م�صت�صار  ح�صني  ر���ص��وان  وق���ال  احل���رب.  مزقتها 
عرب  اأحمد  اأبيي  ال���وزراء  لرئي�ش  القومي  الأم��ن 
بداأ  اأبيي،  ال���وزراء  رئي�ش  ق��رار  على  “بناء  تويرت 
اإىل  بري  مليارات  خم�صة  باإر�صال  امل��رك��زي  البنك 

ميكيلي لتوزيعها اعتبارا من الثنني”.
�صرتفع  الإثيوبية  اجلوية  اخلطوط  اأن  واأ���ص��اف 

منذ  عزلت عن العامل منذ منت�صف عام 2021. 
توقف  اإفريقيا،  جنوب  عا�صمة  يف  التفاق  اإب��رام 
امل�صاعدات  ت�صليم  ع��م��ل��ي��ات  وا���ص��ت��وؤن��ف��ت  ال��ق��ت��ال 
تواجه منذ فرتة  املنطقة  ب��اأن  علما  تيغراي،  اإىل 
وال�صيولة  وال��وق��ود  الغذاء  يف  ح��ادا  ا  نق�صً طويلة 
النقدية والأدوية. ت�صببت احلرب التي اندلعت يف 
ت�صرين الثاين/نوفمرب 2020 يف نزوح اأكرث من 
يعي�صون  الآلف  مئات  وجعلت  �صخ�ش،  مليوين 
املتحدة.  الأمم  وف��ق  امل��ج��اع��ة،  ظ��روف حتاكي  يف 
ال��ن��زاع بنحو  ع��دد قتلى  املتحدة  ال��ولي��ات  وتقدر 

500 األف �صخ�ش.

كهرباء ال�سارقة تنفذ عددا كبريا من امل�سروعات التطويرية بخورفكان خالل 2022 

الرئي�ش التنفيذي لـ »بروج«: نوا�سل ا�ستك�ساف فر�ش النمو من خالل التو�سع الدويل 

ومت ربط ال�صبكة الكهربائية مبنطقة 
خورفكان  مدينة  ط��ري��ق  ع��ن  �صي�ش 
ب��الن��ف��اق وذل��ك بعد النتهاء  م���رورا 
م���ن ت�����ص��غ��ي��ل حم��ط��ة الن����ف����اق جهد 
اخلطة  وف����ق  ك��ي��ل��وف��ول��ت   11-33
اأنظمة  اأف�صل  ومراعاة  ال�صرتاتيجة 
الأمن والأمان وال�صلمة ومت تو�صيل 
املياه مل�صروع احلراي بعدد 344 فيل 
�صكنية بالإ�صافة اإىل ا�صتبدال �صبكات 
وتنفيذ  امل��ن��اط��ق  م���ن  ع����دد  امل���ي���اه يف 
ال�صوارع يف مناطق  م�صروعات لإن��ارة 

خمتلفة. 
اإدارة  واأكد املهند�ش اأحمد املل مدير 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  خورفكان 
ال�صارقة اأن الهيئة م�صتمرة يف تنفيذ 
ال��ت��ط��وي��ر مبدينة  ك��اف��ة م�����ص��روع��ات 
خ��ورف��ك��ان يف ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ���ص��واء يف 
والإنارة  الكهرباء  �صبكات  م�صروعات 
م�صروعات  اأو  ال�����ص��ب��ك��ات  ت��ع��دي��ل  او 
امل�صروعات التي  اأن  اإىل  املياه.  واأ�صار 
خورفكان  مب��دي��ن��ة  الهيئة  اأجن��زت��ه��ا 

ت�صغيلي للوحدة ودخولها على �صبكة 
ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى اأن ت��ك��ون امل��ح��ط��ة يف 
ال���ص��ت��ع��داد لأي ط��ل��ب متوقع  و���ص��ع 
طارئ  او  الكهربائية  الحمال  لزيادة 
خلل فرتة ال�صيف ملدينة خورفكان 
م�صخات  وا���ص��ت��ب��دال  تركيب  مت  كما 
مياه احلريق يف حمطة انتاج كهرباء 

وحتلية مياه خورفكان. 
م�صروع  اإجن�����از  مت  امل���ي���اه  جم���ال  ويف 
مدينة  يف  ل���ل���م���ي���اه  اإ������ص�����ايف  خ�������زان 
م��ل��ي��ون جالون   2 ب�����ص��ع��ة  خ��ورف��ك��ان 
ت�صل  حيث  التخزينية  ال�صعة  لزيادة 
مليون   11 اىل  ال��ن��خ��زي��ن��ي��ة  ال�����ص��ع��ة 
جالون يوميا وتعمل الهيئة بالتعاون 
م���ع ع���دد م���ن اجل���ه���ات ع��ل��ى حت�صني 
ك���ف���اءة ال�����ص��ب��ك��ة وا���ص��ت��ب��دال خطوط 
امل��ي��اه يف ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق ح��ي��ث مت 
ا�صتبدال �صبكة املياه بالوريعة و�صبكة 
املديفي  �صبكة  م��ن  و65%  ال���ربدي 
و���ص��ب��ك��ة ح�����ص��ي.  ك��م��ا ي��ج��ري العمل 
خدمات  تو�صيل  م�صروع  تنفيذ  على 

خلل  م��ن  ال�صحب  ل�صرتاحة  امل��ي��اه 
2 حمطة �صخ م��ي��اه مع  اإن�����ص��اء ع��دد 
�صبكات املياه بطول 7000 م لتغذية 
ا����ص���رتاح���ة ال�����ص��ح��ب ال��ت��ي ت��ق��ع على 
ارتفاع )580 مرت( فوق �صطح البحر 
تنفيذ  م��ن  الن��ت��ه��اء  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
 344 ل��ع��دد  امل��ي��اه  لتو�صيل  م�����ص��روع 
واأ�صاف  ال�����ص��ك��ن��ي��ة.   ب���احل���راي  ف��ي��ل 
التي نفذتها  الإن��ارة  اأن م�صاريع  املل 
الهيئة يف مدينة خورفكان خلل عام 
الطرق  اإن��ارة  �صملت م�صروع   2022
امل��ن��ح��درة ب�����وادي ���ص��ي ب��رتك��ي��ب 64 
ع��م��ودا وم�����ص��روع اإن����ارة ط��ري��ق دائرة 
التنمية القت�صادية بعدد 26 عمودا 
واللوؤلوؤية  خورفكان  كورني�ش  واإن��ارة 
بك�صافات موفرة للطاقة واأعمدة اإنارة 
12 م���رتاً وتنفيذ  ب��ارت��ف��اع  دي��ك��وري��ة 
خ��ط��ة ل���ص��ت��ب��دال الإن������ارة ب��ع��دد من 
موفرة  اأخ��رى  اإىل  خورفكان  مناطق 
للطاقة ومت ا�صتبدال 119 م�صباحاً 

وك�صافاً موفراً للطاقة. 

وغ����از ال�����ص��ارق��ة خلل 
م�صروع   2022 ع���ام 
ت�����ط�����وي�����ر وحت�����دي�����ث 
حمطة توليد الكهرباء 
مب����ن����ط����ق����ة ال����ن����ح����وة 
ا�صتبدال  خ����لل  م���ن 
الكهربائية  امل���ول���دات 
بالكامل  امل�������وج�������ودة 
ب���اأخ���رى ح��دي��ث��ة وفق 
العاملية  النظم  اأح���دث 
بطاقة اإنتاجية 3000 

كيلوفولت اأمبري يف النحوة. 
ال�صبكة  رب����ط  ال��ه��ي��ئ��ة  اجن�����زت  ك��م��ا 
الكهربائية مبنطقة �صي�ش عن طريق 
بالنفاق  م�����رورا  خ���ورف���ك���ان  م��دي��ن��ة 
وذلك بعد النتهاء من ت�صغيل حمطة 
كيلوفولت   11-33 ج��ه��د  الن���ف���اق 
وتنفيذ  ال�صرتاتيجية  اخلطة  وف��ق 
ال�صيانة للوحدات الغازية التي تعمل 
للوحدة  �صاملة  و�صيانة  املحطة  يف 
اختبار  اج����راء  ومت   5 رق���م  ال��غ��ازي��ة 

الهوائية  اخل����ط����وط 
بكابلت  وا���ص��ت��ب��دال��ه��ا 

اأر�صية. 
امل�صروعات  اأن  واأو���ص��ح 
اخلا�صة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
الكهرباء  وتوزيع  بنقل 
م���������ص����ت����م����رة مب���دي���ن���ة 
تتم  خ���ورف���ك���ان ح���ي���ث 
ومتابعة  درا���ص��ة  حاليا 
توزيع  حم��ط��ت��ي  رب���ط 

فرعيتني 0.433-11 
ك   3000 اج��م��ال��ي��ة  ب��ط��اق��ة  ف  ك 
لتغذية  خورفكان  توزيع  ب�صبكة  اأ  ف 
خورفكان  كورني�ش  تطوير  م�����ص��روع 
م�صروع  وم��ت��اب��ع��ة  ل�������ص���روق  ال���ت���اب���ع 
املديفي  اجل���دي���د مب��ن��ط��ق��ة  ال��ف��ن��دق 
اأ  ف  ك   17500 اج��م��ال��ي��ة  ب��ط��اق��ة 
ال�����ص��ح��ي مبنطقة  امل���رك���ز  وم�����ص��روع 
الريموك، بطاقة اجمالية 3000 ك 
ف اأ.  ويف جمال اإنتاج الكهرباء واملياه 
بخورفكان اأجنزت هيئة كهرباء ومياه 

اجناز  ت�صمنت   2022 ع���ام  خ���لل 
التوزيع  حم��ط��ة  م���ن   80% ن�����ص��ب��ة 
)حمطة  ف  ك   11-33 الرئي�صية 
احلراي رقم 3( بطاقة اجمالية 60 
قطعة   502 �صتغذي  وال��ت��ي  اأ  ف  م 
اأر�ش �صكنية مبنطقة احلراي كما مت 
توزيع  حمطة   36 وت�صغيل  تركيب 
فرعية 11-0.433 ك .ف بطاقات 
اخلدمات  وت�صغيل  لتو�صيل  خمتلفة 
والتطويرية  ال�صياحية  للم�صروعات 
وال�صكنية والتجارية بخوفكان والتي 
واملن�صاآت  ���ص��ي�����ش  ا���ص��رتاح��ة  ���ص��م��ل��ت 
البحرية  والأك����ادمي����ي����ة  ال���ت���ج���اري���ة 
واإنارة ال�صارع الدائري وم�صروع جند 
– وادي �صي ورو�صة النحوة  املق�صار 
و برج الرابي ونادي اخلليج ومدر�صة 
ال��ري��اح��ني وجامعة  ون����زل  ف��ك��ت��وري��ا 
خورفكان وكافترييا ا�صرتاحة ال�صحب 
كما  امل�صروعات  من  ع��دد  اإىل  اإ�صافة 
وتعديل  حت���دي���ث  م���ن  الن���ت���ه���اء  مت 
على ال�صبكة الكهربائية باإلغاء بع�ش 

كتوزيعات  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 
الطرح  ب��ع��د  ل��ل��م�����ص��اه��م��ني  اأرب�������اح 
ال��ع��ام ع��ن ال�����ص��ن��ة امل��ال��ي��ة 2022، 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   1.3 ودف����ع 
 ،2023 املالية  لل�صنة  الأق���ل  على 
اأرب������اح موؤقتة  ت��وزي��ع��ات  ب��ع��د دف���ع 
اأمريكي  دولر  325 مليون  بقيمة 

للم�صاهمني يف اأكتوبر 2022. 

الربح ال�سايف للبنك الأهلي الكويتي يهبط 
% يف الربع الرابع من العام 2022   22

•• الكويت-رويرتز:

 4.796 بلغ  ال�صايف  ربحه  اأن  الأح��د  اأم�ش  الكويتي  الأهلي  البنك  اأعلن 
مليون دينار )15.74 مليون دولر( يف الربع الأخري من 2022 مقارنة 

مع مبلغ 6.159 مليون دينار قبل عام اأي برتاجع بن�صبة 22.1 باملئة.
ذلك  ال�صنوية منت رغم  اأرباحه  اإن  الكويت  لبور�صة  بيان  البنك يف  وقال 
بن�صبة 18.7 يف املئة يف 2022 لت�صل اإىل 32.291 مليون دينار مقارنة 

مع 27.212 مليون دينار يف 2021.
واأو�صى البنك بتوزيع اأرباح نقدية بواقع 8 فلو�ش لكل �صهم وخم�صة اأ�صهم 

لكل مئة �صهم عن 2022.

 م�سر ت�سرتي 60 األف طن من 

الذرة ال�سفراء الأوكرانية 
•• القاهرة-رويرتز: 

قالت الهيئة العامة لل�صلع التموينية، م�صرتي احلبوب يف م�صر، يف بيان 
ال�صبت اإنها ا�صرتت 60 األف طن من الذرة ال�صفراء.

واأ�صاف البيان اأن ال�صحنة �صت�صل خلل الن�صف الثاين من فرباير �صباط 
واأوائل مار�ش اآذار.

األ��ف طن من   60 ا�صرتت  التموينية  لل�صلع  العامة  الهيئة  اإن  وق��ال جتار 
ال�صحنتني  اأن  واأ���ص��اف��وا  املبا�صرة.  العرو�ش  خ��لل  الأوك��ران��ي��ة من  ال��ذرة 
البالغ وزنهما 30 األف طن بيعتا ب�صعر 308 دولرات للطن لكل منهما 

للت�صليم على ظهر ال�صفينة بتكلفة �صحن 15 دولرا للطن.
وياأتي ال�صراء بعد اأن األغت الهيئة العامة لل�صلع التموينية ممار�صة للذرة 

يف الأ�صبوع املا�صي.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صويدي،  ���ص��ل��ط��ان  ه�����زمي  اأك������د 
الرئي�ش التنفيذي ل�صركة “بروج” 
للبرتوكيماويات اأن ال�صركة توا�صل 
خلل  من  النمو  فر�ش  ا�صتك�صاف 
ال��ت��و���ص��ع ال����دويل ال���ذي ي��رك��ز على 
التي  والأ���ص��واق  اجلغرافية  املناطق 
الإ�صرتاتيجية  الأول����وي����ات  ت��دع��م 

احلالية لل�صركة. 
وقال يف ت�صريحات مبنا�صبة اإعلن 
للعام  املالية  نتائجها  ع��ن  ال�صركة 
2022 اإن الن�صاط يف اأ�صواق بروج 
اآ�صيا واملحيط  الأ�صا�صية يف منطقة 
ال��ه��ادئ وال�����ص��رق الأو���ص��ط ل يزال 
اأقوى منه يف الأ�صواق املتقدمة، مع 
اقت�صادي  من��و  م��ع��دلت  حتقيقها 
القت�صادات  يف  ن��ظ��ريات��ه��ا  ت��ف��وق 

املتقدمة. 

الإنتاج  وح��ج��م  النتاجية  ال��ط��اق��ة 
فيما توا�صل ال�صركة تطوير حلول 
م�����ص��ت��دام��ة وم��ب��ت��ك��رة ج���دي���دة من 
�صل�صلة  مع  الوثيق  التفاعل  خ��لل 
منوذج  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  باأكملها  القيمة 

اأعمالنا املتكامل. 
وحول فر�صة زيادة توزيعات الأرباح 
يف 2023 .. قال “ ل يزال توجيهنا 
اأمريكي  دولر  مليار   1.3 دف��ع  هو 
 2023 امل��ال��ي��ة  لل�صنة  الأق���ل  على 
ا�صتمرار  ���ص��م��ان  ع��ل��ى  ون���ح���ر����ش 
على  واحلفاظ  النمو  يف  ال�صتثمار 
نف�ش  يف  العمومية،  امل��ي��زان��ي��ة  ق��وة 
ف���ي���ه قيمة  ن��خ��ل��ق  ال������ذي  ال����وق����ت 

للم�صاهمني”. 

املالية  ال�صنة  يف  ب���روج  اأداء  وح���ول 
ال�صركة  اإي���رادات  اإن  قال   ..2022
بن�صبة  زادت   2022 املالية  لل�صنة 
دولر  م���ل���ي���ار   6.7 اإىل   8.2%
اأم��ري��ك��ي وج���اءت ال��زي��ادة مدفوعة 
اإجمايل  يف   15% بن�صبة  بارتفاع 
ارتفعت  ف��ي��م��ا  امل���ب���ي���ع���ات  اأح����ج����ام 
الطاقة الإنتاجية الإجمالية بن�صبة 
بعد  ���ص��ن��وي،  اأ����ص���ا����ش  ع��ل��ى   10%
للوحدة  الكامل  الت�صغيل  ا�صتكمال 
بروبيلني  البويل  لإن��ت��اج  اخلام�صة 
التابعة لربوج التي �صاهمت باإ�صافة 
طاقة اإنتاجية تبلغ 500 األف طن 

يف ال�صنة. 
 975 ب��دف��ع  ال�صركة  ال��ت��زام  واأك���د 

م�صتقراً  من�����واً  “نتوقع  واأ�����ص����اف 
اأوليفينات  ال���ب���ويل  ع��ل��ى  ل��ل��ط��ل��ب 
اإىل  اإ�صافة  الأ�صا�صية  مناطقنا  يف 
القت�صادي  ال��ن�����ص��اط  ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
املتنامي يف ال�صني لدعم الطلب يف 
�صتظل  الثاين حيث  الأول  الربعني 
تكاليف الإيثان ثابتة ب�صكل اأ�صا�صي 
طويلة  الت�صعري  اتفاقية  مب��وج��ب 
الأج������ل امل���ربم���ة م���ع اأدن��������وك، مما 
مُي��ك��ن��ا م��ن ت��ق��دي��ر ال��ت��ك��ال��ي��ف على 

املدى الطويل. 
وح���ول م��وق��ع ب���روج ب��ني نظرياتها 
اأعمال  اإن  ق������ال..  ال�������ص���رك���ات  م���ن 
ال�صركة ومكانتها يف ال�صوق وادائها 
املايل يجعلها تتفوق على ال�صركات 

التي  املتكامل  امل�صتهدفة  الأ���ص��واق 
اأ�صهمت جميعها يف تعزيز العلوات 
ال�صركة  متتع  اإىل  اإ�صافة  ال�صعرية 
للغاية،  ق���وي���ة  ن���ق���دي���ة  ب���ت���دف���ق���ات 
م��ا ي��وف��ر ق���درة ك��ب��رية ع��ل��ى توزيع 

الأرباح للم�صاهمني”. 
الربع  خ���لل  ال�����ص��رك��ة  اأداء  وح���ول 
اأحجام  ت��ظ��ل  اأن  ت���وق���ع   .. الأول 
العام  نهاية  حتى  م�صتقرة  املبيعات 
ال�صتفادة  يف  ن�صتمر  واأن  احل���ايل 
خمتلف  يف  املتوازنة  حمفظتنا  من 

املناطق التي تتواجد بها اأ�صواقنا. 
واأع������رب ع���ن ت���ف���اوؤل���ه ف��ي��م��ا يتعلق 
املبيعات  ح��ج��م  وا����ص���ت���ق���رار  ب��ن��م��و 
فيها  تتواجد  التي  املناطق  وت�صجل 

الأخرى املنتجة للبويل اأوليفينات، 
املناف�صة يف  ال�����ص��رك��ات  ذل��ك  مب��ا يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط حيث تتمتع 
التجارية  علمتها  ب��ق��وة  ال�صركة 
وامل��ب��ي��ع��ات واأن�����ص��ط��ة ال��ت�����ص��وي��ق، ما 
لتوزيع  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ن��ا  ي�����ص��م��ح 
النمو  عالية  الأ���ص��واق  الإن��ت��اج على 

لتلبية الطلب املتغري. 
متنوعة  منتجات  “ لدينا  واأ���ص��اف 
اأوليفينات  ال����ب����ويل  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز 
ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة عالية  اأ����ص���ول  وق���اع���دة 
الكفاءة فيما تعترب منتجات ال�صركة 
على  اعتمادنا  بف�صل  ج��داً  متميزة 
تقنية Borstar® يف الإنتاج، اإىل 
ج��ان��ب ق��درات��ه��ا الب��ت��ك��اري��ة، ونهج 

م�صتقراً  من���واً  حالياً  ب���روج  اأ���ص��واق 
اأوليفينات  ال��ب��ويل  على  الطلب  يف 
م��ق��ارن��ة ب��الأ���ص��واق امل��ت��ق��دم��ة حيث 
ن�صبياً  اأق��وى  اقت�صادي  اأداء  يوجد 
الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  اآ�صيا  يف 
التحديات  اأن  كما  اإفريقيا،  و�صمال 
اللوج�صتية ترتاجع يف ظل موا�صلة 
املتميزة  منتجاتها  زي���ادة  ال�صركة 
علوات  دع��م  و�صنوا�صل  واملتنوعة 
ت�صعري اأعلى من الأ�صعار املعيارية. 

امل�صانع  اإنتاج  معدل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ويوجد  املا�صي،  العام  يف  قوياً  ك��ان 
الآن زخماً اإ�صافياً بعد النتهاء من 
اخلام�صة  للوحدة  الكامل  الت�صغيل 
لإنتاج البويل بروبيلني، مما يدعم 

  •• ال�سارقة-وام: 
كبريا  ع��ددا  ال�سارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  نفذت 
عام  خلل  خورفكان  مبدينة  التطويرية  امل�سروعات  من 
توزيع  حمطة   36 تنفيذ  امل�سروعات  و�سملت    .2022
حمطة  من   80% ن�سبة  اإجن��از  اإىل  بالإ�سافة  فرعية 
التوزيع الرئي�سية 33-11 ك ف )حمطة احلراي رقم 3( 
بطاقة اجمالية 60 م ف اأ والتي تغذي 502 قطعة اأر�ش 
�سكنية مبنطقة احلراي كما مت تو�سيل التيار الكهربائي 
مبدينة  خمتلفة  مواقع  يف  جديدا  م�ستهلكا   326 لعدد 

خورفكان. 
توليد  حمطة  وحتديث  تطوير  م�سروع  الهيئة  واأجن��زت 
املولدات  ا�ستبدال  خلل  من  النحوة  مبنطقة  الكهرباء 
الكهربائية املوجودة بالكامل باأخرى حديثة وفق اأحدث 

النظم وبطاقة اإنتاجية 3000 كيلوفولت اأمبري

اإك�سبو ال�سارقة ي�سارك يف القمة العاملية للروؤ�ساء التنفيذيني للمعار�ش بالربتغال  •• ال�سارقة-وام:

ممثًل  ال�صارقة  اإك�صبو  م��رك��ز  ���ص��ارك 
الرئي�ش  املدفع  �صيف حممد  �صعادة  يف 

واملوؤمترات  للمعار�ش  العربي  الحت���اد  رئي�ش  للمركز  التنفيذي 
الدولية ع�صو جمل�ش اإدارة الحتاد الدويل ل�صناعة املعار�ش “اأويف” 
التي   ”2023 للمعار�ش  التنفيذيني  للروؤ�صاء  العاملية  “القمة  يف 
نظمها الحتاد العاملي ل�صناعة املعار�ش )UFI( يف مدينة ل�صبونة 
الربتغالية خلل الفرتة من 1 اىل 3 فرباير اجلاري بح�صور اأكرث 
ال�صركات  وم���دراء  وم�����ص��وؤويل  التنفيذين  ال��روؤ���ص��اء  م��ن   100 م��ن 

العاملة يف قطاع املعار�ش واملوؤمترات يف خمتلف دول العامل. 
التعاون الدويل  اإطار حر�صه على تعزيز  املركز يف  وجاءت م�صاركة 
بقدرته  والرتقاء  وامل��وؤمت��رات  املعار�ش  قطاع  م�صتقبل  ل�صت�صراف 

ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة وحت��ف��ي��ز التنمية 
امل�صتدامة وتعزيز التعاون وفر�ش ال�صراكة بني جمتمعات الأعمال 
اإىل جانب تبادل اخلربات والتجارب والطلع على اآخر امل�صتجدات 
امل�صتوى  على  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���ش  ب�صناعة  بالنهو�ش  املرتبطة 

العاملي. 
الروؤ�صاء  من  ع��ددا  لقائه  خ��لل  املدفع  حممد  �صيف  �صعادة  وبحث 
املعار�ش  قطاع  وم�صتقبل  واق��ع  احل��دث  يف  امل�صاركني  التنفيذيني 
واأهمية  القطاع  هذا  ا�صتدامة  ممار�صات  تطوير  و�صبل  وامل��وؤمت��رات 
يف  املعار�ش  مراكز  كافة  بني  والتكامل  التعاون  تعزيز  على  العمل 
العامل وبناء �صراكات ا�صرتاتيجية وتنظيم معار�ش م�صرتكة وو�صع 

املوؤمترات  م��راك��ز  اأداء  تطوير  بهدف  مبتكرة  عمل  ا�صرتاتيجيات 
دعم  يف  املعار�ش  �صناعة  م�صاهمة  وتعزيز  العامل  ح��ول  واملعار�ش 

خمتلف القطاعات القت�صادية. 
يف  ال�صارقة  اإك�صبو  م�صاركة  اأن  امل��دف��ع  حممد  �صيف  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
اإطار حر�صه على امل�صاهمة يف اجلهود الدولية  هذه القمة ياأتي يف 
والتعاون  التن�صيق  وتعزيز  وامل��وؤمت��رات  املعار�ش  بقطاع  للرتقاء 
دعم  يف  وفعال  حيوي  دور  لعب  من  القطاع  ه��ذا  لتمكني  امل�صرتك 
التنمية امل�صتدامة يف املجال القت�صادي ..ل�صيما اأن �صناعة املعار�ش 
بني  والثقايف  التجاري  للتوا�صل  احلقيقي  اجل�صر  هي  وامل��وؤمت��رات 
للدول  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  يف  ك��ب��ري  م�صاهماً  وت��ع��ت��رب  ال��ع��امل  دول 

وم�����ص��دراً م��ه��م��اً م��ن م�����ص��ادر الدخل 
الوطني حيث تنفق ال�صركات يف العامل 
نحو 32 مليار دولر على امل�صاركة يف 
املوؤمترات �صنوياً ..م�صرياً اإىل اأن دولة 
املعار�ش  يف قطاع  ملحوظاً  ومن���واً  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً  الإم����ارات حققت 
وذلك ظل الدعم املتوا�صل للقيادة الر�صيدة لهذا القطاع والإمكانات 
تزيد  والتي  املتوافرة  واللوج�صتية  والتقنية  والفنية  القت�صادية 
القدرات التناف�صية للإمارات يف هذه ال�صناعة.  وا�صتعر�ش �صعادة 
اإك�صبو  امل�صتقبلية ملركز  امل�صاريع التطويرية  املدفع خلل م�صاركته 
ال�صارقة واأجندة الفعاليات واملعار�ش املختلفة التي يعتزم تنظيمها 
وا�صت�صافتها خلل العام اجلاري والتي �صت�صتمل على 49 معر�صا 
تعترب  ال�صارقة  اإم��ارة  اأن  اإىل  ..م�صرياً  وثقافياً  وجتاريا  اقت�صاديا 

واحدة من اأهم املدن التي تقود قطاع �صناعة املعار�ش يف املنطقة.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�سارقة -وام:

اخ��ت��ت��م��ت يف ���ص��اح��ة ال��ع��ل��م يف ام���ارة 
ال�صارقة م�صاء اأم�ش الأول مناف�صات 
الذي  للجوجيت�صو  ال�صارقة  حت��دي 
ال�صارقة  جمل�ش  رع��اي��ة  حت��ت  اأق��ي��م 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  ودع�����م  ال���ري���ا����ص���ي 
ل��ل���ص��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر )����ص���روق( 
خمتلف  م��ن  لعبا   150 مب�صاركة 

الندية واملراكز يف الدولة وذلك. 
ج����اء ذل����ك ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ ط���ارق 
�صعود  وال�صيخ  القا�صمي  في�صل  بن 
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز امل��ع��ل ن��ائ��ب رئي�ش 
الحت������اد ال������دويل ورئ���ي�������ش الحت����اد 
ال���ع���رب���ي ل��ل�����ص��ط��رجن رئ���ي�������ش ن����ادي 
عي�صى  و�صعادة  لل�صطرجن  ال�صارقة 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  احل�����زام�����ي  ه������لل 
ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي و���ص��ع��ادة اأحمد 
عبدالرحمن العوي�ش رئي�ش جمل�ش 
ادارة نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع 
جمل�ش  يف  واخل����ب����ري  ال��ن��ف�����ش  ع����ن 

ال�������ص���ارق���ة ال���ري���ا����ص���ي وع�������دد من 
امل�صوؤولني. 

املناف�صات  يف  الول  امل��رك��ز  وح�����ص��د 
الدفاع عن  لريا�صات  ال�صارقة  نادي 
النف�ش وحل نادي �صباب الهلي دبي 
ثالثا مركز  ال��ث��اين وج���اء  امل��رك��ز  يف 

تيم نوغريا الريا�صي. 
اقيمت  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ول���ة  و����ص���ه���دت 
با�صراف احتاد المارات للجوجيت�صو 
فئة  م�����ن  ل����لع����ب����ني  مم����ي����زا  اداء 

النا�صئني وال�صباب والرجال واقيمت 
بدون بدلة. 

تكرمي  مت  امل���ن���اف�������ص���ات  خ����ت����ام  ويف 
والرعاة  ال�صرتاتيجيني  ال�����ص��رك��اء 
ب����ح���������ص����ور ال���������ص����ي����خ ف����ي���������ص����ل بن 
العاملي  وال��ب��ط��ل  ال��ق��ا���ص��م��ي  ط�����ارق 
باجلوجيت�صو الربازيلي دايف رامو�ش 
كما ومت تتويج اللعبني مبيداليات 

الفوز للمراكز الثلثة الوىل. 
بدوره تقدم �صعادة احمد عبدالرحمن 

للجهات  والتقدير  بال�صكر  العوي�ش 
ال��راع��ي��ة وال���داع���م���ة ل��ن��ج��اح حتدي 
ال���������ص����ارق����ة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و ل���ل���دور 
..م�صيدا  اق��ام��ت��ه  جن���اح  يف  ال���داع���م 
ومثنيا  للعبني  الفاعلة  بامل�صاركة 
املتطورة  ال��ف��ن��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
على  وكذلك  اللعبون  قدمها  التي 
احل�����ص��ور اجل���م���اه���ريي م���وؤك���دا ان 
تنظيم حتدي ال�صارقة للجوجيت�صو 

�صيقام ب�صكل منتظم �صنويا. 

•• دبي-الفجر

العربية  للخيول  دب��ي  م��رب��ط  �صجل 
بطولة  مناف�صات  خ��لل  لمعا  تاألقا 
العربية  امل�صرية  اأو  اخليل اجلزيرية 
الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  الأ���ص��ي��ل��ة، 
ال����دويل  "كتارا"  مل��ه��رج��ان  ال��ث��ال��ث��ة 
بالعا�صمة  تقام  التي  العربية  للخيل 

القطرية الدوحة. 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت م�����ص��اء اأول 
اأم�������ش ال�����ص��ب��ت ���ص��ه��دت ت��ن��اف�����ص��ا قويا 
حر�صت  التي  اخلليجية  املرابط  بني 
على امل�صاركة بعدد كبري من اخليول 
منها  العالية،  اجل���ودة  ذات  الأ�صيلة 
�صبعة خيول ملربط دبي احتلت املراكز 
قبل  التاأهيلية،  املناف�صات  يف  الأوىل 
كل  ن��ي��ل  م��ن  منها  ث��لث��ة  تتمكن  اأن 
والف�صة  ال��ذه��ب  ب���اإح���راز  ال��ن��ف��ائ�����ش 

والربونز.
وا�صتاأ�صد مربط دبي يف ختام البطولة 
باإحراز ذهبية الأفحل مع الفحل دي 
ممزر وهو من الفحل ع�صفور الوعب 
وال���ف���ر����ش اك�������ص���رتمي ون������در، وال����ذي 
اأجمل الفحول  تفوق على كوكبة من 

املتميزة.
وه��و من  دي كحيلن   املهر   ومتكن 
والفر�ش  كلرز  روي���ال  العاملي  الفحل 
الف�صي  ال��ل��ق��ب  ن��ي��ل  م���ن  ع��ف��اف  دي 
لبطولة الأمهار، بينما كانت التوقعات 
الذهبي  مل��ج��ده  ا�صتعادته  اإىل  ت�صري 
ال�صابقة من  الن�صخة  ال��ذي حققه يف 

البطولة. 
ثم منحت الفر�ش دي اأمنية وهي من 
الفحل فر�صريا ما�صار والفر�ش رويال 
اأمرية اللقب الربونزي ملربط دبي يف 

بطولة الأفرا�ش.
البطولة ح�صورا متميزا  �صجلت  كما 
ل��ب��ق��ي��ة خ����ي����ول م����رب����ط دب������ي خ���لل 
املناف�صات التاأهيلية، حيث حلت املهرة 
�صفري  ال��ف��ح��ل  م���ن  وه����ي  ع��ب��ري  دي 
ال��وادي والفر�ش دي عفاف، يف املركز 

املهرات  ب��ط��ول��ة  مب��ن��اف�����ص��ات  الأول 
 92.44 مب���ع���دل  ال�����ص��ن��ت��ني  ب��ع��م��ر 
وهي  عناية  دي  امل��ه��رة  وحلت  نقطة. 
من �صفري ال��وادي والفر�ش دي عتاب 
باملركز الثاين يف بطولة املهرات بعمر 

ال�صنة مبعدل 91.63 نقطة. 
اأي�صا  وه��ي  م�صيئة  دي  امل��ه��رة  وحلت 
والفر�ش  ال����وادي  �صفري  ال��ف��ح��ل  م��ن 
ال���ث���ال���ث يف  ب���امل���رك���ز  م���ا����ص���اء اهلل  دي 
ال�صنتني  ب���ع���م���ر  امل�����ه�����رات  ب���ط���ول���ة 
ترجم  مم��ا  نقطة،   92.13 مب��ع��دل 
م�صتوى  على  التناف�ش  من�صوب  علو 
امل��ه��ور واملهرات  ب��ني ���ص��ف��وة  اجل����ودة 
اأمام  عرو�صها  قدمت  التي  امل�صاركة 

دوليا.  حكما   15
وكان مربط دبي قد اأحرز يف الن�صخة 
م�صاركته  ويف  البطولة  من  ال�صابقة 
ولقب  ذه��ب��ي��ني  ل��ق��ب��ني  ب��ه��ا  الأوىل 

ف�صي.

التوحيدي: مكانة
التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���ش  اأع�����رب 
دبي  ملربط  العام  املدير  العام  امل�صرف 
للخيول العربية عن �صعادته بح�صيلة 
ال��ث��ان��ي��ة يف بطولة  امل��رب��ط  م�����ص��ارك��ة 
العربية  امل�صرية  اأو  اخليل اجلزيرية 
ب��امل�����ص��ت��وى الذي  الأ����ص���ي���ل���ة، م��ن��وه��ا 
حتتله بني البطولت اخلليجية التي 
اأ�صيفت لها بطولة الرباطية ب�صلطنة 
التوحيدي:"  وق��ال  ال�صقيقة.  عمان 
خيول  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  نعترب 
امل����رب����ط يف ك����ت����ارا ج����ي����دة �����ص����واء يف 
اخلتامية،  اأو  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����ص��ات 
بامل�صتوى الذي حتققه  ونحن �صعداء 
تطوير  تقود  التي  اخلليجية  املرابط 
ك��م��ا يوؤكد  ال��ع��رب��ي��ة ع���امل���ي���ا،  اخل���ي���ل 
كل  يف  العاملية  مكانته  املحلي  اإنتاجنا 

البطولت الدولية با�صتمرار". 

املرزوقي: موعد
من جهته اأعرب عبد العزيز املرزوقي 
للخيول  دبي  ملربط  التنفيذي  املدير 
عن �صعادته بالفوز الذي حققته خيول 
بالقوة  و�صفها  مناف�صات  يف  امل��رب��ط 
ب��ني ع��دد كبري م��ن اخل��ي��ول املتميزة 

من ال�صللت الأ�صيلة عامليا.
اأداء  اأدت  خيولنا  املرزوقي:"  وق���ال 
جيدا يف املناف�صات ويف ختام البطولة، 
موعد  اأمامنا  ف��ائ��زة.  كلها  ونعتربها 
ثان بعد اأيام مع بطولة قطر ال� 32 
جلمال اخليل العربية الأ�صيلة "تايتل 
مهرجان  خ��ت��ام  يف  �صتقام  ال��ت��ي  �صو" 
موعد  العربية،  للخيل  ال��دويل  كتارا 
اعتبارا  ج��دا  م��ث��ريا  ي��ك��ون  اأن  نتوقع 
ذات  اخل��ي��ول  م��ن  كبري  ع��دد  مل�صاركة 
مرابط  متثل  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى 
عاملية ويف مقدمتها مربط دبي الذي 

�صيناف�ش على املراكز الأوىل".

•• دبي -وام:

للألعاب  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ع��ت 
رعاية  حت��ت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  احلكومية 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن  �صمو 
را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ش 
رعاية  اتفاقيات  التنفيذي  املجل�ش 
وتعاون جديدة مع 4 جهات وطنية 
و�صركة  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ه��ي 
املتكاملة  ل��لت�����ص��الت  الإم��������ارات 
"دو"، وحي دبي للت�صميم، و�صركة 
لولوليمون التابعة ملجموعة ماجد 
اإط��ار التح�صري  الفطيم، وذل��ك يف 
الذي  الرابعة من احلدث  للن�صخة 

يحظى باهتمام دويل وا�صع. 
التوقيع  ع�����ن  الإع����������لن  وي�����اأت�����ي 
ب������ال������ت������وازي م������ع ت����و�����ص����ع ن���ط���اق 
والتي  العاملي،  للم�صتوى  البطولة 
موانئ  م��ن  رئي�صية  برعاية  ُتنظم 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، ورع���اي���ة ذه��ب��ي��ة مع 
للبرتول  العامة  الإم��ارات  موؤ�ص�صة 
 2 من  الفرتة  يف  وذلك  "اإمارات"، 
منطقة  يف   ،2023 م��ار���ش   5 اإىل 

حي دبي للت�صميم. 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال م�����روان بن 
احلكومية:  الأل��ع��اب  مدير  عي�صى، 
ال�صيخ حمدان  �صمو  اإطلق  "منذ 

بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل 
التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  دبي  عهد 
 ،2018 الأل���ع���اب احل��ك��وم��ي��ة ع���ام 
ب��اه��ت��م��ام �صموه  ال��ب��ط��ول��ة  ح��ظ��ي��ت 
من  جمموعة  وب��دع��م  ال�صخ�صي، 
كربى املوؤ�ص�صات وال�صركات الرائدة 
القطاعني احلكومي واخلا�ش  من 
يف دول�����ة الإم���������ارات، م���ا ي�����ص��ه��م يف 
تكري�ش دبي وجهًة ريا�صيًة واإحدى 
اأك����رث امل����دن ن�����ص��اط��اً واإق����ب����اًل على 

ممار�صة الريا�صة يف العامل". 
واأ�صاد ابن عي�صى بان�صمام املوؤ�ص�صات 
ال����رع����اة  ق����ائ����م����ة  اإىل  اجل������دي������دة 
من  ال��راب��ع��ة  للن�صخة  وال��داع��م��ني 
ي�صل جمموعهم  وال��ذي  البطولة، 
هذه  يف  رع���اة  ثمانية  اإىل  النهائي 
"نثمن  وق�����ال:  امل���م���ي���زة،  ال��ن�����ص��خ��ة 
م�صاندة  يف  الراعية  املوؤ�ص�صات  دور 
الريا�صية،  والأن�����ص��ط��ة  الفعاليات 
اجلماعي  العمل  بقيم  والح��ت��ف��اء 
اخلا�ش  القطاع  �صركات  يف  ممثلة 
و�صركة  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  وه��ي 
"لولوليمون"،  و����ص���رك���ة  "دو" 
للت�صميم،  دبي  حي  اإىل  بالإ�صافة 
اأه��م امل��واق��ع احليوية يف دبي،  اأح��د 
البطولة  اإقامة  �صي�صت�صيف  ال��ذي 

ال�صهر املقبل". 

- الريا�سة اأ�سلوب حياة.. 
النائب  الب�صتكي،  خديجة  واأك���دت 
 – تيكوم  جمموعة  لرئي�ش  الأول 
ا�صت�صافة  اأن  للت�صميم  دب���ي  ح��ي 
احلي للن�صخة الرابعة من الألعاب 
احل��ك��وم��ي��ة، ي��ع��ك�����ش ال���ت���زام احلي 
ال��ع��م��ل اجلماعي  ب��ن��ه��ج  الإب���داع���ي 

وروح الفريق الواحد. 
الألعاب  ا�صت�صافة  "ي�صرنا  وقالت: 
احلكومية التي تهدف اإىل ت�صجيع 
الريا�صة  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى  الأف������راد 
كاأ�صلوب  تبنيها  ع��ل��ى  والت�صجيع 
حياة نظراً لأثرها الإيجابي الكبري 

على ال�صحة البدنية والعقلية". 
اأحد  "ب�صفتنا  الب�صتكي:  واأ�صافت 
جمّمعات الأعمال التابعة ملجموعة 
دب���ي للت�صميم  ي��ل��ت��زم ح��ي  ت��ي��ك��وم، 
بثقافة املجموعة املتمثلة يف ت�صخري 
دعم  بهدف  املمكنة  الإمكانيات  كل 
املحفزة  واملن�صات  الفر�ش  واإيجاد 
والبتكار  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 

والإبداع". 

- اأهداف تن�سجم مع روؤيتنا.. 
ب����و رحيمة  اأح����م����د  ق�����ال  وب��������دوره 
العلقات   - تنفيذي  اإدارة  م��دي��ر 

"نفخر  "دو":  احلكومية يف �صركة 
الرابعة  للن�صخة  "دو" برعايتنا  يف 
باتت  التي  احلكومية  الأل��ع��اب  من 
الأن�صطة  اأب����رز  م��ن  واح����دة  ال��ي��وم 
�صمن  اجل���م���اع���ي���ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
دبي.  الريا�صية يف مدينة  الأجندة 
وي���اأت���ي ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى رع���اي���ة هذه 
الهادفة  جهودنا  اإط��ار  يف  الفعالية 
اإىل دعم روؤي��ة �صمو ال�صيخ حمدان 
مكتوم،  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
املجل�ش  رئ���ي�������ش  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
اإحدى  اإىل  دبي  بتحويل  التنفيذي 
اأك����رث امل����دن ح��ي��وي��ة ون�����ص��اط��اً على 
تن�صجم  ح��ي��ث  ال����ع����امل،  م�����ص��ت��وى 
الأل��ع��اب احلكومية  فعالية  اأه��داف 

على  امل�صتمر  وحر�صنا  روؤيتنا  م��ع 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ص���ارك���ة 
موظفينا  وت�����ص��ج��ي��ع  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
واأف��راد جمتمعنا على تبني اأمناط 
ح��ي��اة اأك����رث ���ص��ح��ة و����ص���لم���ة، مبا 

ي�صاهم يف تعزيز جودة حياتهم". 

- مناف�سات فريدة.. 
�صوؤون  رئي�ش  فولكر،  ري�صي  وقال 
اخلارجية  وال��ع��لق��ات  الت�����ص��الت 
لدى جمموعة بنك اأبوظبي الأول: 
�صنوياً  احلكومية  الألعاب  "ت�صاهم 
امل�صاركني  بني  التفاعل  ت�صجيع  يف 
من دولة الإمارات العربية املتحدة 
روح  وتعزيز  العامل،  دول  وخمتلف 

من  �صل�صلة  خ���لل  م���ن  ال��ت��ن��اف�����ش 
امل�صابقات والتحديات التي �صممت 
لختبار القدرات البدنية والذهنية 
بنك  يف  نفخر  ونحن  للم�صاركني. 
الألعاب  ب��رع��اي��ة  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
احلكومية مبا يتما�صى مع التزامنا 
الجتماعية  التنمية  جهود  بدعم 
وال��ب�����ص��ري��ة يف ال���دول���ة. وت��ع��ّد هذه 
لإطلق  ف��ري��دة  فر�صة  املناف�صات 
العنان للقدرات والطاقات، وت�صاهم 
والت�صامح  ال���ت���ن���وع  ق���ي���م  ب����دع����م 
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي. و���ص��ن��وا���ص��ل يف 
التعاون  تعزيز  الأول  اأبوظبي  بنك 
الريا�صية  الفعاليات  وال�صراكة مع 
وكذلك  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وال�����ص��ب��اب��ي��ة 

التي  املختلفة  ال�صتدامة  مبادرات 
نحو  امل�صي  موا�صلة  وحتفز  تلهم 

التنمية والإبداع". 

- ا�سم جتاري متخ�س�ش.. 
وقال فهد غامن، الرئي�ش التنفيذي 
ليف  ال��ف��ط��ي��م  "ماجد  ل�����ص��رك��ة 
بالإعلن  ال��ي��وم  ن��ف��خ��ر  �صتايل": 
الر�صمي  ال����راع����ي  اخ���ت���ي���ارن���ا  ع���ن 
مللب�ش الن�صخة الرابعة من بطولة 
الأل���ع���اب احل��ك��وم��ي��ة. وي��ه��دف هذا 
مب�صتوى  الرت����ق����اء  اإىل  ال���ت���ع���اون 
والتوا�صل  املجتمع  ون�صاط  �صحة 
الأه���داف  م��ع  يتما�صى  ..ك��م��ا  معه 
تعزيز  يف  واملتمثلة  لدبي  ال�صحية 
التوا�صل مع جميع �صرائح املجتمع 
الن�صاط  مم���ار����ص���ة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
امل�صاهمة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��دين، 
يف اجناز طموحات الدولة لتحفيز 
والعمل  ال��ت��اآزر  على  املجتمع  اأف���راد 
الهدف  ه�����ذا  ن���ح���و حت���ق���ي���ق  م����ًع����ا 
امل�����ص��رتك. وذل���ك ن��اب��ع م��ن روؤيتنا 
كا�صم  تر�صيخ مكانتها  اإىل  الرامية 
الفعاليات  يف  متخ�ص�ش  جت����اري 
والتجارب التي تلهم اأفراد املجتمع 
الريا�صة  ممار�صة  على  وحتفزهم 

والتوا�صل من اأجل حياة اأف�صل". 

- اآفاق عاملية.. 
و���ص��ت��ن��ت��ق��ل ال��ن�����ص��خ��ة ال���راب���ع���ة من 
احل��دث اإىل اآف��اق عاملية اأرح��ب مع 
املُُدن"،  "حتدي  اجل���دي���دة  ال��ف��ئ��ة 
وال�����ت�����ي ���ص��ت�����ص��ه��د م�������ص���ارك���ة 28 
فئتي  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ع��امل��ي��ة،  م��دي��ن��ة 
"اجلهات احلكومية" لكل من فرق 
"الألعاب  وفئة  وال�صيدات،  الرجال 
املجتمعية" مب�صاركة الفرق امل�صكلة 

من اجلمهور العام. 
جتاوباً  احلكومية  الألعاب  وتلقي 
واحل�صور،  امل�����ص��ارك��ني  م���ن  لف���ت���اً 
كونها تعزز قيم التعاون والن�صجام 
والتفكري ال�صرتاتيجي والتوظيف 
البدنية من خلل  ال�صحيح للقوة 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي واإب�����راز ق���وة روح 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ال���ف���ري���ق 
وتخطي ال�صعاب، وحتفيز الطاقات 

البدنية والذهنية. 
م�صتجدات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ومي��ك��ن 
عرب  احلكومية"  "الألعاب 
www. الإل�������ك�������رتوين  امل�����وق�����ع 
عرب  اأو   ،govgames.ae
ح�صابات التوا�صل الجتماعي على 
وفي�صبوك  وت���وي���رت  الن�����ص��ت��ج��رام 
 .GovGames@ وتيك توك

بثلثة األقاب ملونةال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ش بطال لتحدي اجلوجيت�سو 

مربط دبي يتاألق يف بطولة كتارا للخيل الأ�سيلة 

الن�سخة الرابعة من الألعاب احلكومية حتظى برعاية 4 جهات جديدة وتعزز ح�سورها الدويل 

انتقد اللعب البو�صني ال�صابق واملدير الريا�صي احلايل لنادي بايرن 
احلار�ش  حميدجيت�ش،  ���ص��ال��ح  ح�صن  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأمل����اين  ميونيخ 
ال�صخ�صية فوق  "م�صاحله  و���ص��ع  ان��ه  م��وؤك��داً  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل  ال���دويل 
الت�صريحات الإعلمية الأخرية حلامي عرين  النادي" عقب  م�صالح 
منتخب "دي مان�صافت" امل�صاب حالياً. وكان نوير الذي احتفل موؤخراً 
بعيد ميلده ال� 37 ويف مقابلتني مع املوقع الريا�صي املتخ�ص�ش "ذي 
انتقد  ت�صايتونغ"،  "�صودويت�صه  الأملانية  اليومية  اتلتيك" وال�صحيفة 
املقرب توين  2011 و�صديقه  املرمى منذ  اإقالة مدرب حرا�ش  ب�صّدة 

تابالوفيت�ش، من قبل اإدارة النادي البافاري يف 24 ال�صهر احلايل.
قال احلار�ش الأملاين الدويل الذي �صيبقى بعيداً عن امللعب حتى نهاية 
املو�صم احلايل ب�صبب ك�صر يف �صاقه اليمنى تعر�ش له جراء ممار�صته 
بدا  منهاراً.  كنت  اأن��ا  بينما  يل،  بالن�صبة  �صربة  "كانت  التزلج  ريا�صة 

ا�صتح�صان  نوير  ت�صريحات  تنل  مل  الأمر كما لو اأن قلبي قد اقتلع". 
اآم زونتاغ" الأحد  "بيلد  اذ رّد خلل مقابلة مع �صحيفة  حميدجيت�ش 
باأن "خيبة الأمل" التي عرّب عنها نوير ب�صاأن اإقالة تابالوفيت�ش "توؤثر 
م�صالح  ف��وق  ال�صخ�صية  م�صاحله  و���ص��ع  م��ان��وي��ل  لأن  اأي�����ص��اً،  علينا 
اأن يتاأثر مانويل �صخ�صياً. لكن ب�صفته قائد  "اأفهم  النادي". واأ�صاف 
"القرار ال�صعب"  اأن  اأتوقع موقفاً خمتلفاً منه"، موؤكداً  الفريق، كنت 
ب�صاأن تابالوفيت�ش ل علقة له بنوير و"قد �صرحنا له الأمر". وتاأتي 
البافاري  ال��ع��م��لق  ب��ني  امل��وق��ع��ة  م��ن  اأي���ام   10 قبل  ن��وي��ر  ت�صحريات 
وباري�ش �صان جرمان الفرن�صي على ملعبه "بارك دي بران�ش" يف ذهاب 
دور ثمن النهائي من م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا. واعترب حميدجيت�ش 
اأن اخللف الدائر هو، اإىل جانب املواجهة املنتظرة يف امل�صابقة القارية 

الأم، "ق�صية اأخرى مهمة للغاية يجب حلها مع مانويل".

حميدجيت�ش: نوير »و�سع م�ساحله ال�سخ�سية قبل م�سالح بايرن« 

•• دبي-وام:

جنح فريق نادي احلمرية الثقايف الريا�صي يف اإحراز كاأ�ش التفوق واملجموع العام 
الإمارات  بطولة  من  الثانية  “اجلولة  احلديث  التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي  ل�صباق 

دبي. جزر  �صواطئ  يف  ال�صبت  الأول  اأم�ش  اأقيم  2023” والذي 
�صارك يف ال�صباق 60 مت�صابقا ومت�صابقة مثلوا 5 اندية وفرق تناف�صوا على القاب 

وم�صائية. �صباحية  فرتتني  مدار  على  فئة   13
مناف�صه  بعد  نقطة   89 بر�صيد  الفرق  ترتيب  ت�صدر  يف  احلمرية  فريق  وجن��ح 

الذي  الثاين،  املركز  �صاحب  البحرية،  للريا�صات  ابوظبي  ن��ادي  فريق  مع  قوية 
جمع 59 نقطة، فيما جاء فريق نادي را�ش اخليمة للريا�صات البحرية يف املركز 
الثالث ثم نادي ابوظبي للتجديف يف املركز الرابع وجامعة نيويورك اأبوظبي يف 
الدويل  دبي  نادي  الذي يدخل روزنامة فعاليات  املركز اخلام�ش. وحقق احلدث 
للريا�صات البحرية للمرة الأوىل جناحا تنظيميا وفنيا من خلل اإقامة �صباقات 
والزوجي  ال��ف��ردي  م�صابقات  يف  اأومل��ب��ي  م�صار  على  وال�صيدات  للرجال  متنوعة 
والرباعي، واأفرزت املناف�صات مواهب وطنية متميزة ميكن اأن ت�صكل قاعدة لبناء 

منتخب وطني وتاأهيل بطل اأوملبي للم�صتقبل.

»�سطرجن« العني يتوج بلقب 
بطولة الأندية ال�سعودية 

•• الريا�س-وام:

وامليدالية  الأول  باملركز  الذهنية  والألعاب  لل�صطرجن  العني  نادي  توج 
الذهبية لبطولة الأندية ال�صعودية، والتي اأقيمت مب�صاركة 28 فريقا 

�صمن برنامج جودة احلياة، وحتت رعاية وزارة الريا�صة بال�صعودية. 
وحقق العني العلمة الكاملة بالفوز يف اجلولت ال�7 التي خا�صها. 

وت�صلم املهند�ش طارق الطاهر كابنت الفريق الرئي�ش التنفيذي والع�صو 
العني جاءت  نادي  اأن م�صاركة  اأكد  البطولة حيث  كاأ�ش  للنادي  املنتدب 
خليفة  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  م��ن  وبتوجيهات  بالبطولة،  �صرف  ك�صيف 
الحتاد  رئي�ش   - لل�صطرجن  العني  ن��ادي  رئي�ش  نهيان  اآل  �صخبوط  بن 

الآ�صيوي للعبة. 
امل�صتمر  دعمه  على  الريا�صي  ظبي  اأب��و  ملجل�ش  ال�صكر  الطاهر  ووج��ه 

لتحقيق البطولت والألقاب. 

»فريق نادي احلمرية« يح�سد كاأ�ش التفوق 
ل�سباق دبي للتجديف احلديث



االثنني   6  فبراير    2023  م   -    العـدد   13767  
Monday   6    February    2023   -  Issue No 13767 الفجر الريا�ضي

17

•• دبي-وام:

فزاع  بطولة  من   23 ال�  للن�صخة  الذهبي  املربع  اإىل  املتاأهلني  عقد  اكتمل 
لليولة والن�صخة ال� 18 من برنامج امليدان الذي تنظمه اإدارة البطولت يف 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث وذلك يف احللقة الثامنة التي جاءت 
متكافئة لأبعد احلدود ومتيزت بالتفاعل واحل�صور اجلماهريي مع تقدمي 

حتديات املوروث ال�صعبي بني ال�صباب بطريقة مبتكرة و�صاملة. 
وح�صل علي مبارك العزيزي من مدينة العني على بطاقة التاأهل الرابعة 
اإىل املربع الذهبي بعد تفوقه على حممد �صعيد املهريي من اأبوظبي بفارق 
وذل��ك عقب  ملناف�صه   49 50 علمة مقابل  اليولة بح�صوله على  علمة 
تعادلهما بنتيجة 40 علمة لكل منهما يف امل�صابقات الرئي�صية لين�صم يف 

املربع الذهبي اإىل جانب زايد املري عبداهلل بالهلي وحممد الكتبي. 
املهارات  فا�صًل من  فيه  قدما  الذي  اليولة  املتناف�صان مع عر�ش  وانطلق 
الليزر  ال�����ص��لح لي�صل خ��ط  ارت��ف��اع  ال��ف��ر م��ع  امل��م��ي��زة وحت��دي��داً يف عملية 
على  احلا�صرة  اجلماهري  م��ن  كبري  تفاعل  و�صط  امل��ي��دان  اأج��را���ش  وي��ق��رع 
املدرجات باأعداد متزايدة مع دخول املناف�صات مراحل احل�صم ومنح خليفة 
 49 العلمة  املهريي  امل�صابقة حممد  الذي يقوم بتحكيم هذه  بن �صبعني 
يح�صل  التي  التوايل  على  الثانية  امل��رة  وهي   50 العلمة  العزيزي  وعلي 
يتم من خلله  ال��ذي  الت�صويت  اليولة ويف  الكاملة يف  العلمة  فيها على 
تطبيق برنامج "امليدان" عرب الأجهزة الذكية خلل مدة احللقة ك�صب ال� 

العزيزي.  علي  علمة   25
اأما يف م�صابقة ال�صباحة التي تقام يف وقت �صابق يف جممع حمدان الريا�صي 

مرتا   50 ال���  م�صافة  قطعه  عقب  املهريي  حممد  علمات   10 ال���  فك�صب 
باأ�صرع زمن بلغ 39 ثانية. 

ويف م�صابقة الرماية انطلق املتناف�صان مل�صافة 10 اأمتار على م�صرح امليدان 
لإ�صابة الأه��داف ب�صلح ال�صكتون حيث تبعد الأه��داف عنهما م�صافة 20 

مرتاً وتفوق علي العزيزي ليفتتح ر�صيده ب� 15 علمة. 
ويف م�صابقة عد الق�صيد قام امل�صاركان باإلقاء ق�صيدة من كلمات �صمو ال�صيخ 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي وكانت ال� 10 علمات 

من ن�صيب حممد املهريي. 
وارتفع احلما�ش حل�صم بطاقة التاأهل مع �صباق الرك�ش بالهجن الذي اأقيم 
على م�صمار املرموم بالتعاون مع نادي دبي ل�صباقات الهجن يف نف�ش موقع 
البطولة ومل�صافة 1500 مرت وجاء ال�صباق متقارباً قبل اأن يح�صمه حممد 

املهريي ليك�صب ال� 20 علمة. 
والت�صال  الإع���لم  مدير  الإذاع����ات،  اإدارة  مدير  اأوادي�صيان  نتايل  واأك���دت 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  م��رك��ز  يف  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئي�ش  املوؤ�ص�صي 
ب�صرعة  النتائج  "امليدان" ي�صاهم يف ظهور  دقة تطبيق  اأن  ال��رتاث  لإحياء 
اإىل جانب كون  الت�صويت يتم خلل جمريات احللقة نف�صها  اأن  خ�صو�صاً 
هذا التطبيق يعر�ش التفا�صيل املتكاملة لربنامج امليدان والأخبار اخلا�صة 
بها ومقاطع الفيديو ليكون من�صة للتوا�صل مع املجتمع يف اإظهار بطولة 
ال�صعبي عرب الأجهزة الذكية كما يقوم مركز  امل��وروث  واإب��راز  فزاع لليولة 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث بعر�ش تفا�صيل احللقات ب�صورة مبا�صرة 
�صا�صة قنوات �صما دبي ومن خلل  املبا�صر عرب  من خلل من�صاته والبث 

اأثري اإذاعة الأوىل 107.4 اإف اإم، لتكون التغطية متكاملة للحدث. 

•• اأبوظبي-وام:

األعاب الت�صامح التي تنظمها  تنطلق اليوم الثنني الن�صخة الأوىل من بطولة 
الدويل  والحت���اد   ، لل�صطرجن  الآ���ص��ي��وي  والحت���اد  والتعاي�ش  الت�صامح  وزارة 
اآل نهيان  لل�صطرجن على مدى يومني برعاية معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
كبري من  ع��دد  منهن  100 لعبة،  وذل��ك مب�صاركة  والتعاي�ش  الت�صامح  وزي��ر 
بطلت اآ�صيا والعامل، من خمتلف فئات اللعبة يتناف�صن يف م�صابقة احرتافية 
على املراكز الثلثة الأوىل فيما ت�صم الألعاب بطولة خا�صة للفتيات حتت 12 
يف  ي�صاركون  الذين  للأطفال  تدريبية  ور���ش  بعمل  امل�صاركات  عن  ف�صل  عاما 

البطولة، اإ�صافة اإىل البطولة الر�صمية يف ال�صطرجن ال�صريعة. 
األعاب  ب��اك��ورة  لتكون  الن�صائي"  لل�صطرجن  الآ�صيوية  "البطولة  اختيار  ومت 
يف  للت�صامح  ال��دول��ي��ة  املفو�صية  ع��ن  املنبثقة  امل��ب��ادرة  �صمن  وذل���ك  الت�صامح، 
الألعاب الإلكرتونية، برئا�صة ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�صامح 

والتعاي�ش. 
املنظمة للبطولة عن تقديرها لتنظيم  اللجنة  الهرمودي رئي�ش  وعربت منى 
الأخوة  م��ه��رج��ان  اأن�صطة  �صمن  ال��ب��ط��ول��ة،  ل��ه��ذه  والتعاي�ش  الت�صامح  وزارة 
الإن�صانية، م�صيدة برعاية معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك لهذه البطولة، مثمنة 
نهيان  ال  �صخبوط  ب��ن  خليفه  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  جانب  م��ن  امل��ق��درة  اجل��ه��ود 
رئي�ش الحتاد الآ�صيوي لل�صطرجن، موؤكدة اأن ال�صطرجن من اأهم الألعاب التي 
توؤكد قوانينها على اأهمية احرتام املناف�صني والتحلي بالروح الريا�صية، ووهي 
انت�صارات عاملية كثرية  اآ�صيا  الإم��ارات وبطلت  راقية، ولأبطال  ريا�صة عقلية 
وا�صع يف  وانت�صارها على م�صتوى  باللعبة،  الآ�صيوي  الحتاد  اهتمام  توؤكد على 

100 لعبة  لل�صيدات ت�صم  اآ�صيا  اأن بطولة  الآ�صيوية، موؤكدة  ال��دول  خمتلف 
حمرتفة وجميعهن يحملن ت�صنيفا عامليا رائعا وعددا منهم ح�صل على بطولة 
 3 �صتفرز  البطولة  اأن  ال��ه��رم��ودي  واأ���ص��اف��ت  لل�صيدات.   ال�صطرجن  يف  ال��ع��امل 
فائزة   14 اإىل  املكرمات  عدد  و�صي�صل   ، تكرميهن  �صيتم  كبري  وع��ددا  فائزات، 
جميهن من بطلت اآ�صيا والعامل، م�صيدة بالتعاون البناء بني الحتاد الآ�صيوي 
البطولة  هذه  تنطلق  لكي  والتعاي�ش  الت�صامح  ووزارة  للعبة  ال��دويل  والحت��اد 
�صمن الن�صخة الأويل من األعاب الت�صامح، لأنها توؤكد اأن للريا�صة ر�صالة �صامية 
يف تعزيز القيم الإن�صانية ومنها الت�صامح والتعاي�ش واحرتام الآخر، وهذا يعد 
من الأهداف املهمة لكافة الريا�صات، معربة عن اأملها باأن تنظم هذه البطولة 
وزارة  اأو�صحت  اأخ���رى  جهة  وم��ن  الإن�صانية.   الأخ���وة  مهرجان  �صمن  �صنويا 
الت�صامح والتعاي�ش اأن الهتمام بتنظيم هذه النوعية من البطولت وامل�صابقات 
من  عري�ش  قطاع  ل��دى  الإن�صانية  والأخ���وة  الت�صامح  قيم  تعزيز  اإىل  يهدف 
عامني  قبل  قامت  ال���وزارة  اأن  م��وؤك��دة  املختلفة،  الريا�صات  ومتابعي  ممار�صي 
بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحتاد الدويل للريا�صات الإلكرتونية، وهو الهيئة 
العاملية املنظمة للريا�صات الإلكرتونية حول العامل، لتنظيم اأطر التعاون فيما 
وتعزيز  الإن�صانية  والأخ���وة  والتعاي�ش  احل��وار  قيم  بدعم  يتعلق  فيما  بينهما 
الت�صامح لدى كافة ممار�صي ومنظمي وجمهور الريا�صات املختلفة، وبناء على 
ال��وزارة نظمت العديد من الن�صطة للو�صول بقيم ومفاتيح  بنود املذكرة فاإن 
الريا�صات  وي��ت��اب��ع  مي��ار���ش  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  اجل��م��ه��ور  اإىل  والتعاي�ش  الت�صامح 
لل�صيدات هي  لل�صطرجن  اآ�صيا  انطلق بطولة  ولعل  العامل،  اللكرتونية حول 
اأحد اهم هذه اخلطوات، م�صيدة بالتعاون مع الحتاد الآ�صيوي والدويل للعبة 

وتعاونهما لإجناز هذه البطولة الكبرية باأبو ظبي. 

•• دبي-الفجر

بنت  م��ي��ث��اء  ال�صيخة  �صمو  اأ����ص���ادت 
كابنت  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ب��ن��ه��ائ��ي بطولة  الإم��������ارات  ف���ري���ق 
 2023 للبولو  الف�صية  دبي  كاأ�ش 
وال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت ي���وم اأم�������ش الأول 
احلبتور  ومنتجع  ن���ادي  مب��لع��ب 
يف  ت��وج  وال��ت��ي  والفرو�صية  للبولو 
نهايته فريقها "الإمارات" بالكاأ�ش 
على  فوز  بعد  الذهبية  وامليداليات 
م��ن��اف�����ص��ه ف��ري��ق ال�����ص��ي��خ��ة ع��ل��ي��ا اآل 
م��ك��ت��وم وب��ن��ت��ي��ج��ة 10 م��ق��اب��ل 9 
اأه������داف يف م���ب���اراة ب��ل��غ��ت الإث�����ارة 
ال�صوط اخلام�ش والذي  ذروتها يف 

تبادل فيه الفريقان التقدم .
كما اأ�صادت �صموها بتنظيم البطولة 
عامة والنهائي ب�صكل خا�ش والذي 
حت��ول اىل م��ه��رج��ان ري��ا���ص��ي رائع 

وا�صادت  النهائي  حكام  تكرمي  ومت 
ب��امل�����ص��ت��وى ال��ف��ن��ي ال�����ذي ظ��ه��ر به 
�صعادتها  النهائي معربة عن  طريف 
فريقها  اأن  ع��ل��ى  و����ص���ددت  ب��ال��ف��وز 
ال��ب��ط��ولت بهدف  ك���ل  ي�����ص��ارك يف 
الفوز وهو �صي�صعى بعون اهلل للفوز 

بالكاأ�ش الذهبية .
واأعربت عن فخرها باأداء فريق ايه 
ام وتطور م�صتوى ال�صيخة عليا اآل 
مكتوم من �صنة اىل اأخرى ووجهت 
للبولو  الم���ارات  احت��اد  ال�صكر اىل 
ل��ل��ب��ول��و على  ا���ص��رة احل��ب��ت��ور  واىل 
جهودهم احلثيثة والتي اأ�صهمت يف 

اإجناح احلدث .
فريق  ف�����از  ال���رت����ص���ي���ة  ك����اأ�����ش  ويف 
فريق  مناف�صه  على  احلبتورايفزا 
ذئ����اب دب����ي ك��اف��و وب��ن��ت��ي��ج��ة �صبعة 
اه�����داف م��ق��اب��ل ���ص��ت��ة اه�����داف بعد 

مباراة قوية ومثرية . 

م����ن ج���ان���ب���ه اأع�������رب حم���م���د خلف 
احل��ب��ت��ور رئ��ي�����ش احت�����اد الم�����ارات 
للبولو عن �صعادته بنجاح البطولة 
ال�صيخة  �صمو  اىل  التهنئة  ووج���ه 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت��وم واىل ف��ري��ق الم�����ارات على 
ومناف�صه  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���ش  ال��ف��وز 
م�صيدا  ال���و����ص���ي���ف  ام  اي�����ه  ف���ري���ق 
خا�صة  للفريقني  ال���رائ���ع  ب�����الداء 
فريق المارات الذي حول خ�صارته 
نظيفة  اه��داف  بخم�صة  البداية  يف 

اىل فوز رائع .
ك��م��ا ا����ص���اد ب��ال��ع��و���ش ال��ف��ن��ي��ة التي 
�صاحبت اخلتام من عرو�ش للزياء 
واكروباتية  م��و���ص��ي��ق��ي��ة  وع���رو����ش 
وغناء ور�صوم و�صوق جتاري والعاب 

للطفال .
بن  �صعيد  قام  املباراة  نهاية  وعقب 
دري ن���اب رئ��ي�����ش احت����اد الم�����ارات 

بدر�صون  ج����ي  وم����ارت����ن  ل��ل��ب��ول��و 
املنطقة  التنفيذي ل�صلطة  الرئي�ش 
"ايفزا"  ب���دب���ي  ال���دول���ي���ة  احل������رة 
الف�صية  للكاأ�ش  الر�صمي  ال��راع��ي 
بتتويج الفرق الربعة التي �صاركت 
يف نهائي الكاأ�ش )الم��ارات وايه ام 
احلبتورايفزا    ( الرت�صية  وكا�ش   )
وذئاب دبي كافو ( ومت تكرمي حكام 
النهائي ونال حبتور احلبتور كاأ�ش 
 9 بر�صيد  البطولة  ه��داف  ولقب 
اأهداف كما نال ا�صرتادا جنم فريق 
املباراة  ام لقب اف�صل لعب يف  ايه 
املباراة  اف�صل خيل يف  ون��ال جائزة 
بنت  ميثاء  ال�صيخة  "ل�صمو  ن��وب��و 
"ونال  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اي�صا اخليل �صين�صاتا جائزة اف�صل 

ح�صان يف البطولة .
رئي�ش  ن��ائ��ب  دري  ب��ن  �صعيد  واك���د 
نهائي  ان  للبولو  الم�����ارات  احت���اد 

ال��ب��ط��ول��ة وال����ذي ج��م��ع ب��ني فريق 
حممد  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  ال�صيخة  �صمو 
بن را�صد اآل مكتوم وفريق ال�صيخة 
اخلتام  م�صك  ج��اء  مكتوم  اآل  عليا 
اليه  و�صلت  ال��ذي  امل�صتوى  وعك�ش 
لعبة البولو ويف المارات وهذا اأثلج 
�صدورنا كما لعبت اخليول املمتازة 
امل�صتوى  ارت���ف���اع  يف  وا���ص��ح��ا  دورا 

مبلك  م�صيدا  ل��ل��م��ب��اري��ات  ال��ف��ن��ي 
ا���ص��ه��م��وا يف تطوير  ال��ذي��ن  ال��ف��رق 

اللعبة .
باتر�صون  ج����ي  م����ارت����ن  واأع���������رب 
ل�صلطة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������ش 
بدبي  ال���دول���ي���ة  احل������رة  امل��ن��ط��ق��ة 
الر�صمي للبطولة  "ايفزا" الراعي 
ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة مب��ا حققته 

�صاهده  وما  جناحات  من  البطولة 
فني  م�صتوى  من  الكبري  اجلمهور 
يف  �صاركت  التي  الفريق  م��ن  ع��ايل 
�صمو  اىل  التهنئة  ووج���ه  ال��ن��ه��ائ��ي 
ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد 
اآل مكتوم على الفوز منوها اىل ان 
جديدة  مفاجاآت  تقدم  �صوف  ايفزا 

يف الكاأ�ش الذهبية .

قائد فريق  ي��ربودي  ووج��ه في�صل 
الم��ارات يف النهائي وقبل النهائي 
ال�صيخة  �صمو  اىل  وال�صكر  التهنئة 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
الفر�صة  ات����اح����ت����ه  ع���ل���ى  م���ك���ت���وم 
وامل�صاركة مع الفريق يف بطولة ذات 
م�صتوى عال جدا )20 جول( لأول 

مرة .

•• ال�سارقة - وام:

نال كاراتيه نادي ال�صارقة الريا�صي و�صافة بطولة الأندية العربية اخلام�صة 
التي  البطولة  يف  الثاين  املركز  بكاأ�ش  وُت��وج  “الكوميتيه”  لفئة  للكاراتيه 

ا�صت�صافها نادي الريموك الريا�صي بدولة الكويت. 
وجاءت البطولة مب�صاركة وا�صعة من الدول والأندية العربية حيث �صاركت 
والكويت،  وال���ع���راق،  وفل�صطني،  واجل���زائ���ر،  الإم������ارات،  ه���ي:  دول   8 فيها 
وال�صعودية، واليمن و�صوريا، و�صهدت م�صاركة نحو 150 لعباً ولعبة مثلوا 

يومني.  مدى  على  وا�صتمرت  نادياً   17

وكان نادي ال�صارقة الكاراتيه �صارك يف البطولة بفئة الكوميتيه جماعي رجال 
ويقودهم  الإم���ارات  منتخب  جنم  الأن�صاري  حممد  يتقدمهم  لعبني   8 ب� 

املدرب معتز عبدال�صلم. 
نادي  اإدارة  جمل�ش  ع�صو  الهاجري  عبدالرحمن  �صليمان  املهند�ش  واأ���ص��اد 
ال�صارقة الريا�صي رئي�ش اإدارة الألعاب الفردية بالنتيجة التي حتققت مبيناً 
اأن الفريق قدم الأف�صل وناف�ش بقوة غري اأن احلظ مل يكن معه يف املباراة 
اخلتامية اإثر تعر�ش اللعب حممد الأن�صاري للإ�صابة رغم حتامله على 
بها  التي حتلوا  العالية  باأداء اللعبني والروح  املباراة م�صيداً  نف�صه لإكمال 

ودفاعهم القوي عن ال�صعار. 

قدمها  التي  الكبرية  امل�صتويات  ال��واق��ع  اأر���ش  على  " راأي��ت  الهاجري  وق��ال 
اللعبون والتناف�ش كان يف اأعلى درجاته خا�صة واأن البطولة �صمت لعبني 
البطولة  ك��ون  الأن��دي��ة  م��ع  ���ص��ارك��وا  ال��ع��امل  م�صتوى  على  واأب��ط��ال  عامليني 
ال�صارقة  ن��ادي  اأبطال  اأن  اإىل  م�صريا  اخل��ارج  من  لعبني  با�صتقطاب  ت�صمح 
اأندية متناف�صة يف   10 ن��زالت قوية وا�صتطاعوا من بني  الريا�صي خا�صوا 

فئة الكوميتيه من الو�صول للمباراة النهائية". 
واأو�صح اأن النادي يعمل وفق خطط وا�صرتاتيجيات تهدف لتوا�صل الأجيال 
جدارة  ع��ن  امل��ل��ك  يت�صيدها  وال��ت��ي  النف�ش  ع��ن  ال��دف��اع  األ��ع��اب  يف  خ�صو�صاً 
ومنتخبات  لآخ��ر  ع��ام  م��ن  م�صتواه  يتطور  الفريق  اأن  م�صيفاً  وا�صتحقاق 

الدولة املختلفة ل تخلو من اأحد لعبي النادي م�صرياً اإىل اأن البطولة تعترب 
مك�صب حقيقي للفريق لزيادة الحتكاك واكت�صاب خربة التناف�ش اخلارجي 
والذي يوؤهل اللعبني لزيادة ر�صيدهم من التمر�ش يف البطولت القادمة. 

يقدمه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  على  الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�ش  �صكره  وق���دم 
لنادي ال�صارقة واأندية الإمارة ب�صكل عام والهتمام الكبري الذي جتده الأمر 
الذي جعل اأندية الإمارة ت�صيطر على م�صمار الألعاب الفردية ب�صكل وا�صح 
واأ�صبحت منتخبات الدولة جل ت�صكيلها من اأندية الإمارة م�صيداً بالهتمام 
واملتابعة من قبل جمل�ش الإدارة والذي يتابع كل �صغرية وكبرية ويحر�ش 

على دعم الفرق يف كافة املنا�صبات. 

»كاراتيه نادي ال�سارقة الريا�سي« ينال و�سافة بطولة الأندية العربية اخلام�سة للكاراتيه لفئة »الكوميتيه« 

»املربع الذهبي« لبطولة فزاع لليولة 
يكمل عقد املتاأهلني مبناف�سة متكافئة 

للفوز باأول بطولة للت�سامح .. بطالت العامل يتناف�سن 
اليوم يف »البطولة الآ�سيوية لل�سطرجن الن�سائي« باأبوظبي 

تتويج الإمارات ب� »ف�سية« البولو »م�سك اخلتام«

ميثاء بنت حممد ت�سيد بالتنظيم 
وبامل�ستوى الفني وباأداء فريقها 

•• الفجرية -وام:

ال�صرقي ويل عهد  ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد  �صمو  رعاية  حتت 
الفجرية، تنطلق اليوم الثنني مناف�صات الدورة الأوىل لبطولة الفجرية 

الدولية للرماية اجلبلية، يف منطقة وادي غوب بدبا الفجرية. 
اجلاري،  فرباير   11 حتى  ت�صتمر  التي  الدولية  البطولة  وت�صتقطب 
دولة حول العامل، وتعترب الأوىل من نوعها يف   40 من  متناف�صا   444
املنطقة، كما حتظى مب�صاركة هامة لأبرز الريا�صيني العامليني مثل جورج 

ديجويد اإم بي اإي، وفيل جراي، و�صيف بن فطي�ش وعائ�صة اليا�صي. 
وتنق�صم البطولة اإىل 3 اأيام تدريب، وحفل افتتاح يليه 3 اأيام للبطولة 
يف  الفئات  جميع  يف  املتاأهلني  الفائزين  اإع��لن  يكون  اأن  على  الأ�صا�صية 
والنا�صئني،  والكبار،  املفتوحة،  فئات هي  اأرب��ع  تت�صمن  و  الأخ��ري،  اليوم 

والن�صاء. 
وتتميز البطولة الدولية مبحاكاة جتربة ال�صيد با�صتخدامها الأطباق 
)ال�صحون( الطبيعية القابلة للتحلل والذخائر ال�صديقة للبيئة والتي 

تنا�صب جميع ا�صتخدام خمتلف الفئات العمرية. 

•• دبي-وام:

وذلك   ،2023 للبولو  الف�صية  دبي  كاأ�ش  ببطولة  الإم��ارات  فريق  فاز 
اأه��داف يف املباراة   9 10 مقابل  اأم" بنتيجة  "اإيه  بعد تغلبه على فريق 
النهائية التي جمعت بينهما على ملعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو 

والفرو�صية. 
واأقيمت البطولة �صمن �صل�صلة بطولت كاأ�ش دبي الذهبية 2023، يف 
ن�صختها ال�13، والتي �صاركت فيها 5 فرق بهانديكاب 20 جول للمرة 
الأوىل.  ويف مباراة كاأ�ش الرت�صية فاز فريق احلبتور ايفزا على مناف�صه 

ذئاب دبي كافو بنتيجة 7 مقابل 6 اأهداف بعد مباراة قوية ومثرية. 
قائد  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة  �صمو  واأ���ص��ادت 

للفريقني  خا�صة  الفني  وبامل�صتوى  البطولة  بتنظيم  الإم���ارات،  فريق 
املتناف�صني على اللقب يف النهائي.  واأكدت اأن فريق الإمارات ي�صارك يف 
كل بطولت البولو بهدف حتقيق الفوز، وهو ما يدعم حظوظ الفريق 
للفوز بكاأ�ش دبي الذهبية.  واأعربت �صموها عن فخرها باأداء فريق "اإيه 
اأم" بقيادة ال�صيخة عليا اآل مكتوم، والتي يتطور م�صتواها عاماً بعد عام، 
"احلبتور"  ووجهت �صكرها اإىل احتاد الإم��ارات للبولو وللجنة املنظمة 
على جهودهم احلثيثة التي اأ�صهمت يف اإجناح احلدث.  من جانبه اأعرب 
حممد خلف احلبتور رئي�ش احتاد الم��ارات للبولو عن �صعادته بنجاح 
البطولة ووجه التهنئة اإىل �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل 
مكتوم واإىل فريق الإمارات على الفوز بكاأ�ش البطولة، وكذلك ملناف�صه 

فريق "اإيه اأم" م�صيدا بالأداء الرائع للفريقني يف النهائي. 

برعاية حممد ال�سرقي.. بطولة الفجرية الدولية للرماية 
اجلبلية تنطلق اليوم مب�ساركة اأبرز الريا�سيني العامليني 

فريق الإمارات بطاًل لكاأ�ش دبي الف�سية للبولو 2023 
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قاد الدوليان املغربي اأ�صرف حكيمي والأرجنتيني ليونيل مي�صي فريقهما 
ال�صيف  الطاولة على  بقلب  ال�صحوة  اإىل موا�صلة  �صان جرمان  باري�ش 
يف  باري�ش  يف  بران�ش"  دي  "بارك  ملعب  على   1-2 عليه  بالفوز  تولوز 

افتتاح املرحلة الثانية والع�صرين من بطولة فرن�صا يف كرة القدم.
وفاجاأ ال�صيوف اأ�صحاب الأر�ش بهدف ال�صبق عرب الهولندي برانكو فان 
ثم �صنع  التعادل )38(،  اأدرك  لكن حكيمي   ،20 الدقيقة  بومن يف  دن 

هدف الفوز ملي�صي )58(.
وهو الفوز الثاين تواليا لباري�ش �صان جرمان وال�صابع ع�صر هذا املو�صم 
اأمام  نقاط  ثماين  بفارق  نقطة   54 بر�صيد  ال�صدارة  يف  موقعه  فعزز 
املرحلة،  الحد يف ختام  ني�ش  ي�صت�صيف  الذي  املبا�صر مر�صيليا  مطارده 
املقبل  الربعاء  نارية  قمة  �صيلتقيان يف  ومر�صيليا  �صان جرمان  اأن  علما 

على ملعب "فيلودروم" يف ثمن نهائي م�صابقة الكاأ�ش املحلية.
تولوز  �صحوة  ليقاف  المرين  جرمان  �صان  باري�ش  وعانى 

الذي مني بخ�صارته الوىل يف املباريات ال�صت الخرية 
واح���دة( فبقي  انت�صارات وخ�صارة  )اأرب���ع  ال���دوري  يف 

ثانيا ع�صر بر�صيد 29 نقطة.
وخ��ا���ش ب��اري�����ش ���ص��ان ج��رم��ان يف غ��ي��اب هدافيه 

الدوليني كيليان مبابي والربازيلي نيمار جونيور 
والإ�صباين  ك��ي��م��ب��ي��م��ب��ي  ب��ري�����ص��ن��ل  وامل���داف���ع���ني 

�صريجيو رامو�ش ب�صبب الإ�صابة، ولعب الو�صط 
الدويل اليطايل ماركو فرياتي ب�صبب الإيقاف.

 "مي�سي القاطرة" 
كري�صتوف  جرمان  �صان  م��درب  واأ���ص��اد 

الأرجنتيني  بالنجم  غالتييه 
املتوج بكاأ�ش العامل مع 

منتخب بلده اأواخر 
ال����ع����ام امل���ا����ص���ي يف 

ق��������ط��������ر، وق���������ال 
مي�صي  "ليونيل 
ت��وىل ق��ي��ادة هذا 

لقد  ال������ف������ري������ق، 
ك��ان ق��اط��رة مهمة 

ج����������دا، ع����ل����ى غ������رار 
هدفه والفر�ش التي 

�صنعها".
واأ�صاف "اأطلب من 

اللعب  ال���ف���ري���ق 
م���ن اأج����ل ليو 

والعمل معه. 
اأن  ي������ج������ب 

نعفيه من مهام معينة. يتعني على زملئه يف الفريق م�صاعفة جهودهم 
وهي  احلا�صمة،  بتمريراته  يقوم  كي  امل�صاحات  وخلق  الكرات  ا�صتعادة  يف 

نادرة جًدا يف كرة القدم اليوم، يف ظل م�صاحات �صغرية".
مواجهة  يف  حا�صًما.  اأ�صرف  "كان  حكيمي  باملدافع  اأي�صا  غالتييه  واأ�صاد 

كتلة منخف�صة، من املهم اتخاذ مبادرات يف الت�صديد".
وا�صتمرت معاناة النادي الباري�صي مع ال�صابة عندما ارغم لعب الو�صط 
الدويل الربتغايل ريناتو �صان�صيز على ترك مكانه للفرن�صي ال �صادايل 

بيت�صيابو يف الدقيقة 14 ب�صبب ا�صابة يف الفخذ.
ومل يكد �صان جرمان ي�صتفق من �صدمة اإ�صابة �صان�صيز حتى ا�صتقبلت 
�صباكه هدفا لل�صيوف من ركلة حرة مبا�صرة انربى لها الهولندي برانكو 
فان دن بومن بيمناه من خارج املنطقة وا�صكنها الزاوية اليمنى حيث كان 
اأن  دون  دون��اروم��ا موجودا  الإي��ط��ايل جانلويجي  ال��دويل  املرمى  حار�ش 

ينجح يف اإبعادها )20(.
وكاد القائد قطب الدفاع الدويل الربازيلي ماركينيو�ش يدرك 
التعادل راأ�صية من م�صافة قريبة ارتطمت بالعار�صة وخرجت 

.)34(
و�صجل الدويل املغربي زكرياء اأبو خلل هدفا ثانيا لتولوز 
ب�صربة راأ�صية من م�صافة قريبة األغي بداعي الت�صلل 
بعد اللجوء اىل حكم الفيديو امل�صاعد "يف اأيه اآر" 

.)36(
واأدرك باري�ش �صان جرمان التعادل عندما ا�صتغل 

املدافع الدويل املغربي اأ�صرف حكيمي كرة من 
اليمنى فتوغل يف اجت��اه و�صط  اجلهة 

امل��ل��ع��ب م��ت��لع��ب��ا مب��داف��ع��ني عند 
م�صارفها قبل اأن ي�صددها قوية 

22 مرتا  م��ن  ب��ي�����ص��راه 
اليمنى  ال��زاوي��ة  يف 

ال������ب������ع������ي������دة 

للحار�ش مك�صيم دوب )38(.
التقدم  الثاين وجنح يف  ال�صوط  اف�صليته يف  �صان جرمان  باري�ش  وتابع 
م�صارف  عند  ال�صيوف  ب��دف��اع  بتلعبه  جم���ددا  حكيمي  فعلها  عندما 
املنطقة  خ��ارج  من  بي�صراه  قوية  و�صددها  الكرة  مي�صي  فا�صتغل  املنطقة 

واأ�صكنها الزاوية اليمنى للحار�ش دوب )58(.
الرابعة  الدقيقة  يف  ت�صديدته  ب��رده  الثنائية  م��ن  مي�صي  القائم  وح��رم 

الخرية من الوقت بدل ال�صائع.
ويف مباراة ثانية، حقق ليون فوزا كبريا على م�صيفه تروا 1-3.

يف  ب��ارك��ول  ب���راديل  املهاجم  بهدف  متقدما  الأول  ال�صوط  ليون  واأن��ه��ى 
43، واأ�صاف ريان �صرقي الهدف الثاين مطلع ال�صوط الثاين  الدقيقة 
)59(، وقل�ش لعب الو�صط الربتغايل روين لوبي�ش الفارق بعد ثلث 
القا�صية لرتوا  ال�صربة  كازيت  األك�صندر ل  القائد  اأن يوجه  دقائق قبل 

الهدف الثالث يف الدقيقة الثالثة بت�صجيله 
من الوقت بدل ال�صائع.

و�صعد ليون اىل املركز الثامن 
موؤقتا بر�صيد 32 نقطة 
نقطة   19 م����ق����اب����ل 
ل���������رتوا ال���������ص����اد�����ش 

ع�صر.
لحقا  ويلعب 
ري������������ن م���ع 

ليل.

حكيمي ومي�سي يقودان �سان جرمان لقلب الطاولة على تولوز هل و�سل ليفربول اإىل نهاية حقبته  
الرائعة حتت قيادة يورغن كلوب؟

األقت �صحيفة "ليفربول اإيكو" ال�صوء على م�صتوى فريق ليفربول ال�صيئ 
خلل الفرتة املا�صية، وكان اآخرها تلقيه هزمية ثقيلة اأمام وولفرهامبتون 

بثلثية نظيفة، م�صاء اأم�ش الأول ال�صبت، يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
الدوري  العا�صر يف ج��دول  املركز  29 نقطة يف  ول ميتلك ليفربول �صوى 

الإجنليزي، بعد خو�ش 20 مباراة.
وت�صببت نتائج ليفربول ال�صيئة والعرو�ش املخزية، يف اإثارة التكهنات حول 
املو�صم  بنهاية  اأو  �صواء حالًيا  رحيله،  واإمكانية  الفريق  كلوب مع  م�صتقبل 

احلايل.
وقالت ال�صحيفة يف تقرير لها، اأم�ش الأحد: "ليفربول ي�صل للنهاية، اإذا كان 
يوؤمن يورغن كلوب، مدرب الفريق، باأن الهزمية 3-0 من برايتون ال�صهر 
وولفرهامبتون  مواجهة  اإ�صافة  فعليه  مب�صريته  مباراة  اأ�صواأ  هي  املا�صي 
اإىل قائمته اأي�صا، هذه ال�صل�صلة ال�صيئة من النتائج تزداد كل اأ�صبوع، لثاين 

مباراة خارج اأر�صه بالدوري على التوايل يتلقى 3 اأهداف".
"هذه هي النهاية لفريق كان عظيًما، والذي كان قريبا  واأ�صاف التقرير: 
للغاية من اخللود بكرة القدم يف مايو املا�صي، كما اإن هناك �صكوكا كربى 
قد   2022 ومايو   2019 يونيو  الألقاب بني  كل  ال��ذي حقق  الفريق  اأن 

و�صل لنهايته".
وتابعت ال�صحيفة: "ليفربول لن ينهي املو�صم �صمن الأربعة الكبار، انتهت 
اأن  هو  املقبل  املو�صم  الأبطال  دوري  للعب يف  الآن  له  اأم��ل  اأف�صل  فر�صته، 

يفوز بالبطولة بنف�صه رغم �صعوبة املهمة حيث �صيلقي ريال مدريد".
واأ�صار التقرير: "يف 20 مباراة بالدوري تلقى ليفربول 28 هدفا، اأكرث مما 

تلقاه طوال املو�صم املا�صي عندما تلقى 26 هدفا فقط يف ال�38 جولة".
اأن  اإع��ادة البناء يجب  اأي��ام ال�صعادة والأجم��اد، عملية  "لقد انتهت  واأردف: 
اأن تكون العملية  باأموال كربى والأه��م  اأن يتم دعمها  تكون كبرية ويجب 

حتت قيادة يورغن كلوب".
مباراة بالدوري تلقى ليفربول 28 هدفا، اأكرث مما تلقاه طوال   20 "يف 

املو�صم املا�صي عندما تلقى 26 هدفا فقط يف ال�38 جولة"
ومل تلق ال�صحيفة بكل التهامات يف �صوء النتائج على املدرب الأملاين، حيث 
الإطلق،  على  املهنية  بحياته  فرتاته  اأ���ص��واأ  من  يعاين  "كلوب  اأو�صحت: 
لكن دون �صك هو الرجل املنا�صب لقيادة �صفينة الريدز من املياه ال�صحلة، 
يورغن باإمكانه اإعادة بناء ليفربول لكن بب�صاطة هو بحاجة لدعم كبري من 

الإدارة للقيام بوظيفته ب�صكل �صحيح".
من  درج��ة  لأي  ه��و،  الآن  "ال�صوؤال  قائلة:  تقريرها،  ال�صحيفة  واحتتمت 
ونرى  ننتظر  اأن  علينا  جم���دًدا؟  ينه�ش  اأن  قبل  ليفربول  �صي�صل  ال�صوء 
الأ�صبوع  اآنفيلد  للحياة، يف  العائد  اإيفرتون  فريق  الريدز،  ي�صتقبل  عندما 

املقبل".

كوتينيو على اأعتاب غلطة �سراي
اأ�صبح الربازيلي كوتينيو لعب اأ�صتون فيل الإجنليزي قريباً من الن�صمام 

اإىل نادي غلطة �صراي الرتكي على �صبيل الإعارة.
اأ�صتون فيل،  "بعد مو�صم بائ�ش مع  ذا ال�صن الربيطانية:  قالت �صحيفة 

يبدو اأن كوتينيو يف طريقه اإىل الدوري الرتكي من بوابة غلطة �صراي".
وتابعت: "يرغب عملق اإ�صطنبول يف جلب اللعب الربازيلي الدويل غري 

املف�صل يف اأ�صتون فيل، قبل اإغلق نافذة النتقالت الرتكية الأربعاء".
املوافقة على ال�صفقة على الأقل  "يريد غلطة �صراي من فيل  واأ�صافت: 
مليون   17 ل���ص��رتداد  �صي�صعى  الإجنليزي  النادي  لكن  اأويل،  اأ�صا�ش  على 
جنيه اإ�صرتليني اأنفقوها ال�صيف املا�صي على جعل انتقال اللعب املوؤقت 

من بر�صلونة دائماً".
بعد  املا�صي،  ال�صهر  اجلنوبية  اأمريكا  اإىل  بالعودة  كوتينيو  ا�صم  وارت��ب��ط 

�صقوطه من اختيارات املدرب اأوناي اإميري.
هذا  حا�صمة  متريرة  ق��دم  اأو  ه��دف  اأي  ال�صابق  ليفربول  جنم  ي�صجل  ومل 
املو�صم، بل مل يبداأ بعد اأي مباراة كاأ�صا�صي يف "الربمييري ليغ" حتت قيادة 

اإميري.

الأندية  يتقدم  ميونخ  ب��اي��رن  اأن  ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  ذك��رت 
الأوروبية الكربى التي ترغب يف التعاقد مع النجم الإ�صباين اأن�صو فاتي، 

مهاجم بر�صلونة، يف ال�صيف املقبل.
ويف ظل وجود خيارات هجومية كثرية يف قائمة نادي بر�صلونة ل يحظى 
لدى  بديل  ويعترب  البدلء،  دكة  وي��لزم  للعب  كبري  بوقت  فاتي  اأن�صو 
البولندي  خ�صو�صا  ال��ه��ج��وم،  خ��ط  للعبي  هرينانديز  ت�صايف  امل���درب 
روب����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي، ه����داف ال��ف��ري��ق، وال��ف��رن�����ص��ي ع��ث��م��ان دميبلي 

والربازيلي رافينيا والإ�صباين فريان توري�ش.
عقد اأن�صو فاتي مع بر�صلونة ينتهي �صيف 2027، وهو ما يفر�ش على 

الأندية الراغبة يف �صمه التفاو�ش مع الفريق الإ�صباين ودفع مبلغ كبري 
للتعاقد معه.

يراقب  ميونخ  بايرن  اأن  اإعلمية  تقارير  عدة  ذك��رت  و�صعيته،  وب�صبب 
م�صتقبل اأن�صو فاتي وميلك اهتماما كبريا للتعاقد معه.

كما تهتم اأندية الدوري الإجنليزي املمتاز باللعب البالغ من العمر 20 
عاما، واأبرزها قطبا لندن توتنهام واآر�صنال ومان�ص�صرت يونايتد.

بي�صاو، م�صريته رفقة بر�صلونة  اأ�صول غينيا  اأن�صو فاتي، وهو من  وبداأ 
وعمره 16 عاما يف عهد املدرب ال�صابق اإيرني�صتو فالفريدي، وحطم عدة 

اأرقام قيا�صية كاأ�صغر هداف واأ�صغر لعب ميثل بر�صلونة.

وغاب  الركبة،  يف  مرتان  بينها  من  قوية  اإ�صابات  ع��دة  اللعب  وتلقى 
ب�صببها عدة اأ�صهر عن بر�صلونة وتاأثر م�صتواه، حيث مل يعد بنف�ش القوة 

التي بداأ بها م�صريته.
على  يفر�ش  م��ا  وه��و   ،2027 �صيف  بر�صلونة  م��ع  فاتي  عقد  وينتهي 
الأندية الراغبة يف �صمه التفاو�ش مع الفريق الإ�صباين ودفع مبلغ كبري 

للتعاقد معه.
ويعاين بر�صلونة مالًيا وقد فّعل عدة رافعات اقت�صادية ال�صيف املا�صي 
للتعاقد مع لعبني جدد، لكن �صقف الرواتب املرتفع واخل�صائر املتوقعة 
يف نهاية املو�صم منعاه من التعاقدات مرة اأخرى و�صيكون م�صطرا لبيع 

لعبني يف امل�صتقبل لين�صبط لقواعد اللعب املايل النظيف.
يف  لو�صعه  فاتي  اأن�صو  ارت��ي��اح  ع��دم  اأخ��ب��ار  م��ن  هرينانديز  ت�صايف  وقلل 
"الأمور  بر�صلونة واهتمام الأندية الأوروبية الكربى بخدماته، قائل: 
�صيتم حلها بالن�صبة له. يجب اأن نتحلى بال�صرب، اأن�صو هو اإنتاج مذهل 
اأن��ا �صعيد جًدا  اإن��ه يعمل ب�صكل جيد ج��ًدا.  للنادي، نحن نثق به كثرًيا، 

بعقليته الرائعة يف التدريب، لكن يجب اأن يتحلى بال�صرب".
واأ�صاف: "اإنه يبلغ من العمر 20 عاًما ويحتاج اإىل وقت مثل اأي �صخ�ش 
عن  للحديث  املنا�صب  ال��وق��ت  لي�ش  والآن  م��ع��ه،  الأم����ور  �صتنجح  اآخ���ر، 

اللعبني الذين نرغب يف بيعهم".

بايرن ميونخ �سمن 7 اأندية اأوروبية ترغب يف التعاقد مع فاتي 

2033، الأ�صواء  "باري�ش جراند �صلم" للجودو الكربى لعام  خطفت بطولة 
من كافة بطولت اجلودو التي �صهدتها بطولت الحتاد الدويل للجودو خلل 
 10 من  اأك��رث  احت�صد  حيث  الكورونا،  جائحة  ب�صبب  املا�صية  الثلث  ال�صنوات 
افتتاح  مل�صاهدة حفل  الفرن�صية  بباري�ش  )اك��ور(  ب�صالة  الف م�صجع وم�صجعة 
دول��ة يف مقدمتهم   82 520 لعبا ولعبة من  ت�صهد م�صاركة  التي  البطولة 
منتخب المارات الأول للجودو الذي ي�صارك بعدد 5 افراد، حيث ت�صهم امل�صاركة 
فيها اإ�صافة ر�صيد لنقاط منتخبنا يف م�صوار التاأهل لأوملبياد باري�ش القادم يف 
2024. وقد �صهد الفتتاح بجانب القيادات الريا�صية الفرن�صية رئي�ش الحتاد 

اأ�صار فيها بان ما  التي  األقى كلمته  IJF، ماريو�ش فيزر الذي  الدويل للجودو 
�صهد يف قاعة )اكور( الريا�صية مل ي�صاهده يف حياته يف بطولت اجلودو، موؤكدا 
و�صول ع�صوية الحتاد اإىل 500000 لعب جودو ولعبة، وهناك العديد من 
امل�صاريع التي �صت�صهم يف دعم م�صرية اللعبة.. وقال "اأرحب بكم جميًعا يف بطولة 
باري�ش جراند �صلم، و�صعارنا "ل للحرب ول لل�صيا�صة التي ميكن اأن تفرقنا، اإل 
الت�صامن وال�صلم، وهي اجل�صر  اأهم قيم  الريا�صة جتمع �صملنا، وهي من  ان 
الريا�صة  تكون  اأن  وميكن  امل�صاحلات  ومنطلق  ال�صلمية،  للوحدة  يقودنا  الذي 

رمزا لل�صداقة يف العامل".

و�صهدت مناف�صات الوزن اخلفيف ملنتخبات ال�صيدات يف يومها الأول خ�صارة لعبه 
منتخبنا بات�صو األتان امام بطله كندا كليمكيت جي�صيكا وذلك يف مناف�صات وزن 
حتت 57 كجم، بعد ان اأظهرت اإمكانيات قتالية عالية يف البداية، اإل ان فارق 
اخلربة رجح بكفه الكندية يف اخر دقيقة.. ومع بداية مباريات الوزن املتو�صط 
والثقيل يف اليوم اخلتامي تاألق لعبنا تلل �صفيلي من حتقيق الفوز بال�صكور 
الذهبي علي البطل الربازيلي �صانتو�ش اإدواردو يف وزن حتت 81 كجم، بعد ان 
انتهى الوقت الر�صمي للمباراة بالتعادل، ليقابل املنغويل بلغان باتبولد ويتاألق 
املجموعات  بان مرحلة  الثالثة اقرتابا  ليتقدم للجولة  �صاحق  من جديد بفوز 

ل��ق��ب ب��ط��ولت ابوظبي  ب��ط��ل ه��ول��ن��دا دي ف��ي��ت ف��ران��ك ح��ام��ل  ب��ف��وزه  ليقابل 
واملجر والقد�ش وما�صرت الدوحة وبطولة العامل يف بوداب�صت، وذلك يف الفرتة 
اأرام لعب مع الأمل��اين تريبيل ادوارد القوي يف  امل�صائية.. اما لعبنا جريجوري 
مناف�صات وزن حتت 90 كجم وجاءت خ�صارته بخطاأ من حكام الطاولة بالرغم 
من تدخل الفار..اما لعبنا ظفار كو�صوف فقد تفوق على الأملاين كوربجويت 
غار�صيا داريو يف ت�صفيات وزن حتت 100 كجم، ليقابل بفوزه اجلورجي ليبار 
تيباين يف اجلولة الثانية بعد ان و�صع 10 نقاط يف ر�صيده �صمن م�صوار التاأهل 

لأوملبياد باري�ش 2024 .

قبل ختامها م�ساء اأم�ش

نتائج اإيجابية ملنتخبنا يف بطولة »باري�ش جراند �سالم« للجودو الكربى 
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مليون   15 على  �سحبًا  تطلق   Big Ticket
درهم ينتج عنه اختيار مليونري جديد

 اأعلنت  Big Ticket اأن الفر�صة متاحة اأمام اأي �صخ�ش ي�صرتي تذاكر ال�صحب 
اأن  15 مليون دره��م، على  03 مار�ش املقبل للفوز مببلغ  املبا�صر الذي جتريه يف 
يتم اإدخال جميع زبائنها تلقائياً يف ال�صحب الإلكرتوين الأ�صبوعي لختيار ثلثة 
اجلائزة  اإىل  وبالإ�صافة  اأ�صبوع.    كل  دره��م  األ��ف   100 ك��ٌل منهم  يربح  اأ�صخا�ش 
الكربى، �صوف يتم الإعلن عن اأ�صماء الفائزين باجلوائز الثانية والثالثة والرابعة 
التوايل.  على  دره��م  و50  دره��م  األ��ف  و100  دره��م   1 مليون   قيمتها  والبالغة 
ال�صحوبات  والتحديثات حول  الأخبار  اآخر  على  الطلع  املهتمني  وباإمكان جميع 

الفطور مع  تناول  ع��ودة جتربة  دب��ي،  �صكي  اأعلن 
الفر�صة لل�صتمتاع بجولة  التي تتيح  البطاريق، 
�صباحية والتنزه و�صط الثلج الأبي�ش والقرتاب 
مميزة،  اأج���واء  و���ص��ط  اجلميلة  الطيور  ه��ذه  م��ن 
والنتقال بعدها اإىل تناول وجبة فطور �صهية يف 
الفريدة  التجربة  ه��ذه  حالياً  تتوفر   .28 ن��ورث 
واخلمي�ش  الثلثاء  يومي  تقام  التي  نوعها،  من 
 31 حتى  وت�صتمر  �صباحاً،   8:30 ال�صاعة  م��ن 

مار�ش.
الطريقة  ال��ب��ط��اري��ق،  م��ع  الفطور  جت��رب��ة  ُت�صكل 
الأم���ث���ل، لن��ط��لق��ة ي����وٍم مم��ي��ز م���ع ك��اف��ة اأف����راد 
عمر  ف��وق  ال���زوار  اأم��ام  الفر�صة  و�صتتاح  العائلة. 
ال�����ص��ن��ت��ني ل��ل��ق��اء جم��م��وع��ة م��ن ط��ي��ور البطريق 
امللكي والبطريق جنتو يف اأجواء خيالية يف حديقة 

ال�صباحية  اجلولة  وتتوا�صل  الثلجية.  دبي  �صكي 
والتنزه و�صط الثلج ملدة 30 دقيقة، تنتقل العائلة 
الفطور معاً يف نورث  اإىل تناول وجبة  ذل��ك،  بعد 
مبا  ال�صهية،  الأطعمة  بخيارات  وال�صتمتاع   ،28
وال�صك�صوكة  والعّجة  كيك،  البان  فطائر  ذل��ك  يف 
وب��ي�����ش ب��ي��ن��دي��ك��ت، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل م�����ص��روب من 

اختيار الزوار.
وت��ن��درج جت��رب��ة ال��ف��ط��ور م��ع ال��ب��ط��اري��ق، يف اإطار 
اأ�صعد  ال���ت���زام ���ص��رك��ة م��اج��د ال��ف��ط��ي��م، ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ل��ح��ظ��ات ل��ك��ل ال��ن��ا���ش، ك��ل ي����وم. وت�����ص��ك��ل دللة 
وا����ص���ح���ة وم����ث����اًل اآخ������ر ع���ل���ى ج���ه���ود ���ص��ك��ي دبي 
ونال  ل���زواره.   مبتكرة  جت��ارب  لتوفري  املتوا�صلة 
داخلي  منتجع  اأف�صل  ج��ائ��زة  م��وؤخ��راً  دب��ي،  �صكي 
العاملية،  التزلج  العامل من قبل جوائز  للتزلج يف 

اإك�سبوجر 2023 ينظم عرو�سًا �سينمائية ملجموعة خمتارة من الأفالم الوثائقية الق�سرية
اأعلن املهرجان الدويل للت�صوير  اإك�صبوجر قائمة الأفلم الق�صرية التي �صيعر�صها يف دورة العام اجلاري يف الفرتة من 9-15 فرباير ب�مركز اإك�صبو ال�صارقة، لي�صحب اجلمهور يف رحلة اإىل عوامل مده�صة وثقتها عد�صات 
نخبة من اأف�صل �صناع الأفلم من جميع اأنحاء العامل، للتعرف على جمموعة متنوعة من الق�ص�ش الب�صرية التعليمية والرتفيهية امللهمة. وجتد هذه الأفلم الق�صرية اهتماماً وا�صعاً لدى طيف متنوع اجلمهور من 
ال�صغوفني بالق�صايا الجتماعية والبيئية وتوثيق احلياة الربية، اإ�صافة اإىل امل�صاركني باملهرجان من م�صورين وخمرجني �صينمائيني و�صناع اأفلم، يف احتفالية فنية ت�صفي جتربة فريدة خلل فعالياته واإتاحة الفر�صة 

لفتح حوار فكري وفني.
رحلة يف ثنايا الزمان واملكان من خلل ال�سور املتحركة

وت�صم قائمة العرو�ش ال�صينمائية 8 اأفلم ق�صرية ت�صتك�صف اأفكاراً وموا�صيع متنوعة، منها فيلم ال�صن الذهبي للمخرج علي ر�صا 
كاظمي بور، الذي ي�صرد ق�صة لجئ اأفغاين يف كندا ي�صعى للح�صول على م�صاعدة من طبيب اأ�صنان �صابق، وفيلم جتّمع الفيلة العظيم 
يف اآ�صيا للم�صور واملنتج ديلوم اآلجياوانا، الذي يحتفي باحلياة الربية وجهود احلفاظ على الفيلة الآ�صيوية من خطر النقرا�ش، يف 
حني ت�صتك�صف املخرجة �صيمون كيزيل العلقة بني الراأ�صمالية والبيئة يف فيلمها  العمل اجليد: النتقال اإىل مرحلة ما بعد حماية 
البيئة، فيما يروي فيلم كيف�صان  للمخرج اأكرب �صاهبازي، ق�صة رحمان مارد، امل�صاب بال�صلل الذي يدفعه للياأ�ش. ويك�صف فيلم عيون 
اإيان  اأوب�صكيورا للمخرج  اآرون جيكو�صكي، اجلانب املظلم من �صناعة �صياحة احلياة الربية، كما ي�صحب فيلم  الأورانغتان للمخرج 
روتر، ع�صاق فن الت�صوير يف رحلة ب�صرية ت�صتعر�ش جمال تقنية كولوديون اللوح الرطب التي ت�صتخدم املواد الكيميائية يف الت�صوير، 
اأما فيلم العن�صر الب�صري للمخرج وامل�صور جيم�ش بالوغ، فيمزج الفنون والعلوم لت�صليط ال�صوء على تداعيات التغري املناخي واآثارها 
على الب�صر وكوكب الأر�ش، واأخرياً يروي فيلم امللك احلار�ش لغواتيمال للم�صور واملخرج جيلز كلرك، ق�صة حياة الدكتور خوخيه 

ت�صي، الطبيب وجراح القلب الذي يعمل مع طواقم الإ�صعاف يف ال�صوارع العنيفة ملدينة غواتيمال.

�سحوبات حمظوظ �سوبر �ساترداي رقم 114 ت�سهد فوز 
بجوائز نقدية بقيمة 1,860,000 درهم م�ساركًا   1,646

غريت �صحوبات حمظوظ �صوبر �صاترداي التي حتمل الرقم 114 حياة 1،646 
ال�صحب  وق���دم  اإم���ارت���ي.  دره���م   1،860،000 بقيمة  ج��وائ��ز  تقا�صموا  م�����ص��ارك��اً 
الأ�صبوعي الرائد يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حتى الآن 31 مليونرياً على 
مدار عامني منذ اإطلق عملياته. وبينما مل يتمكن اأي م�صارك من الفوز باجلائزة 
الكربى التي تبلغ قيمتها 10 مليني درهم هذا الأ�صبوع، فاز يف ال�صحب الكبري 
اإماراتي  دره��م  مليون  قيمتها  تبلغ  التي  الثانية  باجلائزة  احل��ظ  �صعداء  من   43
بعد مطابقة اأربعة من اأ�صل الأرقام اخلم�صة الفائزة ليح�صل كل منهم على مبلغ 

�سركة اآي �سونو هيلث تفوز مب�سابقة حوارات 
اإنوفيت خالل معر�ش ال�سحة العربي 2023

فاز �صركة اآي �صونو هيلث، ال�صركة املتخ�ص�صة يف التقنيات الطبية مقرها �صان 
 Innov8 فران�صي�صكو يف الوليات املتحدة الأمريكية مب�صابقة حوارات اإنوفيت
Talks يف معر�ش ال�صحة العربي لهذا العام وح�صلت على جائزة نقدية قدرها 
الأبعاد  ث��لث��ي  �صوئي  ما�صح  لأول  اب��ت��ك��اره��ا  على  اأم��ري��ك��ي،  دولر   10،000
حممول وموؤمتت للثدي يف العامل، بعد عملية حتكيم مكثفة ا�صتمرت اأ�صبوًعا، 
خلل  خمتلفة  نا�صئة  �صركة   24 جمموعه  ما  م�صاركة  امل�صابقة  �صهدت  حيث 

الأيام الثلثة الأوىل ملعر�ش ال�صحة العربي 2023.
وكان من بني املتاأهلني النهائيني �صركة Fitmedik، وهو حل �صامل للأنظمة 

ال�صحية ملنع الإرهاق ومراقبته واإدارته وعلجه يف الوقت الفعلي.

مبنا�سبة يوم البيئة الوطني

 جمموعة دل�سكو ت�سارك �ساعة...مع عامل النظافة 
واملواهب،  والأف���راد  البيئة  حللول  الرائد  امل��زود  دل�صكو،  جمموعة  اأعلنت 
عن م�صاركتها يف احتفالت يوم البيئة الوطني ال�صنوي، وذلك مب�صاركتها 
مببادرة التطوع املجتمعي �صاعة...مع عامل النظافة التي ترعاها  بلدية 
امليدانية مبجال نظافة املدينة  اأهم برامج الفر�ش التطوعية  دبي، كاأحد 
واحلفاظ على البيئة املحلية على مدار العام ، حيث مت خلل هذة الفعالية  
تنظيف املناطق ال�صحراوية وال�صياحية  يف منطقة القدرة كجزء من التزام 
جميع اجلهات امل�صاركة والداعمة لهذا احلدث  بدعم حملة دولة الإمارات 
العربية املتحدة لل�صتدامة ومهمة الدولة لتحقيق اقت�صاد دائري يف عام 
وقال قال جون غرينغر، الرئي�ش التنفيذي للعمليات   ال�صتدامة 2023. 
�صناعة  يف  ال��لحم��دود  ودعمها  دب��ي  بلدية  مع  بالتعاون  للبيئة:  دل�صكو 
فر�ش التطوع امليداين مبجال النظافة العامة  واجلهات الراعية واملهتمة 
بق�صايا البيئة، ميكننا اإحداث تاأثري اإيجابي على البيئة واملوارد الطبيعية 
نتعاون يف حتقيق روؤية دولة الإم��ارات العربية املتحدة،  يف جمتمعنا. معاً 
ونعطي الأولوية لل�صتدامة. هذا ل ي�صاعد املجتمع فح�صب، بل يعزز اأي�صا 
�صراكاتنا بينما نعمل على حتقيق اأهدافنا يف احلد من انبعاثات الكربون، 
البيولوجي،  التنوع  على  واحلفاظ  النفايات،  واإدارة  املياه،  على  واحلفاظ 

وامل�صرتيات امل�صتدامة.

م�سروع اإثراء ديرة يحتفل براأ�ش ال�سنة 
ال�سينية مع حملة �سحوبات ت�سوق واربح 

اأع��ل��ن، م�����ص��روع اإث����راء دي���رة، املجتمع 
الناب�ش باحلياة الذي ي�صم الوحدات 
ال�صكنية والتجارية وال�صقق الفندقية 
وموطن  بالتجزئة،  البيع  وحم���لت 
ت��و���ص��ع��ة ����ص���وق ال���ذه���ب يف دب�����ي، عن 
اإط������لق ح��م��ل��ة ت�����ص��وق وارب������ح خلل 
ال�صينية،  ال�صنة  ب��راأ���ش  الح��ت��ف��الت 
ال��رتوي��ج��ي��ة عرو�ش  ت��وف��ر احل��م��ل��ة 
ح�����ص��ري��ة وج����وائ����ز ك�����ربى م����ن 25 
يناير حتى 5 فرباير 2023.  ميكن 
الأرن���ب  ع���ام  ي���ب���داأوا  اأن  للمت�صوقني 
بحظوظ وف��رية، حيث لديهم فر�صة 
ل��ل��ف��وز ب���ج���وائ���ز ت�����ص��ل ق��ي��م��ت��ه��ا اإىل 

100،000 درهم، 
ال�صتفادة  وال����زوار  للمقيمني  ميكن 
احل�صرية  العرو�ش  من  العديد  من 
واخل�����ص��وم��ات ال���ك���ربى يف اأك����رث من 
امل�صاركة  ال��ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ  م���ن   500
وال����ت����ي ت�������ص���م م���ت���اج���ر امل���ج���وه���رات 

ال�سارقة لإدارة الأ�سول ت�سارك 
يف حملة  ت�سجري حممية املنترث

�صارك جمموعة من موظفي �صركة ال�صارقة لإدارة الأ�صول، الذراع ال�صتثمارية 
حلكومة ال�صارقة، بحملة  ت�صجري حممية املنترث مبنطقة البطائح، التي تنظمها 
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
من  وان��ط��لق��اً  احل��ي��وي،  تنوعها  و���ص��ون  ال��ربي��ة  امل��ن��اط��ق  بيئات  على  للحفاظ 
امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركة يف تعزيز املمار�صات الإيجابية بني موظفيها، والتي 

ت�صهم يف بناء املجتمع وحتقق مفاهيم ال�صتدامة البيئة.

�سكي دبي يرتقي بال�سباحات ال�ستوية اإىل م�ستويات مميزة وغامرة مع جتربة الفطور مع البطاريق

ال�صرطة  اإدارة  م��ع  بالتعاون  اإ�صعاد  بطاقة  مركز  لبى 
واملباحث  ل��ل��ت��ح��ري��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
اأحمد  زايد  الطفل  عائلة  دبي، طلب  ب�صرطة  اجلنائية 
احلو�صني، باأن يعي�ش حياة �صابط �صرطة، واأن يح�صل 
على جولة يف اإحدى الدوريات الفارهة التابعة ل�صرطة 

دبي.
مركز  م��دي��ر  ن��ائ��ب  احل��م��اد،  م�صعود  العقيد  وا�صتقبل 
بطاقة اإ�صعاد، وفريق من �صرطة دبي، الطفل ووالدته 

بحفاوة بالغة، ثم انطلق الطفل بجولة يف �صوارع دبي، 
اأ�صعره  م��ا  وه��و  با�صمه،  اإ�صعاد  بطاقة  امل��رك��ز  ل��ه  وق��دم 

بفرحة و�صعادة غامرة.  
قد  �صنوات   10 العمر  من  البالغ  الطفل  اأ�صرة  وكانت 
فيها عن  ُتعرب  ر�صالة  اإ�صعاد  بطاقة  اإىل مركز  اأر�صلت 
رغبتها يف اأن يعي�ش طفلها زايد احلو�صني، جتربة عمل 
�صابط ال�صرطة يف دبي، والتجول يف الدورية ال�صياحية 
اإ�صعاد  بطاقة  م��رك��ز  وف��ر  للر�صالة،  وتلبية  ال��ف��اره��ة. 

�صرطية  دوري��ة  ال�صياحية  ال�صرطة  اإدارة  مع  بالتعاون 
واأكدت  دب��ي.  ���ص��وارع  يف  جولة  يف  وا�صطحبوه  ف��اره��ة، 
والدة الطفل اأن ابنها زايد �صديد التعلق بهوية �صابط 
لذلك  الفارهة،  الأمنية  وبالدوريات  وعمله،  ال�صرطة 
قررت التوا�صل مع �صرطة دبي من اأجل حتقيق اأمنيته، 
ووجدت ترحيباً كبرياً، مقدمة �صكرهاً اإىل �صرطة دبي 
اإ�صعاد  على  حر�صها  على  اإ�صعاد  بطاقة  مبركز  ممثلة 

طفلها وترك اأثر اإيجابي ورائع يف حياته واأمانيه.

وموؤهلت واعدة لتطوير اجلزيرة 
الرتفيهية  ال����وج����ه����ة  ل����ت����ك����ون 
الأف�����ص��ل ع��ل��ى الإط������لق. و�صبق 
اأع��ل��ن��ت اجل��زي��رة ع��ن اجلائزة  اأن 

يا�ش  جزيرة  مكانة  لتعزيز  منها 
تقدم  ف�����ري�����دة  ع���امل���ي���ة  ك���وج���ه���ة 
ل�صيوفها اأف�صل جتارب ال�صياحة 

والرتفيه.

مميزة  ق��������درات  اأظ������ه������روا  مم����ن 
وا�صتعداداً لتويل �صوؤون اجلزيرة، 
وقد حظي هوؤلء املر�صحني بدعم 
كبري من اجلمهور و�صجلوا اأعلى 

ن�صبة تفاعل �صهدتها جزيرة يا�ش 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

حتى الآن. 
ع���ن كفاءته  اأي���اك�������ش  اأث���ب���ت  وق����د 

األ����ف   100 ال���ب���ال���غ���ة  ال���ن���ق���دي���ة 
دولر للفائز بالإ�صافة اإىل اإقامة 
ف���ن���دق���ي���ة ف����اخ����رة وغ����ريه����ا من 
�صي�صتفيد  والتي  املميزة  التجارب 

تلقيها  على  اأ�صبوعني  م��رور  بعد 
من  اأك������رث  م����ن  ال���ط���ل���ب���ات  اآلف 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م��ن  دول����ة   100
م�صابقة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال���ع���امل 
اأعلنت  ال��ع��امل،  يف  وظيفة  اأف�صل 
ج���زي���رة ي��ا���ش اأب��وظ��ب��ي ع���ن ا�صم 
ل�صوؤون  ال��ت��ايل  و�صفريها  الفائز 
بدر  اأياك�ش  جنح  حيث  اجل��زي��رة، 
م���ن الأرج���ن���ت���ني وامل��ت��خ�����ص�����ش يف 
دولة  يف  ومقيم  الت�صويق  جم��ال 
الإمارات، باإقناع اللجنة باأنه اأكرث 
من موؤهل ل�صغل اأف�صل وظيفة يف 
ال�صعيد،  تغريد  وق��ام��ت  ال��ع��امل. 
الت�صال  لإدارة  التنفيذي  املدير 
الوجهة  وت�������ص���وي���ق  امل���وؤ����ص�������ص���ي 
ملجموعة مريال، بتقدمي اجلائزة 
حللبة  الرئي�صي  امل��ق��ر  يف  للفائز 

مر�صى يا�ش. 
اختارت  قد  امل�صابقة  جلنة  وكانت 
خم�صة  امل���ا����ص���ي  ي��ن��اي��ر  ���ص��ه��ر  يف 
مر�صحني �صمن القائمة النهائية 

جزيرة يا�ش اأبوظبي تعلن عن الفائز مب�سابقة اأف�سل وظيفة يف العامل

حققت اأمنيته بجولة يف دورية فارهة

اإ�سعاد �سرطة دبي متنح طفاًل فر�سة عي�ش جتربة �سابط ال�سرطة



    

�ساعدت الطلبة على الغ�ش.. والإنرتبول يطاردها
اإىل الأذه��ان فورا �صورة  عندما ُتذكر كلمة ملحقة دولية تقفز 
اأو حمتال مبليني  لبنك  �صارقا  اأو  قاتل  يكون  قد  عتيد  جمرم 
اإىل الذهن �صورة مديرة مدر�صة يف  ال��دولرات، ولكن لن يتبادر 
اأ�صبحت  هذه  املدر�صة  اأن مديرة  احلقيقة  لكن  منت�صف عمرها. 
ت�صمن  حمراء  مذكرة  اإ�صدار  مع  العامل،  م�صتوى  على  مطلوبة 
"الإنرتبول" التي  اأي��ام، من جانب ال�صرطة الدولية  ا�صمها، قبل 
ت�صهل التعاون بني اأجهزة ال�صرطة يف 194 دولة حول العامل، وفق 
اأن بو يوان ين  اإن اإن" الإخبارية الأمريكية. وُيعتقد  "�صي  �صبكة 
اأثناء  غ�ش  عملية  اأدارت  اأن  بعد  �صنغافورة  من  ف��رت  عاما(   57(
الآ�صيوية. ويدور احلديث حول  الدولة  �صنوي وطني يف  امتحان 
امتحان نهاية العام )GCE O( يف املدار�ش الثانوية. ومل ت�صلم 
مديرة املدر�صة نف�صها اإىل ال�صرطة بعدما ق�صت حمكمة ب�صجنها 
ملدة 4 �صنوات، اإثر اإدانتها بقيادة عملية الغ�ش. وورد اأن بو و3 من 
املعلمني يف مدر�صتها قدموا لطلبة اإجابات المتحانات با�صتخدام 
كامريات تثبت يف امللب�ش و�صماعات الأذن واأجهزة البلوتوث كانت 
التجارية  التعليم اخلا�صة من الأعمال  مع الطلبة. وتعد مراكز 
الدولة الرثية، حيث يخ�صع الطلب ل�صغوط  الكبرية  يف هذه 

لإحراز نتائج جيدة، وهو اأمر قد يكون مربكا.

تخ�سى دخول املطبخ ب�سبب حوادث �سيارات قاتلة!
تخ�صى �صيدة بريطانية من ا�صتخدام مطبخ منزلها، حيث ت�صتمر 
ال�صيارات يف ال�صطدام باجلدران املبنية من الطوب، مبا يف ذلك 

حادثة مرعبة �صهدت وجود �صيارة دفع رباعي يف غرفة طعامها.
دان��ي��ال )49 عاماً(،  ل���ورا لي��ن��ز )44 ع���ام���اً(، وزوج��ه��ا  و���ص��ه��دت 
100 حادث حتطم على الطريق يف ال�صنوات  وابنتاهما اأكرث من 
ي��ق��ع يف ط��ري��ق ي�صمى  ال���ذي  ال��ت��ي ع��ا���ص��وه��ا يف م��ن��زل��ه��م،  الع�صر 
بالقرب  وج��وده  وب�صبب  اإ�صيك�ش.  نازينغ،  يف   Crooked Mile
م�صار  منزلهم يف  ي��ك��ون  م��ا  ع���ادة  الرئي�صي،  ال��ط��ري��ق  ح��اف��ة  م��ن 
احلوادث عندما تفقد ال�صيارات ال�صيطرة، وغالباً ما يكون ال�صرر 
الثلثة يف  العائلة  ده�ش كلب  والداخلي مدمراً. ومت  اخلارجي 
ا�صطدمت  عندما  موؤخراً  وقع  اأخطر حادث  لكن  منا�صبات.  عدة 
اإىل  اأدى  اإىل املطبخ، مما  �صيارة �صخمة باجلدار مبا�صرة ودخلت 
ك��ان��وا يجل�صون حولها قبل  ال��ت��ي  الأ���ص��رة،  م��ائ��دة ط��ع��ام  حتطيم 
زوجها،  م��ع  اأمنياً  عمًل  تدير  التي  ل���ورا،  وق��ال��ت  قليلة.  �صاعات 
هناك  ط���رق،  تقاطع  على  "نحن  الربيطانية  م���ريور  ل�صحيفة 
اأي  حوادث م�صتمرة. لقد ع�صنا هنا ملدة ع�صر �صنوات ومل نواجه 
م�صاكل �صوى م�صاهدة احلوادث على الطريق. وكان هناك حوايل 
100 حادث �صاهدناها هنا. لكن احلادثني الأخريين اأثرا بالفعل 

علينا وعلى ممتلكاتنا".

اليمن.. انتحار طفلني �سنقا 
اأقدم طفلن مينيان يوم  اأم�ش الأول ال�صبت على النتحار �صنقا يف 
حمافظة تعز و�صط البلد، يف �صابقة خطرية ت�صهدها املحافظة. 

انتحار  بواقعتي  بلغني  تلقت  اإنها  تعز  حمافظة  �صرطة  وقالت 
طفلني، حيث وقعت الأوىل يف حي اجلمهوري، والأخرى يف حارة 

الدار بري با�صا يف حمافظة تعز.
ووفقا لل�صفحة الر�صمية ل�صرطة تعز على في�صبوك، فاإن الطفل 
12 عاما،  العمر  البالغ من  عبدالكرمي حممد عبداهلل"،  "كرمي 
اأق����دم ع��ل��ى الن��ت��ح��ار ع�صر ال�����ص��ب��ت، ع��ن ط��ري��ق ل��ف خ��م��ار راأ�ش 

الفور. على  وفاته  اإىل  اأدى  ما  رقبته،  "مقرمة" على 

   بانوراما
كلهم األيك�ش.. ت�سرتط ا�سمًا واحدًا ملواعدة الرجال
الذين  الرجال  املواعدة، حيث تقت�صر على مواعدة  الفريدة يف  اإح��دى م�صتخدمات تيك توك عن عادتها  ك�صفت 

يحملون نف�ش ال�صم.
وعادة ما ت�صارك اإيلي وينرت مقاطع من حياتها كمو�صيقية على تيك توك، لكن مقطعاً حديثاً لها ح�صل على ما 

يقرب من 160.000 اإعجاب بعد اأن حتدثت عن حيلتها الفريدة للتعارف.
وقالت يف الفيديو: "�صاأ�صارك هذا معكم جميعاً لأنني اأعلم اأنه �صي�صاعد �صخ�صاً ما. اأنا ل اأواعد �صوى الأ�صخا�ش 

الذين يحملون ا�صم األيك�ش، واأعدكم باأن هذه هي اأف�صل حيلة للمواعدة على الإطلق".
و�صرحت اإيلي كيف بداأت هذه العادة معها، حيث كانت بعمر 17 عاماً عندما واعدت �صاباً يدعى األيك�ش للمرة الأوىل، 
وعندما انف�صلت عن األيك�ش �صعرت بحزن �صديد. ويف كل مرة كانت ت�صمع هذا ال�صم اأو ت�صاهده يف مكان ما، كانت 
ت�صعر بال�صيق. ولكن بعد ب�صعة اأ�صهر، بداأت بال�صدفة مبواعدة �صخ�ش اآخر يحمل ال�صم نف�صه ، حيث تقول: "ثم 

فجاأة كنت اأواعد األيك�ش اآخر".
و�صمح لها هذا با�صتعادة ال�صم مرة اأخرى وعدم النزعاج منه عندما ت�صمعه. ولكن من الناحية العملية اأي�صاً، جعل 
هذا الأمور اأ�صهل عليها. نظراً لأن معظم اأفراد عائلتها كانوا يعرفون مواعدتها للفتى الأول املدعو األيك�ش، فقد 

كان من الأ�صهل عليهم تذكر ال�صم، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
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دار رعاية ت�سع �سيدة على قيد احلياة يف حقيبة املوتى
للم�صنني،  دار  على  دولر  اآلف   10 غرامة  الأمريكية  ال�صلطات  فر�صت 
ب�صبب تق�صريها يف رعاية اأحد نزلئها، بعدما اأعلنت عن طريق اخلطاأ وفاة 
�صيدة ونقلت جثتها بحقيبة دفن املوتى، ليتبني بعد �صاعات اأنها على قيد 
احلياة. وذكرت جملة "بيبول" الأمريكية  اخلمي�ش املا�صي اأن ق�صم املرافق 
الأمريكية،  لويزيانا  بولية  ايوا  بلدة  يف  التفتي�ش  لإدارة  التابع  ال�صحية 

اأجرى حتقيقا مو�صعا حول احلادثة، التي وقعت ال�صهر املا�صي.
ون�صرت موؤخرا نتائج التحقيق، الذي بني اأن العاملني يف دار "غلني اأوك�ش" 
يناير   3 ي��وم  �صباح  اأعلنوا  ق��د  ك��ان��وا  امل�صنني،  الزهامير  مر�صى  لرعاية 
املا�صي، وفاة نزيلة تبلغ من العمر 66 عاماً، فو�صعوها يف حقيبة مقفلة، 

واأر�صلوها اإىل مركز خدمات جتهيز املوتى يف البلدة.
تتنف�ش  امل��راأة  اأن  احلقيبة، لحظوا  اأربطة  املركز  يف  العاملون  فك  وبينما 
ب�صعوبة، وعلى الفور ات�صلوا بخدمات الطوارئ، فاأكد فريق امل�صعفني اأن 

ال�صيدة مازالت على قيد احلياة، وم�صابة باخلرف.
واأفاد التقرير اأن ال�صيدة اأم�صت 40 دقيقة يف حقيبة اجلثث وكان حتاول 
نقلها  مت  احل��ي��اة،  قيد  على  م��ازال��ت  اأن��ه��ا  اكت�صاف  وبعد  التنف�ش،  ج��اه��دة 
جمددا اإىل دار الرعاية، اإل اأنها توفيت و�صط عائلتها يف 5 يناير املا�صي. 
دار  ال��ع��ام��لت يف  اإح���دى  اأن  التقرير،  اأورد  ب��اخل��ط��اأ،  وفاتها  اإع���لن  وع��ن 
الرعاية فح�صت ال�صيدة، ومل تظهر عليها علمات احلياة، اإذ مل جتد نب�صا 

ومل تكن تتنف�ش، فاأبلغت املمر�صة فورا.

اكت�ساف مطعم يعود لآلف ال�سنني
العراقية،  وال���رتاث  ل��لآث��ار  العامة  الهيئة  اأعلنت  ن��ادر  اأث���ري  اكت�صاف  يف 
قار  ذي  مبحافظة  الأث���ري  لك�ش  موقع  يف  اأمريكية  تنقيبية  بعثة  اأن  عن 
جنوبي البلد، اأماطت اللثام خلل تنقيباتها عن مكان عام لإعداد الطعام 
اأ�صبه مبطعم  وال�صراب وتقدميه للنا�ش، وهو ما اعتربه معلقون وخرباء 

يعود لآلف ال�صنني على غرار مطاعم ع�صرنا احلايل.
الإعلن لقى ردود فعل وا�صعة داخل العراق وخارجه، وخا�صة يف اأو�صاط 
املهتمني بالآثار واحل�صارات الب�صرية القدمية، ممن اعتربوا الك�صف دليل 
معاملها  وعك�ش  النهرين  ب��ني  م��ا  ب��لد  ح�صارات  تقدم  م��دى  على  ج��دي��دا 
والهند�صية،  الفنية  والعمارة  الجتماعي  التنظيم  تطور  مدى  املكت�صفة، 

قيا�صا بتلك الأزمنة املوغلة بالقدم.
املحلية  التنقيبية  البعثات  تاأخذ  اأن  ب�صرورة  اآخ��رون  فيما طالب معلقون 
العاملية  والبعثات  املوؤ�ص�صات  مع  وبالتن�صيق  تكثف  واأن  اأك��رث،  املبادرة  زمام 
الرافدين من  بلد  تكنزه  ما  املزيد من  للك�صف عن  املعنية، من جهودها 

نفوق الباندا 
العمالق يل يل 
اأع��ل��ن��ت ح��دي��ق��ة ح��ي��وان ممفي�ش 
ن��ف��وق ذك���ر ال��ب��ان��دا ال��ع��م��لق يل 

يل.
امل���ت���ح���دث���ة  ر������ص�����ال�����ة  يف  وج����������اء 
ريبيكا  احل���ي���وان،  ب��ا���ص��م ح��دي��ق��ة 
الإلكرتوين  بالربيد  وين�ص�صرت، 
 18 يف  امل���ول���ود  ال���ب���ان���دا  ذك����ر  اأن 
الأربعاء  ي��وم  نفق   ،1998 يوليو 
املا�صي وان �صبب الوفاة مل يتحدد 
زال  ما  الطبي  التحقيق  لأن  بعد 

جاريا.
واأ�صاف البيان ”معنى ا�صم يل يل 
هو �صعيد �صعيد، وهو ا�صم يعك�ش 
���ص��خ�����ص��ي��ت��ه مت����ام����ا. ك�����ان يل يل 
بالتفاح،  التهام  يحب  �صعيدا  دب��ا 
نف�صه  يغطى  وه���و  وال���ص��رتخ��اء 
ب��اخل��ي��زران امل��ق��ط��ع ح��دي��ث��ا. كما 
كان احليوان املف�صل لدى كل من 

عملوا معه على مر ال�صنني ”.
حديقة  يف  م���وج���ودا  يل  يل  ك����ان 
وكان   ،2003 ع��ام  منذ  احل��ي��وان 
ال�صني  اإىل  يعود  اأن  املتوقع  م��ن 
قريبا مع اأنثى الباندا يا يا حيث 
ان��ت��ه��ت م����دة اق���رتا����ص���ه مبوجب 
ال�صينية  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع  ات���ف���اق 
متو�صط    يبلغ  احليوان.  حلدائق 
العمر املتوقع للباندا العملقة يف 
الربية حوايل 15 عاما، لكنها يف 
ان تعي�ش حتى عمر  الأ�صر ميكن 

38 عاما.

عمرو دياب وتامر ح�سني 
يغنيان معًا لأول مرة

غ��ن��ى ال��ن��ج��م��ان امل�����ص��ري��ان ع��م��رو دياب 
"يا  اأغنية  م��رة  لأول  معاً  ح�صني  وتامر 

اأنا يا لأ"، وهي اإحدى اأغاين اله�صبة.
ون�صر لعب ال�DJ يا�صر احلريري، عرب 
"اإن�صتغرام"،  مبوقع  ال�صخ�صي  ح�صابه 
امل�صريني عمرو  النجمني  فيديو يجمع 
دياب وتامر ح�صني وهما يغنيان معاً، يف 

حفل زفاف الفنان اأحمد ع�صام.
وتوجه عمرو دياب بعد انتهاء اأغنية "يا 
اأنا يا لأ" اإىل الفنان اأحمد ع�صام لتهنئته 
تامر ح�صني  بتحية  قام  ثم  زفافه،  على 
ي�صلم  اأن  قبل  معه،  واحل��دي��ث  وتقبيله 

على النجم م�صطفى قمر وحتيته.
ك��م��ا ن�����ص��ر احل���ري���ري، ف��ي��دي��و اأخ����ر قام 
خلله عمرو دياب وتامر ح�صني بالغناء 
ال�صهرية  اأغنيته  ال�����ص��اع��ري  حميد  م��ع 

"جلجلي".

تربح 36 مليون دولر من اأول تذكرة يان�سيب
يف حماولتها الأوىل يف عامل بطاقات اليان�صيب، ربحت 
م��ل��ي��ون دولر   48 ت��دع��ى جولييت لم����ور،  ك��ن��دي��ة  ف��ت��اة 
اأ�صغر  الفتاة تعد  اأمريكي".  "35.8 مليون دولر  كندي 
كندية تفوز بهذه اجلائزة ال�صخمة على الإطلق، حيث 
ف��ازت بها جل��اأت على  18 عاما، وعندما  العمر  تبلغ من 
ب�صكل  الت�صرف  تنوي  حيث  م��ايل،  م�صت�صار  اإىل  ال��ف��ور 
عملي ومتزن. ويف اأول تعليق على فوزها باجلائزة، قالت 
جولييت خلل احلفل: "كنت اأبكي دموع الفرح بالطبع.. 
م��ا زل��ت ل اأ���ص��دق اأن��ن��ي ف��زت ب��اجل��ائ��زة ال��ك��ربى للكرة 
الذهبية يف اأول تذكرة يان�صيب يل". واأ�صافت جولييت 
علمت  اليان�صيب، حتى  تذكرة  �صيء عن  كل  ن�صيت  اأنها 
باأن �صخ�صا ما من م�صقط راأ�صها فاز ب�صحب يف 7 يناير- 
كانون الثاين املا�صي، وعندما �صعت للتحقق من تذكرتها 
 "Big Winner" من خلل تطبيق هاتفي، بداأت اأغنية
على  زميلي  "�صقط  وت��اب��ع��ت:  ال�صا�صة،  على  بالظهور 
ي�����ص��رخ.. يف  ك��ان  الت�صديق..  ع��دم  م��ن  حالة  ركبتيه يف 
مليون   48 ربحت  باأنني  ي�صرخون  اجلميع  كان  الواقع، 
دولر." واأ�صارت جولييت اإىل اأنها �صوف ت�صتثمر غالبية 
مدير  والدها  مب�صاعدة  بحذر،  الكربى  اجلائزة  اأم��وال 

اأموالها، وفقا لبي بي �صي.

مقتل فتاة يف هجوم ل�سمكة قر�ش 
توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بعد اأن نه�صتها �صمكة 

قر�ش يف نهر يف بريث عا�صمة ولية اأ�صرتاليا الغربية.
وقالت ال�صرطة اإنه مت ا�صتدعاوؤها اإىل مكان الهجوم يوم 
ال�صبت يف نحو ال�صاعة 0745 بتوقيت جرينت�ش بالقرب 
من ج�صر مرور يف نهر �صوان يف منطقة ميناء فرميانتل 
الفتاة  انت�صال  اإنه مت  بيان  ال�صرطة يف  يف بريث. وقالت 

من املاء باإ�صابات خطرية وتوفيت يف مكان احلادث.
وذكرت هيئة الإذاعة الأ�صرتالية اأم�ش الأحد اأن ال�صحية 
ق��ف��زت م��ن دراج����ة م��ائ��ي��ة لل�صباحة م��ع جم��م��وع��ة من 

الدلفني يف النهر عندما وقع هجوم �صمكة القر�ش.
ولية  مياه  يف  القر�ش  لأ�صماك  قاتل  هجوم  اآخ��ر  ووق��ع 
 2021 ال��ث��اين  ت�صرين  ن��وف��م��رب  ال��غ��رب��ي��ة يف  اأ���ص��رتال��ي��ا 
عندما لقي رجل يبلغ من العمر 57 عاما حتفه على يد 

�صمكة قر�ش بي�صاء كبرية يف �صاطئ بورت يف بريث.

حماولة �سطو غبية على حمل �سرافة
يف  �صرافة  حمل  �صرقة  عملية  لتنفيذ  ال�صارقان  خطط 
العمل  الأردنية، وعندما ف�صل يف تنفيذ  الزرقاء  مدينة 
بالفرار. يلوذا  اأن  قبل  املحل،  اإحراق  حاول  "املخطط"، 

اأردنية، فقد قام �صخ�صان  اإعلم  ووفقا ملا ذكرته و�صائل 
بل�صتيكي،  ب�م�صد�ش  ال�صرافة  حم��ل  �صرقة  مبحاولة 
وعندما ف�صلت حماولتهما، اأ�صرما بالنار باملحل ثم لذا 
بالفرار. وبعد فرتة وجيزة، متكنت اأجهزة الأمن الأردنية 
"ال�صلح"  بحوزتهما  �صبط  حيث  عليهما،  القب�ش  من 

)البل�صتيكي( امل�صتخدم يف حماولة ال�صرقة الفا�صلة.
بال�صرتاك  ب�"التخطيط"  اع��رتف��ا  معهما  وبالتحقيق 
لتنفيذ عملية "ال�صطو امل�صلح"، اإل اأنهما مل يتمكنا من 
ولذا  املحل  داخ��ل  النار  واأ�صعل  مالية  مبالغ  اأّي��ة  �صرقة 

بالفرار.

اأجنلينا جويل مت�سي يومًا عاطفيًا مع ناديا
رغم تقدمي ا�صتقالتها من مهّمتها الإن�صانية كمبعوثة خا�صة للمفو�صية العليا للجئني 
دورها  عن  التخّلي  جويل  اأجنلينا  الأمريكية  النجمة  ت�صتطع  مل  املتحدة،  ل��لأمم  التابعة 

الإن�صاين يف تقدمي الدعم للُمحتاجني حول العامل.
وحر�صت جويل على توثيق زيارتها اإىل ق�صاء �صنجار يف حمافظة نينوى العراقية بن�صر 

جمموعة �صور  لها عرب ح�صابها على اإن�صتغرام
ناديا  لل�صلم  نوبل  الأيزيدية احلائزة جائزة  النا�صطة  تلبية لدعوى من  الزيارة  وج��اءت 
تل  قرية  �صملت  �صوفالييه، يف جولة  اإيريك  العراق  لدى  الفرن�صي  ال�صفري  برفقة  م��راد، 

ق�صب واملدر�صة الأ�صا�صية فيها.
مع  "عاطفي"  ي��وم  بق�صاء  �صعادتها  ع��ن  من�صورها   يف  عاماً"   47" اأجنلينا  اأع��رب��ت  واإذ 
منّظمتها  خ��لل  م��ن  الكثري  تفعل  ن��ادي��ا  اأّن  ع��ن  ك�صفت  ال��ع��راق��ي��ة،  �صنجار  يف  �صديقتها 
بعد  التعايف  على  الأخرى  واملجتمعات  الأيزيديني  مل�صاعدة   Nadiasinitiative

ال�صراع والإبادة اجلماعية.

كيل�سي �سو حت�سر حفل توزيع جوائز اختيار النقاد ال�سنوي الثامن والع�سرين يف لو�ش اأجنلو�ش.  رويرتز

الت�سول الرقمي.. ظاهرة 
جديدة على تيك توك

اأ�صبح الت�صول رقمياً يف اإندوني�صيا، 
حيث ين�صر املت�صولون مقاطع على 
ت��ي��ك ت���وك ي��ط��ل��ب��ون ف��ي��ه��ا هدايا 
افرتا�صية من متابعيهم، بدًل من 

اخلروج فعلياً اإىل ال�صارع.
تيك  ع���ل���ى  ال���ت�������ص���ول  اإن  وُي����ق����ال 
ت���وك اأ���ص��ب��ح ظ���اه���رة م��ن��ت�����ص��رة يف 
احلكومة  اأن  ل��درج��ة  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا 
لل�صيطرة  ل���ل���ت���دخ���ل  ا�����ص����ط����رت 

عليها.
وطلبت وزيرة ال�صئون الجتماعية 
يف الدولة الآ�صيوية من موظفيها 
ال��ت�����ص��ول، �صواء  زي���ادة ج��ه��ود منع 
الإنرتنت،  اأو خارج  الإنرتنت  عرب 
حماولة  يف  النا�ش  عامة  ونا�صدت 
بال�صلع  واملطالبة  الت�صول  لوقف 
ظاهرة  لأن��ه��ا  املجانية،  والأم����وال 
حتط من �صرف الإن�صان وحمرمة 

يف الإ�صلم.
الكثري  ي����وج����د  ل  ذل��������ك،  وم�������ع 
مم���ا مي��ك��ن ل��ل��ح��ك��وم��ة ف��ع��ل��ه �صد 
تغريها  ال���ت���ي  امل��ت�����ص��ول��ني  م���وج���ة 
ال���ه���داي���ا يف تيك  ت���ق���دمي  م���ي���زات 
بتبادل  ل��ه��م  ت�صمح  وال��ت��ي  ت����وك، 
اأموال  الهدايا الفرتا�صية مقابل 

حقيقية.
الفيديو  م�����ص��ارك��ة  من�صة  وت��ت��ي��ح 
ال�صهرية للمبدعني الذين لديهم 
تلقي  الأق�����ل  ع��ل��ى  م��ت��اب��ع   1000
متابعيهم،  م��ن  افرتا�صية  ه��داي��ا 
وه���ي ه��داي��ا مي��ك��ن حت��وي��ل��ه��ا بعد 
ذلك اإىل اأموال فعلية. وهذه ميزة 
متاحة على عدد كبري من من�صات 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي الأخ�����رى، 
توك  تيك  �صعبية  اأن  ي��ب��دو  ول��ك��ن 

جعلتها مثالية للمت�صولني.

�سر بناء الأهرامات.. درا�سة جديدة جتيب عن ال�سوؤال املحري
املعمارية  التحف  من  واح��دة  اجليزة  اأه��رام��ات  تعد 
املحرية للعلماء، فرغم بنائها منذ قرابة 4500 �صنة 
تعددت  القدمية  امل�صرية  باحل�صارة  املهتمني  اأن  اإل 

اآراوؤهم ب�صاأن كيفية بناء هذه ال�صروح الفريدة.
هادر  الطبيعية،  اجل��غ��راف��ي��ا  ل��ع��امل  ج��دي��دة  درا���ص��ة 
�صي�صة من جامعة اإيك�ش مر�صيليا يف فرن�صا، ك�صفت 
اأه��رام��ات اجل��ي��زة يف ظ��ل وج���ود رافد  ب��ن��اء  اإمكانية 
متفرع من نهر النيل مل يعد موجوًدا اليوم والذي 

�صمح بنقل املواد اللزمة لعملية البناء.
الآثار  متحف  مدير  الب�صري،  عبد  ح�صني  الدكتور 
اآث�����ار الهرم  يف م��ك��ت��ب��ة الإ���ص��ك��ن��دري��ة و م��دي��ر ع����ام 
ملمح  اأب��رز  عربية"،  نيوز  ل�"�صكاي  اأو���ص��ح  �صابقا، 
اأ���ص��رار بناء  ال��ت��ي ك�صفت الكثري م��ن  ال��درا���ص��ة  ه��ذه 
ا�صتخدام  اأو�صحت  الفرن�صية  الدرا�صة  الأه��رام��ات: 
اإىل  النيل  م��ن  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��اري  ال��ق��دم��اء  امل�صريني 
امل��ج��اري كانت  الأح��ج��ار، وه��ذه  الهرم لنقل  منطقة 
اأيام الدولة القدمية ع�صر الأ�صرة الرابعة  موجودة 

يف عهد امللك خوفو ثم جفت بعد ذلك.
بالك�صاء اخلارجي للهرم كان يتم  الأحجار اخلا�صة 

الأحجار  اأم��ا  النيل،  �صرق  ط��رة  منطقة  م��ن  جلبها 
اخلا�صة بالبناء فكانت من ال�صخر الطبيعي املوجود 

عند ه�صبة اجليزة.
مت جلب النحا�ش من املناجم يف �صيناء والذي ا�صتعمل 
يف ت�صنيع اأدوات كانت ت�صتخدم يف الأعمال الإن�صائية 
بالهرم، وهو ما وجد اأي�صا يف مركب خوفو املوجود 
الآراء  ات�صاق  يعني  ما  وهو  الكبري  خوفو  هرم  قرب 

مع بع�صها.
امل��ح��ج��ر ال���ذي بنيت م��ن��ه الأه���رام���ات ال��ث��لث��ة كان 

جنوب الهرم الثالث هرم امللك منكاورع.
التي  ب���ردي���ة وادي اجل����رف  م���ع  ت��ت��واف��ق  ال���درا����ص���ة 
البحر  ع��ن��د  ال�����ص��وي�����ش  ق���رب   2013 �صنة  اكت�صفت 
وكان  "ِمرر"،  ا�صمه  �صخ�ش  ع��ن  وحت��ك��ي  الأح��م��ر، 
مفت�صا ياأتي ب�صحبة جمموعة من العمال ويجلبون 

الأحجار من منطقة طرة ال�صمالية واجلنوبية.
الأهرامات  ل��ب��ن��اة  م��ق��ربة  اكت�صفت   ،1990 ع���ام  يف 
باجليزة على يد الدكتور زاهي حوا�ش وفريق العمل 
اأن امل�صريني  امل���ادي على  ال��دل��ي��ل  ب��ه وه��ي  اخل��ا���ش 

القدماء هم بناة الأهرامات.
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