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على مواقع يف �سوليدار

الكرملني يهدد باإحراق الدبابات الغربية املقدمة لأوكرانيا
اجل���ي�������ش ال�������ص���وم���ايل 
اإره��اب��ي��ًا  23 مقتل  يعلن 

•• مقدي�شو-وكاالت:

اأعلن اجلي�ش ال�صومايل بالتعاون 
مع قوات حفظ ال�صالم الأفريقية 
اأمتي�ش، الإثنني، مقتل 23 اإرهابياً 
اجلي�ش  ق���ائ���د  واأك������د  ال����ب����الد.  يف 
اأدوا يو�صف راغي  العميد  الوطني 
ل�وكالة الأنباء ال�صومالية، اأنه مت 
ميلي�صيات  عنا�صر  م��ن   23 قتل 
ع�صكرية  ع��م��ل��ي��ة  يف  الإره���اب���ي���ني 
التابعة  َدن������و  م��ن��ط��ق��ة  يف  ج�����رت 
مل��ح��اف��ظ��ة ���ص��ب��ي��ل��ي ال�����ص��ف��ل��ى على 
العا�صمة  ج��ن��وب  كلم   100 بعد 
اأدوا:  ال��ع��م��ي��د  وق�����ال  م��ق��دي�����ص��و. 
الع�صكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ج���اء 
�صن  اإرهابية  عنا�صر  بعد حماولة 
كان  اجلي�ش  لكن  مباغت،  هجوم 

متيقظاً، وكبدهم خ�صائر فادحة.
واأك��د قائد اجلي�ش الوطني مقتل 
���ص��خ�����ش واإ����ص���اب���ة 3 اآخ����ري����ن يف 
ام�ش  �صباح  وق��ع  اإره��اب��ي  تفجري 
ملحافظة  التابعة  هلغن  مبنطقة 

هريان.

تدريبات م�صرتكة بني 
الهند واليابان ملواجهة ال�صني

•• عوا�شم-وكاالت:
�صمال  قاعدة هياكوري اجلوية يف  يف  يوماً   11 املناورات  ت�صتمر  بينما 
���ص��رق ط��وك��ي��و، اأط��ل��ق��ت ال��ي��اب��ان وال��ه��ن��د، اأم�����ش الث��ن��ني، اأول تدريبات 
ع�صكرية جوية م�صرتكة قرب طوكيو بهدف تعزيز روابطهما الأمنية 
واملحيط  اآ�صيا  منطقة  يف  املتنامي  ال�صني  نفوذ  مبواجهة  والدفاعية 
حني  يف  يابانية،  مقاتلة  طائرات   8 اجلديدة  املناورات  وت�صم  الهادئ. 
تر�صل الهند 4 مقاتالت وطائرتي نقل وناقلة للتزود بالوقود يف اجلو، 

وفق ما اأكدت وزارة الدفاع اليابانية.
كما ي�صارك نحو 150 عن�صراً من القوات اجلوية الهندية يف املناورات. 
جاء ذلك بينما قرر وزراء اخلارجية والدفاع يف البلدين، اإجراء املناورات 
خالل لقاء يف نيودلهي يف نوفمرب 2019، لكن اإطالقها تاأجل ب�صبب 
جائحة كوفيد19-. وكانت اليابان والهند نّفذتا مع الوليات املتحدة 
واأطلق   2007 ُطرح يف  الذي  الر�صمي  »ك��واد« غري  واأ�صرتاليا حتالف 
جمددا يف 2017 بهدف احلد من نفوذ ال�صني القت�صادي والع�صكري 

والتكنولوجي املتنامي يف منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ.
ي��ذك��ر اأن ال��ي��اب��ان ك��ان��ت ن��ّظ��م��ت خ���الل الأ���ص��ه��ر الأخ�����رية ال��ك��ث��ري من 
تعديل  على  وتعمل حالياً  امل�صرتكة مع حلفائها،  الع�صكرية  التدريبات 

�صيا�صتها الدفاعية ملواجهة القوة الع�صكرية ال�صينية.
و�صادقت طوكيو يف كانون الأول دي�صمرب على ا�صرتاتيجية اأمنية وطنية 
 2 لت�صكل  ال�صنوية  الدفاعية  ميزانيتها  م�صاعفة  على  تن�ش  جديدة 

باملئة من الناجت املحلي الإجمايل بحلول 2027، بدل 1 باملئة حالياً.

حمققون اأوروبيون ي�صتمعون ل�صهود 
يف ق�صية حاكم املركزي اللبناين 

 •• بريوت-اأ ف ب:
بداأ حمققون اأوروبيون اأم�ش عملهم يف بريوت بال�صتماع اإىل �صهود يف اإطار حتقيقات 
تتعّلق بحاكم امل�صرف املركزي ريا�ش �صالمة، وفق ما اأفاد م�صدر ق�صائي لبناين وكالة 
فران�ش بر�ش. وقال امل�صدر، طالباً عدم الك�صف عن ا�صمه، اإّن حمققني من اأملانيا وفرن�صا 
ولوك�صمبورغ ا�صتمعوا الإثنني اىل �صعد العنداري، وهو نائب �صابق حلاكم م�صرف لبنان 
ب�صفة �صاهد، بح�صور القا�صيني عماد قبالن ومرينا كال�ش اللذين توليا طرح الأ�صئلة. 
ومل يح�صر خليل قا�صاف، الع�صو ال�صابق يف هيئة الرقابة على امل�صارف، والذي كان 

مقررا ال�صتماع اإليه الإثنني، بعد تقدميه عذراً طبياً، وفق امل�صدر الق�صائي.
ويف 28 اآذار مار�ش 2022، اأعلنت وحدة التعاون الق�صائي الأوروبية يوروجا�صت اأن 
فرن�صا واأملانيا ولوك�صمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأ�صول اللبنانية اإثر حتقيق 
ا�صتهدف �صالمة واأربعة من املقربني منه بتهم تبيي�ش اأموال واختال�ش اأموال عامة يف 
لبنان بقيمة اأكرث من 330 مليون دولر و5 ماليني يورو على التوايل، بني 2002 

و2021.

رئي�ش الدولة ي�صهد وعدد من قادة الدول وممثليها حفل افتتاح دورة عام 2023 من اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة   )وام(

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صهد �صاحب 
حفظه اهلل وعدد من قادة الدول وممثليها ام�ش حفل افتتاح دورة عام 
2023 من اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة ،املن�صة العاملية املعنية بت�صريع 

وترية ال�صتدامة.

من جهة اأخرى ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل عدداً من قادة الدول ال�صديقة الذين يزورون 

الدولة حل�صور فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة.
فقد التقى �صموه على هام�ش فعاليات القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 
زامبيا  رئي�ش جمهورية  .. فخامة هاكيندي هي�صيليما   - كاًل حده   -
ال�صديقة،  غانا  جمهورية  رئي�ش  اأدو  اأكوفو  نانا  وفخامة  ال�صديقة، 

ال�صديقة،  اأوغ��ن��دا  جمهورية  رئي�ش  مو�صيفيني  ي��ووي��ري  وفخامة 
وفخامة فليبي �صا�صنتو نيو�صي رئي�ش جمهورية موزمبيق ال�صديقة.

كما كرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
زايد  ج��ائ��زة  م��ن   2023 ع��ام  ب���دورة  الع�صرة  ال��ف��ائ��زي��ن  اهلل  حفظه 

لال�صتدامة مب�صاركة عدد من قادة الدول ال�صديقة �صيوف الدولة.
)التفا�صيل �ش4-3-2(

ب����ورك����ي����ن����ا ف���ا����ص���و: 
على  ام���راأة   50 اختطاف 
مت�صددين م�صلحني  ي��د 

•• عوا�شم-وكاالت:

فا�صو،  ب��ورك��ي��ن��ا  ح��ك��وم��ة  ق���ال���ت 
مت�صددين  م�صلحني  اإن  الإثنني، 
خطفوا نحو 50 ام��راأة يف اإقليم 
���ص��وم �صمايل ال��ب��الد، ي��وم��ي 12 
م�صلحون  وخ��ط��ف  ي��ن��اي��ر.  و13 
اأث���ن���اء ق��ي��ام��ه��ن بقطف  ال��ن�����ص��اء 
ثمار الفاكهة الربية بالقرب من 
 15 نحو  بعد  على  ليكي،  ق��ري��ة 
كيلومرتا من بلدة اأريبيندا، ويف 

منطقة اأخرى غرب البلدة.
وج�����اء يف ب���ي���ان احل���ك���وم���ة: ب���داأ 
البحث بهدف العثور على جميع 
ح�صب  �صاملني،  الأبرياء  ال�صحايا 

ما ذكرت وكالة رويرتز.
وحت�����ارب ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و متردا 
عنيفا مرتبطا بتنظيمي القاعدة 
املجاورة  امتد من مايل  وداع�ش، 
من  ال����رغ����م  ع���ل���ى   ،2015 يف 
الدولية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  اجل����ه����ود 

لحتوائه.
وُقتل الآلف ونزح اأكرث من 2.7 
مليون يف اأنحاء منطقة ال�صاحل، 
حيث اأ�صر انعدام الأمن بالزراعة 
و�صاهم يف تزايد م�صتويات اجلوع، 

وفقا لالأمم املتحدة.

لأول مرة.. رو�صيا تنتج روؤو�صًا 
نووية لطوربيد يوم القيامة

•• مو�شكو-وكاالت:

اأم�ش الثنني، نقال  اأفادت وكالة تا�ش لالأنباء، 
عن م�صدر دفاعي مل حتدده باأن رو�صيا اأنتجت 
طوربيد  بها  ل��ت��زود  ن��ووي��ة  حربية  روؤو����ش  اأول 
بو�صيدون الفائق )يوم القيامة( ل�صتخدامه يف 

غوا�صة بيلجورود النووية.
��ن��ع��ت اأوىل  ون��ق��ل��ت ت��ا���ش ع��ن امل�����ص��در ق��ول��ه ���صُ
ذخائر بو�صيدون و�صتت�صلمها غوا�صة بيلجورود 

يف امل�صتقبل القريب.
ب��وت��ني لأول مرة  ال��رئ��ي�����ش ف��الدمي��ري  واأع���ل���ن 
ع��م��ا ���ص��ُي��ع��رف ب��ا���ص��م ط���ورب���ي���د ب��و���ص��ي��دون يف 
ن��وع جديد متاما من  اإن��ه  قائال   ،2018 ع��ام 
النووية ال�صرتاتيجية مزود مب�صدر  الأ�صلحة 

طاقة نووية خا�ش بها.
ويف كلمته يف عام 2018، قال بوتني اإن مدى 
ال�صاروخ غري حمدود وبو�صعه العمل يف اأق�صى 
الأعماق باأ�صعاف �صرعة اأي غوا�صة اأو �صواريخ 
للغاية  منخف�ش  �صوته  ب��وت��ني  وق���ال  اأخ����رى. 
العدو  ي�صتطيع  املناورة ول  وقدرته عالية على 
تدمريه عمليا. ل �صالح يف العامل اليوم ميكنه 

الت�صدي له.

   

رئي�ش الدولة والرئي�ش الكوري 
يزوران حمطات براكة  

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زار 
 .. اأم�ش  كوريا  جمهورية  رئي�ش  ي��ول  �صوك  ي��ون  وفخامة  اهلل  حفظه 
باإمارة  الظفرة  منطقة  يف  ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات 
اأبوظبي لالطالع على م�صتجدات تطويرها والحتفاء بت�صغيل املحطة 

الثالثة. 
رافق �صموه خالل الزيارة..�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان الرئا�صة وعدد من امل�صوؤولني. 
جمهورية  رئي�ش  وفخامة  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�صمو  �صاحب  زي��ارة  تاأتي 
كوريا اإىل حمطات براكة يف اإطار احلر�ش امل�صرتك على تنمية ال�صراكة 

الإ�صرتاتيجية اخلا�صة وتطويرها بني البلدين.    )التفا�صيل �ش5(

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي يف ال�صومال
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإم��ارات ب�صدة التفجري الإرهابي الذي وقع يف منطقة 
هريان و�صط ال�صومال، واأ�صفر عن �صقوط عدد من القتلى.

دولة  اأن   - لها  بيان  - يف  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  واأك��دت 
الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�صديد  ا�صتنكارها  عن  تعرب  الإم���ارات 
التي  والإره����اب  وال��ت��ط��رف  العنف  اأ���ص��ك��ال  جلميع  ال��دائ��م  ورف�صها 
واملبادئ  القيم  م��ع  وتتنافى  وال���ص��ت��ق��رار  الأم���ن  زع��زع��ة  ت�صتهدف 

الإن�صانية.
و اأع��رب��ت ال�����وزارة ع��ن خ��ال�����ش ت��ع��ازي��ه��ا وم��وا���ص��ات��ه��ا لأه����ايل وذوي 

ال�صحايا جراء هذه اجلرمية النكراء.

جنود اأوكرانيون ي�صتخدمون نظام اإطالق �صاروخي متعدد من طراز BM-21 باجتاه مواقع رو�صية يف باخموت  

•• عوا�شم-وكاالت:

اأكدت وزارة الدفاع الربيطانية اأن 
كييف ما زالت ت�صيطر على مواقع 
يف ���ص��ول��ي��دار ���ص��رق ال���ب���الد، رغم 

هجمات قوات فاغرن الرو�صية.
عرب  اليومي  التقرير  يف  واأ�صافت 
الثنني،  اأم�ش  تويرت،  يف  ح�صابها 
الأ�صبوع،  نهاية  عطلة  خ��الل  اأن��ه 
من  كل  يف  العنيف  القتال  ا�صتمر 
ق��ط��اع��ي ك��رمي��ي��ن��ا وب���اخ���م���وت يف 
جبهة دون��ب��ا���ش. اع��ت��ب��اراً م��ن 15 
القوات  احتفظت   ،2023 يناير 
�صبه  ب�صكل  الأوك���ران���ي���ة  امل�صلحة 
موؤكد مبواقعها يف �صوليدار، �صمال 
هجمات  م���واج���ه���ة  يف  ب���اخ���م���وت، 

جمموعة فاغرن امل�صتمرة.
اإقليم  يف  ع��ن��ي��ف  ق���ت���ال  وان����دل����ع 
حيث  اأوك���ران���ي���ا،  ���ص��رق  دونيت�صك 
ي�صيطر  اأنه  الرو�صي  اجلي�ش  زعم 
ال�صغرية  ����ص���ول���ي���دار  ب���ل���دة  ع��ل��ى 
التي تعمل يف ا�صتخراج امللح، لكن 
تزال  ل  قواتها  اأن  توؤكد  اأوكرانيا 

تقاتل.
اإىل ذلك، توعد الكرملني الثنني 
ال���ت���ي تنوي  ال���دب���اب���ات  ب�������اإح���راق 
العوا�صم الغربية، خ�صو�صا لندن 
فيما  لأوكرانيا،  ت�صليمها  ووار�صو، 

ف����وق  الث������ن������ني  اإ�����ص����ق����اط����ه����ا  مت 
�صيفا�صتوبول ارتفع اإىل 7.

ف������ق������د ق������������ال ع��������م��������دة م����دي����ن����ة 
ميخائيل  �����ص����ي����ف����ا�����ص����ت����وب����ول، 
الدفاع  اأن��ظ��م��ة  اإن  رازف���وج���اي���ف، 
البحر  واأ�صطول  للمدينة  اجل��وي 
الثنني  اأم���������ش  ق����ام����ت  الأ������ص�����ود 

باإ�صقاط 7 م�صريات فوق املدينة.
توعد الكرملني الثنني ب�»اإحراق« 
العوا�صم  ت��ن��وي  ال��ت��ي  ال���دب���اب���ات 
ووار�صو،  لندن  خ�صو�صا  الغربية، 
ت�����ص��ل��ي��م��ه��ا لأوك����ران����ي����ا، ف��ي��م��ا مت 
م�صريات   7 اإىل  ي�صل  ما  اإ�صقاط 
ب�صبه  �صيفا�صتوبول  �صواحل  قرب 

جزيرة القرم.
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال��رو���ص��ي��ة دم����رتي ب��ي�����ص��ك��وف، يف 
ال�صحافة  م��ع  ال��ي��وم��ي  م���وؤمت���ره 
ع���رب ال��ه��ات��ف، اأم�������ش الث���ن���ني اإن 
اخلا�صة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
حترتق  ال��دب��اب��ات  ه��ذه  �صت�صتمر. 

و�صتحرتق.
الدول  بع�ش  خ��ط��ط  اأن  واأ����ص���اف 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م��ث��ل  ال��غ��رب��ي��ة، 
دبابات  باإر�صال  املتعلقة  وبولندا، 
الو�صع  ت��غ��ري  ل���ن  اأوك���ران���ي���ا  اإىل 
على الر�ش. بل �صتطيل اأمد هذه 

الق�صة فح�صب.

مت اإ�صقاط ما ي�صل اإىل 7 م�صريات 
ب�صبه  �صيفا�صتوبول  �صواحل  قرب 

جزيرة القرم.
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال��رو���ص��ي��ة دم����رتي ب��ي�����ص��ك��وف، يف 
موؤمتره اليومي مع ال�صحافة عرب 
اإن العملية  اليوم الثنني  الهاتف، 
الع�صكرية اخلا�صة �صت�صتمر. هذه 

الدبابات حترتق و�صتحرتق.
الدول  بع�ش  خطط  اأن  واأ���ص��اف 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م��ث��ل  ال��غ��رب��ي��ة، 
دبابات  باإر�صال  املتعلقة  وبولندا، 
الو�صع  ت��غ��ري  ل���ن  اأوك���ران���ي���ا  اإىل 
على الر�ش. بل �صتطيل اأمد هذه 

الق�صة فح�صب.
وفرن�صا  بريطانيا  من  كل  وكانت 

اأب�����دت  اأو  ت���ع���ه���دت  ق����د  ووار������ص�����و 
ا���ص��ت��ع��داده��ا اإر�����ص����ال دب���اب���ات اإىل 

اأوكرانيا.
الأ�صلحة  اإم��دادات  الكرملني  ودان 

الغربية لأوكرانيا.
اأف����اد م�صوؤول  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
يف ���ص��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم ب����اأن عدد 
التي  الأوك������ران������ي������ة  امل�����������ص�����ريات 
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اإعالن عن افتتاح خدمات الكاتب العدل اخلا�ص يف ال�شارقة 
يعلن مكتب احملامي/ علي سليمان العقيد للمحاماة واالستشارات القانونية

عبارة  وهي  اخلاص  العدل  الكاتب  خدمات  فتح  عن  الشارقة  إمارة  في  رقم:757675(  )رخصة   
عن:

1 - حترير العقود أو احملررات.
2 - توثيق التوقيعا ت في العقد أو احملرر.

3 - حترير أو توثيق الوكالة العامة أو اخلاصة،
4 - إثبات تاريخ العقد أو احملرر.

5 - توثيق أية ترجمة على ورقة من أوراق العقد أو احملرر.
6 - توثيق اإلنذارات العدلية.

7 - وضع الصيغة التنفيذية على احملرر.
8 - توثيق اإلقرارات املشفوعة باليمني.

9 - إعطاء صورة طبق األصل من العقد أو احملرر.
10 - إعطاء شهادة من واقع السجالت أو ملفات الكاتب العدل.

11 - أية اختصاصات أخرى توكل إلى الكاتب العدل اخلاص مبوجب قانون آخر .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

التاريخ: 17 يناير 2023 م .وتساب أعمال: 971567555008 00

التقى عددًا من قادة الدول ال�سديقة على هام�ش فعاليات القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل

رئي�ش الدولة ي�صهد افتتاح »اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة« ويكرم الفائزين بجائزة زايد لال�صتدامة 2023

�صل�صلة هفوات تطيح وزيرة الدفاع الأملانية
•• برلني-وكاالت:

قدمت وزيرة الدفاع الأملانية، كري�صتني لمربخت، ا�صتقالتها من من�صبها، اأم�ش، عقب �صل�صلة 
اأداء مهامها، املتمثلة بتعزيز القوات امل�صلحة على  اأرخت بظالل ال�صك على قدرتها يف  هفوات 

وقع احلرب يف اأوكرانيا.
وقالت لمربخت يف بيان طلبت من امل�صت�صار اإعفائي من من�صب وزيرة الدفاع الفيدرالية واألقت 
باللوم على تركيز و�صائل الإع��الم على �صخ�صي يف احل��وؤول دون متكنها من اتخاذ ق��رارات متعلقة 

بال�صيا�صات الأمنية، مبا يف ذلك م�صلحة مواطني اأملانيا.
ت�صلمها احلقيبة  الأخ��رية منذ  عانته  ملا  ناجت طبيعي  ا�صتقالة لمربخت  اأن  واعترب مراقبون 
اإىل  اأف�صت  التوا�صل،  يف  وم�صاكل  خالفات  �صل�صلة  ظل  يف  �صهراً،   13 قبل  ال��وزاري��ة 
ما و�صفها معار�صوها »�صل�صلة من الأخطاء الفادحة وعجزها عن فر�ش �صلطتها، 
بح�صب تقرير ملوقع قناة DW الأملانية«. وهذا النتقاد مل ت�صلم منه حتى من داخل 
اإن القوات امل�صلحة  اإذاع��ي ال�صبت  اإذ قال النائب جو فاينغارتن يف حديث  حزبها، 

حتتاج �صخ�صا لديه �صلطة القيادة ويدعمها بو�صوح.
موفق  غري  فيديو  مقطع  ب�صبب  اأك��رب  ب�صكل  لمربخت  �صورة  اهتزت  فيما 
ملنا�صبة الأعياد قالت فيه اإنها ممتنة لكل “اللقاءات” التي �صمح لها النزاع 

يف اأوكرانيا باإجرائها.
للقوات  مروحية  ابنها  ا�صتخدام  بعد  اأي�صاً  م�صاكل  واجهت  الربيع  ويف 
كذلك، يف  الأملانية.  �صيلت  ق�صاء عطلة يف جزيرة  اأج��ل  امل�صلحة من 
اإر�صال 5  كانون الثاين يناير 2022، تعر�صت لنتقادات لإعالنها 
اآلف خوذة اإىل اأوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك باأ�صلحة ثقيلة 

حلماية نف�صها من �صراع حمتمل مع رو�صيا، وفق القناة الأملانية.
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رئي�ش الدولة ي�صهد افتتاح اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة

•• اأبوظبي-وام: 

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
 2023 اأم�ش حفل افتتاح دورة عام  ال��دول وممثليها  اهلل" وع��دد من ق��ادة 
وترية  بت�صريع  املعنية  العاملية  " ،املن�صة  اأبوظبي لال�صتدامة  " اأ�صبوع  من 

ال�صتدامة.
كما �صهد الفتتاح الذي اأقيم يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش " اأدنيك 

اإلهام  وفخامة  كوريا  رئي�ش جمهورية  يول  �صوك  يون  .. فخامة  " كل من 
علييف رئي�ش جمهورية اأذربيجان وفخامة قا�صم جومارت توكاييف، رئي�ش 
�صي�صل  جمهورية  رئي�ش  رام��ك��الوان  وافيل  وفخامة  كازاخ�صتان  جمهورية 
وفخامة جواو لورن�صو رئي�ش جمهورية اأنغول وفخامة هاكيندي هي�صيليما 
رئي�ش جمهورية زامبيا وفخامة نانا اأكوفو اأدو رئي�ش جمهورية غانا وفخامة 
ويب�ش  �صوراجنل  وفخامة  اأوغ��ن��دا  جمهورية  رئي�ش  مو�صيفيني  ي��ووي��ري 
جمهورية  رئي�ش  نيو�صي  فيليبي  وفخامة  ب��الو  جمهورية  رئي�ش  جونيور 

عزيز  ومعايل  تنزانيا  جمهورية  رئي�صة  ح�صن  �صامية  وفخامة  موزمبيق 
اأخنو�ش رئي�ش حكومة اململكة املغربية ومعايل اآبي اأحمد علي رئي�ش وزراء 

اإثيوبيا ومعايل تيموكو مويل نائب رئي�ش جمهورية �صاحل العاج.
كما ح�صر الفتتاح.. الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش 
جمل�ش الوزراء وزير الداخلية و �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان الرئا�صة و�صمو ال�صيخ ذياب بن حممد بن 
زايد اآل نهيان ع�صو املجل�ش التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�صمو ال�صيخ حمدان 

بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�صيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل 
نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة يف ديوان الرئا�صة و معايل ال�صيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�ش وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني. 
يجتمعون  ال��ذي��ن  واخل���رباء  بالقادة  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�صمو  �صاحب  ورح��ب 
اآفاق  تو�صيع  و�صبل  ال�صتدامة وحتدياتها  لبحث ق�صايا  الإم��ارات  دول��ة  يف 
احلوار وتكثيف اجلهود وت�صافرها للتو�صل اإىل حلول مت�صي بالعامل نحو 

بناء م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة لالأجيال القادمة.
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على هام�ش فعاليات القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل..رئي�ش الدولة يلتقي عددًا من قادة الدول ال�صديقة

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
رئي�ش الدولة " حفظه اهلل " عدداً من قادة الدول ال�صديقة 
اأب��و ظبي  اأ�صبوع  فعاليات  ال��دول��ة حل�صور  ي���زورون  ال��ذي��ن 

لال�صتدامة.
فقد التقى �صموه على هام�ش فعاليات القمة العاملية لطاقة 
امل�صتقبل - كاًل حده - .. فخامة هاكيندي هي�صيليما رئي�ش 
رئي�ش  اأدو  اأكوفو  نانا  وفخامة  ال�صديقة،  زامبيا  جمهورية 
مو�صيفيني  ي��ووي��ري  وف��خ��ام��ة  ال�صديقة،  غ��ان��ا  جمهورية 
رئي�ش جمهورية اأوغندا ال�صديقة، وفخامة فليبي �صا�صنتو 

نيو�صي رئي�ش جمهورية موزمبيق ال�صديقة.

ورح���ب �صموه ب��ق��ادة ال���دول الأرب����ع خ��الل زي��ارت��ه��م لدولة 
التنمية  م��ن  م��زي��داً  و�صعوبهم  ل��دول��ه��م  الإم�����ارات، ومت��ن��ى 

وال�صتقرار.
وت��ن��اول��ت ال��ل��ق��اءات ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني دول��ة الإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وب��ل��دان��ه��م و���ص��ب��ل ت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف خمتلف 
 " لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع   " اإىل  وتطرقت  امل��ج��الت.. 
والدور الذي يقوم به يف خدمة ق�صية ال�صتدامة يف العامل، 
واأوج��ه التعاون بني الإم��ارات وال��دول الأرب��ع يف هذا املجال 
الأطراف  ال��دول  موؤمتر  الإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافة  بجانب 
واأهميته يف  العام،  نهاية هذا   )28 )ك��وب  املناخ  ب�صاأن تغري 
املناخي،  للتحدي  للت�صدي  امل�صرتك  ال��دويل  العمل  ح�صد 
قارة  وال��ف��ق��رية خا�صة يف  النامية  ل��ل��دول  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

اأفريقيا، يف مواجهة اآثاره ال�صلبية.
اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو   .. اللقاءات  اللقاء  ح�صر 
الرئا�صة  دي���وان  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  نهيان 
ن��ه��ي��ان ع�صو  اآل  ب��ن زاي���د  ب��ن حم��م��د  و���ص��م��و ال�صيخ ذي���اب 
ال�صيخ حمدان بن  اأبوظبي و�صمو  املجل�ش التنفيذي لإمارة 
حمد  بن  حممد  ال�صيخ  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ديوان  يف  اخلا�صة  ال�صوؤون  م�صت�صار  نهيان  اآل  طحنون  بن 
امل�صت�صار  اأنور بن حممد قرقا�ش  الدكتور  الرئا�صة ومعايل 
الدبلوما�صي ل�صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة و معايل الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان 
عبالن  ب��ن  �صيف  عي�صى  ال��رك��ن  الفريق  وم��ع��ايل  املتقدمة 

املزروعي رئي�ش اأركان القوات امل�صلحة.

جمموعة بيئة تطلق »بيئة للتعليم« لتحفيز اأعمال ال�صتدامة من خالل التعليم والتدريب املهني والتوعية 
•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت جمموعة بيئة املتخ�ص�صة يف جمال ال�صتدامة يف ال�صرق الأو�صط يف 
جناح املجموعة امل�صارك باأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023 .. �صركة "بيئة 
للتعليم" بهدف تعزيز براجمها املتنوعة الرامية اإىل زيادة الوعي وم�صاركة 
الأفراد واملوؤ�ص�صات يف بناء م�صتقبل م�صتدام و ذلك بح�صور خالد احلرميل 
ل�صركة  التنفيذي  املدير  احلويدي  وهند  بيئة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 

للتعليم" .  "بيئة 
البيئية  ال��ت��وع��ي��ة  وق���ي���ادة ح��م��الت  ال�����ص��رك��ة اجل���دي���دة تنظيم  و���ص��ت��وا���ص��ل 
والتثقيفية وبرامج اجلوائز التي تطلقها املجموعة اإىل جانب اإعادة جتديد 
"اأكادميية ال�صتدامة" والتي كانت  التوعوية ومن بينها  وتطوير الربامج 
حتمل �صابقاً ا�صم "مدر�صة بيئة للتثقيف البيئي" و"جائزة رواد امل�صتقبل من 

بيئة" والتي كانت ُتعرف �صابقاً ب�"جائزة املدار�ش للتمّيز البيئي" . 
وال�صتدامة" وهي  البيئية  الإدارة  " معهد  للتعليم" اإدارة  "بيئة  و�صتتوىل 
التي  واحلرفية  املهنية  ال��دورات  �صهادات  ومنح  للتدريب  تعليمية  موؤ�ص�صة 
كما  ال���ص��ت��دام��ة،  وظ��ائ��ف يف جم��الت  ل�صغل  الأ�صخا�ش  اإع���داد  اإىل  تهدف 
تهدف "بيئة للتعليم" من خالل براجمها املتنوعة اإىل تعزيز قدرات الأفراد 
واملوؤ�ص�صات والطالب يف املدار�ش واجلامعات التي متكنهم من اإحداث تغيري 

ُم�صتدام حا�صراً وم�صتقباًل. 
و قال خالد احلرميل لقد طّورت جمموعتنا على مّر ال�صنني ا�صرتاتيجية 
توعوية �صاملة وقامت باعتماد املهارات الفنية والذكية بهدف حتقيق عمليات 
من  وانطالقاً  و�صركائنا  لعمالئنا  اأو  بيئة  داخل جمموعة  �صواء  ُم�صتدامة 

ملجموعتنا  مهماً  دوراً  �صتوؤدي  للتعليم  بيئة  �صركة  ف��اإن  الأ�صا�صية  مهامها 
الإمارات  دول��ة  داخ��ل  واملعارف وب�صورة خا�صة  تبادل اخل��ربات  يتلّخ�ش يف 
تعزيز  الإ�صهام يف  اإىل  بالإ�صافة  الأو�صط  ال�صرق  املتحدة ومنطقة  العربية 

القت�صادات القائمة على املعرفة على امل�صتويني الوطني والإقليمي. 
)مدر�صة  للتعليم"  ل�"بيئة  التابعة  ال�صتدامة"  "اأكادميية  �صتعمل  كما 
700 مدر�صة ومئات  اأكرث من  �صابقاً( على م�صاركة  البيئي  للتثقيف  بيئة 
الأ�صاتذة واآلف الطالب كل عام يف دمج التثقيف البيئي يف املناهج املدر�صية 
واإجراء امل�صابقات بهدف ن�صر ثقافة ال�صتدامة بني جيل ال�صباب وخمتلف 

�صرائح املجتمع. 
اأما على امل�صتوى التنظيمي فقد درب " معهد الإدارة البيئية وال�صتدامة" 
مئات الأ�صخا�ش ومنحهم ال�صهادات للوفاء مبتطلبات الوظائف يف جمالت 
ال�صتدامة والتاأكد من اإملامهم باملهارات الأ�صا�صية املطلوبة �صمن اأعمالهم. 
ومن جهتها كافاأت "جائزة رواد امل�صتقبل من بيئة" )جائزة املدار�ش للتمّيز 
البيئي �صابقاً( العديد من املدار�ش والأ�صاتذة على مّر ال�صنني وهي الآن تعمل 

على تو�صيع نطاقها لت�صليط ال�صوء على اإجنازات املهنيني وال�صركات. 
و ح��ول اأه��م��ي��ة الأف��ك��ار والب��ت��ك��ارات اجل��دي��دة .. ق��ال احل��رمي��ل �صت�صاعد 
ت�صليط  يف  بيئة"  من  امل�صتقبل  رواد  "جائزة  خالل  من  للتعليم"  "بيئة 
واملدار�ش  واملعلمني  الطالب  من  للعديد  اجلديدة  الإجن���ازات  على  ال�صوء 
واملهنيني واملوؤ�ص�صات والهيئات التي نت�صارك معها روح البتكار والإجناز من 
الهدف من هذه اجلائزة هو  فاإن  املنطلق  اأجل م�صتقبل م�صتدام ومن هذا 
تو�صيع املعارف والفهم وتوظيف احللول الرائدة يف حتقيق م�صتقبل م�صتدام 

للجميع. 

ُي�صار اإىل اأن "بيئة للتعليم" هي اأحدث �صركة مت اإطالقها يف اإطار اإجراءات 
جمموعة بيئة الهيكلية التي اعتمدتها اعتباراً من يناير العام املا�صي منذ 
اأن انطلقت يف 2007 حيث ر�صخت جمموعة بيئة مكانتها يف جمال اإدارة 
وغريها  النظيفة  والطاقة  الرقمي  والتحول  وال�صاملة  املتكاملة  النفايات 
اأ�صحت اليوم يف �صدارة امل�صهد باإجنازاتها وجناحاتها  من القطاعات حتى 
النوعية ومن خالل ا�صتفادتها من هذه القدرات بداأت املجموعة يف التو�صع 
لالبتكار يف القطاعات التي تعترب بالغة الأهمية بالن�صبة مل�صتقبل م�صتدام 
بدءاً من ا�صتعادة املواد املتخ�ص�صة والطاقة النظيفة وال�صت�صارات البيئية 
للتعليم"  "بيئة  �صركة  �صرتّكز  و  امل�صتدام  التنقل  اإىل  والتطوير  والتدريب 
على توحيد اجلهود يف جمالت التدريب والتطوير وتعزيز الوعي ومكافاأة 
املدار�ش  امل��ح��ل��ي ع��ل��ى �صعيد  امل�����ص��ت��وى  م��ن  ان��ط��الق��اً  اأع���م���ال ال���ص��ت��دام��ة 

واملجتمعات و�صوًل اإىل املوؤ�ص�صات الكربى. 
من جانبها قالت هند احلويدي من خالل طرح مفاهيم ال�صتدامة وحتفيز 
ال�صفراء بهدف  القادم من  واإع��داد اجليل  املهنيني  امل�صتدام وتدريب  العمل 
حتقيق ال�صتدامة فاإن "بيئة للتعليم" ُت�صهم يف بناء غٍد اأف�صل للجميع ومبا 
لنهج املجموعة ال�صامل و  ين�صجم مع اخلطط وامل�صتهدفات الوطنية وفقاً 
جوانبه  خمتلف  من  البيئي  التثقيف  مو�صوع  للتعليم" اإىل  "بيئة  �صتنظر 
مبا يف ذلك زيادة الوعي ون�صر برامج التدريب املتعلقة بال�صتدامة ف�صاًل 
عن تقدمي جوائز لالأفراد واملوؤ�ص�صات والهيئات التي تتبّنى اأف�صل املمار�صات 
احلاجة  تلبية  يف  براجمنا  يف  املعتمد  البيئي  نظامنا  �صي�صاعد  كما  البيئية 
املنازل واملجّمعات  اإىل الوعي واملعرفة يف جمال ال�صتدامة وذلك بدءاً من 

ال�صكنية والف�صول الدرا�صية واأماكن العمل . 

من جهة اأخرى �صتطلق "بيئة للتعليم" اأي�صاّ الن�صخة الرابعة من "حتّدي 
"اأكادميية ال�صتدامة"  2023 حتت مظلة  البطاريات الكبري" خالل عام 
وت�صعى مبادرة "حتّدي البطاريات الكبري" التي ُتقام بالتعاون مع "دورا�صيل" 
اإىل تكثيف م�صاركة املدار�ش والطالب يف جمع البطاريات املُ�صتعملة اإ�صافة 

اإىل توعيتهم باأهمية احلفاظ على البيئة ومكوناتها . 
البطاريات  م��ن  ال�صليم  التخّل�ش  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ���ص��اأن  وم���ن 
بالإ�صافة اإىل ت�صجيع امل�صاهمة يف القت�صاد الدائري وقد ُمنحت العديد من 
اأكرب كمية من البطاريات امل�صتعملة جوائز  املدار�ش التي متّكنت من جمع 
و�صهادات تقدير يف حني �صهد العام املا�صي جمع اأكرث من 2000 كيلوجرام 

من البطاريات امل�صتعملة. 
على �صعيد مت�صل فاإن “بيئة للتعليم” تتوىل اأي�صاً مهمة التدريب الداخلي 
واململكة  ال��دول��ة  يف  بيئة  ملجموعة  التابعة  امل��ك��ات��ب  خمتلف  يف  والتطوير 
على  ال�صوء  ي�صلط  ما  وه��و  العربية  م�صر  وجمهورية  ال�صعودية  العربية 

اأهمية اأن تكون القيادة مثاًل ُيحتذى به كموؤ�ص�صة. 
اإىل  بيئة  للتعليم" تهدف جمموعة  "بيئة  ل�صركة  التنفيذي  املدير  و قالت 
اإىل حت�صني  تبواأ ال�صدارة يف جمال ال�صتدامة وللقيام بذلك نتطلع دائماً 
اإطار العمل اخلا�ش بنا من اأجل تعزيز الكفاءات وت�صجيع البتكار ومواكبة 

اأف�صل املمار�صات لل�صركات عرب خمتلف قطاعاتها. 
 BEEAH( و كانت "بيئة للتعليم" قد اأطلقت يف الآونة الأخرية مبادرة
Get Together(، والتي تهدف اإىل ابتكار بيئة حتفز ح�ش املعرفة حيث 
ميكن للموظفني التعلم وتبادل املعرفة والتعاون والتقدم معاً يف ال�صعي نحو 

حتقيق التميز. 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ش الدولة يكرم الفائزين الع�صرة بجائزة زايد لال�صتدامة 2023.. مب�صاركة عدد من القادة �صيوف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

كرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الع�صرة  الفائزين  اهلل"  "حفظه 
" جائزة  2023 م��ن  ب���دورة ع��ام 
" مب�صاركة عدد  زايد لال�صتدامة 
ال�صديقة �صيوف  الدول  من قادة 
الدولة.. وذلك خالل حفل توزيع 
اأقيم  ال������ذي  ال�������ص���ن���وي  اجل����وائ����ز 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  اأم�����ش يف م��رك��ز 
" ت��زام��ن��اً مع  " اأدن��ي��ك  للمعار�ش 
انطالق فعاليات " اأ�صبوع اأبوظبي 

لال�صتدامة ". 
�صمو  ال���ف���ري���ق  احل����ف����ل..  ح�����ص��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�����ص��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  و  الداخلية 
رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم���ل�������ش ال�����������وزراء وزي�������ر دي������وان 
بن  ذي���اب  ال�صيخ  و�صمو  ال��رئ��ا���ص��ة 
اآل ن��ه��ي��ان ع�صو  حم��م��د ب��ن زاي���د 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�ش 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  و�صمو 
ال�صيخ  نهيان ومعايل  اآل  زاي��د  بن 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�صة  ال�صوؤون  م�صت�صار  نهيان 
يف ديوان الرئا�صة و معايل ال�صيخ 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ش وع����دد من 

ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني. 
ك���م���ا ح�������ص���ره ع�����دد م����ن روؤ�����ص����اء 
ال����دول وال�����وزراء ���ص��ي��وف الدولة 
ب��ج��ان��ب ���ص��خ�����ص��ي��ات م��ع��ن��ي��ة من 
اإ�صافة  وال���ع���امل  الإم�������ارات  دول����ة 
باجلائزة  ���ص��اب��ق��ني  ف��ائ��زي��ن  اإىل 
عام  ل��دورة  النهائيني  واملر�صحني 

 .2023
وهناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان الفائزين بالفئات 
موؤكداً   .. اجل���ائ���زة  م���ن  اخل��م�����ش 
توؤديه اجلائزة  الذي  الدور  اأهمية 
جهود  لدعم  عاملية  من�صة  كونها 

ال�صتدامة والعمل الإن�صاين. 
واأك�����د ���ص��م��وه اأن دول����ة الإم������ارات 
توا�صل جهودها يف اإطالق املبادرات 
بناء  اإىل  ال�صاعية  املهمة  العاملية 
اأف�صل ي�صمل اجلميع يف  م�صتقبل 
اأن  اإىل  ال��دول��ة وال��ع��امل .. م�صرياً 
هي   " لال�صتدامة  زاي��د  جائزة   "
اإح�����دى ه����ذه اجل���ه���ود م���ن خالل 
توفري  يف  ال��ف��اع��ل��ة  اإ���ص��ه��ام��ات��ه��ا 
احل���ل���ول الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي حتدث 
العديد  ح��ي��اة  يف  ملمو�صاً  ت��اأث��رياً 

من املجتمعات حول العامل. 
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اإن العام اجلاري 
عاماً   15 م����رور  ي�����ص��ادف  ال����ذي 
�صيكون  اجل����ائ����زة،  ت��اأ���ص��ي�����ش  ع��ل��ى 
لدولة  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��اً  ع���ام���اً  اأي�������ص���اً 
الإم��ارات حيث ت�صتعد ل�صت�صافة 
ملوؤمتر  والع�صرين  الثامنة  ال��دورة 
الأمم  ات���ف���اق���ي���ة  يف  الأط������������راف 
املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ 
"COP28" حيث متثل جوائز 
لت�صليط  مهمة  حمطة  العام  ه��ذا 
اأهمية تعزيز التعاون  ال�صوء على 

تعاين  �صابقاً  كانت  التي  الأرا���ص��ي 
من اجلفاف. وقد وفرت مبادرات 
"ليدرز" مياه �صرب اآمنة ملا ل يقل 
عن 15881 اأ�صرة، مما اأدى اإىل 
توفري اأكرث من 12 مليون جالون 

من املياه. 
وق������ال ف���خ���ام���ة اأولف���������ور راغ���ن���ار 
غ��رمي�����ص��ون رئ��ي�����ش جل��ن��ة حتكيم 
والرئي�ش  لال�صتدامة  زايد  جائزة 
الأ���ص��ب��ق جل��م��ه��وري��ة اآي�����ص��ل��ن��دا : " 
اأظهروا  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ف��ائ��زي��ن  اإن 
م�������ص���ت���وى ج�����دي�����داً م����ن الإب��������داع 
وال��ط��م��وح مب��ا ق��دم��وه م��ن حلول 
ملواجهة التحديات العاملية امللحة..

ون��ح��ن واث��ق��ون م��ن قدرتهم على 
ووا�صع  اي���ج���اب���ي  ت���اأث���ري  اإح�������داث 
النطاق يف خمتلف املجتمعات حول 
العامل، والإ�صهام بذلك يف ت�صريع 
الأه����داف  لتحقيق  ال��ع��م��ل  وت���رية 
بناء م�صتقبل  اإىل  املناخية و�صوًل 

م�صتدام ي�صمل اجلميع". 
الدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
���ص��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
مدير عام جائزة زايد لال�صتدامة 
بتوجيهات  اإط���الق���ه���ا  م���ن���ذ   "  :
م���ن ق���ي���ادة دول�����ة الإم��������ارات قبل 
زايد  ج���ائ���زة  ت�����ص��ه��م  ع���ام���اً،   15
دعم  يف  ح��ي��وي  ب���دور  لال�صتدامة 
الهادفة  الإم������ارات  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق 
اإىل حتفيز العمل املناخي ال�صامل 
امل�صتدامة  التنمية  ع��ج��ل��ة  ودف����ع 
اجلائزة  اأن  اإىل  م�صرياً   .. العاملية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري ح��ل��ول عملية 
ت�صهم يف تر�صيخ ال�صتدامة �صمن 
العامل،  حول  املت�صررة  املجتمعات 
بن  زاي�����د  ال�����ص��ي��خ  لإرث  ت��خ��ل��ي��داً 
"طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  �صلطان 
بالعمل  لالرتقاء  وم�صاهماته   "
املجتمعي والإن�صاين على م�صتوى 

العامل". 
واأ�صاف : " اأن املئة و�صتة فائزين 
لإيجاد  العمل  ي�صهمون يف حتفيز 
الأكرث  العاملية  للتحديات  حلول 
التزامهم  خ����الل  وم����ن  اإحل����اح����اً، 
ب���ب���ذل اجل����ه����ود وحت���ق���ي���ق ت���اأث���رٍي 
اإي��ج��اب��ي، ا���ص��ت��ط��اع امل��الي��ني ممن 

ال��ع��م��ل املناخي  ال����دويل يف جم���ال 
اقت�صادية  تنمية  ف��ر���ش  وت��وف��ري 
واج��ت��م��اع��ي��ة م�����ص��ت��دام��ة يف جميع 

الدول خا�صة يف الدول النامية. 
" ج��ائ��زة زايد  اأن  ���ص��م��وه  واأو����ص���ح 
مدى  على  جنحت   " لال�صتدامة 
املا�صية،  ع�صرة  اخلم�ش  ال�صنوات 
املوؤ�ص�ش  اإرث  برت�صيخ  الإ�صهام  يف 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
موا�صلة  " عرب  ثراه  اهلل  " طيب 
م�صريته يف جمال العمل الإن�صاين 
خدمة  يف  الدولة  م��وارد  وت�صخري 
اإىل  الإن�صان حيثما كان .. م�صريا 
اأن " ج��ائ��زة زاي����د ل��ال���ص��ت��دام��ة " 
النوعية على  املبادرات  اإحدى  تعد 
املبتكرين  العاملي لتكرمي  ال�صعيد 
وت�صريع  وال�صباب  الأع��م��ال  ورواد 
للحفاظ  الإيجابي  التغيري  جهود 
حياة  وحت���������ص����ني  ك���وك���ب���ن���ا  ع����ل����ى 

املجتمعات. 
ك���م���ا اأك�������د ����ص���م���وه احل����اج����ة اإىل 
املتميزين  ال�صباب  مهارات  تطوير 
ل��ي�����ص��ب��ح��وا ق����ادة ل��ال���ص��ت��دام��ة يف 
املدار�ش  بفئة  امل�صتقبل..م�صيداً 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��اجل��ائ��زة التي 
فعال  دور  لعب  ال�صباب من  متّكن 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دع�����م  يف 
والقت�صادية �صمن جمتمعاتهم. 

العاملية  اجل�����ائ�����زة  ه�����ذه  وت����ك����رم 
اأطلقتها  التي   ���� ال��رائ��دة  ال�صنوية 
قيمتها  وت���ب���ل���غ  الإم����������ارات  دول������ة 
الإج��م��ال��ي��ة ث��الث��ة م��الي��ني دولر 
ال�صغرية  ال�������ص���رك���ات   ����� اأم����ريك����ي 
وامل����ت����و�����ص����ط����ة وامل����ن����ظ����م����ات غري 
التي  الثانوية  وامل��دار���ش  الربحية 
ت���ق���دم ح���ل���وًل م�����ص��ت��دام��ة متتلك 
مقومات البتكار والتاأثري والأفكار 
امللهمة يف قطاعات ال�صحة والغذاء 

واملياه والطاقة. 
 96 وك��رم��ت اجل���ائ���زة ح��ت��ى الآن 
ف���ائ���زاً، اأ���ص��ه��م��ت م���ن خ��الل��ه��م يف 
اإي��ج��اب��ي يف حياة  ت���اأث���ري  اإح������داث 
�صخ�ش  م��ل��ي��ون   378 م���ن  اأك����رث 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، حيث  يف خم��ت��ل��ف 
�صملت قائمة الدول امل�صتفيدة من 
م�صاريع اجلائزة كاًل من .. فيتنام 
وجزر  واإثيوبيا  وال�صودان  ونيبال 

لرتبية الأحياء املائية " والتغذية 
الب�صرية.. وينتج امل�صنع التجريبي 
 30 ال�صركة ح��ال��ي��اً  ت��دي��ره  ال���ذي 

طناً من الربوتني �صهرياً. 
������� و���ص��م��ن ف��ئ��ة ال���ط���اق���ة.. نالت 
اململكة  م��ن  تك"  "نيورو  ���ص��رك��ة 
الأردنية الها�صمية اجلائزة بف�صل 
" تعتمد  " خوارزميات  تطويرها 
ونظاماً  ال�صطناعي  الذكاء  على 
الكتل  �صل�صلة  تقنية  ع��ل��ى  ق��ائ��م��اً 
توفري  بهدف   " ت�صني  البلوك   "
ل��ل��ط��اق��ة �صمن  م�����ص��در م���وث���وق 
توظف  الالجئني..فيما  خميمات 
ال�صركة مفهوم تقا�صم الطاقة عن 
الكهربائية  الأحمال  ف�صل  طريق 
وعالية  منخف�صة  ت��دف��ق��ات  اإىل 
بح�صب اأولويتها..وبالتايل ي�صمن 
امل�صتفيدون احل�صول على الطاقة 
وتذهب  اليومية،  لال�صتخدامات 
املغذيات  اإىل  الإ���ص��اف��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
وفقاً  امل��ن��خ��ف�����ص��ة  الأول����وي����ة  ذات 
مل���دى ت��واف��ر ال��ط��اق��ة.. ك��م��ا توفر 
م��ت��ط��ورة لإدارة  و���ص��ائ��ل  ال�����ص��رك��ة 
يقلل  مم��ا  فيها  والتحكم  الطاقة 
من  ويزيد  الكهربائي  اجلهد  من 
ا�صتخدام  ح��ول  امل�صتهلك  توعية 

م�صادر الكهرباء. 
التجريبية،  امل����رح����ل����ة  وخ�������الل 
طاقة  ت��وف��ري  يف  ال�صركة  اأ�صهمت 
اآلف   10 م���ن  لأك����رث  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
يعي�صون يف منطقة  ���ص��وري  لج��ئ 

الأزرق يف الأردن. 
ك��م��ا اأ���ص��ه��م��ت م��ن خ���الل جهودها 

املالديف وتوفالو. 
منحة  للفائزين  اجل��ائ��زة  وت��ق��دم 
�صمن  دولر  األ������ف   600 ت��ب��ل��غ 
ال�صحة   .. ه�����ي  ف����ئ����ات  خ���م�������ش 
وال���غ���ذاء وامل���ي���اه وال���ط���اق���ة، فيما 
ميثلون  ف���ائ���زي���ن  ���ص��ت��ة  ي��ح�����ص��ل 
فئة  �صمن  جغرافية  مناطق  �صت 
امل���دار����ش ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��امل��ي��ة على 
دولر  األ��ف   100 مقدارها  منحة 

لكل منهم. 
 " ف������ازت   .. ال�����ص��ح��ة  ف���ئ���ة  ������ ويف 
لل�صحة  ال�صتك�صافية  اجلمعية 
عن  ب���اجل���ائ���زة  ال����ربازي����ل  " م���ن 
امل�صت�صفيات  جممع   " م�صروعها 
املتنقل "، الذي يوفر رعاية طبية 
ملجتمعات  متخ�ص�صة  وج��راح��ي��ة 
ال�������ص���ك���ان الأ�����ص����ل����ي����ني امل���ع���زول���ة 
الأمازون  منطقة  �صمن  جغرافياً 
الو�صول  اإىل  امل��ج��م��ع  وي��ه��دف   ..
منطقة  يف  امل��ن��اط��ق  اأ���ص��ع��ب  اإىل 
ي�����ص��م��ن �صالمة  الأم���������ازون، مم���ا 
جودة  يف  والتميز  املر�صى  وراح���ة 
ي��ق��دم��ه��ا فريق  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 

اجلمعية ال�صتك�صافية لل�صحة. 
وا�صتطاعت اجلمعية ال�صتك�صافية 
غري  م��ن��ظ��م��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي  لل�صحة 
رب��ح��ي��ة، ع��ل��ى م����دار ���ص��ت رحالت 
اإىل   2015 م��ن  الأع������وام  خ���الل 
 1900 اأكرث من  اإجراء   ،2022
حت�صني  اإىل  اأدت  جراحية  عملية 
الأو�صاع ال�صحية لهذه املجتمعات، 
وت�صمنت عمليات جراحية للعيون 

لتح�صني الروؤية. 

الطاقة  ا����ص���ت���خ���دام  حت�����ص��ني  يف 
على  ال�صغط  تقليل  يف  وتوزيعها، 
بامل�صت�صفى  التنف�صي  اجلهاز  ق�صم 
امل��خ��ي��م م���ن خالل  ال��رئ��ي�����ص��ي يف 
توفري الكهرباء على مدار ال�صاعة 
ط����وال اأي����ام الأ���ص��ب��وع..ح��ي��ث بات 
ا�صتخدام  امل��ر���ص��ى ح��ال��ي��اً  ب��اإم��ك��ان 
عبارة  وهي  ال�صخ�صية  البخاخات 
ي�صتخدم  ك�����ان  ط���ب���ي  ج���ه���از  ع����ن 
خ���الل ان��ت�����ص��ار " ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د � 
19 " ولالأ�صخا�ش الذين يعانون 

من الأمرا�ش التنف�صية املزمنة. 
��� وف��ازت " ليدرز" �� جمعية تنمية 
الزراعية  والبحوث  املحلية  البيئة 
����� وه���ي م��ن��ظ��م��ة غ���ري رب��ح��ي��ة من 
ب��ن��غ��الدي�����ش، ب���اجل���ائ���زة ���ص��م��ن " 
فئة املياه " عن منوذجها املتكامل 
ي�صهم  ال���ذي  امل��ي��اه  م����وارد  لإدارة 
يف ح���ل م�����ص��ك��الت ن�����درة امل���ي���اه يف 
املناطق املعر�صة للكوارث..وت�صهم 
التقنيات التي طورتها "ليدرز" يف 
متكني املجتمعات يف بنغالد�ش من 
اآمنة.. �صرب  مياه  على  احل�صول 
و���ص��ائ��ل ذكية  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

وم�صتدامة تدعم �صبل العي�ش. 
 5250 برتكيب  املنظمة  وقامت 
احليوية،  ال��رم��ل  م��ر���ص��ح��ات  م��ن 
ال����رم����ل  م����ر�����ص����ح����ات  م�����ن  و65 
لتجميع  ن��ظ��ام��اً  و185  ل��ل��ربك، 
بركة حممية  و69  الأمطار  مياه 
�صمن املجتمعات يف بنغالدي�ش، ما 
يدعم تعزيز زراعة احلقول واإنتاج 
اخل�����ص��روات ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام يف 

 ،" "ين�صيكت  ����ص���رك���ة  ون����ال����ت   ���������
الغذاء  ف��ئ��ة  ف��رن�����ص��ا، ج���ائ���زة  م���ن 
الربوتينات  اإن���ت���اج  يف  جل��ه��وده��ا 
للح�صرات..  الطبيعية  والأ�صمدة 
فيما تقوم ال�صركة التي تنتمي اإىل 
فئة ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
احل�صرية  ال���ربوت���ي���ن���ات  ب���اإن���ت���اج 
للح�صرات  الطبيعية  والأ���ص��م��دة 
اأول م��زرع��ة ح�����ص��رات من  ���ص��م��ن 
بتقنيات  جمّهزة  اأوروب���ا  يف  نوعها 
الزراعة الراأ�صية املبتكرة واإعدادات 

التكرير احليوي املتكاملة. 
م�صنعها  يف   " ين�صكيت   " وتعالج 
احل�صرات  م��ن  ن��وع��ني  التجريبي 
واجل����ام����و�����ش(  ال����دق����ي����ق  )دودة 
عالية  م��ك��ون��ات  اإىل  وحت��وي��ل��ه��م��ا 
لل�صل�صلة  القيمة  وعالية  اجل���ودة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا وال��ت��ي ت�صمل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
واحليوانات  والأ���ص��م��اك  النباتات 
الأليفة  واحل���ي���وان���ات  امل�����ص��ت��زرع��ة 
"ين�صكيت"  وت���ع���م���ل  وال���ب�������ص���ر.. 
يف  جديد  م�صنع  بناء  على  حالياً 
يف  اآخرين  موقعني  وتدير  فرن�صا 
ف��رن�����ص��ا وه���ول���ن���دا.. وب��ح��ل��ول عام 
قادرة  ال�����ص��رك��ة  �صتكون   2025
1500 طن  اأك��رث من  اإن��ت��اج  على 

من الربوتني �صهرياً. 
واأ���ص��ه��م��ت يف حت�����ص��ني ح���ي���اة 30 
مليون �صخ�ش عرب توفري منتجات 
وذات  وطبيعية  م�صتدامة  غذائية 
 " الأ���ص��م��اك  لرتبية  عالية  ج���ودة 
علف بديل لالأ�صماك بهدف تلبية 
الغذائية  الإم�������دادات  اح��ت��ي��اج��ات 

الطاقة  خلدمات  يفتقدون  كانوا 
ال�صحية  وال�����رع�����اي�����ة  وامل������ي������اه 
وال���غ���ذاء يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة من 
لتحقيق  ف���ر����ش  ع��ل��ى  احل�������ص���ول 
والجتماعية  القت�صادية  التنمية 
توفري  ت�صمل  وال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ة، 
تعليم عايل اجل��ودة، وفر�ش عمل 
اقت�صادية  تنمية  وحتقيق  لئقة، 
املعي�صة  ت�صهم يف حت�صني م�صتوى 

�صمن خمتلف املجتمعات". 
واأ�صاف معاليه : " اأنه مع ا�صتعداد 
الإم��ارات ل�صت�صافة موؤمتر  دولة 
العام،  ه��ذا   COP28 الأط���راف 
لال�صتدامة  زاي�����د  ج���ائ���زة  مت��ث��ل 
ال���ت���ي جت�صد  امل������ب������ادرات  اإح�������دى 
ال����ت����زام ال����دول����ة ب��ت�����ص��ري��ع وت���رية 
العمل لإيجاد حلول عملية ت�صاعد 
املجتمعات على التكيف مع التغري 
املناخي واحلد من تبعاته وحتفيز 
القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال��ت��ق��دم 

والجتماعية امل�صتدامة". 
ومنذ عام 2003، كرمت اجلائزة 
خمتلف  من  ثانوية  مدر�صة   46
املدار�ش  فئة  �صمن  العامل  اأن��ح��اء 
ال��ع��امل��ي��ة.. وف���از الطلبة  ال��ث��ان��وي��ة 
م�صاريعهم  عن  الفئة  ه��ذه  �صمن 
امل���در����ص���ي���ة امل���ق���رتح���ة وال����ت����ي مت 
تنفيذها منذ ذلك احلني من قبل 

ال�صباب. 
جمتمعة  امل�صاريع  ه��ذه  واأ�صهمت 
كيلوواط  م��ل��ي��ون   7.2 ت��ول��ي��د  يف 
����ص���اع���ة م����ن ال���ك���ه���رب���اء، وت���ف���ادي 
اإطالق 5700 طن من غاز ثاين 
اأك�صيد الكربون اإ�صافة اإىل اإحداث 
تاأثري ايجابي يف حياة 427408 

اأ�صخا�ش. 
وف��������ازت ب���ج���وائ���ز ف���ئ���ة امل����دار�����ش 
 2023 ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 
تريا  "بيو�ش  م���در����ص���ة  م����ن  ك����ل 
منطقة  ع����ن  ك��ول��وم��ب��ي��ا  م����ن   "
الأم���ري���ك���ي���ت���ني، وروم������ني رولن����د 
اأملانيا عن منطقة  جيمنازيوم من 
ومدر�صة  الو�صطى،  واآ�صيا  اأوروب���ا 
جمهورية  م��ن  امل��وه��وب��ني  الطلبة 
ال������ع������راق ع�����ن م���ن���ط���ق���ة ال�������ص���رق 
وكليات  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 
 - اأفريقيا  �صرق  يف  املتحد  العامل 
حرم اأرو�صا من تنزانيا عن منطقة 
اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى، 
النموذجية  ال�صكنية  دك���ا  وك��ل��ي��ة 
من بنغالدي�ش عن منطقة جنوب 
اآ����ص���ي���ا، وم��ع��ه��د ك��ام��ل م�����ص��ل��م من 
اآ�صيا  ����ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  ع���ن  ف��ي��ج��ي 

واملحيط الهادئ. 
واختارت جلنة � ت�صم اأكرث من 40 
خبرياً �� الفائزين من بني 4538 
طلب م�صاركة، وهو رقم قيا�صي يف 

عدد الطلبات املقدمة. 
ال��ت��ح��ك��ي��م فخامة  وت�����ص��م جل��ن��ة 
اأولفور راغنار غرمي�صون الرئي�ش 
الأ�صبق جلمهورية اآي�صلندا ووزراء 
من دولة الإمارات وال�صري ريت�صارد 
جمموعة  م���وؤ����ص�������ش  ب����ران���������ص����ون 
ف���ريج���ني وال����دك����ت����ور اأن���دري���ا����ش 
اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ج��اك��وب�����ش 
جاكوب�ش  عائلة  وجمل�ش  اإن�صياد 
وغريهم من ال�صخ�صيات البارزة. 
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اأكدا على العمل معًا على حتديد م�ساريع احلياد املناخي وتطويرها يف البلدين وخمتلف اأرجاء العامل

رئي�ش الدولة والرئي�ش الكوري يزوران حمطات براكة

ت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع ال��ط��اق��ة الكربى 
اجلانبني  اأن  مو�صحاً  واملتقدمة.. 
�صيعمالن معاً على حتديد م�صاريع 
احل����ي����اد امل���ن���اخ���ي وت���ط���وي���ره���ا يف 

البلدين وخمتلف اأرجاء العامل. 
ياأتي  ال���ربن���ام���ج  اإن  ���ص��م��وه  وق�����ال 
التي  التناف�صية  امل��ي��زات  على  ب��ن��اء 
تطوير  يف  ال����دول����ت����ان  مت��ت��ل��ك��ه��ا 
منخف�صة  التحتية  البنية  م�صاريع 
املناخي،  باحلياد  اخلا�صة  التكلفة 
التقنيات  عرب جمموعة كاملة من 
م�صادر  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  ال����الزم����ة 

الطاقة ال�صديقة للبيئة. 
رئي�ش  ف���خ���ام���ة  اأك�������د  ج���ه���ت���ه  م����ن 
حمطات  " اأن  ك���وري���ا:  ج��م��ه��وري��ة 
تكت�صب  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة 
اأهمية كبرية مع الت�صغيل التجاري 
ان�صمام  وق�������رب  م���ن���ه���ا  لث���ن���ت���ني 
لأنها  اإليهما،  املتبقيتني  املحطتني 
ال�صراكة  منجزات  اأب��رز  اأح��د  متثل 
ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة اخل����ا�����ص����ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 

وجمهورية كوريا ". 
وق��������ال اإن��������ه ب����ن����اء ع����ل����ى ال���ن���ج���اح 
ك�����ص��رك��اء يف براكة  ال����ذي ح��ق��ق��ن��اه 
واخلربات  التقنية  من  وال�صتفادة 
ال���ن���ووي���ة ال���ك���وري���ة امل��ت��م��ي��زة، فقد 
اأكرث  �صراكتنا  لتعزيز  الوقت  ح��ان 
الطاقة  امل�صرتك لتطوير  والتوجه 
اأن  واآم���ل  اأخ���رى..  دول  النووية يف 
ت��ك��ون زي���ارت���ي ه����ذه ن��ق��ط��ة حتول 
والإ�صرتاتيجية  ال�صاملة  ل�صراكتنا 
يف قطاع الطاقة والتي �صتمتد اإىل 

فرق العمل يف حمطات براكة التي 
وكورية  اإم���ارات���ي���ة  خ�����ربات  ت�����ص��م 
خربات  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  تعمل 
جن�صية   50 م��ن  اأك���رث  اإىل  تنتمي 
اأجل  ال��ع��امل، من  دول  من خمتلف 
براكة  اإجن�����از حم��ط��ات  ا���ص��ت��ك��م��ال 
الأرب��ع، والتي �صتوفر فور ت�صغيلها 
من   25% اإىل  ي�صل  م��ا  بالكامل 
اح���ت���ي���اج���ات دول������ة الإم����������ارات من 
اأي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن دون  ال��ط��اق��ة 
انبعاثات كربونية و�صتوفر ما ت�صل 
ال��دولرات من  اإىل مليارات  قيمته 

الغاز الطبيعي. 
رئي�ش  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  واأ������ص�����اد 
الدولة بجهود اخلربات الإماراتية 
العقد  ط��وال  عملت  التي  والكورية 
براكة  حمطات  اإجن��از  على  املا�صي 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ال�����ص��ل��م��ي��ة وفق 
واأف�صل  الأم��������ان  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى 
ب��ه��ا يف قطاع  امل��ع��م��ول  امل��م��ار���ص��ات 
اأ�صبحت  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة،  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  مل�صاريع  مرجعياً  من��وذج��اً 
العامل،  ح����ول  اجل���دي���دة  ال���ن���ووي���ة 
ع��الوًة على دوره��ا يف توفري طاقة 
اأهمية  ذات  للبيئة  و�صديقة  وفرية 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل����دول����ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة. 
واأكد �صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة.. 
اأن ال�صراكة الإ�صرتاتيجية اخلا�صة 
بني دولة الإمارات وجمهورية كوريا 
قطاعات  عدة  يف  الثنائي  والتعاون 
مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة، تعود 
البلدين،  ع��ل��ى  واخل����ري  ب��ال��ف��ائ��دة 

الكربونية  النبعاثات  من  اخلالية 
يف الدولة، وتطوير منوذج عاملي يف 

اإجناز م�صاريع الطاقة النووية. 
الكوري  وال��رئ��ي�����ش  ���ص��م��وه  واأ����ص���اد 
املناخي  احل��ي��اد  ت�����ص��ري��ع  ب��ربن��ام��ج 
الذي اأطلق موؤخراً، والذي يرتجم 
تطلعات البلدين اإىل زيادة التعاون 
يف ق���ط���اع ال���ط���اق���ة، و���ص��ج��ل��ه��م��ا يف 

ال���ط���اق���ة ال�����ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، من 
خالل ا�صتخدام تكنولوجيا الطاقة 

النووية ال�صلمية ". 
واأع�������رب ���ص��م��وه ع���ن ف���خ���ره بفرق 
ال���ع���م���ل الإم������ارات������ي������ة وال����ك����وري����ة 
والعاملية التي تعمل معاً يف حمطات 
اأخرى  �صّغلت حمطة  والتي  براكة، 
الطاقة  حمفظة  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن 

حيث تقوم الدولتان بدور حموري 
ال��دول��ي��ة ل�صمان  يف دع���م اجل��ه��ود 
اأمن الطاقة العاملي وتعزيز التنمية 
امل�صتدامة، وهو ما يت�صدر اأولويات 
كافة الدول نظراً للتحديات العاملية 
الطاقة  ب���اأم���ن  اخل��ا���ص��ة  احل��ال��ي��ة 

وتبعات التغري املناخي. 
وقال �صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة: 

�صهدت  املا�صي  العقد  خالل  " اإنه 
ال����ع����الق����ات ب����ني دول������ة الإم���������ارات 
وج���م���ه���وري���ة ك����وري����ا م�����زي�����داً من 
ال���ت���ع���اون خ����الل ت��ط��وي��ر حمطات 
ب����راك����ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ن����ووي����ة، حيث 
اأمن   2009 ع���ام  خ���الل  و���ص��ع��ن��ا 
الطاقة يف مقدمة اأولوياتنا بجانب 
ت�صريع عملية النتقال اإىل م�صادر 

•• اأبوظبي -وام:

زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
اهلل" وفخامة يون �صوك يول رئي�ش 
"حمطات  اأم�ش ..  جمهورية كوريا 
 " ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة 
اأبوظبي  باإمارة  الظفرة  منطقة  يف 
لالطالع على م�صتجدات تطويرها 
والحتفاء بت�صغيل املحطة الثالثة. 
الزيارة..�صمو  خ��الل  �صموه  راف���ق 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان 
وزي����ر دي�����وان ال��رئ��ا���ص��ة وع����دد من 

امل�صوؤولني. 
رئي�ش  ال�صمو  �صاحب  زي���ارة  ت��اأت��ي 
جمهورية  رئي�ش  وفخامة  ال��دول��ة 
ك��وري��ا اإىل " حم��ط��ات ب��راك��ة " يف 
اإطار احلر�ش امل�صرتك على تنمية 
اخلا�صة  الإ�صرتاتيجية  ال�صراكة 

وتطويرها بني البلدين. 
واأثنى �صاحب ال�صمو رئي�ش الدولة 
ورئ���ي�������ش ج���م���ه���وري���ة ك����وري����ا على 
الإجنازات ال�صتثنائية التي حتققت 
خالل اأكرث من عقد من الزمن يف 
الأوىل  تعد  والتي  براكة،  حمطات 
من نوعها يف العامل العربي واأكرب 
للبيئة  ال�صديقة  للكهرباء  م�صدر 

يف املنطقة. 
الدولة  رئي�ش  ال�صمو  �صاحب  وقام 
بجولة  ال��ك��وري  الرئي�ش  وف��خ��ام��ة 
اطلعا  ب���راك���ة  حم���ط���ات  م���وق���ع  يف 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ري ال��ع��م��ل فيها ل 
تطوير  ع��م��ل��ي��ات  يف  ال��ت��ق��دم  �صيما 
املحطة  وت�صغيل  ال��راب��ع��ة،  املحطة 
املحطتني  اإىل  وان�صمامها  الثالثة 
ت�صريع  عملية  يف  والثانية  الأوىل 
م�������ص���رية ال�����دول�����ة ل���الن���ت���ق���ال اإىل 
للبيئة،  ال�صديقة  الطاقة  م�صادر 
م���ن خ����الل اإن���ت���اج ك��ه��رب��اء احلمل 
النبعاثات  م��ن  اخلالية  الأ�صا�صي 
الكربونية ال�صرورية لدعم خطط 
الدولة للتو�صع يف م�صاريع الطاقة 
للوفاء  جهودها  وتعزيز  املتجددة، 
بالو�صول  اخل����ا�����ش  ب���ال���ت���زام���ه���ا 
عام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  اإىل 
ال�صمو  �صاحب  والتقى    .2050
رئي�ش  وف���خ���ام���ة  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
اجلولة..  خ��الل  ك��وري��ا  جمهورية 

م��ا ه��و اأب��ع��د م��ن ال��ط��اق��ة النووية 
اأخ���������رى مثل  ل���ت�������ص���م���ل جم��������الت 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال��ه��ي��دروج��ني 

والتقاط الكربون وتخزينه". 
الإمارات  دول��ة  بني  العالقات  تعود 
وجمهورية كوريا اإىل اأكرث من 40 
 2009 عاماً، ومت تعزيزها يف عام 
الكورية  ال�����ص��رك��ة  اخ��ت��ي��ار  ح��ني مت 
)كيبكو(  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ل���ل���ط���اق���ة 
حمطات  مل�����ص��روع  رئي�صي  ك��م��ق��اول 
ب���راك���ة، وال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت ع��ن��د بدء 
حمطاتها  يف  الإن�صائية  العمليات 
الأربع اأكرب م�صروع للطاقة النووية 

ال�صلمية يف العامل. 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وان��ت��ق��ل��ت 
حني  جديدة  متقدمة  مرحلة  اإىل 
للطاقة  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة  وق��ع��ت 
 ،2016 النووية و"كيبكو" يف عام 
اتفاقية الئتالف امل�صرتك، ل�صمان 
امل�صتدامة  الت�صغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال�صنوات  خ����الل  ب���راك���ة  مل��ح��ط��ات 

ال�60 املقبلة وما بعدها. 
البلدين  ب���ني  ال��ع��الق��ات  و���ص��ه��دت 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم ب��ان��ت��ق��ال��ه��ا اإىل 
اخلا�صة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
يف عام 2018، و�صوًل اإىل تو�صيع 
ال�����ص��راك��ة ال���ي���وم م���ن خ����الل اإط����ار 
تطوير  ق����ي����ادة  اإىل  ي���ه���دف  ع���م���ل 
للبيئة  ال�صديقة  الطاقة  م�صاريع 
العوائد  ودول���ي���اً، وحت��ق��ي��ق  حم��ل��ي��اً 
ت�صدير  عرب  والبيئية  القت�صادية 
جانب  اإىل  ج������دي������دة،  م�������ص���اري���ع 
ا�صتخدام مناذج املفاعالت املعيارية 
امل�صغرة واإنتاج الهيدروجني اخلايل 

من النبعاثات الكربونية. 
�صتوفر  ب��ال��ك��ام��ل  ت�صغيلها  وع��ن��د 
حم���ط���ات ب����راك����ة ك���ه���رب���اء وف����رية 
وموثوقة و�صديقة للبيئة على مدار 
ال�صاعة، لدعم قطاعات الأعمال وما 
مليون  ن�صف  م��ن  اأك���رث  اإىل  ي�صل 
منزل يف دولة الإمارات، اإ�صافة اإىل 
لت�صدير  الدولة  ا�صرتاتيجية  دعم 
عام  بحلول  امل�صال  الطبيعي  الغاز 

 .2030
وب��ي��ن��م��ا ت�����ص��ت��ع��د دول������ة الإم��������ارات 
املتحدة  الأمم  م��وؤمت��ر  ل�صت�صافة 
تقوم حمطات   ،)28 )كوب  للمناخ 
الأطنان  ماليني  من  باحلد  براكة 
�صنوياً،  الكربونية  النبعاثات  م��ن 
يف  ال��ك��ب��رية  م�صاهمتها  ج��ان��ب  اإىل 
تلبية الطلب املتزايد على الطاقة. 

عبداهلل بن زايد ي�صهد جانبا من اأعمال اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023 
•• اأبوظبي -وام: 

الدويل  والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  �صهد 
انطلقت  التي   ،  2023 لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  اأع��م��ال  م��ن  جانبا  اأم�����ش 
وخرباء  �صيا�صات  و�صناع  وح��ك��وم��ات  دول  ق��ادة  وح�صور  مب�صاركة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
م�صتقبل  ل�صياغة  العامل  اأنحاء  و�صباب من خمتلف  اأعمال  ورواد  وم�صتثمرين 
الكوكب ومناق�صة �صبل حتفيز العمل املناخي الفاعل وتطوير ابتكارات ت�صهم يف 

بناء عامل م�صتدام. 
جومارت  قا�صم  فخامة  فيها  ���ص��ارك  التي  الرئي�صية  اجلل�صات  �صموه  وح�صر 
اأحمد  اآب��ي  الدكتور  ومعايل  ال�صديقة  كازاخ�صتان  جمهورية  رئي�ش  توكاييف 
فخامته  األقى  حيث  الدميقراطية  الفيدرالية  اإثيوبيا  جمهورية  وزراء  رئي�ش 

ومعاليه كلمتني رئي�صيتني. 
وبهذه املنا�صبة رحب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بقادة الدول ال�صديقة 
وال�صقيقة واأ�صحاب املعايل وال�صعادة الوزراء وكبار امل�صوؤولني وكافة امل�صاركني يف 
اأعمال اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة الذي يعقد حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" ، موؤكدا اأن دولة الإمارات 
توؤمن باأهمية حتقيق نقلة نوعية يف ال�صتجابة العاملية لتحديات التغري املناخي 

، وت�صعى بالتعاون مع �صركائها الإقليميني والدوليني اإىل حتويل هذه التحديات 
اإىل فر�ش للنمو والزدهار امل�صتدام. 

�صعار  حتت  يعقد  ال��ذي   2023 لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  اأن  �صموه  واأ�صاف 
باأجندة  يزخر   ، "COP28 موؤمتر  اإىل  و�صول  املناخي  العمل  لتعزيز  "معاً 
حافلة بالنقا�صات واحلوارات الرثية التي تدعم جهودنا لتحفيز العمل الدويل 
اجلماعي يف مواجهة التغري املناخي ، خا�صة مع ا�صت�صافة الدولة للدورة الثامنة 
والع�صرين من موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن 

تغري املناخ "COP28" العام اجلاري. 
يعقد اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023 حتت �صعار "معاً لتعزيز العمل املناخي 
و�صوًل اإىل موؤمتر COP28" لقيادة احلوار حول ق�صية التغري املناخي وذلك 
متهيدا ل� COP28 الذي يعد اأهم موؤمتر متعدد الأطراف ت�صت�صيفه الإمارات 
ال�صركاء حول العامل  بهدف توفري من�صة لتحفيز احلوار الفعال بني خمتلف 
من اأجل ترجمة التعهدات اإىل نتائج عملية ت�صهم يف حتقيق احلياد املناخي يف 
امل�صتقبل واإحراز تقدم يف جهود العمل املناخي امل�صتدام خلري الب�صرية والكوكب.  
وتركز الدورة ال�15 من اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة على اأربعة حماور رئي�صية 
تتمثل يف "التحول العاملي يف قطاع الطاقة" و "تعزيز ال�صراكات واتخاذ خطوات 

فاعلة" و "التكنولوجيا والبتكار" و " الب�صر، الكوكب، العوائد". 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر:

ر بدبي اتفاقية تعاون مع موؤ�ص�صة  وقعت موؤ�ص�صة الأوقاف واإدارة اموال الُق�صّ
ال�صرتاتيجي  التعاون  عالقات  تر�صيخ  اإىل  تهدف  لالإ�صكان  را�صد  بن  حممد 
بني اجلانبني  والعمل على تعزيز املبادرات املجتمعية امل�صرتكة وحتقيق املنفعة 

املتبادلة للطرفني.
اخلريية  امل�صروعات  تنفيذ  يف  املحتملة  الفر�ش  تقييم  اإىل  التعاون  ويهدف   
امل�صرتكة ، ف�صال عن م�صاهمة "اأوقاف دبي"  يف التي�صري على الأ�صر حمدودة 
املتعرثين،  عن  املتاأخرة  والر�صوم  امل�صتحقة  املبالغ  دف��ع  يف  بامل�صاهمة  الدخل 
وذلك حتقيقاً لروؤية "اأوقاف دبي" يف تنمية الوقف وتطويره وتعزيز م�صاهمته 

الإن�صانية يف خدمة الأ�صرة واملجتمع.
ومبوجب ال�صراكة �صيتم ت�صكيل فريق عمل م�صرتك مهمته التن�صيق والت�صاور 
الفر�ش  اإتاحة  على  والعمل  الطرفني  بني  امل�صرتكة  امل��ب��ادرات  وتعزيز  لدعم  
وتلبي  املواطنني  متطلبات  تدعم  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  لتفعيل  املنا�صبة 

طموحاتهم وت�صهم يف حتقيق اأثر اإيجابي يف حياة الفرد واملجتمع.
اأموال  و رحب �صعادة علي حممد املطوع الأم��ني العام ملوؤ�ص�صة الأوق��اف واإدارة 
ر دبي  بال�صراكة مع موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان، واأكد اأن التعاون  الُق�صّ
يعك�ش روؤية القيادة الر�صيدة يف توفري ال�صتقرار الجتماعي لالأ�صر املواطنة، 
واأ�صاف املطوع اأن ال�صراكة ت�صهم يف حتقيق الهداف ال�صرتاتيجية لأوقاف دبي 
يف تو�صيع امل�صارف الوقفية للم�صروعات اخلريية وتعزيز م�صاهماتها الإن�صانية 
املجتمعية امل�صتدامة لتدعم كافة القطاعات الأ�صا�صية يف حياة الأف��راد  وتعزز 
التوازن املجتمعي كما ت�صهم يف  تنمية دور الوقف يف تلبية املتطلبات واحلاجات 

املجتمعية املختلفة.
الدعم  تقدمي  يف  البي�صاء  الأي���ادي  واأ�صحاب  الواقفني  دور  اإىل  املطوع  واأ���ص��ار 
للم�صارف الوقفية عموماً و م�صرف ال�صوؤون الإجتماعية على وجه اخل�صو�ش، 
واأكد اأن م�صاركاتهم اخلريية �صاهمت يف تنفيذ امل�صروعات الوقفية ال�صتثمارية 
وقدمت الدعم ملختلف املبادرات الإن�صانية و�صكلت حمركاً داعماً لتبلغ املوؤ�ص�صة 

اأهدافها النبيلة وحتقق ر�صالتها اخلريية يف املجتمع.
حممد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  بو�صهاب،  حمد  عمر  �صعادة  اأك��د  جانبه،  من 
بن را�صد لالإ�صكان، التزام املوؤ�ص�صة بتوجيهات القيادة التي تقودنا اإىل جت�صيد 
امل�صروع الإن�صاين واملجتمعي املتكامل على م�صتوى اإمارة دبي، مبا ينعك�ش اأثره 
الإيجابي على كافة فئات و�صرائح املجتمع، من منطلق روؤية املوؤ�ص�صة خدمات 
ا�صكانية رائدة وم�صتدامة، وعلى قاعدة البناء احل�صاري الذي ي�صمن ال�صتقرار 

الأ�صري واملجتمعي من خالل ال�صكن املالئم.
ر دبي، �صتعزز  الُق�صّ اأم��وال  اأن ال�صراكة مع موؤ�ص�صة الأوق��اف واإدارة  اإىل  واأ�صار 
املعنوي  ال���ص��ت��ق��رار  وحت��ق��ق  ال��ف��ئ��ات،  ك��اف��ة  تطلعات  لتلبية  املوؤ�ص�صة  توجهات 
�صمن   ومتكاملة،  متطورة  �صكنية  جممعات  مظلة  حتت  للجميع،  واملجتمعي 
والتنموية  واملجتمعية  ال�صكنية  اخل��دم��ات  اأف�صل  توفري  يف  املوؤ�ص�صة  خطط 
امل�صتدامة، واحلر�ش على تعزيز اأوجه ال�صراكة املوؤ�ص�صية واحلكومية، وجت�صيد 
جهة،  من  للموؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية  ل��الأه��داف  الداعمة  املجتمعية  امل�صاهمة 

ول�صتقرار و�صعادة اأبناء الوطن من جهة اأخرى.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
ملوؤمتر  املعنّي  الرئي�ش  اجلابر،  اأحمد 
�صرورة   ”COP28“ الأط������راف 
الوثيقة  ال�صراكات  واأهمية  التعاون 
يحتوي  ال���ذي  امل��ن��اخ��ي  العمل  حلفز 

اجلميع وحتقيق اأهدافه.
ك��ل��م��ت��ه خالل  م��ع��ال��ي��ه يف  وحت������دث 
لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  افتتاح 
الإمارات  لدولة  احلافل  التاريخ  عن 
التحديات  على  التغلب  يف  وال��رائ��د 
با�صت�صراف  القيادة  روؤي��ة  خ��الل  من 
امل�صتقبل وال�صتعداد له، وعن التقدم 
الكبري الذي حققته خالل 50 عاماً 
ا�صتناداً اإىل قناعتها الرا�صخة باأهمية 
والوثيقة  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�������ص���راك���ات 
وتطبيقها لهذا املبداأ تنفيذاً لتوجيه 

القيادة.
بقيادة  علينا  اهلل  اأن��ع��م  "لقد  وق���ال: 
ال���وط���ن يف جودة  ا���ص��ت��ث��م��رت م�����وارد 
ح���ي���اة اأب���ن���ائ���ه و���ص��ح��ت��ه��م، ووازن�����ت 
وامل�صوؤولية  الق��ت�����ص��ادي  النمو  ب��ني 
يف  املناخي  العمل  وو�صعت  البيئية، 

�صميم ا�صرتاتيجيتنا التنموية".
ال��دول��ة يف  نهج  اإىل  كلمته  ول��ف��ت يف 
ال��ع��م��ل ال���ص��ت��ب��اق��ي وح��ر���ص��ه��ا على 
وقال  املبتكرة  التقنيات  ال�صتثمار يف 
اإىل  اإقليمياً  "دولة الإمارات �صباقة   :
ال�صتثمار يف الطاقة املتجددة، واإدراك 
اأهميتها يف امل�صتقبل.. وعندما �صكك 
البع�ش يف قدرتنا على حتقيق اأهداف 
�صركة م�صدر، ا�صتمرينا على نهجنا.. 
خف�ش  اإىل  الآخ���ري���ن  اجت����اه  وق��ب��ل 
النبعاثات، جعلنا ال�صتدامة جزءاً ل 

يتجزاأ من عملياتنا الهيدروكربونية. 
منظومة  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  و���ص��ن��وا���ص��ل 
ال��ط��اق��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، مع 
خف�ش انبعاثات م�صادر الطاقة التي 

يحتاجها العامل حالياً".
دول���ة  يف  ل��ن��ا  "بالن�صبة  واأ������ص�����اف: 
الإمارات، التنمية امل�صتدامة هي عدم 
الك��ت��ف��اء مب��ا حت��ق��ق، ب��ل رف���ع �صقف 
الطموح با�صتمرار.. والتفكري الدائم 
يف اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة.. وال��ب��ن��اء على 
الإجن��ازات املتحققة، واإب��رام �صراكات 
ج��دي��دة، وال��ب��ق��اء يف امل��ق��دم��ة، وعدم 
امل�صتقبل ل  لأن  ولو حلظة،  التوقف 

ينتظر".
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ال���و����ص���ع احل���ايل 
ال��دويل، قال معاليه:  للعمل املناخي 
العامل،  يحرزه  ال��ذي  التقدم  "رغم 
الإجناز  م�صاعفة  اإىل  نحتاج  ف��اإن��ن��ا 
بوترية اأ�صرع بكثري.. فال تزال جهود 
م���ت���اأخ���رًة يف حت��ق��ي��ق هدف  ال���ع���امل 
ت��ف��ادي جت����اوز ارت���ف���اع درج����ة حرارة 

1.5 درج���ة  ع��ت��ب��ة  الأر��������ش  ك���وك���ب 
مئوية.. لذا، نحتاج اإىل خف�ش كبري 
زي�����ادة معدلت  م���ع  الن���ب���ع���اث���ات،  يف 
ال��ن��م��و وال���ت���ق���دم الق���ت�������ص���ادي، كما 
�صامل وعادل  انتقال  اإىل دعم  نحتاج 
وتدريجي يف قطاع الطاقة ل يرتك 

اأحداً خلف الركب".
امل����وؤمت����ر العمل  واأك������د ع����زم رئ���ا����ص���ة 
اأن  ال��ق��ي��ادة على  روؤي���ة وتوجيه  وف��ق 
يحتوي  م��وؤمت��راً   COP28 يكون 
النتائج  ع����ل����ى  وي�����رك�����ز  اجل����م����ي����ع، 
تن�صت  اأن  ع��ل��ى  وي��ح��ر���ش  العملية، 
بع�صها  اإىل  واجل��ن��وب  ال�صمال  دول 
و�صع  م���ن  ب��ال��ع��امل  لينتقل  ب��ع�����ص��اً، 
ب�صاأن  تنفيذها، خا�صًة  اإىل  الأه��داف 
و"التكيف"  "التخفيف"  مو�صوعات 
ويتيح  والأ�صرار"،  و"اخل�صائر 
ترتيبات  ات���خ���اذ  ال�����دويل  للمجتمع 

واآليات جديدة للتمويل املناخي.
و������ص�����دد ال����رئ����ي���������ش امل����ع����ني مل����وؤمت����ر 
اأن  ع���ل���ى   COP28 الأط������������راف 

�صيتيح  املناخي  احلياد  اإىل  الو�صول 
اإجناز اأكرب حتّول جذري يف الأ�صواق، 
الثورة  منذ  اقت�صادي  ت��ط��ور  واأك���رب 
م�صاٍر  خ��الل  من  الأوىل،  ال�صناعية 
بالعامل  ي�صل  النبعاثات  منخف�ِش 
اإىل هدف حتقيق منِو اقت�صادي كبري 

و�صامل.
ونوه معاليه بالفائزين بجائزة زايد 
بهم  القتداء  اإىل  داعياً  لال�صتدامة، 
اأن  وا���ص��ت��م��داد الأم���ل منهم واأو���ص��ح 
ي�صمل اجلميع  الذي  التقدم  ت�صجيع 
ه��و ال��ه��دف الأ���ص��ا���ص��ي جل��ائ��زة زايد 
اجلائزة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ل��ال���ص��ت��دام��ة، 
مت��ك��ن��ت ع��ل��ى م����دى 15 ع���ام���اً، من 
التغيري  ��ن��اع  ���صُ ج��ه��ود  وحتفيز  دع��م 
الإيجابي الذين ت�صهم مبادراتهم يف 
اإفريقيا،  اإىل  اآ�صيا  من  احلياة  تغيري 
اإىل  ال��ك��اري��ب��ي  ال��ب��ح��ر  وم���ن منطقة 

املحيط الهادئ.
ويف ختام كلمته، قال معايل الدكتور 
�صلطان اأحمد اجلابر: “فيما ت�صتعد 

موؤمتر  ل�صت�صافة  الإم������ارات  دول���ة 
�صهر  يف   COP28 الأط�����������راف 
للعامل  ميكن  هل  اأت�صاءل:  نوفمرب، 
اللحظة  ه�����ذه  ل���ي���واج���ه  ي���ت���ح���ّد  اأن 
العامل  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  وه����ل  احل��ا���ص��م��ة؟ 
الن�صف  مب��ق��دار  الن��ب��ع��اث��ات  خف�ش 
املقبلة؟”  ال�����ص��ب��ع  ال�����ص��ن��وات  خ����الل 
معرباً عن اعتقاده باأن “الإجابة هي 
"لديَّ  بقوله:  اإجابته  ومعلاًل  نعم” 
ثقة بالغة بقدرة الب�صر على التقدم، 
ال�صديدة  ب���ال���روؤي���ة  را����ص���خ  واإمي������ان 
لقيادتنا وقدرتها على حتقيق التقدم 
اأنه  اأوؤم��ن  كما  ال�صراكات،  خالل  من 
ميكننا معاً حتويل اأكرب حتدٍّ يواجهنا 

اإىل فر�صة ا�صتثنائية".
للتعاون  م���ف���ت���وح���ة  دع�������وة  ووج�������ه 
الأفكار،  وت��ب��ادل  اجل��ه��ود،  وت�����ص��اف��ر 
ال�صراكة،  مل��ب��داأ  ال��ع��م��ل��ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
من اأجل حتقيق تقدم عملي ملمو�ش 
ح��ان وقت  ق��د  اأن��ه  وحقيقي، معترباً 
ت��وح��ي��د اجل���ه���ود، وال��ع��م��ل، وحتويل 

الأقوال اإىل نتائج فعلية".
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأطلقتها  عاملية  م��ب��ادرة  لال�صتدامة 
 2008 ع������ام  يف  الإم������������ارات  دول�������ة 
واحلكومات،  ال��دول  قادة  لت�صت�صيف 
القادة  وك���ب���ار  ال�����ص��ي��ا���ص��ات،  و���ص��ن��اع 
يف جم���ال ال���ص��ت��دام��ة وغ��ريه��م من 
البتكارات  امل�صلحة لدرا�صة  اأ�صحاب 
املناخي.  بالعمل  اخلا�صة  واحل��ل��ول 
الوفود  اأع�����ص��اء  م��ن  اآلف  ويح�صر 
اأ�صبوع  اف���ت���ت���اح  م���را����ص���م  ال���دول���ي���ة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ص��ت��دام��ة وح��ف��ل توزيع 
جوائز جائزة زايد لال�صتدامة، التي 

حتتفي باإجنازات ال�صتدامة.

•• ال�شارقة -الفجر:

اأبناء  م��ن  ط��ال��ب  الجتماعي32  للتمكني  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  اأحل��ق��ت 
املوؤ�ص�صة يف دورة القبول اجلامعي "الآيلت�ش" التي قدمها جمموعة من 
ق�صم  مع  بالتعاون  بال�صارقة  الأمريكية  اجلامعة  يف  املتطوعني  الطلبة 

خدمة املجتمع والتوا�صل املوؤ�ص�صي يف اجلامعة.
العامة  الثانوية  مرحلة  طالب  من  الأيتام  الأبناء  املوؤ�ص�صة  وا�صتهدفت 
للتح�صري  وم�صاعدتهم  م��ه��ارات��ه��م  تطوير  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ات   وطلبة 
جمانية  دورات  ،وت��وف��ري  اجلامعات  يف  القبول"الآيلت�ش"   لمتحانات 

للطلبة الأيتام وذوي الدخل املحدود من املنت�صبني للموؤ�ص�صة.
وتركز هذه الدورات على التعرف على مكونات المتحان واأنواع الأ�صئلة 

،و  والكتابة  وال��ق��راءة،  واملحادثة،  ال�صتماع،  مهارات  تطوير  املختلفة،و 
املهارات  اإىل   ،واإر���ص��اده��م  املطلوبة  وامل��ف��ردات  اللغة  تطوير  يف  امل�صاعدة 

والإ�صرتاتيجيات الفعالة لالإجابة على اأ�صئلة المتحان .
:" نثمن  الجتماعي-  ال��رخ��اء  اإدارة  -م��دي��ر  احل��ام��دي  ن��وال  و�صرحت 
ال�صارقة  الأمريكية يف  اجلامعة  ال��ذي متثله  وال�صتباقي  الكبري  ال��دور 
عام  منذ  التعاون  هذا  امتد  فقد  املوؤ�ص�صة   مع  واملثمر  الدائم  وتعاونها 
2009 و�صكلوا  اأكرب داعم يف العديد من امل�صاريع احليوية التي تنفذها 
تعليم  دع��م  يف  البالغ  الأث��ر  التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  وتكر�ش  املوؤ�ص�صة، 
الأيتام  ، ولقد مت و�صع خطة وجدول زمني لتنفيذ هذه الدورات  حتى 
يتم حتقيق الأهداف املرجوة منها وتنفيذها على اأكمل وجه ، ونهدف اإىل 
الآيلت�ش  امتحان  لجتياز  الأ�صا�صية  املهارات  امل�صاركني  الطالب  اإك�صاب 

مثل  درا���ص��ة  اأع��ب��اء  وتخفيف  اجل��ام��ع��ي،  وال��ق��ب��ول  للنجاح  يوؤهلهم  مب��ا 
اأ�صمى  اأحد  اأو�صياء الأيتام فدعم التعليم ب�صكل عام  ال��دورات على  هذه 
الأهداف الذي تتبناها  املوؤ�ص�صة �صمن امل�صروع الأكادميي "علم بالقلم" 
الذي ي�صخر بدوره جميع ال�صعوبات التي تواجه الطلبة الأيتام املنت�صبني 
 ، اأك��ادمي��ي��اً  لتمكينهم  لهم  اجليد  التعليم  مقومات  وت��وف��ري  للموؤ�ص�صة 
�صاعني اإىل اإ�صراك جميع �صرائح املجتمع من اأفراد وموؤ�ص�صات والقطاع 
اخلا�ش لتعزيز اجلهود املبذولة لإحداث تنمية �صاملة وم�صتدامة لتعليم 

ورعاية البن اليتيم".
واأو�صحت هيفاء ا�صماعيل- مدير اإدارة الأن�صطة الطالبية و القيادية- 
الأمريكية  املوؤ�ص�صي باجلامعة  والتوا�صل  املجتمع  :" يقوم ق�صم خدمة 
الربامج  لدعم  التطوعية  الربامج  من  جمموعة  بتنظيم  ال�صارقة  فى 

التعليمية للفئات املحتاجة ومنها فئة الأيتام املنت�صبني ملوؤ�ص�صة ال�صارقة 
للتمكني الجتماعي ، ودورة التدريب والتقوية  يف اختبار الآيلت�ش هى 
اإحدى املبادرات التى ي�صهم فيها الطلبة املتطوعني بخرباتهم الأكادميية  
يف دعم برامج خدمة املجتمع ،و من هنا نتقدم ملوؤ�ص�صة ال�صارقةللتمكني 
الجتماعى بال�صكر اجلزيل لإتاحة الفر�صة لطلبة اجلامعة بامل�صاركة يف 

هذة املبادرة املتميزة".      
الطلبة  بتمكني  املعني  بالقلم(  )علم  م�صروع  �صمن   امل��ب��ادرة  وت��ن��درج  
اأو اجلامعة ، حيث  الأيتام بجميع مراحلهم التعليمية �صواء يف املدر�صة 
يقدم امل�صروع باقة متنوعة من الربامج التعليمية واملعرفية التي ت�صاهم 
يف دعم الأيتام اأكادميياً، من اأجل حتقيق ال�صتدامة يف حق الطلبة الأيتام 

يف التعليم وتفعيل امل�صاهمة البناءة لفئة مهمة يف املجتمع وهم الأيتام.

ال�صارقة للتمكني الجتماعي توؤهل طالبها لمتحان الآيلت�ش

بكلمته خالل اأ�صبوع ال�صتدامة .. الرئي�ش املعنينّ ملوؤمتر الأطراف 
COP28 يدعو اإىل الرتكيز على توحيد اجلهود لتحقيق نتائج عملية

تعزيز املبادرات املجتمعية امل�سرتكة والتي�سري على الأ�سر حمدودة الدخل 

تعاون بني »اأوقاف دبي« و »حممد بن را�صد لالإ�صكان«

 اخلارجية تت�صلم ن�صخة من 
اأوراق اعتماد �صفري فرن�صا 

•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم �صعادة عبداهلل حممد البلوكي، وكيل الوزارة امل�صاعد ل�صوؤون املرا�صم 
اأوراق  ن�صخة من  الدويل  والتعاون  ديوان عام وزارة اخلارجية  بالإنابة يف 

اعتماد �صعادة نيكول نيمت�صينو، �صفري جمهورية فرن�صا لدى الدولة. 
ومتّنى وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صفري التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله 

مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة الإمارات وبالده. 
من جانبه اأعرب �صفري جمهورية فرن�صا اجلديد عن �صعادته بتمثيل بالده 
لدى دولة الإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة يف ظّل 
ال�صيا�صة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 

الدولة "حفظه اهلل". 

»بيت اخلري« تنفق 1,8 
مليون لت�صديد ق�صايا 

ومطالبات اإيجارية
•• دبي-الفجر:

خ�ص�صت  اخلري" اأنها  "بيت  اأعلنت 
ج����ان����ب����اً م�����ن ع���ط���ائ���ه���ا مل�������ص���اع���دة 
امل����واط����ن����ني الأق��������ل دخ�������اًل ال���ذي���ن 
هددت  وق�صايا  م�صكالت  من  عانوا 
لو  فيما  قانونية  بعواقب  اأ�صحابها 
املحددة،  الأوق��ات  ال�صداد يف  يتم  مل 
ح���ي���ث ����ص���اه���م���ت اجل���م���ع���ي���ة خ���الل 
و�صعاً   44 ت�صوية  يف   2022 العام 
وحكماً  ق��ان��ون��ي��ة  وح���ال���ة  اإن�����ص��ان��ي��اً 
من  م��واط��ن��ني  بحق  ���ص��در  ق�صائياً 
ذوي الدخل املحدود بقيمة اإجمالية 

بلغت 1،884،358 درهم.
ق�صية   15 وت�صمنت هذه الق�صايا 
الأ�صر  ا���ص��ت��ق��رار  ه�����ددت  اإي���ج���اري���ة 
لأنها  بحقها،  دع���اوى  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
بر�صوم  ال�����وف�����اء  م�����ن  ت���ت���م���ك���ن  مل 
ف�صاعدت  املحدد،  الوقت  يف  الإيجار 
ت�صديد  يف  اأ����ص���ح���اب���ه���ا  اجل���م���ع���ي���ة 
اأمام  كانوا  لأنهم  امل�صتحق،  الإيجار 
اأو الإخ���الء، فبادرت  ال��دف��ع  خ��ي��اري 
الكرب  ل��رف��ع  اإىل  اخلري"  "بيت 
النف�صي  ا�صتقرارهم  وحماية  عنهم، 

واملجتمعي.
كما قامت اجلمعية بجهود ا�صتباقية 
لت�صديد متاأخرات اإيجارية عن 13 
مواطناً، قبل اأن ترفع عليهم ق�صايا، 
وي�صبحوا حتت �صغط اإنفاذ القانون، 
من  و�صعياً  م�صاعرهم،  على  حفاظاً 

اجلمعية لإ�صعادهم واإكرامهم.
الإن�صانية  اجل��ه��ود  ه���ذه  وت�صمنت 
ال��ت��ي ا���ص��ت��ه��دف��ت امل��واط��ن��ني الأق���ل 
متعرث  بناء  ا�صتكمال  متويل  دخ��اًل 
�صعف  ب�صبب  م��واط��ن��ة،  اأ���ص��ر  ل�صبع 
وق��ل��ة امل�����وارد امل��ال��ي��ة، ك��م��ا ت�صمنت 
ت�صديد ق�صية نفقة متعرثة ملواطن 
ت���راك���م���ت ع��ل��ي��ه م���ب���ال���غ ع���ج���ز عن 
ت�صديدها لطليقته، ورفع الدين عن 
مواطن غارم عليه مديونيات ثقيلة، 
تهدد  م��ال��ي��ة  ق�����ص��اي��ا   3 وت�����ص��وي��ة 
اأ�صحابها بالعقاب القانوين يف حال 
عدم الت�صديد، بالإ�صافة لأربعة اأ�صر 
نقدية  م�صاعدات  تتقا�صى  مواطنة 
عاجزة  ظلت  لكنها  ���ص��ه��ري،  ب�صكل 
عن ت�صديد مطالبات الإيجار الذي 
ف��ق��ام��ت اجلمعية  ع��ل��ي��ه��ا،  ت��راك��م��ت 

بت�صديد املبالغ امل�صتحقة عنها. 

 

ك��ل��م��ا واج�����ه امل��ج��ت��م��ع م�����ص��ك��ل��ة مل 
مبحنة  م���ر  اأو  ق��ب��ل  م���ن  ي��األ��ف��ه��ا 
مدرو�صة  عمل  خطة  لها  يكن  مل 
اجلميع  يبداأ  �صلفا،  معها  للتعامل 
امل��ع��ل��وم��ة واخلرب  ال��ب��ح��ث ع���ن  يف 

والتحليل لفهم امل�صهد.
ت��ت��غ��ري ���ص��ي��غ وو�صائط  ول��ه��ذا ق��د 
وو����ص���ائ���ل الإع�������الم ال��ت��ق��ل��ي��دي اأو 
اجلديد اأو الإعالم املقيد اأو احلر، 
اإعالم.  ه��ن��اك  دائ��م��ا  �صيظل  ول��ك��ن 
ال�صحف  م��ب��ي��ع��ات  ت����رتاج����ع  ق����د 
وامل���ج���الت امل��ط��ب��وع��ة ول��ك��ن��ه��ا لن 
�صيغة  م��ن  �صتتحول  واإمن���ا  ت���زول 
تاأثري  ي���رتاج���ع  ق���د  اأخ�������رى،  اإىل 
التليفزيون  الراديو ب�صبب اخرتاع 
التليفون  ب�صبب  الثنان  ويرتاجع 
الذكي ولكن كلهم لن ميوتوا ولن 
نعي�ش  الإع��الم لأننا جميعا  ميوت 
ن��ف��ه��م��ه كي  اأن  ون���ري���د  امل�����ص��ه��د  يف 
اإعادة  ورمب��ا  معه  التعامل  نح�صن 

ت�صكيله مبا يتفق مع م�صاحلنا. 
ح��ت��ى اأواخ�����ر ال��ق��رن امل��ا���ص��ي، كان 
ال�صا�صات  اأ����ص���رى  ح��ول��ن��ا  م��ن  ك��ل 
النمطية  والأخ�����ب�����ار  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
اإطارات  خلف  امل�صاهدون  وان���زوى 
وم�صاحات �صيقة. حتى اأنني واأثناء 
ع���م���ل���ي الإع�����الم�����ي والأك�����ادمي�����ي 
ا�صتمد  ك��ي��ف  راأي������ت  واحل���ك���وم���ي، 
معلوماته  ي��ك��ربين  ال����ذي  اجل��ي��ل 
املجتمع  اأح�����داث  واأب�����رز  واأخ���ب���اره 
والتلفاز  والإذاع����ة  ال�صحافة  م��ن 
راف�����ص��ني ال��ت��ع��اط��ي م���ع الإع�����الم 
باعتباره موؤامرة خارجية  اجلديد 
لتدمري عقولنا. اىل اأن تبّدل امل�صهد 
بفعل التطور ال�صريع وظهور املدن 
ت�صابك  م��ن  تالهما  وم��ا  ال��ك��ربى 
وامل�صالح  امل���ج���ت���م���ع���ات  م�������ص���ال���ح 
بظهور  امل�صهد  ليكتمل  ال��ف��ردي��ة، 
التي  التوا�صل الجتماعي،  و�صائل 
املعلومات  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة  ���ص��ه��ل��ت 
العامل  واأوج���دت  ال�صائعات  ومعها 
اإىل  ي�صري جنباً  ال��ذي  الفرتا�صي 
ج��ن��ب م��ع ال��واق��ع امل����ادي، وي�صمح 
للفرد نف�صه بامتالك �صخ�صيتني: 
بني  بها  يعي�ش  حقيقية  اإح��داه��م��ا 
النا�ش يف واقعهم املادي، والأخرى: 
اأن  اف���رتا����ص���ي���ة م��ت��خ��ي��ل��ة مي���ك���ن 
لت�صوره  وف���ق���ا  م�����ص��م��م��ة  ت���ك���ون 
و�صائط  على  لنف�صه  ير�صمه  ال��ذي 

التوا�صل الجتماعي.
متّيز  رئي�سية  ج��وان��ب  اأرب���ع 

الإعالم اجلديد 
����ص���ه���د ق�����ط�����اع الإع������������الم ث�������ورات 
بالتطور  دائ��م��اً  ارت��ب��ط��ت  متتالية 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، والخ������رتاع������ات 
يوماً  ك��ان��ت  فالطباعة  اجل��دي��دة. 
موازين  قلب  وعامال  كبريا  حدثاً 
وثم  الإذاع���ة  كانت  ومثلها  كثرية. 
ال��ت��ل��ف��از، ال����ذي ن��ق��ل الإع�����الم اإىل 
م�صتوى �صكلت فيه ال�صورة العن�صر 
احلداثي الغالب وامل�صيطر.  وحتى 
اأوا�صط القرن الع�صرين كانت مهمة 
و�صائل الإعالم البحث عن الأخبار 
ب�صيغ  ل���ل���م���واط���ن���ني  وت���ق���دمي���ه���ا 
خالل  تبدل  امل�صهد  لكن  خمتلفة، 
املا�صي،  ال���ق���رن  م���ن  الأرب���ع���ي���ن���ات 
لالإعالم  امل������وازي  الإع������الم  ف����ربز 
الذي  اخل��ا���ش  دوره  م��ع  الر�صمي 
الإعالمية  ال��ه��وي��ة  ت�صكيل  اأع����اد 
يف ك��ل ب��ل��د. م��ن ه��ن��ا ب����داأت حركة 

و�صائل الإعالم بالرتقاء والتطور، 
ومل ت��ع��د ال�����ص��ح��اف��ة جم����رد خرب 
اأك��رث من  تفاعلية  باتت  ب��ل  ي���ذاع، 
ذي قبل. وارتقى العمل الإعالمي، 
يعد  ال���ف���ن���ي، ومل  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
اليوم  �صبيحة  اإىل  ينتظر  املواطن 
بالأم�ش،  ج��رى  ما  ليعرف  التايل 
ون�صرات  اأك��رث،  ن�صطت  ف��الإذاع��ات 
التلفزيونية  القنوات  على  الأخبار 

باتت لأكرث من مرة يف اليوم.  
ي����وٍم  اإىل  ال����ع����امل  و����ص���ل  اأن  اىل 
اإن�����ص��ان على  ك��ل  فيه  ب��ات  مف�صلي 
بعد  باخلرب  يعرف  الأر����ش  كوكب 
اإىل  ث��واٍن من وقوعه، بل ويتعرف 
تفا�صيله وخلفياته وحيثياته، بعد 
�صاعة على اأبعد تقدير. وقد حتقق 
ه����ذا ب�����ص��ب��ب اك��ت�����ص��اف الإن���رتن���ت 
اإىل  العنكبوتية  ال�صبكة  واخ���رتاع 
الذكية  ال���ه���وات���ف  ظ���ه���ور  ج���ان���ب 
والأجهزة اللوحية وغريها، والتي 
اإلكرتونية  من�صات  اإن�صاء  اىل  اأدت 
يف  نعي�ش  جعلتنا  وال��ت��ي  متنوعة 
دون  البع�ش  بع�صنا  معي�صة  غرف 
تكنولوجيا  تطور  وم��ّك��ن  مبالغة. 
الت�صال املرافق ملا ي�صمى ب�"الثورة 
تكنولوجيا  دمج  من  املعلوماتية"، 
التوا�صل والت�صالت مع الإعالم، 
ما يجعل اخلرب اليوم خمتلفاً عما 
كان عليه منذ ع�صر �صنوات فقط. 
واأ�صبح الإع��الم احلديث �صامال و 
عدة  ج��وان��ب  يتناول  اأي  م�صرتكا، 
واملجتمعات.  ال�����ص��ع��وب  ح���ي���اة  يف 
ف��ق��ط يقت�صر  ي��ع��د الإع������الم  ف��ل��م 
على جانب واحد بل ي�صمل جميع 
ال�صيا�صة  من  ب��دءاً  احلياة  جوانب 
و�صول  بالثقافة  م��رورا  واملجتمع 
والفن  واحل�����وادث  الق��ت�����ص��اد  اىل 
ال�صخ�صية  بل والأخبار  والريا�صة 
ال�صياق،  ه���ذا  يف  ال���ن���ا����ش.   لأح�����اد 
ي��ت��م��ي��ز الع�����الم اجل���دي���د )احل���ر( 
الإع����الم  ع��ن  ال��ي��وم  نعي�صه  ال����ذي 
ال����ذي عا�صه  ال��ت��ق��ل��ي��دي )امل��ق��ي��د( 
اأج��دادن��ا واآب��اوؤن��ا يف اأرب��ع��ة جوانب 
ال���ن���ط���اق: مبعنى  ه����ي:  رئ��ي�����ص��ي��ة 
م�صاحة النفوذ والنت�صار، والتاأثري: 
واإعادة  حت��دي  على  القدرة  مبعنى 
املجتمعي  ال���ب���ن���اء  ع���ل���ى  ت�����ص��ك��ي��ل 
والهوية الثقافية، التغيري: مبعنى 
التغيريات  اإح������داث  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
ال�صلبية  ك��ان��ت  ���ص��واء  الجتماعية 
مبعنى  والنافذية:  الإيجابية،  اأو 
زادت  احلديثة  الت�صال  اأجهزة  اأن 
الزمان  الإع���الم حل��اج��زي  تخطي 
وامل����ك����ان م���ع ���ص��ع��وب��ة ����ص���دي���دة يف 
ال�صتناد اإىل فكرتي املنع والرقابة.  
الأربعة  اجل��وان��ب  ه��ذه  ن�صع  حني 
الكيمائية  املعادلة  معا يف ما ي�صبه 
جند اأن النطاق والتاأثري والتغيري 
وال��ن��اف��ذي��ة ل��دى الإع���الم اجلديد 

ال����ق����ائ����م����ني على  م�����ن  ت���ق���ت�������ص���ي 
يطوروا  واأن  يتطوروا  اأن  الإع���الم 
الإعالمية  ور�صائلهم  اأدواتهم  من 
اإىل الندماج بني  ي��وؤدي  على نحو 
والتكامل  املختلفة  الإعالم  و�صائل 
ب����ني امل���ح���ت���وى ال���رق���م���ي وامل���رئ���ي 
والإذاعي لتقدمي حمتوى اإعالمي 
ال�صباب  ب���ق���ب���ول  ي��ح��ظ��ى  ن���وع���ي 

وتفاعلهم معه.
الإع����الم احل���ّر وت��ع��زي��ز دور 

ال�سباب 
ال�صباب  مل��رك��ز  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ة  يف 
العربي بعنوان " الإعالم اجلديد"، 
حمفزات  اأرب�������ع  ه���ن���اك  اأن  ت���ب���ني 
رئي�صية ل�صتهالك ال�صباب العربي 
لالإعالم وهي: الطماأنينة وال�صعور 
اأن  ال��درا���ص��ة  ب���الأم���ان ح��ي��ث بينت 
الن�صبة الأكرب من ال�صباب العربي، 
ي�صتهلك   ،26% م���ن  ي��ق��رب  م���ا 
بينما  الطماأنينة،  حلافز  الإع���الم 
من  الإع�����الم  ي�صتهلكون   25%
فيما  ال�������ص���خ�������ص���ي،  ال���ن���م���و  اأج�������ل 
اأجل  %24 الإعالم من  ي�صتخدم 
من  و25%  الجتماعي،  التقارب 

اأجل التفرد والتميز.
وع��ل��ي��ه، ف���اإن الإع����الم احل���ّر الذي 
والنمو،  والأم��ان  الطماأنينة  يوفر 
فاعل  ج���ي���ل  اإع����������داد  يف  ي�������ص���اه���م 
باملتغريات  ي��ت��اأث��ر  ل  م���وؤث���ر  وواع 
امل��ت�����ص��ارع��ة، خ�����ص��و���ص��ا ت��ل��ك التي 
حتمل طابعاً �صلبياً. ويلعب الإعالم 
احلر دورا مهما يف حماكاة ال�صباب 
وزيادة وعيهم يف منطقتنا العربية 
خ�صو�صا، من خالل الرتكيز على 
م�صاكلهم  وع���ر����ش  اه��ت��م��ام��ات��ه��م 
ومعاجلتها، وتو�صيع الآفاق وتركيز 
الإنتباه وتربية الذوق وفتح احلوار 

مما ي�صاعد على حتقيق التنمية.
ي�صاهم  اإع����الم ح��ر  اأن وج���ود  ك��م��ا 
التعبري  فر�صة  ال�صباب  اإعطاء  يف 
وال���ت���ح���دث يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
وال��ق�����ص��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع��ل��ى نحو 
يجعلنا على علم مبا يخافون وما 
و�صائل  اإن  ي��ع��ان��ون.   وم��ا  يتمنون 
متكن  اأن  مي��ك��ن  احل�����رة  الإع������الم 
ال�صباب النا�صئ من تطوير مهارات 
رمب����ا اف��ت��ق��ده��ا ال�����ص��اب��ق��ون مثل 
املختلفة.  الآراء  وتقبل  ال�صتماع 
اأن  الدرا�صات  بع�ش  اأو�صحت  وق��د 
و�صائل الإعالم احلر متنح ال�صباب 
فر�صة التعبري عن الآراء ووجهات 
فيه  يتم  ل  �صلمي  باأ�صلوب  النظر 
وامل�صا�ش  الخ���ري���ن  اىل  الإ�����ص����اءة 
عنف  اإىل  اأفكارهم  حتويل  اأو  بهم 
�صنوات  خ����الل  ب�����دين.  اأو  م�����ادي 
ع��م��ل��ي ت���ب���دل امل�����ص��ه��د الإع���الم���ي 
قنوات  توهجت  وال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل��ي 
من�صات  انطلقت  اأخرى،  وانطفاأت 
واأغلقت معظمها. فعلى الرغم من 
الفر�ش التي قدمتها التكنولوجيا 
لقطاع الإعالم من ناحية النت�صار 
اأن  اإل  وال����ت����ف����اع����ل،  وامل���������ص����ارك����ة 
الح��ت��ي��اج الأ���ص��م��ى ل��الإع��الم يبقى 
يف مت��ك��ني ال�����ص��ب��اب وال�����ص��ع��ي اإىل 
اىل  اإ�صافة  مل�صاكلهم،  اإيجاد حلول 
يف  وامل�صداقية  ال�صفافية  اع��ت��م��اد 
�صن�صعى  ما  وه��ذا  املحتوى.  عر�ش 
ل��ت��ق��دمي��ه ل��ل��م�����ص��اه��د ال���ع���رب���ي يف 

"امل�صهد". 
بقلم: معتز عبد الفتاح

)امل�صهد( الإعالمي احلرنّ وكيفية تعزيز دور ال�صباب

•• اأبوظبي -وام:

عقدت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان اجتماعها العا�صر، 
امل�صت�صار  اأن��ور بن حممد قرقا�ش  الدكتور  برئا�صة معايل 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئ��ي�����ش ال���دول���ة، رئي�ش 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  اللجنة  اأع�����ص��اء  ومب�صاركة  اللجنة، 
الهيئة  رئي�ش  ك��روز،  مق�صود  �صعادة  وم�صاركة  الدولة،  يف 
ا�صتعر�ش  حيث  مراقب،  ب�صفة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية 

الرابع  الوطني  التقرير  اإع��داد  �صري  م�صتجدات  الجتماع 
لال�صتعرا�ش الدوري ال�صامل حلقوق الإن�صان.

واطلع معاليه - خالل الجتماع الذي عقد يف مقر ديوان 
الرئا�صة - على امل�صودة الأوىل للتقرير الوطني التي اأعدها 

فريق العمل التنفيذي املنبثق عن اللجنة الوطنية.
الت�صاورية  العملية  ا�صتمرار  ���ص��رورة  على  معاليه  واأك���د 
مع موؤ�ص�صات وجمعيات املجتمع املدين يف الدولة والهيئة 

الوطنية حلقوق الإن�صان ب�صاأن م�صودة التقرير.

اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان تعقد اجتماعها العا�صر ملتابعة 
التح�صري للتقرير الوطني لال�صتعرا�ش الدوري ال�صامل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صر  �صوؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�صيخ  ا�صتقبل 
ال�صهداء اأم�ش يف واحة الكرامة معايل ال�صيخ خالد بن هالل بن نا�صر املعويل 
الر�صمية  زي��ارت��ه  خ��الل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  العماين  ال�����ص��ورى  رئي�ش جمل�ش 
ال�صيخ خليفة  ا�صتعر�ش مع  الكرامة  واح��ة  اإىل  و�صول معاليه  ول��دى  للدولة. 

بن طحنون اآل نهيان مرا�صم حر�ش ال�صرف ثم و�صع اإكليال اأمام ن�صب ال�صهيد 
الذي يتكون من 31 لوحا ي�صتند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف 

والت�صامن بني قيادة دولة الإمارات و�صعبها وجنودها الأبطال.
ال�صيخ  من  مف�صل  ل�صرح  م�صتمعا  ال��واح��ة  اأجنحة  خمتلف  يف  معاليه  وجت��ول 
تفا�صيلها  جت�صد  ال��ت��ي  ومرافقها  ال��واح��ة  ع��ن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة 
بطولت اأبناء دولة الإمارات البوا�صل وت�صحياتهم وتعرب عن الكثري من القيم 

والدللت الوطنية اجلليلة.
بت�صجيل كلمة يف �صجل  العماين  ال�صورى  رئي�ش جمل�ش  قام  ويف ختام اجلولة 

الزوار عرب فيها عن تقديره ل�صهداء دولة المارات العربية املتحدة.
العا�صمة  تعد معلما وطنيا وح�صاريا يف  الكرامة  واح��ة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جتدر 
�صبيل  يف  وت�صحياتهم  الإم��ارات  �صهداء  لبطولت  تخليدا  ت�صييده  مت  اأبوظبي 

الدفاع عن الوطن وحماية مكت�صباته ومنجزاته.

•• اأبوظبي -الفجر:

اأك�����دت درا����ص���ة ب��ح��ث��ي��ة ج���دي���دة ملركز 
اأهمية  تريندز للبحوث وال�صت�صارات 
الت�صدي  يف  امل��ب��ك��ر  الإن������ذار  اأن��ظ��م��ة 
ل��ل��ت��ه��دي��دات الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي تواجه 
اإن�صاء  ���ص��رورة  م��وؤك��دة  ال��ع��امل،  دول 
وافية،  وم��ع��ل��وم��ات  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة 
املتطرفة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ك��اف��ة  ت�����ص��م��ل 
ومناهجها  وع��ن��ا���ص��ره��ا  وق��ي��ادات��ه��ا 

الفكرية واأ�صلوب عملها.
التي حملت عنوان  الدرا�صة  وتناولت 
يف  ودوره����ا  املبكر  الإن����ذار  " اأن��ظ��م��ة 
هذا  م��ف��ه��وم  لالإرهاب"  ال��ت�����ص��دي 
الإن����������ذار، وم�����ا امل���ق�������ص���ود ب����الإره����اب 
وامل��خ��اط��ر الإره���اب���ي���ة، وك��ي��ف ميكن 
ال��ن��ظ��ام وت��ف��ع��ي��ل��ه ملواجهة  ب��ن��اء ه���ذا 
اأهم  هي  وم��ا  امل�صتقبلية،  التهديدات 
ميكن  التي  والتو�صيات  الق��رتاح��ات 
ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ه��ي��ئ��ات امل��خ��ت�����ص��ة حتى 
ل نظام الإنذار املبكر، وفق منظور  ُتفعِّ
ا����ص���رتات���ي���ج���ي ا����ص���ت���ب���اق���ي ي���ح���د من 

املخاطر على كافة امل�صتويات.
وقالت الدرا�صة اإن نظام الإنذار املبكر 
لال�صتك�صاف  منظومة  عن  عبارة  هو 
والتحذير امل�صبق من احتمالية حدوث 
لتخاذ  متهيًدا  والأزم����ات؛  ال��ك��وارث 
ال���ق���رارات وال�����ص��ي��ا���ص��ات والإج������راءات 
وم��ن��ع حدوثها  مل��واج��ه��ت��ه��ا  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
اأو ع��ل��ى الأق����ل احل���د من  ك��ل��ي  ب�صكل 

حجم اأ�صرارها وخماطرها.
�صمن  ج��اءت  التي  الدرا�صة  واأ�صافت 
ال����ربام����ج ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���رتي���ن���دز حول 

واأعدها  والإره�������اب،  ال�����دويل  الأم�����ن 
الباحث  ال�����ص��ايف  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
التطرف  ح�����ول  امل���غ���رب���ي  ب���امل���ر����ص���د 
اإن نظام الإن��ذار املبكر نظام  والعنف، 
وتوقع  الأخ����ط����ار  ل��ر���ص��د  م��ت��ك��ام��ل 
حدوثها وتقييمها والتاأهب للت�صدي 
ل���ه���ا، ع���رب ال��ن��ظ��م وال��ع��م��ل��ي��ات التي 
مُتكِّن الأفراد واملجتمعات واحلكومات 
وغريها من اتخاذ اإجراءات للحد من 
الوقت  اأ�صكالها، يف  بكل  املخاطر  اآث��ار 

املنا�صب قبل حدوثها".
املجتمعات  باإ�صراك  الدرا�صة  وطالبت 
ب�صكل  الإرهابية  للتهديدات  املعّر�صة 
ال يف ا�صتخدام اأنظمة الإنذار املبكر  فعَّ
بهذه  توعيتها  خ��الل  من  وتنفيذها، 
والإن���ذارات  الر�صائل  ون�صر  الأنظمة 
بفاعلية، و�صمان وجود حالة التاأهب 
الأو�����ص����اع لتخاذ  وت��ه��ي��ئ��ة  امل�����ص��ت��م��ر 

ل�صمان  وذل������ك  م���ب���ك���رة،  اإج����������راءات 
فاعلية نظم الإنذار املبكر.

الدول  ت�صجيع  اإىل  ال��درا���ص��ة  ودع���ت 
اإنذار مبكر  اأنظمة  التي لي�صت لديها 
ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام ه���ذه الأن���ظ���م���ة، من 
خالل تقدمي الدعم الالزم لها لإن�صاء 
مثل تلك النظم، وهو ما ي�صاعد على 
تعزيز قدرة الدول واملجتمعات عموًما 

على مواجهة الإرهاب.
و����ص���ددت ع��ل��ى ����ص���رورة ال��ع��م��ل قدر 
التن�صيق  الإمكان على وجود نوع من 
الإنذار  اأنظمة  ا�صتخدام  العاملي حول 
نوع  وج������ود  الأق�������ل  ع���ل���ى  اأو  امل���ب���ك���ر، 
ال�صبكي  اأو  الإق��ل��ي��م��ي  التن�صيق  م��ن 
الروؤية  تتقا�صم  ال��دول  من  ملجموعة 
اأهمية  م��ب��ي��ن��ة  ن��ف�����ص��ه��ا،  والأه��������داف 
يخ�ش  فيما  املبكر"  الإن�����ذار  "نظام 
ال�صلة  ذات  الأم���ن���ي���ة  ال���ت���ه���دي���دات 

وقالت  العنيف.  والتطرف  ب��الإره��اب 
اإن هذا النظام يحظى باأهمية كبرية، 
بالنظر اإىل الدور الكبري الذي يلعبه 
الإرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن  احل���د  يف 
التطرف  ج���م���اع���ات  ت�����ص��ك��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
والإره��اب، من خالل الفهم امل�صرتك 
ل��الأ���ص��ب��اب اجل��ذري��ة وم��ا يقدمه من 
النقاط  لتحليل  وب��ي��ان��ات  معلومات 

املحتمل اأن ت�صكل بوؤًرا �صاخنة.
وبيَّنت الدرا�صة اأن نظام الإنذار املبكر 
نظم  ت��ع��زي��ز  يف  ح��ي��وًي��ا  دوًرا  ي��ل��ع��ب 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ي��ت��م جت��م��ي��ع��ه��ا عن 
والرفع  الإرهابية،  اجلماعات  اأن�صطة 
املنا�صب،  الوقت  يف  التاأهب  حالة  من 
با�صتخدام  ���ال���ة  ال���ف���عَّ وال����ص���ت���ج���اب���ة 
املعرفة  مكونات  يدمج  ت�صغيلي  نظام 
ب���امل���خ���اط���ر الإره�����اب�����ي�����ة، وال���ر����ص���د 
والتنبوؤ، ون�صر املعلومات وال�صتجابة 

للتحذيرات التعبوية جلميع اجلهات 
ذات ال�صلة.

واأ�صارت الدرا�صة اإىل وجود جمموعة 
من العوامل التي ت�صاعد نظام الإنذار 
وحتقيق  م���ه���ام���ه  اأداء  ع���ل���ى  امل���ب���ك���ر 
ومنها:  ف��اع��ل��ي��ت��ه؛  وزي�����ادة  اأه����داف����ه، 
فاعلية نظام املعلومات، وفاعلية نظام 
الأزمة  اإدارة  فريق  وخ��ربة  الت�صال، 
اتخاذ  يف  ال��ق��ي��ادة  وفاعلية  وك��ف��اءت��ه، 

القرارات احلا�صمة.
الإرهاب  انت�صار  اأن  ال��درا���ص��ة  واأك���دت 
اآثار  موؤخًرا يف دول عدة ترتبت عليه 
خطرية، اأبرزها تهديد �صلطة الدولة 
وقدرة موؤ�ص�صاتها الأمنية على حفظ 
الأم���ن وال���ص��ت��ق��رار، وت��ه��دي��د ال�صلم 
اخلوف  من  مناخ  واإ�صاعة  املجتمعي، 
يف امل��ج��ت��م��ع، وم����ا ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه من 
والكتئاب،  وال�����ص��ي��ق  ب��ال��ق��ل��ق  ���ص��ع��ور 
الندماج،  وع��دم  العزلة  يف  والرغبة 
والتاأثري ال�صلبي على عملية التنمية 

القت�صادية.
ورجحت الدرا�صة اأن تكون التهديدات 
مزيًجا  ال����دويل  ل��الأم��ن  امل�صتقبلية 
طفراتها  اأو  القائمة،  التهديدات  من 
النا�صئة  وال��ت��ه��دي��دات  تداعياتها،  اأو 

وغري املتوقعة.
واأكدت الدرا�صة اأهمية اأنظمة الإنذار 
اأجهزة  فاعلية  لرفع  بالن�صبة  املبكر 
ال�صتخبارات يف احلد من التهديدات 
التنظيمات  ت��ط��وي��ر  ب��ع��د  الإره��اب��ي��ة، 
الإرهابية اآليات عملها، ل �صيما فيما 
يتعلق بتوظيف التطور التكنولوجي، 
التوا�صل  ���ص��ب��ك��ات  جم���ال  يف  خ��ا���ص��ة 

الجتماعي خلدمة اأهدافها.
وتطرقت الدرا�صة اإىل بع�ش املعوقات 
التي قد حتد من فاعلية نظام الإنذار 
املبكر، من اأبرزها عدم دقة املعلومات 
املفتوحة  امل���������ص����ادر  م����ن  امل�������ص���ت���ق���اة 
هذه  دق��ة  ع��دم  اإن  اإذ  وم�صداقيتها؛ 
امل��ع��ل��وم��ات ي���وؤدي اإىل ات��خ��اذ ق���رارات 
�صعوبة  اإىل  بالإ�صافة  �صليمة،  غ��ري 
امل�صتقاة  للموؤ�صرات  الدورية  املتابعة 
وحتديثها  والبيانات،  املعلومات  م��ن 
اإعطاء  دوري، مبا ي�صعب معه  ب�صكل 
توقع  ���ص��ل��ي��م��ة يف جم����ال  خُم����َرج����ات 

الأزمات والتهديدات.
اأن م��ن املعوقات  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
الأخرى قدرة هذه الأنظمة على اإقناع 
اأو  �صانع القرار بقرب وقوع الأزم��ات 
ا�صتجابة  اتخاذ  و�صرورة  التهديدات، 
عاجلة، بالإ�صافة اإىل �صعف الهتمام 
باأنظمة  والوطني  والإقليمي  الدويل 
بعدم  ال��ت��ع��ام��ل  اأو  امل���ب���ك���ر،  الإن��������ذار 
ح���ي���ادي���ة م���ع ه����ذه امل���وؤ����ص���رات وع���دم 
من  الأزم���ات  مواجهة  خطط  تكامل 
ا�صتخدام  تواجه  التي  التحديات  بني 

نظم الإنذار املبكر.
من  اأن�������ه  اإىل  ال����درا�����ص����ة  واأ�������ص������ارت 
الدول،  �صيادة  ا  اأي�صً املهمة  املعوقات 
ال���دول عن  ال��ع��دي��د م��ن  حيث متتنع 
واملتعلقة  احل�صا�صة  املعلومات  تبادل 
باملخاطر مع جهات قد تعتربها غري 
توقع  �صعوبة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اآم��ن��ة، 
التهديدات الإرهابية غري التقليدية، 
"الذئاب  ب�����  ُي����ع����رف  ف��ي��م��ا  امل��ت��م��ث��ل��ة 

املنفردة".

•• دبي -وام:

بحثت هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية 
اآفاق  الرتبوية  خليفة  جائزة  و  بدبي 
م�صرية  يخدم  مب��ا  امل�صرتك  التعاون 
ال��ن��ه��و���ش ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
مبجال  يتعلق  فيما  وخا�صة  ال��دول��ة 
املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة 
وال��ذي ط��رح لأول م��رة على م�صتوى 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ب��ه��دف  ال��ع��امل 
التجارب واأف�صل املمار�صات العاملية يف 
رعاية الطفولة املبكرة وتوفري البيئة 
الإب�����داع والبتكار  ع��ل��ى  ل��ه��ا  امل��ح��ف��زة 

والريادة يف امل�صتقبل . 
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صعادة فاطمة 
التنفيذي  امل��دي��ر  بالرهيف  اإب��راه��ي��م 
جلهاز الرقابة املدر�صية مبقر الهيئة 
يف دبي لوفد اجلائزة الذي �صم حميد 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��و  اإب���راه���ي���م 
وفاطمة  ف��ل��ي��م��ن��ج  ج��ان��ا  وال���دك���ت���ورة 
املانحة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��وات  ال��ب�����ص��ت��ك��ي 
للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة  ملجال 
عمل  فريق  اأع�صاء  من  وع��ددا  املبكر 

هيئة املعرفة. 
ورح����ب����ت ����ص���ع���ادة ف���اط���م���ة اإب���راه���ي���م 
خليفة  ج�����ائ�����زة  ب����وف����د  ب����ال����ره����ي����ف 

حول  �صاملة  نبذة  وقدمت  الرتبوية 
يف  ودوره���ا  وب��راجم��ه��ا  الهيئة  ر�صالة 
م�صتوى  ع��ل��ى  التعليم  م�����ص��رية  دع���م 
والدولة  خ��ا���ص��ة  ب�����ص��ف��ة  دب���ي  اإم�����ارة 
ب�������ص���ورة ع�����ام�����ة.  وت���ط���رق���ت خالل 
التي  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  اإىل  ال��ل��ق��اء 
بجودة  يتعلق  فيما  الهيئة  تطبقها 
التعليم وعمليات �صمان اجلودة التي 
ت�صتهدف توفري بيئة تعليمية تواكب 
ال��ع��امل��ي��ة يف خمتلف  امل��ع��اي��ري  اأف�����ص��ل 
اإىل  تطرقت  كما  الدرا�صية،  امل��راح��ل 
جهود الهيئة يف رعاية قطاع الطفولة 
وما  املبكر  بالتعليم  والهتمام  املبكرة 

توليه الهيئة من دعم ملراكز الطفولة 
وغريها  احل�������ص���ان���ة  ودور  امل���ب���ك���رة 
وتاأهيل  ب��اإع��داد  املعنية  امل��ن�����ص��اآت  م��ن 
.  وق��دم حميد  الطفولة املبكرة للغد 
ر�صالة  ح��ول  علمياً  ع��ر���ص��اً  اإب��راه��ي��م 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  واأه��������داف 
2007 والتي  التي انطلقت يف العام 
تطرح يف دورتها احلالية 10 جمالت 
موزعة على 17 فئة .. م�صرياً اإىل اأن 
نقلة نوعية يف ميدان  �صكلت  اجلائزة 
حملياً  وال���رتب���وي  التعليمي  التميز 
امل��ي��دان بعدد  ورف���دت  ودول��ي��اً  وعربياً 
انطالق  م��ن��ذ  وف���ائ���زة  ف���ائ���زاً   480

اأنه بتوجيهات  م�صريتها .  واأ�صار اإىل 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  من 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش ال����وزراء 
جمل�ش  رئي�ش  الرئا�صة  دي���وان  وزي��ر 
اأطلقت  الرتبوية  اأمناء جائزة خليفة 
العاملية  خليفة  جائزة  جمال  اجلائزة 
للتعليم املبكر والذي يعترب الأول من 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل ويهدف 
الجتماعية  امل����ج����الت  ت���ع���زي���ز  اإىل 
والفكرية  وال����ذه����ن����ي����ة  وال����ب����دن����ي����ة 
واملعرفية  وال��ن��ف�����ص��ي��ة  والإب����داع����ي����ة 
والعاطفية املختلفة يف �صنوات التعليم 
برامج  واإث���������راء  وال���ط���ف���ول���ة  امل���ب���ك���ر 

بالأبحاث  املتميزة  املبتكرة  التعليم 
وال�����درا������ص�����ات وال������ربام������ج وامل���ن���اه���ج 
واملنهجيات وطرق التدري�ش املتطورة 
وحتفيز  امل���ب���ك���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال  يف 
خالل  م��ن  التغيري  مبدعي  املعلمني 
جمال  يف  والبتكار  املمار�صات  اأف�صل 
دور  وت�صجيع  وتفعيل  املبكر  التعليم 
التعليم  و�صركات  واملوؤ�ص�صات  امل��راك��ز 
املبكرة  الطفولة  جم��ال  يف  املخت�صة 
الفردية  التجارب  ب��اأجن��ح  والتعريف 
وال�صتفادة  املبكر  التعليم  جم��ال  يف 
اأف�صل الدرا�صات واأجنح الربامج  من 
يف  التعليمية  واملمار�صات  واملنهجيات 
والتحفيز  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة 
على تطبيقها يف املوؤ�ص�صات التعليمية 
ال��دول��ة.  م��ن جانبها تطرقت  داخ���ل 
معايري  اإىل  فليمنج  ج��ان��ا  ال��دك��ت��ورة 
ال��ت��ح��ك��ي��م اخل���ا����ص���ة ب��ف��ئ��ت��ي جمال 
املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة 
العامة  الأم��ان��ة  التزام  اإىل  م�صرية   ..
يف  واملو�صوعية  بال�صفافية  للجائزة 

حتكيم طلبات املر�صحني . 
خليفة  ج��ائ��زة  "جمال  اأن  واأو���ص��ح��ت 
التمّيز  يقدر  املبكر"  للتعليم  العاملية 
كما  املُ���م���ار����ص���ة  لإث���������راء  ال���ب���ح���ث  يف 
واملُمار�صة  ال��ربام��ج  يف  التمّيز  ُتثّمن 

ال��ع��م��ل��ي��ة و���ص��ت��ت��م م��راج��ع��ة ك���ّل طلب 
ال�صارمة  املعايري  طبًقا ملجموعة من 
م��ن اأج���ل حت��دي��د اأف�����ص��ل ال��ن��م��اذج يف 
املعلومات لدعم  العامل والتي �صتوفر 
ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة يف 
هذه  وتت�صمن  املُبكر  التعليم  جم��ال 
املعايري البتكار والأ�صالة واملُ�صاهمات 
مع  املُ��ب��ك��ر  التعليم  لتطوير  العملية 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ان��ع��ك��ا���ص��ات ذل���ك على 
وال�صتدامة  للقيا�ش  القابل  التغيري 

وحتقيق التحّول املن�صود. 
الب�صتكي  ف��اط��م��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  ك��م��ا 
اأوراق  ل���ق���ب���ول  ال���زم���ن���ي���ة  اخل����ط����ة 
الإلكرتوين  امل���وق���ع  ع���رب  امل��ر���ص��ح��ني 
اإىل  م�صرية   .. ال��ذك��ي��ة  والتطبيقات 
جمال  يف  امل�صاركني  طلبات  قبول  اأن 
املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة 
وذلك  املقبل  فرباير   28 يف  �صينتهي 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال�����دويل ل��ه��ذا املجال 
قبل  من  الطلبات  فرز  بعدها  و�صيتم 
عدداً  ت�صم  متخ�ص�صة  علمية  جلنة 
مرحلة  اإىل  و�����ص����وًل  اخل������رباء  م���ن 
الفائزين  اأ���ص��م��اء  واإع�����الن  التحكيم 

وتكرميهم يف مايو املقبل . 
ق���دم وف���د اجلائزة  ال��ل��ق��اء  ويف خ��ت��ام 

درعاً تذكاريا مل�صوؤويل الهيئة . 

خليفة بن طحنون ي�صتقبل رئي�ش جمل�ش ال�صورى العماين يف واحة الكرامة

درا�صة جديدة ل�رتيندز توؤكد اأهمية اأنظمة الإنذار املبكر يف الت�صدي لالإرهاب

 خليفة الرتبوية وهيئة املعرفة يف دبي تبحثان التعاون 

•• اأبوظبي - وام:

بايوتك"امل�صروع  "حياة  مع  تعاون  اتفاقية  اأبوظبي  ال�صحة  دائ��رة  وقعت 
امل�صرتك بني "�صينوفارم �صي اإن بي جي" و�صركة "جي 42" لتعزيز التعاون 
والتطوير  البحث  جم���الت  �صمن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  دع��م  ب��ه��دف  امل�صرتك 

والبحوث ال�صريرية والرتقاء بالإمكانات ال�صناعية يف اأبوظبي . 
ياأتي هذا التعاون من�صجماً يف امل�صمون والأهداف مع جهودالدائرة لرت�صيخ 
ووجهة  احلياة  علوم  جم��الت  يف  والبتكار  للبحث  حا�صنة  الإم���ارة  مكانة 

رائدة للرعاية ال�صحية على م�صتوى العامل. 
�صهد توقيع التفاقية معايل ال�صيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�ش دائرة 
ال�صحة – اأبوظبي وليو جينغزهني رئي�ش جمل�ش اإدارة �صينوفارم �صي اإن بي 

جي" وهوجنبني كونغ الرئي�ش التنفيذي ل�صركة "حياة بايوتك".. ووقعها 
كل من �صعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�صحة - اأبوظبي 

ونا�صراليماحي نائب الرئي�ش التنفيذي ل�صركة "حياة بايوتك". 
البحوث  جم��ال  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  بالتعاون  ال��ت��زام��اً  التفاقية  ه��ذه  متثل 
ال�صريرية القائمة على الأدلة ل�صيما فيما يخ�ش مكافحة الأمرا�ش املعدية 
وتغطي البنية التحتية والتخطيط ال�صرتاتيجي وم�صاركة البيانات واأ�ص�ش 

امللكية الفكرية. 
ال�صركاء العامليني املخت�صني  وت�صع التفاقية تبادل املعارف واخلربات من 
خمتربات  تد�صني  اإىل  اأي�صا  وت��ه��دف  الرئي�صية  اله��ت��م��ام  جم���الت  ك��اأح��د 
بحلول  والبتكاريتمتع  للبحوث  مركزا  اأبوظبي  مكانة  واإر���ص��اء  لالأبحاث 
الحتياجات  تلبية  على  ذاته  الوقت  يف  ويعمل  والت�صويق  للت�صنيع  مبتكرة 

الدولية واملحلية ومواجهة خمتلف التحديات يف قطاع الرعاية ال�صحية. 
وقال �صعادة الدكتور جمال حممد الكعبي: "بف�صل روؤى وتوجيهات قيادتنا 
وحا�صنة  والبتكار  للبحوث  اإقليمياً  مركزاً  اليوم  اأبوظبي  باتت  الر�صيدة 
وال�صاعني  العامل  اأرج��اء  �صتى  من  واملوؤ�ص�صات  واخل��رباء  الباحثني  لأف�صل 
لذلك  ال��دويل  امل�صتوى  على  ال�صحية  الرعاية  لالرتقاء مبخرجات  جميعاً 
القطاع  رواد  مع  التعاون  فر�ش  اغتنام  اأبوظبي   – ال�صحة  دائ��رة  توا�صل 
املجتمع  بالنفع على  ي��ع��ود  واخل���ربات مب��ا  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  العامليني 
42‘ �صعياً  ’حياة بايوتك‘ و’جي  "تاأتي �صراكتنا مع  العاملي ككل.  واأ�صاف 
العنان  واإط��الق  ال�صناعية  اجلهود  وتكثيف  ال�صريرية  بالبحوث  لالرتقاء 
لالإمكانات الوطنية باأف�صل �صكل ممكن مبا يقود يف نهاية املطاف لرت�صيخ 

مكانة الإمارة الرائدة يف جمالت البتكار وعلوم احلياة". 

من جانبه قال هوجنبني كونغ الرئي�ش التنفيذي ل�صركة "حياة بايوتك": 
عالقات  يف  الكامنة  بالقوة  العميق  الإمي���ان  بايوتك‘ثمرة  ’حياة  "جت�صد 
ال�صراكة و التعاون حيث تاأ�ص�صت عرب تكاتف وثيق بني ’�صينوفارم �صي اإن بي 
جي‘ و’جي 42‘ بعد اإدراك اجلانبني لالآفاق الواعدة التي ميكن الو�صول 
ال�صحة  دائ��رة  مع  اتفاقيتنا  تاأتي  واليوم،  توحيد خرباتهما  لها من خالل 
لتقدم دللة جليةعلى احلاجة الراهنة للدعم احلكومي لتحقيق طموحات 

الدولة يف قطاع الرعاية ال�صحية والتكنولوجيا احليوية . 
و�صتعتمد مذكرة التفاهم املوقعة بيننا على التقنيات واأطر العمل يف القطاع 
هذه  ثمار  لقطف  قدماً  الدولة..ونتطلع  يف  املتاحة  اإمكاناته  كامل  لغتنام 
اخلطوات  عن  بالإعالن  و�صنقوم  املقبلة  الفرتة  خالل  الطموحة  ال�صراكة 

والإجنازات الالحقة يف اأقرب وقت ممكن". 

دائرة ال�صحة توقع اتفاقية تعاون مع �صركة )حياة بايوتك(

 

ي��ق��وم على  ال��دول��ي��ة  ه��و من���وذج ج��دي��د للعالقات  الناعمة  ال��ق��وة 
له  املغفور  نهج  ه��ذا  وك��ان  ال�صلبة،  بالقوة  ولي�ش  باملحبة  اجل��ذب 
باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، حكيم العرب، ومن بعده 
امل�صرية  وُيكمل  اهلل-  نهيان-رحمهما  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
عن  باجلذب  ياأتي  قد  ال��دول  بني  ال�صداقة  فتحقيق  اهلل،  حفظه 
طريق ال�صتثمار والفنون والآداب والقت�صاد والف�صاء، وقد يكون 

باخلوف عن طريق القوة الع�صكرية والتهديد.
الإم���ارات هو  الناعمة لدولة  القوة  ا�صرتاتيجية  اأه��داف  اأه��م  من 
اإبراز ال�صورة احل�صارية للدولة واإرثها وهويتها وثقافتها الأ�صيلة، 
وهذا ما حدث بالفعل عند ا�صتقبال فخامة يون �صوك يول، رئي�ش 
اأبوظبي،  العا�صمة  يف  الوطن  بق�صر  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 
فكان هنالك ا�صتقبال �صعبي قرابة 1000 ُم�صارك مت من خاللهم 
تقدمي الثقافة ال�صعبية للدولة اأو ما ُيعرف بالدبلوما�صية ال�صعبية 
فتم تقدمي فن العيالة وفن احلربية وندبة ال�صحوح والنعي�ش من 
خالل طالبات املدار�ش وم�صاركة طالب املدار�ش اأي�صاً والع�صكرين 
اإىل اخليول  الع�صكرية بالإ�صافة  �صمن فريق م�صاندة واملو�صيقى 
وال���ن���وق وال�����ص��ق��اري��ن وال��ك��ل م��رت��دي ال���زي ال���رتاث���ي الإماراتي 
الكوري والإماراتي  بالعلم  ال�صعبية والكل متو�صح  والإك�ص�صوارات 
يف منظر يدل على عمق العالقة ال�صتثنائية واخلطة امل�صتقبلية 
البلدين، فعند مرور املوكب على جمموعة معينة  الطموحة بني 
تليها وهكذا يف  والتي  تليها  التي  املجموعة فقرتها ومن ثم  تبداأ 
لُي�صاهد  الق�صر،  ب��اب  اإىل  الرئي�ش  ي�صل  اأن  اإىل  م�صتقيم  وق��وف 
ال��ع��امل ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وامل��خ��زون ال��رتاث��ي ال���ذي متتلكه الدولة 
الكوري  الرئي�ش  دخ��ول  وبعد  املهيب،  ال�صعبي  ال�صتقبال  ه��ذا  يف 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الق�صر  اإىل  اهلل  حفظه  زاي���د  ب��ن  حممد  وال�صيخ 
الكوري  الوطني  الن�صيد  ع��زف  مت  ال��دول��ة  ووزراء  ال��ك��وري  الوفد 
ومن ثم الن�صيد الوطني الإماراتي من خالل املو�صيقى الع�صكرية، 
ليتم بعدها توقيع عدد من التفاقيات يف جمال الطاقة والف�صاء 

والعلوم والتكنلوجيا والنقل والدفاع والنفط.
الأمم  بني  التفاهم  ج�صور  مّد  على  الثقافية  الدبلوما�صية  تعمل 
املتنوعة  الفنون  فتقدمي  بينهما،  والتاآزر  التعاون  اأوا�صر  وتعزيز 
واإبراز الرتاث الإماراتي يف مرا�صم ال�صتقبال يدل على مد ج�صر 
الكوري،  الرئي�ش  الإم��ارات بقدوم  املحبة والت�صامح وفرحة �صعب 

نورت الإمارات يا فخامة الرئي�ش.
�سعيد الزعابي

ال�ستقبال 
ال�سعبي

حفاظًا على املظهر العام والبيئة النظيفة و�سالمة اأفراد املجتمع
بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة ميدانية لتوعية اأ�صحاب 

العقارات وال�صركات واملحالت التجارية يف م�صفح
•• اأبوظبي – الفجر:

موا�صلة جلهودها امل�صتمرة يف احلفاظ على املظهر العام والبيئة ال�صحية 
اأبوظبي، من خالل  اأبوظبي، بداأت بلدية مدينة  النظيفة التي تتمتع بها 
مركز بلدية م�صفح، حملة ميدانية ت�صتمر ملدة خم�صة اأيام متتالية لتوعية 
النطاق  �صمن  الواقعة  التجارية  واملحالت  وال�صركات  العقارات  اأ�صحاب 
اجلغرايف للمركز ب�صرورة اللتزام بال�صرتاطات والقوانني املعمول بها يف 

الإمارة للمحافظة على املظهر العام للمدينة.
وتعمل الفرق امليدانية من موظفي البلدية اأثناء احلملة على توعية الفئات 
امل�صتهدفة من اأفراد املجتمع ب�صرورة اتباع القوانني وعدم القيام بالرمي 
اأهمية  لها، مو�صحني  اأماكن غري خم�ص�صة  البناء يف  الع�صوائي ملخلفات 
ذلك يف احلفاظ على البيئة ال�صحية النظيفة وعلى �صالمة اأفراد املجتمع، 
وكذلك على اأهمية تعاون اأفراد املجتمع يف القيام بدورهم يف تعزيز امل�صهد 

احل�صاري الذي تتمتع به اأبوظبي.
كما تت�صمن احلملة كذلك اإر�صال ر�صائل ن�صية توعوية لأ�صحاب العقارات 
لتوعيتهم  احلملة،  نطاق  �صمن  الواقعة  التجارية  وامل��ح��الت  وال�صركات 
ب�صرورة اللتزام بال�صرتاطات والقوانني املعمول بها يف الإمارة للحفاظ 

على املظهر العام.
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العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارابيال 

للتجارة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3917288 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الهداية 

لتوفري خدمات ال�صركات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3893047 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/كا�صا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دي عود للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3696190 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كال�صنت 

دوت اأي اإي لالعالن
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3908784 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : مكا�صب للمحا�صبة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3901033 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة علياء نا�صر ح�صني احمد امل�صعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صعيد نا�صر ح�صني احمد امل�صعبي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : بي بريوت ري�صتو كافيه 

رخ�صة رقم:CN 2945121 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جونا بالوجنكا�ش كورونا %50

تعديل مدير / اإ�صافة على بن ح�صني بن حممد ال ابراهيم
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على بن ح�صني بن حممد ال ابراهيم %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على بن ح�صني بن حممد ال ابراهيم
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 250000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ بي بريوت ري�صتو كافيه

BI BEIRUT RESTO CAFE
اإىل/ مطعم باوفريند ذ.م.م

  BAOFRIEND RESTAURANT L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : عيادة الندل�ش لطب ال�صنان 

رخ�صة رقم:CN 1112817 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مازن ا�صعد حممود ديبه  %49

تعديل مدير / اإ�صافة مازن ا�صعد حممود ديبه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على ح�صن احمد ح�صن ال�صحى  %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على ح�صن احمد ح�صن ال�صحى
تعديل راأ�ش املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ عيادة الندل�ش لطب ال�صنان

AL ANDALUS DENTAL CLINIC
اإىل/ عيادة الأندل�ش لطب ال�صنان ذ.م.م

 AL ANDALUS DENTAL CLINIC L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
للتمديدات  بنجاب  بيور  موؤ�ص�صة   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صحية  رخ�صة رقم:CN 2941907 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بالويندر �صينغ موهان �صينغ %100

تعديل مدير / اإ�صافة بالويندر �صينغ موهان �صينغ
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صيف مطر �صيف النيادى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 1000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة بيور بنجاب للتمديدات ال�صحية
PURE PUNJAB SANITARY INSTALLATION EST

اإىل/ موؤ�ص�صة بيور بنجاب للتمديدات ال�صحية - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
PURE PUNJAB SANITARY INSTALLATION EST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : نور اليام للخ�صروات والفواكه

رخ�صة رقم:CN 3951461 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صيا�ش كالن�صريا ابوبكر عبداهلل %100

تعديل مدير / اإ�صافة حممد �صيا�ش كالن�صريا ابوبكر عبداهلل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صامل عثمان مبارك الزعابى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ نور اليام للخ�صروات والفواكه
NOOR AL AYYAM FRUITS AND VEGETABLES

اإىل/ نور اليام للخ�صراوات والفواكه - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
NOOR AL AYYAM FRUITS AND VEGETABLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما  من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : هونور التخلي�ش اجلمركي و ال�صحن 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 2782332 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة عبداللطيف ب�صري ب�صري

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداللطيف ب�صري ب�صري  %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد مبارك �صيف على ال�صاحلى  %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ليكها �صريكومار زوجه �صريكومار يا�صاراث
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صد على ابوبكر

تعديل اإ�صم جتاري من/ هونور التخلي�ش اجلمركي و ال�صحن ذ.م.م
HONOR CUSTOMS CLEARANCE AND FORWARDING L.L.C

اإىل/ هب اك�صرب�ش خلدمات التخلي�ش و ال�صحن ذ.م.م
HUB EXPRESS CLEARANCE AND FORWARDING L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : مركز الكوبرا للتجميل و احلناء ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1129970 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / فتح فرحان كرباج من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / فتح فرحان كرباج من 49 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / فتح فرحان كرباج من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / فتح فرحان كرباج من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صه �صعيد دريبى رميدان العفارى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز الكوبرا للتجميل و احلناء ذ.م.م

AL COPRA BEAUTY & HENNA CENTER L.L.C
اإىل/ مركز الكوبرا للتجميل و احلناء - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

AL COPRA BEAUTY HENNA CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : ويف�ش باور الكرتو ميكانيكية ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1048400 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ان�صارى واحد من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ان�صارى واحد من 16 % اإىل %0
ADEEB GROUP L.L.C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة اأديب ذ م م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان را�صد �صعيد الظاهرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالواحد وزير ح�صني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بالكري�صنان جاياكومار

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 1000000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ويف�ش باور الكرتو ميكانيكية ذ.م.م
WAVES POWER ELECTROMECHANICAL L.L.C

اإىل/ ويف�ش باور الكرتوميكانيكية - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
WAVES POWER ELECTROMECHANICAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : مطعم وم�صاوي اي�صت زون 

رخ�صة رقم:CN 2141661 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة �صرف الدين ايدالكاتيل حمزه ايدالكاتيل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صرف الدين ايدالكاتيل حمزه ايدالكاتيل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد �صالح ي�صلم احمد بن �صميدع

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم وم�صاوي اي�صت زون
EAST ZONE RESTAURANT AND GRILLS

اإىل/ مطعم فود اند تي - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
FOOD AND TEA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تو�صيل الطلبات  8299010
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
بال�ش.-  جراند  كافترييا   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م 
رخ�صة رقم:CN 1797655 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا جراند بال�ش.- �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
GRAND PALACE CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مطعم جراند بال�ش - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
GRAND PALACE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم  5610001
اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
املدة حيث �صت�صتكمل  انق�صاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�صوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صكرا لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 3950829 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة حممد بالل الدين حممد ف�صل الرحيم

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد بالل الدين حممد ف�صل الرحيم %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف لكمان احمد اوجى احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صن يو�صف �صالح احلمادى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صكرا لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
SHUKRAN FOODSTUFF TRADING L.L.C

اإىل/ بقالة ون مينت - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
ONE MINUTE BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بقالة  4711003
 تعديل ن�صاط / حذف بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  4721032

 تعديل ن�صاط / حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة  4721033
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

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

ال�صم التجاري:360 للياقة البدنيه ذ.م.م
را�صد  ال�صيد حممد  18-0.3 مبنى  �صرق   - ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

خمي�ش
CN 2915817 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

كم�صفي   - واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�صادة/�صتاندرد  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/11/1  لل�صركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر 

بالرقم:236fa326ed4b466f84e6   تاريخ التعديل:2023/01/15
املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : بقالة البا�صل

  رخ�صة رقم:CN 1020154 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة جابر بوثوفيتيل حمزه

تعديل وكيل خدمات / حذف في�صل احمد جمعه عبداهلل احلو�صنى
تعديل راأ�ش املال / من 15000 اإىل 75000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة البا�صل

AL BASEL GROCERY

اإىل/ بقالة البا�صل - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م
  AL BASEL GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : فندق اأنداز كابيتال جيت

  رخ�صة رقم:CN 2243676 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ فندق اأنداز كابيتال جيت

ANDAZ CAPITAL GATE HOTEL

اإىل/ فندق كابيتال جيت - �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ م م

CAPITAL GATE HOTEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / حذف رخ�صة خا�صة 4722003.1

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : زين بيزني�ش كون�صلتن�ش لال�صت�صارات 

والدرا�صات ادارية ذ.م.م   رخ�صة رقم:CN 4637125 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ زين بيزني�ش كون�صلتن�ش لال�صت�صارات والدرا�صات ادارية ذ.م.م

ZAIN BUSINESS CONSULTANCY AND MANAGEMENT L.L.C

اإىل / زين كابيتال كون�صلتن�ش لال�صت�صارات والدرا�صات الدارية ذ.م.م

ZEIN CAPITAL CONSULTANCY AND MANAGEMENT L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/حنا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تري
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4258280 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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•• دبي- �شمري ال�شعدي:

ت�صغل حيًزا  ال��ت��ي  ال����دول  م��ن  ت��رك��ي��ا 
كبرًيا من اهتمام الكثري من املوؤرخني 
واخل��������رباء مل��ت��اب��ع��ة ك���اف���ة اأخ���ب���اره���ا 
العامل  تبهر  التي  تطورها  ومظاهر 
م�صرفة  وجهة  تعد  اأنها  حتى  باأكمله 
ل���ل���ب���الد الإ�����ص����الم����ي����ة وواح���������دة من 
التي يف�صل  ال��دول الأوروب��ي��ة  اأف�صل 
حتى  اأو  ال��ع��رب  م��ن  ���ص��واء  الكثريين 
لال�صتمتاع  وذل���ك  زي��ارت��ه��ا..  ال��غ��رب 
وجمالها  الطبيعية  مناظرها  بكافة 
ال�����ص��اح��ر ال����ذي ي��ن��در اإي���ج���اده يف اأي 
م��ك��ان اآخ���ر واح��ت��وائ��ه��ا على ك��م هائل 
م��ن امل��ع��امل الأث��ري��ة ال��ت��ي ت�صري اإىل 
ع��ظ��م��ة احل�������ص���ارة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،ه���ذا 
بالإ�صافة اإىل امتالك الدولة الرتكية 
جلميع مقومات الدولة الناجحة مثل 
هام.  ا�صرتاتيجي  موقع  يف  تواجدها 
ا�صتقرارها  ع��ل��ى  ال���دائ���م  وح��ف��اظ��ه��ا 
كافة  تخطي  وحم���اول���ة  الج��ت��م��اع��ي 
العقبات التي توؤثر على اقت�صادها بل 
التنمية  لتحقيق  ت�صعى  العك�ش  على 
امل�صتويات،  كافة  يف  والتقدم  ال�صاملة 
وتخطط لإقامة العديد من امل�صاريع 
الق��ت�����ص��ادي��ة ال�����ص��خ��م��ة ال��ت��ي تعترب 
ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف ت����اري����خ ال�����دول�����ة.. 
تركيا  مبتابعة  دائ��ًم��ا  يهتم  وال��ك��ث��ري 
وم��ع��رف��ة امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات عنها 
دخول  يف  ل��ل��رغ��ب��ة  اأو  للتثقف  ���ص��واء 

الأ�صواق  داخ����ل  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ع���امل 
الرتكية.. وتركيا من الدول الدائمة 
امل�صاركة يف الفرية العاملية اإذ حتر�ش 
منذ مو�صمعا الأول على اأن يكون لها 
مبعرو�صاتها  فيه  تتباهى  لها  جناح 

ومنتجاتها و�صناعاتها. 
تركية  مدينة  ع��ن  لقطة  ن��اأخ��ذ  وهنا 
والتي  كبادوكيا  مدينة  ه��ي  �صياحية 
مت ا���ص��ت��خ��دام اأه����م م��ع��ل��م ف��ي��ه��ا وهو 
البالونات واملناطيد يف واجهة جناحها 
مدينة  وُت��َع��دُّ  بدبي،  العاملية  بالقرية 
ال�صياحية  تركيا  مدن  اأه��م  كابادوكيا 
واأكرثها �صهرة يف العامل ملا تتميز به 
من طابع اأثري مهم، وقد اأُدِرجْت على 
ملنظمة  التابع  العاملي  ال��رتاث  لئحة 
اأهم  بكونها  اليوني�صكو  املتحدة  الأمم 
املراكز ال�صياحية يف العامل مبا ت�صمه 
كما  م��ت��ف��ردة،  �صياحية  م��ن معامل  ب��ه 
من  ال��ع��دي��د  حتت�صن  ك��اب��ادوك��ي��ا  اأن 
اإليها  ال�صياح  ويتوافد  املذهلة  املعامل 
من داخل تركيا ومن دول العامل كافة 
ال�صاحرة،  امل��دي��ن��ة  عظمة  لي�صاهدوا 
املدينة  �صبغت  التي  املناطيد  مدينة 
واأبنيتها  اآث���اره���ا  م��ن  ف��ري��دة  ب��ل��وح��ة 
كابادوكيا  اأن  ك���م���ا  ال���ت���اري���خ���ي���ة.. 
اأجمل  من  وه��ي  مبناطيدها،  ت�صتهر 
املدينة وما زال  ال�صّيقة يف  الن�صاطات 
للمرور  امل��ن��ط��ق��ة  ي��ق�����ص��دون  ال�����ص��ي��اح 
بهذه التجربة الرائعة، جتربة منطاد 
الطبيعة  اأح�صان  يف  وذل��ك  كابادوكيا 

اإذ ُيَحلِّق ال�صياُح فوق اجلبال واملناظر 
بكل  ليتمتعوا  اخل���الب���ة،  الطبيعية 
ابتداًء  املمتعة  التجربة  ه��ذه  حلظات 
واإ�صعال  امل��ن��ط��اد  ن��ف��خ  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
بانطالقه  ان��ت��ه��اء  ث���م  ف��ي��ه  ال���ن���ريان 
اإىل  ل��ط��ي��ف م����ن الأر���������ش  ت�������درِّج  يف 

املرتفعات..
م�صتثمر  العا�ش  ال�صيد حممد  يقول 
ج���ن���اح ت��رك��ي��ا اأن واح���ه���ة اجل���ن���اح مت 
كبادوكيا  مل��دي��ن��ة  ط��ب��ق��ا  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا 
ال�صياحية وامل�صهورة مبدينة املناطيد 
واملغامرات وتعرف  والأل��وان  الطائرة 
وكاأنها  تبدو  الطبيعي حيث  بجمالها 
ل��وح��ة ف��ن��ي��ة م��ر���ص��وم��ة ب���اأب���دع �صكل، 
ال��رتك��ي��ة القابعة  ال��ب��ل��دة  وت��ع��د ه���ذه 
ب���ني اأن����ق����رة و���ص��ي��ف��ا���ش وق���ون���ي���ا من 
اأك����رث م���دن ال��ع��امل ���ص��ح��را مل��ا حتويه 
وتاريخية  ج��ي��ول��وج��ي��ة  م�����ص��اه��د  م��ن 
متتاز  ح���ي���ث  ف�����ري�����دة،  وح���������ص����اري����ة 
التي  ومنازلها  الربكانية  ب��احل��ج��ارة 
ت��ق��ع حت��ت الر�����ش وال��ت��ي ت��رج��ع اإىل 
اأ�صتخدم  ح�صارات قدمية ج��دا.. كما 
احلديد  ���ص��ك��ة  ج�����ص��ر  ال����واج����ه����ة  يف 
امل��وج��ود مبدينة ف���اردا وه��و م��ن اثار 
ال�صلطان عبد احلميد خان وكان اهم 
�صكة حديد احلجاز  معرب يف م�صروع 
وهذا اجل�صر يربط بني طريف الوادي 
يف تلك املنطقة.. كما من يف الواجهة 
اإ�صطمبول،   جامعة  اأب��واب  اىل  الرمز 
والزخارف  ال��ن��ق��و���ش  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

الإ�صالمية التي تتو�صط اجلناح.. 
ومت تق�صيم الواجهة اىل اأربعة اأق�صام، 
اجلزء الأول على ميني البوابة وميثل 
ال�صياحية  بناطيدها  كبادوكيا  مدينة 
املناطيد  ه������ذه  جت�������ص���ي���د  مت  ح���ي���ث 
ل��ي��ت��ع��رف عليها  مب��ج�����ص��م��ات ظ���اه���رة 
���ص��ي��وف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة.. واجل����زء 
اإ�صطنبول  جامعة  اإىل  ي��رم��ز  ال��ث��اين 
للجناح  كبوابات  اأخ��ذت  التي  ببوابتها 
م��ع اإ���ص��اف��ة ر���ص��وم��ات ق��دمي��ة ت�صتهر 
بها الأ�صواق املعلقة باإ�صطنبول ومنها 
ال�صوق امل�صقوف الكبري املعروف باإ�صم 
و�صط  الثالث  واجل��زء  ب���ازار..  جراند 
النقو�ش  فيه  و�صعت  ال��ذي  الواجهة 
امل�صتخدمة  وامل��ح��اري��ب  الإ���ص��الم��ي��ة 
وحتى  ال��ق��دمي��ة  وامل��ب��اين  امل�صاجد  يف 
ال����راب����ع  يف اجل�����ام�����ع�����ات.. واجل���������زء 
ال�����ص��ك��ة اجلديد  ال���رم���ز جل�����ص��ر  ه���و 
الرمز  اىل  بالإ�صافة  ف��اردا..  مبدينة 
الرتكي  باحلجر  املنحوتة  للزخارف 
الأب��ي�����ش ال��ق��دمي ال���ذي اأ���ص��ت��خ��دم يف 
الق�صور  املباين القدمية برتكيا مثل 
واجل���ام���ع���ات والأ�����ص����واق وك���ل املباين 

املعمارية القدمية. 
الناح  اإىل  ال�����ص��ي��وف  ي��دخ��ل  اأن  وم���ا 
ي������ج������دوا اأح������م������د ق����ط����ي����ف����اين ب���ائ���ع 
ومالب�صه  ب���ج���رت���ه  ال���ق���رق�������ص���و����ش 
ب�صاجاته  وم��ط��ق��ط��ق��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ويبتاعوا  ليتذوقوا  ال�صيوف  جل��ذب 
من  اجل��ن��اح  واأم���ا  العرق�صو�ش..  منه 

ت�����ص��م��ي��م حمالته  ف��ق��د مت  ال���داخ���ل 
والقباب  امل�صهورة  الرتكية  بالزخارف 
�صوفيا  اأي������ا  م�����ص��ج��د  م����ن  امل�����اأخ�����وذة 
واحلجر الرتكي املعروف.. ويف و�صط 
اجل���ن���اح ت��وج��د ���ص��اح��ة ال�����رتاث التي 
التقليدية  احل���رف  م��ن  ث��الث��ة  ت�صم 
وهي اللعب بخ�صب الزيتون وت�صنيع 
الأ�صماء  كتابة  والثانية  منه،  لوحات 
الر�صم  والثالثة  الإك�����ص�����ص��وارات  على 
ال�صاحة  ت�����ص��م  ك��م��ا  ال��ك��اري��ك��ات��ريي، 
ليتناولوا  اجل��ن��اح  ل�صيوف  جل�صات 
ع��ل��ي��ه��ا م����ا ي���رغ���ب���ون م�����ن  الأط����ب����اق 
املحالت  م���ن  ال��رتك��ي��ة  وامل�������ص���روب���ات 
�صا�صة  واأي�صا  ال�صاحة،  حول  املتحلقة 
م���ا يحتويه  ت��ع��ر���ش  ك���ب���رية  ع���ر����ش 
ومعرو�صات  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  اجل���ن���اح 
ال�صياحية  امل��ع��امل  ع��ن  وف��ي��دي��وه��ات 
والأ���ص��واق يف تركيا، ويف اآخ��ر ال�صاحة 
وبان�صبة  اجل�����ن�����اح..  م�������ص���رح  ي���وج���د 

للحرف اليدوية فهي كالتايل:
- حممد اإ�صالم.. الذي يلعب بخ�صب 
ت�صبه  ل��وح��ات  م��ن��ه  لي�صنع  ال��زي��ت��ون 
الأ�صجار عليها اأيات قراآنية اأو مناظر 
ويقوم  لل�صيوف،  اأ���ص��م��اء  اأو  طبيعية 
بتنفيذ اأي عمل يطلبه منه ال�صيوف 

ويقوم بنحته على اخل�صب.
بكتابة  ي����ق����وم  ي����وك���������ص����ال..  اإي�����ك�����وت 
رغباتهم  ح�����ص��ب  ال�����ص��ي��وف  اأ����ص���م���اء 
دليات  على  اإم���ا  الأك�����ص�����ص��وارات  على 
ال�صواور  اأو  اخل����وامت  اأو  ال�����ص��ال���ص��ل 

ال�صيف  ي��ط��ل��ب��ه  ����ص���ئ  اأي  ع���ل���ى  اأو 
ي��زي��د ع���ن عدة  ويف وق���ت ق��ي��ا���ص��ي ل 
الذي  اأو�صكانيلي..  رم�صان  دق��ائ��ق.- 
ال�صيوف  بر�صم من يرغب من  يقوم 
ب�����ص��ورة ك��اري��ك��ات��ريي��ة ح�����ص��ب رغبة 
والو�صع  ال�����ص��ورة  وح�����ص��ب  ال�����ص��ي��ف 
ال�صورة  وتتم  ال�صيف،  يختاره  ال��ذي 

خالل ع�صر دقائق فقط.
واأم��ا م�صرح اجلناح فقد مت ت�صميمه 
القدمية  وال���ن���واف���ذ  احل���ج���ر  ب��ن��ف�����ش 
بالبيت الرتكي القدمي، وعلى امل�صرح 
نافذة  ا���ص��م��ه��ا  ت��رك��ي��ة  ف���رق���ة  ت���ف���دم 
من  تقليدي  لرتاثي  لفن  الأن��ا���ص��ول 
البحر الأ�صود والأنا�صول والقفقا�ش، 
الروحية  التنورة  رق�صة  اأي�صا  وتقدم 
الزيبك،  ورق�صة  ال��رتك��ي  مبدلولها 
توران  علي  الفنان  يقودها  وال��ف��رق��ة 
وم��ع��ه اأرب�����ع ف��ن��ان��ات واأرب���ع���ة فنانني 
و�صيتام  اج���ار  و���ص��راب  ب��ي��ار  �صنام  ه��م 
اأق�صيل  وح�صني  اأج���ار  و���ص��ودا  اأوزوم 
وم�صطفى كمك قا�ش و�صلجوق اأوزاك 

ونوزات جابارلر.
جم�صمات  اإن�������ص���اء  ب���اجل���ن���اح  مت  ك��م��ا 
مثل  الرتكية  امل��ع��امل��والأح��ي��اء  لبع�ش 
جران  ي�صمى  وال����ذي  امل��غ��ل��ق  ال�����ص��وق 
كاملة  ف��ك��رة  لل�صيوف  ب��ازارل��ي��ع��ط��ي 
تركيا،و�صقف  م��ع��امل  بع�ش  ع��ن  ع��ن 
هذا ال�صوق ذو زخارف وفن معماري، 

ال�������ص���وق  داخ��������ل من��������وذج  ع����م����ل  ومت 
جم�صمات  ال���ي�������ص���رى  اجل����ه����ة  ع���ل���ى 

اإ�صطنبول  مب��دي��ن��ة  الأح���ي���اء  لبع�ش 
بالأبنية  امل�����ص��ه��ور  ب����الط  ح���ي  م��ث��ل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة الأل���������وان، وح����ي اأرط���وك���ي 
ال����ق����دمي وم���ب���ان���ي���ه ال���ق���دمي���ة، وحي 
الذي  اإ�صطنبول  اأح��ي��اء  اأق���دم  ال��ف��احت 
مبانيه،  يف  احلجر  باإ�صتخدام  يتميز 
هذا  زي����ارة  ال�����ص��ي��وف  ك��ل  وي�صتطيع 
ال�������ص���وق مل��ع��رف��ة ك���ل ���ص��ئ ع���ن تركيا 
وا���ص��واق��ه��ا واأح��ي��ائ��ه��ا ل ���ص��ي��م��ا واأن���ه 
�صئ  ك��ل  تعر�ش  عر�ش  �صا�صة  توجد 
املوجود برتكيا، واجلدير  ال�صوق  عن 
بالذكر اأن ال�صوق املغلق برتكيا ي�صمى 

ال�صوق امل�صري.    
باجلناح  واملنتجات  معرو�صات  وع��ن   
يقول م�صطفى خالد مدير الت�صويق 
واملبيعات اأن املعرو�صات تتنوع ما بني 
املتعددة  والن�صائية  الرجالية  املالب�ش 
وال�صيفية،  ال�صتوية  ومنها  الأن����واع 
وال���������ص����اب����ون ال���ط���ب���ي���ع���ي وال�����ع�����ادي 
والزيوت  وال���ك���رمي���ات  اأن����واع����ه،  ب��ك��ل 
املاكياج،  وامل�����ص��ت��ح�����ص��رات  الطبيعية 
والبقالوة  الرتكي،  واحللقوم  وامللنب 

الرتكية املتعددة الأن��واع والكثري من 
احل��ل��وي��ات والآي�����ش ك���رمي، والأك���الت 
الرتكية ال�صريعة، والفواكه والع�صائر 
الطبيبعية مبختلف اأنواعها، والعطور 
وال�صجاد  والأوروب������ي������ة.  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الرتكي امل�صهور يف كل مكان مبختلف 
ت�صميماته ونقو�صه ومقا�صاته واألوانه 
اأنواع  امل�صتخدمة فيه، ومعظم  واملواد 
باأنواعها،  والبهارات  الرتكية  البقالة 
والتذكارات  وال���ه���داي���ا  واخل���زف���ي���ات 
والأدوات  وال��رثي��ات،  الديكور  وم���واد 
الأن�����واع،  املختلفة  ال��رتك��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة 
والإك�ص�صوارات بكل اأنواعهاوال�صاعات، 
ومنتجات النول اليدوي من اجلل�صات 
واخليام  والتكايا  والو�صائد  العربية 
والأب�������ص���ط���ة والأك����ل����م����ة، والأح����ذي����ة 
وال�صرابات  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة  واحل���ق���ائ���ب 
امل��ت��ع��ددة الأن����واع، وامل��ف��ار���ش والفوط 
واملالب�ش الداخلة القطنية والأرواب. 
وم���الب�������ش الأط�����ف�����ال ب���ك���ل اأن���واع���ه���ا 
وموديالتها،  واأل���وان���ه���ا  وم��ق��ا���ص��ات��ه��ا 

والعبايات واجلالليب الن�صائية.      

•• دبي-وام:

عودة  ع��ن  العاملية  ال��ق��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
ل  اأو  �����ص����ّدق  ري��ب��ل��ي��ز  “متحف 
الرابع، ليقدم  ” يف عامه  ت�صّدق! 
الأوىل  العائلية  الوجهة  ل�صيوف 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��رتف��ي��ه وال��ت�����ص��وق يف 
امل���ن���ط���ق���ة م����ا ي����زي����د ع���ل���ى 250 
اأنحاء  معرو�صة مميزة من جميع 

العامل.
اأو  �صّدق  »ريبليز  متحف  واأ���ص��اف 
ال�صرق  يف  ال��وح��ي��د  ت�������ص���ّدق!«،  ل 
الأو�����ص����ط و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، اإىل 
املعرو�صات،  الغنية من  جمموعته 
ج����دي����دة، مب���ا يف  م��ع��رو���ص��ة   27
يبلغ  لتم�صاح  مطابق  من��وذج  ذل��ك 
14 ق���دم���اً، وجم�����ص��م من  ط��ول��ه 
با�صتخدام  �صنعه  مت  ثقاب  اأع���واد 
اأعواد  اأك��رث من مليون قطعة من 
ال����ث����ق����اب، ومت����ث����ال م�������ص���ن���وع من 
العمالت الورقية لأرجل جنم كرة 

القدم كري�صتيانو رونالدو.

واجلديد يف املو�صم ال� 27، معر�ش 
�صخ�صيات  من  امل�صتوحى  الأبطال 
�صبايدر  مثل  اخل��ارق��ني  الأب��ط��ال 
م������ان وك�����اب�����ن اأم����ري����ك����ا وه���ال���ك 
ودكتور �صرتينج، وكذلك مقتنيات 
�صينمائية مميزة من اأ�صهر الأفالم 

العاملية.
ويحت�صن املعر�ش اأي�صاً جمموعة 
اجلديدة  الدورية  املعرو�صات  من 
وال������رائ������ع������ة، وال�����ت�����ي ت���ت���غ���ري كل 
الأبطال  م��ع��ر���ش  وي��ع��د  ���ص��ه��ري��ن، 
املميزة  ال�����ص��ب��ع��ة  امل���ع���ار����ش  اأح�����د 
فيها  مبا  ال�صيوف،  ت�صتقبل  التي 
ومعر�ش  ال��ق��ب��ائ��ل،  غ��اب��ة  معر�ش 
ومعر�ش  ال��غ��ري��ب��ة،  الأ����ص���خ���ا����ش 
م�صتودع ريبليز، ومعر�ش الفنون، 
وم����ع����ر�����ش ال������رع������ب، وم���ع���ر����ش 

اأماكن تذهب بعيداً  الف�صاء، وهي 
لالإن�صان،  الف�صولية  بالطبيعة 
القطع  ل����ص���ت���ك�������ص���اف  وت����دف����ع����ه 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن جميع  الأث����ري����ة 
اأنحاء العامل، والنخراط باأن�صطة 
بتعمق  والنظر  متنوعة،  تفاعلية 
واكت�صاف  امل���ذه���ل���ة،  ال��ف��ن��ون  اإىل 
واأماكن  لأ�صخا�ش  رائعة  حكايات 

من جميع اأنحاء العامل.
وج���رى حت��دي��ث ���ص��ت��ودي��و الظالم 
ال���ذي يحظى  ال��رع��ب،  يف معر�ش 
ع�صاق  جل�����ذب  ك����ب����رية،  ب�����ص��ع��ب��ي��ة 
الفر�صة  و�صتتاح  املرعبة،  الأج��واء 
ل��ل�����ص��ي��وف لل��ت��ق��اط ال�����ص��ور اإىل 
ركن  يف  املميزة  املعرو�صات  جانب 
عقوبات ال�صجن القدمية. ولع�صاق 
الت�صوير، مت اإ�صافة مواقع وفر�ش 

�صور  اأجمل  للتقاط  لهم  مثالية 
م���ث���ل جتربة  ال���ب�������ص���ري  اخل�������داع 

الراأ�ش العائم يف الف�صاء.
و���ص��ي�����ص��ت��م��ت��ع ال�������ص���ي���وف ب���روؤي���ة 
جم�صم كري�صتيانو رونالدو موين 
مالية  اأوراق  م��ن  امل�����ص��ن��وع  ليجز 
ممزقة بقيمة اأكرث من 100 األف 
ت�صل  ت�صدق،  اأو ل  و�صدق  دولر. 
رونالدو  اأرجل  على  التاأمني  قيمة 
ماليني   103 اإىل  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

يورو.
ولع�صاق القطارات، �صي�صكل جم�صم 
مات�ص�صتيك �صتيمبنك تراين الذي 
باتريك  الأم��ري��ك��ي  الفنان  �صنعه 
مليون قطعة من  نحو  اأكتون من 
اأع����واد ال��ث��ق��اب، و35 ج��ال��ون��ا من 
غراء اخل�صب، حمطة مهمة ملحبي 

القطارات، اإذ يعد اأكرب جم�صم يتم 
�صنعه من اأعواد الثقاب حتى الآن، 
20 قدماً،  اأك��رث من  ويبلغ طوله 
 13 اأق����دام، وعر�صه   9 وارت��ف��اع��ه 

قدماً.
اإىل املتحف نايل  اأي�صاً  اأ�صيف  كما 
مت�صاح  )جم�صم  كروكودايل  ريفر 
يبلغ  كبري  وح�ش  وهو  النيل(  نهر 
اأنه قتل  14 قدماً، وُيعتقد  طوله 

.2004 عام  يف  �صخ�صاً   17
ريبليز  م����راي����ا  م���ت���اه���ة  و����ص���ه���دت 
املذهلة، التي ت�صم اأكرث من 100 
امل��راي��ا، حتديثات جديدة  ل��وح من 
اإ�صافة  خ����الل  م���ن  امل���و����ص���م  ه����ذا 
غرفة املرايا الالمتناهية اجلديدة 
ومفاجاآت  ال��ل��ي��د  ب��اأ���ص��واء  امل��ع��ززة 
ب���ني جدرانها  م��ن��ع��ط��ف  ك���ل  ع��ن��د 

العاك�صة.  واأل����واح����ه����ا  امل���ل���ت���وي���ة 
نظارات  ���ص��راء  ال�صيوف  وب��اإم��ك��ان 
ك�����ص��ر الأ����ص���ع���ة ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف 
املتاهة وكذلك ال�صتمتاع مب�صاهدة 
الألعاب النارية يف القرية العاملية.

كما �صيتمكن ال�صيوف من اإ�صافة 
جمموعتهم  اإىل  التذكارات  بع�ش 
م������ن م���ت���ج���ر ري����ب����ل����ي����ز ل���ل���ه���داي���ا 
واملقتنيات الغريبة واملميزة، مبا يف 
ذلك عربة مليئة بع�صي الفقاعات 
وغريها.  وال�����ص��ي��وف،  امل��ت��وه��ج��ة، 
اأي�صاً  امل��و���ص��م  امل��ت��ج��ر ه���ذا  وي��ق��دم 
من  ال�صيوف  متّكن  جديدة  فكرة 
اقتناء جم�صّمات فنية لأيديهم من 
مميزة  بذكرى  ليحتفظوا  ال�صمع 
لل�صيوف  ومي��ك��ن  زي���ارت���ه���م.  م���ن 
جتربتهم  ع��ل��ى  ال�����ص��ت��ار  اإ�����ص����دال 

وم���ط���اب���ق���ة مئات  امل���م���ي���زة مب�����زج 
»م�صنع  احل��ل��وى يف  م��ن  الأن������واع 

ريبليز للحلوى«.
اإدارة  ن��اف��ني ج��اي��ن، م��دي��ر  وق����ال 
تطوير الأعمال يف القرية العاملية: 
" �صي�صتمتع �صيوف القرية العاملية 
ب��امل��زي��د م��ن الروائع  امل��و���ص��م  ه���ذا 
والعجائب يف متحف ريبليز �صّدق 
اأو ل ت�صّدق! الذي ي�صم اأكرث من 
250 معرو�صة واأن�صطة تفاعلية، 
40 معرو�صة وفعالية  واأك��رث من 
جديدة متاماً. وهذه جتربة عائلية 
مكان  اأي  يف  لها  مثيل  ل  بامتياز، 
اآخ����ر يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط، ونحن 
�صعداء با�صت�صافتنا للمتحف للعام 

الرابع على التوايل."
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ف��ي��ك��ت��ور دان������او، 

م���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات وال���ت���ط���وي���ر يف 
ريبليز  ال����ه����ادئ،  وامل��ح��ي��ط  اآ���ص��ي��ا 
لل�صيوف  " مي��ك��ن  اإن��رتت��ي��ن��م��ن��ت: 
تذاكر متعددة  �صراء  الختيار بني 
ريبليز  م��ت��ح��ف  يف  جت���رب���ة  ل���ك���ل 
ع��ن طريق  ت�����ص��ّدق!  اأو ل  ���ص��ّدق 
الإلكرتوين  العاملية  القرية  موقع 
املتحركة،  ال���ه���وات���ف  ت��ط��ب��ي��ق  اأو 
تخوّلهم  ب��اق��ات  ���ص��راء  اخ��ت��ي��ار  اأو 
لال�صتمتاع مبجموعة من التجارب 
ل��ه��م احل�صول  ك��م��ا مي��ك��ن  م���ع���اً. 
ويتم  امل��ت��ح��ف.  م��دخ��ل  عند  عليها 
مقابل  املتحف  جتربة  ت��ذك��رة  بيع 
40 درهم لل�صخ�ش الواحد، و35 
درهم لتجربة متاهة مرايا ريبليز 
املذهلة، و35 درهم لتجربة م�صرح 
الأبعاد.  رب��اع��ي  امل��ت��ح��رك  ريبليز 
على  باحل�صول  للراغبني  وميكن 
�صفقة مميزة �صراء باقة تخولتهم 
جتربة اثنني من الوجهات مقابل 
اأو ثالث وجهات مقابل  55 درهم 

درهم."  75

جناح تركيا ينقل اأ�صواق تركيا القدمية اإىل �صيوف القرية العاملية 

•• اأبوظبي-وام: 

للدفعة  الأ�صا�صي  التكوين  برنامج  تنفيذ  الق�صائية،  اأبوظبي  اأكادميية  با�صرت 
نيابات وحماكم  اأمام  املحامني  بجدول  القيد  لغايات  اجلدد  املحامني  من   41
دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، والذي يهدف اإىل تزويد امل�صاركني باخلربات املعرفية 
وتقدمي  املحاماة  مهنة  ممار�صة  من  ومتكينهم  الالزمة،  ال�صلوكية  والجتاهات 

خدمات نوعية واأداء مهامهم القانونية بكفاءة واإتقان.
وياأتي املنهج التدريبي للربنامج متا�صياً مع روؤية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ديوان الرئا�صة، رئي�ش دائرة الق�صاء يف 
اأبوظبي، باإعداد برامج تاأهيلية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على 

اأف�صل املعايري واملمار�صات العاملية املعا�صرة.
واأو�صحت الأكادميية، اأن الربنامج يهدف اإىل امل�صاهمة يف الرتقاء مبهنة املحاماة 
املعايري  اأرق��ى  وف��ق  وعملياً  علمياً  تاأهياًل  موؤهلة  وطنية  قانونية  ك��وادر  واإع���داد 
الق�صائية  املنظومة  يف  املجتمع  ثقة  وتعزيز  الق�صائي  الأداء  وجتويد  العاملية، 

والقانونية، والتي يعترب املحامون جزءا منها.
ت�صمل،  التي  الرئي�صة  املحاور  من  ع��دداً  يغطي  الربنامج  اإن  الأكادميية  وقالت 
والت�صريعات  املحاماة،  مهنة  وتنظيم  للقانونيني  العامة  القانونية  الأ�صا�صيات 
اللغة  وم���ه���ارات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  الإداري������ة  وال��ع��ل��وم  ال��ق��ط��اع��ي��ة،  التخ�ص�صية 

الإجنليزية.
واأ�صارت اإىل اأن الربنامج يت�صمن م�صاقات تدريبية تتناول القوانني والت�صريعات 

الحتادية واملحلية وتطبيقاتها العملية وطرق واأ�صاليب التف�صري القانوين، فن 
كتابة  فن  والق�صائية،  القانونية  الكتابة  والتقدمي،  العر�ش  وم��ه��ارات  املرافعة 
والق�صائية  القانونية  الكتابة  الطلبات،  و�صياغة  وامل��ذك��رات  ال��دع��اوى  �صحف 
املتقدمة، �صياغة العقود والت�صريعات واللوائح والقرارات الإدارية وال�صت�صارات 
القانونية  الإج���راءات  والتح�صري،  والإع���الن  الدعوى  رف��ع  اإج���راءات  القانونية، 
املتبعة يف الدعاوى الأكرث �صيوعاً، تطبيق قواعد القانون الدويل العام واخلا�ش 
يف النطاق الداخلي، ومهارات ا�صتخدام التكنولوجيا والربامج احلديثة وتطبيقات 

الذكاء ال�صطناعي يف العمل القانوين والق�صائي.
يذكر اأن الدفعة ال� 41 من برنامج التكوين الأ�صا�صي لغايات القيد اأمام نيابات 

وحماكم اأبوظبي، تت�صمن م�صاركة 11 حمامياً من بينهم 6 �صيدات.

اأبوظبي الق�صائية تنفذ برنامج التكوين الأ�صا�صي للدفعة 41 من املحامني اجلدد

ق(  ق اأو ل ت�صدنّ �صيوف القرية العاملية ي�صتمتعون باملعرو�صات والتجارب الغريبة يف )ريبليز �صدنّ

قائد عام �صرطة اأبوظبي يلتقي 
قائد عام ال�صرطة ال�صومالية

•• اأبوظبي -وام:

التقى م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���ش خلف 
اأبوظبي يف مكتبه  �صرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي 
ال��ع��م��ي��د ع��ب��دي ح�����ص��ن حم��م��د ال��ق��ائ��د العام 

لل�صرطة يف جمهورية ال�صومال الفيدرالية.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ت��ع��زي��ز عالقات 
ال�صرطية  امل����ج����الت  يف  امل�������ص���رتك  ال���ت���ع���اون 

والأمنية.
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امل�صتحيل تنفيذ خطة ا�صرتاتيجية عندما تتغري احلكومة 
وذلك يف اإ�صارة اإىل القيادات املختلفة التي  طوال الوقت”، 
التي  الأخ��رية، وال�صراعات  اإ�صرائيل يف الفرتة  توالت على 

�صهدتها ال�صاحة ال�صيا�صية الإ�صرائيلية.
وعندما  “اأعمى  لي�ش  الإي��ران�����ي  النظام  اأن  فركا�ش  وراأى 
ي�����������������رون يف اإي��������������������ران اأن���ن���ا م��ن��ق�����ص��م��ون، ف�����اإن ذل����ك يقوي 

عزميتهم«.
عن  الإ�صرائيلية  “معاريف”  �صحيفة  نقلته  م��ا  وبح�صب 
لي�ش  الإي��راين  النظام  ف��اإن  ال�صابق،  الإ�صرائيلي  الع�صكري 
مع  يتعامل  يكن  واإن  ويحرتمه،  يحبه  ال�صعب  لأن  بخطر 
م�صكلة اقت�صادية خطرية، ومع مر�ش كورونا الذي اأدى اإىل 

عن نطاق ال�صيطرة اأثناء اإحدى الهجمات الإلكرتونية.
اأن  ال�صابق،  الإ�صرائيلي  الع�صكري  اأك��د  حديثه،  ختام  ويف 
ب�صمات  ترك  لعدم  اليوم  طائلة  مبالغ  ي�صتثمر  من  هناك 
اأث��ن��اء ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة، وت��اب��ع “يقول 

البع�ش اإننا متورطون يف هذا الأمر«.
على  احتجاجاً  ال�صبت،  تظاهروا،  الإ�صرائيليني  اآلف  وكان 
ال��ت��ي يرتاأ�صها،  خ��ط��ط احل��ك��وم��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اجل��دي��دة 
الق�صائي  ال��ن��ظ��ام  ب��اإ���ص��الح  واملتعلقة  ن��ت��ان��ي��اه��و،  بنيامني 
واإ�صعاف املحكمة العليا، حيث يرون اأنها خطوات �صتت�صبب 
يف تدمري منظومة ال�صوابط والتوازنات الدميقراطية يف 

اإ�صرائيل. 

•• القد�س-وكاالت

الإ�صرائيلية  الع�صكرية  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  �صعبة  رئي�ش  ح��ذر 
الإي���راين،  التهديد  ف��رك��ا���ش، م��ن  اأه����ارون زئيفي  الأ���ص��ب��ق، 
م��ع��ت��رباً اإي������اه ت���ه���دي���داً ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً، خ�����ص��و���ص��اً يف ظل 
انتخابات   5 واإج���راء  اإ���ص��رائ��ي��ل،  ت�صرب  التي  النق�صامات 
لختيار حكومة يف وقت ق�صري، داعياً اإىل عدم جتاهل ذلك 

التهديد.
اإل اأنه  وقال اإنه رغم اأن قيادات النظام الإيراين “حمقى”، 
عاقل يخطط ل�صرتاتيجيات بح�صا�صية اأكرب من اإ�صرائيل.

وبح�صب قوله “مل يكن لديهم خم�صة اأنظمة انتخابية، من 

وفاة العديد من املواطنني مبعدل اأكرب بكثري مما نعرفه.
التهديد  هي  الأوىل  اإ�صرائيل  م�صكلة  اإن  فركا�ش،  قال  كما 
الإيراين، والثانية هي الت�صعيد الفل�صطيني، م�صيفاً اأن كل 
اأ�صياء  اللبناين،  اهلل  حزب  تنظيم  جانب  اإىل  الأ�صياء،  هذه 
اأن نكون ح�صا�صني  “يجب عدم جتاهلها، ويجب  اأنه  يعتقد 

لكل ما يحدث مع حزب اهلل«.
واأ�صار اأي�صاً اإىل التهديدات ال�صيربانية �صد اإ�صرائيل، وقال 
اإن��ه “من غ��ري امل��ع��روف مل��اذا تعطلت ال��ق��ط��ارات مل��دة ثالث 

�صاعات بينما ينفي اجلميع اأنه هجوم اإلكرتوين..
 �صنكت�صف مع الوقت”، لفتاً اإىل خطر تعطيل نظام اإ�صارات 
الأمر  وخ��روج  ال�صحي،  وال�صرف  واملياه  والقطارات  امل��رور 
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•• عوا�شم-وكاالت

العاملية  ال�����ص��ح��ف  اأب�����رز  ت��ن��اول��ت 
تقارير  الث���ن���ني  اأم�������ش  ال�������ص���ادرة 
تك�صف عن م�صاع عراقية للتقارب 
مع الدول الغربية بقيادة الوليات 
م�صتثمريها،  جل������ذب  امل����ت����ح����دة 
نية  ع���ن  اأن���ب���اء  ورود  ب��ع��د  وذل�����ك 
القوات  ب��ق��اء  امل��واف��ق��ة على  ب��غ��داد 

الأمريكية لأجل غري م�صمى.
و���ص��ل��ط��ت ال�����ص��ح��ف ال�����ص��وء على 
للحرب  امليدانية  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر 
الرو�صية الأوكرانية، و�صط تقارير 
ت��ت��ح��دث ع���ن ا���ص��ت��ن��زاف اأوك�����راين 
كييف  ا�صتمرت  اإذا  الأف��ق  يف  يلوح 
باخموت  م��دي��ن��ة  ع���ن  ال���دف���اع  يف 
البالد؛ ما يعمل  ب�صرق  املحا�صرة 
واأ�صلحتها  جنودها  ا�صتنفاد  على 
ويهدد خططها ل�صن هجوم م�صاد 

متوقع.
ال�صحف  ت��وق��ع��ت  اإ����ص���رائ���ي���ل،  يف 
اأخرى،  احتجاجات  موجة  ح��دوث 
اأعنف من مظاهرات  �صتكون  رمبا 
رئي�ش  اإع���الن  بعد  وذل��ك  ال�صبت، 
ال�������وزراء، ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، عن 
ن���ي���ة ح��ك��وم��ت��ه امل�������ص���ي ق����دًم����ا يف 
مثرية  ق�صائية  اإ�صالحات  مترير 

للجدل.

ماذا يريد العراق من بقاء 
القوات الأمريكية؟

�صرتيت  “وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
جورنال” اأن تلميح رئي�ش الوزراء، 
بتاأييده  ال�����ص��وداين،  �صياع  حممد 
البالد،  الأمريكية يف  القوات  بقاء 
لأجل  ج��ن��دي،  باألفي  تقدر  وال��ت��ي 
غ���ري م�����ص��م��ى، ي��ع��د ن��ق��ط��ة حتول 
جتاه  مواجهة  اأق��ل  وموقًفا  ب��ارزة 
حلفاوؤه  ت���ب���ن���اه  ع���م���ا  وا����ص���ن���ط���ن 
ال�صيا�صيون املدعومون من اإيران.

وكانت “جورنال” اأوردت يف تقرير 
ال�صوداين  اأن  اأم�����ش  ل��ه��ا  ح�����ص��ري 
ي��ري��د ب��ق��اء ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة يف 
ال��ع��راق دون حتديد ج��دول زمني 
�صرورية  اأن��ه��ا  بحجة  لن�صحابها 
“داع�ش”  تنظيم  ف��ل��ول  مل��ح��ارب��ة 
الإره���اب���ي. كما اأمل���ح ال�����ص��وداين يف 
املا�صي  اأك��ت��وب��ر  الأول/  ت�����ص��ري��ن 
القوات  اإىل  ال��ب��الد يف ح��اج��ة  ب���اأن 
القوات  اإىل  اإ����ص���ارة  يف  الأج��ن��ب��ي��ة، 
�صمال  وق�����وات ح��ل��ف  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأط��ل�����ص��ي )ال���ن���ات���و( ال��ت��ي تدرب 

اجلي�ش العراقي.
واأو����ص���ح���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة اأن����ه حتى 
الآن، يلتزم ال�صوداين ال�صمت علًنا 
بخ�صو�ش اآرائه ب�صاأن اإبقاء القوات 
بع�ش  لكن  ال��ع��راق،  يف  الأمريكية 
لإي���ران  امل��وال��ي��ة  امليلي�صيات  ق���ادة 

بالربملان  ال����وزراء  رئي�ش  واأن�����ص��ار 
يف  النظر  لإع���ادة  عليه  ي�صغطون 

الوجود الأمريكي.
وراأت ال�صحيفة اأن ال�صوداين، الذي 
وغري  قليلة  دول��ي��ة  بخربة  يتمتع 
الغرب،  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  م���ع���روف 
ات�صاله  ن���ط���اق  ت��و���ص��ي��ع  ي���ح���اول 
واحلكومات  الأم��ري��ك��ي��ة  ب�����الإدارة 
اأم��ل جذب  الغربية الأخ���رى، على 
ال���ص��ت��ث��م��ار وامل�����ص��اع��دات، ك��م��ا اإنه 
ي�صعى للناأي بنف�صه عن النتقادات 
ا متحالفة ب�صكل  باأن حكومته اأي�صً

وثيق مع اإيران.
بالن�صبة  اإن����ه  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
اأك���رب منتج للنفط  ث��اين  ل��ل��ع��راق، 
امل�صدرة  البلدان  اخلام يف منظمة 
ال�صعودية،  بعد  )اأوب���ك(  للبرتول 
ف���������اإن م����ث����ل ه��������ذه ال����ط����م����وح����ات 
ت����واج����ه ع���ق���ب���ات ه���ائ���ل���ة، مب����ا يف 
يعانيان  وح��ك��وم��ة  اق��ت�����ص��اد  ذل���ك 
امليلي�صيات  وان��ت�����ص��ار  ال��ف�����ص��اد  م��ن 
امل�صلحة، والتهديدات امل�صتمرة من 
ف�صاًل عن النق�صامات  “داع�ش”، 
وال�صنية  ال�صيعية  الف�صائل  ب��ني 

والأكراد.
منذ  اأن���ه  اإىل  ال�صحيفة  واأ����ص���ارت 
الغزو الأمريكي للعراق يف 2003، 
والذي اأطاح ب�صدام ح�صني، تتمتع 
وا�صنطن ب�صيا�صة حذرة مع بغداد، 
اأنها ل تزال مت�صابكة  بالرغم من 
ال�صحيفة  ونقلت  ك��ب��ري.  ح��د  اإىل 
عالقة  اإن  ق��ول��ه��م  حم��ل��ل��ني  ع���ن 
عائًقا  “ت�صكل  ب����اإي����ران  ال����ع����راق 
ال�صوداين  م�صاعي  اأم���ام  ا”  خا�صًّ
املتمثلة يف اإقامة عالقات اأوثق مع 

الوليات املتحدة.
وق��ال��ت م��ار���ص��ني ال�����ص��م��ري، وهي 
العراقية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  يف  ب���اح���ث���ة 

جتعل  اأو  اإدان�����ت�����ه،  م����ن  ال���ت���ه���رب 
الق�صية تختفي متاًما.

واأ�صافت ال�صحيفة اأن “التعديالت 
وزير  اإليها  �صعى  التي  الكا�صحة” 
اإنذار  جر�ش  دق��ت  اجلديد  العدل 
الذين يرون  املعار�صني  مبكر بني 
لنظام  املوت”  “ناقو�ش  اأن����ه����ا 
ال�صوابط والتوازنات الإ�صرائيلي، 

وبالتايل اأ�ص�صها الدميقراطية.
التي  امل����ق����رتح����ات،  اأن  وت���اب���ع���ت 
اأ�صابيع  ث���الث���ة  ب��ع��د  ط��رح��ه��ا  مت 
اليمني  احل��ك��وم��ة  اأداء  م��ن  ف��ق��ط 
ال��د���ص��ت��وري��ة، ت��ك�����ص��ف م���دى عمق 
ال�صتقطاب يف املجتمع الإ�صرائيلي 
املثل  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب��ني  “املمزق 
ال��ل��ي��ربال��ي��ة وال���دمي���ق���راط���ي���ة يف 
كما اإنها  البالد اأو البتعاد عنها”، 
يف  احل��ك��وم��ة  �صرعة  م��دى  تك�صف 
ب�صيا�صاتها  النهو�ش  على  عزمها 

املتطرفة.
وقالت ال�صحيفة اإن ما فاجاأ الكثري 
ال�صرعة  ه���و  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  م���ن 
�صارت  ال��ل��ذان  والت�صميم  املذهلة 
قدماً؛  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ة  بهما 
وجعلها  �صريعاً  املعار�صة  حفز  ما 
لل�صوارع  النزول  اإىل  النا�ش  تدعو 
ل��ل��دف��اع ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة التي 

ت�صلبها منهم حكومة نتنياهو.
�صحيفة  ن�������ص���رت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
مقاًل  الربيطانية  “الغارديان” 
ل����ل����راأي ي���ه���اج���م رئ���ي�������ش ال�������وزراء 
الإ�صرائيلي ب�صبب دعمه ل�صيا�صات 
ال���ت���ي تهدف  امل���ت���ط���رف  ائ���ت���الف���ه 
املدنية  احل����ري����ات  ت��ق��وي�����ش  اإىل 
ال����ذي يجعل  الأم�����ر  ال����داخ����ل،  يف 
غري  ���ص��ري��ًك��ا  امل��خ�����ص��رم  ال�صيا�صي 
موثوق به يف اخلارج، ومهدداً بفقد 

الدعم الغربي لبالده.

ال�صوداين  اإن  ه���ارف���ارد،  بجامعة 
لتحقيق  �صاقة  معركة  “�صيواجه 
الغرب  رغبة  ع��دم  ب�صبب  اأه��داف��ه 
ب��ق��ي��ادة وا���ص��ن��ط��ن يف ال��ن��ظ��ر اإىل 
اأي  اأن��ه��ا  على  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صيا�صة 

�صيء �صوى انعكا�ش لإيران«.
قالت  الف�صاد،  باأزمة  يتعلق  وفيما 
�صيواجه  ال�صوداين  اإن  ال�صحيفة 
�����ا حت������دي������ات ع�������دة جل����ذب  اأي�����������صً
عن  ف�صاًل  الأج��ان��ب،  امل�صتثمرين 
بالفعل  ي��خ��و���ص��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة 
ملحاولة تطهري البالد من الف�صاد 
وكان  وا���ص��ع.  ن��ط��اق  ع��ل��ى  املنت�صر 
الوظائف  بتوفري  وع��د  ال�صوداين 
وك��ب��ح ال��ف�����ص��اد، مب���ا يف ذل����ك بني 
نقل  يف  امل�صاركني  امل�صوؤولني  كبار 

الأموال اإىل خارج البالد.
ول����ك����ن ب���ع���د اأ����ص���اب���ي���ع ف���ق���ط من 
واجه  اأك��ت��وب��ر،  يف  من�صبه  ت��ول��ي��ه 
ت�صمل  ك��ربى  ف�صيحة  ال�����ص��وداين 
دولر  مليار   2.5 نحو  اخ��ت��ال���ش 
“بنك  من  ال�صرائب  عائدات  من 
يد  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي  الرافدين” 
حلكومة  وم�صت�صارين  م�صرفيني 
م�صطفى  ال�صابق،  ال���وزراء  رئي�ش 

الكاظمي.

ح�سار باخموت قد 
“ي�ستنزف” اأوكرانيا

بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  راأت 
الدموي  احل�����ص��ار  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
مدينة  على  رو�صيا  تفر�صه  ال��ذي 
ب���اخ���م���وت ب�����ص��رق اأوك����ران����ي����ا منذ 
اأ�صهر، ي�صكل تهديًدا موؤرًقا لكييف 
ب�����ص��اأن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ن هجوم 
اأخرى  جبهة  على  منتظر  م�صاد 

من احلرب.
وذكرت ال�صحيفة اأنه كلما اأجنرت 

الذي رف�ش الك�صف عن هويته – 
ت��رك باخموت  اأوك��ران��ي��ا من فكرة 
باعتبارهما  امل��ج��اورة  �صوليدار  اأو 
م�صرًيا  اإ�صرتاتيجية،  غري  مواقع 
اإىل اأن مناجم امللح واجلب�ش هناك 

تعطي املنطقة اأهمية اقت�صادية.

»نتنياهو عدو الإ�سرائيليني«
�صعبه؟”،  ن��ت��ن��ي��اه��و  ي�صتفز  »ه���ل 
هكذا �صلطت �صحيفة “بوليتيكو” 
الإ�صرائيلي  امل�صهد  على  ال�����ص��وء 
م�صبوقة  غ����ري  م���ظ���اه���رات  ب���ع���د 
احتجاًجا  ال�صبت،  ال�����ص��وارع،  ه��زت 
اليمينية  احلكومة  �صيا�صات  على 
املتطرفة اجلديدة بقيادة بنيامني 

نتنياهو.
اأنه بالرغم من  وذكرت ال�صحيفة 
ب�صبب  اإ�صرائيل  يف  العام  ال�صخط 
اأعلن  املقبولة”  “غري  ال�صيا�صات 
اأن حكومته  اأم�ش الأحد،  نتنياهو، 
اإ�صالح  يف  قدًما  للم�صي  تخطط 
النظام الق�صائي يف البالد، �صارًبا 
ب��ع��ر���ش احل��ائ��ط حت���ذي���رات كبار 
الذين  ال��ق��ان��ون��ي��ني  امل�������ص���وؤول���ني 
د�صتورية  “اأزمة  ح���دوث  ت��وق��ع��وا 
اآلف  وع�����ص��رات  م�صبوقة”،  غ��ري 
املحتجني الذين وجهوا حلكومته 

اأول حتذير مبكر.
نتنياهو،  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
الف�صاد،  بتهمة  الآن  يحاكم  ال��ذي 
القانونية  ال����ت����ع����دي����الت  ج���ع���ل 
اجلديدة،  حكومته  اأج��ن��دة  حم��ور 
املتزايدة  امل��ع��ار���ص��ة  اأن  م��ع��ت��ربة 
ل��ه��ذه الإ����ص���الح���ات مت��ث��ل حتدًيا 
م��ب��ك��ًرا ل��ل��زع��ي��م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، اإذ 
املقرتحات،  اإن  امل��ع��ار���ص��ون  ي��ق��ول 
التي �صت�صعف �صالحيات املحكمة 
ال��ع��ل��ي��ا، ���ص��ت�����ص��اع��د ن��ت��ن��ي��اه��و على 

الأمد  اإىل معركة طويلة  اأوكرانيا 
امل��ح��ا���ص��رة، واجهت  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
هجومها  ب�����ص��اأن  ���ص��ع��ب��ة  خ���ي���ارات 
امل�صاد املتوقع خالل اأ�صهر، والذي 
الأ�صلحة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ي��ت��ط��ل��ب 
والذخرية واملقاتلني ذوي اخلربة.

حتليل  يف  ال�������ص���ح���ي���ف���ة،  وق����ال����ت 
اإخباري لها، اإنه يجب على اجلي�ش 
عدد  ي���ق���رر  اأن  الآن  الأوك���������راين 
الذخرية  وك����م  ال���الزم���ة  ال���ق���وات 
اإنفاقها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  والأ���ص��ل��ح��ة 
ملوا�صلة الدفاع عن باخموت، وهي 
املحللني  من  العديد  ي��رى  مدينة 
اأهمية  ذات  اأن����ه����ا  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
ل�صاحة  ن�صبيًّا  قليلة  اإ�صرتاتيجية 
اأ�صبحت  لكنها  الأو����ص���ع،  امل��ع��رك��ة 
ال�صيا�صية  ب��ال��رم��زي��ة  م�����ص��ح��ون��ة 

لكال اجلانبني.
جناح  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ����ص���ارت 
�صيكون  امل���زع���وم  امل�����ص��اد  ال��ه��ج��وم 
الأوكراين،  للرئي�ش  حا�صًما  اأم��ًرا 
لإظهار  زيلين�صكي،  ف��ول��ودمي��ري 
املعركة  �صاحة  يف  امل�صتمر  ال��زخ��م 
املحلي  ب����ال����دع����م  والح�����ت�����ف�����اظ 
اأو����ص���ك���ت على  وال������دويل يف ح����رب 

اإمتام عامها الأول.
ا�صتعداد  ح���ول  ال��ت��ق��اري��ر  وت�����اأت��ي 
ملحاولة  م�صاد  هجوم  ل�صن  كييف 
التي  الأرا���ص��ي  املزيد من  ا�صتعادة 
الوقت  يف  ال��رو���ش،  عليها  ا�صتوىل 
ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ر ف���ي���ه امل�������ص���وؤول���ون 
املركبات  ت����دف����ق  الأوك�����ران�����ي�����ون 
بها  وع��دت  التي  اجلديدة  املدرعة 
واأملانيا،  وفرن�صا  املتحدة  الوليات 
الدبابات  من  دفعة  اإىل  بالإ�صافة 

الربيطانية.
وع����ن الأ���ص��ال��ي��ب ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
تتبعها كييف ب�صاأن موا�صلة الدفاع 

“البو�صت”  نقلت  ب��اخ��م��وت،  ع��ن 
ع��ن م��اي��ك��ل ك��وف��م��ان، وه���و خبري 
“اإنهم  قوله:  الرو�صي،  ال�صاأن  يف 
)الأوكرانيون( بحاجة اإىل وحدات 
يقومون  ال���ق���ت���ال  ن����ط����اق  خ�������ارج 
ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا وت��دري��ب��ه��ا ع��ل��ى هذا 
تكلفة  “اإن  واأ����ص���اف:  الهجوم”. 
ال��ق��ت��ال م��ن اأج���ل ب��اخ��م��وت ميكن 
اأوكرانيا  اإ�صرتاتيجية  تعرقل  اأن 
الربيع  اأو  ال�صتاء  ل��ه��ذا  ال�صاملة 

املقبل«.
باخموت  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
اأ���ص��ب��ح��ت يف الأ����ص���اب���ي���ع الأخ�����رية 
لكال  �صيا�صية”  برمزية  “م�صبعة 

اجلانبني.
للرو�ش،  بالن�صبة  اأن��ه  واأو���ص��ح��ت   
ملو�صكو  عليها  ال�صتيالء  �صي�صمح 
ب���ال���رتوي���ج ل��ل��ن�����ص��ر ال�����ذي مت�ش 
بالزخم  وامل��ط��ال��ب��ة  اإل��ي��ه  احل��اج��ة 
قواتها  فيها  ت�صتول  مل  ح���رب  يف 
ال�صيف  منذ  رئي�صة  مدينة  على 

املا�صي.
لأوكرانيا،  بالن�صبة  اأن��ه  واأ�صافت 
باخموت  هناك  امل�صوؤولون  يعترب 
للمقاومة  واأي����ق����ون����ة  “ح�صًنا 
حتى  ي���ج���ع���ل  م������ا  اخلارقة”، 
حمفوًفا  امل��ح�����ص��وب  الن�������ص���ح���اب 
بعدما  وذلك  ال�صيا�صية،  باملخاطر 
العام  اأواخ�������ر  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  زاره������ا 
امل��ا���ص��ي وج��ع��ل��ه��ا رك��ي��زة اخلطاب 
الكونغر�ش  اأم�������ام  األ����ق����اه  ال������ذي 

الأمريكي.
����ا عن  ون���ق���ل���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة اأي���������صً
م�����ص��وؤول اأم��ري��ك��ي ك��ب��ري ق��ول��ه اإن 
الأوك��راين يدرك احلاجة  اجلي�ش 
للهجوم  ق��وات��ه  على  احل��ف��اظ  اإىل 

امل�صاد املتوقع.
 ويف الوقت نف�صه، حذر امل�صوؤول – 

اأعداء  األد  “نتنياهو  وحتت عنوان 
ال�صبب  اأن  املقال  ذك��ر  اإ�صرائيل”، 
ت�صكيله  ه���و  ذل���ك  وراء  ال��رئ��ي�����ش 
ائ��ت��الف��ي��ة دي��ن��ي��ة ميينية  ح��ك��وم��ة 
عن�صريني  وزراء  ت�صم  متطرفة 
على  م�صممني  للعرب  مناه�صني 
�صم جميع الأرا�صي الفل�صطينية.

“الزدواجية  امل����ق����ال  اأدان  ك���م���ا 
ال�صيا�صي  امل�صهد  جت��اه  الغربية” 
اإن ال���رد على  اإ���ص��رائ��ي��ل، ق��ائ��اًل  يف 
واملزعزعة  املقلقة  التطورات  هذه 
الغربيني  احللفاء  من  لال�صتقرار 
ب�صكل  ���ص��ام��ت��اً  “كان  لإ���ص��رائ��ي��ل 

غريب”. 
اأ�صدروا  منهم  “القليل  واأ���ص��اف: 
حتذيرات خمففة، لكن مل يفر�ش 
اأي منها نوع العقوبات اأو املقاطعة 
املتطرفني  على  يفر�صونها  التي 

ال�صيا�صيني يف دول اأخرى.«
اخلطط  “تثري  امل����ق����ال:  وت����اب����ع 
الإ�صرائيلي  لالئتالف  املرفو�صة 
�صوؤاًل اأو�صع وغري مريح للوليات 
املتحدة واأوروبا يتجاوز النتهاكات 
امل���األ���وف���ة ل��ل��غ��اي��ة والإف��������الت من 
الع�صكري.”  ل��الح��ت��الل  ال��ع��ق��اب 

وت�صاءل:
 “يف �صوه هذا امل�صهد، هل ل يزال 
حليًفا  اإ�صرائيل  اعتبار  املمكن  من 
موثوًقا وملتزًما بالقانون ي�صرتك 
واملعايري  القيم  م��ن  جمموعة  يف 
الدميقراطيات  م����ع  امل�������ص���رتك���ة 

الغربية؟«
وراأى املقال اأن اإ�صرائيل حتت حكم 
اأمام  كبرياً  عائقاً  �صتكون  نتنياهو 
اإن حكومته  قائاًل  ال��غ��رب،  اأج��ن��دة 
من  ال��ذي  الدولتني  حل  �صتعرقل 
الفل�صطيني،  ال�صراع  اإنهاء  �صاأنه 
املتحدة  الأمم  حتتقر  اإن��ه��ا  “كما 
اإىل  بالإ�صافة  ال���دويل،  وال��ق��ان��ون 
الإيراين  النووي  لالتفاق  رف�صها 
بدًل  الع�صكري  العمل  وتف�صيلها 

من الدبلوما�صية«.
“انفجار”  م�����ن  امل�����ق�����ال  وح�������ذر 
الفل�صطينية  بالنتفا�صة  �صبيه 
ب�صبب  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف 
املتطرفني  ال����������وزراء  حم��������اولت 
اجل��دد ل�صم الأرا���ص��ي ب�صكل غري 
لإ�صقاط  تخطيطهم  اأو  ���ص��رع��ي 
معترباً  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�����ص��ل��ط��ة 
ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات تعد  ك��ل ه���ذه  اأن 
ي�صمح  اأن  للغرب  “كارثة ل ميكن 

بوقوعها«.

رئي�ش الوزراء العراقي يحاول تو�سيع نطاق ات�ساله بالإدارة الأمريكية واحلكومات الغربية 
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كثف  ع���م���ل���ي���ة،   14 م����ن  ب����اأك����رث 
الإره�����اب�����ي،  “داع�ش”  ت��ن��ظ��ي��م 
من  املا�صيني،  الأ�صبوعني  خ��الل 
و�صرق  �صمال  مناطق  يف  �صرباته 
الأمنية  احل��م��الت  رغ���م  ���ص��وري��ا، 
امل��و���ص��ع��ة امل�����ص��ادة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
بدعم  الدميقراطية  �صوريا  قوات 
ال���دويل �صد  م��ن ق��وات التحالف 

التنظيم الإرهابي.
ع�صكريون  م�صوؤولون  ح��ذر  فيما 
وم�����������ص�����ادر ب�������الأم�������ن ال���ق���وم���ي 
تنظيم  ع����ودة  اأن  م��ن  الأم���ريك���ي 
داع�ش الإرهابي التي لطاملا كانت 
ب�صاأنها قد حتدث  هناك خم��اوف 
يف 2023، يف ظل ظروف مهيئة 
على  واإفريقيا،  الأو���ص��ط  بال�صرق 
عملية  تركيا  �صن  اإمكانية  راأ�صها 

برية.
ورغم م�صاعي التطبيع بني دم�صق 
بالرئا�صة  امل�صت�صار  اأّك���د  واأن��ق��رة، 
ال�صبت،  ق��ال��ن،  اإب��راه��ي��م  الرتكية 
يف  برية  ع�صكرية  عملية  �صّن  اأن 
وقت”،  اأي  يف  “ممكن  ����ص���وري���ا 
�صحفية،  ت�صريحات  يف  م�صيفا 
العملية  دع��م  “نوا�صل  ب��الده  اأن 
نهاية  ب�����داأت  ال��ت��ي  ال�صيا�صية” 
الدفاع  وزي���َري  لقاء  مع  دي�صمرب 
مو�صكو،  يف  وال�������ص���وري  ال���رتك���ي 
لكن �صّن عملية برية يبقى ممكًنا 

م�صتوى  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وق����ت،  اأي  يف 
التهديدات الواردة«.

معدل عملية كل يوم
ك�����ص��ف امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حلقوق 
اأن  ال�صبت  الأول  اأم�����ش  الإن�����ص��ان 
خاليا تنظيم “داع�ش” الإرهابي 
مناطق  يف  ع��م��ل��ي��ة   14 ن���ف���ذت 
الدميقراطية  �صوريا  ق��وات  نفوذ 
 ،2023 ع��ام  بداية  منذ  )ق�صد( 

اأي مبعدل عملية كل يوم.
لندن  م��ن  يتخذ  ال���ذي  امل��ر���ص��د، 
مقرا له، اأو�صح، يف بيان، اأن خاليا 
مبنحى  عملياتها  توا�صل  داع�ش 
الإدارة  نفوذ  ت�صاعدي يف مناطق 

الذاتية ل�صرق و�صمال �صوريا.
التي  14 عملية  ال���  اأن  اإىل  اأ���ص��ار 
ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ن���ذ مطلع  ب���ه���ا  ق�����ام 
ال��ع��ام اجل���اري مت��ت ع��رب هجمات 
وتفجريات،  وا�صتهدافات  م�صلحة 

واأدت اإىل �صقوط 12 قتيال.
ال��ق��ت��ل��ى ت���ت���وزع ب���ني م���دين و10 
الدميقراطية  ���ص��وري��ا  ق���وات  م��ن 
ال��داخ��ل��ي وكذلك  وق����وى الأم����ن 
عاملة  اأخ��رى  ع�صكرية  ت�صكيالت 
يف مناطق الإدارة الذاتية، اإ�صافة 

اإىل �صخ�ش جمهول الهوية.
نقلت �صحيفة “وا�صنطن تاميز” 
عن م�صوؤولني اأمنيني اأن التنظيم 
�صبه موؤكد حلملة  ب�صكل  يخطط 
اأمريكا  ���ص��د  ع��ن��ي��ف��ة  ان��ت��ق��ام��ي��ة 

والعراق وخماطر اإفالته كارثية، 
10 اآلف من قادة وعنا�صر  نحو 
داع�ش موجودون مبن�صاآت احتجاز 
 20 اأنحاء �صوريا، وحوايل  ب�صتى 

األفا مثلهم يف العراق.
لتنظيم  ال���ق���ادم  امل��ح��ت��م��ل  اجل��ي��ل 
داع�������ش ���ص��ي��ك��ون اأي�������ص���ا م���ن بني 
اأكرث من 25 األف طفل يف خميم 
هوؤلء  للخطر،  املعر�صني  الهول 

اأهداف رئي�صية لتطرف داع�ش.
ت�صكل م��واق��ع اح��ت��ج��از داع�����ش يف 
����ص���وري���ا وال����ع����راق والأط�����ف�����ال يف 
املدى  الهول حتديات على  خميم 
وحللفائنا  لنا  والق�صري  الطويل 
خطورة  الأك���رث  ال�صاغل  اأن  غ��ري 

يتمثل يف مترد ال�صجون.

العودة �ستكون يف اإفريقيا
املتخ�ص�ش  وال���ب���اح���ث  ال���ك���ات���ب 
ال�صيا�صي  الإ�����ص����الم  ح���رك���ات  يف 
ملوقع  ق������ال  زه���������ران  م�����ص��ط��ف��ى 

“�صكاي نيوز عربية«:
�صوريا  يف  الأخ���������رية  ال�������ص���ح���وة 
وال�����ع�����راق وم�������ص���ر ه����ي لإث����ب����ات 
ال���وج���ود واإع������ادة مت��و���ص��ع �صمن 
العمليات النتقامية بعد ال�صربات 
الأمريكية لقادته يف املنطقة اإمنا 
خماطر العودة الثانية �صتكون يف 
ثقله  ينقل  داع�����ش  اأفريقيا،  قلب 

اإىل هناك.
ك��ب��رية جدا  اأم����وال  داع�����ش ينفق 

و���ص��رك��ائ��ه��ا ب��ع��د ع���دة ���ص��رب��ات يف 
�صوريا العام املا�صي والتي اأ�صفرت 
ع�����ن م���ق���ت���ل ال����ع����دي����د م�����ن ق�����ادة 

التنظيم وكبار امل�صوؤولني.
ع��ل��ى م�����دار ال�����ص��ه��ر الأخ������ري من 
ع�صرات  التنظيم  ���ص��ن   ،2022
مبحافظتي  ال��دم��وي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
بالعراق  ال�صمال  ودي��اىل  كركوك 

اجليل القادم
الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد 
اإري��ك كوريال يف تقرير  اجل��رنال 
تفا�صيل  يتناول  املركزية  للقيادة 
وا�صنطن  تقودها  التي  العمليات 
ملكافحة داع�ش يف �صوريا والعراق: 
باملعنى  داع�صي”  “جي�ش  ه��ن��اك 
����ص���وري���ا  ال����دق����ي����ق حم���ت���ج���ز يف 

حم�ش  ب�������ادي�������ة  م�����ن�����اط�����ق  ويف 
والرقة  وحلب  وحماة  وال�صويداء 

ودير الزور..
كما تبنى داع�ش م�صوؤولية هجوم 
�صرقي  الإ���ص��م��اع��ي��ل��ي��ة،  م��دي��ن��ة  يف 
العا�صمة  ق�����رب  واآخ�������ر  م�������ص���ر، 

الأفغانية كابل.
تاميز”  “وا�صنطن  �صحيفة  وفق 

الثانية  ال����ع����ودة  حم������اولت  ف�����اإن 
اإرهابية  ك���ق���وة  داع�������ش  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
رئ��ي�����ص��ي��ة ���ص��ت��م��ث��ل ت���ه���دي���دا على 
�صيطرته  بعد  العاملي  ال�صتقرار 
من  �صا�صعة  م�صاحات  على  �صابقا 
حتى  والعراق  �صوريا  يف  الأرا�صي 
الإره����اب  مكافحة  حملة  دح��رت��ه 

بقيادة الوليات املتحدة.

الهول  خميم  داخ��ل  اأن�صاره  على 
وغ��ريه م��ن خ��الل ق��ن��وات ات�صال 
الن�صاء  ت���ع���م���ل  ل����ذل����ك  ����ص���ري���ة، 
ال�صاعد  اجل��ي��ل  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
الداع�صي  ال��ف��ك��ر  ال��ن��ف�����ش  ح��ام��ل 
مل���وا����ص���ل���ة دوره��������م يف الإره��������اب 
املحتجزون  اأم��ا  موقوتة.  كقنابل 
ف��ه��م الأك������رث خطر،  ب��ال�����ص��ج��ون 
قيادات  وك��ب��ار  نف�صه  ف��ال��ب��غ��دادي 
ال�صجون،  م��ن  خ��رج��وا  التنظيم 
ملتطرفني  م��ف��رخ��ة  مب��ث��اب��ة  ه���ي 

واإعادة تدوير لالإرهاب.
التي  والظرفيات  التمدد  �صياقات 
اإفريقيا  تدعم تكري�ش وج��وده يف 
الأو�صط،  بال�صرق  مقارنة  اأف�صل 
باملنطقة  دويل  اه���ت���م���ام  ه���ن���اك 
وق����وى اأم��ن��ي��ة ب��ات��ت م��درب��ة على 
م��ك��اف��ح��ة الإره���������اب والأو������ص�����اع 
ال�صيا�صية يف العراق و�صوريا بداأت 

ت�صتقر ب�صكل كبري.
اإف��ري��ق��ي��ا دول  ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ش يف 
ه�صة وحدود تكاد تكون متال�صية 
احلكم  اأن���ظ���م���ة  يف  ع����ال  وف�������ص���اد 
لتمدد  حا�صنة  منطقة  والإدارة، 
وخا�صة  الإره���اب���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
داع�ش. املوارد التمويلية املوجودة 
اأ���ص��ع��اف م��ا يح�صل  اإف��ري��ق��ي��ا  يف 
���ص��وري��ا وال���ع���راق هناك  ع��ل��ي��ه يف 
غاز  وح��ق��ول  وفحم  ذه��ب  مناجم 
جتيي�ش  اإىل  اإ����ص���اف���ة  وغ����ريه����ا، 

وجتنيد الآلف ب�صهولة.

مبعدل »عملية كل يوم« ب�صوريا.. �صحوة انتقامية لداع�ش
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قررت اإدارة مطار بغداد الدويل اأم�ش الثنني اإيقاف حركة الطريان 
ل�صوء الأحوال اجلوية يف البالد.

ب�صبب  “توقفت  اأن حركة الطريان  ال��دويل  بيان ملطار بغداد  وذك��ر 
الظروف اجلوية وو�صول مدى الروؤية اإىل اأقل من 100 مرت«.

الطريان  و���ص��رك��ات  امل�صافرين  اإع���الم  “�صيتم  اأن���ه  ال��ب��ي��ان  واأو���ص��ح 
احلركة  تخ�ش  م�صتجدات  اأي  بطبيعة  ب��غ��داد  م��ط��ار  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

اجلوية يف املطار«.
فجر  منذ  كثيف  �صباب  تكون  اأخ��رى  عراقية  وم��دن  بغداد  وت�صهد 

الإثنني.
اإىل ذلك، اأعلنت  ال�صحة العراقية اأم�ش الثنني وفاة �صبعة اأ�صخا�ش 
واإ�صابة 30  اآخرين، جراء حادث مروري حلافلة تقل م�صجعني على 

طريق حمافظة الب�صرة.
يف  العامة  ال�صحة  مدير  عن  اأم�ش  العراقية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
دائرة �صحة ذي قار ح�صني اجلليلي  قوله اإن “احلادث املروري الذي 
اإىل  اأدى  الب�صرة،  حمافظة  اإىل  م�صجعني  تقل  حافلة  له  تعر�صت 

وفاة �صبعة اأ�صخا�ش واإ�صابة 30 اآخرين بجروح«.
وكانت حافلة تقل م�صجعني متوجهة اإىل حمافظة الب�صرة، حل�صور 
�صري  تعر�صت حلادث  حيث   ،”25 “خليجي  نهائي  ن�صف  مباراتي 

قرب حمافظة ذي قار جنوب بغداد

ات��ف��ق ال��رئ��ي�����ش اجل���زائ���ري ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون ون��ظ��ريه الفرن�صي 
اإميانويل ماكرون يف ات�صال هاتفي على حتديد موعد زيارة الدولة 
الرئا�صة  بح�صب  -اأي�����ار،  م��اي��و  يف  لفرن�صا  ت��ب��ون  ب��ه��ا  �صيقوم  ال��ت��ي 
وماكرون  تبون  اإن  بيان  يف  اجلزائرية  الرئا�صة  وقالت  اجلزائرية. 
الدولة  زي��ارة  اإىل  وتطرقا  الثنائية  العالقات  تهم  “ق�صايا  تناول 
التي �صيوؤديها ال�صيد رئي�ش اجلمهورية اإىل فرن�صا، حيث اتفقا على 

اأن تكون خالل مايو -اأيار املقبل«.
داود  الكاتب اجل��زائ��ري كمال  ق��ال يف مقابلة مع  وك��ان ماكرون قد 
ن�صرتها جملة “لوبوان” يف 11 يناير -كانون الثاين، اإنه ياأمل يف 
ق�صايا  على  العمل  ملوا�صلة   2023 عام  فرن�صا  يف  تبون  ا�صت�صافة 

الذاكرة وامل�صاحلة بني البلدين.
واأ�صاد الرئي�ش اجلزائري يف نهاية دي�صمرب -كانون الأول ب�”عالقة 
زيارة ماكرون  اأ�صهر من  اأربعة  بعد  البلدين،  اجلديدة بني  الثقة” 
للجزائر، واأعلن عزمه على القيام بزيارة دولة لفرن�صا عام 2023 
يف مقابلة مع �صحيفة “لوفيغارو«. وكان الرئي�صان قد اأعادا اإطالق 
-اآب  اأغ�صط�ش  نهاية  يف  �صدر  م�صرتك  اإع��الن  يف  الثنائي  التعاون 
ميهد خ�صو�صاً لتخفيف نظام التاأ�صريات للجزائريني، مقابل زيادة 

التعاون من اجلزائر يف مكافحة الهجرة غري القانونية.

���ص��واح��ل ج��زي��رة �صومطرة  6،2 درج���ات قبالة  ب��ق��وة  ���ص��رب زل���زال 
للم�صح  الأم��ريك��ي  املعهد  ح�صب  الثنني  اأم�ش  �صباح  الإندوني�صية 

اجليولوجي.
48 كيلومرتا  الزلزال يقع على بعد ح��واىل  اإن مركز  املعهد  وق��ال 
جنوب �صرقي مدينة �صينجكيل يف مقاطعة اأت�صيه الإندوني�صية على 

عمق 37 كيلومرتا.
يف بادئ الأمر قال املعهد اإن الزلزال �صرب بقوة 6 درجات على عمق 
48 كيلومرتا. ومل ترد على الفور اأنباء عن وقوع اإ�صابات اأو اأ�صرار 

ج�صيمة وفقا لوكالة اإدارة الكوارث الإندوني�صية.
الذعر.  ح��ال من  ال��زل��زال يف  “ت�صبب  الوكالة  با�صم  وق��ال متحدث 
اأت�صيه  اأرب��ع مناطق يف  ث��وان يف   10 اإىل   3 ال�صكان ما بني  �صعر به 

ومقاطعة �صومطرة ال�صمالية«.
الهزة  ب��اأن  جهته  من  ال��زلزل  لر�صد  الأورومتو�صطي  املركز  واأف��اد 
120 كيلومرتا �صمال  على بعد حواىل  “�صعر بها �صكان ميدان”، 

�صرقي مركز الزلزال.
وذك�����رت ال���وك���ال���ة الإن��دون��ي�����ص��ي��ة ل���الأر����ص���اد اجل���وي���ة وع���ل���م املناخ 
واجليوفيزياء اأن قوة الزلزال بلغت 6،2 درجات. وقالت اإنه ل يوجد 

تهديد بحدوث اأمواج ت�صونامي.
تلتقي  حيث  الهادئ  املحيط  يف  النار”  “حزام  على  اإندوني�صيا  تقع 
اأر�صية وثوران  اإىل هزات  ببع�صها  احتكاكها  يوؤدي  تكتونية  �صفائح 

براكني.
يف 21 ت�صرين الثاين-نوفمرب، �صرب زلزال بلغت قوته 5،6 درجات 
مقاطعة جاوا الغربية يف جنوب �صرق اآ�صيا، م�صفرا عن مقتل 602 
2004، ت�صبب زلزال كبري  26 كانون الأول-دي�صمرب  �صخ�ش. يف 
اأودى  الهندي  املحيط  ت�صونامي يف  �صومطرة يف حدوث  قبالة  وقع 
اأماكن بعيدة مثل �صريالنكا  األف �صخ�ش يف   230 بحياة اأكرث من 

والهند وتايالند.

عوا�شم

بغداد

اجلزائر

جاكرتا

 ع�صرات الآلف يتظاهرون يف تل اأبيب �صد حكومة نتانياهو 

فرن�صا ت�صعى لرت�صيخ وجودها يف منطقة املحيطني الهندي والهادي

م�صتقبل بايدن بعد ق�صية الوثائق.. فر�ش العزل واإعادة الرت�صح
اكت�صاف  الأب��ي�����ش  البيت  اأع��ل��ن  امل��ا���ص��ي،  واخلمي�ش  ط��وي��ال.   وقتا 
الرئي�ش الأمريكي عندما  وثائق �صرية يف مكاتب كان ي�صتخدمها 
كان نائبا لأوباما، وكذلك يف منزله يف ديالوير، ويف مركز بحوث 
اتهامات  جملة  �صمن  ل��ه  ج��دي��دا  اتهاما  اأ���ص��اف  م��ا  وا�صنطن؛  يف 
تتعلق بالف�صاد و�صوء الإدارة.  وعينت وزير العدل مرييك غارلند 

م�صت�صارا خا�صا للتحقيق يف اأمر الوثائق. 
وُيلزم قانون عام 1978 الروؤ�صاء الأمريكيني ونوابهم باإحالة كل 

الر�صائل ووثائق العمل اإىل الأر�صيف الوطني بعد ترك من�صبهم.
اأن  ال��زغ��ول،  ال��دك��ت��ور كمال  ال�����ص��اأن الأم��ريك��ي،   يرجح اخلبري يف 

تطول عملية التحقيق يف ق�صية الوثائق؛ لالأ�صباب التالية: 
لأطول  التحقيق  نتائج  توؤخر  قد  منهجية  العدل  وزارة  اعتمدت 
للتحقيق يف  م�صت�صار خا�ش  بتعيني  ال��ع��دل  وزي��ر  ق��ام  ب��اأن  ف��رتة، 

الق�صية، هو روبرت هار. هذا الإجراء يعني اأن التحقيقات �صتجري 
ب�صكل م�صتقل بعيدا عن املحكمة العليا والكونغر�ش؛ ما يعني تاأخري 

عر�صها على جمل�ش النواب.
هذا  لأن  ب��اي��دن؛  ل�صالح  ه��و  خ��ا���ش  م�صت�صار  تعيني  ف���اإن  ب��ذل��ك 
انتخابات  ت�صهد  التي   2024 �صنة  اأع��ت��اب  لت�صل  الق�صية  يطيل 
الرئا�صة، ويبني حاجزا بينها وبني الكونغر�ش الذي �صيحاول اإجراء 

التحقيقات من خالل جلانه بطلب ال�صهود وجل�صات ال�صتماع.
تربئة بايدن ت�صتوجب اإثبات اأنه و�صع الوثائق يف مكتبه عن “غري 
ق�صد”؛ لأن القانون يدين امل�صوؤول اإذا كان لديه “النية والق�صد” 
بايدن  لأن  التحقق  عن  بعيدة  الإدان���ة  وه��ذه  املعلومات،  لت�صريب 

اأعلن التعاون مع التحقيق.
وعن نتائج “طول اأمد” التحقيقات املتوقع، يقول الزغول اإن هذا 

من �صاأنه تاأجيل قرار العزل اإذا كانت النتيجة �صد بايدن. 
بايدن، فقد  التحقيقات يف �صالح  نتائج  �صارت  اإن  الوقت،  نف�ش  يف 

تق�صر فرتة الإجراءات الق�صائية، كما يتوقع املحلل ال�صيا�صي. 
احلزب  اأن  اإىل  ي��ن��وه  ���ص��رق��اوي،  م��اك  الأم��ريك��ي  ال�صيا�صي  املحلل 
اجلمهوري الذي ينتمي اإليه ترامب، وله الغالبية يف جمل�ش النواب، 
وحما�صبته  ل��ب��اي��دن،  املوجهة  الت��ه��ام��ات  ك��اف��ة  للملمة  �صيتحرك 
بالأمن  وم�صا�صها  بالفعل،  بع�صها  خلطورة  عزله؛  بغر�ش  عليها، 
القومي.  وبجانب التهم اخلا�صة بالحتفاظ بوثايق ر�صمية �صرية 
يف منزله ومكاتبه، يواجه بايدن وجنله منذ فرتة اتهامات بالف�صاد 
وا�صتغالل النفوذ، ومن املفرت�ش اأن تتوىل جلنة الرقابة وامل�صاءلة 
الأن�صطة  يف  التحقيق  كومر  جيم�ش  اجلمهوري  النائب  برئا�صة 

املالية والتجارية لعائلة بايدن، بح�صب ال�صرقاوي. 

•• وا�شنطن-وكاالت

تف�صي  اأن  خ��رباء  يرجح  ل  اإليه،  املوجهة  التهامات  خطورة  رغ��م 
حما�صبة الرئي�ش الأمريكي جو بايدن اإىل عزله من من�صبه، لكنهم 
يرجحون اأن متثل عائقا �صريحا اأمام رغبته يف الرت�صح لالنتخابات 
الكونغر�ش  داخل  النواب اجلمهوريون  وي�صعى   .2024 الرئا�صية 
اإىل عزل بايدن يف �صوء 7 اتهامات موجهه اإليه، يفرت�ش اأن يبداأ 
احلالية  رئا�صته  بفرتة  تتعلق  املقبلة،  القليلة  الأي��ام  بها  التحقيق 

وعمله ال�صابق يف اإدارة الرئي�ش الأ�صبق باراك اأوباما. 
اأن م�صاألة عزل  “�صكاي نيوز عربية”  ويرى خرباء حتدثوا ملوقع 
ال�صرية  املتعلقة بالوثائق  بايدن تتطلب ثبوت التهامات، وخا�صة 
اأمر �صي�صتغرق  التي ُعرث عليها يف منزله ومكاتب خا�صة به، وهو 

•• تل ابيب-اأ ف ب

الإ�صرائيليني  اآلف  ع�صرات  تظاهر 
يف و�صط تل اأبيب تعبريا عن رف�صهم 
�صيا�صة الئتالف احلاكم الذي ي�صم 
اأح���زاب���ا مي��ي��ن��ي��ة ومي��ي��ن��ي��ة متطرفة 
اأن  يخ�صون  مت�صددة  دينية  واأخ���رى 

تكون معادية للدميوقراطية.
اأدت  اأن  م��ن��ذ  ت��ظ��اه��رة  اأك�����رب  وه�����ذه 
بنيامني  ي���راأ����ص���ه���ا  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة 
كانون   29 يف  ال���ي���م���ني  ن���ت���ان���ي���اه���و 
احلكومة  وه�����ي  الأول/دي���������ص����م����رب. 
التي  البالد  تاريخ  الأك��رث ميينية يف 
9 ماليني  بقليل عن  يزيد  ت�صم ما 
ر�صمية،  تقديرات  غياب  ويف  ن�صمة. 
نقلت و�صائل اإعالم عدة عن “م�صادر 
يف ال�صرطة” اأن عدد املتظاهرين بلغ 

ثمانني األفا.
اأ���ص��غ��ر حجما  ُن��ّظ��م��ت م�����ص��ريات  كما 
يف ال����ق����د�����ش ح���ي���ث جت���م���ع ح�����واىل 
اإقامة  مقار  خ��ارج  متظاهر   1000
الرئي�ش الإ�صرائيلي اإ�صحاق هرت�صوغ 

ون��ت��ان��ي��اه��و وف��ق��ا ل��و���ص��ائ��ل اإع����الم حم��ل��ي��ة، وك��ذل��ك يف 
مدينة حيفا ب�صمال البالد.

وجتّمع املتظاهرون بدعوة من منظمة مناه�صة للف�صاد 
الدميوقراطية”  “اإنقاذ  اإىل  تدعو  �صعارات  م��رددي��ن 
يف  ب���ه  امل��ع��م��ول  ال�صيا�صي”  ال��ن��ظ��ام  “اإطاحة  وم��ن��ع 

اإ�صرائيل منذ قيامها عام 1948.
“اجلبهة  والي�صار وحتالف  الو�صط  اأح��زاب من  ودع��ت 
عربيني  ح���زب���ني  م����ن  امل�������ص���ّك���ل  للتغري”  وال���ع���رب���ي���ة 
م�صروع  ���ص��د  �صيما  ول  ال��ت��ظ��اه��ر،  اإىل  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 

•• باري�س-وكاالت

اأوك��و���ش الأمنية  اإب��رام معاهدة  اأك��رث من ع��ام منذ  مر 
واململكة  واأ���ص��رتال��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ب��ني  الثالثية 
بني  ذلك  اأعقبت  التي  الدبلوما�صية  والأزم��ة  املتحدة، 
ت�صبب  التي  الأولية  ال�صدمة  وبعد  واأ�صرتاليا،  فرن�صا 
فيها الإعالن عن اأوكو�ش، مل يكن اأمام فرن�صا اأي خيار 
يف  بال�صراكة  اخلا�صة  �صيا�صتها  �صياغة  اإع���ادة  �صوى 

منطقة املحيطني الهندي والهادي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ج���ون ل���وب ���ص��ام��ان، وه���و زم��ي��ل باحث 
�صنغافورة  جلامعة  التابع  الأو���ص��ط  ال�صرق  معهد  يف 
الوطنية، وزميل اأول غري مقيم يف املجل�ش الأطل�صي: 
باري�ش  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ة  يف�صد  مل  “النزاع  اإن 
اأي�صاً يف تعقيد خطط  وكانبريا فح�صب، ولكنه ت�صبب 

فرن�صا يف املنطقة«.
ورغ���م اأن و���ص��ائ��ل الإع����الم ق���راأت يف ال��ب��داي��ة ال�صخط 
اإل���غ���اء طلب  اأن����ه ن����زاع جت����اري ب�صبب  ال��ف��رن�����ص��ي ع��ل��ى 
اأ�صرتاليا ل�صراء غوا�صات من اإنتاج �صركة نافال غروب 
من  مليارات  عدة  قيمتها  تبلغ  كانت  والتي  الفرن�صية 
الدولرات، كانت ال�صفقة جمرد عن�صر يف ا�صرتاتيجية 
اأو�صع نطاقاً لرت�صيخ وجود فرن�صا يف منطقة املحيطني 

الهندي والهادئ.
وحتى �صبتمرب)اأيلول( عام 2021، كان من املفرت�ش 
اأن تعتمد هذه ال�صرتاتيجية على ركيزتني، وقد اأر�صى 
تقارب فرن�صا مع الهند ركيزة “املحيط الهندي”، بينما 

مثلت ال�صراكة مع اأ�صرتاليا ركيزة “املحيط الهادئ«.
وزارة  يف  ال�صابق  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  �صامان،  واأ���ص��اف 
ال���دف���اع ال��ف��رن�����ص��ي��ة وح��ل��ف ال��ن��ات��و يف ت��ق��ري��ر ن�صرته 
نزاع  “منذ  اأن��ه  الأمريكية،  انرتي�صت  نا�صونال  جملة 
املحيطني  منطقة  يف  فرن�صا  ان��خ��راط  اتخذ  اأوك��و���ش، 
الثنائي،  امل�صتوى  فعلى  اأ�صكال.  عدة  والهادئ  الهندي 
ك��ان اأح��د ال��ت��ط��ورات الأك���رث اأهمية ه��و ت��ق��ارب فرن�صا 
العامة  اجلمعية  جل�صة  هام�ش  وعلى  اأندوني�صيا«.  مع 
التقى  املا�صي،  �صبتمر)اأيلول(  �صهر  يف  املتحدة  لالأمم 
دب��ل��وم��ا���ص��ي��ون ف��رن�����ص��ي��ون م���ع ن��ظ��رائ��ه��م م���ن الهند 

بينهم  ال�صيا�صية،  ال�صخ�صيات  م��ن  ال��ك��ث��ري  وح�����ص��ر 
الدفاع  ووزي��ر  م��رياف ميخائيلي  العمل  ح��زب  زعيمة 
ال�صابق بيني غانت�ش ووزيرة اخلارجية ال�صابقة ت�صيبي 

ليفني.
اآي����ة ت����ال )22 ع���ام���ا( ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف جمال  وق���ال���ت 
واأ�صافت  وخميف”.  مقلق  “الو�صع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

“يريدون �صلبنا حقوقنا يجب اأن نتحد«.
وعك�صت الالفتات بالعربية والعربية والإنكليزية التي 
املطالب:  ت��ن��وع  هابيما  ���ص��اح��ة  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  رف��ع��ه��ا 
العار”  و”حكومة  الديكتاتور”  اإ���ص��ق��اط  وق��ت  “حان 

اإ���ص��الح ال��ق�����ص��اء ال���ذي ق��دم��ت��ه يف ال��راب��ع م��ن كانون 
الثاين/يناير حكومة نتانياهو املالحق يف ق�صايا ف�صاد 
رئي�ش  با�صتقالة  املتظاهرون  وطالب  مفرت�صة.  ع��دة 

احلكومة على خلفية هذه الق�صايا.
لال�صتيطان  معار�صون  اأي�صا  املتظاهرين  ب��ني  وم��ن 

الإ�صرائيلي يف ال�صفة الغربية املحتلة.
واأف�����اد م��را���ص��ل ف��ران�����ش ب��ر���ش ب����اأن الأج������واء ات�صمت 
من  ال��ع��دي��د  ح�صر  اإذ  ه��اب��ي��م��ا،  م��ي��دان  يف  بال�صلمية 
الإ�صرائيليني مع عائالتهم رغم هطول الأمطار. وردد 

املتظاهرون �صعاراتهم حاملني مظالت.

اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ش  ا�صت�صاف  اأوكو�ش،  اتفاق 
ماكرون رئي�ش الإمارات ال�صيخ حممد بن زايد.

واأ�صبحت ا�صرتاتيجية فرن�صا ب�صاأن منطقة املحيطني 
اأك���رث ط��م��وح��اً على م�صتوى  اأي�����ص��اً  ال��ه��ن��دي وال��ه��ادئ 
متعدد الأط��راف، ويف العامني املا�صيني عمقت باري�ش 
 2020 ع���ام  ف��ف��ي  اإق��ل��ي��م��ي��ة،  ان��خ��راط��ه��ا يف منظمات 
على  املطلة  ال���دول  راب��ط��ة  يف  ر�صمياً  ع�صواً  اأ�صبحت 
ويف نوفمرب)ت�صرين الثاين(  املحيط الهندي “اأيورا”، 
مراقب  دول��ة  و�صع  على  فرن�صا  ح�صلت   ،2022 ع��ام 
اآ�صيا  يف اجتماعات وزراء دفاع رابطة دول جنوب �صرق 

)اآ�صيان(.
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  ف��رن�����ص��ا يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وه����دف 
تعزيز  ولكن  ال�صني  مواجهة  لي�ش  وال��ه��ادئ  الهندي 
ال�صراكات التي تركز على امل�صالح امل�صرتكة ولي�ش على 

اأنه رمبا ت�صتمر  واأ�صرتاليا لإحياء ذلك الإطار، ورغم 
يف  توقعات  اأي  ه��ن��اك  لي�ش  ف��اإن��ه  الثنائية،  امل�����ص��اورات 
الوقت احلايل باأن فرن�صا �صوف تعيد النظر يف ال�صراكة 
مع كانبريا كركيزة ل�صرتاتيجية فرن�صا ب�صاأن منطقة 

املحيطني الهندي والهادئ.
ك���ان عقد  ل��اله��ت��م��ام  امل��ث��ري  “الأمر  اأن  ���ص��ام��ان  وت��اب��ع 
اج��ت��م��اع ث��الث��ي اآخ����ر خ���الل اجل��ل�����ص��ة ال��ع��ام��ة لالأمم 
فعلى  بنيويورك.  املا�صي  �صبتمر)اأيلول(  يف  املتحدة 
هام�ش اجلل�صة عقدت الهند وفرن�صا والإمارات العربية 

املتحدة اأول اجتماع لهم معاً«.
وت�صت�صيف الإمارات قيادة البحرية الفرن�صية للمحيط 
800 فرد  اإىل نحو  اإ�صافة   ،2009 الهندي من عام 
 15 ي��وم  يف  ف��اإن��ه  وبال�صدفة  الفرن�صية،  ال��ق��وات  م��ن 
عن  الإع���الن  فيه  مت  ال��ذي   ،2021 �صبتمرب)اأيلول( 

الحتالل”  م��ع  دمي��وق��راط��ي��ة  و”ل 
و”بيبي ل يريد الدميوقراطية، ل�صنا 
الكني�صت”.  يف  فا�صيني  اإىل  بحاجة 
ل��ك��ن ال�����ص��ع��ار الأك������رث ت����ردي����دا كان 

“دميوقراطية دميوقراطية«.
القا�صية  ب��روك��ات�����ص��ي��ا،  اأي����ال  وق��ال��ت 
العليا، متحدثة  املحكمة  ال�صابقة يف 
يقبلوا  “لن  النا�ش  اإن  املن�صة،  على 
اأ�صا�ش  ت�����ص��ك��ل  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  ت��دم��ري 
حلظة  يف  “نحن  واأ�صافت  نظامنا«. 
امل�صتقبل  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  م�����ص��ريي��ة 

الأخالقي لإ�صرائيل«.
وقادت “حركة الأعالم ال�صود” التي 
دعت اإىل التظاهرة، حملة احتجاجية 
طويلة �صد نتانياهو من متوز/يوليو 
2020 اإىل حزيران/يونيو 2021 
ف�صائح  ب�صبب  با�صتقالته  للمطالبة 

ف�صاد تورط فيها.
واأط������ي������ح ن���ت���ان���ي���اه���و، زع����ي����م ح���زب 
“الليكود” اليميني، من ال�صلطة عام 
انتخابي  ائتالف  من  بدفع   2021

متنوع ا�صتمر اأقل من عام.
الأول/ كانون  نهاية  احلكومة يف  رئا�صة  اإىل  عاد  لكنه 
دي�صمرب بعد النتخابات الت�صريعية يف ت�صرين الثاين/
نوفمرب، وهي اخلام�صة يف اأربع �صنوات وعك�صت نتائجها 
وجود انق�صام يف �صفوف الناخبني وتناق�صات يف �صلب 
بيني  ال�صابق  الدفاع  وزي��ر  وك��ان  الإ�صرائيلي.  املجتمع 
“كل  الو�صط( دعا على تويرت اجلمعة  غانت�ش )ميني 
من  للتظاهر  واليمني  الي�صار  من  الإ�صرائيلي  ال�صعب 
الإ�صرائيلية”،  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اأج���ل 

م�صيفا “اإنه واجب مدين من الدرجة الأوىل«.

الفرن�صي  اخل��ط��اب  ه��ذا  ومثل  امل�صرتكة.  التهديدات 
والذي  الأم��ري��ك��ي،  للموقف  م�صترت  �صبه  نقداً  يعترب 
العوا�صم  ب��ع�����ش  ب��اري�����ش )وك���ذل���ك يف  اإل��ي��ه يف  ي��ن��ظ��ر 
كبرية  بدرجة  لال�صتقطاب  ي�صعى  اأنه  على  الآ�صيوية( 

للغاية.
ب�صاأن  مت�صككة  الآ�صيوية  ال�صيا�صة  �صنع  دوائ��ر  وتظل 
تن�صرها  اأن  ميكن  التي  والقت�صادية  الع�صكرية  القوة 
دولة مثل فرن�صا يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ 
وبكني،  وا���ص��ن��ط��ن  م��ث��ل  عظمي  ب��ق��وى  مقارنتها  ع��ن��د 
وت�����درك ف��رن�����ص��ا ج���ي���داً احل���اج���ة ل��ع��الج ه���ذا الفجوة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ص��داق��ي��ة واأع��ل��ن��ت يف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي عن 
عمليات ن�صر جديدة لقوات بحرية لتعزيز وجودها يف 

املياه الآ�صيوية.
ولينتاب اأي �صخ�ش يف باري�ش الوهم باأن فرن�صا ميكن 
اأن تكون نداً للقدرات الأمريكية وال�صينية، وبدًل من 
ذلك فاإن الهدف يتمثل يف احلفاظ على م��وارد كافية 
جل��ع��ل ال���ق���وى ال��و���ص��ط��ى الآ���ص��ي��وي��ة ت��ع��ت��رب الق����رتاح 
بو�صع  فرن�صا  ق��ي��ام  وي��ع��د  حقيقياً،  ب��دي��اًل  الفرن�صي 
ال�صيا�صة  يف  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ب��دي��ل  ك��الع��ب  نف�صها 

اخلارجية، م�صروعاً �صعباً.
ق�����درات فرن�صا  ف����اإن م�����ص��داق��ي��ة  امل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة  ويف 
ونواياها ق�صية مرتابطة، ورمبا يكمن املفتاح حللها يف 
مبنطقة  اخلا�صة  ا�صرتاتيجيتها  تطبيق  على  قدرتها 
املحيطني الهندي والهادئ، واأو�صح �صامان اأنه مبوجب 
هذا النهج، �صوف يقدم الحت��اد الأوروب��ي امل��وارد التي 
ومن  نف�صها،  على  اعتماداً  فرن�صا  توفرها  اأن  لميكن 
املحتمل دعم قدرة اأوروبا على التحرك كبديل حقيقي 

للمناف�صة بني الوليات املتحدة وال�صني.
“بالن�صبة  اإن�����ه  ب���ال���ق���ول  ت���ق���ري���ره  ����ص���ام���ان  واخ���ت���ت���م 
للدبلوما�صيني الفرن�صيي ، يعني هذا اأنه يتعني عليهم 
اإبقاء الحتاد الأوروبي منخرطاً يف اآ�صيا يف وقت يركز 
فيه على احلرب يف اأوكرانيا، ومبعنى اآخر اأنه رمبا يتم 
تقرير م�صتقبل ا�صرتاتيجية فرن�صا اخلا�صة مبنطقة 
القدر  وبنف�ش  بروك�صل  والهادي يف  الهندي  املحيطني 

يف عوا�صم اآ�صيوية«.

باحل�صابات البنكية.. حكومة ال�صومال تخنق متطريف »ال�صباب«
•• مقدي�شو-وكاالت

ال�صومالية  احل���ك���وم���ة  وج���ه���ت 
ال�صباب  ج��دي��دة حل��رك��ة  ���ص��رب��ة 
 250 ب��ح��ج��ب  “الإرهابية”، 
لإي�������داع  بنكي��������ا  ح�ص����������ابا 
معلومات  ب��ع��د  وذل����ك  الأم������وال، 
اجلهات  اإىل  م��واط��ن��ون  ق��دم��ه��ا 
امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��������������������ة الإره�������اب 

والتطرف.
ال�صومالية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وف��ق 
هذه  اإع����الن  مت  ف��ق��د  “�صونا”، 
�صحفي  م����وؤمت����ر  يف  اخل�����ط�����وة، 
الدكتور  امل��ال��ي��ة  ل��وزي��ر  م�صرتك 
وزير  ونائب  ن��ور،  حممود  علمي 
الإعالم والثقافة وال�صياحة عبد 
العدالة،  ي��و���ص��ف  �صيخ  ال��رح��م��ن 

ووزي������ر ال����دول����ة ب�������وزارة الأم����ن 
الداخلي حممد علي حغا.

�سل اقت�ساد احلركة
ال�صيا�صي  وال��ب��اح��ث  ال�����ص��ح��ف��ي 
ال�صومايل، اآدم هيبة، يقول ملوقع 
اإن جتميد  “�صكاي نيوز عربية”، 
للحركة  ال���ت���اب���ع���ة  احل�������ص���اب���ات 
امل���رت���ب���ط���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة 
الإرهابي هو خطوة يف اإطار روؤية 

�صاملة ملحاربة الإرهاب.
ال�صنوات  وك��ان��ت احل��رك��ة خ��الل 
دوائرها  و�صعت  املا�صية  الع�صر 
م�صاريع  ود���ص��ن��ت  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
كتبت  مقدي�صو،  داخل  اقت�صادية 
م��ل��ك��ي��ت��ه��ا ل�����ص��خ�����ص��ي��ات اأخ�����رى؛ 
ولذلك فاإن هذا القرار �صتكون له 

عدة تداعيات توؤدي ل�صل احلركة 
على عدة م�صتويات، ح�صب هيبة، 

منها:
لتو�صيع  للحركة  م�صاع  اأي  �صل 
دوائ������ره������ا مت���وي���ل���ه���ا؛ وه������و ما 
احلركة  ن�����ص��اط  ع��ل��ى  �صينعك�ش 

وقدرتها العملياتية.
و�����ص����ول ال����دع����م ل���ل���ح���رك���ة عرب 
�صبه  ���ص��ي��ك��ون  ب��ن��ك��ي��ة  ح�����ص��اب��ات 
م�صتحيل، وهو ما �صيمنع الكثري 
ال���ت���ي حت�صل  ال���ت���م���وي���الت  م����ن 

عليها.
ال�صرائب  احلركة  جمع  �صعوبة 
ك��ان��ت تفر�صها  ال��ت��ي  الإج��ب��اري��ة 
على الوليات، حيث كانت ت�صتلم 
اأغلب ال�صرائب عن طريق البنك 

والتحويل الرقمي.

ه���ذه اخل��ط��وة احل��ك��وم��ي��ة جاءت 
اأكتوبر  ا�صتهداف اجلي�ش يف  بعد 
3 م���ن م�������ص���وؤويل جمع  امل��ا���ص��ي 
الإتاوات التابعني حلركة ال�صباب 

يف اإقليم هريان.

تعاون �سعبي
ب��ح�����ص��ب ن����ائ����ب وزي�������ر الإع�������الم 
احلكومة  ف�����������اإن  ال���������ص����وم����ايل، 
 70 ح���ظ���ر  اأي���������ص����ا يف  جن���ح���ت 
من  م�ص�������تخدما  هاتفي����������ا  رقما 
للح�صول  الإره���اب���ي���ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
ع��ل��ى اأم�����وال غ��ري م�����ص��روع��ة من 

املواطنني.
تقدمي  ن��ت��ي��ج��ة  ج�����اء  الإغ��������الق 
مواطن   3000 م��ن  م��ع��ل��وم��ات 
البنكية  احل�صابات  بع�ش  ب�صاأن 

امل�����ح�����������ص�����وب�����ة ع�����ل�����ى اخل�����الي�����ا 
الإرهابية.

و����ص���ج���ع ه�����ذا ال���ت���ع���اون وزي�����ري 
اأن  على  الداخلي  والأم���ن  املالية 
عن  الإب����الغ  ال�صعب  م��ن  يطلبا 
يختبئون يف  ال��ذي��ن  الإره��اب��ي��ني 

اأو�صاط املجتمع.
مقدي�صو،  العا�صمة  �صهدت  كما 
حا�صدا  �صعبيا  جتمعا  اخلمي�ش، 
لت�صجيع  احلكومة،  مدعوما من 
اإىل  ال����ن����ا�����ش ع���ل���ى الن���������ص����م����ام 
من  املتطرفني  �صد  النتفا�صة 

حركة ال�صباب.
ح�صن  ال�صومايل  الرئي�ش  ودع��ا 
�صيخ حممود، موؤخرا، اإىل توحيد 
ال�صباب،  ح��رك��ة  ���ص��د  ال�����ص��ف��وف 
اأ�صبحت  احلركة  اأن  اإىل  م�صريا 

يف مرحلتها الأخرية.
“هريال”  مل��ع��ه��د  درا�����ص����ة  وف�����ق 
ال���������ص����وم����ايل، امل���ت���خ�������ص�������ش يف 
الأموال  ف��اإن  الأمنية،  الدرا�صات 
التي كانت جتمعها احلركة ت�صل 

اإىل 15 مليون دولر �صهريا.
امل��ع��ه��د اع��ت��م��د يف درا����ص���ت���ه على 
يونيو  ب����ني  اأج����ري����ت  م���ق���اب���الت 
من   70 م���ع   2020 واأك���ت���وب���ر 
رج��������ال الأع�������م�������ال وامل����وظ����ف����ني 
احلكوميني وممثلي املنظمات غري 
واملنطقة  مقدي�صو  يف  احلكومية 
وهري�صابيل  الغربية  اجلنوبية 
وب���ون���ت���الن���د، حيث  وغ���وب���الن���د 
ت�صطر ال�صركات لدفع ال�صرائب 
الر�صمية للحكومة ودفع الإتاوات 
للحركة الإرهابية يف وقت واحد.

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

تغيري ا�شـم / وداد را�شد علي را�شد الكعبي 

تقدمت املواطنة )وداد را�صد علي را�صد الكعبي( بطلب 
اىل ق�صم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�صمها من )وداد( 

اىل)الود(
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

العالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اأزمة غذاء جديدة ت�صرب العامل يف 2023.. اأفغان�صتان يف ال�صدارة

تعني القيامة اأو النهاية

هل باتت اأوكرانيا اأقرب اإىل »هرجمدون«..؟

 •• عوا�شم-وكاالت

توقع خرباء ومراقبون اأن ت�صهد 
اأزم��ات جديدة خالل  دول العامل 
فيما   ،2023 اجل�������اري  ال����ع����ام 
الغذائية  امل�����واد  ب��ت��وف��ري  ي��ت��ع��ل��ق 
يتوقع  فيما  ملواطنيها،  الأ�صا�صية 
النق�ش  م���ع���دلت  ت��ت�����ص��اع��ف  اأن 
احلاد يف الغذاء يف بع�ش البلدان.

وحذرت الأمم املتحدة، اخلمي�ش، 
من تفاقم اأزمة نق�ش الغذاء على 
اأن نحو  م��وؤك��دة  ال��ع��امل،  م�صتوى 
30 مليون طفال يواجهون �صبح 
بينها  دول���ة م��ن   15 امل��ج��اع��ة يف 

اأفغان�صتان.

اأ�سباب الأزمة
ال�صيا�صي  القت�صاد  اأ���ص��ت��اذ  ي��رى 
امل�صري كرمي العمدة اأن معدلت 
الفقر يف دول العامل قابلة للزيادة 
الأ�صباب  تنامي  ب�صبب  ال�صريعة 
العاملي،  القت�صاد  لنهيار  املوؤدية 
الأوكرانية  احلرب  مقدمتها  ويف 
وج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وق���ال العمدة 
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف 
الأزم����ة  ت���داع���ي���ات  اإن  عربية”، 
“تلقي  ال���ع���امل���ي���ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
ب���ظ���الل ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى ك���اف���ة دول 

•• ليما-اأ ف ب

البريو  يف  املتظاهرين  اآلف  يتوجه 
جماعي  ب�صكل  لالحتجاج  ليما  نحو 
�صد الرئي�صة دينا بولوارتي واملطالبة 
باإجراء انتخابات جديدة، رغم اإعالن 
حال الطوارئ يف العا�صمة البريوفية 

وثالث مناطق اأخرى.
وَتوا�صل قطع الطرق الأحد وتنظيم 
ت���ظ���اه���رات ح���ا����ص���دة ج����دي����دة، غ����داة 
متديد حال الطوارئ يف مناطق عدة 
احتجاج  حركة  ت�صهد  التي  البريو  يف 
يقل عن  ما ل  اأوق��ع��ت  بولوارتي  �صد 

42 قتيال يف خم�صة اأ�صابيع.
اأعلنته حكومة  الذي  الإج��راء  ويجيز 
البريو ال�صبت وال�صاري لثالثني يوًما، 
تدّخل اجلي�ش حلفظ النظام ويق�صي 
الد�صتورية  احلقوق  من  عدد  بتعليق 

مثل حرية احلركة والتجمع.
حال  اأع����ِل����ن����ت  ل���ي���م���ا،  اإىل  واإ�����ص����اف����ة 
مقاطعَتي  يف  خ�����ص��و���ص��ا  ال����ط����وارئ 
ال��ب��الد، ويف  كو�صكو وب��ون��و يف ج��ن��وب 
ميناء كالو قرب العا�صمة. و�صبق اأن 
كانون  منت�صف  الطوارئ  اأُعلنت حال 
الأول/دي�����ص��م��رب يف ك��ل اأن��ح��اء البالد 

ملدة ثالثني يوًما.
تزال  ال�صري ل  ك��ان��ت ح��رك��ة  والأح����د 
مقطوعة يف 10 من اأ�صل 25 منطقة 
ا يف اجلنوب، مركز  يف البريو، خ�صو�صً

الأفغانية �صريفة حكمت، باحلزن 
قائمة  ب��الده��ا  لت�صدر  ال�����ص��دي��د 
بالأزمة،  ت�����ص��ررا  الأك���رث  ال���دول 
طالبان  ح����رك����ة  حت����ّم����ل  ف���اإن���ه���ا 
امل�صوؤولية  ال���ب���الد  يف  احل��اك��م��ة 

كاملة عن تلك اأزمة الغذاء.
ملوقع  واأ���ص��ارت حكمت يف ح��دي��ث 
اأن  اإىل  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي 
“طالبان مل تنجح يف اإنقاذ البالد 
وركزت  القت�صادية،  اأزمتها  من 
خالل فرتة حكمها التي جتاوزت 
الن�صاء  عاما ون�صف على جتريد 
من حقوقهن، وتراجعت عن كافة 
اأقرتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  التعهدات 

على نف�صها �صابقا«.
وفيما يتعلق بامل�صاعدات الإن�صانية 
لأف���غ���ان�������ص���ت���ان، ترى  امل���م���ن���وح���ة 
كبري  ب�صكل  تراجعت  اأنها  حكمت 
“طالبان”،  �صيا�صات  نتيجة  جدا 
املوقعة  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
ع��ل��ى احل���رك���ة ����ص���واء م���ن جانب 
املنظمات  اأو  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الدولية  والإن�����ص��ان��ي��ة  احلقوقية 
املواطن  على  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر 
م�صتواه  تدهور  من  يعاين  ال��ذي 
الوقت  يف  ي��ح�����ص��ل  ول  امل��ع��ي�����ص��ي 
اأية م�صاعدات تعينه  احلايل على 

على العي�ش«.

خو�صيه  الأقاليم  حوكمة  وزي��ر  نائب 
م����ورو الأح�����د ل��ت��ل��ف��زي��ون ال���ب���ريو اأن 
احلكومة �صُتن�صئ “م�صاحات للحوار” 
املطالب  ملناق�صة  الأرا�صي  كامل  على 

الجتماعية املختلفة.
الثنني  ت���ظ���اه���رات  ت��ن��ظ��ي��م  واأُع����ل����ن 
جبال  ج��ن��وب  يف  املهم�صة  امل��ن��اط��ق  يف 
ب������داأت  ل���ي���م���ا ح���ي���ث  الأن����دي���������ش ويف 
املتظاهرين  جمموعات  بع�ش  تتوافد 

“لل�صيطرة على املدينة«.
وق��������ال خ����ول����ي����و ف���ي���ل���ك���ا اأح��������د ق�����ادة 
الح���ت���ج���اج���ات يف م��ق��اط��ع��ة اإي�����الف 
“اتخذنا ق��رار ال��ذه��اب اإىل  )ج��ن��وب( 

ليما” اعتباًرا من الثنني.
اإىل  ال���ص��ط��راب��ات  احل��ك��وم��ة  وتن�صب 
يتلقون  حم����رتف����ني  “حمر�صني 

متويال غري م�صروع«.
رو�صيو  اع���ت���ق���ال  ال�����ص��رط��ة  واأع���ل���ن���ت 
ل���ي���ان���درو وه����ي زع��ي��م��ة ن��ق��اب��ي��ة من 
ب��ت��ه��م��ة متويل  اأي���اك���وت�������ص���و  م��ن��ط��ق��ة 
الح��ت��ج��اج��ات. وق���ال امل��ت��ح��دث با�صم 
اإن  اأري���ول  اأو���ص��ك��ار  ال�صرطة اجل���رنال 
“الرفيقة  احل��رك��ي  وا�صمها  لياندرو 
احلركة  اإىل  ت��ن��ت��م��ي  ك��ان��ت  كو�صي” 
“الدرب  ال�����ص��اب��ق��ة  امل�����ص��ل��ح��ة  امل���اوي���ة 
�صاد�ش �صخ�صية  امل�صيء«. وبولوارتي 
ت���ت���وىل رئ���ا����ص���ة ال���ب���ريو م��ن��ذ خم�ش 
�صيا�صية  اأزم���ة  ي�صهد  بلد  يف  �صنوات، 

دائمة تتخللها �صبهات بالف�صاد.

عن  الإم��ك��ان  ق��در  بعيدة  واإبقائها 
العتبة الرو�صية، التي تعد ال�صاغل 
ويبدو  لرو�صيا.  الرئي�صي  الأم��ن��ي 
احلالية  الأزم��ة  اإليه  تفتقر  ما  اأن 
دبلوما�صية  جهود  وج��ود  ع��دم  ه��و 
حلل اخل��الف، الأم��ر الذي يف�صح 
اجلانب الآخر من امل�صالح اخلا�صة 
اأو ما يقوله بوتني “تريد الوليات 

املتحدة اإطالة اأمد ال�صراع«.
على �صرورة  الكاتب م�صدداً  وختم 
امل��ت��ح��دة على  ال���ولي���ات  ت��ك��ف��ل  اأن 
تو�صيع حلف  م�����ص��روع  ك��ب��ح  ال��ف��ور 
ال���ن���ات���و ال������ذي ت��ت��اب��ع��ه م���ن���ذ عام 
امل���خ���اوف  ت�����ص��م��ن  واأن   1992

الأمنية الرو�صية لإنهاء احلرب.

ت�صهد  حيث  ا�صتثناء،  بال  العامل 
ال��ك��ربى معدلت  الق��ت�����ص��ادي��ات 
الت�صخم،  م����ن  م�����ص��ب��وق��ة  غ����ري 
ونق�ش يف املواد الأ�صا�صية خا�صة 
م�صتقات البرتول«. واأ�صاف اأ�صتاذ 
املقابل  “يف  ال�صيا�صي:  القت�صاد 

واإثيوبيا  الدميقراطية  الكونغو 
وهايتي وكينيا ومدغ�صقر ومايل 
وال�صومال  ونيجرييا  والنيجر 
وال���������ص����ودان وج����ن����وب ال�������ص���ودان 

واليمن.
احل���ق���وق���ي���ة  ت�������ص���ع���ر  ح������ني  ويف 

والدوائية الأ�صا�صية لعدة اأ�صباب، 
اأهمها احلروب والنزاعات املعيقة 
لعملية و�صول امل�صاعدات اإىل هذه 
“ت�صببت  العمدة  ووف��ق  ال���دول«. 
بدايتها  الأوك��ران��ي��ة منذ  احل��رب 
تقلي�ش  يف  امل��ا���ص��ي،  ف���رباي���ر  يف 

والفقرية  ال��ن��ام��ي��ة  ال�����دول  ت��ئ��ن 
النمو  م���ع���دلت  ت���راج���ع  ب�����ص��ب��ب 
وارتفاع ن�صب الفقر، وزيادة اأ�صعار 
بينما  وامل��ن��ت��ج��ات،  ال�����ص��ل��ع  ك��اف��ة 
ت��ع��ج��ز امل��ن��ظ��م��ات الإن�����ص��ان��ي��ة عن 
الغذائية  امل���واد  م��ن  احل��اج��ة  �صد 

الأكرث ت�سررا
 من اأزمة الغذاء

ن�صرت الأمم املتحدة يف بيان قائمة 
بالدول ال�15 الأكرث ت�صررا من 
اأفغان�صتان  وه���ي  ال���غ���ذاء،  اأزم����ة 
وبوركينا فا�صو وت�صاد وجمهورية 

من  الإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  حجم 
ك��ان��ت متر  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ع����رب امل�����وان�����ئ الأوك�����ران�����ي�����ة من 
الإفريقية  ال���دول  اإىل  ال��و���ص��ول 
التي تعاين معدلت متفاوتة من 

الفقر املدقع«.

الحتجاجات. ومن بني املناطق حيث 
واأريكويبا  ب��ون��و  م��ق��ط��وع��ة،  ال��ط��رق 
وكو�صكو، وفق ما اأعلنت الهيئة املكّلفة 
و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال���ربي���ة، م�����ص��ريًة اإىل 
الكّم  اأن كان هناك هذا  اأن��ه مل ي�صبق 
م��ن احل��واج��ز امل��روري��ة خ��الل الأزمة 
ع�صرات  اأغ��ل��ق  اأريكويبا،  يف  احلالية. 
�صور  بانامرييكانا  طريق  الأ�صخا�ش 
تاكنا  منطقة  ي��رب��ط  ال���ذي  ال�����ص��ري��ع 

باحلدود مع ت�صيلي.
فتح  ال�صبت  اأع��ادت  ال�صلطات  اأن  غري 
الدخول  بوابة  الدويل،  مطار كو�صكو 
الرئي�صة لل�صياح الوافدين اإىل جنوب 

البالد، بعدما اأغلق اخلمي�ش.
الو�صيلة  ت�صكل  التي  ال��ق��ط��ارات  لكن 
ما�صو  ق��ل��ع��ة  اإىل  ل��ل��ت��وج��ه  ال��وح��ي��دة 
زال����ت متوقفة،  م���ا  ال�����ص��ه��رية  ب��ي�����ص��و 
قطاع  اأّن  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  وت���وؤك���د 
ماليني  �صبعة  نحو  يخ�صر  ال�صياحة 
1،7 مليون يورو( يومياً  �صول )نحو 
ب�صبب الأزمة. واندلعت الحتجاجات 
الرئي�ش  اإق���ال���ة  ب��ع��د  ب��ول��وارت��ي  ���ص��د 
ال�صابع  يف  كا�صتيو  بيدرو  ال�صرتاكي 
م��ن ك��ان��ون الأول-دي�����ص��م��رب وتوقيفه 
�صعيه  عرب  الن��ق��الب  حماولة  بتهمة 
ي�صتعد  ك�����ان  ال������ذي  ال�����ربمل�����ان  حل����ل 

اإىل  اإ�صافة  ُقتلوا  لذكرى متظاهرين 
اأُحرق حًيا يف مدينة خولياكا  �صرطي 

على احلدود مع بوليفيا.
ليما  اأ�صاقفة  رئي�ش  ال��ق��دا���ش  ت��راأ���ش 
“الدماء  اإن  وق��ال  كا�صتيو،  كارلو�ش 
التي اأريقت ل تنادي بالثاأر. كل القتلى 
هم قتالنا”، ودعا اإىل “زوال الأعمال 

الوح�صية الرهيبة من اأفقنا«.
ك���ذل���ك دع�����ا رئ���ي�������ش الأ����ص���اق���ف���ة اإىل 
حد  وو���ص��ع  و”الأخوة”  “ال�صالم” 

“لدوامة العنف«.
وترتكز اأعمال العنف يف جنوب جبال 
الأندي�ش، حيث يعي�ش �صعبا الكيت�صوا 
والأميارا�ش. واأو�صت مفو�صية الدول 
باندماج  الإن�صان  حلقوق  الأمريكية 
املجتمع  يف  ال�صعبني  لهذين  اأف�����ص��ل 

البريويف لو�صع حّد لال�صطرابات.
بينيتو  ق���ال  ال��ك��ات��درائ��ي��ة  ���ص��اح��ة  يف 
جمال  يف  يعمل  ال��ذي  اإ�صكوبار  �صوتو 
هوانكافيليكا  يف  ال��زج��اج��ي��ة  الأل����واح 
لأنهم  “ق�صوا  ال�صحايا  اإن  )جنوب( 
ب���امل�������ص���اواة. هناك  ي��ط��ال��ب��ون  ك���ان���وا 
يفعلون  +الكبار+  الف�صاد.  من  الكثري 
الفقراء”،  وي��ت��ج��اه��ل��ون  ي�����ص��اوؤون  م��ا 
نريد  م�����ص��ت��م��ر.  “الن�صال  وت����اب����ع 
بولوارتي. و�صّرح  انتخابات ورحيل” 

يعتربونها  ال��ذي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ل��ك��ن 
“خائنة” يطالبون برحيلها وباإجراء 
بولوارتي  وترف�ش  فورية.  انتخابات 
حتى الآن ال�صتقالة. ودعت مفو�صية 

لإطاحته. وتولت بولوارتي التي كانت 
نائبة للرئي�ش كا�صتيو، الرئا�صة خلفا 
ل��ه مب��وج��ب ال��د���ص��ت��ور. وه���ي تنتمي 
نف�صه.  الي�صاري  ال�صيا�صي  حزبه  اإىل 

على “ال�صتخدام املفرط للقوة«.
500 �صخ�ش الأح��د يف  و�صارك نحو 
قدا�ش يف كاتدرائية يف و�صط ليما اأقيم 
باللغتني الإ�صبانية والكيت�صوا تكرمًيا 

الإن�صان  حل��ق��وق  الأم��ريك��ي��ة  ال����دول 
التي اختتمت مهمة تفتي�ش يف البريو 
اجلمعة، اإىل اإجراء حتقيق حمايد يف 
اإىل دلئل  قمع الحتجاجات، م�صرية 

•• عوا�شم-وكاالت

قال الربوفي�صور هاري�ش ك. ثاكور، 
“جامعة  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  ق�صم 
اإن  ال��ه��ن��دي��ة  �صيمال”  ب���ي،  اإت�������ش 
ال�صراع الرو�صي- الأوكراين الذي 
ف�صاًل  اأ����ص���اف  وال�����ذي  ي��ن��ت��ه��ي  ل 
مظلماً اآخر للتاريخ الأوروبي يقف 
ت�صميته  ميكن  م��ا  عتبة  على  الآن 
الوقت  “اأكرث �صيء ل مربر له يف 
الأ�صلحة  ا����ص���ت���خ���دام  احلايل”: 

النووية.
مبوقع  حت��ل��ي��ل  يف  ث���اك���ور  وح�����ذر 
الأمريكي،  دبلوما�صي”  “مودرن 
فر�ش  زاد  ال���و����ص���ع  ه����ذا  اأن  م���ن 
ووجه  املوؤكد”  املتبادل  “التدمري 
اإن��ذاراً لأوروب��ا من مواجهة كارثة 
وال��ت��ل��وي��ح ب���احل���رب ال�����ص��ام��ل��ة، اأو 
“هرجمدون” التي تعني القيامة 

اأو النهاية.
فالدميري  ال��رو���ص��ي  الرئي�ش  ومل��ح 
بوتني مراراً وتكراراً اإىل ا�صتخدام 
ال�صيادة  لإن��ق��اذ  النووية  الأ�صلحة 
وميكن  واأرا�����ص����ي����ه����ا.  ال���رو����ص���ي���ة 
نووياً  �صالحاً  ت�صتخدم  اأن  لرو�صيا 
اأوكرانيا،  “تكتيكياً” يف  اأو  �صغرياً 
عك�ش  الأم����������ور  حت������ول  ح����ال����ة  يف 
ُيعتقد  الرو�صية”.  “التوقعات 
اأن  ميكن  تكتيكي  �صالح  اأ�صغر  اأن 

واحد”،  ط��ن  “كيلو  ب�صعة  ي��ك��ون 
بكثري من  اأ�صغر  بل ون�صفه، وهو 
ال�صالح امل�صتخدم يف هريو�صيما يف 
عام 1945 والذي كان ب�صعة 15 

كيلوطن.

نقاط ال�ستعال العاملية
الذي  اللهيب  اأن  الكاتب  واأو���ص��ح 
الأوكراين  الرو�صي  ال�صراع  اأنتجه 
احلايل، والذي اأججه حلف �صمال 
الأط��ل�����ص��ي وامل��ت��ع��اط��ف��ون م��ع��ه من 
ج��ه��ة، ورو���ص��ي��ا م���ن ج��ه��ة اأخ����رى، 
يذكرنا مباأزق دام 35 يوماً لأزمة 

ال�صواريخ الكوبية عام 1962.
الوليات  ن�����ص��رت   1961 ع���ام  يف 
اإيطاليا  يف  ���ص��واري��خ��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
ال�صوفيتي  الحت����اد  ورد  وت��رك��ي��ا، 
ب���و����ص���ع ����ص���واري���خ���ه ال����ن����ووي����ة يف 
الأول  ال�صكرتري  وق��ع  عندما  كوبا 
خروت�صوف  ن��ي��ك��ي��ت��ا  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 
الكوبي  ال��وزراء  اتفاقية مع رئي�ش 
ف��ي��دل ك��ا���ص��رتو يف ي��ول��ي��و )متوز( 
1962 ب�صاأن ن�صر وبناء عدد من 

من�صاآت اإطالق ال�صواريخ.
ا�صتعال  ب���وؤر  ل  اأن  ال��ك��ات��ب  وراأى 
العاملية تقرتب  ال�صيا�صة  اأخرى يف 
من هذه الأزمة، ول حتى الق�صية 
اأو  ك�صمري  م���اأزق  اأو  الفل�صطينية 
ب��ح��ر ال�����ص��ني اجل��ن��وب��ي اأو الأزم���ة 

واأفغان�صتان  و���ص��وري��ا  وال�������ص���ودان 
والربازيل  وت�صاد  وال��ع��راق  وليبيا 
واأن���غ���ول ون��ي��ك��اراغ��وا، ع��ل��ى �صبيل 
املثال، انعكا�صاً لهذه ال�صرتاتيجية، 
وجت�����ل�����ت م�����ظ�����اه�����ره م������ن خ����الل 
و”عقيدة  الأمريكي”  “التدخل 
جون�صون”،  عقيدة  و”  مونرو”، 
و”م�صوؤولية احلماية” التي ت�صري 
اأمن  ك��ان  اإذا  الع�صكري  العمل  اإىل 

الوليات املتحدة حتت التهديد.
التعامل  �����ص����رورة  ال���ك���ات���ب  واأك������د 
ب���ج���دي���ة م����ع حت����ذي����ر ف���الدمي���ري 
النووية  تهديداته  اأن  م��ن  ب��وت��ني 
التهديد  وياأتي  خدعة”.  “لي�صت 
يف ال���وق���ت ال����ذي ت��ب��دو ف��ي��ه اآف���اق 
رو���ص��ي��ا يف اأوك��ران��ي��ا ق��امت��ة، حيث 
الأميال  اآلف  بوتني  يخ�صر جي�ش 
الأرا�����ص����ي يف هجوم  م���ن  امل��رب��ع��ة 

اأوكراين م�صاد«.
ويف مقابلة مع “فران�ش 24” من 
بروك�صل، حذر الأمني العام حللف 
اأي  اأن  الناتو ين�ش �صتولتنربغ من 
ا���ص��ت��خ��دام ل��الأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف 
اأوكرانيا �صيكون له عواقب وخيمة 
وخ��ط��رية على رو���ص��ي��ا. وم��ع ذلك، 
رو�صيا  ا���ص��ت��خ��دام  “احتمال  ف����اإن 
لأ�صلحة نووية يف اأوكرانيا ل يزال 
و�صف  نف�صه،  الوقت  ويف  �صعيفاً. 
�صتولتنربغ ال�صرتاتيجية الرو�صية 

ال�صورية. قد يكون و�صول طالبان 
اأي�صاً  النووية كارثياً  اإىل الأ�صلحة 
مثل و�صول اأي ديكتاتور اأو ع�صابة 
حاكمة مت�صددة غري م�صوؤولة. كما 
اأن الو�صع يف جنوب اآ�صيا وتوترات 
وال�صني  ب���اك�������ص���ت���ان  م����ع  ال���ه���ن���د 
يتعلق  فيما  بعيداً،  احتماًل  ت�صكل 

با�صتخدام النووي.

ا�سرتاتيجية الوليات 
املتحدة الكربى واأوكرانيا

“التوقعات  اأن  ال��ك��ات��ب  واأ����ص���اف 
يتم  م���ا  غ��ال��ب��اً  ال��ت��ي  الرو�صية”، 
“رو�صيا  فكرة  وب��ني  بينها  اخللط 
تاريخي  مفهوم  )وه���و  الكربى” 
ل��ل��ت��وح��ي��د ال����رو�����ص����ي( وال����ت����ي مت 
هي  الغربي،  املع�صكر  م��ن  طرحها 
التي تريدها  الأ�صعف”  “النقطة 
يف  تنجح  مل  ولكنها  ب��اي��دن.  اإدارة 
اإ�صعاف وتقوي�ش  الوقت نف�صه يف 
الكربى”  “الإ�صرتاتيجية 
للوليات املتحدة للهيمنة والتدخل 
العامليني يف “العامل “ با�صم “مهمة 

الدميقراطية الليربالية«.
اأي�صاً  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  وحت���م���ل 
ال��ع��ن�����ص��ر الأي����دي����ول����وج����ي ال����ذي 
ك���ان ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه م��ن ق��ب��ل اآخرين 
اأن�����ه ذري���ع���ة ل��ل��ت��دخ��ل . كان  ع��ل��ى 
وفيتنام  كوريا  الأمريكي يف  ال��دور 

ال����ن����ات����و وف�����ر������ش ع����ق����وب����ات على 
رو�صيا.

و������ص�����دد ال����ك����ات����ب ع����ل����ى �����ص����رورة 
على  ال���ن���ات���و  اأع���������ص����اء  ي��ع��م��ل  اأن 
منظور  �صد  اأنف�صهم  عن  احلديث 
وتطوير  للعامل  املتحدة  ال��ولي��ات 
ارتباطات  ح����ول  ل��ل��ح��وار  م��ن�����ص��ة 
ال��ن��ات��و امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م�����ص��رياً اإىل 
وفرن�صا  اأمل���ان���ي���ا  ن�����ص��اط  رغ����م  اأن����ه 
وحم����اول����ة اإع����ف����اء ن��ف�����ص��ي��ه��م��ا من 
���ص��ي��ط��رة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، فاإن 
ال��داخ��ل��ي��ة ل تزال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

مفقودة.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ن��ات��و اأي�����ص��اً، وفق 
اأوكرانيا  �صم  عدم  �صمان  الكاتب، 

الأمريكي  الرئي�ش  و�صف  الأول(، 
اإليه  م��ا و�صل  اأق���رب  باأنها  الأزم���ة 
العامل من كارثة نووية منذ �صتني 

عاماً.

جتنب هرجمدون
ويف ظ��ل الأزم����ة احل��ال��ي��ة وجتنب 
هي  ال��ه��دن��ة  ف���اإن  “هرجمدون”، 
م��ط��ل��ب ال�����ص��اع��ة ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 
ت��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا ال�����دول ال��ق��ري��ب��ة من 
والهند  واأملانيا  ال�صني  مثل  رو�صيا 
دوراً مهماً. يف غ�صون ذلك، يتعني 
امل��ت��ح��دة ممار�صة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى 
القيادة  ح��ث  ب�صاأن  النف�ش  �صبط 
با�صتخدام  وال��ت��ه��دي��د  الأوك��ران��ي��ة 

ل�صتهداف البنية التحتية للطاقة 
وح�صي  “�صكل  ب��اأن��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  يف 
لت�صليح  و”و�صيلة  احلرب”  م��ن 

ال�صتاء«.
وبينما  امل����وق����ف،  ح�����دة  ����ص���وء  يف 
قيادة  مت����ار�����ش  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 
الإدارة  ف��اإن  النف�ش،  �صبط  الناتو 
جلعل  ب�صرامة  تعمل  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأم�����ور اأ�����ص����واأ. وح����ذر ج���و بايدن 
لالأ�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  اأي  اأن  م���ن 
اأوكرانيا من  التكتيكية يف  النووية 
اأن ي����وؤدي اإىل  ق��ب��ل رو���ص��ي��ا مي��ك��ن 
جلمع  ل��ق��اء  ويف  “هرجمدون”. 
ال����ت����ربع����ات ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ني يف 
)ت�صرين  اأك��ت��وب��ر   6 يف  ن��ي��وي��ورك 

 ملوك اأوروبا يف جنازة ملك اليونان ال�صابق ق�صطنطني الثاين 
•• اأثينا-اأ ف ب

الثاين  ق�صطنطني  لليونان  ملك  اآخ��ر  جنازة  يف  اأوروب���ا  ملوك  ي�صارك 
82 عاما لكنه لن يحظى  اأثينا، بعد وفاته الثالثاء عن  التي تقام يف 
ي�صارك يف  اأثينا،  الب�صارة يف  كاتدرائية  تكرمي وطنية. يف  ب��اأي مرا�صم 
وداع ملك اليونان ال�صابق، ملوك وملكات اإ�صبانيا وال�صويد والدمنارك 
الرنوجي  العهد  وويل  الثاين  األبري  موناكو  واأم��ري  وبلجيكا  وهولندا 

ودوق لوك�صمبورغ الكبري، ملك اليونان ال�صابق.
وكان ق�صر باكنغهام اأعلن اجلمعة اأن الأمرية اآن �صقيقة امللك ت�صارلز 
الثالث �صتمثل العائلة امللكية الربيطانية يف اجلنازة، وكالهما اأبناء عم 
اليونانية يف عطلة نهاية  الإعالم  ت�صاءلت و�صائل  الثاين.  ق�صطنطني 
ال��ذي ك��ان ملك اليونان  الأ���ص��ب��وع ع��ن احتمال ح�صور الأم���ري ول��ي��ام، 

ال�����ص��اب��ق ع��راب��ه، ل��ك��ن م��ن دون احل�����ص��ول ع��ل��ى ت��اأك��ي��د اأو ن��ف��ي لذلك. 
وزوجها  ق�صطنطني  �صقيقة  �صوفيا،  ال�صابقة  اإ�صبانيا  ملكة  و�صتح�صر 
مئات  �صكل  النهار،  م��ن  الأوىل  ال�صاعات  يف  اجل��ن��ازة.  كارلو�ش  خ��وان 
اأمام نع�ش الراحل الذي  اأمام الكاتدرائية لل�صالة  الأ�صخا�ش طوابري 

لف بقطعة قما�ش كبرية بلوين العلم اليوناين الأزرق والأبي�ش.
و�صجي النع�ش حتى ال�صاعة 10،00 بالتوقيت املحلي )8،00 بتوقيت 
اغلقت  حني  يف  الكاتدرائية،  من  قريبة  �صغرية  كني�صة  يف  غرينت�ش( 
ازدحام  اإىل  �صيوؤدي  مم��ا  ال�صري  حركة  اأم���ام  املحيطة  ال�����ص��وارع  جميع 
كبري يف و�صط العا�صمة اليونانية. من املتوقع اأن يح�صر اجلنازة 187 
توؤيد اجلمهورية  التي  ال�صكان  العظمى من  الغالبية  وتتاأرجح  �صيفا. 
امل��ت��ح��در م��ن عائلة  امل��ل��ك  ال��الم��ب��الة والغ�صب منذ وف���اة  ب��ني  ب��ق��وة، 
خا�ش  م�صت�صفى  يف  الثالثاء  امللكية  غلوك�صبورغ  هول�صتاين  �صلي�صفيغ 

يف اأثينا بعد اإ�صابته بجلطة دماغية. غداة وفاته، اأعلن رئي�ش الوزراء 
كريياكو�ش ميت�صوتاكي�ش اأن مرا�صم الت�صييع �صتكون خا�صة.

لن ي�صارك ميت�صوتاكي�ش ول الرئي�صة اليونانية كاترينا �صاكيالروبولو 
بالنظام  ال��ع��م��ل  اإع�����ادة  م��ع   1974 ع���ام  امل��خ��ل��وع يف  امل��ل��ك  يف ج��ن��ازة 
-1967( ال��ق��امت��ة  الع�صكرية  ال��دك��ت��ات��وري��ة  ف��رتة  بعد  اجل��م��ه��وري، 
ال��ق��دمي يف  اأث��ي��ن��ا، نك�صت الأع����الم ف��ق��ط ح���ول ال���ص��ت��اد  يف   .)1974
الألعاب  م��ن  الوىل  ل��ل��دورة  جت��دي��ده  مت  ال���ذي  ال��ي��ون��ان��ي��ة  العا�صمة 
ق�صطنطني  نال   ،1960 العام  يف   .1896 عام  يف  احلديثة  الأوملبية 
يف  الأوملبية  الألعاب  دورة  خالل  ال�صراعية  املراكب  يف  ذهبية  ميدالية 
بعد  ال��دول��ي��ة.  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  يف  ك��ان ع�صوا فخريا  ك��ذل��ك  روم���ا. 
القدا�ش الأرثوذك�صي، �صيدفن يف مرا�صم خا�صة يف املقر امللكي ال�صابق 
يف تاتوي �صمال اأثينا، حيث يرقد معظم اأفراد العائلة امللكية ال�صابقني 

بينهم امللك جورج الأول، اأول ملك من ال�صاللة الدمناركية الذي اعتلى 
اأعادت وفاة امللك ال�صابق الذي عا�ش حواىل  عر�ش اليونان عام 1863. 
اأربعني عاما يف املنفى، فتح جروح قدمية يف اليونان، ل �صيما حول دوره 
تعر�ش ق�صطنطني  خالل الدكتاتورية الع�صكرية )1974-1967(. 
اإىل  لنتقادات لأنه مل مينع يف حينها املجل�ش الع�صكري من الو�صول 
ال�صلطة، وغادر اليونان يف عام 1968 وعا�ش اأربعني عاما يف لندن قبل 
اأن يعود اإىل بالده يف عام 2013 يف حني ل يزال يعترب نف�صه “ملكا«. 
مت اإلغاء النظام امللكي يف اليونان عن طريق ا�صتفتاء نظم عام 1974 

واأطاح بغالبية %70، ر�صميا بق�صطنطني الثاين.
دون  م��ن  الإع���الم  و�صائل  بع�ش  ت�صميه  كما  غلوك�صبورغ  ق�صطنطني 
الدولة  مع  املحكمة  يف  طويلة  معارك  خا�ش  ال�صابق،  امللكي  لقبه  ذكر 

اليونانية التي �صادرت املمتلكات امللكية.

اآلف املتظاهرين يتوجهون اإىل ليما رغم اإعالن حال الطوارئ 
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•• عوا�شم-وكاالت

اأن”  اأن  “�صي  ���ص��ب��ك��ة  ح������ذرت 
اأن  م��ن  الأح���د،  اأم�����ش  الأمريكية 
هناك تناف�صا حمموما بني اأكرب 
ال��ع��امل وقوة  ن��ووي��ة يف  3 ق���وى 
يف  اقت�صاديني  وعمالقة  �صاعدة 
اآ���ص��ي��ا، واأن���ه ميكن اأن ي��خ��رج عن 
ال�صيطرة دون اأي تدابري ل�صبط 

النف�ش. 
“اإنه  تقرير:  يف  ال�صبكة  وق��ال��ت 
�صيء  اأي  م��ن  اأك���رب  ت�صلح  �صباق 
الإطالق”،  ع��ل��ى  اآ���ص��ي��ا  ���ص��ه��دت��ه 
م�صرية اإىل اأن ثالث قوى نووية 
التطور  �صريعة  وواح����دة  ك��ربى 
واأكرب ثالثة اقت�صادات يف العامل 
وحتالفات عمرها عقود، تتناف�ش 
ج��م��ي��ع��ه��ا م���ن اأج�����ل ال���ت���ف���وق يف 
والبحرية  الربية  املناطق  بع�ش 

الأكرث تنازًعا يف العامل. 
اجلوانب  اأح����د  “يف  واأ����ص���اف���ت: 
م����ن احل���ل���ب���ة ت���وج���د ال����ولي����ات 
املتحدة وحليفاها اليابان وكوريا 
اأخ�����رى  زاوي�������ة  اجل���ن���وب���ي���ة، ويف 
ثالثة  زاوي��ة  ويف  ورو�صيا  ال�صني 
كل  رغبة  وم��ع  ال�صمالية،  كوريا 
منهم يف اأن يكون متقدًما بخطوة 
ع���ن الآخ����ري����ن ي��ق��ع اجل��م��ي��ع يف 
دائ�������رة م���ف���رغ���ة ق����د ت���خ���رج عن 
�صيء  كل  وبعد  ال�صيطرة،  نطاق 
ردع رجل واحد هو ت�صعيد رجل 

اآخر«. 
باندا  اأنكيت  عن  ال�صبكة  ونقلت 
خ���ب���ري ال�������ص���ي���ا����ص���ة ال����ن����ووي����ة يف 
لل�صالم  ك��ارن��ي��ج��ي  “موؤ�ص�صة 
قوله:  وا���ص��ن��ط��ن  يف  الدويل” 
ه����ذه  روؤي������������ة  يف  “�صن�صتمر 
�صرق  يف  تت�صاعد  الديناميكيات 
لدينا  ت���وج���د  ل  ح���ي���ث  اآ�����ص����ي����ا، 
ولي�ش  ال��ن��ف�����ش  ���ص��ب��ط  ت���داب���ري 

لدينا �صيطرة على الت�صلح«. 

اأن�سطة ال�سني 
الزيارة  اأن  اإىل  ال�صبكة  ول��ف��ت��ت 
اليابانيون  ال��ق��ادة  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
الأ�صبوع  خ����الل  وا���ص��ن��ط��ن  اإىل 
لت�صليط  ف��ق��ط  ك���ان���ت  امل���ا����ص���ي، 
ال�صوء على هذه النقطة، م�صرية 
الياباين  ال����وزراء  رئي�ش  اأن  اإىل 
اأع�������رب بعد  ف���وم���ي���و ك���ي�������ص���ي���دا، 
الأمريكي  الرئي�ش  م��ع  اج��ت��م��اع 
ج���و ب���اي���دن اجل��م��ع��ة، ع���ن قلقه 
الع�صكرية  الأن�������ص���ط���ة  ب�������ص���اأن 
ال�صرقي  ال�صني  بحر  يف  لل�صني 
البالي�صتية  ال�صواريخ  واإط���الق 
ف����وق ت���اي���وان وال���ت���ي ه��ب��ط��ت يف 
اآب  يف  اليابان  من  بالقرب  املياه 

)اأغ�صط�ش( املا�صي. 
وحذر كي�صيدا بكني من حماولة 
وقال  الدويل”  النظام  “تغيري 
للغاية”  ال�������ص���روري  “من  اإن����ه 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ل���ي���اب���ان وال����ولي����ات 
اأن تقف متحدة  واأوروب��ا  املتحدة 

ب�صاأن ال�صني. 
وج����اءت ك��ل��م��ات��ه ب��ع��د اأي����ام فقط 

•• كاليفورنيا-وكاالت

اأياما  اأم��ريك��ي��ة،  تنتظر ولي���ات ع��دة 
عدم  م��ع  ���ص��خ��م��ة،  وخ�����ص��ائ��ر  �صعبة 

ال�صفن  اإىل  احل���رب���ي���ة  ���ص��ف��ن��ه��ا 
مناورة  يف  ال�صينية  وال��ط��ائ��رات 
ب��ال��ذخ��رية احل��ي��ة مل��دة اأ���ص��ب��وع يف 

بحر ال�صني ال�صرقي. 
وراأت اأن ا�صتفزازات بكني وا�صحة 
ب�صكل خا�ش عندما يتعلق الأمر 
ب��ت��اي��وان وه��ي اجل��زي��رة املتمتعة 
عدد  يبلغ  ال��ت��ي  ال��ذات��ي  باحلكم 
�صكانها 24 مليون ن�صمة، والتي 
ال�صيني  ال�صيوعي  احلزب  يزعم 
اأنه  الرغم من  اأرا�صيه على  اأنها 

مل ي�صيطر عليها مطلًقا. 
ا�صتخدام  ا�صتبعاد  �صي  ورف�����ش 
ال�����ق�����وة ال���ع�������ص���ك���ري���ة لإخ�������ص���اع 
وزادت  بكني،  ل�صيطرة  اجل��زي��رة 
الع�صكرية  اأن�صطتها  من  ال�صني 
حول اجلزيرة، خا�صة منذ زيارة 
رئي�صة جمل�ش النواب الأمريكية 
اآن������ذاك ن��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي يف اآب 

املا�صي. 
تقريرها،  يف  ال�صبكة  واأو���ص��ح��ت 
زيارة  اأعقبت  التي  الأي���ام  يف  اأن��ه 
تدريبات  ال�صني  اأج��رت  بيلو�صي 
ع�����ص��ك��ري��ة غ���ري م�����ص��ب��وق��ة حول 
�صواريخ  اأطلقت  حيث  اجلزيرة، 
مياهها  م���ن  ب���ال���ق���رب  م���ت���ع���ددة 
احلربية  ط���ائ���رات���ه���ا  واأر�����ص����ل����ت 

مل�صايقتها. 
اأر�صلت  امل���ا����ص���ي،  الأ����ص���ب���وع  ويف 
عرب  حربية  ط��ائ��رة   28 ال�صني 
تايوان  مل�صيق  امل��ت��و���ص��ط  اخل���ط 
 J-10 م���ق���ات���الت  ذل����ك  مب���ا يف 
 Su-30 و   J-16 و   J-11 و 
وث��الث طائرات   H-6 وقاذفات 
اإن����ذار مبكر  دون ط��ي��ار وط��ائ��رة 

وا�صتطالع وفقا لل�صبكة. 
ه����ذه  م����ث����ل  “و�صط  وق������ال������ت: 
الوليات  ت�صميم  ظ��ل  الأع��م��ال 
املتحدة قويا، اإذ وا�صلت وا�صنطن 
املوافقة على قائمة متزايدة من 
مبا  للجزيرة  الع�صكرية  املبيعات 
مبوجب  التزاماتها  مع  يتما�صى 

قانون العالقات مع تايوان«. 
وبالن�صبة لكوريا ال�صمالية لفتت 
كيم  ال��زع��ي��م  اأن  اإىل  ال�����ص��ب��ك��ة، 
جونغ اأون دعا اأخريا اإىل “زيادة 
الأ�صلحة  ت��ر���ص��ان��ة  يف  هائلة” 
ال��ن��ووي��ة ل���ب���الده ب�����دًءا م���ن عام 
اأ�صطول  ب��ب��ن��اء  وي��ق��وم   ،2023
ال�����ص��واري��خ املتنقلة  م��ن ق��اذف��ات 
اأن  ميكن  التي  جًدا”  “الكبرية 
اجلنوب  يف  ن��ق��ط��ة  اأي  ت�����ص��رب 
اأنه  نووي، م�صيفة  براأ�ش حربي 
يف ت��ق��ري��ر اخل��م��ي�����ش ق���ال معهد 
لتحليالت  اجل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا 
اأن  ميكن  كيم  خطة  اإن  ال��دف��اع، 
تتج�صد يف 300 �صالح نووي يف 

ال�صنوات املقبلة. 
خطوة  “هذه  ال�����ص��ب��ك��ة:  وق��ال��ت 
كبرية مقارنة مع العام 2022، 
�صتوكهومل  م��ع��ه��د  ق���در  ع��ن��دم��ا 
الدويل لأبحاث ال�صالم، اأن لدى 
�صالًحا   20 ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ًعا وما يكفي من املواد  نووًيا جُمَمّ
الن�صطارية لإنتاج 55 �صالًحا«. 

جو بايدن كاليفورنيا منطقة كوارث، 
منها: على “دللت مقلقة”، 

التحتية،  البنى  لكل  خميف  تدمري 
ت�صرر  اأو  ال��ك��ه��رب��اء  ���ص��ب��ك��ات  ����ص���واء 
املباين لعدم قدرة جماري املياه على 

ا�صتيعاب كميات الأمطار الغزيرة.
ت�صرر الطرق نتيجة انهيارات طينية 
الزراعية،  امل��ن��اط��ق  ت�صرر  خ��ط��رية. 
�صيكون  ما  وه��و  اخلدمية،  واملناطق 
ل��ه��ا ت���اأث���ري ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب اأو 
العا�صفة  اأن  الأك��رب  اخلطر  البعيد. 
خ�صائر  يف  ت��ت�����ص��ب��ب  وق����د  ت��ن��ت��ِه،  مل 

اأخطر يف هذه املنطقة.
وفق حتذيرات خرباء الأر�صاد اجلوية 
كاليفورنيا  و���ص��ط  ف���اإن  الأم��ريك��ي��ة، 
كارثية”  “في�صانات  خلطر  معر�ش 

يف نهاية الأ�صبوع.
بحياة  العوا�صف  من  �صل�صلة  واأودت 
ب�صبب  الأق��������ل  ع���ل���ى  ���ص��خ�����ص��ا   19
في�صانات وانهيارات اأر�صية وانقطاع 
الكهربائي  ل��ل��ت��ي��ار  ال��ن��ط��اق  وا����ص���ع 

وت�صاقط اأ�صجار.

الأمريكيني  ال���وزراء  حديث  من 
بال�صوء  ينذر  ب�صكل  واليابانيني 
واملت�صارع  امل�صتمر  “التو�صع  عن 

للرت�صانة النووية ال�صينية«. 
ومع ذلك وفًقا لكوريا ال�صمالية 
وال�صني، فاإن اليابان هي املعتدية 
اإىل  لفتت  التي  ال�صبكة  بح�صب 
تعهدات طوكيو اأخريا مب�صاعفة 
احل�صول  مع  الدفاعي،  اإنفاقها 
ع��ل��ى اأ���ص��ل��ح��ة ق����ادرة ع��ل��ى �صرب 
ال�صينية  الأرا�صي  داخل  اأه��داف 

والكورية ال�صمالية. 
وذكرت ال�صبكة، اأن تلك املخاوف 
“املزعومة” تزايدت مع الإعالن 
اأي��ام فقط عن خطط لن�صر  قبل 
م�������ص���اة ال���ب���ح���ري���ة الأم���ري���ك���ي���ة 
اجلنوبية  اجل�����زر  يف  اجل����دي����دة 
�صواريخ  ذل���ك  يف  مب���ا  ل��ل��ي��اب��ان، 
لل�صفن  متحركة جديدة م�صادة 
�صربة  اأي  اإح���ب���اط  اإىل  ت��ه��دف 

قواعد  ت�����ص��رب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
طوكيو  اأن  تظهر  ال�صني،  داخ��ل 
مرة  اآ�صيا  �صرق  يف  ال�صالم  تهدد 

اأخرى. 
املنتقدين  “لكن  ال�صبكة:  وقالت 
لل�صني  اأن  يف  ي���������ص����ت����ب����ه����ون 
داف���ع���ا ث��ان��وي��ا يف اإث�����ارة اجل���روح 
النتباه  ت�صتيت  وهو  التاريخية، 
الع�صكرية  ال����ق����وة  ت���ع���زي���ز  ع����ن 

اخلا�صة بها«. 
واأ�صافت: “وي�صري هوؤلء اإىل اأنه 
حتى يف الوقت الذي ترف�ش فيه 
الأمريكية  امل��خ��اوف  ب�صدة  بكني 
واليابانية ب�صاأن قوتها الع�صكرية 
زيادة  على  تعمل  فاإنها  املزدهرة، 
ق���وات���ه���ا ال��ب��ح��ري��ة واجل����وي����ة يف 
مناطق بالقرب من اليابان بينما 
ت��ط��ال��ب ب���ج���زر ���ص��ي��ن��ك��اك��و وهي 
ت�صيطر  م��اأه��ول��ة  غ���ري  �صل�صلة 

عليها اليابان يف �صرق ال�صني«. 

اأوىل من بكني. 
وق��������������ال��������������ت ال�����������������ص��������ب��������ك��������ة يف 
للوليات  تقريرها:”بالن�صبة 
امل���ت���ح���دة وال����ي����اب����ان، ف������اإن مثل 
بالردع،  تتعلق  ال��ت��ح��رك��ات  ه���ذه 

وبالن�صبة لبكني فهي ت�صعيد«. 

خماوف تاريخية 
خماوفها  اإن  ال�������ص���ني  وت����ق����ول 
اإذ  تاريخية،  اأ���ص��ب��اب  اإىل  ت�صتند 
ت��ع��رب ع���ن خم��اوف��ه��ا م���ن عودة 
الع�صكري  ال��ت��و���ص��ع  اإىل  ط��وك��ي��و 
يف حقبة احلرب العاملية الثانية، 
عندما �صيطرت القوات اليابانية 
اآ�صيا  من  �صا�صعة  م�صاحات  على 

وحتملت ال�صني العبء الأكرب. 
اخلطط  اأن  ع��ل��ى  ب��ك��ني  وت�����ص��ر 
اليابان على  ت�صمل ح�صول  التي 
بعيدة  م�صاد”  “هجوم  اأ�صلحة 
���ص��واري��خ توماهوك  م��ث��ل  امل���دى 

�سراكة مع رو�سيا 
ك���م���ا ت��ع��م��ل ال�������ص���ني ع���ل���ى رفع 
درج��ة احل��رارة من خالل تعزيز 
بح�صب  رو����ص���ي���ا  م����ع  ���ص��راك��ت��ه��ا 
م�صوؤول  عن  نقلت  التي  ال�صبكة 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 
ي��ح��ف��ز فقط  ه���ذا مل  اإن  ق���ول���ه، 
الوليات  ب��ني  التفاقيات  بع�ش 
امل��ت��ح��دة وال���ي���اب���ان، ول���ك���ن غزو 
“حرك  ق���د  رو����ص���ي���ا لأوك����ران����ي����ا 
اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  بقوة”  الأم���������ور 
الطريقة التي اأظهر بها الرئي�ش 
ال�����رو������ص�����ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
والزعيم ال�صيني �صي جني بينغ 

عالقاتهما الوثيقة. 
رو�صيا  اأن  اإىل  ال�صبكة  واأ����ص���ارت 
الع�صكرية  قدراتها  ا  اأي�صً اأب��رزت 
ذلك  ال��ه��ادئ، مب��ا يف  املحيط  يف 
يف ال�صهر املا�صي، عندما ان�صمت 

مواجهة  على  التحتية  بنيتها  ق��درة 
الأم������ط������ار ال����غ����زي����رة وال���ع���وا����ص���ف 
�صخ�صا،   19 وف�����اة  اإىل  اأدت  ال���ت���ي 
واإع������الن ال��رئ��ي�����ش الأم����ريك����ي، جو 

كاليفورنيا، الولية الأكرث اكتظاظا 
بال�صكان يف الوليات املتحدة، منذ 3 
اأمطار بلغت معدلت  اأ�صابيع هطول 
تاريخية، يف ظل عا�صفة هي الثامنة 
اأرا�صي  ت�����ص��رب  ال��ت��ي  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
غري قادرة على امت�صا�ش مزيد من 
الأم���ط���ار. ور���ص��د ال��دك��ت��ور دوميط 
ورئي�ش  ال���ب���ي���ئ���ي،  اخل���ب���ري  ك����ام����ل، 
العاملي، يف حديث ملوقع  البيئة  حزب 
كارثة  اأ�صباب  عربية”  نيوز  “�صكاي 
ب�صكل  الأم��ط��ار  هطول  كاليفورنيا: 
الأر�ش  عجز  اإىل  اأدى  اعتيادي  غري 
عن امت�صا�ش املياه املت�صاقطة ب�صكل 
في�صانات  يف  يت�صبب  ما  وه��و  كامل؛ 

خطرية جدا.
اأن  ي��ت��وق��ع  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  الأزم�������ة يف 
نتيجة  ���ص��اع��ة   48 خ����الل  ت��ت��ف��اق��م 
جدا،  عنيف  ب�صكل  الأم��ط��ار  هطول 
والنهيارات  الفي�صانات  ي��زي��د  مم��ا 

الطينية.
عالية  ملرحلة  و�صل  املناخي  التغري 
مناطق  ف��ه��ن��اك  ال�����ص����ط����راب،  م���ن 

واألباما  كاليفورنيا  وليتي  ب��اي��دن، 
ووجه  ك�����ربى«.  “كوارث  منطقتي 
الفيدرالية  امل�صاعدات  باإتاحة  بايدن 
ل��دع��م ج��ه��ود الإن���ق���اذ؛ ح��ي��ث ت�صهد 

ومناطق  ك���ام���ل،  جل���ف���اف  ت��ت��ع��ر���ش 
اأخرى ت�صهد ت�صاقطات ب�صكل خطري 
جدا. كل ذلك نتيجة احرتاق كميات 
ال��وق��ود الأح��ف��وري على  �صخمة من 
الكتل  واح��������رتار  ال���ك���وك���ب،  ���ص��ط��ح 
مثيل  ل��ه  ي�صبق  مل  ب�صكل  ال��ه��وائ��ي��ة 
الظواهر  ه���ذه  ال��ب�����ص��ري��ة.  ت��اري��خ  يف 
مثلما  وال��ت��ك��رار،  للتفاقم  معر�صة 
ب�صبب  وب��اك�����ص��ت��ان،  ال�صني  يف  ح��دث 
ا�صتهالك  وزي���ادة  ال�صكانية  ال��زي��ادة 
الأح�����ف�����وري، يف ظ���ل غياب  ال���وق���ود 
الحرتاق  لتخفيف  وا�صحة  خطط 
الأر�صاد اجلوية  على  املخيف. يجب 
علمية  خ��ط��ط��ا  ت�����ص��ع  اأن  ال��ع��امل  يف 

حتى تتمكن تقليل اخل�صائر.
ال��ع��ل��ي��ا يف اجلو  ال��������ربودة  م��ن��ط��ق��ة 
لديها  تعد  ومل  ل��الح��رتار،  تعر�صت 
�صارت  ل���ذل���ك  امل���ط���ل���وب���ة،  ال�������ربودة 
اأبعد  م���ن���اط���ق  اإىل  ت��ت��ج��ه  ال���غ���ي���وم 
وترتاكم مبنطقة واحدة، مما يوؤدي 

اإىل هطول الأمطار ب�صكل كارثي.
الأمريكي  الرئي�ش  اإع��الن  بينطوي 

تقرير: تناف�ش نووي حاد يف اآ�صيا قد يخرج عن ال�صيطرة

 الأمل باإيجاد ناجني من حادث حتطم طائرة يف النيبال معدوم 
•• بوخارا-اأ ف ب

بات الأمل بالعثور على ناجني يف حادث حتطم طائرة يف النيبال كان 
فيها 72 �صخ�صا، “معدوما” على ما ذكرت ال�صلطات التي اأعلنت يوم 
حداد وطني. ويوا�صل عنا�صر النقاذ النيباليون البحث عن اجلثث يف 
حطام الطائرة التي �صقطت يف واد عمقه 300 مرت بني مطار بوخارا 
القدمي الذي بني العام 1958 واملطار الدويل اجلديد الذي افتتح يف 
النزهات  لهواة  وي�صكل مدخال  الثاين-يناير احلايل  كانون  الأول من 

اجلبلية من العامل باأ�صره.
تاك�صي حيث حتطمت  م�صوؤول منطقة  ب��اه��ادور ك.���ش.  تيك  واأو���ص��ح 
الطائرة الأحد “عرثنا حتى الآن على 68 جثة ونبحث عن اأربع جثث 
اأحياء  على  بالعثور  الأم���ل  لكن  معجزة.  حل��دوث  ن�صلي   )..( اأخ���رى 

معدوم«. حتطمت الطائرة اآي تي اآر 72 التابعة ل�صركة الطريان ييتي 
 68 هم  �صخ�صا   72 تقل  كانت  التي  كامتاندو  العا�صمة  من  والآتية 
راكبا واأربعة من اأفراد الطاقم، عند حواىل ال�صاعة 11،00)05،15 

ت غ( الأحد عند اقرتابها من مطار بوخارا املحلي.
واأعلن يوم حداد وطني جراء اأ�صواأ كارثة جوية ي�صهدها البلد الواقع يف 

جبال الهماليا منذ العام 1992.
ول يزال �صبب احلادث جمهول اإل اأن مقطعا م�صورا ن�صر عرب �صبكات 
التوا�صل الجتماعي وحتقق من �صحتها �صريك لوكالة فران�ش برا�ش، 
تظهر الطائرة املجهزة مبحركني جتنح فجاأة ي�صارا عند القرتاب من 

مطار بوخارا مع �صمع دوي انفجار قوي.
وقت  حتى  ال���وادي  ق��اع  م��ن  اجلثث  لنت�صال  حبال  اجل��ن��ود  وا�صتخدم 
ب�صبب  البحث  اأن يوقفوا عمليات  الثنني قبل  الأح��د  ليل  متقدم من 

ال�����ص��ب��اب. وق���ال ل�����ص��ودار���ص��ان ب��ارت��ول، امل��ت��ح��دث با�صم خ��ط��وط ييتي 
اجلوية، كان ثمة 15 اأجنبيا يف الطائرة هم خم�صة هنود واأربعة رو�ش 
واأ�صرتاليا  الأرجنتني  من  رك��اب  اأربعة  اإىل  اإ�صافة  جنوبيان  وك��وري��ان 

وفرن�صا وايرلندا. والركاب الآخرون نيباليون.
هذا  بني  مرت   300 عمقه  واد  يف  امل�صتعل  الطائرة  هيكل  على  وع��رث 

املطار ال�صابق.
األ��ب��ان��ي��زي الث��ن��ني “وردتنا  اأن��ت��وين  وق���ال رئي�ش ال����وزراء الأ���ص��رتايل 
من  الكثري  تنقل  ط��ائ��رة  بتحطم  النيبال  م��ن  ج��دا  حمزنة  معلومات 
الركاب«. وقالت �صركة اآي تي اآر امل�صنعة للطائرة يف بيان اإن الطائرة 
“ملتزمون  اخت�صا�صييها  اأن  موؤكدة   ،500-72 اآر  تي  اآي  ط��راز  من 
متاما” دعم التحقيق ل�صركة ييتي. ون�صر �صاهد العيان اأرون تامو على 
الذي  للهيكل  مبا�صرا  م�صورا  ت�صجيال  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 

عندما  اأ�صري  “كنت  بر�ش  فران�ش  لوكالة  وق��ال  ال��ن��ريان  فيه  ا�صتعلت 
�صمعت انفجارا مدويا وكاأن قنبلة انفجرت«.

ملعرفة هل  منا  ع��دد  “هرع  عاما   44 البالغ  ال�صابق  واأ���ص��اف اجلندي 
بالإمكان اإنقاذ اأي �صخ�ش. راأيت اأن امراأتني على الأقل تتنف�صان. �صدة 

النريان اأخذت تزداد وكان �صعبا علينا القرتاب منها«.
وهو  املن�صرمة  ال�صنوات  يف  ازده���ارا  النيبال  يف  ال��ط��ريان  قطاع  �صهد 
الو�صول  ي�صعب  مناطق  اإىل  والأف����راد  الب�صائع  لنقل  حيويا  يعترب 
اأنه  اأهميته لل�صياح ومت�صّلقي اجلبال الأجانب، غري  اإليها، ف�صال عن 
واجه م�صكلة يف �صمان �صالمة الرحالت ب�صبب عدم كفاءة الطيارين 

والنق�ش يف ال�صيانة.
ومنع الحتاد الأوروبي كل �صركات الطريان النيبالية من دخول جماله 

اجلوي لأ�صباب تتعلق بال�صالمة.

رو�صيا تدفع بالروبوتات اإىل 
اأوكرانيا.. قدرات جديدة يف القتال

•• عوا�شم-وكاالت

يف تطور تكنولوجي جديد للحرب بني مو�صكو وكييف، اأعلنت رو�صيا اأنها �صتخترب 
الروبوت “ماركر” القتايل، يف اأر�ش املعارك، يف خطوة قد تدفع دول حلف الناتو 

لت�صريع اإخراج ما يف جعبتها من اأ�صلحة مناف�صة.
دميرتي  كو�صمو�ش”،  “رو�ش  ال��رو���ص��ي��ة  الف�صاء  ل��وك��ال��ة  ال�صابق  امل��دي��ر  وق���ال 
روغوزين، اإن “الروبوت القتايل “ماركر” اخترب كنظام اأمان لقاعدة فو�صتو�صني 
الف�صائية؛ مما يوفر التحكم يف حميطها الأمني، اأما الآن ف�صيكون هنالك العديد 
�صرقي  الواقع  الإقليم  دونبا�ش”،  يف  التما�ش  منطقة  يف  “ماركر”  روبوتات  من 

اأوكرانيا.
تيخنيكا”  “اأندرويدنايا  ماركر  مطور  ل�صركة  التنفيذي  املدير  اأعلن  اأن  و�صبق 
يفغيني دودوروف، لوكالة “�صبوتنيك” الرو�صية، يف فرباير 2022، قبل اأيام من 
اندلع حرب اأوكرانيا، اأنه مت اختبار جممع الروبوتات الرو�صي “ماركر” بنجاح 
ذلك  يف  مب��ا  ال�صغرية،  امل�صرية  ال��ط��ائ��رات  لتدمري  “قريب”  ج��وي  دف��اع  كنظام 

طائرات كاميكازي )النتحارية(.

�سباق الت�سلح
والغربية  الرو�صية  احلديثة  الأ�صلحة  من  بالكثري  الدفع  الدائرة  احل��رب  ت�صهد 
ملوقع  مينيكايف  �صاتيلوف  الع�صكري  ال��رو���ص��ي  اخل��ب��ري  وي��وؤك��د  ���ص��واء،  ح��د  على 
للجميع  تعلن  حتى  الفر�صة  تلك  تفوت  ل��ن  مو�صكو  اأن  عربية”  نيوز  “�صكاي 
والبحرية،  ال�صاروخية واجلوية  الأ�صلحة  لي�ش فقط  قدراتها يف �صنع وتطوير، 
بل اأي�صا ما يتعلق باجلانب الف�صائي. اأما الدفع ب�”روبوتات” قتالية يف املعارك، 
فريى اخلبري الرو�صي اأنه لي�ش “خطوة جديدة”؛ لأن مو�صكو اختربت “روبوتا” 
الروبوتات  من  معدلة  ن�صخة  “ماركر”،  والروبوت  �صوريا،  يف  القتال  مناطق  يف 
روبوتات  ا�صتخدمت  كما  “اأوران-9”،  عليها  ويطلق  �صوريا  يف  ا�صتخدمت  التي 
“اأوران-6” يف نزع الألغام. واأ�صاف: “ماركر” ي�صتخدم خمططا جديدا؛ حيث 
تكون وحدة الأدوات الإلكرتونية ال�صوئية، التي تراقب وتلتقط اجل�صم، يف املركز، 
ولها حمركات اأقرا�ش منف�صلة، وحمركات لتثبيت احلمولة )اأ�صلحة( على ميينه 
اإ�صابة  على  ق��ادرا  ليكون  مرتبطني،  وغ��ري  منف�صل  ب�صكل  ويت�صرفان  وي�صاره، 

الأهداف يف وقت واحد باأنواع اأ�صلحة خمتلفة.

مميزات “ماركر«:
• روؤية تقنية قوية ونظام حتكم اآيل.

با�صتخدام  والهجمات  ال�صيربانية،  احل���رب  ظ���روف  يف  م�صتقل  ب�صكل  يعمل   •
موجات الراديو.

• يوؤدي مهامه القتالية ب�صكل منفرد، ويحدد اأهداف العدو من م�صافة 15 كم.
نريان  بقوة  وتطهريها  العدو  خ�صرها  التي  للمناطق  مت�صيط  بعمليات  يقوم   •

قوية.
• اأثبت كفاءة يف احلماية، واإزالة اآثار حالت الطوارئ، والقيام مبهام م�صاعدة يف 

ظروف القتال.

 حرب الروبوتات
على اجلانب الآخر، ي�صتعد اجلي�ش الأمريكي بحلول نهاية العام اجلاري لختبار 
5”؛ متهيًدا لإدخاله اخلدمة  اإم  “ريب�صو  4 مناذج جديدة من الروبوت القتايل 
كاأول روبوت قتايل �صمن الرت�صانة الأمريكية. من خ�صائ�ش “ريب�صو اإم 5” اأنه: 

• عبارة عن مركبة قتالية جمنزرة يبلغ وزنها 10 اأطنان.
• من اإنتاج �صركة “تيك�صرتون” الأمريكية، وظهر للمرة الأوىل يف معر�ش “اأو�صا 

2018” لل�صناعات الدفاعية يف وا�صنطن اأكتوبر 2019.
• قادر على التحرك ب�صرعة ومرونة يف كل الت�صاري�ش والأح��وال اجلوية؛ اإذ مت 
تزويده مبحرك تبلغ قدرته 600 ح�صان يوفر له �صرعة ت�صل اإىل 96 كيلومرتا 
يف ال�صاعة. هنا، يعلق اخلبري الرو�صي �صاتيلوف مينيكايف، باأن اخلطوة الرو�صية 
�صتدفع املع�صكر الغربي اإىل �صخ اأ�صلحة متقدمة كالروبوتات القتالية بعد اختبار 
الرو�صي  املع�صكرين  يف  قدرتها  اأُث��ب��ت��ت  التي  ط��ي��ار(  ب��دون  )ال��ط��ائ��رات  امل�����ص��ريات 

والأوكراين.

بعد اإعالن كاليفورنيا منطقة كوارث.. اأيام ع�صيبة تلوح يف الأفق  �صجني اأمريكي يف اإيران 
يوجه ر�صالة اإىل بايدن 

•• طهران-وكاالت

الإ�صراب  بدء   ، والإيرانية  الأمريكية  الذي يحمل اجلن�صية  �صيامك منازي  اأعلن 
“فردا”  ملا ذكره موقع  العا�صمة طهران، وفقاً  ايفني �صمال  الطعام يف �صجن  عن 
“�صيامك منازي  اأن  اأم�ش الثنني،  الإي��راين املعار�ش. وذكر املوقع يف تقريرن�صره 

اأعلن اإ�صرابه عن الطعام اليوم موجها ر�صالة اإىل الرئي�ش الأمريكي جو بايدن«.
اإيران  يف  الأمريكيني  الرهائن  جميع  اإع���ادة  ر�صالته  يف  بايدن  من  من��ازي  وطلب 
دقيقة  مل��دة  الإي��ران��ي��ة  ال�صجون  يف  معاناتهم  يف  والتفكري  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
اأي��ام. واألقي القب�ش على �صيامك منازي وهو رجل  واح��دة فقط يوميًّا ملدة �صبعة 
2015 وُحكم عليه بال�صجن ملدة  اإي��راين، عام  اأ�صل  اأمريكي من  اأعمال ومواطن 
ر�صالته  يف  من��ازي  �صيامك  وق��ال  اأجنبية.  حكومة  مع  التعاون  بتهمة  �صنوات   10
النووي يف غ�صون  اإب��رام التفاق  “اإن احلكومة الأمريكية وعدت بعد  اإىل بايدن: 
اأ�صابيع قليلة �صتقوم باإطالق �صراحه واإعادته اإىل الوطن، ولكن الآن مرَّ اأكرث من 
�صبع �صنوات منذ ذلك الوقت وتغري رئي�صان يف اأمريكا، ول زلت يف �صجن اإيفني يف 
معنوياته،  ك�صر  اأجل  من  ل�صجانيه  ال�صاخرة  الكلمات  اإىل  منازي  واأ�صار  طهران«. 
الذين ظلوا يقولون له اإن الروؤ�صاء ال�صابقني للوليات املتحدة اأطلقوا �صراح بقية 
ال�صجناء مزدوجي اجلن�صية لكنهم تركوه خلف الق�صبان. وقال: “على الرغم من 
اإل اأنني غا�صب لأن روؤ�صاء الوليات املتحدة وافقوا على  عدم علمي ب� “التمييز”، 
اأجتاهل  ي��وم،  “كل  كتب:  بايدن،  اإىل  املوجهة  الر�صالة  الو�صع. ويف جزء من  هذا 
الكبري،  الظلم  هذا  ملحاربة  و�صعي  يف  ما  كل  واأفعل  اأعانيها  التي  ال�صديدة  املعاناة 
بالتاأكيد لن تتفاجاأ ب�صماع نباأ اأن عنادي مل يكن له نتيجة اإيجابية واأن طلباتي من 

اأجل �صيادة القانون واحرتام الإن�صان قد مت جتاهلها.
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املال والأعمال
مليار درهم مكا�صب الأ�صهم املحلية يف م�صتهل الأ�صبوع   7.4

•• اأبوظبي-وام:

ب�����ن حممد  ����ص���ه���ي���ل  اأك��������د م����ع����ايل 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل����زروع����ي، 
تعمل  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  التحتية، 
تعزيز  ي�صتهدف  �صامل  منظور  وفق 
التعاون الدويل والعمل امل�صرتك مع 
اأج��ل دفع  ال��ع��امل، م��ن  خمتلف دول 
وتنفيذ  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  عجلة 
العديد من امل�صاريع الرائدة عامليا يف 
جمال الطاقة، وتعزيز دورها مزودا 
ملتزما وم�صوؤول للطاقة امل�صتدامة، 

اأن  اإىل  م���ن���وه���ا   ”COP28“
لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  �صعار 
العمل  لتعزيز  “معاً  هو  العام  لهذا 
الثامنة  ال��دورة  اإىل  و�صوًل  املناخي 
وال���ع�������ص���ري���ن مل����وؤمت����ر الأط���������راف يف 
الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
ب�����ص��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ ال����ذي ���ص��ي��ق��ام يف 
دول����ة الإم������ارات وه���ي ال�����دورة التي 
�صمان  يف  حم���وري  دور  لها  �صيكون 
املحافظة على زخم الهتمام العاملي 
واجلهود املعنية بال�صتدامة والعمل 

املناخي. 

م�صتقبل  اإىل  للو�صول  ت�صعى  وه��ي 
خاٍل من الكربون، من خالل التعاون 
التقنيات  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  ال�����دويل 
ال����رائ����دة ال���داع���م���ة ل��ت��ط��وي��ر قطاع 
الطاقة.  وق��ال معاليه يف  ئ له :” 
تنويع  لالإمارات جهود كبرية يف  اإن 
الإيجابي  والتاأثري  الطاقة  م�صادر 
اتخذت  وق�����د  امل���ن���اخ���ي،  ال���ع���م���ل  يف 
احلقيقية  للتحول  عملية  خ��ط��وات 
للبيئة  ال�������ص���دي���ق���ة  ال���ط���اق���ة  اإىل 
الدولة  واإن  وامل��ت��ج��ددة(  )النظيفة 
يف  الطموحة  اخل��ط��ط  ع��رب  جنحت 

النظيفة  م�������ص���ادره  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
واملتجددة ل �صيما الغاز امل�صال، واإن 
لتحقيق  جهودها  توا�صل  الإم���ارات 
املقبلة  عاماً  اخلم�صني  م�صتهدفات 
وتنويع  الطاقة،  قطاع  ا�صتدامة  يف 
اإىل  التحول  عجلة  ودف��ع  م�صادرها 
اأن  موؤكدا   .. منها  النظيفة  الطاقة 
ال���دول���ة ُت��ع��د ال�����ص��وق الأ����ص���رع منواً 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  مل�صادر 
ما�صية  وهي  املنطقة،  م�صتوى  على 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د م����ن الإجن���������ازات 
خالل  م��ن  املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�صني 

عاملياً  ال��ه��ي��دروج��ني م�����ص��دراً  ج��ع��ل 
منتجاً  وت��ع��ت��رب  ل��ل��ط��اق��ة،  م��وث��وق��اً 
املوارد  متتلك  اأن��ه��ا  كما  ل��ه  تقليدياً 
التي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
تدعم التوجه امل�صتقبلي القائم على 
ا�صتغالل م�صادر هذا الغاز للح�صول 
اأن  معاليه  واأ���ص��اف  ال��ط��اق��ة.   على 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة وامل��ق��ب��ل��ة تتطلب 
ت��ك��ث��ي��ف ج����ه����ود ح���ك���وم���ات ال���ع���امل 
وال�صرتاتيجيات  اخلطط  لتطوير 
امل�������ص���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل���ت�������ص���ري���ع ال���ت���ح���ول 
ال��ع��امل��ي يف ق��ط��اع ال���ط���اق���ة، وزي����ادة 

اللتزام مب�صتهدفات ال�صرتاتيجية 
واملبادرة   2050 للطاقة  الوطنية 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
الطاقة  م�������ص���اري���ع  ع����رب   ،2050
الوطني  وب���رن���اجم���ن���ا  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
وطاقة  ال�صلمية،  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
حتويل  وم�������ص���اري���ع  ال���ه���ي���دروج���ني 
ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة، وغ��ريه��ا من 

امل�صاريع الطموحة”. 
اأبوظبي  اأ�صبوع  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
ا�صت�صافة  ي����دع����م  ل���ال����ص���ت���دام���ة 
دول�����ة الإم��������ارات مل���وؤمت���ر الأط������راف 

�صهيل املزروعي: الإمارات ت�صتهدف تعزيز دورها مزودا موثوقا وم�صوؤول للطاقة امل�صتدامة 

277.9 مليون �صهم عرب تنفيذ ما يربو  دبي، وجرى التداول على نحو 
تنفيذ �صفقة كبرية على  اأبوظبي  �صوق  و�صهد  األ��ف �صفقة.    19.2 على 
 3.37 �صهم بقيمة ج��اوزت  8.3 مليون  لعدد  القاب�صة”  “العاملية  اأ�صهم 

مليار درهم ب�صعر 406 دراهم لل�صهم الواحد. 
وارتفع موؤ�صر �صوق اأبوظبي “فادك�ش 15” بن�صبة %0.62 ليغلق عند 
10213.96 نقطة، فيما زاد موؤ�صر فوت�صي �صوق اأبوظبي العام “فادجي” 
10263.97 نقطة، ومنا موؤ�صر �صوق دبي  بن�صبة %0.52 ليغلق عند 
3333.94 نقطة  9.98 نقطة ليقفل عند  %0.3 تعادل  العام بن�صبة 

حمققاً بذلك اأعلى م�صتوياته منذ بداية العام اجلاري. 
و”اأبوظبي   2.55% “الدار”  اأ�صهم  بارتفاع  اأبوظبي  �صوق  اأداء  تعزز  و 
الأول” %1.39 و”اأدنوك للتوزيع” %1.35 و”الفا ظبي” 1.33% 
 0.79% �صات”  و”الياه   1.11% و”بروج”   1.27% اآند”  و”اأي 

و”موانئ   0.21% و”ملتيبالي”   0.65% الإ�صالمي”  و”اأبوظبي 
اأبوظبي” 0.16%. 

جاذباً  ك��ب��رية  �صفقة  تنفيذ  بعد  الن�صاط  القاب�صة”  “العاملية  وت�����ص��در 
ثم  دره��م،  147.6 مليون  “الفا ظبي”  ت��اله  دره��م،  مليار   3.57 نحو 

“ملتيبالي” م�صتقطباً �صيولة بنحو 112.28 مليون درهم. 
ويف �صوق دبي، ارتفع “دبي الإ�صالمي” %0.7 و”الإمارات دبي الوطني” 
للتطوير” 0.91%  و”اإعمار  العقارية” 0.17%  و”اإعمار   0.77%
و”�صوق دبي املايل” %1.37 و”�صالك” %1.89 و”تيكوم” 0.45% 

و”اإمباور” %1.44 و”تربيد” 0.33%. 
وت�صدر “اإعمار العقارية” الن�صاط م�صتقطباً �صيولة بنحو 52.3 مليون 
درهم، تاله “الإمارات دبي الوطني” بنحو 29.2 مليون درهم، ثم “دبي 

الإ�صالمي” جاذباً اأكرث من 22.4 مليون درهم. 

•• اأبوظبي-وام:

عززت اأ�صواق الأ�صهم املحلية مكا�صبها يف ختام تداولت اأم�ش، وربح راأ�صمالها 
4.8 مليار  7.4 مليار درهم، و�صط �صيولة ناهزت  ال�صوقي ما يربو على 

درهم بعد تنفيذ �صفقة كبرية على �صهم “العاملية القاب�صة”. 
درهم  تريليون   3.218 املدرجة من  لالأ�صهم  ال�صوقي  املال  راأ���ش  وارتفع 
يف نهاية جل�صة اجلمعة املا�صية اإىل 3.225 تريليون درهم بنهاية جل�صة 
2.644 تريليون درهم لالأ�صهم املدرجة يف  اليوم )اأم�ش(، موزعة بواقع 
املدرجة يف  لالأ�صهم  درهم  مليار  و580.5  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق 

�صوق دبي املايل. 
وا�صتقطبت الأ�صهم املحلية �صيولة بنحو 4.798 مليار درهم موزعة بواقع 
�صوق  اأبوظبي و203.04 مليون درهم يف  �صوق  4.595 مليار درهم يف 

جمل�ش ال�صباب العربي للتغري املناخي  يعقد ثاين لقاءات متويل امل�صتقبل امل�صتدام 

قبل 10 اأ�صهر من cop28 .. الإمارات
 �صريك العامل الدائم يف م�صاريع طاقة امل�صتقبل 

اإيربا�ش ت�صتعد لطرح اأحدث حلول الأمن وال�صالمة يف انرت�صك 2023

م�صتويات  اأعلى  وفق  واملياه  الكهرباء  على  املتزايد  الطلب 
اجلودة حيث مّول ال�صندوق �صمن املبادرة نحو 26 م�صروعاً 
ب�صعة 265 ميغاواط، ا�صتفادت منها 21 دولة وذلك حتى 
نوفمرب املا�صي.  و�صهد العام 2013 الإعالن عن تاأ�صي�ش 
�صندوق ال�صراكة بني الإم��ارات ودول املحيط الهادئ حيث 
توىل �صندوق اأبوظبي للتنمية متويل كافة امل�صروعات حتت 

اإ�صراف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل. 
ويف مطلع العام 2017 مت اإطالق �صندوق ال�صراكة بني دولة 
الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة الذي �صكل 
اأكرب مبادرة من نوعها لدعم ومتويل وتنفيذ م�صروعات يف 
جمال الطاقة املتجددة �صمن منطقة الكاريبي.  وين�صجم 
املنطلقات  م��ع  ال�����ص��راك��ات  تلك  عقد  يف  الإم���ارات���ي  التوجه 
والتو�صيات ال�صادرة من الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
اأك��د الأم��ني العام ل��الأمم املتحدة  املعنية مبلف املناخ، حيث 
اأن الطاقة املتجددة هي امل�صار الوحيد  اأنطونيو غوتريي�ش 
املوثوق به للم�صي قدما اإذا اأراد العامل جتنب حدوث كارثة 
فقط  ه��ي  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�صادر  اأن  مو�صحا  مناخية، 
التي ميكنها اأن حتمي م�صتقبلنا.  واأ�صاف يف كلمة متلفزة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  جلمعية  ال�13  ال���دورة  انعقاد  مبنا�صبة 
اأن  اأبوظبي  ا�صت�صافتها  التي  “ايرينا”  املتجددة  للطاقة 
املئة  يف   30 ح��وايل  حاليا  ت�صكل  املتجددة  الطاقة  م�صادر 
من الكهرباء العاملية، م�صريا اإىل �صرورة اأن تت�صاعف هذه 
 ،2030 ع��ام  بحلول  امل��ائ��ة  يف   60 م��ن  اأك���رث  اإىل  الن�صبة 
و90 يف املائة بحلول منت�صف القرن.  وحدد الأمني العام 
خم�ش خطوات اأ�صا�صية لتعزيز ن�صر واإنتاج الطاقة املتجددة 
التعامل  امللكية الفكرية بحيث يتم  اإزال��ة حواجز  تتمثل يف 
م��ع ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ج��ددة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة- مب��ا يف ذل���ك تخزين 
الطاقة- على اأنها �صلع عامة عاملية، وتنويع وزيادة الو�صول 
اإىل �صال�صل التوريد للمواد اخلام ومكونات تقنيات الطاقة 
الروتينية  املعوقات  وتقليل  بالبيئة،  الإ�صرار  دون  املتجددة 
جميع  يف  امل�صتدامة  للم�صاريع  ال�صريعة  املوافقات  واإب���داء 
الطاقة  ال��ك��ه��رب��اء، ودع���م  ال��ع��امل وحت��دي��ث �صبكات  اأن��ح��اء 
م�صاعفة  اإىل  اإ�صافة  معقولة،  باأ�صعار  وتوفريها  املتجددة 
املتجددة  الطاقة  م�صادر  يف  واخلا�صة  العامة  ال�صتثمارات 
الأقل  ع��ل��ى  دولر  ت��ري��ل��ي��ون��ات   4 اإىل  لت�صل  م���رات  ث���الث 

�صنويا. 

ال�صرق  يف  الإقليمي  الرئي�ش  ب��وري، 
�صكيور  يف  واآ�صيا  واأفريقيا  الأو���ص��ط 
اإيربا�ش:  لند كوميونيكي�صنز لدى 
يف  وال�صناعات  ال�����ص��رك��ات  “تتطلب 
ع�صر التحول الرقمي احلايل �صريع 
ت�صخر  م����وؤث����رة  اب���ت���ك���ارات  ال���ت���ط���ور 
القدرات التكنولوجية لإعادة تعريف 
ممار�صات الأمن وال�صالمة والرتقاء 
م�صتويات  اإىل  التنفيذية  بالقدرات 
جديدة. وعليه، ل بد اأن يطلع خرباء 
ال�صناعة وروادها على اأحدث اأجيال 
املنتجات املتخ�ص�صة التي تلبي مثل 
م��ع��ر���ش دويل مهم  امل��ع��ي��ار يف  ه���ذا 
م�صرورين  ون��ح��ن  ان��رت���ص��ك.  م��ث��ل 
للم�صاركة واإبراز ما ميكن اأن تقدمه 
حلولنا املطروحة و�صط بيئات العمل 

ال�صعبة واملليئة بال�صغوطات.
“ نحن  ب������وري ق�����ائ�����اًل:   واأ������ص�����اف 
متحم�صون لإمكانية التعاون جمدًدا 
مع اأ�صخا�ش من خمتلف القطاعات، 
ح���ت���ى موظفي  الأم�������ن  ق������وات  م����ن 

الت�صال والتعاون من خالل م�صاركة 
املعلومات الفورية والآمنة من طرف 
الوقت  ب���ي���ان���ات  ي���وف���ر  لآخ������ر، مم���ا 
لتعزيز  للتنفيذ  قابلة  وروؤى  الفعلي 
من  بدعم  الأرواح  واإنقاذ  الإنتاجية 

.)AI( الذكاء ال�صطناعي
وي����ت����م ع����ر�����ش ه�����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق مع 
اأخ��رى مبا يف ذلك امل�صاعد  ابتكارات 
 Tactilon Agnet ال�����ص��وت��ي 
 )Voice Assitant )AVA
 Tactilon وال�����ص����ت����ع����الم����ات 
والتي   “  ،Agnet Query
العامة  ال�صالمة  متخ�ص�صي  تدعم 
املوقع  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل��ه��ام  اإدارة  يف 
ون���ق���ل امل���ع���ل���وم���ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة دون 
الذكي.  الهاتف  تفاعل  اإىل  احلاجة 
ب��ني احللول  م��ن  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
الأخ��������رى امل����ق����رر ع��ر���ص��ه��ا ه����و حل 
TACTeam، امل�صمم لتخطيط 
للعمليات  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  اجل�����وان�����ب 

الطارئة.

 19 ال�  ال��دورة  انطالق 
ملعر�ش العقارات الدويل 
دب��ي  يف  ف���راي���ر   12

•• دبي-وام:

التا�صعة  ال���دورة  فعاليات  تنطلق 
ع�������ص���رة م����ن م���ع���ر����ش ال���ع���ق���ارات 
الدويل خالل الفرتة من 12 اإىل 
دبي  م��رك��ز  املقبل يف  ف��رباي��ر   14
بال�صراكة  وذل��ك  العاملي  التجاري 
م��ع دائ���رة الأرا���ص��ي والأم����الك يف 

دبي . 
ويهدف املعر�ش اإىل توفري من�صة 
النهائيني  للم�صتخدمني  مثالية 
وامل�صرتين،  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  م����ن 
العقارات  اإي��ج��اد  ع��ل��ى  ت�صاعدهم 

التي يتطلعون لمتالكها. 
العام  ه����ذا  امل��ع��ر���ش  وي�������ص���ارك يف 
املتحدة  الوليات  اأبرزها  دول عدة 
املتحدة،  وامل���م���ل���ك���ة  الم���ري���ك���ي���ة، 
والربتغال،  وق����رب�����ش،  وت���رك���ي���ا، 
وب��اك�����ص��ت��ان، وال��ه��ن��د وال��ع��دي��د من 
ال��دول التي تتميز مبنح حمفزات 

للم�صتثمرين املهتمني. 
لبيع  اأك���رب من�صة  امل��ع��ر���ش  وي��ع��د 
ال����ع����ق����ارات يف ال�������ص���رق الأو�����ص����ط 
حيث  والعاملية،  املحلية  لالأ�صواق 
ي�����ص��م��ح ب��ب��ي��ع ال���ت���ج���زئ���ة و����ص���راء 
ويتيح  والدولية  املحلية  العقارات 
ل��ل��ع��ار���ص��ني ف��ر���ص��ة ع��ر���ش وبيع 
وال�صكنية،  التجارية  م�صاريعهم 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة، ويوفر  ب��ي��ئ��ة  ���ص��م��ن 
بال�صتثمار،  الراغبني  من  للزوار 
اأف�صل  لكت�صاف  املثالية  الفر�ش 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
جانب  اإىل  ال���ع���ق���اري،  ال�����ص��وق  يف 
ال�صتفادة من العرو�ش احل�صرية 
واخل�صومات التي تقدمها اجلهات 

امل�صاركة باملعر�ش. 

للتاأثري ب�صكل اإيجابي على ال�صباب لتبني اأ�صلوب حياة اأكرث ا�صتدامة، بدءاً 
اإىل  بالعادات الجتماعية، و�صوًل  املنتجات واخلدمات، مرورا  من تنظيم 
حلول الت�صويق.  وتهدف �صل�صلة احللقات النقا�صية حول متويل امل�صتقبل 
ال�صتدامة  �صلوكيات  تبني  الريادي يف  ودوره  ال�صباب  اإىل متكني  امل�صتدام 
يف جمتمعات امل�صتقبل، وبناء القدرات لدى الأف��راد واملجتمعات يف جمال 
منط  متويل  يف  املمار�صات  اأف�صل  وم�صاركة  امل�صتدام،  امل�صتقبل  تخطيط 
حياة م�صتدام، وتعزيز التعاون بني املعنيني واأ�صحاب امل�صلحة من خمتلف 
من  ف��ري��دة  من�صة  توفري  اإىل  اإ�صافة  امل�صتويات،  كافة  وعلى  القطاعات 
نوعها لطرح الأفكار املبتكرة وتبادل املعارف واخلربات والتجارب الناجحة 

اخلا�صة بتمويل امل�صتقبل الأخ�صر وامل�صتدام. 
وين�صد جمل�ش ال�صباب العربي للتغرّي املناخي حتقيق 6 خمرجات اأ�صا�صية 
واملناخية  البيئية  ال��ق��رارات  �صنع  عملية  يف  العربي  ال�صباب  اإ���ص��راك  ه��ي 
حملياً وعاملياً، وبناء قدرات ال�صباب ومهاراته للت�صدي للتحديات البيئية 
من خالل برامج تدريبية، وتعزيز التعاون الدويل من خالل تكامل اجلهود 
واملنظمات  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  تبذلها  التي  وتلك  ال�صبابية 
البيئية  املمار�صات  وتر�صيخ  الإبداعية،  احللول  وابتكار  الدولية،  البيئية 
ممار�صات  حتفيز  اإىل  اإ�صافة  العربي،  الوطن  م�صتقبل  اأج��ل  من  ال�صليمة 
التمويل الأخ�صر للمبادرات والأفكار وامل�صاريع ال�صبابية الواعدة للت�صدي 

لتغري املناخ. 

•• اأبوظبي-وام: 

جنحت دولة الإم��ارات يف تعزيز مكانتها كاأحد قادة العمل 
اأه��ل��ت��ه��ا ���ص��راك��ات��ه��ا الدولية  امل��ن��اخ��ي ح���ول ال���ع���امل، ف��ي��م��ا 
العمالقة، وبرامج متويل م�صروعات الطاقة النظيفة حول 
مواجهة  يف  الدائم”  “ال�صريك  لقب  ل�صتحقاق  ال��ع��امل 

حتديات املناخ و�صناعة م�صتقبل الطاقة املتجددة. 
يف  ثابت  �صبه  بنداً  املناخ  مبلف  املرتبطة  امل�صروعات  وباتت 
اأغلب �صراكات الإمارات مع خمتلف دول العامل، وهو ما ظهر 
اأم�ش من خالل اتفاقها وكوريا اجلنوبية على اإقامة �صراكة 
ا�صرتاتيجية �صاملة للطاقة )CSEP( عرب توفري من�صة 
م�صرتكة لتعزيز التعاون يف جمالت الطاقة النظيفة مثل 
البنية  وا�صتخدام  والأمونيا،  الهيدروجني  وا�صتخدام  اإنتاج 
الإيكولوجية  النظم  وتطوير  النظيفة،  للطاقة  التحتية 
ال�صناعية للطاقة املتجددة.  يف ال�صياق ذاته اأعلنت الإمارات 
والوليات املتحدة اأم�ش عن اإطالق املرحلة الأوىل لل�صراكة 
دولر  مليار   100 ل�صتثمار  اجلانبني  بني  ال�صرتاتيجية 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  م�����ص��روع��ات  لتنفيذ 
مليار   20 تخ�صي�ش  على  الأوىل  املرحلة  ا�صتملت  العامل 
تبلغ  واملتجددة  النظيفة  للطاقة  م�صروعات  لتمويل  دولر 
قبل  املتحدة  الوليات  يف  غيغاواط   15 الإنتاجية  طاقتها 
الإم���ارات مع  املا�صي وقعت  18 يوليو  ويف    .2035 ع��ام 
فرن�صا اتفاقية �صراكة اإ�صرتاتيجية �صاملة يف جمال للطاقة 
مقبولة  بتكاليف  وتوفريها  الطاقة  اأمن  تعزيز  على  تركز 
واحلد من النبعاثات اإ�صافة اإىل دفع العمل املناخي الفاعل، 
وت�صمل التفاقية ال�صتثمار املبا�صر يف تطوير موارد الطاقة 
مع الرتكيز ب�صكل خا�ش على م�صروعات اأمن وكفاءة الطاقة 

والتقنيات النظيفة والتحول يف قطاع الطاقة. 
وترجع جهود دولة الإم��ارات يف عقد ال�صراكات الدولية يف 
اإىل فرتة طويلة حيث  املتجددة  الطاقة  ن�صر حلول  جمال 
مبادرة   2013 ع���ام  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  اأط��ل��ق 
النامية  ال����دول  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��روع��ات  لتمويل 
“اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون 
الأع�صاء يف  ال��دول  لدعم  دولر  350 مليون  بلغت  بقيمة 
“اآيرينا” ومتكينها من توفري بنية حتتية متطورة تواكب 
متطلبات التنمية امل�صتدامة، وتعزز القدرة الإنتاجية وتلبي 

•• دبي-الفجر: 
معر�ش  يف  “اإيربا�ش  ت���������ص����ارك 
معر�ش  اأب��رز   ،”2023 “انرت�صك 
الأم���ن وال�صالمة  جت���اري يف جم��ال 
واحل���م���اي���ة م����ن احل�����رائ�����ق، وال�����ذي 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه 
ال���ع���امل���ي خ����الل ال���ف���رتة ب���ني 17 - 
دبي  م���رك���ز  اجل�����اري يف  ي��ن��اي��ر   19
���� ح��ي��ث �صتعر�ش  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
الت�صالت  اأج��ه��زة  اأح����دث  ال�����ص��رك��ة 
التطبيقات  وكذلك  لديها  والتعاون 
املدعومة  ال�����ص��ل��ة  ذات  واخل����دم����ات 
للن�صر  وال��ق��اب��ل��ة  التقنيات  ب��اأح��دث 
عرب القطاعات مثل ال�صالمة العامة 
والنقل واملرافق وال�صناعة والدفاع، 
اأم�����ام ال�����زوار ال��ب��اح��ث��ني ع���ن اجليل 
وال�صالمة  الأم��ن  حلول  من  التايل 
القادمني من خمتلف اأنحاء العامل.

يف  امل�صاركة  عن  حديثه  معر�ش  ويف 
�صليم  ق����ال   ،”2023 “اإنرت�صك 

مواجهة  خ������رباء  وم�����ن  ال�����ط�����وارئ 
الأزمات اإىل املتخ�ص�صني يف القطاع 
املحددة  متطلباتهم  وف��ه��م  ال���ع���ام، 
ب�صكل اأف�صل، واإبراز التطبيق العملي 
ملنتجاتنا  امل�����ص��اح��ب��ني  وال���ص��ت��دام��ة 

املتعلقة بالأمن وال�صالمة “.
من  العديد  “اإيربا�ش”  و�صتعر�ش 
احل�صرية  من�صتها  م��ن  الب��ت��ك��ارات 
يف انرت�صك، واملتواجدة �صمن جناح 
املتخ�ص�صة  الت�������ص���الت  م��وؤ���ص�����ص��ة 
التعاون  بينها من�صة  ومن  “نداء”، 
 Tactilon اآغنت”  “تاكتيلون 
قيام  ل�صمان  امل�صممة   ،Agnet
بواجباتهم  احل����رج����ة  امل����ه����ام  ف�����رق 
ب���ط���ري���ق���ة اأك��������رث ذك����������اًء واأم�������اًن�������ا. 
وبا�صتخدام اأجهزة ال�صت�صعار القابلة 
لالرتداء التي تعمل باإنرتنت الأ�صياء 
اأج���ه���زة  م����ع  وامل���ت���واف���ق���ة   )IoT(
الراديو والهواتف الذكية التي تعمل 
بنظام الت�صغيل Android ونظام 
iOS ، يتيح تاكتيلون اآغنت حت�صني 

لنا  بالن�صبة  اأول��وي��ة  العاملي  املناخي 
يبداأ من  واملوؤثر  الإيجابي  فالتغيري 
الأفراد، واجلميع قادرون اليوم على 
امل�صاهمة يف خدمة ق�صايا ال�صتدامة 
تر�صيد  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
ال���ص��ت��ه��الك و���ص��ون م���وارد الكوكب 
ال�صتفادة  وتعزيز  املقبلة  لالأجيال 
م����ن ف����ر�����ش الق���ت�������ص���اد ال����دائ����ري 
والأخ�������ص���ر ان���ط���الق���اً م���ن الأف���ك���ار 

ال�صبابية الواعدة.” 
ا�صت�صافة  اأن  اإىل  معاليها  واأ���ص��ارت 
ملوؤمتر  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
الأط���������������راف ب�����������ص�����اأن ت����غ����ري امل����ن����اخ 
دول����ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  “كوب28” 
الإم��ارات فر�صة لل�صباب لأخذ زمام 
املبادرة وقيادة جهود مواجهة التغرّي 
املناخي وتر�صيخ املمار�صات الإيجابية 
الأفراد  على  تاأثرياتها  تنعك�ش  التي 

واملجتمعات وم�صتقبل الكوكب.” 
ي�صهد  ال��ذي  الوقت  اللقاء يف  وي��اأت��ي 
اتخذت  حيث  امل�صتدام،  ال�صتهالك  مبفهوم  متزايدا  اهتماما  العامل  فيه 
العديد من الدول يف جميع اأنحاء العامل العربي مبادرات لبدء التحولت 
يف ال���ص��ت��ه��الك، م��ث��ل حملة دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ص��د املواد 

البال�صتيكية ذات ال�صتخدام الواحد. 
وبحث امل�صاركون �صلوكيات ال�صباب العربي على �صعيد ال�صتهالك، والتي 
تت�صابه اإىل حد كبري مع �صلوكيات ال�صتهالك لدى ال�صباب حول العامل، 
خا�صة واأن امل�صتهلكني ال�صباب ميثلون �صريحة كبرية من املت�صوقني عرب 

الإنرتنت. 
وي�صعى جمل�ش ال�صباب العربي للتغري املناخي، اإىل اإحداث تغيري نوعي يف 

اآليات وم�صتوى التفاعل مع ق�صايا البيئة وتغري املناخ. 
و�صّلط اللقاء ال�صوء على اأبرز التحديات التي تن�صر النزعة ال�صتهالكية 

عرب املجتمعات بدًل من تعزيز ممار�صات ال�صتهالك الواعي وامل�صتدام. 
ويف هذا ال�صياق راأى املجتمعون اأن النتقال الأ�صا�صي نحو ا�صتهالك اأكرث 
ا�صتدامة خطوة �صرورية لتنفيذ التزامات العامل العربي باأهداف التنمية 

•• اأبوظبي-وام: 

للتغري  العربي  ال�صباب  جمل�ش  نظم 
العربي  ال�صباب  ملركز  التابع  املناخي 
ال�صباب  على  “التاأثري  بعنوان  لقاء 
ل��ت��ح��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ا���ص��ت��ه��الك اأك���رث 
�صل�صلة  الثاين �صمن  هو  ا�صتدامة”، 
املجل�ش  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ح��ل��ق��ات 
امل�صتدام”  امل�صتقبل  “متويل  ح���ول 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ن���ظ���م���ات دول����ي����ة 
وموؤ�ص�صات حكومية ومالية و�صركات 
نا�صئة و�صغرية ومتو�صطة  وم�صاريع 

وم�صرعات اأعمال. 
وم�����ع ت�������ص���ارع امل������ب������ادرات ال���داع���م���ة 
املناخي  ال��ع��م��ل  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للجهود 
ال��ع��امل��ي ا���ص��ت��ع��داداً مل��وؤمت��ر الأط����راف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
 ”COP28“ امل���ن���اخ  ت��غ��رّي  ب�����ص��اأن 
الذي ت�صت�صيفه دولة الإمارات العام 
اجل��اري، تهدف احللقات اىل تعريف 

التي  التمويلية  وال��ف��ر���ش  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات  املنتجات  باأف�صل  ال�صباب 
متكنهم من حتويل اأفكار ال�صتدامة اإىل واقع يف امل�صتقبل القريب. وعقدت 
وبال�صراكة مع م�صرف “اأت�ش  اللقاءات بالتعاون مع معهد “بو�صترييتي”، 
وم�صاركة الروؤ�صاء التنفيذيني ل�صوؤون ال�صتدامة، بح�صور  اأ�ش بي �صي”، 
نخبة من ال�صباب ورواد الأعمال املتخ�ص�صني يف امل�صاريع النا�صئة القائمة 
من  العديد  مناق�صة  اللقاء  و�صهد  وامل��ن��اخ.   للبيئة  �صديقة  تقنيات  على 
م�صتهلكني  لي�صبحوا  العربي  ال�صباب  متكني  �صبل  تتناول  التي  الق�صايا 
الرئي�صية  العقبات  التغلب على  واإيجاد حلول لدعمهم يف  ا�صتدامة،  اأكرث 

التي تعرت�صهم خالل �صعيهم لتبني �صلوكيات ال�صتهالك امل�صتدام. 
امل��زروع��ي وزي���رة دول��ة ل�صوؤون  ف��ار���ش  ب��ن  واأك���دت معايل �صما بنت �صهيل 
ال�صباب، نائب رئي�ش مركز ال�صباب العربي ورائدة املناخ لل�صباب يف موؤمتر 
اأهمية توحيد جهود العمل املناخي كاأ�صا�ش لتمكني  الأطراف “كوب28”، 

ال�صباب وبناء م�صتقبل م�صتدام. 
وقالت معاليها: “توفري الفر�ش لل�صباب لإحداث فارق اإيجابي يف العمل 

امل�صتدامة لالأمم املتحدة 2030، وحتديداً الهدف 11، اخلا�ش باحلر�ش 
على ا�صتدامة املدن واملجتمعات والهدف 12 اخلا�ش بالإنتاج وال�صتهالك 

امل�صوؤولني والهدف 13 اخلا�ش بالعمل املناخي. 
اأما على �صعيد التحول الأخ�صر، فراأى املجتمعون اأن ذلك خطوة مفيدة 
للقطاع اخلا�ش من خالل عدة م�صارات، اإذ ي�صمح لل�صركات باإثبات نف�صها 
يف امل�صتقبل ا�صتعدادا لل�صيا�صات احلكومية والأطر التنظيمية التي تعالج 
تغري املناخ، كما يتيح لها امل�صاعدة على �صد فجوة ال�صتدامة بالإ�صافة اإىل 
النخراط مع قاعدة م�صتهلكني اأو�صع، خ�صو�صا تلك التي تهتم ببناء عادات 
م�صتدامة. اأي�صا يوؤدي توفري منتجات م�صتدامة اإىل جذب امل�صتهلكني اإىل 

عالمات جتارية معينة، وهو اجتاه يتزايد ببطء. 
العامل  املجتمعات ال�صتهالكية بكثافة يف  كما تطرقوا اىل حقيقة تواجد 
هذا  ع��ن  املرتتبة  الآث���ار  وناق�صوا  لنموها،  الكبرية  والإم��ك��ان��ات  العربي 

ال�صلوك وا�صتمراريته، على اأجندة ال�صتدامة يف املنطقة. 
عقبة  على  للتغلب  معاجلتها  يجب  التي  التحديات  اأي�صا  اللقاء  وناق�ش 
اأو  الوعي  نق�ش  اأب��رزه��ا:  العربي  ال�صباب  بني  امل�صتدام  ال�صتهالك  تبني 
النزعة  وخماطر  امل�صتدام  ال�صتهالك  كيفية  ب�صاأن  املعلومات  توافر  عدم 
ال�صتهالكية، واحتالل ق�صايا مثل البطالة مراكز اأكرث تقدما على �صلم 

اأولويات ال�صباب. 
وخل�ش املجتمعون اىل اأهمية اأن يجتمع الالعبون الرئي�صيون لإيجاد حلول 
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مليار درهم الودائع الدخارية يف القطاع امل�صريف بنهاية اأكتوبر  246.47
%1.93 مقابل نحو 241.82 مليار درهم يف نهاية 
4.66 مليار دره��م، فيما  2021، بزيادة تعادل  العام 
زادت على اأ�صا�ش �صهري بن�صبة %0.88 مقارنة بنحو 

244.3 مليار درهم يف �صبتمرب 2022.
حتت  ال��ودائ��ع  اأن  امل��رك��زي  امل�صرف  اإح�صائيات  وبينت 
الطلب ارتفعت اإىل 918.97 مليار درهم نهاية اأكتوبر 
املا�صي بنمو على اأ�صا�ش �صنوي بن�صبة %14.7 مقابل 
801.31 مليار درهم يف اأكتوبر 2021، بزيادة تعادل 

117.7 مليار درهم.
وزادت الودائع حتت الطلب خالل الع�صرة اأ�صهر الأوىل 
 70.93 يعادل  ما  اأو   8.4% بنحو  املا�صي  العام  من 

•• اأبوظبي-وام: 

الودائع الدخارية يف القطاع امل�صريف بالدولة  ارتفعت 
- با�صتثناء الودائع بني البنوك - اإىل 246.47 مليار 
اأ�صا�ش  على  ب��زي��ادة  املا�صي  اأكتوب�����ر  نهاي������ة  يف  دره��م 
ن�صبته  م��ا  اأو  دره�������م  ملي�����ار   9.93 بنحو  �ص������نوي 
اأكتوبر  236.54 مليار درهم يف  %4.2 مقابل نحو 
2021، وف���ق اأح����دث اإح�����ص��ائ��ي��ات م�����ص��رف الإم����ارات 

املركزي.
واأظهرت الإح�صائيات اأن الودائع الدخارية زادت خالل 
بن�صبة  املا�صي  العام  من  الأوىل  اأ�صهر  الع�صرة  الأ�صهر 

يف  دره��م  مليار   848.04 بنحو  مقارنة  دره��م  مليار 
نهاية العام 2021، بينما انخف�صت على اأ�صا�ش �صهري 
يف  دره����م  م��ل��ي��ار   923.96 م��ق��اب��ل   0.54% ب��ن��ح��و 

�صبتمرب 2022.
الودائع لأجل  املركزي، و�صلت  امل�صرف  ن�ص����رة  ووف�������ق 
املا�صي  اأك��ت��وب��ر  ن��ه��اي��ة  دره����م  م��ل��ي��ار   559.02 اإىل 
بزيادة على اأ�صا�ش �صنوي بن�صبة %5.61 مقابل نحو 
529.32 ملي����ار درهم يف اأكتوبر 2021، فيما زادت 
بنحو  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ���ص��ه��ر  الع�صرة  خ��الل 
العام  نهاية  دره��م يف  533.57 مليار  %4.8 مقابل 

.2021

فتح باب الت�صجيل حل�صور الن�صخة الثالثني من معر�ش �صوق ال�صفر العربي

الإمارات ت�صارك يف منتدى القت�صاد العاملي دافو�ش 

•• دبي-الفجر: 

ال�صياحة  مل���ح���رتيف  الآن  مي���ك���ن 
وال�صيافة من جميع اأنحاء العامل 
�صوق  معر�ش  حل�صور  الت�صجيل 
والذي   ،2023 ال��ع��رب��ي  ال�صفر 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  �صيعقد 
العاملي يف الفرتة املمتدة من 1 اإىل 
4 مايو. �صتوفر الن�صخة الثالثني 
من �صوق ال�صفر العربي متا�صياً مع 
“العمل  العام  لهذا  املعر�ش  �صعار 
�صايف  اإىل  ال��و���ص��ول  حتقيق  نحو 
انبعاثات �صفرية”، من�صة مثالية 
ال�صيا�صات  و�صناع  ال�صناعة  لقادة 
الأو�صط  ال�صرق  اأنحاء  جميع  من 
التحديات  ل�صتك�صاف  وخ��ارج��ه��ا 
مب�صتقبل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال����ف����ر�����ش 

ال�صفر امل�صتدام.
دانييل  ق���ال���ت  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب����ه����ذه 
ك��ورت��ي�����ش، م��دي��رة م��ع��ر���ش �صوق 
ال�صفر العربي يف ال�صرق الأو�صط: 

من�صة مثالية للخرباء الإقليميني 
م�صتدام  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ل���ص��ت��ك�����ص��اف 
خ����الل موؤمتر  م���ن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
)كوب28(،  ل��ل��م��ن��اخ  الأط��������راف 
نوفمرب  �صهر  يف  �صينعقد  ال���ذي 

2023 يف مدينة اإك�صبو دبي.
العربي  ال�����ص��ف��ر  ����ص���وق  ���ص��ي��ك�����ص��ف 
املنظمة  غ��ل��وب��ال  اإك�����ش  اآر  ���ص��ك��رة 
ال�صنوي  ب��ح��دث��ه��ا  اح���ت���ف���اًل  ل����ه 
تعهد  ع����ن  ال����ن����ق����اب  ال����ث����الث����ني، 
من  يتاألف  لال�صتدامة  خم�ص�ش 
اأن حتدد  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  ه���دًف���ا   30
الكربون  اإزالة  املعر�ش نحو  رحلة 
ال�صتدامة  اإر�صادات  مع  بالتزامن 
للعار�صني  ت��ط��وي��ره��ا  مت  ال���ت���ي 
هذا  �صي�صاعد  ح��ي��ث  وامل��ن��دوب��ني، 
ا على �صمان اأن تكون  التعهد اأي�صً
ن�صخة هذا العام من �صوق ال�صفر 
ال��ع��رب��ي ه��ي الأك����رث ا���ص��ت��دام��ة يف 

تاريخ املعر�ش.
وقد اأعلن �صوق ال�صفر العربي عن 

للجوائز  ال���ص��ت��دام��ة  فئة  اإ���ص��اف��ة 
للجوائز  ت��اري��خ��ه  يف  م���رة  ولأول 
ال�����ص��ن��وي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا تكرمي 
 ،2023 لعام  العار�صة  لل�صركات 
ال�صركات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  و���ص��ي��ت��م 
العار�صة بناًء على مدى نظرها يف 
ف�صاًل  لأجنحتها،  البيئي  التاأثري 
انبعاثات  م��ن  للحد  جهودها  ع��ن 

الكربون اخلا�صة بها.
ال�صفر  انعقاد معر�ش �صوق  �صيتم 
ب����ال�����ص����رتاك   2023 ال����ع����رب����ي 
م��ع م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري العاملي 
مثل:  ال�صرتاتيجيون  و���ص��رك��اوؤه 
الوجهة،  ك�صريك  لل�صياحة  دب��ي 
ب�صفتها  الإم��������������ارات  وط���������ريان 
�صريك الطريان الر�صمي، وفنادق 
ب�صفتها  جي  اإت�ش  اآي  ومنتجعات 
الر�صمي،  ال���ف���ن���دق���ي  ال�������ص���ري���ك 
و�صركة الري�ش لل�صفريات ب�صفتها 
ال�صريك الر�صمي ملركز دبي لل�صلع 

املتعددة.

�صلطة دبي للخدمات املالية تطلق خطة عمل 
لدعم منو دبي كمركز خدمات مالية تقدمي 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن رئي�ش جمل�ش اإدارة �صلطة دبي للخدمات املالية، فا�صل العلي، اأم�ش عن ن�صر 
خطة عمل �صلطة دبي للخدمات املالية لعامي 2023-2024، حيث مت تطوير 
خطة العمل بهدف تعزيز بيئة تنظيمية مواتية لل�صركات مبا ي�صهم يف ا�صتمرار 
املتحدة يف تر�صيخ �صمعتها كمركز خدمات  العربية  الإم��ارات  اإم��ارة دبي ودول��ة 
مالية تقدمي يتمتع بالتنظيم اجليد. مت و�صع خطة العمل اجلديدة، التي تبلغ 
مدتها �صنتني، بناًء على اأربعة موا�صيع ا�صرتاتيجية رئي�صية، وهي حتدد خارطة 
طريق طموحة لتحقيق الأهداف القانونية ل�صلطة دبي للخدمات املالية املتعلقة 
مبركز دبي املايل العاملي، مبا يف ذلك الرت�صيخ واملحافظة على �صمعة مركز دبي 
اخلطة  اإط��الق  ومبنا�صبة  ال��رائ��دة.   العاملية  املالية  املراكز  كاأحد  العاملي  امل��ايل 
اجلديدة قال فا�صل العلي، رئي�ش جمل�ش اإدارة �صلطة دبي للخدمات املالية: “ اإن 
خطة العمل ل�صلطة دبي للخدمات املالية 2023-2024 ت�صتند اإىل التزامنا 
باملعايري الدولية، والتنظيم عايل اجلودة وتطبيق اأف�صل املمار�صات لدعم النمو 
امل�صتمر ملركز دبي املايل العاملي واقت�صاد دبي ودولة الإمارات. واأ�صاف: توا�صل 
قيادتنا ارتقاءها بالروؤية احلكيمة التي تركز على امل�صتقبل للحفاظ على رفاه 
ال��روؤي��ة هما العون  ال��دول��ة، واإن الو�صوح والأه���داف الكامنة من ه��ذه  وازده���ار 
اأن نوؤديه بينما تتجه �صلطة دبي  ال��ذي يجب  لنا لفهم دورن��ا احلقيقي وال��دور 
للخدمات املالية نحو الذكرى ال�صنوية الع�صرين لتاأ�صي�صها.   وكجزء من خطة 
العديد من  العمل على  املالية  العمل اجلديدة، �صتوا�صل �صلطة دبي للخدمات 
�صتوا�صل  كما  خمتلفة.  ا�صرتاتيجية  موا�صيع  ت�صمل  التي  الرئي�صية  امل�صاريع 
الدولية،  املعايري  تنفيذ  خ��الل  من  �صيا�صتها  اإط��ار  تعزيز  على  العمل  ال�صلطة 
وال�صتمرار بتطوير عملية دعم جهات واأ�صواق التداول، وتعزيز نظامها حلماية 
املايل  املالية يف مركز دبي  اأ�صول العمالء للحفاظ على نزاهة قطاع اخلدمات 
الأولويات  من  املالية  اجلرمية  مكافحة  ت��زال  ل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة  العاملي.  
الرئي�صية ل�صلطة دبي للخدمات املالية، حيث توا�صل ال�صلطة دعمها لل�صلطات 
الإمارات  ل��دول��ة  امل�صرتك  التقييم  ع��ن  النا�صئة  التو�صيات  لتنفيذ  الحت��ادي��ة 
 .2020 ع��ام  امل��ايل)ف��ات��ف( يف  العمل  اأج��رت��ه جمموعة  ال��ذي  املتحدة  العربية 
كما �صت�صتمر �صلطة دبي للخدمات املالية بامل�صاركة والعمل بفعالية مع اجلهات 
من  نظرائها  وم��ع  للتنظيم  اخلا�صعة 
اجلهات التنظيمية على امل�صتوى املحلي 
تعزيز  اأج��ل  وال��دويل. ومن  والإقليمي 
لتحقيق  املطلوبة  العاملية  ال�صتجابة 
�صتعمل  للمناخ،  باري�ش  ات��ف��اق  اأه���داف 
���ص��ل��ط��ة دب����ي ل��ل��خ��دم��ات امل���ال���ي���ة على 
امل�����ص��ت��وى ال��وط��ن��ي ل��ت��ق��دمي ُن��ه��ج حول 
والإف�صاحات،  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة،  احل��وك��م��ة 
وال��ت�����ص��ن��ي��ف، و���ص��ت��وا���ص��ل ال��ع��م��ل مع 
العاملي  امل�������ايل  دب�����ي  م����رك����ز  ����ص���رك���ات 
لتح�صني امل�صاركة ورفع م�صتوى الفهم 
وامل�صوؤولية  احل��وك��م��ة  م�����ص��ائ��ل  ح����ول 

الجتماعية والبيئية.

الهند واململكة العربية ال�صعودية، 
كما �صت�صهد ن�صخة هذا العام من 
ال�صركات  م�صابقة  ع���ودة  احل���دث 
امل�صابقة  �صت�صهد  حيث  النا�صئة، 
م�������ص���ارك���ة 7 ����ص���رك���ات ن��ا���ص��ئ��ة يف 
جم���ال ال�����ص��ف��ر ه���ذا ال���ع���ام �صيتم 
انعقادها على خ�صبة امل�صرح العاملي 
نخبة  اأم��ام  العربي  ال�صفر  ل�صوق 
من اأبرز اخلرباء وجلنة التحكيم 
اإىل  يتطلعون  ح��ي��ث  واجل��م��ه��ور، 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ع��ر���ش حلولهم 

ا�صتدامة ال�صفر والتعايف.
ال�صفر  �صوق  برنامج  �صي�صتك�صف 
تطوير  ك��ي��ف��ي��ة   2023 ال��ع��رب��ي 
اجتاهات ال�صفر امل�صتدامة املبتكرة 
مت��ا���ص��ي��اً م��ع ���ص��ع��ار امل��ع��ر���ش لهذا 
الو�صول  ن��ح��و  “”العمل  ال���ع���ام 
�صفرية”،  ان��ب��ع��اث��ات  ���ص��ايف  اإىل 
بتحديد  للمندوبني  ي�صمح  مم��ا 
ا�صرتاتيجيات النمو يف القطاعات 
ال��راأ���ص��ي��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة م���ع توفري 

اأن��ح��اء ال��ع��امل، مبا يف ذلك  جميع 
عار�صة  �صركة   1500 م��ن  اأك��رث 
اأك����رث م���ن 140 دول�����ة، مما  م���ن 
لبناء  م���ث���ال���ي���ة  م��ن�����ص��ة  ي��ج��ع��ل��ه 
ال��ع��الق��ات وت��ب��ادل امل��ع��رف��ة والتي 
تغيري  اإىل  ت����وؤدي  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن 

ملمو�ش وم�صتدام”.
�صوق  موؤمتر  برنامج  تطوير  يتم 
ا  خ�صي�صً  2023 العربي  ال�صفر 
عرب  ال���ص��ت��دام��ة  ق�صايا  مل��ع��اجل��ة 
بوجود  وال�صياحة،  ال�صفر  �صناعة 
القيادية  ال�صخ�صيات  م��ن  نخبة 
متنوعة  جم���م���وع���ة  مت���ث���ل  ال���ت���ي 
الوجهات  م��ث��ل:  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
واخلطوط  ال�����ص��ف��ر  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
البحرية  وال�����رح�����الت  اجل����وي����ة 
ال�صيارات  وت����اأج����ري  وال�����ص��ي��اف��ة 

والفنادق.
���ا ع����دد من  ���ص��ي��ك��ون ه���ن���اك اأي�������صً
اجل���ل�������ص���ات امل��خ�����ص�����ص��ة لأ�����ص����واق 
امل�����ص��ادر ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، مب��ا يف ذلك 

لفتح  للغاية  متحم�صون  “نحن 
الن�صخة  يف  ر�صمًيا  الت�صجيل  ب��اب 
الثالثني من �صوق ال�صفر العربي، 
ال�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  ���ص��ي��ت��م  وال����ت����ي 
م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ال���ص��ت��دام��ة يف 
القرار  يقود �صناع  قطاعنا وكيف 
يف امل��ن��ط��ق��ة ع��م��ل��ي��ة حت��ي��ي��د اأث���ر 
الربحية  ت��ع��ظ��ي��م  م���ع  ال���ك���رب���ون 

وتعزيز جتارب العمالء”.
واأ������ص�����اف�����ت ك����ورت����ي���������ش ق���ائ���ل���ة: 
امل����وؤمت����ر  ب���رن���ام���ج  “�صيت�صمن 
كبرية  جم���م���وع���ة  ال�����ع�����ام  ل����ه����ذا 
�صت�صتك�صف  ال��ت��ي  اجل��ل�����ص��ات  م��ن 
البتكار واأف�صل املمار�صات املتعلقة 
والجتماعية  البيئية  باحلوكمة 
اأن  نتوقع  كما  ال�صركات،  وحوكمة 
ال��ع��ام من  ه���ذا  ن�صخة  ن��رح��ب يف 
 34،000 م���ن  ب���اأك���رث  امل��ع��ر���ش 
���ص��خ�����ش وم���������ص����ارك م����ن خ����رباء 
من  وال�صيافة  وال�صياحة  ال�صفر 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ش من 

املكتب  رئ���ي�������ش  ال���ع���ط���ر،  ���ص��ع��ي��د 
الإع�����الم�����ي حل���ك���وم���ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، و���ص��ع��ادة هدى 
ال���ه���ا����ص���م���ي، م���������ص����اع����داً ل���وزي���ر 
ل�صوؤون  ال�����وزراء  جمل�ش  ����ص���وؤون 

ال�صرتاتيجية. 
اأوائل  وتعترب دول��ة الم���ارات من 
القت�صاد  ملنتدى  الداعمة  الدول 
ال���ع���امل���ي، وي����اأت����ي ذل�����ك يف اإط�����ار 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ا�صتكمال 
واملنتدى  الإم����������ارات  دول������ة  ب����ني 
ُترجمت  التي  العاملي  القت�صادي 
من خالل عدد من التفاقيات مبا 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  فيها 
وال����ت����ن����م����وي����ة وت�����ل�����ك اخل���ا����ص���ة 
وا�صت�صافة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��امل��ج��ال�����ش 
امل��وؤمت��رات، وذل��ك يف اإط��ار ال�صعي 
لإي�����ج�����اد اآل�����ي�����ات ل���ل���ت���ع���ام���ل مع 
والتحولت  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ت���غ���ريات 

التكنولوجية املت�صارعة. 

-من�سة عاملية 
جتمع كبار القادة. 

العاملي  الق��ت�����ص��اد  م��ن��ت��دى  ُي��ع��د 
م��ن�����ص��ة دول���ي���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة دوري����ة، 
القرار  ناع  و�صُ القادة  كبار  جتمع 
العامل،  ح���ول  م��ن  وال�صخ�صيات 
واملتغريات  ال��ت��ح��دي��ات  مل��ن��اق�����ص��ة 
احللول  وا����ص���ت���ع���را����ش  ال���ع���امل���ي���ة 
والتطورات �صمن الإمنائية �صمن 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
وال���ت���ن���م���وي���ة، ح���ي���ث ي�����ص��ع��ى هذا 
احلدث العاملي اإىل توطيد ج�صور 
التعاون الدويل وتر�صيخ مفاهيم 
ب��ني احلكومات  امل�����ص��رتك  ال��ع��م��ل 
واملوؤ�ص�صات املختلفة، يف حني ياأتي 
�صعار املنتدى لهذا العام “التعاون 
لي�صلط  جمزاأ”،  ع����امل  ظ���ل  يف 
العاملي  ال���و����ص���ع  ع���ل���ى  ال�������ص���وء 
الراهن واملتغريات ال�صرتاتيجية 
ت�صهدها  ال��ت��ي  واجل��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ص��اد 

العمل عن بعد. 
من  �صخ�صيات  ال��وف��د  ي�صم  كما 
الدولة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ات 
مب���ن ف��ي��ه��م م���ع���ايل حم��م��د علي 
دائرة  رئي�ش  احل��م��ادي،  ال�صرفاء 
و�صعادة  الق��ت�����ص��ادي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الرئي�ش  ال�صويدي،  ح�صن  حممد 
القاب�صة،  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرئي�ش  بالهول،  خلفان  و�صعادة 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، 
و�صعادة منى املري، رئي�ش جمل�ش 
اإدارة موؤ�ص�صة دبي للمراأة، و�صعادة 
عي�صى كاظم، حمافظ مركز دبي 
ال��ع��امل��ي، و���ص��ع��ادة عبداهلل  امل����ايل 
للمجل�ش  العام  الأم��ني  الب�صطي، 
اإ�صافة اإىل �صعادة  التنفيذي دبي، 
ع��ب��داهلل ل��وت��اه، مدير ع��ام مكتب 
و�صعادة  امل������زراء،  جم��ل�����ش  رئ��ا���ص��ة 

املرحلة احلالية. 

-دافو�ش 2023.. 
م�ساركة دولة الإمارات. 

ت��اأت��ي م�صاركة دول���ة الإم����ارات يف 
والجتماعات  الرئي�صة  اجلل�صات 
والفعاليات  امل��ن��ت��دى  يف  اخل��ا���ص��ة 
اأكرث  اإىل  متتد  وال��ت��ي  اجلانبية، 
حر�ش  ل���ت���وؤك���د  ع����ام����اً،   20 م���ن 
قيادة دولة الإم��ارات على تر�صيخ 
ال���ت���ع���اون ال������دويل، وال�����ص��ع��ي اإىل 
اإيجاد احللول املتكاملة عن طريق 
وتوحيد  ال�������دويل  احل�������وار  دع�����م 
ماأ�ص�صة  ن���ط���اق  ���ص��م��ن  اجل���ه���ود 
ل�صت�صراف  ال�������دويل،  ال���ت���ع���اون 
م�صتقبل اأف�صل لالأجيال احلالية 
امل���ت���غ���ريات  وال�����ق�����ادم�����ة، يف ظ����ل 
ال��ع��امل يف جمالت  ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال��ت��ن��م��ي��ة والق��ت�����ص��اد والأع���م���ال 
الرابعة  ال�صناعية  واملناخ والثورة 

وزير  احل�صيني،  حممد  وم��ع��ايل 
ومعايل  املالية،  لل�صوؤون  ال��دول��ة 
اأح���م���د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ص��ي، وزير 
ح�صة  ومعايل  والتعليم،  الرتبية 
املجتمع،  تنمية  وزي���رة  بوحميد، 
وم��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق املري، 
وزي����ر الق��ت�����ص��اد، وم���ع���ايل �صارة 
للتعليم  دول����ة  وزي����رة  الأم������ريي، 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ام 
الزيودي،  ث��اين  الدكتور  ومعايل 
اخلارجية،  ل��ل��ت��ج��ارة  دول���ة  وزي���ر 
وم���ع���ايل ع��ه��ود ال����روم����ي، وزي����رة 
دول�����������ة ل����ل����ت����ط����وي����ر احل����ك����وم����ي 
وامل�صتقبل، ومعايل �صما املزروعي، 
ال�صباب،  ل�������ص���وؤون  دول�����ة  وزي������رة 
ومعايل عمر بن �صلطان العلماء، 

وذات  ال�صرتاتيجية  املو�صوعات 
اله���ت���م���ام امل�����ص��رتك ب���ني ال����دول 

واجلهات امل�صاركة يف املنتدى. 
فعاليات  تناق�ش  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
منتدى  يف  الإم������ارات������ي  اجل����ن����اح 
مو�صوعات  ال���ع���امل���ي  الق���ت�������ص���اد 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت�����ص��ن��ي��ع وال����ث����ورة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��راب��ع��ة،  ال�صناعية 
الف�صاء  ���ص��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  اآل���ي���ات 
وال�صتفادة من الف�صاء اخلارجي 
ف�صاًل  جمعاء،  الإن�صانية  خلدمة 
بالتنمية  خ��ا���ص��ة  ج��ل�����ص��ات  ع���ن 
الق���ت�������ص���ادي���ة وق���ط���اع الأع���م���ال 
املتغريات  ظ����ل  يف  وال����ص���ت���ث���م���ار 
املو�صوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملية 

التي ت�صكل اأولوية عاملية. 

امل���و����ص���وع���ات التي  وغ���ريه���ا م���ن 
ك��ب��رياً م��ن الأهمية  ت��ت��خ��ُذ ق����دراً 
���ص��م��ن ���ص��ي��ا���ص��ة دول�����ة الإم�������ارات 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا نحو  ال���ع���ام���ة 
م�صاركة  تتميز  ك��م��ا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل.  
دولة الإم��ارات يف ال��دورة احلالية 
بجناح  داف������و�������ش  م����ن����ت����دى  م�����ن 
خالل  م��ن  ت�صت�صيف  ا�صتثنائي، 
وجل�صات  ب����ارزة  ل���ق���اءات  �صل�صلة 
من  جمموعة  اإىل  اإ�صافة  ع��ام��ة، 
اللقاءات الإعالمية والجتماعات 
كبار  م�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
احل����ك����وم����ة  يف  ال���������ص����خ���������ص����ي����ات 
الحت���ادي���ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ش يف 
الدولة  روؤي��ة  يعك�ش  ال��دول��ة، مبا 
احل��وار يف خمتلف  لغة  تفعيل  يف 

وحت�����ر������ش ال�����دول�����ة م�����ن خ���الل 
العام  لهذا  داف��و���ش  يف  م�صاركتها 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز دوره���������ا ال�����ري�����ادي 
اأ�صا�صي  كالعب  مكانتها  وتر�صيخ 
و�صريك  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
رئي�صي يف �صناعة القرار الدويل، 
اأهمية  ال��رتك��ي��ز على  وذل���ك ع��رب 
ل��ت��ع��زي��ز فر�ش  ت��ظ��اف��ر اجل���ه���ود 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف 

دول العامل. 

-الوفد الر�سمي 
لدولة الإمارات. 

لدولة  ال���ر����ص���م���ي  ال����وف����د  ي�����ص��م 
الإمارات معايل حممد القرقاوي، 
وزي�����ر �����ص����وؤون جم��ل�����ش ال�������وزراء، 

املعريف  والتبادل  احلوار  قنوات  لكافة  الأول  الداعم  اهلل 
حول خمتلف الق�سايا القت�سادية والتنموية يف العامل.”

واأ�ساف معاليه: “املنتدى ي�سكل فر�سة عاملية جلمع القادة 
و�سناع القرار ملناق�سة احللول والأفكار ودعم احلوار الدويل 
كو�سيلة فاعلة لتحقيق م�ستهدفات التنمية ومنو القت�ساد 

العاملي”.  
منتدى  يف  امل�ساركة  على  ال��دول��ة  حر�ش  اإىل  اأ���س��ار  كما 
والتالقي  احلوار  مفاهيم  تر�سيخ  بهدف  العاملي  القت�ساد 
العاملية  ال�ساحة  على  املطروحة  املو�سوعات  كافة  حول 
التنموية  الإم���ارات  جتربة  على  ال�سوء  وت�سليط  اليوم، 
كنموذج عاملي يحتذى يف �سرعة التعايف وجتاوز التحديات. 

حول  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  التحديات 
العامل. 

القرقاوي  اأ�سار معايل حممد بن عبداهلل  ويف هذا الإطار، 
وزير �سوؤون جمل�ش الوزراء ، اإىل اأهمية امل�ساركة يف منتدى 
ور�سائل  اأبعاد  من  حتمله  وم��ا  دافو�ش  العاملي  القت�ساد 
روؤية  وتعزز  والتعاون  احل��وار  ثقافة  تر�سخ  ا�سرتاتيجية 
الإن�سانية  خري  فيه  ملا  اجلهود  ا�ستكمال  يف  الإم��ارات  دولة 
والعامل، حيث قال: “�ستبقى دولة الإمارات بقيادة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه 

•• دافو�س-وام: 

ت�سارك دولة الإمارات يف الدورة ال� 52 لجتماعات منتدى 
دافو�ش  يف  انطلقت  التي   ،2023 للعام  العاملي  القت�ساد 

ب�سوي�سرا Hم�ش وت�ستمر حتى 20 يناير اجلاري. 
ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  ترجمة  الإم���ارات  م�ساركة  وتعك�ش 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” 
الدويل،  العمل  حمافل  خمتلف  يف  الدولة  دور  تعظيم  يف 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اأ�سا�سي يف مواجهة  الإم��ارات ك�سريك  دور  اهلل” يف تعزيز 

موؤ�ص�صة تنظيم ال�صناعة الأمنية بدبي تعر�ش اأنظمتها وابتكاراتها الذكية يف انرت�ص�يك 2023 
•• دبي-وام:

ت�صارك موؤ�ص�صة تنظيم ال�صناعة الأمنية بدبي مبعر�ش انرت�صيك لالأمن 
دبي  مبركز  اليوم  يفتتح  ال��ذي  رئي�صي  كداعم   ،  2023 لعام  وال�صالمة 

التجاري العاملي و ي�صتمر حتى 19 يناير اجلاري. 
الأمنية  اأنظمتها  عر�ش  بهدف  املختلفة  باإداراتها  املوؤ�ص�صة  م�صاركة  تاأتي 
ُتقدمها  التي  امل�صتحدثة  واخلدمات  الرائدة  واحللول  الذكية  وابتكاراتها 
والطالع   ، الأم��ن اخلا�ش  املختلفة ل�صيما يف قطاع  الأمنية  املجالت  يف 

على اأف�صل املمار�صات يف املجال الأمني .  وت�صتعر�ش املوؤ�ص�صة يف من�صتها 
باملعر�ش عددا من الأنظمة الأمنية املبتكرة والتي مت تطويرها يف خمتربات 
املوؤ�ص�صة ومن اأهمها برنامج مدار وهو نظام يقوم بتتبع الأج�صام املتحركة 
املواقع  حت��دي��د  ن��ظ��ام  تقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  واأن��واع��ه��ا  اأح��ج��ام��ه��ا  مبختلف 
اجلغرافية GPS ويعد هذا النظام من اأكرب الأنظمة يف املنطقة.  وت�صارك 
اإدارة املقايي�ش والرقابة وللمرة الأوىل ب�� “ال�صتديو الأمني” وهو عبارة 
عن لعبة ملخططات الأنظمة الأمنية يف املن�صاآت التجارية والتي ميكن من 

خاللها تركيب كامريات املراقبة وجهاز الإنذار يف املخطط. 

ح�صني  م�صرت   / املدعو  فقد 
باك�صتان     ، ج����ن����ان  حم���م���د 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)6909283FT(  رق����م 

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

0551199560

فقدان جواز �صفر
الب���ات���ا  /  يف  امل����دع����و  ف���ق���د 
ال����ف����ل����ب����ني    ، ك��������اه��������وت��������اى 
اجلن�صية  - جواز  �صفره رقم 
�صادر   )B6376299P(
م���ن ب���اك�������ص���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

   0563327370

فقدان جواز �صفر
بت  ب�����ان�����ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اندوني�صيا   ، يامن  باخروجي 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )C9684864(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الندوني�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ه����اج����ر   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
امل�����غ�����رب   ، ه����������وم  اع�����������ص�����ر 
رقم  ���ص��ف��ره  ج���واز  اجلن�صية 
)9450254RH(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  املغربية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

 24 -اأبوظبي  البيئة  كرمت هيئة 
املوؤ�ص�صات  �صبكة  يف  ن�صطاً  ع�صواً 
للتزامهم  ت���ق���دي���راً  اخل�������ص���راء 
من  للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  مب��م��ار���ص��ات 
التنمية  خ���ط���ط  ت���ع���زي���ز  ����ص���اأن���ه���ا 

امل�صتدامة يف اإمارة اأبوظبي. 
الهيئة  م��ن��ح  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  �صهد 
لل�صناعات  ك����ورودك���������ش  ����ص���رك���ة 
اجننريينج  فاير  بر�صتول  و�صركة 
ا�صتخدام  ام���ت���ي���از  ل���ل�������ص���ن���اع���ات 
ع�����الم�����ة امل���������ص����ان����ع اخل���������ص����راء 
لت�صويق منتجاتهما وذلك تقديًرا 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ل�صعيهما 
تطبيق  خ������الل  م�����ن  وت���ن���م���ي���ت���ه���ا 
للحد  املنا�صبة  البيئية  املمار�صات 
من التلوث ف�صاًل عن رفع الوعي 
الأبحاث  يف  وم�صاهمتهما  البيئي 

والدرا�صات البيئية. 
�صمت قائمة الأع�صاء الن�صطني يف 
الذين  اخل�صراء  املوؤ�ص�صات  �صبكة 

البيئية  ال�����ع�����الم�����ة  ب�����ربن�����ام�����ج 
اإطالقه  بعد  اخل�صراء  للم�صانع 
�صارك فيها اأكرث من 135 من�صاأة 
�صناعية من خمتلف القطاعات يف 
اأبوظبي ل�صرح الربنامج والغر�ش 
م��ن��ه و���ص��ب��ل ال��ت��ق��دمي ف��ي��ه وكافة 
املتطلبات واملعايري الالزم توفرها 

للح�صول على العالمة البيئية. 
ف���ي�������ص���ل على  امل����ه����ن����د�����ش  وق��������ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلمادي 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف  اجل����ودة 
العالمة  برنامج  اأطلقنا  :عندما 
اخل�صراء  ل��ل��م�����ص��ان��ع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
اأ�صا�صيني  ه����دف����ني  ل���دي���ن���ا  ك�����ان 
واملن�صاآت  امل�صانع  اإ���ص��راك  اأولهما 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي يف 
اخل�صراء  ل��ل��م��م��ار���ص��ات  ال��ت��ح��ول 
م����ن خ�����الل ع�����دد م����ن امل�����ب�����ادرات 
التحفيزية والتوعوية لت�صجيعهم 

البيئي  اأدائ��ه��م  م�صتوى  رف��ع  على 
الداخلية  البيئية  الإدارة  بتح�صني 
وال��ت��خ��ط��ي��ط الأف�����ص��ل ل��ل��ح��د من 
الثاين هو  البيئية والهدف  الآث��ار 
اإىل  امل�صتهلك يف التعرف  م�صاعدة 
العمليات  ذات  ال�صناعية  املن�صاآت 
وعي  لتعزيز  اخل�صراء  الت�صغيلية 
امل�صتهلك بالق�صايا والآثار البيئية 
ل��ل��م��ن�����ص��اآت والآث������ار امل��رتت��ب��ة على 
وبالتايل  ال�صتهالكية  خياراتهم 
البيئي  ال��وع��ي وال�����ص��ل��وك  ي��رت��ف��ع 
الفائدة  وتتحقق  الطرفني  ل��دى 
املنتج ومن جهة  البيئية من جهة 

امل�صتهلك. 
البيئية  العالمة  برنامج  ويرتكز 
اأربعة  ع��ل��ى  اخل�����ص��راء  للم�صانع 
البنية  ت�����ص��ك��ل  رئ��ي�����ص��ي��ة  حم������اور 
الأ�صا�صية ملعايري التقييم للمن�صاآت 
“العالمة”  مل���ن���ح  ال�������ص���ن���اع���ي���ة 

مت تكرميهم موؤ�ص�صات من القطاع 
احلكومي واخلا�ش وت�صمنت كاًل 
من دائ��رة الطاقة ودائ��رة الق�صاء 
امل��ال��ي��ة وامل��وؤ���ص�����ص��ة العامة  ودائ����رة 
املائية  والأحياء  احليوان  حلديقة 
للطريان  العامة  والهيئة  بالعني 
امل���دين وم�����ص��ان��دة وم��وؤ���ص�����ص��ة زايد 
و�صركة  ال��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب  العليا 
ال���دار وم��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي وغريهم 
التزمت  ال����ت����ي  امل���وؤ����ص�������ص���ات  م����ن 
�صبكة  م���ب���ادرة  اأه������داف  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

املوؤ�ص�صات اخل�صراء. 
�صبكة  املكرمة يف  املوؤ�ص�صات  وكانت 
امل��وؤ���ص�����ص��ات اخل�������ص���راء ق���د قامت 
مب������ب������ادرات ل���ت���ع���زي���ز مم���ار����ص���ات 
ال����ص���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف اأم���اك���ن 
املوؤ�ص�صات  ، كما عملت هذه  العمل 
لي�صل  البيئي  الأداء  حت�صني  على 
بذلك اإجمايل الأع�صاء الن�صطني 

اخل�صراء  املوؤ�ص�صات  �صبكة  �صمن 
اإىل 92 ع�صًوا. 

وق�������ال اأح�����م�����د ب������اه������ارون امل���دي���ر 
املعلومات  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
وال���ع���ل���وم وال���ت���وع���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
24 ع�صواً  ت��ك��رمي  م��ع   : ال��ه��ي��ئ��ة 
املوؤ�ص�صات  �صبكة  مبادرة  يف  ن�صطاً 
اخل�������ص���راء ي���ح���دون���ا ال��ك��ث��ري من 
امل����زي����د من  ان�������ص���م���ام  الأم��������ل يف 
ن�صعى  لأن����ن����ا  ل��ل�����ص��ب��ك��ة  امل���ن�������ص���اآت 
املن�صاآت  اأداء  مراقبة  من  للتحول 
ومدى التزامها بالقوانني البيئية 
والعمل على التاأثري على قراراتها 
اإىل  خ�صراء  مبمار�صات  لاللتزام 
يف  فاعلة  لت�صبح  معنا  ا�صرتاكها 
لالنتقال  كخطوة  البيئة  حماية 
ل��الق��ت�����ص��اد الأخ�����ص��ر وه����ذا يبداأ 
بتغري ثقافة العمل يف هذه املن�صاآت 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات ع���ن ط��ري��ق حت�صني 

مع  واإ�صراكها  فيها  البيئي  الأداء 
الهتمام  ح���م���الت  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا 

بالبيئة. 
موؤ�ص�صات  ن��ك��رم  ون��ح��ن  واأ����ص���اف 
امل���وؤ����ص�������ص���ات  ����ص���ب���ك���ة  ن�������ص���ط���ة يف 
تثمن  الهيئة  اأن  ن��وؤك��د  اخل�����ص��راء 
دائما  و���ص��ن�����ص��ع��ى  ج���ه���وده���م  ل��ه��م 
لإ�صراك خمتلف موؤ�ص�صات املجتمع 
وت�صجيعهم  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���م���اي���ة  يف 
م�صتدامة  مم��ار���ص��ات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
وال���ت���زام���ه���م ب��ال��ب��ع��د ال��ب��ي��ئ��ي يف 
لروؤية  التنموية حتقيًقا  خططهم 
الهادفة   2030 البيئية  اأبوظبي 
اجلوانب  ب���ني  ت��ك��ام��ل  ع��م��ل  اإىل 
وهي  امل�صتدامة  للتنمية  الثالثة 
القت�صادية والجتماعية والبيئية 
حتقيق  م�����ن  الإم�����������ارة  ل��ت��ت��م��ك��ن 

التنمية امل�صتدامة ال�صاملة. 
اأط��ل��ق��ت خالل  ق��د  الهيئة  وك��ان��ت 

“العالمة  ب��رن��ام��ج  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
اخل�صراء”  ل��ل��م�����ص��ان��ع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
بهدف بناء �صراكات داعمة لتعزيز 
حماية  يف  ال����ص���ه���ام���ات  وت���ق���دي���ر 
ال�صناعية  القطاعات  م��ع  البيئة 
الربنامج  ت��ط��وي��ر  ومت  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املمار�صات  اأف�صل  على  بالعتماد 
مع  يتوافق  ومب��ا  العاملية  البيئية 
ال�صناعية  ال���ق���ط���اع���ات  ط��ب��ي��ع��ة 
امل��وج��ودة يف الإم����ارة وي��ت��م تنفيذ 
البيئية  “العالمة  ب����رن����ام����ج 
خالل  م��ن  اخل�صراء”  للم�صانع 
على  ال�صناعية  امل��ن�����ص��اآت  ت�صجيع 
للتحكم  امل��ب��ت��ك��رة  اإي���ج���اد احل��ل��ول 
تطبيق  ع���ل���ى  وح���ث���ه���ا  ب���امل���ل���وث���ات 
لرفع  البيئية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
البيئة  حل��م��اي��ة  الم���ت���ث���ال  ن�����ص��ب��ة 
الهيئة  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا  وامل���ج���ت���م���ع.  
للتعريف  افرتا�صية  تدريبة  ور�ًصا 

عدد  حيث  م��ن   59.5% اإىل  ي�صل 
حيث  من  و78.4%  ال�صتثمارات، 
عدد  ح���ي���ث  م����ن  و53%  ق��ي��م��ت��ه��ا، 

امل�صتثمرين مقارنًة بالعام 2021. 
وي��ت��م��ا���ص��ى ال���ن���م���و ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي يف 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري م��ع ازده����ار مكانة 
دبي كمدينة امل�صتقبل ووجهة رئي�صية 
العاملية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  للم�صتثمرين 
املف�صلة  ال��وج��ه��ة  وك��ذل��ك  ال��ك��ربى، 
التخ�ص�صات  خمتلف  يف  ل��ل��ك��ف��اءات 
فاعلية  الأك���رث  البوابة  متثل  كونها 
ل�صيما  املنطقة  اأ���ص��واق  اإىل  للعبور 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة م���ن���ه���ا، ومب�����ا ي���دع���م تلك 
امل���ك���ان���ة امل���ت���م���ي���زة م����ن ب��ن��ي��ة حتتية 

ع��ال��ي��ة ال���ك���ف���اءة والع���ت���م���ادي���ة تعد 
امل�صتوى  كذلك  عاملياً،  الأف�صل  م��ن 
التي  اللوج�صتية  للخدمات  املتقدم 
الأطر  ع��ن  ف�صاًل  الإم����ارة،  تقدمها 
والتي  املرنة  والتنظيمية  القانونية 
ت�صهم يف خلق بيئة �صديقة لالأعمال 
ال�صركات  ت��اأ���ص��ي�����ش  ���ص��ه��ول��ة  ت��ك��ف��ل 
املواهب  وجت��ذب  الأع��م��ال  وممار�صة 
وال��ع��ق��ول م��ن ح���ول ال��ع��امل وت�صجع 
على الإب����داع والب��ت��ك��ار، ع���الوة على 
اأعلى معدلت  دب��ي من  به  تتمتع  ما 
العوامل  الأم����ان وال���ص��ت��ق��رار، وه��ي 
عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  توؤكد  التي 

للتجارة وال�صتثمار. 

•• دبي - وام:

ب��ن حممد  ال�صيخ ح��م��دان  اأك��د �صمو 
م��ك��ت��وم، ويل عهد دبي  اآل  را���ص��د  ب��ن 
النمو  اأن  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش 
ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ل��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري يف 
ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  يعك�ش  الإم���ارة 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب 
ال�����������وزراء ح����اك����م دب�������ي، رع�������اه اهلل، 
الطموحة  ال�صرتاتيجية  والأه��داف 
ال��ت��ي ح���ّدده���ا ���ص��م��وه يف اأج���ن���دة دبي 
املقبلة  الع�صرة  لالأعوام  القت�صادية 
م�صاعفة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف   )D33(

ح��ج��م اق��ت�����ص��اد دب���ي وج��ع��ل��ه��ا �صمن 
اأكرب 3 مدن اقت�صادية يف العامل. 

ج���اء ذل���ك مب��ن��ا���ص��ب��ة ����ص���دور تقرير 
ال��ت�����ص��رف��ات ال��ع��ق��ارّي��ة يف دب���ي للعام 
القطاع  اأن  اأظ��ه��ر  وال����ذي   ،2022
ال��ع��ق��اري يف الإم����ارة ق��د اأن��ه��ى عاماً 
قيا�صية  ن��ت��ائ��ج��اً  حمققا  ا�صتثنائياً 
تخطت قيمتها للمرة الأوىل الن�صف 
بلغت  من���و  بن�صبة  دره�����م،  ت��ري��ل��ي��ون 
و  احل�����ج�����م،  ح���ي���ث  م�����ن   44.7%
مقارنة  القيمة  حيث  من   76.5%
 528 وب���اإج���م���ايل   ،2021 ب��ال��ع��ام 
النتائج  على  وتعليقاً  دره���م.   مليار 
يف  القت�صادي  الأداء  قوة  تربز  التي 

دبي وموا�صلته النمو �صمن خمتلف 
ق���ال �صمو ويل  ق��ط��اع��ات��ه احل��ي��وي��ة، 
التي  القيا�صية  “النتائج  دب��ي:  عهد 
العام  العقاري خالل  القطاع  حققها 
امل��ا���ص��ي ت��واك��ب ت��ط��ور دب���ي كوجهة 
لال�صتثمار،  ج����اذب����ة  اأوىل  ع���امل���ي���ة 
الأعمال  وم��وؤ���ص�����ص��ات  وامل�صتثمرين 
العاملية، توؤكد املدى املتقدم من الثقة 
الأو�صاط  ل��دى  دب��ي  بها  تتمتع  التي 

ال�صتثمارية العاملية”. 
العقاري  “القطاع  ���ص��م��وه:  واأ���ص��اف 
رئي�صّياً  داع���م���اً  ح��ي��وي مي��ّث��ل  ق��ط��اع 
�صمن  امل�صتقبلّية  الإم���ارة  لتوّجهات 
 2040 احل���������ص����ري����ة  دب�������ي  خ����ط����ة 

للعقد  الق����ت���������ص����ادّي����ة  والأج�������ن�������دة 
للبيئة  امل�����ص��ت��م��ر  ف��ال��ن��م��و  ال����ق����ادم... 
واجلاذبة  دب��ي  يف  لالأعمال  الداعمة 
للمواهب والكفاءات من حول العامل 
يواكبه تطور بنيتها التحتية باأ�صلوب 
العامل  مدن  كاأف�صل  مكانتها  ير�صخ 

للعي�ش والعمل والزيارة”. 
ت�صجيل   2022 ال�����ع�����ام  و�����ص����ه����د 
بقيمة  عقارياً،  ت�صرفاً   122،658
�صّجلت  ح��ني  يف  دره���م،  مليار   528
العام  خ��الل  العقارّية  ال�صتثمارات 
املا�صي 115،183 ا�صتثماراً، بقيمة 
درهم،  م��ل��ي��ار   264.15 اإىل  ت�صل 
بنمو  م�صتثمراً،   80،216 ميلكها 

على  ال��ط��ل��ب  اإدارة  الأول  امل��ح��ور 
امل����وارد وذل���ك ع��ن ط��ري��ق تر�صيد 
الأمثل  وال���ص��ت��خ��دام  ال�صتهالك 
ل��ل��ط��اق��ة واحل����ف����اظ ع��ل��ى امل�����وارد 
يتعلق  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأن  ح��ني  يف 
الفنية  املمار�صات  اأف�صل  بتطبيق 
والإدارية للحد من التلوث الناجم 
ويرتبط  الت�صغيلية  العمليات  من 
ب��ت��ق��ي��ي��م �صجالت  ال��ث��ال��ث  امل���ح���ور 
المتثال ونتائج عمليات التفتي�ش 
الهيئة على  بها  التي تقوم  البيئي 
الرابع  امل��ح��ور  ويت�صمن  امل��ن�����ص��اأة 
ل��ل��ربن��ام��ج احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة التي 
البيئة،  حل��م��اي��ة  امل��ن�����ص��اأة  تطبقها 
وزيادة  القت�صادي،  النمو  وتعزيز 

جودة احلياة للمجتمع. 
البيئية  ال����ع����الم����ة  م���ن���ح  وي����ت����م 
ل��ل��م�����ص��ان��ع اخل���������ص����راء مل�����دة عام 
واح����د ل��ل��م��ن�����ص��اآت ال�����ص��ن��اع��ي��ة ذات 
تتبنى  املتميزالتي  البيئي  الأداء 
عملية  اأث��ن��اء  بيئية  معايري  وتتبع 

الت�صنيع. 

هيئة البيئة تكرم الأع�صاء الن�صطني يف �صبكة املوؤ�ص�صات اخل�صراء 

وزارة املالية تعقد بدبي ثاين جل�صات برنامج التوعية ب�صريبة ال�صركات  
•• دبي -وام:

برنامج  �صمن  جل�صاتها  ث��اين  دب��ي  اإم���ارة  يف  ام�ش  املالية  وزارة  عقدت 
التوعية العامة ب�صريبة ال�صركات مب�صاركة نخبة من قيادات وممثلي 
وزارة املالية والهيئة الحتادية لل�صرائب وغرف دبي واأكرث من 600 

من اخلرباء ال�صريبيني وممثلي قطاع الأعمال واأ�صحاب ال�صركات. 
و�صهدت اجلل�صة التي مت تنظيمها بدعم من غرف دبي ح�صور �صعادة 
يون�ش حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية، و�صعادة خالد علي الب�صتاين، 
مدير عام الهيئة الحتادية لل�صرائب، و�صعادة حممد لوتاه، املدير العام 
لغرف دبي، وكبار امل�صوؤولني وممثلني من خمتلف قطاعات العمال يف 

اإمارة دبي. 

ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام ال�صريبي اجل��دي��د، وح�����ص��ول ق��ط��اع الأع��م��ال على 
املعلومات املتعلقة بال�صريبة من م�صدرها الر�صمي واملوثوق. 

لنظام  الرئي�صية  ال�صمات  على  للتعرف  فر�صة  اليوم  �صعادته:  واأ�صاف 
الوايف  وال�صرح  باملعلومات  الأعمال  قطاعات  وتزويد  ال�صركات  �صريبة 
ال�صل�ش  الفهم ال�صحيح والتطبيق  القانون، مبا يدعم  ملختلف جوانب 
الأعمال  دع��م جمتمع  اأج��ل  وذل��ك من  لل�صريبة اجل��دي��دة.  والمتثال 
املزيد  ال�صريبي اجلديد يف حتقيق  النظام  وتوظيف  دب��ي،  املتنامي يف 
الإمارة  تطبيق  ظل  يف  اخلا�ش،  القطاع  وتعزيز  والزده���ار  النمو  من 
لدعم  عاملي  من��وذج  وب��ن��اء  الطموحة  ال�صرتاتيجية  خططها  ملختلف 

جمتمع الأعمال لتحقيق النمو القت�صادي امل�صتدام. 
واأعرب �صعادة يون�ش حاجي اخلوري عن اأمله يف اأن تنعك�ش تلك اجلل�صة 

واف��ت��ت��ح ���ص��ع��ادة ي��ون�����ش ح��اج��ي اخل����وري، وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة اجلل�صة 
اإع��داد قانون �صريبة  ال��وزارة حر�صت على  اأن  اأكد فيها  بكلمة رئي�صية 
ال�صركات وفق اأف�صل املمار�صات العاملية لتعزيز دورها يف دعم الأهداف 
ال�صرتاتيجية للدولة وم�صاهمتها يف تعزيز ال�صفافية ال�صريبية ومنع 
املمار�صات ال�صريبية ال�صارة، م�صرياً اإىل اأن القانون ي�صاهم يف حتقيق 
للحكومة  اإ�صافية  اإي����رادات  وي��وف��ر  للدولة  ال�صرتاتيجية  الأه����داف 
الحتادية لتنفيذ خمتلف م�صاريعها الطموحة من اأجل احلفاظ على 

منو اقت�صادي م�صتدام. 
وقال �صعادته: يعك�ش اإطالقنا برنامج التوعية العامة ب�صريبة ال�صركات 
حر�صنا الأكيد على التوا�صل مع جميع اأ�صحاب امل�صلحة وخا�صة رواد 
على  ال�صوء  ت�صليط  اأج��ل  من  ال��دول��ة  يف  العاملة  وال�صركات  الأع��م��ال 

وغريها من اجلل�صات على المتثال الفعال لل�صريبة مع فهم اأبعادها 
يف حت�صني بيئة ال�صتثمار وازدهار الأعمال والقت�صاد يف امل�صتقبل. 

ومن جهته، قال �صعادة خالد علي الب�صتاين، مدير عام الهيئة الحتادية 
مرحلة  الإم���ارات  يف  ال�صركات  �صريبة  نظام  اإط��الق  ميثل  لل�صرائب: 
جديدة يف م�صرية متكني القطاع اخلا�ش والقت�صاد الوطني مبا يعزز 
مكانة الدولة كمركز مال واأعمال عاملي. ف�صريبة ال�صركات يف الدولة 
والتي  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف  بها  املعمول  ال�صريبية  النظم  ت��واك��ب 
م�صاريع  تتمثل يف  التي  التعاون  اأوج��ه  العديد من  ب��الإم��ارات  تربطها 
روؤو�ش  انتقال  ي�صهل من عملية  وا�صتثمارات طموحة، وهو ما  جتارية 
الأموال وال�صتثمار يف دبي والإمارات من جهة، ويف خمتلف دول العامل 

من جهة اأخرى. 

طريان الإمارات ت�صتاأنف خدماتها اإىل �صنغهاي وبكني  •• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ط���ريان الإم�����ارات اأم�����ش عزمها 
تكثيف عملياتها يف ال�صني قبيل ال�صنة 

القمرية اجلديدة ا�صتجابة للطلب القوي على ال�صفر وتعزيز الت�صال ببواباتها 
اإع��ادة فتح البالد حدودها وتخفيف قيود  الثالثة جوانزو و�صنغهاي وبكني مع 

الدخول املتعلقة باجلائحة. 
وت�صتاأنف طريان الإمارات خدمة الركاب اإىل �صنغهاي اأكرب مدن ال�صني اعتبارا 
A380.  و�صتغادر  اإيربا�ش  اأ�صبوعيا بطائرة  20 يناير اجلاري برحلتني  من 
رحلة  تتوقف  ح��ني  يف  توقف  دون  م��ن  �صنغهاي  302” اإىل  كيه  “ئي  الرحلة 
العودة لوقت ق�صري يف بانكوك قبل اأن توا�صل طريانها اإىل دبي.  و�صتزيد هذه 
/مق�صمة   /300ER-777 اخلدمة اإىل اأربع رحالت اأ�صبوعيا بطائرة بوينج

بتوزيع الدرجات الثالث اعتبارا من 2 فرباير املقبل. 
 3:45 ال�صاعة  من دبي يف   ”302 “ئي كيه  امل��دة الرحلة  و�صتقلع خالل هذه 
“ئي  العودة  رحلة  وتقلع  ع�صرا.   3:40 ال�صاعة  يف  �صنغهاي  اإىل  وت�صل  فجراً 
كيه 303” من �صنغهاي يف ال�صاعة 5:40 م�صاء وت�صل اإىل بانكوك يف ال�صاعة 
9:45 ليال وتغادرها يف ال�صاعة 11:20 لياًل لت�صل اإىل دبي يف ال�صاعة 3:20 
فجر اليوم التايل.  و�صتوا�صل طريان الإمارات تعزيز خدمتها بني دبي و�صنغهاي 

لت�صبح يومية من دون توقف بحلول الأول مار�ش القادم حيث تغادر رحلة طريان 
الإمارات “ئي كيه 304” دبي يف ال�صاعة 9:15 �صباحا وت�صل اإىل �صنغهاي يف 
ال�صاعة 9:05 ليال. وتغادر رحلة العودة “ئي كيه 303” �صنغهاي يف ال�صاعة 

11:00 لياًل وت�صل دبي يف ال�صاعة 5:20 من �صباح اليوم التايل. 
“ئي كيه  اإىل جوانزو برقم  اأ�صبوعياً  4 رحالت  وت�صغل طريان الإم��ارات حالياً 

دبي  اإىل  ج���وان���زو  م��ن  وع����ودة   ”362
عرب بانكوك برقم “ئي كيه 363”. 

واعتبارا من الأول فرباير املقبل �صتعزز 
ط�����ريان الإم���������ارات خ��دم��ت��ه��ا ب���ني دبي 
توقف  دون  من  يوميا   ”363  /362 كيه  “ئي  الرحلة  ت�صغيل  مع  وج��وان��زو 

 .A380 بطائرة
 10:45 ال�صاعة  يف  دب��ي   ”362 كيه  “ئي  الإم����ارات  ط���ريان  رح��ل��ة  و�صتغادر 
“ئي  ال��ع��ودة  رحلة  وتقلع  ليال.   9:45 ال�صاعة  يف  ج��وان��زو  اإىل  لت�صل  �صباحا 
كيه 363” من جوانزو يف ال�صاعة 12:15 بعد منت�صف الليل لت�صل اإىل دبي 
ال�صاعة 5:15 �صباحا.  وتعود رحلة طريان الإمارات “ئي كيه 307-308” 
اإىل العا�صمة ال�صينية بكني يوميا من دون توقف اعتبارا من 15 مار�ش القادم 
الثالث.  ال��درج��ات  بتوزيع  مق�صمة   300ER-777 بوينج  بطائرة  وتعمل 
و�صتغادر الرحلة “ئي كيه 308” دبي يف ال�صاعة 10:50 �صباحا وت�صل اإىل 
بكني يف ال�صاعة 10:20 ليال. وتقلع رحلة العودة “ئي كيه 307” من بكني يف 
ال�صاعة “12:40 بعد منت�صف الليل وت�صل اإىل دبي يف ال�صاعة 5:00 �صباحاً.  
ما  اأ�صبوعيا  رحلة   21 اإىل  ال�صينية  ال�صوق  يف  ال�صركة  عمليات  ترتفع  وبذلك 
يوفر مزيدا من اخليارات واملرونة لل�صياح ورجال الأعمال وي�صاهم يف انتعا�ش 

ال�صياحة يف ال�صني. 

القطاع العقاري يف دبي يختتم 2022 متخطيًا الن�صف تريليون درهم للمرة الأوىل 

بنك امل�صرق يح�صل على ترخي�ش لبدء 
خدماته امل�صرفية الرقمية يف باك�صتان 

•• دبي-وام:

ح�صوله على ترخي�ش اخلدمات امل�صرفية الرقمية،  اأعلن بنك “امل�صرق”، 
مبوجب الإطار التنظيمي الرقمي ال�صادر عن بنك الدولة الباك�صتاين. 

ويهدف “امل�صرق” اإىل تقدمي خرباته الرقمية يف باك�صتان وتعزيز مكانته 
على ال�صاحة الرقمية؛ مع ح�صور وا�صع يف اأوروبا واآ�صيا والوليات املتحدة، 

واأكرث من خم�صة عقود من اخلربة يف القطاع املايل وامل�صريف. 
“مُيثل  “امل�صرق”:  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  العال،  عبد  اأحمد  وق��ال 
الرقمية  امل�صرفية  احللول  عرب  باك�صتان  يف  امل�صريف  القطاع  اإىل  دخولنا 
حلظة حا�صمة يف خطط التو�صع الإ�صرتاتيجي للم�صرق.. واثقون بقدرتنا 
على ال�صتفادة من البنية التحتية املالية القوية يف باك�صتان حالًيا، لتعزيز 
جتربتها امل�صرفية اإىل حّد كبري، من خالل تقدمي حلول تركز على تلبية 

احتياجات العمالء من خالل منتجاتنا وخدماتنا”. 

Date 17/ 1/ 2023  Issue No : 13750
Enforcee Notice by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Enforcement Court - LIE AN LORCA 
HALLEGADO HALLEGADO RAHNAS VELLAMKUNNIL HAMSA HAMSA 

Plea Notice  in Case No. SHCEXCIREA2022/0008463 - Civil (Partial)
To: Enforcee : LIE AN LORCA HALLEGADO HALLEGADO
Address : Dubai, Sheikh Zayed Road, Al Saqr Business Tower, 15th floor, 1502 
RAHNAS VELLAMKUNNIL HAMSA HAMSA - Address : Central Jail in Sharjah
Whereas, on stated date, the attached judgment was issued against you for the 
Claimant, ISTANBUL SUPERMARKET LLC in the aforementioned case. Whereas, 
the aforementioned Claimant submitted a request to enforce the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that. Whereas, the judgment to be enforced is 
as follows: Total including fees and expenses: 585923.0 
Therefore, you shall enforce what was established in the above-mentioned enforcement 
document within 15 days (the period) from the date of your notice by publication. In 
the event that you fail to do so, then you shall attend the hearing on - corresponding 
to-at-before the aforementioned court. In the event that you fail to do so, the court will 
take against you the legally stated procedures of compulsory enforcement prescribed.
Judge / Hossam El-Din Hassan Mustafa Mohamed Khadr
Sharjah Federal Court
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591Date 17/ 1/ 2023  Issue No : 13750
Announcement to the defendant to publish 

In the case management office of the Federal Court of First 
Instance,  the Ajman Federal Civil Court 

In Case No. AJCFICIPOR2022/0004283 partial commercial
To the defendant : Muhammad Fiaz Wahid Bakhsh 
Unknown Place of residence :
You are required to appear at the 18/2023 session in front of the case 
management office of the Ajman Federal Civil Court of First Instance. 
(Case Management Office No 6)- In person or through the delegate 
to submit a response memorandum to the lawsuit, along with all your 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication. To consider the above case.- as a defendant
Judicial Services Office
Eman Ahmed Al-Awadi
Issued in 9/1/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 17/ 1/ 2023  Issue No : 13750

Judicial Warning By Publication 
No.: (182/2023)

WARNER : FARWAZ POYA CARA
WARNEE : SHAHID THATARKUZHI HAMZA
Subject : The Warner do hereby warns the to pay the sum 
of (65000 AED) within a maximum period of 5 days from 
the date of the date of publishing this warning ,otherwise 
the Warner will be forced to take all legal actions which 
keep his right and issuing the Writ of Debt for claiming to 
all dues, and asking for proper compensation against any 
delay or suffered by the warner with incurring the Warnee 
all fees and advocate expenses

Notary Public
Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 17/ 1/ 2023  Issue No : 13750

Judicial Warning By Publication
No.: (184/2023)

WARNER : FARWAZ POYA CARA
WARNEE : VEJEESH THANDALAYIL VELAYUDHAN
Subject : The Warner do hereby warns the to pay the sum of 
(25000 AED) within a maximum period of 5 days from the 
date of the date of publishing this warning ,otherwise the 
Warner will be forced to take all legal actions which keep his 
right and issuing the Writ of Debt for claiming to all dues, 
and asking for proper compensation against any delay or 
suffered by the warner with incurring the Warnee all fees 
and advocate expenses

Notary Public
Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535

Date 17/ 1/ 2023  Issue No : 13750
Dubai Court of First Instance

Notice By Publication
In the lawsuit no. 2706/2022/16- Partial Commercial
Viewed by 4th Case Management Circuit no. 403
Subject of the Case Financial claiming to obligate the two defendants to pay an amount of USD 
461,178,90 (Forty Six million One hundred Seventeen thousand Eight hundred Ninety) or its equivalent 
to the amount of AED 1,692,526.56 jointly and solidarity, Charges, Expense, and Advocacy Fees, and 
the legal Interest@ 12% from the date of issuing the Pledge and guaranty letter on 27/05/2015 with fees 
and charges and attorney's fees inclusive the judgement with the accelerateted execution without bail. 
The Plaintiff : Munif Al Nahdi Trading Company - its address U.A.E-Dubai, Port Saeed Street, Dubai 
National Insurance Building, Floor 8 apartment 804- City Center Metro Station.
Parties to be notified : 1. Yamashita Tadashi, His capacity / Defendant.
Subject of the Notice : Has filed the above mentioned which its subject : Claiming to obligate the two 
defendant jointly to pay an amount of USD 461,178,90 (Forty Six million One hundred Seventeen 
thousand Eight hundred Ninety) or its equivalent to the amount of AED 1,692,526.56 Charges. 
Expense, and Advocacy Fees, and the legal Interest @12% from the date of issuing the Pledge and 
guaranty letter on 27/05/2015 with fees and charges and attorney's fees and inclusive the judgement 
with the accelerateted execution without bail. And the hearing was determined to be held on Wednesday, 
corresponding to: 18-01-2022 at 09:00 AM, at the Distance Litigation Hall BUILDING_DESC& 
Therefore, you are requested or the person on behalf of you, to attend the hearing and you can present 
whatever you have from Memos, or Documents before the court at least prior to 3 days. 
- To find out the case details, pleadings, memeos and to submit your defends and demands Dubai Court 
Smart AND Electronic Service must be used. For subscription please press the link.
Prepared by : Mona Ibrahim Kamal
Approval Date: 16-01-2023 at 14:45:03

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535
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•• دبي-الفجر

للمرة  الريا�صي  دب��ي  جمل�ش  جمع 
الأوىل مدربي الفريق الأول يف اأندية 
دبي الأربعة والذين ي�صكلون مزيًجا 
من اخلربات الدولية املتنوعة، حيث 
ك��ل منهم  امل��درب��ون وحت���دث  اجتمع 
ع���ن ج���ان���ب م��ه��م م���ن ج���وان���ب كرة 
حماور  مًعا  ف�صكلوا  احلديثة  القدم 
التي  امل���ح���رتف���ني  امل����درب����ني  ور�����ص����ة 
نظمها جمل�ش دبي الريا�صي بهدف 
ال��ك��وادر التدريبية  رف��ع درج��ة كفاءة 
امل�صاعدين  امل���درب���ني  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�����واط�����ن�����ني وم���ن���ح���ه���م ال���ف���ر����ص���ة 
الذين  امل�����درب�����ني  اإىل  ل���ال����ص���ت���م���اع 
تدريبي  ���ص��ج��ل  م��ن��ه��م  ك����ل  مي��ت��ل��ك 
ال��ت��ح��اور معهم فيما  ح��اف��ل وك��ذل��ك 
يخ�ش ك��ل ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب لعب 
الور�صة  ت�صمنتها  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ك��رة 
اخلطة  تنفيذ  اإط���ار  يف  اأقيمت  التي 
اجلانب  يف  للمجل�ش  ال�صرتاتيجية 
املتعلق بتطوير قدرات املدرب امل�صاعد 
من الإماراتيني ب�صركات كرة القدم.

ج��اء ذل��ك خ��الل ور���ص��ة العمل التي 
اأقيمت يف مقر جمل�ش دبي الريا�صي 
اأمني  ح���ارب  �صعيد  ���ص��ع��ادة  بح�صور 
نا�صر  ال��ري��ا���ص��ي،  دب���ي  ع���ام جمل�ش 
اأم����ني عام  اآل رح��م��ة م�����ص��اع��د  اأم����ان 
امل��ه��ري مدير  ���ص��امل  اأح��م��د  املجل�ش، 
باملجل�ش،  الريا�صي  التطوير  اإدارة 
يتولون  الذين  الوطنيني  وامل��درب��ني 
الأول  الفريق  م��درب  م�صاعد  مهمة 
فيها  دب��ي، وحت��دث  باأندية  والرديف 
خ���وان اأن��ط��ون��ي��و ب��ي��زي م���درب نادي 
مدرب  توميت�ش  وج�����وران  ال��و���ص��ل، 
ن����ادي ال��ن�����ص��ر، ول���ي���ون���اردو ج���اردمي 
الأهلي، وعبداهلل  �صباب  نادي  مدرب 

م�صفر مدرب حتا.
 ورحب �صعادة �صعيد حارب باحل�صور 
مدربي  يجتمع  اأن  "ي�صعدنا  وق���ال: 
الأندية الأربعة يف املجل�ش حيث يكون 
التناف�ش  عن  ب��دًل  التعاون  �صعارهم 
وذلك من اأجل تطوير منظومة كرة 
املدربني  م�صاعدين  وت��زوي��د  ال��ق��دم 
يف  ت�صاهم  مفيدة  بتجارب  املواطنني 
تطوير م�صتوياتهم ومتدهم بالأفكار 

التدريبي  م�������ص���واره���م  يف  امل���ف���ي���دة 
امل�صتقبلي". 

امل���درب  الأوىل  اجل��ل�����ص��ة  وحت����دث يف 
خ���وان اأن��ط��ون��ي��و ب��ي��زي م���درب نادي 
اأ�صلوب  الو�صل حيث قدم �صرًحا عن 
دون  اأو  بال�صتحواذ  التكتيكي  اللعب 
جمل�ش  "اأ�صكر  وق���ال:  ال���ص��ت��ح��واذ، 
دب����ي ال���ري���ا����ص���ي ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م هذه 
مهًما  م�صمونها  يعد  التي  ال��ور���ص��ة 
املدربني  وخ��ا���ص��ة  م����درب  لأي  ج����ًدا 

ت��ن��اق�����ش تطور  لأن����ه����ا  امل�������ص���اع���دي���ن 
ك���رة ال��ق��دم ب��دن��ًي��ا وت��ك��ت��ي��ك��ًي��ا، حيث 
وم�صتمر  ت��ط��ور  يف  ال���ق���دم  ك����رة  اأن 
وم��ن ال�����ص��روري الط���الع على هذه 
جديد"،  ك���ل  مل���واك���ب���ة  ال��ت��ح��دي��ث��ات 
التكتيكي  الأ�صلوب  وا�صتعر�ش خوان 
الأف�����ص��ل ل��ل��ف��ري��ق وط��ري��ق��ة وقوف 
ك��ل لع��ب داخ���ل امل��ل��ع��ب، واأو���ص��ح اأن 
الالعب لبد اأن يتمكن من التواجد 
يف كل مكان بامللعب، وعلى املدرب اأن 

يتوافق  مبا  التكتيكية  خطته  يطور 
م����ع ال���ف���ري���ق ومب�����ا ي�������ص���اع���ده على 
ح�صب  عنا�صره  كافة  من  ال�صتفادة 
م��وا���ص��ف��ات ج��م��ي��ع ال��الع��ب��ني حتى 
الكرات  ال�صتحواذ على  يتمكنوا من 
اأطول وقت ممكن، وميكنه من توزيع 
اأكرب  ليحقق  جيد  ب�صكل  الالعبني 

تاأثري يف جمريات املباراة.
جوران  الثانية  اجلل�صة  يف  وحت���دث 
توميت�ش مدرب نادي الن�صر وناق�ش 

الثلث  يف  ال���ل���ع���ب  م����و�����ص����وع  ف���ي���ه���ا 
القائم  والت�صكيل  امللعب  الأخ��ري من 
الالعب  اأو   )9 )رق���م  ال��الع��ب  على 
املهاجم، واأو�صح اأن النجاح يف املباراة 
يتمحور على كيفية توزيع الالعبني 
ا�صتخدام  ج��ًدا  املهم  ومن  املباراة،  يف 
وتغطية كافة امل�صاحة يف امللعب �صواء 
اأو الهجوم، كما اأن مو�صع  يف الدفاع 
ي�صكل  اأن  مي��ك��ن  امل��ه��اج��م  ال���الع���ب 
اخل�صم  الفريق  على  كبرية  خطورة 

اإذا مت تدريبه ب�صكل جيد على املكان 
وذلك  للتحرك  ال�صحيح  والتوقيت 
امل�صاعدين  ال��الع��ب��ني  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
هناك  اأن  وق��ال  امللعب،  جناحي  على 
الذين يجب  املهاجمني  من  اأنواع   5
منهم  واح��د  ميتلك  اأن  الفريق  على 
اأ�صا�صه  ع��ل��ى  امل�����درب  ي��ب��ن��ي  وال�����ذي 

خطته املنا�صبة للفريق باأكمله.
الثالثة ليوناردو  وحتدث يف اجلل�صة 
الأهلي  �صباب  ن���ادي  م���درب  ج���اردمي 
مو�صوعات  ث�����الث  ف��ي��ه��ا  وت�����ن�����اول 
واإ�صراك  ال�صاملة،  ال��ق��دم  ك��رة  ه��ي: 
والتحرك  اللعب،  بناء  يف  الالعبني 
القدم  ك���رة  اأن  واأو����ص���ح  ك����رة،  ب����دون 
اأخ���رى ح�صب  اإىل  تختلف م��ن دول��ة 
اجلمهور  وطبيعة  الالعبني  طبيعة 
وعلى املدرب اأن ي�صع خطته لتتوافق 
اأن  امل�صتحيل  وم���ن  الأم����ر،  ه���ذا  م��ع 
تنجح عملية ن�صخ اخلطط من فرق 
اأخ����رى، ل��ذل��ك ل يوجد  يف دوري����ات 
نادي  فكل  ال��ق��دم  ك��رة  دليل عمل يف 
ل���ه ط��ري��ق��ت��ه وظ���روف���ه ال��ت��ي ت�صكل 
ط��ري��ق جن��اح��ه اخل���ا����ش، ولب����د اأن 

يكون التدريب �صاماًل كافة اجلوانب 
منها اللياقة والفنيات وا�صرتاتيجية 
اللعب يف املباراة، وبرغم اأهمية عامل 
اللياقة البدنية لكافة اأع�صاء الفريق 
اإل اأن تنظيم الفريق يف امللعب ي�صكل 

عاماًل حا�صًما يف نتيجة املباراة.
مدرب  م�صفر  ع��ب��داهلل  حت��دث  فيما 
ن�������ادي ح���ت���ا يف اجل���ل�������ص���ة ال���راب���ع���ة 
كيفية  فيها  ���ص��رح  ح��ي��ث  والأخ������رية، 
والكرات  امل��رت��دة  الهجمة  ا�صتثمار 
املباريات،  يف  الفوز  لتحقيق  الثابتة 
الهجمة  بناء  بني  الفرق  اأو���ص��ح  كما 
ال�صريعة،  وال��ه��ج��م��ة  اخل���ل���ف،  م���ن 
اأهمية  و����ص���رح  امل����رت����دة،  وال��ه��ج��م��ة 
التحرك ال�صريع وا�صتغالل امل�صاحات 
�صرح  كما  امل��رت��دة،  الهجمات  لنجاح 
للهجمات  ال��ف��ري��ق  م��واج��ه��ة  كيفية 
امل����رت����دة م���ن ال���ف���ري���ق اخل�����ص��م من 
خالل اإغالق امل�صاحات ومنع التمرير 
ال��ت��م��رك��ز لالعبني  اإع������ادة  و���ص��رع��ة 
الأخطاء  ا���ص��ت��خ��دام  على  ب��الإ���ص��اف��ة 
من  اخل�صم  الفريق  ملنع  التكتيكية 

اإكمال الهجمة املرتدة.

•• اأبوظبي -وام:

 "7 ل�"اإم   "4 "تي  ال�����ص��ق��ر  ح��ل��ق 
 – الرمز للجري تبع  بذهبية �صوط 
ال�صيوخ يف  ال�صمو  اأ�صحاب  فرخ فئة 
م�صابقة  من  الأول  اليوم  مناف�صات 
الدولة  رئي�ش  ال�صمو  �صاحب  كاأ�ش 
انطلقت  ال��ت��ي  ب��ال�����ص��ق��ور،  لل�صيد 
اأم�ش الأول مبيدان الفالح وينظمها 
بالتعاون  لل�صقارين  اأبوظبي  ن��ادي 
اأبوظبي  جم��ل�����ش  اإ�����ص����راف  وحت����ت 

الريا�صي . 
" األف  على" 250  البطل  وح�صل 
درهم جائزة مالية فيما حل ال�صقر 
"59" ل�" اأف 3 كي" و�صيفاً يف هذا 
 "150 "تي  ث��ال��ث��اً  وج����اء  ال�����ص��وط 

ل�صقور الظفرة 1. 
امل�صابقة  م���ن  الأول  ال���ي���وم  و���ص��ه��د 
اإق����ام����ة ���ص��ب��ع��ة اأ�����ص����واط خ��م�����ص��ة يف 
ال�صيوخ  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  مناف�صات 

و�صوطني . 
عن  "الإثنني"  مناف�صات  واأ���ص��ف��رت 
ل�"النيف"   "1 "تي  ال�صقر  حتليق 
اجلري  لفئة  الأول  ال�صوط  بذهبية 
تبع – فرخ لأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ، 
وحل ثانياً "تي 76" وجاء ثالثاً "تي 
 "176" ال�صقر  ف��از  فيما   ،"14
ال�صوط  مب��ن��اف�����ص��ات  اأر"   3 "اأف  ل��� 
ثانياً  ن��ف�����ص��ه��ا وح����ل  ل��ل��ف��ئ��ة  ال���ث���اين 
"171" للملك نف�صه، واحتل املركز 
اأ�ش".    3 ل�"اأف   "12 "تي  ال��ث��ال��ث 
– جرنا�ش  ت��ب��ع  ���ص��وط اجل���ري  اأم����ا 
فقد  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  لفئة 

ل�  "مزيون"  ال�صقر  بذهبيته  حلق 
 "114 "تي  ث��ان��ي��اً  وح��ل   "3 "اأف 
واحتل املركز الثالث لهب ل�"اأم 7"، 

نف�صها  للفئة  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  ويف 
164" بامليدالية  "تي  ال�صقر  حلق 
 "53 "احلمر  ثانيا  وج��اء  الذهبية 

32" ل�  "تي  واح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث 
اليوم  مناف�صات  واأختتمت    ."7 "اأم 
العامة  لفئة  �صوطني  باإقامة  الأول 

هواة، واأ�صفرت نتائجهما عن تتويج 
بن  اأح��م��د  ل�صعيد  ���ص��ك��الن  ال�����ص��ق��ر 
بذهبية  ال���ك���ن���دي،  جم����رن  ال�����ص��ي��خ 
– فرخ  ال�صوط النهائي للجري تبع 
فئة العامة هواة، وحل ثانياً مرعب 
لنا�صر خزام حممد املن�صوري، وحل 
ثالثاً مزاحم لعبد اهلل حممد عتيق 

�صام�ش العامري. 
اأم���ا ذه��ب��ي��ة ال�����ص��وط ال��ن��ه��ائ��ي لفئة 
اجلري تبع – جرنا�ش فقد حلق بها 
الهلي،  عبيد  حم��م��د  لأح��م��د  ه��م��ام 
عبيد  ل�صيف  "ارقيط"  ث��ان��ي��اً  وح��ل 
وثالثاً  ال�صام�صي  �صمحة  ب��ن  �صيف 
علي  ل��ف��ا���ص��ل  "كولومبو�ش"  ج���اء 

متعايف املن�صوري. 
من جهته عرب �صلطان املحمود املدير 
التنفيذي لنادي اأبوظبي لل�صقارين 
بالنطالقة  ال��ب��ال��غ��ة  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن 
الرائعة لأكرب واأهم بطولت املو�صم، 
امل�صاركة  م�����ص��ه��د  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
والن��ط��الق��ة يعرب ع��ن م��دى ع�صق 
اجل��م��ي��ع ل����رتاث الأب�����اء والأج������داد، 
وكذلك  للم�صاركني  التحية  ووج��ه 
ال��ي��وم الأول  اأ����ص���واط  ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف 
املحفل  هذا  فائز يف  الكل  اأن  موؤكداً 

الرتاثي الكبري ول يوجد خا�صر. 
التامة يف موا�صلة  و�صدد على ثقته 
امل�������ص���اب���ق���ة ل���ق���وت���ه���ا ح����ت����ى ال����ي����وم 
والع�صرين  ال�����ص��اب��ع  يف  اخل���ت���ام���ي 
ال�صكر  موجها  اجل��اري،  ال�صهر  من 
اللتزام  على  امل�صاركني  جميع  اإىل 
ب��ال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ني املنظمة  ال��ت��ام 

للم�صابقة يف خمتلف الفئات 

•• ال�شارقة-الفجر

 حتت رعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل العهد 
نائب حاكم  ال�صارقة رئي�ش املجل�ش التنفيذي جنح املنتخب ال�صعودي امللقب 
ال�صارقة  لبطولة  بطال  وت��وج  الول  باملركز  بذهبية  الفوز  يف  ب�"�صاهني" 
نقطة   197 ق��دره  ر�صيدا  حمققا  ال�صراعي  للطريان  ال��راب��ع��ة  ال��دول��ي��ة 
التي  البطولت  اجنح  لواحدة من  اخلتام  م�صك  الفوز مبثابة  هذا  ليكون 

�صهدتها املنطقة والعامل يف الفرتة الخرية.
جاء يف املركز الثاين املنتخب الألباين بر�صيد 268 ونال املياليات الف�صية 
وبيالرو�صيا  رو�صيا  من  امل�صرتك  الفرق  الثالث  املركز  يف  حل  فيما  نقطة 

حمققا 272 نقطة ونال امليداليات الربونزية .
يوهيني  البيالرو�صي  بال�صدارة  انفرد  الرجال فقد  اما على �صعيد فردي 
فيخور بر�صيد 18 نقطة ونال كاأ�ش وذهبية البطولة واحتل املكز الثاين 

بعد  الف�صية  امليدالية  ون��ال  نقطة   20 بر�صيد  ملينكوفا  نيكيتا  الرو�صي 
ت�صاويه يف النقاط )20 نقطة( مع زميله ادوارد دا�صي الذي حل ثالثا بعد 

احتكامهما اىل قفزة ا�صافية .
وعلى �صعيد ال�صيدات انفردت البلغارية ليديا ديزهرنوفا بال�صدارة بر�صيد 
زوبكوفابر�صيد  ان�صتا�صيا   الرو�صية  الثاين  املركز  يف  وتلتها  نقطة   310

ثم اللبانية بورا مورينا ثالثة بر�صيد 1615 نقطة . نقطة   1412
و�صهد اليوم اخلتامي جمهور كبري كان يف مقدمتهم ال�صيخ طارق القا�صمي 
رئي�ش جمل�ش ادارة جمموعة المارات لال�صتثمار وال�صيخ �صامل بن حممد 
القا�صمي مدير هيئة المناء التجاري وال�صياحي بال�صارقة وعي�صى هالل 
رئ�ش  النيادي  حمودة  ون�صر  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�ش  رئي�ش  احل��ازم��ي 
للبطولة  العليا  اللجنةاملنظمة  رئي�ش  اجلوية  للريا�صات  الم��ارات  احت��اد 
ويو�صف احلمادي ناب رئي�ش الحتاد وحممد يو�صف المني العام وروؤ�صاء 
وعقب  املنظمة   واللجنة  الحت��اد  ادارة  جمل�ش  واأع�صاء  امل�صاركة  ال��وف��ود 

املناف�صات قام البطل العاملي طارق ال�صعدي بتقدمي عر�ش ليلي رائع لفنون 
العر�ش  على  ا�صفت  التي  امللونة  ال�صاءة  م�صتخدما  الال�صلكي  الطريان 

جمال وروعة .
واع����رب ���ص��ع��ادة ال�����ص��ي��خ ���ص��امل ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي م��دي��ر ه��ي��ئ��ة المن���اء 
البطولة من جناح  �صعادته مبا حققته  بال�صارقة عن  والتجاري  ال�صياحي 
فني وتنظيمي وترويج لل�صياحة يف المارات عامة وال�صارقة خا�صة م�صريا 
فقط  لي�ش  بال�صارقة  امل��وج��ودة  الفعاليات  اجن��ح  من  تعد  البطولة  ان  اىل 
ب�صبب كم امل�صاركني من الطيارين بل لأنها م�صدر جذب للجمهور والزوار 
وتتميز مبوقع فريد وهو ما مييز جبال الفاية ول يوج مثيل لهذا املوقع يف 
العامل موجها ال�صكر والتقدير اىل ا�صرة احتاد المارات للريا�صات اجلوية 

واللجنة املنظمة للبطولة .
القائمني على  الريا�صي جهود  ال�صارقة  رئي�ش جمل�ش  وحيا عي�صى هالل 
امر البطولة ومعربا عن �صعادته مبا حققته من جناحات طوال ال�صنوات 

الربع م�صيدا بالتعاون املثمر والبناء مع احتاد المارات للريا�صات اجلوية 
.

والعتزاز  للفخر  يدعونا  جناحات  من  البطولة  حققته  ما  ان  اىل  واأ���ص��ار 
بكوادرنا الوطنية التي نظمت كربيات البطولت وبنجاح كبري .

ووجه ن�صر حموده النيادي رئي�ش احتاد المارات للريا�صات اجلوية ال�صكر 
اىل راعي البطولة �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل 
العهد نائب حاكم  ال�صارقة رئي�ش املجل�ش التنفيذي على رعايته الكرمية  

للحدث الذي بات اأحد اأهم الحداث باملنطقة والعامل .
وق���ال ال��ن��ي��ادي ان م��ا حت��ق��ق م��ن جن��اح��ات ي��ع��د و���ص��ام��ا ع��ل��ى ���ص��دور ابناء 
المارات ويوؤكد على اأهمية تعاون وت�صافر اجلهود بني الهيئات الر�صمية 
والقطاع اخلا�ش موجها ال�صكر اىل هيئة المناء التجاري وال�صياحي واىل 
جمل�ش ال�صارقة الريا�صي واىل �صرطة وبلدية ال�صارقة واىل كل من اأ�صهم 

يف اإجناح البطولة .

كاأ�ش رئي�ش الدولة لل�صيد بال�صقور: )تي 4( يحلق 
بذهبية رمز اجلري تبع و 59 و�صيفا 

بهدف رفع كفاءة الكوادر التدريبية الوطنية 

جمل�ش دبي الريا�صي ي�صتثمر موارد الأندية يف تطوير منظومة التدريب 

البيالرو�سي فيخور بطال لفردي الرجال 

فوز ال�صعودية ب� »دولية« ال�صارقة للطريان ال�صراعي م�صك اخلتام 

•• ال�شارقة-الفجر

فنية  عمل  ور���ص��ة  وال�صهم  للقو�ش  الإم����ارات  احت���اد  نظم 
ال�صرطية  ال��ع��ل��وم  اأك���ادمي���ي���ة  الأن���دي���ة يف  مل���درب���ي ورم�����اة 
بال�صارقة، وذلك ل�صتعرا�ش اأهم مراحل املو�صم الريا�صي 
الذي  التطور  لتعزيز  الرامية  ج��ه��وده  �صمن   ،2023
ت�صهده اللعبة، مبا يتما�صى مع روؤيته ال�صرتاتيجية التي 
ت�صتهدف ا�صت�صراف امل�صتقبل باأف�صل املمار�صات، حيث مت 
تخ�صي�ش اليوم الأول للقو�ش املركب، بينما ت�صمن اليوم 

الثاين "القو�ش املحدب".
الوطني  منتخبنا  م��درب  ب��ريت  مايكل  الربيطاين  �صارك 
والتطبيقية،  النظرية  اجلوانب  ت�صمنت  التي  الور�صة  يف 
الأن���دي���ة، واملطلوب  ال��ت��دري��ب داخ���ل  وحت���دث ع��ن مناهج 
م��ن م��درب��ي الأن��دي��ة وال��رم��اة خ��الل املو�صم احل���ايل، كما 
ال�صتحقاقات  و  املحلية،  البطولت  برنامج  بعر�ش  ق��ام 
وطريقة  لها،  ال�صتعداد  وكيفية  املو�صم  خالل  اخلارجية 
انتقاء العنا�صر للم�صاركة فيه، بجانب بع�ش طرق التدريب 

املتنوعة والتجارب التدريبية على م�صتوى العامل.
جمل�ش  ع�صو  احل��م��ادي،  ع��ادل  الور�صة  فعاليات  وح�صر 

املدير  رجا  ع��ادل  واملغربي  املنتخبات،  جلنة  رئي�ش  الإدارة 
ال��ف��ن��ي ل��الحت��اد، ح��ي��ث ع��ق��دا اج��ت��م��اع��اً ف��ن��ي��اً م��ع مدربي 
الأندية ب�صان تطوير القو�ش وال�صهم باإمارات الدولة عن 

طريق الريا�صة املدر�صية.
واأكد عادل احلمادي اأهمية متكني املنظومة الريا�صية يف 
احتاد الإم��ارات للقو�ش وال�صهم، ومواكبة التطورات التي 
يتبناها  ا�صرتاتيجية  روؤي���ة  �صمن  عاملياً  اللعبة  ت�صهدها 
جمل�ش اإدارة الحتاد بقيادة الدكتور �صعيد م�صبح الكعبي، 
لت�صارك الروؤى مع الأندية حول اأف�صل الو�صائل لتطوير 
كافة اأركانها، وتر�صيخ املمار�صات العلمية يف تنفيذ الربامج 
واخل��ط��ط ال��ت��ي ت���ت���واءم م��ع اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لالرتقاء 
باللعبة. واأ�صاد احلمادي باجلهود التي بذلها مايكل بريت 
مدرب منتخبنا الوطني يف اإر�صاء دعائم التطور، والتوا�صل 
الطريق  متهد  التي  املقاربة  لتحقيق  الأندية  مدربي  مع 
للو�صول باملخرجات الداعمة اإىل حتقيق التطور وتعميق 
التطور مع الأندية التي تعترب اأحد اأهم عنا�صر الرتقاء 
اإىل  م�صرياً  العاملية،  امل�صتويات  اإىل  بها  والو�صول  باللعبة 
اأهمية اكت�صاف املواهب وتطوير قدراتها مل�صلحة املنتخبات 

الوطنية املختلفة.

»القو�ش وال�صهم« ينظم ور�صة عمل ملدربي 
ورماة الأندية يف اأكادميية العلوم ال�صرطية 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

بن�صايل للبولو بطال لبطولة منتجع احلبتور  توج فريق 
م�صاركة  �صهدت  وال��ت��ي  يناير  ل�صهر  والفرو�صية  للبولو 

اأربعة فرق هي البا�صا وهي�صكث وذئاب دبي وبن�صايل .
وقد تفوق فريق بن�صايل على فريق البا�صا و�صيف البطولة 
ثالثة  مقابل  اه��داف  خم�صة  بنتيجة  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
اهداف بعد مباراة قوية تقدم فيها فريق بن�صايل بهدفني 
ال��ث��اين جن��ح ط���ارق احل��ب��ت��ور يف  ال�����ص��وط  متتاليني وويف 
تقلي�ش الفارق لفريقه البا�صا ثم تقد فريق بن�صايل مرة 

ثانية بهدف ثالث ال ان خو�صة كونتينيو اأدرك التعادل يف 
ينجح فريق  الرابع واحلا�صم  ال�صوط  الثالث ويف  ال�صوط 
بنهايل  ريت�ش  املتاألق  ا�صافة هدفني عن طريق  البا�صا يف 

" الفرق  "كابن 

منهيا املباراة والفوز بالكاأ�ش .
اأ���ص��ام��ة ع�صمت امل��دي��ر ب��ف��ن��دق نادي  وع��ق��ب امل���ب���اراة ق���ام 
ومنتجع احلبتور بتتويج الأبطال واأ�صحاب اللقاب حيث 
فاز ريت�صي بن�صايل جائزة اأف�صل لعب وفاز املهر "ت�صاينا" 

بجائزة اأف�صل خيل .

•• اأبوظبي-وام:

للدراجات  الدولية  الإم���ارات  بطولة  من  الثانية  اجلولة  �صهدت 
23 مركزا  املائية تفوقا وا�صحا لأبطال الإم��ارات الذين اأحرزوا 

من اأ�صل 33 من املراكز الأوىل يف الفئات ال�11 لهذه اجلولة. 
واأقيمت فعاليات اجلولة على كا�صر الأمواج يف العا�صمة اأبوظبي 
بتنظيم نادي اأبوظبي للريا�صات البحرية، وحققت جناحا وتفوقا 
حيث  ال�11  البطولة  فئات  يف  دراج��ة   70 مب�صاركة  كبريا  فنيا 
واليابان  وبلجيكا  والكويت  الإم��ارات  من  مت�صابقون  فيها  �صارك 

ورو�صيا وقطر والبحرين وبريطانيا وفل�صطني واملجر واملغرب. 
للفئات  وم�����ص��ائ��ي��ة  �صباحية  م��رح��ل��ت��ني  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ص��ة  واأق��ي��م��ت 
عرب  املرحلتني  ملح�صلة  طبقا  النهائية  النتائج  وج��اءت  امل�صاركة 

فئات اجلولة.. كالتايل.. 
ففي فئة "واقف جي بي 1"، كان املركز الأول للبلجيكي برينونت 
والإماراتي  ثانيا  را���ص��د  اهلل  عبد  عمر  الإم��ارات��ي  وح��ل  اأن��ت��وين، 

�صلمان يون�ش العو�صي ثالثا. 
ويف فئة "جال�ش جي بي3"، احتكر �صباب الإمارات املراكز الأوىل 
بحلول جمال اجلناحي وعبد اهلل احلمادي و�صلمان حممد العلي 

يف املراكز الثالثة الأوىل. 

وعلى م�صتوى فئة "واقف جي بي 2"، فاز الإماراتي اأحمد عي�صى 
ثانيا  �صارك�صيان  اإدوارد  الرو�صي  وح��ل  الأول،  باملركز  احل��م��ادي 
من  الإث���ارة  وا�صتمرت  ثالثا،  العو�صي  حممد  �صعيد  والإم��ارات��ي 
خالل فئة "جال�ش جي بي 2" بحلول الكويتي اأحمد اخل�صاري يف 
املركز الأول وتاله القطري خالد املهندي والإماراتي عامر حوير 

يف املركزين الثاين والثالث على الرتتيب. 
"واقف  فئة  ففي   .. فئات  لثالث  النا�صئني  مناف�صات  وانق�صمت 
نا�صئني 3،1"، حل يف املركز الأول القطري علي ال�صر�صيني وجاء 
يو�صف  الكويتي  وثالثا  العو�صي  يون�ش  اهلل  الإم��ارات��ي عبد  ثانيا 
3،2" حل الإماراتي �صعود العو�صي  "نا�صئني  رم�صان.  ويف فئة 
وثالثا  العلي  عي�صى  علي  الإم��ارات��ي  ثانيا  وج��اء  الأول  امل��رك��ز  يف 
احتكر  نا�صئني"،   3،3" فئة  ويف  ال�صر�صيني.  �صلطان  القطري 
وحمد  طاهر  �صامل  ورا�صد  الطاير  را�صد  �صهيل  الإم���ارات  نا�صئو 

�صامل املراكز الثالثة الأوىل على الرتتيب. 
4 �صبارك"، فاز الإماراتي اأحمد عي�صى  "جال�ش جي بي  ويف فئة 
احلرمي  حمد  اأح��م��د  البحريني  وت��اله  الأول  باملركز  احل��م��ادي 
والكويتي فواز املخيمي يف املركزين الثاين والثالث على الرتتيب.  
اأب��ط��ال الإم������ارات امل��راك��ز ال��ث��الث��ة الأوىل يف ف��ئ��ة كبار  واح��ت��ك��ر 
املت�صابقني عن طريق حريز املر بن حريز وحممد حم�صن اإبراهيم 

وخالد اأحمد الطاير. 
"جال�ش  فئة  الأول يف  باملركز  بال�صالح  الإماراتي خليفة  فاز  كما 
�صهيل  را���ص��د  الإم��ارات��ي  ت��اله  البطولة  فئات  حمرتفني" اأق���وى 
الطاير والكويتي يو�صف عبد الرزاق يف املركزين الثاين والثالث 

على الرتتيب. 
را�صد  الإم��ارات��ي  البطل  تفوق  ال�صتعرا�صية،  احلركات  فئة  يف  و 
عبد  الإماراتي  وثالثا  الهاملي  الإماراتي حممد  ثانيا  وحل  املال 
اجلليل العو�صي.  و كرم الفائزين يف اخلتام �صامل الرميثي مدير 
عام نادي اأبو ظبي للريا�صات البحرية ونا�صر الظاهري م�صرف 

عام ال�صباق وخليفة الرميثي ع�صو اللجنة التنظيمية. 
ال�صيخ  اإىل  ال�صكر  ال�صباق  ع��ام  م�صرف  الظاهري  نا�صر  وج��ه  و 
حممد بن �صلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�ش جمل�ش اإدارة النادي، 
كما وجه ال�صكر لكل امل�صاركني يف ال�صباق موؤكدا اأن املناف�صة حققت 

ن�صبة جناح بلغت 100 % . 
وقال: "مل نواجه اأي اإ�صابات اأو م�صاكل يف فئات ال�صباق املتنوعة، 
الدورات  عدد من  املت�صابقني يف  الأخطاء من  بع�ش  هناك  وك��ان 
ما  امل�����ص��ار..  دورات  خ��الل  م��ن  الت�صحيح  ومت  ت��دارك��وه��ا  لكنهم 
ال�����ص��اب��ق وو�صول  مل�����ص��ت��واه��ا  ال��ب��ط��ول��ة  ع����ودة  ه��و  ك��ث��ريا  ي�صعدنا 

املت�صابقني وامل�صاركني لأرقام عالية مع الإقبال". 

•• ال�شارقة-وام:

اإم���ارة  ب��اجل��ادة يف  ال��ل��وح  ال��ت��زل��ج ع��ل��ى  ي�صت�صيف م��ي��دان 
 "2022 و"بارك   "2022 "�صرتيت  بطولتّي  ال�صارقة، 
باري�ش  يف  الأوملبية  الألعاب  ل��دورة  واملوؤهلتني  العامليتني، 
2024.  تقام البطولتان يف اأ�صبوعني متعاقبني مب�صاركة 
نخبة من اأف�صل الالعبني حول العامل مع تاأكيد م�صاركة 
طوكيو  األ��ع��اب  دورة  مب��ي��دال��ي��ات  ال�12  ال��ف��ائ��زي��ن  جميع 
ت�صفيات  يف  مت�صابق   300 م��ن  اأك����رث  ���ص��م��ن   2020
ال�����ص��ارق��ة، وو���ص��ل ال��ع��دي��د م��ن��ه��م ب��ال��ف��ع��ل اإىل الإم�����ارات 

ا�صتعدادا خلو�ش لبطولتني. 
29 يناير اجلاري  2022" من  "�صرتيت  و تقام بطولة 
اإىل 5 فرباير املقبل، يف حني تقام بطولة "بارك 2022" 
من 5 اإىل 12 فرباير املقبل.  و اأكد املت�صابقون اإعجابهم 
مبيدان التزّلج على اللوح يف منطقة اجل��ادة، وال��ذي ُيعد 
اأكرب م�صاريع اإمارة ال�صارقة، وميتد على م�صاحة تزيد عن 
90 األف قدم مربع، وي�صم حالًيا 6 ميادين منف�صلة تتنوع 
كاليفورنيا،  ط��راز  على  امل�صتوى  عاملي  للتزلج  ميدان  بني 
"بارك" بطرفني  وم��ي��دان  "ال�صوارع" الأومل��ب��ي،  وم��ي��دان 

ارتفاع كل منهما 3.3 مرت. 

بن�صايل يتوج بطال ل� »بولو« احلبتور 
ال�صهرية والبا�صا و�صيفا 

اأبطال الإمارات يتاألقون ويح�صدون املراكز الأوىل يف »دولية« الدراجات املائية 

•• اأبوظبي –الفجر:

 اختتمت م�صاء اأم�ش الأول الأحد، يف اأبوظبي مناف�صات البطولة الثالثة للفنون 
الريا�صية،  زاي��د  مبدينة  اأرينا  مبادلة  �صالة  يف  للنا�صئني،  املختلطة  القتالية 
اأم�ش  مناف�صات  ت�صمنت  فيما  ن��زاًل،   16 خا�صوا  ولعبة  لعبا   32 مب�صاركة 

كجم.  61 عاما  تتويج بطل الإمارات يف وزن البانتام للنا�صئني )18-16( 
ومتكن العقيلي الزعابي من ح�صم اللقب يف هذه الفئة، بعد نزال رائع مع �صعيد 

النعيمي، حيث جنح يف حتقيق الفوز  بقرار جلنة التحكيم.
و�صعادة عبد  نهيان،  اآل  بن حمدان  �صلطان  بن  ال�صيخ حمدان  املناف�صات  ح�صر 
املنعم الها�صمي رئي�ش احتاد الإمارات للجوجيت�صو والفنون القتالية املختلطة، 

و�صعادة حممد �صامل الظاهري نائب رئي�ش الحتاد.
للجوجيت�صو  الإم��ارات  احت��اد  رئي�ش  نائب  الظاهري  �صامل  �صعادة حممد  وعرب 
اأهدافها  كل  وحتقيق  البطولة  بنجاح  �صعادته  عن  املختلطة  القتالية  والفنون 
والتفاعل اجلماهريي الكبري مع املناف�صات، مو�صحا اأن تخ�صي�ش هذه البطولة 
التي متثل حجر  الفئة  على هذه  الرتكيز  الحت��اد يف  للنا�صئني يرتجم جهود 

الزاوية لتاأ�صي�ش منتخب قوي قادر على املناف�صة يف ال�صاحات املختلفة.
بداية  يف  تاأتي  كونها  خا�صة  اأهمية  البطولة  ه��ذه  تكت�صب  الظاهري:"  وتابع 
املو�صم، ويعترب الأداء القوي الذي قدمه الالعبون موؤ�صرا اإيجابيا يحمل دللت 
مهمة على للدخول نحو مو�صم ناجح على كافة الأ�صعدة، خ�صو�صا اأن مثل هذه 
الأجواء والبطولت ت�صاعد اأبنائنا وبناتنا على التاأقلم واكت�صاب الثقة للم�صاركة 
اأغ�صط�ش  يف  للنا�صئني  باأبوظبي  املختلطة  القتالية  للفنون  العامل  بطولة  يف 
بتهنئة خا�صة  وتوجه  البطولة  مناف�صات  الفائزين يف  الظاهري  وهناأ  املقبل". 
لالعبة زمزم احلمادي التي حققت الفوز الوحيد يف مناف�صات ال�صيدات، موؤكدا 
الريا�صات وقال:" ولقد  النوع من  التاألق يف هذا  ق��ادرة على  الإم��ارات  اأن بنت 
اأكدت زمزم احلمادي وزميالتها يف ريا�صة اجلوجيت�صو اأن بنت الإمارات قادرة 

على حتقيق الجنازات واعتالء من�صات التتويج العاملية".
ومل تكن مناف�صات اليوم الثاين اأقل حما�صة وت�صويقا من مناف�صات اليوم الأول، 
وقّدم الالعبون اأداء قويا واألهبوا حما�ش اجلماهري. ومّتكن كمال عبد اللطيف 
من الفوز على يا�صني احلاج وزن 41 كجم، كما حقق كمال �صميع  الفوز على 
�صلطان البلو�صي وزن 31 كجم، وفاز علي زاوية على مايد احلو�صني يف وزن 34 

57 كجم، ومن�صور احل�صاين على  الق�صاة وزن  ري��ان  كجم، وخالد زاوي��ة على 
 57 البدوي وزن  اليازي  52 كجم، وزم��زم احلمادي على  املرزوقي وزن  حارب 
النعيمي  61،2 كجم، و�صعيد  كجم، والعقيلي الزعابي على زايد العدوان وزن 
على را�صد اآل علي وزن 61،2 كجم، وهزاع اجلالف على حذيفة احلو�صني وزن 
ح�صني اأمريي وزن 120،2 كجم، وعلي  على  احلمادي  ويو�صف  كجم،   77،1
حممد  على  امل�صماري  و�صامل  كجم،   70،3 وزن  ال�صيد  من�صور  على  البلو�صي 
كجم،   85 وزن  علي  حممد  على  الكعبي  ومن�صور  كجم،   70،3 وزن  امل��ازم��ي 
و�صعيد احلو�صني على األك�صندر ميني وزن 70،3، وحمدان حممد على مبارك 

النعماين وزن 61،2 كجم.

عمل كبري للمدربني
اأّكد املدرب الربازيلي مار�صيلو فانو�صا وزميله تالي�صون �صواري�ش اللذان ي�صرفان 
علي  بينهم  وم��ن  البطولة  يف  امل�صاركني  الالعبني  م��ن  جمموعة  ت��دري��ب  على 
البلو�صي و�صامل امل�صماري اأن املعايري العاملية التي اأر�صتها البطولة لي�صت جديدة 
باأروع  القتالية  الفنون  جمتمع  كافاأ  ال��ذي  للجوجيت�صو   الإم���ارات  احت��اد  على 

بنية  اأف�صل  اأبوظبي  تالي�صون:" متتلك  وقال  تناف�صية.  اأج��واء  واأف�صل  تنظيم 
ريا�صية وجتهيزات فائقة التطور، وطواقم تدريبية على اأرفع م�صتوى وما هي 
اإل م�صاألة اأعوام قليلة حتى تت�صدر امل�صهد العاملي لهذه الريا�صة اأ�صوة مبا حدث 

مع احلوجيت�صو".
اإعجاب اجلماهري خالل  ال�صتحواذ على  الالعبة زمزم احلمادي من  ومتكنت 
نزالها مع الالعبة اليازي البدوي بوزن 57 كجم، حيث جنحت يف ح�صم اللقاء 
يف غ�صون 10 ثوان فقط بالإخ�صاع. وعربت احلمادي عن �صعادتها البالغة بهذا 
الإجناز ل �صيما اأنها الفائزة بالنزال الوحيد املخ�ص�ش لل�صيدات، وتقدمت ببالغ 
ال�صكر لالحتاد الذي مينح بنات الوطن فر�صا متكافئة لإثبات اأنف�صهن والتاألق 

يف ال�صاحات التي لطاملا كانت حكرا للرجال".
بدوره قال العقيلي الزعابي بطل الإمارات يف فئة البانتام للنا�صئني )18-16( 
اأ�صرته  اإىل  واأن��ه يهديه  ال��ذي حققه،  ب��الإجن��از  اأن��ه فخور  61 كجم  وزن  عاما 
اأن تبداأ  اآزره لتحقيق هذا الفوز. واأ�صاف:" من الرائع حقا  ومدربيه وكل من 
والتاألق يف  للتفوق  ي�صكل حافزا كبريا  الذي  الثمني  اللقب  العام اجلديد بهذا 

البطولت القادمة".

•• ال�شارقة-الفجر:

 ُتوج لعبو اجلودو من نادي ال�صارقة 
الريا�صي  من فئة ال�صباب،  لبطولة 
الإمارات لل�صباب، يف املناف�صات التي 
���ص��ب��اط �صرطة  ن����ادي  ا���ص��ت�����ص��اف��ه��ا 
ال�صارقة، و�صارك فيها اأكرث من 70 

لعباً ميثلون 6 من اأندية الدولة.
 وجنح �صباب جودو امللك من الظفر 
منها  م��ت��ن��وع��ة،  م��ي��دال��ي��ات   10 ب���� 

ميداليات  و6  ذهبية  ميداليات   4
�صدارة  على  بها  ت��رب��ع��وا  ب��رون��زي��ة، 

الرتتيب العام للبطولة.
 ومل ي��خ��رج اأب���ط���ال م��ل��ك اجل����ودو، 
اأن  من اأي وزن خايل الوفا�ش، بعد 
الأف�صل  وق��دم��وا  اأنف�صهم  فر�صوا 
ليحققوا ميدالية يف جميع الأوزان 
الالعبون  ع��ل��ي��ه��ا  ت���ن���اف�������ش  ال���ت���ي 
اأوزان خمتلفة،   7 والتي بلغ عددها 
يتوج  التي  الثانية  تعترب  والبطولة 

بطولة  ب��ك��اأ���ش  ف���وزه  بعد  امل��ل��ك  بها 
ال�����ص��ف��ري ال���ي���اب���اين ال���ت���ي ج����رت يف 
وبهذه  م��وؤخ��راً.  اأبوظبي  العا�صمة 
�صليمان  امل��ه��ن��د���ش  اأ����ص���اد  امل��ن��ا���ص��ب��ة، 
ع�صو  ال����ه����اج����ري،  ع���ب���دال���رح���م���ن 
جمل�ش اإدارة نادي ال�صارقة الريا�صي 
الفردية  الأل�����ع�����اب  اإدارة  رئ���ي�������ش 
اأنها  اإىل  م�صرياً  املحققة،  بالنتيجة 
مدرو�صة  وخطط  عمل  نتاج  ج��اءت 
منذ �صنوات مهنئاً الالعبني واجلهاز 

الفني و الداري على الأداء امل�صرف 
والنتيجة املميزة. واأو�صح الهاجري 
ال�صارقة  بنادي  الفردية  الألعاب  اأن 
النف�ش  ���ص��ي��ا���ص��ة  ت��ن��ت��ه��ج  ال��ري��ا���ص��ي 
اأن  ال��ف��رق، مبيناً  اإع���داد  الطويل يف 
فريق اجلودو بالنادي مت بناوؤه من 
ال�صفر، بدءاً من ا�صتيعاب الالعبني 
وج��ذب��ه��م وت���وف���ري ك����ادر ف��ن��ي عاٍل 
والتدرج  للتح�صري،  مثالية  وبيئة 
لفتاً  النتائج،  ا�صتعجال  وع��دم  بهم 

الفنية  والنقلة  الكبري  التطور  اإىل 
ال����ت����ي ح����دث����ت يف ال���ف���ري���ق خ���الل 

ال�صنوات الأخرية.
واأبان رئي�ش الألعاب الفردية بقلعة 
امللك اأن الفريق بداأ املو�صم بتقدمي 
بكاأ�ش  ال���ف���وز  وا���ص��ت��ط��اع  الأف�������ص���ل 
والآن  ال���ي���اب���اين  ال�����ص��ف��ري  ب��ط��ول��ة 
ب��ط��ول��ة ال�����ص��ب��اب وامل���و����ص���م م���ا زال 
الألعاب  اإدارة  اإىل  م�صرياً  ط��وي��اًل، 
ال��ف��ردي��ة ل��ن ت��األ��وا ج��ه��داً يف توفري 

معنوياً  الفريق  ودعم  املعينات  كافة 
م��ن الإجن�����ازات يف  لتحقيق م��زي��داً 

ب�صاط لعبة النبالء.
الأه�����م يف  اأن  اإىل  ال��ه��اج��ري  ون����وه 
تبادل  هناك  يكون  اأن  التحدي  هذا 
خ����ربات ب���ني الأج����ي����ال ح��ت��ى يكون 
دائماً،  املناف�صة  الفرق  من  الفريق 
النادي ميتلك عنا�صر  اأن  خ�صو�صاً 
م����ه����ارات مميزة  م���واط���ن���ة مت��ت��ل��ك 
ويتحلون باملوهبة املطلوبة للم�صي 

بالنجاحات  اللعبة، م�صيداً  قدماً يف 
والإجن������ازات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حققها 
امل��ل��ك م��ع م��ن��ت��خ��ب��ات الدولة  اأب���ن���اء 
البطولت  م���ن  ع����دد  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

اخلارجية.
ويف اخلتام اأ�صاد ع�صو جمل�ش الإدارة 
بالنتيجة بالدعم الكبري الذي ظلت 
جمل�ش  من  الفردية  الألعاب  جتده 
جمل�ش  واهتمام  الريا�صي  ال�صارقة 
�صامل  ع��ل��ي  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة  الإدارة 

املدفع، م�صرياً اإىل اأنهم �صيوا�صلون 
اأهداف  ال��روح لتحقيق  العمل بذات 
وتطلعات النادي لتحقيق مزيد من 

النجاحات والإجنازات. 

ختام ناجح للبطولة الثالثة للفنون القتالية املختلطة للنا�سئني

العقيلي بطال لالإمارات يف وزن البانتام للنا�صئني  61 كجم
الظاهري: البطولة حققت كل اأهدافها ومنلك م�ستقبال م�سرقا للعبة 

ح�سد 10 ميداليات ملونة 

جودو امللك يتوج بكاأ�ش بطولة الإمارات لل�صباب

»اجلادة« ت�صت�صيف بطولتني للتزلج موؤهلتني لالأوملبياد 
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توج بر�صلونة بطال للكاأ�ش ال�صوبر ال�صبانية يف كرة القدم بفوزه على غرميه التقليدي 
ريال مدريد 3-1 على ا�صتاد امللك فهد يف الريا�ش.

عليه  ال�صراف  توىل  ان  منذ  الكاتالوين  النادي  يحرزه  ال��ذي  الأول  هو  واللقب 
جنمه ال�صابق ت�صايف.

قيا�صي.  رقم  وهو  الكاأ�ش  هذه  يف  لرب�صلونة  ع�صر  الرابع  اللقب  انه  كما 
عام  اللقب  ب��ه��ذا  بر�صلونة  فيها  ت��وج  ال��ت��ي  الخ���رية  امل���رة  وك��ان��ت 

مي�صي بالتغلب  ليونيل  الرجنتيني  النجم  بقيادة   2018
على ا�صبيلية 1-2.

يف املقابل فاز بها ريال مدريد عامي 2020 و2022. 
وتلقى مدرب ريال مدريد، اليطايل كارلو ان�صيلوتي، 

 ،2014 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ن��ه��ائ��ي  يف  الوىل  خ�����ص��ارت��ه 
اح��رزه على  ال��ذي  اللقب  امللكي  الفريق  ليخ�صر 

ح�صاب بر�صلونة نف�صه املو�صم املا�صي.
وف��ر���ش لع���ب ال��و���ص��ط ال�����ص��اب غ���ايف نف�صه 

الت�صجيل  بافتتاح  للمباراة  جنما 

بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطوىل يف الهدفني الثاين والثالث بوا�صطة البولندي 
روبرت ليفاندوف�صكي )45( وبيدري )69(، ورد ريال مدريد بهدف �صريف بوا�صطة هدافه 

الفرن�صي كرمي بنزمية 3+90(.
لعام  ب��وي(  الذهبي" )غولدن  "الفتى  بجائزة  الفائز  غ��ايف،  يكن  ومل 
2022، جنم اللقاء فح�صب، اإمنا اأعطى موؤ�صرا وا�صحا اّن بر�صا يف 

اأياد اأمينة يف الوقت احلايل ولالأعوام املقبلة.
وقال قائد بر�صلونة �صريجيو بو�صكيت�ش ملوفي�صتار "كنا نعلم اأنها 
كانت فر�صة يجب اأن نغتنمها، لقد ع�صنا حقبة من التغيريات يف 
اأجل  القتال من  �صيعززنا ملوا�صلة  املالب�ش، وهذا  النادي ويف غرفة 

املزيد من الألقاب".
"اأنتم تعرفون كيف يناف�ش غايف،  واأ�صاف الالعب الدويل املخ�صرم 
اإنه �صغري جًدا - معظم الالعبني يف �صنه �صيكونون يف فريق ال�صباب 
ويحرز  احلا�صمة،  التمريرات  وي��ق��دم  م��ذه��ل،  مب�صتوى  يلعب  وه��و   -

الأهداف".
وتابع "اأمامه م�صتقبل باهر ومت�صع كبري للتح�صن. اآمل اأن يكون لعًبا 

ميثل حقبة يف بر�صلونة".
 3 ب��ف��ارق  ا�صبانيا  بطولة  يت�صدر  ال���ذي  بر�صلونة  ك��ان 
ن��ق��اط ع��ن ري���ال م��دري��د، ال��ط��رف الف�صل معظم 
فرتات املباراة حتى ان ريال مل ي�صدد بني اخل�صبات 

الثالث حتى الدقيقة 70.
لرب�صلونة  الوىل  اخل��ط��رة  ال��ف��ر���ص��ة  وك��ان��ت 
ريال  حار�ش  لكن  ليفاندوف�صكي  هدافه  عرب 
ت�صديدته  على  ارمتى  كورتوا  تيبو  البلجيكي 
بالقائم  ا����ص���ط���دم���ت  ف���اب���ع���ده���ا  ال���زاح���ف���ة 

وخرجت.
ل��ك��ن غ����ايف اف��ت��ت��ح ال��ت�����ص��ج��ي��ل اث����ر متريرة 
متقنة من ليفاندوف�صكي داخل املنطقة بعد 
لي�صددها  بو�صكيت�ش  م��ن  امامية  مت��ري��رة 

داخل ال�صباك.
له  ف��م��رر  للبولندي  اجلميل  غ��ايف  رّد  ث��م 
كرة رائعة يف الدقيقة الخرية من ال�صوط 

الول ليعزز الخري تقدم فريقه.
الثاين  ال�صوط  يف  اف�صليته  بر�صلونة  وتابع 
وح�صم النتيجة نهائيا يف �صاحله عندما �صجل 
بيدري م�صتثمرا كرة عر�صية من غايف قبل  له 

النهاية ب�21 دقيقة.
عندما  م��دري��د  ل��ري��ال  حقيقية  ف��ر���ص��ة  اول  وك��ان��ت 
ت�����ص��دى احل���ار����ش المل�����اين م����ارك ان���دري���ه ت���ري �صتيغن 
اخرى  ثم   ،)70( كرو�ش  توين  مواطنه  �صددها  قوية  لكرة 

للربازيلي رودريغو.
عام  العامل  يف  لعب  لف�صل  الذهبية  الكرة  �صاحب  بنزمية  ورد 

بدل بهدف �صريف. الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف   2022
وقال مدرب اأن�صيلوتي ملوفي�صتار "علينا اأن نتعلم، اإنها حلظة �صعبة 

وهذا كل �صيء".
وتابع "لي�ش علينا اأن نفعل الكثري. كنا نعلم قبل املباراة اأن الفريق 

مل يكن يف اأف�صل حالته".
�صربة،  اإنها  ال�صعف،  نقاط  بع�ش  ك�صفت  "املباراة  اأن�صيلوتي  و�صرح 

علينا التعايف وال�صتعداد للمباراة القادمة".

•• اأبو ظبي-وام: 
ال�����ص��اب ج��ايف عبارات  ال��ق��دم الإ���ص��ب��اين  تقا�صم جن��م ك��رة 
البارز لالعب يف  ال��دور  الإ���ص��ادة مع فريقه بر�صلونة بعد 

فوز الفريق بلقب كاأ�ش ال�صوبر الإ�صباين اإثر تغلبه على 
ريال مدريد يف املباراة النهائية للبطولة. 

و�صنع  ه��دف��ا  عاما"   18" ج��ايف  �صجل  فقد 
هدفني ليقود بر�صلونة اإىل الفوز 3-1 على 
مناف�صه التقليدي العنيد ريال مدريد م�صاء 

لكاأ�ش  النهائية  املباراة  يف  الأح��د  الول  اأم�ش 
"امللك فهد"  ا���ص��ت��اد  الإ���ص��ب��اين ع��ل��ى  ال�����ص��وب��ر 

الدويل بالعا�صمة ال�صعودية الريا�ش. 
ل��ل��م��ب��اراة وال��ت��ي ت�صيد  ال��ن��ج��م الأول  ك���ان ج���ايف 

وجنمه  ال��ف��ري��ق  لينال  ف��رتات��ه��ا  معظم  بر�صلونة 
ال�����ص��غ��ري ال��ك��ث��ري م���ن ع����ب����ارات الإ�����ص����ادة 

يف ال�����ص��ح��ف وو����ص���ائ���ل الإع������الم 
ام�ش  ال�������ص���ادرة  الإ����ص���ب���ان���ي���ة 

الثنني. 
"ماركا"  �صحيفة  وذك����رت 
بار�صا  "�صوبر   : عنوانها  يف 
يلتهم )ريال( مدريد" فيما 
 : "اآ�ش"  �صحيفة  اأ����ص���ارت 
كاأ�ش  يف  بر�صلونة  "�صوبر 

ال�صوبر". 
ال�صحيفتان  واأ����ص���ادت 

بر�صلونة  ب�����ص��ي��ط��رة 
على جمريات اللعب 
وتفوقه  امل��ب��اراة  يف 
الوا�صح على ريال 
مدريد، ما اأ�صفر 
ع����������ن ت�����ت�����وي�����ج 

الفريق بلقبه الأول حتت قيادة املدرب ت�صايف هرينانديز، 
الذي توىل امل�صوؤولية يف و�صط املو�صم املا�صي. 

بالطبع  الأخ��ري  يكون  لن  اللقب  اأن  "ماركا"  اأو�صحت  و 
الفريق  ه��ذا  وج���ود  ت�صايف يف ظ��ل  ق��ي��ادة  لرب�صلونة حت��ت 
طريق  ع��ل��ى  "جايف  "اآ�ش":  ذك�����رت  و  ال����ق����وي.  
الأ�صطورة" يف اإ�صارة اإىل اأن الالعب ال�صاب 
الأ�صطورة  ي�صبح  اأن  اإىل  ط��ري��ق��ه  يف 
اجلديدة لفريق بر�صلونة.  و اأوردت 
الإ�صبانية  "�صبورت"  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ال��ري��ا���ص��ي��ة اأن����ه م��ن خ���الل الهدف 
ال������ذي ���ص��ج��ل��ه ال����الع����ب يف م���ب���اراة 
ال��ط��ري��ق ن��ح��و الفوز  الأم�������ش وف���ت���ح 
الكبري، اأ�صبح جايف "18 عاما و163 
ال�صباك  يهز  لعب  يوما" اأ�صغر 
يف نهائي كاأ�ش ال�صوبر 
على  الإ������ص�����ب�����اين 
م����������دار ت����اري����خ 

البطولة. 

بر�صلونة بطل الكاأ�ش ال�صوبر الإ�صبانية

جايف .. جنم ال�صوبر الإ�صباين 

طرح تذاكر اجلولتني »13« و »14« لدوري اأدنوك للمحرتفني

غزارة الأهداف و�صراع املراكز الأوروبية ي�صاعفان الإثارة بالدوري الإيطايل 

•• اأبوظبي –الفجر:

الثالثة  اجلولتني  تذاكر  الإماراتية،  املحرتفني  رابطة  طرحت 
ع�صرة والرابعة ع�صرة لدوري اأدنوك للمحرتفني، عرب موقعها 
الإلكرتوين، ومن�صة "بالتينيوم لي�صت"، توا�صاًل ملبادراتها على 
مدار �صنوات طويلة يف بيع التذاكر اإلكرتونياً، لتوفريها جلميع 

ع�صاق كرة القدم.

والثنني  الأح��د  يومي  ع�صرة  الثالثة  اجلولة  مناف�صات  وتقام 
باملتعة  ح��اف��ل��ة  م��واج��ه��ات  وت�صهد   ،2023 ي��ن��اي��ر  22و23 
الو�صل  الأح���د، احت��اد كلباء واجل��زي��رة،  والإث����ارة، حيث يلتقي، 

وخورفكان، ال�صارقة والن�صر، البطائح والعني.
وت�صتكمل اجلولة الثنني مبباريات الظفرة ودبا، عجمان و�صباب 

الأهلي وبني يا�ش والوحدة.
فيما تقام مناف�صات اجلولة الرابعة ع�صرة يومي اجلمعة وال�صبت 

27 و28 يناير 2023، وت�صهد مواجهات �صاخنة، حيث يلتقي، 
اجلمعة العني وعجمان، خورفكان وبني يا�ش، الن�صر والظفرة، 
مبباريات  ال�صبت  اجل��ول��ة  وت�صتكمل  الأه��ل��ي.  و�صباب  ال�صارقة 

البطائح واحتاد كلباء، دبا واجلزيرة، الوحدة والو�صل
جماًنا  ال��دخ��ول  باإتاحة  مبادرتها،  املحرتفني  راب��ط��ة  وتوا�صل 
الفئات  ه��ذه  ت�صتلم  بحيث  ال�صن،  وك��ب��ار  وال�صيدات  ل��الأط��ف��ال 

تذاكرها املجانية من اأك�صاك التذاكر يوم املباراة.

•• اأبو ظبي -وام:

كبوة جديدة ليوفنتو�ش.. وتعادل ثان مليالن.. و34 هدفا يف 9 
ال�18 من بطولة  اأبرز مالمح اجلولة  مباريات.. هكذا كانت 
الدوري الإيطايل لكرة القدم والتي ات�صمت بالإثارة خا�صة مع 

ا�صتعال املناف�صة على املراكز الأوروبية. 
وم���ع ان��ت��ه��اء 9 م��ن امل��ب��اري��ات ال���� 10 يف ه���ذه اجل��ول��ة، التي 
اختتمت اأم�ش مبباراة اإمبويل مع �صامبدوريا، ا�صتعلت املناف�صة 
على املراكز الأوروبية حيث يقت�صر الفارق بني ميالن �صاحب 
املركز الثاين وروما �صاحب املركز ال�صابع على 4 نقاط فقط. 
افتتاح  يف  يوفنتو�ش  على  لنابويل   1-5 الكبري  ال��ف��وز  وج��اء 
امل�صابقة  جل��دول  نابويل  ���ص��دارة  من  ليعزز  اجلولة  مباريات 
الفارق بني  خا�صة مع تعادل ميالن مع ليت�صي، وال��ذي و�صع 
امل�صابقة  و���ص��ول  قبل  نقاط   9 اإىل  ن��اب��ويل  واملت�صدر  ميالن 
اإىل منت�صف الطريق حيث تكتمل مرحلة الذهاب من خالل 

مباريات اجلولة املقبلة ال�19. 
ومع هذا الفارق الكبري، بداأت موجة من التكهنات ب�صاأن مدى 

اأن  الأوىل منذ  للمرة  امل�صابقة  بلقب  الفوز  نابويل على  ق��درة 
الأرجنتيني  الأ�صطورة  1990 بقيادة  باللقب يف  الفريق  توج 

الراحل دييجو مارادونا. 
نابويل  ب��ني  ب��ه��ذه اجل��ول��ة  القمة  م��ب��اراة  امل��ق��اب��ل، ك�صفت  ويف 
وي��وف��ن��ت��و���ش امل�����ص��اك��ل ال��ت��ي ي��ع��اين منها الأخ����ري خ��ا���ص��ة على 

م�صتوى الدفاع. 
وبرغم اأنها جاءت بعد 8 انت�صارات متتالية للفريق، دقت هذه 
الهزمية ناقو�ش اخلطر يف فريق يوفنتو�ش خا�صة اأنها تزامنت 
بعدما  الفريق  دف��اع  اإىل  الربازيلي جيل�صون برمير  ع��ودة  مع 

غاب عن �صفوفه يف الفرتة املا�صية. 
اهتزت  التي  اخلم�صة  الأه���داف  م��ن  اثنني  يف  برمير  وت�صبب 
اأق�صى  �صهدت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  ه��ذه  خ��الل  ال��ف��ري��ق  �صباك  بهما 
هزمية ليوفنتو�ش يف الدوري منذ هزميته اأمام بي�صكارا بنف�ش 

النتيجة يف 1993 . 
اأهداف  ملهرجان  بداية  املباراة  ال�صتة يف هذه  الأه��داف  وكانت 
���ص��ه��دت��ه ه���ذه اجل��ول��ة وو���ص��ل ح�����ص��اده اإىل 34 ه��دف��ا يف 9 

مباريات مبتو�صط يقرتب من 4 اأهداف للمباراة الواحدة. 

وكانت املباراة الأعلى تهديفا هي فوز اأتالنتا على �صالرينتانا 
8-2 والتي اأكدت �صحوة اأتالنتا القوية من خالل انت�صار ثان 
بعد 3 هزائم وتعادل واحد يف املباريات ال�4 التي �صبقت هاتني 

املباراتني. 
وفيما انفرد نابويل بال�صدارة، �صبت نتائج هذه اجلولة يف اإطار 
انرت ميالن  فاز  الأوروبية، حيث  املراكز  القوية على  املناف�صة 
امل�صابقة  ج���دول  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ليحتل   0-1 ف��ريون��ا  على 
يوفنتو�ش  خلف  فقط  الأه����داف  وب��ف��ارق  نقطة   37 بر�صيد 

ونقطة واحدة خلف ميالن حامل اللقب. 
روما  الإيطالية  العا�صمة  قطبا  ولت�صيو  روم��ا  ا�صتعاد  كما 
فر�صهما  على  ليحافظا  اجلولة  ه��ذه  عرب  النت�صارات  نغمة 
اأوروبا ومل�صابقة  اأبطال  يف املناف�صة على املراكز املوؤهلة لدوري 

الدوري الأوروبي اأي�صا. 
اإىل  ر�صيده  2-0 لريفع  �صا�صولو  وف��از لت�صيو على م�صيفه 
اأتالنتا  اأم���ام  الأه���داف  ب��ف��ارق  امل��رك��ز اخلام�ش  نقطة يف   34
اأخرى  اأي�صا يف مباراة   0-2 وروم��ا، الذي فاز على فيورنتينا 

بنف�ش اجلولة. 

•• اأبوظبي-وام:

بدعم وتوجيهات �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
الوزراء وزير ديوان الرئا�صة، اأكملت قرية الإمارات العاملية للقدرة، بالتعاون 
مع احتاد الإمارات للفرو�صية وال�صباق، كافة الرتتيبات والتجهيزات الفنية 
واللوج�صتية اخلا�صة با�صت�صافة وتنظيم �صباقي ال�صيخة فاطمة بنت من�صور 
بن زايد اآل نهيان لل�صيدات مل�صافة 100 كلم يوم 21 يناير بقرية الوثبة، 
والذي كان من املقرر اإقامته يوم 18 فرباير، وكذلك �صباق ال�صيخ حممد 
بن من�صور بن زايد اآل نهيان مل�صافة 100 كلم يوم 22 يناير اجلاري، وذلك 

بدًل من يوم 19 فرباير. 
التعديالت على  اأج��ري بع�ش  الإم��ارات للفرو�صية وال�صباق قد  وكان احتاد 

روزنامة �صباقات القدرة والتحمل للمو�صم 2022 - 2023، وذلك ب�صبب 
بقرية  املقبل  ف��رباي��ر   25 يف  للقدرة  ال��ع��امل  لبطولة  الإم����ارات  ا�صت�صافة 

بوذيب العاملية للقدرة. 
الدولة  ال�صمو رئي�ش  كاأ�ش �صاحب  �صباق  ترحيل  اأي�صاً  وبناء على ذلك، مت 
 12 ي��وم الأح��د  العاملية للقدرة بالوثبة، من  ال��ذي يقام يف قرية الإم���ارات 

فرباير اإىل الأحد 19 فرباير.
وتنظم القرية خالل �صهر مار�ش املقبل 3 �صباقات هي كاأ�ش ال�صيخ زايد بن 
17 فرباير،  100 كلم يوم  من�صور بن زايد لالإ�صطبالت اخلا�صة مل�صافة 
ويف اليوم التايل �صباق مهرجان اأبوظبي لل�صيدات مل�صافة 100 كلم، وتختتم 
 19 يوم  كلم   120 مل�صافة  املفتوح  اأبوظبي  ب�صباق مهرجان  املو�صم  القرية 

مار�ش. 

على  بالوثبة  للقدرة  العاملية  الإم���ارات  بقرية  الأخ��رية  اللم�صات  و�صع  ومت 
كل املرافق وامل�صارات وبوابات النطالق، واأماكن جتمع الفر�صان واخليول، 
واملركز الإعالمي، واإجراءات الفح�ش البيطري، وغريها من الأمور الفنية 

التي حتقق لل�صباقات النجاح املطلوب. 
و�صيتم توفري اأق�صى درجات العناية واإج��راءات ال�صالمة العامة من مراكز 
طبية، وطائرات اإ�صعاف، ومتابعة للحالت الطارئة، وتقدمي الدعم الكامل 
يوم  قبل  والبيطري  الطبي  الفح�ش  مرحلة  تنفيذ  قبل  امل�صاركني  جلميع 

من ال�صباق. 
للقدرة  العاملية  الإم��ارات  العامري مدير عام قرية  ثّمن م�صلم  من جانبه، 
رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ورع��اي��ة  دع��م  بالوثبة 
جمل�ش ال��وزراء وزير ديوان الرئا�صة، رئي�ش قرية الإم��ارات العاملية للقدرة 

بالوثبة. 
الدعم  ك��ل  جت��د  ال��ق��ري��ة  وتنظمها  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  “ ال�����ص��ب��اق��ات  وق����ال: 
والهتمام من �صموه، وهي تعزز م�صرية ريا�صة القدرة يف الدولة، وينعك�ش 
ذلك اإيجاباً على امل�صتويات الفنية التي يقدمها فر�صان الإمارات يف امل�صاركات 

الدولية والعاملية”. 
الأوقات  كل  يف  جاهزة  بالوثبة  للقدرة  العاملية  الإم���ارات  قرية  اأن  واأ���ص��اف 
اأجريت  التي  التعديالت  وفق  احل��ايل،  املو�صم  �صباقات  وا�صت�صافة  لتنظيم 
على الربنامج، باأعلى املعايري التنظيمية، ملا يقدمه فريق العمل من جهد 
ال�صباقات  ب��اإق��ام��ة  املتعلقة  اجل��وان��ب  وك��اف��ة  وفنية،  لوج�صتية  وت�صهيالت 
اأف�صل  تقدمي  من  امل�صاركني  والفار�صات  الفر�صان  متكن  اأج���واء  اأف�صل  يف 

امل�صتويات الفنية. 

قرية الوثبة تعلن جاهزيتها لتنظيم كاأ�ش فاطمة بنت من�صور بن زايد وحممد بن من�صور بن زايد للقدرة 

اأكد املدير الفني لريال مدريد، الإيطايل كارلو اأن�صيلوتي، 
عقب خ�صارة لقب كاأ�ش ال�صوبر الإ�صباين على يد غرميه 
اأن���ه���م دف���ع���وا ثمن   1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ر���ص��ل��ون��ة 
الوقت الذي انتقد فيه "الأخطاء  الفردية"، يف  "الأخطاء 
اأن�صيلوتي خالل  ال�صاذجة التي كان يجب جتنبها". وقال 
املوؤمتر ال�صحفي بعد النهائي الذي احت�صنه ملعب امللك 
فهد الدويل يف الريا�ش "الأخطاء الفردية التي ارتكبناها 
امل���ب���اراة. مل ن��ك��ن دق��ي��ق��ني يف اخل���روج  ه��ي ال��ت��ي ح�صمت 
بالكرة، واملناف�ش هدد مرمانا من خالل الهجمات املرتدة. 
اخل�صارة مل تكن ب�صبب غياب الأداء، ولكن ب�صبب ااأخطاء 
واأ�صاف  اجلميع".  من  �صيئة  مباراة  كانت  لقد  الفردية. 
فهذا  اأه����داف   3 ت�صتقبل  "عندما  ع��ام��اً  ال�63  ���ص��اح��ب 
الالعبني  على  الدفاعي.  اجلانب  حت�صني  علينا  اأن  يعني 
اأن يدركوا �صرورة جتنب هذه الأخطاء الب�صيطة". وتابع 

هذا  لأن  التحمل،  علينا  طيبة.  بفرتة  مي��ر  ل  "الفريق 
الفريق ميتلك الإمكانيات الالزمة للعودة، واملناف�صة على 
ب��الأمل لأن ريال مدريد اعتاد فقط  كل البطولت. ن�صعر 
املو�صم. يف  الكثري يف  يتبقى  ولكن  بالنهائيات،  الفوز  على 
الريا�صة، اأحياناً تفوز، ويف اأحيان اأخرى تخ�صر". ورف�ش 
هذا  معترباً  ب��الإه��ان��ة،  اخل�صارة  و�صف  الإي��ط��ايل  امل���درب 
الو�صف قلة احرتام للفريق. وقال يف هذا ال�صدد "اأعتقد 
اأن و�صف الإذلل الريا�صي يعد قلة احرتام. خ�صرنا مباراة 
اأمام بر�صلونة، كما فزنا عليهم م�صبقاً يف "الليغا". املناف�ش 
اأن�صيلوتي  اأبدى  اأف�صل، وف��ازوا، هذا هو الأمر". كما  كان 
اأن��ه��ى به  ال��ذي  ال��ع��ودة مل�صتواة  ق��درة فريقه على  ثقته يف 
والتفكري  روؤو�صنا،  نرفع  اأن  "علينا  واأمت  املا�صي.  املو�صم 
ل  اأك��رر،  للمناف�صة.  �صنعود  فعله.  علينا  يجل  فيما  جيداً 

نقدم الأداء الأف�صل يف اجلانب الدفاعي". 

•• اأبوظبي-وام:

القوى  األعاب  ملدربي  الأول  امل�صتوى  درا���ص��ات  دورة  عقدت 
احتاد  رعاية  القوى حتت  لألعاب  العاملي  التابعة لالحتاد 
الإم������ارات لأل���ع���اب ال��ق��وى وب��دع��م م��ن جم��ل�����ش اأبوظبي 

الريا�صي ونادي اأبوظبي لألعاب القوى ووزارة الدفاع . 
العديد  املواطنني، تلقوا  87 مدربا من  ال��دورة  �صارك يف 
من املحا�صرات النظرية والعملية حيث ا�صتملت الدرا�صات 

العملية  ال�صاعات  ع��دد  وبلغ  �صاعة،   144 على  النظرية 
امل�صتوى  لدرا�صة  مدربني   8 تاأهيل  ومت  �صاعة.    192
الثاين، والتي �صتعقد يف مركز تنمية األعاب القوى التابع 

لالحتاد العاملي لألعاب القوى بالقاهرة. 
وذلك �صمن  املنت�صبني  املدربني  82 من  الدرا�صة  واجتاز 
هذه  يف  الفنية  الأج��ه��زة  لتطوير  ال�صرتاتيجية  اخلطة 
دوليون  حما�صرون  الدرا�صة  هذه  يف  وحا�صر  الريا�صة.  

معتمدون من الحتاد العاملي لألعاب القوى. 

لألعاب  العاملي  الحتاد  دورة  يجتازون  مدربا   82
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ي�صجن 17 عامًا جلرمية ارتكبها �صبيهه املتطابق
ب��راءت��ه م��ن تهمة جعلته يقبع يف  اإث��ب��ات  اأم��ري��ك��ي يف  جن��ح رج��ل 
ل�ش  اجل��رمي��ة  مرتكب  ب���اأن  تبني  بعدما  ع��ام��اً   17 مل��دة  ال�صجن 
ي�صببه اإىل حد كبري. اأدين ريت�صارد جونز "45 عاماً" عن طريق 
اخلطاأ بتهمة ال�صطو امل�صلح يف 2000 مما اأدى اإىل حب�صه ملا يقرب 
من ثلث حياته. ومل يتم الك�صف عن اخلطاأ اإل بعد �صنوات عندما 

ُعر�صت على ال�صحية وال�صهود �صورة ل�صبيهه ريكي اآمو�ش.
مت ارتكاب اجلرمية يف 1999 من قبل �صخ�ش �صبيه لريت�صارد يف 
موقف �صيارات وول مارت يف كان�صا�ش، الوليات املتحدة الأمريكية، 

حيث حاول الل�ش �صرقة حقيبة يد امراأة.
وعلى الرغم من اأن ريت�صارد جونز تذرع باأنه كان مع �صديقه يف 
مدينة كان�صا�ش �صيتي، لكن عدم وجود اأدلة يف مكان احلادث اأدى 
اإىل اإدانته. وكان ال�صهود قد اأكدوا باأن ال�صور التي عر�صت عليهم 
مرات  عدة  احلكم  ا�صتئناف  ريت�صارد  ح��اول  وقد  لريت�صارد.  تعود 

لإثبات براءته، اإل اأن طلباته قوبلت بالرف�ش.
كان�صا�ش،  بجامعة  احل��ق��وق  كلية  ق��ام��ت  ع��دي��دة،  ���ص��ن��وات  وب��ع��د 
�صبيهه  ب���اأن  املحققون  واكت�صف  ري��ت�����ص��ارد،  ق�صية  يف  بالتحقيق 
ال��ذي يقبع فيه، ومت عر�ش �صور  ال�صجن  كان م�صجوناً يف نف�ش 
ريت�صارد و�صور �صبيهه املطابق اآمو�ش على ال�صحية و�صهود العيان 

مرة اأخرى وتبني باأن اجلاين الفعلي.

على الهواء مبا�صرة.. وزير يغط يف النوم 
بعدما  نف�صها يف موقف غريب  قناة رومانية  وج��دت مذيعة على 
�صماع  العميق، لدرجة  النوم  ال��ذي كانت حت��اوره يف  ال�صيف  غّط 
 Antena 3 قناة  يف  مذيعة  كانت  وبينما  ال��ه��واء.  على  �صخريه 
الإخبارية جتري مقابلة مع وزير الزراعة الروماين بيرتي ديا، 
امل��زارع��ني يف  يتحدث خاللها عن تاأثري احل��رب الأوك��ران��ي��ة على 
ديا  �صخري  وت��زام��ن  وا���ص��ح.  ب�صكل  امل�����ص��وؤول  �صخري  �ُصمع  ب���الده، 
له،  �صوؤال وّجه  ح�صبما ذكر موقع قناة "Digi24" الرومانية مع 
حيث م��ّرت ث��وان دون اأي رد من جانبه. ورغ��م تعامل املذيعة مع 
املوقف باحرتافية، والإعالن باأنها �صتعود للوزير يف وقت لحق، اإل 

اأن ذلك مل مينع �صيفتي الربنامج اإىل جانب ديا عن ال�صحك.

تتعافى من حالة �صحية جعلتها تنقع ج�صمها باملاء 
حالة  من  بالتعايف  ام��راأة  جنحت  املعاناة،  من  طويلة  �صنوات  بعد 
ال�صتحمام  ح��و���ش  يف  ب��امل��اء  ج�صمها  نقع  على  اأج��ربت��ه��ا  �صحية 
الأمريكية جانيل  كانت طفلة، عانت  اأن  يومياً. منذ  �صاعة   12 ل� 
هاري�ش "63 عاماً" من الأكزميا احلادة ملدة 57 عاماً، ولل�صيطرة 
ال�صتريويد  منتجات  من  جمموعة  ت�صتخدم  كانت  حالتها،  على 
مبا يف ذلك الكرميات واحلبوب. وعانت جانيل من احمرار اجللد 
والتهابات يف جميع اأنحاء ج�صمها، الأمر الذي كان يوؤدي يف الكثري 
من الأحيان اإىل حدوث نزيف وت�صققات حادة يف اجل�صم. كما كانت 
�صفاه جانيل تنتفخ وتتق�صر، اإ�صافة اإىل ت�صاقط �صعرها ورمو�صها. 
ويف 2014، توقفت جانيل عن ا�صتخدام ال�صتريويد بعدما اأيقنت 
خلم�ش  ا�صتمرت  جديدة  معركة  ب��داأت  وهنا  نفعاً،  جُت��ِد  مل  باأنها 
�صنوات ملحاربة الأعرا�ش املوؤملة الناجمة عن التوقف عن ا�صتخدام 
من�صطات ال�صرتويد. خالل تلك الفرتة كانت جانيل تق�صي قرابة 
12 �صاعة يف حو�ش ال�صتحمام للتخل�ش من الأمل، وكان زوجها 
ميد يد العون لها يف كل �صيء مبا يف ذلك حت�صري الطعام وجلبه 

لها اإىل حو�ش ال�صتحمام.

   بانوراما
ا�صرتى وحدة تخزين فعرث على عائلة مقتولة بداخلها

عرث رجل اأمريكي على جثث عائلة كاملة تعر�صت للقتل دفعة واحدة يف وحدة تخزين قام ب�صرائها على اأمل العثور 
على مقتنيات قيمة داخلها.

ا�صرتى جورج جيناي الوحدة بالقرب من �صياتل على اأمل العثور على �صيء مثري لالهتمام، اإل اأنه فوجئ بالعثور 
على جثث عائلة مقتولة داخلها، مما دفعه لالت�صال بال�صرطة على الفور.

بداأ جورج با�صتك�صاف وحدة التخزين عرب التخل�ش من البال�صتيك الثقيل الذي كان يغطي كل �صيء داخلها، قبل 
اأن يزيل طبقة �صمية من القما�ش القدمي، ويف تلك اللحظة لحظ وجود رائحة كريهة. ويف نهاية املطاف اكت�صف 

كي�صاً يحتوي على جمجمة ب�صرية.
وبعد اإبالغ ال�صرطة، متكن فريق طبي من التعرف على هوية اجلثث التي تعود لأم وابنيها فقدوا قبل 12 عاماً. 
ومن خالل الختبارات الطبية تبني باأن الأم التي تدعى باربرا وابنيها، تعر�صوا ل�صربات قوية على روؤو�صهم اأدت 

اإىل مقتلهم. كما عرثت ال�صرطة على بلطة عليها اآثار دماء داخل وحدة التخزين.
وكانت باربرا تقدمت بطلب الطالق من زوجها مارك يف اليوم ال�صابق على اختفائها، مما دفع ال�صرطة لتوجيه 

اأ�صابع التهام للزوج. ومن خالل التحقيقات، تبني باأن مارك هو من ا�صتاأجر وحدة التخزين.
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والد مويل ينتقد رد ال�صبكات الجتماعية على انتحارها
قال والد مويل را�صل، وهي فتاة انتحرت عام 2017 بعد معاناتها الكتئاب 
عندما كانت يف �صن الرابعة ع�صرة، الثنني اإن ا�صتجابة ال�صبكات الجتماعية 

التي متت الإ�صارة اإىل دور لها يف املاأ�صاة، كانت "غري مقنعة".
وتوفيت مويل را�صل يف ت�صرين الثاين-نوفمرب 2017. وعند حماولة فهم 
الجتماعية،  ال�صبكات  على  تعر�صت  اأنها  اأقاربها  اكت�صف  خطوتها،  دواف��ع 
النتحار  اإىل  تدفع  كثرية  حمتويات  اإىل  وبنرت�صت،  اإن�صتغرام  وخ�صو�صاً 
الق�صاء  2022، حتدث  اأيلول-�صبتمرب  نهاية  النف�ش. يف  واإي��ذاء  والكتئاب 
الربيطاين عن دور لعبه املحتوى الذي �صاهدته املراهقة يف انتحارها، بعد 
اإجراء اأعاد اإحياء اجلدل حول تاأثري هذه املن�صات وخوارزمياتها. ثم اأر�صل 
املحقق امل�صوؤول عن امل�صار الق�صائي يف الق�صية تقريراً اإىل �صركات مثل ميتا 
وبنرت�صت وتويرت و�صنابت�صات، وكذلك احلكومة الربيطانية، حث فيه على 
مراجعة اخلوارزميات التي ت�صتخدمها املواقع لتقدمي املحتوى. لكن رد فعل 
ال�صبكات الجتماعية كان "غري مقنع وغري مفاجئ"، وفق ما قال اإيان را�صل، 

والد مويل، يف مقابلة مع وكالة "بي ايه" الربيطانية ُن�صرت الثنني.

اتهامات جديدة ملغني الأوبرا دومينجو ب�صوء ال�صلوك 
واجه جنم الأوبرا الإ�صباين بال�صيدو دومينجو اتهامات جديدة بالتحر�ش 
من مغنية اإ�صبانية زميلة يف برنامج تلفزيوين اأُذيع يوم الأحد وذلك بعد 
اإىل  واأدت  لالعتذار  دومينجو  دفعت  مماثلة  اتهامات  م��ن  �صنوات  ث��الث 

تقلي�ش م�صريته املهنية.
ويف حتقيق اأجري عام 2020، قالت اأكرث من 36 مغنية وراق�صة ومو�صيقية 
من  لئقة  غ��ري  لت�صرفات  تعر�صن  اأو  �صاهدن  اإن��ه��ن  وموظفة  ومدر�صة 
دومينجو  ي��ع��رتف  ومل  ع��ق��ود.  ث��الث��ة  م��دى  على  عاما"   83" دومينجو 

بارتكاب اأي اأخطاء.
وجاء التهام الأخري من مغنية غري معروفة خالل حديث لقناة ل �صيك�صتا 
التلفزيونية الإ�صبانية. وقالت املغنية التي مت تظليل وجهها اإن دومينجو 
طلب اأن ي�صع يده على ج�صدها خالل وجودهما يف م�صرح باإ�صبانيا يف بداية 

القرن احلادي والع�صرين. وقالت اإنه يف منا�صبة اأخرى حاول تقبيلها.
وقالت املراأة لقناة ل �صيك�صتا "من اأول الأ�صياء التي يخربونك بها هو عدم 

ال�صعود يف امل�صعد وحدك مع بال�صيدو دومينجو".
وروت كيف طلب دومينجو اأن ي�صع يده على ج�صدها بعد تدريب على عمل 

فني.
ومل يرد ممثلون عن مغني الأوبرا على طلب للتعليق.

دنيا �صمري غامن حتتفل بعيد 
ميالد والدها على طريقتها 

ت�صتعد الفنانة امل�صرية دنيا �صمري 
غ������امن لإط��������الق اأغ����ن����ي����ة ج���دي���دة 
والدها،  م��ي��الد  ب���ذك���رى  اح��ت��ف��اًل 
ال��ذي رح��ل ع��ن عاملنا يف مايو عام 
2021، متاأثراً مب�صاعفات اإ�صابته 
ر�صيداً  ت���ارك���اً  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���ش 
الكوميدية،  الأع���م���ال  م��ن  ك��ب��رياً 
ال���ت���ي ���ص��ت��ظ��ل حم���ف���ورة يف ذاك����رة 

امل�صاهدين كباراً و�صغاراً.
وط���ل���ب���ت دن����ي����ا ����ص���م���ري غ�����امن من 
جمهورها الدعاء لوالدها بالرحمة 
عرب  اأم�ش  لها  من�صور  يف  واملغفرة، 
ح�صابها على اإن�صتغرام، التي اأرفقته 
ب�صورة لها من داخل ا�صتوديو، من 
وهي  الأغنية،  ت�صويرها  كوالي�ش 
تقلد والدها، وعلقت عليها قائلة: 
5. ويف  ال�����ص��اع��ة  ���ص��اء اهلل  اإن  ب��ك��رة 
���ص��ي��اق اآخ�����ر، اح��ت��ف��ل��ت دن��ي��ا �صمري 
غامن، بعيد ميالدها الذي وافق 1 
يناير -كانون الثاين، و�صط ح�صور 
متابعيها  و����ص���ارك���ت  ج���م���اه���ريي، 
كوالي�ش  م�����ن  ف����ي����دي����و  مب���ق���ط���ع 
م�صرحية اآن�صتونا، ظهر فيه اأبطال 
و���ص��ن��اع ال��ع��م��ل وج��م��ه��وره��ا وهم 

يحتفلون بعيد ميالدها.

غوغل يحتفل بالفنانة 
كرمية خمتار

املمثلة  89 مليالد  بالذكرى  اأم�ش الثنني  احتفل غوغل 
وا�صعاً  نونة"،  "ماما  ب�  امللقبة  خمتار  كرمية  امل�صرية 
�صورتها على �صفحة حمرك البحث الرئي�صية، تقديراً 

لأعمالها التي مازالت را�صخة يف اأذهان جمهورها.
2017، كانت واحدة من  كرمية خمتار التي رحلت عام 
كانت  اأن��ه��ا  اإذ  الأم،  ب��دور  تاألقن  ال��الئ��ي  الفنانات  اأك��رث 
التي  الب�صيطة،  امل�صرية  لل�صيدة  جت�صيدها  يف  ت��ب��دع 
توجه الن�صائح دائًما لأبنائها هذا بجانب تدليلها لهم، 

وحماولتها التخفيف عنهم جميع اأعباء احلياة.
يف  اإبداعها  اإىل  نونا"  "ماما  تلقيبها  يف  الف�صل  ويعود 
يف  "يرتبي  امل�صري  بامل�صل�صل  ال�صخ�صية  تلك  جت�صيد 
تدخل  اأن  ظلها  بخفة  ا�صتطاعت  اإذ   ،2007 عزو" ع��ام 
الزائد  حنانها  نتيجة  والعربية،  امل�صرية  البيوت  جميع 
وتدليلها املبالغ فيه لنجلها حمادة، الذي تخطى عمره 
امل�صري  املمثل  �صخ�صيته  ج�صد  وال��ذي  عاماً  اخلم�صني 

يحيى الفخراين. 

راكب يوثق التفا�صيل املرعبة للطائرة النيبالية
وثق راكب يف طائرة نيبال املنكوبة، والتي �صقطت الأحد 
قبل  لهم  الأخ���رية  اللحظات  ا،  �صخ�صً  72 متنها  وعلى 
امل���روع. وك��ان ال��راك��ب ي�صجل يف مقطع فيديو،  احل��ادث 
رحلته ال�صياحية على ما يبدو، اإذ ظهرت عليه ال�صعادة، 
وهو ير�صد عرب نافذة الطائرة معامل من الأر�ش، دون 

اأن يدري اأنه يوثق اللحظات الأخرية ل�صقوط الطائرة.
وخالل قيامه بالت�صوير اندلعت النريان ب�صكل مفاجئ 
اأن ي��ع��ل��و ���ص��راخ ال���رك���اب، ث��م تهوي  يف ال��ط��ائ��رة، ق��ب��ل 
وتتحطم. وا�صتمر الهاتف اجلوال، رغم �صقوط الطائرة، 
يف الت�صجيل، ليوثق واحدة من اأ�صواأ الرحالت اجلوية يف 

تاريخ نيبال خالل ثالثة عقود.
ور���ص��د مقطع ف��ي��دي��و اآخ����ر، حل��ظ��ة ان����دلع ال��ن��ريان يف 

الطائرة اأثناء حتليقها يف اجلو، قبل �صقوطها.

رو�صية وال�صيلفي الأخري قبل الكارثة
اآخر  عاما،   33 ب��ان��دورو،  اإيلينا  الرو�صية،  املدونة  ن�صرت 
�صورة لها قبل حلظات من وفاتها بحادث حتطم الطائرة 

النيبالية.
اإن�صتغرام،  �صتوري  "�صيلفي" عرب  اإيلينا �صورة  و�صاركت 
ال��دويل، معربة  اق��رتاب الطائرة من مطار بوخارا  فور 

عن حما�صها، حيث علقت: "اذهب اإىل نيبال!".
"اإيلينا" كانت  اإن  "مريور" الربيطانية  وقالت �صحيفة 
ت��ع��م��ل يف جم���ال ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، وك��ان��ت كثرية 
العامل  ح��ول  رحالتها  م��ن  مقاطع  وثقت  حيث  ال�صفر، 
من  اأك��رث  فيه  يتابعها  ال��ذي  اإن�صتغرام،  على  ح�صابها  يف 
1000 �صخ�ش. ومنذ اإعالن اخلرب، �صجت �صفحة اإيلينا 
اأ�صدقاوؤها  اأ�صار  بكلمات احلزن والتعازي لوفاتها، حيث 
الطائرة  وكانت  لطيفة".  "بروح  تتمتع  كانت  اأنها  اإىل 
وهي  �صوهدت  ق��د  ب��وخ��ارا،  اإىل  كامتاندو  م��ن  املتوجهة 

تتمايل على ارتفاع منخف�ش، قبل حتطهما.

رفات �صخ�ش نائم على �صرير منذ 20 عاًما
اكت�صفت ال�صرطة يف مدينة "مالو" مبقاطعة "كو كورك" 
ب�صريا  عظميا  هيكال  ال�صدفة،  طريق  عن  الأيرلندية، 
جمهول الهوية، والذي يعود ل�صخ�ش يبدو اأنه كان نائًما 

على �صرير يف منزل مغلق منذ 20 عاًما.
فاإن  الأيرلندية،  "مريور"  �صحيفة  ذكرته  ما  وبح�صب 
اجلمعة  يوم  ظهر  املنزل  اقتحموا  ال�صرطة  من  "اأفراد 
املغلقة  املمتلكات  لتنظيف  حملة  �صمن  وذل��ك  امل��ا���ص��ي، 
ل�صنني طويلة، والتي جاءت مببادرة من جمل�ش مدينة 

مالو".
وعند و�صولهم اإىل هذا املنزل الواقع يف �صارع "بيت�صر" 
اأمان،  باألواح  مغلقة  واأبوابه  نوافذه  كانت  فقد  باملدينة، 
على  العظمي  الهيكل  بقايا  على  ب��داخ��ل��ه  ع��رثت  حيث 
ال�صرير. وك�صف متحدث با�صم �صرطة مالو، اأنهم "وجدوا 
خالل تفتي�ش املنزل قطعة زبدة يف الثالجة والتي يعود 
الهيكل  بقايا  اأن  توقعوا  حيث   ،2001 عام  اإىل  تاريخها 
العظمي تعود ل�صخ�ش تويف يف تلك الفرتة، وبقيت جثته 

على ال�صرير حتى حتللت".

مايلي �صايرو�ش ت�صرح ف�صل زواجها يف اأغنية
عن  بالتف�صيل  تتحدث  التي  "فالروز"  اجلديدة  اأغنيتها  �صايرو�ش  مايلي  اأطلقت 

زواجها الفا�صل من ليام هيم�صورث، قبل �صاعات من عيد ميالده.
من  م��الي��ني  ع��دة  تكلفته  تبلغ  ال���ذي  ���ص��اي��رو���ش  م��ن��زل  اإىل  الأغ��ن��ي��ة  كلمات  ت�صري 
ال��غ��اب��ات يف  ت��دم��ره ح��رائ��ق  اأن  م��ع هيم�صورث، قبل  وال���ذي عا�صت فيه  ال����دولرات 
بها عالقتهما  انهارت  التي  الطريقة  بالتف�صيل عن  الأغنية  تتحدث  كما   .2018

مع مرور الوقت.
لكنها  النف�صال،  تريد  تكن  مل  باأنها  اأغنيتها،  عاماً" يف   30" �صايرو�ش  تقول  كما 

اأدركت يف نهاية املطاف باأنها اأكرث �صعادة واأف�صل حاًل مبفردها.
وتعرب �صايرو�ش اأي�صاً يف اأغنيتها عن عدم �صعورها بتاأنيب ال�صمري اأو الندم، 

وتنتهي الأغنية برق�صة حول ق�صر رائع وهي ترتدي بدلة رجل، يف تلميح 
اإىل اأن املنزل اجلديد الذي بنته بدون رجل هو املكان املثايل لها.

روزا بال�سي خالل ح�سورها حفل �ساي BAFTA الذي قدمته دلتا اإيرلينز وفريجني اأتالنتيك يف لو�ش اأجنلو�ش.ا ف ب

جنوم املو�صيقى يتدفقون على 
دكار حل�صور مهرجان اأفرميا

اج����ت����م����ع جن��������وم امل����و�����ص����ي����ق����ى يف 
دكار حل�صور  ال�صنغالية  العا�صمة 
الثامنة  ال���������دورة  ج����وائ����ز  ح���ف���ل 
ميوزيك  اأف��ري��ك��ا  "اأول  مل��ه��رج��ان 
يحتفي  ال��ذي  "اأفرميا"  اأووردز" 
املخ�صرمني  املو�صيقيني  باأف�صل 

واملتميزين يف القارة ال�صمراء.
اأن ي��ق��دم جن���وم ذوو  وم���ن امل��ق��رر 
املاي�صرتو  م��ن��ه��م  ع��امل��ي��ة،  ���ص��ه��رة 
والثنائي  ن���دور  ي��و���ص��و  ال�����ص��ن��غ��ايل 
والفنانة  ���ص��ك��وي��ر  ب��ي  ال��ن��ي��ج��ريي 
�صافيدج،  ت��ي��وا  اأي�����ص��ا  ال��رنوي��ج��ي��ة 
عرو�صا خالل حفل توزيع اجلوائز 
الرئي�صي املقام يف ا�صتاد دكار الذي 

ي�صع 15 األفا من احل�صور.
وكانت املغنية اجلابونية اإ�صبوار ل 
جائزة  لنيل  املر�صحة  تايجري�ش، 
الذين  ال�صيوف  بني  اأف��رمي��ا، من 
ارتدوا مالب�ش فاخرة ومروا على 

ال�صجادة احلمراء قبل احلفل.
ب��ي��ن��م��ا ت�صع  ل�����روي�����رتز،  وق����ال����ت 
عباءة �صوداء وقناعا يخفي معظم 
اأرتدي قناع راأ�ش من  "اأنا  وجهها، 
رق�صة  ميثل  اجل��اب��ون  يف  قبيلتي 
اأنني  لإظهار  قريتي  من  تقليدية 
م�صاركتها  واأري��د  بثقافتي  فخورة 

مع النا�ش هنا اليوم".
املهرجان  رئي�ش  دادا  مايك  وق��ال 
"هذه حل��ظ��ة مثرية  احل��ف��ل  ق��ب��ل 
ونحن  الأفريقية"،  ل�"املو�صيقى 
ف���خ���ورون ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي متكن 
الو�صول  من  الفنانون  ه��وؤلء  بها 
اإىل ع��دد م��ن الأ���ص��واق ���ص��واء على 
على  ح���ت���ى  اأو  امل���ح���ل���ي  ال�����ص��ع��ي��د 

ال�صعيد العاملي".

ر�صيع يتجول مب�صد�ش حم�صو وي�صحب الزناد
يف  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريا  وثقتها  مرعبة  حل��ظ��ات 
اأحد املباين بولية اإنديانا الأمريكية، اأظهرت 
ر�صيعا ل يزال يرتدي احلفا�ش، وهو يحمل 
به  وي��ت��ج��ول  ب��ال��ر���ص��ا���ش،  حم�����ص��وا  م�صد�صا 
اإي��اه يف خمتلف  ال�صقق، م�صوبا  يف ممر بني 

الجتاهات، ونحو وجهه، و�صحب الزناد.
الفيديو   On Patrol: Live موقع  ون�صر 
لينت�صر بعدها يف خمتلف و�صائل  لأول مرة، 
وغ�صب  ده�صة  و�صط  الجتماعي،  التوا�صل 

امل�صتخدمني.
ويف مقطع الفيديو، ميكن روؤية الر�صيع وهو 
�صقته  ب��اب  خ���ارج  ال�صلم  بئر  ح��ول  وي��ت��ج��ول 
اإحدى  ويف  املح�صو،  امل�صد�ش  ويحمل  املغلق، 
املرات �صوبه نحو نف�صه و�صغط على الزناد، 
مو�صع  يف  يكن  مل  الر�صا�ش  لأن  جن��ا  لكنه 

الإطالق.

وراأى بع�ش اجلريان الواقعة التي التقطتها 
فات�صلوا  امل��ب��ن��ى،  يف  مثبتة  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريا 
املوقع  اإىل  عنا�صرها  و�صل  التي  بال�صرطة، 
الطفل  يعي�ش فيها  كان  التي  ال�صقة  وفت�صوا 

مع والده.
اأ�صلحة،  لأي  ام��ت��الك��ه  الر�صيع  وال���د  ون��ف��ى 
مدعيا اأن ابن عمه الذي كان يقيم معه "هو 
وزوجته  اأن����ه  م�صيفا  واحدا"،  مي��ت��ل��ك  م��ن 
مري�صان واأنه كان يحاول البقاء مع الطفل 
اأن مر�صه �صتت انتباهه  لرعايته، لكن ل بد 

بينما و�صع الطفل يديه على ال�صالح.
الطفل  ي�������ص���األ���ون  ال�������ص���رط���ة  واأخ�������ذ رج������ال 
اللعبة؟" خالل  "اأين و�صعت هذه  ال�صغري: 
على  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ل��ي��ع��رثوا  ال�����ص��ق��ة،  تفتي�ش 
يف  ملم   9 وي�صون" عيار  و  "�صميث  م�صد�ش 

درج مكتب.
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