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ملتابعة مباحثات �سابقة جرت يف الأردن
�ضرم ال�ضيخ ت�ضت�ضيف اجتماعا 
خما�ضيا ب�ضاأن فل�ضطني واإ�ضرائيل

•• �رشم ال�شيخ-وكاالت:

ا�صت�صافت مدينة �صرم ال�صيخ امل�صرية املطلة على البحر الأحمر، الأحد، اجتماعا 
خما�صيا لدعم التهدئة بني اجلانبني الفل�صطيني والإ�صرائيلي. و�صارك يف الجتماع 

م�صوؤولون من: فل�صطني، واإ�صرائيل، وم�صر، والأردن، والوليات املتحدة.
وقال املتحدث الر�صمي با�صم وزارة اخلارجية امل�صرية، اأحمد اأبو زيد، اإن الجتماع 
ودعم  حتقيق  اإىل  الرامية  والدولية  الإقليمية  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي  اخلما�صي 
التهدئة بني اجلانبني الفل�صطيني والإ�صرائيلي ودعم احلوار بني اجلانبني لوقف 
الت�صعيد. وياأتي الجتماع، الذي يحظى اأي�صا بدعم الوليات املتحدة والأردن، يف 
اأعقاب اجتماع عقد يف 26 فرباير يف العقبة بالأردن بو�صاطة اأمريكية وكان الأول 
من نوعه منذ �صنوات. واأ�صفر اجتماع العقبة عن تعهدات اإ�صرائيلية وفل�صطينية 
بخف�ض الت�صعيد اإل اأنها قوبلت بالرف�ض من الف�صائل على اجلانبني واأخفقت يف 

وقف العنف على الأر�ض.
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وز�رة �لدفاع تك�شف عن �إحياء مدفع 

�لإفطار فى عدد من مدن و�إمار�ت �لدولة

�أخبار �لإمار�ت

�حلرب �لأوكر�نية تدخل �شباق �جلمهوريني 

يف �لنتخابات �لرئا�شية �لأمريكية �لقادمة 

عربي ودويل

هالند يهدد �أرقام 

�أ�شاطري �لدوري �لإجنليزي

�لفجر �لريا�شي

   

تتزامن مع �سهر رم�سان الكرمي 
حممد بن را�ضد يطلق حملة »وقف املليار 

وجبة« لإطعام الطعام ب�ضكل م�ضتدام
•• دبي-وام:

اأطلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، حملة 
لإطعام  وقفياً  �صندوقاً  تد�صن  وال��ت��ي  وج��ب��ة(،  املليار  )وق��ف 
الطعام ب�صكل م�صتدام.  وت�صتهدف احلملة، التي تتزامن مع 
�صهر رم�صان الكرمي، ح�صد اأكرب جهد حملي واإقليمي ودويل 
للم�صاهمة يف تفعيل برامج م�صتدامة ملكافحة اجلوع والق�صاء 

عليه يف اإطار موؤ�ص�صي م�صتدام.      )التفا�صيل �ض3(

حممد بن زايد والرئي�س ال�سوري يبحثان عالقات البلدين والتطورات يف املنطقة
رئي�س الدولة: غياب �ضوريا عن اأ�ضقائها طال 
وحان الوقت اإىل عودتها اإىل حميطها العربي

بوتني ي�سل ماريوبول باأوكرانيا يف زيارة مفاجئة
قتال �ضر�س يف باخموت.. وكيلومرت واحد 

يف�ضل قوات فاغرن عن مركز املدينة
•• عوا�شم-وكاالت:

اأن الرئي�ض  اإع����ام رو���ص��ي��ة، ���ص��ب��اح الأح�����د،  ذك���رت و���ص��ائ��ل 
فادميري بوتني و�صل اإىل مدينة ماريوبول الأوكرانية التي 
ت�صيطر عليها قواته يف زيارة مفاجئة، هي الأوىل من نوعها 

له منذ اندلع احلرب مع كييف.
اأوردت وكالة )تا�ض( الرو�صية اأن بوتني و�صل اإىل ماريوبول، 
يف اإطار رحلة عمل.  والتقى القيادة العليا لعمليته الع�صكرية 
يف اأوكرانيا، مبا يف ذلك رئي�ض هيئة الأركان العامة فالريي 

جريا�صيموف امل�صوؤول عن حرب مو�صكو يف اأوكرانيا.
اأ���ص��اف��ت اأن����ه و���ص��ل اإىل امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ���ص��م��ن منطقة 
مروحية،  عرب  اأوكرانيا  �صرقي  دونبا�ض  اإقليم  يف  دونيت�صك 
كما حترك يف عدة مناطق فيها وهو ميدانياً، دخلت العملية 
جديداً  يوماً  الأح��د،  اأم�ض  اأوكرانيا،  يف  الرو�صية  الع�صكرية 
من القتال، حيث ي�صتمر اجلي�ض الرو�صي يف حماولة ب�صط 
كييف  ق��وات  تقاوم  فيما  اأوكرانيا،  يف  اأرا���ض  على  ال�صيطرة 

بدعم ع�صكري من الغرب.
وجعلت  ال�صر�ض.  القتال  حمور  هي  باخموت  مدينة  وتبقى 
رو�صيا من ال�صيطرة على باخموت اأولوية يف ا�صرتاتيجيتها 
اأوكرانيا.  ب�صرق  ال�صناعية  دونبا�ض  منطقة  على  لل�صيطرة 
منذ  ال��دائ��ر  ال��ق��ت��ال  ب�صبب  كبري  ل��دم��ار  امل��دي��ن��ة  وتعر�صت 

�صهور، اإذ ت�صن رو�صيا هجمات متكررة.
واأفاد مرا�صل العربية واحلدث باأن كيلومرتا واحدا يف�صل 

قوات فاغرن الرو�صية عن مركز مدينة باخموت.
هذا وقالت اأوكرانيا اإن رو�صيا اأبقت على ت�صع �صفن حربية، 
بالبحر  تاأهب قتايل  مبا يف ذلك حاملتا �صواريخ، يف حالة 
اأن احتمال  الأ�صود قبالة �صبه جزيرة القرم، مما ي�صري اإىل 

�صن هجمات �صاروخية ما زال قائما.

رئي�ض الدولة خال مباحثاته مع  الرئي�ض ال�صوري     )وام(

Future Pioneers Cohort

  

تنظم جامعة اإلمارات العربية المتحدة

حفل التخرج - الدفعة 42 

وبهذه المناسبة الكريمة

تهئن أرسة جامعة اإلمارات أبناءها وبناتها الخريجني
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اإحالة وزير املالية القطري ال�ضابق 
ف�ضاد  بتهم  اجلنايات  حمكمة  اإىل 

•• الدوحة-عوا�شم:
القطرية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  ق��ال��ت 
املالية  وزي�����ر  اإن  الأح������د  اأم�������ض 
العمادي  ���ص��ري��ف  ع��ل��ي  ال�����ص��اب��ق 
اجلنايات  حمكمة  اأم���ام  �صيمثل 
بعد القب�ض عليه يف عام 2021 

ب�صبب تهم تتعلق بالف�صاد.
واأ�صافت الوكالة اأن العمادي وعدد 
اآخ���ر غ��ري م��ع��روف م��ن املتهمني 
اجلنايات  حم��ك��م��ة  اإىل  اأح��ي��ل��وا 
للبت يف اتهامهم بارتكاب جرائم 
ال��ر���ص��وة وال���ص��ت��ي��اء ع��ل��ى املال 
العام وا�صتغال الوظيفة واإ�صاءة 
ا���ص��ت��ع��م��ال ال�����ص��ل��ط��ة والإ�����ص����رار 

باملال العام وغ�صل الأموال.
على  القب�ض  ال�صلطات  واأل��ق��ت 
اأي����ار 2021  ال��ع��م��ادي يف م��اي��و 
الوزارية  امل��ه��ام  م��ن  اإع��ف��اوؤه  ومت 
األغيت  وجيزة  بفرتة  ذل��ك  وبعد 
اإدارة جهاز  ع�صويته يف جمل�صي 
ب���ن���ك قطر  ق���ط���ر ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
ال���وط���ن���ي. وك�����ان ق���د ت����وىل قبل 
التنفيذي  الرئي�ض  من�صب  ذلك 

للبنك.
و���ص��غ��ل ال��ع��م��ادي م��ن�����ص��ب وزير 
املالية يف قطر من 2013 حتى 
القب�ض عليه كما كان ع�صوا  مت 
قطر  ج���ه���از  اإدارة  جم��ل�����ض  يف 
لا�صتثمار، وهو �صندوق الرثوة 

ال�صيادي للباد.

•• اأبوظبي -وام:

رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بحث 
الدولة حفظه اهلل اأم�ض وفخامة ب�صار الأ�صد رئي�ض اجلمهورية 
العربية ال�صورية ال�صقيقة العاقات الأخوية بني البلدين و�صبل 

حتقيق  يف  ي�صهم  ال���ذي  البناء  امل�صرتك  والعمل  ال��ت��ع��اون  دف��ع 
الهتمام  حمل  الق�صايا  من  عدد  بجانب  املتبادلة  م�صاحلهما 
�� يف بداية جل�صة املحادثات التي جرت  امل�صرتك.  ورحب �صموه 
�� بالرئي�ض ب�صار الأ�صد والوفد املرافق يف بلده  يف ق�صر الوطن 

الثاين دولة الإمارات.                      )التفا�صيل �ض2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بحث 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ب�صار  وف���خ���ام���ة  اأم�������ض  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
العربية  رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة  الأ���ص��د 
ال�صورية ال�صقيقة العاقات الأخوية 
التعاون  دف���ع  و���ص��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
ي�صهم  الذي  البناء  امل�صرتك  والعمل 
املتبادلة  م�����ص��احل��ه��م��ا  حت��ق��ي��ق  يف 
ب��ج��ان��ب ع����دد م���ن ال��ق�����ص��اي��ا حمل 

الهتمام امل�صرتك. 
جل�صة  ب����داي����ة  يف   ������ ����ص���م���وه  ورح������ب 
املحادثات التي جرت يف ق�صر الوطن 
�� بالرئي�ض ب�صار الأ�صد والوفد املرافق 

يف بلده الثاين دولة الإمارات. 
واأعرب �صموه عن خال�ض تعازيه اإىل 
فخامته وال�صعب ال�صوري ال�صقيق يف 
�صحايا الزلزال الذي �صهدته �صوريا، 
م���وؤك���داً ث��ق��ت��ه ب���ق���درة ���ص��وري��ا وهمة 
الظروف  ه����ذه  ع��ل��ى جت�����اوز  اأه��ل��ه��ا 
والنتقال ب�صوريا اإىل مرحلة جديدة 

من ال�صتقرار والزدهار. 
���ص��م��وه م���ن ال��رئ��ي�����ض ب�صار  واط���ل���ع 
الأ��������ص�������د ع����ل����ى اآخ����������ر ال�����ت�����ط�����ورات 
ال�صاحة  على  ال�صيا�صية  وامل�صتجدات 
الزلزال  ت��داع��ي��ات  بجانب  ال�صورية 
ال��ب��اد، م��وؤك��داً �صموه  ال��ذي �صهدته 
�صوريا  م��ع  الإم�����ارات  دول���ة  ت�صامن 
ال�صقيق  �صعبها  جانب  اإىل  ووقوفها 

يف هذه الظروف. 
اأ�صقاءكم يف دولة  اإن  واأ�صاف �صموه: 
وقالباً،  قلباً  معكم  يقفون  الإم���ارات 
واإن غ��ي��اب ���ص��وري��ا ع��ن اأ���ص��ق��ائ��ه��ا قد 
طال وحان الوقت اإىل عودتها اإليهم 

واإىل حميطها العربي. 
و�����ص����دد ����ص���م���وه ع���ل���ى �����ص����رورة بذل 
لت�صهيل  امل���ت���اح���ة  اجل����ه����ود  ج��م��ي��ع 
ال�����ص��وري��ني بعزة  ال���اج���ئ���ني  ع�����ودة 
�صموه  واأع���رب  بلدهم،  اإىل  وك��رام��ة 
عن دعم دول��ة الإم���ارات للحوار بني 
�صوريا وتركيا لإح��راز تقدم يف ملف 
بدور  �صموه  واأ�صاد  الاجئني.  ع��ودة 
اجلالية ال�صورية املقيمة وم�صاركتهم 
دولة  يف  والتنمية  البناء  م�صرية  يف 
العاقات  ع��م��ق  واأك������د  الإم����������ارات، 

الرا�صخة بني ال�صعبني ال�صقيقني. 
اأع����رب ف��خ��ام��ة الرئي�ض  م��ن ج��ان��ب��ه 
ملوقف  وتقديره  �صكره  عن  ال�صوري 

و�صعباً  ح���ك���وم���ًة  الإم�����������ارات  دول������ة 
التعامل مع  العاجلة يف  وا�صتجابتها 
م�صاعدات  اإن  وق��ال  ال��زل��زال،  حمنة 
دولة الإمارات كانت نوعية وقدمتها 
مبحبة وود واأخوة وتركت اأثراً كبرياً 
يف نفو�ض ال�صعب ال�صوري. كما اأعرب 
دولة  لحت�صان  وتقديره  �صكره  عن 
الإم�����ارات اجل��ال��ي��ة ال�����ص��وري��ة خال 

خمتلف الظروف. 
ل���ه ال�صيخ  امل��غ��ف��ور  واأ����ص���اد مب��ن��اق��ب 
اآل نهيان طيب اهلل  زايد بن �صلطان 

تاأ�صي�ض  يف  الأ���ص��ي��ل  ومنهجه  ث���راه 
دولة الإمارات والذي يتجلى الآن يف 

مواقفها جتاه اأ�صقائها. 
واأك������د ف��خ��ام��ت��ه ح���ر����ض ب���ل���ده على 
الأخوية  عاقاتها  تعزيز  ا�صتدامة 

مع دولة الإمارات. 
كما اأعرب عن �صكره وتقديره ل�صموه 
ال�صيافة  وك���رم  ال�صتقبال  حل��ف��اوة 
م��ن��ذ و�صوله  ب��ه��م��ا  ال��ل��ذي��ن ح��ظ��ي 

والوفد املرافق اإىل الدولة. 
وكتب فخامة الرئي�ض ال�صوري كلمة 

اأع��رب خالها  ال���زوار  يف �صجل كبار 
الإم����ارات  ب��زي��ارة دول���ة  ع��ن �صعادته 
ال���زي���ارة فاحتة  ت��ك��ون  اأن  ومت��ن��ي��ات��ه 
خ��ري مل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور والزده�����ار 

لعاقات البلدين ال�صقيقني.
الدولة  رئي�ض  ال�صمو  �صاحب  واأق��ام 
ماأدبة غداء تكرمياً لفخامة الرئي�ض 

ال�صوري.
ح�صر املباحثات واملاأدبة �صمو ال�صيخ 
م�صت�صار  نهيان  اآل  زايد  بن  طحنون 
الأمن الوطني و�صمو ال�صيخ من�صور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
ال��وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�صة و�صمو 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 
بن  حممد  ال�صيخ  ومعايل  نهيان  اآل 
اآل نهيان م�صت�صار  حمد بن طحنون 
الرئا�صة  دي��وان  يف  اخلا�صة  ال�صوؤون 
ال�صام�صي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال��وط��ن��ي  ل��اأم��ن 
امل�صت�صار  ق��رق��ا���ض  ب��ن حم��م��د  اأن����ور 
رئي�ض  ال�صمو  ل�صاحب  الدبلوما�صي 

الدولة ومعايل �صهيل بن حممد فرج 
فار�ض املزروعي وزير الطاقة والبنية 
طوق  بن  اهلل  عبد  ومعايل  التحتية 
وم��ع��ايل عبد  القت�صاد  وزي���ر  امل���ري 
النعيمي  ع���واد  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن  اهلل 
�صاهني  خليفة  ومعايل  العدل  وزي��ر 

املرر وزير دولة. 
وح�صرهما من من اجلانب ال�صوري 
ال��ذي ي�صم  امل��راف��ق للرئي�ض  ال��وف��د 
وزير  اخلليل  �صامر  الدكتور  معايل 
اخلارجية  وال����ت����ج����ارة  الق���ت�������ص���اد 

�صوؤون  وزي���ر  ع���زام  من�صور  وم��ع��ايل 
الدكتور  ومعايل  اجلمهورية  رئا�صة 
بطر�ض حاق وزير الإعام والدكتور 
اأمين �صو�صان معاون وزير اخلارجية 
و�صعادة الدكتور غ�صان عبا�ض القائم 

باأعمال �صفارة �صوريا لدى الدولة. 
ال�صوري  الرئي�ض  فخامة  غ��ادر  وق��د 
الباد حيث ك��ان يف وداع��ه يف مطار 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ال���رئ���ا����ص���ة 
حممد بن زاي��د اآل نهيان وع��دد من 

ال�صيوخ وامل�صوؤولني.

وك����ان ف��خ��ام��ة ب�����ص��ار الأ����ص���د رئي�ض 
ال�صورية  ال���ع���رب���ي���ة  اجل���م���ه���وري���ة 
دولة  اإىل  اأم�����ض  و���ص��ل  ق��د  ال�صقيقة 
ترافقه  ر�صمية  زي����ارة  يف  الإم������ارات 
خالها حرمه ال�صيدة اأ�صماء الأ�صد. 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وك��ان 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
م�صتقبلي  مقدمة  اهلل"..يف  "حفظه 
فخامته لدى و�صوله مطار الرئا�صة 

يف اأبوظبي.
ال�صوري  ال��رئ��ي�����ض  ط��ائ��رة  وراف���ق���ت 
الإمارات  دول��ة  اأج���واء  ل��دى دخولها 
ط����ائ����رات ح��رب��ي��ة ت��رح��ي��ب��اً ب���زي���ارة 

فخامته. 
مرا�صم  الأ�صد  ب�صار  للرئي�ض  وجرت 
ا�صتقبال ر�صمية لدى و�صول موكبه 
ق�صر الوطن .. ورافق �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
اإىل من�صة ال�صرف  الرئي�ض ال�صيف 
 .. ل�صوريا  ال��وط��ن��ي  ال�����ص��ام  وع���زف 
21 طلقة  امل��دف��ع��ي��ة  اأط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا 
وا���ص��ط��ف��ت ث��ل��ة م��ن ح��ر���ض ال�صرف 

حتية لفخامته. 
ال�صيخ  ال���ص��ت��ق��ب��ال..���ص��م��و  يف  وك����ان 
م�صت�صار  نهيان  اآل  زايد  بن  طحنون 
الأمن الوطني و�صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
ال��وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�صة و�صمو 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 
بن  حممد  ال�صيخ  ومعايل  نهيان  اآل 
اآل نهيان م�صت�صار  حمد بن طحنون 
الرئا�صة  دي��وان  يف  اخلا�صة  ال�صوؤون 
ال�صام�صي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال��وط��ن��ي  ل��اأم��ن 
امل�صت�صار  ق��رق��ا���ض  ب��ن حم��م��د  اأن����ور 
رئي�ض  ال�صمو  ل�صاحب  الدبلوما�صي 
ال���دول���ة وم���ع���ايل ���ص��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف��رج ف��ار���ض امل��زروع��ي وزي���ر الطاقة 
اهلل  عبد  وم��ع��ايل  التحتية  والبنية 
القت�صاد  وزي������ر  امل������ري  ط�����وق  ب����ن 
ومعايل عبد اهلل بن �صلطان بن عواد 
النعيمي وزير العدل ومعايل خليفة 
يرافق  دولة.فيما  وزير  املرر  �صاهني 
ال��رئ��ي�����ض ب�����ص��ار الأ����ص���د وف����د ي�صم 
اخلليل  ���ص��ام��ر  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل   ..
اخلارجية  والتجارة  القت�صاد  وزي��ر 
�صوؤون  وزي���ر  ع���زام  من�صور  وم��ع��ايل 
الدكتور  ومعايل  اجلمهورية  رئا�صة 
بطر�ض حاق وزير الإعام والدكتور 
اأمين �صو�صان معاون وزير اخلارجية 
و�صعادة الدكتور غ�صان عبا�ض القائم 

باأعمال �صفارة �صوريا لدى الدولة.

حممد بن زايد والرئي�س ال�ضوري يبحثان عالقات البلدين والتطورات يف املنطقة

رئي�س الدولة: غياب �ضوريا عن اأ�ضقائها قد طال وحان الوقت اإىل عودتها اإليهم واإىل حميطها العربي

الإمارات يف حمنة الزلزال كانت نوعية وقدمتها   م�ساعدات  • الأ�سد: 
مبحبة وود واأخوة وتركت اأثرًا كبريًا يف نفو�س ال�سعب ال�سوري

•• ال�شارقة - وام:

م�صتحقات  ت��وزي��ع  اخل��ريي��ة  ال�����ص��ارق��ة  جمعية  ب����داأت 
م�صاريع  �صمن  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  الرم�صانية"  "ال�صلة 
حملتها الرم�صانية "جود" وت�صتهدف م�صاعدة الأ�صر 
والحتياجات  الرم�صانية  امل��وؤن  توفري  على  املتعففة 
عبداهلل  وق��ال  املبارك.  رم�صان  �صهر  طيلة  الأ�صا�صية 
���ص��ل��ط��ان ب��ن خ���ادم امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي اإن ف���رق العمل 
قبل  من  املكلفني  ومتطوعيها  اجلمعية  موظفي  من 
عمليات  ب��ا���ص��روا  الرم�صانية  للحملة  العليا  اللجنة 
توزيع خم�ص�صات ال�صلة الرم�صانية لت�صتمر عمليات 

التوزيع ب�صكل يومي لانتهاء من تو�صيل 4 اآلف �صلة 
بالتعاون  ال�صلة  توفري حمتويات  مل�صتحقيها حيث مت 
من  اأ�صناف   10 بواقع  املتعاونة  التجارية  املنافذ  مع 
املواد الغذائية والتي ُيجرى توزيعها ل�صالح 20 األف 

م�صتفيد من امل�صجلني بك�صوف اجلمعية.
ولفت ابن خادم اإىل اأهمية م�صروع ال�صلة الرم�صانية يف 
حتقيق اعلى م�صتويات الرعاية وامل�صاندة للم�صتحقني 
والتاأكيد على ن�صر ثقافة التطوع والعمل الإن�صاين يف 
املجتمع ما يدعم قيم التكافل الجتماعي بني خمتلف 
يف  البهجة  وين�صر  تعا�صده  من  ويزيد  املجتمع  فئات 

نفو�ض ال�صرائح امل�صتحقة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

بداأت دائرة اخلدمات العامة تزيني �صوارع راأ�ض اخليمة 
يف اإطار ال�صتعدادات ل�صتقبال �صهر رم�صان من خال 
تركيب الزينة باأ�صكال �صوئية هند�صية وعبارات تتنا�صب 
مع اأجواء ال�صهر الف�صيل وتوفري م�صهد جمايل ي�صاهم 
يف ن�صر الفرح وال�صرور يف الإمارة.وي�صل عدد الإ�صاءات 
الطرق  كما حظيت  ت�صكيلة �صوئية مبتكرة   900 اإىل 
املنرية  الت�صكيات  م��ن  مب��زي��د  واجل�����ص��ور  وال������دوارات 
ومت  ال�صوئية  وال��ه��الت  العيد  ه��ال  اأ�صكال  وات��خ��ذت 
60 موقعا من ال�صوارع احليوية  تركيب الإ�صاءة على 

واجل�����ص��ور وال�������دوارات يف اإم�����ارة راأ������ض اخل��ي��م��ة ومتت 
اإ���ص��اف��ة 9 م��ن��اط��ق ج��دي��دة ل��رتك��ي��ب ال��زي��ن��ة م��ث��ل خت 
و�صمل  و�صعم  ومعريي�ض  وال��رم�����ض  واملنيعي  و���ص��وك��ة 
ووادي اإ�صفني.وقال �صعادة املهند�ض خالد العلي مدير 
مناطق  تزيني  عملية  اإن  العامة  اخل��دم��ات  دائ���رة  ع��ام 
اأجواء  لإ�صفاء  الف�صيل  لل�صهر  ا�صتعدادا  اخليمة  راأ�ض 
الإمارة  مبناطق  وح�صارية  جمالية  وم�صاهد  روحانية 
رم�صان  ب�صهر  واملقيمني  املواطنني  بني  البهجة  ون�صر 
باأن  ن�صعى  بدورنا كدائرة خدمات عامة  املبارك ونحن 
الروحاين  ال�صغف  ه��ذا  تام�ض  ال��ع��ام  ه��ذا  زينة  تكون 

الذي هو اأ�صا�ض ال�صهر الكرمي.

الإمارات تت�ضامن مع الإكوادور راأ�س اخليمة تتزين ا�ضتعدادا ل�ضتقبال �ضهر رم�ضان املباركال�ضارقة اخلريية تبداأ اأول م�ضاريع حملتها الرم�ضانية
وبريو وتعزي يف �ضحايا الزلزال

•• اأبوظبي-وام:

ت دولة الإمارات عن تعازيها ال�صادقة وت�صامنها مع الإكوادور وبريو  عربرّ
اأ���ص��ف��ر ع��ن وق���وع ع��دد من  يف �صحايا ال��زل��زال ال���ذي ���ص��رب البلدين، م��ا 

ال�صحايا.
واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن خال�ض تعازيها اإىل حكومة 
جمهورية الإكوادور و�صعبها ال�صديق، واإىل حكومة جمهورية بريو و�صعبها 
ومتنياتها  الأل��ي��م،  امل�صاب  ه��ذا  يف  ال�صحايا  وذوي  اأه��ايل  واإىل  ال�صديق، 

بال�صفاء العاجل للم�صابني.
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اأخبـار الإمـارات

•• نيويورك - وام:

وثيقة  املتحدة  ل��اأمم  التابعة  امل��راأة  و�صع  جلنة  اعتمدت 
يف  والب��ت��ك��ار  للتكنولوجيا  احل��ا���ص��م  ب��ال��دور  تقر  ر�صمية 
حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني. جاء ذلك فى ختام فعاليات 
الدورة ال�صابعة وال�صتني للجنة و�صع املراأة التابعة لاأمم 
املتحدة اأم�ض الول ال�صبت والتي ركزت اأعمالها على و�صع 
املتحدة حول  ب��الأمم  �صنوي  اأك��رب جتمع  تعد  التي  امل���راأة، 
امل�����ص��اواة ب��ني اجلن�صني ومت��ك��ني ال��ن�����ص��اء، ه��ذا ال��ع��ام على 

البتكار والتغيري التكنولوجي والتعليم يف الع�صر الرقمي 
لتعزيز العمل ل�صد الفجوات بني اجلن�صني يف هذا املجال.

الأع�صاء،  للدول  عليها"  املتفق  "ال�صتنتاجات  وتت�صمن 
كما تعترب "خمططا جلميع اأ�صحاب امل�صلحة، مبا يف ذلك 
وال�صباب،  امل��دين  واملجتمع  اخل��ا���ض  والقطاع  احلكومات 
بهدف تعزيز امل�صاركة الكاملة واملت�صاوية والقيادة للن�صاء 
الرقمية  التقنيات  ودم��ج  وحت��وي��ل  ت�صميم،  يف  والفتيات 
واحتياجات  الإن�صان  حقوق  تلبي  التي  البتكار  وعمليات 

الن�صاء والفتيات".

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبلت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
الن�صائي العام رئي�صة املجل�ض الأعلى لاأمومة والطفولة 
الإمارات"  "اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
اأم�ض، ال�صيدة اأ�صماء الأ�صد حرم فخامة رئي�ض اجلمهورية 
الذي  اللقاء  خ��ال   - �صموها  ال�صورية.ورحبت  العربية 
اأ�صماء  ال�صيدة  ب��زي��ارة   �� باأبوظبي  البحر  ق�صر  يف  ج��رى 

الأ�صد اإىل دولة الإمارات متمنية لها زيارة موفقة.
واأعربت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك يف بداية اللقاء 
الأ�صد  اأ�صماء  ال�صيدة  اإىل  عن خال�ض تعازيها وموا�صاتها 

الزلزال  �صحايا  عائات  واإىل  ال�صقيق  ال�صوري  وال�صعب 
اأن  ع��ز وج��ل  امل��وىل  �صائلة  م��وؤخ��راً،  �صوريا  �صهدته  ال��ذي 
يتغمدهم بوا�صع رحمته ور�صوانه، متمنية ال�صفاء العاجل 
جلميع امل�صابني وال�صامة ل�صوريا و�صعبها من كل �صوء. 
وبحثت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك وحرم الرئي�ض 
خمتلف  يف  البلدين  بني  التعاون  تنمية  فر�ض  ال�صوري، 
اجل���وان���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأ���ص��رة وال��ط��ف��ول��ة ومت��ك��ني امل����راأة 
الأ�صد  اأ�صماء  ال�صيدة  وبلدها.واأ�صادت  جمتمعها  خلدمة 
جمالت  يف  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  �صمو  ب��ج��ه��ود 
دعم املراأة وتنمية قدراتها اإ�صافة اإىل الهتمام بالطفولة 
الإمكانات  توفري خمتلف  الأ�صرة من خال  دور  وتعزيز 

الكفيلة بتما�صكها وا�صتقرارها، كما ثمنت الهتمام الذي 
النوعية  وامل��ب��ادرات  الإن�صانية  بالق�صايا  �صموها  تبديه 
ال�صياق  ه��ذا  يف  اأ���ص��ادت  ال�صاأن.كما  ه��ذا  يف  ترعاها  التي 
ب��ال��دع��م امل��ه��م ال���ذي ق��دم��ت��ه دول���ة الإم�����ارات اإىل �صوريا 
ا�صتجابتها  املت�صررين خا�صة  الزلزال واإىل  خال حمنة 
العاج  وت��وف��ري  املخت�صة  الإن��ق��اذ  ف��رق  ب��اإر���ص��ال  العاجلة 
لعدد من امل�صابني من خال ا�صت�صافتهم يف م�صت�صفيات 
الدولة. واأقامت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك ماأدبة 
اأ�صماء والوفد املرافق.ح�صر اللقاء  غداء تكرمياً لل�صيدة 
والوفد  الن�صائية  والقيادات  ال�صيخات  من  ع��دد  وامل��اأدب��ة 

املرافق حلرم الرئي�ض ال�صوري.

جلنة و�ضع املراأة الأممية تعتمد وثيقة دور 
التكنولوجيا والبتكار يف امل�ضاواة بني اجلن�ضني

ال�ضيخة فاطمة ت�ضتقبل اأ�ضماء الأ�ضد

•• دبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأط��ل��ق 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
املليار  "وقف  "رعاه اهلل"، حملة  دبي 
وجبة"، والتي تد�صن �صندوقاً وقفياً 
م�صتدام.  ب�����ص��ك��ل  ال���ط���ع���ام  لإط����ع����ام 
تتزامن  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة،  وت�����ص��ت��ه��دف 
م���ع ���ص��ه��ر رم�������ص���ان ال����ك����رمي، ح�صد 
اأك����رب ج��ه��د حم��ل��ي واإق��ل��ي��م��ي ودويل 
للم�صاهمة يف تفعيل برامج م�صتدامة 
مل��ك��اف��ح��ة اجل����وع وال��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه يف 
اإطار موؤ�ص�صي م�صتدام. وقال �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم: الإخوة والأخوات.. جرياً على 
ال�صهر  تبا�صري  م��ع  ال�صنوية  عادتنا 
الف�صيل .. نطلق هذا العام باإذن اهلل 
املليار وجبة" يف �صهر  "وقف  م�صروع 
رم�صان املبارك .. هدفنا توفري مئات 
ب�صكل م�صتدام  الوجبات  املايني من 
هذا  ع��رب  ال��ق��ادم��ة  ال�صنني  لع�صرات 
ل�صعب  ج����اري����ة  ����ص���دق���ة   .. ال����وق����ف 
باإذن  منقطع  غ��ري  وخ���ري  الإم������ارات 

 828 ي��ع��اين   : �صموه  واأ���ص��اف  اهلل. 
مليون اإن�صان من اجلوع .. اأي �صخ�ض 
اأ���ص��خ��ا���ض يف العامل  م��ن ك��ل ع�����ص��رة 
.. وواج���ب���ن���ا الإن�������ص���اين والأخ���اق���ي 
ال�صيام  �صهر  يف  وخا�صة  والإ�صامي 
اإغ��اث��ة امللهوف .. واإط��ع��ام اجل��ائ��ع .. 
والوقف خري دائم باإذن اهلل .. وقليل 
دائم خري من كثري منقطع .. وفقنا 
دولتنا  خ��ري وحفظ  لكل  واإي��اك��م  اهلل 
م���ن ك���ل ���ص��ر. واأك�����د ���ص��اح��ب ال�صمو 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
من  وجبة" ر���ص��ال��ة  امل��ل��ي��ار  "وقف  اأن 
كل  يف  لاإن�صانية  و�صعبها  الإم����ارات 
مكان يف العامل .. ر�صالتنا الأخاقية 
حتتم علينا اأن نكون يف �صدارة اجلهد 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى اجل����وع ورفع 

املعاناة عن الإن�صان اأينما كان.

) مكافحة اجلوع يف اإطار م�ستدام 
 )

وتن�صوي حملة "وقف املليار وجبة"، 
حتت مظلة موؤ�ص�صة مبادرات حممد 
املوؤ�ص�صة  العاملية،  اآل مكتوم  را�صد  بن 
اإق��ل��ي��م��ي��اً واملعنية  الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا 

بالعمل الإن�صاين والتنموي يف خمتلف 
اأنحاء العامل، حيث تاأتي هذه احلملة 
ا�صتكماًل حلمات اإطعام الطعام التي 
مت اإطاقها بتوجيهات �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم يف  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
الأعوام الثاثة ال�صابقة بداية بحملة 
يف  اأطلقت  التي  وج��ب��ة،  مايني   10
واأك��رب حراك  ك��اأول   2020 رم�صان 
الدعم  ل��ت��وف��ري  ت�صامني  جمتمعي 
الدولة  داخ��ل  للمت�صررين  الغذائي 
اأزم������ة وب�����اء فريو�ض  ت���داع���ي���ات  م���ن 
"كوفيد19-"،  امل�����ص��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
وجبة،  مليون   100 بحملة  م����روراً 
 2021 رم�������ص���ان  اأط���ل���ق���ت يف  ال���ت���ي 
الدعم  لتقدمي  اإقليمية  حملة  كاأكرب 
دولة   20 يف  للمحتاجني  ال��غ��ذائ��ي 
اإفريقيا  وق��ارت��ي  العربية  املنطقة  يف 
وجبة  مليار  بحملة  وان��ت��ه��اء  واآ���ص��ي��ا، 
 2022 رم�������ص���ان  اأط���ل���ق���ت يف  ال���ت���ي 
اإقليمياً  ن��وع��ه��ا  م��ن  حملة  ك��اأ���ص��خ��م 
بهدف توفري مليار وجبة يف 50 دولة 
النوعية  الإم��ارات  مبا يعزز م�صاهمة 
يف اجلهد العاملي للق�صاء على اجلوع. 
وجبة"  املليار  "وقف  حملة  وتد�صن 

ت�صتلهم  وال��ت��ي   ،2023 رم�صان  يف 
)خياركم  ال�صريفة،  الأح���ادي���ث  روح 
م��ن اأط��ع��م ال��ط��ع��ام(، و )م��ا اآم���ن بي 
و)اإَِذا  جائٌع(،  وج��اُره  �صبعاَن  بات  من 
َماَت ابُن اآدم اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه اإِلاَّ ِمْن 
ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم  اأو  َج��اِرَي��ٍة،  َدَقٍة  �صَ َث��َاٍث، 
اِلٍح َيْدُعو َلُه(، �صندوقاً  ِبِه، اأَْو َوَلٍد �صَ
وقفياً لإطعام الطعام ب�صكل م�صتدام، 
�صمن م�صتهدف رئي�ض ت�صعى احلملة 
اأمان  �صبكة  ت��وف��ري  اإىل  خ��ال��ه  م��ن 
احتياجاً  الأك�������رث  ل��ل��ف��ئ��ات  غ����ذائ����ي 
ل�صيما يف الدول التي متر بتحديات 
اإىل  يف جمال توفري الأم��ن الغذائي، 
جانب دعم وم�صاعدة ال�صرائح الأكرث 
�صحايا  خا�صة  املجتمعات  يف  ه�صا�صة 
والأزم��ات حول  وال�صراعات  الكوارث 
العامل، عاوة على تدعيم وم�صاعفة 
جهد دولة الإم��ارات يف تعزيز امل�صعى 
العاملي للق�صاء على اجلوع مبا يدعم 
امل�صتدامة  التنمية  اأه�����داف  حتقيق 
2030 والتي  ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
تعد مكافحة اجلوع من اأهم اأهدافها 
الب�صرية  جهود  تت�صافر  التي  ال�17 
"وقف  وي�صاهم  حتقيقها.  اأج���ل  م��ن 

العطاء  ا���ص��ت��دام��ة  يف  وجبة"  امل��ل��ي��ار 
البذل  ب��اب جديد م��ن  واخل��ري وفتح 
اأم����ام امل��وؤ���ص�����ص��ات وال�����ص��رك��ات ورجال 
امل�صهود  وال�����ص��خ�����ص��ي��ات  الأع�����م�����ال 
ل��ه��ا يف ال��ع��م��ل الإن�������ص���اين والأف������راد 
احلملة،  يف  امل�صاهمة  على  ال��ق��ادري��ن 
الأم�����ر ال����ذي ي��ر���ص��خ ث��ق��اف��ة الوقف 
باعتباره  الإم������ارات������ي  امل���ج���ت���م���ع  يف 
اإرث�����اً ث��ق��اف��ي��اً ع��رب��ي��اً را���ص��خ��اً وراف����داً 
اإن�������ص���ان���ي���اً وت���ن���م���وي���اً ح�������ص���اري���اً، يتم 
ن لهم  ادخاره مل�صتقبل الأجيال ويوؤمرّ
ال�صتدامة من خال �صناديق وقفية 
التنموية  وامل�صاريع  للخطط  داعمة 
وت�صتهدف  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اإيجاد  وجبة"  امل��ل��ي��ار  "وقف  ح��م��ل��ة 
ل��ل��ت�����ص��دي للجوع  ح��ل��ول م�����ص��ت��دام��ة 
وتنفيذ  تداعياته،  واح��ت��واء  واأ�صبابه 
هة،  موجرّ وم��ب��ادرات  وم�صاريع  برامج 
وم�صتهدفات  منهجية  خطط  �صمن 
وم�صاندة  اجل�����وع  مل��ك��اف��ح��ة  حم�����ددة 

الفئات الأكرث ه�صا�صة يف العامل.

) دعم �سناعة الأمل ( 
معايل  اأك������د  اخل�������ص���و����ض،  ه�����ذا  ويف 

ال��ق��رق��اوي وزير  حممد ب��ن ع��ب��داهلل 
ال��وزراء، الأم��ني العام  �صوؤون جمل�ض 
مل��وؤ���ص�����ص��ة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�صد 
"وقف  حملة  اأن  ال��ع��امل��ي��ة،  مكتوم  اآل 
�صاحب  فل�صفة  تعك�ض  وجبة"  املليار 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم يف حت��وي��ل ف��ع��ل ال��ع��ط��اء اإىل 
يعك�ض  مبا  م�صتدامة،  عمل  منظومة 
لدولة  والإن�����ص��اين  احل�صاري  الوجه 
الإم������ارات. وق���ال ال��ق��رق��اوي: حملة 
ز اإرث العطاء  "وقف املليار وجبة" تعزرّ
الإم���ارات���ي يف ال��ع��امل وت��ر���ص��خ مكانة 
دول��ت��ن��ا ب��و���ص��ف��ه��ا ���ص��اح��ب��ة الأي�����ادي 
ال��ب��ي�����ص��اء الأ����ص���رع و����ص���وًل والأك����رث 
تاأثرياً، لفتاً معاليه اإىل اأن الت�صدي 
املليار  وق��ف  خ��ال حملة  للجوع من 
وجبة ياأتي يف وقت ي�صهد فيه العامل 
حتديات جمة مع الهزات القت�صادية 
رقعة  وات�����ص��اع  الطبيعية  وال���ك���وارث 
ال�صراعات والأزمات وارتفاع معدلت 
الفقر يف العديد من املجتمعات الأمر 
الذي ي�صتلزم اإطاق برامج ومبادرات 
ع�صرات  معاناة  من  للتخفيف  نوعية 
العامل.  ال��ب�����ص��ر ح����ول  م���ن  امل���اي���ني 

بن  مبادرات حممد  معاليه:  واأ�صاف 
را�صد اآل مكتوم العاملية توا�صل اإطاق 
املجتمعات  م�صتهدفة  اخلري  حمات 
وم�صاهمًة يف  ال��ع��امل،  يف  الأق���ل حظاً 
وانت�صال مايني  الأم��ل  �صناعة  دعم 
م��ن خال  الياأ�ض  ب��راث��ن  م��ن  الب�صر 

مبادرات اإن�صانية وجمتمعية نوعية.

) اجلوع يف العامل ( 
التحديات  اأك��رب  اأح��د  اجل��وع  وي�صكل 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه الإن�����ص��ان��ي��ة مع 
ارت����ف����اع ع�����دد اجل����ي����اع يف ال����ع����امل يف 
ال�����ص��ن��وات الأخ����ري ع��ل��ى ن��ح��و كارثي، 
باأكملها.  جم��ت��م��ع��ات  ب��ان��ه��ي��ار  ي��ن��ذر 
فوفق ن�صخة العام 2022 من تقرير 
والتغذية  ال���غ���ذائ���ي  الأم�����ن  "حالة 
منظمة  اأ���ص��درت��ه  ال���ذي  العامل"  يف 
املتحدة  ل����اأمم  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة 
العامل  يف  اجل��ي��اع  ع��دد  بلغ  "فاو"، 
2021 ما ي�صل  العام  نهاية  بحلول 
ما  وه���و  �صخ�ض،  م��ل��ي��ون   828 اإىل 
العامل،  ���ص��ك��ان  م��ن   %  9.8 ي�صكل 
اأي اأن واح��داً من كل ع�صرة اأ�صخا�ض 
ينام جائعاً. كذلك ي�صري التقرير اإىل 

�صن  دون  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   45 ن��ح��و  اأن 
وهو  ال��ه��زال،  م��ن  ي��ع��ان��ون  اخلام�صة 
اأكرث اأ�صكال �صوء التغذية فتكاً، ويزيد 
من خطر وفاة الأطفال بحوايل 12 
طفل  م��ل��ي��ون   149 وي���ع���اين  م�����رة. 
اآخ���ر دون ���ص��ن اخل��ام�����ص��ة م��ن توقف 
النمو والتطور ب�صبب النق�ض املزمن 
يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�صر  يف 

وجباتهم الغذائية.

) جناحات متتالية ( 
املليار وجبة"  "وقف  وت�صتكمل حملة 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا حمات  ال��ن��ج��اح��ات 
بداأت  وال��ت��ي  ال�صابقة  الطعام  اإط��ع��ام 
 2020 ال���ك���رمي  رم�������ص���ان  ���ص��ه��ر  يف 
و�صجلت  وجبة،  مايني   10 بحملة 
م�����ص��اه��م��ات ف��اق��ت امل�����ص��ت��ه��دف حيث 
حققت 15.3 مليون وجبة بتربعات 
من الأف��راد، مواطنني ومقيمني من 
وموؤ�ص�صات  جن�صية،   115 من  اأك��رث 
كما  واخل��ا���ض،  احلكومي  القطاعني 
 1000 اأك���رث م��ن  ���ص��ارك يف احلملة 
مناطق  كافة  من  ومتطوعة  متطوع 
دول����ة الإم��������ارات. وا���ص��ت��ك��م��ل��ت حملة 
رم�صان  يف  وج���ب���ة  م���ل���ي���ون   100
اإط���ع���ام  ح���م���ات  م�������ص���رية   2021
عدد  م�صاعفة  يف  وجن��ح��ت  ال��ط��ع��ام، 
ال��وج��ب��ات ال��ت��ي وزع��ت��ه��ا ل��ت�����ص��ل اإىل 
م��ا ي��ع��ادل 220 م��ل��ي��ون وج��ب��ة، من 
متربع  األ�����ف   385 ت���ربع���ات  خ����ال 
عدد  ج���ان���ب  اإىل  ج��ن�����ص��ي��ة،   51 م���ن 
فيما  وال�صركات،  املوؤ�ص�صات  من  كبري 
التي  وجبة"  "مليار  ح��م��ل��ة  جن��ح��ت 
2022 يف  �صهر رم�صان  انطلقت يف 
حتقيق م�صتهدفاتها يف اأقل من �صهر 
متربعاً،   320،868 مب�����ص��اه��م��ات 
واأ�صهمت باإطعام الطعام يف 50 دولة 

حول العامل.

•• اأبوظبي -وام:

امل��زروع��ي قائد عام  رك��ن طيار فار�ض خلف  ال��ل��واء  التقى معايل 
�صرطة اأبوظبي خريجي الدفعة الأوىل من ماج�صتري القيادة يف 
ال�صرطة والأمن باأكادميية ربدان والبالغ عددهم 9 من منت�صبي 

�صرطة اأبوظبي.
املهريي مدير قطاع  زيتون  بن  �صيف  اأحمد  اللواء  اللقاء  ح�صر 
التنفيذي  الرئي�ض  مور�ض  جيم�ض  �صعادة  و  املركزية  العمليات 
كلية  عميد  الكعبي  اأح��م��د  في�صل  وال��دك��ت��ور  رب���دان  لأك��ادمي��ي��ة 

اجلاهزية يف اأكادميية ربدان .

واطلع معاليه على اأهداف درا�صاتهم العليا واأهميتها وانعكا�صها 
�صرطة  اهتمام  م��وؤك��داً  والأم��ن��ي،  ال�صرطي  العمل  تطوير  على 
العليا،  الك��ادمي��ي��ة  ال��درا���ص��ات  على  منت�صبيها  بتحفيز  ابوظبي 
وتو�صيع نطاق املعرفة والقدرات ل�صغل منا�صب امل�صوؤولية العليا 
لأ�ص�ض  وفقا  الأمنية،  مهامهم  لأداء  ومتمكنني  مبتكرين  كقادة 
املتغريات  وتواكب  امل�صتقبلية  الأمنية  الحتياجات  تلبي  علمية 
والتطورات على اأ�صا�ض العلم واملعرفة وا�صت�صراف امل�صتقبل ووفق 

اأف�صل املعايري املتقدمة عاملياً.
الكوادر  لإع���داد  امل�صتمر  الر�صيدة  القيادة  ودع��م  برعاية  واأ���ص��اد 
الوطنية، واأثنى على جهود اأكادميية ربدان يف توظيف الإمكانات، 

وفقا لاأ�صاليب العلمية ال�صحيحة والتي تدفع العملية التعليمية 
اإىل الأف�صل وتواكب احتياجات الع�صر.

ال��وط��ن م��ن منت�صبي �صرطة  ب��اأب��ن��اء  وع��رب ع��ن فخره واع��ت��زازه 
ب��ج��ه��وده��م ل���ص��ت��ك��م��ال درا���ص��ت��ه��م وعزمهم  اأب���وظ���ب���ي، م�����ص��ي��داً 
واإ�صرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا يف كافة التخ�ص�صات 

الأكادميية.
ب�صرطة  البعثات  اإدارة  العميد عثمان حاجي خوري، مدير  واأكد 
ابوظبي اأن املنت�صبني حققوا اإجنازات علمية ومعرفية رائدة تعتز 
بهم قيادتنا الر�صيدة والتي حتفزهم دائماً على الريادة يف م�صرية 

التطور التي ت�صهدها بادنا يف املجالت كافة.

تتزامن مع �سهر رم�سان الكرمي ملكافحة اجلوع حول العامل

حممد بن را�ضد يطلق حملة »وقف املليار وجبة« لإطعام الطعام ب�ضكل م�ضتدام
 واحد من كل ع�سرة اأ�سخا�س ينام جائعًا

حممد بن را�سد: 
وجبة .. هدفنا توفري مئات املاليني من الوجبات ب�سكل م�ستدام لع�سرات  املليار  وقف  م�سروع   العام  هذا  •  نطلق 

ال�سنني القادمة .. �سدقة جارية ل�سعب الإمارات وخري غري منقطع باإذن اهلل
امللهوف .. واإطعام اجلائع .. والوقف  اإغاثة  ال�سيام  �سهر  يف  وخا�سة  والإ�سالمي  والأخالقي  الإن�ساين  • واجبنا 

خري دائم باإذن اهلل .. وقليل دائم خري من كثري منقطع .. وفقنا اهلل واإياكم لكل خري وحفظ دولتنا من كل �سر
و�سعبها لالإن�سانية يف كل مكان يف العامل .. ر�سالتنا الأخالقية حتتم  الإمارات  من  ر�سالة  وجبة  املليار  • »وقف 

علينا اأن نكون يف �سدارة اجلهد العاملي للق�ساء على اجلوع ورفع املعاناة عن الإن�سان اأينما كان«
 حممد القرقاوي : 

املليار وجبة تعك�س فل�سفة حممد بن را�سد يف حتويل فعل العطاء اإىل منظومة عمل م�ستدامة مبا يعك�س الوجه احل�ساري والإن�ساين لدولة الإمارات وقف  • حملة 
الإماراتي يف العامل وتر�سخ مكانة دولتنا بو�سفها �ساحبة الأيادي البي�ساء الأ�سرع و�سوًل والأكرث تاأثريًا العطاء  اإرث  تعّزز  وجبة  املليار  وقف  • حملة 

قائد عام �ضرطة اأبوظبي يلتقى حملة املاج�ضتري من اأكادميية ربدان
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�صيخ �صلطان بن حممد  ال�صارقة ي�صهد �صمو  ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم 
بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة رئي�ض جمل�ض اأكادميية 
التخريج بالأكادميية حفل تخريج  اليوم يف ميدان  ال�صرطية م�صاء  العلوم 
للرتقي  التاأهيل  دورة  من   2 والدفعة  ال�صباط  الطلبة  من   23 الدفعة 

لرتبة مازم.
نائب  ال�صارقة  �صرطة  عام  قائد  ال�صام�صي  ال��زري  �صيف  اللواء  �صعادة  وقال 
رئي�ض جمل�ض الأكادميية يف كلمة له بهذه املنا�صبة: “نتوجه بالتهنئة لأبنائنا 
ال�صباط منت�صبي الدفعة 23 من اأكادميية العلوم ال�صرطية ومنت�صبي دورة 
التاأهيل للرتقي لرتبة مازم )2( الذين اأكملوا م�صرية تعليمهم وتدريبهم 
بهذا ال�صرح الأكادميي والعلمي الكبري الذي اأن�صئ لتعزيز قدرات الوطن يف 

جمال حماية الأمن وتر�صيخ العدالة واإعاء �صيادة القانون”.
العلمي  حت�صيلهم  بداية  يف  اأبناوؤنا  فيه  انخرط  يوم  اأول  منذ  اأن��ه  واأ�صاف 
والتدريبي وهم يتطلعون اإىل هذه اللحظة الفا�صلة يف حياتهم والتي ت�صعهم 

اإىل  امل�صاركة والإ�صهام  امل�صوؤولية ك�صباط �صرطة يتعني عليهم  اأعتاب  على 
جانب زمائهم من ال�صباط يف العمل ال�صرطي مبختلف املواقع والوحدات 
الإدارية وهي بحق م�صوؤولية كبرية ت�صتمد قيمتها واأهميتها من الثقة التي 
منحت لهم من جانب الوطن وقيادته الر�صيدة كي يكونوا اأمناء على د�صتور 

الدولة وقوانينها ونظمها وحرا�صاً على اأمن املجتمع وحماة ملقدراته.
بهذه  الأك��ادمي��ي��ة  احتفال  اأن  اإىل  كلمته  ختام  يف  ال�صام�صي  ال��ل��واء  واأ���ص��ار 
بدعم  ي��اأت��ي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأب��ن��اء  م��ن  اجل��دي��دة  الكوكبة 
وتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة وت�صجيعه الدائم مل�صرية عمل �صرطة ال�صارقة 
بالإ�صافة لتوجيهات ودعم جمل�ض الأكادميية برئا�صة �صمو ال�صيخ �صلطان 
بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة يف تعزيز دور 
..مثنيا على  الأمنية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  كواحدة من  الريادي  الأكادميية 
كافة اجلهود التي بذلت يف اإعداد وتاأهيل اخلريجني متمنيا لهم التوفيق يف 

م�صتقبلهم املهني وعملهم امليداين.
عام  العثمني مدير  الدكتور حممد خمي�ض  العميد  �صعادة  اأ�صار  من جانبه 
ياأتي  ال�صباط  الطلبة  من  اجل��دي��دة  الكوكبة  ه��ذه  تخريج  اأن  الأك��ادمي��ي��ة 

بعد اأن اأم�صوا �صنوات من اأعمارهم يف التح�صيل العلمي يف خمتلف العلوم 
القانونية وال�صرطية لين�صموا بعد ذلك اإىل ميادين العمل و�صاحات البذل 

والعطاء يف خمتلف املواقع والإدارات ال�صرطية والأمنية.
واأ�صاف اأن من يتتبع واقع التعليم باأكادميية العلوم ال�صرطية لبد اأن يدرك 
حجم الجنازات الهائلة التي حتققت يف القطاع التعليمي والتدريبي حيث 
�صلبة منطلقني من  بحثية  علمية  قاعدة  لإيجاد  الإج���راءات  كافة  اتخذنا 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة وروؤيته وعمله الدوؤوب جلعل اإمارة ال�صارقة 
الب�صرية من تقدم  اإمارة ع�صرية حديثة ت�صتوعب كافة مفرزات احل�صارة 
علمي ورقي ح�صاري كما كان للمتابعة الدائمة والدعم الكبري الذي حظيت 
رئي�ض  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  قبل  م��ن  ب��ه 
جمل�ض اإدارتها اأعمق الأثر يف تعزيز انطاقتها العلمية القائمة على اأ�ص�ض 
را�صخة من الوعي احلقيقي بدقة املرحلة التي تتطلب بذل كل جهد ممكن 

للحفاظ على مكت�صبات دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويف اخلتام توجه العميد العثمني بالتهنئة ملنت�صبي الدفعة 23 من الطلبة 
بالتهاين  م��ازم  لرتبة  للرتقي  التاأهيل  دورة  من   )2( والدفعة  ال�صباط 

الدفاع عن حيا�ض  �صرف  يعدل  الوجود  �صيء يف  ل  اأن  ..لفتا  والتربيكات 
الوطن واأمنه وحثرّهم على اأن يكونوا عند ح�صن ظن قيادتهم وبلدهم مثال 
يحتذى يف الن�صباط والت�صحية والفداء من اأجل رفعة وعزة دولتنا الغالية 
بتخرج  والتربيكات  التهاين  باأجمل  اخلريجني  ل��ذوي  اأتقدم  كما  و�صعبها 

اأبنائهم لين�صموا اإىل ركب الأمناء على اأمن هذا الوطن الغايل.
يذكر اأن الدفعة 23 من الطلبة ال�صباط ت�صم ) 39 ( منت�صبا من دولة 
الها�صمية  الأردن��ي��ة  واململكة  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
امتد لأربع  تعليمي وتدريبي  املتحدة وخ�صعت لربنامج  القمر  وجمهورية 
وبرنامج  والقانونية  ال�صرطية  العلوم  يف  درا�صية  م�صاقات  وت�صمن  �صنوات 

تطبيقات �صرطية بالإ�صافة لربنامج تدريبي ميداين وعملي وريا�صي.
بينما انطلقت دورة التاأهيل للرتقي لرتبة مازم )الثانية( يف العام املا�صي 
من  الن�صائي  والعن�صر  الذكور  من  منت�صبا   )189( مب�صاركة  2022م 
املدين  للدفاع  ال�صارقة  وهيئة  والأكادميية  ال�صارقة  �صرطة  اإدارات  خمتلف 
تاأهيل  اإىل  العامة و�صوؤون الأجانب بدبي وهدفت  العامة لاإقامة  والإدارة 
املنت�صبني لي�صبحوا �صباط �صرطة، وي�صهموا اإىل جانب زمائهم يف تثبيت 

دعائم الأمن وال�صتقرار الذي ت�صهده الدولة يف �صتى امليادين.

•• دبي - وام:

املجل�ض  مع  بالتعاون  "اليوني�صف"  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  عينت 
الأع��ل��ى ل��اأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة.. جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن ���ص��ف��راء اليوني�صف 
اأقيم  حفل  يف   "COP 28"�ل املناخي  التغري  ح��ول  وال��ي��اف��ع��ات  اليافعني 
حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�ض الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية “اأم الإمارات” بجناح املراأة يف مدينة اإك�صبو دبي مبنا�صبة يوم الطفل 
الإماراتي وذلك يف اإطار ا�صت�صافة الإمارات للدورة ال� 28 ملوؤمتر الأطراف يف 

اتفاقية الأمم املتحدة ب�صاأن التغيري املناخي "كوب 28".
املزروعي وزيرة تنمية املجتمع ورائدة  ح�صر احلفل معايل �صما بنت �صهيل 
ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف  لل�صباب يف موؤمتر  املناخ 
ال��رمي بنت عبد اهلل الفا�صي الأم��ني العام  28" و�صعادة  "كوب  املناخ  تغري 
رائدة  امل��ب��ارك  خليفة  رازن  و�صعادة  والطفولة  لاأمومة  الأع��ل��ى  للمجل�ض 
"COP 28" رئي�صة  الأط����راف  ال���دول  م��وؤمت��ر  للمناخ يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
نائب  اأحمد  احل��اج  "IUCN" وجمانة  الطبيعة  ال��دويل حلماية  الحت��اد 
البعثات  وممثلي  �صفراء  من  وع��دد  اخلليج  ل��دول  اليوني�صف  منظمة  رئي�ض 
للطفل  الإم���ارات���ي  ال��ربمل��ان  واأع�����ص��اء  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدة  الدبلوما�صية 

واملجل�ض ال�صت�صاري لاأطفال يف املجل�ض الأعلى لاأمومة والطفولة.
الرمي  الإمارات" �صعادة  "اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  كلمة  واألقت 
والطفولة  لاأمومة  الأعلى  للمجل�ض  العام  الأم��ني  الفا�صي  اهلل  عبد  بنت 
نيابة عن �صموها خال احلفل قالت فيها �صموها " اأبناوؤنا اليافعون هم اأغلى 
الأ�صا�صي  املحرك  فهم  عنها  ال�صتغناء  كامنة ل ميكن  ما منلك هم طاقات 
لكل املقومات يف دولة الإم��ارات وعماد م�صتقبلها ونحن علينا تقدمي الدعم 

املنا�صب لهم لا�صتثمار يف الفر�ض التي متكنهم من توجيه طاقاتهم الكامنة 
لتوظيفها بال�صكل الأمثل وفتح املجال لهم لإطاق اإبداعاتهم وطاقاتهم مبا 
على  بالفائدة  تعود  والتي  احلقيقية  الفر�ض  من  الكثري  اإتاحة  اإىل  يف�صي 

دولتنا احلبيبة وتطورها وتعزيز روح النتماء لديهم".
واأ�صافت �صموها " نحن و�صمن عاملنا املت�صارع بحاجة اإىل بناء العقول ب�صكل 
وم�صوؤولياتهم  بواقعهم  لتنويرهم  اليافعني  تب�صري  على  والعمل  متكامل 
اأفكارهم  م��ن  وال�صتفادة  والإب����داع  العمل  اإىل  ودفعها  طاقاتهم  وا�صتثمار 
وت�صجيعهم عليها واإتاحة الفر�صة لهم للعمل �صمن ال�صيا�صات التي تنتهجها 

دولتنا احلبيبة".
وقالت �صموها اإن ال�صتثمار باأبنائنا اليافعني هو ال�صتثمار الأمثل يف امل�صتقبل 
اليوم ويف اإطار ا�صت�صافة الدولة لفعاليات الدورة ال� 28 ملوؤمتر الأطراف يف 
اتفاقية الأمم املتحدة ب�صاأن التغيري املناخي "كوب 28" ي�صعدنا التعاون مع 
التغري  حول  واليافعات  اليافعني  اليوني�صف  تعيني“�صفراء  يف  اليوني�صف 
اأبنائنا  " وذلك يعك�ض نهج الإم��ارات يف ال�صتثمار يف   Cop 28"�ل املناخي 
اليافعني الذين ميثلون النواة احلقيقية للم�صتقبل وم�صدر القوة التي يجب 
اإعدادها على الوجه الأمثل والعتماد عليها ل�صون الإجنازات  علينا جميعا 

واملكت�صبات التي حققتها الدولة يف خمتلف امليادين".
موا�صلة  ب�صرورة  اليافعني  وبناتي  اأبنائي  " اأو�صي  قائلة  �صموها  واختتمت 
اكت�صاب املعرفة واملهارات وال�صعي دوما اإىل التزود بكل ما هو جديد والت�صلح 
يف  ال��ذات  على  والعتماد  والب���داع  البتكار  طياتها  يف  حتمل  التي  باملعرفة 
التنمية  يف  اأ�صا�صياً  راف��داً  تكون  بناءة  اأفكار خاقة وممار�صات مبتكرة  طرح 
لكل جهودكم مقدرة  داعمة  اإىل جانبكم  و�صاأظل  بكم  امل�صتدامة هذا عهدي 

عطاوؤكم موؤكدة على اأنكم اأهل للثقة التي ُمِنحُتموها".
للمناخ  املتحدة  الأمم  رائ��دة  املبارك  خليفة  رازن  �صعادة  اأعربت  جانبها  من 

يف موؤمتر ال��دول الأط��راف "COP 28" رئي�صة الحت��اد ال��دويل حلماية 
اليوني�صف  �صفراء  ببتعيني  و�صعادتها  فخرها  ع��ن   "IUCN" الطبيعة 
�صمو  رع��اي��ة  حت��ت  الإم����ارات  دول��ة  ل�"COP 28" يف  اليافعني/اليافعات 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات" مثمنة جهودها امل�صهود لها لدعم 

ومتكني اأطفال الإمارات واأطفال العامل.
وقالت " نرى املخاطر املرتبطة بفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي عندما 
نفقد الطبيعة نفقد �صحتنا ورفاهيتنا على العك�ض مما يفعله احلفاظ على 
الطبيعة فاإنه يجلب املاء النظيف والهواء النقي والطعام الوفري وامل�صاحات 
التي تلهمنا بالده�صة والرهبة وذلك من خال تكثيف اجلهود حلماية 30 
رفاهية  �صمان  على  لن�صاعد  عليها  واحلفاظ  الطبيعية  مناطقنا  باملائة من 
 COPاأطفالنا وازدهارهم". واأ�صافت ب�صفتها رائدة الأمم املتحدة للمناخ يف
28 " اأرى الآثار ال�صلبية لتغري املناخ التي تتعدد ما بني الفي�صانات واحلرائق 
واجل��ف��اف واجل��وع والفقر وامل��ر���ض وم��ع ذل��ك فلدي ت��ف��اوؤل واأم��ل مع تطور 
التكنولوجيا والعلوم وزيادة دعم مللف التغيري البيئي امل�صتدام يف جميع اأنحاء 
العامل. على الرغم من اأن هناك خماطر غري م�صبوقة ولكن تظل الفر�صة 

لتغيري اإيجابي ودائم ومن�صف حيث تعتمد حياة اأطفالنا على جناحنا".
" نعمل من اأجل اأطفال العامل لتعزيز حقهم يف بيئة م�صتدامة وكلنا  وقال 
اإلهام  يكون م�صدر  اإيجابي  ت��اأث��ري  اإح���داث  الع���ان على  ه��ذا  ق��درة  ثقة يف 
لأطفال العامل من هنا من قلب الإمارات اأر�ض ال�صتدامة وال�صام والت�صامح 

والإبداع".
من جانبها قالت جمانة احلاج اأحمد نائبة ممثل اليوني�صف لدول اخلليج " 
بينما ت�صتعد دولة الإمارات لتنظيم الدورة الثامنة والع�صرين ملوؤمتر الأمم 
املتحدة للتغري املناخي ي�صر اليوني�صف اأن تعلن عن تعيني جمموعة جديدة 
من ال�صفراء حول التغري املناخي يف الدولة و�صي�صعى هوؤلء الذين يقدمون 

اإىل  املناخي  والعمل  الطفل  اأعمال حقوق  ج��دول  كبرية يف  م�صاهمات  فعليا 
والع�صرين  الثامنة  ال���دورة  انعقاد  قبل  وذل��ك  اليافعني  اأ���ص��وات  م�صاعفة 
للموؤمتر. فهم �صيجلبون حيوية متجددة وجهات نظر جديدة وطرق مبتكرة 
للقيام بالأ�صياء. نحن نقدر �صراكتنا مع املجل�ض الأعلى لاأمومة والطفولة 
التحدث  من  واليافعني  الأط��ف��ال  لتمكني  مًعا  عملنا  موا�صلة  اإىل  ونتطلع 

واتخاذ الإجراءات".
املناخي  التغري  ح��ول  واليافعات  اليافعني  اليوني�صف  �صفراء  اختيار  وج��اء 
�صنة  و24   13 بني  العمر  يكون  اأن  اأ�صا�صها  معايري  ل�"COP 28" وف��ق 
اليافعني  اإل��ه��ام  يف  اخل��ربة  وميتلكوا  لأق��ران��ه��م  اإيجابية  ق��دوة  يكونوا  واأن 
الآخرين بطرق اإيجابية ولديهم مهارات ات�صال قوية وروؤية وا�صحة ملا يجب 
اإحداث  يف  للم�صاعدة  الآخ��ري��ن  مع  بالتعاون  ويتميزون  التغيري  يحدث  اأن 
التغيري واملثابرة على عدم التخلي عن اأهدافهم والهتمام اأو العمل لق�صية 

تغري املناخ.
اليافعني/  اليوني�صف  ���ص��ف��راء  اأ���ص��م��اء  ع��ن  الإع����ان  احل��ف��ل  خ��ال  فيما مت 
اليافعات حول التغري املناخي ل�"COP 28" وهم “ غاية �صعيد الأحبابي 
ويو�صف عبد اهلل حم�صن البلو�صي ومرمي ح�صن الغافري وعبد املقيت عبد 

املنان و�صوفيا فقيهي و�صعيد اأحمد الرميثي واأحمد �صامل املطوع”.
وياأتي تعيني �صفراء اليوني�صف اليافعني واليافعات حول التغري املناخ متا�صيا 
ال��ع��ام التي  ان��ع��ق��اد ق��م��ة املناخCOP 28 يف دب���ي يف وق���ت لح���ق ه���ذا  م��ع 
وال�صتدامة من  املناخ  تغري  ق�صايا  على  للرتكيز  كبرية  خلقت معها فر�ض 
جميع اجلوانب على مدار العام ما ي�صتلزم قيادة وم�صاركة هادفة لاأطفال 
من  لا�صتفادة  املناخية  وال�صيا�صات  العمل  يف  اختافهم  على  واليافعني 
اإدماجهم يف عمليات ت�صميم وتنفيذ الإج��راءات املناخية  اأ�صواتهم وت�صجيع 

املوؤثرة.

 )COP 28 (برعاية ال�ضيخة فاطمة.. تعيني �ضفراء اليوني�ضف اليافعني واليافعات حول التغيري املناخي لـ

•• اأبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��ام��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ع�����ص��و املجل�ض 
اأمناء جامعة خليفة للعلوم  اأبوظبي، رئي�ض جمل�ض  التنفيذي لإم��ارة 
الدرا�صات  طلبة  اأبحاث  موؤمتر  اأعمال  ام�ض  انطلقت  والتكنولوجيا، 
العلمية  ال��ب��ح��وث  ت�صتعر�ض  ال��ت��ي  املعرفية  املن�صة   ،2023 العليا 
املوؤمتر  املعرفة.وتنظم  ميادين  خمتلف  يف  املبتكرة  والأفكاروامل�صاريع 
الإم���ارات  جامعة  م��ع  بالتعاون  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
نيويورك  وج��ام��ع��ة  دب��ي  يف  الربيطانية  واجل��ام��ع��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
اأبوظبي وجامعة عجمان وجامعة حممد بن زايد للذكاء ال�صطناعي 
وجامعة ال�صارقة وجامعة اأبوظبي واجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة كما 

يعقد ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع وزارة الرتبية والتعليم وجمل�ض علماء 
الإمارات ومفكرو الإمارات.وافتتح فعاليات املوؤمتر �صعادة �صامل بطي 
ي�صتعر�ض  فيما  للف�صاء،  الإم���ارات  وكالة  ع��ام  مدير  القبي�صي،  �صامل 
املوؤمتر الذي يعقد على مدار يومني نحو 611 ورقة بحثية تركز يف 
مو�صوعات الهند�صة والعلوم الفيزيائية ويف الآداب والعلوم الإن�صانية 
والطب  الطب  م�صار  ا  اأي�صً البحثية  الأوراق  ت�صمل  والجتماعية.كما 
التح�صريي وال�صحة وعلوم احلياة بالإ�صافة اإىل م�صار التجارة واإدارة 

الأعمال.
من  تقدميية  وعرو�صا  م�صاركات  كذلك  العام  ه��ذا  ن�صخة  وتت�صمن 
طلبة الدرا�صات العليا يف جامعة ال�صلطان قابو�ض وجامعة البحرين، 
وتكرميها. م�صار  كل  يف  البحثية  الأوراق  اأف�صل  اختيار  �صيتم  حيث 

اللجنة  ورئي�ض  العام  الرئي�ض  �صلطان احلمادي،  الدكتور عارف  وقال 
“ي�صهد   :2023 العليا  ال��درا���ص��ات  طلبة  اأب��ح��اث  مل��وؤمت��ر  التنظيمية 
املوؤمتر يف ن�صخته هذا العام زيادة نوعية يف عدد الأوراق املعرو�صة بلغ 
611 مقارنة ب 388 يف الن�صخة ال�صابقة، بزيادة اأكرث من 60 يف املائة 
مفاهيمهم  ل�صتعرا�ض  الفر�صة  العليا  الدرا�صات  لطلبة  يوفر  حيث 
البحثية وتبادل اخلربات”.واأ�صاف: "ي�صتعر�ض املوؤمتر جمموعة من 
اأف�صل البتكارات احلديثة ويف نف�ض الوقت �صيتمكن الطلبة من اإيجاد 
الطرق التي تتيح لهم ال�صتفادة من �صبكة اخلرباء يف جمال تطبيق 
النقا�ض  جل�صات  احللول".وتركز  وابتكار  الواقع  اأر���ض  على  اأفكارهم 
على مو�صوع "دور علوم البيانات يف دعم اقت�صاد املعرفة" ودور حملة 
لا�صتدامة  اإ�صافة  والقت�صاد،  املجتمع  يف  واأثرهم  الدكتوراه  درجات 

يف الدولة.ويعد موؤمتر اأبحاث طلبة الدرا�صات العليا 2023 موؤمتًرا 
اأكادميًيا متعدد التخ�ص�صات موجه لطلبة الدرا�صات العليا ويهدف اإىل 
اجلديدة  واأفكارهم  البحثية  م�صاريعهم  مل�صاركة  بالفر�صة  تزويدهم 
العاقات  �صبكة  واإق��ام��ة  واملتخ�ص�صني  اخل��رباء  اآراء  على  واحل�صول 
واأع�صاء  الطلبة  من  املزيد  اهتمام  ا�صتقطاب  املوؤمتر  معهم.ويوا�صل 
الهيئات الأكادميية يف خمتلف جامعات الدولة، وتلقى املوؤمتر هذا العام 
بحثية يف العديد من امل�صارات التي �صمت الآداب والعلوم  ورقة   760
وال�صحة  والطب  الأع��م��ال  واإدارة  والتجارة  والجتماعية  الإن�صانية 
الفيزيائية،  والعلوم  املعلومات  وتكنولوجيا  والهند�صة  احلياة  وعلوم 
حيث مت تقدمي هذه الأوراق من قبل طلبة الدرا�صات العليا يف جميع 

جامعات الدولة امل�صاركة يف املوؤمتر.

انطالق اأعمال موؤمتر اأبحاث طلبة الدرا�ضات العليا بجامعة خليفة

اليوم..اأكادميية العلوم ال�ضرطية حتتفل بتخريج الدفعة )23( من الطلبة ال�ضباط

•• اأبوظبي -الفجر:

اأعلن مركز اإدارة الطوارئ والأزمات 
وال�����ك�����وارث لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي عن 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع مركز 
وال�صت�صارات،  للبحوث  "تريندز" 
احللول  اإي���ج���اد  يف  ال���رائ���د  امل���رك���ز 
على  والتحديات  الفر�ض  وحتليل 
اجليو�صيا�صية  الأ���ص��ع��دة  خمتلف 
للتعاون  وامل��ع��رف��ي��ة،  والق��ت�����ص��ادي��ة 
يف جمال تبادل اخل��ربات واملعارف، 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  يف  وامل�صاهمة 
الطوارئ  اإدارة  ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
اإم�������ارة  والأزم�����������ات وال������ك������وارث يف 

اأبوظبي.
مركز  يف  التفاقية  توقيع  وج���رى 
والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة 
اأب���وظ���ب���ي ب��ح�����ص��ور معايل  لإم������ارة 
ال����ل����واء رك�����ن ط���ي���ار ف����ار�����ض خلف 
ابوظبي  �صرطة  عام  قائد  املزروعي 
ال�����ط�����وارئ  اإدارة  ف����ري����ق  رئ���ي�������ض 
والأزم���������������ات وال��������ك��������وارث لإم��������ارة 
اأب��وظ��ب��ي، و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور نا�صر 
مركز  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي  ح��م��ي��د 

والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة 
والدكتور  بالإنابة،  اأبوظبي  لإم��ارة 
الرئي�ض  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
التنفيذي ملركز "تريندز" للبحوث 
امل�صوؤولني  وال�صت�صارات، وعدد من 

لدى اجلانبني.
وبهذا ال�صدد، �صرح �صعادة الدكتور 
توقيع  "اإن  النعيمي:  حميد  نا�صر 
هذه املذكرة ير�صخ حر�صنا يف املركز 
ال�صرتاتيجي  التعاون  تفعيل  على 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
الدولة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  واخل��ا���ص��ة 
القاعدة  ت��و���ص��ي��ع  اأج����ل  م���ن  وذل����ك 
اإدارة  ب��ق��ط��اع  ل���ارت���ق���اء  امل��ع��رف��ي��ة 
ال���ط���وارئ والأزم������ات وال���ك���وارث يف 
الإمارة، وذلك عرب تبادل اخلربات 

واملعارف والروؤى ال�صرتاتيجية".
"يعترب  النعيمي:  ���ص��ع��ادة  واأ���ص��اف 
مركز "تريندز" من�صة رائدة ت�صم 
الدرا�صات  اأب���رز اخل���رباء يف جم��ال 
تبادل  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال���ب���ح���وث، 
واإي��ج��اد احللول  املعارف واخل��ربات 
امل��ب��ت��ك��رة، وذل�����ك مب���ا ي��ن�����ص��ج��م مع 
ا�صت�صراف  اإىل  ال��رام��ي��ة  اأه��داف��ن��ا 

ال�صاملة  التنمية  امل�صتقبل وحتقيق 
م����ن خ�����ال ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون مع 
والعلمية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
واملراكز الفكرية املحلية يف كل من 

القطاع احلكومي واخلا�ض".
وم���ن ج��ان��ب��ه ع��رب ال��دك��ت��ور حممد 
التنفيذي  الرئي�ض  العلي  اهلل  عبد 
ل���ل���ب���ح���وث  "تريندز"  مل������رك������ز 

بتوقيع  �صعادته  ع��ن  وال�صت�صارات 
هذه التفاقية، م�صيداً بجهود مركز 
والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة 
دوًرا  يلعب  ال���ذي  اب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 

�صركائه،  م��ع  التن�صيق  يف  حم��ورًي��ا 
املهام  الو�صل، مزامًنا  ممثًا حلقة 
ل�صمان  الأر����ض  على  لها  ومنظًما 
الرائدة  مبنظومته  النتائج  اأف�صل 

اإىل  اإ����ص���اف���ة  الأزم����������ات،   اإدارة  يف 
كونه  العلمي،  البحث  على  حر�صه 
ط��ري��ق امل��ع��رف��ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة. واكد 
اأن هذه التفاقية من �صاأنها تعزيز 
التي  املعرفة  ون�صر  تبادل اخل��ربات 
اأن���ه���ا تاأتي  ت�����ص��ن��ع امل�����ص��ت��ق��ب��ل، ك��م��ا 
انطاقاً من حر�ض "تريندز" على 
البحثية والعلمية  ال�صراكات  تعزيز 
امل��وؤ���ص�����ص��ات وال��ه��ي��ئ��ات الكربى  م��ع 
اإىل ج��ان��ب م��راك��ز الفكر  ال��ف��اع��ل��ة، 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي تعنى 
من  املعنيني  ومتكني  املعرفة  بن�صر 

ال�صتعداد لتحديات امل�صتقبل.
تعزيز  اإىل  التفاهم  وتهدف مذكرة 
لتبادل  اجل���ان���ب���ني  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
واملعلومات،  وامل����ع����ارف  اخل������ربات 
وب�����ن�����اء ال�������ق�������درات وال����ت����وع����ي����ة يف 
ال�صلة  ذات  ال����ب����ح����وث  جم�������الت 
وال�صيا�صية  الإجتماعية  باملجالت 
وامل�صوح  وامل�صتقبلية  والقت�صادية 
الطرفان  �صي�صعى  حيث  امليدانية، 
الدرا�صات  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  م�����ص��ت��ق��ب��ًا 
املتبعة  لل�صيا�صات  وف��ق��اً  وال��ب��ح��وث 
�صيتم تنظيم  ك��م��ا  ك��ل ج��ه��ة.  ل���دى 

ت�صمل  م�����ص��رتك��ة  بحثية  ن�����ص��اط��ات 
امل�����وؤمت�����رات وامل���ح���ا����ص���رات وور�����ض 
العمل والندوات، ف�صًا عن تقدمي 
جمال  يف  البحثي  والتعاون  الدعم 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ص��ل مع 
اإىل  وال��دول��ي��ني  املحليني  ال�صركاء 
والباحثني  اخل����رباء  ت��ب��ادل  ج��ان��ب 
ل����دى ال���ط���رف���ني ل��ا���ص��ت��ف��ادة من 

خرباتهم يف الأبحاث والدرا�صات.
اإدارة  م���رك���ز  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ال�����ط�����وارئ والأزم����������ات وال����ك����وارث 
اأب����وظ����ب����ي ي���ح���ر����ض على  لإم���������ارة 
موا�صلة مد ج�صور التعاون وتعزيز 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال�������ص���راك���ات 
العاملة  واخل����ا�����ص����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اخلربات  لتبادل  املجالت  مبختلف 
املبتكرة  وامل��ع��ارف واإي��ج��اد احل��ل��ول 
ب��ال��ق��ط��اع وتعزيز  ب��ه��دف الرت���ق���اء 
م�������ص���ت���وي���ات اجل����اه����زي����ة وامل����رون����ة 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
ي�صهم  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة مب���ا  احل��ال��ي��ة 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  حتقيق  يف 
الإمارة  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية 

ب�صفتها منوذجاً رائداً يف املجال.

بهدف تو�سيع القاعدة املعرفية للمركز

مركز اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي يوقع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث وال�ضت�ضارات
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•• دبي- وام:

ال����ل����واء خ���ب���ري خليل  ����ص���ع���ادة  اأك������د 
القائد  م�صاعد  املن�صوري،  اإبراهيم 
ال��ع��ام ل�����ص��وؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف 
�صرطة دبي، اأن اجلهود التي يبذلها 
مركز �صرطة الفقع يف احلفاظ على 
الأم��ن والأم���ان من خ��ال الربامج 
التي ُيطبقها يف منطقة اخت�صا�صه، 
اأدى اإىل ت�صجيل �صفر  ال��ذي  الأم��ر 
ُم��ق��ل��ق��ة جم��ه��ول��ة و�صفر  ب���اغ���ات 
ب��اغ��ات م��روري��ة جم��ه��ول��ة، و�صفر 
الدعوى"  لإق��ام��ة  وج��ه  "ل  ق�صايا 

خال الأربعة اأعوام املا�صية.
جاء ذلك خال اجلولة التي قام بها 
م�صاعد القائد العام ل�صوؤون البحث 
الفقع، �صمن  اجلنائي ملركز �صرطة 
ب���رن���ام���ج ال��ت��ف��ت��ي�����ض ال�����ص��ن��وي على 
ال�صرطة،  وم��راك��ز  العامة  الإدارات 
دكتور  ال��ل��واء  �صعادة  خالها  راف��ق��ه 
عادل ال�صويدي، مدير مركز �صرطة 
مديري  جمل�ض  رئي�ض  ع��ل��ي،  جبل 
مراكز ال�صرطة وعدد من ال�صباط.

على  املن�صوري  خليل  اللواء  واطلع 
للمركز،  ال�صرتاتيجية  امل��وؤ���ص��رات 
تواجد   100% ن�صبة  حقق  ال��ذي 
ال�صابط املناوب يف مواقع الباغات، 
امل�����ص��ت��ه��دف امل��ط��ل��وب، وبلغ  حم��ق��ق��اً 
للحالت  ال�صتجابة  زم��ن  متو�صط 

ثانية،  و47  دقيقتني  جداً  الطارئة 
دقائق،   3 امل�����ص��ت��ه��دف  ك���ان  يف ح��ني 
ا�صتجابة  زم��ن  متو�صط  بلغ  بينما 
ال���دوري���ات الأم��ن��ي��ة ل��ل��ح��الت الغري 
يف  ث�����وان،  و5  دق��ي��ق��ة   11 ط���ارئ���ة 
دقيقة   12 امل�����ص��ت��ه��دف  ك����ان  ح���ني 
و44 ثانية، كما اطلع على الربامج 
الأم����ن����ي����ة ال����ت����ي ي��ط��ب��ق��ه��ا امل���رك���ز 
والتي  الخ���ت�������ص���ا����ض،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
 100% ن�صبة  حتقيق  عن  اأ�صفرت 
املقلقة،  ال���ب���اغ���ات  م��ع��ل��وم��ي��ة  يف 
ن�صبة  للنيابة  املحالة  امللفات  وبلغت 
املوظفني  بتحفيز  وق��ام   ،100%
املن�صوري  واط��ل��ع   .100% ن�صبة 

نفذها  التي  املرورية  احلمات  على 
مبادراته  وعلى  املا�صي  العام  املركز 
بالتعاون  الخ��ت�����ص��ا���ض،  منطقة  يف 
مع جمل�ض مديري مراكز ال�صرطة، 
ت�����ص��ج��ي��ل �صفر  ن���ت���ج ع���ن���ه  وال�������ذي 
ق�����ص��اي��ا م����روري����ة جم��ه��ول��ة خال 
اأربعة �صنوات املا�صية، كما اطلع على 
املبادرات الإدارية التي نفذها املركز 
واأدت   ،2022 العام  يف  للموظفني 
اىل ارتفاع ال�صعادة الوظيفية بن�صبة 
التفتي�ض،  خ��ت��ام  ويف   .99.9%
ت��ف��ق��د ���ص��ع��ادة ال���ل���واء خ��ل��ي��ل املبنى 
املتوقع  م��ن  ال���ذي  للمركز  اجل��دي��د 
القادمة،  الأ���ص��ه��ر  خ���ال  اف��ت��ت��اح��ه 

م����وؤك����داً ح���ر����ض ���ص��رط��ة دب����ي على 
للجمهور  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي 
وف�����ق م���ع���اي���ري ال�����ري�����ادة وال��ت��م��ي��ز.

اخلييلي  ه��ال  �صعيد  العقيد  واأك��د 
اأن املركز  مدير مركز �صرطة الفقع 
العليا  القيادة  توجيهات  وفق  يعمل 
ب��ال��ع��م��ل ���ص��م��ن ف���ري���ق ع��م��ل واحد 
لب�صط الأمن والأم��ان يف الإم��ارة يف 
خمتلف الظروف من خال تطبيق 
وتطويع  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 
الذكية  والتطبيقات  التكنولوجيا 
واحلد  اجل��رمي��ة  ملرتكبي  للو�صول 
�صرطة  م���رك���ز  اأن  واأ�����ص����اف  م��ن��ه��ا. 
اخت�صا�ض  مناطق   6 ي�صم  الفقع 

كم2،   1720 ج��غ��راف��ي��ة  مب�صاحة 
بعدد �صكان 21 األف و181 ن�صمة، 
�صباط  م��ن  نخبة  امل��رك��ز  مي��ل��ك  اإذ 
مناطق  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ����ص���ف  و����ص���ب���اط 
فيها.  الم���ن  وح��ف��ظ  الخت�صا�ض، 
املركز  �صباط  اأو���ص��ح  جهتهم،  م��ن 
القائد  الكبري من معايل  الدعم  اأن 
العام ل�صرطة دبي ي�صهم يف متكينهم 
وي�صهم  اجلنائية،  املجالت  �صتى  يف 
امل�صتمر من  يف تطويرهم الوظيفي 
خال توفري دورات تخ�ص�صية لهم، 
امل�صتمر،  امليداين  العمل  اإىل  اإ�صافة 
للقيادة  ال�����ص��ك��ر  ب��ج��زي��ل  م��ت��ق��دم��ني 

على دعمهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت اأكادميية اأبوظبي احلكومية، 
لتطوير  الرائدة  احلكومية  املن�صة 
الكفاءات الب�صرية يف اإمارة اأبوظبي 
الإ�صناد احلكومي،  لدائرة  والتابعة 
امل�صتقبل  ل��ق��ادة  الرقمي  الربنامج 
ال�صباب  للقادة  الرقمي  والربنامج 
ال�صرتاتيجي  امل�������ص���ار  اإط��������ار  يف 
وذلك  ال��رق��م��ي،  اأب��وظ��ب��ي  لربنامج 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ه���ي���ئ���ة اأب����وظ����ب����ي 
اأبوظبي  �صوق  واأك��ادمي��ي��ة  الرقمية 
ما�صات�صو�صت�ض  وم��ع��ه��د  ال���ع���امل���ي 
ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا. وي�����اأت�����ي اإط������اق 
الربناجمني مبا يتما�صى مع جهود 
لدعم  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية 
عاملية  تناف�صية  ك���ف���اءات  وت��ط��وي��ر 
حكومة  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة  امل�صتوى 

امل�صتقبل.
تزويد  اإىل  ال���ربن���اجم���ان  وي���ه���دف 
باملهارات  اأبوظبي  حكومة  موظفي 

الأ�صا�صية،  ال��رق��م��ي��ة  واخل�������ربات 
ل�صمان ا�صتعدادهم لقيادة امل�صتقبل 
امل�صاهمة  م��ن  ومتكينهم  ال��رق��م��ي 
التحول  حتقيق  يف  رئي�صي  ب�صكل 

الرقمي يف اأبوظبي.
ال��رق��م��ي لقادة  ال���ربن���ام���ج  وي���رك���ز 
املوظفني  رف������د  ع���ل���ى  امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
الأ�صا�صية  ب���امل���ه���ارات  احل��ك��وم��ي��ني 
ال�����ازم�����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الزده����������ار يف 
ال��ت��ق��ل��ب��ات وال���ت���ح���دي���ات التي  ظ���ل 
متكينهم  م����ع  ال����ع����امل،  ي�����ص��ه��ده��ا 
يف  فعالني  رقميني  ق��ادًة  لي�صبحوا 
يحظى  كما  املختلفة.  موؤ�ص�صاتهم 
الرقمي  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�����ص��ارك��ون 
ا�صتثنائية  بفر�صة  ال�صباب  للقادة 
جمالٍت  �صِت  يف  كفاءاتهم  لتطوير 
ذلك  يف  مب��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  لإدارة 
النُّظمي  والتفكري  النقدي  التفكري 
والبتكارات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
وال�صرتاتيجيات  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

املوؤ�ص�صية والقيادة.

اأبوظبي،  حكومة  ملوظفي  امل�صتوى 
مت��ا���ص��ي��اً م��ع ط��م��وح��ن��ا ن��ح��و تعزيز 
الإمارة  يف  والتميز  التنمية  ثقافة 
و�صعينا املتوا�صل لدرا�صة احتياجات 
حكومة  يف  ال���ب�������ص���ري  امل������ال  راأ��������ض 
من  لها".   وال���ص��ت��ج��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي 
حممد  الدكتور  �صعادة  ق��ال  جانبه 
ع��ب��داحل��م��ي��د ال��ع�����ص��ك��ر، م��دي��ر عام 
"نحن  اأب���وظ���ب���ي ال��رق��م��ي��ة:  ه��ي��ئ��ة 
اأكادميية  مع  التعاون  بهذا  �صعداء 
اأب���وظ���ب���ي احل���ك���وم���ي���ة واأك���ادمي���ي���ة 
ومعهد  ال���ع���امل���ي  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���وق 
للتكنولوجيا  م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ض 
اأبوظبي  حكومة  موظفي  لتمكني 
ال�صباب لي�صبحوا قادة رقميني من 
الربامج  هذه  من  ال�صتفادة  خال 
ال�صتثنائية، حيث ن�صعى اإىل حتفيز 
على  احلكومية  اجلهات  يف  ال�صباب 
اإطاق طاقاتهم وامل�صاهمة يف ر�صم 
خارطة طريق تقودهم نحو التميز 
اإذ يقدم كل من الربنامج  الرقمي. 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل���و����ص���وع، قال 
�صعادة الدكتور يا�صر اأحمد النقبي، 
م����دي����ر ع������ام اأك����ادمي����ي����ة اأب���وظ���ب���ي 
مع  ال��ت��ع��اون  "ي�صرنا  احل��ك��وم��ي��ة: 
للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض  معهد 
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  واأك��ادمي��ي��ة 
وه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة لتقدمي 
ه���ذه ال���ربام���ج ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، التي 
اأبوظبي  ح���ك���وم���ة  مل���وظ���ف���ي  ت��ت��ي��ح 
اك���ت�������ص���اب جم���م���وع���ة ����ص���ام���ل���ة من 
املهارات التقنية والعملية، ما ي�صمح 
فعالة  م�����ص��اه��م��ات  ب���ت���ق���دمي  ل���ه���م 
التميرّز  وحت��ق��ي��ق  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��م  يف 
وال���ري���ادة يف ع��امل��ن��ا احل��ا���ص��ر الذي 
ت�صاعد  اإذ  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ت���ق���وده 
ال�����ربام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اجل����دي����دة 
اإمكاناتهم  حتقيق  على  امل�صاركني 
رقميني".   ق����ادًة  ب�صفتهم  امل��ه��ن��ي��ة 
واأ�صاف النقبي: "نوؤكد يف اأكادميية 
اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة ح��ر���ص��ن��ا على 
عاملية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  جت������ارب  ت���ط���وي���ر 

والربنامج  ال�صباب  للقادة  الرقمي 
فر�صاً  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل���ق���ادة  ال��رق��م��ي 
ال�صباب  م��ه��ارات  ل�صقل  ا�صتثنائية 
ومتكينهم من قيادة م�صرية التحول 
�صياح  ح���م���د  و�����ص����رح  الرقمي." 
املزروعي، مدير عام اأكادميية �صوق 
التعاون  "ي�صرنا  العاملي:  اأبوظبي 
اأب��وظ��ب��ي احلكومية  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع 
ال��رق��م��ي��ة ومعهد  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة 
يف  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض 
اإىل  ت����ه����دف  ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  خ����ط����وة 
الرت���ق���اء مب��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة عرب 
املهارات  م��ن  مبجموعة  ت��زوي��ده��م 
روؤية  دع��م  م��ن  ليتمكنوا  ال�صاملة 
اإمارة اأبوظبي نحو التحول الرقمي. 
و���ص��ي�����ص��ه��م ال����ربن����اجم����ان ال���ل���ذان 
اإع����داد  اأ���ص��ه��ر يف   6 اإىل  ���ص��ي��م��ت��دان 
رقميني  ق���ادًة  لي�صبحوا  املواطنني 
نحر�ض  جانبنا،  ومن  امل�صتقبل.  يف 
العاملي  اأبوظبي  �صوق  اأك��ادمي��ي��ة  يف 
املعريف،  القت�صاد  من��و  تعزيز  على 

القيادة  روؤي�����ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  ومب����ا 
العربية  الإم���ارات  لدولة  احلكيمة 
املتحدة، كما �صنوا�صل جهودنا نحو 
الرتقاء باملواهب املحلية عرب �صقل 

خرباتها ومهاراتها.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، ع�صو املجل�ض الأعلى، 
حاكم راأ�ض اخليمة اأم�ض يف ا�صرتاحة �صموه يف جبل جي�ض اأخاه �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ �صعود بن را�صد املعا ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم اأم القيوين.

من  ع��دداً  وبحثا  الودية،  الأخوية  الأحاديث  اللقاء،  خال  �صموهما  وتبادل 
بتعزيز  الكفيلة  وال�صبل  وامل��واط��ن،  الوطن  ب�صوؤون  تتعلق  التي  املو�صوعات 
القيادة  الدولة يف ظل  التي ت�صهدها  التنموية والنه�صة احل�صارية  امل�صرية 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
امل��وىل عز وجل اأن يدمي على دول��ة الإم��ارات عزها  اهلل" ..داعيني  "حفظه 

للوطن  اخل��ري  فيه  م��ا  لكل  العمل  يف  قيادتها  وي��وف��ق  وا�صتقرارها،  واأمنها 
و�صعبه.

واأقام �صاحب ال�صمو حاكم راأ�ض اخليمة، ماأدبة غداء على �صرف اأخيه �صاحب 
ال�صمو حاكم اأم القيوين واحل�صور.

ب��ن �صقر  اأح��م��د  وال�����ص��ي��خ  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ب��ن �صقر  ع��م��ر  ال�صيخ  ال��ل��ق��اء  ح�صر 

القا�صمي، رئي�ض دائرة اجلمارك، وال�صيخ اأحمد بن �صعود بن �صقر القا�صمي، 
راأ���ض اخليمة، وال�صيخ خالد بن �صعود بن  العامة يف  دائ��رة اخلدمات  رئي�ض 
يف  والتطوير  ال�صتثمار  مكتب  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  القا�صمي،  �صقر 
راأ�ض اخليمة، وال�صيخ �صقر بن �صعود بن �صقر القا�صمي، وعدد من ال�صيوخ 

وامل�صوؤولني واملواطنني.

�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ي�ضتقبل حاكم اأم القيوين

•• دبي-وام:

الذي  امليكروبات  م�صادات  مقاومة  ملكافحة  ال��دويل  الإم���ارات  موؤمتر  حذر 
والتي  احليوية  للم�صادات  الع�صوائي  ال�صتهاك  خماطر  من  بدبي  عقد 
تت�صبب يف القدرة املتزايدة للميكروبات واجلراثيم على مقاومتها مبا يوؤدي 

اإىل فقدان فاعليتها وترفع معدلت الوفيات عامليا.
اأقيم حتت رعاية وزارة  الذي  املوؤمتر  امل�صاركون يف  واأك��د اخل��رباء والأطباء 
الكوادر  لوقاية  العاملية  املعايري  تطبيق  ���ص��رورة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 
الطبية يف م�صت�صفيات املنطقة العربية من العدوى الناجتة عن الأمرا�ض 

املعدية.
و�صدد املوؤمتر على �صرورة ال�صتفادة من التقنيات احلديثة للتعقيم لتطهري 

بالفريو�صات  العدوى  من  احلد  يكفل  مبا  املنطقة  ب��دول  ال�صحية  املن�صاآت 
ويحمي الكوادر الطبية واملر�صى.

 وعر�ض املوؤمتر تقنية التعقيم الأمريكية املبتكرة "مايكرو�صيف" لفعاليتها 
�صديقة  تقنية  وه��ي  الفريو�صات  من  والوقاية  ال��ع��دوى  مكافحة  يف  عامليا 
للبيئة حيث تعتمد على املاء املوؤك�صد يف الت�صدي للفريو�صات وامليكروبات ومت 
العتماد عليها يف تعقيم من�صاآت �صحية حكومية يف دول اخلليج وموؤ�ص�صات 

الإ�صعاف وامل�صت�صفيات وو�صائل النقل العام.
من  اأك���رث  ن��ت��اج  ه��ي  اخ���رتاع  ب���راءة  على  "مايكرو�صيف" احلا�صلة  وتقنية 
من قبل خمتربات الأحياء  واعتمادها  اختبارها  ومت  البحث  من  عاما   20
"مايكرو�صيف"  وتقنية  واأ�صرتاليا؛  املتحدة  وال��ولي��ات  اأوروب���ا  يف  الدقيقة 
الأمرا�ض مبا  م�صببات  وتقتل  �صامة وحت��ارب  وقوية وغري  املفعول  �صريعة 

احليوية"MRSA"و"  للم�صادات  امل��ق��اوم��ة  البكترييا  ���ص��الت  ذل��ك  يف 
واجلراثيم. والفطريات  VRE"الفريو�صات 

الأمريكية  وال���دواء  الغذاء  اإدارة  من  اعتماد  �صهادة  "مايكرو�صيف"  ونالت 
الدواء  وهيئة  الأوروبية  املطابقة  الأمريكية وعامة  البيئة  ووكالة حماية 

والغذاء ال�صعودية.
التقنية  اإن  "مايكرو�صيف"  ملجموعة  العامة  امل��دي��رة  ق��دوم��ي  �صفا  وق��ال��ت 
الأمريكية تتميز باأنها خالية من الكحول واملواد الكيميائية وثبتت قدرتها 
املياه  مثل  اآمنة  وهي  ث��وان  خال  والفريو�صات  امليكروبات  على  الق�صاء  يف 

وغري �صارة لاإن�صان واحليوان والبيئة.
وتقليل  امل�صت�صفيات  تطهري  يف  التقنية  ه��ذه  على  العتماد  يتم  واأ�صافت: 
خماطر العدوى باملن�صاآت ال�صحية ال�صناعية والفندقية واملدار�ض بالإمارات 

وال�صعودية والعراق وعدد من الدول اخلليجية والعربية والغربية.
مركبات  تعقيم  يف  اعتمادها  مت  "مايكرو�صيف"  تقنية  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
"اإ�صعاف دبي" واعتمادها للتعقيم مبعر�ض "اإك�صبو 2020 دبي" لفعاليتها 

يف الوقاية من الفريو�صات واجلراثيم.
اجلهد  �صمن  ياأتي  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركة  اأهمية  قدومي  �صفا  واأك���دت 
العاملي ملكافحة مقاومة م�صادات امليكروبات وهي اأحد اأكرب حتديات ال�صحة 

العامة يف الع�صر احلايل.
وي�����ع�����د م������وؤمت������ر الإم����������������ارات ال�����������دويل مل����ك����اف����ح����ة م�����ق�����اوم�����ة م���������ص����ادات 
امليكروبات"ICAMR"حدثا رائدا يف مكافحة مقاومة امل�صادات احليوية 
حيث يجمع بني اخلرباء والباحثني واملتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية من 

جميع اأنحاء العامل ويوفر املوؤمتر 

موؤمتر دويل بدبي يحذر من خماطر الإ�ضتهالك الع�ضوائي للم�ضادات احليوية

اأكادميية اأبوظبي احلكومية تطلق برناجمني تعليميني لدعم م�ضرية التحول الرقمي يف اأبوظبي

مركز �ضرطة الفقع ي�ضجل �ضفر بالغات مقلقة جمهولة لـ 4 اأعوام متتالية

كلنا الإمارات: ال�ضعادة فكر وممار�ضة 
واأ�ضلوب حياة يف جمتمع دولة الإمارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت جمعية كلنا الإمارات اأن ما حتقق لأبناء الإمارات من ال�صعادة والرفاهية 
هو ثمرة جهود القيادة الر�صيدة وبرامج عملها التي و�صعت �صعادة املواطن 

واملقيم على اأر�ض الإمارات يف مقدمة اأولوياتها واأ�صمى اأهدافها.
وقال ال�صيد عبداهلل اأحمد العلي املدير التنفيذي للجمعية يف ت�صريح خا�ض 
وما  كانت  والرخاء  والرفاهية  ال�صعادة  اإن  لل�صعادة،  الدويل  اليوم  مبنا�صبة 
مناحي  جميع  يف  تتمثل  الر�صيدة  احلكومة  اأج��ن��دة  يف  اأ�صا�صيا  هدفا  ت��زال 
عمل  وبرنامج  قامو�ض  يف  ال�صعادة  مفهوم  واأن  اليومية،  واملمار�صات  احلياة 
القيادة فكر وممار�صة وثقافة لها معايري وبرامج خا�صة حيث ر�صخت كل 
واملقيمني  املواطنني  احتياجات  جميع  تلبية  خ��ال  من  ال�صعادة   مقومات 
التي حققت  والربامج  واخلدمات  الع�صرية  احلياة  كافة متطلبات  ووف��رت 
م�صتوى  على  �صعب  اأ�صعد  الإم���ارات  �صعب  فاأ�صبح  واملجتمع،  الفرد  �صعادة 
ما  وبف�صل  اأن��ه  العلي  واأ���ص��اف  وممار�صة.  واقعا  واأمن��ا  �صعاراً  لي�ض  العامل 
وو�صائل  وخدمات  حتتية  وبنى  مثالية  بيئة  من  الر�صيدة  حكومتنا  وفرته 
رفاهية يف كافة املجالت حققت دولة الإمارات املركز الأول عربيا يف قائمة 
ال�صعادة ح�صب تقرير ال�صعادة العاملي وجاءت على الدوام �صمن قائمة الدول 

الأكرث �صعادة عاملياً.

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره  

تتقدم  جريدة الفجر  

بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل الزميل 

 جام�ضيد خان خليل خان
 Jamshed Khan Khalil Khan

وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والدته
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة 

بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم 

اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�صاد�صة،  الإم��ارات  مكتبات  ن��دوة  مبقره  الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  نظم 
حتت �صعار: "مناذج م�صرقة من املكتبات يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
خم�صني عاًما" �صارك فيها عدد كبري من الباحثني واملفكرين واملخت�صني، 
اأطلق الأر�صيف واملكتبة الوطنية فيها درا�صة م�صحية هي الأوىل من  وقد 
نوعها عن املكتبات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وقد اأعدها جمموعة 
وحتليل  بتقرير  فيها  وخ��رج��وا  املكتبات،  علم  يف  واملخت�صني  اخل��رباء  من 
وو�صف للحالة الراهنة للمكتبات يف الدولة، وت�صمنت الندوة اأي�صاً ثاث 

جل�صات علمية متخ�ص�صة.
واملكتبة  الأر�صيف  ع��ام  مدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �صعادة  الندوة  افتتح 
الذين  ال�صرتاتيجيني  وبال�صركاء  بال�صيوف،  فيها  رحب  بكلمة  الوطنية 

يدعمون النجاحات التي يحققها الأر�صيف واملكتبة الوطنية. 
وقال: اأينما ُوجدِت املكتبة ُوجدِت املعرفة، واأينما ُوجَد العلم وجد التطور 
م�صادر  من  باعتبارها  كبري  َدوٌر  فللمكتبة  والتقدم؛  والزده���ار  والبتكار، 
التطوير الذاتي والتعليم امل�صتمر، وهي ُت�صهم يف تعزيز جمتمعات املعرفة.

واأ�صاد �صعادته مبا بلغته املكتبات يف الدولة؛ قائًا: لقد اأدركت دولة الإمارات 

اَل يف  يَة املكتبات وَدْوَره��ا الفعرّ العربية املتحدة يف ظل قيادتها الر�صيدة اأهمرّ
اأداًء  َدْوَره���ا  ت��وؤدي  ُم�صيئًة،  من��اذَج  مكتباِتها  فجعلت  املعرفة؛  جمتمع  بناء 

مثالياً يف تعزيز ف�صيلة القراءة.
نحو  ��ده  ومت��هرّ الطريق  �صت�صيئ  التي  بجهودكم  متفائلون  اإن��ن��ا  واأ���ص��اف: 
ُعرى  تني  مَتْ واأملنا كبري يف  الثقافة،  ز  ُيعزرّ الذي  بالتعاون  م�صتقبل حافل 
مناراٍت  ُتَعدرّ  التي  املكتبات  الوطنية وجميع  واملكتبة  الأر�صيف  التعاون بني 

ثقافيًة ُت�صيء ف�صاَء الوطن.
بجامعة  العليا  الدرا�صات  عميد  ال�صيد  ر�صوان  الدكتور  الأ�صتاذ  األقى  ثم 
حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية، حما�صرة بعنوان: "يف ال�صرية والثقافة 
والكتاب" حتدث فيها عن مكتبته اخلا�صة التي يربو عدد كتبها على املئة 
الإن�صانية، وربط  للعلوم  زاي��د  بن  اقتنتها كاملة جامعة حممد  األ��ف، وقد 
م�صريته العلمية باقتناء الكتب؛ اإذ كان لكل مرحلة يف درا�صته اهتمام بنوع 
معني من الكتب، ثم ربط عطاوؤه العلمي بالكتب؛ فقد كان اأ�صتاذاً يف العديد 
من اجلامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية، واأملانيا، ولبنان، واليمن، ويف 
اأعدد  دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ويف رحلة العطاء العلمي هذه كانت 
ميدان  يف  دوره  جانب  اإىل  كله  وذل��ك  مكتبته،  يف  با�صطراد  تتزايد  الكتب 
التاأليف؛ اإذ �صدرت له ع�صرات الكتب، ويف مقدمة ذلك كله كانت اهتماماته 

الثقافية التي جعلته �صغوفاً باقتناء الكتب منذ �صتينيات القرن املا�صي.
وك�صف الدكتور ال�صيد عن ثراء مكتبته باملجات والدوريات واملخطوطات، 
العربي، وجملة  الفكر  املجات كمجلة  اإ�صدار عدد من  دوره يف  بناء على 
الجتهاد، وجملة الت�صامح، وجملة التفاهم، وجملة قراءات التي ُت�صدرها 

جامعة حممد بن زايد بالتعاون مع الأر�صيف واملكتبة الوطنية. 
بعد ذلك قام الدكتور عماد اأبو عيد بعر�ض التقرير الذي كلف به الأر�صيف 
العر�ض:  املكتبات، وت�صمن  �صوؤون  من اخل��رباء يف  ع��دداً  الوطنية  واملكتبة 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  للمكتبات  امل�صحية  ال��دار���ص��ة  نتائج 
والأدوات،  املنهج  ثم  والأه���داف،  املقدمة  اأب��و عيد:  الدكتور  ا�صتعر�ض  وقد 
هذا  اأن  اإىل  م�صرياً  واخل��امت��ة؛  والتو�صيات  فالنتائج  ال��دار���ص��ة،  وجمتمع 
التقرير الذي مت اإجنازه بتكليف من الأر�صيف واملكتبة الوطنية هو درا�صة 
تعد الأوىل من نوعها، وهو حماولة بحثية لتقرير وحتليل وو�صف احلالة 
الراهنة للمكتبات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وفيه بيانات اأكرث عمقاً 

و�صمولية، وهو يناق�ض التحديات القادمة يف ميدان املكتبات.
وا�صتعر�ض اأبو عيد اأهداف الدرا�صة التي تتق�صى الو�صع الراهن للمكتبات 
يف الدولة، ثم املنهج والأدوات، وجمتمع الدرا�صة، والبيانات الدميوغرافية 
للمكتبات امل�صاركة، واملحاور الرئي�صية للدرا�صة، وم�صتوى ر�صا العاملني يف 

امل�صاركني  مباحظات  الدرا�صة  واختتمت  املكتبية،  اخلدمات  عن  املكتبات 
والتو�صيات. هذا وقد ا�صتملت ندوة مكتبات الإمارات ال�صاد�صة على ثاث 
العامة  املكتبات  على  ال�صوء  الأوىل  اجلل�صة  �صلطت  حيث  علمية؛  جل�صات 
"املكتبات  ب��ع��ن��وان:  الثانية  اجلل�صة  ج��اءت  ث��م  امل�صتقبل،  اإىل  املا�صي  م��ن 
عن  الثالثة  واجلل�صة   ، قادمة"  وخم�صون  م�صت  خم�صون  الأك��ادمي��ي��ة: 
بتكرمي  الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  قام  اخلتام  ويف  امل�صتقبل"،  "مكتبات 

امل�صاركني يف الندوة. 

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت فعاليات "الوثبة كا�صتم �صو" يف مهرجان ال�صيخ زايد بعد مناف�صة 
ا���ص��ت��م��رت ن��ح��و 4 اأ���ص��ه��ر اأ���ص��ف��ى خ��ال��ه��ا ع�����ص��اق ال�����ص��ي��ارات مل�����ص��ات مفعمة 
امل�صاركة،  الرباعي  والدفع  الكا�صيكية  املركبات  على  والت�صويق  باحلما�ض 

والتي و�صل عددها اأكرث من 20 مركبة.
الأ���ص��خ��م يف تلك  دره���م وه��ي  1.8 مليون  اإىل  ومب��ج��م��وع ج��وائ��ز و�صلت 
فئة  هي  فئات  ثاثة  يف  الفائزين  على  اجلوائز  توزيع  مت  فقد  املناف�صات، 
 1979 ع��ام  قبل  امل�صنعة  لل�صيارات  هما  فئتني  �صملت  التي  ك��ار  الكا�صتم 
هذه  �صمن  امل�صاركون  عمل  حيث  ف��وق؛  وم��ا   1980 ع��ام  منذ  وامل�صنعة 
الفئة على تعديل املركبات ب�صكل كامل مبا ي�صمل تعديل ال�صيارات الدهان، 
وتزويد املحرك، وتغيري مقا�ض العجل ونظام التعليق، ونظام ال�صوت مبا 

ينا�صب روح ال�صباب.
وزيادة  املحركات  تعديل  على  فا�صتملت  باتل؛  الأجن��ني  املحركات  فئة  اأم��ا 
قوتها وعدد الأح�صنة ويتم اختبارها على جهاز الداينو، وهو جهاز لقيا�ض 
يو�صح من خال  كما   O2 العادم  نواجت  لل�صيارات ويحلل  والقدرة  القوة 
فئة  �صمت  فيما  ال�صيارات،  حم��رك  يف  والقوة  ال�صعف  اأماكن  بياين  ر�صم 
اأي  ت�صنيعها؛  عام  يف  عليها  كانت  التي  بال�صفة  اإعادتها  ال�صيارات  جتديد 
داخل  ال��ي��اء،  اإىل  الأل��ف  من  جديد،  من  ال�صيارات  وجتميع  ت�صنيع  اإع���ادة 

�صو". كا�صتم  "الوثبة 
الرباعي  ال��دف��ع  و���ص��ي��ارات  الكا�صيكية  ال�صيارات  بناء  اإع���ادة  جانب  واإىل 
كا�صتم  "الوثبة  يف  ال�صيارات  اأ�صحاب  ق��دم  حمركاتها،  وت��زوي��د  وجت��دي��د 
�صو"، جمموعة ا�صتعرا�صات رائعة ، بالإ�صافة اإىل العديد من ور�ض العمل 
اخلا�صة بتزويد حمركات ال�صيارات وتعديلها يف �صاحة خم�ص�صة لعرو�ض 

املركبات املعدلة؛ والتي تتيح لأ�صحاب هذه الهواية تعديل �صياراتهم اأمام 
الزوار.

�صامل  1979" �صامل مطر  عام  قبل  "الكا�صتم  فئة  الأول يف  باملركز  وف��از 
الثاين  املركز  بينما ح�صل على  األف دره��م،   200 بلغت  ال�صام�صي بجائزة 
حممد اإبراهيم احلمادي بجائزة بلغت 130 األف درهم، ويف املركز الثالث 

اأ�صرف عبد احلميد �صليم بجائزة بلغت 60 األف درهم.
عبد  اأح��م��د  الأول  ب��امل��رك��ز  1980" ف��از  ال��ع��ام  مابعد  "الكا�صتم  فئة  ويف 
الرحمن الفا�صل وباملركز الثاين حممد اإبراهيم احلمادي وحل ثالثاً �صيف 
مبارك القمزي بجوائز قيمتها 200 األف درهم و130 األفاً و60 األفاً على 

التوايل.
يا�صر  وحممد  الأول  باملركز  امل�صعبي  حممد  حميد  فاز  التجديد  فئة  ويف 
باملركز الثاين و�صعود نا�صر الهطايل باملركز الثالث بجوائز قدرها 130 

األف درهم و90 األفاً و50 األفاً على الرتتيب.
�صامل  اأح��م��د  الأول  باملركز  48" ف��از  ب��ي  ت��ي  فئة  املحركات  "بناء  فئة  ويف 
ال�صام�صي، وحل ثانياً �صعيد عبيد الظاهري وثالثاً �صعيد اإبراهيم املعمري 
مبجموع جوائز قدرها 120 األف درهم و80 األفاً و50 األف على التوايل.

وعن فئة "بناء املحركات فئة فل بو�صت" حاز خالد عدنان احلمادي املركز 
اإبراهيم  120 األف درهم ويف املركز الثاين حل عمر  الأول بجائزة قدرها 
ال�صويدي بجائزة قدرها 80 األفاً ويف املركز الثالث حل اأر�صان �صكيل خان 

بجائزة قدرها 50 األفاً.
وعن فئة بناء املحركات فئة املحركات الأمريكية فاز حممد را�صد اجلابري 
باملركز الأول كما فاز حمدان را�صد اجلابري باملركز الثاين وحممد را�صد 
اجلابري باملركز الثالث بجوائز بقيمة 70 األف درهم و50 األفاً و30 األفاً 

على التوايل.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأطلقت هيئة راأ�ض اخليمة للموا�صات بالتعاون مع امل�صغل 
للحافات  العربية  �صركة  الداخلي  العام  النقل  خلدمة 
احلافات  م�صتخدمي  لكافة  املجاين"  "التنقل  م��ب��ادرة 
العامة يف راأ�ض اخليمة. وتاأتي هذه املبادرة ترجمة للغاية 
ومتا�صيا  النا�ض"  "اإ�صعاد  للهيئة  الأوىل  ال�صرتاتيجية 
مع يوم ال�صعادة العاملي الذي ي�صادف 20 مار�ض من كل 
النقل اجلماعي.واأن  عام وانطاقا من خطتها لت�صجيع 
خدمة احلافات العامة تغطي اأربعة م�صارات رئي�صية يف 
الإمارة وهي امل�صار الأحمر وامل�صار الأزرق وامل�صار الأخ�صر 
وامل�صار البنف�صجي وتت�صمن هذه امل�صارات نقاط توقف يف 

الجتاهني وتغطي مناطق جغرافية وحيوية خمتلفة يف 
اإمارة راأ�ض اخليمة بحيث توفر �صبكة نقل اآمنة ومتكاملة 
للجميع. امل�صتدام  التنقل  ان�صيابية  حتقيق  يف  ت�صاهم 

مدير  البلو�صي  ح�صن  اإ�صماعيل  املهند�ض  �صعادة  واأو�صح 
اطاقها  خ���ال  م��ن  ت�صعى  الهيئة  اأن  اإىل  الهيئة  ع���ام 
للعديد من املبادرات اىل ت�صجيع �صكان و زوار اإمارة راأ�ض 
اخليمة على ا�صتخدام و�صائل النقل اجلماعي يف رحاتهم 
للو�صول  الأمثل  اخليار  تعد  والتي  اليومية  وتنقاتهم 
حتر�ض  الهيئة  اأن  اإىل  املختلفة.واأ�صاف  وجهاتهم  اإىل 
النقل اجلماعي وذلك  ت�صجيع اجلمهور ل�صتخدام  على 
"التنقل املجاين" باحلافات  من خال اإطاقها ملبادرة 

العامة تزامنا مع يوم ال�صعادة العاملي.

•• ال�شارقة-وام:

بعيون هنغارية يحاكي معر�ض جوهرة الفن الأوروبي املقام 
ال�صارقة  اأي��ام  فعاليات  من   20 ال���  الن�صخة  فعاليات  �صمن 
الأوروب���ي من مكونات خمتلفة  ال��رتاث  الرتاثية ما ي�صمه 
ت��ع��ود لأك����رث م���ن 170 ع���ام���اً وم�����ص��ن��وع��ة م���ن ق��ب��ل اأمهر 
للجمهور  يقدم  اأن  املعر�ض  واخ��ت��ار  الأوروب���ي���ني.  الفنانني 
متعددة،  باأق�صام  الأوروب���ي  الفني  ال��رتاث  من  ع��دة  جوانب 
اأبرزها  اخل��زف��ي��ات  م��ن  جمموعة  ي�صتعر�ض  ل��اأث��اث  ق�صم 
من  تبدو  بتقنيات  خزفية  واأواٍن  مفرغة  خزفية  ت�صكيات 
اخلارج على �صكل اخل�صب ل اخلزف؛ وق�صم للماب�ض حيث 
يتم فيه طباعة بع�ض الت�صكيات والزخارف وال�صور الفنية 
املوجودة اأ�صا�صاً على القطع اخلزفية وهي ت�صكيات مف�صلة 

لنخبة عري�صة من الأوروبيني قدمياً وحديثاً.
وقال اأ�صامة من�صور مدير تطوير العمليات يف جون لين من 
)هنغاريا( امل�صرف على معر�ض "جوهرة الفن الأوروبي"، اإن 
امل�صاركة يف فعاليات اأيام ال�صارقة الرتاثية فر�صة مهمة ذات 
الأوروبية  الفنية  التحف  من  مناذج  لعر�ض  الأوىل  جانبني 
املختلفة بروؤية هنغارية، والثانية التعرف اإىل الرتاث املحلي 
الإماراتي وما فيه من قيم فنية وجمالية وما يعك�صه تاألق 

ومتيز ي�صتمد جذوره من املوروث ال�صعبي الإماراتي.
األ��ه��م��ت��ن��ا ب��ع�����ض ال���رم���وز املحلية  واأ����ص���اف م��ن�����ص��ور : ل��ق��د 
الإماراتية و�صن�صعى لتنفيذها يف امل�صتقبل ل �صيما الربجيل 
الأخ��رى حيث �صتكون  الرموز  واملباخر اخليزران وعدد من 
معار�صنا  يف  للم�صاركة  واأ�صا�صية  وحيوية  مهمة  مكونات 
الثقافات بني الأمم  التعاون وتبادل  ملفهوم  املقبلة وانعكا�صاً 

�صتعزز  التي  باملفاجاآت  مليء  امل�صتقبل  اأن  ون��رى  وال�صعوب، 
م��ن ح�صور ال���رتاث الإم���ارات���ي ال���ذي اأخ���ذ مكانته ب��ق��وة يف 
املعر�ض منوذجا  العاملية. و�صم  الثقافية الرتاثية  املنظومة 
التي  امل��ت��ف��ردة  ال��ن��م��اذج  ل��ث��ور ج��ام��ح وه��و م��ن  ت�صكيليا فنيا 
عاملية  تقنية  وه��ي  املعدين  البور�صان  بتقنية  تنفيذها  مت 
جانب  اإىل  هنغاريا،  يف  ال�صناع  اأم��ه��ر  بها  يخت�ض  متفردة 
ديكورات  لت�صميم  واآخر  املجوهرات  لت�صميم و�صناعة  ق�صم 
ي�صتعر�ض فيه جهود تطوير  التاريخي  اجل��دران والرتميم 
وترميم �صقوف اأ�صطح القاع والدوائر احلكومية القدمية 

يف هنغاريا.
ومناذج  اأنواعها  وبيان  لل�صحون  ق�صماً  املعر�ض  ي�صمل  كما 
اأوروبيني  فنانني  لأع��م��ال  فنية  وحت��ف  لتماثيل  متطابقة 

م�صهورين اإىل جانب ت�صاميم متعلقة بالطبيعة.

جوهرة الفن الأوروبي )الهنغاري( تتاألق على اأر�س قلب ال�ضارقةراأ�س اخليمة للموا�ضالت: التنقل جماين خالل يوم ال�ضعادة

اأثراها مبحا�سرة للدكتور ر�سوان ال�سيد ا�ستعر�س فيها تقريره عن الو�سع الراهن ملكتبات الدولة

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية ينظم ندوة مكتبات الإمارات ال�ضاد�ضة

•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ن��ت �صلطان  ب����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  م��ت  ك��ررّ
الأمريكية  القا�صمي، رئي�صة اجلامعة 
ممن  اجلامعة  موظفي  ال�صارقة،  يف 
وذلك  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتات  فيها  ع��م��ل��وا 
�صمن احتفال اجلامعة الأمريكية يف 

ال�صارقة بيوبيلها الف�صي.
اأ�����ص����رة  م����ن  55 ع�������ص���واً  وا����ص���ت���ح���ق 
ع�صاء  حفل  يف  التقدير  هذا  اجلامعة 
املوظفني ال�صنوي الذي اأقيم يف حرم 
هيئتها  من   480 بح�صور  اجلامعة، 
موظفي  ب��ع��م��ل  اح���ت���ف���اًء  الإداري����������ة، 
اجلامعة اجلاد، والتزامهم الوظيفي، 
وجهودهم البناءة يف تطوير اجلامعة 

على مدار العام. 
و�صمل التكرمي 30 موظًفا وموظفة 
م���ن اجل��ام��ع��ة وث���اث���ة م���ن موظفي 
 25 ق�����ص��وا  مم��ن  التنظيف  خ��دم��ات 
ع��اًم��ا م��ن ال��ع��م��ل يف اجل��ام��ع��ة، و22 
15 عاًما من اخلدمة  اأكملوا  اآخرين 

هذا العام.

القا�صمي:  ب�����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
عاًما   15 اأو  عاًما   25 كانت  "�صواًء 
م����ن اخل����دم����ة، ف������اإن م����ا ن��ح��ت��ف��ل به 
والتاأثري  والتفاين  الل��ت��زام  ه��و  حًقا 
الإيجابي الذي تركه هوؤلء املوظفون 
على  ال�صابة.  العقول  م��ن  العديد  يف 
مدار ربع قرن، لعب موظفو اجلامعة 
هي  م��ا  ع��ل��ى  جعلها  يف  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا  دوًرا 
التعليمي  للتميرّز  مهد  ال��ي��وم:  عليه 
�صانعي  ليكونوا  ال�صباب  يعد  ال���ذي 
الذين  امل�صتقبليني  وال��ق��ادة  التغيري 

يحتاجهم العامل".
من ناحيتها، اأعربت الدكتورة �صوزان 
م���ام، م��دي��رة اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
ال�����ص��ارق��ة ع��ن ف��خ��ره��ا ب��ه��ذا التكرمي 
املوظفني  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  "اإن  ق��ائ��ل��ًة: 
يقدم  لأن���ه  ��زة  مم��يرّ منا�صبة  ال�����ص��ن��وي 
ف��ر���ص��ة ل��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا ل��ت��ق��دي��ر اجلهود 
التي بذلتموها على مدار العام، وقيام 
لكل  امتنانها  عن  بالتعبري  اجلامعة 
وعزمكم  تفانيكم  اإن  ب��ه.  تقومون  ما 
ه���و م�����ص��در ف��خ��ر وم��ن��ب��ع اإل���ه���ام لنا 

جميًعا. اأنتم جزء ل يتجزاأ من ق�صة 
نحتفل  واأن��ن��ا  خا�صة  اجلامعة،  جن��اح 
اليوم باملوظفني الرواد الذين خدموا 
هذه املوؤ�ص�صة منذ تاأ�صي�صها. ل يوجد 
�صيء اأكرث متعة من العمل با�صتمرار 

م��ع فريق حم��رتف وم��وث��وق وملتزم 
بنجاح هذه املوؤ�ص�صة. �صكًرا لكم جميًعا 
على كل ما تبذلونه من جهود، واأتطلع 
اإىل موا�صلة هذه الرحلة معكم بينما 
تنطلق اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة 

اإىل اآفاق جديدة بامل�صتقبل".
الوطني  ب��ال��ن�����ص��ي��د  احل���ف���ل  اف���ُت���ت���ح 
اخل���ا����ض ب��اجل��ام��ع��ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأدت���ه جمموعة من  ال�����ص��ارق��ة وال���ذي 
الطلبة من برنامج الفنون امل�صرحية 

دامدريدج،  دام��ي��ان  ال��دك��ت��ور  ب��ق��ي��ادة 
امل�صرحية،  الفنون  امل�صاعد يف  الأ�صتاذ 
��ا فنًيا  ت�����ص��م��ن احل���ف���ل م��ع��ر���صً ك��م��ا 
الأعمال  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ���ص��لرّ��ط  رق��م��ًي��ا 
ال��ف��ن��ي��ة لأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ة الداري������ة، 

تقدمي  من  املوظفني  مواهب  وفقرة 
الدعم  م��رك��ز  م��ن  ف��ي��ام��ورا  وين�صي 
الأكادميي باجلامعة، ف�صًا عن فقرة 
مها النادي الثقايف الهندي يف  فنية قدرّ

اجلامعة.
ال���ت���ك���رمي،  ع�����ن ح���ف���ل  ويف ح���دي���ث���ه 
ق���ال ���ص��رت��اج ال�����ص��ي��ف��ي، وه���و م�صرف 
املرافق  اإدارة  يف  امل��دن��ي��ة  اخل���دم���ات 
م��ني يف  ب��اجل��ام��ع��ة وواح�����د م���ن امل��ك��ررّ
يف  الأم���ري���ك���ي���ة  "اجلامعة  احل���ف���ل: 
بداأت  فقد  الثاين.  بيتي  ال�صارقة هي 
رحلتي مع اجلامعة منذ عام 1998 
عندما كان عمرها عاًما واحًدا فقط. 
وعا�صرت مراحل تطور هذه املوؤ�ص�صة 
يوًما  تتقدم  وهي  العريقة  التعليمية 

بعد اآخر. 
ال�������رواد  م����ن  اأك��������ون  اأن  وي�������ص���رف���ن���ي 
لي�صهدوا  العمل  يف  ا���ص��ت��م��روا  ال��ذي��ن 
اجلامعة  عملت  احل��ال��ي��ة.  جناحاتها 
م يف عملي منذ اأن  على حتفيزي للتقدرّ
بداأت وحتى يومنا هذا، وهو ما يوؤكد 
ملن لديهم طموح كبري اأن اأماكن عمل 

ال�صارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  مثل 
اأود  اأح��ام��ه��م.  لهم  حتقق  اأن  ميكن 
بالأخ�ض  وق�صمي  اجلامعة  اأ�صكر  اأن 
التكرمي  �صرف  وعلى  الدعم  كل  على 
ع��م��ل��ي يف اجل���ام���ع���ة. وكما  ل�����ص��ن��وات 
الأمريكية  اجلامعة  بالبداية،  ذك��رت 
يف ال�صارقة هي بيتي الذي حققت فيه 
مورا�ض،  دوروث���ي  وق��ال��ت  اأحامي". 
وهي موظفة يف مكتب الت�صجيل ومن 
مني لإكمالهم 25 عاًما من  بني املكررّ
وال���ت���ي متتلك  ال��ع��م��ل يف اجل���ام���ع���ة، 
" �صهدت خال  للغاية:  جتربة ثرية 
رحلتي الرائعة مع اجلامعة الأمريكية 
املذهل  ت���ط���وره���ا  ع��ل��ى  ال�������ص���ارق���ة  يف 
وبالرغم  ال�����ص��اب��ق��ة.  الأع������وام  خ���ال 
عادة  يخططون  ل  املوظفني  اأن  م��ن 
اأنني  اإل  العمل،  مكان  بقائهم يف  مل��دة 
ومنذ يومي الأول هنا مل اأفكر اأبًدا يف 
الداعمة.  العمل  بيئة  ب�صبب  امل��غ��ادرة 
م اليوم باأن  اأتكررّ وي�صعدين كثرًيا واأنا 
اأرى التقدير جلهود رواد اجلامعة، ما 

يحفزين على العمل بجد اأكرث".

ال�ضيخة بدور القا�ضمي تكّرم موظفي اأمريكية ال�ضارقة يف حفل تكرمي املوظفني ال�ضنوي

اختتام فعاليات الوثبة )كا�ضتم �ضو( يف مهرجان ال�ضيخ زايد
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اأخبـار الإمـارات

زكي ن�ضيبة: احتفالنا باليوم العاملي للفرنكوفونية تعبري عن التزام الإمارات باملبادئ والقيم ال�ضامية

ال�صامية وتوجهاتها.
ت�������ص���ري���ح  يف  م����ع����ال����ي����ه  وق������������ال 
مب��ن��ا���ص��ب��ة م�����ص��ارك��ة الم�������ارات يف 
اح��ت��ف��الت ال��ع��امل ب��ال��ي��وم الدويل 
للفرانكوفونية  الذي ي�صادف يوم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�صيبة،  اأن�������ور  زك�����ي  م���ع���ايل  اأك������د 
ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار 
رئي�ض الدولة اأن الإم��ارات، بقيادة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
عاقاتها  زت  ع����زرّ اهلل"،  "حفظه 
الف�صاء  م���ع  الأط�������راف  م��ت��ع��ددة 
اإط��ار مدرّ  وذل��ك يف  الفرنكوفوين، 
ج�صور املعرفة والتوا�صل املبني على 
الحرتام املتبادل مع دول و�صعوب 
واملبادئ  بالقيم  واإمي���ان���اً  ال��ع��امل، 
الفرنكوفونية  ب��ه��ا  ت���ن���ادي  ال��ت��ي 
والت�صامن  ك��ال�����ص��ام  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
باعتبارها جزءاً من ر�صالة الدولة 

" ت�صعى  20 مار�ض من كل عام : 
دولة الإمارات العربية املتحدة، من 
امل��وؤث��ر على ال�صاحة  خ��ال دوره���ا 
لاأحداث  وا�صت�صافتها  ال��دول��ي��ة 
ل���دع���م جهود  امل���ه���م���ة،  ال���دول���ي���ة 
للفرنكوفونية  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
باعتبارها املن�صة الر�صمية للتعاون 
ال��ف��رن��ك��وف��وين م��ت��ع��دد الأط����راف، 
الدول  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ض  ومب��ا 

الأع�صاء ويحقق تطلعاتها".
الدعم  "ُي�صعدنا   : قائًا  واأ���ص��اف 
الإمارات  به  الذي حظيت  اخلطي 
ملوؤمتر   )28( ال���دورة  ل�صت�صافة 
لتغريرّ  املُتحدة  الأمم  الأط��راف يف 
قبل  م����ن   )COP28( امل����ن����اخ 
الفرنكوفونية،  ال��دول��ي��ة  املنظمة 

ُم�صاركة  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د  ����ل  ومُي����ثرّ
املوؤمتر  ه���ذا  الأع�����ص��اء يف  ال����دول 
دعم  الدولة يف  ا�صتمرارية جلهود 
هذه  من  ومتكينها  الفرنكوفونية 
م�صاحلنا  ي��خ��دم  مب��ا  املُ�����ص��ارك��ات 

امل�صرتكة".
ن�صيبة  زك�������ي  م����ع����ايل  واخ����ت����ت����م 
ُم�صاركتنا  "اإن  بالقول:  ت�صريحه 
للف�صاء الفرنكوفوين يف احتفالته 
باليوم العاملي للفرنكوفونية مُيثرّل 
فر�صة للتعبري عن التزام الإمارات 
جتاه  العميق  وت�صامنها  الرا�صخ 
و�صعوبها  ب��دول��ه��ا  الفرنكوفونية 
باعتبارهم  ال�صباب  فئة  ول�صيما 
وم�صتقبل  ال���ت���ن���م���ي���ة  ك  حُم����������ررّ

الفرنكوفونية". 

تد�ضني اأول »حارة فح�س« على م�ضتوى وزارة الداخلية �ضمن وكالت ال�ضيارات بال�ضارقة
•• ال�شارقة -وام:

د�صن �صعادة اللواء �صيف الزري ال�صام�صي قائد عام �صرطة 
للمركبات  الفني  للفح�ض  جديداً  مركزاً  اأم�ض  ال�صارقة 
لل�صيارات  العربية  �صركة  مع  بالتعاون  فح�ض"  "حارة 
م�صتوى  على  م��رك��ز  اأول  ب��ذل��ك  ليكون  "الر�صتماين" 
وزارة الداخلية لتقدمي خدمة فح�ض املركبات ُيقَدم عرب 
ذل��ك جت�صيداً  وي��اأت��ي  ب��ال��دول��ة  ال�صيارات  وك���الت  اإح���دى 
ل�صرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل اإ�صعاد املتعاملني 
ب��اخل��دم��ات املقدمة وزي���ادة ع��دد م��راك��ز ت��ق��دمي اخلدمة 
لرفع م�صتوى ر�صا و�صعادة املتعاملني. واأكد اللواء �صيف 

الزري ال�صام�صي حر�ض القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة 
الريادية  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  عملية  يف  ال���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
والتطويرية للمتعاملني يف اإطار ا�صرتاتيجيتها املن�صجمة 
املتعاملني  ر�صا  تعزيز  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة  م��ع 
مل��راك��زه��ا على  واإ���ص��ع��اده��م م��ن خ��ال التو�صع اجل��غ��رايف 
املقدمة  باخلدمات  والرتقاء  الإم��ارة  املناطق يف  خمتلف 
لهم مبا يعزز من جودة احلياة. واأ�صاف اللواء ال�صام�صي 
�صل�صلة  اإىل  ي�صاف  اجل��دي��د  الفح�ض  م��رك��ز  اف��ت��ت��اح   اأن 
مراكز خدمات الفح�ض الفني للمركبات املنت�صرة بالإمارة 
لي�صبح عددها )17( مركزاً م�صرياً اإىل اأن اخلدمة متاحة 
يف  الراغبني  املجتمع  واأف���راد  لل�صيارات  العربية  لعماء 

التقدمي على اخلدمة مما ي�صهم يف توفري   الوقت واجلهد 
�صرطة  تكر�صها  التي  اجل��ه��ود  ي��وؤك��د  ال��ذي  الأم���ر  عليهم 
ح�صر  الإم����ارة.  مناطق  خمتلف  يف  ملتعامليها  ال�صارقة 
التد�صني العميد الدكتور اأحمد �صعيد الناعور مدير عام 
العمليات املركزية ب�صرطة ال�صارقة و �صاح ميوت املدير 
ماجد  واملقدم  لل�صيارات  العربية  يف  للعمليات  التنفيذي 
النعيمي مدير اإدارة ترخي�ض الآليات وال�صائقني بالإنابة 
ال�صرتاتيجية  اإدارة  مدير  نائب  احلليان  �صامح  واملقدم 
ال�صام�صي  ال���زري  �صيف  اأح��م��د  والنقيب  الأداء  وتطوير 
مدير الفح�ض الفني اخلفيف ب�صرطة ال�صارقة اإىل جانب 

عدد من امل�صوؤولني من اجلانبني.

وزارة الدفاع تك�ضف عن اإحياء مدفع الإفطار فى عدد من مدن واإمارات الدولة
•• اأبوظبي -وام: 

ك�صفت وزارة الدفاع ممثلًة يف قيادة الوحدات امل�صاندة عن اإحياء تواجد 
�صتتواجد مدافع  ال��ق��ادم حيث  امل��ب��ارك  رم�����ص��ان  الإف��ط��ارل�����ص��ه��ر  م��دف��ع 
الإفطار يف مدينة اأبوظبي ومدينة العني ومدينة الظفرة بالإ�صافة اإىل 

اإمارَتي راأ�ض اخليمة واأم القيوين.
واأ�صافت اأنه خال �صهر رم�صان �صوف ينطلق مدفع الإفطار يف عدد من 
ببدء �صهر رم�صان املبارك واإحياء لتقليد متوارث  اإيذاناً  اإمارات الدولة 
وحفاًظا على العادات والتقاليد والتم�ص�ك باملوروث الجتماعي الأ�صيل 
الذي تر�صخ يف ذاكرة املجتمع الإماراتي ووجدانه حيث اأ�صبح مدفع �صهر 

رم�صان تقليًدا اعتاد على م�صاهدته اأبناء الإم��ارات واملقيمني يف الدولة 
خال ال�صهر الكرمي اإيذاناً بانتهاء �صاعات ال�صيام وحلول وقت الإفطار 

مع اأذان املغرب.
وق�صر  زاي�����د  ال�صيخ  ج��ام��ع  عند  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  امل��دف��ع  و�صيتواجد 
ال�صهامة  مدينة  ويف  امل�صرف،  منطقة  يف  الإم���ارات  اأم  وحديقة  احل�صن 

بالقرب  زاخ��ر  �صيكون يف منطقة  العني  ويف مدينة  الفورمول،  مبواقف 
من �صالة الأفراح وقلعة اجلاهلي، ويف مدينة الظفرة ف�صيكون يف حدائق 

اأدنوك.
�صارية  عند  القوا�صم  بكورني�ض  ف�صيتواجد  راأ���ض اخليمة،  اإم��ارة  يف  واأم��ا 

العلم، واأخرياً اإمارة اأم القيوين يف م�صجد ال�صيخ زايد.

اخلدمات العالجية اخلارجية تعلن عن اإعادة افتتاح مركز زاخر ال�ضحي بالعني
 •• اأبوظبي –الفجر: 

اأكرب  "بيورهيلث"،  ملجموعة  التابعة  اخلارجية،  العاجية  اخل��دم��ات  اأعلنت 
زاخر  افتتاح مركز  اإع��ادة  الإم���ارات، عن  املتكاملة يف  ال�صحية  للرعاية  من�صة 
ال�صحي بالعني. و�صتتم اإعادة افتتاح املركز مع جمموعة وا�صعة من اخلدمات 
مبا يف ذلك الطب العام، وطب الأ�صرة، وعيادة الأمرا�ض املزمنة، وطب الأ�صنان 
ع��ي��ادة �صحة  �صيت�صمن  ال��ع��ام. كما  الباطني  وال��ط��ب  الأط��ف��ال،  ال��ع��ام، وط��ب 
التغذية، وعيادة  ال��ولدة، وعيادة  امل��راأة، وعيادة طب الأطفال، ورعاية ما قبل 
والتطعيم ف�صًا عن خدمات  اجلامعة  وقبل  التوظيف  قبل  الطبي  الفح�ض 
ال�صالعي،  خلود  الدكتورة  قالت  الإط���اق  على  وتعليقاً  وال�صيدلة.  املخترب 
املدير التنفيذي للعمليات يف اخلدمات العاجية اخلارجية: "ي�صرنا ا�صتقبال 
امل��ر���ص��ى وال�����زوار م��ن ج��دي��د يف م��رك��ز زاخ����ر ال�����ص��ح��ي يف ال��ع��ني، ب��ب��اق��ة من 
اأهايل  و�صول  ت�صهيل  على  املركز  ويحر�ض  التخ�ص�صية.   ال�صحية  اخلدمات 
منطقة زاخر واملناطق املجاورة مثل ال�صعيبة و�صعاب الأ�صخر واخلالدية ورملة 
حول  الأب��ح��اث  "تظهر  ال�صالعي:  واختتمت  ال�صاملة.  الطبية  اخلدمات  اإىل 
اأن ال�صخا�ض الذين لديهم طبيب يتابع معظم اإحتياجاتهم ال�صحية  العامل 
وم�صوؤول عن تن�صيق رعايتهم مع امل�صت�صفيات والأخ�صائيني يتمتعون ب�صحة 

اأف�صل ورعاية �صحية �صاملة وم�صتمرة. ومن هنا، ن�صع طب ال�صرة على راأ�ض 
اإدارة املراكز ال�صحية يف  اأولوياتنا."  واأ�صافت الدكتورة درة البلو�صي، مديرة 
املر�صى  �صيقوم  بهم،  خا�ض  اأ�صرة  طبيب  اختيار  خ��ال  "من  بالإنابة:  العني 
اخلدمة  تخ�صي�ض  من  �صيمكنه  مما  املعالج  الطبيب  مع  وثيقة  عاقة  ببناء 
م��ري�����ض، كما ميكنه متابعة  ك��ل  ح��ال��ة  م��ع  يتنا�صب  ع��اج  وت��ط��وي��ر  امل��ق��دم��ة 
حتديد  على  املر�صى  وم�صاعدة  اأف�صل  ب�صكل  بها  والتحكم  املزمنة  الأم��را���ض 
العاج."  ملتابعه  الخ�صائيني  التوا�صل مع  اإىل  بالإ�صافة  املنا�صب  الأخ�صائي 
من  اجلمعة  اإىل  الثنني  من  املر�صى  بالعني  ال�صحي  زاخ��ر  مركز  وي�صتقبل 
م�صاًء وميكن حجز موعد عن طريق مركز   10:30 ال�  وحتى  �صباحاً   7 ال� 
“�صحة.  تطبيق  اأو   024102200 اآب  الوات�ض  اأو   80050 �صحة  ات�صال 
"بيورهيلث"،  ملجموعة  التابعة  اخلارجية"  العاجية  "اخلدمات  اأن  يذكر 
30 مركزاً  تدير حالياً  الإم���ارات،  املتكاملة يف  ال�صحية  للرعاية  اأك��رب من�صة 
�صحياً متعدد التخ�ص�صات، و3 مراكز متخ�ص�صة بطب الأ�صنان، و15 مركزاً 
للفح�ض وال�صحة الوقائية، وخدمات ال�صحة املدر�صية يف 250 مدر�صة عامة، 
من  العديد  على  ال�صحية  الرعاية  خدمات  ح�صلت  وقد  متنقلة.  عيادات  و5 
عالية  رع��اي��ة  اأف�صل  لتوفري  جهودها  اإط���ار  يف  وال��دول��ي��ة  املحلية  التكرميات 

اجلودة يف منظومة اآمنة �صديقة للبيئة.

�ضما املزروعي خالل فعالية الطريق اإىل COP28: دور حموري لل�ضباب يف العمل املناخي العاملي
•• اأبوظبي -وام: 

�صهيل  ب���ن���ت  ���ص��م��ا  م���ع���ايل  اأك�������دت 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  امل���زروع���ي، 
ال�صباب العربي  نائب رئي�ض مركز 
املناخ  م���وؤمت���ر  ال�����ص��ب��اب يف  رائ�����دة 
الدولة  ق���ي���ادة  اأن   ،"28 "كوب 
ب��ال��دور املحوري  ال��ر���ص��ي��دة ت��وؤم��ن 
العاملي،  املناخي  العمل  يف  لل�صباب 
��ه��ت ب����اأن ي��وف��ر موؤمتر  ل��ذل��ك وجرّ

روؤى  ت��ق��دمي  على  ال�صباب  ب��ق��درة 
زواي���ا ج��دي��دة لإيجاد  م��ن  مبتكرة 
املناخي،  ال��ت��غ��ريرّ  مل��واج��ه��ة  احل��ل��ول 
الأوجه  متعدد  ي�صكرّل حتدياً  الذي 
جميعاً  م��ن��ا  وي��ت��ط��ل��ب  ل��ل��ب�����ص��ري��ة، 
اآليات تفكري جديدة تعيد ت�صميم 
والإنتاج  وال��ع��م��ل  احل��ي��اة  اأمن����اط 
م اأفكاراً اإبداعية  وال�صتهاك وتقدرّ
م����ن اأج������ل ب���ن���اء امل�����ص��ت��ق��ب��ل ال����ذي 
نتخيله.ورداً على �صوؤال عن وجهة 

امل�صاحات   COP28 الأط�����راف 
ال�صبابي،  املناخي  للعمل  والفر�ض 
وي���ق���دم امل���ن���رب لإي�������ص���ال اأ����ص���وات 
ال�صباب، قبل واأثناء وبعد انعقاده.
قناة  م��ع  ملعاليها،  ل��ق��اء  يف  وق��ال��ت 
اأن اأن" العاملية ، على هام�ض  "�صي 
 "COP28 فعالية "الطريق اإىل
دبي  اإك�صبو  مدينة  يف  اأقيمت  التي 
قيادة  اأن  امل��ا���ص��ي،  م��ار���ض   15 يف 
كذلك  ت����وؤم����ن  الإم������������ارات  دول�������ة 

العمل  يف  ال�صباب  جن��اح  قيا�ض  اأن 
الطريق  متهيد  بعد  ياأتي  املناخي 
اأ�صا�صياً  ج�����زءاً  ل��ي��ك��ون��وا  اأم��ام��ه��م 
م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف ع��رب اأربعة 
م�صارات رئي�صية هي تعزيز وعيهم، 
واإ�صراكهم،  اإل���ي���ه���م،  والإ�����ص����غ����اء 
وال��ع��م��ل م���ع���ه���م.ويف ح���واره���ا مع 
بقناة  اأن��در���ص��ون  بيكي  الإع��ام��ي��ة 
اأن  اأو�صحت معاليها  اأن"،  اأن  "�صي 
لديهم  لي�ض  ال�صباب  م��ن  الكثري 
امل�صاركة  بكيفية  الكافية  امل��ع��رف��ة 
ن�صخة  واأن  الأط�����راف،  م��وؤمت��ر  يف 
هذا العام من املوؤمتر �صتعمل على 
وتعزيز  التوعية  من  املزيد  توفري 
ال�صباب  اأن  املناخي.وبيرّنت  التعليم 
اأكدوا دائماً على رغبتهم بامل�صاركة 
ن�صخة  ف�������اإن  ول����ذل����ك  ال���ف���اع���ل���ة، 
COP28 يف  الأط����راف  م��وؤمت��ر 
دول��ة الإم���ارات �صرتكز على اإجناز 
ت��غ��ي��ريات يف امل���وؤمت���ر ت�����ص��م��ن من 
مركزية  م�����ص��ارك��ة  ف�����ص��اع��داً  الآن 
العاملي  املناخي  احل��دث  لل�صباب يف 
ال�����ص��ن��وي. واأ�����ص����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 

نظر دولة الإمارات جتاه الأ�صوات 
بت�صريع  املنادية  الدولية  ال�صبابية 
اأكدت  ت��اأخ��ري،  دون  املناخي  العمل 
ال�صباب  اأ����ص���وات  " ك��ل  م��ع��ال��ي��ه��ا: 
 COP28 يف  م�صموعة  �صتكون 
ب��اجل��م��ي��ع يف دولة  ���ب  ي���رحرّ ال�����ذي 
للنقا�ض  وا  ين�صمرّ حتى  الإم�����ارات 
وي�صاركوا باأ�صواتهم املهمة."وقالت 
دور  الإم����ارات  دول���ة  ا�صتحداث  اإن 
مرة  لأول  ل��ل�����ص��ب��اب،  امل���ن���اخ  رائ�����د 
يف ت���اري���خ م���وؤمت���ر الأط������راف منذ 
ال�صباب  ي�صع  الأوىل،  انطاقته 
النموذج  م  وي���ق���درّ احل����دث  ق��ل��ب  يف 
ال�صباب  ��ن  مي��كرّ ال����ذي  الإم����ارات����ي 
م��ن ق��ي��ادة ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي للعامل 
داعيًة  ويوفره يف متناول اجلميع، 
املناخ  رائ�����د  دور  ي�����ص��ب��ح  اأن  اإىل 
يف  الثابتة  املعطيات  م��ن  لل�صباب 
الن�صخ امل�صتقبلية ملوؤمتر الأطراف.

الإ�صغاء  اأهمية  امل��زروع��ي  واأك���دت 
م����ن خمتلف  ال�������ص���ب���اب  لأ������ص�����وات 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وخ��ا���ص��ة يف الدول 
معتربًة  واإعائها،  مناخياً،  ة  اله�صرّ

الذي  ال�صابة"  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��رب��ي 
العربي"  ال�����ص��ب��اب  "مركز  ��م��ه  ن��ظرّ
اأعمال  �صمن   2023 ف��رباي��ر  يف 

للحكومات". العاملية  "القمة 
تقدم  الإم�������ارات  "دولة   : وق���ال���ت 
 COP28 الأط����راف  يف م��وؤمت��ر 
اأنحاء  ك���ل  م���ن  ل��ل�����ص��ب��اب  ف��ر���ص��ة 
العامل، ل �صيما يف املنطقة العربية، 
اأف�صل  د  يج�صرّ جديد  ف�صل  لكتابة 
اإجن���ازات���ه���م يف ك���ت���اب ال��ع��م��ل من 
فعالية  اأن  اإىل  املناخ."ي�صار  اأج���ل 

امل�صتدام  ال���ت���وازن  حتقيق  اأه��م��ي��ة 
وانتقال  القت�صادية  التنمية  بني 
الطاقة لفتة اإىل اأن دولة الإمارات 
تدعو اإىل ذلك وت�صجع على تبادل 
ال����ت����ج����ارب واخل���������ربات وامل����ع����ارف 
وت�صريعه. املناخي  العمل  لتعزيز 

وع���ن م��وق��ع ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي دعت 
لكتابة  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب  معاليها 
�صرديته الإيجابية وم�صاركة اأفكاره 
مع اأقرانه يف خمتلف اأنحاء العامل، 
"الجتماع  يف  ف���ع���ل  ك���م���ا  مت����ام����اً 

"الطريق اإىل COP28" �صهدت 
الثامنة  ال�������دورة  رئ���ا����ص���ة  اإع������ان 
الأط���راف  م��وؤمت��ر  م��ن  والع�صرين 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 
 )COP28( امل��ن��اخ ت��غ��ري  ب�����ص��اأن 
بدولة الإمارات عن اإطاق برنامج 
"برنامج  ب���ع���ن���وان  ج���دي���د  دويل 
للمناخ"  ال��دويل  ال�صباب  مندوبي 
للم�صاركة  ال�صباب  متكني  ب��ه��دف 
وعمليات  اأع�����م�����ال  يف  ب���ف���ع���ال���ي���ة 

املوؤمتر.

»وام« ومركز ال�ضباب العربي يختتمان الربنامج التدريبي للقيادات 
•• اأبوظبي -وام:

اختتمت وكالة اأنباء الإمارات "وام" بالتعاون 
مع مركز ال�صباب العربي الربنامج التدريبي 
خلريجي برنامج القيادات الإعامية العربية 

ال�صابة يف مهرجان ال�صيخ زايد.
 2022 نوفمرب   18 يف  ال��ربن��ام��ج  وان��ط��ل��ق 
ال�صهر اجل��اري، حيث  18 من  وا�صتمر حتى 
الإعامية  امل����واه����ب  م���ن  ن��خ��ب��ة  ا���ص��ت��ق��ط��ب 
التغطية  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال�����ص��اب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإعامية لفعاليات املهرجان على مدار اأيام 

انعقاده.
الإعامية  القيادات  برنامج  خريجو  وجن��ح 
الربنامج،  يف  امل�����ص��ارك��ني  ال�����ص��اب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ت��ق��ري��را م�����ص��ورا خال   50 ن��ح��و  ان���ت���اج  يف 
املهرجان، ا�صتعر�صوا خالها زخم الفعاليات 
التي احت�صنها، كما �صلطوا ال�صوء على دوره 
املهم يف اإبراز غنى الثقافة الإماراتية والعادات 
املجتمع.  ال��را���ص��خ��ة يف  الأ���ص��ي��ل��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 

واأك����د ���ص��ع��ادة حم��م��د ج���ال ال��ري�����ص��ي مدير 
تنفيذ  "وام" اأن  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ع��ام 
زايد  ال�صيخ  مهرجان  يف  التدريبي  الربنامج 
للعمل  ملهمة  امل�صاركني من�صة  ال�صباب  منح 
خال  من  حر�صنا   : وق��ال  والنوعي؛  املبدع 
طرح  على  العربي  ال�صباب  مركز  مع  تعاوننا 
املجال  اأت���اح  ال��ذي  التدريبي،  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

املواهب  م��ن  اأ���ص��ه��ر لكوكبة  ع���دة  م���دار  ع��ل��ى 
الإعامية العربية لتقدمي حمتوى اإعامي 
مبتكر وفريد حول املهرجان وما ي�صمله من 

فعاليات ثرية ومتنوعة.
ال�صباب  م��رك��ز  اإىل  بال�صكر  �صعادته  وت��وج��ه 
اأنباء  وك��ال��ة  م��ع  ال��دائ��م  تعاونه  على  العربي 
م�صريا  الإع���ام���ي،  ال�صعيد  على  الإم�����ارات 

انعقاد  ف��رتة  خ��ال  جنحا  اجلانبني  اأن  اإىل 
تنفيذ برنامج متميز  2020 دبي يف  اإك�صبو 
وا�صتمر  ال�صابة،  العربية  الإعامية  للكوادر 
ه���ذا ال��ت��ع��اون خ���ال م��ه��رج��ان ال�����ص��ي��خ زايد 
اإنتاج  يف  العربي  ال�صباب  خاله  جن��ح  ال��ذي 
الإعامية  التقارير  م��ن  متميزة  جمموعة 

امل�صورة عك�صت مهاراتهم وقدراتهم.
واأ�صاد الري�صي بجهود ال�صباب العربي الذين 
�صاركوا يف هذا الربنامج التدريبي وحر�صهم 
يعك�ض  متميز  اإعامي  حمتوى  تقدمي  على 
اأهمية املهرجان ودوره املهم يف تر�صيخ قيمنا 

وعاداتنا وتقاليدنا الأ�صيلة.
ار، امل��دي��ر التنفيذي  ب����دوره، ق��ال ���ص��ادق ج����ررّ
امل��رك��ز حري�ض  اإن  ال��ع��رب��ي،  ال�����ص��ب��اب  مل��رك��ز 
بن  حممد  بن  ذي��اب  ال�صيخ  �صمو  بتوجيهات 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ض  ع�����ص��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
لإمارة اأبوظبي، رئي�ض مركز ال�صباب العربي، 
على توفري الفر�ض النوعية لل�صباب لرتجمة 
مواهبهم ومهاراتهم اإىل اإبداعات ومنجزات.

يت�سرف جمل�س اإدارة )"املجل�س"( جمموعة اأم بي اأم اإي �س.م.خ )"ال�سركة"( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني 
ال�ساعة  متام  يف  وذلك  ال�سخ�سي  احل�سور  دون  اإلكرتونيًا  بعد/  عن  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور 
1:00 م�ساًء من يوم الثالثاء املوافق 21 /2023/3 وذلك للمناق�سة اأو النظر اأو ح�سب مقت�سى احلال، 

املوافقة على جدول الأعمال الآتي: 
)50،000،000درهم(. اإماراتي  درهم  مليون  خم�سون  لي�سبح  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة   .1

و املال؛  راأ�س  زيادة  تعديالت  مع  ليتوافق  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  التاأ�سي�س  عقد  تعديل   .2
كافة  باتخاذ  الإدارة  جمل�س  قبل  من  ُمفو�س  �سخ�س  واأي  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  تفوي�س   .3
والتعديالت  ال�سركة  مال  راأ���س  زي��ادة  اإج��راء  باإمتام  لل�سركة  لل�سماح  الالزمة  واخلطوات  الإج��راءات 

املطلوبة على النظام الأ�سا�سي وعقد التاأ�سي�س لل�سركة.
مالحظات

1. تعقد اجتماعات اجلمعية مبقر ال�سركة يف اليوم وال�ساعة املحددة بدعوة امل�ساهمني، وذلك بح�سور 
امل�ساهمني  ح�سور  ويكون  الأ�سوات،  وجامع  الجتماع  ومقرر  وامل�سجل  احل�سابات  ومدقق  الإدارة  جمل�س 

من خالل امل�ساركة الإلكرتونية وبدون ح�سور �سخ�سي.
اأع�ساء جمل�س الإدارة مبقت�سى  اأن ينيب عنه من يختاره من غري  2.  يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية 

توكيل خا�س ثابت بالكتابة.
اإدارته  اإدارته مبوجب قرار من جمل�س  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�س  لل�سخ�س العتباري   .3
املقررة  ال�سالحيات  املفو�س  لل�سخ�س  ويكون  لل�سركة،  العمومية  اجلمعية  يف  ليمثله  مقامه،  يقوم  من  اأو 

مبوجب قرار التفوي�س.
اأو ميثلون  اإلكرتونيا م�ساهمون ميلكون  اإذا مت ت�سجيل  اإل  4. ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �سحيحًا 
بالوكالة ما ل يقل عن )%50( من راأ�سمال ال�سركة فاإذا مل يتوافر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول فاإنه 

�سيتم عقد الجتماع الثاين يوم الثالثاء املوافق 28 مار�س 2023 يف نف�س املكان والزمان.
الأول  الجتماع  حل�سور  ال�سادرة  التوكيالت  فاإن  للجمعية  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عدم  حال  يف   .5
تعترب �سحيحة ونافذه لالجتماع الالحق ما مل يتم اإلغائها �سراحة من قبل امل�ساهم املعني باإ�سعار يوجه 

لل�سركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق.
ثالثة  عن  يقل  ل  ما  ميلكون  الذين  امل�ساهمني  اأ�سوات  باأغلبية  ال�سادر  القرار  هو  اخلا�س:  القرار   .6

اأرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة.

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
 ل�ضركة  جمموعة اأم بي اأم اإي �س.م.خ  )�ضركة م�ضاهمة خا�ضة(
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اأخبـار الإمـارات
دو تطلق خدمة alo wifi للمجمعات ال�ضكنية العمالية يف الدولة بالتعاون مع مكتب نائب رئي�س ال�ضرطة والأمن العام يف دبي

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت "دو" بالتعاون مع مكتب نائب رئي�ض ال�صرطة والأمن 
"alo wifi" املخ�ص�صة  اإط���اق خ��دم��ة  دب���ي، ع��ن  ال��ع��ام يف 
وتعد  الدولة.  اإم��ارات  العمالية يف جميع  ال�صكنية  للمجمعات 
هذه املبادرة مبثابة ركيزة اإ�صافية تر�صخ املكانة الريادية التي 
تتمتع بها "دو"، باعتبارها املزود الأول خلدمات الت�صال الذي 
يطلق هذه اخلدمة ال�صتثنائية واجلهة الوحيدة امل�صرح لها 

على م�صتوى الدولة. 
"alo wifi" يف املجمعات ال�صكنية  و�صتطلق ال�صركة خدمة 
على  القدرة  ملنحهم  ال��زرق��اء،  الياقات  ذوي  بالعمال  اخلا�صة 
ال�صتمتاع بخدمات النرتنت الا�صلكيه عالية اجلودة باأ�صعار 

بجودة  الرتقاء  يف  وامل�صاهمة  متناولهم،  يف  ورمزية  تناف�صية 
حياتهم وحت�صني رفاهيتهم وتعزيز م�صتويات ال�صامة والأمن 
احلالية.  عرو�صها  نطاق  تو�صيع  اإىل  بالإ�صافة  م�صاكنهم،  يف 
و�صيتمكن العمال بف�صل هذه اخلدمة اجلديدة من احل�صول 
وب�صرعات  �صاملة  بتغطية  اآمنة وموثوقة  اإنرتنت  على خدمة 
من  امل��زي��د  ومت�صية  بعائاتهم  الت�����ص��ال  م��ن  متكنهم  اأع��ل��ى 
والتخفيف  اأنف�صهم  والرتفيه عن  الهاتف،  الوقت معهم عرب 

من اأعبائهم احلياتية واملهنية اليومية. 
"alo WiFi" خدمة فريدة من نوعها، تتيح  وتعد خدمة 
للعمال من ذوي الياقات الزرقاء التوا�صل الآمن وال�صل�ض مع 
عائاتهم عرب التطبيقات امل�صرح لها يف الدولة، بالإ�صافة اإىل 
احلد من الن�صاطات غري القانونية، كاإعادة بيع خدمات الواي 

فاي من قبل ال�صركات الغري مرخ�صة، والتي ت�صكل حتديات 
اأمنية وتنظيمية معقدة على م�صتوى الدولة. وحر�صت "دو" 
يف هذا الإطار على الرتقاء بتجربة امل�صتخدمني عرب توفري 
من  خالية  �صل�صلة  عملية  اإط���ار  ويف  متعددة،  بلغات  اخل��دم��ة 
ال�صركة على  اإطار حر�ض  املبادرة، يف  التعقيدات.  وتاأتي هذه 
يف  ال�صتثمار  من  املجتمع  لتمكني  ال��رام��ي  بالتزامها  ال��وف��اء 
فر�ض واإمكانات التحول الرقمي، عرب تو�صيع نطاق خدماتها، 
والعمل على دفع مكانة الت�صال الرقمي يف الدولة. وتتطلع 
واملقيمني  للمواطنني  التقنيات  واأف�صل  اأحدث  "دو" لتقدمي 
الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  يتما�صى مع  �صعادة، مبا  اأكرث  وجعلهم 
�صعب  يكون  وب��اأن  املعرفة،  على  قائم  م�صتقبلي  اقت�صاد  لبناء 

الإمارات واملقيمني على ار�صها من الأ�صعد يف العامل.

واجهات الأجنحة بالقرية العاملية رمز لثقافات الدول امل�ضاركة..»5«

التي  احل���م���راء  ال��ن��ج��م��ة  تتو�صطه 
ترمز اإىل ال�صم�ض، ويعرف الياباين 
يعني  ال��ذي  ني�صوكي  با�صم  ر�صميا 
لكنه  امل�صرقة،  ال�صم�ض  باليابانية 
يعرف �صعبًيا با�صم هينومارو والتي 
ال��ي��اب��ان��ي��ة مبعنى  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ن��ي يف 
ال�صم�ض،  دائ���رة  وتعني  هينومورا 
كما يظهر يف الواجهة فتاة اجلي�صا 
وال���ت���ي مت��ث��ل جمتمع  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
جانبيها  وع��ل��ى  ال�����ص��ه��ري  اجل��ي�����ص��ا 
اليابانية..  باللغة  لفتتان  توجد 
زوجان  يوجد  املدخل  جانبي  على 
يرمز  ال��ت��ي  لكومينو  ال��ن��م��اذج  م��ن 
وعادة  ال�����ص��ري��رة  الأرواح  درء  اإىل 
مداخل  عند  اأزواج  يف  و�صعها  يتم 
امل�صاكن  اأو  امل���ع���اب���د  اأو  ال���ن���ب���اء 
اخلا�صة.. كما يوجد على الواجهة 
على جانبي املدخل متثالن يرمزان 
ملحاربي ال�صاموراي ب�صيوفهم وهو 
ن�صاأت  القدماء  املحاربني  من  فئة 
وبقيت  باليابان  العا�صر  القرن  يف 
ج���زءا م��ن اجل��ي�����ض ال��ي��اب��اين حتى 
ال���ق���رن ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر وه���م جنود 
مم��ي��زون وم���درب���ون ت��دري��ب��ا عاليا 
والقو�ض  ال�صيف  ا�صتخدام  برباعة 
الياباين  اجلي�ض  من  ج��زءا  وظلوا 
1876م..  ع���ام  ذل���ك  األ��غ��ي  ح��ت��ى 
ال��ت��م��ث��ال��ني يوجد  وخ���ل���ف ه���ذي���ن 
والتي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ل��ل��ن��واف��ذ  رم����ز 

وامل�صنوعة  ال�����ص��ك��ل  امل���خ���روط���ي���ة 
اأعمدة  م��ن ج��ل��ود احل��ي��وان��ات على 
قدميا  ا�صتخدمت  وال��ت��ي  خ�صبية 
ال�صخمة  ال�صهول  �صكان  قبل  من 
باأمريكا ال�صمالية ل �صيما القبائل 
وه��ذه اخليمة  �صيوك�ض  ال�صبع من 
كما  الرتكيب،  واإع��ادة  الفك  �صهلة 
اإىل الهند�صة  يرمز ميني الواجهة 
يف  امل�صتخدمة  التجارية  املعمارية 
غرب الوليات املتحدة قدميا حيث 
ك��ان��ت امل��ب��اين م��ن ط��اب��ق��ني ت�صمل 
الأعلى  م��ن  راأ���ص��ي��ة مربعة  واج��ه��ة 
ال�صكل  ف��ج��م��ال��وين  ال�����ص��ق��ف  اأم�����ا 
وهذا لعر�ض �صورة عن ال�صتقرار 
متثال  بجانبها  وي��وج��د  وال��ن��ج��اح، 
بالوليات  البقر  رعاة  ثقافة  ميثل 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح رع���اة البقر 
القرن  اأواخ��ر  من  للغرب  يرمزون 
19 وغالبا ما ي�صورون يف الثقافة 
اأ�صطورية  ب�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
من  الواجهة  ت�صمل  كما  بطولية، 
تاريخ  اإىل  ت���رم���ز  ع��ن��ا���ص��ر  اأع���ل���ى 
ال�����غ�����رب ال�����ق�����دمي م���ث���ل خ����زان����ات 
اخل�صبية  والأل���واح  اخل�صبية  املياه 
وق��اط��رات ال��ب��خ��ار ال��ق��دمي��ة.. اأما 
ن���ه���اي���ة اجل����ان����ب الأي���������ص����ر ويف  يف 
ال�����زاوي�����ة م����ن اأع����ل����ى ف���ريم���ز اإىل 
اأن�صاأتها  ال���ت���ي  ال��ط��وط��م  اأع���م���دة 
غرب  ����ص���م���ال  يف  الأوىل  ال��������دول 

وامل�صممة  ي�صبهها  وم��ا  ب��الأف��خ��اخ 
املنزل  اإىل  ال��ل�����ص��و���ض  ت�صلل  مل��ن��ع 
مع اإيجاد طريقة اأو و�صيلة للهرب 
ال��ل��زوم وك��ان دائما حمرو�صا  وق��ت 
النينجا  وم��ف��ه��وم  ب��ال�����ص��ام��وراي، 
من  ن��وع  اأنهم  الياباين  التاريخ  يف 
املحاربني املتخ�ص�صني يف احلروب 
غري التقليدية كالت�صلل والتخريب 
والغتيال، وكان لهم ا�صم اآخر وهو 
يتخفون،  ال��ذي��ن  ومعناه  �صينوبي 
خا�صة  اأ�صاليب  النينجا  وا�صتخدم 
على  املعار�صني  ولإخ����راج  للخداع 
اأ�صاليبهم  ب�����ص��ب��ب  م��ن��ه��م  غ��ف��ل��ة 
مع  تتناق�ض  التي  التقليدية  غري 
مل  كما  �صيدو  ب��و  امل��ح��ارب  طريقة 
معاملة  مثل  النينجا  معاملة  يتم 
ال�صاموراي الذين كانوا يف املقدمة 
بزوج من  الواجهة  وتتميز  عنهم.. 
ال��ك��ات��ان��ا ه��و ���ص��ي��ف ي��اب��اين يتميز 
احلواف  اأح���ادي���ة  منحنية  ب�صفرة 
وقب�صة  م��رب��ع  اأو  دائ����ري  واق  م��ع 
طويلة ل�صتيعاب اليدين وا�صتخدم 
اليابان  يف  ال�����ص��ام��وراي  ق��ب��ل  م���ن 
وتظهر  والإق���ط���اع���ي���ة..  ال��ق��دمي��ة 
الواجهة كذلك الأقنعة ب�صتة اأنواع 
وهذا  املختلفة  كابوكي  اأقنعة  م��ن 
ال��ق��ن��اع ه��و ن���وع م��ن الأق��ن��ع��ة التي 
الياباين،  امل�صرح  ت�صتخدم يف  كانت 
وك��اب��وك��ي ب��ال��ي��اب��ان��ي��ة ت��ع��ن��ي غناء 

امل���دم���رة يف ولية  ال��ق��دمي��ة  امل���اي���ا 
ت�����ص��ي��اب��ا���ض ب��امل��ك�����ص��ي��ك وه���و موقع 
الغربية  ع��ل��ى احل��اف��ة  ي��ق��ع  اأث����ري 
لإم���رباط���وري���ة امل���اي���ا وال�����ذي �صم 
ل��ق��ائ��م��ة ال��ي��ون�����ص��ك��و ال��رتاث��ي��ة عام 
املدخل  جانبي  وعلى  1987م.. 
اإجنا�صيو  ���ص��ان  م��ب��ن��ى  اإىل  ي��رم��ز 
امل�������ص���ه���ور يف الأرج����ن����ت����ني  م���ي���ن���ي 
والذي اأن�صيء عام 1610.. وعلى 
اجلانبني اأي�صا توجد األواح حجرية 
ت��رم��ز اإىل ���ص��ت��ال م��اي��ا وال��ت��ي هي 
تت�صمن �صور  ح��رة  األ��واح حجرية 
هريوغليفية  ن�صو�ض  م��ع  احل��ك��ام 
ع�����ن ه���������وؤلء احل������ك������ام.. وي���وج���د 
للمدخل  الأي�������ص���ر  اجل���ان���ب  ع��ل��ى 
للح�صارة  ترمز  يدوية  منحوتات 
الأم���ري���ك���ي���ة ال���ق���دمي���ة، اأم�����ا على 
اجل��ان��ب الأمي���ن ق��ن��اع كبري يرمز 
هي  التي  ليفينجت  تل  قبائل  اإىل 
�صاحل  على  الأ�صليني  ال�صكان  من 
ال�صمالية  لأمريكا  الهادي  املحيط 
ال�صمايل والتي كانت ت�صتخدم هذا 
اأخرى  كبرية  اآث��ار  وكذلك  القناع، 
البلدان  ث��ق��اف��ة  ت��رم��ز وت��ع��رب ع��ن 

الأمريكية.
اأم����ا يف ال��واج��ه��ة اجل��ان��ب��ي��ة يوجد 
تعرب  ال��ت��ي  العنا�صر  م��ن  ال��ع��دي��د 
املختلفة،  الأمريكية  الثقافة  ع��ن 
تيبي  خ��ي��م��ة  اإىل  ي��رم��ز  ف��امل��دخ��ل 

الهند�صة  يف  وه���ي  ���ص��وج��ي  ت�صمى 
واأبواب  ن��واف��ذ  اليابانية  املعمارية 
خ��ارج��ي��ة م��ن��زل��ق��ة م�����ص��ن��وع��ة من 
اأبي�ض  ب��ورق  اإط��ار خ�صبي ومغطاة 
متني و�صفاف يب�صر ال�صوء بهدوء 
اإغاقها، ويتميز  املنزل عند  داخل 
ت�����ص��م��ي��م ���ص��وج��ي ب���اإط���ال���ه على 
والتي  اليابانية  اخل��ي��زران  اأ�صجار 
ترمز اإىل النقاء والرباءة.. ويوجد 
اأو  املحظوظ  القط  ال��واج��ه��ة  على 
اليابان  ن�صاأ يف  الذي  املغامر  القط 
ويرمز اإىل الرثوة واحلظ ال�صعيد 
يف التقاليد اليابانية ويعتقدون اأنه 

يجلب احلظ ال�صعيد للمالك.
واأما الواجهة اجلانبية فرتمز اإىل 
�صخري  ج��ب��ل  ع��ل��ى  ي��اب��اين  معبد 
واملعابد يف اليابان هي اأبراج عالية 
ومن�صاأة  الأ�صطح  م��ن  العديد  لها 
م���ن اخل�����ص��ب ل��ت��ت��ح��م��ل ال������زلزل، 
ول��ل��م��ع��اب��د م��ع��ن��ى م��ه��م وك���ب���ري يف 
ال��ي��اب��ان��ي��ة.. ك��م��ا يوجد  ال��ث��ق��اف��ة 
الياباين  النينجا  منزل  بالواجهة 
الرموز  من  العديد  مع  التقليدي 
بالواجهات  ا���ص��ت��ع��م��ال��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
والباجودا  واخليزران  �صوجي  مثل 
اليابانية  ال��ف��وان��ي�����ض  واأ����ص���ي���ف���ت 
النينجا  ب���ي���ت  وك������ان  ال�������ص���ه���رية، 
ك��اأن��ه بيت عادي  يبدو م��ن اخل���ارج 
ك���ان مملوءاً  ال���داخ���ل  ول��ك��ن��ه م���ن 

الأ�صاف  لتمثل  ال��ه��ادئ  امل��ح��ي��ط 
كما  الأح������داث،  اأو  الأ���ص��خ��ا���ض  اأو 
ي���وج���د ب���ال���واج���ه���ة م���ا ي���رم���ز اإىل 
والتمثيل  التقليدية  التيبي  منازل 
واأ�صجار  لاأمريكيتني  ال��ب��ط��ويل 
اأبدي  واأخ��ريا  وال�صبار..  ال�صنوبر 
اجلناح  امل�صتثمر  اأن  واأق����ول  راأي���ي 
القدمية  احل�����ص��ارة  ن��ق��ل  يف  جن���ح 
ل��اأم��ري��ك��ي��ت��ني ال��ت��ي اأوج����د بع�ض 
من رموزها امل�صهورة على واجهتي 
اجلناح ويف الديكورات داخل اجلناح 
وذلك ليزداد �صيوف القرية العاملية 
معرفة بهذا التاريخ وليكون العامل 

من حولهم اأكرث روعة.

 جناح اليابان
واجهتني  ال����ي����اب����ان  ج���ن���اح  ي�����ص��م 
متثل  واجل����ان����ب����ي����ة،  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
الواجهتان الثقافة اليابانية متثيا 
هذه  ب��اأ���ص��ال��ة  غنية  وه���ي  حقيقيا 
الثقافة.. ترمز الواجهة الرئي�صية 
اليابان  م��ن  عنا�صر  لعدة  للجناح 
التقليدية  اليابانية  املروحة  منها 
وظ���ه���رت ب��ط��ري��ق��ة ���ص��خ��م��ة فوق 
لأزهار  رمز  وعليها  اجلناح  مدخل 
وهناك  اليابان،  يف  امل�صهورة  الكرز 
املروحة  على  ح��م��راء  نقطة  اأي�صا 
ترمز اإىل النقطة احلمراء يف العلم 
الياباين الذي هو م�صتطيل اأبي�ض 

•• دبي- �شمري ال�شعدي:

هذا هو اجل��زء اخلام�ض فكما ذكر 
القرية  اأن  ال�����ص��اب��ق��ة  الأج������زاء  يف 
تعبريا  ت���ع���ت���رب  ب����دب����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
وح�صارات  ث���ق���اف���ات  ع���ن  ����ص���ادق���ا 
امل�صاركة  وال���دول  ال�صعوب  وت���راث 
تراثها  دول��ة تعرب عن  فيها.. فكل 
وت��اري��خ��ه��ا وح�����ص��ارت��ه��ا م��ن خال 
اأج��ن��ح��ت��ه��ا اأم���ا م��ن اخل����ارج اأو من 
ال��داخ��ل واإم����ا م��ن خ���ال ت�صميم 
اجلزء  ه��ذا  ويف  نف�صها..  الأجنحة 
اخلام�ض �صنتعر�ض لبع�ض واجهات 
القرية  يف  امل�صاركة  ال��دول  اأجنحة 
واجهات  ���ص��م��م��ت  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
لثقافتها  رم����زا  ل��ت��ك��ون  اأج��ن��ح��ت��ه��ا 
�صعار  ولتحقق  وتراثها وح�صارتها 
القرية العاملية يف مو�صمها ال�صابع 
والع�صرين عامل اأكرث روعة.. ولأن 
ه��ذه ال��واج��ه��ات ه��ي ج��زء م��ن هذا 
تاريخياً، وكل  الأك��رث روعة  العامل 
الأجنحة  ���ص��ي��وف  ل��ي��ت��ع��رف  ه����ذا 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ���ص��ي��وف  ب��ل وك���ل 
والرتاث  التاريخ  ه��ذا  حكاية  على 
والنظم  واحل�������ص���ارات  وال��ث��ق��اف��ة 
والرموز املعمارية لكل دولة، وهذا 
ااخلام�ض والأخ���ري من  هو اجل��زء 

املو�صوع.

جناح الأمريكيتني
ترمزان  الأمريكتني  جناح  واجهتا 
والرموز  امل��ع��امل  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
واجلنوبية،  ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  يف 
الن�صط  اجل��ن��اح  م�صتثمر  ف��ي��ق��ول 
ال������ذي اأب�������دى ت���ع���اون���ا ك���ب���ريا هو 
وقدم  اخل�صو�ض  بهذا  وموظفوه 
عن  للتعريف  املطلوبة  املعلومات 
اأج��ن��ح��ت��ه وامل���ع���امل التي  واج���ه���ات 
ت���رم���ز اإل���ي���ه���ا ه�����ذه ال����واج����ه����ات.. 
يرمز  للجناح  الرئي�صية  فالواجهة 
ت���اري���خ���ي يف  ن�����ص��ب  اإىل  م��دخ��ل��ه��ا 
الذي  الن�صر  قو�ض  ا�صمه  املك�صيك 
اأقيم  وال����ذي  الأب���ط���ال  اإىل  ي��رم��ز 
باإعان  ل��اح��ت��ف��ال   1881 ع���ام 
الإ�صتقال، وفوق املدخل مت الرمز 
يقع يف مدينة  ال��ذي  بالينكو  ملعبد 

ورق�����ض وب��راع��ة م��ن اأن����واع امل�صرح 
الذي يرجع تاريخه اإىل فرتة اأبلدو 
ب��ع��ك�����ض ف��ن��ون امل�����ص��رح ال��ت��ي كانت 
�صائدة اآن��ذاك وهو م�صرح ذو عرف 
قامت  عندما  م��رة  لأول  الكابوكي 
اإح����دى ال��ك��اه��ن��ات وت�����ص��م��ى اإزوم����و 
ن��و اأوك�����وين ب��ت��ق��دمي ع��ر���ض ديني 
الفن  ه���ذا  وح��ظ��ي  م   1603 ع���ام 
الكبرية  امل���دن  يف  وا���ص��ع��ة  ب�صعبية 
قبلها  امل�صرح  انت�صار فن  كان  حيث 
حم�������ص���ورا داخ�����ل اأو�����ص����اط رج���ال 
ال��ب��اط وال��ن��ب��اء، وك��ان��ت الفرق 
من  اإم���ا  م�صكلة  الأوىل  امل�صرحية 
ف��ت��وج��ب على  ال��ن�����ص��اء  اأو  ال���رج���ال 
الن�صائية  الأدوار  متثيل  ال��رج��ال 
القناع  وه�����ذا  ���ص��ح��ي��ح،  وال��ع��ك�����ض 
غ��ال��ب��ا م���ا ي�����ص��ن��ع م���ن اخل�����ص��ب اأو 
مزينا  وي��ك��ون  القما�ض  اأو  ال��ط��اء 
الري�ض  اأو  الف�صة  اأو  الذهب  ب��ورق 
ويتميز  اأو جميعها معا،  الرتتر  اأو 
القناع بت�صميمة املزخرف بطريقة 
الثالث  اجل��ان��ب  اأم��ا  فيها..  مبالغ 
لواجهة اجلناح فيتميز بوجود رمز 
واخليزران  وامل����راوح  اجلي�صا  ف��ت��اة 
الكرز  واأزه���ار  ال�صخرية  وال��ت��ال 
اليابانية  احل���ج���ري���ة  واجل��������دران 
اأنحاء  ك��ل  يف  وامل���وج���ودة  اجلميلة 
اليابان ولكن ترتبط ب�صفة خا�صة 
بالقاع ارتباطا وثيقا.. واحلقيقة 
اإن واجهات اجلناح الياباين  اأقول: 
ال���ت���ي تظهر  ب��ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  زاخ������رة 
الثقافة اليابانية واأن ما ترمز اإليه 
التاريخ  نقل  يف  جنحت  الواجهات 
ليتعرف  العاملية  للقرية  الياباين 
به  وي��زدادوا معرفة  عليه �صيوفها 
القرية  �صعار  لهم  اجلناح  وليحقق 
يكون  ب���اأن  امل��و���ص��م  ه��ذا  يف  العاملية 

العامل حولهم اأكرث روعة. 

�ضرطة دبي تكرم املتميزين من قطاع التميز والريادة 
•• دبي-الفجر:

م�صاعد  العبيديل  ال���رزاق  عبد  القدو�ض  عبد  الدكتور  ال��ل��واء  �صعادة  �صهد 
املتميزين  تكرمي  وال��ري��ادة، حفل  التميز  ل�صوؤون  دبي  ل�صرطة  العام  القائد 
اللواء  �صعادة  بح�صور  ال�صرطة،  �صباط  نادي  والريادة، يف  التميز  قطاع  يف 
ال�صيخ  الإن�صان، والعميد  العامة حلقوق  الإدارة  املر، مدير  الدكتور حممد 
حممد عبداهلل املعا، مدير الإدارة العامة للتميرّز والريادة، والعميد اأحمد 
عبداهلل �صهيل، مدير عام جمل�ض الق�صاء ال�صرطي، والعميد الدكتور اأحمد 
العمري،  واملهند�ض علي حم�صن  للقيادة،  التنظيمي  املكتب  زعل، مدير  بن 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة املدينة الآمنة،  وعبداملجيد الهرمودي، رئي�ض 
من  وع��دد  ب��الإن��اب��ة،  الرئي�صية  واحل�صابات  احلكومية  للقطاعات  املبيعات 
عبد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  �صعادة  وه��ن��اأ  وال�����ص��رك��اء.  القطاع  وموظفي  ال�صباط 
القدو�ض العبيديل، املتميزين �صمن خمتلف الفئات يف عام 2022، قائًا:" 
واإقليمي  م��ن متيز حملي  دب��ي  �صرطة  اإل��ي��ه  و�صلت  ال��ي��وم مب��ا  نفخر  اإن��ن��ا 
م�صتوى  تعك�ض  التي  الأوىل  وامل��راك��ز  اجل��وائ��ز  من  الكثري  وح�صد  وع��امل��ي، 
اأداء منظومة العمل املوؤ�ص�صي، واإن هذا الحتفاء اليوم ما هو اإل تعبرياً عن 
تقديرنا و�صكرنا ملوظفي القطاع الذين لهم دور اأ�صا�صي وحموري ومهم يف 
من�صة  اليوم  حفلنا  العبيديل،:" ميثل  اللواء  واأ�صاف  دبي".  �صرطة  ري��ادة 
اإليها املوظفون ب�صكل دائم،  لتقدير كل اجلهود امل�صنية التي �صعى وي�صعى 
والريادة،  التميز  قطاع  جناح  ا�صتمرارية  يف  الرئي�صي  العامل  ت�صكل  والتي 
اإن كل اإجناز حتقق هو بف�صل من اهلل وبدعم القيادة الر�صيدة الاحمدود، 
ويفخر معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي، بقطاع 
التميز والريادة، وي�صيد ب�صكل دائم بجهود املخل�صني فيه، الذين جعلوا من 

عملهم عنوانا يقتدى به وي�صار اإليه بالبنان".
مبكتب  والبتكار  التطوير  ق�صم  رئي�ض  الزعابي  فاطمة  األقت  جانبها،  من 
املوؤ�ص�صي ل�صوؤون التميز والريادة، كلمة ترحيبية نيابة عن فريق  التطوير 
عمل احلفل، اأكدت فيها �صكر كافة موظفي القطاع، لقيادات �صرطة دبي على 

الثقة والتقدير والدعم امل�صتمر الذي كان له الأث��ر الأب��رز والأه��م يف دعم 
م�صرية املوظف نحو التميز والإبداعي والعمل الريادي.

فئات التكرمي 
يف  القطاع،  من  املتميزين  العبيديل،  الدكتور  اللواء  �صعادة  كرم  ذل��ك،  بعد 
خمتلف الفئات، وكان التكرمي على النحو التايل: تكرمي الفائزين يف جوائز 
اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  ال�صرطة  لقادة  الدولية  اجلمعية 
املرورية،  ال�صامة  بيكر  الفا�صي، واحلا�صل على جائزة  �صيف  املقدم  وهم 
يف  الريادة  جائزة  على  واحلا�صلة  ال�صام�صي،  عبيد  فاطمة  دكتور  والرائد 
ال�صرطة، والنقيب �صلطان الكتبي، احلا�صل على جائزة الريادة يف مكافحة 
الأربعني"،  حتت  املوؤثر  "القائد  النعيمي،  علي  والنقيب  املركبات،  جرائم 

والنقيب خالد اجلاف، القائد املوؤثر حتت الأربعني.

اأوائل القطاع
اللواء العبيديل فريق عمل م�صروع  اأوائ��ل القطاع، كرم �صعادة  و�صمن فئة 
فئة  عن  وال��ري��ادة  للتميز  العامة  ل���اإدارة  التابع  الرقمية،  احلكومة  ن�صج 
"اأول دائرة حكومية على م�صتوى الدولة يتم تقييمها وفق مقايي�ض الن�صج 
تكرمي  اإىل جانب  الرقمية"،  الت�صالت واحلكومة  قبل هيئة  الرقمي من 
املركز على ت�صنيف فئة  املرقبات حل�صول  �صرطة  تاأهيل مركز  فريق عمل 
6 جنوم، وفريق عمل موا�صفات " GIMI" يف مركز ا�صت�صراف امل�صتقبل 
"اأول جهة على م�صتوى الدولة حت�صل  ودعم اتخاذ القرار، حل�صوله على 
الأو���ص��ط يف  ال�����ص��رق  اأم��ن��ي��ة يف منطقة  اأف�����ص��ل جهة  ���ص��ه��ادة موا�صفة  على 

."GIMI " ممار�صات ا�صت�صراف امل�صتقبل من املوؤ�ص�صة الدولية
كما وكرم اللواء العبيديل فريق عمل برنامج "�صفراء الأمان" عن اأول فريق 
عمل يتم ال�صتعانة بتجربته خارج الدولة، وجمل�ض الق�صاء ال�صرطي، عن 
اأول جمل�ض ق�صاء �صرطي يقوم بتطبيق نظام �صاعات العمل التطوعية بدًل 
اعرتاف  على  املرونة" حل�صوله  "مركز  وتكرمي  الع�صكرية،  املحاكمات  من 
دويل من الأمم املتحدة كاأول مركز مرونة على م�صتوى العامل، وحل�صوله 

على �صهادة الت�صنيف الأوروبي يف اإدارة الأزمات.

فئات الإدارات العامة
للتميز  العامة  الإدارة  العبيديل،  ال��ل��واء  ك��رم  ال��ع��ام��ة،  الإدارات  فئة  وع��ن 
والريادة لفوزها بعدد من فئات هي:" م�صروع الظل" عن فئة اأف�صل م�صروع 
املوؤ�ص�صية"،  الأداء  التح�صن يف  ن�صبة  اإدارة عامة يف  "اأف�صل  وفئة  حت�صيني، 
وفئة "اأف�صل اإدارة عامة بن�صبة امل�صاركة يف جوائز التميز املوؤ�ص�صي"، و"اأف�صل 
اإدارة عامة يف الوفر املايل من ال�صركاء"، و"اأف�صل اإدارة عامة يف �صرعة الرد 

على القرتاحات"، و"اأف�صل اإدارة عامة يف ن�صبة امل�صاركة يف القرتاحات".
اإدارة  "اأف�صل  وكرم اللواء العبيديل، الإدارة العامة حلقوق الإن�صان يف فئة 
اإدارة  و"اأف�صل  واخلارجي"،  الداخلي  التدقيق  ماحظات  اإغ��اق  يف  عامة 
عامة يف تنفيذ املقارنات املرجعية"، و"اأف�صل اإدارة عامة يف ن�صبة الرد على 

املرا�صات الداخلية واخلارجية".
م�صروع  ع��ن  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  مركز  العبيديل  ال��ل��واء  �صعادة  ك��رم  كما  
اإدارة عامة يف ت�صجيل  اأف�صل  ابتكاري، وعن  لعبة املحاكاة، واأف�صل م�صروع 
امللكيات الفكرية، واأف�صل اإدارة عامة يف تطبيق القرتاحات، فيما كرم املكتب 

التنظيمي عن فئة اأف�صل اإدارة عامة يف ن�صبة اإجناز املبادرات، وفريق "عمل 
عمل  وفريق  املتميز"،  العمل  "فريق  فئة  عن  للتناف�صية"،   2020 اإك�صبو 

فريق عمل "رحلتي اأ�صرتي"، حل�صول على تكرمي خا�ض نظري متيزه.

املتميزين يف القطاع
كما وكرم اللواء العبيديل املوظفني املتميزين يف قطاع التميز والريادة  يف 
املتميز،  املتطوع  فئة  علي، عن  اآل  اأول ح�صن  الرقيب  وه��م:   ،2022 العام 
واملدين اأمين اجلميعي فئة "مت�صدر القرتاحات املُقدمة"، واملدين فاطمة 

البلو�صي، اأي�صاً عن فئة "مت�صدر القرتاحات املُطبقة".
ويف فئة املوظف املتميز، كرم �صعادته كا من الرائد اإبراهيم اأهلي، والرائد 
ال�صويدي،  م���رمي  وامل����دين  ال�����ص��وي��دي،  خ��ال��د  وال��رق��ي��ب  امل���رزوق���ي،  �صلمان 
والوكيل اأول حميد ال�صام�صي، واملدنية ال�صيخة مرية اأحمد املعا، واملدين 
نورة املندو�ض، واملدين مهند�ض ليلى حممد، واملدين منى ال�صويدي، واملدين 

حممود الرئي�صي، واملازم را�صد الكتبي، والرقيب نعيمة ال�صحي.
واملدين  الدين،  �صعد  امل��دين مرمي  �صعادته  املجهول، كرم  املوظف  فئة   ويف 

عبداهلل مو�صى ، واملدين �صارة جمعة.

التكرمي اخلا�س 
وكرم اللواء العبيديل، �صمن فئة التكرمي اخلا�ض كل من الوكيل عبد املالك 
قا�صم عبد اهلل، والوكيل �صامل املدحاين، والوكيل حممد حاجي، والعريف 
ال��رح��م��ن، وامل���دين ن�صيم  اأح��م��د عبد  اأ���ص��م��اء  اأح��م��د، وامل���دين  اأول حمي�صان 

�صليمان، واملدين �صهناز عبا�ض رم�صان.
ويف فئة موؤ�ص�صي القطاع، كرم �صعادته كا من عبد الرحمن اأحمد النوعة، 
وعلي ح�صن اآل علي، واأحمد اإ�صماعيل اخلوري، وعبداهلل العو�صي، و�صم�صة 
القطاع من خمتلف اجلهات اخلارجية  البلو�صي، فيما كرم �صعادته �صركاء 
على دورهم املميز والفعال يف خمتلف املحافل واملنا�صبات التي ينفذها قطاع 

التميز والريادة مبا فيها القمة ال�صرطية العاملية يف ن�صختها الثانية.

الإدارة  م��دراء  ال�سادة  قام  احلفل،  ختام  يف 
التميز  ق��ط��اع  يف  ال�����س��ب��اط  وك��ب��ار  ال��ع��ام��ة 
الدكتور  ال��ل��واء  �سعادة  بتكرمي  وال��ري��ادة، 

و�سام  على  حل�سوله  العبيديل،  القدو�س  عبد 
والتنمية  املدنية  للخدمة  التعاون  جمل�س 
اأجهزة  وروؤ���س��اء  وزراء  من  املقدم  الإداري���ة، 

اخلدمة املدنية مبجل�س التعاون لدول اخلليج 
التي تكللت  املهنية  العربية، تتويجًا مل�سريته 
بالعديد من الإجنازات والإ�سهامات امل�سرفة.
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ُقِتل مدنيرّان واأ�صيب ع�صرة ب�صربات رو�صيرّة "بذخائر عنقوديرّة" بعد 
ظهر ال�صبت يف كراماتور�صك �صرقي اأوكرانيا، ح�صبما اأعلن بافلوف 
اأنرّ ال�صربات  كرييلينكو حاكم منطقة دونيت�صك. وذكر عرب تلغرام 
املباين  الأغرا�ض اجلنائزيرّة وع�صرات  لبيع  ًها ومركًزا  اأ�صابت متنزرّ

ال�صكنيرّة و�صيرّارَتني.
الذخائر  ا�صتخدام  دول���ة  مئة  م��ن  اأك���رث  ر  "حُتظرّ كرييلينكو  وق���ال 
ُتطلق  التي  الأ�صلحة  ا�صتخدام هذه  توا�صل  رو�صيا  لكنرّ  العنقوديرّة، 

الكثري من القنابل ال�صغرية وت�صيب املدنيرّني ع�صوائيًّا".
وقبل ذلك ب�صاعات، قال رئي�ض بلديرّة دونيت�صك األك�صندر غونت�صارينكو 
الرعب"، م�صرًيا  بثرّ  ُتوا�صل  "رو�صيا  اإنرّ  على �صفحته يف في�صبوك، 

اإىل �صقوط قتيلني نتيجة ق�صف كراماتور�صك بذخائر عنقوديرّة.
ر نحو 12 مبنى �صكنيًّا و14 من�صاأة تابعة للبلدية. ولفت اإىل ت�صررّ

و�صمع مرا�صلو وكالة فران�ض بر�ض حواىل ع�صرة انفجارات يف الوقت 
نف�صه تقريًبا ُقبيل ال�صاعة 16،00 وراأوا دخاًنا يت�صاعد يف حديقة 

يف جنوب املدينة.
ُبعيد ذلك، �ُصمع دوي ع�صرة انفجارات اأخرى من النوع نف�صه يف حيرّ 

�صكني على بعد حوايل كيلومرتين من ال�صربة الأوىل.

�صهد يوم اأم�ض الأول ال�صبت متديد اتفاق ي�صمح بت�صدير احلبوب 
الأوكرانية من موانئ البحر الأ�صود ملدة 60 يوما على الأقل، وهي 
بعد  مل��ا  متديد  اأي  اإن  رو�صيا  قالت  اأن  بعد  امل�صتهدفة،  امل��دة  ن�صف 

منت�صف مايو اأيار �صيعتمد على اإلغاء بع�ض العقوبات الغربية.
رو�صيا  م��ع  الت��ف��اق  تو�صطتا يف  ق��د  وت��رك��ي��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ان��ت 
واأوك��ران��ي��ا يف يوليو مت��وز ومت جت��دي��ده مل��دة 120 يوما اأخ���رى يف 
اأججها  التي  العاملية  الغذاء  اأزم��ة  ملكافحة  الثاين  ت�صرين  نوفمرب 
جزئيا غزو رو�صيا لأوكرانيا يف 24 فرباير �صباط 2022 وح�صار 
اأجل  ينتهي  اأن  املقرر  وك��ان من  الأ���ص��ود.  البحر  على  املطلة  املوانئ 
اإنه  ال�صبت  ي��وم  وتركيا  املتحدة  الأمم  وقالت  ال�صبت.  ي��وم  التفاق 
التمديد  اإن  اأوكرانيا  جرى متديد التفاق، دون ذكر مدته. وقالت 

ملدة 120 يوما لكن مو�صكو وافقت على 60 يوما فقط.
وقال املتحدث با�صم الأمم املتحدة �صتيفان دوجاريك يف بيان "مبادرة 
مذكرة  جانب  اإىل  احلبوب(،  ت�صدير  )اتفاق  الأ�صود  البحر  حبوب 
يف  الرو�صية  والأ�صمدة  الغذائية  للمنتجات  الرتويج  ب�صاأن  التفاهم 
وخ�صو�صا  العاملي،  الغذائي  لاأمن  �صروريتان  العاملية،  الأ���ص��واق 

بالن�صبة للدول النامية".

الأمن  ملفات  هايا�صي  يو�صيما�صا  الياباين  اخلارجية  وزي��ر  ناق�ض   
جزر  وزراء  رئي�ض  مع  الهادي  املحيط  يف  ال�صيني  وال��وج��ود  العاملي 
اإىل  ياباين  وزي��ر خارجية  بها  زي��ارة يقوم  اأول  الأح��د يف  �صولومون 
اجلزيرة. ونقل بيان لوزارة اخلارجية اليابانية عن الوزير قوله اإن 
باده "تراقب تطورات" التفاق الأمني الذي وقعته جزر �صولومون 
العاملي  الو�صع احلايل لاأمن  ناق�ض  واإن��ه  املا�صي  العام  ال�صني  مع 
عام  بعد  ال��زي��ارة  وج��اءت  �صوجافاري.  مانا�صيه  ال���وزراء  رئي�ض  مع 
اأث��ار قلق  �صولومون مما  ال�صني وج��زر  اأمني بني  اتفاق  توقيع  من 
نفوذها  لتو�صيع  ال�صني  �صعي  ظل  يف  واأ�صرتاليا  املتحدة  ال��ولي��ات 
لتقدمي  م�صتعدة  اليابان  اأن  اخلارجية  وزارة  وذك���رت  املنطقة.  يف 
امل�صاعدة يف جمال الأمن املاحي وت�صعى لإقامة �صراكات مع جزر 
خال  من  الإقليميني  وال�صتقرار  ال�صام  لتعزيز  الهادي  املحيط 
ا�صرتاتيجية ترتكز على اأن تكون منطقة املحيطني الهندي والهادي 
حرة ومفتوحة. كما �صعى وزير اخلارجية اإىل اأن يكون هناك تفهم 
املعاجلة  املياه  من  طن  مليون  بت�صريف  تتعلق  اليابان  من  خلطة 
التي  النووية  للطاقة  داييت�صي  فوكو�صيما  حمطة  من  املحيط  يف 
تعر�صت لأ�صرار ج�صيمة و�صلم �صوجافاري خطابا من رئي�ض الوزراء 

الياباين فوميو كي�صيدا يتعلق بهذا الأمر.

عوا�شم

كييف

�أنقرة

طوكيو

�سحف عاملية: احلرب الأمريكية غري املربرة للعراق اأ�سرت بكل جوانب احلياة

»�ضي« يوؤدي زيارة »املنت�ضر الوحيد« ملو�ضكو.. وتاأهب اإ�ضرائيلي ع�ضية »قمة �ضرم ال�ضيخ«
•• عوا�شم-وكاالت

اأم�ض  �صباح  ال�����ص��ادرة  العاملية  ال�صحف  اأب���رز  �صلطت 
املرتقبة  ال�صيني  الرئي�ض  زي���ارة  على  ال�صوء  الأح���د، 
اإىل  تهدف  الرحلة  اأن  وذك��رت  الثنني،  اليوم  لرو�صيا، 
ا  اأي�صً الإ�صرار  دون  لل�صام،  ك�صانع  ال�صني  دور  اإب��راز 
مب�صالح بكني ومو�صكو امل�صرتكة الرامية اإىل تقوي�ض 

النظام العاملي الذي تقوده وا�صنطن.
ويف اإ�صرائيل، ناق�صت ال�صحف تقارير تك�صف عن حالة 
ت��اأه��ب ق�����ص��وى يف ال��ب��اد ب��ع��د ���ص��اروخ اأط��ل��ق��ت��ه حركة 
اإقليمية مقررة يف م�صر،  اأمنية  قمة  ع�صية  "حما�ض"، 
رم�صان  �صهر  حلول  قبل  التهدئة  �صبل  لبحث  ال��ي��وم، 

املبارك.
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال�����ص��ح��ف ل���ل���ذك���رى ال��ع�����ص��ري��ن للغزو 
الأمريكي للعراق، وقالت اإن احلرب "غري املربرة" التي 
اأ�صرت بكل جوانب احلياة  املتحدة قد  الوليات  �صنتها 
ا خ�صبة  يف الباد، ما تركها يف حالة من اخلراب واأر�صً

للف�صاد.

�سي.. ورحلة "املنت�سر الوحيد" ملو�سكو
راأت �صحيفة "التاميز" الربيطانية، يف حتليل اإخباري 
لها، اأن رحلة الزعيم ال�صيني، �صي جينبينغ، املقررة غًدا 
اإىل مو�صكو ولقاء نظريه الرو�صي، فادميري بوتني، ل 
تهدف مطلًقا اإىل حتقيق ال�صام بني رو�صيا واأوكرانيا.

التي   – مو�صكو  يف  �صي  مهمة  اأن  ال�صحيفة  وذك���رت 
اإىل �صمان  املقابل،  – تهدف، يف  اأي��ام  �صت�صتمر لثاثة 
اأن يكون للحرب الأوكرانية منت�صر وحيد "هو الزعيم 
ب��وت��ني يف  اإب��ق��اء  اأخ���رى يف  ال�صيني نف�صه"، م��ع رغ��ب��ة 

ال�صلطة و"اإلقاء الغرب يف امل�صتنقع".
نف�صه  الوقت  يف  يف�صل  ال�صيني  الزعيم  اأن  واأ�صافت 
اأ�صراَّ ال�صراع  انتهاء ال�صراع بدًل من ا�صتمراره، حيث 
تن�صيط  ذلك  يف  مبا  خمتلفة؛  بطرق  ال�صني  مب�صالح 
بكني  جهود  وتقوي�ض  )الناتو(،  الأطل�صي  �صمال  حلف 
واإ�صعاف  اأوروب���ا،  مع  الدبلوما�صية  العاقات  لإ�صاح 
ال��ط��ل��ب يف اأ����ص���واق ال��ت�����ص��دي��ر امل��ه��م��ة، وحت��ف��ي��ز اإع����ادة 
ت�صليح اليابان، وزيادة ت�صليح تايوان من قبل الوليات 

املتحدة.
وراأت ال�صحيفة اأنه بالرغم من ذلك، لدى �صي اأولوية 
رو�صيا، حيث  ع��دم خ�صارة  وه��ي �صمان  اإحل��اًح��ا؛  اأك��رث 
�صداقة  بعاقات  وال�صيني  الرو�صي  الزعيمان  يتمتع 
ا�صتمرت عقًدا من الزمان ت�صكلت من خال "مظاملهما" 

امل�صرتكة مع النظام العاملي الذي تقوده وا�صنطن.
وقالت "التاميز" اإنه على امل�صرح العاملي، حاول �صي اأن 
�صيء  نف�صه كمراقب مهتم وحيادي ل يرغب يف  ي�صع 
�صريان  مد  ا  اأي�صً "لكنه  للقتال،  نهاية  روؤي��ة  اأك��رث من 
يف  اأن��ه  واأ���ص��اف��ت  بهدوء".  لبوتني  القت�صادي  احل��ي��اة 
تدر�ض  بكني  اأن  م��ن  وا�صنطن  ح���ذرت  امل��ا���ص��ي  ال�صهر 

ا. تقدمي م�صاعدات ع�صكرية اأي�صً
وفيما يتعلق بدعم بوتني، ذكرت ال�صحيفة اأن الرئي�ض 
ال�صيني يقدر نظريه الرو�صي ك�صريك اأ�صا�ض يف حملته 
�صد الغرب والهيمنة الأمريكية. وقالت اإن كا الرجلني 
الدولية  للعاقات  جديد  من��وذج  ببناء  ا  اأي�صً ملتزمان 
اأنه  تخ�صى  ال�صني  اأن  اإىل  م�صرية  ال��غ��رب،  فلك  خ��ارج 
فاإن  اأوك��ران��ي��ا،  "مذلة" يف  لهزمية  رو�صيا  تعر�صت  اإذا 

وا�صنطن "القوية �صتحول انتباهها الكامل اإىل بكني".
واأ�صافت: "يعلم �صي اأنه ل يوجد اأي احتمال ذي مغزى 
ا  اأيًّ واأوكرانيا لأن  لإج��راء حمادثات و�صيكة بني رو�صيا 
منهما لي�ض م�صتعًدا للتنازل. كاهما ما زال يعتقد اأنه 
�صيء  وك��ل  �صرر،  هناك  لي�ض  لذلك،  الفوز.  على  ق��ادر 

اإذا  �صام حمتمل  ك�صانع  نف�صه  و�صع  ك�صبه، يف  ميكن 
اأتيحت الفر�صة فقط."

يف�صل  "عندما  بالقول:  "التاميز" حتليلها  واختتمت 
التو�صل لل�صام، ميكن للم�صوؤولني ال�صينيني الدعاء 
اأنهم حاولوا التو�صط يف حل، على عك�ض الغرب، الذي 
ا�صتمر فقط يف نقل الأ�صلحة اإىل اأوكرانيا.. ل ي�صتطيع 
�صي احل�صول على كل ما يريده، لكن ميكن اأن يظهر 

على اأنه الفائز الأكرب من احلرب".

تاأهب اإ�سرائيلي.. وقمة اأمنية مب�سر
اأن  ال��ع��ربي��ة،  بو�صت"  "جريوزاليم  �صحيفة  ذك����رت 
اأطلقت  بعدما  الق�صوى  التاأهب  اأعلنت حالة  اإ�صرائيل 
حركة حما�ض �صاروًخا، ال�صبت، وذلك ع�صية قمة اأمنية 

اإقليمية مقررة يف م�صر.
"حما�ض"  اأن  تخ�صى  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإن  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
�صتم�صي قدًما يف اأن�صطة اأخرى من قطاع غزة وال�صفة 
الغربية املحتلة، وذلك بعدما اأطلقت احلركة �صاروًخا 
قمة  قبيل  القطاع  مع  ح��دودي��ة  �صكنية  جتمعات  على 
يف  امل�صرية  ال�صيخ"  "�صرم  مدينة  يف  مقررة  اإقليمية 
الأو�صاع  اإىل تهدئة  الأح���د، تهدف  ال��ي��وم  وق��ت لح��ق 

قبل حلول �صهر رم�صان املبارك.
واأ�صارت اإىل اأن تل اأبيب تتطلع اإىل اأن ت�صتاأنف ال�صلطة 
الإ�صرائيلي،  اجلي�ض  مع  الأمني  تعاونها  الفل�صطينية 
العنف يف  زي��ادة  ال�صهل منع  �صتجعل من  وه��ي خطوة 

ال�صفة الغربية املحتلة.
وهو  ال�صيخ"،  �صرم  "اجتماع  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
الثاين من نوعه خال العام اجلاري، �صي�صم ممثلني 
وم�صر  والأردن  واإ�صرائيل  الفل�صطينية  ال�صلطة  عن 
الأول  الجتماع  عقد  بعدما  وذلك  املتحدة،  والوليات 
ملمثلي احلكومات اخلم�ض يف مدينة العقبة الأردنية يف 

فرباير املا�صي.
اإن  ال�صحيفة  ق��ال��ت  العقبة"،  "اجتماع  غ����رار  ع��ل��ى 
ال�صلطة  دع��ت  ق��د  اأخ���رى  وف�صائل  "حما�ض"  ح��رك��ة 
الفل�صطينية اإىل مقاطعة التجمع، بينما رف�ض الأمني 
الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  للجنة  العام 
وفًدا  اأن  واأع��ل��ن  ال��دع��وات،  تلك  اأم�����ض،  ال�صيخ،  ح�صني 

فل�صطينيًّا �صي�صارك يف قمة �صرم ال�صيخ.
ونقلت ال�صحيفة عن ال�صيخ قوله اإن قرار امل�صاركة يف 
الفل�صطيني  "الدفاع عن حق �صعبنا  اإىل  القمة يهدف 
يف احلرية وال�صتقال، واملطالبة بوقف هذا العدوان 
الإج�����راءات  ك��ل  امل�صتمر ���ص��دن��ا، ووق���ف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
وممتلكاتنا  واأر���ص��ن��ا  دم��اءن��ا  تنتهك  التي  وال�صيا�صات 

ومقد�صاتنا."
باأن الوفد الإ�صرائيلي �صي�صم م�صت�صار الأمن  واأف��ادت 
رونني  "ال�صاباك"،  ورئي�ض  هنغبي،  ت�صاحي  القومي، 
املحتلة،  الأرا�صي  يف  احلكومية  الأن�صطة  ومن�صق  بار، 
ال�صيا�صي  ال�صيا�صة واملكتب  اإدارة  غ�صان عليان، ومدير 
خارجية  وزي���ري  اأن  وتابعت  �صالوم.  درور  الع�صكري، 
اخلارجية  وزي�����رة  م�����ص��اع��دة  وك���ذل���ك  والأردن  م�����ص��ر 
الأم���ري���ك���ي���ة ل�������ص���وؤون ال�����ص��رق الأدن�������ى، ب���ارب���را ليف، 

ا. �صي�صاركون يف الجتماع اأي�صً
ات��ف��ق��ا يف  والإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الفل�صطيني  اجل��ان��ب��ان  وك���ان 
التفاقات  بجميع  الل��ت��زام  على  العقبة"  "اجتماع 
ومنع  الت�صعيد  ب��وق��ف  ال��ت��زم��ا  كما  بينهما،  ال�صابقة 

املزيد من العنف.
املقاطعة  دع���وات  اأن  اإىل  بو�صت،  ج��ريوزال��ي��م  واأ���ص��ارت 
ق���وات الحتال  ال��ت��ي �صنتها  ال��غ��ارة  ب��ع��د  ق��د ظ��ه��رت 
بال�صفة  جنني  خميم  يف  املا�صي  الأ�صبوع  الإ�صرائيلي 

العربية املحتلة، حيث ا�صت�صهد اأربعة فل�صطينيني.
واأعرب مو�صى اأبو مرزوق، نائب رئي�ض املكتب ال�صيا�صي 
ال�صلطة  مل�صاركة  ال�صديدة  معار�صته  عن  ل�"حما�ض"، 
اأبو  الفل�صطينية يف قمتي العقبة و�صرم ال�صيخ. واتهم 
مرزوق، وفًقا لل�صحيفة العربية، ال�صلطة الفل�صطينية 

ب�"التاآمر على املقاومة الفل�صطينية وال�صهداء".
كما �صرح حممود الرا�ض، اأحد كبار م�صوؤويل "اجلبهة 
م�صاركة  ب���اأن  ب��ي��ان  يف  فل�صطني"،  لتحرير  ال�صعبية 
"خدمة  �صتكون  ال��ي��وم  قمة  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة 
الفا�صية،"  اليمينية  ال�صهيونية  للحكومة  جمانية 

حمذًرا من تعميق النق�صامات بني الفل�صطينيني.
الأمريكي  للغزو  ال�20  ال��ذك��رى  وخراب"..  "اآلم 

للعراق
بع�ض  اأث��ارت��ه  ت�صاوؤل  الآن؟"..  ال��ع��راق  يبدو  "كيف 
ال�����ص��ح��ف ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال���ذك���رى ال��ع�����ص��ري��ن للغزو 
الأمريكي للعراق، و�صط تقارير تفيد باأن البلد الغني 
بالنفط اأ�صبح اأكرث حرية، لكنه لي�ض مكاًنا يبعث على 

الأمل ب�صبب انت�صارالف�صاد.
تاميز" اإن  "نيويورك  قالت �صحيفة  ال�صدد،  ويف هذا 
الع�صرين  ال��ذك��رى  الإث��ن��ني،  غ���ًدا،  يحيون  العراقيني 
للغزو الأمريكي، مع ا�صرتجاع اآلم احلرب التي �صنتها 
�صدام  ال�صابق  بالرئي�ض  واأط��اح��ت  املتحدة  ال��ولي��ات 

ح�صني، واأ�صفرت عن مقتل مئات الآلف من املدنيني.
غزت  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  ال�صحيفة،  وذك���رت 
اأعلنها  التي  الإرهاب"  على  "احلرب  بذريعة  ال��ع��راق 
ال��رئ��ي�����ض ال�����ص��اب��ق، ج����ورج دب��ل��ي��و ب��و���ض، ب��ع��د هجمات 

الإدارة  اأن  اإىل  م�صرية   ،2001 �صبتمرب  م��ن  ال�11 
"ي�صنع ويخفي  اأن الزعيم العراقي كان  اآنذاك  زعمت 
وكالت  نفتها  ادع��اءات  وهي  ال�صامل"،  الدمار  اأ�صلحة 

ال�صتخبارات يف وقت لحق.
واأ�صافت اأنه يف ب�صي�ض من الأمل، اأ�صبح العراق اليوم 
بكثري مما  اأك��رث حرية  ا، وجمتمًعا  ج��دًّ مكاًنا خمتلًفا 
كان عليه، وواحًدا من اأكرث البلدان املنفتحة يف ال�صرق 
الأو�صط، مع اأحزاب �صيا�صية متعددة و�صحافة حرة اإىل 

حد كبري.
يف املقابل، قدم عراقيون حتدثوا مع ال�صحيفة �صورة 
مقلقة يف كثري من الأحيان ل�"دولة غنية بالنفط يجب 
اأن تعمل ب�صكل جيد"، واأعربوا عن قلقهم من م�صتقبل 
اقت�صادي قامت. وقالوا اإنه على الرغم من ثروة املوارد 
الباد  يف  الطاقة  ع��ائ��دات  اإن��ف��اق  مت  فقد  الطبيعية، 
فقدها  اأو  ال��وا���ص��ع،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  على  اأ���ص��ا���ض  ب�صكل 

ب�صبب الف�صاد.
وذكرت ال�صحيفة اأن العراق ل يزال يعاين من "ندوب 
ل متحى" ب�صبب احلرب الأهلية والتمرد وال�صطراب 
امل�����ص��ت��م��ر ت��ق��ري��ًب��ا ال����ذي اأط��ل��ق��ه ال���غ���زو، وه���ي ظروف 
ا���ص��ت��م��رت ح��ت��ى ب��ع��د ان�����ص��ح��اب ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة يف 

.2011
األف مدين على   200 "ُقتل نحو  ال�صحيفة:  وتابعت 
الإرهابي.  داع�ض  تنظيم  اأو  الأمريكية  ال��ق��وات  اأي��دي 
كما لقي ما ل يقل عن 45 األف فرد من قوات اجلي�ض 
�صعف  اأن  واأردف����ت  م�صرعهم"،  ال��ع��راق��ي��ة  وال�����ص��رط��ة 
ا خ�صبة للقوى  الدولة العراقية بعد الغزو "جعلها اأر�صً

اخلارجية لزراعة طموحاتها اجليو�صيا�صية."
الغزو  اأن  اإىل  ��ا  ���ص��م��ن��يًّ تاميز"  "نيويورك  واأمل���ح���ت 
الأم��ري��ك��ي وم��ا ت��اه م��ن اح��ت��ال ق��د دم��ر ك��ل جوانب 
احلياة يف العراق تقريًبا؛ مبا يف ذلك تردي القت�صاد 
اأك����رث جانب  وت��ف�����ص��ي ال��ف�����ص��اد وال��ب��ط��ال��ة. وق��ال��ت اإن 
ال�صيعة  ال�صلطة بني  "مدمر" للغزو كان نظام تقا�صم 
والذي  الأم��ري��ك��ي��ون،  و�صعه  ال���ذي  والأك�����راد  وال�صنة 

قواَّ�ض منذ البداية اأي اأمل يف احلكم الر�صيد.
هيل" الأمريكية  "ذا  �صحيفة  قالت  مت�صل،  �صياق  يف 
اإن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��ر���ض ت�����ص��ري��ع ق��وان��ني حا�صمة 
ب�"ت�صريح  يتعلق  فيما  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  ال�صلطات  لإل��غ��اء 
ا�صتخدام القوة الع�صكرية و�صن احلروب"، م�صرية اإىل 
اأن الذكرى الع�صرين لغزو العراق هي الوقت املنا�صب 

ل�صرعة اتخاذ اإجراءات ملمو�صة يف هذا ال�صاأن.
وذكرت ال�صحيفة اأنه بينما اأعلن الرئي�ض، جو بايدن، 
ت��ع��د يف ح��ال��ة ح����رب، هناك  امل��ت��ح��دة مل  ال���ولي���ات  اأن 
العدائية  الأع��م��ال  لإنهاء  اأك��رث من خطاب  اإىل  حاجة 
على  يجب  اأن��ه  م�صددة  الأو�صط،  ال�صرق  يف  الأمريكية 
للحماية من هذا  القانوين  امل�صهد  اإ�صاح  الكونغر�ض 
النوع من املغامرات الع�صكرية التي ات�صم بها العقدان 
املا�صيان. وا�صت�صهدت ال�صحيفة الأمريكية مبا و�صفته 
الرئي�ض  قبل  من  التفوي�ض  لهذا  ا�صتخدام"  ب�"�صوء 
اجلرنال  قتل  ب���ارك  عندما  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�صابق، 
ع�صكرية  عملية  يف  �صليماين،  قا�صم  الكبري،  الإي��راين 
بالعراق عام 2020؛ ما اأثار قلق الأمريكيني حول ما 

اإذا كانت بادهم غرقت يف حرب جديدة مع اإيران.
وقالت ال�صحيفة اإن م�صرعني من احلزبني ينخرطون 
"ت�صريح  لإل���غ���اء  ت�����ص��ري��ع��ات  ل�صن  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
اأن  واأ���ص��اف��ت  الع�صكرية" ل��ل��روؤ���ص��اء.  ال��ق��وة  ا���ص��ت��خ��دام 
اإظ���ه���ار م��ل��ه��م لل�صراكة  امل�����ص��ت��م��رة ه���ي  ه���ذه اجل���ه���ود 
حا�صمة  خطوة  جناحها  يعترب  "والتي  احل��زب��ني،  بني 
اأماكن  ورمب��ا  العراق،  يف  العدائية  الأعمال  اإنهاء  نحو 

اجلهاد الإ�ضالمي تعلن اغتيال اأحد قيادييها يف دم�ضق اأخرى."
•• دم�شق-اأ ف ب

اأحد  اغتيال  الأح��د  اأم�ض  الفل�صطينية   الإ�صامي  اجلهاد  حركة  اأعلنت 
قيادييها قرب منزله يف ريف دم�صق، اإثر عملية نفذها "عماء اإ�صرائيليون" 

وفق بيان وزعوه على و�صائل الإعام ون�صره الإعام املحلي.
وذراعها  فل�صطني  يف  الإ���ص��ام��ي  اجل��ه��اد  ح��رك��ة  "تزف  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
الع�صكري �صرايا القد�ض علي رمزي الأ�صود، اأبو عبد الرحمن "31 عاماً"، 
وهو لجئ فل�صطيني مقيم يف خميمات اللجوء يف �صوريا، وقد التحق مبكراً 

يف �صفوف �صرايا القد�ض.
اأي��دي عماء  "بجرمية غ��ادرة على  اأن��ه اغتيل �صباح الأح��د  البيان  وذك��ر 

العدو ال�صهيوين يف ريف دم�صق".
ا�صمه لوكالة فران�ض  وقال م�صوؤول فل�صطيني يف احلركة ف�صل عدم ذكر 
النار ب�صكل مبا�صر قرب  اإط��اق  "عملية الغتيال متت بوا�صطة  اأن  بر�ض 
منزله" يف منطقة قد�صيا يف ريف دم�صق، واأ�صاف امل�صدر اأنه "�صي�صلرّى على 
ال�صهيد املهند�ض يف �صرايا القد�ض يوم غد الثنني ليوارى الرثى بعد ذلك 

يف مقربة الريموك اجلديدة" يف خميم الريموك.
د رئي�ض الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو اأن "ع�صرات  من جانب اآخر، غررّ
الإرهابيني" قتلتهم اإ�صرائيل خال ال�صهر املا�صي" دون الإ�صارة اإىل حادثة 
الأحد ب�صكل مبا�صر. واأ�صاف يف تغريدته التي جاءت بعد احلادثة ب�صاعات، 

اأن اإ�صرائيل "�صت�صل اإىل الإرهابيني ومهند�صي الإرهاب اأينما كانوا".
ويف 12 كانون الأول-نوفمرب 2019، قتل �صخ�صان، اأحدهما ابن القيادي 
يف حركة اجلهاد الإ�صامي الفل�صطينية اأكرم العجوري، يف ق�صف اإ�صرائيلي 

يف دم�صق، وفق ما اأفاد الإعام الر�صمي ال�صوري والف�صيل الفل�صطيني.
ويف 12 اآذار-مار�ض ُقتل ثاثة اأ�صخا�ض جراء ق�صف �صنته اإ�صرائيل على 
مواقع عدة يف و�صط �صوريا وغربها، وفق ما اأفاد املر�صد ال�صوري حلقوق 
ق�صف  ج���راء  �صخ�صاً   15 ���ص��ب��اط-ف��رباي��ر،   19 يف  ق��ت��ل  فيما  الإن�����ص��ان، 

اإ�صرائيلي ا�صتهدف حياً �صكنياً يف دم�صق، وفق املر�صد.

براي�س: مذكرة التوقيف بحق بوتني اأمر بالغ الأهمية 
•• باري�س-اأ ف ب

مقابلة  يف  كولونا  كاترين  الفرن�صيرّة  اخلارجيرّة  وزي��رة  دت  �صدرّ
رة  مذكرّ اجلمعة  ��ة  ال��دول��يرّ اجلنائيرّة  املحكمة  اإ���ص��دار  اأنرّ  على 
توقيف بحقرّ الرئي�ض الرو�صي فادميري بوتني بتهمة ارتكاب 

ية". جرائم حرب يف اأوكرانيا هو قرار "بالغ الأهمرّ
وقالت كولونا يف مقابلة مع �صحيفة "لو جورنال دو دميان�ض" 
اأنرّ  يعني  ��ه  لأنرّ ية  الأهمرّ القرار يف منتهى  "هذا  اإنرّ  الأ�صبوعيرّة، 
اأيرّ �صخ�ض م�صوؤول عن جرائم حرب اأو جرائم �صدرّ الإن�صانيرّة 

يجب اأن ُيحا�َصب بغ�ضرّ النظر عن و�صعه اأو من�صبه".
تعتقد  اأن  ميكنها  ال�صل�صلة  يف  حلقة  اأيرّ  توجد  "ل  واأ���ص��اف��ت 
كثريين  يدفع  اأن  يجب  وه��ذا  العدالة،  من  �صُتفِلت  اأنها  الآن 

ُي��غ��ريرّ جمرى  اأن  ال��ق��رار ميكن  ه��ذا  ف���اإنرّ  التفكري. لذلك  اإىل 
على  ج��اءت  التوقيف  ��رة  م��ذكرّ اإنرّ  املحكمة  وق��ال��ت  الأحداث". 
غري  الرتحيل  يف  املتمثرّلة  املفرت�صة  احل��رب  "جرمية  خلفيرّة 
رو�صيا  اإىل  اأوكرانيا  يف  املحتلرّة  املناطق  من  لأطفال  القانوين 
األ���ف طفل   16 اأك���رث م��ن  ���ل  ُرحِّ ال��غ��زو.  ب��دء  اديرّة" منذ  الحترّ
�صباط/فرباير   24 يف  ال��غ��زو  ب��دء  منذ  رو�صيا  اإىل  اأوك����راين 
ودور  �صات  موؤ�صرّ يف  منهم  كثري  ع  وُو�صِ كييف،  وفق   ،2022
����اه باأنرّه  رع��اي��ة. ورف�����ض ال��ك��رم��ل��ني ق���رار امل��ح��ك��م��ة، وا���ص��ًف��ا اإيرّ

الدوليرّة. اجلنائيرّة  يف  طرًفا  لي�صت  رو�صيا  "باطل" لأنرّ 
قتها احلرب باإعان املحكمة،  بت اأوكرانيا التي مزرّ يف املقابل، رحرّ

واعترب رئي�صها فولودميري زيلين�صكي اأنرّ القرار "تاريخي".
املحكمة،  تدعم  "فرن�صا  اإنرّ  بالقول  ذل��ك  على  كولونا  وعلرّقت 

�صة  وُت�صاعد العدالة الأوكرانيرّة من خال اإر�صال فرق متخ�صرّ
ا  ف اإىل ال�صحايا". وردًّ اإىل امليدان لتوثيق النتهاكات اأو التعررّ
على �صوؤال يف �صاأن ت�صليم �صلوفاكيا 13 مقاتلة من طراز ميغ-

الوزيرة  اأجابت  بولندا،  جانب  من  اأَُخر  واأربٍع  لأوكرانيا،   29
الفرن�صيرّة اأنرّ "كل ما ي�صاعد اأوكرانيا مفيد". واأردفت "الدول 
ات �صوفياتيرّة يعرفها الأوكرانيرّون، كانت قادرًة  التي لديها معدرّ
الرو�صي(،  "ملواجهة )الهجوم  . وقالت  القرار  اترّخاذ هذا  على 
املتاحة  بالو�صائل  املقاومة  ق��ادرة على  اأوكرانيا  تكون  اأن  يجب 
اأكرث  مقاتلة  ط��ائ��رات  فرن�صا  بت�صليم  يتعلرّق  ما  ويف  ا".  حاليًّ
قال  امل��ب��داأ،  حيث  "من  كولونا  اأو�صحت  امل�صتقبل،  يف  ًرا  ت��ط��ورّ
مات"  رئي�ض اجلمهوريرّة ووزير اجليو�ض اإنرّه لي�صت هناك حُمررّ

يف هذا الإطار.

روبرت اأوبراين: وا�ضنطن �ضُتدمر م�ضانع الرقائق يف تايوان
•• وا�شنطن-وكاالت   

روبرت  القومي  لاأمن  �صابق  م�صت�صار  قال 
اأوبراين اإن الوليات املتحدة �صُتدمر م�صانع 
اأنرّ  اإذا ب��دا لها  اأ���ص��ب��اه امل��و���ص��ات يف ت��اي��وان 
ال�صني على و�صك ال�صيطرة عليها بعد غزو 

حمتمل.
وذك��َر روب��رت اأوب��راي��ن، ال��ذي �صغَل من�صب 
الرئي�ض  اإدارة  يف  القومي  الأم���ن  م�صت�صار 
"�صيمافور"  ملوقع  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�صابق 
لن  "وحلفاءها  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  اأنرّ 
ي�صمحوا اأبداً باأن تقع هذه امل�صانع يف اأيدي 
لت�صنيع  ت��اي��وان  �صركة  ُت��ع��دُّ  ال�صينيني". 
ل�صناعة  ���ص��رك��ة  اأك�����رب  امل���و����ص���ات  اأ����ص���ب���اه 
ر  اإذ ُت�صكِّل ما ُيقداَّ الرقائق يف العامل اأجمع، 
ات املتقدمة.  املُعاجِلَ %90 من �صوق  بنحو 
وت��ن��ت��ج ال�����ص��رك��ة رق���ائ���ق مل��ع��ظ��م الأج���ه���زة 
وُت�صتخدم  وال�صيارات.  كالهواتف  وامل��ع��دات 
الرقائق الأكرث تقدماً التي تنتجها ال�صركة 
امل�صنعة يف التقنية املتقدمة للغاية كالتعلم 

َهة. الآيل وال�صواريخ املُوجاَّ
ال�صني  �صيطرت  اإذا  اأن���ه  اأوب��راي��ن  واأ���ص��اَف 
باأوبك  "اأ�صبه  ف�صت�صبح  امل�صانع،  هذه  على 

اأن  م�صيفاً  ال�صيليكون"،  ل��رق��ائ��ق  ج��دي��دة 
على  "ال�صيطرة  على  ق��ادرة  �صتكون  ال�صني 

القت�صاد العاملي".
الوليات  ت��دم��ري  ال�����ص��اب��ق  امل�صت�صار  ��َه  و���ص��باَّ
اأ�صدره  ال����ذي  ب���الأم���ر  للم�صانع  امل��ت��ح��دة 
رئي�ض الوزراء الربيطاين ون�صتون ت�صر�صل 
اإبرّان  الفرن�صي  البحري  الأ�صطول  بتدمري 
احلرب العاملية الثانية بعد ا�صت�صام فرن�صا 
�صركة  ول  اأوب���راي���ن  ي�صتجب  ومل  لأمل��ان��ي��ا. 
املحدودة  املو�صات  اأ�صباه  ل�صناعة  تايوان 
لطلبات موقع "بزني�ض اإن�صايدر" بالتعليق.

تايوان  ل�صركة  عميل  اأك��رب  اآب��ل  �صركة  ُتعدُّ 
اإذ تنتج  اأ�صباه املو�صات املحدودة،  ل�صناعة 
الهواتف  معاجلات  معظم  امل�صنعة  ال�صركة 
1.4 م��ل��ي��ار هاتف  ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  ال��ذك��ي��ة 
اأن نحو  ب��ال��ذك��ر  اأج���م���ع. ج��دي��ر  ال��ع��امل  يف 
الأب�صط  الدقيقة  املُتحكمات  م��ن   60%
ُت�صنِّعها  ال�صيارات  �صانعو  ي�صتخدمها  التي 

ال�صركة التايوانية اأي�صاً.
ورغم اأن ال�صق الأكرب من البحث والتطوير 
الوليات  يف  يتم  املو�صات  اأ�صباه  جمال  يف 
املا�صية  الثاثني  ال�صنوات  اأن  اإل  املتحدة، 
�صهدت نزوع ال�صركات املُ�صنَِّعة اإىل ال�صتعانة 

ويليام  بح�صب  للت�صنيع،  خارجية  مب�صادر 
مركز  يف  امل�صت�صارين  ك��ب��ري  راي��ن�����ض،  اآلن 

الدرا�صات ال�صرتاتيجية والدولية.
كبرياً،  م�صنعاً  ُتن�صئ  "اإنك  راي��ن�����ض:  ق��ال 
ر بالآلف  ر هذه الأ�صياء بكميات ُتقداَّ وُت�صدِّ
نقابية رمبا  دول��ة غري  زهيدة ويف  وب��اأج��ور 
لي�صت لديها اأي متطلبات بيئية، ثم ت�صطلع 
الفكرية  وامللكية  الت�صميم  متطلبات  بكل 

وحماتك  م��ب��ي��ع��ات��ك  وت����دي����ر  ب����ل����دك،  يف 
وهناك  ب��ل��دك،  يف  وخ��دم��ات��ك  الت�صويقية 
من  اأول  اأوب���راي���ن  ول��ي�����ض  الأرباح".  جت��ن��ي 
اأ�صباه املو�صات  طرَح فكرة تدمري م�صانع 
يف تايوان اإذا جنحت ال�صني يف غزوها. فقد 
يف  اخلطوة  بهذه  اأمريكيان  باحثان  اأو�صى 
ورقة علمية ن�صرتها الكلية احلربية للجي�ض 

الأمريكي يف عام 2021.
"بدايًة، يجب  اأن��ه  العلمية  الورقة  وج��اَء يف 
على الوليات املتحدة وتايوان و�صع خطط 
القيَِّمة  الأه������داف  ت��دم��ري  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
للعدو التي من �صاأنها األرّ جتعل تايوان تفقد 
جاذبيتها وح�صب اإذا ا�صتولت عليها ال�صني، 
واإمنا جتعل من املُكلف �صيانة تلك الأهداف 
اأي�صاً. وميكن اإجناز ذلك ب�صكٍل اأكرث فعالية 
ل�صركة  التابعة  املن�صاآت  بتدمري  بالتلويح 
اأهم  املو�صات، وهي  اأ�صباه  تايوان لت�صنيع 
��َع��ة ل��ل��رق��ائ��ق يف ال��ع��امل واأهم  ���ص��رك��ة ُم�����ص��نِّ
ُمَورِّد لل�صني. و�صركة �صام�صونغ، ومقرها يف 
كوريا اجلنوبية )حليفة الوليات املتحدة(، 

هي البديل الوحيد للت�صاميم املتطورة.
ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ت��ون��غ،  ت�صن مينغ  ل��ك��ن 
الأمن القومي التايواين، قال اإنه لن يكون 

املتحدة  ال��ولي��ات  اأن تدمر  ال�����ص��روري  م��ن 
اأ�صباه املو�صات يف تايوان يف حالة  م�صانع 
الت�صنيع  منظومة  لأن  �صيني،  غ��زو  وق��وع 
العاملية،  التوريد  �صل�صلة  بعمٍق يف  ُمندجمة 
مما يعني اأنه ميكن اإيقاف الإنتاج من ِقَبل 
اأخ��رى دون تدمري  املتحدة ودول  ال��ولي��ات 
اً. على �صبيل املثال، لن تتمكن  امل�صانع فعليرّ
املو�صات  اأ���ص��ب��اه  ل�صناعة  ت��اي��وان  ���ص��رك��ة 
املحدودة من اإنتاج رقائق معينة دون مكونات 
اأم. األ.  اأ�ض.  " اأيه.  من ُمورِّدتها الهولندية 
الذي  ت�����ص��ن  ت�����ص��ري��ح  ب��ح�����ص��ب  القاب�صة"، 
اأ�صاَف قائًا: "حتى لو ح�صلت ال�صني على 
الدجاجة الذهبية، فاإنها لن ت�صع لها بي�صاً 
التوترات  ت�����ص��اع��د  ا���ص��ت��م��رار  م��ع  اً".  ذهبيرّ
غزواً  املحللون  يتوقع  وتايوان،  ال�صني  بني 
�صينياً للجزيرة يف غ�صون ال�صنوات القليلة 
رئي�ض  نائب  اأودون��ي��ل،  غلني  وق��ال  املقبلة. 
���ص��رك��ة ف��ور���ص��رت وم���دي���ر اأب��ح��اث��ه��ا، ملوقع 
"بزني�ض اإن�صايدر" �صابقاً: "اإذا غزت ال�صني 
تايوان، ف�صيكون لغزوها الأث��ر الأك��رب على 
الإطاق"،  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي، رمب���ا  الق��ت�����ص��اد 
�صوق  انهيار  اأ�صواأ من  اأنه قد يكون  م�صيفاً 

الأ�صهم يف عام 1929.

بدء الت�ضويت يف النتخابات الرئا�ضية 
يف اجلبل الأ�ضود

•• عوا�شم-وكاالت

بداأ الناخبون يف جمهورية اجلبل الأ�صود اأم�ض الأحد الإدلء باأ�صواتهم يف انتخابات رئا�صية.
وفتحت مراكز القرتاع ال�صاعة ال�صابعة �صباحا بالتوقيت املحلي )0600 بتوقيت جرينت�ض(، ومن املقرر 
اأن تغلق ال�صاعة الثامنة م�صاء )1900 بتوقيت جرينت�ض(. ويتوقع ظهور النتائج غري الر�صمية التي تعتمد 
على ا�صتطاع اراء عينة من الناخبني بعد الإغاق بنحو �صاعتني. واجلبل الأ�صود ع�صو يف حلف �صمال 
الأطل�صي ومر�صحة لان�صمام اإىل الحتاد الأوروبي. وي�صعى الرئي�ض املنتهية وليته ميلو ديوكانوفيت�ض 
عاما.   33 ملدة  الباد  يف  عليا  �صيا�صية  منا�صب  �صغل  اأن  بعد  �صنوات  خم�ض  مدتها  جديدة  بولية  للفوز 

واملناف�صان الرئي�صان له هما اأندريا مانديت�ض زعيم اجلبهة الدميقراطية وياكوف مياتوفيت�ض.
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عربي ودويل

•• القد�س-وكاالت   

يدور  مب��ا  تهتم  ل  اإ�صرائيل  اإن  �صافيت،  اآري  الإ�صرائيلي،  الكاتب  ق��ال 
طرفيه  اأي  يبدي  ل  ال��ذي  وبالنق�صام  بنف�صها  فقط  وم�صغولة  حولها، 

ا�صتعداده للتنازل، حتى واإن كانت اإ�صرائيل على �صفا كارثة.
اأن  الإ�صرائيلي،  ري�صون"  "ماكور  مبوقع  ل��ه  مقال  يف  �صافيت  واأ���ص��اف 
الكلمات التي قالها ح�صن ن�صر اهلل وا�صحة: "لأول مرة منذ قيام دولة 
اإ�صرائيل ن�صمع الرئي�ض وروؤ�صاء الوزراء ال�صابقني، يائري لبيد، ونفتايل 
ب��اراك، ووزراء دف��اع �صابقني، يتحدثون  اأومل���رت، واإي��ه��ود  بينيت، واإي��ه��ود 

عن احلرب الأهلية واإراقة الدماء، قادة الدولة يتحدثون عن النفجار 
القادم، ولأول مرة هناك منظمة للهجرة من اإ�صرائيل. نتحدث عن واقع 

اأن لليهود دولة مل ت�صمد لأكرث من 80 عاماً".
اأن ت�صرفات ن�صر اهلل وا�صحة، وهي تقريب مواقع حزب اهلل  واأ�صاف   
من احلدود ال�صمالية، وت�صجيع ال�صتفزازات من اللبنانيني �صد جنود 
والغطر�صة،  بالنف�ض  الثقة  واإظهار  والإ�صرائيليني،  الإ�صرائيلي  اجلي�ض 

وخلق و�صع ي�صمح بت�صلل م�صلحني اإىل اإ�صرائيل.
واأ�صار اإىل اأن "لي�ض من قبيل امل�صادفة اأن يحذر رئي�ض الأركان الإ�صرائيلي 
هرت�صي هاليفي من حتدرّ متعدد اجلوانب مل نكن نعرف مثله يف ال�صنوات 

ال�صابق  الأرك��ان  رئي�ض  يتحدث  اأن  امل�صادفة  قبيل  ولي�ض من  الأخ��رية، 
غادي اآيزنكوت عن حقيقة اأننا يف من اأخطر الفرتات الأمنية منذ حرب 
اأكتوبر".  ولفت اإىل اأن اإ�صرائيل تعي�ض يف نزيف داخلي يجذب دمه اأ�صماك 
القر�ض البعيدة، وذلك بالتزامن مع �صل�صلة من الأمور املقلقة الأخرى 
مثل تقدم النووي الإيراين، والتحالف الإيراين الرو�صي، وت�صليح حزب 
اهلل باأ�صلحة دقيقة، وحنكة حما�ض، وو�صع ال�صفة الغربية، وتابع: "اأمام 
اأعيننا، يظهر و�صع ا�صرتاتيجي جديد وخطري، يذكرنا بدرجة اأو باأخرى 
وع�صية   ،1967 ح��رب  وع�صية   1955 ق��اد���ض  عملية  ع�صية  بالو�صع 
تهتم  ل   ،2023 عام  اإ�صرائيل  اأن  الكاتب  وراأى   .1973 اأكتوبر  حرب 

مبا يدور حولها، ولكنها من�صغلة بالو�صع الداخلي فقط، واأن كل طرف 
يف النق�صام الداخلي يرف�ض التنازل لاآخر ومتم�صك مبوقفه، م�صيفاً 
اأن اإ�صرائيل تعي�ض الآن جنوناً، وهناك عا�صفة �صاملة تتج�صد يف "توتر 
كبري على احلدود ال�صمالية، وخماوف من اندلع عنف بال�صفة الغربية 
وترويج  الإي����راين،  ال��ن��ووي  الربنامج  يف  التقدم  م��ن  وقلق  رم�صان،  يف 
احلكومة لتحركات تعر�ض اجلي�ض الإ�صرائيلي للخطر، واحتجاجات يف 
كفاءات �صاح اجلو. وتابع: "نحن يف وقت نتعر�ض فيه للخطر جميعناً، 
مون اأكرث من اأي وقت م�صى، اإ�صرائيل  يف الواقع نحن منق�صمون ومق�صرّ

تعاين من العمى وتت�صرف بحماقة".

كاتب اإ�ضرائيلي: نعي�س اأخطر الفرتات منذ حرب اأكتوبر

تناق�ضات اإدارة بايدن.. ا�ضتئناف ترحيل الفارين من التجنيد اإىل رو�ضيا  
•• وا�شنطن-وكاالت   

ا�صتاأنفت اإدارة الرئي�ض الأمريكي جو بايدن بهدوء عمليات 

ترحيل املواطنني الرو�ض الذين طلبوا اللجوء يف الوليات 
الرو�صي  ال��غ��زو  عقب  تبنته  كانت  موقف  بخاف  املتحدة، 

لأوكرانيا قبل عام، عندما مت تعليق مثل هذه الإجراءات. 

يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  "غارديان"  ���ص��ح��ي��ف��ة  م��را���ص��ل��ة  وك��ت��ب��ت 
الهجرة  ع��ن  املدافعني  اأن  بيكيمبي�ض،  فيكتوريا  نيويورك 
املا�صي  الأ�صبوع  نهاية  رو�صي  �صاب  ترحيل  بعملية  فوجئوا 
اإىل رو�صيا، بعدما كان فر عقب قرار  املتحدة  الوليات  من 
من  اجلزئية  بالتعبئة  بوتني  فادميري  الرو�صي  الرئي�ض 
ال�صاب من �صمن عدد  اأوكرانيا.  وكان هذا  اأجل احلرب يف 
الوليات  اإىل  ال��ذي��ن و���ص��ل��وا  ال��رو���ض،  ال��ل��ج��وء  م��ن طالبي 
قرار  نتيجة  برعب  الآن  وي�صعرون  املا�صي،  ال��ع��ام  املتحدة 
اأن  ميكن  حيث  رو�صيا،  اإىل  باإعادتهم  الأمريكية  احلكومة 
حيث  اجل��ب��ه��ة،  اإىل  اإر���ص��ال��ه��م  اأو  ال�صجن  عقوبة  ي��واج��ه��وا 

خ�صرت رو�صيا ع�صرات اآلف ال�صحايا.   

جهاز الهجرة واجلمارك
وقال جهاز الهجرة واجلمارك الأمريكية يف وقت �صابق من 
الأ�صبوع اأنه "ل يزال ملتزماً تطبيق قوانني الهجرة ب�صكل 
وترحيل  نقل  ي�صهل  اجلهاز  اإن  ومهنية.  وبفاعلية  اإن�صاين 
هذه  ملتطلبات  وفقاً  جتارية  رح��ات  عرب  الأمريكيني  غري 
اإىل  ترحيل  عمليات  ينفذ  اجل��ه��از  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  املهمة". 

بلدان مبا فيها رو�صيا.  
واأتت الأنباء عن ا�صتئناف الرتحيل اإىل رو�صيا بعد �صنة من 
تقارير مفادها اأن اإدارة بايدن قررت تعليق عمليات الرتحيل 

اأخ��رى بعد  اأوروب��ي��ة  اإىل رو�صيا واأوك��ران��ي��ا و7 دول  اجلوية 
ا�صتئناف  ال��وا���ص��ح م��ت��ى مت  ال���رو����ص���ي. ول��ي�����ض م���ن  ال���غ���زو 

الرتحيل اإىل رو�صيا.   
طلب  باإمكانهم  اأن  منهم  ظناً  رو�صيا  من  املهاجرون  واأت��ى 
ب�صبب  ال��رتح��ي��ل  م��ن  حمميني  �صيكونون  واأن��ه��م  ال��ل��ج��وء، 
هذه  يف  الوا�صح  التغيري  وت�صبب  املعلن.  احلكومي  املوقف 
مل  ال��ذي��ن  عنهم،  وامل��داف��ع��ني  املهاجرين  ب��اإرب��اك  ال�صيا�صة 

يجدوا وقتاً كافياً للتعامل مع هذه الإجراءات.  

التجنيد للقتال
وتقول جنيفر �صكاربورو املحامية التي تتخذ تك�صا�ض مقراً 
لها، اأنها تتوكل عن اأربعة من الرو�ض الذين عربوا احلدود 
اإىل احل�صول على  املك�صيك �صعياً  املتحدة من  الوليات  اإىل 
يتم  اأن  من  باخلوف  ي�صعرون  اإنهم  ه��وؤلء  ويقول  اللجوء. 
قبل جهاز  اإباغها من  اأن��ه مت  واأ�صافت  للقتال.  جتنيدهم 
نهاية  ق��د مت ترحيله  ه���وؤلء  اأح���د  اأن  ال��ه��ج��رة واجل��م��ارك 
الأ�صبوع، مو�صحة اأنه وفقاً لو�صعه القانوين ومكان اإقامته، 
فاإنه لي�ض لديها �صك باأنه مت ترحيله اإىل رو�صيا. وقالت: "ل 
اأعلم ماذا �صيحل به...فرو�صيا مت�صددة جداً حيال املعار�صة. 
فاإن  املتحدة،  الوليات  اإىل  رو�صيا  ف��روا من  وجم��رد كونهم 

ذلك ي�صعهم يف دائرة اخلطر".   

وه��ن��اك اث��ن��ان م��ن زب��ائ��ن ���ص��ك��ارب��ورو يف م���اأزق ق��ان��وين لأنه 
ال��ل��ج��وء. وحتدث  لي�صت ل��دي��ه��م خ��ي��ارات ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى 
"خوف  الرجان خال املقابات مع م�صوؤويل الهجرة عن 
اإىل  الإ����ص���ارة  ال��ل��ج��وء  ط��ال��ب��ي  ع��ل��ى  يتعني  ح��ي��ث  حقيقي"، 
حال  يف  والتعذيب  للمقا�صاة  لتعر�صهم  كبري"  "احتمال 
اإع��ادت��ه��م اإىل ب��اده��م، ف�����ص��ًا ع��ن اخل���وف م��ن جتنيدهم 
للقتال يف اأوكرانيا ومن التداعيات يف حال رف�صوا ذلك.      

اأوامر الرتحيل
واأ�صارت املحامية اإىل اأن الرجلني ينتظران اأوامر برتحيلهما 
اإىل رو�صيا يف اأي وقت، واأحدهما يف مركز احتجاز للمهاجرين 
يف لويزيانا بينما مت الإفراج عن الثاين عقب تنفيذه ا�صراباً 
اأن  "الفرار من التجنيد ميكن  اأن  عن الطعام.    واعتربت 
عمليات  وا�صتغربت  اللجوء"،  على  للح�صول  كمربر  ي�صلح 
الرتحيل، قائلة: "اإذا كنا �صد هذه احلرب، فلماذا نقول اإن 
لرو�صيا احلق يف ممار�صة التجنيد ونقوم برتحيل اأ�صخا�ض 
لينخرطوا يف القتال باأوكرانيا...ول اأدري كيف ميكن و�صع 
هاتني ال�صيا�صتني جنباً اإىل جنب...يف مار�ض -اآذار 2022 
اإىل  الرتحيل  عن  توقفت  قد  اأنها  املتحدة  الوليات  اأعلنت 
رو�صيا ب�صبب الو�صع ال�صيا�صي-ولذلك ل اأفهم ملاذا ا�صتاأنفوا 

ذلك وهم يفعلونه بهدوء".  

لالأ�سبوع احلادي ع�سر على التوايل  

 اآلف الإ�ضرائيليني يحتجون على م�ضروع اإ�ضالح ق�ضائي 
•• تل اأبيب-اأ ف ب

لاأ�صبوع  الباد  اأنحاء  يف  الإ�صرائيليرّني  اآلف  تظاهر 
ال��ت��وايل اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى م�صروع  احل����ادي ع�صر ع��ل��ى 
يدعمه  الق�صائي  النظام  ب�صاأن  للجدل  مثري  قانون 

رئي�ض الوزراء بنيامني نتانياهو.
ح اآلف الإ�صرائيليرّني  يف �صاحة ديزنغوف يف تلرّ اأبيب، لورّ
اآخرون  رف��ع  فيما  والبي�صاء،  ال��زرق��اء  البلد  ب��اأع��ام 
اأع���اًم���ا ب���األ���وان ق��و���ض ق���زح ال��ت��ي ت��رم��ز اإىل جمتمع 

املثليرّني، ح�صب مرا�صل وكالة فران�ض بر�ض.
ال�صيرّارات  م����رور  ح��رك��ة  ق��اط��ع��ًة  ح�����ص��ود  ����ص���ارت  ث����مرّ 
"اأنقذوا  ب��ي��ن��ه��ا  ����ص���ع���ارات  دًة  م�������ردرّ امل���دي���ن���ة،  و���ص��ط  يف 

الدميوقراطيرّة".
وقالت نعمة م��ازور )64 عاًما( وهي متقاعدة جاءت 
بر�ض،  لفران�ض  اأبيب  تلرّ  �صمايل  هرت�صليا  مدينة  من 
"اأنا قلقة، لي�ض على نف�صي بل على بناتي واأحفادي... 
وليرباليرّة،  ��ة  دمي��وق��راط��يرّ اإ���ص��رائ��ي��ل  ت��ظ��لرّ  اأن  ن��ري��د 
ا من  ا ليرباليرّة، نحن قلقون جدًّ اإمنرّ يهودية بالطبع، 

اأن ت�صبح ديكتاتوريرّة".
وناأمل  النهاية  حترّى  لاحتجاج  هنا  "نحن  واأ�صافت 
ن�صف  هناك  لي�ض  جيرّد.  نحو  على  الأم��ر  ينتهي  ب��اأن 
ا ديكتاتوريرّة.  ا دميوقراطيرّة واإمرّ دميوقراطيرّة. نحن اإمرّ

ل يوجد �صيء يف ما بينهما".
اأبيب  ت�����لرّ  م����ن  ع����ام����ا(   46( غ������الن  ���ص��اغ��ي��ف  �������ا  اأمرّ
احلقوق  ت���دم���ري  "حتاول  احل���ك���وم���ة  اأنرّ  ف���اع���ت���رب 
��ة وح��ق��وق امل����راأة وح��ق��وق جمتمع امل��ي��م وك���لرّ ما  امل��دن��يرّ
�صوت  ُنظهر  اأن  نريد  ��ة...  ال��دمي��وق��راط��يرّ اإل��ي��ه  ترمز 

الدميوقراطيرّة".

احتجاجات  ��م��ت  ُن��ظرّ حم��لرّ��ي��ة،  اإع���ام  و���ص��ائ��ل  وبح�صب 
�صارك فيها ع�صرات الألوف يف اأكرث من 100 مدينة 
ال�صبع  وب��ئ��ر  وال��ق��د���ض  )���ص��م��ال(  حيفا  بينها  وب��ل��دة، 

)جنوب(.
ث با�صم ال�صرطة اإنرّ رجًا يبلغ من العمر  وقال متحدرّ
اه جمموعة  اأن قاد �صيرّارته باجترّ 57 عاًما اعُتِقل بعد 
من املتظاهرين يف هرت�صليا، �صمايل تل اأبيب، م�صرًيا 
اإىل اأنرّه مترّ نقل �صخ�ض اإىل امل�صت�صفى، من دون اإعطاء 

مزيد من التفا�صيل.
ه���ذا ه���و الأ����ص���ب���وع احل�����ادي ع�����ص��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل من 
ال��ت��ظ��اه��رات ���ص��درّ م�����ص��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي اأُع���ِل���ن عنه 

ن ال�صماح للربملان  مطلع كانون الثاين/يناير ويت�صمرّ
باإلغاء قرارات املحكمة العليا بغالبيرّة ب�صيطة.

املنتخبني  امل�صوؤولني  �صلطة  زي��ادة  اإىل  امل�صروع  يهدف 
د الطابع  �����ه ي���ه���درّ ع��ل��ى ال��ق�����ص��اء. وي����رى م��ن��ت��ق��دوه اأنرّ
يف  ي�صاعد  اأن  وميكن  اإ�صرائيل،  لدولة  الدميوقراطي 
الف�صاد  بتهمة  املُاحق  لنتانياهو  اإدان��ة حمتملة  اإلغاء 

ة، وهو اأمر نفاه رئي�ض الوزراء. يف ق�صايا عدرّ
يف كلمة له اأمام متظاهرين يف مدينة اأ�صدود )جنوب(، 
"ل تريد  اأنرّ احلكومة  د زعيم املعار�صة يائري لبيد  اأكرّ
اإنهم يريدون امل�صيرّ  اأيرّ حلرّ و�صط.  اأيرّ مفاو�صات ول 
قدًما يف )م�صروع( القانون هذا وحتويل اإ�صرائيل اإىل 

دولة غري دميوقراطيرّة".
لإعادة  ���ص��روريرّ  امل�صروع  اأنرّ  وحلفاوؤه  نتانياهو  ي��رى 
توازن القوى بني امل�صوؤولني املنتخبني واملحكمة العليا 
التي يعتربونها م�صيرّ�صة. واعتمد الكني�صت حترّى الآن 

الكثري من اأحكام امل�صروع يف قراءة اأوىل.
م�صروع  هرت�صوغ  اإ�صحاق  الإ�صرائيلي  الرئي�ض  م  وق��درّ
ت�صوية عار�صته احلكومة على الفور. ويقرتح م�صروع 
معيرّنة،  ظ��روف  ظ��لرّ  يف  املحكمة،  ن  تتمكرّ اأن  الت�صوية 
ُتعترَب مبثابة  التي  القوانني  تعديات  الطعن يف  من 

الد�صتور يف اإ�صرائيل.
منذ  يعمل  ا،  فخريًّ دوره  ُيعترب  ال��ذي  هرت�صوغ  وك��ان 
اأ���ص��اب��ي��ع على اق��رتاح��ه ه��ذا ال��ه��ادف اإىل اجل��م��ع بني 

احلكومة ومعار�صيها حول هذا املو�صوع.
الأهليرّة  اأنرّ احلرب  يعتقد  "اأيرّ �صخ�ض  وقال هرت�صوغ 
م�صتحيلة لي�صت لديه اأدنى فكرة عن مدى قربنا منها 
لكنرّني لن اأ�صمح بحدوث ذلك"، م�صيًفا اأنرّه مقتنع باأنرّ 

ت�صوية". تريد  الإ�صرائيليرّني  "غالبيرّة 
برلني،  اخل��م��ي�����ض يف  ن��ت��ان��ي��اه��و  و����ص���ف  امل���ق���اب���ل،  يف 
الن��ت��ق��ادات ال��ت��ي ت��ط��ال ب��رن��ام��ج الإ���ص��اح الق�صائي 

مته حكومته باأنرّها "عثيرّة". الذي قدرّ
لن  الدميوقراطيرّة.  يلغي  حاكم  ��ن��ي  اإنرّ "ُيقال  ح  و���ص��ررّ
�صخيف  ذل��ك  اأنرّ  لإدراك  ط��وي��ًا  وق��ًت��ا  الأم���ر  يتطلرّب 

وعبثي".
ة  منذ الإعان يف مطلع كانون الثاين-يناير عن خطرّ
الإ�صاح التي تريد احلكومة الأكرث ميينيرّة يف تاريخ 
اأ�صبوعيرّة  حا�صدة  تظاهرات  ب��داأت  تنفيذها،  اإ�صرائيل 
منتقدوها  ي�صفه  للتنديد مبا  الباد  اأنحاء  يف  م  تنظرّ

بانحراف مناه�ض للدميوقراطيرّة.

�ضربيا وكو�ضوفو تف�ضالن يف 
توقيع اتفاق لتطبيع عالقاتهما 

•• اأوخريد-اأ ف ب

ف�صل قادة كو�صوفو و�صربيا يف توقيع اتفاق ب�صاأن تطبيع العاقات املعقدة 
بينهما خال حمادثات ماراتونية اأجريت برعاية الحتاد الأوروبي الذي 

ب رغم ذلك باإحراز تقدم بني الطرفني. رحرّ
لإجراء  و�صربيا  كو�صوفو  ق��ادة  ال�صبت  ال�صمالية  مقدونيا  وا�صت�صافت 
هذه املحادثات اجلديدة وال�صعبة ب�صاأن تطبيع العاقات الثنائية برعاية 

الحتاد الأوروبي الذي زاد يف الآونة الأخرية ال�صغوط على اجلانبني.
الدولة  غ��رب  اأوخ��ري��د يف جنوب  الجتماع على �صفاف بحرية  ه��ذا  واأت��ى 
املا�صي، حيث  ال�صهر  البلقانية ال�صغرية، بعد ف�صل املحادثات يف بروك�صل 

ة �صام اأوروبية. مترّ الك�صف عن خطرّ
ق ال�صيا�صة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي جوزيب  ومن جديد، �صعى من�صرّ
بوريل اإىل التقريب بني موقفي رئي�ض وزراء كو�صوفو األبني كورتي ورئي�ض 
بني  دامية  حرب  على  عقدين  من  اأك��رث  بعد  فوت�صيت�ض،  األك�صندر  �صربيا 

دين انف�صاليني كو�صوفيني والقوات ال�صربية. متمررّ
والتقى اجلانبان كلرّ على حدة مع بوريل واملبعوث الأوروب��ي مريو�صاف 

ليت�صاك، قبل اجتماع ثاثي بعد الظهر.
وقال كورتي لدى و�صوله اإىل اأوخريد "اأنا متفائل، �صاأبذل ق�صارى جهدي 

من اأجل جمهورية كو�صوفو".
��ق ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة يف الحت����اد الأوروب������ي يف  م��ن ج��ه��ت��ه، اأ����ص���ار م��ن�����صرّ
ز على �صبيل تطبيق القرتاح  اأنرّ الجتماع �صريكرّ اإىل  تغريدة عرب تويرت، 

الأوروبي.
الطرفني  اأنرّ  على  ة  م��ادرّ  11 من  املوؤلرّفة  الأوروب��ي��ة  الوثيقة  ه��ذه  وتن�ضرّ 
بكلرّ  ة  اخلا�صرّ الوطنية  ورموزهما  بوثائقهما  متبادل  ب�صكل  "يعرتفان 

منهما" واأنرّهما لن ي�صتخدما العنف حللرّ اخلافات بينهما.
اإىل  كو�صوفو  ان�صمام  تعار�ض  لن  "�صربيا  اأنرّ  على  الوثيقة  تن�ضرّ  كذلك، 
الذاتي"  احلكم  من  منا�صب  "م�صتوى  منح  تقرتح  كما  دولية".  منظمة 

لاأقلية ال�صربية يف كو�صوفو.
اأحاديا  ال�صتقال  كو�صوفو  ب��اإع��ان  الع���رتاف  �صربيا  رف�صت  ولطاملا 
واإقليمها  بلغراد  ب��ني  قة  متفررّ ا�صطرابات  ان���دلع  م��ع   ،2008 ال��ع��ام  يف 

النف�صايل ال�صابق.

والبريو  الإكوادور  يف  زلزال  اإثر  قتيال   14
•• كوينكا-اأ ف ب

اء زل���زال ���ص��رب جنوب  اآخ���رون ج���ررّ ا على الأق���لرّ واأ���ص��ي��ب  14 �صخ�صً ُق��ت��ل 
ان البريو، ا�صتناًدا اإىل ح�صيلة ر�صميرّة. الإكوادور ال�صبت و�صعر به �صكرّ

ته 6،8 درجات.  واأفاد املعهد الأمريكي لر�صد الزلزل باأنرّ الزلزال بلغت قورّ
ته بلغت 6،5 درجات، بينما  ة اإنرّ �صدرّ من جهتها، قالت ال�صلطات الإكوادوريرّ

ذكرت ال�صلطات البريوفيرّة اأنرّها بلغت 6،7 درجات.
وقالت الرئا�صة الإكوادوريرّة عرب تويرت "هناك حترّى الآن 13 قتيا"، 11 
يف حمافظة اإل اأورو واثنان يف حمافظة اأزواي يف جنوب غرب الباد، ف�صًا 

د عددهم. عن وجود م�صابني مل حُتدرّ

يف مدينة تومبي�ض البريوفيرّة، على احلدود مع الإكوادور، لقت طفلة تبلغ 
اء �صقوط حجر على راأ�صها، وفق ال�صلطات. اأربع �صنوات حتفها جررّ

وقال ديفيد األفارادو قريب الطفلة لوكالة فران�ض بر�ض "هناك حيث توجد 
بركة الدم كانت تلعب مع قريبة اأخرى يل، و�صقطت كتلة عليها".

د  وقع الزلزال ال�صاعة 12،12 )17،12 ت غ( على عمق 44 كيلومرًتا وُحدرّ
غواياكيل  ميناء  جنوب  كلم   140 نحو  ُبعد  على  ب��الو،  مدينة  يف  مركزه 

الكبري، ح�صب ال�صلطات.
ان الذين نزلوا اإىل ال�صوارع. وانهارت  اأثار الزلزال حاًل من الذعر بني ال�صكرّ

ًرا. ة، بينها مدينة كوينكا الأكرث ت�صررّ منازل يف مدن عدرّ
اأدوات خياطة تعي�ض يف هذه املدينة،  اإ�صكاندون، وهي بائعة  وقالت ماغايل 

يرك�صون  ا  اأ�صخا�صً راأي���ت  لأينرّ  ال�صارع  اإىل  "نزلُت  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
يرك�صون  "كانوا  واأ�صافت  ال�صيرّارات".  من  يخرجون  واآخ��ري��ن  مذعورين 

وي�صرخون ويبكون".
، راأى �صحافيرّو فران�ض بر�ض مبايَن منهارة  يف و�صط مدينة كوينكا التاريخيرّ
مة ب�صبب الركام.  عة ومركبات حمطرّ رة وجدراًنا مت�صدرّ ومنازل قدمية مدمرّ
��ة ناجمة من  اأر���ص��يرّ ان��ه��ي��ارات  ة يف ه��ذه املدينة ب�صبب  ���ص��وارع ع���درّ واأُغ��ِل��ق��ت 
الزلزال. و�صعر النا�ض بالزلزال يف العا�صمة كيتو، ح�صب �صهادات ُن�صرت على 

مواقع التوا�صل الجتماعي.
التزام  على  تغريدة  يف  مواطنيه  ل���ص��و  غيريمو  الإك�����وادور  رئي�ض  وح�����ضرّ 
يخ�ضرّ  ما  يف  الر�صميرّة"  القنوات  خ��ال  من  املعلومات  ي  وتلقرّ "الهدوء 

ه فوًرا اإىل مقاطعة اإل اأورو ثمرّ اإىل  الأ�صرار التي حلقت باملباين. وقد توجرّ
مدينة كوينكا "ملعاينة الأ�صرار التي خلرّفها الزلزال".

ر الذي �صرب الإكوادور يف عام 2016 حيرًّة يف  ل تزال ذكرى الزلزال املدمرّ
ة ذلك الزلزال 7،8 درجات واأدرّى وقتذاك اإىل مقتل  اأذهان النا�ض. وبلغت قورّ
َرت اخل�صائر الناجتة منه باأكرث  ا وتدمري قرى �صاحليرّة. وُقدِّ 673 �صخ�صً

من ثاثة مليارات يورو.
ة الزلزال الذي �صرب الباد ال�صبت، قال ماريو رويز،  وتعليًقا منه على قورّ
مدير املعهد اجليوفيزيائي الإكوادوري لراديو اإف اإم موندو "اإنرّها مرتفعة 
ن�صبيًّا بالن�صبة اإىل الباد". واأ�صاف "يف منطقة خليج غواياكيل، ن�صهد منذ 

تهما على 5 درجات". عام 2017 زلزاَلنْي تقريًبا يف ال�صنة تزيد قورّ

زوج رئي�ضة وزراء ا�ضكتلندا ي�ضتقيل من قيادة احلزب احلاكم ما�ضك: اإذا اعتقل ترامب �ضيحقق ن�ضرا �ضاحقا بالنتخابات الرئا�ضية
•• وا�شنطن-وكاالت

تنتهي  اتهام  لئحة  وجهت  اإذا  اإن��ه  ما�صك،  اإيلون  الأمريكي  امللياردير  قال 
باعتقال الرئي�ض الأمريكي ال�صابق دونالد ترامب، فاإن ذلك �صيكون مبثابة 

دعم حلملته النتخابية للفوز باكت�صاح.
وكان ما�صك يرد على مقطع من قناة فوك�ض نيوز يو�صح بالتف�صيل كيف 
طلب مكتب املدعي العام يف مانهاتن عقد اجتماع مع �صلطات اإنفاذ القانون 
باب  يفتح  ما  املقبل،  الأ�صبوع  لرتامب  حمتملة  اتهام  لئحة  توجيه  قبل 

التوقعات لروؤيته "مكبل اليدين".
"اإن حدث ذلك فاإن ترامب �صيعاد انتخابه رئي�صا و�صينت�صر  وقال ما�صك: 

ن�صرا �صاحقا".

اإنه  ال�صابق دونالد ترامب،  الرئي�ض الأمريكي  ال�صبت، قال  ويف وقت �صابق 
لنجمة  اأم��وال  بدفع  مزاعم  ب�صبب  الثاثاء،  "توقيفه"،  يجري  اأن  يتوقع 

اإباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأمريكيني اإىل التظاهر.
 "Truth Social" الجتماعية  من�صته  على  ح�صابه  يف  ترامب  وكتب 
والرئي�ض  الرئي�صي  اجلمهوري  املر�صح  توقيف  "�صيجري  ال�صبت:  �صباح 
ال�صابق للوليات املتحدة الأمريكية، الثاثاء. تظاهروا! ا�صتعيدوا بادنا!"، 
متحدثا عن "ت�صريب" معلومات من مكتب املدعي العام يف مانهاتن، وفقا ل� 
"فران�ض بر�ض". ويف وقت �صابق، ظهر ترامب على كل من يوتيوب وفي�صبوك، 
يف عودة اإىل من�صات التوا�صل الجتماعي التي ا�صتخدمها لتعزيز �صعوده 
ال�صيا�صي حتى مت تعليق ح�صاباته بعد هجوم اأن�صاره يف ال�صاد�ض من يناير 

كانون الثاين 2021 على الكونغر�ض.

•• ادنربه-اأ ف ب

ا�صتقال زوج رئي�صة الوزراء ال�صكتلندية نيكول �صتورجن من قيادة احلزب 
الوطني احلاكم بعد جدل حول عدد اأع�صاء احلزب.

�صتورجن  ا�صتقالة  من  �صهر  بعد  عاما(   58( موريل  بيرت  ا�صتقالة  تاأتي 
املفاجئة من من�صبها على راأ�ض احلكومة يف ا�صكتلندا.

على  ال���ص��ك��ت��ل��ن��دي  ال��وط��ن��ي  احل����زب  ردود  ع��ن  "امل�صوؤولية  م��وري��ل  وق����ال 
ب�صفتي  عاتقي  على  تقع  اأع�صائنا  ع��دد  ح��ول  الإع��ام  و�صائل  ا�صتف�صارات 
اأقر باأن  اأنني  اإل  "رغم عدم وجود نية للت�صليل،  رئي�صا تنفيذيا". واأ�صاف 
اأوؤك��د عزمي على التنحي عن من�صب  اأن  هذه كانت النتيجة. لذلك قررت 

الرئي�ض التنفيذي باأثر فوري".

ال�صكتلندي  الوطني  احل��زب  يف  التوا�صل  م�صوؤول  م��وري��ل  قبل  وا�صتقال 
اجلمعة بعد اأن تبني اأنه ُطلب منه اأن ينفي التقارير التي تفيد باأن احلزب 

الوطني ال�صكتلندي فقد 30 األف ع�صو.
املر�صحون  طلب  اأن  بعد  منت�صبيه  ع��دد  ت��راج��ع  تاأكيد  اإىل  احل��زب  ا�صطر 

الثاثة املتناف�صون خلافة �صتورجن ن�صر املعلومات.
واأكد احلزب اخلمي�ض تراجع عدد اأع�صائه من 103884 يف عام 2021 

اإىل 72186 يف 15 �صباط/فرباير.
25 عاما، وت��زوج من  قاد بيرت موريل احل��زب الوطني ال�صكتلندي لنحو 

نيكول �صتورجن يف غا�صكو عام 2010.
وقالت �صتورجن يف �صباط-فرباير اإنها باتت تفتقر اإىل "الطاقة" لا�صتمرار 

واإنها �صتتنحى بعد ثماين �صنوات على راأ�ض احلكومة.
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وزيرة داخلية بريطانيا تزور رواندا لبحث خطة ترحيل الالجئني 
•• لندن-رويرتز

و�صلت وزيرة الداخلية الربيطانية �صويا بريفرمان اإىل رواندا ملناق�صة 
اأفريقيا املهاجرين الذين  اتفاق تقبل مبوجبه الدولة الواقعة يف �صرق 
ي�صلون اإىل بريطانيا دون اإذن اإذا اأكدت املحاكم الربيطانية اأن املقرتحات 
قانونية. تريد احلكومة الربيطانية اإر�صال ع�صرات الآلف من املهاجرين 
اإ�صرتليني )146  120 مليون جنيه  اإطار اتفاق قيمته  اإىل روان��دا يف 

مليون دولر( مت التو�صل اإليه مع رواندا العام املا�صي.
ومل جتر اأي عمليات ترحيل، اإذ يطعن ن�صطاء يف �صرعية هذه ال�صيا�صة 
اإن الق��رتاح مكلف وغري  اأم��ام املحاكم. وتقول موؤ�ص�صات خريية كثرية 

عملي و�صوف يجرم الآلف من الاجئني احلقيقيني الذين لي�ض لديهم 
�صبل تذكر لطلب اللجوء يف بريطانيا دون دخول الباد.

األف �صخ�ض   45 اأكرث من  اأن  اإىل  بيانات احلكومة الربيطانية  وت�صري 
الجنليزي  القنال  عبور  طريق  عن  املا�صي  العام  بريطانيا  اإىل  دخلوا 
واأفغان�صتان  األبانيا  من  �صبان  ومعظمهم  فرن�صا  من  �صغرية  ق��وارب  يف 
فين�صينت  روان���دا  خارجية  بوزير  بريفرمان  والتقت  وال��ع��راق.  واإي���ران 
اإنها وافقت على دعم  بريوتا يوم ال�صبت وقالت لل�صحفيني يف كيجايل 

اإ�صايف للمهاجرين الذين يتم اإر�صالهم اإىل رواندا.
كل  "دول كثرية يف  اإن  بريفرمان يف موؤمتر �صحفي مع بريوتا  وقالت 
اأنحاء العامل تواجه اأعدادا غري م�صبوقة من املهاجرين غري ال�صرعيني 

ورحيمة  اإن�صانية   ... عامليا  ال��رائ��دة  ال�صراكة  ه��ذه  اأن  ب�صدق  واأع��ت��ق��د 
اأف�صل  فر�صا  "توفر  املقرتحات  اإن  ب��ريوت��ا  وق��ال  ومتوازنة".  وع��ادل��ة 
هدف  حتقيق  يف  �صواء" و�صت�صاعد  حد  على  وال��روان��دي��ني  للمهاجرين 

احلكومة الربيطانية يف تفكيك �صبكات الجتار بالب�صر.
وقالت وزارة الداخلية الربيطانية يف بيان يوم ال�صبت اإن رواندا توافق 
الآن على قبول "جميع فئات الأ�صخا�ض الذين يعربون عرب بلدان اآمنة 

ويقومون برحات غري قانونية وخطرية اإىل اململكة املتحدة".
وقالت الوزارة "اأي �صخ�ض ياأتي اإىل اململكة املتحدة ب�صكل غري قانوين - 

ول ميكن اإعادته اإىل وطنه - �صيكون مر�صحا لنقله اإىل رواندا".
اأول  2022 ولكن مت حظر  اأبريل ني�صان  ومت الإع��ان عن ال�صراكة يف 

رحلة ترحيل باأمر من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان.
وق�صت املحكمة العليا يف لندن بعد ذلك ب�صرعية هذا الإجراء يف دي�صمرب 
اأبريل ني�صان  كانون الأول ولكن املعار�صني ي�صعون ل�صتئناف احلكم يف 

ورمبا يحال اإىل املحكمة الربيطانية العليا يف وقت لحق من العام.
ف�صيكون  جنحنا،  اإذا  لكن  الق�صاء،  ق��رار  اأ�صتبق  "لن  بريفرمان  وقالت 

ت�صورنا هو تنفيذ اأ�صا�ض اتفاقنا يف اأقرب وقت ممكن".
اأولوياته  اأح��د  ه��و  ح��ل  اإي��ج��اد  اإن  �صوناك  ري�صي  ال���وزراء  رئي�ض  وي��ق��ول 
اأك����رث م��ن م��ل��ي��اري جنيه  ال��ق�����ص��وى ل��ع��ام 2023. وت��ن��ف��ق ب��ري��ط��ان��ي��ا 
اإ�صرتليني �صنويا ل�صتيعاب املهاجرين، وطرحت عقدا بقيمة 95 مليون 

دولر لنقلهم اإىل دول مثل رواندا بدل من ذلك.

رون دي�صانتي�ض وترامب

نان�صي بيلو�صي نيكي هايل رون دي�صانتي�ض

ترامب كان يقول انه يثق يف بوتني اكرث من ثقته يف ال�صتخبارات المريكية بداأت احلرب يف عهد بايدن ول احد يعرف يف عهد من تنتهي.

احلرب الأوكرانية تدخل �ضباق اجلمهوريني يف النتخابات الرئا�ضية الأمريكية القادمة 

على قناة فوك�ض نيوز  الأمريكية ، يحتل  املذيع النجم تاكر كارل�صون مكانة 
خا�صة. فمنذ بداية احلرب يف اأوكرانيا ، انتقد  كارل�صون ب�صدة  الرئي�ض 
الأوكراين فولودميري زيلين�صكي وامل�صاعدات الأمريكية املُقدمة لكييف. و 
قد مت  ، بانتظام ، ال�صت�صهاد باملذيع الأمريكي  كمثال  للمو�صوعية من 
ِقبل القنوات الرو�صية ، وهو الذي  اأذاع  اأول موقف حلاكم فلوريدا ، رون 
دي�صانتي�ض ،  من ال�صراع الدائر بني الطرف الرو�صي و الطرف الوكراين 
.  و يف اإطار برناجمه امل�صائي ال�صهري قدم تاكر كارل�صون اإىل املر�صحني  
 2024 لعام  الرئا�صية  لانتخابات   ، املحتملني  اأو  املُعلنني  اجلمهوريني 
ا�صتبيانا ملعرفة مواقفهم بدقة من هذه احلرب . باختيار هذا املنرب  اأراد ، 
رون دي�صانتي�ض ، الذي يرف�ض الرد على ما ُي�صمى بال�صحافة "ال�صائدة" 
" حزب  القدمي  الكبري  "للحزب  النتخابية   للقاعدة   تعهدات  تقدمي   ،
ال�صباق.   ر�صمًيا يف  انطاقه  اإغواءها مبجرد  ينوي  " الذي  اجلمهوريني 
و يف راأيه ، ل ي�صكل "نزاع اإقليمي بني اأوكرانيا ورو�صيا" "م�صلحة وطنية 

حيوية " بالن�صبة للوليات املتحدة  .
 اإن اللجوء اىل  فكرة "النزاع الإقليمي" ، و ا�صتعمالها من ِقبله يف حالة 
غزو دولة ذات �صيادة ، والتي ات�صمت بجرائم حرب رو�صية وا�صعة النطاق ، 
هي التي �صتحدد النغمة التالية جُلل مواقفه .  بقية  مواقفه كانت  معروفة 
اأكرث.  اإذ ي�صتنكر رون دي�صانتي�ض  عدم وجود "اأهداف وح�صابات حمددة" 
يف �صيا�صة امل�صاعدة الأمريكية.  و هو يعار�ض كذلك  ت�صليم طائرات مقاتلة 
من طراز ف 16 اأو �صواريخ بعيدة املدى اإىل اأوكرانيا ، ويرف�ض اأية  دعوة 
لتغيري النظام يف مو�صكو. كان هذا هو املوقف الدائم لإدارة بايدن خال 
العام املا�صي. لكن رون دي�صانتي�ض يتهم الرئي�ض الدميقراطي بدفع رو�صيا 
اإىل اأح�صان ال�صني وتعزيز اقت�صادها القائم على الطاقة. و ي�صيف "ل 
ح�صاب  على  ُمتفاقمة  خارجية  حرب  يف  للتدخل  الأول��وي��ة  اإعطاء  ميكننا 

بالثغرات مع  املليئة  اإىل احل��دود  الوطنية" ، م�صرًيا  اأرا�صينا  الدفاع عن 
املك�صيك وانخفا�ض خمزون الذخرية الأمريكية.

يف  حا�صًما  دوًرا  تلعب  ل  اخلارجية  ال�صيا�صة  اأن  دي�صانتي�ض  رون  يعرف   
النتخابات التمهيدية. لكنها ت�صكل اختباًرا للم�صداقية واأر�صية ح�صا�صة 
تلخ�ض  ت��رام��ب.  دون��ال��د  م��ع  توافقه  اأو  اختافه  درج��ة  �صتفح�ض  حيث 
اإجابته ا�صرتاتيجيته احلالية التي يتبعها و هي  اأن يكون ترامب  و يقتفي 
اأن  و    ، ي��ذك��ره بال�صم  اأن ل  ل��ه مت��ام��ا.   ي��ك��ون  مطابقا  اأن  �صيا�صته دون 
على  يركز  ان  و  ال�صابق  الرئي�ض  على  القانوين  اخل��ن��اق   ت�صديد  ينتظر 
دونالد   ، ميثله  ال��ذي  الكا�صيكي   اخل��ط  ال��رب��ي��ع.  نهاية  حتى  ف��ل��وري��دا 
ي��ربر فر�صه  ، وه��و ما  اأوكرانيا  داع��م لل�صام يف  باأنه  ، يتظاهر  ت��رام��ب  
"املر�صحني  يعار�ض  فهو   ، النحو  هذا  على  �صاعة".  وع�صرين  اأربع  " يف 
"على  "العومليني" الذين �صيقودون الكوكب  للحرب" الذين يواجهونه و 
كارل�صون  تاكر  اإىل  دي�صانتي�ض  كتب   لقد  الثالثة".   العاملية  احل��رب  �صفا 
قائا  "يجب اأن ندعم تغيري النظام يف الوليات املتحدة".  هذا  المر هو  

الأكرث اأهمية بكثري بالن�صبة له . 
 يف مقابلة اإذاعية اأجريت يف  بداية  مار�ض مع �صون هانيتي ، و هو مذيع اآخر 
على قناة فوك�ض نيوز ، اأو�صح اأنه ،  لو كان رئي�صا ، لكان باإمكانه التو�صل 
اإىل اتفاق مع الكرملني. "يف اأ�صواأ الأحوال ، كان باإمكاين التفاو�ض على 
اتفاق لأخذ �صيء ما ، فهناك مناطق معينة يف اأوكرانيا هي مناطق ناطقة 

باللغة الرو�صية ، ب�صراحة ، لكن كان باإمكاننا التو�صل اإىل اتفاق" .
اإن فكرة تق�صيم اأوكرانيا ل تنا�صب القيادات الأخرى للحزب اجلمهوري . 

فنائب الرئي�ض ال�صابق مايك بن�ض ،  الذي مل يقدم بعد كمر�صح ُمعلن يف 
النتخابات التمهيدية ، ُيبقى على موقف و�صط من احلزبني ، اجلمهوري 
 ، اأوك��ران��ي��ا   اإىل  ال��ت��ي �صيتم تقدميها  امل�����ص��اع��دة  ، ح��ول  ال��دمي��ق��راط��ي  و 
اأعطوهم   ، اأعطوهم دبابات   ، اإليه  "اأعطوهم ما يحتاجون  لذلك اقرتح: 
"ل  اأن��ه  "، و على  قناة فوك�ض نيوز ، �صعر مايك بن�ض   -16 اإف  طائرات 
امل��وق��ف  جنده  نف�ض  احل��زب اجلمهوري".  بوتني يف  مكان لاعتذار عن 
عند نيكي هايل. اإذ ل ت�صعى حاكمة ولية �صاوث كارولينا ال�صابقة ، وهي 
الأكرث ن�صاًطا يف احلملة ، اإىل متييز نف�صها يف هذه الق�صية ، فهي حترتم 
التهديد الرو�صي.  "يف مواجهة  التقليدي" للحزب الكبري القدمي  النهج 
و قد �صرحت ل�صبكة اإن بي �صي اإن "احلرب يف اأوكرانيا ورو�صيا ل تتعلق 

باأوكرانيا ، اإنها تتعلق باحلرية وهذه حرب يجب اأن ننت�صر فيها  " .
م�صاعدات  على  ال��رتك��ي��ز  ال�صابقة  امل��ت��ح��دة  الأمم  �صفرية  اخ��ت��ارت  لقد   
و    .2022 ع��ام  46 مليار دولر  ب���  ق��درت  وال��ت��ي    ، ال�صيا�صة اخل��ارج��ي��ة 
، يف  حال فوزها  اأنها  ، وع��دت  بو�صت  نيويورك  ن�صرته �صحيفة  يف عمود 
البلدان  اإىل  تذهب  التي  امل�صاعدات  من  �صنت  "كل  �صتقطع   ، بالرئا�صة 
اأم��ا  زعيم  اأو بيارو�صيا  وحتى ال�صني.  التي تكرهنا". و هنا تذكر كوبا 
اجلمهوريني يف جمل�ض ال�صيوخ ، ميت�ض ماكونيل ، الذي يدعم دون حتفظ 
يجعل  اأن  يحاول  فهو    ، الرو�صي  الغزو  �صد  لأوكرانيا  املقدمة  امل�صاعدة 
النق�صامات الداخلية حول هذا املو�صوع ن�صبية. واأو�صى يف موؤمتر الأمن 
يف ميونيخ يف منت�صف فرباير "ل تنظروا اإىل تويرت ، انظروا اإىل اأ�صحاب 

ال�صلطة".

، ح�صلت  اأواخ��ر فرباير  نيوز يف  ن�صرته قناة  فوك�ض  و وفًقا ل�صتطاع   
اإدارة بايدن على اأعلى م�صتوى من املوافقة "%48" على ردها على الغزو 
عالية جًدا  زيلين�صكي  فولودميري  لعمل  التاأييد  ن�صبة  كانت   و  الرو�صي. 
كيفن   ، النواب  جمل�ض  رئي�ض  الأوكراين  الرئي�ض  دعا  قد   و   ."72%"
امل�صاعدات  ا�صتخدام  باأم عينيه كيفية  اإىل كييف لريى  ، للذهاب  مكارثي 
اىل  �صبقته  التي   ، بيلو�صي    نان�صي  الدميوقراطية  قامت  و   الأمريكية. 
ال�صيد  لكن  مكونيل.  ميت�ض  فعل  كما  بالرحلة  ال��ن��واب  جمل�ض  رئ��ا���ص��ة 
 ، مكارثي رف�ض التحول اىل كييف  لن��ه  منخرط  ، يف جمل�ض النواب  
" اجعل   MAGA يف زواج م�صالح مع م�صوؤولني منتخبني من قاعدة 
اأمريكا عظيمة مرة اأخرى "، و هو  �صعار دونالد ترامب. و قد وعد باإنهاء 
"ال�صيكات على بيا�ض" من وا�صنطن اإىل كييف ، وهي عبارة  ما ي�صمى ب� 
اأ�صبحت لفتة و حا�صدة  لاأ�صوات على اليمني. و تفر�ض قاعدة " ماغا 
"هذه نربتها يف احلزب.  فهي انعزالية  و ترف�ض اللتزامات الع�صكرية 
اخلارجية وتعيد الأوروب��ي��ني اإىل م�صاكلهم. و لقد ذك��رت   حاكمة ولية 
�صاوث داكوتا ، كري�صتي نومي ،  و ُيقال اأنهاأ نائبة حمتملة لدونالد ترامب   
تاكر  الكتابي على  رده��ا  فا�صدة" يف  "دولة  اأنها   ، اأوك��ران��ي��ا   اإىل  ُم�صرية   ،
كارل�صون. وقالت "يجب اأن تكون  هذه معركة الأوروبيني ولي�صت حربنا".  
اإحدى ال�صخ�صيات البارزة يف  " ماغا "، و هي  مارجوري تايلور غرين ، 
املنتخبة  عن ولية جورجيا ، ذكرت يف  ات�صال على الهواء مع  فوك�ض نيوز 
"هذه احلرب  هي حرب �صد رو�صيا يف اأوكرانيا" . هنا يكون  حتول املواقف   

والقيم كاما. و  على هذه اخلطى ي�صري احلزب اجلمهوري عموما. 

•• *اإعداد . خرية ال�شيباين 

عن لوموند الفرن�شية  .

بيلو�سي  بنان�سي  م��رورا  هايل  نيكي  اإىل  ترامب  من 
احلزب  من  واملحتملون  املعلنون  املر�سحون  ُيظهر   ،
الأمريكية  الرئا�سية   لالنتخابات  اجل��م��ه��وري 
احلرب  ب�ساأن  نظرهم  وجهات  يف  تباينا  القادمة   
الإدارة  منها  وقفت  التي  الأوك��ران��ي��ة  الرو�سية 
الأمريكية احلالية موقفا موؤيدا لأوكرانيا  ، داعما 

لها �سيا�سيا و ع�سكريا .

التفاق الإطاري �سلط الأ�سواء على املناف�سة بني اجلرنالت

ال�ضودان على اأعتاب انتقال جديد من احلكم الع�ضكري اإىل الدميقراطية
•• اخلرطوم-رويرتز

ال�صريع �صبه النظامية و�صاحب النفوذ القوي يف  و�صع زعيم قوات الدعم 
ال�صودان حممد حمدان دقلو املعروف با�صم حميدتي نف�صه يف �صدارة انتقال 
واأدى  الع�صكريني  اأث��ار قلق احلكام  الباد مما  الدميقراطية يف  اإىل  مزمع 

حل�صد قوات يف العا�صمة اخلرطوم الأ�صبوع املا�صي.
ويقود حميدتي ع�صرات الآلف من املقاتلني حتت مظلة قوات الدعم ال�صريع 
اأي�صا من�صب نائب  وجنى ثروة معتربة من بيع ال��رثوات املعدنية. وي�صغل 
انقاب قبل  ال�صلطة يف  ا�صتوىل على  الذي  ال�صيادة احلاكم  رئي�ض جمل�ض 
اأكرث من عام. لكن حميدتي ابتعد يف الآونة الأخرية عن زمائه الع�صكريني 
قد  خطوات  يف  م��دين  �صيا�صي  ائتاف  مع  م�صرتكة  اأر�صية  لنف�صه  ووج��د 

توؤ�ص�ض جلعله �صخ�صية رئي�صية حتى بعد النتقال الدميقراطي.
هو  واجلي�ض  حميدتي  ب��ني  اخل��اف  جوهر  اإن  ع�صكريان  م�����ص��دران  وق��ال 
عزوف قائد قوات الدعم ال�صريع عن حتديد موعد نهائي وا�صح لدجمها 
اأح��د بنود التفاق الإط��اري ال��ذي وقع يف  اإ�صارة اإىل  يف �صفوف اجلي�ض، يف 
دي�صمرب كانون الأول وميهد الطريق اأمام انتقال يقوده املدنيون ملدة عامني 
نقل  اإىل  دف��ع حميدتي  اخل��اف  اأن  امل�����ص��دران  وذك��ر  و���ص��ول لانتخابات. 
الإقليمي يف منطقة  معقله  ال�صريع من  الدعم  ق��وات  اإ�صافية من  عنا�صر 
املا�صية.  القليلة  الأ���ص��اب��ي��ع  اإىل اخل��رط��وم خ��ال  ال�����ص��ودان  ب��غ��رب  دارف����ور 
وانبثقت القوات عن ما ُيعرف مبيلي�صيا اجلنجويد املتهمة بارتكاب فظائع 

يف دارفور يف مطلع الألفية الثالثة.
واأ�صار امل�صدران اإىل اأن اجلي�ض حتت قيادة رئي�ض املجل�ض احلاكم عبد الفتاح 
القلق  بدافع  تاأهب  العا�صمة يف حالة  اجلنود يف  املزيد من  و�صع  الربهان 
هذا  ال�صريع  الدعم  ق��وات  جنود  اأم��ام  حميدتي  وذك��ر  حميدتي.  نوايا  من 
ال�صهر اأن قواته لن حتارب اجلي�ض اأبدا لكن "يف م�صكلة مع النا�ض املكنك�صني 
)املت�صبثني بال�صلطة(" يف اإ�صارة وا�صحة لعنا�صر النظام ال�صابق التي متيل 

اإىل الإ�صاميني وحتتفظ بنفوذ يف اجلي�ض واخلدمة املدنية.

اأ�صباب حتركات القوات. ومل يرد متحدثون با�صم  ومل ُيك�صف من قبل عن 
اجلي�ض وقوات الدعم ال�صريع على طلبات تعقيب.

وعلى ال��رغ��م م��ن ه��دوء التوتر منذ ذل��ك احل��ني، ف��اإن اخل��اف��ات الكامنة 
بني حميدتي واجلي�ض مل حُتل ول تزال هناك نذر مواجهة جتلب انعداما 
متناميا لا�صتقرار يف ال�صودان الذي يقع يف منطقة م�صطربة بني ال�صاحل 
والقرن الأفريقي. ومن غري املرجح اأن يتمكن حميدتي اأو اأي رجل ع�صكري 
بلدو رئي�ض  �صليمان  الق�صري. لكن  امل��دى  النتخابات على  اآخ��ر من خو�ض 
املر�صد ال�صوداين لل�صفافية وال�صيا�صات، وهو موؤ�ص�صة فكرية م�صتقلة، قال 
اإن حميدتي املنحدر من خلفية بدوية ترعى اجلمال يحاول اأن ي�صبح قوة 
يح�صب لها ح�صاب داخل الهيكل الوطني لل�صلطة يف بلد انفردت فيه نخبة 

اخلرطوم بال�صلطة لوقت طويل.
قال  املا�صي،  العام  )بي.بي.�صي(  الربيطانية  الإذاع��ة  هيئة  مع  مقابلة  ويف 
حميدتي اإنه لن يقف مكتوف الأيدي وي�صاهد الباد وهي تنهار لكنه نفى اأن 

تكون لديه طموحات للزعامة. ومل يرد مكتبه على اأ�صئلة قدمتها رويرتز.

* خطوات نحو الدميقراطية
م�صاعدات  الإط��اري  التفاق  مبوجب  للمدنيني  ال�صلطة  ت�صليم  يعيد  وقد 
غربية باملليارات وي�صتاأنف انفتاحا اقت�صاديا ودميقراطيا توقف عندما اأقدم 
2021 على  الأول  ت�صرين  اأكتوبر  ال�صريع يف  الدعم  وق��وات  ق��ادة اجلي�ض 
ال�صابق  بالرئي�ض  الإطاحة  بعد  ج��اءت  التي  الوليدة  املدنية  احلكومة  عزل 

عمر الب�صري.
الربهان  بزعامة  اجلي�ض  هم  الإط��اري  التفاق  على  الرئي�صيون  واملوقعون 
احلرية  ق��وى  وائ��ت��اف  جهة  م��ن  حميدتي  بقيادة  ال�صريع  ال��دع��م  وق���وات 
والتغيري املدين من جهة اأخرى. وتقا�صم اجلانبان ال�صلطة خال النتقال 

الفا�صل يف الفرتة بني الإطاحة بالب�صري والنقاب.
ويعرب حميدتي عن تاأييده للحركة املدنية الداعية للدميقراطية على نحو 
النهائي  التوقيع  ال��ربه��ان  اأرج���اأ  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن  متزايد يف خطاباته. 

�صابقة  متمردة  جماعات  لي�صمل  لتو�صيعه  بال�صغط  الن��ت��ق��ايل  لاتفاق 
وف�صائل مدنية موالية للجي�ض.

ال�صلطة  ت�صليم  عن  بالعزوف  اتهامه  اإن  اجلي�ض  قال  اآذار،  مار�ض   11 ويف 
م�صرية  وعرقلة  وال�صتعطاف  ال�صيا�صي  للتك�صب  مك�صوفة  "حماولت 
النتقال". واأ�صار بيان �صادر عن جمل�ض ال�صيادة الذي يتزعمه الع�صكريون 

اإىل اأن حميدتي والربهان التقيا يف وقت لحق ذلك اليوم.
وب�صغط من قوى غربية وخليجية، ظهرت بوادر على جتدد الزخم يف عملية 
و�صع اللم�صات الأخرية على اإطار عمل لت�صكيل حكومة انتقالية جديدة قبل 
تفا�صيل  لبحث  ال�صهر  ه��ذا  الأط���راف  جتتمع  اأن  املقرر  وم��ن  النتخابات. 
الآن على موعد دمج  اإ�صارة حتى على  لكن مل تظهر  اإع��ادة هيكلة اجلي�ض 
ال��ذي �صيلعبه حميدتي يف القوات  ال�صريع يف اجلي�ض وال��دور  ق��وات الدعم 

امل�صلحة املو�صعة.
ال�صريع  الدعم  اإن اجلي�ض يرغب يف دمج قوات  الع�صكريان  امل�صدران  وقال 
حتت مظلته بحلول نهاية الفرتة النتقالية اجلديدة. وتذهب التقديرات 
اإىل اأن قوات الدعم ال�صريع ت�صم ما ي�صل اإىل مئة األف مقاتل ينت�صرون يف 

ربوع واحدة من اأكرب الدول الأفريقية من حيث امل�صاحة.

* ما�س مثري للجدل
ل يرتاح الكثريون يف احلركة املوالية للدميقراطية يف ال�صودان اإىل ظهور 

حميدتي على ال�صاحة يف امل�صعى النتقايل اجلديد.
وتتهم جلان املقاومة التي قادت مظاهرات مناه�صة لانقاب قوات الدعم 
 ،2019 ال�صريع بتوجيه عمليات قتل ع�صرات املحتجني يف يونيو حزيران 

وهو اتهام ينفيه حميدتي.
عام  بعد  دارف���ور  ت�صاعدت يف  التي  احل��رب  دور حميدتي يف  اإىل  ت�صري  كما 

اجلنجويد. ميلي�صيا  زعماء  اأحد  بو�صفه  فيها  ا�صمه  برز  والتي   2003
ا�صتعلت  عندما  ال�صلطة  ع��ن  الب�صري  اإزاح���ة  مل�صاعي  ان�صم  حميدتي  لكن 
الحتجاجات �صده عام 2019 وو�صع نف�صه يف مواجهة قاعدة الإ�صاميني 

املنا�صرة للرئي�ض ال�صابق.
اعتذر  الأول،  ك��ان��ون  دي�صمرب  يف  الإط����اري  الت��ف��اق  على  التوقيع  وخ���ال 
ال�صودان  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  جمتمعات  �صد  الدولة  عنف  عن  حميدتي 

لكنه مل يقدم تفا�صيل.
وقال اأربعة من قادة قوى احلرية والتغيري لرويرتز اإن حميدتي ي�صاطرهم 
الب�صري  لأن�صار  ومعار�صتهم  مدنية  حكومة  جميء  هدف  يبدو  فيما  الآن 
لأنهم غري  اأ�صمائهم  ذكر  الأربعة عدم  بداخل اجلي�ض. وطلب  ذلك  مبا يف 

خمولني باحلديث با�صم الئتاف.
وقال اأحدهم اإن ا�صتعدادهم للعمل مع حميدتي اأو الربهان مرهون باإحراز 
اأي منهما  اإذا مل يلتزم  اإىل �صفوف املعار�صة  اأنهم �صيعودون  تقدم، م�صيفا 

بالتفاق.
ومنذ انتفا�صة 2019، ي�صتخدم حميدتي من�صبه يف املجل�ض احلاكم لتويل 
الكثري من  م��ع  �صام  ات��ف��اق  وق��ي��ادة  القت�صادية  الق�صايا  الأم���ور يف  زم��ام 
بلدان  مع  اخلارجية  الأوا�صر  وتغذية  دارف��ور  الذين حاربهم يف  املتمردين 

من بينها الإمارات ورو�صيا.
ونفوذ حميدتي يف الداخل وا�صح يف دارفور حيث ت�صاعد العنف رغم توقيع 

اتفاق �صام عام 2020.
واأ�صار تقرير جلنة خرباء تابعة لاأمم املتحدة ون�صر يف فرباير �صباط اإىل 
اأعمال  يف  تورطت  متمردة  وجماعات  ال�صريع  الدعم  ق��وات  من  عنا�صر  اأن 

عنف خال الآونة الأخرية.
وقف  اتفاقيات  لتوقيع  القبائل  زعماء  وجمع  كثريا  دارف��ور  حميدتي  وزار 
ريا�صية  اأقيمت بطولت  كما  لوكالت حكومية  ب�صيارات  وتربع  نار  اإط��اق 

حتت رعايته.
و�صيحظر اأي اتفاق انتقايل نهائي على الأرجح تر�صح حميدتي والربهان يف 
اأول انتخابات جُترى بعد التفاق ح�صبما قال دبلوما�صي اأجنبي. لكن الوقت 

يف �صالح حميدتي الذي ل يزال يف اأواخر الأربعينيات من العمر.
وقال الدبلوما�صي "يريد تقدمي نف�صه كرجل دولة ل كزعيم ميلي�صيا".
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عربي ودويل

مع تفاوت �سعر العملة

لبنانيون يح�ضبون تكلفة احتياجاتهم يوما بيوم 

كوريا ال�ضمالية تطلق �ضاروخا بال�ضتيا ق�ضري املدى 

•• بريوت-رويرتز

ملتاجر  ����ص���دق���ه  ك�����ارول�����ني  ت���ذه���ب  ع���ن���دم���ا 
تبقي  ب��ريوت  اللبنانية  العا�صمة  يف  البقالة 
لتذكريها  لي�ض  ي��ده��ا؛  م��ت��ن��اول  يف  هاتفها 
ب��ق��ائ��م��ة امل�����ص��رتي��ات امل��ط��ل��وب��ة، ب���ل حل�صاب 
الآن  �صارت  والتي  لل�صلع  املتزايدة  الأ�صعار 
مرهونة باأ�صعار �صرف متغرية ح�صب املتجر 

والقطاع.
اللبناين  ان��ه��ي��ار الق��ت�����ص��اد  ا���ص��ت��م��رار  وم���ع 
ل��ل��رية، مما  اأ���ص��ع��ار ���ص��رف خمتلفة  ظ��ه��رت 
الآمال  وي�صعف  ال�صخ�صية  املحا�صبة  يعقد 
حددها  ال��ت��ي  الإ����ص���اح  متطلبات  تلبية  يف 

�صندوق النقد الدويل.
وجرى تعديل �صعر ال�صرف الر�صمي اإىل 15 
األف لرية مقابل الدولر يف فرباير �صباط، يف 
خف�ض بلغ 90 باملئة لقيمة العملة اللبنانية 
مقارنة بال�صعر الر�صمي ال�صابق الذي ا�صتمر 
لفرتة طويلة عند 1507.5 لرية للدولر.

يبيع  امل��رك��زي(  )البنك  لبنان  م�صرف  لكن 
يعتزم  بينما  ل��رية،  األ��ف   79 ب�صعر  ال���دولر 
اجلمركية  التعريفة  احت�صاب  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
األف   45 �صعر  اأ�صا�ض  على  امل�صتوردة  لل�صلع 

لرية للدولر.
ال�����ص��رف يف  �صعر  ي���رتاوح  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
ال�صوق املوازية حول 107 اآلف لرية للدولر 
الكربى  املتاجر  من  وُيطلب  يوميا.  ويتغري 
وحمطات الوقود ن�صر لفتات ب�صعر ال�صرف 

املعتمد يف كل يوم، لكن �صعر ال�صرف يتغري 
هذه  م��ن  الكثري  اأن  ل��درج��ة  ك��ب��رية  ب�صرعة 
الأمريكي  بالدولر  املنتجات  ت�صعر  الأماكن 

امل�صتقر ن�صبيا.
من  ع��ب��وة  تفح�ض  بينما  ك��ارول��ني  وت��و���ص��ح 
الذي  اليومي  امل���اأزق  املتاجر  اأح��د  يف  التونة 
له  لي�ض  "هذا  وتت�صاءل  املت�صوقون.  يواجهه 
باللرية  فال�صعر  نظرت،  اإذا  )حم���دد(.  �صعر 
�صعر  اأن��ه  اأم  الثمن؟  ه��و  ه��ذا  ه��ل  اللبنانية، 

قدمي وهناك الآن �صعر بالدولر؟".
وا���ص��ت��ق��ال��ت ك��ارول��ني م��ن وظ��ي��ف��ة معلمة يف 
رات��ب��ه��ا بالعملة  ل��ه��ا  ت��دف��ع  ك��ان��ت  م��در���ص��ة 
املحلية التي انخف�صت قيمتها باأكرث من 98 
املوازية منذ  ال�صوق  ال��دولر يف  باملئة مقابل 

عام 2019.
وحدث ذلك عندما بداأ القت�صاد يف النهيار 
بعد عقود من ال�صيا�صات املالية غري ال�صليمة 

والف�صاد املزعوم.
ال�صرف  �صعر  ي�صببه  ال��ذي  الرت��ب��اك  وحل��ل 
موحد.  �صعر  تطبيق  احل��ك��وم��ة  على  يتعني 
وهذا هو اأحد ال�صروط امل�صبقة التي و�صعها 
�صندوق النقد الدويل منذ ما يقرب من عام 
بقيمة  اإن��ق��اذ  حزمة  على  لبنان  يح�صل  لكي 

ثاثة مليارات دولر.
للباد،  الأخ���ري  امل��اذ  وه��و  ال�صندوق،  لكن 
وواجهت  جدا.  بطيئة  الإ�صاحات  اإن  يقول 
الذين  ال�صيا�صيني  من  مقاومة  الإ�صاحات 
ي�صعون اإىل حماية امل�صالح اخلا�صة والإفات 

من امل�صاءلة.
نحو  تتجه  ال��ب��اد  ك��ان��ت  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
اقت�صاد قائم على النقود ال�صائلة والدولر يف 
ظل الت�صخم املتزايد والقيود التي تفر�صها 

البنوك على املعامات.
ال�صعار  حممود  يدعى  متجر  �صاحب  وق��ال 
ب�صرعة  يتغري  ال�����ص��رف  �صعر  اإن  ل���روي���رتز 
اأم��وال بني  اأن متجره يخ�صر  كبرية لدرجة 
اأ�صحاب  من  العديد  ومثل  و�صحاها.  ع�صية 
عند  ب��ال��دولر  للدفع  ال�صعار  يحتاج  املتاجر 
اللبنانية.  باللرية  يبيع  لكنه  ال�صلع  ا�صترياد 
ويف اأح��د الأي���ام ك��ان ق��د ب��اع جميع ب�صاعته 
اأ�صا�ض �صعر �صرف واحد لكنه ا�صتيقظ  على 

يف اليوم التايل ليجد اأن �صعر الدولر قفز ما 
يقرب من ع�صرة اآلف لرية.

وقال ال�صعار لرويرتز "البيع نزل )انخف�ض( 
وما نربحه نخ�صره ب�صبب �صعر ال�صرف".

وقال اخلبري القت�صادي �صمري ن�صر اإن اأ�صعار 
ال�صرف املتفاوتة يف خمتلف القطاعات جتعل 
بالن�صبة  "فو�صوية"  ال�صخ�صية  املحا�صبة 
ال�صرف  �صعر  توحيد  اأن  م�صيفا  للبنانيني، 

�صار اأكرث اإحلاحا من اأي وقت م�صى.
"الأمر يتطلب جمموعة كاملة من  واأ�صاف 
ال�صاحات واخلطوات التي �صتتيح ا�صتقرار 
الو�صع القت�صادي ب�صكل عام، ومن ثم ت�صمح 

بتوحيد �صعر ال�صرف".

•• �شيول-اأ ف ب

اأطلقت كوريا ال�صمالية اأم�ض الأحد �صاروخا 
الكوري  امل��دى، وفقا للجي�ض  بال�صتيا ق�صري 
اجلنوبي، يف رابع عر�ض للقوة خال اأ�صبوع 
اأكرب  اإج����راء �صيول ووا���ص��ن��ط��ن  ي��ت��زام��ن م��ع 
منذ  بينهما  م�����ص��رتك��ة  ع�����ص��ك��ري��ة  م���ن���اورات 

خم�ض �صنوات.
الثنني  م���ن���ذ  ووا����ص���ن���ط���ن  ����ص���ي���ول  جت�����ري 
اإىل  تهدف  م�صبوقة  غري  ع�صكرية  م��ن��اورات 
مواجهة  يف  احلليفتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
التهديد النووي الذي متثله كوريا ال�صمالية. 
يت "درع احلرية"  وت�صتمر املناورات التي �صمرّ

ع�صرة اأيام.
التي  يانغ  بيونغ  امل��ن��اورات غ�صب  ه��ذه  تثري 
تعتربها تدريبات على غزو لأرا�صيها وتتوعد 

بانتظام برد "�صاحق".
امل�����ص��رتك��ة الكورية  ق��ي��ادة الأرك�����ان  واأع��ل��ن��ت 
اجلنوبية اأن "جي�صنا ر�صد �صاروخا بال�صتيا 
ق�����ص��ري امل�����دى اأط���ل���ق م���ن حم��ي��ط منطقة 
ال�صمالية  بيونغان  مبقاطعة  تونغت�صانغ-ري 
ت   02،05( �صباحا   11،05 ال�صاعة  عند 
غ( باجتاه بحر ال�صرق" املعروف اأي�صا ببحر 

اليابان.
ما  على  كلم،   800 م�صافة  ال�����ص��اروخ  قطع 
ذكرت قيادة الأرك��ان يف بيان، معتربة عملية 
الإطاق "ا�صتفزاز خطري" ينتهك العقوبات 

الدولية.
جهوزية  يف  يبقى  "جي�صنا  ال��ق��ي��ادة  اأ���ص��اف��ت 
ق��وي��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ق��درت��ه يف ال���رد ب�����ص��دة على 
اأثناء  ال�����ص��م��ال��ي��ة،  ك���وري���ا  م���ن  ا���ص��ت��ف��زاز  اأي 
مكثفة  ومت��اري��ن م�صرتكة  ت��دري��ب��ات  اإج����راء 

و�صاملة".
نائب  وق��ال  الإط���اق  واأك���دت طوكيو عملية 
اإن  لل�صحافيني  اإي��ن��و  تو�صريو  ال��دف��اع  وزي��ر 
اللهجة  ���ص��دي��د  اح��ت��ج��اج��ا  "قدمت  ال��ي��اب��ان 
خال  من  ال�صمالية(  )كوريا  ب�صدة  واأدان���ت 

�صفارتنا يف بكني".

ال�صفن  الياباين  ال�صواحل  خفر  حذر  ب��دوره 
اأطلق من  بال�صتي  اأنه �صاروخ  يبدو  "ما  من 

كوريا ال�صمالية" م�صيفا "يبدو اأنه �صقط".
وقالت وكالة كيودو لاأنباء نقا عن م�صادر 
م�صارا  ع���رب  رمب���ا  ال�������ص���اروخ  اإن  ت�صمها  مل 
املنطقة  اأن��ه �صقط خ��ارج  غري منتظم ويبدو 

القت�صادية اخلال�صة لليابان.
ملنطقة  الأمريكية  الع�صكرية  القيادة  ودان��ت 
ال�صاروخ  اإطاق  والهادئ  الهندي  املحيطني 
"التاأثري  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�����ص��ل��ط  اإن����ه  وق���ال���ت 
املزعزع" لربامج الأ�صلحة الكورية ال�صمالية 

املحظورة.
بعد  اجلنوبية  الكورية  الدفاع  وزارة  واأعلنت 
���ص��اع��ات م��ن اإط����اق ال�����ص��اروخ، ع��ن تنظيم 
مناورات جوية م�صرتكة مع الوليات املتحدة 
اأم��ريك��ي��ة واح����دة على  ���ص��ارك��ت فيها ق��اذف��ة 

الأقل من طراز بي1-بي البعيدة املدى.
كما �صاركت مقاتات �صبح كورية جنوبية من 
اأمريكية من  اإي��ه، ومقاتات  اإف35-  ط��راز 
"درع احلرية".  م��ن��اورات  اإف16-، يف  ط��راز 
وقالت ال��وزارة يف بيان اإن التدريبات "عززت 
ب�صكل كبري اإمكانية الت�صغيل املتبادل للحلفاء 

... وقدرات احلرب".

ت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ة الإط�����اق ه���ذه ب��ع��دم��ا اأف����ادت 
عن  ال�صبت  ال�صمالية  الكورية  الأنباء  وكالة 
ع اأك���رث م��ن 800 األ���ف م��واط��ن كوري  ت��ط��ورّ
ملحاربة  اجل��ي�����ض  اإىل  ل��ان�����ص��م��ام  ���ص��م��ايل 

الأمريكيني". "الإمربياليني 
ال�صباب  املتطوعني  اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  ولفتت 
على  رح��م��ة  ب��ا  "الق�صاء  ع��ل��ى  م�صممون 
اإىل  ان�����ص��م��وا  ل��ذل��ك  باحلرب"،  امل��ه��وو���ص��ني 

اجلي�ض "للدفاع عن الباد".
الأحد  ال�صبع  جمموعة  خارجية  وزراء  ودان 
"ال�صلوك  اأن  م��ع��ت��ربي��ن  ال�����ص��اروخ  اإط����اق 
ا�صتجابة  ي�صتدعي  ال�صمالية  لكوريا  املتهور 
مبا  ال���دويل،  املجتمع  م��ن  وم��وح��دة  �صريعة 
امل��زي��د م��ن الإج����راءات املهمة م��ن قبل  فيها 

جمل�ض الأمن الدويل".
�صاروخ  اأق��وى  يانغ  بيونغ  اأطلقت  واخلمي�ض 
العابر  ال��ب��ال�����ص��ت��ي  هوا�صونغ17-  ه��و  ل��ه��ا، 
اإط�����اق �صاروخ  ث���اين جت��رب��ة  ل���ل���ق���ارات، يف 
واعتربت  ال��ع��ام.  ه��ذا  للقارات  عابر  بال�صتي 
الكورية  الأمريكية  التمارين  على  ردا  ذل��ك 

اجلنوبية امل�صرتكة.
اأن يعقد جمل�ض الأمن الدويل  ومن املتوقع 
اج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا الإث���ن���ني مل��ن��اق�����ص��ة اإط����اق 

بطلب  ل��ل��ق��ارات،  العابر  البال�صتي  ال�����ص��اروخ 
لوكالة  وفقا  واليابان  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
ن�����ص��رت��ه وكالة  ب��ي��ان  ل��اأن��ب��اء. ويف  ي��ون��ه��اب 
الأحد،  الر�صمية  ال�صمالية  الكورية  الأن��ب��اء 
ال�صمالية  ال��ك��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ح���ذرت 
الأخرى  وال��دول  املتحدة  الوليات  "ب�صدة" 
عن  للدفاع  امل�����ص��ادة  "الإجراءات  اإدراج  م��ن 
ال�صعبية  كوريا  جلمهورية  امل�صروعة  النف�ض 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة )ك����وري����ا ال�������ص���م���ال���ي���ة( يف 

مناق�صات جمل�ض الأمن الدويل".
اخلارجية  وزارة  انتقدت  منف�صل  بيان  ويف 
اأي�صا ال�صفرية الأمريكية لدى الأمم املتحدة 
ليندا توما�ض غرينفيلد على خلفية اجتماع 
انتهاكات حقوق  ب�صاأن  املتحدة الأخري  الأمم 

الإن�صان يف كوريا ال�صمالية.
وقال البيان "اإذا كانت الوليات املتحدة قلقة 
الإن�صان+ يف  +و�صع حقوق  ب�صاأن  احلد  لهذا 
الدميوقراطية  ال�صعبية  ك��وري��ا  جمهورية 
ال�صديد  ه��و���ص��ه��ا  ���ص��ب��ب  ت��و���ص��ح  اأن  فعليها 
الأخاقية"  غ��ري  ال��ع��ق��وب��ات  اأك����رث  بتنفيذ 
حم���ذرا م��ن اأن ه��ذه اخل��ط��وات ���ص��ت��وؤدي اإىل 
اأمني ل رجعة فيه" بالن�صبة  ا�صتقرار  "عدم 

للوليات املتحدة.
كوريا  اأن  ���ص��اب��ق  وق����ت  يف  م���راق���ب���ون  راأى 
ذريعة  التدريبات  ت�صتخدم  رمب��ا  ال�صمالية 
لإجراء املزيد من عمليات اإطاق ال�صواريخ، 

بل حتى جتربة نووية.
وقالت الوكالة ال�صبت اإن التدريبات املتوا�صلة 
ُيغتفر  ل  الذي  الأحمر  اخلط  من  "تقرتب 

جتاوزه".
والثاثاء اأطلقت كوريا ال�صمالية �صاروخني 
اإطاق  �صبقهما  امل���دى،  ق�صريي  بال�صتيني 
���ص��اروخ��ي ك����روز م��ن غ��وا���ص��ة الأح�����د، قبل 
"درع احلرية"  م���ن���اورات  ب���دء  ع��ل��ى  ���ص��اع��ات 

امل�صرتكة بني وا�صنطن و�صيول.
�صيول  الأخ�����ري،  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ت�صعيد  ودف����ع 
وطوكيو على اإ�صاح العاقات بعد خافات 

تاريخية وال�صعي لتعزيز التعاون الأمني.

 اإغالق م�سايف التكرير يلوح يف الأفق 

تظاهرات جديدة يف فرن�ضا يف خ�ضم اأزمة �ضيا�ضية 
•• باري�س-اأ ف ب

وا�صل معار�صو اإ�صاح نظام التقاعد يف فرن�صا التعبري 
عن غ�صبهم يف م�صريات جديدة، و�صط �صعي اإىل اإغاق 
م�صايف تكرير، بعد يومني على مترير احلكومة م�صروع 
اإميانويل  الرئي�ض  طلبه  ال��ذي  التقاعد  نظام  اإ���ص��اح 

ماكرون.
اإىل  ال�صرطة  �صغب،  اأع��م��ال  اخل��وف من ح�صول  ودف��ع 

حظر كل التجمعات يف �صاحة الكونكورد يف باري�ض.
ال�صرطة  ��رت  ح��ظرّ ا���ص��ط��راب��ات،  تخللتهما  ليلتني  بعد 
ال��ك��ون��ك��ورد ويف جادة  ���ص��اح��ة  امل��ح��ت��ج��ني يف  جت��م��ع��ات 
مقر  قرب  املنطقة  هذه  وتقع  باري�ض.  يف  ال�صانزليزيه 

اجلمعية الوطنية وق�صر الإليزيه الرئا�صي.
"�صتطرد  اأن��ه��ا  بر�ض  فران�ض  لوكالة  ال�صرطة  واأك���دت 
التجمع  �صيحاولون  الذين  الأ�صخا�ض  منهجي  ب�صكل 
خماطر  "وجود  اإىل  لفتًة  تغرميهم،  يتم  هناك" وقد 

كبرية لناحية الإخال بالنظام والأمن العام".
دو  ج���ورن���ال  "لو  ن�����ص��رت��ه �صحيفة  ا���ص��ت��ط��اع  واأظ���ه���ر 
ب�صكل  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  �صعبية  ت��راج��ع  دميان�ض"، 
كبري يف اآذار/مار�ض اإىل %28، وهي الأدنى منذ نهاية 
اأزمة "ال�صرتات ال�صفراء" عام 2019. وبح�صب هذه 
الدرا�صة التي �صملت 1928 �صخ�صا بني 9 و16 اآذار/
عن  را�صني  غري  امل�صتطلعني  من   70% ف��اإن  م��ار���ض، 

اأداء ماكرون.
وقررت احلكومة اخلمي�ض مترير م�صروع اإ�صاح نظام 
التقاعد الذي طلبه الرئي�ض ماكرون، ا�صتناداً اإىل املادة 
دون  من  ن�ضرّ  بتبنرّي  ت�صمح  التي  الد�صتور  من   49.3
الت�صويت عليه يف اجلمعية الوطنية، ما مل يوؤدِّ اقرتاٌح 

بحجب الثقة اإىل اإطاحة احلكومة.
بدفع من  فاً  اأكرث تطررّ املعار�صة منحى  اترّخذت  وعليه، 
ويبدو  الأ�صبوعية،  التجمعات  �صئموا  �صباب  نا�صطني 
املتظاهرين  اآلف  جتمع  للمواجهة.  م�صتعدون  اأن��ه��م 
م�صاء اجلمعة يف �صاحة الكونكورد يف باري�ض لاحتجاج 
و�صهدت  النار  متظاهرون  واأ�صعل  ال�صابق.  اليوم  مثل 
الليل،  ال�صرطة مع حلول  توتراً حني تدخلت  الأج��واء 

وفًقا ملرا�صلي وكالة فران�ض بر�ض.
ورم����ى م��ئ��ات امل��ت��ظ��اه��ري��ن زج���اج���ات وم��ف��رق��ع��ات على 
امل�صيل  ال��غ��از  ب��اإط��اق  ردوا  ال��ذي��ن  ال�����ص��رط��ة  عنا�صر 

للدموع حماولني اإخاء املكان، مع هطول املطر.
وجتمع حواىل 10 اآلف متظاهر م�صاء اخلمي�ض.

ويربز �صبه اإجماع على اعتبار اللجوء اإىل املادة 49.3 
َرَهن  ال��ذي  م��اك��رون  اإىل  بالن�صبة  نك�صة  الد�صتور  من 
منه  جاعًا  الإ���ص��اح  ه��ذا  �صبيل  يف  ال�صيا�صي  ر�صيده 

اأبرز م�صاريع وليته الرئا�صية الثانية.
الثقة عن احلكومة، يف  ن��واب اقرتاحني حلجب  م  وق��درّ
حني دعت النقابات العمالية اإىل تظاهرات يومي ال�صبت 
والتظاهرات  الإ���ص��راب��ات  تا�صع من  ي��وم  واإىل  والأح���د، 
الإ�صاح  على  اح��ت��ج��اج��اً  اآذار/م����ار�����ض،   23 اخلمي�ض 
الذي ين�ض البند الرئي�صي فيه على رفع �صن التقاعد 

القانونية من 62 اإىل 64 عاما.

اأن  تي(  )�صي جي  للعمل  العامة  الكونفدرالية  واأعلنت 
اأكرب م�صفاة يف البلد، والتي تقع يف النورماندي )�صمال 
بالتوقف  بداأت  اإنرجي"،  "توال  �صركة  وتديرها  غرب( 

عن العمل.
ل امل�صربون منذ بداية  ة، اإذ عطرّ ل ذلك خطوة مهمرّ وي�صكرّ
ف  يتوقرّ مل  لكن  الوقود،  �صحنات  الحتجاجية  احلركة 

اأيرّ من امل�صايف الفرن�صية ال�صبع عن العمل بالكامل.
و�صت�صتغرق  الفنية  الناحية  من  معقدة  العملية  وه��ذه 
ف��وري��ا يف  نق�صا  ت�صبرّب  اأن  ��ع  ُي��ت��وقرّ ل  لكن  ة،  ع���درّ ��ام��ا  اأيرّ
ع وت�صمل  الوقود يف املحطات الفرن�صية، لكنها قد تتو�صرّ

م�صايف فرن�صية اأخرى.
اإينيو�ض يف  ب��رتو  الأق��ل هما  ُتغلق م�صفاتان على  وق��د 
لفريا )جنوب �صرق( و"توتال اإنرجي" يف غونفروفيل- 
اأق�صاه الثنني، وفقا  لور�صيه )�صمال غرب(، يف موعد 

للكونفدرالية العامة للعمل.
ال�صبت  لي�صكور  رولن  الفرن�صي  ال�صناعة  وزي��ر  ولفت 
اإىل اأن احلكومة قد تتخذ اإجراءات يف حال اإغاق هذه 

املن�صاآت، لتجنب نق�ض الوقود.
النار  متظاهر   300 اأ���ص��ع��ل  )����ص���رق(،  ب��وزان�����ص��ون  ويف 

ال�صبت واأحرق بع�صهم بطاقاتهم النتخابية.
ترغب  مل  وال��ت��ي  عاما  ثاثني  البالغة  ن��ات��ايل  وق��ال��ت 
بك�صف كامل ا�صمها "مباذا اأردرّ على �صباب يقولون يل اإن 
النتخابات ل تفيد ب�صيء. اأنا انتخبت نائباً عني وُمنع 

من الت�صويت. نحن يف ذروة اإنكار الدميوقراطية".
اعتبارا  الثنني  الفرن�صية  الوطنية  اجلمعية  و�صتنظر 
غرينت�ض(  بتوقيت   15،00(  16،00 ال�����ص��اع��ة  م��ن 
قالت  ما  ح�صب  احلكومة،  عن  الثقة  حجب  باقرتاحي 

م�صادر برملانية.
م اأحد القرتاحني اجلمعة نواب جمموعة "ليوت"  وقدرّ
نواب  و���ص��ارك  عدة".  اأح����زاب  فيه  و"ت�صارك  امل�صتقلة 
هذا  على  التوقيع  يف  الي�صاري  "نوب�ض"  ائ��ت��اف  م��ن 

القرتاح.
م نواب من حزب "التجمع الوطني" اليميني  كذلك، قدرّ
اآخر  اقرتاحا  بدورهم  لوبن،  مارين  بزعامة  املتطرف 
كل  "ل�صالح  �صي�صوتون  اأنهم  موؤكدين  الثقة،  حلجب 

اقرتاحات حجب الثقة املقدمة".
ت الأكرثية املطلقة  اأن ت�صورّ ولإ�صقاط احلكومة، يجب 
اأي  ال��ث��ق��ة،  حلجب  اق���رتاح  على  الوطنية  اجلمعية  يف 
ي�صوت حواىل ثاثني  اأن  ذلك  ويتطلب  287 �صوتا. 
 )61 اأ���ص��ل  )م��ن  ح��زب اجلمهوريني  م��ن  نائبا ميينيا 

على القرتاح.
لوران  ت���ي(  دي  اإف  )���ص��ي  لنقابة  ال��ع��ام  الأم����ني  وك���رر 
بريجيه اجلمعة حتذيره من تفاقم الغ�صب يف الباد، 

داعيا الرئي�ض الفرن�صي اإىل "�صحب الإ�صاح".
واختارت احلكومة الفرن�صية رفع �صنرّ التقاعد القانوين 
ا�صتجابة للتدهور املايل الذي ت�صهده �صناديق التقاعد، 

ول�صيخوخة ال�صكان.
اأدن���ى �صن  ال��ت��ي تعتمد  ال���دول الأوروب���ي���ة  وفرن�صا م��ن 
للتقاعد، مع العلم اأن اأنظمة التقاعد يف خمتلف الدول 

غري قابلة للمقارنة ب�صكل كامل.

انتخابات برملانية يف قازاخ�ضتان وتوقعات بفوز احلزب احلاكم 
•• اأملا اتا-رويرتز

انتخابات  يف  باأ�صواتهم  قازاخ�صتان  يف  الناخبون  يديل 
تعزز  اأن  وا���ص��ع  نطاق  على  املتوقع  م��ن  مبكرة  برملانية 
ال�صلطة  على  توكاييف  قا�صم جومارت  الرئي�ض  قب�صة 
ومن ثم ا�صتكمال عملية لإعادة ترتيب النخبة احلاكمة 
بداأت بعد توليه زمام الأمور ب�صورة كاملة العام املا�صي. 
اأن  اأق���وى  تفوي�ض  على  توكاييف  ح�صول  ���ص��اأن  وم��ن 
ي�صاعده يف اجتياز ال�صطرابات الإقليمية الناجمة عن 
اأ�صرار  اإحل��اق  اأعقبه من  وما  الرو�صي لأوكرانيا  الغزو 

بالتجارة وال�صتثمار و�صا�صل التوريد باملنطقة.
فاإن  �صنوات،  اأ�صبح رئي�صا ر�صميا قبل ثاث  اأن��ه  ورغ��م 
وقائده  �صلفه  ع��ب��اءة  حت��ت  ظ��ل  ع��ام��ا(   69( توكاييف 
ال�صابق نور �صلطان نزارباييف حتى يناير كانون الثاين 
بينهما و�صط  دب��ت اخل��اف��ات  2022 عندما  ع��ام  من 

حماولة انقاب وا�صطرابات عنيفة.
وق�������ام ت���وك���اي���ي���ف ب��ت��ه��م��ي�����ض ن����زارب����اي����ي����ف ب���ع���د قمع 
يف  بالنفط  الغنية  ال��دول��ة  يف  ال�صيا�صية  ال�صطرابات 

اآ�صيا الو�صطى واأقال عددا من م�صاعديه من منا�صبهم 
اتهامات  توجيه  لحقا  وج��رى  العام  القطاع  يف  العليا 

ف�صاد لبع�صهم.
ورغ�����م اأن ت��وك��اي��ي��ف اأع������اد ت�����ص��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة، ف���اإن 
انُتخب عندما  الذي  النواب  التالية ملجل�ض  النتخابات 
ويقود  وا�صعة  ب�صلطات  يتمتع  ي��زال  ل  نزارباييف  ك��ان 
حزب نور اأوت��ان احلاكم كانت مقررة يف 2026. ودعا 

الرئي�ض لنتخابات مبكرة.
اخ��ت��ار توكاييف ع��دم قيادة  ن��زارب��اي��ي��ف  وع��ل��ى خ��اف 
اأن  اإل  اأم��ان��ات،  اإىل  ا�صمه  ال���ذي تغري  احل��اك��م  احل���زب 
يحتفظ  اأن  املرجح  من  اأن��ه  تظهر  ال���راأي  ا�صتطاعات 
لدعمه  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ق��اع��دة  وي�صكل  مريحة  باأغلبية 
اأحزاب  م�صاركة  غياب  يف  خا�صة  الت�صريعي  املجل�ض  يف 

معار�صة قوية يف النتخابات.
وللمرة الأوىل يف ما يقرب من عقدين، يخو�ض العديد 
وهي  كم�صتقلني،  النتخابات  املعار�صة  �صخ�صيات  من 
خطوة قد تتيح لبع�ض معار�صي احلكومة الفوز بعدد 

حمدود من املقاعد.

كتاب ر�ضائل اإىل ترامب ي�ضتدرج اعرتا�ضات قانونية قبل ن�ضره ال�ضهر القادم
•• وا�شنطن-وكاالت

�صيدرجهم  ال��ذي��ن  وال��ف��ن��ان��ني  ال�صيا�صيني  م��ن  امل��زي��د  اأع��ل��ن 
ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي ال�����ص��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب يف ك��ت��اب��ه الذي 
له،  ر�صائلهم  بن�صر  �صوه  يفورّ مل  اأنهم  القادم،  ال�صهر  �صي�صدر 
ترامب  على  �صريتب  مر�صليها  من  ترخي�ض  دون  ن�صرها  واأن 

دعاوى قانونية.
اآخ����ر ال��ذي��ن ح����ذروا ت���رام���ب، ك��ان��ت جن��م��ة ه��ول��ي��وود املمثلة 
واملغنية ليزا مينيلي، وقبلها كانت هياري كلينتون املر�صحة 
الدميقراطية ال�صابقة ملن�صب الرئا�صة، وكذلك ورثة الأمرية 

ديانا.
الرئي�ض  �صي�صدره  ال��ذي  هو  القانوين،  اجل��دل  مبعث  الكتاب 
 Letters to" ال�صابق يف �صهر ني�صان- اأبريل املقبل، بعنوان

قد  كانت  خطابات  مت�صمنا  ترامب"،  اإىل  ر�صائل   Trump
و�صلته من �صخ�صيات معروفة بينها اأي�صا رونالد ريغان واأوبرا 

وينفري وجاي لينو.
وقال عدد من الأ�صماء املدرجة يف كتاب ترامب، منذ الإعان 
اأثار  اأعمالهم املكتوبة، مما  اإنهم مل مينحوه الإذن بن�صر  عنه، 
ت�صاوؤلت حول حقوق ترامب القانونية لإدراجها يف من�صوراته 

اخلا�صة.
�ض  التي قال مفورّ ليزا مينيلي  النجمة  كانت  املعرت�صني  اآخر 
دونالد  ال�صابق  الرئي�ض  تكن على علم" بكتاب  "مل  اإنها  عنها 

ترامب املرتقب، الذي يزعم اأنه يت�صمن ر�صالة منها.
���ص��ح��ي��ف��ة نيوزويك  ت�����ص��ل��م��ت��ه  م��ك��ت��وب  ب���ي���ان  ذل����ك يف  وج�����اء 
فيه  قالت  مينيلي،  ممثلة  فاريا،  فيكتوريا  من  الإلكرتونية 
باإدراجها  ت�صمح  ومل  بالكتاب  علم  على  تكن  "مل  موكلتها  اإن 

فيه".
 Winning Team ،لكن ال�صركة النا�صرة لكتاب ترامب
Publishing، زعمت اأن هناك اإذًنا "فعلًيا اأو �صمنًيا" من 

الذين اأر�صلوا الر�صائل ليتم ت�صمينها يف الكتاب.
اأن  ال�صابقة وجدت  الن�صر  اأحكام قانون حقوق  ومع ذلك، فاإن 

باعثي الر�صائل، ولي�ض م�صتلميها، يحتفظون بحقوق الن�ض.
بدورها، قالت جني �ض. جين�صبريغ، اأ�صتاذة قانون امللكية الفنية 
يف كلية احلقوق بجامعة كولومبيا يف نيويورك، ملجلة نيوزويك، 
اإن املبداأ "را�صخ يف قانون حقوق الطبع والن�صر" ملئات ال�صنني، 

وهو اأن ن�صر اأي ر�صالة مرهون مبوافقة مر�صلها.
قال  قد  كلينتون،  هياري  با�صم  املتحدث  مرييل،  نيك  وك��ان 
من  الإذن  يطلب  مل  "بالطبع  ت��رام��ب  اإن  ن��ي��وزوي��ك،  ملجلة 

كلينتون قبل و�صع خطاباتها يف الكتاب".

ال�ضحة العاملية حتث ال�ضني على ن�ضر كل املعلومات املتعلقة بكوفيد- 19 
•• جنيف-رويرتز

املعلومات  كل  ن�صر  على  ال�صني  العاملية  ال�صحة  منظمة  م�صت�صارو  حث 
املتعلقة باأ�صل جائحة كوفيد19- بعد ن�صر نتائج جديدة لفرتة وجيزة 

على قاعدة بيانات دولية ُت�صتخدم لتتبع م�صببات الأمرا�ض.
اأن  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  تابعة  علمية  ا�صت�صارية  ملجموعة  بيان  وذكر 
علماء �صينيني ن�صروا يف وقت �صابق من هذا العام الت�صل�صات اجلديدة 
امل�صتندة  الإ�صافية  اجلينية  البيانات  وكذلك  �صار�ض-كوف2-  لفريو�ض 
يف  بال�صني  ووه���ان  يف  احلية  للحيوانات  �صوق  م��ن  م��اأخ��وذة  عينات  اإىل 
عام 2020. واأو�صح البيان اأن النتائج ُن�صرت لفرتة وجيزة على قاعدة 
بيانات املبادرة العاملية لقت�صام بيانات انفلونزا الطيور )جي�صيد( وهو ما 

�صمح للباحثني يف الدول الأخرى بالطاع عليها.
ال��راك��ون كانت م��وج��ودة يف  ن��وع  اأن ك��اب من  اإىل  واأ���ص��ارت الت�صل�صات 
ال�صوق ورمبا اأ�صيبت اأي�صا بفريو�ض كورونا مما يوفر دليا جديدا يف 

�صل�صلة النتقال التي و�صلت يف النهاية اإىل الب�صر.
ق��ي��ودا على  وال��وق��اي��ة منها  الأم��را���ض  ال�صيني ملكافحة  امل��رك��ز  وف��ر���ض 
من  مب��زي��د  لل�صماح  ي��ب��دو  م��ا  "على  بعد  فيما  املعلومات  اإىل  ال��و���ص��ول 

حتديثات البيانات".
وناق�ض م�صوؤولون من منظمة ال�صحة العاملية الأمر مع زماء �صينيني 
ا�صتخدامها  املقرر  البيانات اجلديدة كان من  اأن  اأو�صحوا  لهم، والذين 
لتحديث ن�صخة مبدئية من درا�صة من 2022. ويعتزم املركز ال�صيني 

اإعادة تقدمي الورقة اإىل الدورية العلمية نيت�صر للن�صر، بح�صب البيان.

اأنها  رغ��م  املعلومات،  ه��ذه  اإن  العاملية  ال�صحة  منظمة  م�صوؤولو  ويقول 
كوفيد  اأ���ص��ول  يف  التحقيق  يف  جديدا  خيطا  متثل  فاإنها  قاطعة  لي�صت 

ويتيعن تقا�صمها على الفور.
وقال املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�ض اأدهانوم جيربي�صو�ض 
املتعلق  ال�صوؤال  على  نهائية  اإجابة  تقدم  ل  البيانات  "هذه  اجلمعة  يوم 
اأكرث  لتقريبنا  مهم  البيانات  من  ج��زء  كل  ولكن  اجلائحة  ب��دء  بكيفية 
البيانات كان ميكن، وك��ان ل بد من تقا�صمها  "هذه  الإج��اب��ة.  من تلك 
تبادل  يف  بال�صفافية  للتحلي  ال�صني  دعوة  "نوا�صل  �صنوات.  ثاث  قبل 

البيانات واإجراء التحقيقات الازمة وم�صاركة النتائج".
كلفت منظمة ال�صحة العاملية املجموعة ال�صت�صارية مبوا�صلة التحقيق 
يف اأ�صول اجلائحة التي اأودت بحياة ما يقرب من �صبعة مايني �صخ�ض 

حول العامل.
وقال جورج جاو الأ�صتاذ يف معهد علم الأحياء الدقيقة يف املركز ال�صيني 
اإن هذه  الت�صل�صات من قبل  �صاألته رويرتز عن �صبب عدم ن�صر  عندما 
اإن جي�صيد هي من  "بيانات مت حتليلها حديثا ومل تاأت بجديد". وقال 

حذفت الت�صل�صات، ولي�ض العلماء.
اأن يرتك  "كل ه��ذا يجب  الإل��ك��رتوين  اأر���ص��ل بالربيد  بيان  واأ���ص��اف يف 
مت�صوقون  نحن  للجمهور.  اأو  لل�صحفيني  لي�ض  عليه..  للعمل  للعلماء 
ملعرفة الإجابة". اأغلقت ال�صلطات ال�صينية �صوق هوانان لبيع املاأكولت 
البحرية باجلملة يف ووهان بعد ظهور فريو�ض كورونا امل�صتجد يف املدينة 
يف اأواخر 2019. ومنذ ذلك احلني كان ال�صوق حمور درا�صة ما اإذا كان 

الفريو�ض قد اأ�صاب عدة اأنواع اأخرى قبل انتقاله اإىل الب�صر.
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املال والأعمال

ّناع ريادة الأعمال لدعم اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة اإقامة ُدبّي تنظم ملتقى �ضُ
•• دبي - وام:

املجتمعية  امل��ب��ادرة  ُدب��يرّ  الأج��ان��ب يف  و���ص��وؤون  ة لاإقامة  العامرّ الإدارة  نظمت 
مبجل�ض اخلوانيج بدبي بهدف تبادل الآراء  “ملتقى �صنرّاع ريادة الأعمال” 
اأج��ل اخلروج  الأع��م��ال من  �صاأنها تطوير  التي من  والأف��ك��ار وط��رح احللول 
�صاَرَكِة  مِبُ وذلك   ، العامَليرّ ر  الَتطورّ ُتواِكب  ناجحة  �صاريع  مِبَ للنهو�ض  ب�صياغة 
جمل�ض  يف  ال�َصباب  الأَع��م��ال  اِد  ُرورّ ِم��ن  وُم��واِط��ن��ة  مواطنا   150 ِم��ن  اأَك���رَث 
للمجل�ض  العام  الأم��ني  الب�صطي  اهلل  عبد  معايل  امللتقى  اخلوانيج.وح�صر 
الأول  ال��ع��ام  املحامي  خ��امت  ب��ن  حميد  علي  ال��دك��ت��ور  امل�صت�صار  و  التنفيذي 
د اأَحَمد املِريرّ ُمديُر عام  َمرّ رئي�ض نيابة اجلن�صية والإقامة و�صعاَدة الَفريق حُمَ
اأن الإدارة ت�صعى لر�صم خريطة طريق  اأكد  ُدَبيرّ الذي  ة لإِقاَمِة  الإِداَرة العاَمرّ
وو�صع اإ�صرتاتيجيرّة جناح مُمنهجة من خال تنظيم هذا احلدث الذي يدعم 

اأ�صحاب امل�صاربع ُمعلناً اأن امللتقى �صيكون �صنوياً مع معر�ض م�صاحب وذلك 
بناء على تو�صية من احل�صور.واأََكَدرّ اأهمية َدوِر الإدارة يف ت�صليط ال�صوء على 
اِد  ُرورّ ِمن  الإم��ارات��ي  ال�َصباب  جيِل  اأَم��ام  الَطريق  ومتهيد  القت�صادي  امل�صهد 
الأَعمال ودعمهم وتقدمي الن�صائح واخلطوات الأ�صا�صية للبدء يف م�صاريعهم 
الر�صيدة  القياَدِة  وُروؤى  ِوف��َق  جاء  امللتقى  هذا  اأن  اإىل  م�صريا  وثبات،  بنجاح 
الرِتقاء يف  �َصاأََنها  التي مِن  الَعَمِلَيرّة  اخِلَطط  َواإِث��راء  اخِل��رَبات  َتباُدل  بهدف 
َمِة ُدَول العامِل ِمن َحيث  الِقطاِع القِت�صاِديرّ يف الإِمارات لتي ُت�َصَنرّف يف ُمَقِدرّ
ياَدِة.واأو�صح اأن اإقامة دبي متكنت بغ�صون ال� 18 �صهر املا�صية  البِتكار َوالِررّ
من دعم اأكرث من 600 م�صروع نا�صئ حيث مت عر�ض منتجات اأ�صحابها يف 

مبنى الإدارة داعياً ال�صباب اإىل التاأين وال�صتفادة من التجارب الناجحة.
واأكد مدير عام اإقامة دبي خال امللتقى على تقدمي كل اأوجه الدعم لل�صباب 
خدماتهم  عن  للرتويج  العامة  الإدارة  يف  املجاين  املكان  تقدمي  خ��ال  من 

لل�صياح  امل��وج��ه  ال�صعادة  م�صروع  تطبيق  يف  اإدراج��ه��م  ..واأي�����ص��ا  ومنتجاتهم 
واأفكارها يف  اأ�صماء م�صاريعهم  ال�صباب  الأعمال  رواد  تبادل  واملوظفني، فيما 
اأجواء �صنعت التوا�صل فيما بينهم وخلقت فر�صة جديدة للتعاون والت�صاور 
مع  تواجههم  التي  التحديات  اأب��رز  م�صتعر�صني  والإر���ص��اد  الن�صح  وتقدمي 
بن  علي  الدكتور  ال��ل��واء  �صعادة  امللتقى  يف  املهنية.و�صارك  م�صريتهم  بداية 
عجيف الزعابي م�صاعد املدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية واحلوكمة يف 
اأهلي  امللك  وامل�صت�صار في�صل عبد  الأجانب،  و�ُصوؤون  لاإقامة  ة  العامرّ الإدارة 
املوؤ�ص�ض  لوتاه  ع�صام  واملهند�ض   ، ُدب��يرّ يف  والإق��ام��ة  اجلن�صية  يف  نيابة  رئي�ض 
التجاري،  المتياز  نظم  يف  املتخ�ص�صة  “امتياز”  ل�صركة  التنفيذي  واملدير 
الب�صريرّة  امل��وارد  وزارة  يف  اخلدمة  مراكز  اإدارة  مدير  نائب  ال�صرقي  وح�صن 
والتوطني، حيث ا�صتعر�صوا حزمة حماور ت�صمنت حمور املوظف وعاقته 
بالن�صاط التجاري وحمور نظريات العقوبات املرتتبة على خمالفة ال�صركات 

والعامة  الفرن�صايز  الأجانب وحمور  واإقامة  وقانون دخول  العمل  لقانون 
مبادرات  وحم���ور  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل��ن�����ص��اآت  ح��واف��ز  وحم���ور  ال��ت��ج��اري��ة 
واأف�صل املمار�صات والأعمال يف موؤ�ص�صة الرتخي�ض والت�صجيل التجاري، كما 
اماراتيني منهم، م�صروع  اأعمال  لرواد  امل�صاريع  امللتقى عر�ض عدد من  اأتاح 
رائد الأعمال عبداهلل املهريي طرح فيه جتربة ريادة الأعمال من التخطيط 
اإىل التنفيذ، وامل�صروع الثاين قدمته رائدة الأعمال اأحام البناي حيث نقلت 
كورونا.واأكد احل�صور من  واجهتها خال فرتة  التي  التحديات  فيه حمور 
امل�صروعات  احت�صان  يعزز  الذي  امللتقى  اأهمية هذا  الأعمال على مدى  رواد 
الوليدة وال�صغرية وفق ا�صرتاتيجية الإدارة يف تفعيل الفر�ض التي من �صاأنها 
دفع عجلة القت�صاد بدعم امل�صاريع مما يوؤدي اإىل جناحها مطالبني بعقده 
دعم  اأج��ل  من  الر�صمية  للموؤ�ص�صات  مقرتحاتهم  بعر�ض  طلبوا  كما  �صنوياً 

م�صاريعهم وطرح ق�ص�ض جناح عاملية لا�صتفادة منها .

كهرباء ال�ضارقة ت�ضتعر�س ا�ضرتاتيجيتها يف تطبيق التقنيات احلديثة
•• ال�شارقة-وام:

�����ص����ارك����ت ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه وغ�����از 
منتدى  �صمن  ح��واري��ة  جل�صة  يف  ال�صارقة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  يف  امل��ي��اه  حتلية  م�صاريع 
التقنيات  حول  باأبوظبي  اأفريقيا  �صمال  و 
والإب����داع����ي����ة يف جم����ال حتلية  احل���دي���ث���ة 
ال�صتدامة  حتقيق  يف  وم�صاهمتها  امل��ي��اه 
مب�صاركة  املياه  مل��وارد  الأمثل  وال�صتخدام 
نخبة من امل�صوؤولني الدوليني واحلكوميني 
حتلية  �صناعة  ت��وط��ني  ملناق�صة  واخل���رباء 
املياه والتطورات التي ي�صهدها القطاع من 
تقنيات متطورة ومبتكرة يف اإدارة وت�صغيل 

حمطات معاجلة وحتلية املياه.
وا�صتعر�ض املهند�ض ع�صام املا مدير اإدارة 
حمطات املياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه 
وغاز ال�صارقة عدد من حماور ا�صرتاتيجية 
الهيئة يف جمال املياه من خال ا�صتخدام 
التكنولوجيا املتقدمة يف حتلية املياه بهدف 
تخفي�ض تكلفة الإنتاج وزيادة كفاءة وحدات 
اأجل  من  اجلهود  بتكاتف  وطالب  التحلية 
اب��ت��ك��ار ح��ل��ول ج���دي���دة ح���ول حت��ل��ي��ة املياه 
ا�صتخدام  على  والرتكيز  وتوزيعها  ونقلها 
..م�صريا  ال�صبكات  يف  الذكية  التطبيقات 
وتنفيذ  ر���ص��م  ع��ل��ى  تعتمد  الهيئة  اأن  اإىل 
واحلفاظ  الإن��ت��اج  لزيادة  م�صتقبلية  خطة 
على املياه من الهدر وحتر�ض الهيئة على 

والتطوير  التنمية  عمليات  ب��ني  التوفيق 
البيئة  على  واملحافظة  عملها  جم��الت  يف 
ال�صليم  والت�صميم  التخطيط  خ��ال  م��ن 
املراقبة  وع��م��ل��ي��ات  املختلفة  مل�����ص��روع��ات��ه��ا 
الدائمة والدرا�صات والأبحاث امل�صتمرة مع 

اجلامعات ومراكز الأبحاث.
اأن هيئة  واأك����د خ���ال اجل��ل�����ص��ة احل���واري���ة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه وغ���از ال�����ص��ارق��ة تعمل على 
التحتية  للبنية  م�����ص��ت��دام��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
ال�صامية  والتوجيهات  ال��روؤي��ة  مع  متا�صيا 
�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
الأعلى  املجل�ض  القا�صمي ع�صو  بن حممد 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة واخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��اأك��ي��د على 
الهادفة  والربامج  ال�صيا�صات  تبني  اأهمية 
والرت�صيد  ال�صتدامة  معايري  تطبيق  اإىل 
يف ا�صتهاك املياه وا�صتخدام مواد �صديقة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وا����ص���ت���خ���دام اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
م�����ص��رية ال��ن��م��و وال���ت���ط���ور واع���ت���م���اد اأعلى 
م��ع��اي��ري ال���ص��ت��دام��ة ال��دول��ي��ة يف خمتلف 
امل�����ص��روع��ات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ة وذلك 
ب��ال�����ص��ك��ل ال�����ذي ي���ع���زز م���ن ج�����ودة احلياة 
بيئة  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  الإم���ارة  ل�صكان 
احلفاظ  م��ن  متكن  م�صتدامة  اقت�صادية 
ع��ل��ى امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة.وا���ص��ت��ع��ر���ض املا 
ع����ددا م���ن امل�����ص��روع��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة التي 
تنفذها الهيئة وفق اأف�صل املوا�صفات مثل 
املياه  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  خطة  تنفيذ  يف  ال��ب��دء 

اإن�صاء  خ��ال  من  ال�صارقة  ب��اإم��ارة  املحاه 
باحلمرية  ج���دي���دة  م���ي���اه  حم��ط��ة حت��ل��ي��ة 
لإن���ت���اج 90 م��ل��ي��ون ج��ال��ون ي��وم��ي��اً وذلك 
ل�صتدامة  الهيئة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  يف 
التطويرية  للم�صروعات  وتوفريها  امل��ي��اه 
تاأهيل  اإع��ادة  وم�صروع  القادمة  ولاأجيال 
تعمل  التي  املياه  لتحلية  احلمرية  حمطة 
كفاءتها  ل��رف��ع  العك�صي  ال��ت��ن��ا���ص��ح  ب��ن��ظ��ام 
الإنتاجية اإىل الطاقة الق�صوى والتي تبلغ 

املياه  لتوفري  اليوم  يف  جالون  مليون   20
احلمرية  ومنطقة  ال�صارقة  ملدينة  النقية 
دره����م  م���ل���ي���ون   29،5 ت���ت���ج���اوز  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
اإحدى  مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذه  وال��ذي 
اأن  ..م��وؤك��دا  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركات 
اإ�صرتاتيجية الهيئة تهدف اإىل التفاعل مع 
ق�صايا املجتمع والهتمام بالبيئة يف جميع 
من  لا�صتفادة  تنفذها  ال��ت��ي  امل�����ص��روع��ات 
م�صاركة  امل��ت��ج��ددة.وت��اأت��ي  الطاقة  م�صادر 

لتوؤكد  الأو���ص��ط  ال�صرق  معر�ض  يف  الهيئة 
الهادفة  و�صيا�صتها  الهيئة  اإ�صرتاتيجية 
التطورات  ومتابعة  البيئة  على  للحفاظ 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف جم�����ال احل����ف����اظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال��ه��ي��ئ��ة خال 
امل��ع��ر���ض ج��ه��وده��ا يف ه���ذا امل��ج��ال بجانب 
اجلهات الأخ��رى حتى يتم تبادل اخلربات 
وال����ص���ت���ف���ادة م����ن الأف�����ك�����ار والب����ت����ك����ارات 

احلديثة.

نادي دبي لل�ضيدات ينظم 
معر�س �ضوق املزارعني

•• دبي-وام:

بدبي  بجمريا  مقره  يف  املزارعني”  “�صوق  معر�ض  لل�صيدات  دب��ي  ن��ادي  نظم 
والتعريف بجودة  الدولة  اأنحاء  وامل��زارع��ات يف خمتلف  امل��زارع��ني  دع��م  بهدف 
للع�صوات  ج��دي��دة  ت�صوق  جت��رب��ة  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ص��اف��ة  املحلي  ال��زراع��ي  املنتج 
املنتجة  ال�صحية  الغذائية  اخل��ي��ارات  م��ن  متنوعة  جمموعة  م��ن  وال��ع��ائ��ات 
حمليا وباأ�صعار تناف�صية حتت �صقف واحد.وت�صمن معر�ض “�صوق املزارعني” 
اأكرث من 20 من�صة لبيع منتجات متنوعة من الفواكه واخل�صراوات الع�صوية 
والزيوت النباتية واأنوعا متعددة من الزيتون والع�صل النقي بال�صافة خليارات 
خمتلفة من املاأكولت وامل�صروبات الإماراتية الطازجة وال�صحية �صمن اأجواء 
عائلية تفاعلية اأ�صفت البهجة وال�صرور على جميع رواده.واأكدت نعيمة اأهلي 
اأن  بالإنابة  للمراأة  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  املوؤ�ص�صي  الدعم  اإدارة  مدير 
نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  بقيادة حرم  لل�صيدات  دبي  نادي 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير ديوان الرئا�صة �صمو ال�صيخة منال بنت حممد بن 
را�صد اآل مكتوم رئي�صة موؤ�ص�صة دبي للمراأة رئي�صة نادي دبي لل�صيدات يحر�ض 
على املبادرة والتفاعل مع الربامج وامل�صاريع الداعمة لاأهداف ال�صرتاتيجية 
لها  امل��راأة وحتقق  تدعم  التي  تلك  وج��ه اخل�صو�ض  وعلى  دائ��م  كنهج  للدولة 
ال�صتقرار املادي والجتماعي ومتدها بخيارات حياتية ومهنية و�صحية فاعلة.

واأ�صارت اأهلي اإىل اأن املعر�ض ياأتي يف اإطار دعم وت�صجيع املزارعات واملزارعني 
على الإنتاج كما يقدم يف الوقت نف�صه جتربة فريدة لع�صوات وزائرات النادي 
تلبي الهتمام املعريف بجودة وتوفر املنتجات الزراعية املحلية واإلهام ال�صيدات 
الزراعة  على  الإقبال  اإيجابي من خال  تغيري  اإح��داث  يف  امل�صاهمة  باإمكانية 
كما  الوطني  والقت�صاد  واملجتمع  البيئة  على  م�صتدام  ذات  م�صاريع  واإن�صاء 
املعر�ض  يف  الغذائي.و�صارك  الأم��ن  لتحقيق  الرامية  اجلهود  تعزيز  يف  ت�صهم 
الذي نظمه نادي دبي لل�صيدات 20 من�صة بيع لعدد من املزراعني واملزراعات 
واأ�صحاب امل�صاريع من خمتلف اأنحاء الدولة والذين يقدمون منتجات زراعية 
للمجتمع. والغذائية  ال�صحية  احلياة  ترثي  خمتلفة  خيارات  توفر  وغذائية 

�ضارة الأمريي تبحث يف �ضربيا �ضبل التعاون يف البحث والتطوير والبتكار وتبني التكنولوجيا املتقدمة وال�ضتدامة
•• بلغراد- �رشبيا-الفجر:

الأمريي،  يو�صف  بنت  �صارة  معايل  بحثت 
والتكنولوجيا  ال��ع��ام  للتعليم  دول��ة  وزي���رة 
امل����ت����ق����دم����ة، خ������ال زي���������ارة ر����ص���م���ي���ة اإىل 
يف  التعاون  تعزيز  �صبل  �صربيا  جمهورية 
والتكنولوجيا  والتطوير  البحث  جم��الت 
الغذاء  وتكنولوجيا  وال�صتدامة  املتقدمة 
البحث  لعمليات  مت��وي��ل  اأدوات  وت��ط��وي��ر 
امل��ع��رف��ة ودع���م الب��ت��ك��ار، وم�صارات  واإن��ت��اج 
حتول الطاقة ومواكبة الت�صريعات ب�صورة 
ا�صتباقية لت�صارع ومنو التكنولوجيا عاملياً، 
الفني  التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��زي��ز  وف��ر���ض 
واملدار�ض املهنية لتزويد الطاب باملهارات 
ال���ازم���ة يف جمالت  ال��ع��م��ل��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة 
تناف�صيتهم  لتعزيز  متنوعة  ومهنية  فنية 
�صوق  اح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  وم����ه����ارات����ه����م 
القطاع  يف  امل�صتقبلية  والتوجهات  العمل 
لتبني  الكربى  الأهمية  ال�صناعي، وكذلك 
وتطوير التكنولوجيا املتقدمة يف دعم منو 

وتناف�صية ال�صناعات.
بالعا�صمة  الزيارة  خال  معاليها  والتقت 

ال�صربية بلغراد، مبعايل يلينا بيجوفيت�ض، 
التكنولوجي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��وم  وزي�����رة 
روزيت�ض،  ب��ران��ك��و  وم���ع���ايل  والب���ت���ك���ارات، 
وزير الرتبية والتعليم، و ميليكا ديوريت�ض، 
الربوفي�صور  و  ال��ع��ل��وم،  ���ص��ن��دوق  م��دي��رة 
الأكادميية  رئ��ي�����ض  ك��و���ص��ت��ي��ك،  ف��ادمي��ري 
وال��ف��ن��ون يف جمهورية  ل��ل��ع��ل��وم  ال�����ص��رب��ي��ة 
راكوجناك، مدير �صندوق  واإيفان  �صربيا، 
البتكار، حيث رافقها �صعادة مبارك �صعيد 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  �صفري  ال��ظ��اه��ري 

املتحدة يف �صربيا.
م�صتهدفات  م��ع  ان�صجاماً  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 
ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اتفاقية 
ب��ني دول���ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة �صربيا، 
امل�صرتك  التعاون  اآف���اق  تو�صيع  يف  ودوره���ا 
وال�صتثمار يف الفر�ض الواعدة التي تتوفر 
املجالت  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ب��ل��دي��ن يف  ل����دى 
مزيد  نحو  ال��دول��ت��ني  م�صالح  يحقق  مب��ا 
التناف�صية  وتعزيز  والزده���ار  التنمية  من 

الوطنية.

عالقات تنموية

اأن��ه متا�صياً  واأك��دت معايل �صارة الأم��ريي، 
مع توجيهات وروؤية القيادة الر�صيدة ت�صهد 
ال�����ص��رب��ي��ة تطورا  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��اق��ات 
م�صتمرا يف التعاون مبجالت تنموية مهمة 
يف عدد القطاعات احليوية اأبرزها جمالت 

والتطوير  البحث  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
الزراعية  والتكنولوجيا  الغذائي  والأم���ن 
وامل�����ص��ت��دام��ة وعمليات  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
التمويل لهذه القطاعات بني اأبرز م�صارات 
التعاون الثنائي، مبا ين�صجم مع روؤية دولة 

حيث  املقبلة،  ل��اأع��وام  التنموية  الإم���ارات 
ا�صتعر�صنا عدد من الربامج الوطنية مثل 
و”موؤ�صر  “برنامج التحول التكنولوجي”، 
ودورها  ال�صناعي”،  التكنولوجي  التحول 

يف تعزيز النمو والتناف�صية.

واأ�صافت معاليها: ناق�صنا مع معايل وزيرة 
العلوم والتطوير التكنولوجي والبتكارات 
�صندوق  وم���دي���ر  ���ص��رب��ي��ا،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
جمال  يف  امل�صرتكة  التعاون  �صبل  البتكار، 
البحث والتطوير، ومتويل م�صاريع البحث 
والتطوير والتحويل التجاري للمخرجات، 
لها،  ال��ت��م��وي��ل  واأدوات  ب���رام���ج  وت��ط��وي��ر 
وم�����������ص�����ارات حت�������ول ال����ط����اق����ة وم����واك����ب����ة 
التكنولوجيا،  ت�����ص��ارع  ظ��ل  يف  الت�صريعات 
والتطوير  البحث  �صبل متويل  اإىل  اإ�صافة 
تطوير  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  واأهمية 
النتقال  وم�������ص���ارات  ال�����ص��ن��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
والنهو�ض  امل�صتدامة،  الطاقة  اأنظمة  نحو 
خمرجات  اإىل  الغذاء.م�صرية  بتكنولوجيا 
ال���ل���ق���اء م���ع م���دي���رة ����ص���ن���دوق ال���ع���ل���وم يف 
جمهورية �صربيا من حيث فر�ض التمويل 
والبتكار،  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  جم����ال  يف 
واأدوات  برامج  تطوير  عمليات  اإىل  اإ�صافة 
اإىل  نتطلع  ح��ي��ث  ال��ب��ح��وث،  لتلك  مت��وي��ل 
تبادل اإنتاج املعرفة وتعزيز العاقات لدعم 
جمال البحث والتطوير امل�صرتك، وكذلك 
ال�صربية  الأك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����ض  م��ع  ال��ل��ق��اء 

اأهمية  اإىل  وال��ذي تطرق  والفنون،  للعلوم 
امل�������ص���رتك يف خمتلف  ال��ب��ح��ث��ي  ال���ت���ع���اون 

املجالت ذات الأولوية لكا البلدين.
ورافق معاليها خال الزيارة اإىل جمهورية 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ه���ا����ص���م���ي،  ع���ل���ي  ����ص���رب���ي���ا، 
والتكنولوجيا،  ال��ع��ل��وم  وب��رام��ج  �صيا�صات 
�صيا�صات  ق�����ص��م  رئ��ي�����ض  احل����م����ادي  واأم������ل 
ال�صناعة  وزارة  يف  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
ا�صتعر�صا  حيث  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الإم����ارات  دول���ة  وال��ت��ط��وي��ر يف  البحث  دور 
الفر�صة  وتعزيز  التقني  البتكار  تعزيز  يف 
مع  بالتعاون  م�صتدام  م�صتقبل  ل�صياغة 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض وذل�����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
العاقات  ال���ت���ن���م���وي���ة.وت�������ص���ه���د  ال����دول����ة 
من  ج��دي��دة  مرحلة  ال�صربية  الإم��ارات��ي��ة 
النمو خ�صو�صا بعد توقيع اتفاقية ال�صراكة 
ال��ب��ل��دي��ن يف �صبتمرب  ب��ني  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اآفاق  لتو�صيع  م�صرتك  م�صعى  يف  املا�صي، 
املتنوعة  الفر�ض  يف  وال�صتثمار  ال��ت��ع��اون 
من  العديد  يف  البلدين  ل��دى  تتوفر  التي 
املتبادلة  م�صاحلهما  يحقق  مب��ا  امل��ج��الت 

نحو مزيد من التنمية والزدهار.

توفر عرو�سًا وق�سائم خ�سومات نقدية خالل �سهر رم�سان

لولو تطلق الدورة احلادية ع�ضرة حلملة التربع ال�ضنوية »امل�ضاركة تعني الهتمام«
•• دبي- الفجر

البيع  رائ��دة  م��ارك��ت،  هايرب  لولو  اأعلنت 
الدورة  اإطاق  املنطقة، عن  بالتجزئة يف 
“امل�صاركة  التربع  حلملة  ع�صرة  احلادية 
وتهدف احلملة طويلة  تعني الهتمام”. 
الأم�������د، وال���ت���ي اأط���ل���ق���ت ب��ال�����ص��راك��ة مع 
العطاء،  دب��ي  دع��م  اإىل  �صوبر  انتيجرال 
ج���زء م��ن م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم العاملية. وقد �صاهمت احلملة منذ 
عام 2013 يف جمع اأكرث من 880 األف 
التي  الإن�صانية  للموؤ�ص�صة  اإماراتي  درهم 
تتخذ من دولة الإمارات العربية املتحدة 
 27 وحتى  اأم�ض  من  لها.واعتباراً  مقراً 
التي  امل����ب����ادرة  ���ص��ت��ق��دم   ،2023 اأب���ري���ل 
وق�صائم  كوبونات  كبرية،  ب�صعبية  تتمتع 
خ�صم نقدية فورية من بع�ض العامات 
التجارية الأكرث رواج��اً يف الإم��ارات مثل 
لكتالي�ض بريزيدنت ومعكرونة الإمارات 
وال�صايف دانون اأكتيفيا  ودورا�صيل وثري 
دوف  وي��ون��ي��ل��ي��ف��ر  ب���راي���ت  ���ص��ك��وت�����ض  اإم 
وغارنييه ولوريال باري�ض و�صريونا وبيور 

بورن و�صوي�ض اأربيان واأمريكان جاردن.
العطاء  لدبي  دره��م   1 ب���  التربع  و�صيتم 
مقابل كل كوبون خ�صم ي�صرتده العماء 

يف جميع متاجر لولو يف دولة الإمارات.
جمموعة  م��دي��ر  اأي�����ه،  اأم.  ���ص��ل��ي��م  وق����ال 
لولو  يف  ملتزمون  “نحن  العاملية:  لولو 

الإمارات.  دول��ة  برد اجلميل ملجتمعنا يف 
احلملة  ا�صتمرار  عن  الإع���ان  وي�صعدنا 
الهتمام”.  تعني  “امل�صاركة  ال�����ص��ن��وي��ة 
انتيجرال  م����ع  ال�������ص���راك���ة  خ�����ال  وم�����ن 
التجارية  ال��ع��ام��ات  م��ن  ع���دد  و  ���ص��وب��ر 
الأكرث ا�صتهاكا يف الإمارات، ن�صعى  اإىل 
اإحداث فرق حقيقي يف حياة املحرومني. 

جنب  اإىل  جبنا  جم��دداً  العمل  وي�صعدنا 
اأج��ل �صمان توزيع  م��ع  دب��ي العطاء من 
ع���ائ���دات احل��م��ل��ة ع��ل��ى م��ن ه��م يف اأم�ض 
مت�صوقي  جميع  ون�صجع  اإليها.  احلاجة 
املبادرة  للم�صاركة يف هذه  الأوف��ي��اء  لولو 
اإيجابي  ت��اأث��ري  اإح���داث  على  وم�صاعدتنا 

خال �صهر رم�صان املبارك«.

ال�����ص��ح��ي، رئي�ض  اأح���م���د  وق�����ال ع���ب���داهلل 
“يج�صد جناح  العطاء:  العمليات يف دبي 
حملة ’امل�صاركة تعني الهتمام‘ على مدار 
11 عام قوة �صراكتنا املميزة مع جمموعة 
ل��ول��و ال��ع��امل��ي��ة. ول��ق��د ���ص��اه��م ال��دع��م من 
التعليم  بتوفري  جهودنا  يف  احلملة  ه��ذه 
املحرومني  وال�صباب  ل��اأط��ف��ال  ال�صليم 

اأي�صاً  احلملة  وتعد  النرّامية.  البلدان  يف 
��ال ال���ذي يوؤديه  م��ث��اًل ب����ارزاً ل��ل��دور ال��ف��عرّ
امل�����ص��اه��م��ة يف دعم  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف 
الهامة. نحن ممتنون ملجموعة  الق�صايا 
لولو العاملية وانتيجرال �صوبر ل�صراكتهم 
مرة  الإم��ارات��ي  املجتمع  وندعو  الدائمة. 
احلملة خال  ه��ذه  للم�صاركة يف  اأخ��رى 

الطفال  ومت��ك��ني  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر 
وال�صباب من احل�صول على فر�ض التعلم 

مل�صتقبل اأف�صل«.
وقالت �صي�صيل لماوري، مديرة الت�صويق 
“ن�صعى  ان��ت��ي��ج��رال ���ص��وب��ر:  وامل��ب��ي��ع��ات يف 
ج���اه���دي���ن ك��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني لت���ب���اع ع����ادات 
ت�صاهم ب�صكل اإيجابي يف بيئتنا وحميطنا 

الج��ت��م��اع��ي. ج���زء م��ن ان��وم��ن اأج����ل اأن 
ن�صبح م�صتهلكني م�صوؤولني، يجب علينا 
عاداتنا  تاأثيري  م��دى  ح��ول  ال��وع��ي  خلق 
ال�����ص��رائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��امل م��ن ح��ول��ن��ا. ويف 
الت�صخم، ن�صبح  ال�صياق احلايل لرتفاع 
م�صوؤولية  واأك��رث  لاأ�صعار  م��راع��اة  اأك��رث 
الكوبونات  حملة  ومبداأ  تعاطفاً.  واأك��رث 
الهتمام”  تعتني  “امل�صاركة  الرم�صانية 
كلما تربعنا  اأك����رث،  وف���رت  كلما  اأن���ه  ه��و 
للم�صتهلكني  مثالية  منا�صبة  اإنها  اأك��رث. 
واملوؤ�ص�صات الإن�صانية والعامات التجارية 
بكل  وامل�صاهمة  للتعاون  التجزئة  وجت��ار 
اأف�صل”.واأ�صافت  ع��امل  بناء  يف  توا�صع 
انتيجرال  يف  الرئي�صي  هدفنا  “يتمثل   :
عرب  امل�صتهلكني  احتياجات  بتلبية  �صوبر 
على  نعمل  حيث  ذك��ي��ة،  ترويجية  حلول 
دعم الإن�صانية من خال اأعمالنا، ل �صيما 
يف الأع���م���ال اخل��ريي��ة وال��ت��ربع��ات كلما 
نكون يف  اأن  وي�صعدنا  كان ذلك �صرورياً. 
�صراكتنا  نوا�صل  واأن  املبادرة  �صميم هذه 
ط��وي��ل��ة الأم�����د م���ع دب���ي ال��ع��ط��اء ولولو 
هايرب ماركت”.عاوة على دعمها لدبي 
ت��ل��ت��زم جم��م��وع��ة ل��ول��و العاملية  ال��ع��ط��اء، 
بتعزيز املبادرات الجتماعية وال�صتدامة 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  البيئة  وحماية 
وقد اأطلقت ال�صركة العديد من امل�صاريع 
ال�صنوات  م��ر  على  الق�صايا  ه��ذه  ل��دع��م 

و�صتوا�صل القيام بذلك يف امل�صتقبل.

�سليم اأم. اأيه : ن�سعى  اإىل اإحداث فرق حقيقي يف حياة املحرومني،وي�سعدنا العمل جمددًا جنبا اإىل جنب مع  دبي العطاء
عبداهلل ال�سحي : احلملة مثال بارز للدور الفّعال الذي يوؤديه القطاع اخلا�س يف امل�ساهمة يف دعم الق�سايا الهامة

�سي�سيل لماوري : يتمثل هدفنا الرئي�سي يف انتيجرال �سوبر بتلبية احتياجات امل�ستهلكني عرب حلول ترويجية ذكية
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املال والأعمال
الإمارات وال�ضني تبحثان تعزيز فر�س ال�ضتثمار امل�ضرتك يف القطاعات القت�ضادية اجلديدة والتجارة والنقل

•• دبي -وام:

عقد �صعادة عبداهلل اأحمد اآل �صالح وكيل وزارة القت�صاد اجتماعاً ثنائياً 
مع �صعادة ت�صان ت�صون جيانغ م�صاعد وزير التجارة ل�صوؤون ال�صتثمار يف 
امل�صرتك يف  ال�صتثمار  فر�ض  تعزيز  لبحث  ال�صعبية،  ال�صني  جمهورية 
القطاعات القت�صادية اجلديدة والتجارة والنقل اللوج�صتي والعقارات 

واخلدمات املالية والتكنولوجيا والأن�صطة التاأمينية.
ال�صيني،  الإم��ارات��ي  ال�صتثمار  منتدى  اأع��م��ال  هام�ض  على  ذل��ك  ج��اء 

والذي عقد موؤخراً يف دبي.
واأكد �صعادة اآل �صالح اأن دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية ال�صني 
ال�صراكة  على  قائمة  تاريخية  ع��اق��ات  جتمعهما  ال�صديقة  ال�صعبية 
ال�صرتاتيجية والتعاون املثمر، حيث �صهدت هذه العاقات تطوراً كبرياً 

على مدار العقود الأربعة املا�صية يف املجالت كافة ل �صيما القت�صادية 
ويدعم  ال�صديقني  للبلدين  التنموية  التوجهات  يخدم  مبا  والتجارية، 

منو وا�صتدامة اقت�صاديهما.
عربياً  الأول  التجاري  ال�صريك  الإم���ارات  دول��ة  “تعد  �صعادته:  واأ�صاف 
ال�صريك  ال�صني  تعد  كما   ،2021 ع��ام  خ��ال  ال�صني  م��ع  وخليجياً 
التجاري الأول لاإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غري النفطية 
بني البلدين اأكرث من 264.2 مليار درهم )72 مليار دولر اأمريكي( 
مليار   223.8 ب�  مقارنًة   18% بن�صبة  من��واً  حمققة   2022 ع��ام  يف 

درهم )61 مليار دولر اأمريكي( يف عام 2021«.
وتابع �صعادته: “ت�صهد ال�صتثمارات املتبادلة بني البلدين منواً م�صتمراً 
يف خمتلف الأن�صطة القت�صادية والتجارية ومن اأبرزها العقارات والنقل 
اللوج�صتي والتخزين واخلدمات املالية والأن�صطة التاأمينية والت�صنيع 

دولة  ب��ني  الثنائية  ال�صتثمارات  و�صلت  حيث  املعلومات،  وتكنولوجيا 
اأمريكي(  دولر  مليار   12( دره��م  مليار   44 قرابة  وال�صني  الإم���ارات 
حتى مطلع عام 2021، كما تعد ال�صني ثالث اأكرب م�صتثمر اأجنبي يف 
دولة الإمارات على امل�صتوى العاملي، بر�صيد ا�صتثمارات اأجنبية مبا�صرة 
منواً  وحققت   ،2021 ع��ام  مطلع  حتى  دولر  مليار   9.3 اإىل  و�صلت 

بن�صبة %514.5 مقارنًة مبطلع عام 2013«.
واأطلع �صعادة اآل �صالح اجلانب ال�صيني على ال�صيا�صات القت�صادية التي 
تبنتها دولة الإمارات لتمكني وتناف�صية البيئة ال�صتثمارية ومنوها اإىل 
اآفاق جديدة ومنها، توفري احلوافز واملمكنات الداعمة لت�صجيع القطاع 
قانون  وت��ع��دي��ل  ال��دول��ة،  اأ���ص��واق  وال��ت��و���ص��ع يف  ال�صتثمار  اخل��ا���ض على 
ال�صركات التجارية والذي �صمح بالتملك الأجنبي بن�صبة %100، ودعم 

زيادة انتقال الأيدي العاملة وحتديث اأنظمة الإقامة يف الدولة.

اإجمايل الفائزين 109 بلغت جوائزهم 316 والمارات حت�سد ن�سيب ال�سد ب� 118 جائزة

�ضتيفي العاملية تكرم الفائزين بجوائزها الذهبية والف�ضية والربونزية يف الدورة الرابعة 2023
•• راأ�س اخليمة –الفجر:

ال�صرق  ���ص��ت��ي��ف��ي  ج���ائ���زة  ك���رم���ت 
الأو����ص���ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا اأول 
بجوائزها  ال���ف���ائ���زي���ن  اأم�����������ض، 
والربونزية  والف�صية  الذهبية 
الرابعة  دورت�����ه�����ا  ع����ن  وذل������ك   ،
كبري  ح��ف��ل  يف   ،  2023 ل��ل��ع��ام 
 ، اخليمة  راأ����ض  اإم����ارة  احت�صنته 
برعاية غرفة جتارة راأ�ض اخليمة 
، حيث  ا�صتوريا  بفندق وال��دورف 
و�صل  دول��ة   18 باجلائزة  �صارك 
وبلغ   ، دول��ة   14 للنهائيات  منها 
فائزين   109 الفائزين  اجمايل 
 316 ، ح�������ص���دوا م���ا جم��م��وع��ه 
 92  ، ذهبية   121 منها  ج��ائ��زة 
حيث   ، ب���رون���زي���ة   98  ، ف�����ص��ي��ة 
م��ن جائزة  ب��اأك��رث  ف��از مر�صحني 
ل���رت����ص���ح���ه���م لك������رث م����ن ف���ئ���ة ، 
فخرية  ج��وائ��ز   3 اىل  بال�صافة 

وجائزتني   ، ع����اة  وال����ُررّ ل��ل�����ص��رك��اء 
اأكرب  على  ح�صا  فائزين  لك��رث 
 ، ع��دد نقاط م��ن جل��ان التحكيم 
فئة  م��ن  لك��رث  للجائزة  وتقدما 
كما   ، ت��رك��ي��ا  ن�صيب  م��ن  وك��ان��ت��ا 
�صارك باجلائزة من المارات 46 
كان   ، وخا�صة  حكومية  موؤ�ص�صة 
اجلوائز   اإج���م���ايل  م��ن  ن�صيبهم 
ذهبية  ب����ني  م����ا  ج����ائ����زة   118
تركيا  تليها   ، وف�صية  وبرونزية 
78 ، ال�صعودية 42 ، الردن 18 
، قطر 14 ، م�صر 9 ، ايران 8 ، 
البحرين 6 ، الكويت 3 ، وجائزة 
لكل من عمان وفل�صطني ولبنان 

وتون�ض واملغرب . 
من جهتها ك�صفت ماجي غالغر، 
ال�صرق  ���ص��ت��ي��ف��ي  ج���وائ���ز  رئ��ي�����ص��ة 
الأو�����ص����ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، اأن 
اجل����ائ����زة ال���ع���ام ���ص��ه��دت اإق���ب���اًل 
تذاكر  اأن  ، حتى  النظري  منقطع 

اأي��ام من  احلفل قد نفذت خ��ال 
العان عن موعد حفل التكرمي 
، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد احل�����ص��ور اأكرث 
 18 ال���  م��ن  �صخ�صية   230 م��ن 
من   ، ب��اجل��ائ��زة  امل�صتهدفة  دول���ة 
قيادات  منهم  ال�صخ�صيات  ك��ب��ار 
وم�صئولني ، واأ�صحاب ال�صركات ، 
وروؤ�صاء جمال�ض ادارات ملوؤ�ص�صات 
ح���ك���وم���ي���ة وخ����ا�����ص����ة  ، وم������دراء 
�صعادتها  ع��ن  معربة   ، تنفيذيني 
باجلائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ح��ق��ق��ه  مب���ا 
يكونوا  اأن  وب��ج��دارة  ا�صتحقوا   ،
والتميز  والإجن���از  للتاألق  عنواناً 
التي  الع���م���ال  اأن  اىل  م�����ص��رية   ،
للجائزة  امل��ر���ص��ح��ني  ب��ه��ا  ت���ق���دم 
للتحكيم  خ�صعت   ، ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
150 حُمكماً  قبل  والتقييم من 
من كافة دول العامل من اأ�صحاب 
اخل����ربة وال���ك���ف���اءة ، ع��م��ل��ت وفق 
والكفاءة  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 

غرفة جت��ارة راأ���ض اخليمة ، على 
اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  احت�صان  اأن 
الأو�صط  ال�صرق  �صتيفي  جل��ائ��زة 
و�صمال اأفريقيا ، جاء من منطلق 
 ، وممار�صة  ثقافة  للتميز  تبنيها 
ودعم وت�صجيع املناف�صة الإيجابية 
ب������ني امل����وؤ�����ص���������ص����ات احل���ك���وم���ي���ة 
الدولة  داخ����ل  ����ص���واء  واخل���ا����ص���ة 
على  ال�صوء  واإل��ق��اء   ، خارجها  اأو 
النماذج الناجحة واملتميزة ، ومن 
ثم تقدمي تقدمي اأف�صل اخلدمات 
من  اأ�ص�ض  على  الإداء  وتطوير   ،
منوذج  لبناء  والفعالية   الكفاءة 
للعمل احلكومي واخلا�ض  عربي 
املنطلق  ه���ذا  وم���ن   ، امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
قيادتنا  م���ن  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ك��ان��ت 
ال��ر���ص��ي��دة  ، ع��ل��ى ان ن��ك��ون دوماً 
وحتفيز  ل�صناعة  دول��ي��ة  من�صة 
على  واخل��ا���ض  احلكومي  التميز 
يعك�ض  مم����ا   ، ال����ع����امل  م�����ص��ت��وى 

وال�صفافية ، موؤكدة على ان كافة 
الرت�صيحات خ�صعت لآلية تقييم 
منهجية ، وموجهة ال�صكر لغرفة  
وقياداتها  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  جت����ارة 
ل��ل��ج��ائ��زة ، والتي  ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م 
اجلائزة  �صهدته  فيما  �صبباُ  كانت 
م��ن جن��اح��ات خ��ال ه��ذه الدورة 
ودورات����ه����ا ال�����ص��اب��ق��ة ، لف��ت��ة اىل 
اأن  ما حققناه من خ��ال جائزة 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  �صتيفي 
اأفريقيا  ، بالتعاون مع اإمارة راأ�ض 
اخل��ي��م��ة مم��ث��ل��ة يف غ��رف��ة جتارة 
راأ�ض اخليمة ، كان بهدف ت�صليط 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  على  ال�����ص��وء 
دول�����ة   18 ال�������  يف  وامل����ت����م����ي����زة   ،
وتكرمي   ، ب��اجل��ائ��زة  امل�����ص��ت��ه��دف��ة 
املوؤ�ص�صات احلكومية  الكفاءات يف 

واخلا�صة .
م�صبح  حممد  ���ص��ع��ادة  اأك���د  فيما 
ادارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 

ري���ادة دول���ة الإم�����ارات ب��وج��ه عام 
واإمارة راأ�ض اخليمة بوجه خا�ض 
، وما متثله المارات من خمترب 
لتطوير و�صناعة التميز املوؤ�ص�صي 
احلكومي واخلا�ض ، واأبراز اأف�صل 
م�صتوى  على  املتميزة  املمار�صات 
ال��ع��امل ، م��ع��رب��اً ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ملا 
ح��ق��ق��ه ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة من 
ا����ص���ت���ح���ق���وا عنه  ري��������ادة ومت����ي����ز 
، ك��ان نتاجه ما  ال��ف��وز وب��ج��دارة 
���ص��اه��دن��اه يف ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي من 
مناذج ملهمة يف العمل املوؤ�ص�صي ، 
موؤكداً على حر�ض قيادتنا رعاية 
�صاأنها  م��ن  التي   ، امل��ب��ادرات  كافة 
خ��ل��ق ف��ك��ر ق��ي��ادي اإي��ج��اب��ي لدى 
 ، واخلا�صة  القطاعات احلكومية 
وجتديد  املوؤ�ص�صي  التميرّز  لتبنرّي 
با�صتخدام  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ن���ظ���م 
، لتنفيذ الروؤى  التقنيات الذكية 

وال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية.

التي  املوؤ�ص�صات  اأ�صماء  يلي  وفيما 
ح�صلت على اأكرث من جائزة  من 
دولة المارات ، حيث ح�صل مركز 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  املتكامل  النقل 
، فيما  13  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  وح����ده 
ب�  باأبوظبي  ال�صحة  دائ���رة  ف��ازت 
األ  اأت�ض  ، و�صركة دي  10 جوائز 
24 جائزة على م�صتوى  ب�  ف��ازت 
كان  الو����ص���ط  ب��ال�����ص��رق  مكاتبها 
 10 ب����الم����ارات  مكتبها  ن�����ص��ي��ب 
ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزارة   ، ج��وائ��ز 

امل��ج��ت��م��ع ب���� 9 ج���وائ���ز ، الحت����اد 
بلدية   ، 8 ج��وائ��ز  ب���  ل��ل��ق��ط��ارات 
8 جوائز  ب�  الظفرة مبدينة زايد 
، جم��ل�����ض اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي ب� 
5 ج���وائ���ز ، م��وؤ���ص�����ص��ة الم�����ارات 
 ، 5 جوائز  ب�  ال�صحية  للخدمات 
وف���ازت ح��ول ال��وج��ه��ات “ مريال 
5 جوائز ، وفازت  “ باأبو ظبي ب� 
الرقمي  للت�صويق  وكالة جليم�ض 
اأ�صكريا  وف�������ازت   ، ج����وائ����ز   5 ب����� 

العاملية بدبي ب� 5 جوائز ، 

�ضندوق الأوبك يخ�ض�س متويالت جديدة باأكرث من 
300 مليون دولر لدعم م�ضاريع مكافحة تغري املناخ

•• فيينا-وام:

تخ�صي�ض  على  الأوبك”،  “�صندوق  الدولية  للتنمية  الأوب��ك  �صندوق  وافق 
الأول  للربع  دولر،  مليون   300 من  اأك��رث  بقيمة  جديدة  متويات  حزمة 
من العام اجلاري 2023، ويعك�ض التمويل اجلديد التزام ال�صندوق بتنفيذ 

خطته للعمل املناخي وتعزيز املرونة يف مواجهة تغري املناخ.
النم�صاوية فيينا،  العا�صمة  الأوب��ك يف  ال�صادر، عن مقر �صندوق  البيان  ويف 
بالفخر  ال�صعور  ال�صندوق، عن  الدكتور عبد احلميد خليفة مدير عام  عربرّ 
لوفاء ال�صندوق بالتزاماته املتعلقة باملناخ، وقال “جهودنا ت�صاعد �صركائنا يف 

اإفريقيا واآ�صيا واأمريكا الاتينية على تعزيز �صيا�صاتهم املناخية”.
ودعم  الطاقة  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  ت�صاهم  ال�صندوق  جهود  اأن  البيان  واأو���ص��ح 
م�صاريع البنية التحتية، التي تعك�ض التزام ال�صندوق امل�صتمر بتح�صني حياة 
على  واف��ق  ال�صندوق  اإدارة  جمل�ض  اأن  .وذك��ر  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  النا�ض 
توفري التمويل الازم لأربعة م�صروعات منهم ثاثة تدعم مكافحة التغري 
لدعم  اأرمينيا،  اإىل  دولر  مليون   50 بقيمة  قر�ض  �صكل  يف  الأول  املناخي، 
�صيا�صات زيادة القدرة على التكيف مع تغري املناخ، وقر�ض بقيمة 150 مليون 
املناخي  للعمل  التخطيط  على  احلكومة  ق��درة  لدعم  كولومبيا،  اإىل  دولر 
وتعزيز انتقال الطاقة، وقر�ض بقيمة 20 مليون دولر اإىل �صي�صيل، لتعزيز 
الإ�صاحات املتعلقة باملناخ لتطوير الأرا�صي واأنظمة �صيد الأ�صماك، وقر�ض 
بقيمة 100 مليون دولر اإىل الهند للم�صاعدة يف متويل طريق دائري بطول 
اأن �صندوق  4 مايني �صخ�ض.جدير بالذكر  اأكرث من  56 كيلومرًتا يخدم 
ال�صندوق  تلزم   ،2022 �صبتمرب  يف  مناخية  عمل  خطة  اأول  اعتمد  الأوب��ك 
بزيادة ح�صة متويل امل�صاريع، التي ت�صاهم يف مكافحة تغري املناخ، اإىل 40% 
حتى عام 2030، وتعميم الهتمام بالأهداف املناخية وزيادة التكيف مع املناخ 

يف م�صاريع الطاقة والنقل والزراعة والغذاء واملياه واملدن الذكية.

�ضعيد بن طحنون يفتتح اأكرب م�ضنع بال�ضرق الأو�ضط لأنابيب العزل باإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ع��ي��د بن 
ل�صركة  ال��ث��اين  امل�����ص��ن��ع  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
املنطقة  الأو�����ص����ط يف  ال�����ص��رق  ب��اي��ب  ب��ريم��ا 

ال�صناعية - امل�صفح يف اأبوظبي.
موقع  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  اإىل  ال�صركة  وتتطلع 
رئي�صية  وك��وج��ه��ة  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  الإم�������ارات 
جاذبة لا�صتثمار، ومن خال ذلك اإىل زيادة 
النتاجية لتزويد ال�صوق الإماراتي، وحت�صني 
ح�صر  اخل��ارج��ي��ة.  الأ����ص���واق  يف  التناف�صية 
الفتتاح عدد من كبار امل�صوؤولني احلكوميني 

وممثلي قطاع ال�صناعة يف الدولة، وجمع من 
رجال الأعمال وامل�صتثمرين املهتمني ب�صوؤون 
ال�صناعة. وقال معايل ال�صيخ الدكتور �صعيد 
“ بف�صل دعم القيادة،  بن طحنون اآل نهيان 
ال�صناعة  باعتماد   ، ال�صت�صرافية  وروؤي��ت��ه��ا 
يف  امل�صتدام  القت�صادي  النمو  م�صرية  �صمن 
نوعية  ت��ط��ورات  ال�صناعة  �صهدت  الإم����ارات 
جنحت فيها الدولة يف تعزيز موقعها كوجهة 
ال�صناعي،  القطاع  وتنمية  ال�صناعات  لريادة 
المارات”  يف  “ا�صنع  م���ب���ادرة  خ����ال  م���ن 
ل��ت��ع��زي��ز امل��م��ك��ن��ات وامل���زاي���ا ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة التي 
الناجت  يف  ال�صناعة  قطاع  م�صاهمة  ت�صاعف 

مرافق  يف  ب��ج��ول��ة  م��ع��ال��ي��ه  وق����ام  املحلي”. 
اطلع  ح��ي��ث  بايب”  “بريما  ���ص��رك��ة  م�صنع 
بت�صنيعها  ال�صركة  تقوم  التي  املنتجات  على 
يذكر  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�صناعة  ���ص��رك��ات  ل��ك��ربي��ات 
القاب�صة”  العاملية  بايب  “بريما  �صركة  اأن 
اأكرب  م��ن  وه��ي  ن��ي��وي��ورك  ببور�صة  م�صجلة 
ال�����ص��رك��ات يف ال��ع��امل ال��ق��ائ��م��ة ب��ع��زل ودهان 

وت�صكيل املوا�صري واأنظمة ك�صف الت�صريب.
اأو���ص��ح ���ص��ال��ح ن��ه��اد �صقر نائب  م��ن ج��ان��ب��ه 
الرئي�ض الأول ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
ت�صعى  بايب”  “بريما  ���ص��رك��ة  اأن  اإف��ري��ق��ي��ا 
ل��ت��وف��ر اأن��اب��ي��ب ع���زل وح��م��اي��ة مم���ت���ازة �صد 

كفاءة  لتح�صن  وال�صدمات،  والتلف  الت�صرب 
النقل وتقلل من اخل�صائر احلرارية، ولتوفر 
م�صتويات عالية من العزل ال�صوتي لت�صاعد يف 
احلفاظ على بيئة نظيفة و�صحية، ول�صمان 
الإنتاجية العالية وحت�صني الكفاءة اتي افتتاح 
امل�صنع اجلديد يف اطار ا�صرتاتيجية ال�صركه 
اإىل ت��ع��زي��ز الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي، ح��ي��ث ي��ع��د هذا 
يف  احلديثة  التقنيات  بكامل  الأك���رب  امل�صنع 
جمموعة “بريما بايب العاملية” والأكرب من 

نوعه يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
وي��ع��د ه���ذا امل�����ص��ن��ع ال��ث��اين والأك�����رب ل�صركة 
بريما بايب بدولة الإمارات وامل�صنع العا�صر 

العاملية  ب��اي��ب  ب��ريم��ا  �صركة  اأن  حيث  عامليا، 
القاب�صة متتلك م�صانع يف الوليات املتحدة ، 

وكندا، والهند، وال�صعودية، وم�صر، وقطر.
خط  اأك���رب  بتنفيذ  ق��ام��ت  ال�صركة  اأن  ي��ذك��ر 
موا�صري معزوله يف العامل- م�صروع الكربيت 
باإمارة اأبوظبي - وتنفيذ اأكرب خط نقل نفط 
املياه  �صبكة  وتنفيذ  بالهند،  ال��ع��امل  يف  خ��ام 
زايد  ال�صيخ  وجامع  املكي  احل��رم  يف  للتربيد 
بن �صلطان اآل نهيان يف اأبوظبي وبرج خليفة 
يف دب���ي ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض يف 
الإدارية بجمهورية  والعا�صمة  ونا�صا  اأمريكا 

م�صر العربية.

العدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كي�صان للنقليات و املقاولت العامه

رخ�صة رقم: CN 4139098 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال من 0  اىل  50000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد �صلطان عبداهلل �صلطان الكعبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عمران حممود �صيخ ا�صماعيل %100
تعديل اإ�صم جتاري من/كي�صان للنقليات و املقاولت العامه  

KAYSAN GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING

 اإىل/اينا للتجارة العطور - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
ENA PERFUMES TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : موؤ�ص�صة �صرحد للنقليات العامة

رخ�صة رقم: CN 1079525 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال  اىل  150000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن عمر �صالح الربيكي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ار�صاد خان علي حممد جول %80
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صن عمر �صالح الربيكي %20

تعديل اإ�صم جتاري من/موؤ�ص�صة �صرحد للنقليات العامة  
SARHAD GENERAL TRANSPORT ESTABLISHMENT

 اإىل/�صرحد للنقليات العامة ذ.م.م
SARHAD GENERAL TRANSPORT L.L.C

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

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

العدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ادارة  و  العامة  للمقاولت  هايكون   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املن�صات رخ�صة رقم: CN 4521041 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال  اىل  100000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صعيد فار�ض �صعيد املزروعي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عمر فاروق احمد �صيد �صيد اف�صل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالرحمن حممد حممد عبداملجيد %50

تعديل اإ�صم جتاري من/هايكون للمقاولت العامة و ادارة املن�صات  
HYCON GENERAL CONTRACTING AND FACILITY MANAGEMENT

 اإىل/هايكون للمقاولت العامة و ادارة املن�صات - ذ.م.م
HYCON GENERAL CONTRACTING - AND FACILITY MANAGEMENT L.L.C

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

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

العدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
�صبا  البوادي  طيف   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للرجال رخ�صة رقم: CN 2960097 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/طيف البوادي �صبا للرجال  

TAIF AL BWADE SPA FOR GENTS

 اإىل/رايث �صبا للرجال

RITH SPA FOR GENTS

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل 

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

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

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

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3813793 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال
�سمن مبادرة »راية ال�سعادة« 

مدير عام جمارك دبي ُيكرم الإدارات املُحققة لأعلى ن�ضبة �ضعادة ملوظفيها
••  دبي – الفجر: 

العاملي  اليوم  مُبنا�صبة  و  العمل،  بيئة  يف  ال�صعادة  تعزيز  من  انطاقاً 
دبي  جلمارك  العام  املدير  م�صبح  حمبوب  اأحمد  �صعادة  كرم  لل�صعادة، 
الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، الإدارات 
التي حققت اأعلى ن�صبة يف موؤ�صر �صعادة املوظفني ، وفق درا�صة املجل�ض 
واملراكز  الإدارات  ت��ك��رمي  مت  ك��م��ا    ،2022 ل��ع��ام  دب���ي  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلمركية التي حققت ن�صب عالية يف موؤ�صر الثقة عن اأف�صل بيئة عمل 
مع ت�صليم “راية ال�صعادة”، للمراكز الأوىل وذلك بح�صور �صعادة �صرار 
التنفيذي  املدير  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  ع�صو  الفا�صي،  بالهول 

ملوؤ�ص�صة وطني الإمارات، واملدراء التنفيذيني ومدراء الإدارات واملراكز 
اجلمركية .

القيادة  اأحمد حمبوب م�صبح على حر�ض  �صعادة  اأك��د  وخ��ال احلفل 
ال��ر���ص��ي��دة و���ص��ع��ي��ه��ا اإىل حت��ق��ي��ق ال�����ص��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة مل��واط��ن��ي دولة 
لتحقيق  والرفاهية،  الرخاء  وتوفري  اأر�صها،  على  واملقيمني  الإم��ارات 
اأولوياتها  من  واأولوية  منهجاً  ذلك  وجعلت  واملجتمع،  الأف��راد  �صعادة 
لتكون الإمارات العنوان الأبرز لل�صعادة، حيث تاأتي حتقيق ال�صعادة يف 
�صدارة جميع ال�صرتاتيجيات واخلطط واآليات العمل، وهو نهج ثابت 
ومتجذر يف جميع التوجهات الوطنية التي تعتمدها القيادة الر�صيدة.
املا�صية  الفرتة  الدولة يف  التي حققتها  الإجن��ازات  �صعادته على  واأك��د 

كانت نتيجة جهود اآبائنا املوؤ�ص�صني التي دعمت تناف�صية دولة الإمارات 
جلياً  ذلك  و�صح  وقد  الر�صيدة،  القيادة  وجهود  العاملي،  امل�صتوى  على 
يف  الدولة  حققتها  التي  العاملية  وال�صمعة   2020 اك�صبو  معر�ض  يف 
 200 من  اك��رث  الدولة  ار���ض  على  يعي�ض  ان  اإىل  م�صرياً  ا�صت�صافته، 
جن�صية يع�صون يف تعاون وود . ولفت �صعادة مدير عام جمارك دبي على 
دعم الدائرة  الدائم وامل�صتمر ل�صيا�صة الدولة لتحقيق نتائج مت�صاعدة 
جمتمعية  اقت�صادية،  اأمنية،  كانت  �صواء  املجالت  لكافة  املعطيات  يف 
وزواره،  اأف��راده  �صعادة  املجتمع وحتقق  املبادرات تخدم  اأن جميع  حيث 
م�صريا اإىل اأنه وبف�صل جهود املوظفني حققت الدائرة ريادة عاملية على 

كافة الأ�صعدة.

اأبوظبي للتنمية .. جهود رائدة لدعم 
ال�ضناعات الوطنية وتعزيز تناف�ضيتها عامليًا

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتدامة  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��ن��دوق  ي�����ص��اه��م 
�صيا�صة  م��ع  ين�صجم  مب��ا  ال��وط��ن��ي،  الق��ت�����ص��اد  من��و 
التنوع  حتقيق  اإىل  الهادفة  الإم����ارات  دول��ة  حكومة 
ال�����ص��ن��دوق م��ن خ���ال مكتب  الق��ت�����ص��ادي.و يعمل 
اأبوظبي لل�صادرات على تقدمي كافة الإمكانيات لدعم 
القطاع اخلا�ض الوطني اإىل جانب توفري التمويات 
وم�صاندة  الإم����ارات����ي����ني  ل��ل��م�����ص��دري��ن  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
منتجاتهم للو�صول اإىل خمتلف دول العامل.و �صمن 
�صندوق  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  امليدانية  ال��زي��ارات  �صل�صلة 
اأبوظبي للتنمية، ومكتب اأبوظبي لل�صادرات ملختلف 

املوؤ�ص�صات الوطنية يف الدولة، زار وفد من ال�صندوق 
عام  مدير  ال�صويدي،  �صيف  حممد  �صعادة  برئا�صة 
التنفيذية  اللجنة  ورئي�ض  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق 
كابلز  م���ارك  �صركة  مقر  ل��ل�����ص��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  ملكتب 
وذلك �صعياً منه لتو�صيع نطاق التعاون ال�صرتاتيجي 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ص��رك��ات  م���ع 
الهادفة  الوطنية  احليوية، وحتقيق ال�صرتاتيجيات 
ال�صندوق  وف���د  ال��وط��ن��ي��ة.و���ص��م  ال�������ص���ادرات  ل��دع��م 
يف  ال�صتثمارات  اإدارة  م��دي��ر  الكعبي،  حممد  را���ص��د 
ال�صندوق، و خليل فا�صل املن�صوري، مدير عام مكتب 
حول  الطرفان  بالإنابة.وتباحث  لل�صادرات  اأبوظبي 
الفر�ض  ودرا���ص��ة  امل�صرتكة،  اجل��ه��ود  توحيد  اأهمية 

ال�صلع واملنتجات الوطنية  املتاحة مبا يعزز و�صول 
مزايا  يف  النظر  جانب  اإىل  العاملية،  الأ���ص��واق  اإىل 
وال�صتفادة  ال�����ص��ن��دوق  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��م��وي��ات 
منها مبا يحقق تناف�صية ال�صركات الإماراتية خارج 
الدولة.وخال الزيارة اطلع وفد �صندوق اأبوظبي 
اأبوظبي لل�صادرات، على امل�صتوى  للتنمية، ومكتب 
كابلز يف  م���ارك  �صركة  اإل��ي��ه  و�صلت  ال���ذي  امل��ت��ق��دم 
امل�صتدامة،  ال��ط��اق��ة  وحم���ولت  ال��ك��اب��ات  ت�صنيع 

وم�صابيح الإنارة ال�صديقة للبيئة، 
كما ثمنت ال�صركة دور ال�صندوق، ومكتب اأبوظبي 
لتو�صيع  ائتمانية  ت�صهيات  تقدمي  يف  لل�صادرات 

نطاق اأعمالها الت�صديرية.

خالل الجتماع الثاين للجنة العليا لتكنولوجيا امل�ستقبل والقت�ساد الرقمي

حمدان بن حممد: بروؤى وتوجيهات حممد بن را�ضد .. دبي 
توا�ضل تر�ضيخ مكانتها مركزًا عامليًا ل�ضناعة وت�ضميم امل�ضتقبل

•• دبي -وام:

رئي�ض  دب������ي  ع���ه���د  ويل  `مكتوم 
توا�صل  دب��ي  اأن  التنفيذي،  املجل�ض 
ب����روؤى وت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
عاملياً  م����رك����زاً  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ر���ص��ي��خ 
وتبني  امل�صتقبل  وت�صميم  ل�صناعة 
اأدواته، وتطبيق اأف�صل مناذج العمل 
التي  التحولية  وامل�صاريع  الرقمية 
يف  نوعية  قفزة  حتقيق  يف  �صت�صهم 

اقت�صاد دبي الرقمي.
ج��اء ذل���ك، خ��ال الج��ت��م��اع الثاين 
امل�صتقبل  لتكنولوجيا  العليا  للجنة 
والقت�صاد الرقمي الذي مت خاله 
بحث تطورات القت�صاد الرقمي يف 
دولة الإمارات والتحديات والفر�ض 
الرقمية الواعدة، لإتاحتها وتبنيها 
تنفيذ  دب��ي، �صمن جهود  يف مدينة 

ا�صرتاتيجية  وم�صتهدفات  حم��اور 
دب����ي ل��ل��م��ي��ت��اف��ري���ض، ومت��ا���ص��ي��ا مع 
للتنمية  دب�����ي  م���وؤ����ص�������ص���ة  اأه��������داف 
موؤ�ص�صات  اإح������دى  الق���ت�������ص���ادي���ة، 
واأجندة  وال�صياحة  القت�صاد  دائ��رة 
والتي   )D33( الق��ت�����ص��ادي��ة  دب��ي 
اقت�صاد  حجم  م�صاعفة  اإىل  تهدف 
املقبلة  الع�صر  ال�صنوات  خ��ال  دب��ي 
وت��ع��زي��ز م��وق��ع��ه��ا ���ص��م��ن اأف�����ص��ل 3 

مدن اقت�صادية يف العامل.
وقال �صموه اإن دبي ت�صعى من خال 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  عمليات  تعزيز 
ال�صتباقية  اخل���ط���ط  و����ص���ي���اغ���ة 
وتوظيف التكنولوجيا احلديثة اإىل 
ت�صريع عجلة النمو الرقمي، وتبني 
من  التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث 
وتن�صيق  ال��ت��ك��ام��ل  حت��ق��ي��ق  خ����ال 
اجل�����ه�����ود ب�����ني خم���ت���ل���ف اجل����ه����ات 
العاملية  وال�������ص���رك���ات  احل���ك���وم���ي���ة 
والقطاع اخلا�ض للو�صول بدبي اإىل 
10 اقت�صادات رقمية  اأكرث  م�صاف 

الجتماع،  ال��ع��امل.ح�����ص��ر  يف  رائ���دة 
لتكنولوجيا  العليا  اللجنة  اأع�صاء 
الرقمي؛  والق���ت�������ص���اد  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
العلماء  ����ص���ل���ط���ان  ع����م����ر  م����ع����ايل 
ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول�����ة  وزي�����ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ص���اد 
العمل عن بعد، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
غرفة دبي لاقت�صاد الرقمي، نائب 
رئي�ض اللجنة، و�صعادة هال �صعيد 
القت�صاد  لدائرة  العام  املدير  املري 
وال�صياحة بدبي، و�صعادة حمد عبيد 
دبي  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  املن�صوري 
ال��رق��م��ي��ة، و����ص���ع���ادة خ��ل��ف��ان جمعة 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  بلهول 
بن  اأح��م��د  و�صعادة  للم�صتقبل،  دب��ي 
بيات نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
و�صعادة  ال��رق��م��ي،  ل��اق��ت�����ص��اد  دب���ي 
مالك اآل مالك املدير العام ل�صلطة 
التنفيذي  والرئي�ض  للتطوير  دب��ي 
اأمريي  وعارف  “تيكوم”،  ملجموعة 
املايل  دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 

ال��ع��امل��ي، وم��ه��ا امل��زي��ن��ة امل��ق��رر العام 
للجنة.

امل�صتجدات  الج��ت��م��اع  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
والتوجهات  ال��رق��م��ي��ة  وامل���ت���غ���ريات 
ال���ع���امل���ي���ة اجل�����دي�����دة، وت����ط����رق اإىل 
يف  الرقمية  التحتية  البنية  تطور 
دب���ي، وج��اه��زي��ة دب��ي و���ص��دارت��ه��ا يف 
معدلت ا�صتخدام الإنرتنت بالن�صبة 
لاأفراد، وما يوفره ذلك من فر�ض 
اأكرب تعزز اجلاهزية للم�صتقبل، كما 
ناق�ض الجتماع التحديات والفر�ض 
النتائج  اأف�����ص��ل  لتحقيق  ال���واع���دة 
العليا  اللجنة  اأن  ال��رق��م��ي��ة.ي��ذك��ر، 
والقت�صاد  امل�صتقبل  لتكنولوجيا 
�صمو  برئا�صة  ت�صكيلها  مت  الرقمي 
را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
اآل مكتوم وتهدف اإىل ر�صم م�صتقبل 
خطط  وو�صع  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
لا�صتثمار يف عامل امليتافري�ض وبناء 
ال�صراكات الهادفة لتعزيز القت�صاد 
مهام  وتتوىل  دب��ي،  لإم���ارة  الرقمي 

وتوجهات  ال�صيا�صات  واإع��داد  درا�صة 
القت�صاد الرقمي وتقنيات امل�صتقبل 
والذكاء  امل��ي��ت��اف��ري���ض  ت�صمل  ال��ت��ي 
ال�صطناعي والبلوك ت�صني والواقع 
ز واإنرتنت  الفرتا�صي والواقع املُعزرّ

الأ�صياء ومراكز البيانات واحلو�صبة 
والإ�صراف  دب��ي  اإم��ارة  يف  ال�صحابية 
على تنفيذ ال�صرتاتيجيات املتعلقة 
وتقنيات  ال����رق����م����ي  ب���الق���ت�������ص���اد 

امل�صتقبل يف الإمارة.

اإمباور توقع اتفاقية مع �ضوبا العقارية لتزويد 
�ضوبا هارتالند  بـ 17 األف طن تربيد

•• دبي-الفجر: 

اأكرب  »اإم��ب��اور«  ���ض.م.ع  املركزي  التربيد  الإم��ارات لأنظمة  وقعت موؤ�ص�صة 
العقارية«  »�صوبا  م��ع  اتفاقية  ال��ع��امل،  يف  املناطق  ت��ربي��د  خل��دم��ات  م���زود 
ال��ف��اخ��رة يف دول��ة الإم���ارات  ال��ع��ق��ارات  ال��رائ��دة لتطوير  اإح���دى ال�صركات 
العربية املتحدة، لتزويد م�صروع »�صوبا هارتاند« بخدمات تربيد املناطق 

ال�صديقة للبيئة وبطاقة تربيد ت�صل اىل 17 األف طن.
بتزويد  »اإم��ب��اور«  �صتقوم  ال�صركتني،  ب��ني  امل��ربم��ة  التفاقية  م��ن  وك��ج��زء 
»�صوبا  م�صروع  يف  اأبنية   8 ل�  العاملي  امل�صتوى  ذات  املناطق  تربيد  خدمات 
هارتاند« من حمطة ميدان التابعة للموؤ�ص�صة ومن خال تو�صيع �صبكة 
�صعفار  بن  اأحمد  �صعادة  التفاقية  ووق��ع  بها.  املرتبطة  الأنابيب  خطوط 
ل�  العام  املدير  األ��ف��رد،  فران�صي�ض  وال�صيد  »اإم��ب��اور«  ل�  التنفيذي  الرئي�ض 

»�صوبا العقارية«.
من  مبنني  اأول  بتزويد  »اإم���ب���اور«  �صتبداأ   2023 اجل���اري  ال��ع��ام  وخ���ال 
م�صروع »�صوبا هارتاند« بخدمات تربيد املناطق من حمطة ميدان التي 
 45،000 ت�صتخدم تقنيات تربيد متطورة والتي تبلغ �صعتها التربيدية 
ا�صتحواذ  اتفاقية  2021 كانت قد وقعت  »اإمباور« يف عام  باإن  طن، علماً 
وتزويد “مدينة ميدان” ب� 382،000 طن تربيد لتغطي 750 مبنى، 
كما كانت قد اأعلنت »اإمباور« اأنها �صتقوم ببناء 3 حمطات جديدة و�صبكة 
اأنابيب لتغطية الطاقة التربيدية املطلوبة عرب ا�صتثمارات �صي�صل اإجمالها 
هارتاند« جت�صيداً  »�صوبا  درهم.يعترب م�صروع  مليار   1.6 اأكرث من  اىل 
حقيقياً للفخامة حيث ميتد على م�صاحة ت�صل اإىل 8 مايني قدم مربعة 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول اإىل  اآل م��ك��ت��وم، ب��دب��ي م��ع  يف مدينة حممد ب��ن را���ص��د 
العديد من املطاعم املتنوعة وحمات البيع بالتجزئة واملرافق التعليمية 

والرتفيهية وغريها ذات امل�صتوى العاملي.

بدعم من غرفة دبي العاملية

وتاأ�ضي�س �ضراكات اقت�ضادية كازاخ�ضتان  يف  التو�ضع  تبحث  دبي  من  �ضركة   24

•• دبي -وام:

وتن�صيق  ب��دع��م   - دب���ي  م��ن  ���ص��رك��ة   24 بحثت 
الثاث  الغرف  اإح��دى  العاملية،  دبي  من غرفة 
العاملة حتت مظلة غرف دبي -.. مع �صركات 
اآف�����اق تعزيز  وم�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن ك��ازاخ�����ص��ت��ان 
�صادراتها اإىل �صوق كازاخ�صتان، وفر�ض تاأ�صي�ض 

اأعمال لها يف مدينتي اأ�صتانا واأملاتي.
جاء ذلك خال فعاليات منتدى الأعمال الذي 
عقد يف اأ�صتانا ، ثاين حمطات البعثة التجارية 
منطقة  اإىل  العاملية  دب��ي  غرفة  تنظمها  التي 
عاملة  �صركة   24 ت�صم  والتي  الو�صطى،  اآ�صيا 
اقت�صادياً  ون�صاطاً  قطاعاً   16 من  الإم���ارة  يف 

متنوعاً.
ح�����ص��ر امل��ن��ت��دى ال�����ذي ن��ظ��م يف اأ���ص��ت��ان��ا اأك���رث 
ل�صركات  ومم��ث��ل  حكومي  م�����ص��وؤول   200 م��ن 
دبي،  �صركات  مع  بالتعاون  راغبة  كازاخ�صتانية 
العاملية  دب��ي  غرفة  بعثة  زي��ارة  �صهدت  حني  يف 
لقاء   180 م��ن  اأك���رث  تنظيم  كازاخ�صتان  اإىل 
اأعمال ثنائيا بني �صركات دبي امل�صاركة يف البعثة 
اأ�صتانا  و�صركات كازاخ�صتان يف كل من مدينتي 

واأملاتي.
وياأتي تنظيم غرفة دبي العاملية للبعثة التجارية 

�صمن مبادرة “اآفاق جديدة للتو�صع اخلارجي” 
التي اأطلقتها بهدف دعم تو�صع اأع�صاء الغرفة 

و�صركات الإمارة يف الأ�صواق اخلارجية.
جتارية  ب��ع��ث��ات  ت�صكيل  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة  وت��رت��ك��ز 
متخ�ص�صة موؤلفة من �صركات الإمارة اإىل اأ�صواق 
ولقاءات يف  فعاليات  وتنظيم  عاملية م�صتهدفة، 
هذه الأ�صواق بهدف ا�صتك�صاف فر�ض ال�صتثمار 

وال�صراكات القت�صادية امل�صرتكة.
وتعترب مبادرة “اآفاق جديدة للتو�صع اخلارجي” 
جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التو�صع الدويل 
ا�صتكمال  وهي  جديدة،  اأ�صواق  نحو  لأع�صائها 
التي  املجهر”  حت��ت  الأع��م��ال  “فر�ض  مل��ب��ادرة 
الفر�ض  ل�صتعرا�ض  من�صة  توفري  على  تركز 
ال�صتثمارية يف هذه الأ�صواق قبل ال�صفر اإليها.

وتتكامل املبادرتان مع الأولويات ال�صرتاتيجية 
لأع�صاء  اخل���ارج���ي  ال��ت��و���ص��ع  دع���م  ل��ل��غ��رف يف 
الإ���ص��ه��ام يف حتقيق خطة  اإىل ج��ان��ب  ال��غ��رف��ة، 
دب���ي ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل زي���ادة 
اإىل  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م 
وتركز   .2026 عام  بحلول  دره��م  تريليون   2
غرفة دبي العاملية على دعم تو�صع 100 �صركة 
من دبي اإىل الأ�صواق العاملية يف غ�صون العامني 

املقبلني.

ولفت حممد علي را�صد لوتاه، مدير عام غرف 
دب���ي، ال���ذي ت���راأ����ض ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ج��اري��ة، اإىل اأن 
�صادرات  لتنويع  مهمة  �صوقاً  تعد  كازاخ�صتان 
القت�صادي  التنويع  اأن  موؤكداً  الغرفة،  اأع�صاء 
امل�صتقبلية،  اخلطط  من  اأ�صا�صياً  ج��زءاً  يعترب 
ت�صتهدف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ع��ث��ة  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��دداً 
�صادرات  وتعزيز  ال��ت��ج��اري،  بالتبادل  الرت��ق��اء 

جتار دبي اإىل اأ�صواق اآ�صيا الو�صطى.
امل�صجلة  الكازاخ�صتانية  ال�صركات  “ عدد  وقال 
حوايل  تبلغ  بن�صبة  ارت��ف��ع  الغرفة  ع�صوية  يف 
 ،2022-2016 ال����ف����رتة  خ������ال   82%
نهاية  يف  �صركة   351 من  عددها  ارتفع  حيث 
مع  ���ص��رك��ة   637 ح����وايل  اإىل   2016 ال���ع���ام 
عدد  اإىل  ن��ظ��رن��ا  واإذا   .2022 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة 
�صدروا  ال��ذي��ن  الغرفة  اأع�صاء  م��ن  امل�صدرين 
بلغ  فقد   ،2022 العام  خال  كازاخ�صتان  اإىل 
عددهم 119 م�صدراً، وهو رقم ناأمل ارتفاعه، 
وال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ج��اري��ة احل��ال��ي��ة ت�����ص��ت��ه��دف زي���ادة 
التي  كازاخ�صتان  اإىل  دب��ي  من  امل�صدرين  ع��دد 
للتو�صع  الأولوية  ذات  الأ�صواق  �صمن  نعتربها 

اخلارجي ل�صركاتنا«.
جلنة  رئي�ض  زيبي�صيف،  اأرداك  ق��ال  جانبه  من 
بجمهورية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 

ك��ازاخ�����ص��ت��ان اإن دول����ة الإم������ارات ا���ص��ت��ث��م��رت يف 
الآن  2011 وح��ت��ى  ال���ع���ام  م��ن��ذ  ك��ازاخ�����ص��ت��ان 
اأن  اإىل  اأمريكي، م�صرياً  دولر  مليار   2 ح��وايل 
حيث  تتطور،  الإم���ارات  مع  كازاخ�صتان  جت��ارة 
حوايل   2022 ال��ع��ام  نهاية  يف  قيمتها  بلغت 
 72.3 منها  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليون   632.6
مليون دولر اأمريكي �صادرات من الإمارات اإىل 

كازاخ�صتان.
يف  العاملية  دبي  غرفة  بجهود  زيبي�صيف  واأ�صاد 
تنظيم البعثة التجارية ومنتدى الأعمال، الذي 
اجلانبني،  ب��ني  ال��ع��اق��ات  ب��ت��ط��وي��ر  �صي�صاهم 
ويعزز  امل�صرتكة،  امل�صالح  يحقق  مب��ا  وينميها 

تطبيق امل�صاريع ال�صتثمارية بني الطرفني.
�صمت  املنتدى  خ��ال  نقا�صية  جل�صة  واأقيمت 
ع�����دداً م���ن امل�����ص��وؤول��ني واخل������رباء يف جمالت 
اللوج�صتية وامل�صرفية يف  اجلمارك واخلدمات 
مزايا  املتحدثون  ا�صتعر�ض  حيث  كازاخ�صتان، 
مع  كازاخ�صتان،  يف  الأع��م��ال  ممار�صة  وف��وائ��د 
�صركات  ممثلي  ا�صتف�صارات  كافة  على  الإجابة 
ثنائية  اأع��م��ال  اجتماعات  تنظيم  اأعقبها  دب��ي، 
بني ممثلي �صركات اجلانبني، وتوجه الأع�صاء 
مقار  م��ن  ع��دد  اإىل  عملية  ميدانية  زي���ارات  يف 
مركز  عمل  زي��ارة  يف  الوفد  زار  كما  ال�صركات. 

اأ�صتانا املايل الدويل.
ون��ظ��م م��ن��ت��دى الأع���م���ال ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صفارة 
كازاخ�صتان  وه��ي��ئ��ة  ك��ازاخ�����ص��ت��ان،  يف  ال���دول���ة 
ل��ا���ص��ت��ث��م��ار، وغ����رف����ة ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة يف 
لتطوير  ترايد”  ومركز”كاز  ك��ازاخ�����ص��ت��ان، 

وتنمية �صيا�صات التجارة.
وت�صمل القطاعات والأن�صطة القت�صادية التي 
متثلها ال�صركات امل�صاركة بالبعثة التجارية كا 
من مواد البناء، والتجارة الإلكرتونية، واملجالت 
واملاب�ض،  والأزي��������اء  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
والفنادق،  امل���ن���ازل  واأث������اث  احل������رة،  وامل���ن���اط���ق 
الطبية،  وال��ت��ج��ه��ي��زات  وامل���ع���دات  وال�����ص��ي��اف��ة، 
التجميل،  وم�صتح�صرات  وال�صابون  والعطور 
واملنتجات الدوائية، والطاقة املتجددة، واأ�صول 
التجزئة، والطباعة الأمنية، وال�صحن البحري 
ال�صلع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اللوج�صتية  واخل��دم��ات 
تزايد  ظ��ل  ال���ت���داول.ويف  �صريعة  ال�صتهاكية 
النادرة  الأر���ص��ي��ة  امل��ع��ادن  على  ال��ع��امل��ي  الطلب 
الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  واردات  ارت��ف��اع  ب�صبب 
كازاخ�صتان  تعترب  ال�صم�صية،  الطاقة  واأل����واح 
الغنية باملوارد املعدنية م�صدراً هاماً لدبي التي 
الأر���ص��ي��ة، مما  امل��ع��ادن  تلك  يرتفع طلبها على 
ي�صكل فر�صة ا�صتثمارية جيدة ل�صركات ت�صنيع 

املعادن يف دبي )مثل النحا�ض والف�صة والزنك 
والذهب( لإنتاج مواد معدنية ن�صف م�صنعة اأو 

نهائية يف كازاخ�صتان.
ال���زراع���ة وال�����ص��ي��اح��ة م��ن القطاعات  ت��ع��د  ك��م��ا 
متتلك  اإذ  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار،  وال�����واع�����دة  امل��ث��ال��ي��ة 
الأرا�صي  من  هكتار  مليون   210 كازاخ�صتان 
ا�صتثمارية  ال�صاحلة للزراعة مما يخلق فر�صاً 
كبرية ل�صركات الأغذية الإماراتية. عاوة على 
يف  البيئية  ال�����ص��ي��اح��ة  كوفيد-19  ع���زز  ذل���ك، 
كازاخ�صتان، والتي ميكنها اأي�صا اأن تخلق فر�صاً 

ا�صتثمارية جديدة ل�صركات دبي.
وميكن لكازاخ�صتان ان تلعب دوراً مهماً كبوابة 
اإذ  اأوروب��ا،  ملرور الب�صائع على طريق ال�صني - 
الب�صائع الدولية  اأن تخلق تنقات  ال��وارد  من 
ا�صتثمارية  ا  فر�صً كازاخ�صتان  حل��دود  العابرة 

كبرية ل�صركات دبي.
�صركات دبي  بتمكني  العاملية  دبي  وتلتزم غرفة 
من التو�صع بنجاح يف الأ�صواق العاملية، مدعومة 
اخلارجية  التمثيلية  املكاتب  من  قوية  ب�صبكة 
العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  العاملية  دب��ي  لغرفة 
وت��دع��م ال��غ��رف��ة اأه����داف الإم����ارة يف رف��ع قيمة 
درهم  تريليون   1.4 دبي اخلارجية من  جتارة 

اإىل 2 تريليون درهم بحلول العام 2026.



االثنني   20  مارس    2023  م   -    العـدد   13803  
Monday   20    March    2023   -  Issue No 13803

16

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

النم�صا  م��ن  ما�صييف  حم��م��د  ف���از 
بالنزال الرئي�صي للن�صخة الدولية 
" حماربي  رقم )39( من بطولة 
القتالية  ل���ل���ف���ن���ون  الإمارات"  
ب�صالة  اأق��ي��م��ت  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
م�صاء  يا�ض  بجزيرة  اأري��ن��ا  الحت��اد 
ح�صاب  ع��ل��ى  وذل����ك  الأول،  اأم�������ض 
مناف�صه العنيد الكازاخي باغدو�ض 
الثالثة بقرار  اوجلاباي يف اجلولة 
بينما  ال���ري�������ص���ة،  وزن  يف  احل���ك���ام 
يف  دي  فين�صيو�ض  الربازيلي  تفوق 
النزال الرئي�صي الثاين على ح�صاب 
بال�صربة  الياباين هيكارو يو�صينو 

القا�صية يف وزن الديك
البطولة  م���ن���اف�������ص���ات  وح���������ص����ر 
ال��ربي��ط��اين ك��ري�����ض ب����راون رئي�ض 
القتالية  للفنون  ال���دويل  الحت���اد 
الرئي�ض  دروي�ض  وف��وؤاد  املختلطة، 
الريا�صية  باملز  ل�صركة  التنفيذي 
اللجنة  رئ���ي�������ض  احل�������دث  م���ن���ظ���م 
نادر  اب��ي  وو���ص��ام  للبطولة  املنظمة 
لاحتاد  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�صو 

الدويل للفنون القتالية املختلطة
كما ح�صر البطولة وتوج الفائزين 
بطل ال��ع��امل يف ي��و اف ���ص��ي  لوزن 
اخلفيف الرو�صي اإ�صام ماخا�صيف، 
والمريكي خافيري مينديز مدرب 
ومدرب  ال��ع��امل��ي  القتالية  ال��ف��ن��ون 
ب��ط��ل ال���ع���امل امل��ع��ت��زل ح��ب��ي��ب نور 
ا�صام احلايل،  وم��درب  حممدوف 
وع���دد م��ن الأب���ط���ال ال�����ص��اب��ق��ني يف 

البطولة.
الإيطايل  ف��از  ال��ن��زالت  بقية  ويف 
الفلبيني  ع��ل��ى  ك��ول��ي��ن��اردو  ول����رت 
معركة  ب����ع����د  ����ص���رتي���غ���ل  م��������ارك 
ب���اإج���م���اع احل���ك���ام يف وزن  ���ص��ر���ص��ة 
احل�����ر، وان��ت�����ص��ر ال���رو����ص���ي ارت����ور 
دا  اليك�ض  الربازيلي  على  زينكوف 
احلكام،  بقرار  وزن احلر  �صليفا يف 
حممدوف  م��راد  الرو�صي  وتخطى 
جافونبيك  الأوزب��اك�����ص��ت��اين  عقبة 
ثانية   23 م��ن  اأق��ل  يف  توخاتبوف 

بالخ�صاع يف وزن احلر.
اأ�صرع نزال يف بطولة حماربي  ويف 
ال��ك��ازاخ��ي ر�صتم  الإم������ارات ت��ف��وق 
الأوزبكي  مناف�صه  على  جنينوف 
النزال  ان��ت��ه��ى  اإذ  ن��ازمي��وف  ال��ك��وم 
ث���وان   8 ال��ق��ا���ص��ي��ة يف  ب��ال�����ص��رب��ة 
بوزن احلر ويف نزال ال�صيدات فازت 
ماريا او غينينا على مناف�صتها على 
بال�صربة  ب��ريون  كولني  الفلبينية 

القا�صية يف وزن الق�صة.

اإىل مزيد من النجاح
وم��ن ج��ان��ب��ه، اأع���رب ف���وؤاد دروي�ض 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة باملز 
املنظمة  اللجنة  رئي�ض  الريا�صية، 
ملحاربي الإمارات عن �صعادة بوجود 
ه����ذه ال��ن��خ��ب��ة م���ن امل��ق��ات��ل��ني من 
اأنحاء العامل، �صمن نزالت  جميع 

البطولة
العاملي  البطل  :" �صاهدنا  واأ�صاف 
والأمريكي  خ��ا���ص��ي��ف،  م���ا  اإ����ص���ام 
الفنون  م����درب  م��ي��ن��دي��ز  خ��اف��ي��ري 

ال��ق��ت��ال��ي��ة ال���ع���امل���ي وم������درب بطل 
ال������ع������امل امل�����ع�����ت�����زل ح����ب����ي����ب ن����ور 
ا�صام احلايل،  وم��درب  حممدوف 
التوا�صل  و�صائل  م�صاهري  وكذلك 
الإجتماعي �صمن ح�صور البطولة، 
اأن���ن���ا يف طريقنا  ي���وؤك���د  ذل����ك  ك���ل 

ال�صحيح واإىل مزيد من النجاح.

من�سة  الإمارات"  "حماربي 
احرتافية رائعة

املقاتل  ماخا�صيف  اإ���ص��ام  واأع����رب 
العامل وبطل وزن اخلفيف يف يو اف 
بح�صور  الكبرية  �صعادته  عن  �صي 
الن�صخة  الإم��ارات  بطولة حماربي 
حلبة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
اأبوظبي مب�صاركة  ارينا يف  الحتاد 

قيا�صية من مقاتلي اللعبة
على  �صحفية  ت�صريحات  يف  وق��ال 
هام�ض البطولة: "هنا مكاين وهذه 
�صابقاً  ال��ف��وز  فيها  حققت  احللبة 
املقبل  اأك��ت��وب��ر  اإل��ي��ه��ا يف  و���ص��اأع��ود 
 ،294 ���ص��ي  اف  ي��و  ب��ط��ول��ة  �صمن 
ومتابعة  ه��ن��ا  ب���ال���ت���واج���د  ���ص��ع��ي��د 
املقاتلني  زمائي  مل��وؤازرة  النزالت 
ال�صباب، ودائماً ما اأح�صر لبطولة 
حم��ارب��ي الإم�����ارات لأن��ه��ا منظمة 
اح���رتاف���ي���ة رائ���ع���ة واأي�������ص���ا هناك 

العديد من اإخواين املقاتلني.
الإمارات"  "حماربي  واأردف:" 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  رائ���ع���ة  م��ن��ظ��م��ة 
املختلطة متنح الفر�صة للمقاتلني 
ال�����ص��اع��دي��ن ل��ت��ق��دمي اأف�������ص���ل ما 
رائعة،  احرتافية  اأج��واء  يف  لديهم 

لت�صجيع  القف�ض  لم�صت  وعندما 
����ص���اورين �صعور  ال�����ص��ب��اب  زم��ائ��ي 

باحلما�ض للعودة واللعب فيه

وتنظيم  احرتافية  اأج��واء  يف 
اأكرث من رائع.

م��ن ج��ه��ت��ه و���ص��ف م����درب الفنون 
مينديز  خافيري  العاملي  القتالية 
بطولة حماربي الإمارات بالأف�صل 
تقدمه  مل����ا  الأو������ص�����ط  ال�������ص���رق  يف 
العديدة  ال��ف��ر���ض  م��ن  للمقاتلني 
اأكرث  وتنظيم  احرتافية  اأج��واء  يف 

من رائع.
واأكد مينديز يف ت�صريحات �صحفية 
ال�صمعة  اأن  البطولة  هام�ض  على 
اك��ت�����ص��ب��ت��ه��ا م��ن�����ص��ة حماربي  ال��ت��ي 
العامليني  املقاتلني  الإمارات جذبت 

للح�صور  ���ص��ي  اف   ي���و  م��ن�����ص��ة  يف 
للمتابعة والت�صجيع ما منحها قوة 
الفر�صة  مت��ن��ح  كمن�صة  اإ���ص��اف��ي��ة 
للمقاتلني ال�صاعدين واملحرتفني 
معايري  اأف�صل  وف��ق  مكان  كل  من 

التنظيم الحرتافية.
ال��ن�����ص��خ��ة الإف���ري���ق���ي���ة الأ�����ص����رع يف 

بطولة حماربي الإمارات
الإفريقية،  البطولة  �صعيد  وعلى 
ف�����از ���ص��ي��ل��ف�����ص��رت ���ص��ي��ب��ف��م��ب��و من 
الأول  الرئي�صي  بالنزال  زميبابوي 
بطولة  من  الإفريقية  الن�صخة  يف 
حماربي الإمارات للفنون القتالية 
املختلطة بعد اأن تفوق على املغربي 
عماد بوعامري بال�صربة القا�صية 
وكما   الفنية  احل��ر  وزن  يف  الفنية 
القمر  كيفني عمر من جزر  تغلب 

ع��ل��ى امل�����ص��ري ع��ب��دال��وه��اب �صعيد 
وزن  يف  ال��ث��اين  الرئي�صي  ب��ال��ن��زال 

احلر.
واأقيمت النزالت يف �صالة الحتاد 
ارينا بجزيرة يا�ض و�صهدت الن�صخة 
 11 الف��ري��ق��ي��ة اخل��ام�����ص��ة )38( 
املناف�صات  وح�����ص��ر  ق���وي���ا.  ن�����زال 
�صالح  ����ص���ع���ادة  ال���ف���ائ���زي���ن  وت������وج 
ال�صياحة يف  ع��ام  م��دي��ر  اجل��زي��ري 
ابوظبي  وال�صياحة  للثقافة  دائ��رة  
رئي�ض  ب��راوان  كريث  والربيطاين 
القتالية  للفنون  ال���دويل  الإحت���اد 
الرئي�ض  دروي�����ض  وف���وؤاد  املختلطة 
الريا�صية  باملز  ل�صركة  التنفيذي 
اللجنة  ورئ��ي�����ض  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��ظ��م 

املنظمة.
ول�صون  ف����از  ال����ن����زالت  ب���اق���ي  ويف 

ف�����اري�����ا م�����ن ج������زر ال���ق���م���ر على 
كاتيكاتي  تابيو  اف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب 
ب��ال�����ص��رب��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة يف اق����ل من 
ثانية يف وزن اخلفيف، ومتكن   20
امل�����ص��ري ا���ص��ام ر���ص��ا م��ن التغلب 
ع��ل��ى امل��غ��رب �صكري ح���اح ح���دو عن 
اخلفيف،  وزن  يف  الإخ�صاع  طريق 
بوكي�صو  �صفيان  املغربي  ف��از  وكما 
على اجلنوب �صوداين حممد جمعة 

باجماع احلكام يف وزن الثقيل.
جنحت  ال�����������ص�����ي�����دات  ن����������زال  ويف 
الفوز  يف  ك��ورن��ول  ن��ورا  اجلزائرية 
وزن  يف  جابر  ح�صناء  املغربية  على 
زي��دي من  ال��دي��ك،  وتغلب �صمري 
اجلنوب  مناف�صه  على  القمر  ج��زر 
اإفريقي ج ت بوتا بال�صربة القا�صية 

الفنية يف وزن  الو�صط.

م��ن�����س��ة ت��ن��اف�����س��ي��ة ت��وف��ر 
الحتكاك للمقاتلني الأفارقة

و���ص��ف ال��ربي��ط��اين ِك��ري��ث ب���راون 
للفنون  ال������دويل  الحت������اد  رئ��ي�����ض 
القتالية املختلطة بطولة حماربي 
الإم����������ارات ب���امل���ت���ط���ورة وال���رائ���ع���ة 
واتاحتها الفر�صة واملجال لاأجيال 
ال�����ص��اع��دة وال���واع���دة ع��ل��ى من�صة 
احرتافية وعالية التنظيم لإظهار 

اإمكاناتهم وقدراتهم القتالية.
ب���راون على وج��ود الن�صخة  واأث��ن��ى 
من�صة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  الإف����ري����ق����ي����ة 
ت����ن����اف���������ص����ي����ة ت������وف������ر الح�����ت�����ك�����اك 
العمل  لي�صري  الأفارقة  للمقاتلني 
الذي تقدمه حماربي الإم��ارات يف 

اللعبة  التوازي مع جهود احت��ادات 
عرب القارة الإفريقية.

واأ�����ص����اف رئ��ي�����ض الحت�����اد ال����دويل 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة :" 
والدعم  امل��ت��اب��ع��ة  يف  عملنا  ي��رتك��ز 
وتعزيز العمل الرائع الذي تقدمه 
حماربي الإمارات ، وما تفعله لقارة 
اأفريقيا اأمر مثري لاإعجاب يحفز 
العمل  على  الإفريقية  الحت����ادات 

والتطوير".

نزالت قوية
واأع�����رب ع��ن ���ص��ع��ادت��ه دروي�������ض عن 
ملناف�صات  ال����ق����وي����ة  الن����ط����اق����ة 
ال��ن�����ص��خ��ة الإف����ري����ق����ي����ة، واإظ����ه����ار 
م����ن جميع  وال����ن����دي����ة  احل���م���ا����ص���ة 
املقاتلني امل�صاركني يف النزالت منذ 
اإىل ختام  اأدى  البداية الأمر الذي 

جميع النزالت يف 3 �صاعات.
بهذه  ال���ن���زالت  خ��ت��ام  واأ�صاف:" 
تكافوؤ  ع�����دم  ي���ع���ن���ي  ل  ال�������ص���رع���ة 
ولكنها  امل���ق���ات���ل���ني،  ب���ني  ال���ف���ر����ض 
اجلميع،  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  م����ه����ارات 
للجميع،  ال���ف���وز  يف  ق��وي��ة  ورغ���ب���ة 
حيث مل يكن من املتوقع اأن تظهر 

الن�صخة الإفريقية بهذه ال�صورة.
الن�صخة  :" منحت  دروي�����ض  وت��اب��ع 
بطل  لظهور  الفر�صة  الإف��ري��ق��ي��ة 
ما�صفاين  ادي���������ص����ون  ه����و  ج����دي����د 
فوزه  اأح���رز  وال���ذي  م��ن موزمبيق 
وك���ذل���ك  الح�����������رتاف،  يف  الأول 
امل�صاركة الأوىل يف البطولة للبطل 

ال�صوداين �صاح الرباء.

فوؤاد دروي�س 
اأننا يف طريقنا ال�سحيح ون�سعى ملزيد من النجاح يوؤكد  للبطولة  العامل  اأبطال  •ح�سور 

الإفريقية الفر�سة لظهور اأبطال جدد الن�سخة  • منحت 
فيها الفوز �سابقًا و�ساأعود اإليها يف اأكتوبر املقبل �سمن بطولة يو اف �سي  حققت  احللبة  هذه   : ماخا�سيف  • اإ�سالم 

ال�سرق الأو�سط يف  الأف�سل  البطولة  الإمارات«  »حماربي   : مينديز  • خافيري 
العمل الرائع الذي تقدمه »حماربي الإمارات« وتعزيز  والدعم  املتابعة  يف  عملنا  يرتكز   : براون  • كريث 

»ما�سييف« يتوج بالدولية و »�سيبفمبو وكيفني« يتاألقان يف اإفريقية »حماربي الإمارات«

بطل العامل »اإ�ضالم ماخا�ضيف« يح�ضر املناف�ضات وي�ضيد بالبطولة  
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•• دبي - وام: 

اعتمد �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم رئي�ض جمل�ض دبي 
الريا�صي "دليل ا�صتقطاب الاعبني 
يف ���ص��رك��ات واأن����دي����ة ك����رة ال���ق���دم يف 
ه جمل�ض  اأع�����درّ دبي" وال�����ذي  اإم�����ارة 
دبي الريا�صي بهدف و�صع ال�صروط 
وال�صوابط الازمة حلوكمة وتنظيم 
اآلية ا�صتقطاب الاعبني يف الإمارة.

"اعتمدنا  �صموه  قال  املنا�صبة  وبهذه 
دليل ا�صتقطاب الاعبني يف �صركات 
واأن����دي����ة ك����رة ال���ق���دم يف اإم������ارة دبي 
الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  اأع���ده  ال���ذي 
والآليات  باملمار�صات  الرتقاء  بهدف 
اخلا�صة بانتقاء وا�صتقطاب وتطوير 
وال�صتثمار  امل���وه���وب���ني  ال��اع��ب��ني 
اآليات  ل��ل��م��وارد م���ن خ���ال  الأم���ث���ل 
يف  ال��اع��ب��ني  م��ع  للتعاقدات  دقيقة 
الفئات وفق  الفرق وجلميع  خمتلف 
املمار�صات  واأف�صل  احلوكمة  مبادئ 
املجال، موؤكدا �صموه  العاملية يف هذا 
تاأتي يف  ال�صوابط اجلديدة  اأن هذه 
اإطار خطة تطوير القطاع الريا�صي 
لإمارة دبي والتي ت�صتمل على العديد 
تطوير  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  امل����ح����اور  م���ن 

الريا�صية  واملوؤ�ص�صات  الأن��دي��ة  اأداء 
الريا�صيني  ا�صتقطاب  م�صتوى  على 
الفوز  وحتقيق  الفئات  خمتلف  م��ن 
ب��ال��ب��ط��ولت واإح�����راز الأل���ق���اب. كما 
ملتقى  دب���ي  ت�����ص��ب��ح  اأن  اإىل  ت��ه��دف 
جنوم الريا�صة، ومقراً ل�صناع القرار 

يف الريا�صة الإقليمية والعاملية".
دبي  جمل�ض  "وجهنا  �صموه  واأ���ص��اف 
الريا�صي بتطبيق اأحكام هذا الدليل 
على جميع �صركات واأندية كرة القدم 
يف اإمارة دبي، وكذلك مراجعة الدليل 
ب�صكل م�صتمر، واق��رتاح ما يلزم من 
مع  بالتن�صيق  لتحديثه  ت��ع��دي��ات 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  املعنية،  اجلهات 
الريا�صة  ع��ل��ى خ��ارط��ة  دب���ي  م��ك��ان��ة 
ال���ع���امل���ي���ة وت���ر����ص���ي���خ ج���اه���زي���ة دبي 
م�صرية  وموا�صلة  امل�صتقبل  ل��ري��ادة 
النجاح والتميز والإجنازات يف جميع 
النمو والتطور  املجالت، مبا يواكب 
احلياة  ت�صهده جميع مفا�صل  ال��ذي 

يف دبي".
1 ل�صنة  وحمل ق��رار الع��ت��م��اد رق��م 
من  تنفيذه  ي��ب��داأ  وال����ذي   2023
الريا�صي و�صركات  قبل جمل�ض دبي 
دب�����ي فور  ال����ق����دم يف  ك�����رة  واأن�����دي�����ة 

�صدوره.

واأك���د ال��ق��رار ���ص��رورة ال��ت��زام جميع 
�����ص����رك����ات واأن������دي������ة ك������رة ال����ق����دم يف 
واتخاذ  الدليل  بتطبيق  دب��ي  اإم���ارة 
مو�صع  لو�صعه  الازمة  الإج���راءات 
دبي  جمل�ض  ُي�����ص��در  واأن  التطبيق، 
الريا�صي التعليمات الازمة لتنفيذ 

اأحكام هذا القرار والدليل.
ال�صروط  و�صع  اإىل  الدليل  ويهدف 
وال�صوابط الازمة حلوكمة وتنظيم 
الإمارة  يف  الاعبني  ا�صتقطاب  اآلية 

من خال الإج��راءات التالية:هيكلة 
الإدارة  ���ص��م��ن  ال���ص��ت��ق��ط��اب  وح����دة 
الريا�صية ل�صركات كرة القدم ح�صب 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة. و�صع 
وا�صتقطاب  وا�صتك�صاف  لبحث  اآلية 
الدولة،  داخ��ل وخ��ارج  الاعبني من 
ح�صب  والأك���ادمي���ي���ة  الأول  للفريق 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف ���ص��رك��ات كرة 
لإبرام  اآل��ي��ة  و�صع  املحرتفة.  ال��ق��دم 
التعاقدات مع الاعبني امل�صتقطبني. 

و�صع اآلية ملراقبة الختيار والتعاقد 
مع الاعبني يف �صركات واندية كرة 
القدم وتقييم مدى اللتزام مبعايري 
النفقات  ت��ر���ص��ي��د  ب��ه��دف  احل��وك��م��ة 
امل��خ��اط��ر يف عملية  ن�����ص��ب��ة  وت��ق��ل��ي��ل 

التعاقد.
الريا�صي  دب���ي  جمل�ض  ق���رار  وج���اء 
فقراته  وو�صع  الدليل  هذا  باإ�صدار 
�صمو  وت����وج����ي����ه  ب����دق����ة  واأح�����ك�����ام�����ه 
جميع  يف  بتنفيذها  املجل�ض  رئي�ض 

���ص��رك��ات واأن���دي���ة ك���رة ال���ق���دم بدبي 
وا�صتك�صاف  بحث  عمليات  لأن  نظرا 
وا�صتقطابهم  وتقييمهم  الاعبني 
امل��وؤث��رة يف  العمليات  اأه��م  تعترب من 
ال��ق��دم يف حتقيق  جن��اح �صركات ك��رة 
املخاطرة  ن�صبة  وت��ق��ل��ي��ل  اأه���داف���ه���ا، 
من  ���ص��واء  الاعبني  م��ع  التعاقد  يف 
مواطني دولة الإمارات ، اأو املقيمني 
ح�صول  ل�صمان  الأج��ان��ب،  اأو  فيها، 
ل�صركات  والتنفيذية  العليا  الإدارة 
العلمية  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ق��دم على  ك��رة 

الدقيقة واملحايدة بهذا اخل�صو�ض.
����ص���رورة  اإىل  ال���دل���ي���ل  ي���ه���دف  ك���م���ا 
بعملية  ال���ق���ي���ام  ع���ن���د  ي����راع����ي  اأن 
ت��ق��ي��ي��م ال��اع��ب��ني امل�����ص��ت��ق��ط��ب��ني اأن 
تنظيمية  وح������دة  ا����ص���ت���ح���داث  ي���ت���م 
خمت�صة بال�صتقطاب �صمن الهيكل 
الريا�صة يف  �صوؤون  التنظيمي لإدارة 
ال�����ص��رك��ة، وحت���دد ل��ه��ا اآل��ي��ة وا�صحة 
امل��ن��وط��ة بها،  ال��ت��ع��اق��دات  اإب������رام  يف 
واملتو�صط  ال���ق�������ص���ري  امل�������دى  ع���ل���ى 
وال��ب��ع��ي��د، وذل���ك م��ن خ��ال اإ�صراف 
البحث  لكون عملية  الفني،  مديرها 
الاعبني  وت��ق��ي��ي��م  وال���ص��ت��ك�����ص��اف 
ع��م��ل��ي��ات فنية  ه����ي  امل�����ص��ت��ق��ط��ب��ني، 
بحتة تعتمد على التقييم ال�صخ�صي 

للمخت�صني مبتابعة الأداء الفني يف 
املاعب، وكذلك على جمع البيانات 
الإح�������ص���ائ���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة م����ن خال 
بالربامج  ال��اع��ب��ني  اأداء  م��ت��اب��ع��ة 
للنتائج  الفني  والتحليل  املتخ�ص�صة 

امل�صتخرجة منها.
التقييم  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ام��ل  اأج����ل  وم���ن 
لأف�صل  وال��و���ص��ول  امل�صتمر  ال��ف��ن��ي 
النتائج، ي�صتلزم توفري فريق ك�صافني 
ذوي خ����ربة وم�����ص��ت��وى ف��ن��ي ع���ايل، 
يتولون جمع وحتليل البيانات ب�صكل 
متكامل �صمن وحدة ال�صتقطاب يف 

ال�صركة.
وي���ت�������ص���م���ن ال����دل����ي����ل م����ه����ام وح����دة 
التنظيمي  وال��ه��ي��ك��ل  ال���ص��ت��ق��ط��اب 
الك�صافني  ف���رق  ل��ه��ا، وك��ذل��ك م��ه��ام 
وك����ذل����ك  وال�������ن�������ادي،  ال���������ص����رك����ة  يف 
ا�صتقطاب  عن  البحث  واآلية  مراحل 

الاعبني.
اللجنة  ت�صكيل  الدليل  يت�صمن  كما 
القدم  ك��رة  ون���ادي  �صركة  يف  الفنية 
وحتديد  اأع�����ص��ائ��ه��ا  اخ��ت��ي��ار  وكيفية 
يت�صمن  ك��م��ا  وواج��ب��ات��ه��ا،  م��ه��ام��ه��ا 
عملية  اإج����راء  كيفية  ي��ح��دد  ج���دول 
املطلوب  ل��اع��ب��ني  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م 
ت�صويت  خ���ال  م��ن  معهم  ال��ت��ع��اق��د 

اأ�صخا�ض   6 وه���م  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ص��اء 
يكون ل�صوت كل منهم وزن يف عملية 
ال��ت��ق��ي��ي��م، وي���ح���دد اجل������دول كذلك 
الت�صويت  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  احل����الت 
�صواء  عديدة  ح��الت  تت�صمن  والتي 

يف التعاقدات اأو املكافاآت، وغريها.
اأي�صا فقرة خا�صة  ويت�صمن الدليل 
ت�صكيل  يتم  حيث  التعاقدات  بلجنة 
جمل�ض  م��ن  ب��ق��رار  التعاقدات  جلنة 
التعاقد  ب���ه���دف  ال�������ص���رك���ة،  اإدارة 
م���ع ال��اع��ب��ني وح�����ص��ب الأول����وي����ات 
والح���ت���ي���اج���ات امل���ح���ددة م���ن مدرب 
كيفية  وي��ت�����ص��م��ن  الأول،  ال���ف���ري���ق 
وهوية  ال���ت���ع���اق���دات  جل��ن��ة  ت�����ص��ك��ي��ل 

اأع�صائها وكذلك مهامها.
وحددت الفقرة الأخرية من الدليل 
واجبات �صركات واأندية كرة القدم يف 
دبي خال الفرتة املقبلة وهي:تعيني 
مدير فني لإدارة �صوؤون الريا�صة يف 
الهيكل  ال���ن���ادي.اإع���داد  اأو  ال�����ص��رك��ة 
ال�صتقطاب  ل����وح����دة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
بتنفيذ  ال��ن��ادي.الل��ت��زام  اأو  لل�صركة 
يف  املو�صحة  وال�صوابط  الإج����راءات 
الاعبني. مع  التعاقد  عند  الدليل 
ت���وث���ي���ق الإج������������راءات ال���ت���ي ت���ت���م يف 
املراحل  وح�����ص��ب  ال��ت��ع��اق��د  ع��م��ل��ي��ات 
املجل�ض  الدليل.تزويد  يف  املو�صحة 
والوثائق  ب��ال��ت��ق��اري��ر  دوري،  ب�صكل 
التعاقد  مت  الذين  الاعبني  و�صجل 
الأول،  للفريق  ت�صعيدهم  او  معهم 

ومناذج التقييم الفني اخلا�ض بهم.

���ص��ه��د ال��ي��وم ال��ث��ال��ث ل��ب��ط��ول��ة دب���ي م��ا���ص��رتز ال��دول��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة للطريان 
و�صر�صة  مثرية  مناف�صات  "حمرتفني  الهليوكبرت  "فئة  احل��ر  الا�صلكي 
كما �صهدت مفاجاأة مدوية متثلت يف خروج املت�صدر وحامل لقب البطولة 
يف  للطريان  املحدد  امل�صار  من  بطائرته  �صيزينا  مريكو  اليطايل  املا�صية 
حماولة لثارة اجلمهور وا�صتعرا�ض مهاراته وقدراته الفائقة خا�صة وهو 

منفرد بال�صدارة .
واأكد بطلنا العاملي طارق ال�صعدي " ان جلنة احلكام بالجماع  قررت توقيع 
اجل��زاء عليه وفقا لائحة نتيجة هذا اخل��روج وخ�صم نقاط من ر�صيده 
متناوله  يف  كانت  دولر  الف  �صبعة  وخ�صر  املناف�صة  دائ��رة  عن  ابعده  مما 
البطولة  نهائي  يف  �صي�صاركون  الذين  الوائ��ل  اخلم�صة  �صمن  يكون  ول��ن 
وبعد جمع نقاط بطولة الأ�صتعرا�ض احلر وبطولة الطريان مع املو�صيقى 
و  نقطة   539 ور�صيده  كينكو  التايواين  م��ن   كل  النهائي  ليخو�ض  معا 
التاياندي كان  533 نقطة ثم  المريكي نيكول�ض ماك�صويل ور�صيده  
بوننوي ثالثا بر�صيد 521 نقطة ثم التاياندي �صكارين �صي دي بر�صيد 
506 نقطة رابعا ثم التايواين هي�صو يو ت�صي خام�صا بر�صيد 485 نقطة 
والذين �صوف يخو�صون اجلولة اخلتامية ال ان مريكو �صوف ي�صارك يف 

العر�ض اجلماعي .
من جانب اآخر احتل الطيار الماراتي عبد اهلل الري�ض املركز الثامن وهو 
مركز جيد بعد ان قدم عر�صا متميزا يف اجلولتني الأخرية وقبل الخرية 

اما الطيار تامر ال�صام�صي فقد احتل املركز العا�صر .

وكانت نتائج بطولة الطريان مع املو�صيقي قد ا�صفرت عن ت�صاوي كل من 
نقطة   274 بر�صيد  ال�صدارة  على  بوننوي  ك��ان  والطيار  كينكو  الطيار 
املركز  يف  وت��اه   261 بر�صيد  الثالث  املركز  ماك�صويل  نيكول�ض  واحتل  
الرابع �صا�صيكانا بومنال بر�صيد 248 نقطة ثم �صكارين �صي دي خام�صا 

بر�صيد 242 نقطة .
الريا�صات  ب��احت��اد  العامة  ال��ع��اق��ات  جلنة  رئي�ض  ال�صحي  يو�صف  واأ���ص��اد 
اجلوية بجهود اللجنة املنظمة للبطولة منوها اىل ان هذه النجاحات التي 
حتققت تدفعنا العام املقبل اىل زيادة عدد امل�صاركني فيها بعد ان اقت�صرت 

هذا العام على الطيارين النخبة .
للبطولة  م�صرحا  دب��ي  خ��ور  حديقة  اختيار  يف  التوفيق  ان  ال�صحي  وق��ال 
كان موفقا اىل ابعد احلدود و�صن�صعى يف الن�صخة الرابعة اىل ان تت�صاعف 
النجاحات و�صنعد جماهرياحل�صور بهدايا قيمة يتم ال�صحب عليها بينهم 

.
من جانبه ذكر حممد حمجوب امل�صوؤول املايل بالبطولة ان لئحة البطولة 
تن�ض على ان الفائز باملركز الول مينح كاأ�ض البطولة وامليدالية الذهبية 
ولقب بطل دبي ما�صرتز للطريان الا�صلكي  2023 وجائزة مالية قدرها 
�صبعة الف دولر امريكي فيما مينح الفائز باملركز الثاين امليدالية الف�صية 
وجائزة مالية قدرها 5500 دولر ومينح الفائز باملركز الثالث امليدالية 
الربونزية وجائزة مالية قدرها 3500 دولر ومينح �صاحب املركز الرابع 

فيما مينح الفائز باملركز اخلام�ض 1500 دولر . دولر   2000

•• الريا�س -وام:

���ص��امل ع��ب��دال��رح��م��ن لع���ب منتخبنا الوطني  ال��ك��ب��ري  ال����دويل  اأح����رز الأ���ص��ت��اذ 
الريا�ض"  "تقومي  بطولة  يف  الأول  املركز  لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  ون��ادي 

لل�صطرجن.
وح�صد عبدالرحمن 8 نقاط يف 9 جولت بعد الفوز يف 7 مباريات والتعادل يف 

مباراتني لينال جائزة املركز الأول وقدرها 300 األف ريال.
104 لعبني ولعبات من 21 دولة عربية، ور�صدت لها  و�صارك يف البطولة 
اللجنة املنظمة 800 األف ريال لأ�صحاب املراكز الع�صرة الأوىل، وتعد من اأقوى 

البطولت العربية والأعلى يف اجلوائز على م�صتوى ال�صرق الأو�صط.
وجاء الأ�صتاذ الدويل الكبري امل�صري با�صم اأمني يف املركز الثاين بر�صيد 7.5 
نقطة بك�صر التعادل عن مواطنه اأدهم فوزي الثالث الذي حقق نف�ض الر�صيد 

من النقاط.
التنفيذي  الرئي�ض  نائب  املحمادي  اأحمد  ق��ام  التا�صعة،  اجلولة  انتهاء  وعقب 
لقطاع الت�صويق والت�صال بالهيئة العامة للرتفيه والدكتور عبداهلل الوح�صي 
رئي�ض الحتاد ال�صعودي لل�صطرجن بتتويج اأ�صحاب املراكز الأوىل يف احتفالية 

كبرية.
لل�صطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  الوطني  منتخبنا  لع��ب  احلو�صني  ع��م��ران  وج���اء 

والألعاب الذهنية يف املركز الثالث ع�صر بر�صيد 6 نقاط، فيما جاء عمر نعمان 
ورو�صة  ن��ق��اط،   5.5 بر�صيد   26 امل��رك��ز  يف  لل�صطرجن  ال�صارقة  ن��ادي  لع��ب 
اأبوظبي لل�صطرجن والألعاب الذهنية  ال�صركال لعبة منتخبنا الوطني ونادي 

يف املركز 38 بر�صيد 5 نقاط.
الإجناز  بهذا  �صعادته  ع��ن  ال�صطرجن  احت��اد  رئي�ض  ت��رمي  مطر  ت��رمي  واأع���رب 
اإماراتية من  اأن م�صك اخلتام كان بالتتويج وكانت ليلة  العربي الكبري خا�صة 

ليايل الإجنازات يف ال�صعودية.
العرب  الاعبني  مل�صاركة  نظرا  البطولت  اأق��وى  من  كانت  البطولة  اأن  واأك��د 
امل�صنفني بجانب جوائزها املالية الكبرية، وفوز �صامل عبدالرحمن باملركز الأول 

هو تاأكيد على ريادة الإمارات للعبة وتواجدها بقوة على امل�صتوى العربي.
"البطولة م�صنفة دولياً، والفائدة لكل لعبينا يف احل�صول على نقاط  وقال: 
ت�صنيفية بجانب اكت�صاب اخلربة من امل�صاركة يف هذا املحفل الكبري، ونحر�ض 
امل�صاركة يف كل البطولت العربية والقارية والدولية من  �صمن �صيا�صتنا على 

اأجل الرتقاء مب�صتوى لعبينا واأي�صا الو�صول ملن�صات التتويج".
ودفعنا  بال�صودان  العربية  البطولة  يف  �صاركنا  البطولة  ه��ذه  "قبل  واأ���ص��اف: 
اآ�صيا  اأخرى من الاعبني، واأمامنا دورة الألعاب الآ�صيوية وبطولة  مبجموعة 
لل�صالت وبطولة الأمم الآ�صيوية يف ال�صعودية بجانب بطولت الحتاد الدويل، 

والبطولت العربية".

•• دبي -وام:

الثالثة  ال��دول��ي��ة  ما�صرتز"  "دبي  بطولة  م��ن  الأح���د  اأم�����ض  مناف�صات  �صهدت 
للطريان الا�صلكي احلر "فئة الهليكوبرت" حمرتفني، مفاجاأة كربى بخروج 
امل�صار  �صيزينا بطائرته من  الإيطايل مريكو  الرتتيب،  اللقب، مت�صدر  حامل 
املحدد للطريان، وبالتايل ابتعاده عن دائرة املناف�صة.وتقام البطولة حتت رعاية 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي، بحديقة اخلور 
يف دبي، ومب�صاركة 20 طياراً دولياً من نخبة الطيارين يف العامل.واأكد طارق 
ال�صعدي، مدير البطولة، اأن جلنة احلكام قررت بالإجماع توقيع الائحة على 
الإيطايل �صيزينا، والتي تن�ض على خ�صم نقاط من ر�صيده، ما اأبعده عن دائرة 
املناف�صة وخ�صارة جائزة مالية كان قريباً من ح�صدها، عاوة على تراجع ترتيبه 
خارج قائمة اخلم�صة الأوائل، الذين �صي�صاركون يف اجلولة النهائية للبطولة.

وعلى �صعيد باقي نتائج املتاأهلني اإىل املرحلة النهائية، بعد جمع نقاط م�صابقتي 
الرتتيب  كينكو  التايواين  ت�صدر  املو�صيقى،  مع  والطريان  احلر  ال�صتعرا�ض 
 533 بر�صيد  ماك�صويل  نيكول�ض  الأم��ري��ك��ي  وت���اه  نقطة،   539 بر�صيد 
مواطنه  وج��اء  نقطة،   521 بر�صيد  ثالثا  بونوي  ك��ان  التاياندي  ثم  نقطة، 
التايواين هي�صو يو ت�صي  واأخ��رياً  506 نقطة،  بر�صيد  رابعاً  �صكارين �صي دي 
خام�صا بر�صيد 485 نقطة، ليتاأهل هذا اخلما�صي اإىل اجلولة اخلتامية.وعلى 
م�صتوى الطيارين الإماراتيني، احتل عبد اهلل الري�ض املركز الثامن بعدما قدم 
عر�صني جيدين يف اآخر جولتني، و�صغل الطيار تامر ال�صام�صي املركز العا�صر.
الريا�صات اجلوية  باحتاد  العامة  العاقات  رئي�ض جلنة  ال�صحي  يو�صف  واأ�صاد 
اأن هذه النجاحات تعزز من رغبة  اإىل  بجهود اللجنة املنظمة للبطولة منوها 
اقت�صرت  بعدما  املقبلة،  الن�صخة  يف  امل�صاركني  من  مزيد  ا�صتقبال  يف  اللجنة 

امل�صاركة يف العام احلايل على نخبة الطيارين.

من�سور بن حممد : 
وا�ستقطاب وتطوير الالعبني املوهوبني وال�ستثمار الأمثل للموارد انتقاء  واآليات  مبمار�سات  الرتقاء  على  • نعمل 

على جميع �سركات واأندية كرة القدم بدبي والإ�سراف على مدى اللتزام بتنفيذه الدليل  اأحكام  • تطبيق 
• ال�سوابط اجلديدة تاأتي �سمن ا�سرتاتيجية تطوير اأداء الأندية واملوؤ�س�سات الريا�سية يف دبي على م�ستوى ا�ستقطاب الريا�سيني من خمتلف الفئات وحتقيق الفوز بالبطولت واإحراز الألقاب

مناف�سات مثرية ومفاجاأة مدوية 

الإيطايل مريكو خارج املناف�ضة و كينكو 
ينفرد بال�ضدارة والري�س »ثامنا«

�ضامل عبدالرحمن بطل » تقومي الريا�س« لل�ضطرجن 

يهدف لتنظيم عملية ا�ستك�ساف الالعبني واإجراء التعاقدات

من�ضور بن حممد يعتمد دليل ا�ضتقطاب الالعبني يف �ضركات واأندية كرة القدم بدبي

•• اأبوظبي -وام:

والإدارية  الفنية  التقارير  على  بوك�صينج  والكيك  تاي  للمواي  الإم��ارات  احت��اد  اطلع 
لن�صاط الحتاد خال الفرتة املا�صية، ووجه مبتابعة اجلهود ل�صتكمال ن�صاط الحتاد 

خال الفرتة املقبلة من املو�صم الريا�صي احلايل 2023-2022.
الدعم  للدولة على  الر�صيدة  القيادة  اإىل  والتقدير  ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى  ورفع الحت��اد 

والهتمام بقطاع ال�صباب والريا�صة.
النيادي رئي�ض احتاد  الأول برئا�صة �صعادة عبداهلل �صعيد  اأم�ض  واأكد خال اجتماعه 
العربي والآ�صيوي للمواي  الإم��ارات للمواي تاي والكيك بوك�صينج رئي�ض الحتادين 
تاي، اأن هذا الدعم كان له ابلغ الأثر يف النجاحات ال�صبابية والريا�صية التي حتققت 

على كافة امل�صتويات.
ووجه النيادي ال�صكر والعرفان ل�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض 
ال��وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�صة لرعايته مل�صرية الحت��اد، مما �صاهم يف حتقيق  جمل�ض 
ا�صادة من الحتادات  ك��ان مكان  ،وال��ذي  تاأ�صي�ض الحت��اد  الكثري من الجن���ازات منذ 
الإقليمية والدولية ملا اأحدثه احتاد المارات للمواي تاي من طفرة نوعية على كافة 

امل�صتويات.
اإدارة الحتاد بالنجاحات الفنية والتنظيمية واملجتمعية التي حققتها  واأ�صاد جمل�ض 
ا�صت�صافة اأبو ظبي للبطولة العربية للمواي تاي مبركز اأبو ظبي الوطني للمعار�ض 
)اأدنيك(، ، والتي تزامنت مع فعاليات اليوم الريا�صي الوطني للدولة، م�صيداً بتقارير 

الحتاد العربي للمواي تاي الإيجابية، وتقدير الأ�صقاء بنجاحها.

احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�ضينج يطلع على تقارير الأداء

حامل اللقب يودع بطولة »دبي ما�ضرتز« للطريان الال�ضلكي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام: 

لقب  بولو"  "غنتوت  ف��ري��ق  اأح����رز 
كاأ�ض  ل���ب���ط���ول���ة  ال�23  ال��ن�����ص��خ��ة 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و رئ���ي�������ض ال����دول����ة 
احلايل،  الريا�صي  للمو�صم  للبولو، 
"الإمارات  ف���ري���ق  ع��ل��ى  ف�����وزه  اإث�����ر 
بولو" 17-13 يف املباراة النهائية.

واأق��ي��م��ت م��ن��اف�����ص��ات ال��ب��ط��ول��ة على 
�صمو  برعاية  غنتوت،  ن��ادي  ماعب 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����اح  ال�����ص��ي��خ 
اخليل  ل�صباق  غنتوت  ن���ادي  رئي�ض 
والبولو، وبدعم من جمل�ض اأبوظبي 
الإمارات  احت��اد  واإ���ص��راف  الريا�صي، 
"اأبوظبي بولو"  للعبة.واأحرز فريق 

الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
ذئ�����اب احلبتور  ف���ري���ق  ع��ل��ى  ب���ف���وزه 
احلكام  طاقم  املباراتني  9-8.واأدار 
ال��������دويل امل����ك����ون م����ن ب���ي���رت راي����ت 
و�صانتياجو.وتوج  ديك�صون  وجا�صون 
نهيان  ب��ن  حممد  ال�صيخ  الفائزين 
عائ�صة  وال�صيخة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ب��ن��ت را���ص��د امل��ع��ا، ب��ح�����ص��ور �صعادة 
عام  م��دي��ر  اجل��زي��ري  �صالح حممد 
ال�صياحة يف دائرة الثقافة وال�صياحة 
يف اأبوظبي، و�صعادة �صعيد بن حوفان 
اإدارة  املن�صوري نائب رئي�ض جمل�ض 
نادي غنتوت واأحمد القبي�صي املدير 
امل�صاندة  التنفيذي لقطاع اخلدمات 
يف جمل�ض اأبوظبي الريا�صي، وخالد 

التنفيذي  امل���دي���ر  امل���رزوق���ي  ���ص��ع��ي��د 
لنادي غنتوت.واأ�صادت �صمو ال�صيخة 
ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
قائد فريق "الإمارات بولو" بالنجاح 
الكبري للمهرجان اخلتامي للبطولة، 
وبامل�صتوى الفني للمباريات.واأعربت 
الإيجابية  بامل�صاركة  �صعادتها  ع��ن 
لأبرز جنوم اللعبة، وتقدمت �صموها 
بولو"  "غنتوت  فريق  اإىل  بالتهنئة 
ع��ل��ى ت��ت��وي��ج��ه ب��ال��ل��ق��ب، ح��ي��ث قدم 
م�����ص��ت��وي��ات مم��ي��زة مب�����ص��ارك��ة نخبة 
م���ن ال���اع���ب���ني.واأك���دت ���ص��م��وه��ا اأن 
الحتفالية اخلتامية للبطولة كانت 
مميزة للغاية، بعد التخطيط اجليد 
ن��اح��ي��ة احل�صور  م���ن  ل��ه��ا، خ��ا���ص��ة 

املميز، لفتة اإىل اأن كل من �صارك يف 
امل�صاركة  البطولة فائز؛ حيث تكفي 
يف احل�����دث ال���غ���ايل ع��ل��ى اجل��م��ي��ع.
للبطولة  اخلتامي  املهرجان  و�صهد 
ال�صتعرا�صية  الفقرات  من  العديد 
والرتفيهية واأبرزها عرو�ض الكاب 
ال��ب��ول��ي�����ص��ي��ة امل���ق���دم���ة م����ن وح����دة 
الكاب البولي�صية ب�صرطة اأبوظبي، 

باملظات  احل�����ر  ال���ق���ف���ز  ف���ق���رة  ث����م 
الإمارات،  اأبطال  مب�صاركة  الرائعة 
وال�صتعرا�ض اجلوي لفريق طريان 
مو�صيقي  ومب�������ص���ارك���ة  ال���ف���ر����ص���ان، 
تكرمي اجلهات  اأبوظبي.ومت  �صرطة 
الداعمة للحدث وال�صركات الراعية، 
خا�صة  ����ص���ح���وب���ات  اأق���ي���م���ت  ف���ي���م���ا 

باحل�صور من اجلماهري.

الإجنليزي،  �صيتي  مان�ص�صرت  مع  م�صريته  بداية  على  �صهور   8 من  اأق��ل  بعد 
اأبرز  اإيرلنغ هالند )22 عاماً( نف�صه �صمن  ال�صاب  املهاجم الرنويجي  فر�ض 
جنوم الكرة الإجنليزية يف املو�صم احلايل، من خال الأهداف الغزيرة والأرقام 

القيا�صية، التي حققها مع الفريق حتى الآن.
الذي قدمه  امل�صتوى  الثانية والع�صرين من عمره، ولكن  ول يزال الاعب يف 
خا�صة فيما يتعلق بهز ال�صباك جعله مر�صحاً بقوة لتحطيم العديد من الأرقام 

القيا�صية على مدار ال�صنوات القليلة املقبلة.
ورغم هذا، اأكد هالند اأنه ل يركز كل جهوده يف هز ال�صباك واإمنا يتطلع ملهام 

اأخرى مثل �صناعة الفر�ض يف املباريات التي يخو�صها مع الفريق.
الفوز  اإىل  �صيتي  مان�ص�صرت  ليقود  )ه��ات��ري��ك(  اأه���داف  ثاثة  ه��الن��د  و�صجل 
ال�صاحق 6-0 على برينلي اأم�ض ال�صبت، يف دور الثمانية لبطولة كاأ�ض الحتاد 

الإجنليزي لكرة القدم.
وقال:  ال�صباك،  ه��ز  يف  هوايته  مبوا�صلة  �صعادته  ع��ن  ه��الن��د  واأع���رب 

"اأع�صق ت�صجيل الأهداف ب�صفتي مهاجماً، ولكنني ل اأركز على هذا، 
اإذا �صنحت لك الفر�ض لهز ال�صباك،  واإمنا على �صناعة الفر�ض.. 

تكون لديك الفر�صة اجليدة للت�صجيل".
ورفع هالند ر�صيده اإىل 42 هدفاً يف 37 مباراة خا�صها مبختلف 
امل�صابقات هذا املو�صم، علماً باأنه املو�صم الأول له مع الفريق منذ اأن 

انتقل اإليه قادماً من برو�صيا دورمتوند الأملاين.
اأن هالند رفع  "يويفا" اإىل  القدم  الأوروب���ي لكرة  واأ���ص��ار الحت��اد 

على  م��ب��اراة خا�صها   153 اآخ���ر  يف  ه��دف��اً   157 اإىل  الآن  ر���ص��ي��ده 
م�صتوى الأندية.

كما اأ�صبح هالند على بعد هدفني فقط من معادلة الرقم القيا�صي 
لعدد الأه��داف التي ي�صجلها اأي لعب من ال��دوري الإجنليزي 

مبختلف البطولت يف مو�صم واحد.
الاعبان  حالياً  القيا�صي  ال��رق��م  ه��ذا  يف  وي�صرتك 

والذي  ني�صتلروي،  ف��ان  رود  ال�صابق  الهولندي 
مو�صم  يف  ي���ون���اي���ت���د  م��ان�����ص�����ص��رت  م����ع  ح��ق��ق��ه 

�صاح  حممد  وامل�صري   2003-2002
مو�صم  وال����ذي حققه يف  ل��ي��ف��رب��ول،  جن��م 

.2018-2017
واأ���ص��اد الإ���ص��ب��اين بيب غ��واردي��ول باأداء 

وقال  ال��رنوي��ج��ي،  مهاجمه  واأه�����داف 
التهديفي  هالند  �صجل  اإن  مازحاً 
�صيجعل الأمر �صعباً على الاعب 
للتوقعات  ن���ظ���راً  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف 

الهائلة امللقاة عليه حالياً.
وق��ال غ��واردي��ول: "هذا الاعب 
امل�صتقبل،  يف  م�صكلة  ���ص��ي��واج��ه 
���ص��ي��ك��ون م����ن امل���ت���وق���ع م���ن���ه اأن 
ي�صجل ثاثة اأو اأربعة اأهداف يف 
كل م��ب��اراة، وه��ذا لن يحدث.. 
ل ي��ب��ايل ه��الن��د ب��ه��ذا، لأنه 
بالإيجابية  ي��ت�����ص��م  لع�����ب 
الكبري،  والتفاوؤل  ال�صديدة 

ول ي�صكو".
مباراة  ال��ه��ات��ري��ك يف  وج���اء 

اأي��ام فقط  اأربعة  الأم�ض بعد 
م����ن خ��م��ا���ص��ي��ة ال����اع����ب يف 
باإياب  الأمل���اين  لي��ب��زغ  �صباك 

اأب���ط���ال  ل�������دوري  ال�16  دور 

اأوروبا، والتي عادل من خالها الرقم القيا�صي لعدد الأهداف التي ي�صجلها اأي 
لعب يف مباراة واحدة بدوري الأبطال.

الأبطال  ه��دايف دوري  اأه��داف يف �صدارة قائمة   10 اإىل  ورف��ع هالند ر�صيده 
املو�صم  ال��دوري الإجنليزي هذا  املو�صم، كما يت�صدر الاعب قائمة هدايف  هذا 
بر�صيد 28 هدفاً حتى الآن، لي�صبح على بعد اأربعة اأهداف فقط من معادلة 
الرقم القيا�صي لعدد الأهداف التي ي�صجلها اأي لعب يف مو�صم واحد بالدوري 
حممد  امل�صري  با�صم  حالياً  امل�صجل  الرقم  وه��و  احل��ايل،  بنظامه  الإجنليزي 

�صاح.
رفع  ميكنه  ه��الن��د  اأن  "بي.بي.�صي" اإىل  الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  واأ���ص��ارت 
اإذا �صار  60 هدفاً يف خمتلف البطولت هذا املو�صم  اإىل  ر�صيده من الأه��داف 
على نف�ض النهج، نظراً لأن مان�ص�صرت �صيتي ميكنه خو�ض 18 مباراة اأخرى يف 

املو�صم احلايل مبختلف البطولت.
11 مباراة يف الدوري الإجنليزي هذا  وتتبقى ملان�ص�صرت �صيتي 
الحتاد  ب��ك��اأ���ض  النهائي  ن�صف  م��ب��اراة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��و���ص��م، 
الإجنليزي، والتي قد ت�صفر عن مباراة اأخرى حال فوزه 
ذهاب  مباراتي  الفريق  يخو�ض  كما  للنهائي،  وتاأهله 
ب��اي��رن ميونخ الأمل���اين يف دور الثمانية  اأم���ام  واإي���اب 
ل��دوري الأب��ط��ال الأوروب���ي، وق��د يخو�ض الفريق 
اأخ��رى يف البطولة حال وا�صل  ثاث مباريات 

تقدمه حتى املباراة النهائية.
ال�صاد�ض لاعب يف  الهاتريك هو  اأ�صبح  كما 
املباريات التي خا�صها على اإ�صتاد الحتاد، وهو 
ما يفوق عدد املباريات )خم�ض مباريات( 
ال��ت��ي ف�����ص��ل خ��ال��ه��ا يف هز 

ال�صباك.

هالند يهدد اأرقام اأ�ضاطري الدوري الإجنليزي

•• دبي-وام: 

ت�صمنت جل�صات اليوم الثاين ملوؤمتر دبي الدويل للفرو�صية حما�صرات 
ال��ت��ي تخ�ض �صناعة  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ن  ع���ددا  ت��ن��اول��ت  ون��ق��ا���ص��ات مهمة 
الطب  واأث��ر  ودور  للخيول  ال�صحية  احلياة  راأ�صها  وعلى  الفرو�صية 

املدمج يف عاجها وغريها من املو�صوعات املرتبطة بهذا املو�صوع.
ن�صخته  يف  للفرو�صية،  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ادي  ينظمه  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وي��ق��ام 
دبي  وبطولة  للخيل  ال���دويل  دب��ي  معر�ض  م��ع  بالتزامن  اخلام�صة 
الدولية للجواد العربي، برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اإبراهيم  جميلة  ال�صيخة  من  كل  الثاين  اليوم  فعاليات  اهلل".ح�صر 
املعا مالك اإ�صطبات ماذ، وم�صطفى علي بن اأحمد عم�صان رئي�ض 

املوؤمتر، ومتعب ال�صمري مدير ميدان الأمري �صلطان بن عبد العزيز 
بالفرو�صية.وتناولت  املهتمني  من  وعدد  ال�صعودية،  العربية  باململكة 
ال�صيخة  قدمتها  حما�صرة  ال��ث��اين،  ي��وم��ه  يف  امل��وؤمت��ر  جل�صات  اأوىل 
تطبيق  يف  م��اذ  اإ�صطبات  "جتربة  بعنوان  املعا،  اإبراهيم  جميلة 
مف�صا  �صرحا  خالها  من  قدمت  للخيل"،  ال�صحية  احلياة  منط 
للنظام الطبيعي الذي تتبعه ا�صطبات ماذ والذي ميزج بني اإتاحة 
وبرامج  اأنظمة  واتباع  الإ�صطبل،  يف  طبيعتها  على  للحياة  الفر�صة 
ا�صتعداداها  الإيجابي.واأكدت  التعزيز  نظام  مثل  والتطوير  التنمية 
لتنظيم دورات تدريبية لتلك الأنظمة املتبعة يف الإ�صطبات.وتناولت 
املدمج يف عاج اخليول"  الطب  واأث��ر  "دور  الثانية مو�صوع  اجلل�صة 
فيونا  والأخ�صائية  اآرون،  اأريانا  الأمريكية  الدكتورة  فيها  وحتدثت 
جودي.وتك  روبرتا  الربيطانية  الدكتورة  اجلل�صة  واأدارت  واتكن�ض 

بافتتاح  الإم��ارات  الأمريكية يف  ال�صوء على جتربة اجلامعة  ت�صليط 
اأول مركز تدريب يف جمال الطب املدمج للخيول يف العامل العربي.

قرحة  عاج  يف  التطورات  "اأحدث  ل�  الثالثة  اجلل�صة  تخ�صي�ض  ومت 
ل��دى اخليول" وحت��دث فيها  املعوية  ال��غ��دد  اأم��را���ض  امل��ع��دة وخا�صة 
الربوفي�صور الأ�صرتايل بني �صايك�ض، الذي قدم عر�صا مف�صا ملر�ض 
القرحة وتاأثريها على اأداء اخليل وكيفية الوقاية منها وكذلك طرق 
حما�صرات   3 ال�صهرية  الأملانية  اوليفريا  ا�صطبات  العاج.وقدمت 
عن بعد عرب تطبيق"زووم"، تناولت يف الأوىل كيفية ال�صتفادة من 
احل�صارة  يف  الفرو�صية  علم  "اأ�صول  عن  والثانية  املتقاعدة،  اخليول 
لتجربة  ا�صتعرا�ض  ك��ان��ت  فقد  الأخ����رية  امل��ح��ا���ص��رة  اأم���ا  القدمية"، 
اإ�صطبات اأوليفريا العاملية"، وكيف ا�صتطاعت ان ت�صل لهذا امل�صتوى 

من اجلودة والنت�صار يف اأوروبا وخارجها.

موؤمتر دبي الدويل للفرو�ضية يناق�س احلياة ال�ضحية للخيل واأثر »الطب املدمج« عليها

•• اأبوظبي- وام: 

املرزوقي  عبدالعزيز  الفار�ض  ج  ت��ورّ
"مرزقة"  ال���ف���ر����ض  ���ص��ه��وة  ع��ل��ى 
واخلتامي  امل��ف��ت��وح  ال�صباق  بلقب 
ليكون  للقدرة،  اأبوظبي  ملهرجان 
ل�صطبات  ال�����ث�����اين  الإجن������������از 
ال�صيخ  ل�صمو  ال��ع��ائ��دة  امل��غ��اوي��ر، 
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 

اأبوظبي.
وتقام ال�صباقات برعاية ودعم �صمو 
اآل نهيان،  ال�صيخ من�صور بن زايد 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
دي����وان ال��رئ��ا���ص��ة، وت��ن��ظ��م��ه قرية 
الإمارات العاملية للقدرة، بالتعاون 
الفرو�صية  احت����اد  م��ع  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 

وال�صباق.
"الأحد"  ام�������ض  ال�����ص��ب��اق  واأق���ي���م 
مل�صافة 120 كلم، بقرية الإمارات 
بالوثبة، مب�صاركة  للقدرة  العاملية 
 24 من  وفار�صات  فر�صان   205

دولة.
بلغ  زم�����ن�����ا  امل�������رزوق�������ي  و�����ص����ج����ل 
�صاعة، مبعدل �صرعة   4:12:36

بلغ 28.50 كلم/�صاعة.
الفار�ض  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وج����اء 
من�صور اأحمد املن�صور، على �صهوة 
اأوف جري�ض"  "رازورباك وينج�ض 
ل�صطبات )F3(، بزمن اإجمايل 
يف  وح���ل���ت  ����ص���اع���ة،   4:13:46
ليلى  ال���ف���ار����ص���ة  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 
"ار  عبدالعزيز الر�صا على �صهوة 
 ،1 ال��وث��ب��ة  ل�صطبات  لكي"  او 
بزمن اإجمايل 4:15:58 �صاعة.

العامري  م�صلم  ال��ف��ائ��زي��ن  وت���وج 
م�����دي�����ر ع��������ام ق�����ري�����ة الإم�������������ارات 
وعبدالرحمن  ل��ل��ق��درة،  ال��ع��امل��ي��ة 
القرية، وحممد  الرميثي م�صرف 
الفعاليات  م�����ص��رف  احل�����ص��رم��ي 
املدير  ����ص���واي���ا  ولرا  ب���ال���ق���ري���ة، 
�صمو  �صباقات  ملهرجان  التنفيذي 

ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان.
ع����ب����داهلل  ال�����ف�����ار������ض  اأن  ي�����ذك�����ر 

ج على �صهوة  عبدالرحمن اأحمد تورّ
جوانيتا"  ا�ض  اف  ام  "ا�ض  الفر�ض 
ل�صباق  بطًا  الكمدة،  ل�صطبات 
ب���ن من�صور  زاي�����د  ال�����ص��ي��خ  ك���اأ����ض 
لا�صطبات  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اخلا�صة مل�صافة 100 كلم يف اليوم 

الأول للمهرجان.
ابراهيم  اأف���ن���ان  ال��ف��ار���ص��ة  ون��ال��ت 
اجليدو"  "باراكا  ����ص���ه���وة  ع���ل���ى 
امل��غ��اوي��ر ل��ق��ب �صباق  ل���ص��ط��ب��ات 
100 ك��ل��م يف  مل�����ص��اف��ة  ال�����ص��ي��دات 

اليوم الثاين.

املرزوقي يتّوج بلقب ال�ضباق اخلتامي ملهرجان اأبوظبي للقدرة 

•• العني -وام:

تورّجت الفر�ض "املحبوبة" جليم�ض اأوين، وباإ�صراف دوج وات�صون، 
ل�صل�صلة  اخلتامية  الثالثة  للجولة  بطلة  دوب�ض،  باتريك  وقيادة 
�صباقات ماراثون العني، والتي اأقيمت اأم�ض الأول ال�صبت مب�صمار 
الثاين  والرماية واجلولف، �صمن احلفل  للفرو�صية  العني  نادي 
جوائزه  اإج��م��ايل  وبلغ  خيًا،   98 م�صاركة  ال�صباق  ع�صر.و�صهد 

املالية 540 األف درهم.
وتناف�صت 9 خيول يف ال�صوط ال�صابع على لقب اجلولة اخلتامية 
ملاراثون العني "هيبة" مل�صافة 5100 مرت، البالغة جائزته 120 

األف درهم.
 3200 مل�صافة  الأوىل  "املحبوبة" الفائزة يف اجلولتني  ومتكنت 
بعدما  الثاثية،  اإكمال  من  مرت،   4100 مل�صافة  والثانية  مرت، 

 6:27:08 ب��زم��ن  ط���ول   0.75 "لولوا" ب��ف��ارق  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ت 
دقيقة.

وحققت ا�صطبات الريف باإ�صراف املدرب د. جابر بيطار ثنائية، 
عرب "ناجح" بقيادة راي داو�صون لقب فلج هزاع املخ�ص�ض خليول 
اإنتاج الإمارات )4 �صنوات( يف ال�صوط الثاين مل�صافة 1800 مرت، 

بزمن 2:10:10 دقيقة.
وج���اء ال��ف��وز ال��ث��اين ل���ص��ط��ب��ات ال��ري��ف ود. ج��اب��ر ب��ي��ط��ار، عرب 
عود  لقب  خطف  الذي  البلو�صي،  عبدالعزيز  "جراتي�ض" بقيادة 
التوبة يف ال�صوط الثالث مل�صافة 1800 مرت، بزمن 2:10:52 

دقيقة.
واكت�صح املهر "فار�ض" ليا�ض لل�صباقات، باإ�صراف ماجد اجلهوري، 
�صباق  11.5 ط��ول يف  ب��ف��ارق  بينريو، مناف�صيه  ب��رن��اردو  وق��ي��ادة 
�صعبية الرو�صة، الذي اأقيم يف ال�صوط الأول مل�صافة 2000 مرت، 

بزمن 2:19:15 دقيقة.
وتاألق "ايه اف متاألق" ملعت�صم حممد غنام، باإ�صراف قي�ض عبود، 
ال��وث��ب��ة �صتاليونز ملاك  ك��اأ���ض  اوف���ريم���ري، يف  ف���ان  وق��ي��ادة ج���ان 
ال�صيخ  ���ص��ب��اق��ات �صمو  ب��رع��اي��ة م��ه��رج��ان  ال���ص��ط��ب��ات اخل��ا���ص��ة 
 1000 مل�صافة  ال�صاد�ض  ال�صوط  يف  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�صور 

مرت، بزمن 1:07:83 دقيقة.
وقيادة  احل�صرمي،  اإبراهيم  باإ�صراف  ح��داد،  "منور" لعلي  ون��ال 
راي داو�صون "ثنائية"، جائزة ال�صوط الرابع مل�صافة 1800 مرت، 
على لقب �صباق �صيح بن عمار، و�صجل البطل 2:07:13 دقيقة.

�صيمار،  بوبات  باإ�صراف  الرا�صد،  ل�صطبات  "مابوتو"  وخطف 
ال�صوط  اأقيم يف  الذي  دا �صيلفا لقب جبل حفيت  وقيادة خو�صيه 
املهجنة  للخيول  املخ�ص�ض  الوحيد  وه��و  امليل،  مل�صافة  اخلام�ض 

الأ�صيلة، بزمن 1:41:95 دقيقة.

»املحبوبة« تتّوج بطلة ملاراثون العني للخيول

 ميثاء بنت حممد: اجلميع فائز يف اأغلى البطولت

»غنتوت« بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للبولو
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 �ضرطة راأ�س اخليمة تزور اأطفال مر�ضى ال�ضرطان يف يوم الطفل الإماراتي 

مدينة ال�ضيخ �ضخبوط الطبية تنظم معر�ضًا فنيًا خالل �ضهر التوعية ب�ضرطان القولون
اأطلقت  القولون يف مار�ض،  التوعية ب�صرطان  ب�صهر  تزامناً مع الحتفال 
مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية، اإحدى اأكرب امل�صت�صفيات يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة وامل�صروع امل�صرتك بني �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 

ومايو كلينك، معر�صاً فنياً بهدف التوعية ب�صرطان القولون.
ياأتي املعر�ض الفني، الذي يفتح اأبوابه للجمهور لغاية 24 مار�ض ويقام 
ثمرة  الطبية،  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة  يف  الأر���ص��ي  الطابق  من�صة  على 

اد، وهو مقيم يف الإمارات العربية  التعاون بني امل�صت�صفى والفنان اأمين عورّ
يف  �صعار  يحمل  ال��ذي  املعر�ض  ويقدم  القولون.  ب�صرطان  اأ�صيب  املتحدة 
الطبيعية  املناظر  جت�صد  التي  اللوحات  من  متنوعاً  مزيجاً  �صفاء  الفن 

والفن التجريدي ور�صومات �صخ�صية.
اد بالقول: اكت�صفُت �صغفي بالفن يف  على هام�ض املعر�ض، علرّق الفنان عورّ
ال�صف الثامن عندما ر�صمت ر�صومات ب�صيطة لأول مرة حل�صة الرتبية 

الفنية. األهمني اأ�صتاذي الذي كان مهتماً جداً بر�صوماتي ورعى مهاراتي 
الفنية، و�صجعني على ممار�صة الفن كمهنة. وكانت تلك نقطة حتول يف 

حياتي.
اأ�صيب ب�صرطان القولون يف عام  56 �صنة،  اد، البالغ من العمر  اأمين ع��ورّ
من  �صفاءه  بعد  ولكن  متعددة،  وع��اج��ات  لإج���راءات  وخ�صع   2017
�صرطان القولون اأ�صيب ب�صرطان الكبد، ولزال يكافح املر�ض حتى اليوم: 

جلاأت  فقد  ال�صعبة،  العاجية  رحلتي  خ��ال  كثرياً  الفن  �صاعدين  لقد 
وهو  للحياة،  وحبي  اإيجابيتي  وتعزيز  النف�صي  الأمل  لتخفيف  الفن  اإىل 
ما يدفعني ملقاومة املر�ض. للفن قدرة عجيبة على م�صاعدة النا�ض على 
اأن يجد الأ�صخا�ض  امل�صي قدماً يف حياتهم والتعاي�ض مع املر�ض. اأمتنى 
ومبتكرة  ب�صيطة  ط��رق��اً  خ��ط��رية  ب��اأم��را���ض  اأو  ب�����ص��رط��ان��ات  امل�����ص��اب��ون 

لا�صتمتاع باحلياة.

العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  املجتمعية  ال�����ص��رط��ة  اإدارة  نظمت 
الإمارات  جمعية  م��ع  بالتعاون  اخليمة  راأ����ض  ل�صرطة 
ال�صرطان  مر�صى  اأط��ف��ال  م��ن  لعدد  زي���ارة  لل�صرطان 
ي��وم الطفل  م��ع منا�صبة  ت��زام��ن��اً  وامل���دار����ض  امل��ن��ازل  يف 
وال�����ص��رور وتوزيع  البهجة  اأج���واء  الإم���ارات���ي لإ���ص��ف��اء 
�صعيد  را���ص��د  ال��رائ��د  مب�صاركة  وذل��ك  عليهم،  ال��ه��داي��ا 
زينب  والرائد  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  رئي�ض  بلهون 
املجتمعي  والت�صال  ال�صراكات  فرع  مدير  املعز  يحيى 
بالإنابة، والنقيب حممد الطابور مدير فرع الدوريات 
املجتمعية، ومهرة حممد بن �صراي مديرة فرع جمعية 
الإمارات لل�صرطان يف راأ�ض اخليمة والأع�صاء �صلطان 

ومروة  الطنيجي  ع��ب��داهلل  واأح��م��د  ال�صام�صي  حممد 
من�صور ال�صفدي وهاجر ال�صحي وعدد من املتطوعني 

يف اجلمعية. 
ال�صرطة  ق�صم  رئي�ض  بلهون  �صعيد  را�صد  الرائد  وق��ال 
اإننا نحر�ض بالتعاون مع جمعية الإمارات  املجتمعية: 
عن  تعرب  اجتماعية  م��ب��ادرات  اإط���اق  على  لل�صرطان 
اأن  واأك��د  الإم��ارات��ي.  املجتمع  يف  الإن�صانية  القيم  روح 
�صرطة راأ�ض اخليمة حتر�ض �صمن خطتها على تعزيز 
ال�صراكة والتعاون مع كافة اجلهات املدنية واجلمعيات 
�صرائح  خ��دم��ة  ت�صتهدف  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
امل��ج��ت��م��ع وحت���دي���داً م��ر���ص��ى ال�����ص��رط��ان م��ن الأطفال 

والوقوف  نفو�صهم  يف  والب�صمة  ال�صعادة  بث  اأج��ل  من 
هذه  لتخطي  وال�صجاعة  القوة  ومنحهم  جانبهم  اإىل 
التعاون  واأثنت مهرة حممد بن �صراي على  املرحلة.  
لتوجيهات  جت�صيداً  املجتمعية  ال�صرطة  مع  املتوا�صل 
تعزيز  الإم����ارات يف  دول���ة  الر�صيدة يف  ال��ق��ي��ادة  وروؤي����ة 
اإن  واأ�صافت:  املوؤ�ص�صات.  كافة  والتن�صيق بني  التوا�صل 
نفو�ض  اإىل  والفرحة  ال�صرور  لإدخ��ال  ت�صعى  اجلمعية 
املتكررة وتقدمي  الزيارات  املر�صى من خال  الأطفال 
املتنوعة  الأن�صطة  واإقامة  لهم،  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 
التي ت�صاهم يف زرع التفاوؤل والأمل يف نفو�ض الأطفال 

املر�صى. 

مت اإدارة �صامة  تزامًنا مع يوم الطفل الإماراتي، نظرّ
الأ�صرة  ل�����ص��وؤون  الأع���ل���ى  للمجل�ض  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ف��ل، 
ب��ال�����ص��ارق��ة، ع����دًدا م��ن اجل��ل�����ص��ات وال���ور����ض التوعوية 
 13 م��ن  اأي���ام   4 م���دار  والتفاعلية على  الف��رتا���ص��ي��ة 
وحتى 16 مار�ض، بهدف ن�صر الوعي باأهمية احلفاظ 
ال�صتقرار  وحتقيق  وحمايتهم  الأطفال،  �صامة  على 
الجتماعي لهم، يف اإطار روؤية الإدارة خللق جمتمع واٍع 

يحافظ على حقوق الطفل ويدعم تن�صئته ال�صليمة.
واملخت�صني  املعلمني  وال��ور���ض  اجلل�صات  وا�صتهدفت 
بالإ�صافة اإىل الأطفال، و�صلطت ال�صوء على جمموعة 
الوعي  ن�صر  بهدف  التوعوية  املو�صوعات  متنوعة من 

بني املعلمني واملخت�صني حول اأهمية  حماية الأطفال 
من الإ�صاءة و�صمان حقوقهم التي اأقرها قانون حقوق 

الطفل يف دولة الإمارات.
يوم  ل�����اإدارة مبنا�صبة  ال��ت��وع��وي��ة  الأن�����ص��ط��ة  وج����اءت 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  الإم��ارات��ي  الطفل 
مبختلف  ال��وع��ي  م�صتوى  ل��رف��ع  والحت���ادي���ة  املحلية 
وخماطرها،  الأط���ف���ال  ل��ه��ا  يتعر�ض  ال��ت��ي  الإ����ص���اءات 
وتزويد املعلمني واملخت�صني بالأدوات واملعرفة الازمة 
ومهني،  ف��ع��ال  ب�صكل  الإ����ص���اءة  ح����الت  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
�صامتهم  واحل��ف��اظ على  الأط��ف��ال  يكفل حماية  مب��ا 

و�صعادتهم. 

متحف امل�ضتقبل ي�ضت�ضيف عر�س 
ابنة �ضياد اللوؤلوؤ بتقنية الواقع املعزز

غد  ي��وم  ال��ل��وؤل��وؤ  �صياد  ابنة  عر�ض  ا�صت�صافة  ع��ن  امل�صتقبل  متحف  اأع��ل��ن 
الثاثاء  يف متام ال�صاعة 7:00 م�صاًء، حيث ميزج العر�ض اأحدث التقنيات 
الأداء احلركي واملو�صيقى وال�صرد، لياأخذ اجلماهري يف رحلة  مع عرو�ض 
وخماطر  والتقاليد  الأ���ص��رة  لق�ص�ض  �صرده  يف  اخلليج  اأم���واج  مع  فريدة 
اأداًء حركياً معا�صراً مع �صرد  الغو�ض وعجائب البحر. ويت�صمن العر�ض 
مبا�صر للق�ص�ض، ويعتمد على تقنيات الواقع املعزز لت�صليط ال�صوء على 
اأحداث العر�ض حول �صياد لوؤلوؤ وابنته  فن �صيد اللوؤلوؤ الرتاثي. وتدور 
الأعمار  جميع  تنا�صب  رائعة  ق�صة  يف  اأ�صطورية،  لوؤلوؤة  لإيجاد  ورحلتهما 
وجتمع بني الرتاث القدمي واخليال الفني. توؤدي الفنانة وموؤلفة الأغاين 
العر�ض،  يف  الق�صة  راوي��ة  دور  قرعة  مي�صا  جرامي  جائزة  لنيل  املر�صحة 
ميثاء  الإماراتية  الكاتبة  بني  تعاون  اإط��ار  يف  الفريد  العر�ض  ه��ذا  وياأتي 
اإمري�صون  وب��ول  الها�صمي،  اإمي��ان  الإماراتية  املو�صيقية  واملوؤلفة  اخلياط 
من �صركة كومباين اإي الأمريكية ال�صهرية للرق�ض املعا�صر، الذي ت�صارك 
املتحدة  الوليات  و�صفارة  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  اإنتاجه  يف 

الأمريكية يف اأبوظبي، واملجمع الثقايف.

اأجواء رم�ضانية مفعمة باحليوية 
يف دبي بارك�س اآند ريزورت�س 

نوعها  من  الأك��رب  الرتفيهية  املدينة   ، ريزورت�ض  اآن��د  بارك�ض  دبي  ت�صتعد 
يف ال�صرق الأو�صط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والرتفيه، والتي توفر 
خال  �صيوفها  ل�صتقبال  مميزاً،  ترفيهياً  ومرفقاً  لعبة   100 من  اأك��رث 
�صهر رم�صان املبارك بباقة متنوعة من جتارب الإفطار ال�صهية والعرو�ض 
الف�صيل  ال�صهر  خ��ال  دب��ي  مو�صنجيت  و�صتتاألق  اجل��دي��دة.  الرم�صانية 
باأجمل الديكورات والزينة الحتفالية، حيث �صيكون ال�صيوف على موعد 
للقاء عدد من اأ�صهر �صخ�صيات الأفام العاملية مثل امللك جوليان، واأليك�ض، 
التذكارية  ال�صور  اأجمل  والتقاط  بوتز،  اإن  وبو�ض  وفيونا،  و�صريك،  وب��و، 
التي  ال�صهية  الإفطار  وا�صعة من خيارات  اإىل جمموعة  بالإ�صافة  معهم. 

توفرها املطاعم خال �صهر رم�صان. 

�ضالمة الطفل تدعم حق الأطفال يف احلماية ب�ضل�ضلة من الور�س

عام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل��ظ��ل��وم،  �صعيد  دك��ت��ور  العقيد  �صهد 
احتفالية  الدع���اء،  ل�صوؤون  ال�صرطي  الق�صاء  جمل�ض 
ل��ي��ل��ة ال��ن�����ص��ف م���ن ���ص��ع��ب��ان ح���ق ال��ل��ي��ل��ة، ب��ع��ن��وان نهج 
ال�صرطي  ال��ق�����ص��اء  جم��ل�����ض  نظمها  وال��ت��ي  الأج������داد، 
بالتعاون مع قرية �صند لتاأهيل اأ�صحاب الهمم، اإحياء  
اإ�صعاد  على  وحر�صا  الأ�صيلة،  الرتاثية  املنا�صبة  لهذه 

الأطفال من اأ�صحاب الهمم.
اأن الح��ت��ف��ال مع  امل��ظ��ل��وم،  دك��ت��ور �صعيد  العقيد  واأك���د 
الرتاثية،  املنا�صبة  بهذه  الهمم  اأ�صحاب  من  الأطفال 
ي��اأت��ي م��واك��ب��ة ل��ل��ت��وج��ه ال���ص��رتات��ي��ج��ي ل�����ص��رط��ة دبي 
كل  منا  حتتاج  مهمة  ل�صريحة  خا�صة  املجتمع،  اإ�صعاد 
اأن  اإىل  م�صرياً  لإ�صعادها،  واملعنوي  الجتماعي  الدعم 
الحتفال بليلة الن�صف من �صعبان، يحافظ على عادات 
يف  ال��رتاث  غر�ض  ويعزز  الإم��ارات��ي،  املجتمع  وتقاليد 

والتكافل  املحبة  قيم  وير�صخ  بعد جيل،  نفو�صنا جيًا 
والعطاء والرتاحم، وي�صعدنا �صغارا وكباراً.

وت�صمنت الفعاليات التي ح�صرها، املقدم حممد ثاين 
اأحمد  والرائد  ح�صن،  حممد  ن��ورة  والرائد  الفا�صي، 
�صعيد جمعة بو�صنني، والوكيل اأول ن�صر حممد يحيى، 
ومن  دب��ي،  �صرطة  من  علي،  جعبل  علي  اأول  و�صرطي 
امل��ازم��ي، ور�صل  العو�صي، وم��رمي  ع��اي��دة  ق��ري��ة  �صند، 

الرفاعي، والدكتور عقاب البدارنة.
ت���وزي���ع ه���داي���ا ع��ل��ى اأط���ف���ال ال���ق���ري���ة، وم�����ص��ارك��ة من 
ال�صرطية اآمنة، كما قام املجل�ض بجولة يف قرية �صند، 
ال�صناعات  يف  وق��درات��ه��م  الأط���ف���ال  مب��ه��ارات  م�صيدا 

اليدوية.
ويف خ��ت��ام الح��ت��ف��ال��ي��ة، اأه����دى ال��ع��ق��ي��د امل��ظ��ل��وم درعاً 

تذكارية لقرية �صند.

الثقافية  املنتزهات  اأه��م  اأح��د  العاملية،  القرية  ح�صدت 
والرتفيه  للثقافة  الأوىل  العائلية  والوجهة  العامل  يف 
دورة  خال  مرموقتني  جائزتني  املنطقة،  يف  والت�صوق 
هذا العام من جوائز دبي للجودة وبرنامج دبي للخدمة 
وال�صياحة  القت�صاد  دائ��رة  تنظمهما  الذين  املتميزة، 
بدبي بهدف تكرمي ال�صركات التي تلتزم بتعزيز معايري 
ومُتنح  وال��ع��م��ل.   الأداء  والتميز يف  واخل��دم��ة  اجل���ودة 
جوائز دبي للجودة وفق برنامج تقييم �صارم يتم خاله 
مراجعة اأداء ال�صركات ومنحها النقاط وفقاً لهذا الأداء 
لل�صركات  تقديراً  اجل��ائ��زة  ومُتنح  �صنوي.  اأ�صا�ض  على 
التي اعتمدت نهًجا متكامًا لإدارة اجلودة، مع الرتكيز 
يف  والب��ت��ك��ار.  امل�صتمر  والتح�صني  العماء  ر���ص��ا  على 
م برنامج دبي للخدمة املتميزة ال�صركات التي  حني يكررّ
ع���اٍل يف خدمة  ت��ق��دمي م�صتوى  ب��ا���ص��ت��م��رار يف  جن��ح��ت 

العماء، واأظهرت التزاًما يف هذا املجال.

للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  �صرف،  اأعرب حممد  وقد 
بهذه  بالفوز  �صعادته  ع��ن  للرتفيه،  القاب�صة  دب��ي  يف 
اأف�صل  بجائزة  جم���دداً  بالفوز  نفخر  ق��ائ��ًا:  اجل��وائ��ز 
عامة جتارية وكلنا �صعادة بتحقيق جائزة دبي الذهبية 
للجودة املرموقة. ومتثرّل هذه اجلوائز التزامنا الدائم 
بتحقيق التميز يف كافة جمالت عملنا. كما اإننا فخورين 
اأبداه فريق العمل  جداً مبدى اللتزام والتفاين الذي 
 90% اأثمر عن فوزهم بهذه اجلوائز.   لدينا وال��ذي 
جمدداً  العاملية  القرية  زي���ارة  يعتزمون  �صيوفنا  م��ن 
ول��ذل��ك ن��ه��دف دائ��م��ا ل��ت��وف��ري اأف�����ص��ل ال��ت��ج��ارب لهم، 
دليل على جناحنا يف حتقق  وتكون هذه اجلوائز خري 

هذه الأهداف. 
ا�صتقطاباً  الوجهات  اأك��رث  من  العاملية  القرية  وتعترب 
مايني  م��و���ص��م  ك��ل  يف  ت�صتقبل  اإذ  ال��ع��امل،  يف  ل��ل��زوار 

ال�صيوف من خمتلف اأنحاء العامل. 

ي�صادف  ال���ذي  الأم  بعيد  اح��ت��ف��اًل   
األوفت  فندق  دعا  مار�ض،  من   21
خ�����ور دب�����ي ���ص��ي��وف��ه ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
ح���ب���ه���م وت����ق����دي����ره����م لأم���ه���ات���ه���م 
ع�صاء  وج��ب��ة  خ��ال  م��ن  بتدليلهن 
باأوقاٍت  فاخرة ي�صتمتعون فيها معاً 
التي  امل��م��ي��زة  من�صاأته  يف  تن�صى  ل 
حتتل موقًعا فريًدا يف قلب مدينة 

دبي الناب�ض باحلياة. 
كانتني  ذا  م��ط��ع��م  ل��ه��م  و���ص��ي��ق��دم 
على   %  30 ب���ن�������ص���ب���ة  خ�������ص���ًم���ا 
اإجمايل قيمة الفاتورة، متيًحا لهم 
وا�صٍع  بطيٍف  ال�صتمتاع  ولأمهاتهم 
ة  املُعدرّ ال�صهية  العاملية  الأطباق  من 

املكونات  اأف�صل  با�صتخدام  باإتقان 
الطازجة، وذلك �صمن اأجواء دافئة 
اجلل�صات  يف  ال���ن���ظ���ري،  م��ن��ق��ط��ع��ة 

الرائعة  ب��ت�����ص��ام��ي��م��ه��ا  ال���داخ���ل���ي���ة 
ال��ب��ان��ورام��ي��ة اخلابة  واإط��الت��ه��ا 

على خور دبي. 

�صليماين  اأم��ري  اأ�ص�صه  ال��ذي  م��ون��دوار،  اأع��ل��ن معر�ض   
و�صط  يف  ر�صمياً  اأب��واب��ه  افتتاح  ع��ن  مب��ون��دوار،  امللقب 
مدينة دبي، يف خطوٍة ت�صكل بداية ف�صل جديد لعامل 
ال��ف��ن��ون يف دول����ة الإم�������ارات. وي��ق��دم م��ع��ر���ض الرموز 
املنطقة،  يف  نوعه  من  الأول  لا�صتبدال،  القابلة  غري 
الرقمي.  الفن  من  ومبتكرة  جديدة  اأ�صكاًل  للجمهور 
وي��ح��ظ��ى اأم���ري ب�����ص��ه��رة وا���ص��ع��ة يف ع���امل ال��ف��ن ودعمه 
ُيعد من  املعار�ض، حيث  واإقامة  الفنية  الأعمال  وجمع 
لا�صتبدال  القابلة  غري  الرموز  لفن  الداعمني  اأوائ��ل 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وباقي اأنحاء 
100 قائد  اأب��رز  اختياره �صمن قائمة  العامل. كما مت 
جمتمعي يف جمال الرموز غري القابلة لا�صتبدال، يف 

 ،2022 لعام   100 تي  اإف  اإن  مل�صابقة  الأوىل  ال��دورة 
التي تنظمها من�صة اإن اإف تي ناو. 

جمل�س الق�ضاء ال�ضرطي ينظم مبادرة »على نهج الأجداد«

القرية العاملية حت�ضد جائزتني مرموقتني من دائرة القت�ضاد وال�ضياحة بدبي

األوفت خور دبي يهدي الأمهات خ�ضًما ح�ضرًيا بقيمة 30 % 

معر�س موندوار للرموز غري القابلة لال�ضتبدال يفتتح اأبوابه للمرة الأوىل يف الإمارات



    

تكت�ضف اأن روؤيتها ال�ضبابية ناجتة عن ورم دماغي
ال�صبابية  الروؤية  م�صكلة  اأن  طموحة  بريطانية  �صرطية  اك�صفت 
التي تعاين منها ناجتة عن ورم خبيث يف الدماغ، مما قلب حياتها 
راأ�صاً على عقب. وقبل عامني فقط، كانت جوردان جونز "25 عاماً" 
ال�صرطيات يف  اأف�صل  �صابطة �صرطة طموحاً. وكانت واح��دة من 
اأنثى تتوىل من�صب �صريف يف لنك�صاير،  اأول  املقاطعة، واأ�صبحت 
بالإ�صافة اإىل درا�صتها لل�صرطة وعلم اجلرمية يف اجلامعة. لكن 
يف عام 2021، تغريت حياة ج��وردان اإىل الأب��د، وب��داأت ت�صكو من 
اإىل حجز موعد مع خمت�ض  دفعها  ال��روؤي��ة، مما  ع��دم و�صوح يف 
العيون، الذي كان قلقاً ب�صاأنها واأراد اإر�صالها اإىل امل�صت�صفى خال 

24 �صاعة.
وت�صطحبها  لتاأتي  كوبي�صتكي،  �صارة  بوالدتها،  ج��وردان  وات�صلت 
كانت قد و�صعت قطرات يف عينيها عند طبيب  املنزل، حيث  اإىل 
تلقت  امل��ن��زل،  اإىل  عودتها  من  فقط  واح��دة  �صاعة  وبعد  العيون. 
امل�صت�صفى،  اإىل  التوجه  ب�صرورة  تخربها  هاتفية  مكاملة  ج��وردان 

حيث اأجروا لها مزيداً من الفحو�صات.
ويف ال�صاعة 2 �صباحاً من �صباح اليوم التايل، تلقت عائلة جوردان 
الفح�ض  نتائج  على  باحل�صول  تخربهم  امل�صت�صفى  م��ن  مكاملة 
اإىل  وال���دا ج���وردان  و���ص��ارع  و���ص��رورة ح�صور ج���وردان ملناق�صتها. 
�صادمة  اأخباراً  العائلة  تلقت  حيث  فيكتوريا،  باكبول  م�صت�صفى 
مفادها اأن جوردان لديها كتلة غري معروفة يف دماغها. ومت نقلها 
اإجراء  تتمكن من  بري�صتون حتى  روي��ال  اإىل م�صت�صفى  ذلك  بعد 

فح�ض بالرنني املغناطي�صي، حيث اأكدوا اأنه ورم يف املخ.

حريق هائل يبتلع فندقا تاريخيا يف بريطانيا
بريطانية  بلدة  يف  فندًقا  و�صحاها  ع�صية  بني  �صخم  حريق  دمر 
عمره 400 عام، يوؤوي لجئني اأوكرانيني بينهم اأطفال، واأ�صفر عن 
عدة اإ�صابات. وكان Angel Inn يف ميدهري�صت، غرب �صا�صك�ض، 
من بني عدد من املباين التي اجتاحها حريق يف ال�صاعات الأوىل 

من �صباح يوم اخلمي�ض املا�صي.
ويعتقد اأن احلريق اندلع بعد ال�صاعة 1 �صباًحا بقليل يف عقار يف 

املجاور. الفندق  �صطح  اإىل  ينت�صر  اأن  �صرتيت" قبل  "نورث 
وو�صفت خدمات الإطفاء والإنقاذ يف غرب �صا�صك�ض احلريق باأنه 
"كبري"، وهرعت ع�صر �صيارات اإطفاء ومن�صة �صلمية وحاملة مياه 
بقليل،  �صباًحا  ال�صاد�صة  ال�صاعة  وبعد  ال��وع��رة.  للطرق  وع��رب��ة 
قالت خدمة الإطفاء اإن احلادث "ت�صاعد" واإن 14 �صيارة اإطفاء 

موجودة يف املوقع للت�صدي للحريق.

ر�ضيع يح�ضل على جرعة عالج مباليني الدولرات
ي��ول��د ك��ث��ري م��ن الأط���ف���ال ح��ام��ل��ني ب��ع�����ض الأم���را����ض الوراثية 
قيد  على  ا�صتمرارهم  يف  كبري  اأث��ر  لها  يكون  قد  التي  اخلطرية 
اإذا مل يتم عاجهم الفوري ال�صريع، ولكن بع�ض الأدوية  احلياة 
التي يحتاجها هوؤلء الأطفال تكون باهظة الثمن ب�صكل كبري قد 

ت�صل اإىل مايني الدولرات.
وم��ن ه��ذه الأم��را���ض ال��وراث��ي��ة ال��ت��ي ي�صاب بها امل��وال��ي��د �صمور 
اإم اإيه”، الذي يوؤدي اإىل ال�صلل  الع�صات ال�صوكي ال�صديد “اإ�ض 
وم�صاكل كبرية يف التنف�ض، لذلك لبد لهم من تناول دواء العاج 

اجليني زولغن�صما. 
الذين  الر�صع  عند  خطورة  ويعد النوع  “اإ�ض اإم اإيه 1” الأكرث 
بن�صبة  للوفاة  معر�صني  ويكونون  اأ�صهر  �صتة  عن  اأعمارهم  تقل 

% قبل �صن الثانية اإذا مل يتم عاجهم.   90

   بانوراما
زينة رم�ضان متالأ لندن.. ما دور هذه الفتاة؟

   يف مدينة لندن، جنحت �صابة تدعى عائ�صة بتحويل �صوارع عا�صمة ال�صباب اإىل حدث ا�صتثنائي، بف�صل جهودها 
يف ملء �صوارع لندن بزينة رم�صان، حمدثة فارقاً كبرياً بجذب اأنظار م�صلمي لندن.

ومن خال جمهودها الذي بداأ منذ �صنوات وتطور مع كل عام، متكنت عائ�صة دي�صاي من جتميل ال�صوارع بالأ�صواء 
امللونة وامل�صابيح ال�صغرية واللوحات الفنية املميزة التي حتمل رموزاً و�صعارات رم�صانية، لت�صكيل رمزاً للرتاحم 

وتاحم بني اأفراد املجتمع الربيطاين.
وتاأتي احلملة كاأف�صل رد على موجة  الإ�صاموفوبيا يف اأوروبا، اإىل جانب اأنها جتدد احلياة يف �صوارع عانت منذ 3 

اأعوام بحواجز كورونا.
الزينة  بروؤية  احتفاء  رم�صان  �صهر  بداية  على  املتبقية  القليلة  الأي��ام  يف  الجتماعي  التوا�صل  من�صات  وت�صهد 
الرم�صانية مرفوعة يف العا�صمة الربيطانية، ل�صيما و�صط �صارع اأوك�صفورد، الذي يعترب اأ�صهر �صارع للت�صوق على 

ال�صعيد الأوروبي.
ويف من�صور عرب تويرت، ك�صفت "موؤ�ص�صة عزيز اخلريية"، التي ترتاأ�صها بريطاين يدعى اآ�صف عزيز، عن فخرها 
برعاية مبادرة "اأنوار رم�صان" يف ميدان بيكاديللي و�صط لندن، م�صرية اإىل اأن هذه املبادرة تاأ�ص�صت على يد "عائ�صة 

دي�صاي".
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اإغماء مذيعة اأمريكية مبا�ضرة على الهواء
حتولت ن�صرة اأخبار طق�ض على قناة حملية اأمريكية اإىل حديث ال�صاعة يف 
و�صائل الإعام العاملية، متناقلة فيديو يوثق حلظة انهيار مقدمة الن�صرة 
فوراً  بالدخول  املوقف  ا�صتدراك  زميلتيها  وحماولة  الهواء  على  مبا�صرة 
اإىل فا�صل اإعاين. ويف بداية الفيديو، كانت املذيعة يف قناة "�صي بي اإ�ض 
لو�ض اأجنلي�ض" األي�صا كارل�صون �صوارتز ت�صتعد لتقدمي فقرتها ال�صباحية 
اليومية عن حالة الطق�ض، ثم تعر�صت فجاأة لاإغماء، فمالت براأ�صها على 
الطاولة ثم �صقطت على الأر�ض، بينما كانت زميلتاها يف تقدمي الربنامج 
تتبادلن اأطراف احلديث. وعلى الفور، ا�صتدركت زميلتها املوقف متوجهة 
اإىل اجلمهور "�صندخل اإىل فا�صل اإعاين حاًل". ثم يقطع بث الربنامج 
تكتفي  �صاعات   7 لنحو  ذلك احلني  القناة منذ  وبقيت  الفيديو.  نهاية  يف 
ببث فقرات وبرامج م�صجلة قبل العودة لبث فقرات مبا�صرة على الهواء. 
نائب  �صرح  ال�صبت،  الأول  اأم�ض  �صباح  وقعت  التي  احلادثة  على  وتعليقاً 
رئي�ض القناة الأمريكية ومدير الأخبار مايك ديللو �صرتيتو يف بيان ملوقع 
TMZ "اأ�صبحت زميلتنا األي�صا كارل�صون مري�صة خال ن�صرتنا الإخبارية 
يف ال�صابعة �صباحاً. اأود اأن اأ�صكر زماءها يف العمل الذين اتخذوا اإجراءات 
فورية وات�صلوا برقم 911". وطماأن باأن األي�صا تتلقى العاج يف امل�صت�صفى، 

داعياً لها بال�صفاء العاجل.

اآلف يتقدمون لوظيفة باحث عن ف�ضائيني
ف�صائية.  كائنات  عن  البحث  يف  للم�صاعدة  العقول  اأه��م  عن  البحث  يتم 
الف�صاء  م�صتك�صفي  الأوروب���ي���ة  ال��ف�����ص��اء  ل��وك��ال��ة  ج��دي��د  اإع����ان  وي��دع��و 
املتمر�صني لان�صمام اإىل احلملة اجلديدة. لكن املتقدمني يحتاجون اإىل 

موؤهل على م�صتوى درجة املاج�صتري حتى يتم اأخذهم يف العتبار.
ويقول الإعان: "يف عام 2023، �صتقوم وكالة الف�صاء الأوروبية بتجنيد 
اأكرث من 200 زميل جديد لان�صمام اإىل فرقنا ودعم مهمتنا املتمثلة يف 
ال�صتك�صاف ال�صلمي وا�صتخدام الف�صاء ل�صالح اجلميع". ويقول الو�صف 
ملهمة  ف�صائية  م�صاريع  ونطلق  ونطور  الأر���ض  نراقب  "نحن  الوظيفي 
وفريدة من نوعها، وندرب رواد الف�صاء وندفع حدود العلوم والتكنولوجيا، 

ونبحث عن اإجابات لاأ�صئلة الكبرية حول الكون".
وقال  الف�صاء،  رواد  لي�صبحوا  بطلبات  �صخ�ض   23000 من  اأك��رث  وتقدم 
متحدث با�صم وكالة الف�صاء الأوروبية "يف حني اأنها عامة اإيجابية للغاية 
على الهتمام بالأن�صطة الف�صائية، فاإن معاجلة هذا احلجم من الطلبات 

تتطلب قدراً كبرياً من العمل".
التحمل  على  وق��درة  �صحية  لختبارات  اخل�صوع  املتقدمني  على  ويجب 
%100 )20/20( واجتياز اختبار  مطولة، واأن يكون لديهم روؤية بن�صبة 

نف�صي، بح�صب �صحيفة ديلي �صتار الربيطانية.

ملك بريطانيا ي�ضكو من 
حرا�ضه.. ماذا قال؟

بريطانيا،  م���ل���ك  ح���ظ���ي  ل���ط���امل���ا 
ب�صبب  بالإعجاب  الثالث،  ت�صارلز 
الأخاقيات التي يتبعها يف العمل، 
فهو يكون يف مكتبه يف وقت ل يزال 

الآخرون يغطون يف نوم عميق.
ويف �صاعات ال�صباح، يجري ت�صارلز 
ال���ث���ال���ث م���ك���امل���ات، ل���ك���ن اأ�����ص����وات 
ت�صو�ض  الق�صر  احل��را���ض يف خ��ارج 
"ديلي ميل"  وفق �صحيفة  عليها، 

الربيطانية.
الأم���ر  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأو����ص���ح���ت 
يت�صل بال�صرخات العالية ال�صوت 
التي يرددها احلرا�ض خال املار�ض 
ال�صباحي  ال��ع�����ص��ك��ري(  )امل�����ص��ري 

و�صربات اأقدامهم.
ال��ب��ال��غ من  امل��ل��ك  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
من  ط��ل��ب  عاما"،   74" ال��ع��م��ر 
احل�����را������ض الإع���������ان ع����ن ب���داي���ة 
اأكرث هدوءا،  ب�صكل  املار�ض  ونهاية 

حتى ل توؤثر عليه.
م�صادر  ع���ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
اإن مقرتح امللك نقل  ملكية قولها 
ب�"بنوبة  ولي�ض  واأدب"،  "بلطف 

ع�صبية".
بالربيد  ر�����ص����ال����ة  الأم��������ر  واأك��������د 
دائ����رة  اإىل  وج���ه���ت  الإل�����ك�����رتوين 
"جالته  ف��ي��ه��ا:  ج����اء  احل����را�����ض 
لح���ظ ك��ي��ف ك���ان ���ص��وت احلر�ض 
جيم�ض  �صانت  ق�صر  يف  امل��غ��ادري��ن 

عاليا يف ال�صباح".
واأ���ص��اف��ت اأن الأ���ص��وات ع��ربت عن 
حيوية، لكن امللك يطلب اأن يجري 
"�صيكون  اأم�����ر  وه����و  ت��خ��ف��ي�����ص��ه��ا، 
م���و����ص���وع ت��ق��دي��ر ك��ب��ري م���ن قبل 

اأولئك املوجودين يف الق�صر".

غوميز حتطم رقما قيا�ضيا على اإن�ضتغرام
الواقع  اأي��ام قليلة من جتاوزها جنمة تلفزيون  بعد 
الأنثى  باعتبارها  جيرن،  كايلي  الأعمال"  و"�صيدة 
الأكرث متابعة على تطبيق اإن�صتغرام، حققت النجمة 
بو�صول  ج��دي��دا،  جناحا  غوميز  �صيلينا  الأمريكية 
امراأة  اأول  لت�صبح  مليون،   400 اإىل  متابعيها  ع��دد 
ت�صل اإىل هذا الرقم. وبهذا الإجناز، اأ�صبحت �صيلينا 
اإن�صتغرام،  على  متابعة  �صخ�صية  اأكرث  ثالث  غوميز 
كري�صتيانو  ال���ربت���غ���ايل  ال����ق����دم،  ك����رة  جن��م��ي  ب��ع��د 
رونالدو، والأرجنتيني ليونيل مي�صي. وكانت كايلي 
الن�صاء متابعة  اأكرث  "اأخت كيم كاردا�صيان"،  جينري 
اأنها عندما  اإل  ب�382 مليون متابع،  اإن�صتغرام،  على 
�صخرت ب�صكل غري مبا�صر من غوميز، توجه مايني 
املتابعني اإىل ح�صاب الأخرية ملتابعتها ودعمها. وتعود 
اأحداث الواقعة لق�صة ن�صرتها غوميز وهي تتحدث 
لتجعل  عن �صيحة جتميلية طبقتها على حاجبيها 
مت  اإن���ه  ملعجبيها  قائلة  الأع��ل��ى،  نحو  يتجه  ال�صعر 
ارتكاب "خطاأ" حيث مت تطبيق املادة على حاجبيها 
لوجهها  ���ص��ورة  بن�صر  جينري  لتقوم  زائ���دة،  ب�صورة 
تعليقا فوق حاجبيها  كق�صة على ح�صابها، وو�صعت 

يقول: "هل هذا خطاأ؟".

ماتت ب�ضب حلم الزلزال
ع��ان��ت ع��ائ�����ص��ة ج��ول��ه��ان ج��ي��ل��ر م���ن ا����ص���ط���راب م���ا بعد 
ال�صدمة، حتى اإنها ما اإن راأت يف حلمها اأن زلزال جديدا 
وقع يف مدينة هاتاي التي ت�صكن فيها، اأ�صرعت فورا لتلقي 
جولهان  عائ�صة  ا�صتيقظت  امل��ن��زل.  �صرفة  م��ن  بنف�صها 
جيلر "38 عاما"، وهي ت�صرخ من نومها، ظنا اأن هناك 
هزة ارتدادية �صمن توابع زلزال 6 فرباير املدمر، وكانت 
من  وقفزت  الغرفة،  �صرفة  اإىل  فرك�صت  ذع��ر،  حالة  يف 
اإل  امل�صت�صفى،  اإىل  نقلها  مت  الفور  على  الثاين.  الطابق 
اأنه مل يتم اإنقاذها رغم كل التدخات، وتوفيت، لترتك 
اإن  املكلومة  الأم  ت��ق��ول  وح��ي��دة.  جيلر  لطفية  وال��دت��ه��ا 
"عائ�صة كانت تعاين حالة خوف بعد الزلزال، وكنا نقيم 
يف الغرفة نف�صها  يف ذلك اليوم. كانت ال�صاعة نحو 3.30 
م�صاء، ا�صتيقظت ابنتي فجاأة وهي ت�صرخ، وقالت: اأمي، 
ال�صرفة،  "رك�صت نحو  زلزال، فلنذهب للخارج".  هناك 
ومل اأ�صتطع منعها، وقفزت من الطابق الثاين. مل اأفهم 
ال�صرفة  اأ�صفل  اإىل  نظرت  عندما  اأي�صا.  يحدث  ك��ان  ما 
كانت ابنتي ميتة، �صرخت لي�صاعدين اجلريان ورك�صت 
اأن  جيلر  وت��وؤك��د  ابنتي".  فيه  �صقطت  ال��ذي  امل��ك��ان  اإىل 
ابنتها "مل تنتحر"، م�صيفة اأنها كانت "�صخ�صا حمبوبا 
"راأت  ال��راح��ل��ة  ب���اأن  اعتقادها  اإىل  لف��ت��ة  وظيفتها"،  يف 

زلزال يف حلمها، وقفزت يف حالة من الذعر".

مت�ضاح طرق باب منزل ثم باغت �ضاحبه 
كان رجل اأمريكي يعي�ض يف ولية فلوريدا جال�صا يف منزله 
ا�صطدم  ���ص��يء  ���ص��وت  �صمع  عندما  التلفزيون،  ي�صاهد 
بالباب الرئي�صي ملنزله. وذكر �صكوت هولينغ�صورث "56 
اأنه  بفلوريدا  بيت�ض  دايتونا  يعي�ض مبدينة  عاما" ال��ذي 

بعدما �صمع ال�صوت قفز من مكانه واجته اإىل الباب.
وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته مت�صاح 
راح يع�ض اإحدى �صاقيه. ونقل �صكوت اإىل امل�صت�صفى حيث 
تلقى العاج من اإ�صابات قالت و�صائل اإعام حملية اإنها 
مل تهدد حياته. واأكدت ال�صلطات املعنية باحلياة الربية 

اأن احلادث وقع يف مطلع مار�ض اجلاري.
وقالت اإنها اأر�صلت �صيادا اإىل املنزل من اأجل القب�ض على 

التم�صاح وقتله، علما باأن طول التم�صاح كان 2.7 مرتا.
وولية فلوريدا موطن لنحو 1.3 مليون مت�صاح، تنت�صر 
يف مقاطعاتها ال� 67.  وتذكر ال�صلطات اأنها تقتل "ب�صكل 
 1.2 روتيني التما�صيح املزعجة"، التي يبلغ طولها نحو 

مرتا اأو اأكرث لكونها تهدد حياة الب�صر.

يقتل زوجته بعد ا�ضتدراجها اإىل مزرعة
على  ال�صاحلية  الاذقية  حمافظة  يف  �صوري  �صاب  اأق��دم 
ب�صبب  بها،  يعمان  ن��اري يف مزرعة  ب�صاح  زوجته  قتل 
خافات بينهما مل تت�صح تفا�صيلها. ووقعت اجلرمية يف 
ناحية عني البي�صا يف ريف الاذقية، حيث وقعت م�صادة 
كامية بينهما اأثناء تواجدهما يف مزرعة قرب منزلهما 
النار  باإطاق  بها، ب�صبب خافات عائلية، وقام  يعمان 
الأمنية  اجلهات  اإب��اغ  ومت  يقتنيها.  بندقية  من  عليها 
امل��زرع��ة ووقوع  ن��اري��ة م��ن داخ���ل  ب�صماع ���ص��وت ط��ل��ق��ات 
املزرعة و�صاهدوا  اإىل  الأم��ن  جرمية، حيث توجه رج��ال 
الزوجة ملقاة على الأر�ض وغارقة بالدماء، ومت اإ�صعافها 

على الفور اإل اأنها فارقت احلياة يف امل�صت�صفى.

يف 24 �ضاعة.. نفاد �ضروال تايلور �ضويفت من املتاجر
وراء  م��ن  نظرة  املعجبني  مينح  اإن�صتغرام  على  عر�صاً  �صويفت  تايلور  املغنية  ن�صرت 
وكاأنه  ب��دا  ما  مع  ���ص��وداء  ق�صرية  بلوزة  �صويفت  وارت���دت  اإي��را���ض.  جولة  يف  الكوالي�ض 

بنطلون كارجو الأكرث راحة على الإطاق.
ويبدو اأن ظهور تايلور مرتدية هذا ال�صروال كان له مفعول ال�صحر، ففي اأقل من 24 
�صاعة نفذ الت�صميم من جميع املتاجر، بعد الإقبال منقطع النظري على �صراء ال�صروال 
من قبل ع�صاق �صويفت. ولي�ض من املفاجىء اأن تختار �صويفت هذا الزي، حيث اأن العديد 

من امل�صاهري مييلون اإىل عودة اأزياء الت�صعينيات، بح�صب موقع ياهو.
ومت بيع �صروال �صويفت من متاجر Free People يف اأقل من 24 �صاعة، مبا يف ذلك 
الألوان الأربعة الأخرى املعرو�صة، ولكن ل يزال بالإمكان العثور على ثمانية خيارات 
م�صابهة باأ�صعار تبداأ من 28 دولراً. ويف حني اأن ال�صراويل امل�صتوحاة من �صويفت تبدو 
خمتلفة قليًا عن الأ�صلية، فاإن كل واحد منها ميتلك العامل اجلذاب نف�صه : فهي 
مريحة للغاية وم�صنوعة با�صتخدام مادة ناعمة، ناهيك عن املظهر الف�صفا�ض 

الذي يعطي تاأثرياً منتفخاً.

كاثرين، اأمرية ويلز تقدم غ�سًنا تقليدًيا من نبات النفل لأطفال ال�سباط خالل موكب عيد القدي�س باتريك يف 
ثكنات مون�س يف األدر�سوت ، اإجنلرتا. رويرتز

طوفان من الأ�ضماك النافقة  
يغطي نهرا بالكامل

وث��ق��ت��ه��ا عد�صة  م�����ص��اه��د خم��ي��ف��ة 
"طوفان"  ف��ي��ه��ا  ظ��ه��ر  ال��ك��ام��ريا، 
النافقة،  الأ���ص��م��اك  م��اي��ني  م��ن 
املياه  �صطح  بالكامل  تغطي  وه��ي 
باأ�صرتاليا، فيما بدا وكاأنه  يف نهر 
ف��ي��ل��م خ���ي���ال علمي.  م��ق��ط��ع م���ن 
حكومة ولية نيو �صاوث ويلز اأول 
اأول اأم�ض اجلمعة اأو�صحت ال�صبب 

وراء الظاهرة املخيفة، قائا:
م�����اي�����ني الأ������ص�����م�����اك ن���ف���ق���ت يف 
ن��ه��ر دارل��ي��ن��غ ب��ال��ق��رب م���ن قرية 
وا�صع  نفوق  ثالث  وه��و  مينيندي، 
النطاق يف املنطقة منذ عام 2018. 
الأ�صماك النافقة املتحللة، اأدت اإىل 
ان�صداد جزء كبري من النهر الواقع 
�صرقي  بجنوب  النائية  املنطقة  يف 
وال�صهود..  الكامريات  اأ�صرتاليا. 

وتوثيق م�صاهد الرعب
مواقع  على  ُن�صرت  فيديو  مقاطع 
اأظهرت  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
ق����وارب و���ص��ط جم��م��وع��ات كثيفة 
م���ن الأ����ص���م���اك ال���ت���ي ط��ف��ت على 
اأن��ه��ا حجبت  ل��درج��ة  امل����اء،  �صطح 
"النفوق  �صبب  النهر.  �صطح  روؤي��ة 
ك�صفت  املحلية  احلكومة  الهائل" 
وفق  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  وراء  ال�صبب 

وكالة "فران�ض بر�ض"، قائلة:
ع����دد اأ����ص���م���اك ال���رجن���ة وال���ك���ارب 
بعد  ك��ب��ري  ب�صكل  ارت��ف��ع  ال��ن��ه��ر  يف 
املياه  ل��ك��ن  الأخ�����رية،  الفي�صانات 
ن���ف���وق هذه  ع������ادت وان���ح�������ص���رت. 
انخفا�ض  اإىل  ع���ائ���د  الأ����ص���م���اك 
م�صتوى الأك�صجني يف املاء "نق�ض 
مياه  ان��ح�����ص��ار  بفعل  الأك�صجة"، 
�صربت  حر  موجة  و  الفي�صانات. 

املنطقة اأدت اإىل تفاقم الظاهرة.

يحّولن نفايات القطاع الإلكرتوين اإىل اأطراف ا�ضطناعية اآلية 
تزيرّن جدران خمترب مقام ع�صوائياً يف �صواحي 
الذي  اأين�صتاين  األ���ربت  ل��ل��ع��امِل  ���ص��ور  ن��ريوب��ي، 
ي�صنرّعان  كينياَّنْي  ملبتكَرْين  اإل��ه��ام  م�صدر  ل  ي�صكرّ
قطاع  من  متاأتية  نفايات  با�صتخدام  اآلية  اأذرع��اً 

الإلكرتونيات.
وكان القريبان مو�صى كيونا )29 عاماً( وديفيد 
غاثو )30 عاماً( ابتكرا اأول ذراع ا�صطناعية عام 
اأط��راف��ه عقب  اأح��د  اإث��ر خ�صارة جارهما   ،2012

حادث تعر�ض له يف عمله.
الأذرع،  هذه  بت�صنيع  يكتفيا  مل  ال�صابني  اأنرّ  اإل 
اأح���دث منوذج  ك��ث��رية على  اأدخ���ا حت�صينات  ب��ل 

ي�صنرّعانه حتى باتت ذراعاً اآلية.
ي�صتخدم  ج��ه��از  اإىل  ال���ذراع  ه��ذه  عمل  وي�صتند 
اإ���ص��ارات ال��دم��اغ وحتويلها  خ��وذة راأ���ض للتقاط 
ب��ع��د ذل���ك اإىل جهاز  ُي��ر���ص��ل  اإىل ت��ي��ار ك��ه��رب��ائ��ي 

اإر�صال ينقل بدوره الأوامر ل�صلكياً اإىل الذراع.
وت�صتغرق العملية كلها اأقل من ثانيتني.

"لقد  بر�ض  فران�ض  لوكالة  غاثو  ديفيد  ويقول 
�صعوبات  يواجهون  قني  معورّ اأ�صخا�صاً  التقينا 

اأكرث  باأنهم  ي�صعرون  جعلهم  يف  ورغبنا  كثرية، 
قدرة على التعامل مع ما يعانونه".

ومي���ك���ن ل�����ص��خ�����ض واح������د م����ن ب����ني ك����ل ع�صرة 
فقراً  الأك���رث  املجتمعات  اإىل  منتمني  اأ�صخا�ض 
يف العامل، حيازة طرف ا�صطناعي، وفق منظمة 
ال�صحة العاملية. ويعود هذا املعدل املنخف�ض اإىل 

الكلفة العالية لهذه الأطراف.
اأطرافاً  ت�صتورد  اأنرّ كينيا  "لحظنا  ويقول كيونا 
عن  ت�صاءلنا  لذلك  الثمن،  باهظة  ا�صطناعية 

طريقة التو�صل اإىل حل مل�صكاتنا اخلا�صة".
الت�صاوؤل فكانت يف مكان  الإج��اب��ة عن ه��ذا  اأم��ا   

غري عادي: مكب النفايات.
ارتيادهما  م��ن��ذ  ي��ج��وب��ان  وغ���اث���و  ك��ي��ون��ا  وك����ان 
يف  امل��وج��ودة  النفايات  مكبات  الثانوية،  املدر�صة 
عن  بحثاً  الكينية،  بالعا�صمة  املحيطة  املناطق 
النفايات املخلرّفة من القطاع الإلكرتوين لإعادة 
ا�صتخدامها. واأتقن ال�صابان العمل مبفردهما، اإذ 
ترك ديفيد غاثو املدر�صة يف �صن ال�17، فيما تخلى 

مو�صى كيونا �صريعاً عن الدرا�صة اجلامعية.
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