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االإمارات تت�سامن مع اأر�ض 
ال�سومال اإزاء حريق �سوق هرغي�سا

•• اأبوظبي-وام:

عربت دولة الإمارات عن ت�صامنها مع جمهورية اأر�ض ال�صومال اإزاء 
احلريق الذي اندلع يف �صوق العا�صمة هرغي�صا واأ�صفر عن ع�صرات 

الإ�صابات و خ�صائر مادية ج�صيمة.
واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها عن وقوفها اإىل 
جانب حكومة اأر�ض ال�صومال و�صعبها يف هذا احلادث الأليم ومتنت 

ال�صفاء العاجل للم�صابني.

بتوجيهات ال�سيخة فاطمة

»الهالل« يقدم م�ساعدات رم�سانية لتلبية 
احتياجات اآالف االأ�سر يف 7 واليات �سودانية

•• اخلرطوم -وام:

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد  تنفيذا لتوجيهات �صمو 
الرئي�صة  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  العام  الن�صائي 
الهلل  لهيئة  الفخرية  الرئي�صة  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى 
ال�صيخ حمدان بن  �صمو  الإم���ارات(، ومتابعة  )اأم  الإم��ارات��ي  الأحمر 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهلل 
الأحمر الإماراتي قدمت الهيئة م�صاعدات رم�صانية عاجلة للأ�صقاء 
اخلرطوم،  ولي���ات  يف  الأ���ص��ر  اآلف  احتياجات  لتلبية  ال�����ص��ودان،  يف 
وجنوب كردفان، ك�صل، النيل الأزرق، نهر النيل، اجلزيرة والولية 

ال�صمالية.
)التفا�صيل �ض2(

حممد بن زايد يتلقى ات�ساال هاتفيا من رئي�ض وزراء كندا حول عالقات 
التعاون والق�سايا االإقليمية والدولية وتطورات االأزمة االأوكرانية 

تتح�سر  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
الجتماعات تناق�ض خمتلف الق�سايا

•• الريا�ض-وكاالت:

يف اإطار امل�صاورات اليمنية التي بداأت 
الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، ب��رع��اي��ة جمل�ض 
العا�صمة  يف  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
تتح�صر  ال����ري����ا�����ض،  ال�������ص���ع���ودي���ة 
مناق�صات  لعقد  اليمنية  احلكومة 
اخلا�صة  ال��ع��م��ل  جم���م���وع���ات  م���ع 
بالق�صايا القت�صادية والجتماعية 

والإغاثية والإن�صانية.
ف���ق���د اأك�������د م�������ص���در ح���ك���وم���ي اأن 
يف  التحديات  �صتتناول  املناق�صات 
هذه القطاعات واحللول املقرتحة.

يف حني �صتبحث اللجنتان ال�صيا�صية 
والأمنية مناق�صة احللول املقرتحة 
خلل  مناق�صتها  مت  التي  للق�صايا 

الأيام املا�صية.
اأم�����ا امل���ح���ور الإع�����لم�����ي، ف���اأف���ادت 
املناق�صات  اأن  م�����ص��ارك��ة  م�������ص���ادر 
الت�صعيد  اأثمرت عن تفاهمات ملنع 
�صرف  م���ي���ث���اق  لإي����ج����اد  وال�������ص���ع���ي 
باجتاه  اخل��ط��اب  لتوحيد  اإع��لم��ي 

مواجهة ميلي�صيات احلوثي.

مرتزقة  مركز  ت�ستهدف  رو�سيا 
ب�سواريخ دقيقة جنوب اأوكرانيا

•• مو�سكو-وكاالت:

و���ص��ط ال��ت��ح��ذي��رات ال���دول���ي���ة من 
اأوكرانيا  يف  امل���ع���ارك  ا���ص��ت�����ص��را���ض 
اأعلنت  ال���ق���ادم���ة،  ال���ف���رتة  خ����لل 
قواتها  اأن  الرو�صية،  ال��دف��اع  وزارة 
الدقة  عالية  ب�صواريخ  ا�صتهدفت 
الأجانب  املرتزقة  لتدريب  موقعا 

جنوب البلد.
واأ����ص���اف���ت يف ب���ي���ان، ال���ث���لث���اء، اأن 
الأ�صلحة طويلة املدى عالية الدقة 
مركز  بتدمري  البحر  م��ن  جنحت 
اخلا�صة  العمليات  ق���وات  لتدريب 
لإي���واء  ي�صتخدم  ك���ان  الأوك���ران���ي���ة 

املرتزقة الأجانب يف اأوت�صاكوف.
الطريان  ق�صف  اأن  اأو���ص��ح��ت  كما 
للقوات  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي 
الليلة  خ���لل  ال��رو���ص��ي��ة،  اجل���وي���ة 
املا�صية، دّمر 134 من�صاأة ع�صكرية 
اأوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة 
للإ�صاءة  ورادار  ات�صالت،  ومراكز 
اجلوي  الدفاع  ملنظومة  والتوجيه 

امل�صادة للطائرات.

هاتفيا  يهنئ  زايد  بن  حممد 
الرئي�ض ال�سربي بفوزه بوالية 
جديدة يف االنتخابات الرئا�سية

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
ات�صال  خ��لل  امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات 
األك�صندر  ف���خ���ام���ة  م����ع  ه���ات���ف���ي 
جمهورية  رئ��ي�����ض  ف��وت�����ص��ي��ت�����ض، 
يف  جديدة  بولية  بفوزه  �صربيا 
ال�صربية،  الرئا�صية  النتخابات 
يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ل��ه  متمنياً 
موا�صلة اأداء مهامه وم�صوؤولياته 

رئي�صاً ل�صربيا.
متنياته  ع�����ن  ����ص���م���وه  واأع����������رب 
لل�صعب ال�صربي ال�صديق مزيداً 
من التقدم والزدهار. كما تناول 
الت�صال العلقات الثنائية و�صبل 

تعزيزها يف خمتلف املجالت.
الرئي�ض  اأع���������رب  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
وتقديره  ���ص��ك��ره  ع���ن  ال�����ص��رب��ي 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان لتهنئته وما اأبداه 
من م�صاعر طيبة جتاه جمهورية 
لدولة  متمنياً  و�صعبها،  �صربيا 
الإم��������ارات و���ص��ع��ب��ه��ا م���زي���داً من 

التطور والزدهار.

الأمني العام للأمم املتحدة خلل اإلقاء كلمته اأمام جمل�ض الأمن.   )رويرتز(
قائمة الأولويات يف الع�صر �صنوات 

املقبلة.
اأم�����ا ع���ن حم���ادث���ة ال����رو�����ض رغم 
بارتكاب  ملو�صكو  كييف  ات��ه��ام��ات 
فاأو�صح،  بوت�صا،  ب��ل��دة  يف  جم���ازر 
ب��ح�����ص��ب م���ا ن��ق��ل��ت روي�������رتز، اأن���ه 
ل خ��ي��ار يف ال���وق���ت احل����ايل غري 

موا�صلة التفاو�ض مع رو�صيا.
عدة،  غ��رب��ي��ة  دول  واأع���ل���ن���ت  ه����ذا 
دبلوما�صيني  طرد  الثلثاء،  اأم�ض 
رو�ض بعد تقارير عن العثور على 
يف  مدنيني  وقتل  جماعية  مقابر 

ال���واق���ع���ة خ�����ارج ك��ي��ي��ف، وه����و ما 
تنفيه مو�صكو.

الرو�صية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ورّدت 
دبلوما�صييها  ط����رد  اأن����ب����اء  ع��ل��ى 
رو�صيا  اإن  بالقول  دول،  ع��دة  م��ن 

�صتنتقم.
عن  للأنباء  )تا�ض(  وكالة  ونقلت 
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدثة 
الرو�صية ماريا زاخاروفا قولها اإن 
رو�صيا �صيكون لها رد منا�صب على 

طرد الدبلوما�صيني.
كما قال الرئي�ض الرو�صي ال�صابق 
ون����ائ����ب رئ���ي�������ض جم��ل�����ض الأم�����ن 
ميدفيديف،  دم���ي���رتي  ب��ال��ب��لد 
يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن الث��ن��ني، اإن 
رو�صيا �صيكون لها رد بنف�ض القوة 
عدد  من  دبلوما�صييها  ط��رد  على 

من الدول الغربية.
ه��ذا وك���ررت رو���ص��ي��ا ات��ه��ام حلفاء 
النتهاكات  يف  بالتورط  اأوك��ران��ي��ا 
�صمال  بوت�صا  بلدة  يف  وقعت  التي 
املتحدث  واع���ت���رب  ك��ي��ي��ف.  غ��رب��ي 
اأم�ض  ال���رو����ص���ي،  ال���ربمل���ان  ب��ا���ص��م 
ال��ث��لث��اء، اأن م�����ص��اه��د اجل��ث��ث يف 
تلك البلدة اأ�صبه مب�صرحية اأعدت 

للجماهري يف الغرب.

•• عوا�سم-وكاالت:

ت�������ب�������ادل اجل�����ان�����ب�����ني ال�����رو������ص�����ي 
ب�صاأن  الت����ه����ام����ات  والأوك�����������راين 
بوت�صا،  ب��ل��دة  يف  جم����ازر  ارت���ك���اب 
الأوك���ران���ي���ة ح��ي��ث ات��ه��م��ت كييف 
م��و���ص��ك��و ب���ارت���ك���اب ع��م��ل��ي��ات قتل 
املندوب  ق����ال  ح���ني  يف  ال��ب��ل��دة  يف 
القتلى مفربكة  ان �صور  الرو�صي 
وهي م�صرحية من اخراج وا�صنطن 
وك��ي��ي��ف. م��ن ج��ان��ي��ه ق���ال الأمني 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال���ع���ام 
ج��وت��ريي�����ض اأم����ام جم��ل�����ض الأم���ن 
الرو�صي لأوكرانيا  الغزو  اإن  اأم�ض 
التي  التحديات  اأك���رب  اأح���د  ميثل 
تواجه النظام العاملي على الإطلق 

ب�صبب طبيعته وعواقبه.
احلرب  اأن  ج��وت��ريي�����ض  واأ�����ص����اف 
العامل  ع��ل��ى  اأك���رب  �صغوطا  ت�صع 
 1.2 من  اأك��ر  يواجه  اإذ  النامي، 
تكاليف  يف  ارت��ف��اع��ا  ن�صمة  م��ل��ي��ار 
ب�صكل  والأ�صمدة  والطاقة  الغذاء 

خا�ض.
وو�صط تاأكيدات رو�صية با�صتئناف 
الأوكراين  اجلانب  مع  املفاو�صات 
الإن��رتن��ت، بعد  ب�صكل مكثف عرب 

املا�صي،  اجلمعة  يوم  منذ  توقفها 
بح�صب ما اأفادت وكالة اإنرتفاك�ض، 
ج��������دد ال����رئ����ي���������ض الأوك���������������راين، 
التاأكيد  زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري 

على اأهمية ال�صمانات الأمنية.
�صحافية،  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  وق����ال 
التلفزيون  بثها  ال��ث��لث��اء،  اأم�����ض 
عملية  ت�صن  ق��د  رو�صيا  الر�صمي، 
اأخ������رى خ����لل عامني  ع�����ص��ك��ري��ة 

ولهذا نحتاج ل�صمانات اأمنية.
كما اعترب اأن بلده �صت�صري اأ�صبه 
باإ�صرائيل كبرية مع ت�صدر الأمن 

بلدة بوت�صا الأوكرانية.
الدمناركي  وزي��ر اخلارجية  وق��ال 
اإن البلد  جيبي كوفود، الثلثاء، 
قررت طرد 15دبلوما�صيا رو�صيا.

اأن  اأثبتنا  وذكر كوفود لل�صحافة: 
عملء ال�صتخبارات اخلم�صة ع�صر 
املطرودين قاموا باأن�صطة جت�ص�ض 
على الأرا�صي الدمناركية، موؤكدا 
اإ���ص��ارة وا�صحة  اإر���ص��ال  العزم على 
التج�ص�ض  ب��اأن  مفادها  رو�صيا  اإىل 
ع��ل��ى الأرا����ص���ي ال��دمن��ارك��ي��ة غري 

مقبول.
اإيطاليا  خارجية  وزي��ر  اأعلن  كما 
دبلوما�صيا   30 ط����رد  م��اي��و  دي 
تتعلق  م�����ص��ائ��ل  ب���دع���وى  رو����ص���ي���ا 

بالأمن القومي.
والثنني، قالت فرن�صا اإنها �صتطرد 
ب�صبب  رو���ص��ي��ا  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ا   35
يف  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ت�صرفات مو�صكو 
كبريا  ع��ددا  اأن  اأملانيا  اأعلنت  وقت 
غري  ال��رو���ض  الدبلوما�صيني  م��ن 

مرغوب فيهم.
الدبلوما�صيني  ط������رد  وي�����اأت�����ي 
الرو�ض بالتزامن مع اتهام القوات 
�صد  “فظائع”  بارتكاب  الرو�صية 
بوت�صا  يف  اأوك����ران����ي����ني  م���دن���ي���ني 

•• الفجر –خرية ال�سيباين

انتخابات  1965 واأول  منذ عام 
اخلام�صة،  للجمهورية  رئا�صية 
ام��راأة فقط لأعلى   12 تر�صحت 
من�صب يف فرن�صا، مقابل 58 من 
وبالنتيجة   ... الذكور  املناف�صني 

التي نعرفها.
اجلمهورية  رئي�صات  اأي���ن  ول��ك��ن 
رئي�صات  اأو  ال����وزراء  رئي�صات  اأو 
العديد  رغ�����م  الأم��������ة؟  جم��ل�����ض 
واجلهود  الّتنا�صف،  قوانني  من 
الأخرية  احلكومات  بذلتها  التي 
للمراأة يف  اأك��رب  لإع��ط��اء م�صاحة 
احلياة ال�صيا�صية، ل يزال الوقت 
لأولئك  بالن�صبة  ط��وي��ًل  ي��ب��دو 
انتخاب  يف  ي����رغ����ب����ون  ال�����ذي�����ن 
ووفًقا  ف��رن�����ص��ا.  ل��ت��ح��ك��م  ام������راأة 
املو�صوع،  ه��ذا  يف  للمتخ�ص�صني 
ال�صتاذة  لجييه،  كري�صتيل  مثل 
اأفينيون،  ج��ام��ع��ة  يف  امل��ح��ا���ص��رة 

•• تون�ض-الفجر:

بداأ الرئي�ض التون�صي قي�ض �صعّيد، 
وطني  ح��������وار  ل���ع���ق���د  ال����رتت����ي����ب 
ي�����ص��ت��ه��دف اخل�������روج م����ن الأزم������ة 
التي  والق���ت�������ص���ادي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
حله  ب��ع��د  وذل����ك  ال���ب���لد،  تعي�صها 
ال��ربمل��ان امل��ج��ّم��د منذ اأك���ر م��ن 8 

اأ�صهر.
اإط��لق حوار  واأعلن موافقته على 
ع���دة منظمات  مل��ط��ال��ب  ا���ص��ت��ج��اب��ة 
وط��ن��ي��ة واأح�������زاب ���ص��ي��ا���ص��ي��ة، لكنه 

و�صع �صروطا للم�صاركة فيه.
اإذ اأك���ّد اأّن���ه ل��ن يكون م��ع م��ن نهب 
مقدرات ال�صعب ونّكل به، اأو حاول 
ال��دول��ة وتفجريها  الن��ق��لب على 
من الداخل وامل�ض من ا�صتمراريتها 
واإ������ص�����ارة  ت���ل���م���ي���ح  ووح�����دت�����ه�����ا، يف 
والأح�������زاب  ال��ن��ه�����ص��ة  ح���رك���ة  اإىل 
ال�صنوات  خ���لل  م��ع��ه��ا  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
الأخرية، وكذلك النواب والأحزاب 
برملانية  جل�صة  يف  ���ص��ارك��وا  ال��ذي��ن 
و�صّوتوا  امل��ا���ص��ي،  م���ار����ض   30 يف 
الو�صع  اإن��ه��اء  ق��ان��ون  على  خللها 
�صعّيد  يفر�صه  ال���ذي  ال�صتثنائي 
م��ن��ذ ���ص��ي��ف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي وعلى 

اإ�صقاط مرا�صيمه الرئا�صية.

وا�صتعدادا لهذا احلوار، بداأ الرئي�ض 
م�����ص��اورات مو�صعة  ع��ق��د  ال��ت��ون�����ض 
�صملت املنظمات الوطنية واملجتمع 
الثنني،  التقى م�صاء  املدين، حيث 
التون�صية  ال��راب��ط��ة  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
العليا  وال��ه��ي��ئ��ة  الإن�������ص���ان  حل��ق��وق 
امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��لن��ت��خ��اب��ات والحت�����اد 
اإطار  يف  التون�صية،  للمراأة  الوطني 

التح�صري حلوار وطني.
اىل ذلك قال عبد الرّزاق الكيلين 
امل���ح���ام���ي وع�������ص���و جل���ن���ة ال���دف���اع 
ع��ن ال���ن���ّواب ب��ال��ربمل��ان امل��ن��ح��ّل، اإّن 
الثلثاء  اأم�������ض  امل��ح��ال��ني  ال���ن���واب 

التاأنيث وا�ص�������ح، لكن ال�ص�����يا�صة 
ذكوري�������������ًا  جم���������اًل  تظ������ل 

بعمق.
التاريخ الذكوري

 وال�سقف الزجاجي
امل����ج����ال  يف  ت����ق����دم����ت  "كلما     
كلما  ال�صلطة،  وجم��ال  ال�صيا�صي 

اأدرك������ت اأن ع����دد ال��ن�����ص��اء اآخ�����ذ يف 
كري�صتيل  حتلل  هكذا  التناق�ض"، 
لجييه. يف الأحزاب ال�صيا�صية، يف 
جمل�ض  يف  اأو  ال��وط��ن��ي��ة،  اجلمعية 
قّل  املنا�صب،  علت  كلما  ال�صيوخ، 

عدد الن�صاء.
)التفا�صيل �ض11(

بحالة تقدمي لن ميثلوا اأمام وكيل 
البتدائية  باملحكمة  اجل��م��ه��وري��ة 
بتون�ض كما مّت اإعلمهم بذلك يوم 

اجلمعة عندما مت ا�صتجوابهم.
ت�صريح  يف  اأم�ض  الكيلين  واأو�صح 
اأّنه  اإفريقيا للأنباء،  تون�ض  لوكالة 
مّت اإبلغه عن تاأجيل اإحالة النواب 
اأّن  مّبينا  لح��ق،  موعد  اإىل  ال�صتة 
ا�صتدعاوؤهم  مت  الذين  النواب  عدد 
املا�صي  اجل��م��ع��ة  ي���وم  لل�صتنطاق 
كان 7 نواب، لكن تغّيب نائب واحد 
قرار  �صمل  وبذلك  �صحّية  لأ�صباب 

الإحالة 6 نواب فقط.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:52            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:43  
الع�صاء......   07:58
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مارين لوبان عن التجمع الوطني

تاأجيل ا�صتنطاق نواب الربملان اإىل وقت لحق 

اأربع ن�ساء على خط االنطالق:

ملاذا مل تنتخب فرن�سا اأبدا امراأة رئي�سة للجمهورية؟

تون�س: تاأجيل ا�ستجواب الغنو�سي وبقّية النواب

قي�ض �سعّيد ي�ستعد حلوار وطني م�سروط

ويل عهد الكويت يت�سلم 
كتاب ا�ستقالة احلكومة

•• الكويت-وكاالت:

ا�صتقالة  الثلثاء،  اأم�ض  ال�صباح  الأحمد  ال�صيخ م�صعل  الكويتي  العهد  ت�صلم ويل 
وكالة  وف��ق  ال�صباح،  اخل��ال��د  �صباح  ال�صيخ  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  م��ن  احلكومة 

الأنباء الكويتية )كونا(.
املا�صي،  4 يناير  اأدوا اليمني الد�صتورية يف  ال��وزراء  وكان رئي�ض واأع�صاء جمل�ض 

وذلك وفقا للمادة واحد وت�صعني من الد�صتور.
ي�صار اإىل اأن اجلل�صة �صهدت حينها ان�صحاب عدد من النواب مع بداية البند الأول 

جلدول اأعمالها واملتعلق باأداء احلكومة اليمني الد�صتورية.
يذكر اأنه �صدر يف 23 نوفمرب 2021 الأمر الأمريي بتعيني ال�صيخ �صباح خالد 

احلمد ال�صباح رئي�صاً ملجل�ض الوزراء وتكليفه تر�صيح اأع�صاء الوزارة اجلديدة.
برئا�صة  اجل��دي��دة  احلكومة  بت�صكيل  الأم���ريي  املر�صوم  ذات��ه  ال�صهر  يف  �صدر  كما 

ال�صيخ �صباح خالد احلمد ال�صباح تت�صمن 15 وزيراً.

�ص 02

�ص 12

�ص 19

املليار وجبة حمطة 
جديدة لتعزيز ال�رشاكات

اأخبار الإمارات

بعد حل احلكومة والربملان..
 كيف �ستوؤول الأمور يف باك�ستان؟

عربي ودويل

م�ستقبل اأن�سيلوتي مع 
مدريد رهن اإجناز قاري؟ 

الفجر الريا�سي
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•• اأبوظبي-وام:

ت��ل��ق��ى ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
جا�ص����نت  معال���ي  من  هاتفياً  ات�ص�اًل  اأم�ض  امل�صلحة 
.. بحثا خلله  ال�صديق���ة  كن����دا  ت�رودو رئي�ض وزراء 
البلدين  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي  والعم����ل  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات 
واإمكاني����ات تعزي����زه وتنميت��ه مبا يخ����دم م�صاحلهم����ا 

امل�ص���رتكة. 
ك��ن��دا خلل  ���ص��م��وه ورئ��ي�����ض وزراء  ا���ص��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
الت�صال عدداً من الق�صايا الإقليمية والدولية ذات 
اله��ت��م��ام امل�����ص��رتك وت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب�صاأنها 
احتواء  و�صبل  الأوك��ران��ي��ة  الأزم����ة  ت��ط��ورات  خا�صة 

والقت�صادي،  الإن�����ص��اين  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات��ه��ا 
الإن�صانية  ل���لأو����ص���اع  ال���ص��ت��ج��اب��ة  ���ص��رع��ة  واأه��م��ي��ة 
احلماية  ت��وف��ري  واأول���وي���ة  تفاقمها  ملنع  اأوك��ران��ي��ا  يف 
على  واحل���ف���اظ  الأزم�����ة  م��ن  امل��ت�����ص��رري��ن  للمدنيني 
املجالت  العاملني يف  حياتهم بجانب �صمان �صلمة 

الإن�صانية وتاأمني املمرات لإي�صال امل�صاعدات.
بالدعم  ت��رودو  اأ�صاد معايل جا�صنت  الإط��ار  ويف ه��ذا 
ال���ذي ت��ق��دم��ه دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
م�������ص���اع���دات اإغ���اث���ي���ة اإىل امل���دن���ي���ني امل��ت�����ص��رري��ن يف 

اأوكرانيا.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ك��ن��دا  وزراء  رئي�ض  ه��ن��اأ  كما 
حممد بن زايد اآل نهيان مبنا�صبة جناح دولة الإمارات 

ال�صتثنائي يف تنظيم معر�ض اإك�صبو دبي 2020.

اإلغاء العمل ب�»ق�سيمة االإقامة« واالعتداد ببطاقة هوية املقيم بديال.. اعتبارا من 11 اإبريل
•• اأبوظبي-وام:

واجلمارك  واجلن�صية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
الإقامة  ق�صيمة  باإ�صدار  العمل  اإيقاف  عن  املنافذ  واأم��ن 
ي��وم الثنني  اع��ت��ب��اًرا م��ن  ال��دول��ة  ل��لأج��ان��ب املقيمني يف 
اإط��ار تطوير  2022 وذل��ك يف  اأبريل   11 املوافق  القادم 
وال�صتعا�صة  املتعاملني،  �صعادة  لتعزيز  املقدمة  اخلدمات 
يف  املقيم  للأجنبي  ال�صادرة  الإم��ارات��ي��ة  الهوية  ببطاقة 

الدولة بديًل لإثبات اإقامته.

واأو�صحت الهيئة اأن قرار الإلغاء جاء تنفيًذا لقرار جمل�ض 
املقدمة ولتطبيق  املوقر دعًما لتطوير اخلدمات  ال��وزراء 
اأف�صل املمار�صات وحتقيًقا للمرونة التي ت�صتهدف تقلي�ض 
الإقامة  وجت��دي��د  اإ����ص���دار  بعملية  امل��رت��ب��ط��ة  اخل���ط���وات 
لترتافق مع بطاقة الهوية يف منوذج موحد جديد ي�صم 
خ��دم��ت��ي اإ����ص���دار وجت��دي��د الإق���ام���ة وب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة يف 
ال�صابقة  الفردية  الطلبات  ا عن  واح��د، وذلك عو�صً طلب 
انطلًقا من عمليات التح�صني والتطوير املتعلقة برحلة 
املتعاملني جت�صيًدا لروؤية دولة الإم��ارات بتوفري خدمات 

عاملية امل�صتوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.
و اأ�صارت الهيئة اإىل اأن تطبيق الهيئة الذكي يتيح اإمكانية 
الهوية  بطاقة  من  الإلكرتونية  الن�صخة  على  احل�صول 
اجليل  اأن  م��وؤك��دة  الطلب،  عند  ال�صتخدام  مل��رون��ة  دع��ًم��ا 
ال�صادرة للأجنبي  الإماراتية  الهوية  اجلديد من بطاقة 
�صابًقا  املذكورة  التفا�صيل  كافة  تت�صمن  الدولة  املقيم يف 
امل�صافة  القيمة  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  وه���و  الإق���ام���ة  ق�صيمة  يف 
ال�صخ�صية  الهوية  اإثبات  يف  الهوية  بطاقة  ل�صتخدامات 

للأفراد.                                 )التفا�صيل �ض5(

بعد  وم�����س��اب��ون  قتلى 
ا����س���ط���دام ���س��اح��ن��ة 
ه��ن��غ��اري��ا يف  ب��ق��ط��ار 

•• بودابي�ست-وكاالت:

قالت ال�صرطة الهنغارية اإن 
5 اأ�صخا�ض لقوا م�صرعهم 
واأ�����ص����ي����ب اأك�������ر م����ن 10 
�صاحنة  ا�صطدمت  عندما 
جنوب  يف  ب��ق��ط��ار  ���ص��غ��رية 
البلد، مما اأدى اإىل خروج 
عربات بالقطار عن م�صاره 
�صباح  من  مبكرة  �صاعة  يف 

الثلثاء.
مزلقان  عند  احل���ادث  وق��ع 
يف منطقة ميندزينت قرب 
احل������دود م���ع ���ص��رب��ي��ا قبل 
بتوقيت   05:00 ال�صاعة 

غرينت�ض بقليل.
وق�����������ال م�����ت�����ح�����دث ب���ا����ص���م 
ال�صرطة لرويرتز اإن 5 من 
ركاب ال�صاحنة قتلوا، وكانت 
ه��ن��اك اإ����ص���اب���ات ب���ني ركاب 

كل ال�صاحنة والقطار.

مطالب بالعودة للوثيقة الد�ستورية

تاأهب اأمني يف اخلرطوم ا�ستباقًا مل�سرية 6 اإبريل
 •• اخلرطوم-وكاالت:

لإغ��لق ج�صور  �صحن �صخمة  ال�صودانية يف و�صع حاويات  ال�صلطات  �صرعت 
رئي�صية تربط بني اخلرطوم ومدن العا�صمة الأخرى، و�صط اإجراءات اأمنية 
باحلكم  املطالبة  الأربعاء  اليوم  اأبريل،  من  ال�صاد�ض  مل�صرية  ا�صتباقا  كثيفة، 

املدين وحتقيق العدالة.
اأكتوبر  يف  ال�صوداين  ال�صلم  اتفاق  على  املوقعة  الثورية،  اجلبهة  وطالبت 
وتهيئة  الد�صتورية  للوثيقة  بالعودة  احلالية،  احلكم  يف  وامل�صاركة   2020
التي تعي�صها البلد، وذل��ك عرب وقف  الأج��واء للخروج من الأزم��ة احلالية 
وعلى  املعتقلني،  �صراح  واإط��لق  ال��ط��وارئ  ورف��ع حالة  املحتجني  العنف �صد 
راأ�صهم اأع�صاء جلنة تفكيك نظام الإخوان التي مت ت�صكيلها يف اأعقاب اإ�صقاط 

نظام عمر الب�صري يف ثورة �صعبية يف 11 اأبريل 2019.
كثيفا،  اأمنيا  انت�صارا  بحري  واخلرطوم  درم��ان  واأم  اخلرطوم  مدن  و�صهدت 

تزامنا مع مظاهرات ليلية عمت معظم اأحياء العا�صمة واملدن الأخرى.
وم��ن��ذ اإع����لن ق��ائ��د اجل��ي�����ض ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ربه��ان يف 25 اأك��ت��وب��ر املا�صي، 
اأنهت ال�صراكة بني ال�صقني املدين والع�صكري، تتوا�صل احتجاجات  اإجراءات 
من  اأك��ر  واأ�صيب  �صخ�صا   92 اإثرها  على  قتل  ال�صودانية،  امل��دن  يف  حا�صدة 
األفني بالر�صا�ض احلي والقنابل امل�صيلة للدموع، و�صط انتقادات كبرية من 
الأم��ن مع  التي تتعامل بها قوات  ال��دويل للطريقة  املتحدة واملجتمع  الأمم 

املحتجني.
وتواجه جهود حل الأزمة عقبات كبرية يف ظل مت�صك ال�صارع بعدم التفاو�ض 
مع اجلي�ض ومطالبته بحكم مدين خال�ض واإعادته اإىل ثكناته وحل امللي�صيات 
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اأخبـار الإمـارات

»املليار وجبة« حمطة جديدة لتعزيز ال�سراكات بعد توزيع حملة 100 مليون وجبة 220 مليون وجبة ب�47 دولة

»داماك اخلريية« تتربع مبليوين درهم مل�ساعدة املتعرثين من نزالء املوؤ�س�سات العقابية بدبي

»ال�سحة« تعلن تقدمي 6,861 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   6،861 تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ  وبذلك  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��لل  “كوفيد-19”  لقاح 
 24،565،592 اأم�����ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.38 جرعة لكل 100 �صخ�ض.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�صعيا 
اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ض كوفيد-19.

بتوجيهات ال�سيخة فاطمة 

»الهالل« يقدم م�ساعدات رم�سانية لتلبية احتياجات اآالف االأ�سر يف 7 واليات �سودانية

والقت�صادية التي فر�صتها ظروف جائحة كوفيد-19. و �صرعت الهيئة 
يف تنفيذ توجيهات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، وحركت على الفور 
ال�صودانية،  العا�صمة  اإىل  تباعا  غ��ادرت  ج�صرا جويا من خم�ض طائرات 
من  وف��د  يرافقها  ال�صرورية،  الغذائية  امل��واد  من  الأط��ن��ان  مئات  نقلت 
الوليات  يف  م�صتحقيها  اإىل  امل�صاعدات  اإي�صال  على  للإ�صراف  الهيئة 

ال�صودانية املعنية بالتن�صيق مع �صفرة الدولة يف اخلرطوم.
و اأ�صاد �صعادة الدكتور حممد عتيق الفلحي الأمني العام لهيئة الهلل 
الأحمر الإماراتي باملواقف الإن�صانية ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
وقال اإن �صموها تعترب رمزا للعطاء الإن�صاين لي�ض على م�صتوى الإمارات 
اإقليميا  الإن�����ص��اين  العمل  م�صرية  يف  ب���ارزا  معلما  اأ�صبحت  ب��ل  فح�صب، 
جوهرية  اإن�صانية  ق�صايا  تبني  يف  ال��ري��ادي  �صموها  دور  موؤكدا  ودول��ي��ا، 
خا�صة يف جمال تعزيز قدرة الن�صاء والأطفال �صحايا احلروب والنزاعات 

والكوارث والأزمات.
تاأتي  ال�صودان  اإىل  باإر�صال م�صاعدات عاجلة  اأن توجيهات �صموها  اأكد  و 

�صمو  مبادرات  اأن  اخلرطوم،  لدى  الدولة  �صفري  اجلنيبي  حمد  حممد 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك الإن�صانية والتنموية على ال�صاحة ال�صودانية 
اأو�صاعها  ال�صعيفة، وتعمل على حت�صني  والفئات  ال�صرائح  تعزز قدرات 
الإن�صانية املعي�صية، وت�صاهم يف توفري ظروف حياة اأف�صل لها من خلل 
اإطلق  دائما على  اإن �صموها عودتنا  الأ�صا�صية، وقال  تلبية احتياجاتها 
مثل هذه املبادرات النوعية خلل �صهر رم�صان الكرمي لتوفري متطلبات 
ال�صائمني وتي�صري فري�صة ال�صوم عليهم، واأَ�صاف : هذه املبادرة الكرمية 
من �صموها تنفذ للعام الثالث على التوايل يف ال�صودان، �صمن العديد من 
املبادرات الإماراتية التي مت تنفيذها على ال�صاحة ال�صودانية يف خمتلف 
بني  واملزدهرة  املمتازة  بالعلقات  واأ�صاد  والتنموية،  الإن�صانية  املجالت 

البلدين ال�صقيقني الإمارات وال�صودان.
الهيئة  بالتعاون مع وفد  الدولة و�صعت  �صفارة  اأن  اإىل  اأ�صار اجلنيبي  و 
املوجود حاليا يف اخلرطوم خطة تكفل حتقيق اأهداف املبادرة من خلل 

تو�صيع مظلة امل�صتفيدين منها يف �صبع وليات �صودانية.

اإىل عائلتهم وذويهم، ومنحهم فر�صة جديدة لتغيري جمرى  وعودتهم 
حياتهم، واأن ي�صبحوا، يف نهاية املطاف، اأع�صاًء م�صاهمني يف بناء املجتمع. 
وتعد هذه املبادرات جزءاً من برنامج امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات التي 
اخلريية  املنظمات  م��ن  ع���دداً  دع��م��ت  وال��ت��ي  اإط��لق��ه��ا،  املوؤ�ص�صة  ت��وا���ص��ل 
ال�صنوات  م��دى  على  وال�صباب  التعليم  قطاعي  يف  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

القليلة املا�صية.

•• اخلرطوم -وام:

الحتاد  رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  لتوجيهات  تنفيذا 
الرئي�صة  والطفولة  ل��لأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي 
الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية الرئي�صة الفخرية لهيئة الهلل الأحمر 
الإماراتي )اأم الإمارات(، ومتابعة �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهلل الأحمر الإماراتي 
لتلبية  ال�صودان،  الهيئة م�صاعدات رم�صانية عاجلة للأ�صقاء يف  قدمت 
احتياجات اآلف الأ�صر يف وليات اخلرطوم، وجنوب كردفان، ك�صل، النيل 

الأزرق، نهر النيل، اجلزيرة والولية ال�صمالية.
ووجهت �صموها هيئة الهلل الأحمر الإماراتي ب�صرعة اإي�صال امل�صاعدات 
وامل�صتلزمات  ال�����ص��روري��ة  امل�����واد  م���ن  ال�����ص��ائ��م��ني  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��وف��ري 
ال�صحية  ب��الأو���ص��اع  املتاأثرة  للأ�صر  خا�صة  عناية  واإي���لء  الرم�صانية، 
الراهنة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإن�صانية والجتماعية 

منها  تعاين  التي  تلك  خا�صة  الإن�صانية  ب��الأو���ص��اع  اهتمامها  اإط���ار  يف 
كورونا  جائحة  خلفتها  التي  ال�صحية  والظروف  والأط��ف��ال،  اللجئات 
ع��ل��ى ح��ي��اة الأ���ص��ق��اء يف ال�����ص��ودان، وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري الحتياجات 
التدابري  لتعزيز  حاليا  املتبعة  الإج����راءات  م��ن  للمتاأثرين  ال�صرورية 

الوقائية والحرتازية للحد من تف�صي الوباء.
و اأ�صار الفلحي اإىل اأنه مت ت�صيري الرحلت اجلوية تباعا اإىل العا�صمة 
وقال  الف�صيل،  ال�صهر  خلل  ال�صائمني  احتياجات  لتوفري  ال�صودانية 
وال�صركاء  اخل��رط��وم،  يف  ال��دول��ة  �صفارة  مع  بالتن�صيق  تعمل  الهيئة  اإن 
املحليني يف ال�صودان على اإي�صال امل�صاعدات اإىل م�صتحقيها يف الوليات 
اإمدادات  حت�صني  يف  اأهدافها  حتقق  حتى  املطلوبة،  بال�صرعة  املختلفة 
منها  امل�صتفيدين  تطلعات  وتلبي  ال��ك��رمي،  رم�صان  �صهر  خ��لل  ال��غ��ذاء 
يف احل�صول على احتياجاتهم الأ�صا�صية.. و اأ�صاف اأنه �صيتم تخ�صي�ض 
ن�صيب وافر من امل�صاعدات للن�صاء والأطفال وال�صرائح ال�صعيفة الذين 
اأك���د �صعادة حمد  ال��ظ��روف. م��ن جهته  ت��اأث��را يف ه��ذه  اأك���ر الفئات  ه��م 

حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  امل��ر  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  ال��ل��واء  واأ���ص��اد 
الإن�صان يف �صرطة دبي، مببادرة �صعادة ح�صني �صجواين وموؤ�ص�صته داماك 
اخلريية، و�صعيه احلثيث ملد يد العون للنزلء والنزيلت واأ�صرهم، ل�صيما 
املتع�صرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، وفك كربهم، مبا يحقق 
احلنيف،  الإ���ص��لم��ي  ديننا  عليه  يح�ض  ال��ذي  الجتماعي  التكافل  م��ب��داأ 
وتعّزز  امل�صرتك،  التعاون  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�ص�ض  املبادرة  اأن  اإىل  لفتاً 

•• دبي-وام:
“داماك  �صجواين  ح�صني  وموؤ�ص�صة  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
اخلريية” - مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك.. مبادرة خريية اإن�صانية 
مالياً  املتعرين  م�صاعدة  ت�صتهدف  البي�صاء”  “ال�صفحة  م�صمى  حتت 

واملدانني باأحكام خمففة، يف املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صلحية بدبي.

اجلهود امل�صرتكة بني الطرفني يف جمال م�صاعدة نزلء املن�صاآت العقابية 
املميزة  امل��ب��ادرات  من  املزيد  اأم��ام  املجال  يفتح  مبا  واأ�صرهم،  والإ�صلحية 

التي ت�صب يف م�صلحة خدمة املجتمع.
ومبوجب هذه املبادرة، �صتتكفل موؤ�ص�صة ح�صني �صجواين- داماك اخلريية 
املرتتبة  املالية  امل�صتحقات  جميع  و���ص��داد  دره���م،  مليويَن  مببلغ  بالتربع 
على هوؤلء النزلء من فئتي الرجال وال�صيدات، كي يتم اإطلق �صراحهم 

الإن�صانية  املبادرات  تغطيها  التي 
الهادفة.

“املليار  م�����ب�����ادرة  ت�����ص��ت��ك��م��ل  و 
خلل  م���ن  امل�����ص��ار  ه���ذا  وجبة” 
ال�صركاء  م��ع  ال�����ص��راك��ات  ت��ع��زي��ز 
لتوزيع  وال��دول��ي��ني  الإقليميني 
ال���ذي �صتقدمه  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م 
رم�صان  �صهر  من  ابتداًء  املبادرة 

لعام 2022.
ال�صمول  ق���ي���م  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����داً  و 
والعمل  ال���ع���ط���اء  يف  وال����ت����ن����ّوع 
ا�صتثناء  دون  والإن�صاين  اخلريي 
اأو متييز، متتد �صراكات مبادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية 
لت�صمل يف مبادرة “املليار وجبة” 
100 مليون  كما كانت يف حملة 

الإن�صاين  وال��ت�����ص��ام��ن  ال�����دويل 
والفاعلني  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  فيما 
والإن�صاين  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  يف 
م��ن اأج���ل حم��ارب��ة اجل���وع و�صوء 
�صوية  ورف���ع  ال��ع��امل،  يف  التغذية 
اأن  والتاأكيد  بامل�صوؤولية،  احل�ض 
اجلميع ق��ادر على اإح��داث تغيري 
يف العامل، من الأفراد واملوؤ�ص�صات 

على حد �صواء.
عمليات  يف  ال�������ص���راك���ات  ت���ع���زز  و 
التن�صيق والتوزيع الوعي بتحدي 
اجلوع و �صوء التغذية الذي يهدد 
اإن�صان  م��ل��ي��ون   821 م��ن  اأك����ر 
منظومة  ت�صكيل  على  ت�صجع  و 
الدعم  ل���ت���ق���دمي  ل���دع���م  دول����ي����ة 
للفئات املحتاجة غذائياً يف الدول 

 100 التي قدمتها حملة  وجبة 
توزيعها  ف��ج��رى  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون 
“حملة  ���ص��رك��اء  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
100 مليون وجبة” من الهيئات 
املحلية وموؤ�ص�صات العمل اخلريي 
والإن�صاين والجتماعي يف الدول 

ال�47 التي غطتها احلملة.

- �سراكات تو�سع 
اأثر العمل االإن�ساين 

مبادرات  ب��ني  ال�صراكات  وحتقق 
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
ال���ع���امل���ي���ة و�����ص����رك����اء احل���م���لت 
وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا دعم 
والإغاثية  الإن�����ص��ان��ي��ة  اجل���ه���ود 
التعاون  لدولة الإمارات، وتعزيز 

والربنامج  احلملة  بني  التن�صيق 
الأممي.

 100“ ح���م���ل���ة  ا�����ص����ت����ف����ادت  و 
�صراكاتها  م���ن  وجبة”  م��ل��ي��ون 
ب���ن را�صد  م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
اخلريية  ل���لأع���م���ال  م��ك��ت��وم  اآل 
ي�صاوي  م��ا  ل��ت��وزي��ع  الإن�صانية  و 
6.3 مليون وجبة يف الدول التي 
بني  الثنائية  ال�����ص��راك��ة  �صملتها 

احلملة واملوؤ�ص�صة.
 100“ ح��م��ل��ة  ت���ع���اون  اأث���م���ر  و 
املفو�صية  م���ع  وجبة”  م��ل��ي��ون 
ل�صوؤون  املتحدة  ل��لأمم  ال�صامية 
اللجئني يف توزيع ما ي�صاوي 8 

مليني وجبة يف عدة دول.
ال�220 مليون  اأما ما تبقى من 

�صراكات  م����ن  ب��ال���ص��������������ت��ف��ادة  و 
“حمل�����ة 100 ملي�����ون وجب������ة”، 
“�صبكة  م���ع  ب��ال��ت��ع��������اون  جن��ح��ت 
الإقليمي������ة”  الطع��������ام  ب��ن��وك 
وجبة  ملي������ون   121 بتوزي�������ع 
الت������ي  ال����������دول  م��ن  ع��������دد  يف 
�صمن  ال�����ص�����������������������������ب��ك��ة  ت��غ��ط��ي��ه��ا 

احلملة.
 100 “حملة  ت���ع���اون���ت  ف��ي��م��ا 
برنامج  م����ع  وجبة”  م���ل���ي���ون 
الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع للأمم 
املتحدة للو�صول بالدعم الغذائي 
وتوزيع  واللجئني،  للمحتاجني 
وجبة  م��ل��ي��ون   56 ي�������ص���اوي  م���ا 
وخميمات  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 
اللجوء والنزوح التي جرى فيها 

البي�صاء  الأيادي  اأ�صحاب  وجبة، 
املحلية  واملوؤ�ص�صات  اجل��ه��ات  م��ن 
والإقليمية والعاملية وعدداً كبرياً 
م���ن م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��م��ل اخلريي 
والإن�������ص���اين والج��ت��م��اع��ي حول 

العامل.

- حتفز للعطاء 
انطلق  م���وع���د  اق�������رتاب  وم�����ع 
مبادرة “املليار وجبة” بالتزامن 
املبارك،  رم�����ص��ان  �صهر  ب���دء  م��ع 
جلولة  احل��م��ل��ة  ���ص��رك��اء  ي�صتعد 
اللوج�صتي  التعاون  م��ن  ج��دي��دة 
لتحقيق  امل����ي����داين  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
با�صتكمال  احل��م��ل��ة  م�صتهدفات 
ما مت اإجنازه العام املا�صي �صمن 
وجبة”  م��ل��ي��ون   100 “حملة 
220 م��ل��ي��ون وجبة  ت��وزي��ع  م��ن 
بالو�صول  اجلديد  الهدف  لبلوغ 
“مبادرة  �صمن  وجبة  مليار  اإىل 
مليون   780 اأي  وجبة”،  املليار 
وجبة �صيتم توزيعها يف 50 دولة 

حول العامل.
امل���ع���ول الأ���ص��ا���ص��ي على  و ي��ب��ق��ى 
الفئات  ه����م  ال���������ص����راك����ات  ه������ذه 
والأطفال  الن�صاء  من  ال�صعيفة 
و�صحايا  والنازحني  واللجئني 
وال�صرائح  والأزم������ات،  ال���ك���وارث 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ه�����ص��������������ة والأق�������ل 
والفقراء  امل��ح��ت��اج��ني  م��ن  ح��ظ��اً 
واجل���وع���ى يف امل��ج��ت��م��ع��ات الأق���ل 
هذه  لهم  ت�صكل  وال��ذي��ن  دخ���ًل، 
الإن�صانية  وامل���ب���ادرات  احل��م��لت 
�صريان حياة ي�صد رمقهم ويوفر 
لهم قوت يومهم ويحمي اأ�صرهم 
و�صوء  امل���ج���اع���ة  خم��اط��������������ر  م���ن 

التغذية.

للطع�������ام،  الإم�����������ارات  وب���ن���ك 
دبي  وجمعية  ال��رب،  دار  وجمعية 
اخلريية، لإمتام عمليات التوزيع 
البيانات  ق��واع��د  اإىل  ب��ال���ص��ت��ن��اد 
تطبيقات  وب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��ت��وف��رة 

التكنولوجيا الذكية.
 100“ ح���م���ل���ة  ا����ص���ت���ط���اع���ت  و 
بالدعم  الو�صول  مليون وجبة” 
ال�����غ�����ذائ�����ي، م�����ن خ������لل ط�����رود 
لإع���داد  تكفي  متوينية  غ��ذائ��ي��ة 
وجبات مغذية للأ�صر امل�صتفيدة، 
تتيح  فورية  ذكية  ق�صائم  اأو عرب 
م�صتلزماتهم  ����ص���راء  حل��ام��ل��ي��ه��ا 
معتمدة  م���راك���ز  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
عرب  اإلكرتونية  رموز  با�صتخدام 

هواتفهم.

•• •• دبي -وام: 

“100 مليون  اإجن��از حملة  بعد 
�صهر  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  وجبة” 
 220 وت��وزي��ع   2021 رم�صان 
م���ل���ي���ون وج����ب����ة، ت����اأت����ي م����ب����ادرة 
عنها  اأعلن  التي  وجبة”  “املليار 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
لت�صكل  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
املنطقة  يف  اإن�صانية  مبادرة  اأك��رب 
واملحتاجني  ال���ف���ق���راء  مل�����ص��ان��دة 
حول العامل ولت�صتكمل ال�صراكات 
النوعية مع �صركاء من املنظمات 
واحلكومية  والإقليمية  الدولية 
توزيع  جلهود  الداعمة  والأهلية 
اجلوع  ومكافحة  الغذائي  الدعم 

حول العامل.
مليون   100 “حملة  ك����ان����ت 
�صراكات  اأب����رم����ت  ق����د  وجبة” 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ن���وع���ي���ة م����ع كٍل 
العاملي،  الأغ����ذي����ة  ب��رن��ام��ج  م���ن 
لبنوك  الإق���ل���ي���م���ي���ة  وال�������ص���ب���ك���ة 
حممد  وم����وؤ�����ص���������ص����ة  ال�����ط�����ع�����ام، 
للأعمال  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
والعديد  والإن�����ص��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
م���ن م��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ل اخل���ريي 
واملجتمعي يف الدول التي �صملتها 
م�صاعفة  يف  وجن��ح��ت  احل��م��ل��ة، 
عدد الوجبات التي وزعتها لت�صل 
اإىل ما يعادل 220 مليون وجبة 

حتى مار�ض 2021.
كما تعاونت حملة “100 مليون 
املن�صرم مع  العام  خلل  وجبة” 
كٍل من املفو�صية ال�صامية للأمم 
امل���ت���ح���دة ل���������ص����وؤون ال���لج���ئ���ني، 

 خريية ال�سارقة توزع 250 األف وجبة 
اإفطار �سائم يف 30 دولة حول العامل

•• ال�سارقة -وام:

�صهر  من  الأول  اليوم  منذ  �صائم  اإف��ط��ار  وجبة  األ��ف   250 توزيع  اخلريية  ال�صارقة  جمعية  ب��داأت 
مع  والتعاون  بالتن�صيق  العامل  ح��ول  دول��ة   30 اأك��ر من  يف  الف�صيل  ال�صهر  نهاية  و حتى  رم�صان 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�صفارات الدولة يف عوا�صم البلدان التي تغطيها اأعمال اجلمعية 
اإن  باجلمعية  العون اخلارجي  و  امل�صاريع  اإدارة  اآل علي مدير  و قال حممد عبدالرحمن  ومكاتبها. 
بداية  مع  �صنوياً  تنفيذها  على  اجلمعية  حتر�ض  التي  ال��ربام��ج  �صمن  ياأتي  �صائم  اإف��ط��ار  م�صروع 
�صهر رم�صان املبارك مل�صاعدة املحتاجني و ا�صتكماًل للم�صاعدات الإن�صانية التي تقدمها يف عدة دول 
حول العامل ا�صت�صعاراً للواجب الإن�صاين الذي تلتزم به كونها واحدة من املوؤ�ص�صات اخلريية يف دولة 

الإمارات والتي تقوم مب�صاندة الأ�صقاء والأ�صدقاء يف كل الظروف.

احلملة �ستكثف الو�سول املبا�سر بعمليات توزيع الدعم الغذائي اإىل الفئات االأ�سد حاجة 

الهالل االأحمر ي�سري 5 رحالت جوية تباعا اإىل اخلرطوم
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ال�صمو  العلماء �صيوف �صاحب  الف�صيلة  اأ�صحاب  اأ�صاد 
لواحة  زيارتهم  – خ��لل  – حفظه اهلل  الدولة  رئي�ض 
الكرامة يف اأبوظبي بت�صحيات �صهداء الإم��ارات الذين 
بذلوا اأرواحهم يف �صبيل الدفاع عن الوطن وتلبية لنداء 
الزيارة على كل مكونات  الوفد خلل  الواجب. واطلع 
التي تعرب عن  الكرامة ومدلولتها وم�صامينها  واحة 
من  ي�صتمدها  ال��ت��ي  الإم����ارات  ل�صعب  الأ�صيلة  القيم 
على  القائم  الأ�صيل  وت��راث��ه  وع��ادات��ه  الإ�صلمي  دينه 

الت�صامن والتكافل والولء للوطن والقيادة.
يرمز  ال���ذي  ال�صهيد  ن�صب  على  العلماء  ت��ع��رف  وق��د 
ي��ع��رب عن  وال��ت�����ص��ام��ن يف م�صهد  وال��ت��ك��ات��ف  ل��ل��وح��دة 

وال�صعب  القيادة  بني  والتلحم  الوحدة  معاين  اأ�صمى 
واجلنود البوا�صل، وجناح ال�صرف الذي نق�ض فيه اأ�صماء 
اإعجابهم  مبدين   ، الفخر  وم��ي��دان  الإم����ارات،  �صهداء 
يعزز  للأجيال  مرجعا  يعد  الذي  املتميز  البتكار  بهذا 
�صون  اأج���ل  م��ن  والت�صحية  وال��ت��ف��اين  ال��ع��ط��اء  فيهم 
ومكت�صباته،  منجزاته  على  واملحافظة  ال��وط��ن  ت���راب 
دولة  عليها  قامت  التي  النبيلة  الإن�صانية  القيم  ون�صر 
احتادها  علم  رف��ع  اأن  منذ  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
القائد املوؤ�ص�ض ال�صيخ زايد بن �صلطان - طيب اهلل ثراه 
واإخوانه حكام الإم��ارات، وعززت قيادتنا هذا النهج   –
بروؤى حكيمة ومبادرات رائدة جعلت من دولة الإمارات 
وبث  ال�صلم  واإ�صاعة  والعطاء  والكرامة  للفخر  رم��زا 

الأمل يف النفو�ض واحلياة. 

العلماء �سيوف رئي�ض الدولة يزورون واحة الكرامة

مركز اأبوظبي للغة العربية يطلق
 معجم »دليل املعاين« الرقمي املتخ�س�ض

طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع اإنرتبرايز �سنغافورة

اإك�سبو 2020 دبي.. 6 اأ�سهر من احل�سور اال�ستثنائي لكبار القادة وامل�سوؤولني العامليني

العربية؛  ح�����ص��ور  ت��ع��زي��ز  اأج�����ل  م���ن 
�صهلة  بيانات متكاملة  قاعدة  وتوفري 
��م��ه��ا ع��ل��م��ي��اً خرباء  ال���و����ص���ول، وُي��ح��ِكّ
لتكون  ال��ل��غ��ة،  ع��ل��وم  يف  متخ�ص�صون 
اأم���ام ال��دار���ص��ني وال��ب��اح��ث��ني وال����زّوار 
مفرداتهم  ع��ن  بالبحث  لهم  وت�صمح 
ب�صكل �صهل و�صريع ويواكب متطلبات 
جهودنا  امل��رك��ز  يف  ون��وا���ص��ل  الع�صر. 
اللغة العربية  اأج��ل حتقيق ري��ادة  من 
الثقافية  املجالت  يف  مكانتها  وتعزيز 
وتعزيز  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  والإب����داع����ي����ة 
ِق���ب���ل خمتلف  ف��اع��ل��ي��ة اإت���ق���ان���ه���ا م���ن 
وغري  الناطقني  م��ن  املجتمع،  اأف���راد 
�صعينا  ج���ان���ب  اإىل  ب���ه���ا،  ال��ن��اط��ق��ني 

لتمكني اإنتاج املحتوى العربي«.

وجمهورية �صنغافورة.
ومن جانبه قال جي جاياكري�صنان 
يوؤكد  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اإن 
دبي”  “طرق  بني  املتينة  العلقة 
وموؤ�ص�صة “ اإنرتبرايز �صنغافورة” 
ويف الوقت الذي توا�صل اإمارة دبي 
اأعمال تطوير وتعزيز نظام النقل 
ال�صنغافورية  ل��ل�����ص��رك��ات  مي��ك��ن 
البتكار  ف���ر����ض  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  اأن 
وال�صتثمارات  التقني  وال��ت��ع��اون 
والنقل  النظيفة  ال��ط��اق��ة  نقل  يف 
للطرق  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ذك��ي 
الذكية وتكنولوجيا خليا الوقود 
“ اإنرتبرايز  موؤ�ص�صة  اأن  واأ���ص��اف 
�صنغافورة” تعمل مع هيئة الطرق 
العملء  ل��ت��ح��دي��د  وامل���وا����ص���لت 
هذا  لت�صهيل  للم�صروع  املحتملني 

التعاون.

امل�صتخدمني  اأم�������ام  امل����وق����ع  وي���ت���ي���ح 
كلماتهم  اإىل  ال����و�����ص����ول  اإم���ك���ان���ي���ة 
الهجائي،  ل��ل��رتت��ي��ب  وف���ق���اً  امل��خ��ت��ارة 
باختيار  ت�صمح  �صل�صة  ق��وائ��م  �صمن 
امل����ف����ردات ب���ن���اًء ع��ل��ى ع����دد احل����روف، 
والدار�صني  ال������زّوار  اأم����ام  ي��ف��ت��ح  مم��ا 
املفردات  من  ومتكاملة  وا�صعة  نافذة 
و�صياقاتها ومعانيها باللغتني العربية 
والإجن��ل��ي��زي��ة، م��ع م��راع��اة ال�صوابط 
اإي�صال  ت�����ص��م��ن  ال���ت���ي  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة 

املعلومات بّدقة واأمانة علمية. 
�صعادة  ق������ال  الإط����������لق  ه������ذا  وع������ن 
مركز  رئي�ض  متيم،  بن  علي  الدكتور 
“اللغة  ال���ع���رب���ي���ة:  ل��ل��غ��ة  اأب����وظ����ب����ي 
امل���ف���ردات، ول يكاد  ال��ع��رب��ي��ة غ��زي��رة 
يكون هنالك جهٌد واحٌد منفرٌد ميكن 
الرتاكيب  ه����ذه  ك����ّل  ي��ح�����ص��ي  اأن  ل���ه 
واجلماليات، التي ت�صّكل كنزاً معرفياً 
ي����دّل ع��ل��ى القيمة  اأ���ص��ي��ًل  وث��ق��اف��ي��اً 
العربية،  اللغة  متتلكها  التي  الكبرية 
ل��ل���ص��ت��ف��ادة م���ن تقنيات  ن�����ص��ع��ى  ل���ذا 
لتوظيفها  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

•• اأبوظبي-وام:

العربية،  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
 – وال�صياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع 
اإل��ك��رتون��ي��اً جديداً  اأب��وظ��ب��ي، م��وق��ع��اً 
املعاين”  “دليل  مل��ع��ج��م  م��ت��خ�����ص�����ص��اً 
املحتوى  دع��م  اإىل  وال��ه��ادف  الرقمي، 
العربي على �صبكة الإنرتنت، وتاأ�صي�ض 
مرجٍع رقمّي متكامل للناطقني وغري 
وي�صتمل  العربية.  باللغة  الناطقني 
املوقع، الذي ينطلق مبرحلته الأوىل، 
على اأن تكتمل مراحله املتبقية تباعاً، 
على اأكر الألفاظ العربية �صيوعاً وفقاً 
�صمن  العربية،  الرقمية  ل��ل��م��دّون��ات 
ي��ت�����ص��م��ن جمموعة  م��ب��ت��ك��ر  ت�����ص��م��ي��م 
التي  املتطورة واملبتكرة  من اخليارات 
التو�صيحية  ال�����ص��ور  م��ث��ل،  ي��ق��ّدم��ه��ا، 
وخ�صائ�ض  ل���ل���م���ف���ردات،  امل�����ص��اح��ب��ة 
التي  الكلمات  نطق  لطرق  ال�صتماع 
وتقريب  الأف���ك���ار،  تو�صيح  يف  ت�صهم 
املعنى ب�صكل اأكرب للدار�صني واملعنيني 
العربية.  باللغة  الناطقني  غ��ري  م��ن 

ال�صتثمارية  امل�������ص���اري���ع  حت���دي���د 
وال��ت��ج��اري��ة امل��ل��م��و���ص��ة وال��ت��ي من 
�صاأنها امل�صاهمة يف حتقيق الأهداف 
الطرق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
الفر�ض  وحت���دي���د  وامل����وا�����ص����لت 
الهيئة  اإطار م�صاريع  وابتكارها يف 
�صنغافورة  يف  ال�����ص��رك��ات  ل�����ص��ال��ح 
بهدف اإقامة �صراكات معها لتنفيذ 
تلك امل�صاريع مع الإلتزام ب�صيا�صات 
ال���������ص����راء وع���م���ل���ي���ات���ه وال����ت����ع����اون 
�صراكة  م�صاريع  لتحديد  امل�صرتك 
ال��ع��ام واخل��ا���ض وتو�صيع  ال��ق��ط��اع 
لل�صتثمار  وت�����ص��وي��ق��ه��ا  ن��ط��اق��ه��ا 
امل����ب����ا�����ص����ر م�����ن ق����ب����ل ال�������ص���رك���ات 
لتنظيم  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صنغافورية 
املتنوعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �صل�صلة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع���ن  ل��ل��رتوي��ج 
يف جم���ال ال��ن��ق��ل ع��ن��د ط���رق دبي 

•• دبي- وام:

واملوا�صلت  ال��ط��رق  هيئة  وق��ع��ت 
موؤ�ص�صة  م�����ع  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
الرائدة  �صنغافورة”  “اإنرتبرايز 
امل�������ص���روع���ات  ت���ط���وي���ر  يف جم������ال 
املمار�صات  اأف�صل  م��ن  لل�صتفادة 
التجارية وال�صتثمارية يف �صناعة 
النقل والتنقل العام ال�صنغافوري.

املدير  املذكرة نا�صر بو�صهاب  وقع 
ال�صرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
الهيئة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  واحل��وك��م��ة 
فيما وقع عن  اإنرتبرايز �صنغافورة 
جي جاياكري�صنان املدير التنفيذي 
للمبيعات يف ال�صرق الأو�صط و�صط 

و�صرق اأوروبا واآ�صيا الو�صطى.
توقيع  اإن  ب��و���ص��ه��اب  ن��ا���ص��ر  وق����ال 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ي���اأت���ي يف اإط����ار 
القت�صادية  ال���ع���لق���ات  ت���ع���زي���ز 
وال��ت��ج��اري��ة ب���ني دول����ة الإم������ارات 
و�صنغافورة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
املمار�صات  اأف�صل  من  ولل�صتفادة 
التجارية وال�صتثمارية يف �صناعة 
ال���ن���ق���ل وامل����وا�����ص����لت ال���ع���ام���ة يف 
توفري  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ���ص��ن��غ��اف��ورة 
امل�صاريع  ف��ر���ض  ب�����ص��اأن  م��ع��ل��وم��ات 
واملوا�صلت  ال��ط��رق  هيئة  داخ���ل 
بهدف  ال�����ص��ن��غ��اف��وري��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 

ال�صراكة معهم لتنفيذ امل�صاريع.
واأ�صاف ان املذكرة حددت الأهداف 
امل�������ص���رتك���ة ب����ني ال���ط���رف���ني وهي 

الفجرية للموارد الطبيعية تنظم م�سريًا املجل�ض الرم�ساين بال�سارقة ي�ستقطب متحدثني عامليني 
�سبابيا احتفاء بيوم اجليولوجيني العاملي 

•• الفجرية -وام:

نظمت موؤ�ص�صة الفجرية للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز الفجرية 
للمغامرات وجمل�ض �صباب الفجرية.. رحلة �صبابية حتت �صعار “امل�صري اجليولوجي – هايكنج ال�صباب” ، 
مبنطقة عني ال�صرية بالفجرية مب�صاركة عدد من املغامرين املهتمني باجليولوجيا، وذلك �صمن مبادرات 
اليوم  مع  تزامناً  ال��رتاث اجليولوجي واحلفاظ عليه  و حماية  بالتوعية اجليولوجية  املوؤ�ص�صة اخلا�صة 
العاملي للجيولوجيني. كما نظمت ادارة اجليولوجيا والتعدين يف املوؤ�ص�صة حما�صرة توعوية قّدمها نخبة 
من املوطفني املتحدثني اجليولوجيني باملوؤ�ص�صة، مت خللها التعريف باجليولوجيا واأهميتها وال�صياحة 
اإىل جانب جولة ملخترب البتكار   ، باإمارة الفجرية  الواعدة  التعدينية  الُفر�ض  اجليولوجية وا�صتعرا�ض 

وتوزيع عينات من ال�صخور واملعادن الطبيعية التي تزخر بها الإمارة على احل�صور وامل�صاركني.

عرب  اليوتيوب  من�صة  حت��دث��ه  ال���ذي  الأث���ر  ملناق�صة  احل���اج  با�صل 
املحتوى الذي يجمع بني عن�صري الرتفيه والتاأثري الإيجابي يف 
املجالت املختلفة والعوامل التي تعزز من جناح امل�صمون وت�صهم 
اآن واح��د، مع عر�ض التجارب والأفكار التي  يف خدمة املجتمع يف 
يف  ُتعقد  التي  الثانية  اجلل�صة  وتناق�ض  وال��ث��واب��ت.  القيم  ت��راع��ي 
�صاأنها  من  التي  العنا�صر  اجل��اري  اأبريل   20 يف  خورفكان  م��درج 
وكيفية  الأجيال  عرب  وال�صينمائية  الدرامية  الأعمال  ا�صتمرارية 
الفنية وت�صتهدف اجلل�صة  ال�صاحة  ترك ب�صمة طويلة املدى على 
الفني  التميز  الإب��داع ومقومات  اأ�صئلة حول عنا�صر  الإجابة على 
وال�ُصبل اللزمة لتحقيقه ويتحدث يف اجلل�صة التي حتمل عنوان 
املمثل  والبقاء”  ال�صناعة  م��ق��وم��ات  ل��لأج��ي��ال..  ال��ع��اب��ر  “الفن 

•• ال�سارقة-وام:

ك�صف نادي ال�صارقة لل�صحافة التابع للمكتب الإعلمي حلكومة 
ال�صارقة عن اأجندة الن�صخة احلادية ع�صرة من املجل�ض الرم�صاين 
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت  ُتعقد  ال��ت��ي  ال�صنوي 
للإعلم  ال�صارقة  جمل�ض  رئي�ض  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي 
اجل��اري مب�صاركة متحدثني  اأبريل   22 13 حتى  من  الفرتة  يف 
تنطلق  امل��ح��ت��وى.  و�صناعة  وال��ف��ن  الريا�صة  يف  وب��ارزي��ن  عامليني 
اأوىل اجلل�صات يف م�صرح املجاز يف 13 اأبريل اجلاري حتت عنوان 
�صانعي  وت�صت�صيف  والتاأثري”  ال��رتف��ي��ه  وم��ع��ادل��ة  “اليوتيوب 
املحتوى ال�صعودي حممد النحيت وامل�صري اأحمد راأفت والأردين 

ع�صريي  ح�صن  ال�صعودي  واملمثل  م�صعود  مينا  امل�صري  الكندي 
واملمثل التون�صي ظافر العابدين.

التي  الريا�صية  باجلل�صة   2022 لعام  جل�صاته  املجل�ض  ويختتم 
ُينظمها حتت عنوان “العقلية الحرتافية يف كرة القدم.. تفا�صيل 
اأبريل اجلاري وي�صارك بها روبرتو كارلو�ض   22 يف  غري املهارة” 
اأحد اأبرز النجوم ال�صابقني مبنتخب الربازيل ونادي ريال مدريد 
واأح���م���د ح�����ص��ام م��ي��دو ال���لع���ب ال�����ص��اب��ق مب��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر وال���ذي 
اجلل�صة  وتطرح  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة  يف  احرتافية  م�صرية  ميتلك 
املفاهيم واملبادئ التي يجب اأن يت�صم بها لعب كرة القدم لتحقيق 
الح��رتاف��ي��ة داخ���ل وخ���ارج امللعب وامل��ع��اي��ري ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن جناح 

م�صريته واآليات �صمان ا�صتمرارية التطوير ال�صامل للعب.

�سندوق الزكاة يطلق حملته االإعالمية التا�سعة ع�سرة 2022

نظمته هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س لتجويد املنظومة التعليمية

ختام اأ�سبوع التطوير املهني للقيادات املدر�سية مب�ساركة 300 من الكوادر التعليمية

الذي ي�صهد فيه العامل جائحة كوفيد-19، والكثري من التهديدات وامل�صكلت، 
ميثل جناحا لدولة الإمارات ولكل العامل.

وقال غي بارميلني، رئي�ض الحتاد ال�صوي�صري اإن تنظيم حدث كبري مثل اإك�صبو 
2020 دبي ميثل اإجنازا بارزا يف اأي وقت من الأوقات، لكن النجاح يف تنظيمه 

ق«. اأثناء فرتة من انعدام اليقني، كالأ�صهر ال� 18 املا�صية، اإجناز ل ي�صدَّ
بدوره قال الرئي�ض وافيل رامكالوان رئي�ض جمهورية �صي�صل اإن اإك�صبو 2020 
والأه��م من  وم�صتدام،  م�صوؤول  عاملي  لنمو  و  العاملي  للتفاوؤل  منارة  دبي ميثل 
باأننا عندما يتعلق الأمر ب�صنع  ذلك، منارة لل�صداقة، والتوا�صل، والعرتاف 

م�صتقبل �صحي لكوكب الأر�ض، نتكاتف جميعا لتحقيق ذلك.
دورة  بعد  املا�صي  م��ار���ض   31 يف  اأعماله  اختتم  ق��د  دب��ي   2020 اإك�صبو  وك��ان 
بالدخول  للعامل  اأم��ل  بارقة  و�صكلت  دول��ة،   192 م�صاركة  �صهدت  ا�صتثنائية 
التعايف بعد ما �صهده من حتديات وم�صكلت نتيجة تف�صي جائحة  يف مرحلة 

كورونا.

امللك فيليب ملك  ال�صويد، وجللة  ال�صاد�ض ع�صر غو�صتاف ملك مملكة  كارل 
بلجيكا وقرينته، وجللة امللك ليت�صي الثالث ملك لي�صوتو.

و حظي احلدث العاملي بزيارة ع�صرات روؤ�صاء الدول ومن اأبرزهم فخامة الرئي�ض 
اإميانويل ماكرون رئي�ض جمهورية فرن�صا، وفخامة رجب طيب اأردوغان رئي�ض 
جمهورية تركيا، وفخامة جايري بول�صونارو رئي�ض جمهورية الربازيل، وفخامة 
اإيفان دوكي ماركيز رئي�ض جمهورية كولومبيا، وفخامة اإ�صحاق هرت�صوغ رئي�ض 
وغريهم  ال�صوي�صري،  الحت���اد  رئي�ض  بارميلني  غ��ي  وفخامة  اإ�صرائيل،  دول��ة 

العديد من روؤ�صاء الدول ال�صقيقة وال�صديقة.
وعلى م�صتوى اأولياء العهود والأمراء برزت زيارة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �صلمان  ب��ن  حممد 
الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�صعودية، وزيارة �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�ض جمل�ض ال��وزراء يف مملكة 
البحرين ال�صقيقة، وزيارة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري ويليام دوق كامربيدج 

•• اأبوظبي-وام:

حتول اإك�صبو 2020 دبي طوال فرتة انعقاده اإىل اأهم جتمع عاملي لكبار القادة 
من ملوك وروؤ�صاء دول وروؤ�صاء حكومات و الذين زاروا احلدث و�صاركوا يف جانب 

من القمم و املوؤمترات وامللتقيات الدولية التي �صهدها على مدى 6 اأ�صهر.
املجتمع  ق��ادة  م��ن ح�صد  دب��ي   2020 اإك�صبو  الإم����ارات خ��لل  دول��ة  و متكنت 
اأب��رز التحديات التي تواجه العامل يف �صتى  ال��دويل يف موقع واح��د للبحث يف 
املجالت واخلروج بتو�صيات ومقرتحات تر�صم خريطة طريق نحو عامل اأكر 
دبي   2020 اإك�صبو  يف  العاملي  الر�صمي  احل�صور  عك�ض  و  وازده���ار.  ا�صتقراراً 
موقع دولة الإمارات الريادي على امل�صتويني الإقليمي والدويل، وحجم تاأثريها 
يف العلقات الدولية وال��دور املثايل الذي تلعبه يف تعزيز التوا�صل بني الأمم 
�صمنهم  من  امللوك  من  العديد  زي��ارة  دب��ي   2020 اإك�صبو  �صهد  و  وال�صعوب. 
جللة فيليم األك�صاندر ملك اململكة الهولندية وزوجته امللكة ماك�صيما، وجللة 

اإىل جانب ع�صرات الزيارات ل� روؤ�صاء الوزراء يف خمتلف دول العامل.
اأ�صبوع الأه��داف العاملية،  2020 دبي حلظة فارقة با�صت�صافته  اإك�صبو  و �صهد 
اأقيم للمرة الأوىل على الإط��لق خارج مقر الأمم املتحدة يف نيويورك،  الذي 
التنمية  اأه��داف  حتقيق  �صبل  بحثوا  الذين  الأمميني  امل�صوؤولني  كبار  بح�صور 

العاملية امل�صتدامة يف موعدها املقرر بحلول عام 2030.
و خلل م�صاركتهم باحلدث العاملي اأ�صاد كبار القادة وامل�صوؤولني بدولة الإمارات 
للحدث  وتاريخية  ا�صتثنائية  دورة  لتنظيم  وطاقاتها  م��وارده��ا  �صخرت  التي 

واإخراجه على النحو الذي يحقق الهدف املرجو منه جلميع �صعوب العامل.
اإك�صبو  “اإن  ال�صويد:  ملك  غو�صتاف  ع�صر  ال�صاد�ض  ك��ارل  امللك  جللة  ق��ال  و 
اأن  م��وؤك��دا  امل�صرتك”  ول��لإب��داع  للبتكار  حقيقية  فر�صة  ميثل  دب��ي   2020
العامل  الإم���ارات ودول  ال�صويد ودول��ة  التعاون بني  �صي�صاهم يف تعزيز  احل��دث 
اأجمع. من جهته عرب الرئي�ض اإميانويل ماكرون، رئي�ض جمهورية فرن�صا عن 
2020 دبي ، معتربا اأن تنظيم احلدث يف الوقت  اإك�صبو  �صعادته بالتواجد يف 

حتديدها  مت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  احل��ق��ي��ب��ة 
نفذها  م���ي���دان���ي���ة  زي����������ارات  ع���ق���ب 
يف  العاملني  املدار�ض  تطوير  خرباء 
م��ن خللها  ر���ص��دوا  وال��ت��ي  الهيئة، 
للمدار�ض  ال��ت��دري��ب��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
لكل  التعليمي  وال��ف��اق��د  امل�صتهدفة 
الأه������داف  اأن  اىل  م�����ص��رية  م��ن��ه��ج، 
بناء  ت��ت�����ص��م��ن  ل���ل���ت���دري���ب  ال���ع���ام���ة 
جم��ت��م��ع��ات ال��ت��ع��ل��م امل���ه���ن���ي، ودع���م 
وخماطبة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي   امل���ج���ت���م���ع 
اح��ت��ي��اج��ات��ه ب�����ص��ورة ت��ن��ع��ك�����ض على 

جودة املخرجات.
الكفاءات  ت��ط��وي��ر  "ان  واأ������ص�����اف: 
بالإ�صافة  م���و����ص���وع���ي���ة،  �����ص����رورة 
امل�صتمر  التعليم  على  الرتكيز  اىل 
املعلوماتية  ال������ث������ورة  وم�����واك�����ب�����ة 
و�صائل  وا���ص��ت��خ��دام  والتكنولوجية 
الت�������ص���ال احل���دي���ث���ة، وال��ع��م��ل على 
اأجل  م��ن  واملمكنات  الأدوات  توفري 

التطوير املهني ميثل اأحد مرتكزات 
املبذولة،  اجل����ه����ود  ���ص��م��ن  ال���ع���م���ل 
للنهو�ض بالقطاع التعليمي عموماً، 
ح��ي��ث حت��ر���ض ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تعزيز 
وتزويدهم  م�صتواهم  ورف��ع  الكوادر 
ب�����امل�����ع�����ارف احل����دي����ث����ة م�����ن خ����لل 
واملحا�صرات  العمل  وور�ض  ال��دورات 
كاأدوات معززة  التدريبية،  والربامج 
الرتبوي  ال��ق��ط��اع  رف����د  اإىل  ت���ق���ود 
البيانات  م����ن  امل���ع���رف���ي���ة  ب�����امل�����وارد 
اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  وا  وامل����ع����ل����وم����ات، 
والإبداع  التميز  حتديد  على  لعمل 
ون�صر  وحتفيزه  وتقديره  ال��رتب��وي 
ماآلها  ت�����ص��ت��ه��دف يف  ال��ت��ي  ث��ق��اف��ت��ه، 
النهائي النهو�ض باملجتمع وحتقيق 

التنمية امل�صتدامة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال زي����اد ���ص��ت��ات مدير 
هيئة  يف  امل�����ص��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ص��ني  اإدارة 
"اإن  اخل����ا�����ض  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�������ص���ارق���ة 

حتقيق الأه����داف امل��رج��وة واإح���داث 
�صاأنه  من  وال��ذي  املن�صود،  التطوير 
املخرجات  على  اإيجابياً  ينعك�ض  اأن 
والتعليمية  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 

للمتعلمني يف مدار�ض الإمارة ".
ن��زال خبري  ران��ا  الأ�صتاذة  واأو�صحت 
تطوير مدار�ض لغة عربية يف هيئة 
اأن تنظيم  للتعليم اخلا�ض  ال�صارقة 
للهيئة  يتيح  املهني  التطوير  اأ�صبوع 
التعليمية،  العملية  جتويد  فر�صة 
اإط������ار م�����ص��اع��ي��ه��ا ال���رام���ي���ة اىل  يف 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة، مبا 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  م��ع  يت�صق 
ع��ل��ى تطوير  ال���دول���ة وح��ر���ص��ه��ا  يف 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��������م��ي��ة، م���ن خلل 
وال�صرتاتيجيات،  الدرا�صات  اإع��داد 
الكامل��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  ت�ص��خر  ال��ت��ي 
واللزمة ل��بناء راأ�ض امل�ال الب�ص�ري، 
م�صتويات  حت���ق���ي���ق  ي���ك���ف���ل  ومب������ا 

متقدمة يف جودة التعليم.
للتعليم  ال�صارقة  هيئة  اأن  اإىل  ي�صار 
اأ�صبوعاً  نظمت  ق��د  ك��ان��ت  اخل��ا���ض 
املا�صي  دي�صمرب  يف  املهني  للتطوير 
القيادات  م���ن   300 ف��ي��ه  ����ص���ارك 
امل��در���ص��ي��ة، وق���ي���ادات ال�����ص��ف الثاين 
اخلا�صة  امل�����دار������ض  يف  وامل���ع���ل���م���ني 
م�صتهدفاً   60 ب����واق����ع  ب�����الإم�����ارة 
ي�����وم�����ي�����اً، ب�����ه�����دف ت�����وف�����ري ف���ر����ض 
املهنية  الكفايات  لتطوير  تدريبية 
حتقيقاً  للم�صاركني،  والتخ�ص�صية 

لأهدافها ال�صرتاتيجية.

�صمن اأولوياتها ال�صرتاتيجية التي 
ت�صتند اىل روؤى وتوجيهات �صاحب 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ض  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
ال�صارقة  ح���اك���م  ل���لحت���اد  الأع����ل����ى 
حفظه اهلل ورعاه، التي و�صعت بناء 
الإن�صان يف قائمة اأولوياتها، ودعمت 
كل ما من �صاأنه حتقيق هذه الغاية.

هيئة  م�����ص��اع��ي  "تركزت  وق����ال����ت: 
ال�صارقة للتعليم اخلا�ض دوماً نحو 
والأدوات  املمار�صات  اأف�صل  اعتماد 
على  وتطبيقها  ال��رتب��وي��ة  وامل��ب��ادئ 
العاملني  الواقع، ورفع كفاءة  اأر���ض 
ع��ل��ى تطويرها  وال��ع��م��ل  امل���ي���دان  يف 
املتغريات  مل��واك��ب��ة  م�����ص��ت��م��ر  ب�����ص��ك��ل 
العاملية، والتي اأوجبت علينا تطوير 
قدرات الإدارات والهيئات التدري�صية 
والتعلمّية،  التعليمية  العملية  يف 
التكنولوجية  ال��و���ص��ائ��ل  ل�صتيعاب 
احلديثة يف التعليم وتطبيقها ب�صكل 

مبتكر يف ال�صفوف الدرا�صية.
واأ�صافت الها�صمي: “ تنطلق جهود 
الهيئة يف الرتقاء باحلقل التعليمي 
م���ن واق�����ع اأه��م��ي��ة ت���زوي���د ال���ك���وادر 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل���دار����ض اخل��ا���ص��ة من 
اإدارات ومعلمني بالكفاءات واملهارات 
والأدوات التمكينية اللزمة لتحقيق 
املنظومة  يف  الإي���ج���اب���ي  ال��ت��ف��اع��ل 

التعليمية".
الأ�صتاذ علي احلو�صني مدير  واأ�صار 
هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�ض اإىل اأن 

•• ال�سارقة-الفجر:

امل�صتمر  ال��ت��ح�����ص��ني  اإدارة  اخ��ت��ت��م��ت 
اخلا�ض  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  يف 
اأ�صبوع التطوير املهني الذي نظمته 
ال�صارقة  اأك���ادمي���ي���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للتعليم، مب�صاركة 300 متدرباً من 
ال�صف  وقيادات  املدر�صية،  القيادات 
الثاين يف املدار�ض اخلا�صة واملعلمني، 
 5 60 م�صتهدفا يوميا وملدة  بواقع 

�صاعات تدريبية يومياً. 
ياأتي تنظيم اأ�صبوع التطوير من�صجماً 
اجلديدة  الهيئة  ا�صرتاتيجية  م��ع 
ك�صفت  ال����ت����ي   2024-2022
 24 تنفيذ  ع��ن  خللها  م��ن  الهيئة 
ا�صرتاتيجية،  ممكنات  اأرب��ع  مبادرة، 
وا�صتدامة  حوكمة  حتتها  ين�صوي 
لغايات  اخل���ا����ض،  ال��ّت��ع��ل��ي��م  وك���ف���اءة 
التعليمية  الإدارات  بكفاءة  الرتقاء 
وا�صتجابًة  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
ل��ت��ط��ورات امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، مبا 
العملية  وت��ن��اف�����ص��ي��ة  ج����ودة  ي�صمن 

التعليمية.
الها�صمي  حمدثة  الدكتورة  واأك��دت 
للتعليم  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض 
املنظومة  ك���ف���اءة  رف����ع  اأن  اخل���ا����ض 
وركيزة  ق���اع���دة  ي�����ص��ك��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الهيئة  روؤي�������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأ����ص���ا����ص���ي���ة 
واأهدافها ال�صرتاتيجية و�صوًل اإىل 
م�صرية  متميزة،  تعليمية  خمرجات 
الهدف  ه��ذا  و�صعت  الهيئة  اأن  اإىل 

الزكاة،  دف��ع  بالزكاة،  التوعية  ت�صمل  رئي�صية  خدمات   4 بلغت 
خدمات   4 عنها  تتفرع   ، ال��زك��اة  طلب  املح�صنني،  كبار  خدمات 
فرعية، و2 تكميلية ..وجميعها موؤمتتة بن�صبة %100 بف�صل 
التا�صعة  الإب��داع��ي��ة يف احلملة  اهلل ع��ز وج���ل، وم��ن الإ���ص��اف��ات 
ع�صرة اأنه متت اإ�صافة مادة اإعلمية با�صم الفقرات الزكوية يتم 
عر�صها ب�صكل يومي عرب التلفاز ومواقع التوا�صل الجتماعي 
اللجنة  اأع�صاء  مب�صاركة  ت�صجيلها  مت  والتي  الزكاة،  ل�صندوق 
احلداد  العزيز  عبد  اأحمد  الدكتور  الزكاة،  ل�صندوق  ال�صرعية 
طالب  ال�صيخ  وامل�صت�صار  البلو�صي  �صليمان  حممد  وال��دك��ت��ور 
وقد  احلمادي،  �صلمان  الرحمن  عبد  والدكتور  ال�صحي  حممد 
ت�صمنت اأهم امل�صائل والفتاوى الزكوية التي مت اأفراد وال�صركات 
تطور  قد  املوؤ�ص�صية  اخل��دم��ات  مفهوم  اأن  واأ���ص��اف  املجتمع.  يف 
عّما كان عليه يف ال�صابق، فالأمر اأ�صبح اأ�صمل واأعّم من جمرد 
الب�صيطة  ب�صورتها  الإن�صانية  واخل��دم��ات  امل�����ص��اع��دات  ت��ق��دمي 
اإىل  لي�صل  املوؤ�ص�صية،  اخل��دم��ات  مفهوم  لريتقي  والتقليدية، 
ويلبي  نف�صه  املتعامل  ينا�صب  مب�صتوى  وموؤ�ص�صاتكم  منازلكم 
احتياجاته، ويراعي ظروفه والتحديات اليومية التي تواجهه، 
بهدف يفوق ر�صاكم وي�صل اإىل �صعادتكم. واأفاد �صعادته باأن ثقة 
املزكني بنا هي اأ�صا�ض جناحنا، وهدف ن�صعى دائماً اإىل حتقيقه، 
اأج��ل احلفاظ  العلقة معهم، ومن  توا�صل  زي��ادة  على  والعمل 
على هذا امل�صتوى من الثقة والتوا�صل الفعال جنح ال�صندوق يف 

تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بني التقليدي 
ال�صندوق من خلل  وع��ن م�صتهدفات  وال��ذك��ي.  والإل��ك��رتوين 
ال�صندوق  اأن  العام  الأم��ني  اأو�صح  ع�صرة  التا�صعة  احلملة  هذه 
 200 جمع  العام  لهذا  ال�صنوية  احلملة  خ��لل  من  ي�صتهدف 
وناأمل  للزكاة،  م�صتحقة  اأ�صرة  األف   12 مل�صاعدة  دره��م،  مليون 
اأكرب عدد ممكن  املبلغ حتى نتمكن من تغطية  اأن نتجاوز هذا 
من �صريحة امل�صتحقني، ون�صاأل اهلل عز وجل اأن يوفقنا ويوفقكم 
اأكرب قدر ممكن من الزكاة امل�صتهدفة حتى نتمكن  يف حت�صيل 
من م�صاعدة اأكرب عدد ممكن من الأ�صر امل�صجلة لدينا. وتاأتي 
هذه امل�صتهدفات من ال�صندوق وفق خططه املدرو�صة ونتائجه 
التاريخية املوثقة، والنجاحات التي حققها ال�صندوق من خلل 
الربامج وامل�صاريع التي اأطلقها خلل م�صريته التي بداأت منذ 
نحو ت�صع ع�صرة �صنة بف�صل اهلل عز وجل، ثم اجلهود احلثيثة 
للقائمني على ال�صندوق واإ�صرتاتيجية عمله وروؤيته التي تركز 
ال��زك��اة م��ن خ��لل روؤي��ت��ه: روؤي���ة ع�صرية  على خ��دم��ة فري�صة 

لفري�صة �صرعية.
واأع�������رب ����ص���ع���ادة الأم������ني ال���ع���ام ع���ن ���ص��ك��ره ل���داع���م���ي احلملة 
الإ�صلمية  ال�صريفة  التجاري-  اأبو ظبي  الإعلمية وهم بنك 
كراع رئي�صي، وم�صرف اأبوظبي الإ�صلمي كراع فرعي ..والتي 
تغطي  النت�صار  وا�صعة  اإعلمية  حملة  تنفيذ  رعايتهم  اأثمرت 

اأهم الربامج والقنوات والإذاعات يف الدولة.

•• ابوظبي-وام:

التا�صعة  الإع��لم��ي��ة  اإط���لق حملته  ع��ن  ال��زك��اة  اأع��ل��ن �صندوق 
ع�صرة 2022، حتت �صعار »زكاتك دين ل ي�صقط«، وذلك �صمن 
اإعلمية متميزة كل عام. ويف  اإط��لق حملت  الرائد يف  نهجه 
�صعادة عبداهلل بن  ال��زك��اة  ع��ام �صندوق  اأم��ني  ق��ال  ال�صدد  ه��ذا 
عقيدة املهريي اإن ال�صندوق يخطو خطوات وا�صحة ومدرو�صة 
خلدمة هذه الفري�صة العظيمة منذ تاأ�صي�صه وحتى اليوم، وعلى 
اأدت  - ومعربة  بف�صل اهلل   - ناجحة  اإعلمية  18 حملة  مدى 
اأن هذه  واأ���ص��اف   . ال��زك��اة  اأه���داف �صندوق  التي تخدم  غاياتها 
احلملة الإعلمية التا�صعة ع�صرة التي مت اإطلقها حتت �صعار 
ال�صعارات  من  جمموعة  �صمن  تاأتي  ي�صقط”  ل  دين  “زكاتك 
يف  الإعلمية  حملته  على  ال�صندوق  يطلقها  التي  املتجددة 
�صبيل تذكري املجتمع بفري�صة الزكاة والدعوة لأدائها، والت�صويق 
خلدمات �صندوق الزكاة يف خدمتها وخدمة دافعي الزكاة، مبا 
يعود نفع ذلك على امل�صتحقني لها ويخدم املجتمع اأول واآخراً. 
عرب  ن�صعى  الزكاة  �صندوق  يف  باأننا  العام  الأم��ني  �صعادة  واأ�صار 
التي  الرقمية  اخلدمات  على  للرتكيز  هذه  الإعلمية  حملتنا 
املزكني،  م��ن  متعامليه  ت��خ��دم  وال��ت��ي  ال��زك��اة  ���ص��ن��دوق  يطلقها 
متا�صياً وتوافقاً مع توجهات القيادة الر�صيدة يف حتقيق ال�صعادة 
التي  املتميزة  الرقمية  اإب��راز اخلدمات  للمتعاملني، وذلك عرب 
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•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��ب��ادرة ب���ريل، وه��ي موؤ�ص�صة 
غري ربحية رائدة يف منطقة اخلليج، 
"زمن  ����ص���راك���ت���ه���ا م����ع م��ن�����ص��ة  ع����ن 
عمل  ور���ص��ت��ي  ت��ن��ظ��ي��م  يف  العطاء"، 
جمعت  اف���رتا����ص���ي���ت���ني  ت��ف��اع��ل��ي��ت��ني 
منطقة  يف  امل���ان���ح���ني  م����ن  ع�������ص���رات 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي واأ���ص��ح��اب ال���روات 
حتديد  بكيفية  لتعريفهم  ال��ك��ربى، 
احلوكمة  وباأهمية  اخلريية  هويتهم 

يف العطاء ال�صرتاتيجي املوؤثر.
مب�����������ص�����ارك�����ة ع���������دد م�������ن اخل���������رباء 
 64/21 موؤ�ص�صة  من  املتخ�ص�صني 
املعنية بتقدمي ال�صت�صارات يف جمال 
العمل  ور�صتا  اأتاحت  العمل اخلريي، 
من  لل�صتفادة  الفر�صة  للم�صاركني 
تطوير  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني  اخل�������رباء 
الأم���وال  امل��ب��ادرات اخل��ريي��ة وتفعيل 
بال�صكل  اخل���ريي  للعمل  املخ�ص�صة 

التعّلم  فر�صة  اإىل  اإ�صافًة  ال�صحيح، 
مهاراتهم  لتنمية  العملي  التجريبي 
العطاء  قيم  حتديد  على  وق��درات��ه��م 
اخل����ا�����ص����ة ب����ه����م وم�����واءم�����ت�����ه�����ا مع 
امل��ج��ت��م��ع. وغ��ط��ت ور�صتا  اح��ت��ي��اج��ات 
ليومني  ا���ص��ت��م��رت��ا  ال���ل���ت���ان  ال���ع���م���ل 
موا�صيع مثل: فهم فل�صفة تخ�صي�ض 
املوارد، وكيفية دمج القيم وتفعيلها يف 
املحركة  والقيم  اخلريية،  املمار�صات 
املثمر  الإرث  وت�صور  اخل��ريي  للعمل 

عن العطاء. 
متحدثني  العمل  ور���ص��ت��ا  �صمت  كما 
فالريي  م��ن��ه��م  ع���امل���ي���اً،  م�����ص��ه��وري��ن 
الإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة  روك���ف���ل���ر، 
روكفلر"؛  الأخ���������وة  "�صندوق  يف 
 Ethos" موؤ�ص�صة  اأوج��ي��ه،  و���ص��ارة 
والع�صو   "Philanthropies
 Maverick" يف  امل�����وؤ������ص�����������ض 
واإل����ي����زاب����ي����ث  Collective"؛ 
يف  التنفيذية  امل��دي��رة  ما�صيوا،  تانيا 

 "Delta Philanthropies"
والرئي�صة  امل�������ص���ارك���ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ة 

."Akello" التنفيذية ملن�صة
كانو،  اخلمي�ض  هدى  �صعادة  واأ���ص��ادت 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  �صة  موؤ�صِّ
الفنية  وامل��دي��رة  �صة  واملوؤ�صِّ وال��ف��ن��ون 
الرا�صخ  باللتزام  اأبوظبي،  ملهرجان 
مل��ب��ادرة ب���ريل ب��دع��م ال��ع��م��ل اخلريي 
"اأ�صكر  قالت:  اإذ  اخلليج،  منطقة  يف 
م����ب����ادرة ب����ريل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م هاتني 
الور�صتني املليئتني باملعلومات القيمة 
وامل���ث���رية ل��له��ت��م��ام. و����ص���ررت كثرياً 
واخلربات  املعارف  وبتبادل  بالنقا�ض 
اإمياننا  ي��وؤك��د  اإذ  امل�����ص��ارك��ني،  ب��ني  م��ا 
للتقدم  ال��ع��ط��اء  ب��اأه��م��ي��ة  امل�����ص��رتك 
والثقايف  والق��ت�����ص��ادي  الج��ت��م��اع��ي 

املوؤثر".
يف  للمانحني  امللحوظ   التحول  ومع 
املنطقة عن الطرق التقليدية للعطاء 
وتزايد تركيز ال�صركات على التزامها 

اأتاحت  الج��ت��م��اع��ي��ة،  مب�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا 
ور�صتا العمل فهماً اأكر ا�صرتاتيجيًة 
اإىل  واأب���رزت احلاجة  للعمل اخل��ريي 
معايري حوكمة قوية لدعم املنظومة 
امل��ن��ط��ق��ة. وم����ن خلل  اخل���ريي���ة يف 
التفاعلية  ال���ت���م���اري���ن  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
املتحدثني  مع  والتفاعل  واملناق�صات 
ا�صت�صافتهم  ال�����ذي�����ن  ال����دول����ي����ني 
اخلربات  احل�����ص��ور  ت��ب��ادل  الفعالية، 
توجهاتهم  ���ص��ت��دع��م  ال��ت��ي  والأف���ك���ار 
اخلريية خلل الفرتة املقبلة؛ مبا يف 
ذلك كيفية تطبيق الروؤية العامة يف 
اخلريية  للأعمال  التخطيط  عملية 
املن�صودة  الآث���ار  حتقيق  م��ن  للتمكن 
وال���ص��ت��ف��ادة م���ن ال��ق��ي��م ال��ت��ي حتفز 

اتخاذ القرارات اخلريية.
اخل����ريي  ال���ع���م���ل  ث���ق���اف���ة  اأن  ورغ������م 
ال��ع��رب��ي، يبدي  ال���ع���امل  م��ت��ج��ذرة يف 
ب�����ص��اأن مدى  م��ت��زاي��داً  امل��ان��ح��ون قلقاً 
التاأثري الفعلي لتربعاتهم. فكما ورد 

موؤخراً يف "ا�صتبيان العطاء العربي"، 
باملزيد  املانحني  من   76% يطالب 
تاأثري  ب��خ�����ص��و���ض  ال�����ص��ف��اف��ي��ة  م����ن 
الأعمال التي متولها اأموالهم وباأدلة 
اخلريية  املوؤ�ص�صة  فاعلية  مدى  على 
اأهدافها.  حتقيق  يف  يدعمونها  التي 
 71% اأن  ال�صتبيان  ه��ذا  وج��د  كما 
تربعاتهم  ���ص��ي��زي��دون  امل��ان��ح��ني  م��ن 
اأف�����ص��ل لكيفية  ف��ه��م  ل��دي��ه��م  ك���ان  اإذا 

ا�صتخدام اأموالهم.
ك��م��ا ع��ق��ب��ت ران��ي��ا ���ص��ع��داوي، املديرة 
"تفخر  ب�����ريل:  مل����ب����ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ور�صتا  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ب����ريل  م����ب����ادرة 
من�صة  �صركائنا  مع  بالتعاون  العمل 
 .64/21 العطاء" وموؤ�ص�صة  "زمن 
على  ث��روة  اأ�صخم  انتقال  توقع  وم��ع 
ال�صرق  يف  الأج����ي����ال  ب���ني  الإط�������لق 
الأو�صط  يف ال�صنوات الع�صر القادمة 
وفرت  دولر،  م��ل��ي��ار   572 مب��ق��دار 
للتعّلم  الور�صتان فر�صة قيمة  هاتان 

منهم  امل��وؤث��ري��ن،  للمانحني  وال��ن��م��و 
املنخرطون حالياً يف امل�صاعي اخلريية 
يف  �صي�صارك  م��ن  ومنهم  لعائلتهم 
هذه الأعمال م�صتقبًل، و�صي�صاعدهم 
ما اكت�صبوه من معارف وقدرات على 
تو�صيح هويتهم وحتديد اجتاههم".

ويف عام 2021، اأطلقت مبادرة بريل 
"the Circle" بالتعاون  م�صروع 
بهدف  العطاء"،  "زمن  من�صة  م��ع 

املانحني  م��ن  ق��وي  جمتمع  تاأ�صي�ض 
قيادة  ي�صتطيعون  ال��ذي��ن  اخل��ريي��ني 
ال���ت���وج���ه امل�������ص���رتك ن��ح��و امل���زي���د من 
بالعطاء  والثقة   وامل�صاءلة  ال�صفافية 
كما  اأنحاء منطقة اخلليج.  يف جميع 
�صي�صمل امل�صروع العديد من الأن�صطة 
املقبل  ال����ع����ام  خ�����لل  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال�صركات  من  املانحني  تزويد  بهدف 
والأدوات  ب�����الإر������ص�����ادات  والأف����������راد 

ممار�صات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  بالفائدة  �صتعود  التي  احلوكمة 
جميع  يف  اخل����ريي  ال��ع��م��ل  م�صتقبل 
اأي�صاً  امل�صروع  اأطلق  املنطقة.  اأن��ح��اء 
ت�صم  والتي  الإن��رتن��ت،  عرب  من�صته 
موارد واأدلة خم�ص�صة لدعم العطاء 
www. ب���زي���ارة امل����وؤث����ر. ت��ف�����ص��ل��وا 

من  مل��زي��د   circlemena.org
املعلومات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
نوعها  م��ن  ور���ص��ة عمل  اأول  اأب��وظ��ب��ي 
يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على 
ال��دول��ة لإب����داع عمل فني خ��ا���ض بها 
با�صتخدام تقنية الرموز غري القابلة 

لل�صتبدال "اإن اإف تي".
الإبداعية  ال��ور���ص��ة  ه���ذه  يف  و����ص���ارك 
موظفاً،   220 م��ن  اأك����ر  ال��ف��ري��دة، 
فني  عمل  اإب���داع  على  تعاونوا  ال��ذي��ن 
"الرموز  الرقمية  التقنية  با�صتخدام 
وتهدف  لل�صتبدال".  القابلة  غ��ري 

القيم  جت�����ص��ي��د  اإىل  ال���ور����ص���ة  ه�����ذه 
الثقافة  دائرة  تتبناها  التي  املوؤ�ص�صية 
– اأب��وظ��ب��ي م��ن ترحيب  وال�����ص��ي��اح��ة 

وريادة ومرونة وتعاون. 
الإبداعية،  الور�صة  هذه  على  وتعليقاً 
اإدارة  م���دي���ر  احل��ب�����ص��ي  ج��ا���ص��م  ق����ال 
يف  بالإنابة  والأداء  الب�صرية  ال��ك��وادر 
اأبوظبي:   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة 
"اأثبتنا من خلل العمل الفني بتقنية 
البتكار  على  ق��درت��ن��ا  تي"  اإف  "اإن 
ب���روح ال��ف��ري��ق للخروج  وال��ع��م��ل م��ع��اً 
بعمل اإبداعي فريد من نوعه. ويعك�ض 
ذل��ك روؤي��ت��ن��ا يف ال��دائ��رة جت��اه تنمية 

الثقايف،  ل��رتاث��ن��ا  امل��ع��رف��ي��ة  ال���ق���درات 
الإبداع  ق���درات  تبني  ال��وق��ت  ذات  ويف 
التقنيات  تعتمد على  التي  امل�صتقبلية 
ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل  املتقدمة. 
العمل  وروح  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى 
اجل��م��اع��ي ل��دي��ن��ا. ح��ي��ث اأت��اح��ت هذه 
الور�صة للزملء، فر�صة التعرف عن 
كثب على هذا الفن الفريد من نوعه، 
على  ال�صاعدة  الفنون  اأحد  وممار�صة 
تطور  وا�صتك�صاف  الإبداعية  ال�صاحة 

الفن والثقافة يف الع�صر الرقمي."
وتعد رموز "اإن اإف تي" اأ�صوًل رقمية 
مت���ث���ل خم��ت��ل��ف الأ�����ص����ي����اء امل����وج����ودة 

الأعمال  م��ث��ل  احل��ق��ي��ق��ي،  ال���ع���امل  يف 
الفيديو  األعاب  اأو  املو�صيقى  اأو  الفنية 
اأو  ���ص��راء  الأف���لم. وميكن  مقاطع  اأو 
اإن�صاوؤها  التي مت  الفنية  الأعمال  بيع 
الإنرتنت  ع��رب  تي"  اإف  "اإن  ب��رم��وز 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��م��لت امل�����ص��ف��رة فقط، 
وتخزينها  ت�صفريها  يتم  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
بتقنية  امل��دع��وم  الربنامج  نف�ض  على 
بالعملت  اخل��ا���ض  ت�صني"  "بلوك 

امل�صفرة.
اأقيمت  التي  الفنية  الور�صة  وتاألفت 
جل�صات  ثمان  من  يومني،  م��دار  على 
 20 اإىل  امل�صاركني  تق�صيم  مت  ع��م��ل، 

جمموعة، عملوا على اإن�صاء ت�صميمات 
على  حتتوي  �صور  مكتبة  با�صتخدام 
���ص��ورة. ومت دمج   1000 م��ن  اأك���ر 
�صورة  لإن�صاء  الفريدة  الت�صميمات 
من�صة  اإىل  لح��ًق��ا  نقلها  مت  جمّمعة 
رموز "اإن اإف تي" احل�صرية اخلا�صة 
بالدائرة. وتعتزم الدائرة طرح العمل 
العلني  ب��امل��زاد  للبيع  ال��رق��م��ي  الفني 

لحقاً.
وبعد تنظيم دائرة الثقافة وال�صياحة 
– اأبوظبي هذه الور�صة، اأبدت العديد 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
اهتماًما  الإم�����ارات  دول���ة  الأخ����رى يف 

لإب����داع  ع��م��ل مم��اث��ل��ة  ور�����ض  بتنظيم 
عملهم الفني اخلا�ض بهم.

القابلة  غ���ري  ال����رم����وز  ظ���ه���رت  وق����د 
مرة  لأول  تي"  اإف  "اإن  لل�صتبدال 

اكت�صبت  ل��ك��ن��ه��ا   ،2014 ع�����ام  يف 
موؤخراً �صهرة عاملية باعتبارها و�صيلة 
الإبداعية  الفنون  وبيع  ل�صراء  �صائعة 
الرقمية. ويف عام 2021، مت تقدير 

برموز  الفنية  الأعمال  حجم مبيعات 
"اإن اإف تي" بنحو 24،9 مليار دولر 
مليون   94،9 ب����  م��ق��ارن��ة  اأم���ري���ك���ي، 

دولر اأمريكي يف العام ال�صابق.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية، 
اإحدى اأكرب م�صت�صفيات دولة الإمارات 
ت��ق��دمي خدمات  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
احلرجة  للحالت  ال�صحية  الرعاية 
واملعقدة، وامل�صروع امل�صرتك بني �صركة 
"�صحة"  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي 
اإطلق  ع��ن  ال��ي��وم،  كلينك"  و"مايو 
اأول تطبيق يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

لإدارة اأدوية امل�صادات احليوية.
اإط��لق ه��ذا التطبيق اجلديد  وي��اأت��ي 
ال�صتخدام  تعزيز  بهدف  ن��وع��ه،  م��ن 
احليوية،  امل�����ص��ادات  لأدوي����ة  املنا�صب 
اجل�صم  م��ق��اوم��ة  م�صاعفات  وتقليل 
خماطر  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�صليط  ل��ه��ا، 
و�صف  يف  والإف���������راط  الإدارة  ����ص���وء 

امل�صادات احليوية.
ا�صت�صاري  ب���اب���ك���ر،  زاه������ر  د.  وق������ال 
امل��ع��دي��ة يف م��دي��ن��ة ال�صيخ  الأم���را����ض 
" ت��ع��د مقاومة  ال��ط��ب��ي��ة:  ���ص��خ��ب��وط 
للميكروبات  امل�صادة  للأدوية  اجل�صم 
اأك����رب حت���دي���ات ال�صحة  واح�����دة م���ن 
ال�����راه�����ن، حيث  ال����وق����ت  ال���ع���ام���ة يف 
الإب����لغ  وح�����ده،   2019 ع����ام  يف  مت 

م���لي���ني حالة   5 م����ن  ي����ق����ارب  ع���م���ا 
م�صادات  مب��ق��اوم��ة  م��رت��ب��ط��ة  وف�����اة 
امل��ي��ك��روب��ات، وذل���ك ب��ن��اًء ع��ل��ى درا�صة 
حديثة اأجرتها "ذا لن�صيت". وحتدث 
امليكروبات  مل�صادات  اجل�صم  مقاومة 
املوجودة  اجل��راث��ي��م  ت��ت��وق��ف  ع��ن��دم��ا 
ال�صتجابة  ع���ن  الإن�������ص���ان  ج�����ص��م  يف 
امل�صممة  امل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة  لأدوي����ة 
�صت�صتمر  ل���ذل���ك،  ون��ت��ي��ج��ة  ل��ق��ت��ل��ه��ا، 
والفطريات  البكترييا  اجلراثيم مثل 

النمو،  يف  والفريو�صات  والطفيليات 
على  ج�صيًما  خ��ط��ًرا  ت�صكل  ث��م  وم���ن 
تلك  ي���وؤوون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ض  حياة 
ال�صتخدام  ي��ع��د  ل��ذل��ك،  اجل��راث��ي��م. 
امل�����ص��ادات احليوية  لأدوي�����ة  ال��دق��ي��ق 
املجتمع  تثقيف  ويتطلب  مهًما،  اأم��ًرا 
باتباع نهج  ���ص��واء  والأط��ب��اء على ح��د 
امل�صادات  ل��و���ص��ف  الأدل�����ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م 

احليوية كعلج."
وي����ع����د الإف����������راط يف و�����ص����ف اأدوي�������ة 

العوامل  اأح�����د  احل���ي���وي���ة  امل�������ص���ادات 
التي ت�صاهم يف زيادة مقاومة اجل�صم 
مل�����ص��ادات امل��ي��ك��روب��ات، وغ��ال��ًب��ا م��ا يتم 
و�صف امل�صادات احليوية ب�صكل مفرط 
املري�ض  فيها  ي�صعى  التي  امل��واق��ف  يف 
طبية  و�صفة  على  وباإحلاح  للح�صول 
ل�صرف الدواء، وهي ال�صلوكيات التي 
احليوية  امل�صادات  و�صف  على  حتفز 
بع�ض  يف  ال���������ص����روري  غ����ري  ب�����ص��ك��ل 
فاريندوخت  د.  وت���ق���ول  احل�������الت.  

فورودي، ا�صت�صاري الطب الباطني يف 
مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية: "كان 
الهدف الرئي�صي لإطلق تطبيق اإدارة 
تثقيف  هو  احليوية،  امل�صادات  اأدوي��ة 
و�صولهم  وحت�صني  الطبية  طواقمنا 
م�صادات  اأدوي����ة  اإدارة  اإر����ص���ادات  اإىل 
ويقدم  وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا،  امل���ي���ك���روب���ات 
�صهلة  بطريقة  الإر����ص���ادات  التطبيق 
املوقع  للم�صتخدم، وهي متوفرة على 
للهواتف  ك��ت��ط��ب��ي��ق  اأو  الإل����ك����رتوين 

ت��ت��ي��ح لأطبائنا  اأن��ه��ا  ك��م��ا  امل��ت��ح��رك��ة، 
اأف�صل  اإىل  ال�صريع  الو�صول  اإمكانية 
املعلومات التي يتم حتديثها با�صتمرار 
ب���اآخ���ر الإر������ص�����ادات اخل���ا����ص���ة ب������اإدارة 
م�صادات امليكروبات ليتمكنوا من دعم 
الأ�صمى  ال��ه��دف  ق��رارات��ه��م وحت��ق��ي��ق 
وهو حت�صني نتائج العلج للمر�صى." 
امل�صادات  تعد مقاومة اجل�صم لأدوية 
بع�ض  حت������ول  يف  ����ص���ب���ًب���ا  احل����ي����وي����ة 
الأمرا�ض التي ميكن علجها ب�صهولة 

اإىل حالت اأكر تعقيًدا، وي�صعى فريق 
امل��ع��دي��ة يف م��دي��ن��ة ال�صيخ  الأم���را����ض 
�صخبوط الطبية اإىل تعزيز التزامهم 
اأدوية  �صرف  عملية  على  ب��الإ���ص��راف 
امل�صادات احليوية مبا يرتقى بفاعلية 
ا�صتخدام الدواء لتح�صني نتائج علج 
م��ق��اوم��ة اجل�صم  وت��ق��ل��ي��ل  امل���ر����ص���ى، 
امليكروبات، وخف�ض م�صتوى  مل�صادات 
انت�صار العدوى التي ت�صببها الكائنات 

املقاومة للأدوية املتعددة.

للأطباء  اجل���دي���دة  امل��ن�����ص��ة  وت���وف���ر 
الطبية  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
اإر��������ص�������ادات حم����دث����ة ح������ول خ����ي����ارات 
واأمناط  امليكروبات  مب�صادات  العلج 
املقاومة ومعلومات خا�صة بالعقاقري 
�صلمة  ل�صمان  للميكروبات  امل�صادة 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا، ك��م��ا يوفر 
وتبادل  ل��ل��ت��وا���ص��ل  ف��ر���ص��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
املتخ�ص�صني  من  �صبكة  مع  اخل��ربات 
يف الأمرا�ض املعدية من جميع اأنحاء 

العامل.
واخ��ت��ت��م د. زاه���ر ب��اب��ك��ر ب��ق��ول��ه: "ما 
ي����زال اأم���ام���ن���ا م��ه��م��ة ط��وي��ل��ة امل����دى، 
وتثقيف  الوعي  رفع  نتمكن من  حتى 
اجل���م���ه���ور ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����ص����ع حول 
خ����ط����ورة م���ق���اوم���ة اجل�������ص���م لأدوي������ة 
امل�صادات  واأن  امل��ي��ك��روب��ات  م�����ص��ادات 
اأو وحيداً  احليوية لي�صت حًل واح��ًدا 
اأنه  ينا�صب اجلميع، ونحن متفائلون 
با�صتخدام من�صة اإدارة اأدوية م�صادات 
امليكروبات، �صنتمكن من تزويد اأنف�صنا 
باملعلومات التي نحتاجها لو�صع اأف�صل 
خطط الرعاية ال�صحية ملر�صانا، مبا 
املقاومة  باجلراثيم  امل�صابني  ذلك  يف 

للعلج."

االأوىل يف املنطقة للتثقيف والتوعية حول امل�سادات احليوية

مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية تطلق تطبيق »نقطة الرعاية« الإدارة امل�سادات احليوية

تعزيز مبادرة بريل حلوكمة العمل اخلريي من خالل اإطالق ور�ض عمل بقيادة خرباء اإقليميني ودوليني 

مب�ساركة اأكرث من 220 موظفًا وكاأول موؤ�س�سة حكومية 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ت�ست�سيف ور�سة الإن�ساء عمل فني بتقنية الرموز غري القابلة لال�ستبدال »اإن اإف تي«

اأطلقتها اإدارة التثقيف ال�سحي بال�سارقة عرب من�ساتها الذكية

حملة »هالل ال�سحة« تعزز وعي اأفراد املجتمع باملمار�سات ال�سحية والتغذوية يف �سهر رم�سان 

•• ال�سارقة-وام: 

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم /15/ ل�صنة 2022م 

ب�صاأن اإعادة تنظيم ترينايل ال�صارقة للعمارة.
اأن ت��ن�����ص��اأ مب��وج��ب ه���ذا امل��ر���ص��وم يف الإم�����ارة موؤ�ص�صة  ن�����ض امل��ر���ص��وم ع��ل��ى 
املوؤ�ص�صة  م�صمى  ويعتمد  للعمارة"  ال�����ص��ارق��ة  ت��ري��ن��ايل  "موؤ�ص�صة  ت�صمى 
 Sharjah Architecture Triennial"  :الإجنليزية باللغة 
Foundation" .. و تتمتع بال�صخ�صية العتبارية وبالأهلية اللزمة 
اأهدافها  حتقيق  تكفل  التي  القانونية  والت�صرفات  الأعمال  جميع  ملبا�صرة 

والفني  والإداري  امل��ايل  ال�صتقلل  لها  وي��ك��ون  اخت�صا�صاتها،  ومبا�صرة 
وتخ�ص�ض لها ميزانية م�صتقلة.

ويكون مقر املوؤ�ص�صة الرئي�ض مدينة ال�صارقة، ويجوز بقرار من الرئي�ض اأن 
تن�صئ فروعا ومكاتب لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة.

الهند�صة  تطوير  يف  امل�صاهمة  اإىل  املوؤ�ص�صة  تهدف  اأن  على  املر�صوم  ن�ض  و 
العمارة  ثقافة  ون�صر  الإم��ارة  �صعيد  على  العمراين  والتخطيط  املعمارية 
والتخطيط العمراين ومناق�صة التحديات احل�صرية و تعزيز اآلية التكامل 

بني الناحية البحثية والتطبيق العملي �صمن جمال العمارة.
ويكون للموؤ�ص�صة يف �صبيل حتقيق اأهدافها ممار�صة اخت�صا�صاتها و تتمثل 
يف  املتنوعة  املطبوعات  واإ�صدار  وامل��وؤمت��رات  وامل�صابقات  املعار�ض  تنظيم  يف 

الهند�صة  تطوير  يف  ت�صاهم  اأن�صطة  واإق��ام��ة  العمراين  التخطيط  جم��ال 
املعمارية مبختلف اأنواعها و ن�صر الوعي عن الهند�صة املعمارية والتخطيط 
حيث  م��ن  الإم���ارة  معامل  توثيق  و  املختلفة  املجتمع  بقطاعات  العمراين 
التاريخي  املعماري  امل��وروث  على  املحافظة  يف  وامل�صاهمة  املعمارية  قيمتها 
مبختلف  املعمارية  الفعاليات  وتن�صيط  تنمية  وب��رام��ج  امل�صاريع  اإع���داد  و 
اإبرام  و  املجتمع  فئات  جلميع  املعمارية  املعرفة  بتنمية  الهتمام  و  اأنواعها 
العقود والتفاقيات ومذكرات التفاهم واإقامة �صراكات مع موؤ�ص�صات عامة 
واأكادميية ومهنية و ال�صتعانة بالأجهزة املخت�صة يف الإمارة للح�صول على 
الدعم الفني والإداري يف كل ما يتعلق باأعمالها و اأية مهام اأو اخت�صا�صات 

اأخرى تكلف بها من احلاكم اأو املجل�ض التنفيذي للإمارة.

ووفقا للمر�صوم يتوىل اإدارة املوؤ�ص�صة رئي�ض ي�صدر بتعيينه قرار من احلاكم 
اعتماد  وتت�صمن  وال�صلحيات  املهام  ممار�صة  ويتوىل  عنه،  ينوب  من  اأو 
ال�صيا�صة العامة واخلطط ال�صرتاتيجية لأن�صطة املوؤ�ص�صة و اعتماد املوازنة 
والإدارية  املالية  اللوائح  اإ�صدار  و  للموؤ�ص�صة  اخلتامي  واحل�صاب  ال�صنوية 
العمل  لتنظيم  ال��لزم��ة  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  امل��وظ��ف��ني  ���ص��وؤون  ول��وائ��ح 
مع  ال�صت�صارية  واللجان  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  ت�صكيل  و  املوؤ�ص�صة  يف 
حتديد اخت�صا�صاتها تبعا لحتياجات اأعمال وم�صاريع املوؤ�ص�صة و اأي مهام 

و�صلحيات اأخرى تتفق مع اأهداف واخت�صا�صات املوؤ�ص�صة.
كما يكون للموؤ�ص�صة مدير ي�صدر بتعيينه قرار من الرئي�ض ويحدد القرار 

مهام وم�صوؤوليات املدير.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإعادة تنظيم ترينايل ال�سارقة للعمارة

•• ال�سارقة-الفجر:

عرب  بال�صارقة،  الأ�صرة  ل�صوؤون  الأعلى  باملجل�ض  ال�صحي  التثقيف  اإدارة  اأطلقت 
"هلل  الرم�صانية  ال�صنوية  حملتها  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  من�صاتها 
والغذائية  ال�صحية  املمار�صات  اأبرز  ال�صوء على  ت�صليط  ال�صحة"، وذلك بهدف 
اأفراد  لدى  الوعي  م�صتوى  ورف��ع  املبارك،  رم�صان  �صهر  خلل  اتباعها  الواجب 
املزمنة،  الأم��را���ض  بع�ض  ع��لج  يف  ودوره  لل�صيام  ال�صحية  بالفوائد  املجتمع 
ال�صحة" العديد  "هلل  الإن�صان. وتت�صمن حملة  املناعي لدى  وتعزيز اجلهاز 
تنفيذ  �صيتم  حيث  مبتكرة  بطريقة  اإعدادها  مت  التي  الفرتا�صية  املبادرات  من 
املحاور  من  العديد  و�صتناق�ض  الأط��ب��اء  من  نخبة  يقدمها  توعوية  حما�صرات 
اجلينية  والتغريات  املزمنة،  الأم��را���ض  لأ�صحاب  ال�صيام  اأب��رزه��ا  من  ال�صحية 
اأثناء ال�صيام، واأهم املمار�صات ال�صحية ال�صليمة لتناول الغذاء، اإىل جانب ن�صر 
عرب  ال�صحية  والتغذية  التثقيف  يف  خمت�صات  تقدمها  ت��وع��وي��ة  فلمية  م���واد 

و�صائل التوا�صل الجتماعي طيلة اأيام ال�صهر الف�صيل، بالإ�صافة اإىل بث حلقات 
وحياة".  "�صحة  برنامج  �صمن  وذل��ك  ال�صارقة  تلفزيون  عرب  �صحية  توعوية 
املخت�صني  يقدمها نخبة من  افرتا�صية  7 جل�صات  تنظيم  �صت�صهد احلملة  كما 
 40 ن�صر  الدولة، ف�صل عن  وخ��ارج  داخ��ل  والغذائية من  ال�صحية  املجالت  يف 
و�صفة �صحية غذائية للأطعمة منخف�صة ال�صعرات احلرارية، مع الرتكيز على 
توزيع  اإىل  بالإ�صافة  ال�صحية،  البدائل  با�صتخدام  واإعدادها  ال�صعبية  الو�صفات 
اإطلق  احلملة  خلل  الإدارة  تعتزم  كما  للحملة،  دعماً  زلل  مياه  عبوة  مليون 
م�صابقات توعوية عرب مواقع التوا�صل الجتماعي اخلا�صة بها، اإىل جانب ن�صر 
كتيب اإلكرتوين يت�صمن و�صفات غذائية عاملية �صحية، وكتيب اإلكرتوين كدليل 

اإر�صادي لل�صائمني خا�صة امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة.

فعالية توعوية مهمة
الأعلى  باملجل�ض  ال�صحي  التثقيف  اإدارة  �صيف مدير  را�صد  اإمي��ان  �صعادة  واأك��دت 

ل�صوؤون الأ�صرة بال�صارقة، اأن اإطلق حملة "هلل ال�صحة" ياأتي يف اإطار حر�ض 
الإدارة على زيادة الوعي لدى اأفراد املجتمع باأهمية ال�صيام، وتزويدهم بالن�صائح 
والإر�صادات التي ميكن اتباعها للمحافظة على ال�صحة، وحتقيق ال�صتفادة املثلى 
من  وال��وق��اي��ة  اجل�صم  مناعة  لتعزيز  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  اغتنام  خ��لل  م��ن 
اأن احلملة تعد من الربامج التوعوية والتثقيفية املهمة  الأمرا�ض، م�صرية اإىل 
ال�صمّو  �صاحب  قرينة  وتوجيهات  روؤى  مع  ان�صجاماً  تنظيمها  وياأتي  واملتميزة 
حاكم ال�صارقة �صمّو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي، رئي�صة املجل�ض الأعلى 
ل�صوؤون الأ�صرة بال�صارقة، ب�صرورة العمل على اإطلق الربامج واملبادرات النوعية 
وال�صت�صارات  املعلومات  بتوفري  وذلك  بال�صحة،  املرتبطة  ال�صلوكيات  لتح�صني 

التوعوية املنا�صبة.

تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية
ال�صلوكيات  ال�صيام يتيح فر�صة لتبني  اأن  اإىل  اإميان را�صد �صيف  واأ�صارت �صعادة 

اأ�صلوب حياة من خلل تناول الغذاء ال�صحي وممار�صة  اإىل  ال�صحية وحتويلها 
اأفراد  ل��دى  ال�صحية  املمار�صات  لرت�صيخ  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال��ب��دين،  الن�صاط 
املجتمع وفق اأ�ص�ض �صليمة، م�صرية اإىل اأن الإدارة حر�صت على ا�صتثمار املن�صات 
برناجمها  نطاق  لتو�صيع  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  دور  وتعزيز  الفرتا�صية 
التوعوي والو�صول اإىل اأكرب �صريحة ممكنة من اجلمهور. وتعترب حملة "هلل 
ال�صحة" اإحدى احلملت ال�صنوية التي تطلقها اإدارة التثقيف ال�صحي باملجل�ض 
الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة بال�صارقة، يف اإطار التزامها بن�صر الوعي ال�صحي خلل �صهر 
رم�صان املبارك، حيث تهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى اأفراد املجتمع وتعزيز 
اإر�صادات  اتباع  خ��لل  من  الف�صيل،  ال�صهر  خ��لل  لديهم  ال�صحي  احلياة  منط 
ب�صيطة للمحافظة على الوزن، وجتنب زيادته وتخفي�ض معدلت الكولي�صرتول 
يف الدم، ف�صل عن توعيتهم بالفوائد ال�صحية لل�صيام من خلل عملية تنظيف 
ذاتّية خلليا اجل�صم، ودوره يف علج بع�ض الأمرا�ض املزمنة، ف�صًل عن فوائده 

الروحية التي ت�صاعد على تخفيف املتلزمات النف�صية اجل�صدية. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأط��ل��ق��ت 
�صحية  ح��م��ل��ة  "�صحة"  ال�����ص��ح��ي��ة 
املجتمع  لتثقيف  ���ص��ن��وي��ة  ت��وع��وي��ة 
الفم  ب�صحة  العناية  اأهمية  ب�صاأن 
واإجراء فحو�صات الأ�صنان بانتظام.

و حتر�ض " �صحة " ب�صفتها املزود 
ال����رائ����د خل����دم����ات ط�����ّب الأ����ص���ن���ان 
ال���وق���ائ���ي���ة وال���ع���لج���ي���ة يف دول����ة 
ال�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  ع���ل���ى  الإم����������ارات 
اليومية  ال��ع��ادات  فهم  اأهمية  على 
�صواء  ح��ٍد  والأط��ف��ال على  للبالغني 
وت�صجيع الأفراد من جميع الأعمار 
اأ�صنانهم  ب�����ص��ح��ة  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى 
واتخاذ خطوات ا�صتباقية حلمايتها 
وم��ن��ع ت��اآك��ل��ه��ا وب��ال��ت��ايل جت��ن��ب اأي 

م�صاكل �صحية اأخرى.
ت�صجيع  اإىل  "�صحة"  ت���ه���دف  و 
ب�صحة  ال���ع���ن���اي���ة  ع���ل���ى  امل����ر�����ص����ى 
الأ�صنان  طبيب  زي����ارة  و  اأ���ص��ن��ان��ه��م 
ب��ان��ت��ظ��ام ل�����ص��م��ان ح�����ص��ول��ه��م على 
وعلج  وح��م��اي��ة  امل�صتمرة  ال��رع��اي��ة 
اأ�صنانهم وعلج اأي التهاب اأو مر�ض 

يف مرحلٍة مبكرة.
و ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة م���رية ع��ب��د اهلل 

احلمادي طبيبة اأ�صنان عام يف ق�صم 
 "  : اخلارجية  العلجية  اخلدمات 
يهمنا اأن ن�صّلط ال�صوء على الرابط 
بقية  و���ص��ح��ة  الأ���ص��ن��ان  ب��ني �صحة 
اأع�صاء اجل�صم ونحّث اأولياء الأمور 
على اإعطاء الأولوية للعناية ب�صحة 
الفم والأ�صنان لدى اأطفالهم وعدم 
واحلفاظ  اللبنية  اأ�صنانهم  اإه��م��ال 
�صقوطها  م��وع��د  ح���ني  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا 
ب�صكٍل طبيعي ومنو الأ�صنان الدائمة 

عو�صاً عنها".
املر�صى  ع��ل��ى  " ي��ج��ب   : واأ����ص���اف���ت 
تنظيف  اإىل  خ��ا���ض  ب�صكٍل  الن��ت��ب��اه 

اإىل  وا�صطحابهم  اأطفالهم  اأ�صنان 
ظهور  عند  الأط��ف��ال  اأ�صنان  طبيب 
عمر  يف  وذل������ك  الأوىل  الأ�����ص����ن����ان 
الأ�صهر ال�صتة عادًة وميكن للطبيب 
الطفل  اأ�صنان  حالة  تقييم  عندها 
يقدمه  ال�����ذي  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  وك����ف����اءة 
الوالدان وتقدير احلاجة اإىل و�صع 
م���ادة ال��ف��ل��وراي��د اإىل ج��ان��ب تقدمي 
والن�صائح  امل�صورة  الأ�صنان  طبيب 
ب�صاأن التغذية املنا�صبة للحفاظ على 
"�صحة"  وت��ق��دم  �صحية".  اأ���ص��ن��ان 
خ��دم��ات رع��اي��ة الأ���ص��ن��ان العلجية 
من  للمر�صى  ال�صاملة  وال��وق��ائ��ي��ة 

واملقيمني  ال�صن  ك��ب��ار  اإىل  ال��ر���ص��ع 
ال�صحية  امل��راك��ز  جميع  يف  امل�صنني 
اإ�صافة اإىل ثلثة مراكز متخ�ص�صة 
اأبوظبي والعني  الأ�صنان يف  يف طب 
ت���وف���ر خدمات  ل���ه���ا. ك��م��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
الرعاية ال�صحية اخلارجية خدمات 
تبيي�ض  م���ث���ل  الأ�����ص����ن����ان  جت��م��ي��ل 
الأ���ص��ن��ان وال��ق�����ص��ور اخل��زف��ي��ة وفق 
وال�صيطرة  لل�صلمة  م�صتوى  اأعلى 
ع��ل��ى ال���ع���دوى ف�����ص��ًل ع��ن خدمات 
للأطفال  املخ�ص�صة  الأ�صنان  طب 
يف مراكز الطوية يف العني وامل�صرف 
ظبي  اأب��و  يف  للأطفال  التخ�ص�صية 

الأ�صنان  ط��ب  خ��دم��ات  تتوفر  فيما 
العام، والرتكيبات وتقومي الأ�صنان 
وج���راح���ة ال���وج���ه وال��ف��ك��ني وعلج 
اأ�صنان  وط�����ب  والأ�����ص����ن����ان  ج������ذور 
ال��ظ��ف��رة. من  الأط���ف���ال يف منطقة 
بخيتة  ال����دك����ت����ورة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا 
امل�صوؤول  الطبيب  املن�صوري  اأحمد 
واأخ�صائية  الأ����ص���ن���ان  م���رك���ز  ع���ن 
اأ���ص��ن��ان الأط��ف��ال يف م�صت�صفى  ط��ب 
مل�صت�صفيات  ال��ت��اب��ع��ة  زاي����د  م��دي��ن��ة 
تعزيز  ب��اأه��م��ي��ة  :""نوؤمن  ال��ظ��ف��رة 
لدى  والأ�صنان  الفم  �صحة  مفهوم 
وت�صليط  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
الأ�صنان  ط��ب��ي��ب  دور  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
الفم  ب���رع���اي���ة  ال��ت��وع��ي��ة  م��ه��م��ة  يف 
بني  قوي  ارتباط  فهناك  والأ�صنان 
���ص��ح��ة ال���ف���م والأ����ص���ن���ان م���ن جهة 
و���ص��ح��ة اجل�����ص��م ك��ك��ل ف��غ��ال��ب��اً ما 
واللثة  الأ���ص��ن��ان  اأم���را����ض  تنعك�ض 
اأع�����ص��اء اجل�����ص��م.. ل��ذا دجمت  على 
�صحة  ق�����ص��م  ال��ظ��ف��رة  م�صت�صفيات 
الأ�صا�صية  ا�صرتاتيجياتها  يف  الفم 
ومكافحتها  الأمرا�ض  من  للوقاية 
امل�صاهمة يف توعية  اإىل  ت�صعى  وهي 
ال�صحية  املبادرات  واإطلق  املجتمع 

يف املدار�ض واملوؤ�ص�صات املحلية ".

•• دبي-الفجر:

متا�صيا مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة ل�صرطة دبي 
على العمل بها خلل �صهر رم�صان، با�صتخدام مدافع الإفطار لإعلم ال�صائمني 
مدافع  الأوىل  نوعني،  اإىل  العام  ه��ذا  امل��داف��ع  وتنق�صم  يوميا.  اإفطارهم  مبوعد 
واخلليج  اأنتلنت�ض،  منتجع  عند  ج��م��ريا  نخلة  ه��ي  مناطق،   5 يف  ت��ت��وزع  ثابتة 
التجاري عند برج خليفة، وال�صيف يف �صارع ال�صيف، والوحيدة عند مركز �صن�صري 
التجاري، وحتا اأمام جمعية الإمارات وحديقة التلة. والنوع الثاين املدافع املتنقلة 
الثلثاء  اأم�ض  منذ  املدفع  تواجد  بحيث  منطقة،   11 بني  �صتنتقل  )الرحالة(، 

املوافق 5 اإبريل يف منطقة القوز عند جامع الأنبياء، وملدة 3 اأيام.

حفاظا على االأعراف والتقاليد

مدفع �سرطة دبي املتنقل يف القوز 3 اأيام

•• اأبوظبي-وام:

اإيقاف  املنافذ عن  واأمن  واجلن�صية واجلمارك  للهوية  الحتادية  الهيئة  اأعلنت 
يوم  من  اعتباًرا  الدولة  يف  املقيمني  للأجانب  الإق��ام��ة  ق�صيمة  باإ�صدار  العمل 
اإط���ار تطوير اخلدمات  2022 وذل���ك يف  اأب��ري��ل   11 امل��واف��ق  ال��ق��ادم  الث��ن��ني 
الإماراتية  الهوية  ببطاقة  وال�صتعا�صة  املتعاملني،  �صعادة  لتعزيز  املقدمة 

ال�صادرة للأجنبي املقيم يف الدولة بديًل لإثبات اإقامته.
واأو�صحت الهيئة اأن قرار الإلغاء جاء تنفيًذا لقرار جمل�ض الوزراء املوقر دعًما 
التي  للمرونة  وحتقيًقا  املمار�صات  اأف�صل  ولتطبيق  املقدمة  اخلدمات  لتطوير 
ت�صتهدف تقلي�ض اخلطوات املرتبطة بعملية اإ�صدار وجتديد الإقامة لترتافق 
مع بطاقة الهوية يف منوذج موحد جديد ي�صم خدمتي اإ�صدار وجتديد الإقامة 

ال�صابقة  الفردية  الطلبات  ع��ن  ا  عو�صً وذل��ك  واح���د،  طلب  يف  الهوية  وبطاقة 
جت�صيًدا  املتعاملني  برحلة  املتعلقة  والتطوير  التح�صني  عمليات  من  انطلًقا 
امل�صتوى وذات جودة عالية معززة  الإم��ارات بتوفري خدمات عاملية  لروؤية دولة 

بالتكنولوجيا.
و اأ�صارت الهيئة اإىل اأن تطبيق الهيئة الذكي يتيح اإمكانية احل�صول على الن�صخة 
الإلكرتونية من بطاقة الهوية دعًما ملرونة ال�صتخدام عند الطلب، موؤكدة اأن 
اجليل اجلديد من بطاقة الهوية الإماراتية ال�صادرة للأجنبي املقيم يف الدولة 
يعزز من  ما  وه��و  الإق��ام��ة  ق�صيمة  �صابًقا يف  امل��ذك��ورة  التفا�صيل  كافة  تت�صمن 
القيمة امل�صافة ل�صتخدامات بطاقة الهوية يف اإثبات الهوية ال�صخ�صية للأفراد 
من  وغ��ريه��ا  الإ���ص��دار  وج��ه��ة  واملهنية  ال�صخ�صية  البيانات  وج���ود  خ��لل  م��ن 
البيانات املقروءة على ظاهر البطاقة والتفا�صيل ال�صمنية املعززة عرب تقنيات 

الربط الإلكرتوين.
و�صوؤون  الإقامة  عام  مدير  الرا�صدي  راك��ان  �صعيد  اللواء  �صعادة  قال  وتف�صيًل 
الأجانب بالإنابة اإن قرار وقف اإ�صدار ق�صائم الإقامة والعتداد ببطاقة الهوية 
امتداًدا  ياأتي  الإق��ام��ة  لإث��ب��ات  ال��دول��ة  يف  املقيم  للأجنبي  ال�صادرة  الإم��ارات��ي��ة 
ورفع  للمتعاملني  الت�صهيلت  اأف�صل  تقدمي  نحو  الداعمة  ال��ق��رارات  حلزمة 
الإقامة  لق�صيمة  ال�صابق  النموذج  اأن  اإىل  واأ�صار  احلكومية.  اخلدمات  م�صتوى 
�صيكون متاًحا اإلكرتونًيا فقط عرب التطبيق الذكي للهيئة، يف خطوة ت�صتهدف 
تعزيز املرونة النتقالية نحو ا�صتخدام بطاقة الهوية كبديل خلل هذه الفرتة، 
يف الوقت الذي اأو�صح فيه اأن الهيئة عززت العمل مع املعنيني بقطاع الطريان 
لتمكني حاملي الإقامات ال�صارية املتواجدين خارج الدولة من القدوم اإىل الدولة 
وكذلك الزائرين يف �صوء التحقق من ا�صتيفاء حمددات الدخول عرب ا�صتخدام 

قارئ جوازات ال�صفر املتاح لدى من�صات ال�صركات العاملة بقطاع النقل اجلوي 
يف املطارات. واأكد اأن الهيئة و�صعت كافة الت�صهيلت التقنية اللزمة للح�صول 
التقدم للح�صول عليه  الأف��راد عرب من��وذج مطبوع ميكن  اإقامة  على تفا�صيل 
ممهوًرا بختم الهيئة وذلك من خلل ح�صابات الأفراد با�صتخدام تطبيق الهيئة 
www.icp. الإلكرتوين  املوقع  بوا�صطة  الذكية  اأو عرب منظومة اخلدمات 
الإقامة يف 3 خطوات  تفا�صيل  منوذج  طباعة  اإمكانية  يتيح  والذي   gov.ae
فقط. واأ�صاف مدير عام الإقامة و�صوؤون الأجانب بالإنابة اأن دخول القرار حيز 
املخ�ص�صة  املقيم  �صفر  وت�صليم جواز  ا�صتلم  �صيعمل على وقف خدمة  التنفيذ 
�صابًقا لعمليات تثبيت مل�صق ق�صيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول 
الذكي التام خلدمات الإقامة يف الهيئة مما يعزز من �صعادة املتعاملني وي�صفي 

املرونة النوعية يف عمليات الإ�صدار والتجديد.

•• ال�سارقة-الفجر:

عقدت هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�ض 
للطفولة  “التخطيط  ب��ع��ن��وان  ل��ق��اًء 
ال�صارقة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ق��ر  يف  املبكرة" 
نرتقي  "معا  ���ص��ع��ار  حت���ت  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بالطفولة املبكرة " ا�صتعر�صت خلله 
-2022 الهيئة  ا�صرتاتيجية  اإط���ار 

مواءمة  اأه��م��ي��ة  ون��اق�����ص��ت   2024
للح�صانات  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
الرئي�صية  الأول���وي���ات  م��ع  لتتما�صى 

للهيئة. 
ح�صر اللقاء �صعادة الدكتورة حمدثة 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ال��ه��ا���ص��م��ي، 
اأكادميية  رئ��ي�����ض  اخل���ا����ض،  للتعليم 
ال�������ص���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، و����ص���ع���ادة علي 
واأع�صاء  ال��ه��ي��ئ��ة،  م��دي��ر  احل��و���ص��ن��ي 
دورته  يف  احل�صانات  مديري  جمل�ض 
من  ك��ب��ري  ع����دد  ج���ان���ب  اإىل  الوىل، 
من  وع��دد  الهيئة  يف  الإدارات  م���دراء 
واملعنيني مبناهج  مديري احل�صانات 

وبرامج الطفولة املبكرة.
وبحث املجتمعون �صبل جتويد وتطوير 
اخلا�صة  والأن�صطة  واملناهج  الربامج 
امل��ب��ك��رة، ومواءمة  ال��ط��ف��ول��ة  ب��رع��اي��ة 
العمل يف احل�صانات اخلا�صة يف اإمارة 

ا�صرتاتيجية  مع  يت�صق  مبا  ال�صارقة 
ومبا   ،2024  –  2022 ال��ه��ي��ئ��ة 
يواكب روؤيتها يف حتقيق تعليم متميز، 
التعليمي  املجتمع  متكني  اإىل  ي���وؤدي 
اإىل خمرجات طموحة  الو�صول  على 
داع���م���ة وفعالة،  م���ن خ���لل خ���دم���ات 
خلطط  ال��ع��ام��ة  امل��لم��ح  اإىل  ت�صتند 
للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وم����ب����ادرات 

اخلا�ض.
ال���دك���ت���ورة حمدثة  ����ص���ع���ادة  ورح���ب���ت 
اأهمية  م��وؤك��دة  ب��احل�����ص��ور  الها�صمي 
مرحلة الطفولة املبكرة التي ت�صهم يف 
اإك�صاب الطفل املهارات اللزمة، وتعده 
وتغر�ض  ونف�صيا،  واجتماعيا  تربويا 
فيه جملة من القيم الأ�صيلة، وا�صفة 
تلك امل��رح��ل��ة ب��اأن��ه��ا حجر ال��زاوي��ة يف 
هذا  يف  مثمنة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ومتابعتهم  العاملني  ج��ه��ود  ال�صياق 
املعنية  والأن�صطة  وال��ربام��ج  للقاءات 
لتعزيز  العمل  اأدوات  وتطوير  بتنمية 
املبكرة،  الطفولة  جت��اه  الأداء  ك��ف��اءة 
م����ن خ������لل م�������ص���ارك���ت���ه���م ب���الأف���ك���ار 

الريادية والنوعية.
اللقاءات  اأهمية  اإىل  �صعادتها  واأ�صارت 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ل���ص��ت��ك��م��ال ال���ب���ن���اء على 
تبني  وم��وا���ص��ل��ة  املحققة  الجن�����ازات 

وال�صتفادة  العاملية،  املنهجيات  اأف�صل 
من التجارب لتعزيز امل�صهد التعليمي 
وتوفري بيئة مواتية للأطفال، موؤكدة 
اإيلء الهيئة اأهمية كبرية مبرحلة ما 
كونها  الأطفال  وريا�ض  املدر�صة  قبل 
تربويا  الطفل  توؤ�ص�ض  التي  املرحلة 
واجتماعيا ونف�صيا، وتغر�ض فيه القيم 

الرتبوية.
الها�صمي:  حمدثة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
" اإن برامج ومناهج الطفولة املبكرة، 
تعليمية  اأن�����ص��ط��ة  م���ن  تت�صمنه  مب���ا 
ت���ن���م���وي���ة، حت���ظ���ى بدعم  وف���ع���ال���ي���ات 
�صاحب  م����ن  م���ب���ا����ص���رة  وت���وج���ي���ه���ات 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى 
اهلل،  حفظه  ال�صارقة  حاكم  للحتاد، 
ب��ه��دف اإن�����ص��اء اأج���ي���ال ق��ي��ادي��ة ق���ادرة 
ودفع  املجتمع  خ��دم��ة  م��ن  ومتمكنة 
عجلة التنمية امل�صتدامة فيها ل�صمان 

م�صتقبل اآمن وم�صتدام".
لقاء  م����ن  ال����ه����دف  اأن   " واأ�����ص����اف����ت 
يف  ياأتي  املبكرة،  للطفولة  التخطيط 
�صياق امل�صارات التنموية التي تنتهجها 
امل�صتهدفة،  ال���ف���ئ���ة  جت�����اه  ال���ه���ي���ئ���ة 
منظومة  ت����وف����ري  اإىل  وال�������ص���اع���ي���ة 
م���ن اخل���دم���ات ال��ن��وع��ي��ة، والرت���ق���اء 

مب�����ص��ت��وى اخل���دم���ات امل����وج����ودة، مبا 
الإبداعية  قيمهم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ق��ود 
وتنمية  ومتكينهم  قدراتهم  وتطوير 
بالأطفال  اخلا�صة  النمائية  املعايري 
ت���واك���ب تطلعات  وف���ق رك���ائ���ز ع��ل��م��ي��ة 
اإم�����ارة �صديقة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�����ص��ارق��ة 
مع  ذات��ه  الوقت  يف  وتن�صجم  للطفل، 
وا�صرتاتيجياتها  ال���دول���ة  م�����ص��اري��ع 

للخم�صني املقبلة".
وحت���دث���ت ال���دك���ت���ورة ال��ه��ا���ص��م��ي عن 
امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��ع على 
قطاع  يف  والعاملني  امل�صوؤولني  عاتق 
يف  املبكرة  الطفولة  ورع��اي��ة  التعليم 
امارة ال�صارقة التي مت اختيارها اإمارة 
اأهمية  على  م�صددة  للطفل،  �صديقة 
منظومة  �صياق  يف  الت�صاركي  العمل 
الطفل يف مراحل  بيد  �صاملة للأخذ 
منوه الوىل، موؤكدة �صرورة موا�صلة 
النجاح  ق�صة  ل�صتكمال  اجلاد  العمل 
جمالت  يف  ال�����ص��ارق��ة  حققتها  ال��ت��ي 
خم��ت��ل��ف��ة وع��ل��ي��ه وم��ن��ه��ا اإع�������ادة فتح 

املدار�ض واحل�صانات يف وقت قيا�صي.
احلو�صني  علي  �صعادة  اأو���ص��ح  ب���دوره 
اأهمية الرتكيز على الطفولة املبكرة، 
العاملية،  املعايري  اأعلى  وفق  وتنميتها 
الرتبوية،  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق 

يكت�صب  التي  املراحل  اأه��م  من  كونها 
م�صتقبلية  م���ه���ارات  الأط���ف���ال  ف��ي��ه��ا 
وتبداأ ملمح �صخ�صيتهم ت�صقل من 
يوؤهلهم  ق��درات��ه��م، مم��ا  تنمية  خ��لل 
�صليم ويتيح لهم فر�صة  ب�صكل  للنمو 
املعرفة،  اقت�صادات  بناء  يف  امل�صاهمة 
وامل�������ص���ارك���ة يف ت��ط��وي��ر جم��ت��م��ع��ن��ا يف 

خمتلف القطاعات و�صتى املجالت.
ولفت احلو�صني اإىل اأن لقاء التخطيط 
غاية  يف  ي��ع��ت��رب  امل���ب���ك���رة  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
اأفكار  م��ن  عليه  ينطوي  مل��ا  الأه��م��ي��ة، 
ومقرتحات رائدة، قد ت�صهم يف البناء 
برامج  حققتها  التي  املكت�صبات  على 
الطفولة املبكرة ومناهجها، والو�صول 
اإىل تطوير برامج متجددة، تقود اإىل 
قدرات  تنمية  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث 
اللزمة  املهارات  واإك�صابهم  الأطفال 
الجتماعية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والتعليمية،  والثقافية  وال��ري��ا���ص��ي��ة 
وموؤثرة  فاعلة  عنا�صر  منهم  وجتعل 
يف امل�������ص���ارات الإمن���ائ���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
جمتمعهم. وحتدث زياد �صتات، مدير 
الهيئة  يف  امل�����ص��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ص��ني  اإدارة 
الثلثة  للأعوام  ا�صرتاتيجيتهم  عن 
املقبلة التي و�صفها باأنها تليق باإمارة 
العلم والثقافة وقال انها حتمل اأهدافا 

حمددة ت�صعى اىل تعزيز جودة احلياة 
التعليم  وج��ودة  التعليمي  املجتمع  يف 
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار والب�����داع يف 
امل����ي����دان ال����رتب����وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي اىل 
حتقيق مناخ ا�صتثماري تعليمي جاذب 
يف المارة واأكد حر�صهم على ان تكون 
مبادئ  مع  متناغمة  ا�صرتاتيجيتهم 
ومبادئ   2071 الم�������ارات  م��ئ��وي��ة 
ال�صرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 

للدولة. الع�صرة  واملبادئ   2031
وا������ص�����ت�����ع�����ر������ض ������ص�����ت�����ات الأه�������������داف 
تطوير  تت�صمن  التي  ال�صرتاتيجية 
امل������ه������ارات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وال�����ق�����درات 
لتقدمي جتربة  للمتعلمني  التعليمية 
تعليمية ا�صتثنائية، ومراعاة الفروقات 
ال����ف����ردي����ة جل���م���ي���ع ال����ف����ئ����ات ودم�����ج 
وتعزيز  اخل��ا���ص��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
موؤ�ص�صات  م��ع  التعليمية  ال�����ص��راك��ات 
تقدمي  ت�صمل  ك��م��ا  ودول���ي���ة،  حم��ل��ي��ة 
وت�صجيع  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
التعليم  قطاع  يف  ال�صتثمار  وحتفيز 
يف المارة. وتطرقت الدكتورة ب�صرى 
الطفولة   - ت��ط��وي��ر  خ��ب��رية  ق�����دورة 
اأن  اأهمية  املبكرة خلل الجتماع اىل 
تتبنىى احل�صانات ومراكز الطفولة 
الأولويات ال�صرتاتيجية  املبكرة هذه 

وذل����ك ل��ت��وح��د ال������روؤى ن��ح��و حتقيق 
الأهداف امل�صرتكة، اإ�صافة اإىل اأهمية 
توفري  تكمن يف  التي  الذاتي  التقييم 
احل�صانات  اأداء  ع���ن  ج��ل��ي��ة  ����ص���ورة 
حت�صينية  خ��ط��ط  و����ص���ع  يف  وت�����ص��ه��م 
اأدوات تقييم مت ت�صميمها  من خلل 

خ�صي�صاً خلدمة احل�صانات. 
اأع�صاء الدورة  اللقاء بتكرمي  واختتم 
احل�صانات  م���دي���ري  مل��ج��ل�����ض  الأوىل 
 2020 ع���ام  يف  ت�صكيلة  مت  وال�����ذي 
نظري  ع���������ص����و،   12 م�����ن  وي����ت����ك����ون 
ملا قدموه خللها،  جهودهم وتقديراً 
اإع�����ادة ت�صكيل  ع���ن  الإع�����لن  ك��م��ا مت 
تعزيز  ب����ه����دف  اجل�����دي�����د،  امل���ج���ل�������ض 
�صرعة  وت�����ص��ه��ي��ل  احل�������ص���ان���ات،  ب��ي��ئ��ة 
ومعرفة  ل���ل���م���ت���غ���ريات  ال����ص���ت���ج���اب���ة 
وموا�صلة  تطراأ،  قد  التي  التحديات 
عقد الجتماعات الهادفة اإىل تطوير 
اأعلى  توفري  و�صمان  احل�صانات  بيئة 
اإىل  ي�صار  العاملية.  اخلدمات  معايري 
اخلا�ض"  للتعليم  ال�صارقة  "هيئة  اأن 
اأط���ل���ق���ت ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا اجل���دي���دة 
التزاماً   2024-2022 ل���لأع���وام 
جودة  وتعزيز  تطوير  مبوا�صلة  منها 
يف  اخلا�ض  التعليم  منظومة  وك��ف��اءة 
التدري�صية  البيئة  وتطوير  الإم����ارة، 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب���ا يواكب  واملُ���خ���رج���ات 
ويتواءم  ال��ع��امل��ي��ة  الجت���اه���ات  اأح����دث 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  روؤى  م����ع 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
حاكم  للحتاد  الأعلى  املجل�ض  ع�صو 

ال�صارقة يف التعليم وبناء الإن�صان.
و����ص���ع���ه���ا  يف  ال����ه����ي����ئ����ة  وح�����ر������ص�����ت 
حماور  تت�صمن  اأن  ل�صرتاتيجيتها 
اأدوات  جميع  على  تنطوي  �صمولية، 
وعنا�صر املنظومة التعليمية اخلا�صة 
املوؤ�ص�صات  جميع  لت�صمل  الإم����ارة،  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن م�����دار������ض وري���ا����ض 
الطفولة  وم��راك��ز  وح�صانات  اأط��ف��ال 
اإىل  و�صوًل  تدريبية،  ومعاهد  املبكرة 
اأمور الَطلَبة  الكادر التعليمي واأولياء 
التعليم  من  وامل�صتفيدين  واملتعلمني 

اخلا�ض. 

اإلغاء العمل ب� »ق�سيمة االإقامة« واالعتداد ببطاقة »هوية املقيم« بديال.. اعتبارا من 11 اأبريل

ال�سارقة للتعليم اخلا�ض تبحث مواءمة خطط احل�سانات مع ا�سرتاتيجية الهيئة 2022 – 2024

•• خورفكان-الفجر:

بحث جمل�ض �صاحية ال�صبيحية التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي 
فعالياته  اجتماعه مبقره يف مدينة خورفكان  والقرى خلل 
اأن�صطته املقبلة  اأبرز  املقبلة ل�صهر رم�صان الكرمي وا�صتعر�ض 

التي تعزز من توا�صل اجلمهور وحتقيق اأهدافه وغاياته .
لعام  ال�صبيحية  �صاحية  جمل�ض  الأول  ه��و  الج��ت��م��اع  وي��ع��د 
2022 لعداد اخلطط خلل الفرتة القادمة والتي تتكامل 
مع روؤيته من اأجل خدمة الأهايل انطلقا من دورها كهمزة 

و�صل بني الأهايل واحلكومة.

رئي�ض  النقبي  ال��غ��اوي  احمد  حممد  �صعادة  الجتماع  ت��را���ض 
الرئي�ض  نائب  النقبي  �صالح  خلفان  �صعادة  وح�صره  املجل�ض 
والأع�صاء را�صد �صامل النقبي وعبد العزيز الك�صار احلمادي و 
خالد مو�صى البلو�صي بجانب ح�صور م�صوؤول املجل�ض عبداهلل 

�صالح النقبي و�صكرتري املجل�ض ابراهيم ح�صن بنى حماد .
وجرى خلل الجتماع التاأكيد على موا�صلة جمل�ض �صاحية 
بالتن�صيق مع اجلهات  الجتماعية  براحمه  ال�صبيحية بطرح 
القاطنني  الأه��ايل  اأف��راد  ومهارات  وا�صتثمار طاقات  املخت�صة 
ن�صر  وامل�صاهمة يف  ال�صاحية خلدمة جمتمعهم  يف اخت�صا�ض 
الوعي الجتماعي والثقايف بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة يف 

مدينة خورفكان .
ومت���ت م��ن��اق�����ص��ة ب��رن��ام��ج ال�����ص��اح��ي��ة ل���زي���ارة امل��ر���ص��ى و كبار 
املواطنني علوة على التباحث يف كافة فعاليات جمل�ض �صاحية 
ال�صبيحية الرم�صانية وتوفري كافة الحتياجات بجانب دعم 
و  للمتطوعني  يوم  تخ�صي�ض  خلل  من  التطوعية  امل��ب��ادرات 

تكرميهم على امل�صاهمة يف توفري عدد للمتطوعني.
مع  الفعاليات  كافة  يف  ال�صاحية  دور  تعزيز  الجتماع  وبحث 
التن�صيق لفعاليات ريا�صية واإدراج حفل لتكرمي الطاقم الطبي 
املراجعني  �صغط  تخفيف  يف  ���ص��اه��م��وا  ال��ذي��ن  امل��ت��ط��وع��ني  و 

للمجل�ض خلل جائحة كورونا .  

»�سحة« حتث مراجعيها على اإعطاء االأولوية 
لفحو�سات االأ�سنان املنتظمة

••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
192،574 فح�صا جديدا خلل ال�صاعات ال�  اأعلنت الوزارة اإجراء 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 
تقنيات الفح�ض الطبي.    و �صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�ض 
يف الدولة و تو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف 

عن 244 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد من جن�صيات 
خمتلفة جميعها حالت م�صتقرة تخ�صع للرعاية ال�صحية اللزمة 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 892،714 حالة.
وفاة  حالة  اأي  ت�صجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  و 
يف  الوفيات  ع��دد  ليبلغ  املا�صية  والع�صرين  الأرب���ع  ال�صاعات  خ��لل 
الدولة 2،302 حالة. فيما اأعلنت الوزارة �صفاء 441 حالة جديدة 
تلقيها  بعد  اأعرا�صه  من  التام  وتعافيها  ك��ورون��ا  بفريو�ض  مل�صابني 
يبلغ  وب��ذل��ك  امل�صت�صفى  دخ��ول��ه��ا  منذ  ال��لزم��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

جمموع حالت ال�صفاء 871،055 حالة.

»ال�سحة« جتري 192,574 فح�سا ك�سفت عن 244 
اإ�سابة جديدة بكورونا و441 حالة �سفاء 

جمل�ض �ساحية ال�سبيحية يف خورفكان يبحث فعالياته الرم�سانية وم�ساهماته التطوعية

يت�سرف جمل�س اإدارة �سركة االحتاد للتاأمني )�س.م.ع( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم االأربعاء  املوافق  27 
/04/ 2022 يف ) مقر ال�سركة الواقعة يف اإمارة دبي – �سارع ال�سيخ زايد –  بناية �سنجل بزن�س تاور- الطابق 13( اأو عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�سور عن بعد/ الكرتونيًا من خالل ا�ستخدام 
رابط حل�سور االجتماع �سيتم ار�ساله اإىل امل�ساهمني عرب الر�سائل الق�سرية اأو الربيد االلكرتوين بعد ت�سجيل ح�سورهم لتمكني امل�ساهمني من ح�سور االجتماع افرتا�سيًا ومناق�سة  جدول االأعمال 

والت�سويت االلكرتوين على كل قرار ب�سكل مبا�سر اأثناء انعقاد االجتماع وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:
عليه. والت�سديق    2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  املايل  مركزها  وعن  ال�سركة  ن�ساط  عن  االإدارة  جمل�س  تقرير  �سماع   .1

عليه. والت�سديق     2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدقق  تقرير  �سماع   .2
عليهما. والت�سديق   2021  /12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  واخل�سائر  االأرباح  وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   .3

وحتديدها. االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاأة  ب�ساأن  مقرتح  على  املوافقة   .4
االأحوال. ح�سب  عليهم  امل�سوؤولية  دعوى  ورفع  عزلهم  اأو   2021 يف12/31/  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذمة  اإبراء   .5

االأحوال.  ح�سب  عليهم  امل�سوؤولية  دعوى  ورفع  عزلهم  اأو   2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدققي  ذمة  اإبراء   .6
اأتعابهم. وحتديد  احل�سابات  مدققي  تعيني   .7

والعاملني  التنفيذية  واالإدارة  عنه  املنبثقة  .م.ع” واللجان  “�س  للتاأمني  االحتاد  �سركة  اإدارة  جمل�س  مكافاأت  �سيا�سة  من  كل  اإقرار   .8
 9. املوافقة على قرار جمل�س االإدارة بتعيني ال�سيدة  /اإميان اأحمد حممد حمد املدفع  كع�سو جمل�س اإدارة بدياٌل عن ال�سيدة / علياء فريد لطفي علي هرموزي ع�سو جمل�س االإدارة امل�ستقيل .

: خا�س  قرار  اإىل  حتتاج  التي  املو�سوعات   .10
اأ- تعديل املادة رقم )5( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة املتعلقة باأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة الفقرة )9( اإليها وذلك على النحو التايل :

املادة رقم )5(  “الفقرة 9 امل�سافة” :
وكذلك  االمارات  دولة  وخارج  داخل  واخلا�سة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  عن  ال�سادرة  التحوط-  اأغرا�س  لغري  املالية  -عداامل�ستقات  اأنواعها  مبختلف  املالية  االأوراق  يف  اال�ستثمار   -  9

اال�ستثمار العقاري داخل دولة االمارات وذلك كله �سمن القواعد واالجراءات التنظيمية ال�سادرة عن اجلهات الرقابية ذات ال�سلة 
مالحظات:

1. بناًء على توجيهات هيئة االأوراق املالية وال�سلع، على م�سـاهمي ال�سـركة الذين �سيح�سرون االجتماع عن بعد ت�سـجيل احل�سـور للتمكن من الت�سويت على بنود اجلمعية العمومية الكرتونيًا 
. يفتح باب الت�ســجيل اعتبارًا من ال�سـاعة 11:00�سباحّا من يوم الثالثاء املوا فق 26 ابريل 2022 ليتم اإغالق الت�ســـجيل يف متام ال�ســـاعة 11:00  �سباحًا من يوم االأربعاء املوافق 27 ابريل 
registration@ ويجب على حاملي  التوكيالت اإر�ســال ن�سخة من التوكيالت على عنوان الربيد االلكرتوين       www.smartagm.ae 2022 . بالن�سبة  للت�سجيل االلكرتوين، يرجى زيارة

للت�سجيل. ن�سيبة   ر�سائل  ال�ستالم  املتحرك  الهاتف  ورقم  اال�سم  مع     smartagm.ae
بهذه  حائزًا  امل�ساهمني  من  لعدد  الوكيل  يكون  اأال  ويجب  بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�سى  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  غري  من  يختاره  من  عنه  ينيب  اأن  اجلمعية  ح�سور  حق  له  ملن  يجوز   .2
ال�سفة على اأكرث من )%5( خم�سة باملئة من راأ�س مال ال�سركة، وميثل ناق�سي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.)على اأن يتم مراعاة االإ�سرتاطات الواردة بالبندين 1 و 2 من املادة رقم 

)40( من قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة.(
املفو�س  لل�سخ�س  ويكون  لل�سركة،  العمومية  اجلمعية  يف  ليمثله  مقامه،  يقوم  من  اأو  اإدارته  جمل�س  من  قرار  مبوجب  اإدارته  على  القائمني  اأو  ممثليه  اأحد  يفو�س  اأن  االعتباري  لل�سخ�س   .3

ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
العمومية. اجلمعية  يف  الت�سويت  يف  احلق  �ساحب  هو   2022/04/26 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  امل�سجل  ال�سهم  مالك  يكون   .4

: ذلك  من  للتحقق   الالزمة  االجراءات  اتخاذ  ولل�سركة   ، التالية  اجلهات  اأحد  لدى   / من  املعتمد  التوقيع  هو   )1( رقم  البند  يف  اإليه  امل�سار  التوكيل  على  امل�ساهم  توقيع  يكون  اأن  يتعني   .5
اأ. كاتب العدل.

ب – غرفة التجارة اأو دائرة اقت�سادية بالدولة.
ج- بنك  اأو �سركة مرخ�سة يف الدولة على اأن يكون للموكل ح�ساب لدى اأي منهما.

د- اأي جهة اأخرى مرخ�س لها مبزاولة اأعمال التوثيق
6. يف حالة عدم اكتمال الن�ساب القانوين يف االجتماع االأول ، تعترب التوكيالت ال�سادرة عن االجتماع االأول �سارية املفعول ونافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة من قبل 

امل�ساهم  املعني من خالل اإ�سعار يوجه اإىل عنوان الربيد االإلكرتوين registration@smartagm.ae وذلك قبل يومني )2( على االأقل من موعد االجتماع الالحق .
 .   2022/05/07 املوافق  ال�سبت   يوم  يف  امل�سجل  ال�سهم  مالك  هو  االأرباح  يف  احلق  �ساحب  يكون   .7

ل�سوق  االلكرتوين  واملوقع   https://www.unioninsurance.ae لل�سركة   االلكرتوين  املوقع  خالل  من  ال�سامل  والتقرير  لل�سركة  املالية  البيانات  على  االطالع  للم�ساهمني  ميكن   .8
.     https://www.adx.ae   اأبو ظبي لالأوراق املالية

االجتماع  يف  الن�ساب  هذا  يتوافر  مل  فاإذا  ال�سركة،  راأ�سـمال  من   )50%( عن  يقل  ال  ما  بالوكالة  ميثلون  اأو  ميلكون  م�ساهمون  ح�سره  اإذا  اإال  �سحيحًا  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يكون  ال   .9
االأول فاإنه �سيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ 09-05-2022  يف نف�س املكان والزمان. )االجتماع الثاين يعقد بعد م�سي مدة ال تقل عن )5( خم�سة اأيام وال جتاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ االجتماع االأول ويعترب االجتماع املوؤجل �سحيحا اأيا كان عدد احلا�سرين(.
امل�ساهمة لل�سركة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  املمثلة  االأ�سهم  اأرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  ميلكون  الذين  امل�ساهمني  اأ�سوات  باأغلبية  ال�سادر  القرار  هو   : اخلا�س  القرار   .10

ميكنكم االإطالع على دليل حقوق امل�ستثمرين يف االأوراق املالية واملتوفر بال�سفحة الرئي�سية على موقع الهيئة الر�سمي ح�سب الرابط التايل:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

دع������وة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية  ل�س���رك�����ة االحتاد للتاأمني  » �سرك���ة م�ساهمة عامة «
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اأخبـار الإمـارات

••دبي-الفجر: 

املرنة،  احل���ك���وم���ات  ���ص��ب��ك��ة  اأع���ل���ن���ت 
اخ���ت���ي���ار ح���ك���وم���ة دول������ة الإم��������ارات 
للفرتة  لل�صبكة  ال��دوري��ة  للرئا�صة 
تتوىل  حيث   ،2023  –  2022
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان الرومي 
احلكومي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دول�����ة  وزي������رة 
الوزاري  املجل�ض  رئا�صة  وامل�صتقبل 
الفرتة  خ����لل  ب��ال�����ص��ب��ك��ة  اخل���ا����ض 
املمتدة من اأبريل احلايل اإىل مار�ض 

.2023
املنتدى  اأ�ص�صها  التي  ال�صبكة  ومتثل 
الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي ب��ال�����ص��راك��ة مع 
منظمة التعاون القت�صادي والتنمية 
 ،2020 نوفمرب  يف   "OECD"
التعاون  لتعزيز  هادفة  دولية  �صبكة 
املبتكرة  التنظيمية  امل��م��ار���ص��ات  يف 
ب��ني احل��ك��وم��ات، وت��ط��وي��ر احللول 

املرونة  برت�صيخ  الكفيلة  والآل��ي��ات 
للم�صتقبل  احل��ك��وم��ي��ة  واجل��اه��زي��ة 
والعمل  الإدارة  جم��الت  خمتلف  يف 
ع�صويتها  يف  وت�����ص��م  احل���ك���وم���ي، 
اإىل جانب دول��ة الإم����ارات، ك��ل من 
والدمنارك  وك��ن��دا  امل��ت��ح��دة  اململكة 

واإيطاليا و�صنغافورة واليابان.
اإىل  املرنة  احلكومات  �صبكة  وتهدف 
واجلاهزية  واملرونة  البتكار  تعزيز 
احلكومي،  ال��ع��م��ل  يف  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل 
وتطوير منظومة الفر�ض امل�صتقبلية 
بال�صتفادة من احللول التكنولوجية 
الرابعة،  ال�صناعية  ال��ث��ورة  واأدوات 
مبا ي�صهم يف تعزيز اجلهود العاملية 
لإيجاد احللول للتحديات امل�صرتكة 
املرنة  احلكومية  ال��ن��م��اذج  وتطوير 

واملبتكرة.
العاملي  القت�صادي  املنتدى  وي�صعى 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

حتفيز  اإىل  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي 
م�صاركة  ع���ل���ى  ال����ع����امل  ح���ك���وم���ات 
اخل��ط��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال�����روؤى 
وبحث  البتكار،  لتعزيز  امل�صتقبلية 
الفر�ض النوعية التي حتملها الثورة 
ال�صناعية الرابعة من اآليات جديدة 
منظومة  يف  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل  واأدوات 

العمل احلكومي.
م�صتقبل  ب����ن����اء  ال�����روم�����ي:  ع����ه����ود 
مناذج  ت��ط��وي��ر  يتطلب  احل��ك��وم��ات 
والبتكار  املرنة  تقوم على احلوكمة 

واجلاهزية
واأك������دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  ال����روم����ي 
حكومة  اأن  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل،  احل��ك��وم��ي 
�صاحب  بتوجيهات  الإم�����ارات  دول���ة 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 

لتعزيز  العاملية  اجلهود  تقود  اهلل"، 
ال��ت��ع��اون ال���دويل ل��لرت��ق��اء مبرونة 

احلكومات وجاهزيتها للم�صتقبل.
بناء  اإن  ال�����روم�����ي  ع����ه����ود  وق����ال����ت 
تطوير  يتطلب  احلكومات  م�صتقبل 
ع��ل��ى احلوكمة  ت���ق���وم  ع��م��ل  من�����اذج 
امل��رن��ة والب��ت��ك��ار واجل���اه���زي���ة، واإن 
تتبنى تعزيز  الإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة 
ال�صراكات العاملية الفاعلة بني الدول 
م�صرية  دف��ع  يف  العاملية  وامل��ن��ظ��م��ات 
امل�صتقبل،  ل��ب��ن��اء  ال��ه��ادف��ة  التنمية 
دول����ة  م�������ص���ارك���ة  اأن  اإىل  م�������ص���رية 
الدول  �صبكة  يف  الفاعلة  الإم�����ارات 
التزامها  تعك�ض  امل��رن��ة  واحل��ك��وم��ات 
بتعزيز العمل الدويل الهادف لدعم 
مناذج  ت�صميم  يف  احلكومات  جهود 
امل�صتقبلي  احلكومي  للعمل  مبتكرة 

تنعك�ض اإيجاباً على املجتمعات.
واجلاهزية  امل���رون���ة  اأن  واأ����ص���اف���ت 

ركيزتني  مي����ث����لن  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، 
اأ���ص��ا���ص��ي��ت��ني ل��ل��ج��ي��ل اجل����دي����د من 
على  ال����ع����م����ل  ي����ت����م  احل������ك������وم������ات، 
حتفيز  خ�������لل  م������ن  ت����ع����زي����زه����م����ا 
رّواد  م����ع  وال���������ص����راك����ات  الب����ت����ك����ار 
التكنولوجية  وال�����ص��رك��ات  الأع��م��ال 
اأكر قدرة على  والبتكارية لت�صبح 
م��واك��ب��ة امل���ت���غ���ريات، ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
واختبارها  امل��ب��ت��ك��رة  احل��ل��ول  و���ص��ع 
على  اإيجابا  ينعك�ض  مبا  وتطبيقها 

جهود التنمية.
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  واأ������ص�����ارت 
ال�صبكة  اأن  اإىل  وامل�صتقبل  احلكومي 
�صتعمل على تطوير مبادئ ومعايري 
وفاعلية  ب���ك���ف���اءة  ال����ق����رار  ل�����ص��ن��ع 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى الب��ت��ك��ار يف حلول 
الثورة ال�صناعية الرابعة، مبا ي�صهم 
اإعداد  يف  احلكومات  ق��درات  بناء  يف 
وت�صميم ت�صريعات مرنة وا�صتباقية 

مت��ك��ن��ه��ا م���ن ال��ت��اأق��ل��م م���ع حتديات 
ومتغريات امل�صتقبل. 

ثالث اأولويات
وكانت حكومة دولة الإمارات �صاركت 
ل�صبكة  ال��دائ��م  املجل�ض  اج��ت��م��اع  يف 
املا�صي،  املرنة يف فرباير  احلكومات 
����ص���ع���ادة هدى  ا����ص���ت���ع���ر����ص���ت  ح���ي���ث 
الها�صمي م�صاعد وزير �صوؤون جمل�ض 
 3 ال�صرتاتيجية،  ل�صوؤون  ال���وزراء 
التوجهات  يف  اأول��وي��ة  ذات  جم���الت 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا دول����ة 
عددا  ال��ع��ر���ض  وت�صمن  الإم������ارات، 
اإن�صاء  ت�����ص��م��ن��ت  امل���ق���رتح���ات  م����ن 
اأع�صاء  ب��ني  املعرفة  لتبادل  من�صة 
اإ�صافة  ال����دويل،  واملجتمع  ال�صبكة 
الأع�����ص��اء لبتكار  ال���دول  اإىل دع���وة 
ولوائح  ج��دي��دة  �صيا�صات  وت��ط��وي��ر 
مرنة لدعم القت�صاد اجلديد، تركز 

وتكنولوجيا  امل�صفرة  الأ���ص��ول  على 
اإطلق  يعزز  مبا  املالية،  التعاملت 
امل����ج����الت  امل���ب���ت���ك���رة يف  امل���������ص����اري����ع 

القت�صادية النا�صئة.
ابتكار  الإم���ارات  دول��ة  كما اقرتحت 
اللوائح  واخ��ت��ب��ار  مل��ح��اك��اة  م��ن�����ص��ات 
نطاقها  ت���و����ص���ي���ع  ق���ب���ل  اجل�����دي�����دة 
م�صتوى  تعزيز  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ع��امل��ي��اً، 
ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
اب���ت���ك���ار احل����ل����ول امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ويف 
ل�صتخدام  امل��ن��ظ��م��ة  الأط�����ر  و����ص���ع 
اجلديد  اجليل  وحلول  امليتافري�ض 
من التكنولوجيا يف خدمة املجتمع.

اأن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات  ي��ذك��ر 
ميثاق   2020 دي�����ص��م��رب  يف  وق��ع��ت 
�صبكة  اإىل  لتن�صم  امل��رن��ة،  احلكومة 
الدول واحلكومات املرنة، حيث وقع 
بنت  عهود  معايل  جانب  اإىل  امليثاق 
خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير 

احل����ك����وم����ي وامل�������ص���ت���ق���ب���ل، ك�����ل من 
البتكار  وزي��رة  بي�صانو  ب��اول  معايل 
اإيطاليا،  يف  والرقمنة  التكنولوجي 
الدولة  وزي��رة  لينغ  ين  ليو  ومعايل 
�صنغافورة،  يف  وال�صناعة  للتجارة 
ومعايل اأماندا �صولوي وزيرة الدولة 
للعلوم يف اململكة املتحدة، وكويت�صي 
القت�صاد  وزي�������ر  ن����ائ����ب  م���ون���ك���ي���و 
وال����ت����ج����ارة وال�������ص���ن���اع���ة ال���ربمل���اين 
الياباين، وجان اإيف دوكلو�ض رئي�ض 
وكاترين  ال��ك��ن��دي،  اخل��زن��ة  جمل�ض 
الأعمال  �صلطة  ع��ام  مدير  وي��ن��دجن 
ال��دمن��ارك��ي��ة. وي���ه���دف امل��ي��ث��اق اإىل 
حتديد  من  العامل  حكومات  متكني 
مناذج  لتطوير  امل�صتقبلية  الفر�ض 
ت�صريعات  وم���ن���ظ���وم���ة  ل���ل���ق���وان���ني 
متكاملة، من خلل اإدارة البتكارات 
القت�صادي  ال���ن���م���و  ت�������ص���رع  ال���ت���ي 
واإيجاد احللول للتحديات املجتمعية 
والبيئية، وي�صعى اإىل دعم ال�صركات 
وامل�صاريع  والتكنولوجية  النا�صئة 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  الب��ت��ك��اري��ة 
للحكومات  والإج�������راءات  ال��ق��وان��ني 

امل�صاركة، واختبار الأفكار اجلديدة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تغطيتها  ل��لإع��لم  اأبوظبي  اختتمت 
لفعاليات اإك�صبو 2020 ب�صجل حافل 
الإعلمية  وامل���ب���ادرات  ال���ربام���ج  م��ن 
اأ�صهر  ا�صتطاعت على مدار �صتة  التي 
الإمارات  ر�صالة  اإي�صال  يف  ت�صهم  اأن 
���ص��ورة معربة عما  ال��ع��امل، ونقل  اإىل 
حت���ق���ق ع���ل���ى اأر����ص���ه���ا م����ن اإجن�������ازات 
مع  �صراكتها  من  انطلقاً  ا�صتثنائية، 
هذا احلدث ال�صرتاتيجي الذي لعب 
الدولة  ح�صور  تعزيز  يف  حموياً  دوراً 

ومكانتها العاملية.
وتكللت جهود اأبوظبي للإعلم خلل 
2020 عرب  اإك�صبو  ملعر�ض  تغطيتها 
املقروءة  الإعلمية  من�صاتها  جميع 
والرقمية،  وامل��ط��ب��وع��ة  وامل�����ص��م��وع��ة 

ت�صمنت  بث  �صاعة   2055 بت�صجيل 
68 فقرة وبرناجماً ومبادرة اإعلمية 
والتي ا�صتقطبت 25 مليون م�صاهدة، 
اإىل جانب  و65 مليون ظهور رقمي، 
خلل  ���ص��ي��ف��اً   1123 ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
تواجد فريقها يف 200 جناح م�صارك 

باحلدث.
واأعرب عبد الرحيم البطيح النعيمي 
بالإنابة،  اأبوظبي للإعلم  عام  مدير 
الذي  ال�صتثنائي  ب���الأداء  فخره  ع��ن 
لل�صركة  التابع  العمل  فريق  اأظ��ه��ره 
خلل �صتة اأ�صهر، م�صرياً اإىل اأن هذه 
التزام  ل��ول  لتتحقق  تكن  مل  النتائج 
فريق العمل بلعب دور ريادي، وتويل 
زمام امل�صوؤولية جتاه العمل وفق اأعلى 
م�صتويات  اأرق������ى  وحت��ق��ي��ق  امل���ع���اي���ري 

التميز.
اأبوظبي  "اأثبتت  ال��ن��ع��ي��م��ي:  وق�����ال 
كفاءاتها  اأن  اأخ�����رى  م����رة  ل���لإع���لم 

وخرباتها الإعلمية، هي خري �صفري 
لدولة الإمارات، ما مكنها من تر�صيخ 

القطاع،  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  ح�������ص���وره���ا 
وذل����ك ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل�����ص��اه��م��ة يف 

حت��ق��ي��ق م��ه��م��ة ال���وط���ن ل��ن��ق��ل �صورة 
�صاملة للأثر الإيجابي لإك�صبو كاأهم 
م�صتوى  على  وح�صاري  ثقايف  ح��دث 

العامل".
وك��ان��ت اأب��وظ��ب��ي ل��لإع��لم ق��د قدمت 
موظفيها  نخبة  خ��لل  من  تغطيتها 
وف���رق���ه���ا الإع���لم���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة على 
الإعلمية  امل��ن�����ص��ات  جميع  م�صتوى 
ميدانية  تغطية  لتوفري  لها،  التابعة 
ي��وم��ي��ة ���ص��ام��ل��ة ب���اإج���م���ايل اأك����ر من 
150 �صخ�صاً تواجدوا يومياً يف قلب 
احلدث وموزعني على خمتلف مرافق 
توفري  جانب  اإىل  واأجنحته،  املعر�ض 
اأعلى  وف��ق  م��ت��ط��ورة  ت�صوير  م��ع��دات 
وفنية  تقنية  وجت��ه��ي��زات  امل��وا���ص��ف��ات 
ح��دي��ث��ة لإجن����از م��ه��ام��ه��م ع��ل��ى اأكمل 
امل�صرقة عن دولة  ال�صورة  وجه ونقل 

الإمارات اإىل العامل.
اأبوظبي  اأط��ل��ق��ت  اآخ�����ر،  وم���ن ج��ان��ب 
جديدة  ب��راجم��ي��ة  دورات  ل���لإع���لم 
فعاليات  مل���واك���ب���ة  ���ص��ع��ي��ه��ا  اإط�������ار  يف 
نوعية  برامج  ت�صمنت  والتي  احل��دث 
واملتابعني  امل�صاهدين  لنقل  ومبتكرة 
�صل�صلة  عرب  العاملي  احل��دث  قلب  اإىل 
وال��ت��غ��ط��ي��ات اخلا�صة  امل��ق��اب��لت  م��ن 
باملعر�ض  وامل�������ص���ارك���ني  ب��ال�����ص��ي��وف 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ف��ر���ض ال��ت��ي يوفرها 
امل��ع��ر���ض يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، ومن 
العامل" اليومي  "هنا  برنامج  اأبرزها 
وفقرات   ،2020 اإك�صبو  معر�ض  من 
اأبديت"  "اإك�صبو  بينها  م��ن  متنوعة 
اإك�صبو" و"اإك�صبو كيدز"  و"امراأة من 

و"فوروم اإك�صبو" و"مرحبا اإك�صبو".
ويف �صياق اآخر، تقدم النعيمي بال�صكر 

اإىل معايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي 
الدويل  التعاون  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة 
دبي،   2020 لإك�����ص��ب��و  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
عملها،  وف��ري��ق  التنفيذية  وال��ل��ج��ن��ة 
اإىل جانب جمل�ض اإعلم دبي واملكتب 
الإع���لم���ي حل��ك��وم��ة دب���ي، جلهودهم 
اللزمة  الت�صهيلت  كافة  تقدمي  يف 
الإعلميني  ب��ت��م��ك��ني  اأ���ص��ه��م��ت  ال��ت��ي 
العمل  وف��ري��ق  مبهامهم  ال��ق��ي��ام  م��ن 
اأداء واج��ب��ه��م ع��رب ت��وف��ري جميع  م��ن 
ت��دع��م��ه��م يف خمتلف  ال��ت��ي  امل��م��ك��ن��ات 
مراحل تغطية احلدث داخل املوقع اأو 

من خارجه.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  �����ص����ارك 
نقا�صية  ح��ل��ق��ة  يف  وال�صت�صارات" 
الإ�صرائيلي  الفريق  نظمها  لل�صباب 
 ،2020 اإك�صبو  معر�ض  يف  امل�صارك 
�صوء  يف  "ال�صلم  ع�����ن�����وان  حت�����ت 
فر�ض   – الإب����راه����ي����م����ي  الت�����ف�����اق 
حر�ض  اإط�������ار  يف  وذل������ك  واعدة"، 
الفاعل  احل�����ص��ور  ع��ل��ى  "تريندز" 
ال�صباب  ال��ب��اح��ث��ني  ي��دع��م  ك��ل م��ا  يف 
ويوؤهلهم، وميّكنهم من تقدمي روؤى 
للتطورات اجلارية حول  ا�صت�صرافية 
امل�صتقبل  ب�صنع  املت�صلة  املو�صوعات 

وال�صلم والبتكار.
ومثَّل "تريندز" يف احللقة النقا�صية، 
مديرة  احلو�صني،  اإليازية  الأ���ص��ت��اذة 
اإدارة الإعلم، رئي�صة جمل�ض تريندز 
تركزت  اإذ  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  ل�����ص��ب��اب 
اتفاقات  ح����ول  احل��ل��ق��ة  م����داخ����لت 
اإب���راه���ي���م ل��ل�����ص��لم وم���ا اأت��اح��ت��ه من 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  لل�صباب،  خا�صة  ف��ر���ض 
جتارب عدد من ال�صباب الإماراتيني 
والإ�صرائيليني وغريهم يف �صوء هذه 

التفاقات. 
اإنها  مداخلتها  يف  احلو�صني  وق��ال��ت 
تتحدث ب�صفتها باحثة �صابة يف مركز 
"تريندز" وكاإماراتية مبا ميثل ذلك 

ّبة  ��ن وحَمَ م��ن ت��ن��ّوع، وم��رون��ة ومت��كُّ
اإبراهيم  اتفاقات  اأن  وذكرت  لل�صلم، 
لنهج  طبيعية  نتيجة  ج��اءت  لل�صلم 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
الآخر  وق��ب��ول  والع���ت���دال  الت�صامح 
اأو  العرق  اأو  الدين  النظر عن  بغ�ض 
الأيديولوجية، م�صرية اإىل ما اأتاحته 

ه��ذه الت��ف��اق��ات م��ن ف��ر���ض للتعاون 
مراكز  ب���ني  والأك�����ادمي�����ي  ال��ب��ح��ث��ي 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��ف��ك��ر 
بدورها  ال��ت��ي  واإ����ص���رائ���ي���ل،  امل��ت��ح��دة 

عززت العلقات بني الأفراد.
الإع�����لم يف  اإدارة  م��دي��رة  وت��ط��رق��ت 
"تريندز" اإىل جتربتها بهذا ال�صدد، 

م�صرية اإىل اأنها منذ توقيع التفاقات 
زارت اإ�صرائيل ثلث مرات، واأنها من 
مو�صيه  مركز  م��ع  تفاعلتها  خ��لل 
دي�����ان ل���درا����ص���ات ال�������ص���رق الأو����ص���ط 
اأن م�صتقبًل  واآخرين ترى  واأفريقيا 
ال�صعبني  ي��ن��ت��ظ��ر  و���ص��ل��م��ي��اً  م�����ص��رق��اً 
واملنطقة. م�صرية اإىل اأنها تدربت مع 

�صهر، عملت  ملدة  ديان  مركز مو�صيه 
خلله مع اأع�صاء املركز على تنظيم 
تريندز  "مركز  مع  م�صرتك  موؤمتر 
للبحوث وال�صت�صارات" يعترب الأول 
من نوعه على الإط��لق مع موؤ�ص�صة 
ف��ك��ري��ة م�����ص��ت��ق��ل��ة م��ق��ره��ا الإم������ارات 

العربية املتحدة.

ال�صخ�صية  جت��رب��ت��ه��ا  ع��ن  وحت��دث��ت 
كاإماراتية م�صرية اإىل اأنها يف زياراتها 
الإ�صرائيليني  على  تعرفت  ال��ث��لث 
ب��واق��ع��ي��ة وع����ن ق�����رب، م���ا اأت������اح لها 
ا����ص���ت���ك�������ص���اف ط���ب���ي���ع���ة الأ����ص���خ���ا����ض 
كما  والت�صامح،  ال�صلم  يف  ورغبتهم 
اأتاحث لها ا�صتك�صاف اأماكن ودولة مل 

تكن حقائقها معروفة لها من قبل.
وذكرت احلو�صني اأن م�صاركة اإ�صرائيل 
2020 دبي �صّكلت فر�صة  اإك�صبو  يف 
وتعميقه  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ط��وي��ر  ف��ري��دة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
واإ����ص���رائ���ي���ل يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، 
م�صرتكة  مل�صروعات  امل��ج��ال  وفتحت 
متّكن الإماراتيني والإ�صرائيليني من 
التقنيات  تطوير  يف  املميز  الإ���ص��ه��ام 

امل�صتقبلية للمنطقة والعامل.
"تريندز"  جمل�ض  رئ��ي�����ص��ة  و����ص���ددت 
دولة  اأن  على  العلمي  البحث  ل�صباب 
واإ�صرائيل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اأو�صطية،  ����ص���رق  ه���وي���ة  جت��م��ع��ه��م��ا 
بناء  اأج��ل  العمل من  �صرورة  موؤكدة 
ت�صهم يف  ���ص��لم��اً،  واأك���ر  اأف�صل  غ��د 
وطاقاتهم  ال�����ص��ب��اب  ق�����درات  ���ص��ن��ع��ه 
القادرة على ك�صر احلواجز بني الأمم 
بغ�ض  وتعاي�ض  �صلم  علقات  وبناء 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��دي��ن وال���ع���رق واللون 

واجلن�صية.

»تريندز« ي�سارك يف حلقة نقا�سية حول اتفاقات اإبراهيم لل�سالم

اليازية ااحلو�سني: االتفاقات اأتاحت فر�سًا للتعاون ... ولل�سباب القدرة على ك�سر احلواجز و�سنع ال�سالم

•• ال�سارقة –الفجر:

القا�صمية،  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  الطريفي  ج��م��ال  الأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبل 
القا�صمية  اجلامعة  مدير  اخللف  عواد  الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة  بح�صور 
الإ�صبانية  نربيجا  جامعة  من  وف��دا  ال�صارقة  مدينة  يف  اجلامعة  مبقر 
نربيجا  بجامعة  الأع��م��ال  تطوير  ع��ام  م��دي��ر  اأنطونيو  خ���وان  برئا�صة 
الإ�صبانية، وبح�صور الدكتور زكريا نوح مدير مكتب العلقات الدولية 
�صعادة  اأك��د  الزائر  الإ�صباين  بالوفد  ترحيبه  وبعد  الطلبة.  وا�صتقطاب 
تعزيز  اأهمية  على  القا�صمية  اجلامعة  رئي�ض  الطريفي  جمال  الأ�صتاذ 
التعاون الأكادميي وال�صتفادة من نقاط متيز كل من اجلامعة القا�صمية 
وجامعة نربيجا الإ�صبانية يف خمتلف التخ�ص�صات لتحقيق روؤية موؤ�ص�ض 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  القا�صمية  اجلامعة 

من  الطلبة  ل�صتقطاب  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي 
كل بقاع العامل وتهيئة كل الظروف امللئمة لهم للتح�صيل العلمي اإىل 
جانب احلفاظ على اللغة العربية لغة القراآن الكرمي ون�صرها. وقدم اأ.د 
كليات اجلامعة  وافيا عن  �صرحاً  القا�صمية  عواد اخللف مدير اجلامعة 
وتخ�ص�صاتها املختلفة وما تزخر به من مقومات علمية، وبحثية لتاأهيل 
اخل��ري��ج��ني واإم���داده���م ب��اأف�����ص��ل امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم واخل����ربات اللزمة 
لللتحاق ب�صوق العمل لأكر من 103 جن�صية من خمتلف دول العامل 
خا�صة يف ظل نظام املنح الدرا�صية املعمول به باجلامعة، اإىل جانب تعاونها 
اللحمدود مع كافة موؤ�ص�صات التعليم العايل والتفاقيات العلمية التي 

ترتبط بها مع خمتلف اجلامعات املرموقة يف الداخل واخلارج.
نربيجا  بجامعة  الأع��م��ال  تطوير  ع��ام  مدير  اأنطونيو  خ��وان  اأك��د  فيما 
وتبادل  الأكادميية  امل�صرية  تعزيز  يف  اللقاء  ه��ذا  اأهمية  على  الإ�صبانية 

اأف�����ص��ل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا وال���ص��ت��ف��ادة من 
اللغة  اإمكانيات وخربات اجلانبني خا�صة يف جمال املخطوطات وتعليم 
املرافق  من  ع��دد  يف  الوفد  جت��ول  بعدها   . بها  الناطقني  لغري  العربية 
وثائق  بها من  ما  على  واطلعوا  الإ�صلمية  املخطوطات  ودار  التعليمية 
علمية هامة، بجانب جولتهم يف مكتبة اجلامعة وما حتتويه من اأحدث 

الو�صائل التقنية ملختلف م�صادر املعلومات التقليدية والإلكرتونية.
ويف نهاية الزيارة اأبدى وفد جامعة نربيجا الإ�صبانية اإعجابهم باجلامعة 
القا�صمية وطرازها املعماري الفريد وبدار املخطوطات الإ�صلمية، وما 
حتتويه من وثائق تاريخية نادرة جمعها �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي حاكم ال�صارقة- حفظه اهلل -خلل زياراته 
تعزيز  اأهمية  على  موؤكدين  ال��دار  اإىل  واأه��داه��ا  املختلفة  العامل  ل��دول 

التعاون امل�صرتك خلل الفرتة املقبلة.

اجلامعة القا�سمية ت�ستقبل وفدا من جامعة نربيجا االإ�سبانية وتطلعه على براجمها التعليمية

مبادرة اأطلقها املنتدى االقت�سادي العاملي بال�سراكة مع منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

حكومة دولة االإمارات ترتاأ�ض �سبكة احلكومات املرنة 

فقرة وبرنامج و2055 �ساعة بث  68

اأبوظبي لالإعالم تختتم تغطيتها لفعاليات اإك�سبو 2020 بنتائج ا�ستثنائية
عبد الرحيم النعيمي ي�سيد بجهود فريق العمل ودورهم الريادي على مدار �ستة اأ�سهر 

عهود الرومي: 
العاملية لتعزيز التعاون الدويل لالرتقاء بجاهزية ومرونة العمل احلكومي اجلهود  تقود  را�سد  بن  حممد  بتوجيهات  االإمارات  • حكومة 

م�ستقبل احلكومات يتطلب تطوير مناذج عمل تقوم على احلوكمة املرنة واالبتكار واجلاهزية • بناء 
دفع م�سرية التنمية  يف  الفاعلة  العاملية  ال�سراكات  تعزيز  تتبنى  االإمارات  • قيادة 

احلكومات من  اجلديد  للجيل  ركيزتان  للم�ستقبل  واجلاهزية  • املرونة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأ�سوان-الفجر: 

الدكتور  ال�����ص��ي��خ  �صمو  ح���رم  ���ص��ه��دت 
�صلطان بن خليفة اآل نهيان م�صت�صار 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و رئ���ي�������ض ال����دول����ة، 
ال�صيخة �صيخة بنت �صيف بن حممد 
ملوؤ�ص�صة  الفخري  الرئي�ض  نهيان،  اآل 
اأمنية" و�صمو ال�صيخ خليفة  "حتقيق 
حتقيق  حفل  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن 
املُ�صابني  م���ن  اأط����ف����ال   9 اأم���ن���ي���ات 
جمدي  موؤ�ص�صة  يف  القلب  باأمرا�ض 
القلب يف  واأب��ح��اث  يعقوب لأم��را���ض 
م�صر  بجمهورية  اأ����ص���وان  حم��اف��ظ��ة 

العربية.
وك���ان ال��ربوف��ي�����ص��ور جم��دي يعقوب، 
يعقوب  م��وؤ���ص�����ص��ة جم����دي  م��وؤ���ص�����ض 
لأم���را����ض واأب���ح���اث ال��ق��ل��ب املُ��ل��ّق��ب ب� 
"ملك القلوب" يف مقّدمة ُم�صتقبلي 
خليفة  وال�صيخ  �صيخة  ال�صيخة  �صمو 

وفريق عمل موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية.
ح�������ص���ر ح����ف����ل حت���ق���ي���ق الأم����ن����ي����ات 

التنفيذي  الرئي�ض  ال��زب��ي��دي،  ه��اين 
مديرة  ال�صوربجي،  نهى  للموؤ�ص�صة، 
ال��ع��م��ل��ي��ات يف امل��وؤ���ص�����ص��ة وب��ع�����ٌض من 
ملوؤ�ص�صة  ال�صت�صاري  املجل�ض  اأع�صاء 
احلفل  ح�صر  كما  اأمنية".  "حتقيق 
مدير  زك��ري��ا،  حممد  الدكتور  اأي�صاً 
زينة  ي���ع���ق���وب،  م�����ص��ت�����ص��ف��ى جم�����دي 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ت��وك��ل، 
جمدي يعقوب، رمي جاد الرب، مدير 
للموؤ�ص�صة،  والت�������ص���الت  ال��ت�����ص��وي��ق 
ال��دك��ت��ور ع��م��اد ن��ا���ص��ر، ن��ائ��ب املدير 
املدير  م�صاعد  اإ�صحاق،  بيرت  الطبي، 
الطبي وملك جنيب، مدير ال�صراكات 

والعلقات الإعلمية.

ال�صيخة  �صمو  قالت  املنا�صبة  وبهذه 
�صيخة:  كان يل �صرف زيارة موؤ�ص�صة 
واأبحاث  لأم���را����ض  ي��ع��ق��وب  جم���دي 
القلب يف ا�صوان، والتي ُتعّد منارة يف 
العطاء واخلدمة الإن�صانية بطرفيها 
امل���ادي وامل��ع��ن��وي، م��ن خ��لل تكري�ض 
ج����ه����وده����ا ل����ت����وف����ري جت����رب����ة ع����لج 

م���ت���ط���ّورة، ���ص��ام��ل��ة وع��ال��ي��ة اجل����ودة 
داخل  املحرومة والأق��ل حّظاً  للفئات 
امل�صتويات  اأف�صل  على  ُمتمّيز  مركز 
العاملية يف علج القلب ب�صكل جماين 

بالكامل 
�صيخة:  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  واأ����ص���اف���ت 
من  املوؤ�ص�صة  تتمّكن  ب��اأن  "ُي�صعدنا 
بالتعاون  اأط��ف��ال   9 اأمنيات  حتقيق 
للقلب،  يعقوب  جم��دي  موؤ�ص�صة  مع 
العمل  ال���رائ���دة يف جم���ال  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
اإىل تقدمي  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الإن�����ص��اين، 
ولقد  بالقلب  لكل مري�ض  العون  يد 
�صعلة  اإ���ص��اءة  يف  التعاون  ه��ذا  �صاهم 
البت�صامة  ور���ص��م  وال��ت��ف��اوؤل  الأم����ل 
عائلتهم،  مع  اأطفال   9 وج��وه  على 
احل�صول  يف  اأم���ن���ي���ات���ه���م  وحت���ق���ي���ق 
الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  اأح����دث  ع��ل��ى 

والأجهزة الإلكرتونية احلديثة". 
�صيخة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  واخ���ت���ت���م���ت 
حتقيق  "اإن  ب���ال���ق���ول:  ت�����ص��ري��ح��ه��ا 
املُ�صابون  الأط���ف���ال  ه����وؤلء  اأم��ن��ي��ات 

ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب ع���ب���ارة ع���ن بوابة 
امل�صتقبل  م�����ص��ار  ل��ه��م  ُت���ن���ري  خ��ف��ي��ة 
املُ�������ص���رق ال�����ذي ي��ح��م��ل م��ع��ه الأم����ل 
ملواجهة  ُتلهمهم  وال�صعادة،  والتفاوؤل 
ومتنحهم  ب�صلبة،  املر�ض  �صعوبات 
القّوة وال�صجاعة لتحّمل اآلم عمليات 
املتوا�صلة  وال���ف���ح���و����ص���ات  ال���ق���ل���ب، 
نتطلع  امل�صت�صفيات.  اأ�صّرة  وملزمة 
يف هذه الأيام الف�صيلة اإىل اأن تتمّكن 
الدوام  على  اأمنية  حتقيق  موؤ�ص�صة 
حتقيق  نحو  م�صريتها  موا�صلة  من 
ر�صالتها  وت��اأدي��ة  ال�صامية  اأه��داف��ه��ا 

الإن�صاين  النهج  من  املُنبثقة  النبيلة 
النبيل الذي ر�صمه لنا واأر�صى دعائمه 

اأبونا زايد رحمه اهلل ".
ومن جانبها قالت زينة توكل، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة جم���دي يعقوب 
القلب:"نحن  واأب����ح����اث  لأم����را�����ض 
�صيخة  ال�صيخة  �صمو  ب��زي��ارة  �صعداء 
نهيان،  اآل  حم��م��د  ب���ن  ���ص��ي��ف  ب��ن��ت 
"حتقيق  ملوؤ�ص�صة  الفخري  الرئي�ض 
اأمنية" و�صمو ال�صيخ خليفة بن �صلطان 
جمدي  م��رك��ز  لزيارتهما  نهيان  اآل 
يف  وم�صاهمتهما  اأ���ص��وان،  يف  يعقوب 

اإدخ������ال ال���ف���رح وال�������ص���رور ع��ل��ى عدد 
اأن هدفنا  اأطفال املوؤ�ص�صة. حيث  من 
ت��وف��ري العلج  اإىل ج��ان��ب  الأ���ص��ا���ص��ي 
النف�صي  الدعم  تقدمي  هو  للأطفال 
متكن  مبهجة  اأج��واء  وتوفري  ا،  اأي�صً
بوقتهم  ال���ص��ت��م��ت��اع  م���ن  الأط����ف����ال 
ونتطلع  طفولتهم،  تفا�صيل  وعي�ض 
ملزيد من التعاون مع موؤ�ص�صة حتقيق 
اإطار  يف  املقبلة  الفرتة  خ��لل  اأمنية 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي  �صعينا 
الأطفال  من  ملزيد  النف�صي  وال��دع��م 

والتخفيف عنهم وعن اأ�صرهم." 

بح�سور �سمو ال�سيخة �سيخة و�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلطان

»اأمنية« االإماراتية حتّقق اأمنيات 9 اأطفال يف موؤ�س�سة جمدي يعقوب مبحافظة اأ�سوان

•• ال�ســـارقة-الفجر:

"فرحة عيد" لتوفري  ال�صارقة،  دائ��رة اخلدمات الجتماعية يف  اطلقت 
اإمارة  م�صتوى  على  الدائرة،  من  امل�صتفيدة  الأ�صر  لأطفال  العيد  هدايا 
ال�صارقة، بالتزامن مع عيد الفطراملبارك وعيد الأ�صحى، تعزيزا ملبادئ 
املجتمع خا�صة يف فرتة  اأف����راد  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي  وال��ت��وا���ص��ل  ال��رتاح��م 
املنا�صبات للرتقاء بالعمل الجتماعي، وحتقيق التما�صك املجتمعي عرب 

تطوير �صيا�صات متكاملة وتقدمي خدمات اجتماعية متميزة.
الأفرع  قطاع  مدير  للم�صروع،  العام  املن�صق  ال�صام�صي  مرمي  واأو�صحت 

يف الدائرة، اأن املبادرة لقت اإقباًل من املجتمع، نظراً ملا قدمته من اأثر 
طيب يف نفو�ض اأفراد املجتمع، م�صرية اإىل اأنه مع ظروف جائحة كورونا 
ا�صتبدالها  اإلغاء فكرة توزيع �صناديق حتتوي هدايا للأطفال، ليتم  مت 
هديتهم  يبتاعوا  ك��ي  طفل،  لكل  دره��م   300 بقيمة  ك��وب��ون��ات  بتوزيع 

باأنف�صهم من األعاب اأو ملب�ض اك�ص�صوارات وغريه.
وك�صفت مرمي ال�صام�صي، اأن امل�صروع ي�صتهدف هذا العام توزيع 1500 
ب��دءا من منت�صف  بال�صارقة  الأط��ف��ال  دره��م على   300 بقيمة  ق�صيمة 
�صهر رم�صان املبارك، موؤكدة حر�ض الدائرة على اإتاحة الفر�صة مل�صاركة 
املوؤ�ص�صات واجلهات اخلا�صة ملا لهم من دور اأ�صا�صي يف دعم امل�صروع من 

"فرحة عيد" وكذلك  اإجن���اح  م��ا يف�صي اىل  امل��ادي��ة،   خ��لل تربعاتهم 
لتلك  املجتمعية،  وامل�صاريع  الفعاليات  ملختلف  املجتمعي  ال��دور  تفعيل 
ب�صقيها احلكومي  املوؤ�ص�صات  اأن  راف��دا ف�صل عن  التي تعترب  املوؤ�ص�صات 
واخلا�ض �صريك اأ�صا�صي وفعال يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية، حيث يفتح 
الرعايات  عرب  وامل�صاندة،  الدعم  لتقدمي  املوؤ�ص�صات  لكل  املجال  امل�صروع 
يف  ت�صاعد  م�صاريع  ل�صالح  ريعها  ا�صتخدام  يتم  التي  والعينية  النقدية 
الدور  تفعيل  املنا�صبات.  ف��رتة  يف  خا�صة  الأط��ف��ال  العيد  هدايا  توفري 

املجتمعي
املبادرة  يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  وموؤ�ص�صاته  املجتمع  اأف���رد  ال�صام�صي،  ودع���ت 

املجتمعية  امل�صوؤولية  من  كنوع  املتاحة  الو�صائل  عرب  التربع  خلل  من 
اإىل  لف��ت��ة  ل��لأف��راد،  الجتماعية  امل�صوؤولية  م��ن  وج��ان��ب  للموؤ�ص�صات، 
القطاع  املجتمع وموؤ�ص�صاته من  اأف��راد  والتكافل بني  التكامل  تعزيز  اأن 
املجتمع فر�صة  اأف��راد  اإعطاء  اأم��ر مطلوب وكذلك  واخل��ا���ض، هو  العام 
ال����دور املجتمعي  ال���ع���ام، وت��ف��ع��ي��ل  ال��ن��ف��ع  امل��وؤ���ص�����ص��ات ذات  ل��ل�����ص��ع��ورب��دور 
التي  املجتمعية  امل�صوؤولية  م�صاريع  يف  واخلا�صة  احلكومية  للموؤ�ص�صات 
اخلريي  العمل  ثقافة  وتعزيز  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق  اإىل  ت�صعى 
والإ�صاين يف املجتمع، وتفعيل دور العمل التطوعي وم�صوؤوليته املجتمعية 

والجتماعية، واإ�صعاد الأطفال وذويهم يف اأيام الأعياد املباركة.

�سمن مبادرتها املجتمعية الإ�سعاد االأطفال

»اجتماعية ال�س���ارقة« ت�ستهدف 3 اآالف طفل, ب� »فرحة عيد« يف دورتها التا�سعة 

•• دبي-الفجر:

ال�صيا�صة  املجتمع ور�صة عمل خم�ص�صة لإع��داد  ال�صحة ووقاية  نظمت وزارة 
اإطار  وذل��ك يف  الإم����ارات،  دول��ة  ال�صحية يف  احل��ي��اة  اأمن���اط  لتعزيز  الوطنية 
والبتكار  التناف�صية  على  القائم  العمل  اآل��ي��ات  لتطوير  احلكومية  اخلطط 
وتبني احللول ال�صتباقية، ملواجهة متغريات امل�صتقبل ال�صحية وبناء وتطوير 

مبادرات وطنية تعزز �صحة املجتمع.
امل�صاعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة  الور�صة  وت��راأ���ض 
لقطاع ال�صحة العامة، مب�صاركة الدكتورة لبنى ال�صعايل مديرة اإدارة ال�صيا�صات 
والت�صريعات ال�صحية، والدكتورة ر�صا �صلمة م�صت�صار ال�صحة العامة بالوزارة، 

وعدد من امل�صوؤولني املعنيني بال�صحة العامة والتثقيف والتعزيز ال�صحي.

اإطار وطني للحياة ال�سحية
ويف افتتاح الور�صة اأ�صار �صعادة الدكتور ح�صني الرند اإىل اأهداف اإعداد لل�صيا�صة 
الوطنية لتعزيز اأمناط احلياة ال�صحية، واحلر�ض على مواكبتها امل�صتجدات 
املكت�صبات  على  والبناء  والعاملية،  املحلية  التجارب  من  وال�صتفادة  واملتغريات 
ال�صحية واحداً  اأمن��اط احلياة  اأن تعزيز  اإىل  ال�صابق. منوهاً  التي حتققت يف 
من اأهم عنا�صر تعزيز جودة احلياة لأفراد املجتمع، وذلك �صمن اإطار وطني 
تعزيز  وت�صمل  والدولة"  واملجتمع  "الأفراد  رئي�صية  م�صتويات  ثلثة  ي�صمل 
وتعزيز  ال�صحي،  احلياة  اأ�صلوب  تبني  ت�صجيع  خلل  من  الأف��راد  حياة  منط 
اأ�صا�صية، للنتقال  التفكري الإيجابي كقيمة  النف�صية اجليدة، وتبني  ال�صحة 
وفق  املتكاملة،  احلياة  جل��ودة  ال�صامل  املفهوم  اإىل  اجليدة  احلياة  مفهوم  من 
مئوية  تطلعات  يواكب  مبا   ،2031 احلياة  جل��ودة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

الإمارات 2071. 

برامج تعزيز ال�سحة
التحديات  ملعاجلة  اجلهود  تن�صيق  اأهمية  اإىل  الرند  ح�صني  الدكتور  واأ���ص��ار 
واإجناز الأهداف من خلل التكامل على امل�صتويني الحتادي واملحلي والقطاع 
اخلا�ض، وح�صد الطاقات وتر�صيخ ثقافة الريادة والبتكار لتطبيق نظام �صحي 
ي�صتند اإىل اأعلى املعايري العاملية، بهدف بناء قدرات املجتمع لتبني اأمناط حياة 
لل�صحة،  داع��م��ة  ت�صريعية  بيئة  وخلق  ال��لزم��ة،  امل��ه��ارات  واإك�صابهم  �صحية 

ال�صحة  تعزيز  ب��رام��ج  يف  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  املجتمعات  وم�����ص��ارك��ة 
بالتعاون مع ال�صركاء من القطاع احلكومي واخلا�ض.

الذين  الأطفال  ن�صبة  موؤ�صر  وهي؛  وطنية  موؤ�صرات   3 الجتماع  وا�صتعر�ض 
وموؤ�صر  ال�صكري،  ب��داء  امل�صابني  ال�صكان  ن�صبة  وموؤ�صر  ال�صمنة،  من  يعانون 
من  اإجن���ازه  مت  مب��ا  احل�صور  واأ���ص��اد  التبغ.  منتجات  م��ن  اأي  ت��دخ��ني  انت�صار 
مبادرات �صحية جمتمعية و�صمان ا�صتدامتها بهدف اإ�صعاد املجتمع، من خلل 
والإعلم،  التوعية  وال�صيا�صات،  الت�صريعات  وه��ي؛  للعمل  م�صارات   3 حتديد 

والدرا�صات والبحوث.

مظلة ت�سريعية متطورة
ال�صيا�صات  اإدارة  م��دي��رة  ال�����ص��ع��ايل  ل��ب��ن��ى  ال��دك��ت��ورة  اأو���ص��ح��ت  جهتها  وم���ن 
والت�صريعات ال�صحية اأن ال�صيا�صة الوطنية لتعزيز اأمناط احلياة ال�صحية يف 
الدولة، تعترب اإطاراً وطنياً ي�صتمل على خارطة طريق تتيح خيارات متعددة، 
للتعديل، والتي تت�صل  القابلة  امل�صرتكة  ال�صلوكية  العوامل  مع الرتكيز على 
منها.  الوقاية  ميكن  التي  ال�صحي  غري  احلياة  بنمط  املرتبطة  ب��الأم��را���ض 
وذلك من خلل اتباع نهج وطني متعدد القطاعات مبظلة ت�صريعية متطورة 
ومرنة، من �صاأنها اأن توؤدي اإىل توظيف اأكر فعاليًة وكفاءًة للموارد الوطنية، 
وكذلك تن�صيق التخطيط والتنفيذ وحتديد الأدوار، وحت�صني تبادل املعلومات 

واملبادرات املبتكرة.
ال�صلوكيات  م��ن  واملكت�صبة  احل��ي��اة  بنمط  املرتبطة  املزمنة  الأم��را���ض  وت��ع��د 
والتي  ال�صحية،  النظم  تواجه  التي  الرئي�صية  التحديات  من  ال�صحية  غري 
اىل  ت��وؤدي  لأنها  نظراً  املا�صية،  ال�صنوات  يف  كبرياً  عاملياً  اهتماماً  ا�صتقطبت 
وجودة  التنمية  خطط  على  توؤثر  واقت�صادية  واجتماعية  �صحية  م�صاعفات 
احلياة يف املجتمع، مما يربز اأهمية و�صع �صيا�صات وت�صريعات واأنظمة وطنية 
ت�صارك فيها جميع اجلهات بهدف الت�صجيع على تبني منط حياة ن�صطة واتباع 

الأمناط ال�صحية. 
حتقق  جمتمعية  �صحية  م��ب��ادرات  م��ن  اإجن����ازه  مت  م��ا  احل�����ص��ور  وا�صتعر�ض 
احلوكمة  حم���اور  حت��دي��د  اأهمية  م��وؤك��دي��ن  املجتمع،  ت�صعد  ال��ت��ي  ال���ص��ت��دام��ة 
وبناء ال�صراكات، واحلد من الأمرا�ض املرتبطة باأمرا�ض منط احلياة، وتعزيز 
احلياة  لأمن��اط  املعززة  والبيئات  البحثية  القدرات  ودعم  املجتمعية،  امل�صاركة 

ال�صحية.

ملواجهة متغريات امل�ستقبل ال�سحية وتطوير مبادرات مبتكرة تعزز �سحة املجتمع 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تنظم ور�سة عمل حول اإعداد ال�سيا�سة الوطنية لتعزيز اأمناط احلياة ال�سحية 

ا�ستهدفت جميع فئات املجتمع �سمن النطاق اجلغرايف ملركز بلدية مدينة زايد

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة افرتا�سية لت�سجيع اأفراد 
املجتمع على ممار�سة ريا�سة ركوب الدراجات الهوائية

•• اأبوظبي – الفجر:

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
وال��ن��ق��ل، م��ن خ���لل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زاي����د، ور�صة 
"الدراجات الهوائية" �صمن  توعوية افرتا�صية بعنوان 
م���ب���ادرة )ري��ا���ص��ة ب��ل ح�����دود(، ا���ص��ت��ه��دف��ت ك��اف��ة اأف���راد 
اجلغرايف  ال��ن��ط��اق  �صمن  ال��واق��ع��ة  امل��ن��اط��ق  يف  املجتمع 
اأبوظبي الريا�صي،  للمركز، وذلك بالتعاون مع جمل�ض 
بهدف ت�صجيع اأفراد املجتمع على ممار�صة ريا�صة ركوب 
اأن�صاأتها  التي  الريا�صية  امل�صارات  الهوائية يف  الدراجات 

البلدية، وتعزيز معايري جودة احلياة.
وعملت الور�صة على توعية جميع فئات املجتمع باأهمية 

ري��ا���ص��ة رك����وب ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة وحت��ف��ي��زه��م على 
وكذلك  حياة،  اأ�صلوب  وجعلها  يومي  ب�صكل  ممار�صتها 
املعلومات  واك��ت�����ص��اب  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  الأه�����ايل  ت�صجيع 
باأهمية  التوعية  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الريا�صية،  وامل��ه��ارات 
مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة وت��اأث��ريات��ه��ا الإي��ج��اب��ي��ة على �صحة 

الفرد وجتديد ن�صاطه.
كما ت�صمنت الور�صة التعريف مبرافق البلدية وامل�صارات 
الريا�صية التي اأن�صاأتها يف خمتلف املناطق الواقعة �صمن 
النطاق اجلغرايف ملركز بلدية مدينة زايد لت�صجيع اأفراد 
واحلدائق،  املما�صي  يف  الريا�صة  ممار�صة  على  املجتمع 
ريا�صة ركوب  ملمار�صة  الإر���ص��ادات  وكذلك تقدمي بع�ض 

الدراجات الهوائية ب�صكل �صحيح ومفيد.

فقد املدعو / ا�صي�ض نرياول 

جواز   - اجلن�صية  ن��ي��ب��ال     ،

 �صفره رقم )11201036(

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 

الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0582127899

فقدان جواز �سفر

�صهيل  حممد   / امل��دع��و  فقد 
بنغلدي�ض     ، علي  ا�صماعيل 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)0200674BE(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0568587523

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د نظم 
احل�صن عبدالودود  ،  بنغلد�ض   
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)BY0485578(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0554819304

فقدان جواز �سفر

اري�����ك روكى  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ال���ف���ل���ب���ني     ، �����ص����ي����ب����و�����ص����ك����ا 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)p2330509b(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0521915259

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / ت��وب��ان كومار 
م������ون������دال ج���ي���ت���ي���ن���دران���اث 
ب����ن����غ����لد�����ض     ، م���������ون���������دال 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )0785275BH(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0554819304

فقدان جواز �سفر

امل���دع���و / م��ان��ي��ك ميا  ف��ق��د 
بنغلدي�ض     ، ع����ب����دامل����ن����ان 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)0324724BR(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0554819304

فقدان جواز �سفر
ر���ص��ي��د مياه   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنجلدي�ض     ، ك���ب���ري  ف������ول 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)EB0546553(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502836593

فقدان جواز �سفر

بريناديتى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، فيل�صكو ماجنورا 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)P7717379A(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0545726980

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ف��ادي��ه �صم�ض 
باك�صتان     ، خ���ان  اهلل  �صم�ض 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)5151131VE(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0568396137

فقدان جواز �سفر

�صم�ض  �صومان   / املدعو  فقد 
باك�صتان     ، خ���ان  اهلل  �صم�ض 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)5 1 5 4 6 5 1 U W ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0568396137

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد حمدان 
خان �صم�ض اهلل خان ، باك�صتان   
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)4158781GG(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0568396137

فقدان جواز �سفر

�صم�ض  ب�صرى   / امل��دع��و  فقد 
باك�صتان     ، خ���ان  اهلل  �صم�ض 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)5151801XE(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0568396137

فقدان جواز �سفر
ج���ي���ه���ان   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اليمن     ، ق��ائ��د  ع��ب��ده  ���ص��ع��ي��د 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)07435901(  رق��������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562249447

فقدان جواز �سفر
���ص��ن��اور على  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�صتان     ، ع���ل���ى  ����ص���ل���ط���ان 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)hp1815742(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0569298361

فقدان جواز �سفر

م���اه���دال���ي���ن���ا   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اندوني�صيا   ، م��ن��ج  ح���ام���ى  ب���ت 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
)C7534024(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  ي��ع��ر 
مركز  اق����رب  او  الن��دون��ي�����ص��ي��ة 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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الرأي

إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع. («المصرف») وشركاته التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة»)، والذي يتألف من 

ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وملخص بيان الدخل الموحد، والتي تم إعدادها استناًدا إلى البيانات المالية الموحدة المدققة 

للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

في رأينا، يعتبر ملخص البيانات المالية الموحدة المرفق ملخص عادل عن البيانات المالية الموحدة المدققة، استناًدا إلى المعلومات التي حددتها ا�دارة.

ملخص البيانات المالية

إن ملخص البيانات المالية الموحدة ال يتضمن كافة ا�فصاحات التي تتطلبها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. وبالتالي، ال تعتبر قراءة ملخص البيانات المالية 

الموحدة وتقرير مدققي الحسابات هذا بديًلا عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير مدقق الحسابات المرفق بها. إن ملخص البيانات المالية الموحدة 

والبيانات المالية الموحدة المدققة ال تعكس آثار ا�حداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية المدققة وتقريرنا حولها

لقد أبدينا رأًيا غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة المدققة ضمن تقريرنا الصادر بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٢. يتضمن التقرير أيًضا التوضيح �مور التدقيق الرئيسية.

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة

إن ا�دارة هي المسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات المطلوبة لتنعكس في ملخص البيانات المالية الموحدة بحيث يكون 

ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول ما إذا كان ملخص البيانات المالية الموحدة هو ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة استناًدا إلى إجراءاتنا، والتي تمت 

وفًقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ٨١٠ (وتعديالته) «مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات المالية».

١- معلومات الشركة
ــارة  ــم إم ــمو حاك ــب الس ــن صاح ــادر ع ــري الص ــوم ا�مي ــب المرس ــرف») بموج ــابقا) («المص ــط س ــرق ا�وس ــك الش ــالمي ش.م.ع. (بن ــارات ا�س ــرف ا�م ــس مص تأس
دبــي كبنــك تقليــدي ذو مســؤولية محــدودة فــي إمــارة دبــي بتاريــخ ٣ أكتوبــر ١٩٧٥،  تــم إعــادة تســجيل المصــرف كشــركة مســاهمة عامــة فــي يوليــو ١٩٩٥، 

ويخضــع لرقابــة مصــرف ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. 

فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ ١٠ مــارس ٢٠٠٤ ، تمــت الموافقــة علــى تحويــل أنشــطة المصــرف لتتوافــق مــع أحــكام ومبــادئ 
الشــريعة ا�ســالمية، واكتملــت عمليــة التحــّول بتاريــخ ٩ أكتوبــر ٢٠٠٤ (تاريــخ التحــّول)، بعــد أن حصــل المصــرف علــى الموافقــات المطلوبــة مــن مصــرف ا�مــارات 

العربيــة المتحــدة المركــزي والدوائــر الحكوميــة المختصــة بدولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة.

ــة  ــركة ا�م النهائي ــا أن الش ــة»)، كم ــة للمجموع ــركة القابض ــي («الش ــة، دب ــاهمة عام ــركة مس ــي، ش ــي الوطن ــارات دب ــك ا�م ــة لبن ــركة تابع ــو ش ــرف ه إن المص
ــي  ــوق دب ــي س ــدرج ف ــرف ُم ــي. إن المص ــة دب ــا حكوم ــي فيه ــاهم الرئيس ــركة المس ــي ش ــتثمار وه ــي ل�س ــة دب ــي مؤسس ــة ه ــة للمجموع ــركة القابض للش

ــي. المال

إن المصــرف مــدرج فــي ســوق دبــي المالــي (رمــز المؤشــر : «EIB»). والموقــع ا�لكترونــي للمصــرف هــو: http://www.emiratesislamic.ae. با�ضافــة إلــى 
المركــز الرئيســي فــي دبــي، يمــارس المصــرف نشــاطه مــن خــالل ٤٢ فرعــًا فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة، وتشــتمل هــذه البيانــات الماليــة المرحليــة الموجــزة 

الموّحــدة  علــى البيانــات الماليــة للمصــرف وفروعــه وشــركاته التابعــة التاليــة (يشــار إليهــا معــا بـــ «المجموعــة»).

يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل وا�ستثمار ا�سالمي المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية.
إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب. ٦٥٦٤ ، دبي، ا�مارات العربية المتحدة.

٢- ا�سس المحاسبية
بيان االمتثال 

تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات القوانين 
السارية في دولة ا�مارات العربية المتحدة. 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة 
متسقة على جميع السنوات المقدمة،  ما لم يذكر خالف ذلك. 

٣- العملة التشغيلية وعملة العرض 
يتم عرض هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة («الدرهم ا�ماراتي») وهو العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر خالف 

ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم ا�ماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. تمت إعادة تصنيف ا�رقام المقابلة في ا�يضاحات حول البيانات المالية لعام 
٢٠٢٠ لتتوافق مع العرض للعام الحالي. وقد تم إجراء هذه التغييرات لتحسين جودة المعلومات المقدمة وهي ال تؤثر على ا�رباح السابقة.

٤- أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 

•  تم قياس المشتقات المتوافقة مع الشريعة على أساس القيمة العادلة؛ 
•  ا�دوات المالية المصنفة على أنها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛ و

•  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر تم قياسها بالقيمة العادلة.

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من ا�دارة أن 
تضع أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من ا�حكام أو التعقيد   أو تلك النقاط التي تكون فيها 

االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموّحدة للمجموعة قد تم ا�فصاح عنها في ا�يضاح رقم ٥. 

١٠- مستحق من بنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

محلية
ا�مارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

أجنبية
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

٥٧٥,٨٢٦٢,٠٩٧,٨٠٤٢,٦٧٣,٦٣٠تمويالت �جل

٧٩٩٩,٣٠٨٩٩,٣٨٧ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل

٥٧٥,٩٠٥٢,١٩٧,١١٢٢,٧٧٣,٠١٧إجمالي المستحق من البنوك

( ٤,٢٩٩)--ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة

٥٧٥,٩٠٥٢,١٩٧,١١٢٢,٧٦٨,٧١٨

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

محلية
ا�مارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

أجنبية
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

٣٤٦,٤٠٠١,٥٦٩,٠٠٠١,٩١٥,٤٠٠تمويالت �جل

١,٤٩٨,٦٦٦٢٥٤,١٦٤١,٧٥٢,٨٣٠ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل

١,٨٤٥,٠٦٦١,٨٢٣,١٦٤٣,٦٦٨,٢٣٠إجمالي المستحق من البنوك

(١٦,٤٩٦)--ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة

١,٨٤٥,٠٦٦١,٨٢٣,١٦٤٣,٦٥١,٧٣٤

١١- أوراق مالية استثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٤٩,٨٥٨ - ١٠٨,٧٢٣ ٤١,١٣٥ أسهم

٢,٩٩٢ ٧٢٥ - ٢,٢٦٧ أخرى

١٥٢,٨٥٠ ٧٢٥ ١٠٨,٧٢٣ ٤٣,٤٠٢

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٣٤,٠٠٨ - ٨١٩,١٧٥ ١١٤,٨٣٣ صكوك حكومية

١٧٥,٠٧٨ ٨٢,٦٧٤ ٩٢,٤٠٤ - صكوك شركات

١,١٠٩,٠٨٦ ٨٢,٦٧٤ ٩١١,٥٧٩ ١١٤,٨٣٣

( ٣,٥٦٨) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

١,١٠٥,٥١٨

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا�خر – أدوات

صكوك

٢٦٩,٤٨٦ ١٨٤,٢٩٥ ٨٥,١٩١ - صكوك حكومية

٥,١٦٨,٥٢٣ ٨٨٢,٨٧٤ ٨٥٨,٧٣٨ ٣,٤٢٦,٩١١ صكوك شركات

٥,٤٣٨,٠٠٩ ١,٠٦٧,١٦٩ ٩٤٣,٩٢٩ ٣,٤٢٦,٩١١

(١١,٧٩٩) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٥،٤٢٦،٢١٠

٦,٦٩٩,٩٤٥ ١,١٥٠,٥٦٨ ١,٩٦٤,٢٣١ ٣,٥٨٥,١٤٦ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٦,٦٨٤,٥٧٨ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٥٧،٠٣٢ - ١١٢،٣٩٧ ٤٤،٦٣٥ أسهم

٣،١٥٨ ٢،٦١٥ - ٥٤٣ أخرى

١٦٠،١٩٠ ٢،٦١٥ ١١٢،٣٩٧ ٤٥،١٧٨

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٦٤،٤٠٢ - ٨٤٩،٢٠٦ ١١٥،١٩٦ صكوك حكومية

١١٥،٠٦١ - ١١٥،٠٦١ - صكوك شركات

١،٠٧٩،٤٦٣ - ٩٦٤،٢٦٧ ١١٥،١٩٦

( ٣,١٣٩) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

١،٠٧٦،٣٢٤

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا�خر – أدوات

صكوك

١٤٩،٠١٥ ٦٢،١٠٠ ٨٦،٩١٥ - صكوك حكومية

٣،٤٧٠،٣٣٢ ٢٩٩،٠٨٨ ٥٦٥،٩٣١ ٢،٦٠٥،٣١٣ صكوك شركات

٣،٦١٩،٣٤٧ ٣٦١،١٨٨ ٦٥٢،٨٤٦ ٢،٦٠٥،٣١٣

(٢٨,٦٥٤) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٣،٥٩٠،٦٩٣

٤،٨٥٩،٠٠٠ ٣٦٣،٨٠٣ ١،٧٢٩،٥١٠ ٢،٧٦٥،٦٨٧ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٤،٨٢٧،٢٠٧ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

@محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة ا�مارات العربية المتحدة
@@إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق ا�وسط

@@@دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة الشرق ا�وسط.

تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٠ جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة.
تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٠ جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة.إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٦.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٦.

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس ا�دارة

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط) 
أكبر أحمد

رقم القيد ١١٤١
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

٢٥ ينايـر ٢٠٢٢

البيانات المالية الموحدة للســــنة المنتهــــــية في ٣١ ديســـــمبر ٢٠٢١
بيان الدخل الموّحد للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١بيان المركز المالي الموّحد للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١تقرير مدقق الحسابات المستقل حول ملخص البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠ ألف درهم٢٠٢١ ألف درهمإيضاح
الموجودات

٩١٠,٦٨٨,١٦٦١٩,٦٣٣,٥٣٩نقد وودائع لدى المصرف المركزي
١٠٢,٧٦٨,٧١٨٣,٦٥١,٧٣٤مستحق من بنوك

١١٦,٦٨٤,٥٧٨٤,٨٢٧,٢٠٧أوراق مالية استثمارية
١٢٤٢,٦١٤,٠٢٤٤٠,٨٠٨,٩٧٦ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٣٠٧٨٧,٢٠٠٥٠٤,٦٦٦قبوالت المتعاملين
٢٩٦,٧٢٩٣٦٤,١٣٧عقارات استثمارية

٢٨١,٨٧٣٣٠١,٥٥٤ممتلكات ومعدات
١٣٧٨٣,١١٧٤٧٩,٤٩٠موجودات أخرى

٦٤,٩٠٤,٤٠٥٧٠,٥٧١,٣٠٣إجمالي الموجودات
المطلوبات

١٤٢٫٥٤٨٫٤٣٢٧,٨١٣,٩١٠مستحق للبنوك
١٥٤٧,٢٦٩,٠٦١٤٦,٨٧٨,٠٧٥ودائع المتعاملين
١٦٣,٦٧٢,٥٠٠٥,٥١٠,٩٣٣صكوك مستحقة

٣٠٧٨٧,٢٠٠٥٠٤,٦٦٦قبوالت المتعاملين
١٧٢,٠٧٦,٢٢٨٢,٠١١,٧١٥مطلوبات أخرى

٥٦,٣٥٣,٤٢١٦٢,٧١٩,٢٩٩إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
١٨٥,٤٣٠,٤٢٢٥,٤٣٠,٤٢٢رأس المال المصدر

١٩٦٩١,٠٢٥٦٠٨,٧١٧احتياطي قانوني وإلزامي
١٩٥٤٣,٠٤٣٥١٤,٤٩٥احتياطي آخر

١٩١١٢,٣٩٠١٨٧,٣٦١إحتياطي القيمة العادلة
١,٧٧٤,١٠٤١,١١١,٠٠٩أرباح محتجزة

٨,٥٥٠,٩٨٤٧,٨٥٢,٠٠٤إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة

٦٤,٩٠٤,٤٠٥٧٠,٥٧١,٣٠٣إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٢٠٢٠ ألف درهم٢٠٢١ ألف درهمإيضاح

الموجودات

٢٠١،٩٤٠،٣٤٥٢،١٣٦،٥٨٨دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

(٤٤٢،٦٣٦)(٢٢٩،١٥٦)٢١توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة لحاملي الصكوك

٦٤,٩٠٤,٤٠٥٧٠,٥٧١,٣٠٣صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

٧٢٦،١٨٤٦٦٨،٠٤٣دخل الرسوم والعموالت

(٢٩٦,٣٠٤)(٣٥٦,٩١٠)مصروفات الرسوم والعموالت

٢٢٣٦٩،٢٧٤٣٧١،٧٣٩صافي الرسوم والعموالت

٢٣٣١٧،٥٣٢٢٢،٣٣٠دخل تشغيلي آخر

٢،٣٩٧،٩٩٥٢،٠٨٨،٠٢١إجمالي الدخل التشغيلي

(١،٠٨٣،٩٤٢)(١,١٩١,١٠٠)٢٤مصروفات عمومية وإدارية

١،٢٠٦،٨٩٥١،٠٠٤،٠٧٩صافي ا�رباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة

(١،٤٣٤،٠٥٤)(٣٣٢،٤٤٦)صافي خسارة انخفاض القيمة لموجودات مالية

(٥٢،٢٥٠)(٥١،٣٦٤)صافي خسارة انخفاض القيمة لموجودات غير مالية

(١،٤٨٦،٣٠٤)(٣٨٣،٨١٠)٢٥إجمالي صافي خسارة انخفاض القيمة

(٤٨٢،٢٢٥)٨٢٣،٠٨٥صافي أرباح / (خسارة) السنة

(٠٫٠٨٩)٢٧٠٫١٥٢ربحية / (خسارة) السهم

نسبة الملكية ٪
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الرئيسي النشاط  تاريخ وبلد التأسيس

%١٠٠ %١٠٠ خدمات وساطة مالية ٢٦ أبريل ٢٠٠٦
ا�مــارات العربية المتحدة

شركة ا�مارات ا�سالمي
للوســاطة المالية ذ.م.م

%١٠٠ %١٠٠ شــركة ذات هدف خاص ٦ يونيو ٢٠٠٧
جزر كايمان

%١٠٠ %١٠٠ شــركة ذات هدف خاص ١٥ مايو ٢٠١٤
جزر كايمان

٢٠- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

١,٢٢٨,٩٥٨ ١,٠١٢,٩٧٨ المرابحة
٤٨٧,٥١٥ ٤٥٠,٣١٧ إجاره

٤٨,٠٤١ ٤٠,١٩٩ استصناع
٣٧٢,٠٧٤ ٤٣٦,٨٥١ أخرى

٢,١٣٦,٥٨٨ ١,٩٤٠,٣٤٥

٢١- توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٣٠٦٫٦٨٩ ١٣٥٫٧٤٩ التوزيعات المستحقة للمودعين

١٣٥٫٩٤٧ ٩٣٫٤٠٧ ا�رباح المدفوعة لحاملي الصكوك

٤٤٢٫٦٣٦ ٢٢٩٫١٥٦

تمثل التوزيعات على الودائع ا�سالمية الحصة من ا�يرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على التخصيص والتوزيع للمودعين من قبل 
مجلس الفتوى والرقابة الشرعية.

تمثل ا�رباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المحولة إلى شركة ا�مارات ا�سالمية للصكوك المحدودة التي تم 
إنشاؤها خصيصًا لهذه المعاملة.

٢٢- صافي دخل الرسوم والعموالت

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٥٠٫٣٠٣ ٦٠٫٢٢٤ دخل العموالت 

٦١٧٫٤٧٠ ٦٦٥٫٩٦٠ دخل الرسوم

٦٦٨٫٠٤٣ ٧٢٦٫١٨٤ إجمالي دخل الرسوم والعموالت

(٢٩٦٫٣٠٤) (٣٥٦٫٩١٠) مصروفات الرسوم والعموالت

٣٧١٫٧٣٩ ٣٦٩٫٢٧٤

٢٣- دخل تشغيلي آخر

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

١٤,٥٩٤ ٥,٩٧٣
توزيعات أرباح على االستثمار في ا�سهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو
الخسارة

٦١ ٢٦٧ أرباح من بيع صكوك مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر

(٢٦٩,٠٧٩) (٣,٢٨٥) خسائر من أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٣,٧٦١ (٤٤٣) دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك)

٢٥١,٣٨٧ ٢٦٤,٤٠٣ دخل من العمالت ا�جنبية@

٢١,٦٠٦ ٥٠,٦١٧ دخل آخر (صافي)

٢٢,٣٣٠ ٣١٧٫٥٣٢

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال 

يقوم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي با�شراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس المال ويحدد متطلبات رأس 
المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام ٢٠١٧ ، يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل ٣ للجنة بازل للرقابة المصرفية («لجنة بازل») ، 
بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة الوطنية. يتألف إطار بازل ٣ ، شأنه شأن بازل ٢ ، من ثالث «ركائز»: 

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال، وعملية المراجعة الرقابية وانضباط السوق.

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال

أصدر مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس مال بازل ٣ ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من ١ فبراير ٢٠١٧ ، حيث تم تطبيق متطلبات الحد 
ا�دنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي الشق ١ من ا�سهم العادية والشق ١ ورأس المال ا�جمالي.

يتم تكوين احتياطي رأس المال التحوطي (احتياطي رأس المال التحوطي) واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد أقصى يصل إلى ٢٫٥٪ لكل احتياطي بحيث 
يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع ٧٪.

فيما يتعلق بالعام ٢٠٢١. وفقًا لمعايير خطة الدعم االقتصادي الموجهة، لغاية يونيو ٢٠٢٢، من المطلوب الحفاظ على رأس المال التحوطي عند نسبة ١٫٥٪ 
من قاعدة رأس المال. ليس هناك أي تأثير الحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادية. وليس مطلوبا الحفاظ عليه للعام ٢٠٢١.

رأس المال النظامي 

ينقسم رأس المال النظامي للمجموعة إلى ثالث فئات رئيسية وهي الشق ا�ول ل�سهم العادية والشق ا�ول والشق الثاني ا�ضافي اعتماداً على خصائصها.

•  يشمل الشق ا�ول ل�سهم العادية، ويمثل الفئة ا�على جودة من رأس المال، رأسمال ا�سهم وعالوة ا�سهم واالحتياطي القانوني والنظامي واالحتياطيات 
ا�خرى وا�رباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية ا�خرى المتعلقة بالبنود المدرجة 

في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة �غراض خاصة بكفاية رأس المال حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف ا�مارات العربية 
المتحدة المركزي.  

•  يشتمل الشق ١ من رأس المال على أدوات رأس المال ل�سهم غير العادية.
•  يشتمل الشق ٢ من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.  

٣٦- إدارة المخاطر (تتمة)

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

لمدة ١٢ شهرا
خسائر االئتمان

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – غير
منخفضة قيمة 

االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – منخفضة

قيمة االئتمان

ا�جمالي

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٤١،٢٢٧،٤٨٨ ٣،١١٣،٢٢٦ ٣٦،٠٨٠،٢٤٢٢،٠٣٤،٠٢٠الرصيد في ١ يناير

-١،١٣٩،٢٤٢ ٦٨٧،٩٥٩ (١،٨٢٧،٢٠١)التحويالت من المرحلة ١

-٣٥٦،٤٢٤ (١،١٩٢،٧١٦)٨٣٦،٢٩٢ التحويالت من المرحلة ٢

-(٢٩)١١ ١٨ التحويالت من المرحلة ٣

أصول مالية جديدة، صافي الدفعات المسددة 
وأخرى

٤،٧٦٨،٢٦٩ ٢٩٨،٢٧٦(٤٥٤،٤٩٧)٤،٩٢٤،٤٩٠

(٨٥٤،٩٥٦)(٨٥٤،٩٥٦)--المبالغ المشطوبة خالل العام

٤٥،١٤٠،٨٠١ ٤،٠٥٢،١٨٣ ١،٠٧٤،٧٧٧ ٤٠،٠١٣،٨٤١ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة@

(٤،٣٣١،٨٢٥)(٣،٢٩٥،٩١٣)(٢٨٩،٢٨٨)(٧٤٦،٦٢٤)خسائر االئتمان المتوقعة

٣٩،٢٦٧،٢١٧٧٨٥،٤٨٩٧٥٦،٢٧٠٤٠،٨٠٨،٩٧٦القيمة الدفترية

حسب وحدات ا�عمال

١٨،٩٥٠،٤٧٨ ٣،٤٣٨،٣٦١ ٥٤٢،٦٦٩ ١٤،٩٦٩،٤٤٨ الخدمات المصرفية للشركات

٢٦،١٩٠،٣٢٣ ٦١٣،٨٢٢ ٥٣٢،١٠٨ ٢٥،٠٤٤،٣٩٣ الخدمات المصرفية ل�فراد

٤٠،٠١٣،٨٤١١،٠٧٤،٧٧٧٤،٠٥٢،١٨٣٤٥،١٤٠،٨٠١إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

المرحلتان ١ و ٢ تقدمان تمويالت مصنفة ضمن الفئات من ١ أ إلى ٤ و، في حين أن المرحلة ٣ و الموجودات التي شهدت انخفاضًا في قيمتها االئتمانية القائمة 
أو المشتراة هي عبارة عن تمويالت غير عاملة مصنفة ضمن الفئات ٥ أ إلى ٥ د.

الخدمات المصرفية للشركات � تشمل التمويالت المنتجة صفر  درهم (٢٠٢٠: ٣٤٫٣ مليون درهم ) لتمويالت مقابل قائمة مراقبة المتعاملين.

٣٦- إدارة المخاطر (تتمة)

ي) المبلغ المؤجل وا�رصدة المستحقة للعمالء في دولة ا�مارات العربية المتحدة

خالل عام ٢٠٢٠، سحبت المجموعة مبلغ ١٫٦٥٠ مليون درهم من التمويل بالتكلفة الصفرية في إطار خطة الدعم االقتصادي الموجهة الصادرة عن مصرف 
ا�مارات العربية المتحدة المركزي وقامت بسداد المبلغ بالكامل بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، بلغ إجمالي المبالغ المؤجلة الدفع المقدمة للعمالء ٢٫٥٢٨ مليون درهم ، تم سداد ١٫٣٦٩ مليون درهم منها حتى تاريخه، مما 
أدى إلى تأجيالت نشطة بمبالغ وصلت لغاية ١٫١٥٩ مليون درهم. يبلغ إجمالي االنكشافات القائمة للعمالء المستفيدين من التأجيالت ١٠٫٦٠٠ مليون درهم. 

ليس هناك مبالغ مؤجلة الدفع نشطة تتعلق بخطة الدعم االقتصادي الموجهة.

١٢- ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

بالتكلفة المطفأة

٢٨,٨٩٢,٨٦٦ ٢٩,٩٥٦,٩٨٨ مرابحة

١,٤٨٦,٩٤٩ ١,٦٤٦,٧١٣ ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

٢٤٩,٥٩٦ ٢٠٨,٣٨٦ وكالة

١,١٤١,٤٨٣ ٨٧٣,١٧٨ استصناع

١٤,٩٣٨,٦٣٠ ١٥,٥٨١,٥٠٧ إجارة

١٩,٠٧٤ ٧٦,٧٩٧ أخرى

٤٦,٧٢٨,٥٩٨ ٤٨,٣٤٣,٥٦٩ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

(١,٥٨٧,٧٩٧) (١,٣١٠,٤٧١) ناقصًا: دخل مؤجل

(٤,٣٣١,٨٢٥) (٤,٤١٩,٠٧٤) ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة

٤٠,٨٠٨,٩٧٦ ٤٢,٦١٤,٠٢٤ صافي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٤,٠٥٢,١٨٣ ٣٫٨٤٣٫٧٢٠ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

حسب وحدة ا�عمال :

١٥٫٩٠٠٫٠٩٨ ١٥٫٠٣٦٫٣٦٤ قطاع الشركات

٢٤٫٩٠٨٫٨٧٨ ٢٧٫٥٧٧٫٦٦٠ قطاع ا�فراد

٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ٤٢٫٦١٤٫٠٢٤

تم تصكيك موجودات إجارة للشركات بمبلغ ٢٫٣ مليار درهم (٢٠٢٠: ٤٫٦ مليار درهم) وموجودات المرابحة بقيمة صفر درهم (٢٠٢٠: ٠٫٢ مليار درهم) تم رهنها 
 لغرض إصدار التزام بالصكوك. 

(يرجى الرجوع �يضاح ١٦). 

تم ا�فصاح عن الذمم المدينة للتمويل ا�سالمي التي تعرضت النخفاض في القيمة بمزيد من التفاصيل في ا�يضاح رقم ٣٦ (١). 

١٤- مستحق لبنوك

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٨٨٫١٤٨ ٦٠٫٢٤٥ ودائع تحت الطلب

٧٫٧٢٥٫٧٦٢ ٢٫٤٨٨٫١٨٧ ودائع �جل وودائع أخرى

٧٫٨١٣٫٩١٠ ٢٫٥٤٨٫٤٣٢

يبلغ متوسط معدالت الربح المدفوع على ما ذكر أعاله ٠٫٠٧٪ سنويًا (٢٠٢٠: ٠٫٣٢٪ سنويًا).

١٥- ودائع المتعاملين

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم أ) بحسب النوع

١٩,٢٧٩,٨٨٤ ٢١,٨٦٤,٧٨٢ ودائع تحت الطلب واشعارات قصيرة ا�جل

١٢,٣٤٦,٦٠٩ ٨,٢٣٧,٧٠٤ وكالة

٢,٤١٣,٣٣٦ ٢,٢٠٦,٩٦٠ ودائع �جل

١٢,٥٤٣,٢٤٦ ١٤,٦٥٠,٠٤٢ حسابات ادخار

٢٩٥,٠٠٠ ٣٠٩,٥٧٣ أخرى

٤٦,٨٧٨,٠٧٥ ٤٧,٢٦٩,٠٦١

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال  ( تتمة )

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
رأس المال المتاح

٧،٩٠١،١٥١ ٨،٤٨٩٫١٧٠ الشق ا�ول من حقوق الملكية العادية 
٧،٩٠١،١٥١ ٨،٤٨٩٫١٧٠ الشق ا�ول من رأس المال 
٨،٣٩٩،٢٣٠ ٩،٠١٠٫١٣٣ إجمالي رأس المال المؤهل

ا�صول المرجحة بالمخاطر
٣٩،٨٤٦،٢٨١ ٤١،٦٧٧،٠٧٥ مخاطر االئتمان

٢٩،٥٧٨ ٦١،٩٦١ مخاطر السوق
٣،٩٥٠،٠٣٠ ٣،٩١٩،٩٩١ المخاطر التشغيلية

٤٣،٨٢٥،٨٨٩ ٤٥،٦٥٩،٠٢٧ إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
نسبة رأس المال

٪١٩٫١٦ ٪١٩٫٧٣ أ. ا�جمالي الموّحد للمجموعة 
٪١٨٫٠٣ ٪١٨٫٥٩ ب. نسبة الشق ا�ول ل�جمالي الموّحد
٪١٨٫٠٣ ٪١٨٫٥٩ ج. نسبة الشق ا�ول ل�سهم العادية ل�جمالي الموّحد

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال  ( تتمة )

فيما يلي نسب كفاية رأس المال وفقًا �طار بازل ٣:

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
الشق ١ من أسهم رأس المال العادية 

٥،٤٣٠،٤٢٢ ٥،٤٣٠،٤٢٢ رأس المال
١،٢٠٧،٥٢٤ ١٫٢٨٤٫٦٤٤ احتياطيات مؤهلة

١٥٢٫١٩٦ -
ترتيبات التحول: إعادة قيد جزئية لتأثير خسائر االئتمان المتوقعة على أسهم 

 رأس المال 
الشق ا�ول العادية 

١٫١١١٫٠٠٩ ١،٧٧٤،١٠٤ أرباح محتجزة / (-) خسارة

٧٫٩٠١٫١٥١ ٨٫٤٨٩٫١٧٠ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية قبل التعديالت التنظيمية 
واستقطاع الحد ا�دنى

- - ناقصًا: االستقطاعات التنظيمية

٧،٩٠١،١٥١ ٨٫٤٨٩٫١٧٠ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد التعديالت التنظيمية 
واستقطاع الحد ا�دنى

٧,٩٠١,١٥١ ٨٫٤٨٩٫١٧٠ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد الترتيبات االنتقالية 
الستقطاعات (الشق ١ من أسهم رأس المال العادية) الفئة (أ)

- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١
- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١ آخر على سبيل المثال (أسهم عالوة، حصة أقلية)
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١ بعد الترتيبات االنتقالية الفئة (ب)

الشق ٢ من رأس المال
٤٩٨,٠٧٩ ٥٢٠,٩٦٣ الشق ٢ من رأس المال ا�خر (بما في ذلك المخصصات العامة وغير ذلك)
٤٩٨,٠٧٩ ٥٢٠,٩٦٣ إجمالي الشق ٢ من راس المال
٤٩٨,٠٧٩ ٥٢٠,٩٦٣ إجمالي الشق ٢ من رأس المال بعد الترتيبات االنتقالية (الشق ٢) الفئة (ج)

٨٫٣٩٩٫٢٣٠ ٩,٠١٠٫١٣٣ إجمالي رأس المال التنظيمي - (أ + ب + ج)

٣٦- إدارة المخاطر

ح) تحليل جودة االئتمان:

 يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 
ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة للموجودات المالية ، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠٢١

لمدة ١٢ شهرا
خسائر االئتمان

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – غير
منخفضة قيمة 

االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – منخفضة

قيمة االئتمان

ا�جمالي

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٤٠,٠١٣,٨٤١١,٠٧٤,٧٧٧٤,٠٥٢,١٨٣٤٥,١٤٠,٨٠١الرصيد في ١ يناير

-٥٢٥,١٤٥٤٥,٠٧٤(٥٧٠،٢١٩)التحويالت من المرحلة ١

-١٦٤,٢٥٦(٣٨٩,٣٦١)٢٢٥,١٠٥التحويالت من المرحلة ٢

-(١,٣٤٢)١,٣٤٢-التحويالت من المرحلة ٣

أصول مالية جديدة، صافي الدفعات المسددة 
وأخرى

٩٦,٦٩٨٢,٤٠٥,٤٤٦(٣١١,٥٥٥)٢,٦٢٠,٣٠٣

(٥١٣,١٤٩)(٥١٣,١٤٩)--المبالغ المشطوبة خالل العام

٤٢,٢٨٩,٠٣٠٩٠٠,٣٤٨٣,٨٤٣,٧٢٠٤٧,٠٣٣,٠٩٨إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

(٤،٤١٩،٠٧٤)(٣،٤٥٢،٧١٥)(٢٤٩،٢٤٨)(٧١٧،١١١)خسائر االئتمان المتوقعة

٤١,٥٧١,٩١٩٦٥١,١٠٠٣٩١,٠٠٥٤٢,٦١٤,٠٢٤القيمة الدفترية

حسب وحدات ا�عمال

١٤,٤٠٤,٨٦٩٥٩٥,٢٠٥٣,٣٩٣,٧٨١١٨,٣٩٣,٨٥٥الخدمات المصرفية للشركات

٢٧,٨٨٤,١٦١٣٠٥,١٤٣٤٤٩,٩٣٩٢٨,٦٣٩,٢٤٣الخدمات المصرفية ل�فراد

٤٢,٢٨٩,٠٣٠٩٠٠,٣٤٨٣,٨٤٣,٧٢٠٤٧,٠٣٣,٠٩٨القيمة الدفترية

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.
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•• حلب-وكاالت

املعروفة  حلب  مدينة  اأحياء  معظم  على  الظلم  يخيم 
ال�صام  بلد  مدن  واأكرب  ل�صوريا  القت�صادية  بالعا�صمة 
منذ ما يقرب من اخلم�صة اأ�صابيع ب�صبب �صح الكهرباء 
الأ�صبوعية  ال����ص���رتاك���ات  اأ���ص��ع��ار  وارت���ف���اع  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
متد  التي  ال�صخمة  الكهربائية  للمولدات  وال�صهرية 

الأحياء احللبية بالكهرباء يومياً على مدار 8 �صاعات.
ف�صعر الأمبري الواحد اأ�صبوعياً و�صل لع�صرة اآلف لرية 
�صورية وبع�صها تخطاها ل�13 األف يف الأحياء امل�صرتكة 

ب�9 �صاعات كهرباء بدل الثمانية �صاعات يومية.
الواقع املر دفع العديد من العائلت اإىل اإلغاء ا�صرتاكها 
اجلاز  وملبة  كال�صموع  قدمية  ببدائل  عنه  وال�صتعا�صة 
يوم  على  ال��ظ��لم  �صبح  فخيم  الإن����ارة،  على  للح�صول 

حلب.

االنتقال اإىل مدن اأخرى
ت�صوية  ك���ان وراء  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  م��ن  احل���رم���ان 
الأخ��وي��ن زه��ري و���ص��امل �صبحي اأم��وره��م��ا امل��ادي��ة و�صد 
اأحزمتهم للنتقال للعي�ض من مدينة حلب �صمال غربي 
�صوريا باجتاه مدينة القام�صلي يف �صمالها ال�صرقي قبل 

نحو اأ�صبوعني.
ويقول زهري ل�"�صكاي نيوز عربية" اإن النقطاع الدائم 
ال�صرتاكات  اأ���ص��ع��ار  يف  وال��ف��و���ص��ى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ل��ل��ت��ي��ار 
�صاعات   3 اإىل  �صاعات   9 �صاعات ت�صغيلها من  وتقلي�ض 
الأق��م�����ص��ة وافتتاح  ل��ب��ي��ع  اإغ�����لق م��ت��ج��ره��م��ا  دف��ع��ه��م��ا 

�صوبرماركت لبيع املواد الغذائية يف مدينة القام�صلي.
ثمن  ل��رية  األ��ف   60 اأ�صبوعياً  يدفع  ك��ان  اأن��ه  وي�صيف 
ا�صرتاك املولدة عن منزله الكائن يف حي هنانو وكذلك 

�صقيقه.
وقال: "�صهريا كنا اأنا و�صقيقي ندفع ما يقارب ال�200 

وكذلك  ملنازلنا  ال�صهرية  ال�صرتاكات  مدفوعات  دولر 
ملحلنا فارتاأينا اأن نغادر املدينة باجتاه ال�صمال ال�صرقي 
بعد اخل�صائر الكبرية التي خ�صرناها فو�صع الكهرباء يف 
القام�صلي اأف�صل بكثري من عا�صمة القت�صاد ال�صوري 
وكذلك فاإن ال�صرتاكات ال�صهرية فيها ل تتعدى ال�15 

دولر".
وعلى خطى زهري و�صامل جنح عمار اخلطيب وهو تاجر 
امللب�ض  لت�صنيع  ال�صغرية  ور�صته  نقل  جاهزة  األب�صة 
اإىل مدينة احل�صكة ويحتاج ل�صاعات كهرباء طويلة على 

مدار اليوم كان يفتقدها يف مدينته.
وحتدث اخلطيب ل�"�صكاي نيوز عربية" اأن كان ي�صطر 
تعمل  كانت  التي  ت�صغيل مولدته اخلا�صة  اإىل  يف حلب 
على مادة البنزين التي تعاين معظم املحافظات ال�صورية 
من ندرتها وغلء اأ�صعارها التي ي�صل ثمن لرت الواحد 

منها لأكر من 5500 لرية �صورية.

وقال: "كنت اأحتاج لع�صرين لرت يوميا من البنزين ما 
اأمور ور�صتي وت�صغيل  ل�40 دولر لت�صيري  يقرب ثمنها 
املاكينات التي حتتاج اإىل الكهرباء و�صهريا اإىل 1200 
لرفع  ن�صطر  ك��ن��ا  ل���ذا  ف��ق��ط  امل��ح��روق��ات  كثمن  دولر 
اأ����ص���ع���ار ب�����ص��اع��ت��ن��ا ف��ت��ك��د���ص��ت ال��ب�����ص��اع��ة ل��دي��ن��ا ب�صبب 
ي��وم��ي��ة فكان  اأ���ص��ع��اره��ا وان��ه��ال��ت علينا خ�����ص��ائ��ر  غ���لء 
النتقال اإىل مدينة احل�صكة هو احلل الأف�صل لأعو�ض 

خ�صارتي".
والفو�صى  للكهرباء  الع�صوائية  "النقطاعات  واأ�صاف: 
كارثية  خ�صائر  يف  ت�صبب  امل��ول��دات  ا�صرتاكات  اأ�صعار  يف 
اآلتهم  يف  كبرية  وباأعطال  حلب  مدينة  يف  لل�صناعيني 
باجتاه  ���ص��وري��ا  منهم  ال��ع��دي��د  ف��غ��ادر  منتجاتهم  وت��ل��ف 
م�صر والأردن وبع�صهم انتقل اإىل مدن احل�صكة والرقة 
والقام�صلي لأن و�صع الكهرباء فيها جيد ن�صبياً واأ�صعار 

ال�صرتاكات رخي�صة".

رفع اال�سرتاكات وتقلي�س ال�ساعات
�صاعات  تقلي�ض  يف  امل��ول��دات  مالكي  بني  حمموم  �صباق 
9 ���ص��اع��ات اإىل  3 وم���ن  8 ���ص��اع��ات اإىل  ال��ك��ه��رب��اء م��ن 
باجل�صع  رف��اع��ي  �صهيب  و�صفها  يومية  ���ص��اع��ات    4

والبتزاز.
واأ�صار �صهيب، الذي يعمل باأجرة يومية كعامل يف �صوق 
اخل�صرة مبدينة حلب ل�"�صكاي نيوز عربية" اأنه األغى 
الثانية يف  اأبلغه مالك املولدة وللمرة  اأن  ا�صرتاكه بعد 
اأقل من �صهر برفع �صعر ال�صرتاك اإىل 13 األف لرية 

اأ�صبوعياً.
واأ�صاف: "ت�صغيل الرباد و�صوء الغرفة تكلفني �صهريا 
بحدود 104 األف لرية �صورية بينما اأجني 5 اآلف لرية 

من عملي اليومي الذي ل يكفي ثمن ربطة خبز".
وكان قد اأعلن اأحمد ال�صمكري مدير حماية امل�صتهلك 
بحق  باملئة   50 بن�صبة  خمالفات  �صبط  ع��ن  حلب  يف 

مالكي املولدات يف حمافظة حلب منذ بداية العام.
اأ�صحاب  اأن  �صحفية  ت�صريحات  يف  ال�صنكري  وك�صف 
املولدات كانوا يح�صلون على ح�ص�صهم من مادة املازوت 
�صورية  لرية  ب�1750  يقدر  ب�صعر  خا�صة  �صركات  من 
مب��وج��ب ات��ف��اق اأب����رم ب��ني ال�����ص��رك��ات اخل��ا���ص��ة ووزارة 
وزودت  بالعقد  تلتزم  مل  ال�صركات  ه��ذه  اأن  اإل  النفط 
مالكي املولدات ملرة واحدة مبادة املازوت منذ �صنة وهو 

ما ت�صبب بفجوة كبرية.
" ا�صم م�صتعار ل�صاحب  رفيعة  "نبيل  قال  من جانبه، 
مولدة يف مدينة حلب ل�"�صكاي نيوز عربية" اأنه اأ�صطر 
ال�صركات  ال��ت��زام  ع��دم  بعد  امل��ول��دات  كغريه من مالكي 
اخل��ا���ص��ة ت��زوي��ده��م ب���امل���ازوت امل��دع��وم اإىل ���ص��رائ��ه من 
وهو  خ�صارته  ليعو�ض  اأ�صعاف  بثلثة  ال�صوداء  ال�صوق 
ال�صرتاكات  اأ�صعار  رف��ع  اإىل  امل��ول��دات  مالكي  يدفع  ما 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  خجولة  م�صعي  بعد  دوري  ب�صكل 

بحل الأزمة.

حّذرت كيم يو-جونغ، �صقيقة زعيم كوريا ال�صمالية كيم جونغ-اأون 
واإحدى كبار م�صت�صاريه كوريا اجلنوبية من اأّنها يف حال �صّنت �صربة 
ع�صكرية ا�صتباقية على اأي هدف يف ال�صمال فاإّن بيونغ يانغ �صت�صتخدم 

ال�صلح النووي "للق�صاء" على اجلي�ض الكوري اجلنوبي.
وهذا التحذير الذي نقلته عن كيم و�صائل الإعلم الر�صمية ميّثل 
يانغ على  بيونغ  النفوذ يف  الوا�صعة  امل��راأة  ن��اري من جانب  رّد  ث��اين 
قبل  ووك  �صوه  اجلنوبي  الكوري  الدفاع  وزي��ر  بها  اأدىل  ت�صريحات 

ثلثة اأيام.
اأّي  اإ�صابة  "قادرة على  اإّن �صيول لديها �صواريخ  واجلمعة قال �صوه 
بيونغ  فيه  كّثفت  و�صرعة"، يف وقت  بدّقة  ال�صمالية  هدف يف كوريا 
وتهّدد  بال�صتية  ���ص��واري��خ  الأخ����رية جت��ارب��ه��ا على  الأ���ص��ه��ر  ي��ان��غ يف 

با�صتئناف جتاربها النووية.
كان  اإّن���ه  قولها  كيم  ع��ن  ال��ك��وري��ة  الر�صمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
اإمكانية  "املجنون" اأن يتطرق اإىل  "خطاأً كبرياً جداً" من قبل هذا 
الكورية  الأنباء  وكالة  ونقلت  نووية.  لقوة  ا�صتباقية  �صربة  توجيه 
اختارت  "اإذا  اأّن��ه  ل�صيول من  الر�صمية عن كيم حتذيرها  ال�صمالية 
كوريا اجلنوبية مواجهة ع�صكرية معنا، فاإّن قّوتنا النووية القتالية 

�صت�صطر حتماً لأداء مهمتها".

اأكد وزير الزراعة اللبناين عبا�ض احلاج ح�صن اأن احلكومة اللبنانية 
لذلك  ال��زراع��ي،  القطاع  مقومات  تاأمني  على  لوحدها  ق��ادرة  غري 
والهيئات  )الفاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  بال�صراكة  �صتعمل 
الدولية من اأجل دعم قطاع القمح كاأولوية لتاأمني 30 %  من حاجة 
لبنان من القمح. ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلم"، الثلثاء، عن 
على  للغاية  �صئيلة  ال��زراع��ة  وزارة  "ميزانية  اإن  قوله  ح�صن  احل��اج 
انهيار  ب�صبب  ال�صعف  اإىل  مليار لرية   133 رفعها من  الرغم من 
العملة الوطنية". واأ�صار اإىل "�صعوبة الأو�صاع التي يعي�صها املواطن 
"للتخفيف  اإىل خطوات يقوم بها  اللبناين، ل �صيما الفقري"، لفتاً 
"التحرك  اإىل  والداخلية  القت�صاد  وزارة  ودعا  الأزمة".  وط��اأة  من 
من اأجل حملة متوا�صلة لكبح الأ�صعار وج�صع التجار الذين يريدون 
ربحا �صريعا"، موؤكداً اأن "هناك اأزمة مركبة، ولكنها غري م�صتحيلة 
املواطن".  الذي يتحمله  بال�صعر  املنتجات  تاأمني  احلل، ومبقدورنا 
من  الأزم���ة،  ملعاجلة  �صرورية  "خطوات  اإىل  ح�صن  احل��اج  وت��ط��رق 
اخليم  قطاع  وتو�صيع  امل��زروع��ة،  امل�صاحات  تو�صيع  اإىل  امل���زارع،  دع��م 
البل�صتيكية"، قائًل : "اأ�صبح بع�ض اللبنانيني عاجزين عن تاأمني 
�صحن الفتو�ض على �صفرة رم�صان، فمن غري املعقول اأن يكون ثمن 

اخل�صة 40 األف لرية".

اأن مناورات م�صرتكة  الرو�صية،  الع�صكرية اجلنوبية  املنطقة  اأعلنت 
يف  �صتجري  واجلزائرية  الرو�صية  الربية  للقوات  الإره��اب  ملكافحة 

نوفمرب )ت�صرين الأول( من هذا العام يف اجلزائر.
وقال املكتب ال�صحايف للمنطقة الع�صكرية اجلنوبية يف بيان: "انعقد 
املوؤمتر التخطيطي الأول للإعداد  يف مدينة فلديقوقاز الرو�صية 
مل���ن���اورات ال��ق��وات ال��ربي��ة ال��رو���ص��ي��ة اجل��زائ��ري��ة امل�����ص��رتك��ة ملكافحة 
الإرهاب، والتي من املقرر اإجراوؤها يف نوفمرب )ت�صرين الأول( من 
هذا العام يف قاعدة حماقري يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�صعبية".
وخلل املوؤمتر، مت تن�صيق �صيناريو التمرين وتنظيم اللوج�صتيات، 

مبا يف ذلك اإجراءات الإقامة.
تكتيكية  حت��رك��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  �صتكون  امل��ن��اورات  اأن  البيان  واأ���ص��اف 

للبحث عن اجلماعات امل�صلحة غري ال�صرعية وك�صفها وتدمريها.
ومن املقرر اأن ي�صارك يف التدريبات من اجلانب الرو�صي حوايل 80 

ع�صكرياً من املنطقة الع�صكرية اجلنوبية.
الع�صكرية  املنطقة  ل��ق��وات  القتالية  امل��ن��اورات  خطة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
املنطقة  من  ع�صكريني  م�صاركة  على  تن�ض   2022 لعام  اجلنوبية 
يف تدريبات دولية مع وحدات من القوات امل�صلحة للجزائر وم�صر 

وكازاخ�صتان وباك�صتان.

عوا�سم

�سيول

بريوت

مو�سكو

•• لندن-وكاالت

اأن  لو�ض،  اإدوارد  تاميز" الربيطانية  "فاينن�صال  �صحيفة  يف  الكاتب  راأى 
الغرب م�صطر عند التعامل مع رو�صيا، اأن ياأخذ يف العتبار معاهدة فر�صاي 
التي فر�صها احللفاء على اأملانيا عقب احلرب العاملية الأوىل وما تلها من 
اأمريكا وما  الفجوة بني ما تتوقعه  الأمل��ان.  تر�صيخ لذهنية النتقام لدى 
ميكن اأن يحدث، وا�صعة جداً، ل�صوء احلظوقال اإنه بعيد هدنة عام 1918 
التي اأنهت احلرب العاملية الأوىل، اأعيد انتخاب رئي�ض الوزراء الربيطاين 
ديفيد لويد جورج حتت �صعار "ا�صنقوا القي�صر". وتنازل القي�صر الأملاين 
التي تلت ما عرف  ال�صلطة ب�صهولة. لكن روح النتقام  املنفي ويلهلم عن 
"باحلرب لإنهاء كل احلروب"، �صمدت بثبات. وفر�ض احللفاء من خلل 
معاهدة فر�صاي التي تلت ذلك، �صلماً كان من �صاأنه ت�صميم كل �صلم من 

بعده. ويلفت لو�ض اإىل اأنه من املبكر التكهن باإتفاق مع الرئي�ض الرو�صي 
ف��لدمي��ري بوتني ح��ول اأوك��ران��ي��ا، على رغ��م اأن امل��ح��ادث��ات ج��اري��ة وتبادل 
ال�صيء وفعل  تاريخاً من قول  اإن لدى بوتني  لل�صلم.  اجلانبان م�صودات 
من  هم  قلة  اأوكرانيا.  اإىل  بالن�صبة  مميتاً  خداعاً  ينعك�ض  قد  مما  عك�صه، 
اأوكرانيا.  بابتلع  الق�صوى  طموحاته  عن  يتنازل  قد  بوتني  اأن  يعتقدون 
واأي اإتفاق، ناهيك عن وقف للنار، يجب اأن يتم التعامل معه على اأنه جمرد 
اإىل  التحدث  فاإنه عند مرحلة معينة، يتوجب  تكتيكية. ومع ذلك،  وقفة 
العدو بخلف ما يحب املرء. وهذا يعني اإبرام نوع من التفاق مع بوتني. 
اإن البديل الرامي اإىل ا�صت�صلم رو�صيا بل �صروط وعزل بوتني، هو رهان ل 
ميكن القادة الغربيني املراهنة عليه. ودرو�ض فر�صاي حا�صرة. ومن املمكن 
تفهم املزاج املائل اإىل العقوبات يف وا�صنطن والعوا�صم الغربية. وعدا عن 
الرتكابات يف حق املدنيني والق�صف املدمر يف اأوكرانيا، فاإن الثمن قد ي�صل 

على  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�ض  ويعمل  ال���دولرات.  مئات مليني  اإىل 
الأمريكي  الفيديرايل  الإحتياط  يف  بالدولر  الرو�صية  الودائع  م�صادرة 
�صيجد  بايدن  اأن  كما  باأوكرانيا.  حلقت  التي  الأ���ص��رار  تعوي�ض  مقابل  يف 
ال�صلطة. ويف عام  ب��وت��ني يف  رو���ص��ي��ا ط��امل��ا  ع��ن  ال��ع��ق��وب��ات  رف��ع  �صعوبة يف 
1919، فر�صت القوى احلليفة تعوي�صات م�صلة على اأملانيا املهزومة، على 
رغم اأن قادتها قد عزلوا من منا�صبهم. و�صيكون من ال�صعب على حلفاء 
اليوم مقاومة فر�ض �صلم "قرطاجي" على رو�صيا طاملا بقيت حتت اإدارة 
�صلفه  الذي واجهه  ذاك  اأكرب من  بايدن  يواجه  الذي  التحدي  اإن  بوتني. 
اأ�صلحة  متتلك  رو�صيا  ف��اإن   ،1919 عام  اأملانيا  وبخلف  ويل�صون.  وودرو 
لهزمية  الأف�صل  التعريف  اإن  ال�صت�صلم.  على  حملها  ميكن  ول  نووية 
ول  احتلتها.  ال��ت��ي  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ص��ي  م��ن  تن�صحب  جعلها  ه��و  رو�صيا 
�صك يف اأن طرد رو�صيا بالكامل مهمة ل ميكن اأن تقوم بها اأوكرانيا وحدها. 

ومع ذلك، فاإن التدخل الغربي املبا�صر ل ميكن تخيله. وهذا يعني ماأزقاً 
دامياً بالن�صبة لأوكرانيا، قد ي�صتمر اأ�صهراً ورمبا �صنوات. وعلى عك�ض اأملانيا 
املهزومة عام 1919 من دون اأ�صدقاء، ميكن بوتني الإعتماد على �صراكة 
ومع  العامل.  يف  دولة  اأقوى  ثاين  رئي�ض  بيغ  جني  �صي  حدود" مع  "بل 
دولة من املمكن اأن تتعر�ض للإذلل مثل رو�صيا، فاإن التاريخ �صيكافح من 
الغرب يلقي نظرة  اأن يجعل  اأم��ان لها. وه��ذا ما يتعني  اإيجاد �صبكة  اأج��ل 
فاح�صة على املوقف. وحتى لو اأراد الغرب اأن ميلي على رو�صيا �صروطاً على 
اإذن، ما  ال�صروط �صيواجه عراقيل.  �صاكلة فر�صاي، فاإن تطبيق مثل هذه 
هي اخليارات املتبقية لدى بايدن؟ اإن الرئي�ض الأمريكي يقول اإن الرئي�ض 
لكن  النهائي.  القا�صي  يكون  اأن  يجب  زيلين�صكي،  فولودميري  الأوك��راين 
عند نقطة معينة، يتعني على بايدن ت�صويق قرار غري مرغوب به عاطفياً 

لدى الراأي العام الأمريكي.

الفاينن�سال تاميز: بايدن وبوتني واأخطار تكرار جتربة فر�ساي

اأوكرانيا حتذر من وجود املزيد من القتلى املدنيني 

الغرب يعتزم فر�ض عقوبات جديدة على رو�سيا 
•• لفيف-رويرتز

تعتزم الوليات املتحدة واأوروب��ا فر�ض عقوبات جديدة 
اأوكرانيا،  يف  املدنيني  قتل  على  ملعاقبتها  مو�صكو  على 
فيما حذر الرئي�ض الأوكراين فولودميري زيلين�صكي من 
احتمال اكت�صاف املزيد من القتلى يف مناطق ا�صتعادتها 

بلده من الغزاة الرو�ض.
وان�صحبت القوات الرو�صية من بلدات �صمايل العا�صمة 
اإىل جنوب  املا�صي فيما حتول هجومها  الأ�صبوع  كييف 
الأوكرانية  ال���ق���وات  وا���ص��ت��ع��ادت  و���ص��رق��ه��ا.  اأوك���ران���ي���ا 
ما  منذ  امل�صتمرة  احل��رب  دمرتها  بلدات  على  ال�صيطرة 
يقرب من �صتة اأ�صابيع، ومنها بوت�صا، حيث تناثرت جثث 

مدنيني يف ال�صوارع.
وجثث  بوت�صا  يف  جماعية  ملقربة  مروعة  �صور  واأث���ارت 
النار عليهم من م�صافة قريبة  اأُطلق  مقيدة لأ�صخا�ض 

غ�صبا دوليا اأم�ض الثنني.
اإىل حماكمة  ب���اي���دن  ج���و  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ض  ودع�����ا 
ن��ظ��ريه ال���رو����ص���ي ف���لدمي���ري ب��وت��ني ب���ارت���ك���اب جرائم 
العامة  املتحدة من اجلمعية  الوليات  و�صتطلب  حرب، 
رو�صيا يف جمل�ض حقوق  تعليق ع�صوية  املتحدة  للأمم 

الإن�صان.
وقالت  مدنيني  بقتل  تتعلق  اتهامات  اأي  رو�صيا  ونفت 
الأمن  ملجل�ض  اج��ت��م��اع  يف  عملية"  "اأدلة  �صتقدم  اإن��ه��ا 
الدويل اليوم الثلثاء تثبت عدم �صلوع قواتها يف تلك 

الأعمال.
ويف كلمة م�صورة يف ال�صاعات الأوىل من �صباح الثلثاء، 
جمل�ض  اأم���ام  كلمة  اأي�����ص��ا  �صيلقي  اإن���ه  زيلين�صكي  ق��ال 
الدعم لإج��راء حتقيق فيما حدث  بينما يح�صد  الأم��ن 

يف بوت�صا.
من  واح���دة  فقط.  واح���دة  بلدة  "هذه  زيلين�صكي  وق��ال 
القوات  ال��ت��ي متكنت  الأوك��ران��ي��ة  ال��ب��ل��دات  م��ن  العديد 

الرو�صية من ال�صيطرة عليها".
بورودينكا  يف  باأنه  تفيد  معلومات  الآن  "هناك  واأ�صاف 

وبلدات حمررة اأخرى يف اأوكرانيا، قد يكون هناك عدد 
�صحايا اأعلى من ذلك بكثري �صقطوا على يد املحتلني". 
وكان ي�صري اإىل بلدة تقع على بعد 25 كيلومرتا غربي 

بوت�صا.
و�صاهدت رويرتز عدة جثث تعر�صت فيما يبدو لإطلق 
دفن  عمليات  اإىل  بالإ�صافة  قريبة،  م�صافة  م��ن  ال��ن��ار 
ل��ك��ن مل يت�صن  ب��وت�����ص��ا،  م��وؤق��ت��ة وم���ق���ربة ج��م��اع��ي��ة يف 
لرويرتز التحقق من عدد القتلى اأو امل�صوؤول عن قتلهم 

من م�صدر م�صتقل.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأوك����راين دم��ي��رتو كوليبا اإنه 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال���ع���ام  الأم�����ني  اإىل  حت����دث 
"اأوكرانيا  اأن  ع��ل��ى  و����ص���دد  ب��وت�����ص��ا  ب�����ص��اأن  ج��وت��ريي�����ض 
جلمع  املتاحة  املتحدة  الأمم  اآل��ي��ات  جميع  �صت�صتخدم 

الأدلة وحما�صبة جمرمي احلرب الرو�ض".
وحتدث كوليبا اأي�صا اإىل نظريه ال�صيني وانغ يي هاتفيا 
الذي جددت فيه بكني دعوتها  الوقت  اأم�ض الثنني يف 

لأن تكون املحادثات �صبيل لإنهاء ال�صراع يف اأوكرانيا.
والت�صال، الذي قالت بكني اإنه مت بطلب من اأوكرانيا، 
اأول  منذ  البلدين  امل�صتوى بني  رفيعة  اأول حمادثة  هو 
ا�صتغلل  ب��ك��ني  م��ن  كوليبا  ط��ل��ب  ع��ن��دم��ا  اآذار  م��ار���ض 
حد  على  الرو�صي،  الغزو  لوقف  مو�صكو  مع  علقاتها 

قول وزارة اخلارجية الأوكرانية يف ذلك الوقت.

* "�سي�سعرون بالعواقب"
يف  خا�صة"  ع�صكرية  "عملية  ت�صميه  م��ا  رو���ص��ي��ا  �صنت 
اأوك��ران��ي��ا ي���وم 24 ف��رباي��ر ���ص��ب��اط، ب��ه��دف ن���زع �صلح 
اأوكرانيا  وتقول  النازيني".  من  "وتخلي�صها  اأوكرانيا 

والغرب اإن الغزو غري قانوين ول مربر له.
وان�����ص��ح��ب��ت ال��ق��وات ال��رو���ص��ي��ة م��ن ال��ع��ا���ص��م��ة كييف يف 
مواجهة مقاومة اأوكرانية �صر�صة على نحو غري متوقع 

با�صتخدام اأ�صلحة غربية م�صادة للدبابات.
نية يف  ب���ادرة ح�صن  ب��اأن��ه  الن�����ص��ح��اب  وو���ص��ف��ت مو�صكو 
ي��وم اجلمعة.  م��رة  اآخ��ر  التي عقدت  ال�صلم  حم��ادث��ات 

اأم�����ض الثنني  امل��ف��او���ص��ون  اأن يجتمع  امل��ق��رر  وك���ان م��ن 
بخ�صو�ض  ج��دي��دا  اجل��ان��ب��ني  م��ن  اأي  يك�صف  مل  ل��ك��ن 

املحادثات.
الثنني  اأم�����ض  �صولت�ض  اأولف  الأمل���اين  امل�صت�صار  وق��ال 
يف  ح��دث  بعواقب" ما  "�صي�صعرون  واأن�����ص��اره  بوتني  اإن 
�صيتفقون على مزيد من  الغربيني  واإن احللفاء  بوت�صا 

العقوبات على مو�صكو يف الأيام املقبلة.
وقال م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي جيك �صوليفان 
اأمريكية  اإن وا�صنطن �صتعلن هذا الأ�صبوع عن عقوبات 
جديدة على مو�صكو. وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية 
العامني  امل���دع���ني  م���ن  ف��ري��ق دويل  ق��ي��ام  ت��دع��م  اإن���ه���ا 
واخلرباء بجمع وحتليل الأدلة على الأعمال الوح�صية.

دبلوما�صيني  ���ص��ت��ط��ردان  اإن��ه��م��ا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  وق��ال��ت 
رو�صا.

واأكد الرئي�ض ال�صابق دميرتي ميدفيديف ونائب رئي�ض 
جمل�ض الأمن يف البلد اإن رو�صيا �صرتد باملثل "و�صتغلق 

اأبواب ال�صفارات الغربية".
وبعده  للجميع.  بالن�صبة  اأ���ص��ه��ل  ذل��ك  "�صيكون  وق���ال 
من  بع�صا  بع�صنا  روؤي���ة  جم��رد  اإىل  الأم���ر  بنا  �صينتهي 

مناظري البنادق".
اإن  لمرب�صت  كري�صتينه  الأملانية  الدفاع  وزي��رة  وقالت 
الحتاد الأوروبي يجب اأن يناق�ض حظر الغاز الرو�صي، 
اآخرين حثوا على توخي  اأن م�صوؤولني  الرغم من  على 
احل��ذر ب�صاأن الإج���راءات التي ميكن اأن ت��وؤدي اإىل اأزمة 

طاقة اأوروبية.
الغاز،  من  احتياجاتها  ثلث  بنحو  اأوروب���ا  رو�صيا  وت��زود 
وحاول بوتني ا�صتخدام الطاقة اأداة للرد على العقوبات 
الغربية. لكن مو�صكو اأبقت على تدفق الغاز عرب خطوط 
الأنابيب الرئي�صية اإىل اأوروبا، على الرغم من ال�صبابية 

ب�صاأن مطالب بوتني اخلا�صة باملدفوعات بالروبل.
دفع  م��ن  الرو�صية  احلكومة  املتحدة  ال��ولي��ات  ومنعت 
اأكر من 600 مليون دولر من الحتياطيات املحتجزة 
ال�صيادية  �صندات ديونها  الأمريكية حلائزي  البنوك  يف 

وذلك يف خطوة ا�صتهدفت ت�صديد ال�صغط على مو�صكو 
ال������دولرات  اح��ت��ي��اط��ي  م���ن  ل��دي��ه��ا  مم���ا  ت�صتهلك  واأن 

الأمريكية.

* معارك يف ال�سرق
قالت اأوكرانيا اإنها ت�صتعد ملواجهة ا�صتدعاء مو�صكو نحو 
60 األفا من جنود الحتياط الرو�ض لتعزيز هجومها يف 
ال�صرق، حيث �صملت الأهداف الرئي�صية لرو�صيا مدينتي 

ماريوبول وخاركيف، ثاين اأكرب مدينة يف البلد.
القوات  اإن  الأوك���ران���ي���ة  ال��ع��ام��ة  الأرك�����ان  هيئة  وق��ال��ت 
اإقليمي  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  ال�����ص��ي��ط��رة  ت�صتهدف  ال��رو���ص��ي��ة 
دونيت�صك ولوجان�صك، اللذين يطالب بهما النف�صاليون 
املتحالفون مع رو�صيا، وحما�صرة جمموعة من القوات 

الأوكرانية.
واأ�صافت يف حتديثها اليومي "هاجمت القوات الرو�صية 
ا�صتخدامها  املحظور  العنقودية  بالذخائر  ميكوليف 
من  كاملة  جم��م��وع��ات  تعر�صت  جنيف.  م��ع��اه��دة  وف��ق 
خ���ا����ض م�صت�صفى  وب�����ص��ك��ل  ل��ل��ق�����ص��ف،  امل��دن��ي��ة  امل���ب���اين 

للأطفال. هناك قتلى وم�صابون من بينهم اأطفال".
ومل يت�صن لرويرتز التحقق من املزاعم الأوكرانية من 

م�صدر م�صتقل.
على  املطلة  ال�صرقية  اجلنوبية  م��اري��وب��ول  مدينة  ويف 
بحر اآزوف واملحا�صرة منذ اأ�صابيع، اأظهرت �صور رويرتز 
ثلث جثث يف ملب�ض مدنية ملقاة يف ال�صارع واإحداها 

تقابل جدارا تناثر عليه الدم.
الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  با�صم  متحدث  وق��ال 
اأم�ض الثنني اإنه مت اإيقاف فريق تابع لل�صليب الأحمر 
خلل حماولته الو�صول اإىل ماريوبول لإجلء املدنيني، 

وهو حمتجز الآن يف بلدة جماورة.
ويف بلدة ميكوليف غربي ماريوبول، قال رئي�ض الإدارة 
عن  يقل  ل  م��ا  اإن  �صينكيفيت�ض  اأولك�صندر  الإقليمية 
ع�صرة اأ�صخا�ض قتلوا، بينهم طفل، واأ�صيب 46 اآخرون 

الثنني.

حلب يف ظالم دام�ض.. »الواقع املر« دفع ال�سوريني لبدائل قدمية

غرب اأفريقيا يواجه اأزمة غذاء غري م�سبوقة 
•• دكار-رويرتز

قالت وكالت اإغاثة اأم�ض الثلثاء اإن دول غرب افريقيا تواجه اأ�صواأ اأزمة 
غذاء على الإطلق مدفوعة بال�صراع واجلفاف وتاأثري احلرب يف اأوكرانيا 

على اأ�صعار املواد الغذائية وتوافرها.
وقالت 11 منظمة اإغاثة دولية يف بيان م�صرتك اإن هناك نحو 27 مليونا 
38 مليونا بحلول  اإىل  العدد  املنطقة، وقد يرتفع هذا  يعانون اجل��وع يف 

يونيو حزيران بزيادة 40 يف املئة عن العام املا�صي وهو ارتفاع تاريخي.
بوركينا  م��ن  اأج���زاء  ومنها  افريقيا،  غ��رب  م��ن  �صا�صعة  م�صاحات  وت��واج��ه 
فا�صو ومايل والنيجر ونيجرييا، حركات اإ�صلمية م�صلحة اأجربت مليني 
الأ�صخا�ض على ترك اأرا�صيهم. وهي، اإىل جانب ت�صاد، اأ�صد الدول ت�صررا 

من اجلوع.
و�صهدت املنطقة اأي�صا في�صانات وموجات جفاف �صديدة ب�صبب اآثار تغري 
املناخ ما جعل الزراعة اأكر �صعوبة. ووفقا ل�صبكة الوقاية من اأزمات الغذاء 
يف غرب افريقيا، انخف�ض اإنتاج احلبوب يف 2021-2022 بن�صبة 39 يف 

املئة على اأ�صا�ض �صنوي يف النيجر و15 يف املئة يف مايل.
اأ�صعار املواد الغذائية العاملية وتعطلت التجارة  وعلوة على ذلك، ارتفعت 
ب�صبب الغزو الرو�صي لأوكرانيا. وقالت �صبكة الوقاية من اأزمات الغذاء اإن 

اإغلق احلدود ب�صبب فريو�ض كورونا كان له تاأثري �صلبي اأي�صا.
ملنطقة  اأوك�صفام  ملنظمة  الإقليمية  املديرة  �صيدي  داوالك  ال�صَلمة  وقال 
ب��الأ���ص��ا���ض )زي���ادة( ���ص��وءا ه��و  وي����زداد  ا�صتجد  "ما  افريقيا  غ��رب وو���ص��ط 
النازحني والأرا�صي املهجورة ب�صبب ال�صراع ، لكننا ن�صهد اأي�صا حمفزات 

جديدة )للأزمة(".
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عربي ودويل
•• عوا�سم-وكاالت

مدنيني  �صد  فظائع  الرو�صية  ال��ق��وات  ارت��ك��اب  ب�صاأن  الت��ه��ام��ات  اأث���ارت 
اأوكرانيني يف مدينة بوت�صا الواقعة خارج كييف، الت�صاوؤلت ب�صاأن م�صري 
املفاو�صات بني مو�صكو وكييف، وم�صتقبل ال�صراع بني اجلانبني تزامًنا 

مع اليوم الأربعني لندلع احلرب.
وخلل جولته يف بلدة بوت�صا، مرتدًيا �صرتة واقية من الر�صا�ض، قال 
الرئي�ض الأوكراين فولودميري زيلين�صكي اإنه بات من ال�صعب على بلده 
التفاو�ض مع رو�صيا، منذ اأن علمت بحجم الفظائع التي ارتكبتها القوات 
للغاية  متاأثًرا  ب��دا  ال��ذي  زيلين�صكي،  واأ���ص��اف  اأرا�صيها.  على  الرو�صية 
ا التحدث عندما  ب�صاأن امل�صاهد التي راآها يف بوت�صا، اأنه "من ال�صعب جدًّ
ترون ما فعلوه هنا، كلما اأطالت رو�صيا اأمد الجتماعات كان الأمر اأ�صواأ 

بالن�صبة اإليهم وبالن�صبة اإىل هذا الو�صع ولهذه احلرب".
اكت�صاف  غ��داة  جماعية"  "اإبادة  بارتكاب  رو�صيا،  اتهمت  اأوكرانيا  كانت 
جثث ملدنيني بعد ان�صحاب القوات الرو�صية من بوت�صا، الأمر الذي اأثار 

موجة غ�صب يف اأوروبا والوليات املتحدة.
ال��ت��ورط يف ه��ذا الأم����ر، داع��ي��ة لعقد اج��ت��م��اع ملجل�ض  لكن رو���ص��ي��ا نفت 
العديد من جولت  ال��دويل للبحث يف تلك التهامات. واأخفقت  الأم��ن 
املفاو�صات بني مو�صكو وكييف حتى الآن يف التو�صل اإىل ت�صوية نهائية 
انعك�صت تداعياتها  التي  اإنهاء احلرب  الآم��ال يف  بني اجلانبني، لُتخّيب 

على العامل اأجمع.

تعّقد احللول الدبلوما�سية
من جانبه، يرى املحّلل ال�صيا�صي الأوكراين ماتيا نيلي�ض، يف ت�صريحات 
�صتجعل  بوت�صا  �صهدتها  التي  الوقائع  اأن  نيوز عربية"،  ل�"�صكاي  خا�صة 
حتكم  كيف  �صاهدوا  فالأوكرانيون  �صعوبة،  اأكر  الدبلوما�صية  احللول 

تقلي�ض  اإىل  بالطبع  ���ص��ي��وؤّدي  وه���ذا  ب��ال��ب��لد،  املحتلة  امل��ن��اط��ق  رو���ص��ي��ا 
احتمالية وقف احلرب الآن اأو التو�صل لت�صوية بني اجلانبني.

واأ�صاف نيلي�ض اأنَّ "�صور اجلرائم يف بوت�صا واإربني وموتيزين والعديد 
جمعاء،  الب�صرية  �صدمت  وخ��ارك��ي��ف،  كييف  يف  الأخ���رى  الأم��اك��ن  م��ن 
تقول  وعندما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  رو�صيا  تفعله  مل��ا  ال�صيئة  ال�صورة  واأظ��ه��رت 
رو�صيا اإنها �صرتكز الآن على �صرق اأوكرانيا، فهذا يعني اأننا �صن�صهد املزيد 
من الدمار". وت�صتعد القوات الرو�صية "ل�صن هجوم �صخم" على القوات 
الأوكرانية يف منطقة لوغان�صك يف �صرق اأوكرانيا، وفق ما اأعلن حاكمها 
�صريغي غاداي، الثنني. ولفت اإىل اأنَّ ما تقوم به القوات الرو�صية حاليًّا 
ُتعقد الآمال يف الو�صول اإىل اتفاق لإخماد هذه احلرب. وب�صاأن م�صتقبل 
ال�صراع، قال املحلل ال�صيا�صي الأوكراين اإنه اإن عاجًل اأو اآجًل �صتنتهي 

احلرب بحل دبلوما�صي، لكن قبل التو�صل اإىل اأي حل مقبول، فاإن الواقع 
الع�صكري على الأر�ض �صيكون حا�صًما، وما دامت رو�صيا ت�صعر اأّن باإمكانها 
حتقيق اأهدافها ع�صكريًّا يف دونبا�ض ويف �صرق اأوكرانيا، فاأعتقد باأّنها لن 

تبدي مرونة يف الو�صول اإىل ت�صوية مقبولة.

دعم غربي
ا و�صيا�صيًّا من  ا واقت�صاديًّ واأ�صار نيلي�ض اإىل اأن اأوكرانيا تتوقع دعًما ع�صكريًّ
الغرب خلل الفرتة املقبلة، خا�صة يف ظل ت�صاعد العمليات الع�صكرية 
مع رو�صيا. كان الحتاد الأوروبي اأعلن اأنه يناق�ض ب�صكل "عاجل" فر�ض 
جمموعة جديدة من العقوبات على رو�صيا ا�صتجابًة لطلب فرن�صا واأملانيا 

ب�صورة خا�صة، يف اأعقاب العثور على جثث مئات املدنيني يف بوت�صا.
اأن يتم منحها كل الو�صائل الع�صكرية  اأوكرانيا تاأمل  اأن  واأ�صاف نيلي�ض 
اأن  يجب  املقدمة  الع�صكرية  املعدات  اأن  يعني  وه��ذا  نف�صها،  عن  للدفاع 
اأكر  اأ�صلحة  لت�صمل  الدبابات،  اأو  للطائرات  امل�صادة  الأنظمة  تتجاوز 

ة الأنظمة امل�صادة للطائرات متو�صطة وطويلة املدى. تقدًما، خا�صّ

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

فيليب نافارو* 
�صوجلينت�صني  األ��ك�����ص��ن��در  ق���ال 
ال�صوفياتي:  انهيار الحتاد  عن 
حتت  ن����ه����ل����ك  األ  "يجب 
اأن���ق���ا����ص���ه ب�������دًل م����ن اخل�����روج 
عام  ذل��ك  ك��ان  حمررين".  منه 
اجلدار  �صقوط  ب��ني   ،1990
الحت������اد  وت���ف���ك���ك   )1989(

ال�صوفياتي )1991(.
   كان �صيف عام 1990 بالفعل 
�صيًفا مليًئا باملخاطر: ميخائيل 
ج��ورب��ات�����ص��وف، رغ��م قطعه مع 
اأر�صل مع ذلك دباباته  اأ�صلفه، 
اإىل فيلنيو�ض؛ يف ال�صتاء، �صقط 
�صوفياتي،  ب��ر���ص��ا���ض  م��دن��ي��ون 
خروت�صوف  عهد  يف  ح��دث  كما 
وحتت   )1956( بوداب�صت  يف 
ب������راغ  ب���ري���ج���ن���ي���ف يف  ق������ي������ادة 

.)1968(
تلك  يف  ال�����غ�����رب  ي���ت���دخ���ل  مل 
اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال�������ص���راع���ات: 
ال�صقوط  النووي، كان  التهديد 
ال�صوفياتي  ل��لحت��اد  امل��ح��ت��م��ل 
وا�صنطن  يف  ت�صغيلًيا  م��ت��غ��رًيا 
الطويلة"  "الربقية  م���ن���ذ 
وا�صع  كينان )1946(  جلورج 

ال�صيا�صة امل�صماة "الحتواء".
افرت�ض كينان اأن اأوجه الق�صور 
ال�صوفياتي  الهيكلية للقت�صاد 
اإط������اره  ان���ه���ي���ار  اإىل  �����ص����ت����وؤدي 
 - مارك�صي!  -حتليل  ال�صيا�صي 
النتظار  حينها  كافيا  و�صيكون 
ال���غ���رب ثمار  وال�������ص���رب. ج��ن��ي 
ما  تو�صعات  م��ع  النف�ض  �صبط 
املجر،  ال�����ب�����اردة:  احل�����رب  ب��ع��د 
وحتى  ال��ت�����ص��ي��ك،  وج��م��ه��وري��ة 
جميعها  اأ����ص���ب���ح���ت  ل��ي��ت��وان��ي��ا 
وم��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة اأع�����ص��اء يف 
الحت��اد الأوروب��ي وحلف �صمال 

الأطل�صي.

ــد االحتــــاد  ــع حــقــبــة مـــا ب
ال�سوفياتي

ال�����ص��ائ��د يف  ال�����ص��ع��ور  ك����ان  واإذا 
الباردة  نهاية احلرب  الغرب يف 
�صبح  ف��اإن  الغبطة،  اإىل  اأدى  قد 
اأو  الن��ف�����ص��ال��ي��ة  ال�������ص���راع���ات 
�صخمة  اأر����ض  على  ال��وح��دوي��ة 
مل  النووية  بالأ�صلحة  م�صلحة 
ير خوف �صوجلينت�صني وحده. 
ل��ق��د حت��ق��ق��ت ه����ذه امل���خ���اوف: 
ا�صتعلت النريان يف القوقاز قبل 
وجورجيا  رو���ص��ي��ا  ت��خ��و���ض  اأن 
دول��ت��ني )2008(،  ب��ني  ح��رًب��ا 

وه�����������زت احل�������������روب الأه�����ل�����ي�����ة 
وكان  ودونبا�ض.  تران�صني�صرتيا 
العتبار  يف  الأخ�����ذ  دون  ذل����ك 
الداخلي  الن����ه����ي����ار  اح���ت���م���ال 
للحتاد الرو�صي نف�صه: ت�صببت 
احلربان يف ال�صي�صان، بعيًدا عن 
الأنظار، يف اأكر من 100 األف 

قتيل. 
   وم�����ع ذل�������ك، ف�������اإن ال����ق����راءة 
حتى  امل����ده���������ص����ة  ال����ت����واف����ق����ي����ة 
الحت����اد  ب��ع��د  م���ا  الآن حل��ق��ب��ة 
تفكك  اإن  ت��ق��ول  ال�����ص��وف��ي��ات��ي، 
�صار   ... ال�����ص��وف��ي��ات��ي  الحت�����اد 
الف����اق  ك���ان���ت  واإذا  ب�����ص��ل���ص��ة! 
بي�صلن  ب��ني  بالتاأكيد  تختلف 
وب��ريك��ل��ي، ت��ظ��ل احل��ق��ي��ق��ة اأنه 
تكون  اأن  فعل  املمكن  م��ن  ك��ان 

اأ�صواأ بكثري.
ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات لهذا  ك����ان ق��ا���ص��م 
انهيار  ه���و  بكثري"  "الأ�صواأ 
احتاد �صيوعي عرقي لغوي اآخر 
ال�صليف،  ال��ط��اب��ع  ع��ل��ي��ه  ي��غ��ل��ب 
يوغو�صلفيا. ولئن تعّلق المر 
باملعنى الدقيق للحرب الأهلية، 
الع���������رتاف  ف������اإن������ه مل مي����ن����ع 
بجمهوريات انف�صالية منذ عام 
من  �صيادة  ذات  كدول   1992
قبل الوليات املتحدة واملجتمع 

الأوروبي.

التاريخ يعيد نف�سه
اليوم، مت ق�صفنا     متاًما مثل 
ولكن  "الأربعينات"،  ب�����ص��ور 
تطاق  ل  حل������رب  ب��������الأل��������وان، 
يف اأوروب����������ا، م����ع رع�����ب اإ����ص���ايف 
اجلديدة.  الإب�������ادة  مل��ع�����ص��ك��رات 
تخل�صت  اأنها  حقبة  كل  تعتقد 
اأنه  ت���راه  م��ا  بف�صل  الأب���د،  اإىل 
ت����ف����وق اأخ�����لق�����ي م���ت���اأ����ص���ل يف 
زمانها )ولكن �صبياين لحقا(، 
امل�صلحة؛  النزاعات  من وح�صية 
 ،1914 ع��ام  يف  اأن���ه  نن�صى  اأي 

وعام 1939، كان العامل اأي�صا 
متطوًرا فكرًيا وثقافًيا وروحًيا 
مع  لكنه  اأك����ر!(،  يكن  مل  )اإن 

ذلك �صقط يف الهاوية.
   وال��و���ص��ع ع��ل��ى م��ا ه��و عليه، 
ف��������اإن ال���������ص����راع ب�����ني الحت������اد 
)حتى  واأوك�����ران�����ي�����ا  ال����رو�����ص����ي 
ل����و ك���ان���ت م�����ص��ت��ق��ل��ة م���ن���ذ 30 
ن�صخة، يف كثري من  ه��و  ع��اًم��ا( 
تبقى  ما  بني  للحرب  النواحي، 
اليوغو�صليف  الحت��������اد  م����ن 
ترف�ض  ���ص��رب��ي��ا،  ال���واق���ع،  )يف 
التي  وال���ب���و����ص���ن���ة،  ال�����ط�����لق( 
ال�صيا�صية  ال�����ص��ل��ط��ة  ت��ن��ت��ق��ده��ا 

ال�صربية با�صطهاد اأقلياتها.
اأن  ل�����و  ك���م���ا  الأم���������ر  ي����ب����دو     
ل�صيف  الأ�������ص������واأ  ال�������ص���ي���ن���اري���و 
متاأخر.  لكنه  يجري،   1990
وم�����رة اأخ�������رى، مي����وت اأب���ري���اء 
الإمرباطورية.  اأن��ق��ا���ض  حت��ت 
وامل��ق��ي��ا���ض، ه���ذه امل����رة، يجعلك 

ت�صعر بالدوار.
املتحدة،  الأمم  ف�����ص��ل  ب��ع��د     
ال�صارمة  ال���ع���ق���وب���ات  وف�������ص���ل 
جتميد  ال���ن���ف���ط���ي،  )احل�����ظ�����ر 
وتوازن  اإل��خ(  امل�صجلة،  الأ�صول 
القوى على ما هو عليه، ق�صف 
الناتو خلل احلرب يف كو�صوفو 
ت�صبب  )مم��ا  بلغراد   )1999(
ال�صحايا  م�����ن  ال����ع����دي����د  يف 
امل��دن��ي��ني(، وا���ص��ع��ا ح���دا نهائيا 
العرقي هذه،  التطهري  لأه��وال 

ووقف اأي ميل اآخر لل�صراع.
   وقد مت ذلك يف انتهاك للقانون 
ولكن  ب������ه،  امل����ع����م����ول  ال��������دويل 
���ص��اه��م يف تطبيقه يف  ذل���ك  ك��ل 
احلرب  جمرمو  املطاف:  نهاية 
ال�صجن،  يف  ي��ق��ب��ع��ون  زال����وا  م��ا 
املرة  ه��ذه  البلقان.  تهدئة  ومت 

�صيكون الأمر اأكر تعقيًدا.

ترجمة خرية ال�سيباين

احلرب يف اأوكرانيا: هذه املرة �ستطول...!

* م�ست�سار �سابق يف العالقات الدولية 

جمهر 
االأحداث

اأزمة بوت�سا.. هل تن�سف املفاو�سات بني رو�سيا واأوكرانيا؟

بعد املوافقة ال�سفهية.. ما �سروط لقاء بوتن وزيلين�سكي؟

وا�سنطن حتمل اإيران م�سوؤولية التقدم بطلبات ال �سلة لها بامللف النووي 

•• عوا�سم-وكاالت

مر�صوما  زيلين�صكي،  ف��لدمي��ري  الأوك�������راين،  ال��رئ��ي�����ض  وّق����ع 
بت�صكيل وفد للمفاو�صات مع رو�صيا ب�صاأن ال�صمانات الأمنية، 
وافقت  مو�صكو  اأن  رو�صيا  مع  املفاو�صني  كبري  ت�صريحات  بعد 
"�صفهيا" على مقرتحات كييف الرئي�صية، وهو ما يعزز الآمال 

باإحراز تقدم نحو اإنهاء احلرب.
وقال ديفيد اأراخاميا كبري املفاو�صني، يف ت�صريحات �صحفية، اإن 
اأي لقاء حمتمل بني الرئي�ض الأوكراين فولودميري زيلين�صكي 
الأرجح" يف  "على  �صيعقد  بوتن  ف��لدمي��ري  الرو�صي  ون��ظ��ريه 
تركيا. واأ�صاف: "قدم الحتاد الرو�صي ردا ر�صميا اإيجابيا على 
جميع املواقف، با�صتثناء ق�صية �صبه جزيرة القرم"، ولفت اإىل 
اأنه لي�ض هناك من "تاأكيد ر�صمي مكتوب"، لكن اجلانب الرو�صي 
"�صفهيا". يقول �صولونوف بلفريف، الباحث  اأعرب عن ذلك 
ال��رو���ص��ي يف ت��اري��خ ال��ع��لق��ات ال��دول��ي��ة، اإن جميع دوائ���ر �صنع 
القرار يف العامل ترتقب هذا اللقاء، الذي �صيحدد �صكل موازين 
الرو�صية،  الع�صكرية  العملية  بعد  العامل  يف  اجل��دي��دة  القوى 
التي "منعت تغول الغرب ووا�صنطن" بالقرب من حدود رو�صيا. 
وي�صيف بلفريف ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اأن الو�صع احلايل 
للمفاو�صات بني اجلانبني غري مكتمل الأطوار، وهناك نقاط 
ت�صابك كثرية منها ا�صتمرار الدعم الغربي الأمريكي لأوكرانيا 
بال�صلح، وا�صتمرار �صيناريو التهامات والتزييف للحقائق يف 

حماولة جتيي�ض الراأي العام الدويل �صد مو�صكو.

�سروط اللقاء
عقدت رو�صيا واأوكرانيا عدة جولت من املحادثات يف بيلرو�صيا 
يجتمع  اأن  قبل  تقدم،  اأي  لكنها مل حت��رز  املا�صي،  مار�ض  منذ 
املا�صي،  الأ�صبوع  الرتكية،  اإ�صطنبول  مدينة  يف  البلدين  وفدا 
وا�صتاأنفاها الثنني. وقال كبري املفاو�صني الرو�ض، فلدميري 
يف  واقعية  اأك��ر  نهج  ب��اإظ��ه��ار  ب���داأت  اأوك��ران��ي��ا  اإن  ميدين�صكي، 

حمادثات ال�صلم.
تكون حمايدة ول متتلك  اأن  على  وافقت  اأوكرانيا  اأن  واأ�صاف 
ترف�ض  واأن  ع�صكري،  تكتل  اإىل  تن�صم  واأل  ن��ووي��ة،  اأ�صلحة 
ا�صت�صافة قواعد ع�صكرية، يف الوقت ذاته "اإن حمادثات ال�صلم 

لي�صت جاهزة لعقد اجتماع على م�صتوى القادة".

بي�سكوف يو�سح
من جانبه، ك�صف دمييرتي بي�صكوف املتحدث با�صم الكرملني، 
اتفاق  اإىل  التو�صل  وه��و  وزيلين�صكي،  بوتن  لقاء  �صرط  ع��ن 
مكتوب خا�ض بني البلدين، م�صيفا اأن هذا هو ما ي�صعى اإليه 

الوفدان الآن. 
اأجل التوقيع  اأي لقاء مرتقب �صيتم من  اأن  ويوؤكد بلفريف 
التي توافقت فيها مع  النهائي ب�صروط مو�صكو  على التفاق 
ك��ي��ي��ف.  وت��وق��ع ب��لف��ري��ف تعطيل ال��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب الغرب 
العملية  اأم��د  اإط��ال��ة  على  ه��وؤلء  "يراهن  قائل:  ووا�صنطن، 
الع�صكرية، فهم يت�صورون اأن الوقت يحرج رو�صيا، وهذا غري 
حني  وتنتهي  معينة  اأه���داف  لها  "العملية  وت��اب��ع:  حقيقي". 
اأر�ض الواقع، فجميع القدرات  حتقيقها، وهذا ما حدث على 
الع�صكرية الأوكرانية التي كانت تتخوف منها مو�صكو نتيجة 
املعامل  م��ث��ل  ب��ال��ك��ام��ل  منها  التخل�ض  مت  ل��ه��ا  اأم��ريك��ا  دع���م 

البيولوجية".

اأ�سباب اأخرى لرو�سيا
ورو�صيا واأوكرانيا ل متانعان يف التو�صل اإىل قرار موحد نحو 

"مائدة  اإنهاء احلرب، ولديهما رغبة كبرية يف اجللو�ض على 
احلل"، بح�صب الباحث ال�صيا�صي يف ال�صوؤون الدولية تامر اأبو 

جامع لعدة اأ�صباب.
ويقول اأبو جامع يف حديث مع موقع "�صكاي نيوز عربية" اإن 
التداعيات القت�صادية للعملية الرو�صية على مو�صكو ل ميكن 
العملية  تلك  ج��راء  من  بالفعل  تاأثر  اأجمع  فالعامل  اإنكارها، 
للتفاو�ض  الرو�صي  الوفد  ت�صريحات  اإىل  واأ���ص��ار  اقت�صاديا. 
جلو�ض  من  مانع  ل  اأن��ه  اأك��دت  التي  نف�صه،  الكرملني  وحتى 
بداية  منذ  ذل��ك  مو�صكو  رف�����ض  رغ��م  زيلين�صكي،  م��ع  ب��وت��ن 

عمليتها الع�صكرية.
اأر�����ض املعارك،  ت��ط��ورا خ��ط��ريا ح���دث يف  اأن ه��ن��اك  واأ����ص���اف 
بالداخل  بيلغورود  مقاطعة  يف  نفطية  من�صاأة  ا�صتهداف  وهو 
الرو�صي بطائرات اجلمعة املا�صية، مما ي�صع رو�صيا يف موقف 

�صعب لي�ض ع�صكريا لكن �صكليا.
اإنهاء  ب�صرورة  لبوتن  اإن���ذارا  اأي�صا  يعد  الهجوم  اأن  واع��ت��رب 
التي  ال�����ص��لح  �صحنات  مل��ن��ع  وال��ت��ف��او���ض  الع�صكرية  العملية 
لأوكرانيا،  واأوروب���ا  وا�صنطن  من  يوميا  متر  ب�صفة  اأ�صبحت 

مما ي�صكل هذا الت�صليح نقطة مقلقة لرو�صيا.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

التقدم  م�صوؤولية  طهران  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  حّملت 
بطلبات ل �صلة لها بامللف النووي يف مفاو�صات فيينا الرامية 
اىل اإح��ي��اء الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين امل��ربم يف العام 2015، 
وقالت اإنه ل ميكن و�صف حماولة اجلمهورية الإ�صلمية رمي 

الكرة يف ملعبها بالعمل "النزيه".
وقال املتحدث با�صم اخلارجية نيد براي�ض ليل الثنني الثلثاء 
"جميع املعنيني باملحادثات يعرفون بال�صبط من الذي تقّدم 
بالتفاق  لها  �صلة  ل  بطلبات  ت��ق��ّدم  وم��ن  ب��ن��اءة  ب��اق��رتاح��ات 
حول النووي، وكيف و�صلنا اىل هنا"، يف اإ�صارة وا�صحة اىل اأن 

العرقلة �صببها املوقف الإيراين.
جهة  م��ن  اإي���ران  ب��ني  مفاو�صات  اأ�صهر  منذ  فيينا  يف  وجت��ري 
جهة  م��ن  واأمل��ان��ي��ا  املتحدة  واململكة  وفرن�صا  ورو�صيا  وال�صني 
اأخرى لإحياء التفاق النووي الإيراين الذي تبخرت مفاعيله 
وت�صارك   .2018 م��ن��ه يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ان�����ص��ح��اب  ب��ع��د 
الوليات املتحدة يف املفاو�صات ب�صكل غري مبا�صر عرب و�صيط 

من الحتاد الأوروبي.
خلل  اإي���ران  بينها  م�صاركة  ع��دة  دول  م��ن  م�صوؤولون  و���ص��رح 
الأ�صابيع الأخرية اأن التفاق بات قريبا جدا، لكنه مل ير النور 

رغم ذلك، ب�صبب عراقيل خمتلفة.
الإ�صلمية  اجل��م��ه��وري��ة  مطالبة  العالقة  امل�صائل  ب��ني  وم��ن 
باإزالة ا�صم احلر�ض الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات 
الإرهابية، رغم اأن وا�صنطن اأّكدت مرارا اأن هذا الأمر لن يعني 

على اأي حال رفع العقوبات عن املنظمة.
�صعيد خطيب  الإيرانية  وزارة اخلارجية  با�صم  املتحدث  وقال 
"لن  الثنني  طهران  يف  الأ�صبوعي  ال�صحايف  موؤمتره  يف  زاده 

التفاق  بل لمت��ام  لإج��راء مفاو�صات جديدة  فيينا  اإىل  نعود 
النووي".

من  نهائي  رد  على  نح�صل  مل  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  "يف  واأ���ص��اف 
العالقة،  الق�صايا  على  وا�صنطن  اأجابت  اإذا  وا�صنطن.  جانب 

ميكننا حينئذ الذهاب اإىل فيينا يف اأقرب وقت ممكن".
اىل  ه��ذا  ال��ك��رة  رد  اأن��ه ميكن و�صف  اأعتقد  "ل  براي�ض  وق��ال 

ملعبنا بالنزيه".
امل��م��ك��ن جت����اوز خلفاتنا  م��ن  اأن����ه  نعتقد  ن����زال  "ل  واأ����ص���اف 
الأخرية"، حمذرا من اأن ذلك "لن يكون ممكنا" عندما يقرتب 

الربنامج النووي الإيراين كثريا من �صنع قنبلة.
ويهدف التفاق اىل احلّد من اأن�صطة اإيران النووية مقابل رفع 

العقوبات الدولية عنها.

م�سادرة يخت ثري رو�سي يف اإ�سبانيا
•• مدريد-وكاالت

اأعلن احلر�ض املدين الإ�صباين م�صادرة يخٍت لرّي رو�صي مقرب من فلدميري 
بوتني ا�صتهدفته العقوبات الأمريكية، يف اأرخبيل البليار بناء على طلب الوليات 
من  اأمريكيني  فدراليني  وعملء  امل��دين،  احلر�ض  اأّن  بيان  يف  واأو���ص��ح  املتحدة. 
مكتب التحقيقات الفيدرايل )FBI( ومن جهاز الأمن الداخلي)HSI( نفذوا 
العملية يف باملا دي مايوركا يف اإطار تفوي�ض ق�صائي من الوليات املتحدة. يبلغ 
طول اليخت امل�صمى "تانغو" 78 مرتاً، وقيمته اأكر من 90 مليون يورو، و"هو 
ملك املليونري الرو�صي فيكتور فيك�صيلبريغ"، وفق احلر�ض املدين. �صادر العملء 
مالكه  هوية  "تاأكيد  اأج��ل  من  كمبيوتر  واأج��ه��زة  وثائق  والأمريكيون  الإ�صبان 
با�صم �صركة مقرها يف  "علم جزر كوك وهو م�صجل  اليخت  احلقيقي"، ويرفع 
جزر فريجن الربيطانية وتديرها �صركات من بنما". واأ�صاف احلر�ض املدين "يف 
حني اأن فيك�صيلبريغ، املقرب جداً من فلدميري بوتني، لي�ض م�صتهدفاً بعقوبات 
اأنه يخ�صع لعقوبات وزارة اخلزانة الأمريكية، حيث ُفتح  اإل  الحتاد الأوروب��ي، 
حتقيق �صده بتهم التهّرب ال�صريبي وغ�صل الأموال والتزوير، متعلقة حتديداً 

باإخفاء امللكية احلقيقية لهذا اليخت الفاخر لتجنب العقوبات".

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن حكم بالن�شر

38/2021/567 جتاري م�شارف جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل ب�صداد مبلغ وقدره )195.773.56( درهم 

مائة وخم�صة وت�صعون الف و�صبعمائة وثلثة و�صبعون درهم و�صتة وخم�صون فل�ض - ل�صالح البنك املدعي مع الزامهم باداء 
فائدة قانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليهم 

بالت�صامن والت�صامم والتكافل بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن :  بنك الفجرية الوطني - فرع دبي  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
املطلوب اإعلنهما : 1- �صركة مارينا فود�ض �ض.ذ.م.م 2- جياكري�صنان كوندور راماكري�صنا بيلى �صا�صيندراناتان ناير - ب�صفته 

كفيل �صامن ملديونية �صركة مارينا فود�ض �ض.ذ.م.م -  �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة 

ل�صالح/بنك  اأعله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2022/2/16 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�صوع 
الفجرية الوطني - فرع دبي بالزام املدعي عليهما بت�صامن بان ي�صددا للمدعي مبلغ )185.067.04( درهم مائة وخم�صة وثمانون 
و�صبعة و�صتون درهما والفائدة القانونية 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2021/9/30 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ الفان درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اعالن حكم بالن�شر
16/2022/104 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )667221.94( درهم ومبلغ التعوي�ض )10000( 
درهم بال�صافة اىل مبلغ الرتجمة )11000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 

تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 
طالب الإعلن :  فندق انرتكونتيننتال ابوظبي  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : �صعود حممد عي�صى ال�صويدي  
املطلوب اإعلنه : 1- الفا لل�صياحة �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 

اأعله  مو�صوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2022/4/1 يف الدعوى املذكورة 
ل�صالح/فندق انرتكونتيننتال ابوظبي 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيه مبلغ )667.221.94( �صتمائه 
و�صبعة و�صتون الفا ومئتا وواحد وع�صرون درهم واربعة وت�صعون فل�صا درهم وبالفائدة بواقع 5% �صنويا من تاريخ 
واحد  دره��م  للمدعية مبلغ )21.000(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  ال��زام   -2 التام  ال�صداد  الق�صائية حتى  املطالبة 
وع�صرون الف درهم تعوي�صا وبالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001353/ 
اإىل املحكوم عليه : مني ناير دهرياج 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ كونات قمر الدين ، اجلن�صية : هندي

يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 52631.0 
ال�صداد.  متام  حتى  الدعوى  قيد  تاريخ  % من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�صافة  درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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عربي ودويل

حماكمة اأحد قادة اجلنجويد اأمام اجلنائية الدولية 
•• الهاي-اأ ف ب

الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  اجلنجويد  مليلي�صيا  �صابق  قائد  ميثل 
وهو اأّول م�صتبه به يحاكم على الفظائع املرتكبة خلل النزاع الدامي يف 

اإقليم دارفور بغرب ال�صودان قبل حوايل 20 عاما.
وُقتل 45 �صخ�صا على الأقّل يف الأ�صبوع الذي �صبق انطلق املحاكمة يف 
ا�صتباكات قبلية جديدة يف الإقليم الذي ي�صهد اأعمال عنف ب�صكل متكرر، 

وفق ما اأفادت ال�صلطات الأمنية املحلية.
وكان علي حممد علي عبد الرحمن )72 عاما( املعروف با�صمه احلركي 
يرتاأ�ض  الب�صري،  عمر  املخلوع  ال�صوداين  للرئي�ض  واملعاون  ك�صيب،  علي 
بارتكاب  واملتهمة  ال�صودانية  �صكلتها احلكومة  التي  ميلي�صيا اجلنجويد 
جرائم حرب يف دارف��ور. و وّجه اإليه التهام بارتكاب 31 جرمية حرب 

وجرمية �صّد الإن�صانية بني 2003 و2004 يف دارفور.
واندلع النزاع يف الإقليم عندما حمل اأع�صاء من الأقليات الإتنية ال�صلح 
باإن�صاء ميلي�صيات معظم  املركزية  ال�صلطات  �صّد نظام اخلرطوم فردت 

اأفرادها من البدو العرب يف املنطقة عرفت باجلنجويد.
�صّنوا  ه��وؤلء  اإن  الإن�صان  حقوق  عن  بالدفاع  معنية  جمموعات  وتفيد 
"حملة ممنهجة للتطهري العرقي"، م�صتهدفني قبائل الفور وامل�صاليت 

والزغاوة.
�صخ�ض  األ��ف   300 نحو  مبقتل  املتحدة  الأمم  بح�صب  ال��ن��زاع  وت�صبب 

وتهجري حواىل 2،5 مليون.
واأ�صدرت املحكمة اجلنائية الدولية التي تّتخذ يف لهاي مقّرا لها مذّكرة 

توقيف يف حّق عبد الرحمن يف ني�صان/اأبريل 2007.
وفّر الأخري اإىل جمهورية اإفريقيا الو�صطى يف �صباط/فرباير 2020 

التعاون مع حمّققي  نّيتها  اجلديدة  ال�صودانية  احلكومة  اأعلنت  عندما 
املحكمة.

2020 بعدما بقي  اإىل املحكمة يف حزيران/يونيو  اأنه �صّلم نف�صه  غري 
طليقا ملّدة 13 عاما، نافيا التهم املوّجهة له.

ويفيد املّدعون يف املحكمة اجلنائية الدولية باأن زعيم امليلي�صياوي �صّن 
بدعم من القّوات ال�صودانية هجمات على بلدات يف منطقة وادي �صالح 

يف دارفور يف اآب/اأغ�صط�ض 2003.
ن�صاء  واغت�صبت  الأق���ّل  على  ق��روي  مئة  اغتيل  الهجمات،  تلك  وخ��لل 
وفتيات وتعّر�ض اأفراد من قبيلة الفور، كربى قبائل املنطقة، للحتجاز 

وال�صطهاد.
وُيّتهم عبد الرحمن الذي كان يلّقب ب� "عقيد العقداء" بح�صد ميلي�صيات 

اجلنجويد وت�صليحها وتزويدها بالإمدادات.

وهو اأّول م�صتبه به يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف دارفور.
والأفراد  لل�صحايا  انتظارها  طال  ن��ادرة  "فر�صة  املحاكمة  هذه  وت�صّكل 
الق�صاء"،  اأم���ام  يحاكم  لهم  زعيما  ل��روؤي��ة  اجلنجويد  اأره��ب��ه��م  ال��ذي��ن 

بح�صب ما جاء يف بيان ملنظمة "هيومن رايت�ض ووت�ض".
ومنذ اأكر من ع�صر �صنوات، تطالب املحكمة اجلنائية الدولية بت�صليمها 
عمر الب�صري الذي حكم ال�صودان بقب�صة من حديد خلل ثلثة عقود 
قبل الإطاحة به يف ني�صان/اأبريل 2019 بعد اأ�صهر من الحتجاجات، 
ف�صل عن م�صوؤولني اثنني اآخرين، بتهمة ارتكاب "اإبادة" وجرائم �صّد 

الإن�صانية خلل النزاع يف دارفور.
قد  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الرئي�ض  العام  املدعي  وك��ان كرمي خان 
الأول/ ت�صرين  ال�صودان يف  نّفذ يف  ال��ذي  الع�صكري  النقلب  اأن  ك�صف 

اأكتوبر �صّكل انتكا�صة يف عمل الهيئة الدولية.

ارلت لغيلييه اول املرت�صحات للرئا�صة الفرن�صيةاآن هيداجلو عن احلزب ال�صرتاكي

مارين لوبان عن التجمع الوطني فالريي بيكري�ض عن اجلمهوريني

�صيغولني رويال اول من تاأهلت للدور الثاين

ناتايل اأرثو عن الن�صال العمايل

اأربع ن�ساء على خط االنطالق:

ملاذا مل تنتخب فرن�سا اأبدا امراأة رئي�سة للجمهورية...؟

وال�سقف  ــوري  ــذك ال الــتــاريــخ 
الزجاجي

   "كلما تقدمت يف املجال ال�صيا�صي 
اأن  اأدرك���ت  كلما  ال�صلطة،  وجم���ال 
التناق�ض"،  يف  اآخ���ذ  ال��ن�����ص��اء  ع���دد 
يف  لجييه.  كري�صتيل  حتلل  هكذا 
اجلمعية  يف  ال�صيا�صية،  الأح����زاب 
ال�صيوخ،  جمل�ض  يف  اأو  ال��وط��ن��ي��ة، 
ك��ل��م��ا ع���ل���ت امل���ن���ا����ص���ب، ق�����ّل عدد 

الن�صاء.
رئا�صة اجلمهورية من  اأفلتت  لقد 
م�صاألة التنا�صف"، ترى �صاندرين 
ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذة  ليفيك، 
وال��ب��اح��ث��ة يف  ل��ي��ل،  ب��و  �صاين�ض  يف 
���ص��رياب�����ض. مل ت���ر امل�����ص��األ��ة قط، 
القوانني،  من  العديد  اأن  حني  يف 
 ،2000 ي��ون��ي��و   6 ق���ان���ون  م��ث��ل 
يفر�ض التنا�صف يف القرتاع على 
ت�صّور،  ف��ه��ل ل مي��ك��ن  ال��ق��ائ��م��ات، 

امراأة رئي�صة؟
"الدور مت بناوؤه     رمب��ا، لأن ه��ذا 
اأجلهم"،  ال���رج���ال وم���ن  ق��ب��ل  م��ن 
ت���لح���ظ ����ص���ان���دري���ن ل��ي��ف��ي��ك. مت 
ا  خ�صي�صً الوظيفة  ه��ذه  ت�صميم 
ع�صكري  وه����و  دي���غ���ول،  ل��ل��ج��رال 
ب�����ص��خ�����ص��ي��ة ح���ام���ي���ة، واأب  ي��ت��م��ت��ع 
على  ع�صريا  "يجعل  مم��ا  ل��ل��ب��لد، 
جت�صيده".  خ���ا����ض  ب�����ص��ك��ل  امل������راأة 
نف�صك  ت�����ص��ع  اأن  ال�������ص���ع���ب  م����ن 
مكان اجلرال وقد تغرّيت فرن�صا 
الوظيفة  م��ع��ه��ا  وت���ط���ّورت  ك���ث���رًيا 

الرئا�صية.

   وم��ع ذل��ك، فقد ج��ّرب��ت ع�صرات 
الفرن�صية  ال�صيا�صة  يف  امل��غ��ام��رات 
ال��رت���ص��ح لأع���ل���ى من�صب  اخ��ت��ب��ار 
اأكر من مّرة،  حكومي. وبع�صهن 
عام  تر�صحت  م��ن  اأول  غ���رار  على 
التي  لغيلييه،  اأرل��ي��ت   ،1974
انتخابات  ك��ل  يف  تر�ّصحها  ج���ددت 
تنجح  مل��اذا مل   .2007 ع��ام  حتى 
ان  لنعرتف   – لغيلييه  ال�صيدة 
ي�صّهل  مل  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  مت��وق��ع��ه��ا 
مهمتها-والخريات 11- -؟ وملاذا 
�صيغولني  ف��ق��ط،  اث��ن��ت��ان  و���ص��ل��ت 
رويال ومارين لوبان )على التوايل 
الدور  اإىل  و2017(   2007 عام 

الثاين؟
   تطرح كري�صتيل لجييه فر�صية 
اأوىل: "يف جمال احلملة الرئا�صية، 
وجت�صد  ال�صلطة،  جت�صد  اأن  يجب 
ال�صيا�صة ل  وال��ك��ف��اءة يف  ال��ك��ف��اءة، 
�صاندرين  رجولية".  تعترب  ت��زال 
ليفيك، من جانبها، طورت مفهوم 
اإليه  م�صيفة  ال��زج��اج��ي،  ال�صقف 
الزجاجي".  "اجلدار  م���ف���ه���وم 
القدرة  ع���دم  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  لأن���ه 
ال�صيا�صيات  ف����اإن  الرت����ق����اء،  ع��ل��ى 
تعترب  مو�صوعات  يف  "حم�صورات 
الجتماعية،  ال�������ص���وؤون  اأن���ث���وي���ة: 
الخ...".  امل���ح���ل���ي���ة،  وال�������ص���ي���ا����ص���ة 
وب����ال����ت����ايل، ف�������اإن ه������ذا ال���ت���وزي���ع 
ي�صّكل  وال����ق���������ص����ري  امل�������ص���ت���ح���ث 
اأو  املنتخبات  اأم���ام  اإ�صافية  عقبة 
اإعطاء  يف  ال��راغ��ب��ات  ال�صيا�صيات 

اأنف�صهن �صورة رئا�صية.
�صيغولني  ب��ني  ال�صبه  اأوج���ه  م��ا     
ل���وب���ان؟ ب�صرف  روي�����ال وم���اري���ن 
الثنتني  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
الثانية  اجل��ول��ة  اإىل  و�صلتا  فقط 
اإرًثا  لديهما  ف��اإن  النتخابات،  من 
�صيا�صًيا مرتبًطا ب�صخ�صيات ذكور. 
لجييه،  ك��ري�����ص��ت��ي��ل  ت��و���ص��ح  ك��م��ا 
ف�����اإن ك���ل م��ن��ه��م��ا، ق���ام���ت، خلل 
حملتها وحتى خارجها، ببناء جزء 
بف�صل  ال�صيا�صية  �صرعيتها  م��ن 
الرجال ومعهم. بالن�صبة للأ�صتاذة 
اأفينيون،  ج��ام��ع��ة  يف  امل��ح��ا���ص��رة 
امل�صهد  يف  ال���ن�������ص���اء  "ت�صطدم 
مارين   "..." ال��ذك��وري  ال�صيا�صي 
ال�صفة  وبهذه  وابنة،  وريثة  لوبان 
تفر�ض نف�صها ويتم العرتاف بها 
"..." انها اأوًل لوبان قبل اأن تكون 

امراأة ".
ال�صخ�صية  اأخ��رى، بناء    هنا مرة 
ال���رئ���ا����ص���ي���ة ال����ذك����وري����ة ي������رّبر اأن 
امل��ر���ص��ح��ات ال��ق��ل��ي��لت ك���ان عليهن 
م�صتمدة  ����ص���رع���ي���ة  ي��خ��ل��ق��ن  اأن 
ُي��ن��ظ��ر اإليهن  م��ن ال���رج���ال، ح��ت��ى 
بالن�صبة  اأم���ا  اأن��ه��ن ج�����ادات.  ع��ل��ى 
ل�����ص��ي��غ��ول��ني روي���������ال، ف���ق���د متت 

التجمع الوطني، مثله مثل اأحزاب 
املحافظني اجلدد الأخرى والأفكار 
عنا�صر  ي�صتغل  تقليدية،  الأك���ر 
ه�����ذا ال���ن���ق���ا����ض ل���ت���اأك���ي���د وج������وده. 
ا�صتغلل  ه��ي  الن�صوية  "النزعة 
الأجانب،  ك��ره  لأغ��را���ض  للأنوثة 
والطبيعية، ولأغرا�ض عن�صرية"، 
تعّرف كري�صتيل لجييه. والتدخل 
اأن  ه��و  التقدمي،  النقا�ض  ه��ذا  يف 
ت��ك��ون ق����ادًرا ع��ل��ى ال��وج��ود يف هذا 

العامل املتغري.
ا�صبحت مارين  "اإذا     ولت�صيف: 
لوبان رئي�صة عام 2022 ف�صتكون 
اأك�����ر م���ن ذل�����ك، لأن���ن���ا يف جمال 
�صيا�صي حيث توجد �صبابية عميقة 
الأفراد  لأن  ال�صيا�صية،  املعايري  يف 
مل يعد باإمكانهم الوثوق يف الي�صار 
ثلث  تر�صحت  ولأنها  اليمني،  اأو 
حمرتفة،  �صيا�صية  ولأن��ه��ا  م���رات، 
املجال...  هذا  يف  ا�صتثمرت  ولأنها 
ك���ل ه���ذه اأ����ص���ب���اب، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
كونها امراأة، �صتكون اأكر تف�صرياً 

لنت�صارها.

من �ستكون الرئي�سة؟
   لئن اأربكت انتخابات عام 2017 

النتخابات الرئا�صية لعام 2022 
هي الأوىل منذ ظهور هذه املوجة 
�صوؤالها  عند  اجل��دي��دة.  الن�صوية 
رو�صو،  �صاندرين  قامت  ذل��ك،  عن 
اأوروب���ا  ���ص��ارك��ت يف متهيدية  ال��ت��ي 
 ،2022 ل���ع���ام  ال��ب��ي��ئ��ة-اخل�����ص��ر 
بحرية  مبا�صرة  تر�صيحها  بربط 
العنف  و�صحايا  للن�صاء  التعبري 
اجلن�صي والعنف القائم على النوع 

الجتماعي.

   وت�صيف: "اأنا املر�صحة الأوىل يف 
اأول مر�صحة  اأنني  واأعتقد  فرن�صا، 
يف العامل كانت جزًء من حركة مي 
تو". تر�صيح ن�صوي تتبّناه وت�صبكه 
منوذج  �صمن  بالبيئة،  بالتزامها 

ن�صوي اإيكولوجي.
ت��و نف�صه،  م��ي  م��ا بعد  �صياق     يف 
ا  اأي�صً لوبان  مارين  على  حممول 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بحقوق  ال��ق�����ص��اي��ا  اإث�����ارة 
لكن  اجلن�صي.  العنف  -اأو  و  امل���راأة 

اإىل  اح����ال����ت����ه����ا ط��������وال ح���م���ل���ت���ه���ا 
�صخ�صية فران�صوا هولند، رفيقها 
فران�صوا  اإىل  اأو  ال��وق��ت،  ذل���ك  يف 

ميرتان، الذي كانت م�صت�صارته.

اأي انتخابات بعد" مي تو"؟
اإميانويل  ان��ت��خ��اب  مت  ع��ن��دم��ا     
م���اك���رون رئ��ي�����ًص��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة يف 
مي  حركة  تكن  مل   ،2017 مايو 
ت��و م���وج���ودة ب��ع��د. ل��ذل��ك �صتكون 

كان  ال��ذي  احلزبية  الثنائية  نظام 
الفرن�صية  ال�صيا�صية  يحكم احلياة 
فاإن  الي�صار(،  �صد  )مييًنا  �صمنًيا 
اختيار املر�صحني يف فرن�صا ل يزال 
اأي����دي الأح����زاب  اإىل ح��د ك��ب��ري يف 

ال�صيا�صية.
   من خلل تعيني بدون ا�صتئناف، 
التمهيدية  الن����ت����خ����اب����ات  ف�������اإن 
ملجرد  اأو  ل���ل���ج���م���ي���ع  امل����ف����ت����وح����ة 
ن���ادًرا م��ا يكون نظامها  امل��وؤي��دي��ن، 
يف �صالح الن�صاء. ومثلت �صيغولني 
 ،2006 ع����ام  ا����ص���ت���ث���ن���اًء:  روي������ال 
التمهيدية  الن���ت���خ���اب���ات  خ�����لل 
من  تخرج  كيف  عرفت  املفتوحة، 
الإطار  "جتاوز  خ��لل  م��ن  اللعبة 
متهيدية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  احلزبي" 
�صاندرين  تو�صح  كما  كل�صيكية، 
كان  للأخريات،  بالن�صبة  ليفيك. 
تكن  مل  ان  بحملة،  القيام  عليهن 
حتى  احل���زب،  داخ��ل  داخلية  حربا 
بالرت�صيح.  امل��ط��ال��ب��ة  م��ن  تتمكّن 
ا�صتطاعت   2022 رئ��ا���ص��ي��ة  ويف 
فالريي بيكري�ض من افتكاك ورقة 
التقليدي-"اجلمهوريون"  اليمني 
-وهزمت جميع مناف�صيها الرجال 
مل  ح��ارق��ة  متهيدية  انتخابات  يف 
تكن بيكري�ض املر�صحة الوفر حظا 

فيها.
بلغ الرقم القيا�صي للن�صاء اللئي 
النتخابات  ن��ف�����ض  يف  ت��ر���ص��ح��ن 
و2007،   2002 ع���ام  م���رت���ني، 
ب���اأرب���ع���ة م���ر����ص���ح���ات، م��ق��اب��ل 16 
ع�������ص���ر على  ���ا، واث�����ن�����ي  م���ت���ن���اف�������صً
�صاندرين  �ُصئلت  عندما  ال��ت��وايل. 
رو�صو �صوؤاًل عن رقم قيا�صي جديد 
الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  حمطم 
نف�ض  يف  وت��ي��اأ���ض  ت�صحك  املقبلة، 
عام  ذلك!".  يحدث  "لن  ال��وق��ت: 
الأوىل  للجولة  تر�صحت   2022
اأربع ن�صاء فقط. وهّن: اآن هيدالغو 
وفالريي  ال�صرتاكي،  احل��زب  عن 
بيكري�ض عن اجلمهوريني، ومارين 
لوبان عن التجمع الوطني، واأخرياً 
عن  ثالث  تر�صيح  يف  اأرث���و،  ناتايل 

الن�صال العمايل.
   يف كل الأحوال، املراأة حا�صرة عام 
ويظل  وب��ربن��اجم��ه��ا...   ،2022

الأمل يف اأن حت�صل على اللقب.
-------

عن �سالت اف ار

•• الفجر –خرية ال�سيباين

للجمهورية  رئا�سية  انتخابات  واأول   1965 عام  منذ 
يف  من�سب  الأعلى  فقط  امــراأة   12 تر�سحت  اخلام�سة، 
وبالنتيجة   ... الذكور  املناف�سني  من   58 مقابل  فرن�سا، 
التي نعرفها.   ولكن اأين رئي�سات اجلمهورية اأو رئي�سات 
من  العديد  رغــم  االأمـــة؟  جمل�س  رئي�سات  اأو  ـــوزراء  ال
احلكومات  بذلتها  التي  واجلــهــود  الّتنا�سف،  قــوانــني 
احلياة  يف  لــلــمــراأة  اأكـــرب  م�ساحة  ــاء  ــط الإع االأخــــرية 
ال�سيا�سية، ال يزال الوقت يبدو طوياًل بالن�سبة الأولئك 
ووفًقا  فرن�سا.  لتحكم  امراأة  انتخاب  يف  يرغبون  الذين 
الجييه،  كري�ستيل  مثل  املو�سوع،  هذا  يف  للمتخ�س�سني 
االأ�ستاذة املحا�سرة يف جامعة اأفينيون، "التاأنيث وا�سح، 

لكن ال�سيا�سة تظل جمااًل ذكورًيا بعمق".
الن�ساء عدد  قّل  املنا�سب,  علت  كلما  ال�سيوخ,  جمل�ض  اأو  الوطنية,  واجلمعية  ال�سيا�سية,  االأحزاب  • يف 
امراأة تكون  اأن  قبل  لوبان  اأواًل  فهي  نف�سها,  تفر�ض  ال�سفة  وبهذه  وابنة,  وريثة  هي  لوبان  • مارين 

ذلك من  اأكرث  ف�ستكون   ,2022 عام  رئي�سة  لوبان  مارين  اأ�سبحت  • اإذا 

كومر�سانت: تعزيز الغرب عقوباته �سيظل بال جدوى
•• عوا�سم-وكاالت

اأ�صار املدير البارز يف املجل�ض الرو�صي لل�صوؤون الدولية اإيفان تيموفيف اإىل 
اأن الغرب قادر على ت�صديد العقوبات التي فر�صها على رو�صيا. لكن الغاية 

من هذه اخلطوة غري وا�صحة.
اأن يكون للعقوبات تاأثري �صفري اأو حتى �صلبي على امل�صار  من املرجح جداً 
اأوكرانيا  التنازلت حول  باأن  بب�صاطة، ل توؤمن مو�صكو  الرو�صي.  ال�صيا�صي 
تيموفيف يف �صحيفة  ك��ت��ب  ال��ع��ق��وب��ات  رف���ع  اإىل  ���ص��ت��وؤدي  اأخ����رى  وق�����ص��اي��ا 
"كومر�صانت" الرو�صية اأنه مر اأكر من �صهر على �صرب ت�صونامي العقوبات 
غري  نطاقها  العقوبات  لهذه  الرئي�صية  ال�صمات  واإح���دى  رو�صيا.  الغربية 
ربت جميع القطاعات الأ�صا�صية يف القت�صاد كما مت جتميد  امل�صبوق. لقد �صُ
الحتياطات الرو�صية يف اخلارج. ومت ت�صديد الرقابة على ال�صادرات ب�صكل 

حاد، خ�صو�صاً بالن�صبة اإىل ال�صلع ال�صناعية والعالية التقنية.
ح��دث كل ذل��ك يف ف��رتة ق�صرية للغاية. حتى خ��لل احل��رب ال��ب��اردة، كانت 

الأمور تتوجه ب�صكل تدريجي نحو التاآكل البطيء لل�صتار احلديدي. وال�صتار 
اليوم هو قيد البناء الن�صط. تكمن ال�صمة الأخرى يف الدور الن�صط وحتى 
ال�صابق، تابع الكاتب،  ال�صتباقي للأعمال الغربية يف �صيا�صة العقوبات. يف 

حاولت الأعمال التجارية البقاء بعيدة من ال�صيا�صة.
فيها  تظهر  مل  التي  امل��ج��الت  ع��رب  حتى  مقاطعتها  ال��ي��وم  ال�صركات  تعلن 
قواعد  اإىل  و���ص��وًل  والأث���اث  ال�صريعة  الوجبات  م��ن  الر�صمية:  العقوبات 
اإلغاء  "ثقافة  اإىل  املقاطعة  تتطور  العلمية.  للمن�صورات  الأجنبية  البيانات 
رو�صيا" – وهي قيود غري ر�صمية على كل ما هو رو�صي. ومن اجلدير اإ�صافة 
الإجراءات  خ��ارج  الأجنبية  ال��دول  يف  الرو�ض  املواطنني  ممتلكات  م�صادرة 

الق�صائية.
ب�صبب  ك��ب��رياً  �صيكون  ال��رو���ص��ي  القت�صاد  على  ال�����ص��رر  اأن  يف  �صك  م��ن  م��ا 
العقوبات، ح�صب الكاتب. �صوف يوؤدي انتهاك الروابط املعتادة للتجارة والنقل 
الت�صخم  زي��ادة  اإىل  الغرب  يفر�صه  الذي  والتكنولوجي  املايل  كما احل�صار 
والبطالة وانخفا�ض اإنتاجية العمل والقاعدة التكنولوجية والقت�صاد ككل. 

على املدى املتو�صط والطويل، �صي�صتمر هذا ال�صرر ويرتاكم، حيث اأن اأحد 
الرو�صية من  اخل��ام  للمواد  التدريجية  الإزاح��ة  الأ���ص��رار هو  تو�صع  اأ�صباب 

الأ�صواق الغربية.
اأو حتى  اأن يكون للعقوبات تاأثري �صفري  يف الوقت نف�صه، من املرجح جداً 
�صلبي على امل�صار ال�صيا�صي الرو�صي. بب�صاطة، ل توؤمن مو�صكو باأن التنازلت 
الروؤية  اأن  يبدو  العقوبات.  رفع  اإىل  �صتوؤدي  اأخ��رى  وق�صايا  اأوكرانيا  حول 

الرو�صية للعقوبات هي قدرية: العقوبات معنا اإىل الأبد.
�صحيح اأنه باإمكان املرء توقع ا�صتثناءات وتخفيفات عر�صية ل�صالح املبادرين 
اأنف�صهم. لكن لي�ض اأكر من ذلك. يف هذه الأثناء، تظهر التجربة التاريخية 
اأن الإجراءات التقييدية �صد القوى العظمى ل توؤدي اإىل تغيري يف م�صارها، 

وفقاً لتيموفيف.
من غري املرجح اأي�صاً اأن تدفع العقوبات املواطنني الرو�ض اإىل ال�صوارع من 
اأفراد الطبقة  التاأثري على القت�صاد يحول  "اإطاحة احلكومة". نعم،  اأجل 
الو�صطى اإىل فقراء، والفقراء اإىل مت�صولني. لكن الراأي العام �صريبط هذا 

التحول ب�صيا�صات الغرب اأكر من ت�صرفات حكومته. وهذا يعني اأن العقوبات 
�صتغذي امل�صاعر املناه�صة للغرب. تعزز "ثقافة الإلغاء" هذا الجتاه. ب�صرف 
النظر عن �صعور املرء جتاه قرار �صن عملية ع�صكرية، لن يقبل النا�ض الإذلل 

الفا�صح واخلايل من املعنى فقط لكونهم موطنني رو�صاً.
رو�صيا.  على  العقوبات  تر�صانة  ا�صتنفد  قد  الغرب  يكون  األ  الكاتب  يرجح 
املبادرين  اأن  من  بالرغم  اأك��ر  العقوبات  ه��ذه  تو�صيع  ميكن  تقني،  ب�صكل 
�صيت�صرفون بحذر اأكرب بعد احت�صاب الأكلف التي مت فر�صها. وثمة �صيء 
اآخر مهم. ال�صحايا الرئي�صيون للنزاع الع�صكري هم املواطنون الأوكرانيون 

والرو�ض العاديون.
يحتاج اأي نزاع اإىل حّل لأن حياة وم�صتقبل هوؤلء النا�ض اأهم من العقوبات 
والطموحات واملكانة. ل اأحد يعلم اإىل متى �صت�صتمر املرحلة الع�صكرية قبل 
اأن ي�صل الأطراف اإىل اتفاق. يعرب الكاتب يف اخلتام عن رغبته يف اأن يغلق 
التفاق الق�صايا الأمنية لدى كل الطرفني ولفرتة طويلة من الزمن واأل 

تتحول اإىل �صبب للت�صعيد اجلديد يف امل�صتقبل.
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نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

نورمان لي�صرت*
ي��واج��ه اجلي�ض  اأوك��ران��ي��ا حيث  الآن يف  م��ا يحدث 
الرو�صي مقاومة مفاجئة وعنيدة يذكرنا بنزاع اآخر 

حيث ف�صل الرو�ض يف مواجهة خ�صم اأدنى بكثري.
ان��دل��ع��ت ح���رب ال�����ص��ت��اء -ك��م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ى احلرب 
اإبرام  -بعد   40 اإىل   39 من  الفنلندية  الرو�صية 
هتلر  توافق  حيث  ال�صوفياتية  الأملانية  التفاقية 
ح��ذرة من  ال�صرقية.  اأوروب��ا  تق�صيم  و�صتالني على 
التهديد الذي ميثله الحتاد ال�صوفياتي، اقرتحت 
اإ�صتونيا  على  دفاعًيا  حتالًفا  الفنلندية  احلكومة 

ولتفيا وبولندا.
برلني  بني  وتق�صيمها  وهزميتها  بولندا  غ��زو  بعد 
فنلندا  م��ن  ال�صوفياتي  الحت����اد  ط��ل��ب  وم��و���ص��ك��و، 
التنازل عن �صريط بطول 25 كيلومرًتا على طول 
اأف�صل  ب�صكل  الدفاع  ل�صمان  امل�صرتكة  حدودهما 
عن لينينغراد )اليوم �صانت بطر�صربغ(. وكان على 
م��ن ج��زره��م يف  ال��ع��دي��د  ��ا منحه  اأي�����صً الفنلنديني 

خليج فنلندا.
اأرا�صي رو�صية.  ال�صوفيات  املقابل، عر�ض عليها  يف 
الذي  �صتالني  عر�ض  الفنلنديون  رف�ض  مرتابني، 
غ���زو اجلي�ض  ب���داأ  ب��ال��ق��وة.  ي�صتهيه  م��ا  اأخ���ذ  ق���رر 

الأحمر يف نوفمرب 1939.
   كان من املتوقع حتقيق ن�صر رو�صي �صريع وحا�صم. 
ال�صجاعة واحلازمة  املقاومة  فاإن  ذلك،  وب��دًل من 

للفنلنديني اأ�صرت خيال العامل باأ�صره. 
يبلغ جمموعها  التي  ال�صوفياتية،  القوات  هاجمت 
حوايل مليون رجل، فنلندا على عدة جبهات، كما 

هو احلال حالًيا يف اأوكرانيا.
عدد  حيث  م��ن  �صاأنا  اأق��ل  ه��م  ال��ذي��ن  الفنلنديون، 
ال��رج��ال وال��ت�����ص��ل��ح، و���ص��ع��وا خ��ط��ة دف��اع��ي��ة ماهرة 
اح��ت��وى اجلي�ض  الأح��م��ر:  وف��ّع��ال��ة. غ��رق اجلي�ض 
الفنلندي ال�صغري اجلحافل الآلية ل�صتالني 105 

اأيام.
فنلندا،  مل�صاعدة  تاأتي  اأن  وبريطانيا  فرن�صا  اأرادت 
من  يتمكنا  اأن  قبل  انتهت  العدائية  الأع��م��ال  لكن 

التدخل. 

اجلرنال �ستاء اإىل جانب الفنلنديني
اأر�صهم.  ال��ق��ت��ال ع��ل��ى  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ون مب��ي��زة  مت��ّت��ع 
وحدات  يف  ال��ع��م��ل  مقاومتهم  تكتيكات  وف��ر���ص��ت 
امل�صجرة  املناطق  �صغرية، واملناورة على زلجات يف 

والوعرة التي يعرفونها جيًدا.

 ونفذوا هجمات خاطفة على الوحدات ال�صوفياتية 
ا�صتخدموا  اأن���ه���م  ك��م��ا  ال��ط��ق�����ض.  ب��ف��ع��ل  امل��ع��زول��ة 
حيوانات الرنة لنقل املعدات والذخرية عرب الغابة 
ال�����ص��م��ال��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ل ميكن 
الآلية. ويف مواجهة  املركبات  با�صتخدام  اخرتاقها 
مقاومة �صر�صة من الفنلنديني، قرر �صتالني زيادة 
ال�صغط واجلهد، كما يفعل بوتني الآن. يف فرباير 
1940، اأطلق ال�صوفيات واحدة من اأكرب عمليات 
الق�صف املدفعي منذ احلرب العاملية الأوىل، و�صنوا 

هجوًما اأرادوا اأن يكون نهائًيا.
الفنلندية  ال��دف��اع��ات  على  الأح��م��ر  اجلي�ض  طغى 
الذخرية وهو  اإىل  ال��ذي يفتقر  ب��رزخ كاريليان،  يف 
على و�صك الإنهاك، ودعت هل�صنكي اإىل مفاو�صات 

�صلم.
ت��ل��زم امل��ع��اه��دة ال��ت��ي اأن��ه��ت ح���رب ال�����ص��ت��اء فنلندا 
اأرا���ص��ي��ه��ا لرو�صيا.  ب��امل��ائ��ة م��ن   11 ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن 
خلفت  مكلًفا.  الن�صر  ك��ان  لل�صوفيات،  وبالن�صبة 
قتيل  األ��ف   300 ح��وايل  القتال  من  اأ�صهر  ثلثة 
 65 الفنلنديون حوايل  بني جنودهم، بينما خ�صر 

األفا.
متكنت فنلندا، وهي دولة �صغرية و�صعيفة وقليلة 
معزولة  -ودول����ة  �صخ�ض  م��ل��ي��ون   -3.6 ال�����ص��ك��ان 
معتد  على  باهظة  تكاليف  فر�ض  من  دبلوما�صياً، 
ال�صوفياتي  الحت��اد  �صكان  ع��دد  يبلغ  ق��وة.  يفوقها 

حينها 170 مليون ن�صمة.
ب�����ص��ك��ل خ���ط���ري ه��ي��ب��ة اجلي�ض  ال���������ص����راع  ق���و����ض 
عمليات  من  ب�صعوبة  يتعافى  ك��ان  ال��ذي  الأح��م��ر، 
التطهري الدموية التي �صنها �صتالني جلرالته يف 

الثلثينات.
للقوات  ال�����ص��ع��ي��ف  ب������الأداء  ُي�صت�صهد  م���ا  وغ��ال��ًب��ا 
ال��رو���ص��ي��ة خ���لل ح���رب ال�����ص��ت��اء ك��ع��ام��ل رئي�صي يف 
اأدولف هتلر باأن غزوه للحتاد ال�صوفياتي  اعتقاد 

�صيكون ناجًحا.
مل ي����دم ال�����ص��لم ال�����ذي ���ص��ن��ع��ه ال��ف��ن��ل��ن��دي��ون مع 
�صتالني طويًل. بعد الهجوم الأمل��اين على الحتاد 
�صوى  خيار  الفنلنديني  اأم��ام  يكن  مل  ال�صوفياتي، 
اأم��ل )مل  ال�صوفيات على  التحالف مع برلني �صد 

يدرك اأبًدا( ا�صتعادة اأرا�صيهم املفقودة.
   حرب ال�صتاء هي مو�صوع العديد من الدرا�صات 
اأنها مل تقرا من  الوا�صح  التي من  ال�صرتاتيجية 

طرف بوتني وجرالته.
ترجمة خرية ال�سيباين

حرب ال�ستاء 39-40: عندما وقفت فنلندا ال�سغرية يف وجه رو�سيا

* كاتب �صحفي، وموؤلف كتب وا�صعة النت�صار منها "الكتاب الأ�صود لكندا الإجنليزية"، و"حتقيقات حول 
الأجهزة ال�صرية" و"اأ�صرار خيار كندا"، و"ق�صية جريار بول" و"�صجني يف بانكوك" "�صرية ذاتية". 

�سحف عربية: ال ميكن التنبوؤ مب�ستقبل الو�سع ال�سيا�سي يف اليمن

امللف اليمني على مفرتق طرق.. وامل�ساورات فر�سة اأخرية اأمام احلوثيني
•• عوا�سم-وكاالت

يبدو اأن امللف اليمني اأ�صبح على مفرتق طرق، ي�صهد مبادرات 
لل�صلم ت��ارة، ثم حم��اولت لإ�صعال احلرب تارة اأخ��رى، ولكن 
ال��وق��ت مي��ر ك��ل ي��وم وي��ت��م اإه����دار ف��ر���ض ثمينة ك��ان��ت كفيلة 
ملي�صيات  على  والق�صاء  اليمن  يف  الإي���راين  امل�صروع  بهزمية 

احلوثيني.
التنبوؤ  ميكن  ل  الثلثاء،  اأم�ض  ���ص��ادرة  عربية  �صحف  ووف��ق 
الو�صول  �صيتم  ه��ل  ال��ي��م��ن،  يف  ال�صيا�صي  ال��و���ص��ع  مب�صتقبل 
لل�صلم وتفعيل تلك املبادرة م�صتقبًل، اأم �صيوا�صل احلوثيون 
يف  والت�صبب  ككل،  واملنطقة  اليمني  ال�صعب  �صد  انتهاكاتهم 

اأزمات ان�صانية مل ت�صهدها املنطقة العربية من قبل.

تقدم يف امل�ساورات
اليمنية   – اليمنية  امل�����ص��اورات  اإن  العربية  ال�صحف  وق��ال��ت 
وتوافقاً  تقدماً  �صهدت  الريا�ض  يف  خليجية  برعاية  املنعقدة 
هذه  مناق�صة  مت��ت  اأن  بعد  وذل��ك  امل��ح��اور،  كافة  يف  ملحوظاً 
احللول  ودرا���ص��ة  اليمنية  ال��ك��ف��اءات  حكومة  اأم���ام  التحديات 

املنا�صبة لها.
ونقلت ال�صحيفة عن �صرحان بن كروز املنيخر �صفري جمل�ض 
وفق اجلدول  ت�صري  امل�صاورات  اأن  اليمن  التعاون اخلليجي يف 
قابلت  اليمنية  »احل��ك��وم��ة  اأن  مبيناً  م�صبقاً،  امل��ع��د  ال��زم��ن��ي 
)اأم�ض( ممثلي املحاور املطروحة يف برنامج امل�صاورات، ابتداًء 
باملحور ال�صيا�صي ثم الأمني والقت�صادي الذي يعد من اأكر 
املو�صوعات املوؤرقة التي تهم ال�صارع اليمني، والتي �صتجد كل 
الدعم من اأ�صقائهم اخلليجيني، للخروج ببلدهم من و�صعها 

احلايل اإىل مين اآمن وم�صتقر".
خارج  يبقى  اأن  يقبل  ول��ن  مل  اليمن  اأن  اإىل  املنيخر  واأ���ص��ار 
طبيعي  وام��ت��داد  اأ�صيل  ج��زء  وه��و  التعاون،  جمل�ض  منظومة 
للجزيرة العربية«. لفتاً اإىل اأن »هناك اإ�صراراً داخل امل�صاورات 
الأح���داث، مل  ن�صتبق  األ  علينا  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  تعزيز  على 
ي�صل اليمنيون اإىل الآن للحلول، ما زالوا يف مرحلة املعوقات 
الإ�صكاليات،  لبحث  املت�صاورين  التقت  احلكومة  والإ�صكاليات، 
الأي����ام  ب��اق��ي  يف  لليمنيني  امل��ط��روح��ة  ب��احل��ل��ول  يتعلق  ف��ي��م��ا 

القادمة".
ومن جانبه اأو�صح عبد البا�صط القاعدي وكيل وزارة الإعلم 
اإىل  وتدفع  اإيجابية،  اأج���واًء  توفر  املعلنة  الهدنة  اأن  اليمنية 
تعزيز فر�ض ال�صلم، لكن احلوثي يوا�صل هجومه على ماأرب، 

وهو اإخلل بالهدنة وعدم التزام بها، بح�صب و�صفه.
وقال يف حديث ل�"ال�صرق الأو�صط" اإن ال�صعب اليمني متفائل، 
ويتفاعل مع الهدنة ب�صكل كبري، ومتطلع ل�صتمرارها، ونحن 

يف احلكومة حري�صون على جناح الهدنة وا�صتمرارها.
اأن  ال�صابق  اليمني  الثقافة  وزي���ر  دم���اج  م���روان  اأك���د  ب����دوره، 
�صاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  على  بالعمل  معنيون  والتحالف  ال�صرعية 
القت�صادية  امل��ع��ان��اة  ���ص��واء  اليمنيني،  ع��ل��ى  امل��ع��ان��اة  تخفيف 
واملعي�صية اأو ت�صهيلت احلركة يف خمتلف مناطق البلد، وكل 
خطوة تخفف على املواطنني معاناتهم، نتبناها كالتزام جتاه 

ال�صعب اليمني.
فيما اأكد العميد طارق حممد �صالح قائد املقاومة الوطنية اأن 
ال�صعودية  العا�صمة  اليمنية برعاية دول اخلليج يف  امل�صاورات 
تواجه  التي  الوطنية  القوى  لكافة  اأمل  بارقة  الريا�ض متثل 
من �صماهم ب�»قوى الردة والتخلف« يف اإ�صارة جلماعة احلوثي 
التوقعات  �صقف  ال�صحيفة  بح�صب  �صالح  ورف���ع  الإره��اب��ي��ة. 
اإ�صلح  اأهدافها  من  اأن  اأعلن  اأن  بعد  امل�����ص��اورات  ه��ذه  لنتائج 
اأن  اإىل  واقت�صادياً، لفتاً  وع�صكرياً  �صيا�صياً  ال�صرعية  موؤ�ص�صة 
اأن  ه��ذه التفاقات يجب  واأن  الأم��ر،  ه��ذا  اجلميع ُيجمع على 

تكون بر�صا اجلميع، على حد تعبريه.

اإنهاء ال�سراع وحتقيق اال�ستقرار 
وتناولت ال�صحف العربية تاأكيد الأمني العام ملجل�ض التعاون 
ل���دول اخلليج ال��ع��رب��ي��ة، ن��اي��ف ف��لح م��ب��ارك احل��ج��رف، على 

التعاون  جمل�ض  برعاية  اليمنية،   - اليمنية  امل�صاورات  اأهمية 
لدول اخلليج العربية، يف دعم وم�صاندة اليمن وال�صعب اليمني 

ال�صقيق لإنهاء ال�صراع وحتقيق الأمن وال�صتقرار.
يف  اليمني،  وال�صعب  لليمن  وم�صاندته  املجل�ض  دع��م  وج���دد 
امل�صتند  ال�صيا�صي  احلل  خلل  من  الد�صتورية،  ال�صرعية  ظل 
واآليتها  اخلليجية  امل��ب��ادرة  يف  املتمثلة  الثلث  املرجعيات  اإىل 
ال�صامل وقرار  الوطني  التنفيذية، وخمرجات موؤمتر احلوار 

جمل�ض الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الريا�ض.
امللك،  اليمني معني عبد  ال���وزراء  رئي�ض  لقائه  وج��رى خ��لل 
حتقيق  اإىل  الرامية  املجل�ض  دول  ومبادرات  جهود  ا�صتعرا�ض 
الأمن وال�صتقرار وال�صلم يف اليمن، على �صوء امل�صاورات التي 
ت�صت�صيفها الأمانة العامة خلل الفرتة من 29 مار�ض)اآذار( 

اإىل 7 اأبريل)ني�صان( 2022.
واأك����د احل��ج��رف اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ي خم��رج��ات ه���ذه اجلهود 
ا�صتقرار  لدعم  ودول��ي��اً  واإقليمياً  خليجياً  حر�صاً  تعك�ض  التي 
اليمن، وحتقيق كل ما من �صاأنه اإنهاء ال�صراع، ودفع املجالت 
التنموية والإغاثية والقت�صادية، وفقاً لتطلعات اأبناء ال�صعب 

اليمني ال�صقيق، وحتقيق كل ما فيه خريه وازدهاره.
اليمن  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  �صفري  ق��دم  جانبه،  وم��ن 
»نقف  وق��ال:  اليمنية.  امل�صاورات  عن  ملخ�صاً  املنيفر  �صرحان 
دائماً اإىل جانب اليمنيني للخروج من الأزمة احلالية«، م�صرياً 
اإىل اأن »الباب ل يزال مفتوحاً مل�صاركة الأطراف اليمنية كافة 

بامل�صاورات«.
الأط����راف  جميع  م�����ص��ارك��ة  ت�صتهدف  امل�����ص��اورات  اأن  واأو����ص���ح 
اليمن.  اأمن و�صلمة وا�صتقرار  اليمنية«، م�صيفاً: »ن�صتهدف 
يكفي  غ��ذاء  خم��زون  لديها  اليمنية  "احلكومة  ق��ائ��ًل  وت��اب��ع 
اأن يكون اليمن خارج  "لن نقبل  لل�صهور املقبلة". واأكد قائًل 
لإعادة  دويل  موؤمتر  لعقد  ونهدف  التعاون،  جمل�ض  منظومة 
اإعمار اليمن". وقال "اليمنيون جممعون على تعزيز موؤ�ص�صات 
احللول  مرحلة  يبلغوا  ومل  امل��ع��وق��ات  يبحثون  وه��م  ال��دول��ة، 

بعد".
جانب  "اإىل  ال��دائ��م  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  وق���وف  واأك���د 
اليمنيني للخروج من الأزمة احلالية«. واأو�صح اأن »امل�صاورات 

�صتختتم يف املوعد املحدد لها".

الفر�سة االأخرية
اليمني  امل��ل��ف  جم��ري��ات  ق���راءة  "يف  العربية  ال�صحف  وق��ال��ت 
حتى  التكهن  ميكن  ل  اآن،  يف  واملت�صابكة  املت�صارعة  وم�صاراته 
ال�صلم  دع��وات  ال�صائك، حيث متتزج  امللف  ه��ذا  الآن مب��اآلت 

طغى  ال��ذي  امل�صهد  وه��و  امل�صرّية،  وطائراته  احلوثي  بقذائف 
هدنة  ع��ن  مقدمات  ودون  ف��ج��اأة  املتحدة  الأمم  تعلن  اأن  قبل 
فيما  اليمنية،  احلكومة  فعلت  وكذلك  عليها  احلوثيون  وافق 
التي  الهدنة  بهذه  ال��دويل  واملجتمع  العربي  التحالف  رح��ب 
ل  التي  امل�صتفزة  الت�صريحات  من  بزخات  احلوثيون  اأتبعها 
اخرتقت  التي  القذائف  من  اأخ��رى  وب��زخ��ات  لل�صلم،  تنتمي 
حوثي  �صلوك  يف  اأ���ص��ل،  ت��ب��داأ  اأن  قبل  املعلنة  ال��ه��دن��ة  �صمت 

ماألوف ومتوقع".
اخل��روق��ات احلوثية  ت��اري��خ  يعرف  م��ن  اأن  البي�صاين  واأو���ص��ح 
جت���اه ال��ه��دن والت��ف��اق��ات ل ي��راه��ن ك��ث��رياً ع��ل��ى م��وق��ف هذه 
اجلماعة من اأي اتفاق مربم، لكن ذلك ل ينفي اأن ثمة حتولت 
اأ�صداء  ال��ت��ح��ولت  ت��ك��ون ه���ذه  ج���رت وجت���ري ب�صمت ورمب���ا 
بعد،  تن�صج  لكنها مل  الإقليميني  الكبار  بني  مبكرة حل��وارات 
خلل  ودوليا  اإقليميا  اليمني  امل�صهد  يف  يعتمل  ما  يكون  وقد 
هذه الفرتة جمرد اإرها�صات مل�صاورات بني اللعبني الدوليني 
احلال  بطبيعة  امل�صاورات  ه��ذه  ويت�صدر  الكبار،  والإقليميني 
طاولة  على  الرابحة  طهران  اأوراق  من  كواحد  اليمني  امللف 

البوكر الدولية.
التفاعلت  اأنه لي�ض ببعيد عن  اإىل  العربية  ال�صحف  واأ�صارت 
امل�صاورات اليمنية التي ت�صت�صيفها  اإزاء امللف اليمني  الدولية 
التعاون  جمل�ض  م��ن  ب��دع��وة  ال��ري��ا���ض،  ال�صعودية  العا�صمة 
اخلليجي، والتي تكت�صب اأهمية خا�صة من ناحية اجلهة التي 
دعت اإليها، وكذلك من جهة التوقيت بالغ احل�صا�صية الذي مير 
به امللف اليمني. وقالت "ل ميكن التقليل من اأهمية وفاعليته 
تلك امل�صاورات على الرغم من �صعي بع�ض الأطراف لو�صفها 
بامل�صاورات الأحادية بني اأطراف مت�صابهة يف عدائها للحوثي، 
اأن مع�صكر  امل�صاورات كما كان متوقعا، حيث  الذي قاطع تلك 
املناوئني للم�صروع الإيراين يف اليمن كان يف اأم�ّض احلاجة ملثل 
�صابقتني  امتدادا لتجربتني  ياأتي  الذي  الداخلي،  هذا احلوار 
ب��ق��در م��ا تبدو  اأن����ه  ن��اج��ح��ت��ني ج��زئ��ي��ا ع��ل��ى الأقل". واأك�����دت 
م�صاورات الريا�ض فر�صة اأخرية للحوثيني، بالنظر لدور هذه 
امل�صاورات على الأرجح يف تثبيت ودعم جهود وقف اإطلق النار 
اإىل هدنة دائمة، فاإن تلك  ال�صهرين  يف اليمن وحتويل هدنة 
اليمنية  لل�صرعية  الأخ���رية  الفر�صة  الأرج���ح  على  امل�����ص��اورات 
لإع��ادة النظر يف كثري من الأخطاء والإخفاقات، التي لزمت 
م�صرية �صبع �صنوات من احلرب، واإجراء مراجعة �صاملة للأداء 
خمرجات  تف�صي  بحيث  والع�صكري،  والقت�صادي  ال�صيا�صي 
ع��ل��ى مواجهة  ق����ادرة  ق��وي��ة  امل�����ص��اورات لإخ����راج �صرعية  ت��ل��ك 
الآخر  اخل��ي��ار  اأم���ا  ال�����ص��لم،  ا�صتحقاقات  اأو  احل���رب  حت��دي��ات 

نيزافي�سيمايا غازيتا: وا�سنطن تعاقب رئي�ض وزراء باك�ستان على زيارته لرو�سيا
•• عوا�سم-وكاالت

لعبة  ع��ن  غازيتا"،  "نيزافي�صيمايا  يف  �صكو�صرييف،  ف��لدمي��ري  ك��ت��ب 
اأمريكية لعزل رئي�ض الوزراء الباك�صتاين عمران خان الذي اأعلن قبل حّل 
الربملان، اأن معار�صني مرتبطني بقوة اأجنبية يحاولون تغيري النظام يف 
البلد. واأو�صح �صكو�صرييف اأنه يت�صح من ت�صريحات اأع�صاء احلكومة، 
اأن القوة الأجنبية هي الوليات املتحدة التي طالبت رئي�ض الوزراء بعدم 
لكن خان  بوتني.  الرو�صي فلدميري  الرئي�ض  للقاء  اإىل مو�صكو  ال�صفر 
الربملانيني  من  ع��دًدا  الأمريكيون  فدفع  الأمريكي،  بالطلب  يلتزم  مل 

لن�صمام اإىل املعار�صة والت�صويت حلجب الثقة عن رئي�ض الوزراء.
نووًيا،  امل�صلحة  الدولة  باك�صتان،  يف  الأوكرانية  الأزم��ة  اأ�صداء  وت��رددت 

والتي يبلغ تعداد �صكانها 220 مليون ن�صمة.

 ،2018 العام  ال���وزراء منذ  ي��رتاأ���ض جمل�ض  ال��ذي  واتهم عمران خ��ان، 
من  غا�صبة  وا�صنطن  اأن  ويبدو  ال�صلطة.  من  لإزاحته  بالتاآمر  اأمريكا 
الوليات  عن  بعداً  اأكر  ولية عمران خان  اأ�صبحت خلل  باك�صتان  اأن 

املتحدة، بينما اأقامت علقات اأوثق مع رو�صيا وال�صني.

�سغوط اأمريكية مبا�سرة
مار�صت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  الباك�صتانية،  "داون"  �صحيفة  ون�����ص��رت 
مو�صكو،  اإىل  التوجه  ق��ّرر  عندما  ال���وزراء  رئي�ض  على  مبا�صرة  �صغوطاً 
بال�صفري  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون  التقى  فقد  ال��زي��ارة.  ب��اإل��غ��اء  وطالبته 
الباك�صتاين لدى الوليات املتحدة وقالوا اإن علقة اإ�صلم اأباد امل�صتقبلية 
اإذا كان عمران خان �صوف ُيعزل من ال�صلطة  بوا�صنطن تتوّقف على ما 

يف ت�صويت برملاين.

وتلقى رئي�ض الوزراء الباك�صتاين تقريراً بهذا ال�صاأن من وا�صنطن. ومع 
 24 يف  ببوتني  خ��ان  والتقى عمران  )اإىل مو�صكو(.  بالزيارة  ق��ام  ذل��ك، 
اليوم الذي بداأت فيه العملية الع�صكرية  املا�صي، وهو  فرباير) �صباط( 

الرو�صية يف اأوكرانيا.
يكن  مل  الأمريكي  التهديد  اأن  للأحداث،  اللحق  التطور  من  ويّت�صح 
خدعة، واأن وا�صنطن متكنت على ما يبدو، من �صراء عدد من النواب من 

كتل برملانية اعتمد عليها رئي�ض احلكومة.
وقال عمران خان اإن الوليات املتحدة تدخلت بوقاحة يف ال�صوؤون الداخلية 

للبلد. بينما نفى امل�صوؤولون الأمريكيون اتهامات رئي�ض الوزراء.

اجلي�س يحدد م�سري خان
وقال الأ�صتاذ امل�صاعد يف معهد الدرا�صات الآ�صيوية والأفريقية بجامعة 

"نيزافي�صيمايا  ل�صحيفة  فوخلون�صكي،  ب��وري�����ض  احل��ك��وم��ي��ة  مو�صكو 
ر�صمًيا،  اجلي�ض.  موقف  على  يعتمد  ل،  اأم  خان  عمران  "بقاء  غازيتا": 
غري  اجل���رالت  اأن  على  موؤ�صرات  هناك  لكن  ال�صيا�صة.  خ��ارج  اجلي�ض 
را�صني عن رئي�ض احلكومة. لذلك، قد ي�صطر اإىل املغادرة. ولكن ي�صعب 

التكهن بنتيجة النتخابات".
واأ�صاف: "كان مقرراً اإجراء النتخابات يف عام 2023. لكن بات ميكن 
باك�صتان  ع��لق��ة  �صت�صتمر  الأح����وال،  ك��ل  اأب��ك��ر. ويف  وق��ت  اأن جت��رى يف 
الوثيقة مع ال�صني. اأما يف ما يتعلق بالعلقات مع الوليات املتحدة، ثمة 
تباين بني ميول النخبة والنا�ض العاديني. فالنخبة تتطلع اإىل الغرب، 
بينما ت�صود م�صاعر معادية لأمريكا بني عامة النا�ض، ح�صب ا�صتطلعات 
جداً.  مرجح  احتمال  فهذا  ال��ن��واب،  بع�ض  لر�صوة  بالن�صبة  اأم��ا  ال���راأي. 
ويكفي �صراء عدد قليل من النواب ليخ�صر الئتلف احلاكم الأغلبية".

بعد حل احلكومة والربملان.. كيف �ستوؤول االأمور يف باك�ستان؟
•• اإ�سالم اأباد-وكاالت

يرى خرباء اأن باك�صتان �صت�صهد مرحلة جديدة، بعد اإعلن 
رئي�ض ال��وزراء عمران خان حل احلكومة، وموافقة رئي�ض 
البلد عارف علوي على طلب حل الربملان، والذهاب نحو 
خان  فيها  يحقق  رمب��ا  اأ���ص��ه��ر،   3 خ��لل  مبكرة  انتخابات 
اأغلبية �صاحقة عقب جناته من القرتاع على �صحب الثقة 

للمرة الثانية خلل فرتة حكمه.
ووافق الرئي�ض الباك�صتاين، عارف علوي، على حل اجلمعية 
الوطنية، وذلك بعد اإلغاء الت�صويت الذي كان من املتوقع 
اأن يجري فيه اأم�ض الأحد، �صحب الثقة عن رئي�ض الوزراء 

عمران خان.
واأ�صدر علوي تنبيًها بحل اجلمعية الوطنية، تلبية لطلب 
خ���ان ال���ذي اأع��ل��ن اأّن����ه ن�صح رئ��ي�����ض ال���دول���ة ب��ات��خ��اذ هذه 
واإجراء  اأعمال  ت�صريف  حكومة  لت�صكيل  متهيًدا  اخلطوة 

انتخابات مبكرة يف البلد.
واأك����د وزي���ر الإع����لم ف����اروق ح��ب��ي��ب، اأن ع��م��ران خ���ان حّل 
جمل�ض الوزراء و�صيوا�صل اأداء مهامه وفًقا للمادة ال�224 
يف  �صتجري  املبكرة  النتخابات  اأن  مرجًحا  الد�صتور،  من 

غ�صون 90 يوًما.
الوطنية  ف�����ص��ل اجل��م��ع��ي��ة  ب��ع��د  ال���ت���ط���ورات  ه����ذه  واأت������ت 
الثقة  الت�صويت على مذكرة حجب  اإج��راء  )ال��ربمل��ان(، يف 

عن حكومة عمران خان.
واختتمت اجلل�صة الربملانية، التي كان ِمن املتوقع اأن تكون 

حا�صمة لتقرير م�صري خان، يف غ�صون دقائق معدودة بعد 
قا�صم  الوطنية،  اجلمعية  رئي�ض  نائب  رف�ض  اإذ  بدايتها، 
باأّنها  اإياها  وا�صًفا  خ��ان،  عن  الثقة  حجب  مذكرة  �صوري، 

د�صتورية". "غري 

موقف اجلي�س
اأع���ل���ن اجلي�ض  الأح���������داث،  ع��ل��ى جم���ري���ات  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
اأن  بعد  ال�صيا�صة، وذلك  لي�ض منخرًطا يف  اأنه  الباك�صتاين 
رئي�ض  البلد عندما جنا  اليقني يف  ع��دم  �صادت حالة من 
اإىل  ال��وزراء عمران خان من حماولة للإطاحة به و�صعى 

انتخابات جديدة.
الوزراء  اأن رئي�ض  باك�صتان،   واأعلن مكتب رئي�ض جمهورية 
عمران خان �صيوا�صل اأداء مهامه حتى تعيني رئي�ض وزراء 
للحكومة النتقالية حتى تنتهي النتخابات القادمة، بناء 

على املادة 224/اأ/4 من د�صتور جمهورية باك�صتان.
م�صعود:  طلعت  ال�صيا�صي  واملحلل  ال�صابق  اجل��رال  وق��ال 
انتخابات جديدة،  اإجراء  الو�صع  هذا  الأف�صل يف  "اخليار 
ل��ت��م��ك��ني احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�صاكل 
القت�صادية وال�صيا�صية واخلارجية التي تواجهها البلد".

 عودة كبرية
اإن  يقول  الباك�صتاين، حذيفة فريد،  ال�صرتاتيجي  املحلل 
الدولة الآن تتجه نحو انتخابات مبكرة، وهو اأمر �صي�صب 
الطاولة  قلب  م��ن  متكن  ال���ذي  خ��ان  ع��م��ران  م�صلحة  يف 

داخل  الثقة  �صحب  الثانية من  للمرة  املعار�صة وجنا  على 
الربملان.

واأ�صاف فريد، ملوقع "�صكاي نيوز عربية"، اأن هناك اأمرين 
النتخابات  يف  خل���ان  ك��ب��ري  ن�����ص��ر  حت��ق��ي��ق  يف  �صي�صهمان 
املبكرة، الأول هو الت�صويت الإلكرتوين الذي كانت ترف�ض 
املعار�صة تطبيقه، و�صيكون متاحا خلل النتخابات املبكرة، 
اأمر  والأم��ر الآخ��ر هو منح املغرتبني حق الت�صويت، وهو 

كان حمل رف�ض من قبل اأحزاب املعار�صة.
واأ�صار فريد اإىل اأن ت�صويت املغرتبني �صيمكن عمران من 
ك�صب ت�صويت 6 مليني، حيث وعد عمران خان منا�صريه 
بعودة قوية، وهو الآن يطمح حل�صد ثلثي مقاعد الربملان 

خلل النتخابات القادمة.
"متر باأ�صعب الأوقات يف  اأن املعار�صة الباك�صتانية  وك�صف 
تن�ض  التي  الد�صتور  6 من  باملادة  �صتواجه  تاريخها حيث 
رمبا  �صيا�صية  دوام��ة  يف  و�صتدخل  العظمى،  اخليانة  على 

توؤدي اإىل اأمور ل يحمد عقباها".

انتظار احل�سم
لكن اخلبري يف ال�صوؤون الباك�صتانية، حممد العقاد، املقيم 
يف اإ�صلم اآباد، قال اإن ما جرى يف جل�صة الربملان كان من�صًقا 
بتوجيهات من احلكومة، وهو مو�صع �صك د�صتوري، �صتبت 
فيه املحكمة الد�صتورية خلل جل�صتها املقّررة يوم الثنني، 
�صتتم  الربملان واحلكومة،  د�صتورية حل  ف��اإذا حكمت بعدم 
اإعادتهم للعمل مّرة اأخرى، وبالتايل اإعادة الت�صويت على 

جل�صة �صحب الثقة من عمران خان.
ا  واأ�صاف العقاد، ملوقع "�صكاي نيوز عربية"، اأن احلكم اأي�صً
"ويف  عدمه،  من  مبكرة  انتخابات  تنظيم  تاأكيد  �صي�صمن 
حالة تنظيم النتخابات �صيكون من ال�صعب احلديث عن 

اإمكانية الفوز فيها، لأن عمران خان فقد جزًءا من �صعبيته، 
و���ص��ي��ع��ول ك��ث��رًيا ع��ل��ى ال���ص��ت��ث��م��ار يف م��و���ص��وع التدخلت 
اخلارجية، واتهام املعار�صة بالتعامل مع دول خارجية رغم 

اأنه ل ميلك اأي دليل على هذا التهام".
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•• الفجر -جيل ايفالدي –ترجمة خرية ال�سيباين

التاأثري االقت�سادي للحرب يف اأوكرانيا يلقي بثقله على الناخبني الفرن�سيني حيث تن�ساف 
اأ�سعار الطاقة املرتفعة اإىل الت�سخم الذي �ساحب تعايف االقت�ساد الفرن�سي بعد القيود 

املرتبطة بوباء كوفيد 19-.
"االجتماعية  لوبان  مارين  ا�سرتاتيجية  تكون  اأن  ميكن  االأوىل،  اجلولة  من  اأيام  قبل 
والقومي  ال�سعبوي  املرتبط باخلطاب  الي�سار االقت�سادي  التموقع على  ال�سعبوية" -اأي 
-، والتي طبقتها رئي�سة اجلبهة الوطنية على مدى ع�سر �سنوات، رهانا �سيا�سيا مربحا. 
تفر�س املخاوف االقت�سادية نف�سها كمو�سوع يهيمن على احلملة. ووفق املوجة االأخرية 
من اال�ستطالع االنتخابي �سيفيبوف –معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س، الذي مت اإجراوؤه يف 
21-24 مار�س، قال 58 باملائة من الفرن�سيني اأن االأ�سعار والقدرة ال�سرائية �سيكون لهما 

تاأثري كبري على ت�سويتهم يف اأبريل، اأي زيادة بن�سبة 6 باملائة منذ مطلع مار�س.

برنامج مارين تفوق على زمور وبكري�ضال�صعبوية الجتماعية تهدد عر�ض ماكرون

مارين لوبان ، مر�صحة التجمع الوطنيون�صي اجلميع علقتها مبو�صكو

دخول الإليزيه حمكوم بالقدرة ال�صرائية للفرن�صيني

�سباق االإليزيه ي�ستّد:

الثقل االقت�سادي للحرب االأوكرانية قد يفيد مارين لوبان

اأه���م���ي���ة هذه  ���ص��ي��ف��ي��ب��وف، ع���ل���ى 
ملارين  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
ل����وب����ان. ت���اأت���ي ه����ذه الأخ�������رية يف 
الت�صويت  نوايا  يف  الأوىل  املرتبة 
 22 بن�صبة  ع��اًم��ا   34-25 ب��ني 
متقدمة  الأ�����ص����وات،  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
ع��ل��ى اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون. ك��م��ا اأن 
�صتفوز  ال��وط��ن��ي  التجمع  رئي�صة 
ع���ل���ى ن����ط����اق وا������ص�����ع يف اجل���ول���ة 
باملائة(   34( العمال  بني  الأوىل 

واملوظفني )22 باملائة(.
اآخ��ر: املتقاعدون، الذين     ه��دف 
اأق��ل ميًل لدعم التجّمع  ما زال��وا 
باملائة   13 -���ص��ي�����ص��وت  ال��وط��ن��ي 
بالن�صبة  لرئي�صته.  ف��ق��ط  منهم 
ل��ك��ب��ار ال�����ص��ن، ت��ع��د م��اري��ن لوبان 
التقاعدية  املعا�صات  تقييم  باإعادة 
واإلغاء  لل�صيخوخة،  الأدنى  واحلد 
املبا�صر  امل�����رياث  ع��ل��ى  ال�����ص��رائ��ب 
املنخف�ض  ال���دخ���ل  ذات  ل���لأ����ص���ر 

والطبقات املتو�صطة.
التجّمع  ابتعد  ال��وق��ت،     يف نف�ض 
القت�صادية  املواقف  عن  الوطني 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ل���ي���ربال���ي���ة  الأك�������ر 
مبوظفي الإدارة العمومية اأو اإلغاء 
القيود اأو ان�صحاب دولة الرفاهية. 
21 باملائة  ال�صيا�صات  ومتثل هذه 
فقط من برنامج 2022 مقارنة 
�صنوات.  خم�ض  قبل  باملائة   35 ب� 
 80 من  يقرب  ما  ميثلون  وكانوا 
باملائة يف عهد جان ماري لوبان يف 

منت�صف الثمانينات.
بجذورها  اح��ت��ف��ظ��ت  اأخ���������رًيا،     
الق��ت�����ص��ادي��ة )13  ال��ق��وم��ي��ة  يف 
توا�صل  ال���ربن���ام���ج(.  م���ن  ب��امل��ائ��ة 

الإ�صلح الذي ل يزال يرف�صه ما 
ع�صرة  ك��ل  م��ن  �صبعة  م��ن  ي��ق��رب 

فرن�صيني.
الأ����ص���ع���ار  ع���ا����ص���ف���ة     يف خ�����ص��م 
هذا  ي�صطدم  ال�صرائية،  وال��ق��درة 
بالنتظارات  ال��ل��ي��ربايل  ال��ت��وج��ه 
جمهور  داخ���ل  �صيما  ل  امل��وج��ودة، 
احلماية  م����ن  مل���زي���د  ال���ن���اخ���ب���ني، 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ح��ة واإع������ادة 
القدرة  تعد  م�صحنا،  يف  التوزيع: 
ل�  ال�صرائية ق�صية مهمة بالن�صبة 
من  باملائة   63 ل�  الت�صويت  ق��رار 
املوظفني و67 باملائة من العّمال.

امل�����ص��ائ��ل الجتماعية  ت��ق��ع ه���ذه     
قلب  يف  ال���ت���ح���دي���د  وج������ه  ع���ل���ى 
ل��وب��ان. يف مواجهة  م��اري��ن  حملة 
على  ال���رئ���ي�������ص���ي���ني  م���ن���اف�������ص���ي���ه���ا 
التجّمع  مر�صحة  اختارت  اليمني، 
الوطني يف وقت مبكر جًدا م�صاًرا 
اق��ت�����ص��ادًي��ا خم��ت��ل��ًف��ا، م��ع الرتكيز 
وال�صحة،  ال�صرائية  ال��ق��درة  على 
العامة،  اخل���دم���ات  ع���ن  وال���دف���اع 

واإعادة التوزيع.
الرو�صي  ال����غ����زو  ق���ب���ل  وح���ت���ى     
لأوكرانيا، وعدت مر�صحة التجّمع 
ال����ق����درة  "�صدمة  ب������  ال����وط����ن����ي 
ب�  تعهدها  خ��لل  م��ن  ال�صرائية" 
"حماية �صعبنا" و "اإعادة اأموالهم 

اإىل الفرن�صيني".
   �صمح ه��ذا اخل��ط��اب، ذو النغمة 
لوبان  ملارين  القوية،  الجتماعية 
مواقفها  ع���ن  الن���ت���ب���اه  ب��ت��ح��وي��ل 
املوؤيدة لرو�صيا ودعمها لفلدميري 
امل��ا���ص��ي، لإع����ادة تركيز  ب��وت��ني يف 
حملتها على العواقب القت�صادية 

ال�صيادة  عن  الدفاع  لوبان  مارين 
واحلمائية،  الوطنية،  القت�صادية 
اأو  ال�����ت�����ج�����ارة احل����������رة،  ورف�����������ض 
لل�صركات  امل���م���ن���وح  ال��ت��ف�����ص��ي��ل 
ال��وط��ن��ي��ة ���ص��د امل��ن��اف�����ص��ة احل���رة 

للحتاد الأوروبي.
الي�صار  ع���ل���ى  ال���ت���م���وق���ع  ه�����ذا     
باخلطاب  امل��رت��ب��ط  الق��ت�����ص��ادي، 
التقليدي  وال���ق���وم���ي  ال�����ص��ع��ب��وي 
حل���زب ال��ت��ج��ّم��ع ال��وط��ن��ي وال���ذي 
ي�������ص���ع ال����ن����خ����ب الق����ت���������ص����ادي����ة 
وال�صيا�صية "املعوملة" يف �صدام مع 
ال�صعب، ير�صم اخلطوط العري�صة 
التي  الجتماعية"  "ال�صعبوية  ل��� 
مارين  �صديد  بو�صوح  اليوم  متيز 
الآخرين  امل��ن��اف�����ص��ني  ع���ن  ل���وب���ان 
ع��ل��ى ال��ي��م��ني، مب���ن ف��ي��ه��م اإري����ك 
القت�صادي  ال���ربن���ام���ج  زم�������ور: 
ملر�صح "ا�صتعادة فرن�صا" يجمع ما 
جمموعه 43 باملائة من التدابري 
اأكر  اأي  ال��ل��ي��ربايل،  التوجه  ذات 
برئي�صة  اخلا�صة  تلك  �صعف  من 

حزب التجمع الوطني.
   م�صروع مارين لوبان الجتماعي 
بداأ  لقد  ج��دي��ًدا.  لي�ض  ال�صعبوي 
و�صولها  ف��ور  ���ص��ن��وات،  ع�صر  قبل 

على راأ�ض اجلبهة الوطنية.
   ففي اأع��ق��اب الأزم���ة املالية لعام 
ال�صيادية  الديون  واأزمة   ،2008
اجلبهة  اع���ت���م���دت   ،2011 ع����ام 
"كينزي"  ب����رن����ام����ج  ال���وط���ن���ي���ة 
اخلدمات  وتو�صيع  العام،  للإنفاق 
ال��ع��ام��ة، وال���ق���درة ال�����ص��رائ��ي��ة �صد 
حكومة  ف��ر���ص��ت��ه  ال����ذي  التق�صف 
 ،2012 ع����ام  ف���ي���ون.  ف���ران�������ص���وا 

ل��ل�����ص��راع الأوك������راين ع��ل��ى احلياة 
اليومية للفرن�صيني.

"االجتماعية  اال�سرتاتيجية 
ال�سعبوية"

   ب��ل اأك���ر م��ن ذل���ك، فهو ي�صمح 
باإثبات  الوطني  التجّمع  ملر�صحة 
"للقدرة  كمر�صحة  م�صداقيتها 
ال�صعبية  ال��ف��ئ��ات  م��ع  ال�صرائية" 
قلًقا  الأك��ر  الو�صطى  والطبقات 
ب�صاأن التاأثري القت�صادي للأزمة.
اإح�������ص���ائ���ي  وُي����ظ����ه����ر حت���ل���ي���ل     
الرئا�صي،  ل��وب��ان  م��اري��ن  مل�����ص��روع 
ميثل  التوزيع"  "اإعادة  م��ك��ّون  اأن 
باملائة(  ما ل يقل عن ثلثي )66 
برناجمها القت�صادي: وهي اأعلى 
النتخابي  الخ����رتاق  م��ن��ذ  ن�صبة 
منت�صف  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
الأوىل  الركيزة  ه��ذه  الثمانينات. 
الجتماعية  ال��ت��داب��ري  ك��ل  جت��م��ع 
الكينزي،  للتوجه  القت�صادية  اأو 
واحلماية  ال��ع��ر���ض  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 

الجتماعية واإعادة التوزيع.
   يقدم برنامج مارين لوبان، من 
بني اأم��ور اأخ��رى، تخفي�صات على 
وزيادة  امل�صافة،  القيمة  �صريبة 
�صريبية،  واإع������ف������اءات  الأج���������ور، 
اإن  ال�صباب.  للعّمال  جماين  ونقل 
ال�صامل هذا  التوزيع  اإعادة  هجوم 
وال�صحة  ال�صرائية  ال��ق��درة  على 
الطبقات  ا�صتهداف  اأولوياته  من 
الذين  ال�صباب،  والعّمال  العاملة 
ي�صكلون اجلزء الأك��رب من كتائب 

ناخبي التجّمع الوطني.
ا�صتطلع  8 من     وت��وؤك��د املوجة 

ال�سرائية  الــقــدرة  مــ�ــســاألــة 
اأ�سا�سية يف احلملة

اأوك���ران���ي���ا  يف  احل������رب  ك���ان���ت  اإذا 
ال��ف��رن�����ص��ي��ني، فاإن  ت��ق��ل��ق  ت����زال  ل 
ما:  ح���د  اإىل  ت��ت��ل���ص��ى  امل����خ����اوف 
ب���امل���ائ���ة( ممن  ال��ث��ل��ث )34  ق����ال 
"قلقون  اإنهم  �صملهم ال�صتطلع، 
للغاية" ب�صاأن احلرب، وكانوا 43 
ويبدو  م���ار����ض.  ب���داي���ة  ب��امل��ائ��ة يف 
��ا اأن ال�����ص��راع ال��ع�����ص��ك��ري يف  اأي�����صً
اختيار  يف  اأهميته  يفقد  اأوك��ران��ي��ا 
الت�صويت: يقول 23 باملائة فقط 
على  �صيوؤثر  اأن��ه  امل�صتطلعني  م��ن 
ق����راره����م، ب��ان��خ��ف��ا���ض ق����دره 10 
الرو�صي  ال��غ��زو  ���ص��ّن  ب��ع��د  ب��امل��ائ��ة 

مبا�صرة.
ين�صّب الرتكيز الآن على العواقب 
الأوكرانية،  ل��لأزم��ة  القت�صادية 
ممن  ب���امل���ائ���ة   43 �����ص����رح  ح���ي���ث 
�صملهم ال�صتطلع باأنهم "قلقون 
انخفا�صا  مي��ث��ل  وه����ذا  للغاية"، 
مقارنة باملوجة ال�صابقة التي ُنفذت 
يف الفرتة من 10 اإىل 14 مار�ض، 
م�صتوى  ُت��ظ��ه��ر  ت����زال  ل  ول��ك��ن��ه��ا 
الفرن�صيني.  ب��ني  القلق  م��ن  ع���اٍل 
املخاوف من �صراع اأو�صع اأو حرب 
باملائة   33 ن�صبًيا عند  اأق��ل  نووية 
باملائة   6 بانخفا�ض  باملائة،  و28 
و7 باملائة على التوايل منذ اأوائل 

مار�ض.
ويف �صوء هذه املعطيات، �صتتوقف 
من  الأوىل  اجل������ول������ة  ن���ت���ي���ج���ة 
النتخابات الرئا�صية اإىل حد كبري 
على ا�صتجابة خمتلف املرت�صحني 
وزيادة  ال�صرائية  ال��ق��درة  لأ�صئلة 
من  الفرن�صيني  وحماية  الأ�صعار 

التاأثري القت�صادي للحرب.
   توقًعا "لأزمة �صتندلع"، �صّددت 
ح���ك���وم���ة ج�����ان ك��ا���ص��ت��ك�����ض، على 
الفرن�صي  الق��ت�����ص��اد  دع��م  اأه��م��ي��ة 
من خلل تطوير خطة "�صمود" 

باملائة من مقرتحات   59 اجتهت 
الي�صار  نحو  القت�صادية  اجلبهة 
للتوجهات  خمالفة  الق��ت�����ص��ادي، 
ال��ل��ي��ربال��ي��ة ل��ل��ح��زب يف ع��ه��د جان 

ماري لوبان.

رهان رابح حمتمل
اإميانويل  ولي�����ة  ف����رتة  ط�����وال     
لوبان  م���اري���ن  ع��م��ل��ت   ، م���اك���رون 
الجتماعية  �صورتها  تر�صيخ  على 
ال�����ص��ع��ب��وي��ة، ح��ي��ث ان�����ص��م��ت اإىل 
عدة  يف  والنقابات  الي�صار  �صفوف 
 ،2019 ع��ام  نهاية  يف  منا�صبات. 
اإ�صلح  ب�صدة  ع��ار���ص��ت  ق��د  ك��ان��ت 
 ،2021 نظام التقاعد. يف مار�ض 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  رئ��ي�����ص��ة  ن����ددت 
�صد  للتاأمني  احل��ك��وم��ة  ب��اإ���ص��لح 
ال���ب���ط���ال���ة، وط���ال���ب���ت اإمي���ان���وي���ل 
ماكرون بو�صع حد لهذا "النزيف 

الجتماعي".
   وت����وؤك����د امل���وج���ة الأخ�������رية من 
هذا  اأن  الن��ت��خ��اب��ي  ا���ص��ت��ط��لع��ن��ا 
رهان رابح حمتمل: جتمع مارين 
ل��وب��ان 17 ف��ا���ص��ل 5 ب��امل��ائ��ة من 
نقاط   +3( فيه  الت�صويت  ن��واي��ا 
متقدمة  م�����ار������ض(،  ب����داي����ة  م���ن���ذ 
ب���ف���ارق ك��ب��ري ع��ل��ى اإي���ري���ك زمور 
بيكري�ض  وف��ال��ريي  ب��امل��ائ��ة(   12(
ب��امل��ائ��ة(.    يف اجتماع ُعقد   10(
 25 يف  لكو�صادي  مارتن  �صان  يف 
مار�ض، كررت مارين لوبان روؤيتها 
يف  تاأمل  التي  للمبارزة  ال�صعبوية 
ماكرون،  اإميانويل  �صد  تقدميها 
تعار�ض بني "الكبار" و"ال�صغار"، 
و"املنتخبني".  "ال�صعب"  وب���ني 
ماكرون  اإميانويل  "بني  و�صرحت 
ون��ح��ن، اإن���ه الخ��ت��ي��ار ب��ني �صلطة 
امل�����ال ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
التي تعود  ال�صرائية  قلة، والقدرة 

بالفائدة على اجلميع".
   اإن ارتفاع اأ�صعار الوقود املرتبط 

كان  "مهما  �صيا�صة  وبعد  ط��ارئ��ة. 
كوفيد19-،  وب��اء  الثمن" خ��لل 
ت����ه����دف ه�����ذه اخل����ط����ة اجل����دي����دة 
التي تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو 
والأ�صر  ال�����ص��رك��ات  م�����ص��اع��دة  اإىل 
تكاليف  ارت��ف��اع  م��ع  التعامل  على 
العقوبات  الداخل، بعد  الطاقة يف 
الغرب  فر�صها  التي  القت�صادية 

على رو�صيا.

ا�سرتاتيجيات  اليمني،  على 
اقت�سادية متباينة

   ولئن ل يزال اإميانويل ماكرون 
يبدو مهيمنا على معركة اجلولة 
-مع  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف  الأوىل 
الت�صويت،  نوايا  من  باملائة   28
امل���وج���ة  ب���ان���خ���ف���ا����ض ط���ف���ي���ف يف 
الأخ�����رية م��ن ا���ص��ت��ط��لع��ن��ا -فقد 
القت�صادية  امل���خ���اوف  اأ���ص��ب��ح��ت 
املرتبة  على  املعركة  مفاتيح  اأح��د 

الثانية.
ال�صرتاتيجيات  ال��ي��م��ني،  ع��ل��ى     
الثلثة  للمتناف�صني  القت�صادية 
الرئي�صيني تتباعد. ب�صكل اأ�صا�صي، 
التوجيهية  امل����ب����ادئ  حت���دي���د  مت 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��ح��م��ل��ة اخل���ا����ص���ة ب� 
ف���ال���ريي ب��ي��ك��ري�����ض واري�����ك زمور 
ومارين لوبان منذ عدة اأ�صهر، قبل 
اأوكرانيا. ولكن  ان��دلع احل��رب يف 
مع اقرتاب اجلولة الأوىل، تخلق 
ا خمتلفة  فر�صً الأوكرانية  الأزمة 

لكل من هوؤلء املرت�صحني.
   على ال�صعيد القت�صادي، دافع 
اإي��ري��ك زم���ور وف��ال��ريي بيكري�ض 
ليربالية،  ل��ه��ج��ت��ه  ب���رن���ام���ج  ع���ن 
" عند  "امل�صاعدة  يتميز مبكافحة 
املوظفني  ع��دد  تقلي�ض  اأو  الول، 
يف الإدارة العمومية عند مر�صحة 
يوؤيد  وك���له���م���ا  اجل���م���ه���وري���ني. 
القانوين  التقاعد  �صن  رفع  ا  اأي�صً
64- لزمور و65 لبيكري�ض -وهو 

ب��غ��زو رو���ص��ي��ا ل���ه ���ص��دى ق����وي يف 
ال�صعبوي  الج��ت��م��اع��ي  اخل���ط���اب 
ا�صبقية  ال��ي��وم  ومي��ن��ح  الليبيني، 
مل��اري��ن ل��وب��ان. لع��ب��ة م��رة اأخرى 
الكبار،  �صد  ال�صغار  تعار�ض  على 
الوطني  التجّمع  زعيمة  اقرتحت 
الزيادات"  "اإزالة  م��ار���ض   10 يف 
يف ���ص��رائ��ب ال��وق��ود ب��ني 2015 
هذه  ع���ن  وال��ت��ع��وي�����ض  و2018 
ا�صتثنائية  "�صريبة  ب���  الإل���غ���اءات 

على )جمموعات النفط(".
امل�������ص���ح الن���ت���خ���اب���ي  وُي����ظ����ه����ر     
امل������خ������اوف  اأن  ل���������ص����ي����ف����ي����ب����وف، 
هي  باحلرب  املتعلقة  القت�صادية 
الأق���وى ب��ني خ���ّزان م��اري��ن لوبان 
اإنهم  باملائة   53 ق��ال  النتخابي: 
القت�صاد،  للغاية" ب�صاأن  "قلقون 
باملائة من جمموع   43 ب�  مقارنة 
عن  يقل  ل  م��ا  وي��وؤك��د  الناخبني. 
مارين  ن��اخ��ب��ي  م���ن  ب��امل��ائ��ة   69
هي  ال�صرائية  ال��ق��درة  اأن  ل��وب��ان، 
اأهمية يف  الأك��ر  الق�صايا  اإح��دى 
اجلولة  يف  للت�صويت  اخ��ت��ي��اره��م 
الرئا�صية،  النتخابات  من  الأوىل 
ناخبي  م��ن  باملائة   56 ب���  مقارنة 
باملائة  و47  ب��ي��ك��ري�����ض،  ف���ال���ريي 

فقط من ناخبي اريك زمور.
   م��ن خ��لل ال��دف��اع ع��ن برنامج 
����ص���ع���ب���وي ق���ب���ل فرتة  اج���ت���م���اع���ي 
ط����وي����ل����ة م������ن ان������������دلع احل������رب 
م���اري���ن  اأوك������ران������ي������ا، راه�����ن�����ت  يف 
املخاوف  اأن  ع��ل��ى  �صيا�صًيا  ل��وب��ان 
الجتماعية والقت�صادية املتزايدة 
ميزة  متنحها  اأن  ميكن  للناخبني 
مناف�صيها  على  واأ�صبقية  حا�صمة 
الرئي�صيني. ويبدو اأن ا�صتطلعات 
ال�����راأي، يف ال��وق��ت احل����ايل، تثبت 

اأنها على حق.
-----------------

*باحث يف العلوم ال�سيا�سية، 
معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س

ال�سعب حماية  ب�  تعهدها  خالل  من  ال�سرائية  القدرة  �سدمة  ب�  لوبان  مارين  وعدت  الأوكرانيا,  الرو�سي  الغزو  قبل  • حتى 
مربحة اأنها  الوطني  التجّمع  ملر�سحة  ال�سعبوية   االجتماعية  اال�سرتاتيجية  تثبت  قد  االبواب,  على  االأوىل  • واجلولة 

ماكرون على  متقدمة  االأ�سوات,  من  باملائة   22 بن�سبة  عاًما   34-25 بني  الت�سويت  نوايا  يف  االأوىل  املرتبة  يف  مارين  • تاأتي 
مناف�سيها  على  حا�سمة  ميزة  متنحها  اأن  ميكن  للناخبني  املتزايدة  واالقت�سادية  االجتماعية  املخاوف  اأن  على  �سيا�سًيا  لوبان  • راهنت 

ال�سرائية  القدرة  الأ�سئلة  املرت�سحني  ا�ستجابة  على  االأوىل  اجلولة  نتيجة  • �ستتوقف 
وزيادة االأ�سعار وحماية الفرن�سيني من التاأثري االقت�سادي للحرب

�سالح حموري يقا�سي بيغا�سو�ض يف فرن�سا 
•• القد�ض-اأ ف ب

رفع املحامي الفرن�صي الفل�صطيني �صلح حموري امل�صجون يف 
اإ�صرائيل دعوى ق�صائية الثلثاء يف فرن�صا �صد �صركة الأمن 
"اخرتاق" هاتفه  اأو" بتهمة  اإ�ض  "اإن  الإ�صرائيلية  ال�صيرباين 
التج�ص�ض  برنامج  بوا�صطة  قانونية"  غري  "ب�صورة  املحمول 

طورته. "بيغا�صو�ض" الذي 
اآذار/م���ار����ض  ب��داي��ة  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ع�صكرية  حمكمة  ق�صت 
حموري  �صلح  النا�صط  على  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  الإداري  بال�صجن 

الذي اعتربته "تهديدا للمن".
ا�صتهداف  مت  فل�صطينيني  ن�صطاء  �صتة  من  واح��د  اأن��ه  وتبني 

هواتفهم املحمولة بوا�صطة برنامج بيغا�صو�ض املثري للجدل.

اأجرت  انها  املا�صي  العام  واأك��دت منظمات حقوقية فل�صطينية 
فل�صطينية  منظمات  �صت  يف  اأع�����ص��اء  اأج��ه��زة  على  اخ��ت��ب��ارات 
"اجلماعات  ادرجتها على قائمة  اإ�صرائيل  كانت  غري حكومية 
"ال�صمري"  الأ�صرى  عن  الدفاع  منظمة  فيها  "مبا  الرهابية 
�صتة  ا�صتهداف  اإىل  التي يعمل فيها �صلح حموري، وخل�صت 

منهم بربنامج بيغا�صو�ض.
وقدم الحتاد الدويل حلقوق الإن�صان ورابطة حقوق الإن�صان 
باري�ض  يف  العام  املدعي  اإىل  �صكوى  الثلثاء  حموري  و�صلح 
حقوق  ع��ن  امل��داف��ع  هاتف  "اخرتاق  او" بتهمة  اإ���ض  "اإن  �صد 
فران�ض  وكالة  مكتب  ا�صتلم  بيان  بح�صب  حموري،  الإن�صان" 

بر�ض يف القد�ض ن�صخة منه.
للحتاد  الفخري  الرئي�ض  ب���ودوان  باتريك  املحامي  و���ص��رح 

ال����دويل حل��ق��وق الإن�����ص��ان ل��ف��ران�����ض ب��ر���ض "من ال��وا���ص��ح اأن 
بالنظر  بعيد  ح��د  اإىل  �صيا�صي  اإط����ار  يف  ت��ن��درج  عملية  ه���ذه 
ل�صنوات  ح��م��وري  ���ص��لح  ل��ه��ا  يتعر�ض  ال��ت��ي  امل�����ص��اي��ق��ات  اإىل 

والعتداءات على املدافعني عن حقوق الإن�صان يف اإ�صرائيل".
"جرائم" مثل  ب�����ص��اأن  ���ص��ك��وى  امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة  وق��دم��ت 
بيانات  عن  "الك�صف"  و  واملرا�صلت"  اخل�صو�صية  "انتهاك 
ال��ع��ام للمحكمة  امل��دع��ي  اإىل  ث��ال��ث،  اإىل ط��رف  ب��دون موافقة 

الق�صائية يف باري�ض على اأمل فتح حتقيق جنائي.
اأثناء  ويحمل حموري اجلن�صية الفرن�صية ومت اخرتاق هاتفه 
ايار/مايو   13 اإىل  ني�صان/اأبريل   27 من  فرن�صا  يف  وج��وده 
عام 2021 . واعترب بودوان اأن العدالة الفرن�صية "خمت�صة" 

للنظر يف الق�صية.

اإ�سرائيل �ستوا�سل �سرب اأهداف اإيرانية يف �سوريا
•• القد�ض-وكاالت

يف  اإيرانية  اأه��داف  ب��لده موا�صلة �صرب  باإمكان  باأنه  غانت�ض  بيني  الإٍ�صرائيلي  الدفاع  وزي��ر  �صرح 
�صوريا، رغم اإدانة مقتل مدنيني يف بوت�صا الأوكرانية.

جاء ت�صريح غانت�ض رداً على �صوؤال عما اإذا كانت اإدانة وزير اخلارجية الإ�صرائيلي يائري لبيد لقتل 
مدنيني يف بوت�صا �صتوؤثر على التن�صيق مع رو�صيا يف �صوريا، بح�صب هيئة البث الإ�صرائيلي )مكان(.

اإدان��ة رو�صيا  اإليه للدفاع عن نف�صها حتى بعد  ق��ادرة على فعل ما حتتاج  �صتكون  اإ�صرائيل  اأن  وتابع 
ب�صبب ارتكاب جرائم حرب يف بوت�صا باأوكرانيا.

وت�صن اإ�صرائيل هجمات على اأهداف اإيرانية يف �صوريا ملنع اجلمهورية الإيرانية من التمو�صع قرب 
احلدود ال�صمالية لإ�صرائيل اأو نقل اأ�صلحة اإىل حزب اهلل يف لبنان.

ي�صار اإىل اأن اإ�صرائيل تخطر مو�صكو قبل �صن هجمات يف �صوريا ملنع اإ�صابة اجلي�ض الرو�صي، القوة 
املهيمنة يف �صوريا.
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ثاين الزيودي ل� »وام«: اإك�سبو 2020 دبي اأ�سهم يف ت�سريع التعايف من اجلائحة ومنو القطاعات االقت�سادية

خالل ور�سة عمل نظمتها يف مقرها بالتعاون مع بي دبليو �سي ال�سرق االأو�سط

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�ض اجلوانب القانونية والعملية حلماية خ�سو�سية البيانات يف دولة االإمارات 

•• دبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث�����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
الإم��ارات تقوم  اأن دولة  اخلارجية 
والإيجابية  ال���ت���ف���اوؤل  ن��ه��ج  ع��ل��ى 
للم�صتقبل..  وال��ع��م��ل  وال����ري����ادة 
لإك�صبو  الكبري  ال��دور  على  و�صدد 
يف  �صاهم  رئي�صيا  حمركا  بو�صفه 
ال��ت��ع��ايف وحتقيق  ت�����ص��ري��ع ع��م��ل��ي��ة 
القطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  ال���ن���م���و 
لنطلقة  يوؤ�ص�ض  ما  القت�صادية 
م�صاريع  �صوء  يف  للدولة  ج��دي��دة 
وتطوير  ال�صرتاتيجية  اخلم�صني 
اجلديد  الق���ت�������ص���ادي  ال���ن���م���وذج 
ل����دول����ة الإم�����������ارات ال����ه����ادف اإىل 

حتقيق النمو امل�صتدام.
وق���ال معاليه يف ح���وار خ��ا���ض مع 
اإنه  الإم�����ارات /وام/  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
التي  املتتالية  الإجن�����ازات  ظ��ل  يف 
ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�����ة الإم���������ارات خلل 
بتفاوؤل  ن��ن��ظ��ر  امل��ا���ص��ي��ة  ال���ف���رتة 
دعم  وبف�صل  الدولة  اأن  اإىل  كبري 
الر�صيدة  ق���ي���ادت���ه���ا  وت���وج���ي���ه���ات 
اإىل  الآم��������ن  ال���ع���ب���ور  يف  جن���ح���ت 
وقطعت  اجلائحة  بعد  ما  مرحلة 
ع�����دي�����دة يف م�������ص���ارات  اأ������ص�����واط�����ا 
من  ظهر  م��ا  وه��و  امل�صتدام  النمو 
للدولة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اأداء 
وال����ص���ت���ث���م���ار وري���������ادة الأع����م����ال 

وال�صياحة وغريها.
الأوىل  اللحظات  منذ  اأنه  واأ�صاف 
للفوز  الإم�����������ارات  دول�������ة  ل�����ص��ع��ي 

للدولة".
الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  وذك���ر 
وقوية  وا����ص���ع���ة  ب�����ص��ب��ك��ة  ت��ت��م��ت��ع 
ال�صرتاتيجية  ال�������ص���راك���ات  م���ن 
فيها  ك���اف���ة مب���ا  ال���ع���امل  دول  م���ع 
ال������دول ال���ك���ربى والن���ف���ت���اح على 
الدولة  تبنته  ث��اب��ت  م��ب��داأ  ال��ع��امل 
اأن  �صك  ول  الحت���اد  تاأ�صي�ض  منذ 
املن�صة  وف��ر  دب��ي   2020 اإك�صبو 
اإىل  ال��روؤي��ة  املثالية لرتجمة ه��ذه 
املجال  مظلته  لتفتح  عملي  واق��ع 
ال�صراكات  من  العديد  اإب��رام  اأم��ام 
اجلديدة وعقد مئات الجتماعات 
القت�صادية  واللجان  والفعاليات 
امل�����ص��رتك��ة وم��ن��ت��دي��ات الأع���م���ال و 
لقاءات العمل على اأعلى امل�صتويات 
مع قادة و م�صوؤويل العامل وجرى 
اأر�����ض الواقع  ت��رج��م��ة ذل���ك ع��ل��ى 
تفاهم  وم���ذك���رات  ات��ف��اق��ي��ات  اإىل 
توؤ�ص�ض بالفعل ملرحلة جديدة من 

ال�صراكات ال�صرتاتيجية للدولة.
ون�����وه م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
ما  اإىل  ال�صدد  ه��ذا  اخل��ارج��ي��ة يف 
اإك�����ص��ب��و م���ن ع��ق��د للدورة  ���ص��ه��ده 
اإنف�صتوبيا  ق���م���ة  م�����ن  الأوىل 
لل�صتثمار اأحد م�صاريع اخلم�صني 
جمعت  ال����ت����ي  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
���ص��خ�����ص��ي��ات ق���ي���ادي���ة م����ن اأن���ح���اء 
ال�صتثمار  جم������الت  يف  ال����ع����امل 
اجلديد  والق���ت�������ص���اد  وال��ت��م��وي��ل 
ل�صياغة  متكاملة  روؤي���ة  اإط���ار  يف 
وال�صراكات  ال���ص��ت��ث��م��ار  م�صتقبل 

امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف م��ن��اح ���ص��ت��ى يف 
خا�صة  التنمية  قطاعات  خمتلف 
ن��ظ��رة ال��ع��امل ل����لإم����ارات.. ولعل 
بوادر هذه النتائج مل�صناها بالنتائج 
اإك�صبو  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة 
عدد  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  دب���ي   2020
ال��زوار الإج��م��ايل البالغ اأك��ر من 
قيا�صي  رقم  زائر وهو  24 مليون 
اأن هذا  اأخذنا باحل�صبان  ..واإذا ما 
الرقم مت حتقيقه على الرغم من 
ا�صتمرار بع�ض التحديات الناجمة 
عن جائحة كوفيد19- عامليا فل 
�صك يف اأنه ي�صبح اإجنازا م�صاعفا 
لإك�صبو  م��ب��ه��را  جن��اح��ا  وي��ع��ك�����ض 

بن�صخته الإماراتية".
انعك�صت  النتائج  اأن هذه  اإىل  ونوه 
اإي���ج���اب���ا اأي�����ص��ا ع���رب امل�����ص��اه��م��ة يف 
باملركز  الإم����������ارات  دول������ة  ح���ل���ول 
العا�صرة  وامل��رت��ب��ة  اإقليميا  الأول 
وفق  التاأثري  ق��وة  حيث  من  عامليا 
الناعمة  ل��ل��ق��وة  ال���ع���امل���ي  امل���وؤ����ص���ر 
الدولة  ل��ت��ع��زز  ح��دي��ث��ا  ال�������ص���ادر 
م��ك��ان��ت��ه��ا واح������دة م���ن اأك�����رب دول 
املنطقة والعامل من حيث التاأثري 

الإيجابي وال�صمعة الطيبة.
واأ����ص���ار م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
 2020 اإك�صبو  اأن  اإىل  اخلارجية 
جلميع  تتكرر  ل  فر�صا  وف��ر  دب��ي 
موؤ�ص�صات الدولة �صواء يف احلكومة 
اخل���ا����ض  ال����ق����ط����اع  �����ص����رك����ات  اأو 
وكذلك  الإم�����������ارات  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
والتعاونية  الأكادميية  القطاعات 

ملكانتها  وت��ر���ص��ي��خ  ك��ك��ل  الإم������ارات 
التجارة  مل�����زاول�����ة  م��ث��ل��ى  وج���ه���ة 
القدرة  اإىل  اإ����ص���اف���ة  والأع�����م�����ال 
العامل  ال�����ص��راك��ات م��ع  زي���ادة  على 
الأ�صواق  على  والنفتاح  اخلارجي 
الدولية ول �صك يف اأن قدرة اأي دولة 
على تعزيز ترابطها عامليا ينعك�ض 
التجارية  ���ص��راك��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
على  الإي��ج��اب��ي  وت��اأث��ريه��ا  وقوتها 
ما  وه��ذا  العاملية  التجارة  خارطة 
وفره اإك�صبو 2020 دبي بالدرجة 
العامل  تعرف  �صهدنا  الأوىل حيث 
ع��ل��ى ق���وة الإم������ارات ع��ل��ى خارطة 
و�صيا�صاتها  ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
املحفزة والداعمة لت�صهيل وتنمية 
التجارة ومناطقها احلرة احليوية 
التطور  ف��ائ��ق��ة  التحتية  وبنيتها 
من  التجارة  ت�صهيل  يخ�ض  فيما 
م����وان����ئ وم�����ط�����ارات وري����ادت����ه����ا يف 
جمالت النقل والطريان وال�صحن 
ف�صل  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
الطموحة  امل�صتقبلية  روؤيتها  عن 
وهذا  اخلم�صني  م�صاريع  �صوء  يف 
�صي�صب مبا�صرة يف زيادة منو قطاع 
التجارة اخلارجية م�صتقبل ليكون 
اأحد الثمار الإيجابية الكثرية التي 

حققها اإك�صبو 2020 دبي".
واأ�����ص����اف م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ثاين 
ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي�����ر دول���ة 
املفيد  من  اأن��ه  اخلارجية  للتجارة 
اأن نذكر يف هذا ال�صياق اأن التجارة 
لدولة  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
ب��ال��ف��ع��ل قفزة  الإم��������ارات ح��ق��ق��ت 

ب��اأح��ق��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م اإك�����ص��ب��و 2020 
دب���ي ذل���ك احل���دث ال��ع��امل��ي الأب���رز 
ك��ان��ت ال���روؤي���ة ح���ول م��رح��ل��ة "ما 
وحم����ددة  وا���ص��ح��ة  اإك�صبو"  ب��ع��د 
وحلكومة  ال��ق��رار  ملتخذي  امل��ع��امل 
دول�����ة الإم��������ارات ب��ف�����ص��ل ال���روؤي���ة 
الر�صيدة  لقيادتنا  ال�صت�صرافية 
ون��ه��ج دول���ة الإم�����ارات ال�����دوؤوب يف 

ا�صت�صراف امل�صتقبل.
وقال معاليه :"مل�صنا اأهمية اأجندة 
تاأ�ص�صت  التي  دبي   2020 اإك�صبو 
يف ن�صختها الإماراتية على احلوار 
العقول  بني  والتوا�صل  وال�صراكة 
تخاطب  ق�صايا  وط��رح  والثقافات 
اأثره  �صينعك�ض  م��ا  وه��و  امل�صتقبل 
الإيجابي على مكانة دولة الإمارات 
ول�صيما  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
القت�صادية  الق�صايا  يخ�ض  فيما 
و ال���ع���م���ل م����ن اأج������ل ال��ت��ن��م��ي��ة و 
التحديات  م��واج��ه��ة  و  الزده������ار 
جماعي  وعمل  مت�صافرة  بجهود 
اإىل فر�ض  لتحويلها  مبتكر  وفكر 
فهذه   .. اأف�����ص��ل  مل�صتقبل  وح��ل��ول 
احلدث  ه��ذا  روح  جت�صد  الر�صالة 
ال�����دويل ال�����ذي ق���دم���ت الإم������ارات 
مبهر  بنجاح  منه  متميزة  ن�صخة 

جذب اأنظار العامل".
�صهده  م���ا  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����اف 
حراك  دبي" من   2020 "اإك�صبو 
التحديات  من  الرغم  على  وزخ��م 
تزامنت  التي  العاملية  وامل��ت��غ��ريات 
اإطار  يف  اأث��ره  على  �صينعك�ض  معه 
الرت����ق����اء مب��ك��ان��ة ال���دول���ة خلل 

ب������روؤى  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ق����ط����اع����ات  يف 
وح���ل���ول ج���دي���دة وب���ه���دف طموح 
يتمثل يف جذب 550 مليار درهم 
اأجنبية مبا�صرة لدولة  ا�صتثمارات 
الإم�����ارات خ���لل ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل يف 
ق���ط���اع���ات الق���ت�������ص���اد اجل����دي����د.. 
دبي   2020 اإك�صبو  احت�صن  كما 
ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2022 
دولة   174 م��ن  وف����ود  مب�����ص��ارك��ة 
ل�صتك�صاف فر�ض ال�صتثمار عامليا 
ويف اأ�صواق دولة الإمارات مبا يعزز 
م��ك��ان��ة ال��دول��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا اإحدى 
اأكر الوجهات القت�صادية حيوية 
اأن��ه من خلل  اأو�صح  يف العامل. و 
اجلهود املبذولة يف اإك�صبو 2020 
دبي و خماطبة ق�صايا تهم العامل 
املناخي  التعليم والتغري  ككل مثل 
وال�������ص���ح���ة وال�����غ�����ذاء والن���ف���ت���اح 
اأف�صل  على  وال��ت��ع��رف  احل�����ص��اري 
املبتكرات الهادفة خلدمة الب�صرية 
حتولت دولة الإمارات خللية عمل 
الدول  جلميع  ومق�صدا  ت��ه��داأ  ل 
والأو�صاط  الأع���م���ال  وجم��ت��م��ع��ات 
املهتمة بالثقافة والبيئة وال�صياحة 
والتعليم والبتكار وغريها للبحث 
امل�صتقبل  اأج����ل  م��ن  ���ص��راك��ات  ع��ن 
املمار�صات  اأف�صل  على  والط���لع 
امل����ع����ارف ونقل  وت����ب����ادل  ال��ع��امل��ي��ة 

اخلربات يف العديد من املجالت.
اإن�����ه اإذا  وق�����ال م���ع���ايل ال����زي����ودي 
حتدثنا عن ا�صتفادة قطاع التجارة 
اإك�صبو   " جن����اح  م���ن  اخل���ارج���ي���ة 
لدولة  جناح  فهو   " دبي   2020

روؤى  ذات  اأج��ن��دات  لطرح  وغريها 
لل�صتفادة  ط��م��وح��ة  م�صتقبلية 
من الزخم واحلراك الهائل الذي 
الذي  دب��ي   2020 اإك�صبو  اأحدثه 
العامل  جمعت  بوتقة  مبثابة  ك��ان 
اأر�����ض الإم������ارات مت خللها  ع��ل��ى 
م�صتدامة  ل�����ص��راك��ات  ال��ت��اأ���ص��ي�����ض 
�صت�صب يف �صالح تن�صيط احلراك 
الق���ت�������ص���ادي وال���ت���ج���اري وزي�����ادة 
القيمة امل�صافة للقت�صاد الوطني 
ع��رب م�����ص��اع��ف��ة ع��وائ��د جمموعة 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  م��ن  وا���ص��ع��ة 
وال�صحن  ال�صياحة  خ��دم��ات  مثل 
التاأ�صي�ض  ع��ن  ف�صل  وال���ط���ريان 
القت�صاد  �صريع يف قطاعات  لنمو 
الدولة  خطط  �صيعزز  ما  اجلديد 
القائم  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اق��ت�����ص��اد  ل��ب��ن��اء 
وبالطبع  والب��ت��ك��ار  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
اإىل  هذا املخرجات �صيتم حتويلها 

خطط تو�صع ومنو طويلة املدى.
خلطط  لننظر  " ك��م��ث��ال   : وق���ال 
الإبقاء على مباين معر�ض اإك�صبو 
ملدينة  وحت��وي��ل��ه��ا  دب����ي   2020
مبادرات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
من�صاآت  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  يف  ت�صهم 
امل���ع���ر����ض ال���ع���امل���ي وت�����ص��خ��ري تلك 
ل��ت��ك��ون حم���رك���ا لطرح  ال����ق����درات 
التقنيات  قائم على  تنموي جديد 
احل���دي���ث���ة وامل������ب������ادرات واحل���ل���ول 
بخ�صو�ض  م�����ص��ت��م��رة  امل���ط���روح���ة 
ال�����ص��رح احل�صاري  ه���ذا  ت��وظ��ي��ف 
اإك�صبو  اإرث  م����ن  وال�����ص����ت����ف����ادة 
امل�صتقبلية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��رية  يف 
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امل�صتمرة لطلع  اجل��ه��ود  اإط���ار   يف 
جمتمع الأعمال يف دبي على اأحدث 
العمل،  بيئة  يف  القانونية  املتغريات 
ممار�صة  على  ال�����ص��رك��ات  وم�����ص��اع��دة 
ب�����ص��ه��ول��ة وي�����ص��ر، نظمت  الأع����م����ال 
دبي موؤخراً يف مقرها  غرفة جت��ارة 
ال�صرق  �صي  دبليو  "بي  بالتعاون مع 
الأو�صط" ور�صة عمل حول اجلوانب 
�صرية  حلماية  والعملية  القانونية 
ال���ب���ي���ان���ات يف دول����ة  وخ�����ص��و���ص��ي��ة 
م�صاركة  و����ص���ط  وذل�����ك  الإم���������ارات، 
وا�صعة من خمتلف قطاعات جمتمع 

الأعمال.
من  مهتمون  العمل  ور���ص��ة  وح�صر 
دب��ي وممار�صو  اأع�صاء غرفة جت��ارة 
وم�صت�صارون  ال���ق���ان���ون���ي���ة  امل���ه���ن���ة 
وم�صتثمرون  ع���ق���ود  واأخ�������ص���ائ���ي���و 
وم������������دراء واأ������ص�����ح�����اب ال�������ص���رك���ات 
واأخ�صائيو  الب�صرية  امل��وارد  وم��دراء 
تكنولوجيا املعلومات، حيث �صاهمت 
ال��ور���ص��ة مب�����ص��اع��دة امل�����ص��ارك��ني على 
املرتبطة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل���ب���ادئ  ف��ه��م 
ب�صرية وحماية البيانات، واجلوانب 

وريت�صارد  الأو�صط”  ال�����ص��رق  ���ص��ي 
القانوين  امل���دي���ر  ت�����ص��ودزي��ن�����ص��ك��ي، 
لق�صم حماية البيانات واخل�صو�صية 
يف “بي دبليو �صي ال�صرق الأو�صط”، 
اجلوانب  احل�������ص���ور  ����ص���ارك���ا  ح��ي��ث 
العملية والقانونية للمتثال للوائح 
الإم���ارات،  دول��ة  يف  البيانات  حماية 
البيانات  ح��م��اي��ة  ع��ن  ن��ب��ذة  لت�صمل 
حماية  ومبادئ  ومفاهيم  واأهميته، 

اأن  م�صيفة  ن�صهده،  ال��ذي  الرقمي 
ور�صة العمل هذه هي من�صة مثالية 
اجلوانب  وم��ن��اق�����ص��ة  ل���ص��ت��ع��را���ض 
حماية  للوائح  والعملية  القانونية 
م�صاعدة  بهدف  الدولة  يف  البيانات 
ال�صركات على فهم املبادئ الأ�صا�صية 

حلماية خ�صو�صية البيانات.
وب�����دوره ق���ال ف��ي��ل م��ي��ن��ي، ال�صريك 
خ�صو�صية  ق�������ص���م  ع����ن  امل���������ص����وؤول 

اإىل  بالإ�صافة  الرئي�صية،  البيانات 
ال�صخ�صية  البيانات  حماية  ق��ان��ون 

الإماراتي وتاأثريه على املوؤ�ص�صات.
اإدارة  ك���اظ���م، م��دي��ر  واأك�����دت ج��ه��اد 
اخلدمات القانونية يف غرفة دبي اأن 
البيانات  وخ�صو�صية  �صرية  حماية 
اأ�صبحت يف غاية الأهمية يف الوقت 
احل������ايل خ���ا����ص���ة م����ع زي�������ادة حجم 
التحول  ظ��ل  يف  البيانات  ا�صتخدام 

�صرية  حلماية  والعملية  القانونية 
الدولة،  يف  ال��ب��ي��ان��ات  وخ�����ص��و���ص��ي��ة 
بالإ�صافة اإىل تاأثري هذه  الت�صريعات 
ع���ل���ى ال�������ص���رك���ات وامل����وؤ�����ص���������ص����ات يف 

الإمارات. 
ميني،  ف��ي��ل  م��ن  ك��ل  ال��ور���ص��ة  واأدار 
ق�صم  ع������ن  امل�������������ص������وؤول  ال���������ص����ري����ك 
ال�صرق  يف  ال���ب���ي���ان���ات  خ�����ص��و���ص��ي��ة 
دبليو  “بي  ����ص���رك���ة  يف  الأو�������ص������ط 

مهمة يف عام 2021 وكان لنتائج 
ال��رب��ع الأخ����ري م��ن ال��ع��ام املا�صي 
ال��ذي ت��زام��ن م��ن ان��ط��لق اإك�صبو 
يف  مهمة  م�صاهمة  دب��ي   2020
ه����ذا ال��ن��ت��ي��ج��ة الإي���ج���اب���ي���ة حيث 
التجارية  ت��ب��ادلت��ن��ا  يف  النمو  بلغ 
 27% ال��ع��امل  م��ع  النفطية  غ��ري 
و�صل  و   2020 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
اإجمايل جتارتنا غري النفطية مع 
درهم  ت��ري��ل��ي��ون   1.9 اإىل  ال��ع��امل 
غري  ال��وط��ن��ي��ة  ���ص��ادرات��ن��ا  وزادت 
متجاوزة   33% بن�صبة  النفطية 
يف  م��رة  لأول  دره��م  مليار   354
تاريخها.. كما �صهدنا خلل اإك�صبو 
2020 دبي منوا مهما يف العديد 
من القطاعات احليوية يف الدولة 
وال�صياحة  ال��ع��ق��ارات  اأب���رزه���ا  م��ن 
وجتارة  التجزئة  وقطاع  والفنادق 
وامل���������ص����روب����ات يف حني  الأغ�����ذي�����ة 
����ص���ه���د ق����ط����اع ال�����ط�����ريان امل�����دين 
يف  معاليه  وق���ال  ك��ب��ريا.  انتعا�صا 
الإيجابي  الأث����ر  اإن  ح����واره  خ��ت��ام 
نلم�صه  دبي"   2020 اإك�صبو  ل�" 
حققته  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي  الأداء  يف 
الدولة  يف  القت�صادية  القطاعات 

خلل هذه الفرتة.

ال�صرق  �صي  دبليو  "بي  يف  البيانات 
ال����ي����وم، تعد  ع��امل��ن��ا  " يف  الأو�����ص����ط 
التجارية  الأ����ص���ول  اأح����د  ال��ب��ي��ان��ات 
الهامة التي تتطلب حماية منا�صبة، 
ودولة الإمارات ملتزمة ب�صكل وا�صح 
باإن�صاء بيئة بيانات اآمنة مع اإر�صادات 
وا���ص��ح��ة ل��ل�����ص��رك��ات والأف������راد فيما 
وم�صوؤولياتهم.  بحقوقهم  يتعلق 
ومت اإ�صدار قانون حماية خ�صو�صية 
امل���ا����ص���ي، ونحن  ال����ع����ام  ال���ب���ي���ان���ات 
اللوائح  ال�صرب  ب��ف��ارغ  ننتظر  الآن 
املزيد  ���ص��ت��وف��ر  ال���ت���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
نرى  اأن  وي�صعدنا  الإر����ص���ادات.  م��ن 
التطورات يف دولة الإمارات وكذلك 
و�صلطنة  ال�صعودية  العربية  اململكة 
ع���م���ان ال���ل���ت���ني اأ�����ص����درت����ا م����وؤخ����ًرا 
البيانات  خ�صو�صية  ق��وان��ني  ��ا  اأي�����صً
اخلا�صة بهما." وتنظم غرفة جتارة 
ال��ع��دي��د م��ن الور�ض  ب��ان��ت��ظ��ام  دب���ي 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ال��ت��ي تهم 
قطاع الأع��م��ال يف الإم���ارة، وت�صاهم 
التطورات  ب��اآخ��ر  وع��ي��ه��م  ت��ع��زي��ز  يف 
والت�صريعية  القانونية  وامل�صتجدات 
وت�صاهم  الأع��م��ال  بيئة  تنظم  ال��ت��ي 

بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

نائب رئي�س جمعية ال�سناعة الرتكية لـ »وام« : 

االإمارات وتركيا تربطهما �سراكة اقت�سادية توؤ�س�ض ملرحلة جديدة من النمو امل�ستدام
العاملية اإك�سبو  معار�ض  تنظيم  يف  متفردة  جتربة  للعامل  قدمت  • االإمارات 

والتجارية اال�ستثمارية  الفر�ض  من  مزيدا  توفر  واعدة  ا�ستثمارية  وبيئة  ا�ستثنائية  باإمكانات  تتمتعان  وتركيا  • االإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

اأكد مراد اأوزيغني نائب رئي�ض جمعية ال�صناعة والأعمال الرتكية اأن بلده 
ودولة الإمارات تتمتعان باإمكانات ا�صتثنائية وبيئة ا�صتثمارية واعدة ت�صهم 
والتي  امل�صرتكة  التجارية  والأعمال  ال�صتثمار  فر�ض  من  املزيد  تقدمي  يف 
تعك�ض تطلعات البلدين نحو �صراكة اقت�صادية فاعلة توؤ�ص�ض ملرحلة جديدة 

من النمو امل�صتدام.
بالتزامن مع  "وام" -  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  اأوزيغني يف  وق��ال 
تروؤ�صه وفد جمعية ال�صناعة والأعمال الرتكية يف زيارة اإىل الدولة موؤخرا 
لتعزيز التعاون يف جمالت التجارة وال�صناعة وال�صتثمار- اإن دولة الإمارات 
بني  القت�صادية  ال�صراكة  يدفع  ما  لرتكيا  الأك��رب  التجاري  ال�صريك  تعد 
البلدين اإىل اآفاق اأو�صع ت�صمل خمتلف القطاعات واملجالت ال�صرتاتيجية.

فاعلة  لقاءات  �صهدت  الدولة  اإىل  تركي  وف��د  راأ���ض  زيارته على  اأن  واأ���ص��اف 
ومثمرة مع العديد من املوؤ�ص�صات القت�صادية يف الدولة وهي " غرفة جتارة 
وزارتي  اإىل  اإ�صافة  للجمعية  ال�صرتاتيجي  ال�صريك  اأبوظبي"  و�صناعة 
القت�صاد و التغري املناخي والبيئة وممثلي �صركات القطاع اخلا�ض.. معربا 
الإم���ارات  قيم  تعك�ض  التي  وال��رتح��ي��ب  ال�صتقبال  ح��ف��اوة  على  �صكره  ع��ن 
الأ�صيلة. واأ�صار اإىل اأن جمعية ال�صناعة والأعمال الرتكية "تو�صياد" متثل 
من   80% من  يقرب  مبا  وت�صاهم  الرتكية  التجارة  حجم  من   %  80
يف  اخلا�ض  القطاع  وظائف  من   50% توفري  اإىل  اإ�صافة  الدخل  �صرائب 
تركيا.. موؤكدا اأن "تو�صياد" وغرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي ي�صكلن �صريكني 
مهمني لت�صهيل واإن�صاء بيئة التوا�صل الفاعلة وت�صهيل بناء ال�صراكات يف ظل 
التجارة  دافع قوي لزيادة حجم  ت�صكل  التي  البلدين  الوثيقة بني  العلقة 

وال�صتثمارات املبا�صرة بني اجلانبني.

جمعية  رئي�ض  نائب  قال   .. لرتكيا  احلالية  القت�صادية  الجتاهات  وح��ول 
ال�صناعة والأعمال الرتكية اإن اقت�صاد بلده منا ب�صكل ملحوظ خلل العام 
%11 وهو من اأعلى املعدلت يف منظمة التعاون  املا�صي بن�صبة ت�صل اإىل 
جمال  يف  كبري  ب�صكل  الرتكي  القت�صاد  ينمو  كما  والتنمية.  القت�صادي 
ال�صادرات وال�صتثمارات.. م�صريا اإىل اأن البيئة ال�صتثمارية لريادة الأعمال 
ال�صناديق  باهتمام  وحتظى  ا�صتثنائية  التكنولوجيا  �صعيد  على  الرتكية 

ال�صتثمارية يف الإمارات.
واأ�صاف دخلنا مع الهيئات ال�صتثمارية التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها يف 
ا�صتثمارات كبرية يف �صركات التكنولوجيا وقمنا باإن�صاء حوايل �صت �صركات 

نا�صئة �صخمة على مدار ال�صنوات القليلة املا�صية .
وحول البيئة ال�صتثمار الرتكية وقطاعات ال�صتثمار الرئي�صية.. قال مراد 
تتكون  حيث  ال�صتثمارات  م��ن  وا�صعة  جمموعة  ت��وف��ر  تركيا  اإن  اأوزي��غ��ني 

�صادراتها الرئي�صية من ال�صيارات واملن�صوجات واملواد الغذائية والتكنولوجيا 
احليوية  القطاعات  �صمن  هائلة  زراعية  اإمكانات  وج��ود  اإىل  اإ�صافة  املالية 
الأخرى منها الرعاية ال�صحية والغذاء وال�صياحة والطاقة املتجددة خا�صة 
اأن تركيا متتلك ممًرا مهما للرياح واإمكانات �صم�صية ميكن ال�صتثمار فيها.. 
م�صريا اإىل اأن كل هذه القطاعات هي جمالت اهتمام دولة الإم��ارات حيث 

�صن�صهد تعاونا كبريا بني ال�صركات الإماراتية والرتكية قريبا.
وحول ختام اإك�صبو 2020 دبي.. اأكد نائب رئي�ض جمعية ال�صناعة والأعمال 
الرتكية اأن بلده �صاركت بفاعلية يف اأهم حدث ثقايف وح�صاري على م�صتوى 
العامل تنظمه الإمارات التي قدمت للعامل جتربة متفردة يف تنظيم معار�ض 
اإك�صبو العاملية من خلل ا�صت�صافة 192 دولة من حول العامل حتت مظلة 
واحدة بهدف تعزيز التعاون الدويل من اأجل بناء م�صتقبل م�صتدام واأكر 

ازدهارا.

مركز دبي املايل العاملي يطرح ورقة ت�ساور حول بع�ض 
التعديالت املقرتحة لقانون ال�سركات املحددة

•• دبي-الفجر: 

ط��رح مركز دب��ي امل��ايل ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز امل��ايل ال��رائ��د يف منطقة ال�صرق 
التعديلت  بع�ض  ح��ول  ت�صاور  ورق��ة  اآ�صيا،  وجنوب  واإفريقيا  الأو���ص��ط 
املقرتحة لقانون ال�صركات "املحددة" يف املركز. ومن �صاأن هذه التعديلت 
املقرتحة اأن ت�صهم يف تعزيز الإطار التنظيمي للمركز، اإ�صافة اإىل توفري 
اأو  املركز  �صمن  العاملة  ال�صركات  هيكلة  لعمليات  اخل��ي��ارات  من  املزيد 
وتو�صيع  توحيد  املقرتحة  الرئي�صية  التعديلت  وت�صمل  منه.  انطلقاً 
"الغر�ض  تعريف  وتو�صيع  وت��وح��ي��د  املوؤهل"؛  الطلب  "مقدم  تعريف 
اأحكام قانون ال�صركات )قانون مركز دبي املايل  املوؤهل"؛ واإبطال بع�ض 

العاملي رقم )5( ل�صنة 2018( فيما يتعلق بت�صنيف ال�صركات اخلا�صة 
ك�صركات "حمددة" يتمثل غر�صها يف التمويل املهيكل اأو هيكلية التمويل 

اجلماعي؛ اإىل جانب بع�ض التعديلت الأخرى.
وميكن الطلع على ورقة الت�صاور واملقرتح الت�صريعي من خلل زيارة 

�صفحة اأوراق الت�صاور | مركز دبي املايل العاملي.
يتم  اأن  على  العام،  للت�صاور  يوماً   30 ملدة  املقرتحة  القوانني  ن�صر  ومت 

تقدمي الآراء واملقرتحات مبوعد اأق�صاه 4 مايو 2022.
وتعك�ض التعديلت املقرتحة التزام مركز دبي املايل العاملي بتوفري اإطار 
املطبقة  املمار�صات  اأف�صل  ين�صجم مع  و�صفاف،  وتنظيمي �صارم  قانوين 

عاملياً.

الذهب يرتاجع مع احتفاظ الدوالر مبكا�سبه 
•• عوا�سم-رويرتز:

تراجع الذهب اأم�ض الثلثاء مع حفاظ الدولر على مكا�صبه بفعل تزايد 
اح��ت��م��الت ف��ر���ض م��زي��د م��ن ال��ع��ق��وب��ات �صد رو���ص��ي��ا ورمب���ا تبني جمل�ض 

الحتياطي الحتادي زيادات اأكرب يف �صعر الفائدة لكبح الت�صخم.
دولر   1928.52 اإىل  باملئة   0.2 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��لت  ال��ذه��ب يف  ون��زل 

للأوقية )الأون�صة( بحلول ال�صاعة 0457 بتوقيت جرينت�ض.
 1931.70 اإىل  باملئة   0.1 للذهب  الآج��ل��ة  الأمريكية  العقود  ون��زل��ت 

دولر.
ا�صتقر موؤ�صر الدولر بعد ثلث جل�صات متتالية من املكا�صب و�صط تزايد 

احلديث ب�صاأن فر�ض مزيد من العقوبات �صد مو�صكو.
وزيادة الدولر جتعل الذهب اأقل جاذبية حلاملي العملت الأخرى.

الطاقة والبنية التحتية  تطلق قاعدة بيانات 
لر�سد ا�ستهالك الطاقة واملياه يف املباين احلكومية

•• دبي-وام:

ا�صتهلك  لر�صد  بيانات  ق��اع��دة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأطلقت 
للربنامج  التابعة  امل��ب��ادرات  ك��اإح��دى  احلكومية  املباين  يف  وامل��ي��اه  الطاقة 
معرفة  على  �صت�صاعد  والتي  وامل��ي��اه  الطاقة  على  الطلب  لإدارة  الوطني 
ا���ص��ت��ه��لك ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه يف امل��ب��اين وحت��دي��د امل��ب��اين الأك����ر ا�صتهلكاً 
بهدف و�صع برامج وم�صاريع للرت�صيد ت�صهم يف خف�ض ا�صتهلك الطاقة 
املباين  الت�صغيلية يف  التكاليف  وتقليل  الكربونية  الب�صمة  واملياه وخف�ض 
ل�صوؤون  ال��وزارة  وكيل  العلماء  �صريف  املهند�ض  �صعادة  واأو�صح  احلكومية. 
الطاقة والبرتول رئي�ض الفريق الوطني للربنامج الوطني لإدارة الطلب 
على الطاقة واملياه اأن املرحلة الأوىل من امل�صروع ت�صتهدف تغطية املباين 
املعنية  اجلهات  جميع  مع  الربط  �صيتم  حيث  كافة  الإحت��ادي��ة  احلكومية 
لتحقيق التكامل والإ�صتفادة من البيانات يف برامج الرت�صيد اخلا�صة بكل 
العام  نهاية  مع  �صتنجز  امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  اأن  اإىل  ولفت   . جهة 
اخلا�صة  املباين  رب��ط  من  املحلية  اجلهات  جميع  �صتتمكن  حيث  اجل��اري 
بها ومراقبة الإ�صتهلك لتحقيق ال�صتفادة الق�صوى من قاعدة البيانات 
م�صتهدفات  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  امل�صرتكة  الأه���داف  حتقيق  ي�صمن  مبا 
املهند�ض  �صعادة  ق��ال  جانبه  من   .2050 للطاقة  الم���ارات  ا�صرتاتيجية 
رئي�ض  الإحت��ادي��ة  امل�صاريع  تنفيذ  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  عبداهلل  يو�صف 
على  الطلب  لإدارة  الوطني  ال��ربن��ام��ج  يف  امل��ب��اين  لقطاع  الفنية  اللجنة 
الطاقة واملياه اإن قاعدة البيانات متثل منظومة مبتكرة تهدف اإىل ت�صجيع 
الأف��راد واملوؤ�ص�صات على اتباع منط حياة م�صتدام قادر على اإح��داث تاأثري 
اإيجابي على البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية اإ�صافة اإىل توعية اأفراد 
املجتمع يف جمال تر�صيد ا�صتهلك الطاقة واملاء لي�صبح �صلوكاً يومياً فيما 
�صتوثق املعلومات والبيانات والأرقام والنتائج جهود وزارة الطاقة والبنية 

التحتية حول تر�صيد ا�صتهلك الطاقة واملياه يف املباين احلكومية .
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املال والأعمال

غرفة عجمان توطد عالقاتها االقت�سادية خالل فعاليات معر�ض وملتقى اال�ستثمار ال�سنوي 2022
•• عجمان ـ الفجر 

اأ�صاد حممد علي اجلناحي، مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
عجمان بالإنابة، مبا وفره معر�ض اإك�صبو 2020 دبي من 
مناخ اإقت�صادي عاملي عزز من اآليات التوا�صل املبا�صر بني 
كافة دول العامل و�صاهم يف بلورة توجهات القت�صاد العاملي 
والدفع قدماً بعجلة النمو القت�صادي والتبادل التجاري 
بني الدول، وطرح الفكار واملبادرات املتجددة والبتكارية 

الداعمة ل�صتدامة خمتلف القطاعات القت�صادية.
تكثيف ح�صورها  اأن غرفة عجمان حر�صت على  واأو�صح 
�صهدها  التي  القت�صادية  والح���داث  الفعاليات  كافة  يف 
املقومات  ال�صوء على  2020 دبي بهدف ت�صليط  اإك�صبو 

ال�صتثمارية  الفر�ض  واإب��راز  عجمان  لإم��ارة  القت�صادية 
والتجارية  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��اح��ة 
وال�صياحية وال�صحية والتعليمية واخلدمية وغريها من 
القطاعات، وبحث فر�ض فتح اأ�صواق جديدة ملنتجات اإمارة 
اإىل جانب تبادل اخلربات والتعرف على اف�صل  عجمان، 
املمار�صات القت�صادية عاملياً ل�صيما يف ظل م�صاركة اأكر 

من 190 دولة.
ج���اء ذل���ك خ���لل م�����ص��ارك��ة غ��رف��ة ع��ج��م��ان يف فعاليات 
�صعار  حتت   2022 ال�صنوي  ال�صتثمار  وملتقى  معر�ض 
"ال�صتثمار يف البتكار امل�صتدام من اأجل م�صتقبل مزدهر" 
2020 دبي، بحيث  اإك�صبو  خلل ختام فعاليات معر�ض 
�صارك يف من�صة غرفة عجمان عدد من الدوائر احلكومية 

دائرة  بعجمان،  القت�صادية  التنمية  "دائرة  الإم���ارة  يف 
التنمية ال�صياحية بعجمان، منطقة عجمان احلرة".

رئي�ض  املويجعي  عبداهلل  �صعادة  امللتقى  فعاليات  وح�صر 
�صالح،  اآل  عبداهلل  و�صعادة  عجمان،  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
ال�صويدي، مدير عام  وكيل وزارة القت�صاد، و�صعادة علي 

منطقة عجمان احلرة.
و�صهد جناح غرفة عجمان يف ملتقى ومعر�ض ال�صتثمار 
الثنائية  ال����ل����ق����اءات  م����ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة   ،2022 ال�������ص���ن���وي 
امل�صوؤوليني  كبار  من  كوكبة  مع  امل�صرتكة  والجتماعات 
احلكوميني من وزراء التجارة والقت�صاد من العديد من 
الدول وال�صفراء وروؤ�صاء الهيئات القت�صادية ذات ال�صلة 

واأ�صحاب العمال وامل�صتثمرين من خمتلف الدول.

هيئة كهرباء ومياه دبي داعم اأ�سا�سي يف جعل اإك�سبو 2020 دبي جتربة ال تن�سى ولن تتكرر
•• دبي-الفجر:

الطاقة  و�صريك  دب��ي،  يف  وامل��ي��اه  للكهرباء  وال��وح��ي��د  احل�صري  امل���زود  بو�صفها   
امل�صتدامة الر�صمي لإك�صبو 2020 دبي، اأدت هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً جوهرياً 
تن�صى،  ول  تتكرر  لن  ن�صخة  واإق��ام��ة  املعر�ض  ا�صت�صافة  مراحل  جميع  اإجن��اح  يف 
وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة واإمارة دبي بو�صفها مثاًل ُيحتذى 
يف تنظيم الفعاليات العاملية، وتوطيد اأوا�صر التقارب بني �صعوب العامل واحلوار 
الحرتام  على  والقائم  والأ�صيل  الرا�صخ  الإم���ارات  دول��ة  نهج  وتاأكيد  والتعاون، 
جناح  �صلط  كما  املعمورة.  اأنحاء  كافة  يف  اخلري  اأ�صباب  ون�صر  والت�صامح  املتبادل 
الهيئة امل�صارك يف املعر�ض ال�صوء على الإجن��ازات التي حققتها الهيئة يف جمال 
لتحقيق  دب��ي  م�صاعي  لدعم  احلثيثة  وجهودها  الرقمي،  والتحول  ال�صتدامة 
التنمية امل�صتدامة وال�صاملة. واأعرب معايل �صعيد حممد الطاير، الع�صو املنتدب 
جهود  ت�صافر  بنجاح  اعتزازه  عن  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 
جميع اجلهات يف القطاعني احلكومي واخلا�ض لتنفيذ توجيهات �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
اأن ي�صهدها العامل  اإك�صبو ميكن  اأف�صل ن�صخة ملعر�ض  دبي رعاه اهلل، ل�صت�صافة 
على الإطلق يف دبي، وحتقيق مو�صوعات اإك�صبو 2020 دبي يف تعزيز ال�صتدامة 

والبتكار.
واأ�صاف معايل الطاير: "على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا" على العامل 
لإتاحة  دبي   2020 اإك�صبو  اأه��داف  البّناء يف حتقيق  التعاون  اأثمر  فقد  باأكمله، 
فر�ض اللقاء والتقارب، وتر�صيخ اأ�ص�ض ال�صراكات العاملية لإر�صاء دعائم التعاون يف 
مرحلة ما بعد اجلائحة. وقد عملنا على ت�صخري كافة جهودنا وخرباتنا واإمكاناتنا 
حتى يحقق اإك�صبو 2020 دبي النجاح املن�صود الذي يليق بدولة الإمارات. ونفخر 
باأننا لعب حموري يف رحلة ا�صت�صافة اإك�صبو 2020 دبي، وجعله من�صة دولية 
اأجل  من  العامل  تواجه  التي  التحديات  ملختلف  مبتكرة  حلول  تطوير  يف  ت�صهم 

م�صتقبل اأكر اإ�صراقاً لأجيالنا القادمة."

دعم م�ساريع البنية التحتية
خ�ص�صت الهيئة 4.26 مليار درهم لتزويد اإك�صبو 2020 دبي بالكهرباء واملياه، 
با�صتخدام  املعر�ض  يف  واملياه  الكهرباء  ل�صبكات  التحتية  البنية  م�صروعات  ودعم 
اأحدث الأنظمة الذكية، اإ�صافة اإىل تزويد اإك�صبو دبي بالطاقة النظيفة من جممع 

حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية. واأجنزت الهيئة يف رحلة ا�صت�صافة 
اأر�ض الواقع،  2020 دبي، عدداً من امل�صاريع العملقة والإجن��ازات على  اإك�صبو 
من بينها اإن�صاء ثلث حمطات حتويل رئي�صية بقدرة 11/132 كيلوفولت مع 
45 كيلومرتاً،  اإىل  باأطوال ت�صل  132 كيلوفولت،  خطوط كابلت جهد عايل 
وحتمل اأ�صماء املو�صوعات الفرعية لإك�صبو 2020 دبي، وهي: الفر�ض، والتنقل، 
وال�صتدامة، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم. هذا بالإ�صافة اإىل 
م�صاريع متديد �صبكات نقل مياه رئي�صية باأقطار 600 و1200 ملم، وحمطات 
�صخ و�صبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف 
اإىل رفع كميات التدفق املائي، و�صمان ا�صتمرارية الإمدادات الكافية للمياه، وفق 

اأف�صل املعايري العاملية للجودة والتوافرية.

جناح الهيئة يف اإك�سبو 2020 دبي
و�صط اإ�صادة وا�صعة مب�صاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الذكية واملبتكرة، 
ا�صتقطب جناح الهيئة يف اإك�صبو 2020 دبي ما يزيد عن مليون زائر منذ انطلق 
2022. واأبدى الزوار  2021 وحتى نهاية مار�ض  اأكتوبر   1 املعر�ض العاملي يف 
اإعجابهم بجهود الهيئة يف جمال ال�صتدامة ل �صيما م�صروعاتها يف قطاع الطاقة 
الأذك��ى والأك��ر �صعادة  املدينة  اإىل  واإ�صهامها يف حتويل دبي  املتجددة والنظيفة، 

يف العامل. 
الهيئة  �صعي  مع  ين�صجم  ال��ذي  الع�صري  اجلناح  ت�صميم  اإىل  اجلناح  زوار  ون��وه 
�صعادة  تعزيز  ت�صهم يف  ذات قيمة م�صافة،  وابتكار جتارب ثرية  امل�صتمر لتطوير 
املعنيني. اإ�صافة اإىل ذلك، اأبدى الزوار اإعجابهم بح�صن ا�صتقبال موظفي الهيئة 
ا�صتف�صارات  على  للرد  الإيجابية  وا�صتجابتهم  اجلناح،  يف  العاملني  واملتطوعني 

واأ�صئلة الزوار من خمتلف الأعمار واجلن�صيات. 
وزار جناح الهيئة، يف منطقة ال�صتدامة، العديد من امل�صوؤولني املحليني والدوليني 
من املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة، و 74 وفداً، من بينهم وفوداً رفيعة امل�صتوى 
ومملكة  الكويت  ودول���ة  ُع��م��ان  و�صلطنة  ال�صعودية  العربية  اململكة  م��ن  ك��ٍل  م��ن 
هولندا وجمهورية النم�صا وجمهورية اأملانيا الحتادية ومملكة بلجيكا وجمهورية 
اأ���ص��ات��ذة وطلبة  م��ن  ع��دد كبري  اإىل  اإ�صافة  ال��ربازي��ل الحت��ادي��ة ودول���ة ماليزيا، 
اجلامعات والباحثني واملعنيني مبختلف جمالت الطاقة املتجددة والنظيفة. كما 
17،763 طالب وطالبة من  زيارة مدر�صية ت�صم قرابة   617 ا�صتقبل اجلناح 

خمتلف املراحل الدرا�صية.

وعر�صت الهيئة يف جناحها يف اإك�صبو 2020 دبي، جمموعة من اأهم م�صاريعها 
ال�صم�صية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ذل��ك جممع حممد  وم��ب��ادرات��ه��ا مب��ا يف 
وم�صروع  ال��ع��امل؛  م�صتوى  على  واح��د  موقع  يف  ال�صم�صية  للطاقة  جممع  اأك��رب 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعه  من  الأول  الأخ�صر"،  "الهيدروجني 
الرقمية"،  و"ديوا  ال�صم�صية؛  الطاقة  با�صتخدام  الهيدروجني  لإن��ت��اج  اإفريقيا 
اأول  الهيئة  ت�صبح  لأن  تهدف  التي  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  الرقمي  ال���ذراع 
موؤ�ص�صة رقمية على م�صتوى العامل معززة باأنظمة ذاتية التحكم للطاقة املتجددة 
وتخزينها مع التو�صع يف ا�صتعمال الذكاء ال�صطناعي وتقدمي اخلدمات الرقمية؛ 
ميجاوات،   250 بقدرة  والتخزين  ال�صخ  بتقنية  حتا  يف  الكهرومائية  واملحطة 

وغريها من م�صروعات ومبادرات رائدة.

حمطات ال�ساحن االأخ�سر
زودت حمطات ال�صاحن الأخ�صر التابعة للهيئة واملنت�صرة يف موقع اإك�صبو 2020 
دبي، مركبات زوار املعر�ض الكهربائية ب�اأكر من 167،806 كيلووات �صاعة من 
الكهرباء حتى نهاية مار�ض 2022، وذلك من خلل  اأكر من 7،086 عملية 
1،006،836  كم  اأجراها زوار املعر�ض، مما مكنهم من قطع ما يقارب  �صحن 
حمطات  من  حمطة   19 الهيئة  ووف��رت  للبيئة.  ال�صديقة  املركبات  با�صتخدام 
ال�صاحن الأخ�صر ل�صحن املركبات الكهربائية يف مواقع متعددة من موقع اإك�صبو 
اأجنحة  مواقف  من  كل  يف  �صحن  حمطات  خم�ض  مبعدل  وذلك  دبي،   2020
املعر�ض الثلث: جناح الفر�ض، ال�صتدامة، والتنقل؛ وحمطتي �صحن يف مكتب 
اإك�صبو، وكذلك حمطتي �صحن يف حمطة اإينوك امل�صتقبلية. ووفرت الهيئة خدمة 

ال�صحن اإىل 34 مركبة كهربائية يف اآن واحد يف موقع اإك�صبو 2020 دبي.
 اجلاهزية التامة للتعامل مع خمتلف حالت الطوارئ والأزمات

والأزمات  الطوارئ  ح��الت  خمتلف  مع  للتعامل  التامة  جاهزيتها  الهيئة  اأثبتت 
الأزمات  ا�صتباقية لتجنب  الهيئة خطط  اأعدت  2020 دبي، حيث  اإك�صبو  خلل 
مع  الهيئة  وتعاونت  حدوثها.  ح��ال  يف  معها  ال�صريع  والتعامل  حت��دث،  اأن  قبل 
خمتلف اجلهات املعنية وفرق العمل يف حكومة دبي، ل�صمان التعامل مع خمتلف 
الأزم����ات وح���الت ال��ط��وارئ ال��ت��ي ق��د حت��دث ل ق��در اهلل خ��لل ف��رتة املعر�ض، 
بال�صتعانة باأحدث الأنظمة الذكية. ومتتلك الهيئة اأحدث الأنظمة الذكية لإدارة 
البنية التحتية ل�صبكات الكهرباء واملياه يف املعر�ض ل�صمان توافر خدماتها وفق 
وفرق  موؤهلة  فنية  كوادر  ولديها  والكفاءة،  والعتمادية  التوافرية  اأعلى معايري 

مدربة على التعامل مع خمتلف حالت الطوارئ بكفاءة واقتدار، كما وفرت الهيئة 
مولدات متحركة ميكن ربطها مع �صبكة الكهرباء يف اإك�صبو 2020 دبي يف حالت 

الطوارئ.

الدورة الثالثة والع�سرين من )ويتيك�س( ودبي للطاقة ال�سم�سية
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�ض  من  والع�صرين  الثالثة  ال��دورة  الهيئة  نظمت 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات  ال�صم�صية،  للطاقة  ودب��ي  )ويتيك�ض(  والبيئة 
�صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  رع��اه اهلل، وحتت رعاية  اآل مكتوم  را�صد  بن  حممد 
يف  للمعار�ض،  دب��ي  مركز  يف  دب��ي،  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض  مكتوم،  اآل 
اإك�صبو 2020 دبي، حتت �صعار "يف طليعة ال�صتدامة"، يف الفرتة من 5 اإىل 7 
اأكتوبر 2021، مب�صاركة اأكر من 1200 �صركة من 55 دولة، و61 موؤ�ص�صة 
راعية، و10 اأجنحة دول. وا�صتقطب املعر�ض 45،506 زائراً من خمتلف اأنحاء 
العاملية  املعار�ض  اأبرز  العامل. ويعترب املعر�ض الأكرب من نوعه يف املنطقة واأحد 
املتخ�ص�صة، اإىل اأحدث احللول والتقنيات والبتكارات العاملية يف قطاعات الطاقة 
وتر�صيد  والنظيفة  املتجددة  والطاقة  اخل�صراء  والتقنيات  وال�صتدامة  واملياه 
القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  الكهربائية  وامل��رك��ب��ات  اخل�����ص��راء  وامل��ب��اين  ال�صتهلك 
خلل  الهيئة  ونظمت  والعامل.  املنطقة  من  ال�صركات  كربى  مب�صاركة  احليوية 
اخلرباء  م��ن  نخبة  مب�����ص��ارك��ة  متخ�ص�صة  نقا�صية  وجل�صة  ن���دوة   56 امل��ع��ر���ض 
والطاقة  ال�صتدامة؛  مو�صوعات  ح��ول  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  من  واملخت�صني 
الكربونية،  النبعاثات  من  واحل��د  الأخ�صر  والهيدروجني  والنظيفة؛  املتجددة 

وغريها.

فعاليات وطنية وتوعوية
احت�صن جناح الهيئة عدداً من الفعاليات الوطنية والتوعوية، و�صط اأجواء وطنية 
وتراثية وم�صاركة كبرية من زوار املعر�ض. ومن اأبرز هذه الفعاليات عيد الحتاد 
فعاليات  الهيئة  اأقامت  كما  الليلة".  "حق  �صعبان  من  الن�صف  وليلة  اخلم�صني 
خا�صة بامل�صابقة العاملية للجامعات لت�صميم املنازل املعتمدة على الطاقة ال�صم�صية 
اإطار  يف  الهيئة،  نظمتها  التي  الأو���ص��ط(  ال�صرق   - ال�صم�صية  الطاقة  )ديكاثلون 
ال�صراكة بني املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي والهيئة مع وزارة الطاقة الأمريكية. 
"�صاعة  اأبرزها   اإىل جانب ذلك، احتفى اجلناح بعدد من الفعاليات العاملية ومن 

الأر�ض" 2022 واليوم العاملي للطاقة 2021.
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد زاهر الدين ب�صل احمد - اجلن�صية : بنغلدي�ض 
ال�صيد/ حممد  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يرغب يف 
زكريا بهويان حممد �صليمان بالرخ�صة امل�صماة )بوابة النهدة لتجارة الدوات الكهربائية 
من  ال�صادرة   )736487( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  وال�صحية( 
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة ، تعديلت اخرى : ليوجد. وعملبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

فقد املدعو / راجيندراكومار 
الهند     ، �صاودا  تولل�صيدا�ض 
�صفره  ج������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)Z3317469(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0568229862

فقدان جواز �سفر
رق�����ي�����ه   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
عبدالروؤف �صيكه ، بنغلد�ض   
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)EE0743984(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0551820606

فقدان جواز �سفر

وفد دائرة الثقافة وال�سياحة ي�ستعر�ض
 يف اإ�سرائيل مقومات اأبوظبي ال�سياحية 

امل�صتوحاة  اأبوظبي”  ووت��روورل��د 
ال��رتاث الإم��ارات��ي التي توفر  من 
باأروع  ال�صتمتاع  جت��رب��ة  ل��زواره��ا 
وارنر  و”عامل  امل��ائ��ي��ة،  امل��غ��ام��رات 
مدينة  اأول  اأبوظبي”،  ب������راذرز 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م��غ��ط��اة حت��م��ل علمة 
يف  ي�صاهم  مب��ا  براذرز”،  “وارنر 
وال�صياحة  ال�صفر  وك���لء  تعريف 
وم���ن���ظ���م���ي ب����رام����ج ال���ع���ط���لت يف 
التجارب  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  اإ���ص��رائ��ي��ل 
تقدمها  التي  املتنوعة  ال�صتثنائية 

الوجهة لزوارها.

الدائرة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  و”اإي�صتا«. 
املقومات  اأب�������رز  ال���ور����ص���ة  خ�����لل 
ال�صياحية التي تتمتع بها العا�صمة 
وال�صتجمام  الرتفيه  مثل وجهات 
الرائدة يف اأبوظبي، وجزيرة يا�ض، 
الرتفيهية  امل����دن  حت��ت�����ص��ن  ال��ت��ي 
“عامل  اجل�����وائ�����ز  ع���ل���ى  احل�����ائ�����زة 
مدينة  اأول  اأبوظبي”،  ف�����رياري 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م��غ��ط��اة حت��م��ل علمة 
والتي حتت�صن  العامل  يف  ف��رياري 
ومدينة  العامل،  يف  اأفعوانية  اأ�صرع 
الأل���ع���اب امل��ائ��ي��ة ال��ع��م��لق��ة “يا�ض 

يف عام 2022 وما بعده.
ال��ر���ص��م��ي��ة لوفد  ال�����زي�����ارة  ك���ان���ت 
با�صت�صافة  ب�������داأت  ق����د  ال�����دائ�����رة 
ال��رتوي��ج��ي��ة ح��ف��ل ع�صاء  احل��م��ل��ة 
اأبيب”  ت����ل  “هيلتون  ف���ن���دق  يف 
���ص��م ق����ادة وروؤ����ص���اء وك��ب��ار م���دراء 
قطاع  يف  ال�������رائ�������دة  ال���������ص����رك����ات 
من  وع���دداً  الإ�صرائيلي،  ال�صياحة 
الدبلوما�صيني، واجلهات املعنية يف 
اأبوظبي  دائرة الثقافة وال�صياحة- 

بهدف التعارف والتوا�صل.
الدائرة  نظمت  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويف 
ال�صفر  ل�������ص���رك���اء  ع���م���ل  ور������ص�����ة 
من   85 ����ص���م���ت  ال���رئ���ي�������ص���ي���ني، 
وفرق  ال��ع��ط��لت  ب��رام��ج  منظمي 
ال�صفر  �����ص����رك����ات  م�����ن  امل���ب���ي���ع���ات 
وال�صياحة الإ�صرائيلية، مبا يف ذلك 
اآند  تورز  و”اأم�صامل  تورز”  “منى 
تورز”  درمي���ز  و”جلف  ترافيل” 
و”اأنورا تورز” و”نزارين ترافيل” 

اإ�صرائيل”.  يف  وال�صياحة  ال�صفر 
واأ�صاف : “ متتاز اأبوظبي بكونها 
وجهة جتمع العامل يف مكان واحد 
وحتظى مبقومات �صياحية متنوعة 
تلبي اأذواق اجلميع وميكن لل�صياح 
والزوار ال�صتمتاع برتاثها العريق 
ومن�صاآتها  الأ����ص���ي���ل���ة  وث��ق��اف��ت��ه��ا 
الطبيعية  وم��ع��امل��ه��ا  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ال�صحاري  م���ن  امل��م��ت��دة  اخل���لب���ة 
ينا�صب  ما  هناك   .. ال�صواطئ  اإىل 
�صواء  ب�����ه،  ل��ل���ص��ت��م��ت��اع  اجل���م���ي���ع 
ينعموا  اأن  يف  للراغبني  ذل��ك  ك��ان 
بال�صكينة والهدوء يف واحات العني 
اخل�����ص��راء اأو ل��ه��واة امل��غ��ام��رات يف 
الزرعوين  “. وع��رب  ي��ا���ض  ج��زي��رة 
باملزيد  ل��ل��رتح��ي��ب  ال��ت��ط��ل��ع  ع����ن 
هذا  الإ�صرائيليني  امل�صافرين  من 
العام، ل �صيما مع ما تقدمه اأجندة 
فعاليات اأبوظبي يف �صكلها اجلديد 
من اأحداث وفعاليات رائعة و�صائقة 

والتجارب  الفعاليات  ا�صتعرا�ض 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ف��ري��دة وامل��ت��ن��وع��ة 
العا�صمة للم�صافرين الإ�صرائيليني 
وعقد  للتعاون  ال�صبيل  ميهد  مب��ا 
����ص���راك���ات ط��وي��ل��ة الأج������ل يف هذا 

القطاع يف امل�صتقبل.
وقال نبيل الزرعوين، رئي�ض الق�صم 
ال�صفر  ���ص��وق  ل��ت��ط��وي��ر  الإق��ل��ي��م��ي 
الأو�صط  وال�صرق  املحلية  باملنطقة 
يف دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة - 
اخلم�صني  م���دار  “على  اأب��وظ��ب��ي: 
ع��ام��اً امل��ا���ص��ي��ة م��ن م�����ص��رية النمو 
والتطور يف دول��ة الإم���ارات، لعبت 
ت�صكيل  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  دوراً  اأب��وظ��ب��ي 
ال�صياحية  العرو�ض  ا�صرتاتيجية 
والتجارب ال�صتثنائية التي توفرها 
املنطقة..  يف  وال���������زوار  ل��ل�����ص��ي��اح 
ذلك  ك��ل  ن�صتعر�ض  اأن  وي�صعدنا 
والتجارب  ال��ع��رو���ض  ع���ن  ف�����ص��ًل 
���ص��رك��ائ��ن��ا يف جمال  امل��ق��ب��ل��ة، م���ع 

•• اأبوظبي-وام: 

اختتم وفد دائرة الثقافة وال�صياحة 
– اأب����وظ����ب����ي زي��������ارة لإ����ص���رائ���ي���ل 
فعاليات  �صمن  يومني  ا�صتغرقت 
حملتها الرتويجية الأوىل “زوروا 
اأبوظبي” التي اأقيمت بالتعاون مع 
“اإك�صبريين�ض  و  للطريان  الحتاد 
هب” ومب�صاركة عدد من اجلهات 
املعنية الرئي�صية اإىل جانب ممثلي 
املقومات  ل���ص��ت��ع��را���ض  ال����دائ����رة 
التي تتمتع بها  ال�صياحية اجلاذبة 
�صياحية  وجهة  بو�صفها  العا�صمة 
رائ�����دة ل��ل��ع��ائ��لت والأ����ص���دق���اء يف 

منطقة ال�صرق الأو�صط.
والتقى عدد من كبار امل�صوؤولني يف 
دائرة الثقافة و ال�صياحة - اأبوظبي 
ومنظمي  وال�صياحة  ال�صفر  وكلء 
املعنية  واجل��ه��ات  العطلت  برامج 
و  للرتويج  اإ�صرائيل  يف  الرئي�صية 

»االإمارات للتوزان بني اجلن�سني« ينظم ور�سة عمل لل�سركات املوقعة على التعهد بت�سريع التوازن يف القطاع اخلا�ض
•• دبي -وام:

يف  الأوىل  العمل  ور�صة  اجلن�صني”  بني  للتوازن  الإم���ارات  “جمل�ض  نظم 
الهدف  حتقيق  بت�صريع  اخل��ا���ض  للقطاع  الطوعي  التعهد  م��ب��ادرة  اإط���ار 
اجلن�صني  بني  بالتوازن  اخلا�ض  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  من  اخلام�ض 
ومتكني جميع الن�صاء والفتيات والذي وقعت عليه 23 �صركة من ال�صركات 
الوطنية والعاملية العاملة يف جمالت متنوعة بالدولة ويهدف اإىل تعزيز 
امل����راأة يف  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ورف���ع ن�صبة متثيل  ب��ني اجلن�صني يف  ال��ت��وازن 

املنا�صب القيادية به اإىل 30 يف املائة بحلول عام 2025.
�صم�صة  �صعادة  بح�صور  جمريا  مبدينة  امل��رج��ان  قاعة  يف  الور�صة  عقدت 
�صالح الأمني العام ملجل�ض الإمارات للتوازن بني اجلن�صني و مب�صاركة اأكر 
50 �صخ�صا من التنفيذيني وممثلي �صركات القطاع اخلا�ض املوقعة  من 
كارد  ما�صرت  �صركات  12 عر�صا قدمتها  اأكر من  وت�صمنت  التعهد  على 
موتورز  وج���رال  وم�صدر  جلوبال  اإ���ض  اإف  ويف  القاب�صة  دب��ي  وبيب�صيكو 

و�صتاندرد ت�صارتر وكي بي اإم جي ودانون ويونيليفر وبي اإيه اإ�ض اإف ومار�ض 
التجارية ومونديليز اإنرتنا�صيونال ومركز دبي لل�صلع املتعددة.

و ناق�صت الور�صة الأفكار الواعدة والأكر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن 
بني اجلن�صني يف مكان العمل اإ�صافة اإىل اأف�صل املمار�صات واحللول لزيادة 
اأهمية  اإىل  بالقطاع اخلا�ض وتطرقت  القيادية  املنا�صب  املراأة يف  م�صاركة 
الكفاءة  وت�صمن  للجن�صني  متوازنة  بيئة  توفر  التي  ال�صيا�صات  تطبيق 
والإنتاجية يف العمل دون متييز. كانت اأعمال الور�صة قد انطلقت با�صتعرا�ض 
اأهم املبادرات واخلطوات التي اتخذتها الدولة لتمكني املراأة وحتقيق التوازن 
مب�صاركتها يف التنمية الوطنية واأكدت اأهمية و�صع برامج ومبادرات نوعية 
من �صاأنها اأن حتد من ازدواجية املعايري وتعزيز ثقافة تنظيمية يتقا�صمها 
التحديات  الوقوف على  امل�صتويات وت�صهم يف  املوظفني على جميع  جميع 
و�صبل التغلب عليها للم�صي قدماً يف تنفيذ التعهد باأف�صل �صورة ممكنة. 
اخلا�ض  للقطاع  الطوعي  التعهد  مبادرة  اإن  �صالح  �صم�صة  �صعادة  قالت  و 
اأحد  امل�صتدامة هي  التنمية  اأه��داف  الهدف اخلام�ض من  بت�صريع حتقيق 

العاملي مبا حققته من  امل�صتوى  القطاع اخلا�ض على  الرائدة يف  امل�صاريع 
ت�صافر  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دًة  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  م��ن  وت��ف��اع��ل كبريين  ا�صتجابة 
ن�صبة متثيل  رف��ع  اأج���ل  م��ن  واخل��ا���ض  القطاعني احلكومي  ب��ني  اجل��ه��ود 
التوازن  التزام دولة الإم��ارات بتعزيز  اأك��دت  املنا�صب القيادية. و  امل��راأة يف 
بني اجلن�صني منذ تاأ�صي�صها و�صول لتاأ�صي�ض جمل�ض الإمارات للتوازن بني 
امل�صوؤولة عن تطوير  باعتباره اجلهة الحتادية   2015 عام  اجلن�صني يف 
وتنفيذ اأجندة التوازن بني اجلن�صني يف الدولة .. م�صيدًة بجهود حرم �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون 
الرئا�صة �صمو ال�صيخة منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�صة جمل�ض 
الإمارات للتوازن بني اجلن�صني واملبادرات املحلية والعاملية ل�صموها خلل 
ال�صنوات املا�صية لتحقيق اأهداف املجل�ض ويف مقدمتها تقلي�ض الفجوة بني 
ورفع  عامليا  الإم��ارات  تناف�صية  وتعزيز  الدولة  قطاعات  بجميع  اجلن�صني 
ن�صبة م�صاركة املراأة يف املنا�صب القيادية بالإ�صافة اإىل و�صع دولة الإمارات 

معيارا لت�صريعات التوازن بني اجلن�صني.
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العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كاتريج 

CN �صولو�صن للتجارة  رخ�صة رقم:1075979 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/العليكم 

CN للن�صاءات  رخ�صة رقم:2971849 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/العيد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2972309 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ماي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN بوتيك  رخ�صة رقم:1171363 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فالكون للياقة البدنية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2885321 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة زايد م�صبح را�صد علي العلوي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيخه حممد �صامل العلوي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة فر�صان اجلزيره  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1147639 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة �صعيد عبيد را�صد الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبا�ض ح�صني مو�صى �صالرى البلو�صي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معمل ديزاين تك ل�صناعة ال�صنان ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4376046 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ابى حممد الرحيه من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ابى حممد الرحيه من 25 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليفه على �صعيد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صاهاك قره طليان
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ معمل ديزاين تك ل�صناعة ال�صنان ذ.م.م

DESIGN TEC DENTAL LAB L.L.C
اإىل/ معمل ديزاين تك ل�صناعة ال�صنان - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 DESIGN TEC DENTAL LAB   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبرماركت املرجان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1197824 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صعود احمد ر�صيد مياه %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على ح�صن حممد ح�صن احلمادى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صوبرماركت املرجان

AL MARJAN SUPERMARKET

اإىل/ �صوبر ماركت املرجان - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
ALMARJAN SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
وادارة  العامة  لل�صيانة  اك�صن  ال�ص�����ادة/جولدن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العقارات ذ.م.م رخ�صة رقم:1784012 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / طه فتحى حممد مهنى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / طه فتحى حممد مهنى من 25 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على خمي�ض �صالح خمي�ض امل�صجرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد فتحى حممد مهنى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جولدن اك�صن لل�صيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م

GOLDEN ACTION GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C
اإىل/ جولدن اك�صن لل�صيانة العامة وادارة العقارات - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

GOLDEN ACTION GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE  MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/روبي فيتن�ض - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1743168-1 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / طارق خلفان عبيد الغول ال�صلمى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / طارق خلفان عبيد الغول ال�صلمى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة في�صنو فيجايان بلن فيجايان  %49

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ روبي فيتن�ض - فرع 1

RUBY FITNESS - BRANCH1

اإىل/ روبي فيتن�ض ذ.م.م - فرع
RUBY FITNESS L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوق التعاون اخلليجي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1106491 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صاهد كورى برامبيل عبدال�صلم %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليفه �صيف �صريع املزروعى
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�صاحة 1*10 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صوق التعاون اخلليجي

GULF CO-OPERATION SUPERMARKET

اإىل/ �صوق التعاون اخلليجي - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
GULF CO-OPERATION SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
لآعمال  ال�ص�����ادة/نايتنجل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيك
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1163791 

تعديل اإ�صم جتاري من/ نايتنجل لآعمال اللكرتوميكانيك
NIGHTINGALE ELECTRO-MECHANICAL

اإىل/ دلتا فاير بروتيك�صن لنظمه النذار
DELTA FIRE PROTACTION ALARM SYSTEMS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
ال�صاورما  ال�ص�����ادة/اإمرباطور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والربو�صتد  رخ�صة رقم:3663072 

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإمرباطور ال�صاورما والربو�صتد

EMPERATOR AL SHAWARMA AND ALBROASTED

اإىل/ مطعم يا هل ال�صام

YA HALA  ALSHAM RESTURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
ل�صت�صارات  �صوفت  ال�ص�����ادة/هوفن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هند�صية يف من�صات النفط والغاز - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1555417 

تعديل مدير / اإ�صافة حممد �صريف ماليامباىل
اإ�صم جتاري من/ هوفن �صوفت ل�صت�صارات هند�صية يف من�صات النفط  تعديل 

والغاز - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
HOFIN SOFT OIL & GAS FACILITIES ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE

اإىل/ داتا لوجيك للهند�صة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
DATA LOGIC PROPRIETORSHIP L.L.C ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون ال�صهر للحلقة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1039137 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عادل عو�ض ن�صيب احمد املنهاىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف وحيد الرحمن منور خان

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�صني على عبا�ض حم�صن النوي�ض
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

CN التلة برجر رخ�صة رقم:2808814 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جلو بار 

CN رخ�صة رقم:2242204 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �صوبر فا�صرت رخ�صة رقم:1197022 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
العرب   عيون  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3871125 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة عائ�صه را�صد حممد يو�صف ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف احمد را�صد حممد يروان ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ح�صانة راين بوو

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1299159 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة وعد مرتوك امللحم %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صاميه ح�صني م�صلم املنهاىل
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ح�صانة راين بوو 

RAINBOW NURSERY

اإىل/ ح�صانة راين بوو - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
RAINBOW NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن احتاد الإم��ارات للجوجيت�صو عن اكتمال ال�صتعدادات لنطلق كاأ�ض   
 8 امل��واف��ق  املقبل  اجلمعة  ي��وم  للجوجيت�صو  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�صمو  �صاحب 
اأبريل مبناف�صات البنني والبنات حتت 16 عاما لفئة "النا�صئني" وذلك يف 

جوجيت�صو اأرينا مبدينة زايد الريا�صية. 
 " للجوجيت�صو:  الإم���ارات  العام لحت��اد  الأم��ني  ال�صام�صي  علي  فهد  ويقول 
ال�صمو رئي�ض الدولة للجوجيت�صو  اأن ن�صهد انطلقة كاأ�ض �صاحب  ي�صعدنا 
الأغلى  البطولة  تعد  الف�صيل، حيث  ال�صهر  املقبلة خلل  القليلة  الأي��ام  يف 
على ال�صاحة املحلية، وحتظى مبكانة ا�صتثنائية يف قلوب اللعبني وجمتمع 

اجلوجيت�صو ب�صكل عام."
التي  املهمة  التطورات  ببع�ض  العام  ه��ذا  البطولة  نظام  يتميز  وي�صيف:" 
ت�صاهم يف رفع معدلت املناف�صة وجودة الأداء من خلل الف�صل بني مناف�صات 

الفئات حتت 16،  وحتت 18، وفوق 18 عاما، ل�صمان اأكرب متثيل للعبني 
يواكب  ما  وه��و  ح��دة،  على  فئة  كل  على  كبري  ب�صكل  والرتكيز  وال��لع��ب��ات، 
روؤية الحتاد يف الرتكيز على كافة املراحل ال�صنية وتوفري بيئة للك�صف عن 

الكفاءات واملواهب.
اللعبني  م��ن  ومنت�صبيها  ل��لأن��دي��ة  ال��ك��ب��ري  ب��الإق��ب��ال  ال�����ص��ام�����ص��ي  واأ����ص���اد 
على  اأهمية كربى  اأنها حتمل  موؤكدا  البطولة،  امل�صاركة يف  على  واللعبات 
على  الدولة  لتمثيل  الأف�صل  وال�صتعداد  اللعبني  جاهزية  تعزيز  �صعيد 

ال�صاحتني الإقليمية والعاملية.

ولفت ال�صام�صي اإىل اأن البطولة ذات موا�صفات عاملية خا�صة، كونها من�صة 
الذين  ال�صاعدين  النجوم  على  ال�صوء  وت�صليط  امل��واه��ب  ل�صقل  خ�صبة 

ي�صكلون نواة املنتخبات الوطنية.
وتقام مناف�صات حتت 16 عاما على مدى يومي اجلمعة وال�صبت 8 و9 اأبريل 
اجلاري، وت�صمل )البنني 14، 15 عاما( يف اأوزان 46، 50 ، 55 ، 60 ، 66 
، 73 ، 84 كجم، و)البنات 14، 15 عاما( يف اأوزان 48 ، 57 ، 69 كجم.  

اأن تنطلق  – 6 م�صاء يوم اجلمعة، على   4 ال�صاعة  وتبداأ مرحلة امليزان يف 
املناف�صات مع املرحلة التمهيدية والإق�صائية من البطولة يف متام التا�صعة 

م�صاء، فيما تقام املناف�صات النهائية ومرا�صم التتويج لهذه الفئة م�صاء يوم 
ال�صبت 9 اأبريل. 

رئي�ض  ال�صمو  كاأ�ض �صاحب  املا�صية من بطولة  الن�صخة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الدولة للجوجيت�صو �صهدت للمرة الأوىل منذ انطلقتها اإ�صافة فئة البنات 
من  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  حتققه  ما  ظل  يف  للمناف�صات  نوعية  اإ�صافة  �صّكل  ما 

جناحات وتاألق لفت يف املجالت املختلفة. 
وكان نادي بني يا�ض قد جنح بالفوز باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاما، 
كما متكن من ح�صم لقب فئة ال�صباب حتت 18 عاما، بينما فاز نادي ال�صارقة 

لريا�صات الدفاع عن النف�ض بلقب فئة النا�صئني حتت 16 عاماً. 
تيم  الريا�صية  ب��امل��ز  اأك��ادمي��ي��ة  متكنت  فقد  ال�صيدات  فئة  �صعيد  على  اأم���ا 
777 من الفوز باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاماً، ومتكن نادي ال�صارقة 
لريا�صات الدفاع عن النف�ض من ح�صم لقب فئة ال�صابات حتت 18 عاماً، ويف 

فئة النا�صئات حتت 16 عاماً فاز نادي الوحدة باللقب. 

• ال�سام�سي: نظام جديد للبطولة يعزز املناف�سة بني  
االأندية يف ثالث فئات خمتلفة

الأطباق  لرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  بطولة  مناف�صات  اختتمت 
م���ن الأب������راج " ال���ص��ك��ي��ت " مب��دي��ن��ة ل��ي��م��ا ع��ا���ص��م��ة بريو 
والتي حظيت  بن فطي�ض  �صيف  الرامي  فيها  والتي ميثلنا 
دول  خم�ض  بينهم  دول��ة   20 ميثلون  رام��ي��ا   57 مب�صاركة 
عربية هي الإمارات والكويت وال�صعودية وقطر وفل�صطني 
البطولة رامي بريو نيكول�ض �صبينو�صا  وقد ح�صد ذهبية 
اول ذهبية دولية يح�صل عليها يف رماية  )27عاما( وهي 
عام  العامل  بطولة  بذهبية  الفوز  له  �صبق  حيث  ال�صكيت  
الرامي  الثاين  املركز  وت��له يف  ال��رتاب  رماية  يف   2013
الرجنتيني ملخ�صرم  فيدريكو جيل  ونال امليدالية الف�صية 
على  وح�صل  ثالثا  هايدن  �صتيوارت  الأمريكي  الرامي  ثم 

امليدالية الربونزية .

العامل يف  اللعبة يف  وقد غاب عن البطولة عدد من جنوم 
الأوائ��ل واحتل جنم منتخبنا  الأربعة  امل�صنفون  مقدمتهم 
 116 بر�صيد  ال�21   امل��رك��ز  فطي�ض  ب��ن  �صيف  ال��وط��ن��ي 
طبقا من اأ�صل 125 طبقا وجاء الرامي الفل�صطيني ياراد 
طبقا   120 بر�صيد  ع�صر   الثالث  املركز  يف  مار�صيلومال 
ال�18  املركز  العذبة  �صالح  را�صد  القطري  الرامي  واحتل 
بر�صيد 117 وجاء الرامي الوملبي عبد اهلل الر�صيدي يف 
115طبقا  وحل  الرامي ال�صعودي  ال�25 بر�صيد   املركز 
الأمري �صعود اآل �صعود يف املركز ال�36 بر�صيد 111 طبقا 

.
مكتوم  اآل  ح�صر  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صعادة  واأك���د 
لديه  بن فطي�ض  �صيف  اأن  للرماية  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ض 

موهبة عالية وميكنه اأن يكون رقما �صعبا يف كافة البطولت 
ال انه يحتاج اىل مراجعة بع�ض اجلوانب الفنية اخلفيفة 
العامل  كاأ�ض  يف  اليها  نتطلع  التي  املناف�صة  زم��ام  ل�صتعادة 
املقبلة يف لوناتو اليطالية التي �صتحظى مب�صاركة وا�صعة 
ال�صلحة  م�صانع  ت��واج��د  ب�صبب  ال��ع��امل  رم���اة  معظم  م��ن 
بالقرب من لوناتو وهي فر�صة ذهبية ملعظم الرماة ل�صبط 

ا�صلحتهم . 
البطولة  ب��ذه��ب��ي��ة  ف����ازت  ف��ق��د  ال�����ص��ي��دات  ع��ل��ى �صعيد  اأم����ا 
يف  �صميث   جويل  مواطنتها  وتلتها  فيزي  دانيا  المريكية 
الرامية  حلت  فيما  الف�صية  امليدالية  ونالت  الثاين  املركز 
الفرن�صية لو�صي ان�صتا�صيو  يف املركز الثالث ونالت امليدالية 

الربونزية .

كاأ�ض رئي�ض الدولة للجوجيت�سو ينطلق اجلمعة من اأبوظبي مبناف�سات النا�سئني

نتائج متوا�سعة للرماة العرب يف كاأ�ض العامل يف بريو واالأمريكي 
تايلور يح�سد الذهب و �سيف بن فطي�ض يحل يف املركز ال�21 

•• دبي-الفجر

اأعلنت جمموعة اإينوك رعايتها لفريق فهود زعبيل للكرة الطائرة الذي �صيخو�ض 
مباراة الفتتاح اليوم الربعاء اأمام فريق جمموعة  ات�ض ام ا�ض يف م�صتهل "دورة 

ند ال�صبا الريا�صية ".
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الفل�صي،  حميد  �صيف  �صعادة  قال  املنا�صبة،  وبهذه 

�صحي  جمتمع  بناء  يف  بامل�صاهمة  الل��ت��زام  عاتقها  على  اي��ن��وك  "تاأخذ  اي��ن��وك: 
هذا  وم��ن  الريا�صية.  ال��ب��ط��ولت  ومنها  املتنوعة  الأن�صطة  يف  بفّعالية  ي�صارك 
فهود  وفريق  اينوك  جمموعة  بني  رعاية  اتفاقية  اأول  توقيع  ي�صعدنا  املنطلق، 
لبناء �صراكة وطيدة وطويلة الأمد مع هذا  زعبيل لكرة الطائرة، ونتطلع قدماً 

الفريق الطموح واملتمر�ض."
من جهته، قال �صيف مطر اجلابري، مدير فريق فهود زعبيل: "نغتنم هذه الفر�صة 

لنعرب عن عميق امتناننا ل�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم على 
دعمه املتوا�صل للفعاليات الريا�صية عامة ودورة ند ال�صبا الريا�صية خا�صة  كما 
ن�صكر جمموعة اينوك على رعايتها الكرمية لفريق فهود زعبيل ودعمها املتوا�صل 
وعلى  اأجمع  العامل  يواجهها  التي  الع�صيبة  الفرتة  هذه  خلل  الريا�صة  لقطاع 
ا�صتقطاب  على  العام  هذا  حر�ض  الفريق  ان  اىل  م�صريا  املا�صية،  ال�صنوات  غ��رار 

اأف�صل املهارات لتمثيل الفريق، ونثق بقدرتنا على حتقيق اأف�صل النتائج."

»اإينوك« راعيا ر�سميا لطائرة فهود زعبيل
 يف ند ال�سبا الريا�سية 

•• دبي-الفجر:

�صرطة  مركز  مدير  مالك،  اآل  �صليمان  بن  حمد  �صعيد  اللواء  �صعادة  �صهد 
الرا�صدية، افتتاح بطولة الوفاء الرم�صانية لكرة القدم 2022 يف ن�صختها 
الرابعة، والتي تنظمها القيادة العامة ل�صرطة دبي بال�صراكة مع بلدية دبي 
�صهر  19 من  وت�صتمر حتى  ند احلمر  الريا�صي يف حديقة  دبي  وجمل�ض 

رم�صان. 
واأ�صاد اللواء �صعيد حمد بن �صليمان اآل مالك، مدير مركز �صرطة الرا�صدية، 
بال�صركاء ال�صرتاتيجيني، بلدية دبي وجمل�ض دبي الريا�صي ومبادرة الروح 
الإيجابية، موؤكداً حر�ض القيادة العامة ل�صرطة دبي على امل�صاهمة يف بناء 
واملقيمني  املواطنني  جميع  بني  الفكري  الوعي  ون�صر  اأم��ن��اً،  اأك��ر  جمتمع 
ب�صورة عامة، وحثهم وت�صجيعهم على التوا�صل مع ال�صرطة، وبناء علقات 
قيم  وتر�صيخ  ال��ه��ادف،  الجتماعي  العمل  خ��لل  م��ن  اإيجابية  جمتمعية 

التعاون والتلحم، ون�صر الثقافة الأمنية. 
واأ�صاف اأن تنظيم الدورة الرم�صانية هذا العام هو امتداد للنجاحات التي 
حققتها دورة الوفاء الرم�صانية يف ن�صخها ال�صابقة، موؤكداً اأن الدورة اإحدى 
اخت�صا�ض  منطقة  قاطني  مع  للتوا�صل  الرا�صدية  �صرطة  مركز  مبادرات 
الإ�صكاليات  وت����دارك  حلها،  على  وال��ع��م��ل  مل�صكلتهم  وال���ص��ت��م��اع  امل��رك��ز، 
التوا�صل  خ��لل  من  والأف���راد  دب��ي  �صرطة  بني  العلقة  وتوثيق  الواقعة، 

والتعاون والعمل معاً لبناء جمتمع اأكر اأمناً.
ومن جانبه، اأكد العقيد علي خلفان املن�صوري مدير الإدارة العامة لإ�صعاد 
املبادرة  اإن  بالنيابة،  الإيجابية  ال���روح  م��ب��ادرة  ورئي�ض  بالنيابة،  املجتمع 
جنحت يف خف�ض الظواهر ال�صلبية بن�صبة %40 على مدار خم�ض �صنوات، 
وحتديداً من عام 2017 وحتى العام املا�صي 2021، و حتقيق ن�صبة ر�صا 
لأه��داف مبادرة  تاأتي ترجمة  البطولة  اأن  كما   ،96% بلغت   امل��ب��ادرة  عن 
وتعزيز  احلياة  بجودة  بالرتقاء  املتمثلة  املجتمعية،  الإيجابية"  "الروح 
والعمل  ال�صكنية،  الأح��ي��اء  يف  �صعيدة  حياة  وحتقيق  الجتماعي  الن�صجام 
على ن�صر الوعي والرتقاء بال�صلوك الجتماعي، اإىل جانب تر�صيخ عدة قيم 
منها الت�صامح والتعاي�ض بني اأفراد املجتمع واحرتام الآخرين وتقبلهم مع 
وال�صتفادة  الريا�صية  الثقافة  ن�صر  اإىل  اإ�صافة  الكراهية،  اأ�صكال  كافة  نبذ 
من الريا�صة كاأداة اجتماعية فاعلة ل�صتغلل اأوقات الفراغ مبا يعود بالنفع 
على كل اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم واأعمارهم، وهو ما حتر�ض �صرطة 

دبي على حتقيقه من خلل الأن�صطة والفعاليات التي تنظمها �صنويا.
ال��وف��اء ت�صتمر  اأن دورة  ال�����دورة،  اأح��م��د، منظم  اأو���ص��ح غ���امن  م��ن ج��ه��ت��ه، 
 3 13 فريقا مق�صمة على  الكرمي، مب�صاركة  �صهر رم�صان  19 من  حتى 
اأوقات فراغ ال�صباب بالفعاليات الهادفة يف جو  جمموعات، وت�صتهدف ملئ 
ريا�صي تناف�صي، وتوجيههم نحو ا�صتثمار طاقاتهم الريا�صية مبا ي�صهم يف 

�صقل مواهبهم ومهاراتهم. 

مب�ساركة 13 فريقا 

انطالق بطولة الوفاء الرم�سانية يف حديقة ند احلمر 
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•• دبي-الفجر:

بطولتي  م��ن��اف�����ص��ات  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ال�صلة بالكرا�صي  الكرة الطائرة وكرة 
الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  امل��ت��ح��رك��ة 
ال�صبا  ن�����د  "دورة  م�����ن  ال���ت���ا����ص���ع���ة 
الريا�صية" ال��دورة الأكرب من نوعها 
�صمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات  تنظم  ال��ت��ي 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب����ي، حت��ت �صعار 

لها". حدود  ل  "قدرات 
الكرة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
الرئي�صية مبجمع  القاعة  الطائرة يف 
مباراتني  وتقام  الريا�صي،  ال�صبا  ند 
التا�صعة  ال�����ص��اع��ة  يف  ي��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث 
والن�صف م�صاء فريق فهود زعبيل مع 
فريق اإت�ض اإم اإ�ض جروب، ويف ال�صاعة 
11:30 م�صاء يلتقي فريق بن ثاين 
مع فريق املفاجاأة، وت�صتكمل املناف�صات 
يلتقي  حيث  اأب��ري��ل   7 اخلمي�ض  ي��وم 
فريق اجلوارح مع فريق الإمرباطور 
م�صاء،  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  يف 
فريق  م��ع  زع��ب��ي��ل  ف��ري��ق  يلتقي  ك��م��ا 
 11:30 ال�����ص��اع��ة  يف  ت��ي��م  ا���ص��ب��ي��در 

م�صاء.
8 فرق  الطائرة  الكرة  وت�صم بطولة 
مق�صمني على جمموعتني حيث ت�صم 

املجموعة الأوىل فرق كل من املفاجاأة 
اإ���ض ج��روب، وفهود زعبيل،  اإم  واإت�����ض 
الثانية  املجموعة  وت�صم  ث��اين،  وب��ن 
واإ�صبيدر  الإم��رباط��ور،  كل من:  فرق 

تيم، وزعبيل، واجلوارح.
كرة ال�صلة بالكرا�صي املتحركة

ال�صلة  ك���رة  ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام م��ن��اف�����ص��ات 
ن�����ادي دبي  امل��ت��ح��رك��ة يف  ب��ال��ك��را���ص��ي 
لأ�صحاب الهمم حيث تقام 4 مباريات 
نادي  ف��ري��ق  ويلتقي  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم 
خورفكان للمعاقني مع فريق القيادة 
 9:30 ال�صاعة  يف  دب��ي  ل�صرة  العامة 
دبي  بلدية  ف��ري��ق  يلتقي  كما  م�����ص��اء، 
واملوا�صلت  ال��ط��رق  هيئة  ف��ري��ق  م��ع 
م�صاء،   10:20 ال�����ص��اع��ة  يف  ب���دب���ي 
مع  لل�صفريات  دن��ات��ا  ف��ري��ق  وي��ل��ت��ق��ي 
فريق الإدارة العامة للإقامة و�صوؤون 
 11:10 ال�صاعة  يف  ب��دب��ي  الأج��ان��ب 
املالية مع  دائرة  م�صاء، ويلتقي فريق 
فريق موؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف 
الليل،  منت�صف   12:00 ال�صاعة  يف 
اليوم  يف  اللعب  م��ن  ف��ري��ق��ان  ويعفى 
الثقة  ن������ادي  ف���ري���ق  وه����م����ا:  الأول 
وريزيدان�ض  مركز  وفريق  للمعاقني 

الب�صتان.
وكانت اللجنة املنظمة قد اأجرت قرعة 
للبطولة اأ�صفرت عن تق�صيم الفرق ال� 
ت�صم  جمموعتني  اإىل  امل�صاركة   10

5 ف����رق، وت�صم  ك��ل جم��م��وع��ة م��ن��ه��ا 
نادي  من:  كل  فرق  الأوىل  املجموعة 
خورفكان للمعاقني، دناتا لل�صفريات، 
و����ص���وؤون  ل���لإق���ام���ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  دب�����ي،  يف  الأج����ان����ب 
للمعاقني،  الثقة  ن��ادي  دب��ي،  ل�صرطة 
فيما ت�صم املجموعة الثانية فرق كل 
املالية بدبي،  دائ��رة  دب��ي،  بلدية  م��ن: 
موؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف، هيئة 
ب��دب��ي، ومركز  ال��ط��رق وامل���وا����ص���لت 

وريزيدن�ض الب�صتان.

بلدية دبي راع رئي�سي للدورة 
 ج��ددت بلدية دبي �صراكتها مع دورة 
توقيع  مت  حيث  الريا�صية  ال�صبا  ن��د 
ات��ف��اق��ي��ة ج���دي���دة ب���ني جم��ل�����ض دبي 
الريا�صي وبلدية دبي باعتبارها راعيا 
الدورة  من  التا�صعة  للن�صخة  رئي�صيا 
والتي  نوعها  م��ن  الأك���رب  الريا�صية 
فردية  ري��ا���ص��ي��ة  ب���ط���ولت   8 ت�����ص��م 
هواة  ريا�صيني  مب�صاركة  وجماعية 

وحمرتفني من خمتلف اجلن�صيات.
ووقع اتفاقية الرعاية يف مقر جمل�ض 
حارب  �صعيد  ���ص��ع��ادة  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي 
الريا�صي  دب����ي  جم��ل�����ض  ع����ام  اأم�����ني 
العام  امل��دي��ر  م�صاعد  علي  اآل  وج��اب��ر 
بلدية  يف  امل�����ص��ان��دة  اخل��دم��ات  لقطاع 
اأن  ح����ارب  �صعيد  ���ص��ع��ادة  واأك����د  دب����ي. 

بلدية دبي �صريك ا�صرتاتيجي ملجل�ض 
املوؤ�ص�صات  م��ن  وه���ي  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي 
اأفراد  ا�صعاد  يف  ت�صاهم  التي  الوطنية 
دبي  روع���ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  املجتمع 
وم�����ص��ت��وى ج����ودة احل��ي��اة ف��ي��ه��ا، ولها 
القطاع  دع���م  وا���ص��ح��ة يف  اإ���ص��ه��ام��ات 

الريا�صي وتعزيز مكانته.
امل���دي���ر  ع���ل���ي  اآل  ق������ال ج����اب����ر  ف���ي���م���ا 
امل�صاندة:  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي 
"حتر�ض بلدية دبي على امل�صاركة كراٍع 
ال�صبا  ند  دورة  من  احلالية  للن�صخة 
البلدية  رع��اي��ة  اأن  حيث  ال��ري��ا���ص��ي��ة، 
ال���دورة التي  تاأتي دعما لإجن��اح ه��ذه 
خمتلف  م��ن  ريا�صيون  فيها  ي�صارك 
الأعمار واجلن�صيات من داخل وخارج 
الدولة، وحر�صا على اإبرازها بو�صفها 
يف مقدمة البطولت والفعاليات التي 

ت�صت�صيفها دبي.
الدوام  على  دب��ي  بلدية  تطلعت  وق��د 
اإدراك��ا منها لأهميتها  ال��دورة  لرعاية 
ونحن  ب��ارز،  وطني  كحدث  ومكانتها 
م�����ص��رورون ب��ن��ي��ل ���ص��رف رع��اي��ة هذه 
ال��ن�����ص��خ��ة م����ن ال��������دورة ه�����ذا ال���ع���ام، 
وال���ت���ي ن��ث��ق ب���اأن���ه���ا ���ص��ت��ح��ق��ق جناحا 
الريا�صيني  لدى  اأو�صع  واأ�صداء  اأكرب 
امل�صتمر  التطوير  بف�صل  واجلماهري 
وم�صتوى  وب��راجم��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  يف 
ال�صابة  الوطنية  والكفاءات  اخل��ربات 

للجنة املنظمة لفعالياتها.
لروؤية  من���وذج���ا  ت��ع��ت��رب  ال�������دورة  اأن 
الريا�صية  بجعل  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
القيادة  اأول�����ت  ول��ق��د  ح���ي���اة،  اأ���ص��ل��وب 
الإمارات  يف  الريا�صة  قطاع  الر�صيدة 
اهتماما كبريا باعتباره قطاعا اأ�صا�صيا 
وم��وؤث��را يف منو  من قطاعات احلياة، 
�صعادته و�صحة  املجتمع ويف  ورفاهية 
اأف��راده من خمتلف اجلن�صيات، وعلى 
جعل الريا�صة اأ�صلوب حياة يف وطننا، 
كما توفر قيادتنا لقطاع الريا�صة كل 
ال��دع��م ال���ذي ي�����ص��اع��ده ع��ل��ى حتقيقه 
بالتنمية  وامل��رت��ب��ط��ة  امل��ه��م��ة  اأه���داف���ه 
ال�صخ�صية  وب��ن��اء  والنمو  والتطوير 
ال�صحية  احل���ي���اة  اأ����ص���ل���وب  وان���ت���ه���اج 
الأمثل، وهو ما تر�صخ يف هذه الدورة 
ت�صمها  التي  الريا�صية  الألعاب  عرب 
ال�صباب  ل��ت��لق��ي  ف��ر���ص��ة  وت��وف��ريه��ا 
ال�صهر  اأج��واء  وكافة فئات املجتمع يف 

الف�صيل."

مــنــافــ�ــســات فــئــة االإمـــاراتـــيـــني 
واملقيمني للبادل تن�س

البادل  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات  ت��وا���ص��ل��ت 
ال�صبا  ن��د  دورة  فعاليات  �صمن  تن�ض 
اأقيمت مناف�صات دور  الريا�صية حيث 
واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني  لفئة   16 ال��� 
النهائي  ربع  دور  اإىل  8 فرق  وتاأهلت 

حيث  وحا�صمة،  قوية  مناف�صات  بعد 
ف�����از ال���ث���ن���ائ���ي ���ص��ع��ي��د حم���م���د امل����ري 
الثنائي  على  لوبيز  جار�صيا  وخافيري 
وفرحان  عبداهلل  العارف  عبدالكرمي 
وفاز  و1-6(،   0-6( بنتيجة  ه��دى 
وما�صون  اأهلي  اأحمد  حممد  الثنائي 
ال��ث��ن��ائ��ي خ��ال��د بالهول  ت�����ص��ايف ع��ل��ى 
بنتيجة  مي�صا�ض  واإم��ي��ل��ي��و  الفل�صي 
خالد  الثنائي  وف���از  و3-6(،   2-6(
برييز  واأن��دري�����ض  ع��ب��داهلل  ال�صام�صي 
ال�صام�صي  حممد  الثنائي  على  ف��ريا 
علي وت�صايف دي بينيتو فريل بنتيجة 
)6-2 و4-6 و10-8(، وفاز الثنائي 
نا�صر الكتبي وخافيري �صانتياجو على 
نو�صيز  ومارتن  العارف  علي  الثنائي 
بنتيجة )7-6 و 5-7 و10-6(، كما 
الهويل  ���ص��امل  الثنائي  م��ن  ك��ل  ت��اأه��ل 
جار�صيا،  ك���وي���رو����ض  وخ��اف��ي��ري  ع��ل��ي 
وفار�ض  رودريج�ض  روب��رت��و  والثنائي 
وال��ث��ن��ائ��ي ح��م��د عبداهلل  اجل��ن��اح��ي، 
والثنائي  خ���اف���ي���ري،  وف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و 
ل  دي  وروب���ني  جمعة  بالهول  خلفان 

ريد جوترييز.

البادل  يف  املتو�سط  امل�ستوى  فئة 
تن�س

املتو�صط  امل�����ص��ت��وى  ف��ئ��ة  مناف�صات  يف 
ال�  دور  م��ن��اف�����ص��ات  اخ��ت��ت��م��ت  رج�����ال 

رويز  اإج��ن��ا���ص��ي��و  ال��ث��ن��ائ��ي  وف����از   ،16
الأول على  اأروي����ز  وف��ي��ك��ت��ور  ب��ارو���ص��و 
عبدالعزيز  ع����ارف  ي��و���ص��ف  ال��ث��ن��ائ��ي 
ب��ن��ت��ي��ج��ة )4-6  ال��ب��ل��و���ص��ي  ون���ا����ص���ر 
اآلن  جوناثان  الثنائي  وف��از  و2-6(، 
الثنائي  ع��ل��ى  ك���الن  وعمي�ض  ج��ري��ن 
الفيلي يو�صف ومروان خوري  يو�صف 
و8-10(،  و4-6   6-4( ب��ن��ت��ي��ج��ة 
م�صنتف  �صفيق  ك����ارل  ال��ث��ن��ائ��ي  وف����از 
ومايكل مق�صوديان على الثنائي ربيع 
موجان  ريت�صارد  وجيم�ض  املر�صتاين 
الثنائي  بنتيجة )6-2 و6-2(، وفاز 

واإنريكي  ف��رن��ان��دو  مينديز  ف��رن��ان��دو 
غونزالي�ض على الثنائي حمد املازمي 
جا�صم  ال��ن��ع��ي��م��ي  وج���ا����ص���م  حم�����ص��ن 
الثنائي  بنتيجة )6-2 و6-2(، وفاز 
ن��ا���ص��ر ال��ك��ت��ب��ي و���ص��ل��ط��ان امل����ري على 
وائل  امل��درب  ال�صماخي  وائ��ل  الثنائي 
وجاريث رايت بنتيجة )7-6 و2-6(، 
الثنائي فرحان هدى ومروان  وتاأهل 
اآل  �صعيد  ال�صيخ  والثنائي  القي�صي، 
كما  �صريف،  املرزوقي  وعي�صى  مكتوم 
عبود  ب��ن  علي  �صلطان  الثنائي  ت��اأه��ل 

واأو�صكار اآري�ض بن عبود.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم����ارات  جامعة  ت�����ص��ارك 
" اليوم  ب����  الح���ت���ف���اء  يف  امل���ت���ح���دة 
التنمية  اأجل  للريا�صة من  الدويل 
ال�صاد�ض  يوافق  ال��ذي    ،" وال�صلم 
من �صهر اإبريل من كل عام ، بهدف 
التاأكيد على دور الريا�صة الهام يف 
و�صلمي  م�����ص��ت��دام  م�صتقبل  ت��اأم��ني 

للجميع.
وبهذه املنا�صبة قال اإبراهيم خُمتار- 
الريا�صية،  الأن�صطة  وح��دة  رئي�ض 
اليوم  "ميثل  الإم����ارات:  جامعة  يف 
التنمية  اأجل  للريا�صة من  الدويل 
وال�صلم، فر�صة للتعرف على الدور 
الريا�صة  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي  الإي���ج���اب���ي 
املجتمعات  يف  ال���ب���دين  وال��ن�����ص��اط 
اأنحاء  جميع  يف  ال��ن��ا���ض  ح��ي��اة  ويف 
العامل. ونفخر باأن جامعة الإمارات 
العربية املتحدة حتر�ض على تعزيز 
يف  املجتمع  خلدمة  الريا�صة  مبداأ 
كاأداة  وُم�صاركاتها،  اأن�صطتها  جميع 
الجتماعية  الروابط  لتقوية  قوية 
وتعزيز التنمية امل�صتدامة وال�صلم 

والت�صامن والحرتام."
الإمارات  " ت��ويل جامعة  واأ���ص��اف: 
والرتويحية  الريا�صية  الأن�صطة 
واللياقة  وبال�صحة  ك��ربى  اأه��م��ي��ة 
وت�صجعهم  الطلبة،  ل��دى  البدنية 
على ممار�صة الريا�صة وامل�صاركة يف 
خمتلف الأن�صطة الريا�صية، وذلك 
والربامج  ال�����ص��ب��ل  ج��م��ي��ع  ب��ت��وف��ري 
واخلدمات  الرتفيهية  الريا�صية 
الذاتي  النمو  زي��ادة  يف  ت�صهم  التي 
الإجن���از  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  للطلبة 

ت��وف��ر جمموعة  ك��م��ا  الأك����ادمي����ي. 
التي  البدنية  ال��ربام��ج  م��ن  ك��ب��رية 
تطرح ب�صورة دورية لرفع وتطوير 
ومهارات  البدنية  الكفاءة  م�صتوى 

القدرات احلركية لدى الطلبة".
واأو�����ص����ح خم���ت���ار " ب�����اأن م���ن اأب����رز 
تقدمي  الم��ارات  اهتمامات جامعة 
�صواًء  امل��ح��ي��ط  للمجتمع  خ��دم��ات 
على  او  العني  مدينة  م�صتوى  على 
علقات  متتد  ب��ل  ال��دول��ة  م�صتوى 
امل����ج����ال  وخ������دم������ات اجل����ام����ع����ة يف 
ودول  اجل����وار  دول  اإىل  ال��ري��ا���ص��ي 
وذلك  اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
املجال  ب���رام���ج وخ��ط��ط يف  ب��و���ص��ع 
تعزيز  ع���ل���ى  ت�����ص��ت��م��ل  ال���ري���ا����ص���ي 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  م��ع  ال�����ص��راك��ة 
املحلية  �صواًء  واملدار�ض  واجلامعات 
خلل  م��ن  والعربية  الإقليمية  او 
اإقامة الأن�صطة الريا�صية وال�صحية 
خلدمة  الريا�صية  املرافق  وتوفري 
امل��ج��ت��م��ع. ك��م��ا حت��ر���ض اأي�����ص��اً على 

وال�صحي  ال��وط��ن��ي  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز 
افراد  لدى  طلبة اجلامعة، وجميع 
لتعزيز  ف���ر����ض  وت���وف���ري  امل��ج��ت��م��ع 
الريا�صية  البيئة  وتهيئة  اجل��ه��ود 

 الإيجابية للمجتمع.
الأن�صطة  ق�������ص���م  رئ���ي�������ض  واأ������ص�����ار 
"جامعة  اأن  اإىل  ال����ري����ا�����ص����ي����ة 

الإم������ارات ق��د ف���ازت ب��امل��رك��ز الأول 
م�صابقة  يف  ال����ذه����ب����ي  وال������������درع 
اأف�����ص��ل ح���رم ري��ا���ص��ي ���ص��ح��ي على 
والتي  العربية  اجلامعات  م�صتوى 
للريا�صات  العربي  الحت��اد  نظمها 
الفعاليات  اأن  اإىل  لفتاً  اجلامعية، 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة الم������ارات 

ا���ص��ت��م��ل��ت على:  امل��ج��ت��م��ع  خل���دم���ة 
املدار�ض  لطلبة  ال�صيفي  املع�صكر 
ا����ص���ت���م���ل على  ال���ث���ان���وي���ة وال��������ذي 
ال��ع��دي��د من  م��ن  ب��رن��ام��ج متكامل 
الأن�صطة على مدار اأ�صبوع للطلب 
وال����ط����ال����ب����ات، ت��ن��ظ��ي��م الأومل����ب����ي����اد 
ال��ري��ا���ص��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات وامل����دار�����ض 
واجلاليات  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
على م�صتوى الدولة منذ 12 عاماً 
اإىل  اإ�صافة  ال��راه��ن،  الوقت  وحتى 
الوطني  ب��ال��ي��وم  اجل��ام��ع��ة  تنظيم 
احتفالت متتّد على مدار �صهر كامل 
املجتمع،  فئات  جميع  فيها  ي�صارك 
وهناك دوري جامعات مدينة العني 
العام  ه��ذا  اجلامعة  نظمته  وال��ذي 
ريا�صة   11 يف  الأوىل  ن�صخته  يف 
خم��ت��ل��ف��ة ل���ل���ط���لب وال���ط���ال���ب���ات،  
اإن�����ص��اء ���ص��راك��ات م��ع ج��ه��ات واأندية 
واحتادات ريا�صية بالدولة وتقدمي 
املختلفة  ل��لأل��ع��اب  ك��ب��رية  خ��دم��ات 
ذل��ك احتاد  املجتمع مبا يف  خلدمة 
التايكوندو،  احت���اد   ، اجلوجيت�صو 
امللكمة،  احت����اد  ال�����ص��ب��اح��ة،  احت����اد 
املبارزة،  احت����اد  ال�����ص��ط��رجن،  احت����اد 
نادي العني الريا�صي، نادي الوحدة  

والأوملبياد اخلا�ض الإماراتي.
موؤكداً على اأن كافة هذه الفعاليات 
والأن�������ص���ط���ة ُت��ث��ب��ت وت��ع��ك�����ض مدى 
اه����ت����م����ام اجل����ام����ع����ة ودوره������������ا يف 
ودور  املجتمعية  ال��ري��ا���ص��ة  ت��ع��زي��ز 
تعزيز  يف  اجلامعة  ودور  الريا�صة 
كاأداة  املجتمع،  خلدمة  الريا�صة    
الروابط الجتماعية  لتمتني  قوية 
وتعزيز التنمية امل�صتدامة وال�صلم 

والت�صامن والحرتام.

بلدية دبي راع رئي�سي للن�سخة التا�سعة من دورة ند ال�سبا الريا�سية

الكرة الطائرة و�سلة الكرا�سي املتحركة تنطلقان اليوم

جامعة االإمارات حتتفي باليوم الدويل للريا�سة من اأجل التنمية وال�سالم

•• لوك�سمبورج -وام:

نتائجه  حتقيق  اجلليد  لهوكي  الإم���ارات  منتخب  وا�صل 
الطيبة يف كاأ�ض العامل /امل�صتوى الثالث اأ/، املقام حاليا يف 
لوك�صمبورج، حيث حقق فوزه الثاين على التوايل متغلبا 
املواجهة  يف   ،  /  2  /10  / بنتيجة  تايبيه  ال�صني  على 
على  الأوىل  املواجهة  يف  ف��وزه  بعد  بالبطولة  له  الثانية 

تركمان�صتان بنتيجة / 10/ 4/.
وبهذه النتيجة يكون منتخبنا قد حقق العلمة الكاملة يف 

املباراتني الأوىل والثانية وو�صل اإىل النقطة ال�صاد�صة.
ويف تفا�صيل املباراة الثانية جنح منتخبنا الوطني يف اإنهاء 
ال�صوط الأول يف �صاحله بنتيجة / 5 / 0/، بعد �صيطرته 
دفاعا  وبدنيا  فنيا  وتفوقه  اللعب،  الكاملة على جمريات 
اأ�صاف  حيث  الثاين  ال�صوط  يف  تفوقه  ووا�صل  وهجوما، 
4 اأهداف اأخرى، لت�صبح النتيجة / 9 / 0/، فيما حت�صن 
والأخ���ري  ال��ث��ال��ث  ال�����ص��وط  تايبيه يف  ال�����ص��ني  ف��ري��ق  اأداء 
واأحرز هدفني مقابل هدف ملنتخبنا لتنتهي نتيجة املباراة 
مباراتان  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اأم����ام  وي��ب��ق��ى   ./2  /10  /

اأمام  والثانية  الأرب��ع��اء  اليوم  تركيا  منتخب  اأم��ام  الأوىل 
لوك�صمبورج غدا اخلمي�ض، ويف حال فوزه بهما �صيت�صدر 
املنتخب البطولة ويتاأهل مبا�صرة اإىل كاأ�ض العامل الفئة 

الثانية.
وعن الفوز على ال�صني تايبيه .. قال عمر ال�صام�صي لعب 
منتخبنا الوطني: "اللعبون قدموا اأنف�صهم ب�صكل جيد، 
والنتيجة ل تعني اأن املباراة كانت �صهلة، لأن فريق ال�صني 
واأوقفنا  در�صناه جيدا،  اأننا  اإل  القوية،  الفرق  تايبيه من 
ك��ل ع��ن��ا���ص��ر اخل���ط���ورة وم��ف��ات��ي��ح ال��ل��ع��ب ع��ن��ده، وطبقنا 
خطة املدرب يف ال�صقني الدفاعي والهجومي بروح قتالية 

عالية".
مرمى  ح��ار���ض  ال��ظ��اه��ري  اأح��م��د  ق��ال  نف�صه  ال�صياق  ويف 
منتخبنا الوطني الذي فاز بجائزة اأف�صل لعب يف املباراة 
: " الفوز على ال�صني تايبيه حافز كبري للفريق من اأجل 
اإحراز  باأمل  والتم�صك  الطيبة،  النتائج  حتقيق  موا�صلة 
اللقب، ول �صك اأننا ننتظرنا مباراتني من العيار الثقيل 
اأعلى  على  نحافظ  اأن  ويجب  ولوك�صمبورج،  تركيا  اأم��ام 

درجة من الرتكيز من اأجل الفوز فيهما".

منتخبنا لهوكي اجلليد يفوز على ال�سني تايبيه 
ويت�سدر كاأ�ض العامل يف لوك�سمبورج

دور يف خط  اأك��ر من  املوهوب جمال مو�صيال  يلعب  التا�صعة ع�صرة،  بعمر 
فياريال  على  الأرب��ع��اء  اليوم  يحّل  ال��ذي  اأملانيا  بطل  ميونيخ  بايرن  و�صط 

الإ�صباين يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم.
ال�صاب يوليان ناغل�صمان خيارات متعددة،  الوجه الطفويل ملدربه  يوّفر ذو 

نظراً لقدرته على �صغل مركز دفاعي اأو هجومي يف خط الو�صط.
بايرن ميونيخ واملنتخب الوطني" كما  بينها  من  فريق،  اأي  اثراء  "ميكنه 

يراه مدرب املنتخب وبايرن �صابقاً هانزي فليك.
كيف  "يعرف  البافاري  الفريق  مع  كبرياً  جناحاً  حقق  ال��ذي  امل��درب  يتابع 
كما  الثنائية،  املواجهات  يف  ج��داً  جيد  هو  امل�صاحات،  ي�صنع  نف�صه،  يفر�ض 

مبقدوره املراوغة على �صرعة عالية".
طرق مو�صيال باب الفريق الأول املو�صم املا�صي كلعب و�صط هجومي قادر 

على اخرتاق الدفاعات.
انتقل مع  لكنه  ووالد بريطاين-نيجريي،  اأملانية  لوالدة  �صتوتغارت  ُولد يف 
عائلته اإىل اإنكلرتا يف طفولته، حيث ن�صاأ يف اأكادميية نادي ت�صل�صي اللندين 

قبل الن�صمام اإىل بايرن يف 2019.

قال برانكو ميلينكوف�صكي مدربه الأول يف ليهنيرت�ض يف مدينة هي�صن "كان 
دوماً اأف�صل من باقي الأولد، ولعب مبواجهة فئة تكربه �صنتني".

مع  اللعب  ق��ّرر   ،2020 يف  عاماً   21 حتت  اإنكلرتا  منتخب  متثيله  برغم 
املنتخب الأملاين الأّول. مل يتاأخر بحمل األوان نا�صيونال مان�صافت يف اآذار/

مار�ض 2021.
يف اأيلول/�صبتمرب املا�صي، قال الأ�صطورة لوثار ماتيو�ض اإن مو�صيال ميكنه 
اأن ي�صبح "نيمار ثانياً" وذلك بعد تاألقه بهدف ومتريرة حا�صمة بعد نزوله 

بديًل يف مباراة ليبزيغ.
لكنه  "بامبي".  لقب  زم��لوؤه  عليه  اأطلق  النحيلة،  اجل�صدية  لبنيته  نظراً 
ك�صف عن اأداء �صر�ض منذ انتقاله اإىل الو�صط الدفاعي مع بايرن واأملانيا يف 

الأ�صابيع املا�صية.
ق���ال م���درب���ه ن��اغ��ل�����ص��م��ان ب��ع��د م�����ص��اه��م��ت��ه يف ال���ف���وز ع��ل��ى ف���راي���ب���ورغ 1-4 

غاية  يف  ك��ان  لكنه  +بامبي+  يلقبونه  ال��ك��رات.  من  الكثري  "يخطف  ال�صبت 
ال�صرا�صة".

عندما  امازحه"  اين  "اعتقد  م��و���ص��ي��ال  ان  ل��ب��اي��رن  ال�����ص��اب  امل����درب  ك�صف 
اقرتحت عليه قبل فرتة عيد امليلد اأن يجّرب اللعب يف موقع مرتاجع من 
خط الو�صط. كانت خطوة ناجعة وملهمة، وذلك بعد ا�صابة لعب الو�صط 
ال�صبت  اأن الخري عاد  الدويل ليون غوريت�صكا وابتعاده فرتة طويلة، علماً 
ودياً،   1-2 ا�صرائيل  الفوز الأخري على  و�صجل يف مرمى فرايبورغ. خلل 
حيث  الدفاعي  اإىل  نقله  ث��م  هجومي،  و�صط  كلعب  مبو�صيال  فليك  ب��داأ 
ا�صتمر خلل التعادل مع هولندا 1-1. مو�صيال متوا�صع مبا يكفي ليدرك 
ان عليه تقبل الن�صح من فليك اأو ناغل�صمان "يف املركز الرقم 6 )الدفاعي(، 

يجب اأن اأكون اأكر ذكاء وان�صباطاً".
تابع "لقد قمت بعمل جيد اأخرياً، لكن ما زال علّي التح�صن كثرياً".

واجه مو�صيال معركة بخط الو�صط يف اأم�صرتدام اأمام منتخب خبري وجنح 
اإيلكاي  زميله  ق��ال  دي��ب��اي. يف حني  املهاجم ممفي�ض  اأم��ث��ال  اأم��ام  بال�صمود 
غوندوغان الذي لعب اىل جانبه �صد الهولنديني "ميكنه الحتفاظ بالكرة 

يف اأ�صيق امل�صاحات".
وتابع لعب مان�ص�صرت �صيتي الإنكليزي "رغم مظهره النحيف، هو ذكي مبا 

يكفي لي�صتخدم ج�صمه يف املوقع ال�صحيح".
و�صط  واحد" كلعب  الرقم  "املر�صح  اأنه  ناغل�صمان  يرى  لبايرن،  بالن�صبة 
هجومي وراء الهداف البولندي روبرت ليفاندوف�صكي يف حال غياب املخ�صرم 
توما�ض مولر. لكنه يعتربه حالياً كلعب و�صط متعّدد الأدوار "مغناطي�ض 

للكرة مبهارات فردية ل ميلكها كثريون".
"ميّر يف عملية ن�صج" وهو ي�صتمتع  اأن  اإن مو�صيال يجب  يقول ناغل�صمان 
اأكر من اللزم بالكرة. اأملح اإىل انه �صي�صتهل مواجهة فياريال مع غوريت�صكا 
"ل �صمانات باأنه )مو�صيال(  اأ�صهر. قال ناغل�صمان  اأربعة  العائد بعد غياب 
�صيلعب، لكن مبقدور ليون اللعب كل ثلثة اأيام"، لذا "اأنا �صعيد باحل�صول 

على خيار بديل كي نتمكن من التبديل".

مو�سياال جوهرة متعددة االأدوار يف و�سط بايرن 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غدا اخلمي�ض الن�صخة اجلديدة لدوري اأبطال اآ�صيا 
التجمع  بنظام  تقام  والتي  املجموعات  مرحلة  خلل  من 
ال�صعودية مناف�صات فرق  العربية  اململكة  ت�صت�صيف  حيث 
وت�صم  5 جمموعات،  اإىل  تق�صيمها  والتي مت  اآ�صيا،  غرب 
20 فريقا من بينهم 13 فريقا عربيا وفريقان من اإيران، 
الهند  م��ن  لكل  واح���د  وف��ري��ق  اأوزب��ك�����ص��ت��ان،  م��ن  ومثلهما 

وطاجيك�صتان، وتركمان�صتان.
اأرقام  يف  املتخ�ص�ض  ماركت"  "تران�صفري  موقع  وبح�صب 
واح�صائيات اللعبني والأندية، فقد بلغت القيمة ال�صوقية 
من  احلالية  الن�صخة  يف  امل�صاركة  اآ�صيا  غرب  فرق  جلميع 
البطولة القارية، 340.130 مليون يورو، حيث يت�صدر 
ي��اأت��ي يف املركز  ال��ق��ائ��م��ة، بينما  ال�����ص��ع��ودي  ال��ه��لل  ف��ري��ق 
الرتكمان�صتاين،  اأه���ال  فريق  القيمة  ناحية  م��ن  الأخ���ري 
اإىل احل���ادي ع�صر  الأول  م��ن  امل��راك��ز  اأن  ك��ان لف��ت��ا  بينما 
فرق  ج��اءت  فيما  عربية،  لفرق  كلها  ال�صوقية  القيمة  يف 
الإمارات كل من اجلزيرة و�صباب الأهلي وال�صارقة �صمن 
الإمارات" /  اأنباء  "وكالة  وتر�صد  الأوىل.  الع�صر  املراكز 
اآ�صيا  وام/ يف التقرير التايل القيمة ال�صوقية لفرق غرب 

امل�صاركة يف الن�صخة احلالية من دوري اأبطال اآ�صيا.
اآ�صيا  غ��رب  ف��رق  قائمة  ال�صعودي  ال��ه��لل  فريق  يت�صدر 
وذلك  الأب��ط��ال،  دوري  م��ن  احلالية  الن�صخة  يف  امل�صاركة 
الريان  ث��ان��ي��ا  يليه  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   60.43 بلغت  بقيمة 

الدحيل  ثم  ي��ورو،  مليون   33.33 بلغت  بقيمة  القطري 
ثم  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   28.95 بلغت  بقيمة  ث��ال��ث��ا  ال��ق��ط��ري 
ال�صباب ال�صعودي رابعا ب�25.45 مليون يورو، ثم ال�صارقة 

خام�صا ب� 24.48 مليون يورو.
ال��ق��ط��ري بقيمة بلغت  ال�����ص��د  ي��اأت��ي  ال�����ص��اد���ض  امل��رك��ز  ويف 
23.95 مليون يورو، ثم التعاون ال�صعودي �صابعا بقيمة 
بلغت 20.90 مليون يورو، ثم �صباب الأهلي ثامنا بقيمة 
بلغت 17.33 مليون يورو، يليه اجلزيرة الإماراتي بقيمة 
بلغت 16.87 مليون يورو، ثم الغرافة القطري يف املركز 

العا�صر بقيمة بلغت 15.40 مليون يورو.
ع�صر  احل��ادي  املركز  يف  ال�صعودي  الفي�صلي  فريق  وي��اأت��ي 
بقيمة بلغت 15.08 مليون يورو، ثم باختاكور الأوزبكي 
يليه  ي���ورو،  مليون   9.83 بقيمة  ع�صر  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
 9.63 بقيمة  الإي�����راين  ���ص��ب��اه��ان  ع�صر  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
مليني ي���ورو، ث��م ف��ولد الإي���راين يف امل��رك��ز ال��راب��ع ع�صر 
بقيمة بلغت 8.95 مليني يورو، ثم نا�صاف الأوزبكي يف 

املركز اخلام�ض ع�صر بقيمة 7.85 مليني يورو.
ويف املركز ال�صاد�ض ع�صر ياأتي القوة اجلوية العراقي بقيمة 
بلغت 6.58 مليني يورو، يليه مومباي الهندي يف املركز 
الوحدات  ث��م  ي���ورو،  مليني   5.18 بقيمة  ع�صر  ال�صابع 
ي��ورو، ثم  4.61 مليني  الثامن ع�صر بقيمة  الأردين يف 
مليني   3.98 بقيمة  طاجيك�صتان  من  دو�صيه  ا�صتقلل 
الرتكماين  اأه���ال  والأخ���ري  الع�صرين  باملركز  يليه  ي���ورو، 

بقيمة بلغت 1.35 مليون يورو.

الهالل ال�سعودي يف ال�سدارة وفرق االإمارات �سمن الع�سر االأوائل 
القيمة ال�سوقية الأندية  يورو  مليون   340

غرب اآ�سيا امل�ساركة يف دوري اأبطال اآ�سيا

يعرف الإيطايل كارلو اأن�صيلوتي اأكر من اأي �صخ�ض اآخر، مدى ال�صرعة التي ميكن اأن تتغري فيها الأمور يف ريال مدريد.
بعد قلب الطاولة على باري�ض �صان جرمان الفرن�صي، كان ريال مدريد مبتهجاً لأ�صباب عدة: هزمية اأحد اأندية النخبة الأوروبية، 

اإذلل مناف�ض اقت�صادي، حتييد الأرجنتيني ليونيل مي�صي، واإقناع كيليان مبابي بجدوى النتقال، كما يعتقد كثريون.
كان النادي امللكي على و�صك ح�صم لقب الدوري الإ�صباين، وفجاأة بات مناف�صاً مر�صحاً لدوري اأبطال اأوروبا.

وبعد ثلثة اأ�صابيع، ل يزال التقدم يف الدوري على حاله بف�صل الفوز الهزيل واإن كان جيداً معنوياً، على �صيلتا فيغو ال�صبت. 
لكن ل ف�صل لأن�صيلوتي.

كان ريال مدريد ينتظر حتى الثلثاء ليقرر ما اإذا كان مدربه �صيتمكن من ال�صفر معه اإىل ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا اأمام ت�صل�صي الإنكليزي الأربعاء، بعدما جاءت نتيجة اختباره اإيجابية بكوفيد19- الأ�صبوع املا�صي.

املقبل من  املو�صم  الإيطايل تدريب ريال مدريد  �صيوا�صل  اإذا كان  املواجهة حا�صمة حيال ما  وقد تكون نتيجة هذه 
عدمه.

العمل  اأ�صهر من  ثمانية  اأن  فتخّيل  لها مفاعيلها.  كانت  بر�صلونة  اأم��ام  اأر�صه  على  املذلة  الكل�صيكو  لأن خ�صارة  ذلك 
واملجهود املثريين، ميكن اأن متحى ب�صكل �صبه تام يف 90 دقيقة كارثية.

كان اأن�صيلوتي عر�صة لنتقادات ب�صبب اأ�صلوب الفريق يف الهجمات املرتدة وافتقاره اإىل التناوب، خ�صو�صاً كيفية الهزمية 
اأمام �صان جرمان يف مباراة الذهاب. لكن احلفاظ على �صدارة الدوري حال دون قطع ال�صك.

اخل�صارة برباعية نظيفة اأمام بر�صلونة وعلى ملعب �صانتياغو برينابيو، اأعادت ال�صكوك اإىل الواجهة، لأ�صباب لي�ض اأقلها 
اأن تلك النتيجة كانت مبثابة حتذير ملا قد ياأتي.

يتاأخر بر�صلونة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد يف جدول الرتتيب، لكن الفريق ال�صاب ال�صاعد لت�صايف هريناندي�ض 
هو الذي �صينهي املو�صم باعتباره اأقوى فريق يف اإ�صبانيا.

بالن�صبة اإىل اأن�صيلوتي، تعني الهزمية يف الكل�صيكو اأن الفوز بالدوري الإ�صباين رمبا مل يعد كافياً.
وبالتايل، فاإن كيفية فوزهم باللقب مع بقاء ثماين مراحل على النهاية، وكيف �صيكون اأداوؤهم �صد ت�صل�صي، 

�صيحددان كيف ُينظر اإىل العام الأول من ولية اأن�صيلوتي الثانية.
التقى رئي�ض ريال مدريد فلورنتينو بريي�ض باأن�صيلوتي خلل فرتة التوقف الدويل، وبينما طماأن برييز 
اأن�صيلوتي باأن م�صتقبله اآمن، كانت احلاجة كبرية اإىل اإجراء حمادثات. عندما اأُقيل اأن�صيلوتي من 
ريال مدريد يف العام 2015، بعد عام من فوزه بدوري اأبطال اأوروبا، اأقّر لحقاً باأن اللحظة 
اأيامه  اأن  الأوىل  للمرة  علم  عندما  حينها  كانت  بريي�ض،  �صيلتقي  اإن��ه  فيها  له  قيل  التي 

اأ�صبحت معدودة.
هو  �صمنهم  م��ن  للجميع،  مفاجاأة  املا�صي  ال�صيف  اأن�صيلوتي  ع��ودة  كانت 
وبريي�ض. لقد كانت جمرد حمادثة بال�صدفة بينهما واأثمرت فكرة ت�صّكت 

�صريعاً. قال اأن�صيلوتي حينها "لقد حدث الأمر ب�صرعة".
الأج���ل، وميكن  التعيني ق�صري  ه��ذا  ب��اأن  ال�صعور  ذل��ك يف  �صاهم  وق��د 

اإنهاوؤه من دون �صجة كبرية اأو غرامة مالية.
واإذا ما ُكتب الفراق هذا ال�صيف، فمن غري املرجح اأن يكون مّراً. فمع 

الفوز بلقب الدوري، �صيعترب الطرفان ذلك مو�صماً ناجحاً.
لكن تعيني اأن�صيلوتي رمبا كان اأي�صاً انعكا�صاً لل�صوق ال�صيف املا�صي، عندما كان 

هناك ندرة يف املدربني الكبار املتاحني.
بداأ بر�صلونة بالبحث عن بديل للهولندي رونالد كومان، لكنه ظل عالقاً معه بعدما وجد اأن 
ل �صخ�ض منا�صباً حينها. مان�ص�صرت يونايتد الإنكليزي بقي مع الروجي اأويل غونار �صول�صاير، 

فيما عاد يوفنتو�ض الإيطايل اإىل ماك�صميليانو األيغري.
قد تكون اخليارات اأكر اإقناعاً يف ال�صيف املقبل، اإذ من املتوقع اأن ينف�صل الأرجنتيني ماوري�صيو 
بوكيتينو عن �صان جرمان، وقد يكون اإريك تن هاغ م�صتعداً ملغادرة اأياك�ض الهولندي، كما �صيكون 
راوول غون�صالي�ض املهاجم الأ�صطوري ال�صابق لريال مدريد قد اأكمل ثلث �صنوات مع الفريق 

الثاين، وميكن اأن يكون جاهزاً ملتابعة نهج الفرن�صي زين الدين زيدان.
واإذا ما نظرنا اإىل و�صع ملكية ت�صل�صي، فرمبا يكون الأملاين توما�ض توخل خياراً ميكن اإغراوؤه.
اأم��ر حمرج  اإذا ُوج��د حل مل�صتقبل ت�صل�صي واطماأن توخل، ف��اإن وج��وده يف هذه املواجهة  وحتى 
بالن�صبة لأن�صيلوتي، اإذ اأنه الأملاين الذي ميثل نوع املدرب الأ�صغر والأكر تقدمية الذي جتنبه 

مدريد حتى الآن، ولكن قد يحتاج اإليه يف ال�صباق مع بر�صلونة ت�صايف.
يجب اأن يكون الأداء الإيجابي كافياً لإقناع بريي�ض باأن اأن�صيلوتي ي�صتحق مو�صماً ثانياً، خ�صو�صاً 
اأف�صل  انتزاع الأف�صل من  اأن�صيلوتي �صجل حافل يف  مع توقع ان�صمام مبابي يف ال�صيف. لدى 
اللعبني. كان عمله مع الربازيلي فيني�صيو�ض جونيور، الذي يلعب حالياً يف مركز مبابي، حتوًل 
كبرياً. لكن الهزمية �صتجعل اأن�صيلوتي معر�صاً للخطر، و�صتجتمع خ�صارة الكل�صيكو يف الوقت 

الذي يجمع فيه منتقدوه الذخرية لإ�صقاطه. وعليه، فهو يعرف اأن ل هام�ض للخطاأ.

م�ستقبل اأن�سيلوتي مع مدريد رهن اإجناز قاري؟ 

ُيعترب احلار�ض الدويل البلجيكي تيبو كورتوا، اإىل جانب 
املهاجم الدويل الفرن�صي كرمي بنزمية، اأحد اأهم الأ�صلحة 
املو�صم، ويتحتم عليه مرة  الإ�صباين هذا  يف ريال مدريد 
ت�صل�صي  ال�صابق  فريقه  مبواجهة  ق��درات��ه  اإث��ب��ات  اأخ���رى 
ربع  ذه��اب  بريدج" يف  "�صتامفورد  ملعبه  على  النكليزي 

نهائي م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا.
امللكي  النادي  مل يعد بالإمكان تعداد ماآثر حار�ض عرين 
ركلة  ب��ق��دم��ه  اأن���ق���اذه  م���ن   ،2022-2021 م��و���ص��م  يف 
نهائي  يف   88 الدقيقة  يف  غار�صيا  راوول  �صددها  ج���زاء 
الكاأ�ض ال�صوبر ال�صبانية يف كانون الثاين/يناير، واأخرى 
نهائي  ثمن  ذه��اب  يف  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  للنجم 
الفرن�صي  ج��رم��ان  ���ص��ان  ب��اري�����ض  اأم����ام  ال��ق��اري��ة  امل�صابقة 
لركلة  ���ص��ده  واأخ�����رياً  بران�ض"،  دي  "بارك  ملعب  ع��ل��ى 
مباراة  يف  اأ�صبا�ض  اإياغو  فيغو  �صلتا  للعب  مبا�صرة  حرة 
وعلى  اأم�صية،  تلك  خلل  ال�صبت...   1-2 ال�صعب  الفوز 
الدوري  من  الثلثني  املرحلة  ملعب "باليدو�ض" �صمن 
دني�ض  ت�صديدة  �صد  معجزة  ك��ورت��وا  اج���رتح  الإ���ص��ب��اين، 
ال�صلبي  التعادل  ك��ان  ح��ني  يف   14 الدقيقة  يف  �صواري�ض 
املتجهة  اأ�صبا�ض  كرة  "يحّلق" ل�صد  اأن  قبل  املوقف،  �صّيد 
اإىل الزاوية اليمنى. اأثنت �صحيفة "اأ�ض" الإ�صبانية م�صاء 
ال�صبت على اجناز كورتوا، فعنونت "ثنائية من البلجيكي 
املهاجم  ه���ديف  اإىل  م�����ص��رية  بنزمية"،  ث��ن��ائ��ي��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
لريال  الثلث  النقاط  ركلتي جزاء منحتا  الفرن�صي من 
يف �صعيه ل�صتعادة اللقب من جاره اأتلتيكو، يف حني اأبرزت 
�صورة  الأح���د  ل���ص��دار  الوىل  �صفحتها  على  "ماركا" 
حتليق البلجيكي. حّذر "ال�صيطان الأحمر" حار�ض النادي 
اأعرف ما  "ل  امللكي رفاقه مبواجهة حامل اللقب، قائًل 

ال���ف���وز، لأن���ن���ي يف  ن�����ص��ت��ح��ق  اإذا ك��ن��ا 
فر�صتني  اأنقذت  الأول  ال�صوط 

كان  ال��ف��وز  لكن  كبريتني. 
�صرورياً".

واأ����������ص���������اف ح�����ار������ض 
مدريد  اأتلتيكو  عرين 
"�صاهدنا  ال���������ص����اب����ق 
على  ت�صل�صي  خ�����ص��ارة 
اأم�����ام   4-1( اأر�����ص����ه 
و�صيخو�ض  برنتفورد( 
الأرب��ع��اء مع روح  لقاء 
بع�ض  يف  الن����ت����ق����ام. 

اإىل  ن���ف���ت���ق���ر  الأح������ي������ان 
يف  ب���ارع  وت�صل�صي  ال��ق��وة، 

ذلك".
يف  لع��ب  اأف�صل  كورتوا  اختري 

بعدما  ليغا"  "ل  يف  �صباط/فرباير 
جنح يف احلفاظ على �صباكه نظيفة 

ويتابع  م����ب����اري����ات،  اأرب�������ع  يف 
حار�ض النادي اللندين 

الرائعة منذ  ال�صابق )2014-2018( تقدمي عرو�صه 
مطلع املو�صم احلايل.

املغربي  ال��دويل  اإ�صبيلية  حار�ض  مع  البلجيكي  ويتناف�ض 
ي��ا���ص��ني ب��ون��و ل��ل��ف��وز ب��ج��ائ��زة زام�����ورا لأف�����ص��ل ح��ار���ض يف 
الدوري هذا املو�صم، علماً انه �صبق لكورتوا اأن فاز بها اأعوام 
2013 و2014 و2020. بالتاأكيد، لن ترّحب جماهري 
ملعب "�صتامفورد بريدج" بعودة "ابنها ال�صال" اإىل لندن 
فور  �صديدة  لنتقادات  تعر�ض  كخائن  اإليه  تنظر  كونها 
اإعلن رحيله اإىل مدريد، كما مل تغفر له ما قام به ولقبته 
"حمادثات تيبو":  "اأفعى". كتب كورتوا على موقعه  بال� 
ت�صل�صي يف مكانة خا�صة بالن�صبة يل. �صاعدوين  "�صيبقى 
تعاقدت معهم  اليوم.  اأنا عليه  الذي  اأ�صبح احلار�ض  لكي 
عندما كنت يف �صن ال� 18 عاماً ومنحوين فر�صة الذهاب 
اإىل اأتلتيكو واللعب يف الدوري النكليزي والفوز به... هو 
فريق مهم بالن�صبة يل، وما زال لدّي الكثري من الرفاق 
هناك، ومن املمتع دائماً اللعب مبواجهتهم". وتابع ابن ال� 
29 عاماً "�صتكون مباراة ا�صتثنائية. العام املا�صي خ�صرنا 
يف ن�صف النهائي مبواجهتهم، واآمل يف ان نتمكن من الفوز 
هذا العام. �صتكون المور خمتلفة لأن اجلماهري �صتكون 
حا�صرة"، م�صرياً اإىل اقامة مباريات املو�صم املا�صي خلف 
"بالتاأكيد  وتابع  ك��ورون��ا.  جائحة  ب�صبب  مو�صدة  اأب���واب 
�صتكون هناك �صافرات ا�صتهجان، لكني اآمل يف اأن تتذكر 
بلقبني  فزنا  ت�صل�صي،  مع  اجلميلة.  اللحظات  اجلماهري 
جماهري  ك��ره  ومبواجهة  املحلية...".  وال��ك��اأ���ض  ل��ل��دوري 
جماهري  ع�صق  على  يعتمد  اأن  ك��ورت��وا  بامكان  ت�صل�صي، 
لوفاء  تقديره  على  مثال  واف�صل  برنابيو"،  "�صانتياغو 
املذلة  اخل�صارة  به عقب  قام  ما  له  وحب هذه اجلماهري 
لنادي العا�صمة يف عقر داره اأمام الغرمي اللدود بر�صلونة 
�صفر4- يف الدوري قبل النافذة الدولية، عندما 
راح��ة يده  ي��ده على قلبه وتوجيه  ق��ام بو�صع 
اعتذاره  باجتاه اجلماهري مقدماً  الثانية 
ع��ل��ى اخل�����ص��ارة، ب��رغ��م ان���ه ك���ان اأف�صل 
ال��لع��ب��ني يف ���ص��ف��وف ري�����ال. م���ا زال 
نادي  يدخل  لكي  الكثري  ك��ورت��وا  اأم���ام 
اأ�صاطري ريال، على غرار اإيكر كا�صيا�ض 
جرمان  �صان  ح��ار���ض  الكو�صتاريكي  اأو 
احل�����ايل ك��ي��ل��ور ن���اف���ا����ض امل���ت���وج بلقب 
امل�����ص��اب��ق��ة الأم ث���لث م����رات ت��وال��ي��اً بني 
اخلطوة  اأّن  اإّل  و2018،   2016 عامي 
اأمام  الأوىل يف رحلة الأل��ف ميل تبداأ بفوز 
فريقه ال�صابق ت�صل�صي وتنتهي بتتويج 

يف دوري الأبطال.

كورتوا.. »�سيطان اأحمر« 
يحر�ض النادي امللكي 

�سيمونز لن يعود مع نت�ض قبل 
االأدوار االإق�سائية 

اإىل �صفوف  ع��ل��ى الن�����ص��م��ام  ق����ادراً  ب��ن �صيمونز  ي��ك��ون ال����ص���رتايل  ل��ن 
الأمريكي  ال�صلة  كرة  دوري  من  الإق�صائية  الأدوار  حّتى  نت�ض  بروكلني 
جراء  البدنية  لياقته  ل�صتعادة  اللعب  �صانع  ي�صارع  اإذ  للمحرتفني، 

تعر�صه لإ�صابة يف ظهره، بح�صب ما اأفاد مدربه الكندي �صتيف نا�ض.
ان�صمامه  نت�ض منذ  م( قمي�ض  الأ�صرتايل )2.11  العملق  ومل يرتِد 
�صباط/ تبادل يف  �صيك�صرز يف �صفقة  �صفنتي  فيلدلفيا  من  قادماً  اإليه 

فرباير.
ويكافح ابن ال� 25 عاماً واملولود يف ملبورن للتعايف من انزلق غ�صرويف 
كامل مع  ب�صكل  التمارين  ق��ادر على خو�ض  غ��ري  ظ��ه��ره، مم��ا جعله  يف 

بروكلني.
املو�صم  من  املتبقية  الفرتة  عن  �صيغيب  �صيمونز  اإن  الثنني  نا�ض  ق��ال 
العادي، الذي يقرتب من نهايته الأحد، وعلى الأرجح اأي�صاً عن امللحق 

املوؤهل اإىل الأدوار الإق�صائية "بلي اأوف" الأ�صبوع املقبل.
امل�صاركة يف  خ��لل  �صيمونز علمات حت�صن من  اظهار  برغم  ان��ه  واأك��د 
متارين خفيفة تعتمد على ت�صديد الكرة واأخرى بدنية "اإل اأنه ل يزال 

بعيداً من ا�صتعادة كامل لياقته".
ب��داأ يف متارين  اأن��ه  الوا�صح  قا�صية، لكن من  "مل يخ�ض متارين  وتابع 
اللياقة والت�صديد اخلفيف"، موؤكداً اأن �صيمونز يف حالة اإيجابية للغاية، 

ولكن لي�ض الأمر "كما لو كنا نتوقعه يف الت�صكيلة يف الأ�صبوع املقبل".
و�صّدد نا�ض ان نت�ض لن يخاطر با�صراك �صيمونز يف ال� "بلي اأوف" ما مل 
يكونوا متاأكدين من لياقته، خ�صو�صاً اأن الأ�صرتايل مل يخ�ض اأي مباراة 

هذا املو�صم يف الدوري.
ويحتل نت�ض املركز العا�صر يف املنطقة ال�صرقية مع 35 فوزاً مقابل 38 

هزمية، لي�صمن مركزاً يف امللحق.

�صّكر كي تخرج من حالة حزن  �صاندرا  للبنانية  باباً  القتالية  الفنون  كانت 
اأن الإ�صرار والعزمية على ك�صر  خّيمت على حياتها بعد وفاة والدها، غري 
اإىل  بها  و�صل  القتالية،  الريا�صات  م��ي��دان  يف  للفتيات  النمطية  ال�صورة 

ح�صد لقب عاملي بال�"اأم اأم اإيه" يف عمر الثانية والع�صرين.
ابنة  على  بتغّلبها  اجلميع  �صّكر  فاجاأت  اأم�صرتدام،  الهولندية  العا�صمة  يف 
يف  كلغ   -61.2 وزن  ذهبية  ونيلها  النهائية  امل��ب��اراة  يف  هامينغ  ك��ايل  البلد 
بطولة "غاّما" نهاية اآذار/مار�ض املا�صي، وهو اللقب الأرفع لها يف ال�صنوات 
الأربع مل�صريتها. ُتعترب الفنون القتالية املختلطة اإحدى اأ�صعب الريا�صات، 
النف�ض، ولها تقنيات ومهارات  الدفاع عن  اأنها مزيج بني فنون عدة من  اإذ 

خمتلفة، جتيز ا�صتخدام تقنيات ال�صربات املبا�صرة يف خمتلف الو�صعيات.
بعد فوزها على احللبة باإجبارها مناف�صتها على ال�صت�صلم، قالت �صّكر "هذا 

اأ�صلوبي، اأترك خ�صمي يتعب، ثم اأ�صرب بقوة".
تلك القّوة التي بداأت ال�صابة اللبنانية مبراكمتها يف �صن �صغرية جداً.

تقول �صّكر لوكالة فران�ض بر�ض "وجدت فيها )الفنون القتالية( حريتي، اإذ 
تويف والدي واأنا يف الثالثة من عمري، وداأبت على مزاولتها لأخرج من حالة 

الذكور والإن��اث، وبالتايل  التمييز بني  اأخ��رى، ف�صًل عن  احل��زن وم�صاكل 
اأردت اأن اأ�صبح اأقوى من الذكور لأن كل �صيء مت�صابه".

الريا�صة، كنت  اآخ��ر عن �صغفي يف  اأي اهتمام لأي �صيء  اأع��ط  "مل  وت�صيف 
اأ�صع تركيزي الكامل يف التدريبات والتي كانت اأحياناً مع رجال اأقوى مني 

ج�صدياً، لكن ذلك كان مينحني املزيد من القوة والإ�صرار".
تلفت �صّكر التي تخرجت من اجلامعة اللبنانية ب�صهادة "م�صّممة ر�صم" اإىل 
اأنها نقلت جتربتها للعديد من �صديقاتها وزميلتها يف الدرا�صة اأو العمل 

وحتى فتيات �صمن بلدتها، وترى اأن امل�صوؤولية باتت اأكرب اليوم.
الريا�صة، ول �صيما  "حتّولت حياتي بعدما بداأت هذه  تقول لفران�ض بر�ض 
بعد انتقايل للتدّرب يف ناد متخ�ص�ض واأ�صبحت ظرويف النف�صية واحلياتية 
اأف�صل، يف جامعتي ثم يف عملي اكت�صبت اأ�صدقاء جدداً". دخول �صّكر اجلّدي 
يقول  ال��ذي  عامر  مايكل  مدربها  ي��د  على  بال�صدفة  ج��اء  ال��ع��امل  ه��ذا  اإىل 

لفران�ض بر�ض "اأنا مدرب حمرتف يف الريا�صات القتالية واأمتلك نادياً خا�صاً 
يف اإحدى القرى القريبة من مدينة جونية �صمال بريوت تدعى كفرحباب". 
الريا�صية  الرعاية  لها  واأق��دم  فتاة  اأدرب  "كنت  عاماً(   38( عامر  وي��ردف 
وبال�صدفة عرب  امل�صمار،  وتركت  مل�صكلة  تعر�صت  اأنها  اإل  بطلة،  ت�صبح  كي 
من�صات التوا�صل الجتماعي �صاهدت �صريطاً م�صوراً لفتاة �صغرية تتمرن 
بال�صرب على كي�ض رمل عّلقت عليه باأنها حتب الريا�صات القتالية". قاده 
القتالية  الفنون  ممار�صة  عليها  ليعر�ض  �صّكر  مرا�صلة  اإىل  الفيديو  ذل��ك 
املختلطة، فوافقت بعدما �صاورت عائلها، ومن هناك بداأ امل�صوار. يوؤّكد عامر 
اأن �صّكر واظبت على التمارين رغم بعد امل�صافة بني قريتها يف ب�صّري )�صمال 
حت�صر  وكانت  كيلومرتاً،   50 نحو  عنها  يبعد  ال��ذي  النادي  ومقر  لبنان( 
يومياً من ال�صمال عرب حافلت النقل العمومي من اأجل التدريبات. وتابع 
جائحة كورونا، ا�صطررت لأن  ثم  لبنان  يف  القت�صادية  الأزمة  بدء  "منذ 

ا�صتاأجر لها �صقة بالقرب من النادي حيث حتولت اإحدى غرف ال�صقة اإىل 
مركز للتدريب يف ظل حال الطوارئ ال�صحية ومنع التجول ب�صبب انت�صار 
كوفيد19-". وي�صهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقت�صادياً غري م�صبوق، 
�صّنفه البنك الدويل من بني الأ�صواأ يف العامل منذ منت�صف القرن املا�صي. 
حتّد  اإ�صلحية  خطوات  اتخاذ  دون  يحول  �صيا�صي  �صلل  مع  ذلك  ويرتافق 
من التدهور وحت�ّصن من نوعية حياة ال�صكان الذين يعي�ض اأكر من ثمانني 
الأوىل  للمرة   2020 ع��ام  لبنان  وتخلف  الفقر.  خط  حتت  منهم  املئة  يف 
للبنان  بطلة  �صّكر  تّوجت  عامر،  اإ�صراف  حتت  اخلارجية.  ديونه  �صداد  عن 
"مواي تاي" و"جوجيت�صو الربازيلي" و"كيك بوك�صينغ"، وان�صمت اإىل  يف 
منتخب لبنان يف الفنون القتالية املختلطة ما اأّهلها خلو�ض بطولة العامل. 
�صهرين  مل��دة  ق��ا���ض  تدريبي  مع�صكر  اإىل  مدربها  بح�صب  ال�صابة،  خ�صعت 
اأنها  "اإل  ه��ائ��ًل  ومعنوياً  وج�صدياً  نف�صياً  �صغطاً  وعا�صت  البطولة،  قبل 
كانت موؤمنة بالو�صول اإىل اللقب العاملي". وكان يفرت�ض اأن تخو�ض �صكر 
اأربعة نزالت يف اأم�صرتدام، غري اأن مناف�صات اأوكرانيات ورو�صيات ان�صحنب، 
فواجهت اأوًل الت�صيكية ناتايل تريكالوفا، ثم الهولندية هامينغ وجنحت يف 

�ساندرا �سّكر واجهت قدرها يف الفنون القتالية وانت�سرت 



اأ�سماك حتّل عمليات ح�سابية
بعد الرئي�صيات والنحل والطيور، ات�صعت دائرة احليوانات البارعة 
ُن�صرت  بّينت درا�صة  اإذ  العذبة،  املياه  اأ�صماك  الريا�صيات لت�صم  يف 
حد  اإىل  ت�صل  معقدة  رقمية  ق���درات  الأ���ص��م��اك  ل��ه��ذه  اأن  اأخ���ريا 
احل�����ص��اب.  وم��ن ال��ث��اب��ت علميا اأن ك��ل ال��ف��ق��اري��ات، وح��ت��ى بع�ض 
اللفقاريات، تتمتع بالقدرة على اإدراك الكميات، وهو اأمر حيوي 
لها عند البحث عن الغذاء اأو جتنب احليوانات املفرت�صة اأو التنقل 

�صمن جمموعات اأو اختيار ال�صريك بهدف التكاثر.
لكن علماء ال�صلوك يت�صاءلون عن الطريقة التي يحدث بها هذا 
التمييز العددي: هل هو تقدير ب�صيط يعتمد على احلجم اأم قدرة 

اأدق على العد؟
والببغاوات  ال��ق��رود  بع�ض  اأن  الإط���ار  ه��ذا  ال��درا���ص��ات يف  وك�صفت 
واحلمام والعناكب والنحل قادرة على معاجلة املعلومات الرقمية 

املعزولة و�صوًل اإىل حد حل عمليات ب�صيطة.
وذكرت جتربة اأجريت يف معهد علم احليوان بجامعة بون )اأملانيا( 
بع�ض  اأن  ريبورت�ض"،  "�صاينتيفيك  جملة  يف  تفا�صيلها  ون�صرت 
البلطي  ومنها  ه���ذه،  احل�����ص��اب  مبوهبة  تتمتع  اأي�����ص��اً  الأ���ص��م��اك 

املخطط املعروف ب�"احلمار الوح�صي مبونا" والراي الل�صاع.
وخ�صعت 8 اأ�صماك من كل النوعني ملئات الختبارات يف خزانات 
اخلزانات  هذه  يف  ودرب��ت  اأدائها،  ملراقبة  خ�صي�صاً  �صممت  كبرية 
على التعرف على اللون الأزرق كرمز للجمع واللون الأ�صفر كرمز 

للطرح ، مبعامل واحد.

اأطول امراأة يف العامل ت�سجل 3 
اأرقام قيا�سية جديدة 

متكنت الرتكية، ُرمي�صاء َغْلِغي، �صاحبة لقب اأطول امراأة بالعامل، 
اأرق�����ام ق��ي��ا���ص��ي��ة ج��دي��دة دخ��ل��ت ب��ه��ا م��و���ص��وع��ة "  م��ن ت�صجيل 3 

جيني�ض".
ووفق ما ذكره املوقع الإخباري الر�صمي "تي اآر تي خرب"، اأ�صبحت 
غلغي "املراأة �صاحبة اأكرب يد، واأطول ظهر، وكذلك اأطول اأ�صابع 

بالعامل".
ويبلغ طول ُرمي�صاء )25 عاًما( وتقيم بولية قره بوك" �صمايل 
"جيني�ض"  2 مرت و15 �صنتيمرًتا، وفق ت�صنيف مو�صوعة  تركيا، 
الأطول  "املراأة  لقب  على   2021 يف  لتح�صل  القيا�صية،  ل��لأرق��ام 
بالعامل"، وهي تعاين من متلزمة "ويفر" )يجعل اجل�صم ينمو 

ب�صرعة اأكرب من الطبيعي(.
ويف ح��دي��ث ل��ه��ا ق��ال��ت امل����راأة الأط����ول ب��ال��ع��امل، اإن ي��ده��ا اليمنى 
 11.2 الأو�صط  اأ�صبعها  طول  يبلغ  فيما  �صنتيمرًتا،   24.93 تبلغ 
التي جعلتها  الأرق��ام  �صنتيمرًتا، وهي   59.9 �صنتيمرًتا، وظهرها 

تدخل مو�صوعة الأرقام القيا�صية.
ويف ت�صريحات �صابقة كانت غلغي قد قالت اإنها �صجلت عام 2014 
الرقم القيا�صي يف مو�صوعة "جيني�ض" �صمن ت�صنيف "اأطول فتاة 
�صجلت  لأنني  فخورة  "اأنا  وتابعت:  ع�صرة".  الثامنة  عمر  حتت 

الرقم القيا�صي العاملي للمرة الثانية".
وتطوير  ت�صميم  للعمل يف جمال  اأنها تخطط  اآن��ذاك  واأو�صحت 
مواقع الويب، كما ترغب يف ال�صفر لعدد من بلدان العامل بغر�ض 

التعرف على ثقافات جديدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الدماغ ي�سم الوردة مثل لوحة اأو �سيمفونية
كيف يعالج دماغ الإن�صان جوهر العطر؟ وماذا يحدث عندما ن�صم وردة؟ يقرتح بحث جديد اأن الدماغ يقوم باأمرين 
معاً: يعالج الأمر مثل لوحة، اأو لقطة مت التقاطها يف حلظة من الزمن، واأي�صاً يعاجلها مثل مقطوعة مو�صيقية اأو 
�صيمفونية. وبح�صب موقع "�صاين�ض دايلي"، ت�صري الدرا�صة اإىل اأن الدماغ لديه ا�صتجابات متعددة لتمثيل الرائحة، 
اأو �صورة، يف حلظة معينة للتقاط  اأ�صلوب اللقطة، مثل لوحة  اإحدى هذه ال�صرتاتيجيات ي�صتخدم الدماغ  ويف 
ال�صمات الأ�صا�صية للرائحة. ويف الإ�صرتاتيجية الأخرى، يتتبع الدماغ الأمناط املتطورة، ويعالج زمن التتبع، مثلما 

يفعل عندما ي�صتمع اإىل �صيمفونية.
وقال الربوفي�صور كري�صنان بادمانابان، امل�صرف على الدرا�صة واأ�صتاذ علم الأع�صاب يف جامعة روت�ص�صرت: "تك�صف 
هذه النتائج عن مبداأ اأ�صا�صي للجهاز الع�صبي، وهو املرونة يف اأنواع احل�صابات التي يقوم بها الدماغ لتمثيل جوانب 

من العامل احل�صي. ويوفر ما تو�صلنا اإليه اأدوات جديدة لتحديد وتف�صري اأمناط ن�صاط الدماغ".
وقد طّور فريق البحث مناذج ريا�صية ملحاكاة طريقة عمل �صبكة اخلليا التي يعتمد عليها الدماغ يف اإدراك ال�صم.  
وقال بادمانابان: "تك�صف هذه النماذج الريا�صية عن جوانب هامة لكيفية عمل نظام حا�صة ال�صم يف الدماغ، وميكن 
اأن ت�صاعد يف بناء اأنظمة حو�صبة ا�صطناعية م�صتوحاة من الدماغ، واأ�صاليب ح�صابية م�صتوحاة من دوائر الدماغ 
لديها القدرة على حت�صني �صلمة ال�صيارات ذاتية القيادة، اأو م�صاعدة خوارزميات الكمبيوتر يف حتديد وت�صنيف 

الأ�صياء بدقة اأكرب يف ال�صورة".
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م�سر.. مهنة اخلطاط تقاوم تغول الديجيتال
ت��ع��د م�صر م��ن ال����دول ال���رائ���دة يف ف��ن اخل���ط ال��ع��رب��ي، مب��ا متتلكه من 
ظهور  لكن  ال�صنني،  م��ر  على  واح��رتف��وه��ا  املهنة  ه��ذه  اأت��ق��ن��وا  خطاطني 
يف  الآيل  احلا�صب  وا�صتخدام  الرقمية،  والطباعة  احلديثة  التكنولوجيا 
اأثرت على هذه املهنة وباتت تهدد باندثارها، وهو ما  الكتابة كلها عوامل 
دفع الرئي�ض امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي، للعمل على اإنقاذ هذا الفن عرب 

اإن�صاء عدد من املدار�ض على م�صتوى البلد.
البور�صعيدي"،  "خ�صري  با�صم  املدار�ض  اإن�صاء عدد من  اإىل  ال�صي�صي  ودعا 
نقيب اخلطاطني امل�صريني، تكرميا لدوره يف احلفاظ على اخلط العربي 
امللقب  خ�صري،  م�صعد  امل�صريني  اخلطاطني  نقيب  ويرى  الزخرفة.  وفن 
ب��"خ�صري البور�صعيدي"، يف حديثه ل�"�صكاي نيوز عربية" اأن التكنولوجيا 
احلديثة واإن كانت اأثرت على قدرة فناين اخلط العربي على ال�صمود يف 
يتاأثروا  مل  امل�صهورين  املبدعني  الفنانني  اأن  اإل  الرقمية،  الطباعة  وج��ه 
واإبداعهم  اللمعة،  اأ�صمائهم  ب�صبب  قليلة،  اأعدادهم  كانت  لو  كثريا حتى 
يف الكتابة. وي�صيف الفنان خ�صري، الذي يعد اأحد رواد اخلط العربي يف 
الع�صر احلديث، ويلقب ب�صيخ اخلطاطني امل�صريني، اأن الفنانني امل�صهورين 
تاأتي لهم الأعمال ب�صكل خا�ض، لكن مهن اخلطاط تاأثرت كثريا موؤخرا 
ب�صبب عامل اآخر، وهو املتلقي الذي مل يعد يهتم باخلط العربي، بل يهتم 

بال�صعر املنخف�ض فقط و�صرعة الإجناز.

داقيو�ض ومقيو�ض.. جناح كبري مبيزانية �سغرية
"داقيو�ض  اجل��زائ��ري��ة  التلفزيونية  ال�صل�صلة  تعترب  ���ص��غ��رية،  مبيزانية 
ال�صنة  ع��ادت هذه  وقد  الكوميدية،  الربامج  اأ�صهر  ومقيو�ض" واح��دة من 
ون�صيم  ع�صلي  نبيل  اجلزائريني  املمثلني  بطولة  من  ال��راب��ع  مو�صمها  يف 

حدو�ض.
ملحوظ  ب�صكل  الرم�صانية،  ال�صل�صلة  بهذه  اجلزائري  امل�صاهد  تعلق  وقد 
بطريقة  اجل��زائ��ري  الواقع  حتاكي  كوميديا  من  الثنائي  يقدمه  ملا  نظرا 
يف  �صاركا  عندما   ،2012 ع��ام  الثنائي  علقة  ب��داي��ة  كانت  وق��د  متميزة. 
مرحلة  على  ت�صهد  والتي  ال�صاخرة،  القو�صطو"  "جرنان  �صل�صلة  بطولة 

مهمة من تاريخ النفتاح الإعلمي يف اجلزائر.
�صل�صلة  لإجن��از  اجل��زائ��ري  الثنائي  ت�صجع  القو�صطو،  جرنان  جن��اح  فبعد 
�صيخني  �صخ�صية  ون�صيم  نبيل  فيها  يج�صد  التي  ومقيو�ض"،  "داقيو�ض 
املواقف  ال��ك��ث��ري م��ن  ي��وم��ي��ا  ي��ع��ي�����ص��ون  ق��وي��ة،  جتمعهما ع��لق��ة ���ص��داق��ة 
 ،2022 رم�����ص��ان  �صهر  خ��لل  بالظهور  ع�صلي  نبيل  واك��ت��ف��ى  الفكاهية. 
ب�صخ�صية داقيو�ض بعدما خا�ض العام املا�صي جتربة خمتلفة مع امل�صل�صل 
نظرا  باملنطقية  العودة  هذه  ع�صلي  وي�صف  "م�صاعر".  التون�صي  الدارمي 
لأهمية الكوميديا خلل �صهر رم�صان، وقد اأ�صبحت �صرورة لي�ض فقط يف 

ا�ستياء من تلقي لوي�ض 
�سي.كاي. جائزة غرامي

على  �صي.كاي.  لوي�ض  ح�صول  اأث��ار 
�صلبية  فعل  ردود  "غرامي"  جائزة 
والأكادميية  الفكاهي  جتاه كل من 
وعلومه  الت�صجيل  لفنون  الوطنية 
التي  اأكادميي"(  ريكوردينغ  )"ذي 
مت��ن��ح ه����ذه اجل����وائ����ز، وذل�����ك بعد 
خ��م�����ض ���ص��ن��وات ع��ل��ى ال��ك�����ص��ف عن 
ت�����ص��رف��ات ج��ن�����ص��ي��ة ���ص��ي��ئ��ة ق���ام بها 
حياته  تعطيل  اإىل  واأّدت  �صي.كاي. 
املهنية لفرتة. وحاز �صي.كاي. الذي 
كان اعرتف بت�صرفات جن�صية �صيئة 
 ،2017 ال�صحافة عام  ك�صفت عنها 
جائزة "غرامي" عن األبوم كوميدي 
تطرق فيه اإىل ف�صائحه اجلن�صية، 
يف احتفال الأحد يف ل�ض فيغا�ض مل 
يح�صره الفكاهي. وانتقد نا�صطون 
الت�صاهل  ال��ت��وا���ص��ل  م���واق���ع  ع���رب 
الذي تعامل فيه اأع�صاء الأكادميية 
اأّن��ه��م رمبا  م��ع امل��و���ص��وع، معتربين 
اأو غ�صوا  ال��ف��ك��اه��ي  م��ع  ت�����ص��احم��وا 
املا�صية.  ت�����ص��رف��ات��ه  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
وغ���ردت اأت��ي��م��ا اأوم�����ارا، وه��ي كاتبة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف جمال  وخ���ب���رية 
كاي  �صي  لوي�ض  "مذهل.  ال�صيا�صة 
ي�صيء معاملة الن�صاء لكّنه ي�صتكمل 
م�صريته املهنية ويح�صل حتى على 

جائزة "غرامي".

اإفطاركم علينا.. حملة �سعودية 
ملنع حوادث �ساعة االإفطار

�صبان  �صعوديون  يتجمع متطوعون 
����ص���ف���راء كتبت  ����ص���رتات  ي����رت����دون 
يف  علينا"،  "اإفطاركم  عبارة  عليها 
اخلفيفة  الوجبات  لتوزيع  ال�صوارع 
�صاعة  يف  وامل������ارة  ال�����ص��ائ��ق��ني  ع��ل��ى 

الإفطار يف رم�صان.
600 �صندوق يوميا  وتوزع احلملة 
يف الريا�ض وج��دة وال��دم��ام، بهدف 
وقت  يف  ال�����ص��ي��ارات  ح����وادث  تقليل 
النا�ض  تدافع  الناجمة عن  الغروب 
منازلهم  اإىل  للو�صول  واإ�صراعهم 
املبادرة  ومت��ث��ل  الإف���ط���ار.  ل��ت��ن��اول 
اأكرب  حملة  م��ن  ج��زءا  الرم�صانية 
و�صورا  خمتلفة  اأ���ص��ك��ال  تت�صمن 
اخلريية  الأع����م����ال  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
املبادرة  وت��ه��دف  ال��ع��ام.  م���دار  على 
األ��ف وجبة يف �صهر   18 ت��وزي��ع  اإىل 
ال�������ص���ي���ام. وق�������ال امل���ت���ط���وع رام����ي 
حملة  هي  اليوم  "احلملة  م�صعود: 
ت�صعى  ه��ذه  احلملة  �صائم،  اإف��ط��ار 
يف  وجبة   200 لتوزيع  احلمد  وهلل 
اليوم على املارة". واأ�صاف: "الهدف 
م�صاعدة  ه���و  ط��ب��ع��ا  م��ن��ه��ا  الأول 
للمنازل  و�صولهم  قبل  ال�صائمني 
م�صتعجلني حتى نقلل من احلوادث 
الوقت  ال��ت��ي حت�����ص��ل يف  امل����روري����ة 
هذا". من جهته قال املتطوع �صقر 
نفطر  ه��ن��ا  م��ت��ط��وع  "اأنا  ال��ع��ن��زان: 
الإ�صارات،  على  واملارين  ال�صائمني 
���ص��يء جيد وي�صعد  ه��ا  وال�����ص��راح��ة 
الواحد، واأنا �صاركت ال�صنة املا�صية 
وكان فيه �صعور جميل، وقلت ال�صنة 
كلها  وال�صنني  اأ���ص��ارك  ���ص��وف  ه��ذه 
اأجر  يك�صب  الواحد  ويعني  معاهم 
وي�صربهم  ال��ن��ا���ض  ي�����ص��ع��د  وم��ن��ه��ا 

حلني يو�صلون بيوتهم".

نا�سونال غالريي يغري ا�سم لوحة 
على خلفية حرب اأوكرانيا 

غرّي متحف "نا�صونال غالريي" ال�صهري يف 
لندن ا�صم اإحدى لوحات الر�صام النطباعي 
"راق�صات  م����ن  دي����غ����ا،  اإدغ��������ار  ال��ف��رن�����ص��ي 
اأوكرانيات"،  "راق�صات  اإىل  رو�صيات" 
ال�������ص���رح الثقايف  اأع���ل���ن الث���ن���ني  وف����ق م���ا 
ال�صدد  ه��ذا  يف  مطالبات  اإث���ر  ال��ربي��ط��اين 
ال��رو���ص��ي لأوك���ران���ي���ا. واأو�صح  ال��غ��زو  م��ن��ذ 
لوكالة  اأر�صله  بيان  يف  الربيطاين  املتحف 
فران�ض بر�ض اأنه "حّدث ا�صم الر�صم جلعله 
اأف�صل".  ب�����ص��ورة  ال��ع��م��ل  م��و���ص��وع  يعك�ض 
الر�صام  اأجن��زه��ا  التي  اللوحة  ه��ذه  وتظهر 
ثلث   )1917  -  1834( ال��ف��رن�����ص��ي 
وا���ص��ع��ات على  ح��ق��ل  يرق�صن يف  راق�����ص��ات 
�صعرهن اأ�صرطة زرقاء و�صفراء، لونا العلم 
الأوكراين. وكتب املتحف يف تو�صيف اللوحة 
عرب موقعه الإلكرتوين "من �صبه املوؤكد اأن 
اللتي  واأولئك  الزائرات  الراق�صات  هوؤلء 

ر�صمهن ديغا، كّن اأوكرانيات ل رو�صيات".

يتوفى بعد ا�ستيقاظه من غيبوبة دامت 19 عامًا
تويف رجل من ولية اأركن�صا�ض بعدما ا�صتيقظ باأعجوبة 
اإثر  19 عاماً، والتي اأ�صيب بها  من غيبوبته التي دامت 

تعر�صه حلادث �صيارة يف عام 1984.
ا�صتهر بلقب  ال��ذي  57 عاًما،  واي��ن والي�ض،  ت��ريي  ت��ويف 
املا�صي بني  19 عاًما"، يوم الثلثاء  نام  الذي  "الرجل 
اأ�صدقائه وعائلته يف م�صت�صفى الرعاية املتقدمة بولية 
تك�صا�ض، قبل اأ�صبوع واحد فقط من عيد ميلده الثامن 
واخلم�صني. كان والي�ض قد تعر�ض حلادث �صيارة مروع، 
يوليو  يف  اأم��رب،  ابنته  ولدة  من  فقط  اأ�صابيع  �صتة  بعد 
�صاحنته يف مقاطعة  يقود  ك��ان  ال��وق��ت،  ذل��ك  1984. يف 
قناة  يف  و�صقوطها  ج�صر  ف��وق  م��ن  انزلقها  قبل  �صتون 

مائية، حيث مت العثور عليه لحًقا يف حالة اإغماء.
 ،2003 ع��ام  يف  ا�صتيقظ  حتى  غيبوبة  يف  والي�ض  وبقي 
ي�صتيقظ  لن  اإن��ه  قالت  التي  الطبية  التوقعات  متحدياً 
اأبداً. وا�صتعاد والي�ض اآنذاك، قدرته على التحدث متاماً، 
اإ�صافة اإىل ا�صتعادة القدرة على حتريك اأجزاء معينة من 
لتغطية  مو�صوعاً  والي�ض  ق�صة  اأ�صبحت  وق��د  ج�صده. 
اإعلمية كبرية يف ال�صحف واملقالت الطبية حيث اأطلق 

عليه لقب "الرجل الذي نام ملدة 19 عاماً".

�سر مدينة التوائم الربازيلية
املدينة الربازيلية التي يعترب معظم �صكانها من التوائم، 
يعني"  "اإزاي  ب��رن��ام��ج  م���ن  الأوىل  احل��ل��ق��ة  حم���ور  ه���ي 
مدينة  �صر  ع��ن  ال��ربن��ام��ج  ويت�صاءل  ب�صيوين.  خ��ال��د  م��ع 
بن�صبة  التوائم  ن�صبة  "كانديدو جودوي" التي تزيد فيها 
والأكر  العامل.  يف  املواليد  ن�صبة  متو�صط  عن   1000%
اأن غالبية املراقبني الذين  اأمر هذه املدينة هو  غرابة يف 
على  باللئمة  األ��ق��وا  وتف�صريها،  الظاهرة  �صرح  ح��اول��وا 
النازيني، وحتديدا على طبيب اأملاين كان يعمل مع الزعيم 
اأجرى  وق��د  املوت"،  ب�"ملك  يعرف  هتلر  اأدول��ف  النازي 

جتارب علمية يف هذه البلدة اأدت اإىل بروز هذه الظاهرة.

علقة �ساخنة ل�ساب اأهان اأمه بق�سوة 
تفاعل كثري من م�صتخدمي مواقع التوا�صل الجتماعي 
اأي���ام رم�صان، من  ث��اين  اأح��د م�صاهد حلقة الأح���د،  م��ع 

برنامج "ال�صدمة" الذي يبث على �صا�صة اأم بي �صي.
اإهانات قا�صية وعنيفة  يوجه لأمه  �صاباً  الفيديو  واأظهر 
ب�صبب طبيعة وظيفتها، معترباً اأن عملها "غري �صريف" 
ويحرجه اأمام اأ�صدقائه وزملئه، حني يتوجهون لأحد 

املولت ويرون اأمه وهي تقوم بالتنظيف.
واأثار املوقف غ�صباً عارماً يف املول، كما تلقى لوماً كبرياً 
على ت�صرفه، ون�صحته اإحدى احلا�صرات باأن يرى كيف 
يتعامل الغرب واأوروب��ا مع تلك املهن ويقدرها، طاملا اأن 
ال�صاب وتوجيه  ارتفاع �صوت  الك�صب فيها م�صروع. ومع 
يت�صرف  اجلمهور  ب��داأ  لأم��ه،  التمثيلي  امل�صهد  يف  اللوم 
اأح��د احلا�صرين  اأن  و�صرعة، حتى  اأك��ر عنفاً  على نحو 
دفعه بعيداً عن اأمه، واأمره باخلروج من املكان. وتفاعل 
 MBC قناة  ن�صرته  الذي  الفيديو  كثريون على مقطع 
على من�صاتها. فكرة الربنامج قائمة على و�صع كامريات 
اأم���اك���ن خ��ف��ي��ة، وت�����ص��وي��ر ردود ف��ع��ل امل��واط��ن��ني غري  يف 

املفتعلة، فتظهر طبيعية دون ت�صنع.

ليايل بغداد تتالأالأ يف رم�سان.. مطاعم مكتظة وتعاليل حتى الفجر
ومقاهيها  بغداد  العراقية  العا�صمة  مطاعم  تكاد 
�صهر  برّوادها، مع حلول  تكتظ  ال�صعبية  والأماكن 
رم�صان، يف ظل ا�صتتباب الأو�صاع الأمنية وانح�صار 

تاأثري فريو�ض "كورونا".
والدورة  الكّرادة  مثل  بغداد،  و�صط  مناطق  وت�صهد 
واملن�صور والريموك، ف�صًل عن املقاهي الرئي�صية 
وامل���واق���ع ال��ع��ام��ة، زح���اًم���ا ���ص��دي��ًدا ووج�����وًدا مكثًفا 
ال�صمر  اأو  الإفطار،  بعد  للنزهة  �صواًء  للمواطنني، 
حتى �صاعات الفجر الأوىل، ف�صًل عن بقاء الكثري 

من امل�صاجد مفتوحة.
وم��ب��ع��ث ذل���ك، ال���ص��ت��ق��رار الأم���ن���ي، ال���ذي ت�صهده 
على  الت�صييق  ِمن  الأمنية  القوات  املدينة، ومتّكن 
ف�صًل  الطق�ض،  "داع�ض" واعتدال  تنظيم  عنا�صر 
عن اأعمال التاأهيل التي جرت خلل الأ�صهر املا�صية 

يف عدد من املواقع املهمة.
حيث  بغداد،  العا�صمة  و�صط  ال��ك��ّرادة،  مدينة  ففي 
بال�صهر  الرتحيبية  باملن�صورات  �صوارعها  تزينت 
اإليها الكثري من �صكان املناطق  الكرمي، حيث ياأتي 

املحيطة بها، ملا تتمتع به من اأجواء جميلة ووجود 
البوظة  بيع  واملقاهي، وحم��ال  املطاعم  ِمن  الكثري 
)اآي�ض كرمي(، ف�صًل عن احلدائق املطّلة على نهر 

دجلة.
ال�ّصاب اإيهاب ال�صمري، من �صكنة العا�صمة، قال اإّن 
املقاهي  اإىل  الإفطار  بعد  يتجهون  ال�صباب  "اأغلب 
وال��ك��ازي��ن��وه��ات، امل��ط��ّل��ة ع��ل��ى ن��ه��ر دج��ل��ة، لتناُول 
لعب  ع��ن  ف�صًل  ال���ب���اردة،  اأو  ال�صاخنة  امل�����ص��روب��ات 

الدومنة اأو غريها".
نيوز  ل�"�صكاي  حديث  يف  العراقي،  ال�صاب  وُي�صيف 
ازدحاما  ت�صهد  العا�صمة  يف  "الأجواء  اأن  عربية"، 
ت�صكيل  ال�صيا�صي وتاأخري  النكد  �صديًدا وذلك رغم 
البوتقة  ه��ذه  اخل��روج من  اإىل  ن�صعى  اإذ  احلكومة، 

ون�صيان �صاكني املنطقة اخل�صراء وم�صاكلهم".
اآخر،  طعم  له  ال��ع��ام،  ه��ذا  "رم�صان  اأن  اإىل  ويلفت 
واعتدال  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  الإ���ص��اب��ات  قلة  ب�صبب 
التي كانت  ا، يف ظل درج��ات احل��رارة  اأي�صً الطق�ض 

ت�صهدها املوا�صم ال�صابقة".

�سابة تتدرب خالل ف�سل درا�سي يف م�سروع مدر�سة جمتمعية للتزلج على االألواح تاأ�س�س قبل ثماين �سنوات ، 
يف حمطة حافالت حتولت اإىل حديقة - يف كيتو ، باالإكوادور.ا ف ب

هاندا اأرت�سيل و�سقيقتها 
تخطفان االأنظار بلقطة عفوية

�صاركت النجمة العاملية  هاندا اأرت�صيل  مع متابعيها �صورة عرب خا�صية ال�صتوريز 
يف �صفحتهااخلا�صة على موقع التوا�صل الجتماعي.

الإعجابات يف  الكثري من  نالت  بلقطة عفوية  �صقيقتها غمزة  واأطلت هاندا مع 
�صارع عام، وظهرتا باإطللت �صتوية كل�صيكية.

وكانت اأرت�صيل ن�صرت �صور ظهرت فيها باإطللة كاجوال مميزة للغاية.
اأرت�صيل �صروال من اجلينز الفاحت، وا�صع وطويل، ون�صقت هاندا  واإرت��دت هاندا 

معه تي �صريت باللون الأبي�ض ق�صريا مع حذاء باللون الأ�صود.
على  من�صدل  للغاية  الطويل  �صعرها  تركت  �صيارتها،  اأم��ام  من  هاندا  وظهرت 

كتفيها، كما طبقت ماكياجا ناعما اأبرز جمال ملحمها.


