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�لإمار�ت تدين �لتفجريين 
�لإرهابيني يف �أفغان�شتان

•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دولة الإم��ارات ب�شدة التفجريين الإرهابيني اللذين وقعا يف 
اأفغان�شتان، وا�شتهدف اأحدهما م�شجداً يف مزار �شريف، واأ�شفرا عن 

مقتل واإ�شابة ع�شرات من املدنيني.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات تعرب عن 
ا�شتنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورف�شها الدائم جلميع 
وال�شتقرار  الأم��ن  زعزعة  ت�شتهدف  التي  والإره���اب  العنف  اأ�شكال 

وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�شانية.
ال�شديق،  الأف��غ��اين  لل�شعب  تعازيها  خال�ص  ع��ن  ال����وزارة  واأع��رب��ت 
بال�شفاء  ومتنياتها  النكراء،  اجل��رائ��م  ه��ذه  �شحايا  وذوي  ولأه���ايل 

العاجل جلميع امل�شابني.

�لإمار�ت تخ�ش�ص يوم 9 مايو من كل 
عام لالحتفال بــ »يوم �لإمار�ت �لطبي«

•• دبي- وام:

يوم  خ�ش�شت  الإم����ارات  دول���ة  اأن  الطبية  الإم����ارات  جمعية  اأعلنت 
التا�شع من مايو من كل عام 9 للإحتفال ب�)يوم الإم��ارات الطبي( 
تقديرا جلهود الكوادر الطبية والعاملني يف جمال الرعاية ال�شحية 
يف تعزيز �شحة املجتمع وجودة احلياة حيث تعد هذه املبادرة الأوىل 
من نوعها على م�شتوى الدولة وحتمل يف طياتها ال�شكر والتقدير 

والإمتنان للطواقم الطبية.
جاء ذلك بعد موافقة املجل�ص الوزاري للتنمية يف جل�شته التي عقدت 
بتاريخ 20 يونيو 2021 على اعتماد التا�شع من مايو من كل عام 

ليكون )يوم الإمارات الطبي( .                          )التفا�شيل �ص2(

مبادرة رو�سية لوقف النار يف اآزوف�ستال مقابل ال�ست�سالم

رو�شيا توؤكد عزمها �ل�شيطرة على كامل دونبا�ص وجنوب �أوكر�نيا 

رئي�ص هندور��ص �ل�شابق يف قب�شة �لوليات �ملتحدة 
•• نيويورك,-اأ ف ب:

ميثل الرئي�ص ال�شابق لهندورا�ص خوان اأورلندو هرينانديز اأمام قا�ص يف 
نيويورك بعدما مت ت�شليمه اإىل الوليات املتحدة ملحاكمته بتهمة امل�شاركة 
 2004 ل�500 طن من الكوكايني بني  يف عمليات تهريب وا�شعة النطاق 
و2022، قد يعاقب عليها بال�شجن مدى احلياة. وا�شتقل هرينانديز الذي 
واكبه رجال اأمن وكان مكبل اليدين طائرة تابعة لوكالة مكافحة املخدرات 
قاعدة جلي�ص  غ( من  ت   20،27(  14،27 ال�شاعة  اأقلعت يف  الأمريكية، 
هندورا�ص يف تيغو�شيغالبا متوجها اإىل نيويورك حيث كان ينتظره الق�شاء 
الأمريكي، كما ذكر �شحافيون من وكالة فران�ص بر�ص. واأوقف هرينانديز 
)53 عاما( الذي حكم البلد من 2014 اإىل 2022 وتنازل عن ال�شلطة 
اأقل من  بعد  كا�شرتو،  �شيومارا  اجلديدة  الي�شارية  للرئي�شة  يناير  يف 27 

ثلثة اأ�شابيع على ذلك، يف 15 فرباير يف مقر اإقامته يف العا�شمة.

رئي�ص الوزراء الربيطاين ونظريه الهندي خلل موؤمتر �شحفي م�شرتك يف نيودلهي. )رويرتز(
املتزايدة احلزم. لكن  �شد ال�شني 
العملقة لديها  الآ�شيوية  الدولة 
��ا ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن التعاون  اأي�����شً
ع�شكري  م��ورد  اأك��رب  مو�شكو،  م��ع 
اإدانة الغزو الرو�شي  لها، ورف�شت 

لأوكرانيا علًنا.

الأ�شبوع املقبل. وقال خلل زيارة 
اأننا  للهند: ميكننا الإعلن اليوم 
�شنعيد قريبا، الأ�شبوع املقبل، فتح 

�شفارتنا يف العا�شمة الأوكرانية.
الدبلوما�شية  بعثتها  لندن  ونقلت 
كييف  من  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرئي�شية 
�شباط  يف  غربا  لفيف  مدينة  اإىل 
ف����رباي����ر، ق��ب��ل وق����ت ق�����ش��ري من 

الغزو الرو�شي.
ويف مطلع اآذار مار�ص، قالت وزيرة 
ترا�ص  ليز  الربيطانية  اخلارجية 
�شيمونز  م��ي��ل��ي��ن��دا  ال�����ش��ف��رية  اإن 
الو�شع  ب�����ش��ب��ب  ال����ب����لد  غ�������ادرت 

الأمني اخلطري.
بينها  غ��رب��ي��ة  دول  ع���دة  واأع������ادت 
فتح  واإي��ط��ال��ي��ا  واإ���ش��ب��ان��ي��ا  فرن�شا 
اأعلنت  اأو  ك��ي��ي��ف  يف  ���ش��ف��ارات��ه��ا 

عودتها الو�شيكة اإليها.
ب��ي��ان منف�شل  ت��را���ص يف  وذك����رت 
ال�شفارة  ف��ت��ح  اإع����ادة  اأن  ل��ن��دن  يف 
يك�شف  مل  وال����ذي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ع���ن م���وع���ده امل���ح���دد، ه���و نتيجة 
ال�شتثنائيني  والنجاح  ال�شجاعة 
مل�����ق�����اوم�����ة اأوك������ران������ي������ا ل���ل���ق���وات 

الرو�شية.

•• نيودلهي-وكاالت:

الربيطاين  ال����وزراء  رئي�ص  اأع��ل��ن 
اجلمعة  اأم�����ص  جون�شون  ب��وري�����ص 
والهند  بريطانيا  اأن  نيودلهي  يف 
واأمنية  دف��اع��ي��ة  ���ش��راك��ة  اأب��رم��ت��ا 

جديدة ومو�شعة.
اإىل جانب نظريه  وقال جون�شون 
هذه  اإن  م���ودي  ن��اري��ن��درا  الهندي 
التزام  ه���ي  اجل����دي����دة  ال�������ش���راك���ة 
بالعلقة  م�����ش��ي��دا  ل��ع��ق��ود،  مي��ت��د 
ال����ت����ي جت����م����ع ب�����ني واح����������دة من 
والهند  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  اأق�������دم 
الدميوقراطية الكبرية بالتاأكيد.

للهند  ج��ون�����ش��ون  زي������ارة  وت����اأت����ي 
ان��ت��ق��ادات م��ن نواب  ي��واج��ه  بينما 
اإجراء  واحتمال  املحافظني  ح��زب 
حتقيق ب�شاأن ما اإذا كان كذب على 
احلفلت  ف�شيحة  ب�شاأن  الربملان 

)بارتيغايت(.
وقال جون�شون ازدادت التهديدات 
اأن  ال�شروري  من  لذا  بال�شتبداد 
نعمل على تعميق تعاوننا، معتربا 
لديهما  ب���ال���ت���ايل  ال���ب���ل���دي���ن  اأن 
م�شلحة م�شرتكة يف اإبقاء منطقة 

امل���ح���ي���ط���ني ال����ه����ن����دي وال�����ه�����ادئ 
مفتوحة وحرة.

املجموعة  م�����ن  ج�������زء  وال����ه����ن����د 
جانب  اإىل  )ك���������واد(  ال���رب���اع���ي���ة 
ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة وال����ي����اب����ان 
ح�شًنا  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  واأ����ش���رتال���ي���ا 

ك����م����ا اأع������ل������ن رئ����ي���������ص ال������������وزراء 
جون�شون،  ب��وري�����ص  ال��ربي��ط��اين، 
اجلمعة، اأن �شفارة اململكة املتحدة 
يف كييف، املغلقة منذ مطلع العام 
على خلفية الهجوم الرو�شي على 
اأبوابها  ف��ت��ح  ���ش��ت��ع��ي��د  اأوك���ران���ي���ا، 

•• كابول-وكاالت:

خلل  لل�شنة  م�شجدا  دمر  انفجارا  اإن  م�شوؤولون  قال 
�شلة اجلمعة يف مدينة قندوز ب�شمال اأفغان�شتان مما 

اأ�شفر عن مقتل 33 �شخ�شا واإ�شابة الع�شرات.
واأكد ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�شم حكومة طالبان 
اأ�شيبوا  43 �شخ�شا  اإن  وق��ال  القتلى  على تويرت عدد 
.. عنا�شر  ه���ذه احل�����وادث  م��رت��ك��ب��ي  اإن  وق���ال  اأي�����ش��ا. 
بذل جهود قوية لعتقالهم ومعاقبتهم.  ويتم  �شريرة 

ومل ُيعرف امل�شوؤول عن هذا التفجري.
ووقعت عدة انفجارات يوم اخلمي�ص يف مدينتي قندوز 
وم����زار ال�����ش��ري��ف ب�����ش��م��ال اأف��غ��ان�����ش��ت��ان واأع���ل���ن تنظيم 
اأحد  وا�شتهدف  عنها.  م�شوؤوليته  الإ�شلمية  ال��دول��ة 
قبلها  واآخ��ر  اأح��ده��ا يف م�شجد  وق��ع  التي  التفجريات، 

باأيام مدر�شة يف غرب كابول، الأقلية ال�شيعية.
وقد اأوقفت حركة طالبان �شخ�شا ُي�شتبه يف اأنه ع�شو 
ا�شتهدف  تفجرًيا  ن��ّف��ذ  ب��اأن��ه  ُمّتهما  داع�����ص  تنظيم  يف 
 16 ُقتل فيه  ال�شريف  م��زار  �شيعًيا يف مدينة  م�شجًدا 

ا بجروح. ا على الأقّل، واأُ�شيب 58 �شخ�شً �شخ�شً
وتبّنى تنظيم داع�ص التفجري يف م�شجد )�شه دكان( يف 

مزار ال�شريف يف �شمال البلد، اخلمي�ص.
وقال املتحدث با�شم �شرطة ولية بلخ الأفغانية، اآ�شف 
املوقوف عبد احلميد �شنغريار كان ع�شًوا  اإن  وزي��ري، 

•• طرابل�س-وكاالت:

امل�شّنفة  املقاتلة  الليبية  اجلماعة  زعيم  ع��ودة  اأث���ارت 
بعد  ليبيا،  اإىل  بلحاج  احلكيم  عبد  اإره��اب��ي��ا،  تنظيما 
الدور  ب�شاأن  وت�����ش��اوؤلت  وا�شعا  ج��دل  �شنوات   5 غياب 
التي  املف�شلية  املرحلة  ه��ذه  يف  يلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي 
وموؤ�ش�شاتي  �شيا�شي  انق�شام  وقع  على  البلد،  تعي�شها 
واتهامات وتهديدات متبادلة بني املع�شكرات املتناف�شة.

م�شاء اخلمي�ص،  العا�شمة طرابل�ص  اإىل  بلحاج  وو�شل 
واأق��ارب��ه ورفاقه  اأن�����ش��اره  ا�شتقباله ع��دد م��ن  وك��ان يف 

باجلماعة املقاتلة، كما ظهر وهو يف حماية م�شلحني.
ب��ي��ان اإىل احل���وار ودعم  وف���ور و���ش��ول��ه، دع��ا بلحاج يف 
اإنه  وقال  الراهنة،  الأزم��ة  للخروج من  ال�شلمي  امل�شار 
بالق�شية  الفاعلني  ك��اف��ة  م��ع  ل��ق��اءات  عقد  �شيوا�شل 
الليبية “بعيدا عن اأي م�شالح �شيا�شية متعلقة بتقا�شم 
ال�شلطة، اأو تهديد وحدة الليبيني”، وهو مبثابة اإعلن 
للم�شهد  اجلدلية  ال�شخ�شية  لهذه  مرتقبة  ع��ودة  عن 

والن�شاط ال�شيا�شي.
وب��ل��ح��اج، ي��ع��د اأح����د اأب����رز ال��ق��ي��ادات ال��ل��ي��ب��ي��ة املطلوب 
ب�شبهة  الليبي،  العام  النائب  مكتب  قبل  من  اعتقالها 
وهو  ال��ب��لد،  وا�شتقرار  اأم��ن  وزع��زع��ة  ج��رائ��م  ارتكابه 

2017 على قائمة الإره��اب للدول الأربع  مدرج منذ 
الداعية ملكافحة الإرهاب، وكذلك على قائمة الربملان 

الليبي.
معمر  ن��ظ��ام  �شقوط  قبل  �شجينا  ك��ان  ال���ذي  وب��ل��ح��اج، 
املقاتلة  اإع��ادة ترتيب اجلماعة  القذايف بتهمة حماولة 
للجهاد �شد نظام القذايف، حتّول بعد الثورة اإىل واحد 
طريان  �شركة  ميتلك  واأ�شبح  ليبيا،  اأث��ري��اء  اأك��رب  من 
وقناة تلفزيونية، كما لعب دورا �شيا�شيا واأمنيا عندما 
تراأ�ص حزب الوطن واأ�شبح قائد املجل�ص الع�شكري يف 

طرابل�ص.
ورغم حماولة اإظهار نف�شه على اأنه �شخ�شية �شيا�شية 
�شلمية، فاإن املا�شي ل يزال يطارد عبد احلكيم بلحاج، 
حيث مل ين�ص الليبيون تاريخه الإرهابي، وكيف قاتل 
اجلماعة  وق��اد  اأفغان�شتان،  يف  لدن  بن  اأ�شامة  بجانب 
وامل�شنفة  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  املقاتلة  الليبية 

تنظيما اإرهابيا.
الليبيني،  اأغلب  حفيظة  عودته  اأث��ارت  ال�شبب،  ولهذا 
وفتحت املجال اأمام تكهنات كثرية حول اأ�شباب ال�شماح 
يف  �شيدخل  ك��ان  اإذا  وم��ا  التوقيت،  ه��ذا  يف  بالعودة  ل��ه 
حتالف مع رئي�ص احلكومة عبد احلميد الدبيبة، اأو اأنه 

يطمح لدور قيادي جديد يف ليبيا.

مواقــيت ال�صالة
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•• عوا�صم-وكاالت:

اأبلغ الرئي�ص الرو�شي فلدميري 
الأوروبي  املجل�ص  رئي�ص  بوتني، 
هاتفي  ات�شال  يف  مي�شيل،  �شارل 
اأن اأوكرانيا ل ت�شمح للع�شكريني 
ال���ت���اب���ع���ني ل���ه���ا وامل���ت���م���رك���زي���ن 
مبدينة  اآزوف�������ش���ت���ال  م�����ش��ن��ع  يف 
ماريوبول باإلقاء اأ�شلحتهم، وفقا 
عن  �شبوتنيك  وك��ال��ة  نقلته  مل��ا 

الكرملني.
واأ�شاف الكرملني اأن بوتني اأبلغ 
مي�شيل اأي�شا اأن الحتاد الأوروبي 
اأوكرانيا  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري  مي��ك��ن��ه 
لوقف ما و�شفه بالق�شف املكثف 

على دونبا�ص.
ال���ت���وا����ش���ل  اأن  ب����وت����ني  واأك����������د 
الأوك���راين  الرئي�ص  م��ع  املبا�شر 
يعتمد  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 
ب�������ش���ك���ل خ�����ا������ص ع����ل����ى ن���ت���ائ���ج 

املفاو�شات بني البلدين.
لليوم  الرو�شي  اجلي�ص  ويوا�شل 
يف  اخل����ا�����ش����ة  ع��م��ل��ي��ت��ه  ال�58 
اأوكرانيا، م�شتهدفاً مواقع البنية 
الأوكرانية،  الع�شكرية  التحتية 
م��ع ال��رتك��ي��ز على حت��ري��ر كامل 
دونبا�ص  ج��م��ه��وري��ت��ي  اأرا�����ش����ي 

ج��ن��وب ���ش��رق��ي اأوك���ران���ي���ا، فيما 
يتوا�شل احل�شار الرو�شي مل�شنع 
اآزوف�شتال لل�شلب يف ماريوبول، 
ف��ي��م��ا اأك����د ح��اك��م م��اري��وب��ول اأن 
اأوكرانيا  يف  احل�����رب  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

يتوقف على م�شري املدينة.
وزارة  قالت  التطورات،  اآخ��ر  ويف 
اإن��ه��ا م�شتعدة  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع 
م�شنع  يف  ل��ل��ن��ار  ف�����وري  ل���وق���ف 
اآزوف�������ش���ت���ال يف م���اري���وب���ول، من 
مدنيني،  ب��اإج��لء  ال�شماح  اأج���ل 
واأو�شحت  املقاتلون.  ا�شت�شلم  اإذا 
بيان  يف  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة 
الهدنة  لهذه  البداية  نقطة  اأن 
القوات  رفع  يف  تتمثل  الإن�شانية 
البي�شاء  ال���راي���ات  الأوك���ران���ي���ة 
اآزوف���������ش����ت����ال، م����وؤك����دة اأن  ف�����وق 
املدنيني الذين يخرجون �شيكون 
لديهم خيار الن�شمام اإىل اأرا�ص 
اأو  الأوكرانية  لل�شيطرة  خا�شعة 

الرو�شية.
الإن�شانية  املبادرة  هذه  واأ�شافت 
رو�شيا  جمهورية  اتخذتها  التي 
�شاعة   24 ���ش��احل��ة  الحت���ادي���ة 
حافلت  اأن  اإىل  م�شرية  يوميا، 
و������ش�����ي�����ارات وك�����ذل�����ك ����ش���ي���ارات 
اإ����ش���ع���اف، م��ت��واف��رة ب�����ش��ك��ل دائم 

ذلك  جاء  النا�ص.  لنقل  وجاهزة 
ال����وزارة  ت�شريح  م��ن  قليل  ب��ع��د 
ال�شيطرة  لإح��ك��ام  ت��ه��دف  ب��اأن��ه��ا 
دون���ب���ا����ص و�شرق  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة 
ممر  لتاأمني  وتخطط  اأوكرانيا، 

اإىل �شبه جزيرة القرم.
الدفاع  وزارة  ن�����ددت  ب����دوره����ا، 
التي  ب���اخل���ط���ط  الأوك������ران������ي������ة 
اأعلنتها رو�شيا لل�شيطرة الكاملة 
اأوكرانيا  وج��ن��وب  دون��ب��ا���ص  على 

وو�شفتها باأنها اإمربيالية.
ومن جهتها، اأفادت وزارة الدفاع 
الربيطانية باأن الق�شف والقتال 
امل�شتمر ب�شرق دونبا�ص يدل على 
رغبة رو�شيا بفر�ص ت�شوية، فيما 
م�شنع  اق��ت��ح��ام  اأن  م���ن  ح����ذرت 
اآزوف�شتال يف ماريوبول �شيت�شبب 

بخ�شائر رو�شية فادحة.
ب���وت���ني  ق���������رار  اأن  واأ�������ش������اف������ت 
اإىل  اآزوف�شتال يهدف  مبحا�شرة 
ماريوبول،  يف  املقاومة  تقوي�ص 
على  ي��دل  امل�شنع  ح�شار  وق���رار 
قواتها  ب��ت��وج��ي��ه  رو����ش���ي���ا  رغ���ب���ة 
ل�����ش��رق اأوك���ران���ي���ا. واأ���ش��اف��ت اأن 
على  امل�شتمر  ال��رو���ش��ي  الق�شف 
اإقامة  لت�شريع  ي��ه��دف  دون��ب��ا���ص 

قافلة مدرعة من القوات املوالية لرو�شيا تتوغل يف مدينة ماريوبول. )رويرتز( م�شتوطنات انف�شالية.

اأقم�شة ل�شباب ال�شرب

طالبان تعلن توقيف العقل املدّبر لتفجري مزار ال�سريف 

مقتل 33 يف �نفجار مب�شجد لل�شنة �شمال �أفغان�شتان

اأثارت عودته حفيظة الليبيني وفتحت املجال اأمام التكهنات 

بلحاج يعود لطر�بل�ص.. ويلمح ل�شتئناف �لعمل �ل�شيا�شي

�لهالل �لأحمر يقدم ثالث حمطات لتوفري 
�ملياه بولية �شمال كردفان �ل�شود�نية

•• اخلرطوم -وام:

ال�����ش��ودان، ثلث  ال��دول��ة يف  �شفارة  الإم��ارات��ي، عرب  الحمر  الهلل  قدمت هيئة 
ت�شهد  التي  املناطق  يف  املياه  لتوفري  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  متكاملة  حمطات 
�شحا يف هذا املورد احليوي بولية �شمال كردفان يف ال�شودان، وذلك �شمن مبادرات 
الهيئة لتو�شيع نطاق م�شروع �شقيا الإمارات يف العديد من الدول تواجه حتديات 

يف توفري م�شادر مياه ال�شرب ال�شاحلة ب�شبب القحط واجلفاف.
ال�شيخ،  األ��ف �شخ�ص يف حملية جربة   75 اأك��ر من  املحطات  وي�شتفيد من هذه 

وقرى وادى احلبال واأم �شجرية و رهيد ابو�شتة بولية �شمال كردفان.
وقال �شعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �شفري الدولة لدى جمهورية ال�شودان اإن 
هذه املحطات تاأتي يف اإطار دعم الإمارات للم�شروعات التي تلبي حاجة امل�شتفيدين 
موؤكداً  املناطق،  هذه  يف  التنمية  اأ�شا�ص  تعترب  التي  ال�شرب  مياه  توفري  قطاع  يف 
ا���ش��ت��م��رار ال��دع��م الإم���ارات���ي ل��لأ���ش��ق��اء يف ال�����ش��ودان يف ك��اف��ة امل��ج��الت الإن�شانية 

والتنموية.                     )التفا�شيل �ص2(

�ص 03

�ص 09

�ص 19

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

معامل اأبوظبي تتزين باللون الأ�ضفر 
احتفاء بانطالق جائزة اأبوظبي

 حزب الب�ضري يعود لل�ضاحة 
على مراأى وم�ضمع اجلي�ص

مورينيو يقود روما �ضد 
فريقه ال�ضابق ميالنو 
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غوتريي�ص  ي�شتقبل  بوتني 
�ملقبل  �لأ�شبوع  مو�شكو  يف 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

اأّن الأمني  اأعلن الكرملني اجلمعة 
اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل�����لأمم  ال���ع���ام 
املقبل  الأ�شبوع  �شيزور  غوتريي�ص 
الرئي�ص  ���ش��ي��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث  رو����ش���ي���ا 
اجتماع  اأول  يف  ب��وت��ني،  ف��لدمي��ري 
الرو�شي  ال��غ��زو  ب���دء  م��ن��ذ  بينهما 

لأوكرانيا.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
نقلت  م��ا  وف���ق  بي�شكوف  دم��ي��رتي 
اإن  الرو�شية،  الأن��ب��اء  وك���الت  عنه 
ني�شان   26 فيه  ال��واق��ع  ال��ث��لث��اء 
اأبريل، �شي�شل الأمني العام للأمم 
اإىل  غوتريي�ص  اأن��ط��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة 
م��و���ش��ك��و لإج��������راء حم����ادث����ات مع 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر 
ا  اأي�شً و���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ه  لف���������روف. 

الرئي�ص الرو�شي بوتني.
واأر�������ش������ل غ���وت���ريي�������ص ال���ث���لث���اء 
الرئي�ص  اإىل  منف�شلتني  ر�شالتني 
ب������وت������ني ون�������ظ�������ريه الأوك���������������راين 
فولودميري زيلين�شكي طلب فيهما 
منهما ا�شتقباله يف كّل من مو�شكو 

وكييف.
وم��ن��ذ غ����زو رو���ش��ي��ا لأوك���ران���ي���ا يف 
ُهّم�شت الأمم  فرباير،  �شباط   24
املتحدة يف ال�شراع ب�شبب النق�شام 
الذي حدث بني الأع�شاء اخلم�شة 

الدائمني يف جمل�ص الأمن.

املدّبر  العقل  ك��ان  وت��اب��ع:  داع�����ص.  تنظيم  يف  اأ���ش��ا���ش��ًي��ا 
للهجوم على امل�شجد. واأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
ا توقيف �شنغريار الذي يحمل اجلن�شية الأفغانية.  اأي�شً
وقال وزيري: لعب دوًرا اأ�شا�شًيا يف تنفيذ عدة هجمات 
يف املا�شي ومتّكن عدة مرات من الفرار لكن هذه املرة 

اأوقفناه يف عملية خا�شة.

احلروب اليوغو�سالفية مل يتم ه�سمها اأبًدا:
يف �شربيا، �مل�شاعر �ملوؤيدة لرو�شيا عميقة!

•• الفجر -بيري بوالرد –ترجمة خرية ال�صيباين

اأبًدا،  ه�شمها  يتم  مل  التي  اليوغو�شلفية  احل��روب  الناتو،  معار�شة 
والأخّوة ال�شلفية والأرثوذك�شية ... �شربيا ل تتفّهم رو�شيا فقط، بل 

جتد نف�شها فيها.
تروي الر�شوم اجلدارية للمدينة الق�شة الكربى على الأقل يف ن�شختها 
على  حمفورة  كثرية  تواريخ   ...  1999 ال�شربية. 1389، 1813، 
اجلدران  على  �شربيا  به  حتلم  ما  رئي�شي.  ب�شكل  اخل�شائر  الواجهات، 
بجانب  لقرون  احتلتها  التي  العثمانية  الإم��رباط��وري��ة  كابو�شها:  هو 
هذه  يف  للممثلني  بالن�شبة  ق�شف بلغراد من قبل الناتو عام 1999. 

ال�شردية الوطنية، فاإن الدور بال�شرورة هو دور ال�شهيد.
دون متا�شك:  والأ����ش���ود تختلط  الأب��ي�����ص  ب��ال��ل��ون��ني  م��ر���ش��وم��ة  وج���وه 
هوليغان�ص قتلوا خلل مباراة انتهت بفو�شى ومواجهات، جمرمو حرب 
�شبه  الو�شطى  الع�شور  من  واأبطال  حمكمة له��اي،  اأم��ام  عليهم  ُحكم 
اأ�شطوريني ... مل تعد الأيقونات اليوم يف الكني�شة ولكن مر�شومة على 

واجهات املباين بالكامل.                                     )التفا�شيل �ص11(

�أنقرة تعلن مقتل 3 من جنودها 
بعملية ع�شكرية �شمال �لعر�ق

•• اأنقرة-وكاالت:

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����ص ال����رتك����ي، رجب 
اأم�������ص اجلمعة،  اأردوغ�������ان،  ط��ي��ب 
م��ق��ت��ل ث���لث���ة ج���ن���ود م���ن ب���لده 
للجي�ص  ع�شكرية  عملية  خ���لل 

ب�شمال العراق.
ت�����ي( عن  اآر  )ت�����ي  ق���ن���اة  ون���ق���ل���ت 
اأردوغان قوله اإنه جرى “حتييد” 
العمال  ح���زب  م��ن  ع��ن�����ش��را   45
العملية  خ������لل  ال���ك���رد����ش���ت���اين 

الع�شكرية.
يذكر اأن تركيا كانت اأعلنت �شابقا 
وبرياً  جوياً  هجوماً  اأطلقت  اأنها 
يف  الأك����راد  املقاتلني  �شد  ج��دي��داً 
قوات  فيه  ت�شارك  ال��ع��راق  �شمال 

خا�شة وم�شرّيات قتالية.
وق�������ال وزي�������ر ال�����دف�����اع ال����رتك����ي، 
خلو�شي اأكار، اإن وحدات كوماندوز 
وم��روح��ي��ات هجومية  وم�����ش��رّيات 
العمال  حل����زب  م���واق���ع  ق�����ش��ف��ت 
قريبة  مناطق   3 يف  الكرد�شتاين 
م��ن احل����دود ال��رتك��ي��ة، م��ن��ذ ليل 
الأحد. كما ذكرت وزارة الدفاع اأن 
العملية التي مل تعلن عدد اجلنود 
امل�شاركني فيها، بداأت بعدما اأفادت 
معلومات باأن الكرد�شتاين يخطط 
ل�شن هجوم وا�شع النطاق، رغم اأن 
تتحدث  الرتكية  الإع��لم  و�شائل 

عنها من اأ�شابيع.

الرئي�ص ال�شابق لهندورا�ص خوان اأورلندو اأثناء ت�شليمه للوليات املتحدة

اأحد جرحى انفجار امل�شجد يف مدينة قندوز )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

وكيل د�ئرة �لطاقة: يوم �لأر�ص فر�شة لتبني 
�شكان �لعامل نهجا مبتكر� للحفاظ على �لكوكب

•• اأبوظبي-وام:

اأح��م��د حممد  املهند�ص  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
ال��رم��ي��ث��ي، وك��ي��ل دائ����رة ال��ط��اق��ة يف 
اأن ي��وم الأر����ص ح��دث مهم  اأبوظبي 
نهجاً  ال��ع��امل  �شكان  لتبني  وفر�شة 
الكوكب  على  للحفاظ  جدية  اأك��ر 
لبناء  التخطيط  على  وم�شاعدتنا 
م�شتقبل م�شتدام من خلل تر�شيد 
ال�شتهلك وتبني �شلوكيات �شديقة 

للبيئة.
اأف��راد املجتمعات  “امتثال   واأ�شاف: 
ل�شلوكيات تر�شيد ا�شتهلك الطاقة 

واملياه من �شاأنه تخفيف ال�شغط على 
ال�شليم  للتخطيط  العاملية  الطاقة  لقطاعات  وفر�شة  الطبيعية  امل��وارد 
ودعم اأمن الإمدادات يف امل�شتقبل ..تتبني دولة الإمارات واإمارة اأبوظبي 
هذا النهج من اأجل حتقيق كفاءة الطاقة ومنح الفر�شة للتخطيط من 

اأجل تطوير كامل قطاع الطاقة وفق اأ�ش�ص م�شتدامة«.
“ترتجم دائ��رة الطاقة روؤي��ة القيادة الر�شيدة من خلل جهود   وتابع: 
يف  وتت�شق  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  ال���ش��ت��دام��ة  منظومة  لتعزيز  ملمو�شة 
العام واخلا�شة  اأهداف يوم الأر�ص ال�شرتاتيجية هذا  الوقت نف�شه مع 
الدائرة يف جمموعة  اأب��رز جهود  ..وتتمثل  الأر���ص  بال�شتثمار يف كوكب 
من ال�شيا�شات واللوائح التي ت�شمن الإيفاء باحتياجات الإمارة من املياه 
والكهرباء مع ال�شتخدام الر�شيد للموارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة، 
وتر�شيد  الطلب  جانب  لإدارة  اأبوظبي  اإم���ارة  ا�شرتاتيجية  اإىل  م�شرياً 
اإىل  وف��ورات و�شلت  الآن  والتي حققت حتى   ،2030 الطاقة  ا�شتهلك 
6600 جيجاوات يف ال�شاعة من الكهرباء و230 مليون مرت مكعب من 
الكربون يف  اأك�شيد  ثاين  3.4 مليون طن من  انبعاث  واحل��د من  املياه، 

الغلف اجلوي.

�سمن مبادراته لتو�سيع نطاق م�سروع »�سقيا الإمارات« يف العديد من الدول

�لهالل �لأحمر يقدم ثالث حمطات لتوفري �ملياه بولية �شمال كردفان �ل�شود�نية

مو�شوعيا  ومناق�شته  جتني�شه  اإ�شكالية  يف  البحث  ع��رب 
يف  خ�شبة  ج��دي��دة  اإ�شكالية  التجني�ص  ي�شكل  اإذ  وف��ن��ي��ا؛ 
الدرا�شات املعا�شرة علوة على اأن الدرا�شات ال�شردية من 

اأبرز ما ي�شتغل به الدار�شون حديثا.
وجاء الكتاب يف ثلثة ف�شول، حمل الف�شل الأول عنوان 
اإ�شكالية التجني�ص، وفيه ثلثة مباحث هي مفهوم ال�شرية 
ال�شرية  بني  ما  ق�شتي  وكتاب  املذكرات،  ومفهوم  الذاتية، 
ال��ث��اين فيحمل عنوان  الف�شل  اأم���ا  وامل���ذك���رات..  ال��ذات��ي��ة 
امل�شمون  يف  تتمثل  مباحث  اأربعة  وفيه  الكتاب  م�شامني 
الوطني، وامل�شمون القيادي، وامل�شمون احلكمي الفل�شفي، 
وامل�شمون الإن�شاين.. والف�شل الثالث ياأتي بعنوان البناء 
والثاين  العتبات،  بعنوان  اأولهما  مبحثان  وفيه  ال�شردي، 

بعنوان العنا�شر ال�شردية.
نقدية”  “درا�شات  با�شم  �شل�شلة  ب��اك��ورة  الكتاب  ه��ذا  يعد 
والتي يفتح من خللها مركز اأبوظبي للغة العربية، الباب 
للعقول التي جتيد النظر يف الأفكار واملنتجات، والنظريات 
والعلقات  ال��ف��ن��ي��ة،  والأع����م����ال  وال����درا�����ش����ات،  وال���ك���ت���ب 

الجتماعية.
على  حا�شلة  اإم��ارات��ي��ة،  ون��اق��دة  �شاعرة  امل��وؤل��ف��ة  اأن  يذكر 
لها  �شدر  و  واآداب��ه��ا..  العربية  اللغة  يف  املاج�شتري  �شهادة 

جمموعتان �شعريتان وجمموعتان ق�ش�شيتان.

•• اأبوظبي-وام:

“ بدائرة الثقافة و  “ مركز اأبوظبي للغة العربية  اأ�شدر 
ال�شردي  البناء  و  “ التجني�ص  كتاب  – اأبوظبي  ال�شياحة 
يف كتاب )ق�شتي( ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اأ�شماء  الإم��ارات��ي��ة  وال��ن��اق��دة  لل�شاعرة  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
احل���م���ادي، ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب م��ن اأب��ع��اد ث��لث��ة البعد 

التجني�شي والبعد املو�شوعي والبعد الفني ال�شردي.
درا�شة  خ��لل  من  بحثية  فجوة  ل�شد  حماولة  العمل  يعد 
اإن  اإذ  اإم��ارات��ي جديد مل ت�شبق درا�شته  اأدب��ي �شردي  كتاب 
كتاب ق�شتي الذي ميثل �شرية من الفكر امل�شتنري ل�شاحب 
اآل مكتوم و ي��وؤرخ مل�شريته  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ت��وؤرخ لإجن��ازات دولة  اأو باآخر �شرية وطنية  وي�شرد ب�شكل 

الإمارات العربية املتحدة.
جادة  حماولة  ال�شردي”  والبناء  “التجني�ص  كتاب  ياأتي 
من  يعد  ال��ذي  ال��ذات��ي��ة  ال�شرية  اأدب  على  ال�شوء  لإل��ق��اء 
اأهميتها  رغم  الدرا�شات،  يف  حظا  الأق��ل  الأدبية  الأجنا�ص 
فعل  ارتبط  ما  اإذا  ل�شيما  وجاذبيتها،  الكربى  الإن�شانية 

كتابة الذات ب�شخ�شية رفيعة امل�شتوى يف املجتمع.
و ت�شرب املوؤلفة اأغوار كتاب ق�شتي من وجهة نظر حداثية 

•• عجمان-وام:

ب�شرطة  والإ�شلحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  اأطلقت 
حتويل الأم��وال للنزلء”  ل�”  الذكية  عجمان اخلدمة 
عرب تطبيق وزارة الداخلية، لتكون بديل عن الطريقة 
التقليدية يف حتويل الأموال و التي تتطلب وقتا وجهدا 

من ذوي النزلء. 
وقال املقدم حممد مبارك الغفلي مدير اإدارة املوؤ�ش�شة 
اإطلق  اإن  ب�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان  ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ش��لح��ي��ة 
للتخفيف  عجمان  �شرطة  جهود  �شمن  ج��اء  اخل��دم��ة 
على اأ�شر النزلء و ت�شهيل عملية حتويل الأموال لنزلء 
ال��ن��زلء واأ���ش��ره��م عن  املوؤ�ش�شة وت��ع��زي��ز ر���ش��ا و���ش��ع��ادة 

اخلدمات املقدمة ودعم التحول الذكي يف اخلدمات.
و اأو�شح املقدم حممد مبارك الغفلي اأن اخلدمة متوفرة 
يتطلب  ما  كل  و   MOI الداخلية  وزارة  تطبيق  على 
النزيل  بيانات  وتعبئة  اخلدمة  اإىل  ال��دخ��ول  هو  فعله 
ورقمه املوحد ثم املوافقة على �شروط و اأحكام اخلدمة 
ومن ثم اإمتام عملية الدفع عرب البطاقة الئتمانية يف 

وقت زمني ل يتجاوز 3 دقائق.

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك تعزي حرم خادم �حلرمني  
بوفاة �لأمرية لولوة بنت فهد بن عبد�لعزيز

ي�شكنها  اأن  تعاىل  اهلل  راجية  الفقيدة  لأ���ش��رة  موا�شاتها  و  تعازيها 
ف�شيح جناته و اأن يلهم اأهلها و ذويها ال�شرب وال�شلوان.

و فيما يلي ن�ص الربقية .. “ حرم خادم احلرمني ال�شريفني الأمرية 
تلقينا ببالغ  فهدة بنت فلح بن �شلطان اآل حثلني “ حفظها اهلل”.. 
احلزن والأ�شى خرب وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل الأمرية لولوة 
لكم عن خال�ص  اإذ نعرب  واإننا   ، �شعود  اآل  بنت فهد بن عبدالعزيز 
العزاء و �شادق املوا�شاة يف هذا امل�شاب اجللل ن�شاأل املوىل عز و جل 
اأن يتغمد فقيدتكم بوا�شع رحمته و ر�شوانه و ي�شكنها ف�شيح جناته، 
ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان .. “اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

•• اأبوظبي-وام:

بعثت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�ص الأعلى للأمومة و الطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
ال�شريفني  اإىل حرم خادم احلرمني  تعزية  برقية  الأ�شرية  التنمية 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة الأمرية فهدة بنت فلح بن �شلطان اآل حثلني بوفاة املغفور 

لها الأمرية لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز اآل �شعود.
�شادق  عن  برقيتها  يف  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأعربت  و 

وز�رة تنمية �ملجتمع تنفذ جمموعة فعاليات تعزز دمج ومتكني �أ�شحاب �لهمم من �ل�شم
مبا�شر يف ح�شاب الوزارة يتحدث فيها خبري لغة الإ�شارة حممد الرامزي 
الإ�شارة  لغة  اأخ�شائية  وتنفيذ  التعليم  مناهج  يف  الإ���ش��ارة  لغة  اأهمية  عن 
بالوزارة عبري ال�شحي لور�شتني عن اأ�شا�شيات هذه اللغة يف مدار�ص التعليم 
املحا�شرات  بع�ص  ترجمة  ت�شمل  الإ���ش��ارة  بلغة  ور�شة  وتقدمي  الأ�شا�شي 

بالتعاون مع موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم.
وبلغ عدد اأ�شحاب الهمم من “فئة الإعاقة ال�شمعية” وفقا لقاعدة بيانات 
وزارة تنمية املجتمع 3065 �شخ�شا من املواطنني واملقيمني على حد �شواء 
 60“ ن�شبته  ما  الذكور  ي�شكل  اإناثا حيث  و1232  ذك��ورا   1833 منهم 
املوؤمتر  تو�شيات  على  بناء  العربي”  الأ�شم  “اأ�شبوع  اعتماد  ومت  باملائه«. 
دم�شق  يف  عقد  ال��ذي  ال�شم  مع  العاملة  للهيئات  العربي  للحتاد  الثاين 
العام 1974 بهدف ت�شليط ال�شوء ورفع الوعي باحلقوق الأ�شا�شية لهذه 

الفئة ومتكينها من امل�شاركة يف عملية التنمية والتطوير.

•• دبي-وام:

تنفذ وزارة تنمية املجتمع تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات باأ�شبوع الأ�شم 
اأب��ري��ل اجلاري   27 20 اإىل  العربي يف دورت���ه ال��� 47 خ��لل ال��ف��رتة م��ن 
جمموعة فعاليات تعزز روؤية الدمج والتمكني متا�شيا مع �شعار الحتفال 
“اإدراج لغة الإ�شارة �شمن مناهج التعليم بكافة  بالأ�شبوع لهذا العام وهو 
اأ�شحاب  لتمكني  الوطنية  ال�شيا�شة  م�شتهدفات  مع  وان�شجاما  مراحلة” 
الهمم وحتديدا يف حمور التعليم من خلل اإطلق برامج توعوية تعك�ص 
روؤية الوزارة يف حتقيق الدمج الذي يراعي خمتلف الحتياجات على اأر�ص 
الواقع. و�شمن الفعاليات الداعمة لأ�شحاب الهمم يف هذا الأ�شبوع م�شاركة 
الوزارة يف الربنامج التلفزيوين الرم�شاين “بيني وبينك” مب�شابقة عن 
“ان�شتغرام”  خا�شية  على  حلقة  تخ�شي�ص  اإىل  اإ�شافة  اإ���ش��ارة  كل  معنى 

�إ�شد�ر جديد لـ » مركز �أبوظبي للغة �لعربية« 
حول كتاب » ق�شتي« ملحمد بن ر��شد

�شرطة عجمان تطلق خدمة �لتحويل �لذكي 
لالأمو�ل لنزلء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و �لإ�شالحية

املدن  مراكز  عن  البعيدة  واملناطق  الأري��اف  يف  القرى  من  للعديد  املياه 
الرئي�شية.

وع���رب م��واط��ن��و حملية ج���ربة ال�����ش��ي��خ ب��ولي��ة ���ش��م��ال ك���ردف���ان ع��ن بالغ 
الإمارات  و�شفارة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهلل  لهيئة  وتقديرهم  �شكرهم 
املناطق  هذه  يف  اإليهم  وو�شولهم  ال�شخية  مبادرتهم  على  اخلرطوم،  يف 
تعمل  التي  الآب��ار  ال�شرب عن طريق  مياه  توفري  �شاهم يف  البعيدة مما 
بالطاقة ال�شم�شية، م�شيدين بالقيادة الر�شيدة لدولة الإمارات وعطائها 
البلدين  بني  الأخ��وي��ة  للعلقات  تتويجاً  ياأتي  وال��ذي  وال�شخي  الكبري 

ال�شقيقني.

بولية  ابو�شتة  وره��ي��د  �شجرية  واأم  احل��ب��ال  وادى  وق��رى  ال�شيخ،  ج��ربة 
الدولة  �شفري  اجلنيبي  �شعادة حمد حممد حميد  وق��ال  كردفان.  �شمال 
الإمارات  دع��م  اإط��ار  يف  تاأتي  املحطات  ه��ذه  اإن  ال�شودان  جمهورية  ل��دى 
ال�شرب  مياه  توفري  قطاع  يف  امل�شتفيدين  حاجة  تلبي  التي  للم�شروعات 
الدعم  ا���ش��ت��م��رار  م���وؤك���داً  امل��ن��اط��ق،  ه���ذه  التنمية يف  اأ���ش��ا���ص  تعترب  ال��ت��ي 

الإماراتي للأ�شقاء يف ال�شودان يف كافة املجالت الإن�شانية والتنموية.
العام  الأم��ني  نائب  �شلطان  بن  فهد عبدالرحمن  �شعادة  اأك��د  من جانبه 
الهيئة  اأن  الإماراتي،  الأحمر  الهلل  الدويل يف هيئة  والتعاون  للتنمية 
املائية  التي تعاين �شحا يف مواردها  ال��دول  املياه يف  تويل م�شروع توفري 

•• اخلرطوم -وام:

ال�شودان،  الدولة يف  �شفارة  الإماراتي، عرب  الهلل الحمر  قدمت هيئة 
ثلث حمطات متكاملة تعمل بالطاقة ال�شم�شية لتوفري املياه يف املناطق 
التي ت�شهد �شحا يف هذا املورد احليوي بولية �شمال كردفان يف ال�شودان، 
الإم���ارات يف  �شقيا  م�شروع  نطاق  لتو�شيع  الهيئة  م��ب��ادرات  وذل��ك �شمن 
العديد من الدول تواجه حتديات يف توفري م�شادر مياه ال�شرب ال�شاحلة 

ب�شبب القحط واجلفاف.
وي�����ش��ت��ف��ي��د م���ن ه���ذه امل��ح��ط��ات اأك����ر م���ن 75 األ����ف ���ش��خ�����ص يف حملية 

ال�شدد  ه��ذا  يف  مبادراتها  نطاق  لتو�شيع  دائما  وت�شعى  كبريا،  اهتماما 
باعتبار اأن املياه ع�شب احلياة ولغنى عنها يف جمالت التنمية وحت�شني 
والبيئية  ال�شحية  التحديات  الإن�شان وتعزيز قدرته على مواجهة  حياة 

خا�شة يف املناطق الأقل حظا من التنمية والإعمار.
وقال اإن الهيئة تتواجد على ال�شاحة ال�شودانية منذ وقت مبكر، وتتحرك 
يف جميع الوليات ال�شودانية من اأجل الأ�شقاء هناك وتلبية متطلباتهم 
من  امل��ي��اه  توفري  م�شروع  يعترب   : واأ���ش��اف  ك��اف��ة،  والتنموية  الإن�شانية 
ال�شودانية، من خلل  الوليات  وج��دت حظها يف خمتلف  التي  املبادرات 
حفر الآبار وتزويدها مبحطات تعمل بالطاقة ال�شم�شية واإمداد �شبكات 

�لإمار�ت تخ�ش�ص يوم 9 مايو من كل عام لالحتفال بــ »يوم �لإمار�ت �لطبي«

م����ع اجل����ائ����ح����ة ح���ت���ى ت���رب���ع���ت يف 
الإ�شتجابة  العامل يف  �شدارة مدن 
ل��ل��ج��ائ��ح��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى �شحة 

و�شلمة اأفراد املجتمع .
العو�شي  �شحى  الدكتورة  ولفتت 
اجلودة  مكتب  ومديرة  ا�شت�شارية 
املوؤ�ش�شي بهيئة ال�شحة  والتطوير 
اليوم  اأن تخ�شي�ص هذا  اإىل  بدبي 
وتقدير  اع��������رتاف  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
التي  النبيلة  الإن�����ش��ان��ي��ة  اجل��ه��ود 
الطبية  والكوادر  الأطباء  يقدمها 
ع���ل���ى �شحة  ل��ل��ح��ف��اظ  امل�������ش���ان���دة 
وتكرمياً  املجتمع  اأف���راد  و�شلمة 
التي  ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  جل���ه���وده���م 
يقدمونها يف كل الظروف لرعاية 
الكوادر  هذه  حققت  حيث  املر�شى 

جائحة “كوفيد- “19.
ال�شويدي  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  وث��م��ن 
ل��ق��ط��اع القوى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
دائ�������رة  ال�������ش���ح���ي���ة يف  ال����ع����ام����ل����ة 
ال�شحة – اأبوظبي مبادرة جمعية 
لتخ�شي�ص  ال��ط��ب��ي��ة  الإم����������ارات 
جهود  على  ال�����ش��وء  لت�شليط  ي��وم 
ودورهم  الأول  الدفاع  خط  اأبطال 
الرعاية  ق��ط��اع  م�شرية  يف  الكبري 
�شحة  لو�شع  ال��دول��ة  يف  ال�شحية 
راأ�ص  على  املجتمع  اأف��راد  و�شلمة 
اأبوظبي  اأن  موؤكدا  الأولويا  قائمة 
ودعم  توجيهات  ا�شتطاعت يف ظل 
وت�شحيات  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
ال���دوؤوب  وعملها  الطبية  ال��ك��ودار 
اأن تقدم منوذجاً رائداً يف التعامل 

التي  الأول���وي���ة  ذات  امل���ب���ادرات  اأن 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  بها  التزمت 
ال�شابقة  الأع�����وام  خ���لل  املجتمع 
ا�شرتاتيجية  اأه����داف����ا  ت�����ش��م��ن��ت 
ال�شحي�ة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  �شملت 
مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�شاملة 
املجتمع  وقاية  ت�شمن  وم�شتدامة 
م����ن الأم������را�������ص وت���ط���وي���ر نظم 
وتطبيق  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
البنية  ادارة  يف  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 
التحتية يف املن�شاآت ال�شحية وبناء 
اأنظمة اجلودة وال�شلمة ال�شحية 
وفق املعايري العاملية ودعم الكوادر 
البتكار  ثقافة  وتر�شيخ  ال�شحية 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شحي  امل��ج��ال  يف 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية امل��ب��ذول��ة خلل 

دولة  اأن  ي��دل على  ال�شعار  ه��ذا  اأن 
الإم����������ارات ت���ق���در ك���اف���ة ال����ك����وادر 
الذين  ف��ئ��ات��ه��ا  مبختلف  ال��ط��ب��ي��ة 
والت�شحية  العمل  كفاءة يف  اأثبتوا 
يف خ���دم���ة ق��ي��ادت��ه��م ووط���ن���ه���م يف 
ال�شحي  القطاع  مفا�شل  خمتلف 

والطبي.
ال�شرهان  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الطبية:  الم���ارات  جمعية  رئي�شة 
الإم����ارات  ي���وم  تخ�شي�ص  “يوؤكد 
واهتمام  ح���ر����ص  م�����دى  ال���ط���ب���ي 
القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات 
على دعم م�شرية الكوادر ال�شحية 
وتقدير  ب��اإجن��ازات��ه��م  والإح���ت���ف���اء 
الوطن  خ���دم���ة  يف  م�����ش��اه��م��ات��ه��م 
الأطباء  جميع  مهنئة  والإن�شانية 
الرعاية  جم�����ال  يف  وال���ع���ام���ل���ني 

ال�شحية يف الدولة .
م����ن ج��ه��ت��ه ذك�����ر ال���دك���ت���ور زهري 
الدولية  العلقات  رئي�ص  الفردان 
العام  واملن�شق  باجلمعية  والإع��لم 
ان  الطبي  الإم����ارات  “يوم  مل��ب��ادرة 
مايو  م��ن  التا�شع  ي��وم  تخ�شي�ص 
من كل ع��ام ليتوج جن��اح اجلمعية 
لنعرب  الطبية  بكوادرنا  والإحتفاء 
وتقديرنا  �شكرنا  ع��ن  خ��لل��ه  م��ن 
لتفاين والتزام جميع العاملني يف 
املتوا�شلة  وجهودهم  القطاع  ه��ذا 

يف حماية �شحة املجتمع.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا اأ������ش�����ارت ال���دك���ت���ورة 
ادارة  م�����دي�����رة  ال�������ش���ع���ايل  ل���ب���ن���ى 
ال�شحية  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
املجتمع  ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  ب�����وزارة 

•• دبي- وام:

اأعلنت جمعية الإمارات الطبية اأن 
دولة الإمارات خ�ش�شت يوم التا�شع 
من مايو من كل عام 9 للإحتفال 
ب� “يوم الإم��ارات الطبي” تقديرا 
والعاملني  الطبية  الكوادر  جلهود 
يف جمال الرعاية ال�شحية يف تعزيز 
�شحة املجتمع وجودة احلياة حيث 
تعد هذه املبادرة الأوىل من نوعها 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة وحت��م��ل يف 
طياتها ال�شكر والتقدير والإمتنان 

للطواقم الطبية.
املجل�ص  م��واف��ق��ة  ب��ع��د  ذل����ك  ج����اء 
التي  جل�شته  يف  للتنمية  ال���وزاري 
 2021 يونيو   20 بتاريخ  عقدت 
من  مايو  من  التا�شع  اعتماد  على 
الإم������ارات  “يوم  ل��ي��ك��ون  ع����ام  ك���ل 
امل��ب��ادرة من  وتنظم ه��ذه  الطبي” 
الطبية  الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ق��ب��ل 
املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن  وب��دع��م 
ال�شحة  وزارة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
ال�شحة  وه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
– اأبوظبي  ال�شحة  ودائ���رة  بدبي 
للخدمات  الإم��������ارات  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
حمدان  ال�شيخ  وج��ائ��زة  ال�شحية 
بن را�شد للعلوم الطبية وجمموعة 
“برجيل” ومركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ص.
واأو������ش�����ح�����ت ج���م���ع���ي���ة الإم����������ارات 
يوم  ب�”  الإح���ت���ف���ال  اأن  ال��ط��ب��ي��ة 
حتت  ���ش��ي��ق��ام  الطبي”  الإم�������ارات 
�شعار “الإمارات تقدركم” موؤكدة 

مع  التعامل  يف  متميزة  جن��اح��ات 
والتي  “كوفيد-”19  ج��ائ��ح��ة 
ت�شريع  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  ���ش��اه��م��ت 
خطوات التعايف من هذه اجلائحة  
ب�������دوره ق�����ال ال���دك���ت���ور ع���ب���د اهلل 
م�شت�شفى  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ب��ل��و���ش��ي 
التي  امل����ن����ج����زات  ان  خ����ورف����ك����ان 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  خ���لل  حتققت 
اجلهود  بتحفيز  ك��ف��ي��ل��ة  امل��ا���ش��ي��ة 
ن���ح���و م���وا����ش���ل���ة ت���ع���زي���ز اأمن������اط 
ال�����ش��ح��ي��ة وج�����ودة احلياة  احل���ي���اة 
وال�شتمرار  املجتمع  فئات  ملختلف 
العامة  ال�شحة  ب��رام��ج  تطوير  يف 
العلجية  اخل�����دم�����ات  وت���ط���وي���ر 
وتكاملها  ���ش��م��ول��ي��ت��ه��ا  و����ش���م���ان 
والتناف�شية  ال���ك���ف���اءة  وحت���ق���ي���ق 

املطلوبة.
القبي�شي  خليفة  ع��رب  جهته  م��ن 
لل�شوؤون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
اأب���وظ���ب���ي  ال����ت����ج����اري����ة يف م����رك����ز 
“اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���ص  ال���وط���ن���ي 
الطبي  “اليوم  ب��دع��م  الفخر  ع��ن 
التي  للجهود  “تقديراً  الإم��ارات��ي 
تبذلها الفرق واملخت�شني بالرعاية 
التي  الم�����ارات  دول���ة  يف  ال�شحية 
جمتمعنا  ورف��اه��ي��ة  �شلمة  ت�شع 
وقت  يف  اأول����وي����ات����ه����ا  �����ش����دارة  يف 
التام  ال��ت��ع��ايف  ن��ح��و  ق��دم��اً  من�شي 
اأعرب  من تداعيات اجلائحة فيما 
ملدينة  التنفيذي  الرئي�ص  �شونيل 
الفخر  ع���ن  ال��ط��ب��ي��ة  “برجيل” 
الطبي  الإم���ارات  ي��وم  للتعاون مع 

لهذا العام.
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اأخبـار الإمـارات

قائد �شرطة ر�أ�ص �خليمة يد�شن �ملن�شات �لرقمية مبر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة و�لنقاط �لأمنية بالإمارة

بلدية مدينة �لعني تنجز م�شروع مناطق 
�للياقة �لبدنية يف مزيد و�لظاهر و�ل�شاروج

بدنية،  ل��ل��ي��اق��ة  ج���ه���ازا   33 ع��ل��ى 
املناطق مفتوحة  باأنه هذه  م�شرياً 

البدينة يف امل�شروع مب�شاحة ت�شل 
ويحتوي  مربع  م��رت   3600 اإىل 

واأم���ا موقع الظاهر  4 م��واق��ع،  يف 
اللياقة  اأك��رب مناطق  فيعد من   5

البدنية 900 مرتمربع، وحتتوي 
البدنية  للياقة  ج��ه��ازا   19 ع��ل��ى 

ممار�شة  وبا�شتطاعتهم  للجمهور 
الريا�شه البدنية فيها.

واجل���ري وغ��ريه��ا ع��رب تخ�شي�ص 
اأماكن يف الهواء الطلق تتوفر فيها 

معدات واأجهزة اللياقة البدنية«.
امل�شروع  تنفيذ  م���دة  اأن  واأو����ش���ح 
اإجمالية  بتكلفة  �شهراً   12 كانت 
بلغت �شتة مليني وثمامنائة األف 
املناطق  ه���ذه  ت�شمل  ك��م��ا  دره���م���اً، 
والأجهزة  امل��دن��ي��ة  الع���م���ال  ع��ل��ى 
واملتخ�ش�شة  املتنوعة  الريا�شية 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  والن���������ارة 
مثل  والأث��اث  واملظلت  ال�شم�شية 

الكرا�شي و�شلت املهملت.
 واأ�شاف اأن م�شاحة منطقة اللياقة 

وممار�شة  الرتفيهية  امل��راف��ق  م��ن 
اللياقة  م�شتوى  ورف���ع  ال��ري��ا���ش��ة 

البدنية لدى ل�شكان املنطقة.
البلو�شي  يو�شف  املهند�ص  وق���ال   
 5 اإن�����ش��اء  “ياأتي  امل�����ش��روع:  م��دي��ر 
م��ن��اط��ق ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة يف كل 
1 والظاهر  وال��ظ��اه��ر  م��زي��د  م��ن 
وال���������ش����اروج من   5 وال���ظ���اه���ر   9
حر�ص البلدية على ت�شجيع �شكان 
ال�شكنية  والح���ي���اء  امل��ن��اط��ق  ه���ذه 
من  خمتلفة  اأن����واع  مم��ار���ش��ة  على 
الحماء  متارين  ت�شمل  الريا�شة 
وبنائها  اجل�شم  ع�شلت  وتقوية 

•• العني-وام:

اأجن������زت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني 5 
م��ن��اط��ق ل��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة يف كل 
وال�شاروج  وال��ظ��اه��ر  م��زي��د  م���ن 
ا�شرتاتيجيتها لدعم  وذلك �شمن 
م�شاريع  ع����رب  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة 
ريا�شية  اأم���اك���ن  خ��ل��ق  يف  ت�����ش��اه��م 
ل��ت��ع��زي��ز من���ط ح��ي��اة ���ش��ح��ي لدى 

اأفراد جمتمع مدينة العني.
حت�شني  اىل  امل���������ش����روع  وي����ه����دف 
م�شتوى اخلدمات البلدية املقدمة 
الفرد  ن�����ش��ي��ب  وزي�����ادة  للمجتمع 

معامل �أبوظبي تتزين باللون �لأ�شفر �حتفاء 
بانطالق �لدورة �لـ11 جلائزة �أبوظبي

�شوق  مربعة  ومبنى  جيت،  كابيتال  ومبنى 
وا�شتاد  خليفة  وج��ام��ع��ة  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي 

هزاع بن زايد يف العني.
اأف���راد املجتمع اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ودع���ت ج��ائ��زة 
ت��ر���ش��ي��ح اأ���ش��خ��ا���ص ق���ام���وا ب���اأع���م���ال خرّية 
واإ����ش���ه���ام���ات اإي��ج��اب��ي��ة ع����ادت ب��ال��ن��ف��ع على 
جمتمع دول���ة الإم�����ارات، وذل���ك م��ن خلل 
تقدمي الرت�شيحات عرب املوقع الإلكرتوين 
www.abudhabiawards. للجائزة: 
ae، اأو عرب الرقم املجاين: 8003331.

•• اأبوظبي-وام:

والعني  اأب��وظ��ب��ي  مدينتي  م��ع��امل  اأ���ش��ي��ئ��ت 
الدورة  بانطلق  احتفاء  الأ���ش��ف��ر  باللون 
احل��ادي��ة ع�شرة جل��ائ��زة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك يف 
بادرة تهدف اإىل ت�شجيع كافة اأفراد املجتمع 
الذين  الأ�شخا�ص  تكرمي  يف  الإ�شهام  على 

قاموا باأعمال خرية من خلل تر�شيحهم.
“اأدنوك”،  مبنى  امل��ب��اين:  ه���ذه  ب��ني  وم���ن 
وق�شر الإمارات، وبلديتي اأبوظبي والعني، 

بيت �خلري تنفذ حزمة من �مل�شاريع �خلريية لالرتقاء بالنمو �لإن�شاين

�ل�شارقة حتتفي بالكاتب و�لنا�شر �لإمار�تي لتعزيز �لبيئة �لثقافية �لإمار�تية

تقدمي  على  اخليمة  براأ�ص  الأمنية  والنقاط  ال�شاملة،  ال�شرطة  مبراكز 
اأو املرورية وغريها من اخلدمات  اأو اخلدمات اجلنائية  طلبات البلغات 

ال�شرطية، ب�شهولة وي�شر دون تعقيد.
�شت�شهم يف  التي  الرقمية  باملن�شات  راأ���ص اخليمة  �شرطة  اأ�شاد قائد عام  و 
تقدمي خدمات رقمية حتاكي تطلعات اجلمهور خلدمة املجتمع واإ�شعاده 
بتي�شري �ُشبل احلياة موؤكداً اأهمية تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال 
ال�شرطي  العمل  منظومة  لتطوير  منها،  الفائدة  وتعظيم  التكنولوجيا 
وزارة  عمل  منظومة  اأه����داف  حتقيق  يف  ُت�شهم  متكاملة  ب�����ش��ورة  رق��م��ي��اً، 
ال�شرطية  والذّكي يف جمال اخلدمات  الرقمي  التحّول  الداخلية، وحتقق 
املقدمة جلمهور املتعاملني من املواطنني واملقيمني والزّوار يف الإمارة، مبا 

يلبي احتياجاتهم ال�شرطية.

العربية املتحدة ب�شكل عام واإمارة راأ�ص اخليمة ب�شكل خا�ص.
جاء ذلك خلل تد�شينه املن�شات الرقمية التي مت تفعيلها ام�ص يف جميع 
ال�شامل و  املدينة  ال�شاملة مثل مركز �شرطة  راأ���ص اخليمة  مراكز �شرطة 
لها  التابعة  الأمنية  النقاط  و  احل��م��راء  اجل��زي��رة  و  املعمورة  و  الدقداقة 
مثل كدرة و م�شايف و اذن، بح�شور العميد جمال اأحمد الطري مدير عام 
املوارد واخلدمات امل�شاندة، و العميد الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير 
العمليات  ع��ام  مدير  منخ�ص  اهلل  عبد  العميد  و  امل��رك��زي��ة،  العمليات  ع��ام 
ال�شاملة،  ال�شرطة  مراكز  و�شباط  وروؤ���ش��اء  الإدارات،  وم��دراء  ال�شرطية، 

والنقاط الأمنية، وعدد من ال�شباط املعنيني.
و ا�شتمع قائد عام �شرطة راأ�ص اخليمة خلل التد�شني، اإىل �شرح تف�شيلي 
اخلدمات  اإدارة  مدير  الأحمد  الرحمن  عبد  حممد  الدكتور  العقيد  من 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�ص اخليمة 
اأف�شل اخلدمات  اإىل تقدمي  الرامية  الداخلية  اإ�شرتاتيجية وزارة  تطبيق 
ال�شرطية لإ�شعاد اجلمهور من خلل ح�شر جميع اخلدمات ال�شرطية يف 
من�شة موحدة موثوقة ي�شتطيع املتعامل من خللها احل�شول على جميع 
خدمات وزارة الداخلية عامة و�شرطة راأ�ص اخليمة خا�شة عرب ا�شتخدام 
القنوات الرقمية املعتمدة وهي التطبيق الذكي و املوقع اللكرتوين لوزارة 
اأو  م��روري��ة،  اأو  جنائية  كانت  �شواء  خدمة  من  لأك��ر  للو�شول  الداخلية 
توظيف ممكنات  �شمان  وب��ال��ت��ايل  واح���د،  مكان  اخل��دم��ات يف  م��ن  غريها 
المارات  دولة  و جودة احلياة ملجتمع  ال�شعادة  لتحقيق  الرقمية  ال�شرطة 

الإلكرتونية والت�شالت ب�شرطة راأ�ص اخليمة حول اآليات تنفيذ توجيهات 
املختلفة  الأمنية  والنقاط  باملراكز  الرقمية  املن�شات  بناء  يف  العام  القائد 
يف جميع اأنحاء الإمارة من اأجل حت�شني جودة احلياة و البتكار يف تقدمي 
اخلدمات الرقمية لتح�شني رحلة املتعاملني واإ�شعادهم والتي ُتعد جتربة 
ثرية تعزز تناف�شية الدولة و ت�شعها �شمن طليعة الدول املتقدمة ل�شيما 
والأعمال،  اخل��دم��ات  ا�شتمرارية  جم��ال  يف  احلكومة  ج��ه��ود  �شعيد  على 
يف  ال��وق��ت  و  اجلهد  بتقليل  اجلمهور  خلدمة  الرقمية  التقنية  وت�شخري 
�شاعة/   24/ ال�شاعة  م���دار  على  الآن  لت�شبح  اخل��دم��ات  على  احل�شول 
خلل العام كله مو�شحاً مزايا نظام عمل املن�شات الرقمية املبتكر ب�شرطة 
اأف�شل اخلدمات ال�شرطية من خلل قناة رقمية  راأ�ص اخليمة يف تقدمي 
املتعاملني  ت�شاعد  مب�شطة  وب��واج��ه��ة  الأم��ن��ي  الأداء  يف  ورائ���دة  متطورة 

عناوين   /  8  /  2022 ب���داي���ة 
الفرتة  خ�����لل  وي���ع���ت���زم  ج����دي����دة 
اإ����ش���دارات اأخرى  اإط����لق  امل��ق��ب��ل��ة 
حيث يحر�ص الحتاد على جتديد 
واختيار  م�شتمر  ب�شكل  امل��ح��ت��وى 
معينة  معايري  وف��ق  ن�شره  يتم  ما 
والتاأليف  الن�شر  جلنة  خ��لل  من 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ج����ودة الأع���م���ال و 
الإم��ارات��ي مب�شتوى  الأدب  اإظ��ه��ار 
بداأ  كما  وب��الحت��اد  ب��ال��دول��ة  يليق 
اإع�����ادة طباعة  الحت����اد م���وؤخ���رايف 
عدد من الأعمال القدمية الرائدة 

يف الأدب الإماراتي.
ال�شعر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الأكادميية  ان  ال��ع��م��ي��م��ي  اأو����ش���ح 
خلل  اإ�������ش������دارا   130 ت���ع���ر����ص 
امل��ع��ر���ص يف ك��اف��ة جم���الت ال�شعر 
ب�����ني ت���وث���ي���ق ال�������ش���ع���ر ودرا�����ش����ت����ه 
النبطي  وال�شعر  وحتليله  ونقله 
الأجيال  خمتلف  وب��ني  والف�شيح 
وك����ذل����ك ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
ال����ت����ج����ارب ال�������ش���ع���ري���ة ال�������ش���اب���ة و 
امل��خ�����ش��رم��ة وال���ق���دمي���ة ال���ت���ي مت 
ال�شعر  ب�����اأن  ..م���ن���وه���ا  ت��وث��ي��ق��ه��ا 
يحظيان  املغنى  وال�شعر  النبطي 
ب��اإق��ب��ال غ���ري ط��ب��ي��ع��ي م���ن جانب 

القراء ال�شباب .

تاأتي  الثانية  للمرة  والأك��ادمي��ي��ة 
الإماراتي  الأدب  واج��ه��ة  لإظ��ه��ار 
وخمتلف  الأدب��ي��ة  اأج��ن��ا���ش��ه  بكافة 
فر�شة  احل��دث  ميثل  كما  اأجياله 
املبدعني  مع  والتوا�شل  لللتقاء 
التوا�شل  وت���ع���زي���ز  واجل����م����ه����ور 
على  والط�������لع  ال��ن�����ش��ر  دور  م���ع 
ط���م���وح���ات ال�����ش��ب��اب ..لف����ت����ا اإىل 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ح�شور  اأن 
دعما  ي�شكل  للمعر�ص  ال�����ش��ارق��ة 

كبريا للكاتب والنا�شر الإماراتي.
واأ�شار اإىل اأن الحتاد يعر�ص خلل 
م�شاركته اأحدث اإ�شداراته الأدبية 
و   2021 ب��ن��ه��اي��ة  اأ�����ش����در  ح��ي��ث 

امل��ع��ر���ص و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة جتاه 
العامل اأجمع.

ودع��������ا رئ���ي�������ص ه���ي���ئ���ة ال�������ش���ارق���ة 
للأدب  امل��ت��ذوق  اجل��م��ه��ور  للكتاب 
لزيارة  ال�شعر  وحمبي  الإم��ارات��ي 
الهيئة  مبقر  يقام  ال��ذي  املعر�ص 
الواحدة  حتى  م�شاء  التا�شعة  من 
����ش���ب���اح���ا ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى اح����دث 

الإ�شدارات الإماراتية.
ال���ك���ات���ب رئي�ص  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
جمل�ص احتاد كتاب واأدباء الإمارات 
التابعة  ال�����ش��ع��ر  اأك���ادمي���ي���ة  م��دي��ر 
والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  لهيئة 
الحت����اد  م�����ش��ارك��ة  اإن   / وام   / ل���� 

امل�شتهدفة  ال���ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  ت��ت�����ش��ع 
نحاول  ل��ك��ن��ن��ا  اخل������ريي،  ال��ع��م��ل  يف 
اإع����ادة ترتيب الأول���وي���ات على  دائ��م��اً 
���ش��وء ال��ظ��روف وامل�����ش��ت��ج��دات، فبعد 
اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي اأمل����ت ب��ال��ع��امل مثًل، 
ف�شلنا  متفاوتة،  بن�شب  بها  وتاأثرنا 
امل�شاعدات  لتقدمي  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء 
اأكرب عدد من الأ�شر  الطارئة لنجدة 
الطلبة  واملع�شرين، وعملنا على دعم 
الع�شر  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  ل��ه��م  ي��ي�����ش��ر  مب���ا 
العتماد  فيه  تراجع  ال��ذي  الرقمي، 
ل�شالح  ال��ورق��ي��ة  ال��ق��رط��ا���ش��ي��ة  ع��ل��ى 
والإلكرتونية،  ال��ل��وح��ي��ة  الأج����ه����زة 
املتعففة  الأ���ش��ر  م�شاريع  يف  واخ��رتن��ا 
النا�شئة  ال�شباب  اأ���ش��ر  على  الرتكيز 
واأ�شر املتزوجني حديثاً من املواطنني 
الأق��ل دخ��ًل، والإ�شهام يف م�شاعدتها 
�شعيدة،  اأ���ش��ر  وب��ن��اء  ال���ش��ت��ق��رار  على 
�شكنها  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  خ���لل  م��ن 
وحت�شريه  وت���اأث���ي���ث���ه  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
هذه  ع��ل��ى  اأن��ف��ق��ن��ا  وق���د  للم�شتقبل، 
الأ�شر العام املا�شي وحده 6،9 مليون 

درهم، ا�شتفادت منها 498 اأ�شرة.
“بيت  اإن  ب��ال��ق��ول  ح��دي��ث��ه  واأخ���ت���ت���م 
ال��ب��داي��ات مببداأ  اآم��ن��ت منذ  اخلري” 
لذلك  اخل���ريي،  والتكامل  ال�شراكة 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  جت��م��ع��ن��ا 
مذكرة   40 على  يزيد  ما  واخلا�شة 
ل��ت��ق��دمي م����ب����ادرات خريية  ت���ف���اه���م، 
اللتقاء  ن���ق���اط  ���ش��م��ن  واإن�������ش���ان���ي���ة 
امل�����ش��رتك��ة، ف��ه��ن��اك م��وؤ���ش�����ش��ات لديها 
الذين  امل�شتفيدين  من  كبري  جمهور 
لنا  ف��ت�����ش��ه��ل  ال���دع���م  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون 
اإل��ي��ه��م، وت��ن��ظ��م ذلك  ال��و���ش��ول  �شبل 
�شمن القوانني واللوائح املرعية مثل 
اللجنة  وب���ني  بيننا  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون 
املنبثقة  ال��ع��م��ال  ل�������ش���وؤون  ال���دائ���م���ة 
و�شوؤون  للإقامة  العامة  الإدارة  عن 
الأج��ان��ب يف دب��ي، وال��ت��ي �شمحت لنا 
بتقدمي مليني الوجبات لهذه الفئة 
وت�شاهم  ب��ي��ن��ن��ا  ت��ع��ي�����ص  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
العمرانية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 

والقت�شادية.

اأن  واو���ش��ح  وامل�شتحقة”.  ال�شعيفة 
تهدف  املُح�ِشنني”  “ِلنُكن مَن  حملة 
اإىل دعم وم�شاعدة ما يزيد على 56 
األف اأ�شرة وحالة حمتاجة م�شجلة يف 
قاعدة بيانات اجلمعية، منها 3،641 
اأ����ش���رة، ت�����ش��اع��ده��ا اجل��م��ع��ي��ة بتقدمي 
م�شاعدات نقدية ب�شكل �شهري وتنفق 
على  يزيد  ما  �شنوياً  اجلمعية  عليها 
دع��م موجه  وه��و  دره���م،  50 مليون 
حت���دي���داً ل��لأ���ش��ر امل���واط���ن���ة وم����ن يف 
اإىل  بالإ�شافة  اأي�شاً  وت�شم  حكمها، 
الأ���ش��ر حم���دودة ال��دخ��ل اأ���ش��ر الأيتام 
واأ����ش���ر اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م، ك��م��ا تقدم 
اجلمعية لهذه الأ�شر الدعم الغذائي 
ال�����ش��ه��ري، وت��ق��دم م�����ش��اع��دات طارئة 
وع��اج��ل��ة مل��ن م���روا ب��ظ��روف اقت�شت 
عونهم وم�شاعدتهم على الفور، �شواء 

كانوا من املواطنني اأو املقيمني.
امل�شاعدات  ه��ذه  على  “ننفق  وق���ال: 
42 مليون دره��م، مبا  �شنوياً ح��وايل 
امل��ر���ش��ى م��ن خلل  فيها م�����ش��اع��دات 
حتديداً  امل���وج���ه  “علج”  م�����ش��روع 
امل��ق��ي��م��ني، وال������ذي ينفق  ل��ل��م��ر���ش��ى 
8 مليني دره��م، كما  ح��وايل  �شنوياً 
�شائم”  “اإفطار  م�شروعي  لدينا  اأن 
و”الطعام للجميع” اللذين يقدمان 
املقيمني  للعمال  اجل��اه��زة  ال��وج��ب��ات 
نوزع  حيث  اجلن�شيات،  خمتلف  م��ن 

�شنوياً حوايل مليون وجبة«.
امل�شاريع  م��ن  ح��زم��ة  “لدينا  وا���ش��ار: 

•• دبي-وام:

مدير  العو�شي،  طاهر  عابدين  اأك��د 
اجلمعية  اأن  اخل��ري  بيت  جمعية  ع��ام 
تخطط للتو�شع يف امل�شاريع واملبادرات 
بقدر ما ت�شمح به املوارد املالية وتتطلع 
ل�شتدامة املوارد اخلريية، وا�شتدامة 
العطاء لأكر النا�ص حاجة. وقال �� يف 
اأنباء الإم��ارات )وام(  حوار مع وكالة 
اجلديدة  ا�شرتاتيجيتنا  اأط��ل��ق��ن��ا   :�
التي   ،2026 –  2022 ل���لأع���وام 
الإن�شاين  بالنمو  الرتقاء  اإىل  تهدف 
ك����م����اً ون������وع������اً، وم����واك����ب����ة اجل���ه���ود 
الأ�شر  ل���دع���م  ال���رام���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وخمتلف  دخ�������ًل،  الأق�������ل  امل���واط���ن���ة 
املجتمع، ون�شعى  ال�شعيفة يف  الفئات 
لتحقيق ال�شتدامة اخلريية املن�شودة 
من خلل زيادة الأوق��اف، التي تاأمل 
 50 امل�شتقبل  يف  ت�شكل  اأن  اجلمعية 
وقد  % من اإي��رادات “بيت اخلري”، 
ونطوره  مبكراً  التوجه  هذا  يف  بداأنا 
ب��ا���ش��ت��م��رار، وق���د ب��ل��غ ع���دد الأوق����اف 
اآخرها  ع��ام��ًل،  وق��ف��اً   23 الآن  حتى 
ك��ان وق��ف الكرامة يف ب��ّر دب��ي، الذي 
ي��ع��د اأك����رب اأوق�����اف اجل��م��ع��ي��ة، ووقف 
يف  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
ل�شتلم  اجلمعية  وت�شتعد  عجمان، 
الت�شطيب  و����ش���ك  ع��ل��ى  اآخ�����ر  وق����ف 
الثاين يف  النهدة  والإن��ه��اء، هو وق��ف 
دبي، والذي ميكن ت�شغيله وا�شتثماره 

خلل الن�شف الثاين هذا العام«.
و�شعنا  ال���ب���داي���ة  “منذ  واأ������ش�����اف: 
مَن  “ِلنُكن  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  حل��م��ل��ت��ن��ا 
املُح�ِشنني” هدفا وهو جمع ما يقارب 
45 مليون درهم لكن عطاء احلملة 
ب��ح��ج��م عطاء  م��رت��ب��ط  رم�������ش���ان  يف 
املح�شنني والداعمني والذين عودونا 
وال�شتجابة  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  دائ����م����اً 
ا�شتطعنا  م����ا  ول�����وله�����م  وال�����دع�����م، 
الإن�شاين  النمو  يف  ال��ط��ف��رة  حتقيق 
خلل  اخلري”  “بيت  اأجنزتها  التي 
الأع��وام الأخ��رية، والتي تقوم بتلبية 
ك�����ل اح����ت����ي����اج����ات الأ������ش�����ر وال���ف���ئ���ات 

اخل�شو�ص نحو العامل هي ر�شالة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
ومبدعيه  ب��ك��ت��اب��ه  ي��ح��ت��ف��ي  ال����ذي 
وهذا لي�ص بغريب عن �شموه فهو 
ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري لحت����اد كتاب 
اأن ح�شور  ك��م��ا  الإم������ارات  واأدب�����اء 
ل��ل��م��ع��ر���ص وت��وق��ي��ع كتابه  ���ش��م��وه 
اأم����راء  “�شراع  ب��ع��ن��وان  اجل���دي���د 
دليل  ه���و  امللك”  وزوال  ال���زن���د 
والأدباء  بالكتاب  الكبري  اهتمامه 
وحتفيزهم  ودعمهم  الإم��ارات��ي��ني 
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة ون���ح���ن ب����دورن����ا يف 
ي�شبح  ان  ون�����ش��ع��ى  ن��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة 

الكتاب الإماراتي كتابا عامليا.
الن�شر  دور  اختيار  معايري  وح��ول 
امل�شاركة يف املعر�ص قال ابن ركا�ص 
قيا�شا  الن�شر  دور  اخ��ت��ي��ار  مت  اإن���ه 
بعدد الأدباء الإماراتيني املن�شوين 
حتت هذه الدار اإ�شافة اإىل م�شاركة 
جمعية النا�شرين الإماراتيني عرب 
م�شروع “من�شة” التي ت�شم عددا 
الإماراتيني  النا�شرين  من  كبريا 
وك�����ذل�����ك احت��������اد ك����ت����اب واأدب����������اء 
الإمارات لفتا اإىل اأن هذا التواجد 
الفكري الثقايف ال�شامل هي ر�شالة 

•• ال�صارقة-وام:

ي�شعى معر�ص “الكتاب الإماراتي” 
تنظمها  ال��ت��ي  الثانية  ن�شخته  يف 
بالتعاون  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة 
م��ع احت���اد ك��ت��اب واأدب�����اء الإم����ارات 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  مب��ق��ر  ح��ال��ي��ا 
ح�شور الكاتب والنا�شر الإماراتي 
وتعريف جمهور القراء على اأحدث 
واللتقاء  واإبداعاتهم  اإ�شداراتهم 
الأدبية  اجل��ل�����ش��ات  وح�����ش��ور  ب��ه��م 
التي تعقد خلل احلدث للطلع 
وال�شعرية  الأدب��ي��ة  جتاربهم  على 
���ش��م��ن ح����راك ث��ق��ايف ف��ك��ري اأدبي 
على  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  لت�شجيع 
الثقافية  امليادين  التواجد يف هذه 

املعرفية.
الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  جولة  ويف 
)وام( يف اأروقة املعر�ص قال �شعادة 
رئي�ص  العامري  ركا�ص  بن  اأحمد 
الن�شخة  اإن  للكتاب  ال�شارقة  هيئة 
الكتاب  م���ع���ر����ص  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
دار   30 م�شاركة  ت�شهد  الإماراتي 
اإ�شدارات  تعر�ص  اإم��ارات��ي��ة  ن�شر 
اإم���ارات���ي وه���و ما  ك��ات��ب   950 ل 
ن��ع��ت��ربه ر���ش��ال��ة ج��دي��دة م��ن دولة 
الإم�������ارات و ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى وجه 
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•• دبي-الفجر:

التقى �شعادة طار�ص عيد املن�شوري، 
دب�������ي، بوفد  ع������ام حم����اك����م  م����دي����ر 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  منت�شبي 
ال�����ش��رط��ي، يف  ل��دب��ل��وم الق�شاء  دب��ي 
مكتبه. وتراأ�ص الوفد العميد اأحمد 
املجل�ص،  ع��ام  مدير  �شهيل  ع��ب��داهلل 
�شعيد  ال���دك���ت���ور  ال��ع��ق��ي��د  ي���راف���ق���ه 
ع��ب��داهلل امل��ظ��ل��وم، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
الدع���اء،  جمال�ص  ل�����ش��وؤون  املجل�ص 
والعقيد عادل علي ال�شميطي، نائب 
جمال�ص  ل�شوؤون  املجل�ص  عام  مدير 
التاأديب، واأع�شاء جمال�ص التاأديب.

املن�شوري  ط���ار����ص  ���ش��ع��ادة  ورح�����ب 
�شمن  زي��ارت��ه  تاأتي  وال��ذي  بالوفد، 
دبلوم  ل��ربن��ام��ج  العملية  اجلل�شات 
جل�شات  حل�شور  ال�شرطي،  الق�شاء 
واقعية مبحاكم دبي، بهدف حتقيق 
ال�شتفادة املثلى عرب حماكاة الواقع 
برنامج  م��ن  النظرية  امل��رح��ل��ة  بعد 
املنت�شبني  كفاءات  لتمكني  الدبلوم، 
وم�����ده�����م ب�������������الأدوات وامل���ع���ل���وم���ات 
امل�شلكية،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  والإج��������راءات 
الع�شكرية  املحاكمات  مع  والتعامل 
ال�شحيح، متمنيا  القانوين  بال�شكل 

لهم دوام التوفيق.
م���ن ج��ان��ب��ه، ت��وج��ه ال��ع��م��ي��د اأحمد 
�شهيل بال�شكر اإىل �شعادة طار�ص عيد 
ال�شتقبال،  حفاوة  على  املن�شوري، 
وموؤكدا اأن حماكم دبي من ال�شركاء 
واأن  دب��ي،  ل�شرطة  ال�شرتاتيجيني 
عن  يثمر  امل�شتمر  اجلانبني  ت��ع��اون 
نتائج نوعية واإيجابية تعزز منظومة 

العمل احلكومي، خا�شة فيما يتعلق 
بالق�شايا والأحكام.

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وكانت 
فعاليات  املن�شرم  ال�شهر  اأطلقت  قد 
بال�شراكة  ال�شرطي  الق�شاء  دب��ل��وم 
ويقدمه  الق�شائي.  دب��ي  معهد  م��ع 
والقانونيني  ال��ق�����ش��اة  م���ن  ن��خ��ب��ة 
ويتطرق  امل��ج��ال.  يف  واملتخ�ش�شني 

اأبرزها  ع���دة،  حم���اور  اإىل  ال��دب��ل��وم 
امل���خ���ال���ف���ات امل�����ش��ل��ك��ي��ة واجل��������زاءات 
الق�شاء،  وتقاليد  قيم  ال��ت��اأدي��ب��ي��ة، 
الذكاء  ظ���ل  يف  ال��ق�����ش��اء  م�شتقبل 
الت�شال  وم���ه���ارات  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
التاأديبية  واملحاكمة  اجل�شد،  ولغة 
و����ش���م���ان���ات���ه���ا وت�������ش���ب���ي���ب ال����ق����رار 

التاأديبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شارك الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف 
ال�شنوي  الرم�شاين  الإفطار  حفل 
الذي نظمته جمعية �شيدات م�شر 
زايد  يوم  مع  بالتزامن  اأبوظبي  يف 
للقائد  وف�����اء  الإن�������ش���اين،  ل��ل��ع��م��ل 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اخلالد 
واحتفاء  ث���راه-  اهلل  -ط��ي��ب  نهيان 

بذكراه العطرة.
ومتثلت امل�شاركة مبحا�شرة بعنوان: 
"يوم زايد للعمل الإن�شاين.. م�شر 
فخر وذخر وعزوة" األقتها الدكتورة 
عائ�شة باخلري م�شت�شار البحوث يف 
اأ�شادت  الوطنية،  واملكتبة  الأر�شيف 
ف��ي��ه��ا ب��ال��ع��لق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
والتي  العربية،  م�شر  وجمهورية 
اأر���ش��ى دع��ائ��م��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه -ب���اإذن 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل- 
م�شر  م��ك��ان��ة  اأدرك  ال����ذي  ن��ه��ي��ان، 
ودورها املحوري يف املنطقة؛ م�شرية 
اإىل ما  العلقات تعود  اأن هذه  اإىل 
قبل العام 1971 الذي �شهد قيام 

املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
التي  ال��دول  اأوىل  وق��د كانت م�شر 

اأيدت قيام الحتاد.
التعاون  اإىل  امل��ح��ا���ش��رة  وت��ط��رق��ت 
ب���ني دول����ة الإم�������ارات وم�����ش��ر على 
وف�شيلة  ال�������ش���لم،  ن�����ش��ر  ���ش��ع��ي��د 
الت�شامح، وهذا ما جتلى مب�شاركة 
الدكتور  الأك�����رب  الإم������ام  ف�����ش��ي��ل��ة 
اأح�����م�����د ال����ط����ي����ب ����ش���ي���خ الأزه���������ر 

فرن�شي�ص  البابا  وقدا�شة  ال�شريف، 
بابا الكني�شة الكاثوليكية يف الرابع 
اأبوظبي،  يف   2019 ف��رباي��ر  م��ن 
الإن�شانية  الأخ����وة  وثيقة  بتوقيع 
والعي�ص  العاملي  ال�شلم  اأج���ل  م��ن 

امل�شرتك.
واأ������ش�����ادت م�����ش��ت�����ش��ارة ال���ب���ح���وث يف 
باملراأة  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف 
اأب���ن���اء م�شر  امل�����ش��ري��ة، ومب���واق���ف 

ال���ت���اري���خ���ي���ة جت�����اه اأ����ش���ق���ائ���ه���م يف 
من  الكثري  وا�شتعر�شت  الإم���ارات، 
والريا�شات  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال����ع����ادات 
والأل���ع���اب امل�����ش��رتك��ة يف ت���راث كل 

البلدين ال�شقيقني. 
ال�شيدة  احل��ف��ل  ا�شتهلت  وق��د  ه��ذا 
اجلمعية  رئ��ي�����ش��ة  ال��ع�����ش��ري  غ�����ادة 
ال�شيخ  ب�شجل  فيها  اأ���ش��ادت  بكلمة 
ب��ال��ع��ط��اء، وجناحه  زاي����د احل���اف���ل 

يف حت���وي���ل ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين يف 
اأ���ش��ل��وب حياة  اإىل  الإم������ارات  دول���ة 
و�شلوك ح�شاري تتناقله الأجيال؛ 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
امل�شاعدات  تقدمي  على  يقت�شر  مل 
لي�شل  احل��دود  اجتاز  واإمن��ا  املادية 

واإىل مناطق  املحتاجني  اإىل جميع 
الأزم�����ات الإن�����ش��ان��ي��ة، وم���وؤك���دة اأن 
دولة الإم��ارات يف عهد ال�شيخ زايد 
امل�شاهمة  ال��دول  اأه��م  اأ�شبحت من 
زال��ت من  الإن�شاين، وم��ا  العمل  يف 

اأوائل الدول املانحة للم�شاعدات.
وا�شتعر�شت رئي�شة اجلمعية مناذج 

امل�����ش��اري��ع الإن�����ش��ان��ي��ة الكربى  م��ن 
التي �شيدها ال�شيخ زايد يف خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، م��وؤك��دة اأن��ه -رحمه 
للعمل  ع��امل��ي��اً  رم�����زاً  ���ش��ي��ظ��ل  اهلل- 
م�شريته  واأن  واخل��ريي،  الإن�شاين 
تزال  ل  الإن�شاين  العمل  جم��ال  يف 
الإم���ارات  دول���ة  ت���زال  ول  م�شتمرة 

للعطاء  م��ن��ارة  الر�شيدة  بقيادتها 
الإن�شاين النبيل. 

الع�شري  غ����ادة  ال�����ش��ي��دة  واأ�����ش����ادت 
رئ����ي���������ش����ة اجل����م����ع����ي����ة مب�������ش���ارك���ة 
الأر����ش���ي���ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
الأم�شية، واعتربتها اإثراء للمعرفة 

بالعلقات الإماراتية امل�شرية.

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
جمتمعية  فعالية  م��وؤخ��راً  املجتمع 
"غذاء من  ح��م��ل��ة  اأن�����ش��ط��ة  ���ش��م��ن 
"معكم  ���ش��ع��ار  احلياة" حت��ت  اأج���ل 
مركز  يف  وذل��ك  �شحي"،  لرم�شان 
اأرابيان �شنرت بدبي، �شمن جهودها 
املجتمعي  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى  ل��رف��ع 
وتزويدهم  الأف���راد  �شحة  وتعزيز 
مب���ه���ارات ت�����ش��اه��م يف ج��م��ي��ع اأوج���ه 
تهدف  حيث  ال�شحية.  ال�شتدامة 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���غ���ذاء ال�����ش��ح��ي من 
م�������ش���ادر م�����ش��ت��دام��ة واأث��������ره على 
البيئة واملجتمع وم�شتقبل الأجيال 
ال���ق���ادم���ة.  وت���رك���ز ال��ف��ع��ال��ي��ة على 

احلياة  ب�����اأمن�����اط  ال����وع����ي  ت���ع���زي���ز 
املحلية  ال��غ��ذاء  وم�����ش��ادر  ال�شحية 
وامل�شتدامة يف الدولة، ودمج جميع 
الأن�شطة  املجتمع يف خمتلف  فئات 
والفعاليات، والتي ترفع من جودة 
ح��ي��ات��ه��م، وذل����ك مب�����ش��ارك��ة م���زارع 
توفري  ���ش��اه��م��ت يف  وال���ت���ي  م�����دار 
املجتمع  لتوعية  املحلية  املنتجات 
املحلية  امل��ح��ا���ش��ي��ل  اأن��������واع  ح�����ول 
وتاأثريها  املحلية  ال��زراع��ة  وفوائد 

على �شحة الأفراد واملجتمع.
 

اأبعاد �سحية وبيئية
عبد  ح�شني  الدكتور  �شعادة  واأ���ش��ار 
ال���رح���م���ن ال����رن����د وك���ي���ل ال�������وزارة 
امل�شاعد لقطاع ال�شحة العامة، اإىل 
اأن حملة "الغذاء من اأجل احلياة" 

وال���ت���ي ت���اأت���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة 
ومنظمة  امل��ن��اخ��ي،  والتغري  البيئة 
املتحدة،  ل��لأمم  والزراعة  الأغذية 
للطبيعة  الإم��������������ارات  وج���م���ع���ي���ة 
WWF، لها اأبعاد �شحية وبيئية 
�شحي  م�شتقبل  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
اأف���������ش����ل، ع����رب ت��ط��ب��ي��ق الأمن������اط 
الغذائية  والأن����ظ����م����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
م�شتوى  رف���ع  ب��ه��دف  امل�����ش��ت��دام��ة، 
املجتمع مبدى  اأف���راد  ل��دى  الوعي 
والغذائي  ال�شحي  �شلوكهم  تاأثري 
ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة، وذل����ك م���ن خلل 
موؤثر  ت��ف��اع��ل��ي  حم���ت���وى  ت���ق���دمي 

وزاخر باملعلومات.
تاأتي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك����د 
لتعزيز  املتكاملة  للجهود  كاإ�شافة 
ال�شحة  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي 

امل�شاركة  يف  والرت�����ق�����اء  وال����غ����ذاء 
احلملة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  املجتمعية، 
اخلا�شة  اجلهود  تعزيز  اإىل  تهدف 
امل�شتدام  ال��غ��ذاء  م�شتقبل  ب�شمان 
خلل  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�شل�شلة  يف 
بكيفية  الأف�����������راد  وع������ي  ت���ر����ش���ي���خ 
ال��ت��غ��ريات، يف �شبيل  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
الأمثل  وال���ت���ط���ور  ال��ن��م��و  حت��ق��ي��ق 

لأفراد املجتمع.

التغذية ال�سحية وال�ستدامة
واأو�شحت نوف خمي�ص العلي مدير 
الفعالية  اأن  ال�شحة  تعزيز  اإدارة 
ال����وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  املجتمعية 
ركزت  �شنرت،  اأراب��ي��ان  مع  بالتعاون 
ال�شحية  ال��ت��غ��ذي��ة  م��و���ش��وع  ع��ل��ى 
للحفاظ  امل�������ش���ت���دام���ة،  وامل�������ش���ادر 

والبيئي،  البيولوجي  التنوع  على 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ت��ع��ري��ف الأف�����راد على 
م�����ش��ادر ال��غ��ذاء الأف�����ش��ل وتطبيق 
ط���رق اأك����ر وع���ي���اً ع��ن��د ت��ن��اول��ه اأو 
اأ�شلوب  خ�����لل  م����ن  ا����ش���ت���خ���دام���ه 
لإح���داث  وذل���ك  ت��رف��ي��ه��ي،  تعليمي 
املعي�شية  الأمن��������اط  يف  ت���غ���ي���ريات 
ميكن  التي  والتاأثريات  والغذائية، 
اأن ي��ح��دث��ه��ا الأف�����راد ع��ل��ى ك��ل من 

ال�شعيد ال�شحي والبيئي. 
الفعالية  اأن  العلي  ن��وف  واأ���ش��اف��ت 
لتعريفهم  الأطفال  فئة  ا�شتهدفت 
على املجموعات الغذائية والأطعمة 
ت�شاهم يف  التي  ال�شحية  وال��ع��ادات 
األعاب  ال��ن��م��و ال�����ش��ل��ي��م، م��ن خ���لل 
وم�شابقات لإ�شافة املزيد من الفرح 
بالرتافق  الأج����واء،  على  والبهجة 

البدين  الن�شاط  على  الرتكيز  مع 
حياة  منط  جعله  وكيفية  واأهميته 
م�������ش���ت���دام، ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل�����درب 

الإماراتي عدنان الها�شمي.
توفري  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
كتلة اجل�شم  موؤ�شر  لقيا�ص  فح�ص 
وعيادات  م�شت�شفيات  مع  بالتعاون 
اأخ�شائيات  و����ش���رح���ت  ث���وم���ب���اي، 
واحل�ش�ص  امل���ج���م���وع���ات  ت���غ���ذي���ة 
منظمة  تو�شيات  ح�شب  الغذائية 
ال�شحة العاملية، ومت حت�شري بع�ص 
با�شتخدام  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��و���ش��ف��ات 

منتجات حملية �شحية من م�شادر 
بلل  ال�شيف  ق��ب��ل  م��ن  م�شتدامة 
 Double ف����ن����دق  م����ن  ����ش���ال���ح 

.Tree by Hilton

اأجل  من  الغذاء  حملة  اأهداف 
احلياة

اأجل  م��ن  "الغذاء  حملة  اأن  ُي��ذك��ر 
يف  اإط����لق����ه����ا  مت  ال����ت����ي  احلياة" 
اإك�شبو 2020 دبي يف اأواخ��ر �شهر 
اجلهود  تعزيز  ا�شتهدفت  ف��رباي��ر، 
الغذاء  م�شتقبل  ل�شمان  امل�شرتكة 

امل�����ش��ت��دام ب��ني جميع الأط�����راف يف 
ال�����ش��ل�����ش��ل��ة ال���غ���ذائ���ي���ة، م���ن خلل 
مع  التعامل  بكيفية  وعيهم  تعزيز 
النمو  حتقيق  �شبيل  يف  ال��ت��غ��ريات 
وال��ت��ط��ور الأم��ث��ل لأف���راد املجتمع، 
والأن�شطة  الوظيفي  الأداء  ودع��م 
يف  والجتماعية  والعقلية  البدنية 
بالإ�شافة  احل��ي��اة،  م��راح��ل  جميع 
�شوء  من  الوقاية  يف  امل�شاهمة  اىل 
تقليل  م����ع  وال�������ش���م���ن���ة،  ال���ت���غ���ذي���ة 
املعدية  غ���ري  الأم����را�����ص  خم���اط���ر 

املرتبطة بالنظام الغذائي.

يف اإطار حملة »الغذاء من اأجل احلياة«

وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تنظم فعالية 
توعوية لتعزيز �ل�شتد�مة �ل�شحية

مب�ساركة الأر�سيف واملكتبة الوطنية

جمعية �شيد�ت م�شر حتتفي بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين 

يف اإطار التعاون لدعم اأهداف دبلوم الق�ساء ال�سرطي

مدير عام حماكم دبي يلتقي وفد� من �ل�شرطة

••   اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل���الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت 
 24 ال���  ال�شاعات  خ��لل  ج��دي��دا  264،970 فح�شا  اإج����راء  ع��ن  ال����وزارة 
تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية 
الدولة  يف  والفح�ص  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  و�شاهم  الطبي.    الفح�ص 
حالة  وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 259 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة 
ال�شحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع  حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية 

احلالت امل�شجلة 896،631 حالة.
خلل  وف��اة  حالة  اأي  ت�شجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأرب���ع 
الوزارة عن �شفاء 396 حالة جديدة مل�شابني  اأعلنت  كما  حالة.      2،302
بفريو�ص كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية اللزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

حالة. جمموع حالت ال�شفاء 879،054 

»�ل�شحة« جتري 264،970 فح�شا ك�شفت عن 259 
•• اأبوظبي-وام:�إ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا و396 حالة �شفاء 

اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على مواطني الدولة اأهمية التخطيط 
امل�شبق قبل ال�شفر لأداء منا�شك العمرة خلل �شهر رم�شان املبارك من خلل 
الطلع على �شفحة اإر�شادات ال�شفر يف موقع الوزارة ومراجعة ا�شرتاطات 
واإجراءات الدخول اإىل اململكة العربية ال�شعودية. واأهابت الوزارة باملواطن 
الإماراتي الت�شجيل يف من�شة "مقيم" قبل 8 �شاعات من ال�شفر ودخول اأرا�شي 
اململكة العربية ال�شعودية حتى يتمكن من اأداء العمرة والدخول اإىل املرافق. 
"اعتمرنا" والت�شجيل فيهما  "توكلنا" و  اأهمية حتميل تطبيقي  اأكدت  كما 
وذلك لإ�شدار ت�شريح اأداء منا�شك العمرة، وال�شلة يف الرو�شة ال�شريفة.. 
اأو  اإ�شابتهم  العمرة ب�شرط عدم  ب��اأداء  اللقاح  وي�شمح لغري احلا�شلني على 
خمالطتهم مب�شاب بفريو�ص "كوفيد19-". من جهة اأخرى، حثت الوزارة 

"تواجدي"،  خدمة  يف  الت�شجيل  على  ال�شفر  يف  الراغبني  الدولة  مواطني 
وت�شجيل اأ�شرهم من كبار ال�شن واأطفال وذلك من خلل املوقع الإلكرتوين 
الر�شمي للوزارة www.mofaic.gov.ae اأو التطبيق الذكي للوزارة 
"UAEMOFAIC" حيث متّكن اخلدمة الوزارة وبعثاتها يف اخلارج 
من التوا�شل معهم يف حالت الطوارئ والأزم��ات اأثناء �شفرهم وتواجدهم 
يف اخلارج لتقدمي امل�شاعدة. وتوفر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خدمة 
يف  للتوا�شل  الدولة  مبواطني  اخلا�ص   0097180024 الطوارئ  خط 
اإ�شدار جواز الطوارئ والتي تقدمها من خلل  احلالت الطارئة، وخدمة 
اأو انتهاء جواز  اأو تلف  اأو �شرقة  بعثات الإم��ارات يف اخل��ارج يف حالة فقدان 
كما  الدولة.  اأرا�شي  اإىل  العودة  املواطن من  يتمكن  الإماراتي حتى  ال�شفر 
ميكن احل�شول على خدمة جواز الطوارئ عرب املوقع اللكرتوين الر�شمي 

.UAEMOFAIC للوزارة اأو تطبيقها الذكي

»وز�رة �خلارجية«حتث �ملو�طنني على �تباع �إر�شاد�ت �ل�شفر لأد�ء منا�شك �لعمرة خالل �شهر رم�شان

•• اأبوظبي-وام:

املرا�شم  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل  البلوكي،  حممد  عبداهلل  �شعادة  ت�شّلم 
اأوراق  ب��الإن��اب��ة يف دي���وان ع��ام وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ن�شخة م��ن 
العادة ومفو�ص  فوق  �شفري  اأقولف،  اورالبايوفيت�ص  �شعادة عبدالعزيز  اعتماد 

جلمهورية اأوزباك�شتان لدى الدولة.
التوفيق  اأوزباك�شتان  جمهورية  ل�شفري  بالإنابة  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل  ومتّنى 
ب��ني دولة  الوثيقة  ال��ت��ع��اون  ي��ع��زز ع��لق��ات  م��ه��ام عمله مب��ا  اأداء  وال��ن��ج��اح يف 
اأوزباك�شتان اجلديد عن  اأع��رب �شفري جمهورية  الإم��ارات وب��لده. من جانبه 
اإقليمية  مكانة  به من  ملا حتظى  الإم���ارات  دول��ة  ل��دى  ب��لده  بتمثيل  �شعادته 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شيا�شة احلكيمة  بف�شل  ودولية مرموقة 

زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل".

»�خلارجية« تت�شلم ن�شخة من �أور�ق �عتماد �شفري �أوزبك�شتان

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
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اأخبـار الإمـارات

•• اإ�صالم اآباد-وام:

باك�شتان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  الزعابي  �شامل  اإب��راه��ي��م  عبيد  حمد  �شعادة  التقى 
اجلمعية  مبقر  وذل��ك  الباك�شتاين،  الربملان  رئي�ص  اأ�شرف  برويز  راج��ا  معايل   ، الإ�شلمية 
الوطنية يف اإ�شلم اآباد. واأكد �شعادته خلل اللقاء اهتمام القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات 
بتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي جتمع البلدين والتي تقوم على اأ�ش�ص را�شخة مبنية 
الإقليمية  الق�شايا  النظر جتاه جممل  املتبادلة والتطابق يف وجهات  على الح��رتام والثقة 
والدولية. واأ�شار اإىل اأن العلقات الثنائية بني البلدين تعد منوذجا مميزا ومتطورا يرتكز 
على روابط اأخوية وثقافية واجتماعية م�شرتكة لها خ�شو�شيتها عرب التاريخ ومتتد اآثارها 
املجالت،  والثقافية وغريها من  وال�شتثمارية  والتجارية  القت�شادية  املختلفة  املجالت  يف 

لفتا اإىل التزام دولة الإمارات بتنفيذ امل�شاريع الإغاثية والتنموية يف باك�شتان.
ولفت اإىل اأهمية العمل على تبادل الزيارات بني الوفود املختلفة الذي من �شاأنه امل�شاهمة يف 

توطيد املزيد من العلقات الثنائية بني البلدين ودفعها اإىل اآفاق اأو�شع.
واأكد �شعادته اأن امل�شاريع اخلريية التي تنفذها �شفارة دولة الإمارات يف اإ�شلم اآباد بال�شراكة 
مع املوؤ�ش�شات اخلريية يف الدولة خلل �شهر رم�شان املبارك تعد فر�شة لن�شر روح الت�شامح، 
اأن الإم��ارات عملت منذ عهد  واإظهار ال�شورة احلقيقية للعتدال واح��رتام الآخ��ر، م�شيفا 
اأجل  م��ن  ثابتة  بخطوات  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
تر�شيخ قيم الت�شامح، ما جعلها مثال يحتذى به يف العامل يف جمال قبول الآخر والتعاي�ص 
معه، وباتت وجهة مف�شلة ملليني الب�شر من �شتى بقاع الأر�ص. من جهته اأكد معايل اأ�شرف 
اأن العلقات الباك�شتانية - الإماراتية متثل منوذجا للعلقات الثنائية املتطورة والتي ترتكز 
املجالت  يف  وتنميتها  تعزيزها  على  الدولتني  قيادتي  حر�ص  اإىل  م�شريا  ثابتة،  اأ�ش�ص  على 
لبلده  املتوا�شل  الدعم  الر�شيدة على  وقيادتها  الإم��ارات  لدولة  تقديره  واأع��رب عن  كافة. 
قطاعي  يف  وخا�شة  الإغاثية  وامل�شاعدات  الجتماعية  والرعاية  القت�شادية  التنمية  لدفع 

التعليم وال�شحة اإىل جانب تطوير البنية التحتية ول �شيما يف املناطق النائية.

�شفري �لدولة يلتقي رئي�ص �لربملان �لباك�شتاين

•• اأبوظبي-وام: 

يف  الطاقة  دائ��رة  رئي�ص  امل��رر  املهند�ص عوي�شة مر�شد  اأك��د معايل 
للعامل  حت��ول  ونقطة  مهمة  منا�شبة  الأر�ص"  "يوم  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
الأر�ص،  وك��وك��ب  البيئة  حلماية  مبتكرة  �شيا�شات  تبني  اأج��ل  م��ن 
ودفع العمل املناخي يف كل القطاعات القت�شادية من اأجل حتقيق 

التنمية امل�شتدامة.
وقال معاليه يف كلمة له بهذه املنا�شبة : "يوم الأر�ص نقطة م�شيئة 

نعي�ص  التي  الأر���ص  اأهمية حماية  العامل جتاه  �شكان  يف رفع وعي 
القادمة.  وللأجيال  لنا  م�شتدام  م�شتقبل  �شمان  اأج��ل  من  عليها 
ويعك�ص �شعار يوم الأر�ص هذا العام "ا�شتثمروا يف كوكبنا" حر�ص 
التي  وامل�شاريع  احلثيثة  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  على  العامل  دول 
بكافة  والإي���ف���اء  ه���در،  دون  الطبيعية  م��واردن��ا  ا�شتهلك  ت�شمن 

احتياجاتنا بطرق اأكر ا�شتدامة".
واأ�شاف : " متثل الطاقة اأحد اأهم ركائز احلفاظ على البيئة وحماية 
امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  اأجل حتقيق كافة  الطبيعية من  املوارد 

على  واحلفاظ  الطاقة  احتياجاتنا من  توفري  بني  التوازن  وميثل 
ا�شتدامة املوارد احلل الأمثل لتحقيق اأعلى معدلت كفاءة الطاقة. 
تكنولوجيا  خلل  من  املعادلة  تلك  تطبيق  العامل  باإمكان  واأ�شبح 
الطاقة املتجددة التي اأ�شبحت مورداً ا�شرتاتيجياً للطاقة امل�شتدامة 
ب�شكل ل يوؤثر �شلباً على البيئة، بل ويدعم التوجهات العاملية نحو 
عن  الناجتة  الكربونية  النبعاثات  وتقليل  املناخي  احلياد  حتقيق 

الوقود الأحفوري".
رائداً  عاملياً  اأب��وظ��ب��ي ودول���ة الإم����ارات من��وذج��اً  " متتلك   : وت��اب��ع 

لل�شتدامة، يتمثل يف روؤيتها امل�شتقبلية لدعم اأمن الإمدادات وفق 
نهج يراعي تطبيق معايري ال�شتدامة يف كامل قطاع الطاقة وهو 
م��ا جتلى م��وؤخ��راً م��ن خ��لل الإع���لن ع��ن امل��ب��ادرة ال�شرتاتيجية 
اأبوظبي  ج��ه��ود  وت���ربز   .2050 بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 
اأكرب  من  جمموعة  تت�شمن  التي  امل�شاريع  من  العديد  خ��لل  من 
حم��ط��ات ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف ال���ع���امل، ب��ج��ان��ب تطبيق 
املياه  منظومة  كامل  ويف  املياه  حتلية  يف  ا�شتدامة  اأك��ر  ممار�شات 

والطاقة يف الإمارة".

•• ال�صارقة-الفجر:

�������ش������ارك������ت دائ����������������رة اخل�������دم�������ات 
بتقدمي  ال�شارقة،  يف  الجتماعية 
الرم�شانية   اخل��ي��م��ة  يف  اأم�����ش��ي��ة 
والإ�شلحية  العقابية  باملوؤ�ش�شات 
وحملت  ال��ن��زلء  لفئة  ال�شارقة  يف 
من  عالية  "همم  ع��ن��وان  الأم�شية 
التثقيف  اإدارة  قدمتها  ال�شعادة"، 
و�شارك  ال���دائ���رة،  يف  الج��ت��م��اع��ي 
فيها كل من مرمي الق�شري مدير 
اإدارة التثقيف الجتماعي، وعائ�شة 
احلو�شني رئي�ص مركز ال�شت�شارات 
امل�شيفر  وط���������ارق  الج���ت���م���اع���ي���ة 

جمتمعية،  م�شوؤولية  اخت�شا�شي 
الأم�شية  هام�ص  على  نظمت  كما 

فعاليات م�شاحبة ترفيهية.

مفاتيح ال�سعادة
بداية خاطبت الق�شري النزلء عن 
اأن  وق��ال��ت  ال�����ش��ع��ادة،  اأه���م مفاتيح 
نف�شها  تلقاء  من  تاأتي  ل  ال�شعادة 
اإل��ي��ك ، واإمن����ا ت��اأت��ي ب��ب��ذل اجلهد 
عاداتنا  م����ن  جم���م���وع���ة  وت���غ���ي���ري 
وتعوي�شها  اخل���اط���ئ���ة  واأف����ك����ارن����ا 
الإيجابية  ال��ع��ادات  من  مبجموعة 
التي حت�شن حياتك وجتعلك اأكر 
�شعادة، مثل قراءة القراآن، خمالطة 

ال���������ش����ع����داء، حت�������ش���ني ال���ع���لق���ات 
والأقرباء  الأه���ل  م��ع  الجتماعية 
الق�ش�ص  ون�����ش��ي��ان  والأ�����ش����دق����اء 
القدمية، والبتعاد عن التذمر من 
خدمة  يف  والعطاء  وال�شلطة،  املال 
الآخرين، وامتلك هدف حمدد يف 

احلياة يزيد الثقة بالنف�ص.
املحا�شرة،  عقب  الق�شري  وعلقت 
ب���اأن ه���ذه ال�����ش��ري��ح��ة م��ن املجتمع 
بحاجة اإىل الدعم لرفع معنوياتهم 
اأن  ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال���ن���ف�������ش���ي���ة، وم������ن 
الكبري  و�شعهم ي�شبب لهم احلزن 
لذا ركزنا يف الأم�شية على بث روح 
من  واإخراجهم  بداخلهم  التفاوؤل 

ي�شعرون  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��زل��ة 
بها خا�شة يف هذا الوقت من العام 
وهو �شهر رم�شان املبارك وبعدهم 
ع��ن اأ���ش��ره��م. ول��ل��و���ش��ول اإىل هذه 
العامل  يقابلوا  اأن  عليهم  ال�شعادة 
معهم  والتوا�شل  اإيجابية  بنظرة 
وجتاهل  ب��الم��ت��ن��ان  ي�����ش��ع��روا  واأن 
ال���ت���ي حت�شل  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الأم��������ور 
ال�شعادة  اأن  بالقول،  واأعقبت  لهم. 
الإيجابية  الأفكار  خلل  من  تاأتي 
والبتعاد عن �شوء التفكري، بل على 
اأف�شل  مب�شتقبل  ال��ت��اأم��ل  العك�ص 
والإن���ك���ف���اء  احل�����زن  واأن  م�������ش���رق، 
�شيزيدهم  ب��ل  ب�شيء  يفيدهم  ل��ن 

من  املحيطني  عن  وابتعاد  اإن��ع��زال 
وا�شتعر�شت  والأه�������ل.    الأق������ارب 
الق�شري بع�ص مفاتيح ال�شعادة من 
ال�شعادة  اأن  امل��اأث��ورة، وهي  الأق��وال 
القدرة  اإنها  امل�شاكل،  غياب  لي�شت 
"اأعظم  معها".  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى 
باأننا  �شعادة يف احلياة هي القتناع 
اأو  لأنف�شنا،  حمبوبون  حمبوبون؛ 
ب��الأح��رى حم��ب��وب��ون ب��ال��رغ��م من 
اأنف�شنا" لفيكتور هوغو، "ل يوجد 
�شوى �شعادة واحدة يف هذه احلياة، 
�شاند،  جل������ورج  واملحبة"  احل�����ب 
ال�شعادة  باأن  واأخ��ريا قول لأر�شطو 
اأ�شباب  ومن  اأنف�شنا".  على  تعتمد 

باهلل  الإمي���ان  احلقيقية،  ال�شعادة 
والقراآن  ذكر اهلل  ال�شالح،  والعمل 
اخللق،  اإىل  الإح�������ش���ان  ال����ك����رمي، 
والتوكل على اهلل عز وجل، وح�شن 

الظن باهلل.

رفع الهمم
عائ�شة  ت����ن����اول����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
ترفع  "كيف  حم�����ور  احل���و����ش���ن���ي 
نقاط  للنجاح" م�شتعر�شة  همتك 
املتاحة  والفر�ص  وال�شعف  ال��ق��وة 
للنجاح، عرب التخطيط للم�شتقبل 
وا�شتعر�شت  ب��ال��ن��ف�����ص،  وال���ث���ق���ة 
وقالت  لناجحني.  وق�ش�ص  من��اذج 

احل��و���ش��ن��ي، اأن ال��ن��زي��ل ي��ح��ت��اج يف 
ومعرفة  ذات��ه  حما�شبة  اإىل  �شجنه 
يخطاأ  ج��ع��ل��ت��ه  ال����ت����ي  الأ�����ش����ب����اب 
جتاوزها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وب���ال���ت���ايل 
املرحلة  يف  يفكر  اأن  وعليه  لحقا، 
بتعلم  عنه  الإف����راج  بعد  مل��ا  املقبلة 
عن  يبتعد  واأن  ج���دي���دة،  م���ه���ارات 
روؤية  لر�شم  عنده  ال�شعف  نقاط 
املتاحة  الفر�ص  جديدة من خلل 

اأمامه.

بالأمل نرتقي
وت���ن���اول امل�����ش��ي��ف��ر  م�����ش��األ��ة هامة، 
"بالأمل  ع����ن����وان  حت����ت  ادرج��������ت 

الفرج  ه���و  الأم�����ل  ل��ك��ون  نرتقي" 
بالن�شبة لهذه الفئة، وزرع الأمل يف 
عقولهم ميحي ال�شواد الذي يحيط 
للخطاأ  معر�ص  اجلميع  واأن  بهم 
لل�شتمرارية،  ال��داف��ع  ويعطيهم 
النجاح،  م��ف��ات��ي��ح  ي��ك��ت�����ش��ب��وا  وان 
وت�شحيح  ال����ذات  ع��ل��ى  والع��ت��م��اد 
اخل���ط���اأ وع����دم ال���رج���وع األ���ي���ه من 

جديد، وبناء �شخ�شية قوية.  

•• دبي-وام: 

قّدمت "دو"، التابعة ل�شركة الإمارات 
درهم،  م��ل��ي��ون  املتكاملة  ل��لت�����ش��الت 
العمل  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  م��ن��ه��ا  ال���ت���زام���اً 
الغذائي  ال���دع���م  وت���ق���دمي  الإن�������ش���اين 
ل����لأ�����ش����د ح����اج����ة ح������ول ال�����ع�����امل من 
التي  وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  خ���لل 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأن���ظ���ار  ج��ذب��ت 
�شهر  ب�����داي�����ة  م���ن���ذ  الإم�������������ارات  اإىل 
م�شتجدات  مل��ت��اب��ع��ة  احل����ايل  رم�����ش��ان 
املنطقة،  نوعها يف  الأك��رب من  املبادرة 
بن  حم��م��د  "مبادرات  تنظمها  ال��ت��ي 
وحتقق  العاملية"،  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
الأوىل  الأي���ام  منذ  ا�شتثنائًيا  جن��اًح��ا 
الدعم  ح�شدها  موا�شلة  لنطلقها، 

ال�شامل من �شتى القطاعات.
اإط���ع���ام  اإىل  امل�����ب�����ادرة  ت�����ش��ع��ى  وف���ي���م���ا 
املجتمعات  والأق��ل حًظا يف  املحتاجني 

الفقرية يف 50 دولة، ت�شّكل م�شاهمة 
"دو" دعًما نوعياً ُي�شاف اإىل تربعات 
م����ن خمتلف  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  الأف���������راد 
ال��ق��ط��اع��ات امل��ه��ت��م��ة ب��اأع��م��ال اخلري، 
الغذائي  الأم��ن  اأهمية لتوفري  وت��ويل 
ل��ل��ج��وع��ى وال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م��ن �شوء 
الجتماعية  ظروفهم  ب�شبب  التغذية 

والإن�شانية ال�شعبة.
اأن ه��ذه امل�شاركة  اإىل  وجت��در الإ���ش��ارة 
الوا�شعة التي تبديها اجلهات املتربعة 
الأمم  اأه��داف  حتقيق  م�شاعي  ت�شاند 
امل�����ش��ت��دام��ة لعام  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل���ت���ح���دة 
2030، مبا فيها هدف الق�شاء على 
ال�شتفادة  و�شتتم  ال��ع��امل.  يف  اجل���وع 
"دو" لتوفري  قّدمته  ال��ذي  املبلغ  من 
امل��ك��ون��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����ش��روري��ة التي 
تلبي احتياجات الفقراء يف املجتمعات 
ذات الدخل املنخف�ص التي ت�شتهدفها 
ال�شعيفة  الفئات  من  خا�شة  امل��ب��ادرة، 

واملت�شررين  وال��لج��ئ��ني  ك��الأط��ف��ال 
من الأزمات والكوارث.

نطاق  بتو�سيع  دائ���م  ال��ت��زام   -
العمل الإن�ساين..

الرئي�ص  احل�����������ش�����اوي،  ف���ه���د  واأك���������د 
التنفيذي ل�شركة الإمارات للت�شالت 
ال�شركة  ا����ش���ت���ع���داد  /دو/  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اخلريي  العمل  يف  للم�شاهمة  الدائم 
والإن�شاين، قائًل: "عهدنا �شخاء قيادة 
وتو�شيع  با�شتدامة  والتزامها  الدولة 
ن���ط���اق ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين م���ن خلل 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  املبادرات 
"املليار  م���ب���ادرة  ..وُت�������ش���اف  ال���رائ���دة 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  وجبة" 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
اإىل  "رعاه اهلل"،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
فر�شة  تقدم  التي  اخلريية  احلملت 

وموؤ�ش�شاته  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
ل��ت��ع��رب ع���ن ال��ت��زام��ه��ا جت����اه م���ن هم 
وامل�شاندة  ل��ل��ع��ون  احل���اج���ة  اأم�������ّص  يف 
امل�شوؤولية  ن�����ش��ع  "دو"  يف  ..ون���ح���ن 
ال�شركة،  اأول��وي��ات  �شلم  يف  املجتمعية 
وجهودها  الدولة  وروؤي��ة  يتما�شى  مبا 

لإغاثة املحتاجني يف العامل".
"دو"  به  تربعت  ال��ذي  املبلغ  وُي�شاف 
م�����ش��اه��م��ات لئ���ح���ة ط��وي��ل��ة من  اإىل 
الأفراد واملوؤ�ش�شات وقطاعات الأعمال 
واملنظمات اخلريية والإن�شانية، الذين 
معززين  امل���ب���ادرة  م�����ش��ان��دة  اإىل  ه��ب��وا 
كم�شاهم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم��������ارات  م��ك��ان��ة 
فاعل يف مواجهة التحديات التي تهدد 

الإن�شانية على خمتلف امل�شتويات.

- اآليات التربع..
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال������ت������ربع������ات ع�������رب اأرب��������������ع ق�����ن�����وات 

م���ع���ت���م���دة ه����ي امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين 
www .1billionmeals .

امل�������������ش������ريف  وال��������ت��������ح��������وي��������ل   ae
وجبة"  "املليار  م�����ب�����ادرة  حل�������ش���اب 
ع�����ل�����ى رق���������م احل�������������ش������اب امل����ع����ت����م����د: 
 AE300260001015333439802
الوطني  دب�����ي  الإم����������ارات  ب���ن���ك  يف 
ب��ال��دره��م الإم���ارات���ي ..اأم����ا يف حال 
الرغبة بالتربع بدرهم واحد يومياً 

للمبادرة من خلل ا�شرتاك �شهري، 
بكلمة  ن�شية  ر���ش��ال��ة  اإر���ش��ال  ميكن 
الرقم  "Meal" على  "وجبة" اأو 
"دو"  ���ش��ب��ك��ة  مل�����ش��ت��خ��دم��ي   1020
مل�شتخدمي   1110 ال��رق��م  على  اأو 
الدولة  داخ����ل  "ات�شالت"  ���ش��ب��ك��ة 
مع  بالتوا�شل  ال��ت��ربع  ميكن  ..ك��م��ا 
مركز ات�شال مبادرة "مليار وجبة" 

على الرقم 8009999.

عوي�شة �ملرر: �لإمار�ت قدمت منوذجا عامليا ر�ئد� لال�شتد�مة

حتت �سعار »همم عالية من ال�سعادة«

�أم�شية رم�شانية لنزلء »�لعقابية« عن �ل�شعادة

 MBZ-sat مدير عام »حممد بن ر��شد للف�شاء«: قمر
فخر �إمار�تي ينطلق نهاية 2023

التزامًا بالواجب الإن�ساين وم�ساندة جلهود احلملة الأكرب يف املنطقة

»دو« ت�شهم مبليون درهم لدعم مبادرة »�ملليار وجبة« �ملوجهة من �لإمار�ت �إىل �ملحتاجني حول �لعامل

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

بن  عبدامللك  ال�شيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
ل�شاحب  اخلا�ص  امل�شت�شار  القا�شمي  كايد 
م�شرح  يعقد  اخليمة  را����ص  ح��اك��م  ال�شمو 
راأ�ص اخليمة الوطني وبالتعاون مع املركز 
رم�شانية  جل�شة  اخليمة  براأ�ص  الإبداعي 
 23 ال�شبت  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  العا�شرة  يف 
ابريل بعنوان " املراأة يف امل�شرح الإماراتي " 
ت�شارك فيها رائدتا امل�شرح الفنانتان موزة 
والدعوة  عبدالرحمن  وعائ�شة  امل��زروع��ي 
امل�شرح براأ�ص اخليمة  عامة وذلك يف مقر 

بالق�شيدات.

م�شرح ر�أ�ص �خليمة يناق�ص �ملر�أة يف �مل�شرح  �لإمار�تي �ليوم

•• دبي-وام: 

اأع��ل��ن ���ش��ع��ادة ���ش��امل ح��م��ي��د املري 
امل����دي����ر ال����ع����ام مل���رك���ز حم���م���د بن 
تطوير  ع�����ن  ل���ل���ف�������ش���اء،  را������ش�����د 
للمركز  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط 
احلكيمة  الروؤية  مع  يتما�شى  مبا 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 

اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اقت�شاد  ب��ن��اء  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي   ،
اإماراتي قائم على املعرفة، ف�شًل 

عن حتقيق اأهداف م�شتدامة.
ت�شريح  يف  ����ش���ع���ادت���ه،  واأ������ش�����اف 
اأن  اأنباء الإم��ارات / وام /  لوكالة 
ب��ذرة مت زرعها  الروؤية متثل  تلك 

م��ن��ذ ع��ق��دي��ن ت��ق��ري��ب��اً، م���ن اأجل 
والبتكارات  الف�شاء  ق��ط��اع  دع��م 
، ومت  ال���دول���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
اإر�شال فريق متخ�ش�ص اإىل كوريا 
املعرفة"  نقل  "برنامج  اجلنوبية 
اأنتجت  وال���ي���وم  ع���ام���اً،   17 م��ن��ذ 
الإماراتي  الف�شاء  برنامج  البذرة 
ب�شكله احلايل وبناء اأقمار �شناعية 

باأيدي اإماراتية.
الإماراتية  ال�شركات  اأن  واأو���ش��ح 

الوطنية تعمل علي م�شاريع عاملية، 
قائًل : " قمر MBZ-SAT ؛ 
املقبل،  العام  نهاية  اإطلقه  �شيتم 
بها،  نفخر  اإم��ارت��ي��ة  �شناعة  وه��و 
وثاين قمر ا�شطناعي اإماراتي يتم 
بناوؤه باأيدي فريق من املهند�شني 
"خليفة  القمر  بعد  الإم��ارات��ي��ني 
�شات"، وميثل دورا حموريا يف دعم 
ليكون  الإم��ارات��ي،  الف�شاء  قطاع 
القمر ال�شطناعي الأكر تطوراً 
الت�شوير  جم����ال  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
والو�شوح،  الدقة  عايل  الف�شائي 
مع  ف��اع��ل  ب�شكل  بالتعاون  وقمنا 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
م���رك���ز حملي  ل���ب���ن���اء  م�����ش��ع��ى  يف 
بقطاع  ال�����ش��ل��ة  ذات  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
الف�شاء، كما دخل املركز يف �شراكة 
مع �شركات حملية لت�شنيع وتزويد 
م��ك��ون��ات ال��ق��م��ر ال���ش��ط��ن��اع��ي /
وبخ�شو�ص   "./MBZ-SAT
لفت  الف�شائي،  القت�شاد  عوائد 

الب�شرية  العقول  تطوير  اأن  اإيل 
امل�����ش��اري��ع، يف  اأوىل ث��م��ار تلك  ه��ي 
كما  واملعقدة،  اجلديدة  الوظائف 
العرب  ت��ل��ه��م  ال����ربام����ج  ت��ل��ك  اأن 
وحدهم،  الإماراتيني  ولي�ص  ككل 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  خ���لل  م��ن 
واأي�������ش���ا  امل�����ري�����خ  اإىل  ب�����رح�����لت 
واإلهام  القمر،  �شطح  اإىل  ال�شفر 
رائد  مثل  وطنية  بنماذج  ال�شباب 
للعمل  امل��ن�����ش��وري،  ه���زاع  الف�شاء 
جديدة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  جم����الت  يف 
مهمة  اأدوات  ب��و���ش��ف��ه��ا  وذك����ي����ة، 
القائمة  ال��ت��ق��دم  م�����ش��رية  ل��دع��م 
الهدف  ه��ذا  اإط��ار  املعرفة يف  على 

الوطني. .
الري�ص  ع��دن��ان  اأو���ش��ح  م��ن جهته 
بعد  ع��ن  ال�شت�شعار  اإدارة  م��دي��ر 
يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
ومدير برنامج املريخ 2117، اأن 
ل�شرتاتيجية  وف��ق��ا  امل��رك��ز  ع��م��ل 
ب���رام���ج ال��ف�����ش��اء يتم  ال���دول���ة يف 

رئي�شية  ب����رام����ج  اأرب�����ع�����ة  ���ش��م��ن 
للأقمار  الإم��ارات  برنامج  اأولها: 
املركز  يتوىل  حيث  ال�شطناعية 
وت�شنيع  ت�����ش��م��ي��م  م�������ش���وؤول���ي���ات 
ال�شطناعية  الأق���م���ار  وت�����ش��غ��ي��ل 
لأغرا�ص  وامل��خ�����ش�����ش��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
ر�شد الأر�ص، و الثاين هو م�شروع 
الأمل  م�شبار   - املريخ  ا�شتك�شاف 
اأول م�شروع عربي من  ُيعد  ال��ذي 
نوعه ل�شتك�شاف الكوكب الأحمر، 
الإم������ارات  "برنامج  ال��ث��ال��ث  اأم����ا 
اإىل  و�����ش����وًل  الف�شاء"،  ل�������رواد 

برنامج املريخ 2117 ".
ولفت اإىل اأن تلك امل�شاريع تهدف 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تر�شيخ  اإىل 
ك�شريك عاملي يف رحلت ا�شتك�شاف 
الف�شاء املاأهولة، وتدريب وتاأهيل 
واإعدادهم  اإماراتيني،  ف�شاء  رواد 
علمية  ب���ع���ث���ات  اإىل  ل��لن�����ش��م��ام 
الف�شاء  حمطة  منت  على  خا�شة 
الدولية، اإ�شافة اإىل جمال املعرفة 

الذي  الأم���ر  ال��روب��وت��ات  وتطوير 
واإلهام  ت�شجيع  يف  �شي�شهم  حتماً 
الأجيال ال�شابة على البتكار درا�شة 
العلمية.  الأبحاث  العلوم واعتماد 
" ال���ش��ت��ث��م��ار يف  ال��ري�����ص:  واأردف 
جمال الف�شاء له عائد اقت�شادي 
الف�شاء  تقنيات  اأن  ح��ي��ث  ك��ب��ري، 
ب�شكل  اليومية  حياتنا  يف  ت��دخ��ل 
الت�شالت  تقنيات  ومنها:  كبري 
وال�شحة،  وال��ع��ل��وم  وال��ت�����ش��وي��ر، 
وت��ط��وي��ر ال���ع���لج���ات، م���ن خلل 
�شبيل  وع��ل��ي  الف�شائية،  امل��ه��م��ات 
30 قمرا �شناعيا  املثال ن�شتخدم 
تنقلتنا،  يف   gps ال  جم���ال  يف 

وقراءة اخلرائط".
جدير بالذكر؛ اأن مركز حممد بن 
را�شد للف�شاء تاأ�ش�ص عام 2006، 
وهو اجلهة التي حتت�شن برنامج 
الوطني للف�شاء، ويبني  الإمارات 
لر�شد  ا�شطناعية  اأق��م��اراً  امل��رك��ز 
خدمات  وي��وف��ر  وي�شغلها  الأر����ص 

ملختلف  وب���ي���ان���ات  ����ش���ور  حت��ل��ي��ل 
العملء حول العامل.

التي  ال�شطناعية  الأق��م��ار  وم��ن 
�شات1-  دب�����ي  امل����رك����ز  مي��ت��ل��ك��ه��ا 
ج����رى  وق��������د  �شات2-،  ودب����������ي 
قمر  اأول  �شات"،  "خليفة  اإط���لق 
يف   100% اإم���ارات���ي  ا�شطناعي 
من  بنجاح   2018 اأك��ت��وب��ر   29
يف  ال��ف�����ش��ائ��ي  تانيغا�شيما  م��رك��ز 
امل���رك���ز تطوير  ال���ي���اب���ان، وي���ت���وىل 
ل�شتك�شاف  الإم���������ارات  م�������ش���روع 
املريخ وم�شبار الأمل، الذي اأ�شبح 
مدار  اإىل  ت�شل  عربية  اأول مهمة 
كوكب املريخ يف 9 من فرباير عام 
2021. ويهدف اإىل جمع بيانات 
علمية اأ�شا�شية حول غلف املريخ 

اجلوي.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان –الفجر:

افتتح ال�شيخ حميد بن عبد اهلل املعل فعاليات مهرجان رم�شان الرتاثي يف 
مر�شى عجمان اأول من اأم�ص يف احتفالية مليئة بالدفء واملحبة والتعاون 
الإمارات  بدولة  والت�شامح  املحبة  وط��ن  يف  املقيمة   اجلن�شيات  كافة   بني 
العربية املتحدة  باأجواء روحانية يف ال�شهر املبارك  بح�شور رائد �شمي�شي 
نائب رئي�ص اجلمعية التطوعية الجتماعية الثقافية  و خوله عبيد �شامل 
بو�شمرة املحرزي املدير التنفيذي للجمعية بتنظيم من  �شركه يوي جالرى 

و�شركه كيان النور لتنظيم املعار�ص.

 وت�شمن املهرجان م�شابقه فنيه بني 25 فنانا وفنانة من تنظيم �شركه يوي 
جالرى وعر�ص اأزياء للفنانة �شمر راأفت ومعر�ص تراثي دعما  لأ�شحاب 
بع�ص  اإىل جانب  والوافدين  املواطنني  واملتو�شطة من  ال�شغرية   امل�شاريع 

الفقرات الفنية الرتفيهية  والرتاثية من الفلكلور ال�شعبي الإماراتي .
فطيم  واأم  حممد  را���ش��د  الفنان  امل��ع��ل  اهلل  عبد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  وراف���ق 
الفا�شي، كما ت�شمن املهرجان تكرمي الفنانني الفائزين بامل�شابقة وتكرمي 
�شيوف املهرجان من  الفنانني الت�شكيلني   من اأع�شاء جلنه التحكيم كما 
ح�شر اأي�شا ممثلني عن اجلمعية الرنويجية للعدالة وال�شلم التي يراأ�شها 
الدكتور طارق عنانى وح�شر ممثلني عن  الحتاد العاملي للكيانات امل�شرية 

باخلارج الذي يراأ�شه اأي�شا الدكتور طارق عنانى.
الجتماعية  التطوعية  للجمعية  الثقايف  امل�شت�شار  الفتتاح  حفل  وح�شر 
الثقافية الكاتب نبيل احلريبي الكثريي الذي قام باإهداء روايته الأخرية 
اهلل املعل، تل ذلك قيام  عبد  بن  حميد  ال�شغري"  لل�شيخ  نوال  "�شندوق 
العاملي  الحت��اد  وممثلي  ال�شرف  و�شيوف  اجلمعية  اأع�شاء  بتكرمي  ال�شيخ 
للكيانات امل�شرية يف اخل��ارج. كما مت تكرمي خلود عبد العال احمد رئي�ص 
وعجمان  ال�شارقة  اأم���اره  ع��ن  ب��اخل��ارج  امل�شرية  للكيانات  العاملي  الحت���اد 
امل�شاريع  معر�ص  يف  امل�����ش��ارك��ني  جميع  ت��ك��رمي  مت  كما  امل��ه��رج��ان،  ومن�شق 

ال�شغرية

نظمتها  وال��ت��ي  ال��ف��ن��ي  ي���وي  مل��ع��ر���ص  ال��ت��اب��ع��ة  الفنية  امل�شابقة  يف  و���ش��ارك 
الفنانات يا�شمني حممد ومي رجب مالك املعر�ص الفني 25 فنانا وفنانة 

من جن�شيات خمتلفة.
امل��دين، �شلوى  اأم��رية عزمي، ناتاليا فيتوجوفا، دايف ب رامو�ص، روا  وهم 
ال�شملي، علي عو�ص، هنا عبد ال�شلم، رانيا ال�شلمون، اأن�شام العوام، اإ�شراء 
عزام، ليندا املليجي، �شايل م�شطفى، حممد مو�شى احللبي، مو�شى اأحمد 
احللبي، ملى حلام، عادل فوؤاد جعيد، لبيبة فرحات، حممود �شفوت، رينوكا 
ت�شيلني، ولء بات�شا، ا�شراء رم�شان، اأ�شماء ثابت، حمفوظ الرحمن، هاله 

الزيات واإ�شلم �شيف.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم���ارات  جامعة  حتتفي 
 ، للكتاب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة 
حيث خ�ش�شت منظمة اليوني�شكو 
ي��وم 23 اأب��ري��ل م��ن ك��ل ع��ام كيوٍم 

عاملي للكتاب وحقوق املوؤّلف . 
م���ن���ى علي  ال�����دك�����ت�����ورة  واأك�����������دت 
اللغة  ق�شم  يف  الأ���ش��ت��اذ  ال�شاحلي، 
الإن�شانية  ال��ع��ل��وم  بكلية  العربية 
املتحدة  العربية  بجامعة المارات 
" انطلقاً من هذا الوعي باأهمية 
ن�شاطات  به من  يتعّلق  الكتب وما 
باملجتمع،  ل���ل���ن���ه���و����ص  ح���ي���وي���ة 
ح��ر���ش��ت ج��ام��ع��ة الم�������ارات على 

داخل  احلثيثة  الّدولة  جهود  دعم 
بهدف  الأوىل،  ال���وط���ن  ج��ام��ع��ة 
ُم�شابقة الّزمن يف م�شمار الّتقّدم 
مهرجانات  فاأقامت-  والتحديث، 
للقراءة، وم�شابقات وحوافز للكتب 
والتاأليف يف �شّتى جمالت الإبداع 
العلمي والأدب��ي، وتخ�شي�ص �شهر 
القراءة  ع��ل��ى  للّت�شجيع  ل��ل��ق��راءة 

لت�شري فعل ان�شباط ومواظبة.
الإب��داع طاقة كامنة يف  اإن  وقالت 
اإل  تتوّهج  ل  املكتوبة،  الّن�شو�ص 
بفعل القراءة، الذي يطلق الكلمات 
م���ن ع��ق��ال��ه��ا؛ ل��ت��ح��ّل��ق ب��ال��ف��ك��ر يف 
والكتاب  واملعرفة.  الك�شف  ع��وامل 
الّتكنولوجي  الّتقدم  يواجه  اليوم 

باأداته  ال��ق�����ش��م  اإّن  ب���ل  وت��ب��ل��ي��غ��اً. 
على  دل���ي���ًل  ل��ي��ن��ه�����ص  "والقلم" 
قدا�شته التي تن�شحب على خطره 
وتاأثريه، كما توحي ب�شرف مهنته، 
وما ينبغي اأن يتوفر فيها من خلق 
حّد  على  وللقارئ  للكاتب  واأم��ان��ة 
بالقراءة  ال��ب��دء  يف  ول��ع��ل  ����ش���واء. 
اإىل  الإ���ش��ارَة  القلم لحقاً  ذك��ر  ثم 
من  احل�شارة  مراقي  يف  النتقال 
مرحلة  اإىل  ال�����ش��ف��وي��ة  ال����ذاك����رة 

عرب  ال��ّدول��ي��ة  الّت�����ش��ال  ل�شبكات 
���ش��ا���ش��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����ش��ًل عن 
القنوات الف�شائية ما جعل ح�شور 
ويكاد  ال���ب���ي���وت،  يف  ي���ق���ّل  ال���ك���ت���اب 
به  واله��ت��م��ام  ا�شتعماله  ينح�شر 
حر�شت  ل��ذل��ك  قليلة،  ف��ئ��ات  على 
يوم  تخ�شي�ص  ع��ل��ى  اليوني�شكو 
23 اأبريل من كل عام كيوٍم عاملي 
للكتاب وحقوق املوؤّلف بهدف اإبراز 
بو�شفها  للكتب  ال�شحرية  ال��ق��وة 
حلقة و�شل بني املا�شي وامل�شتقبل، 
وِعرب  الأجيال  بني  يربط  وج�شراً 

الثقافات.
كان  "لئن  منى:  الدكتورة  وقالت 
اله��ت��م��ام ب��ال��ك��ت��اب، ع��ن��واَن تقّدم 
اإقبالها  ال��ذي يقا�ص مبدى  الأم��ة 
فاإننا  و�شلوكاً،  وتاأليفاً  عليه قراءًة 
ع�شرات  منذ  خالقها  �شّرفها  اأم��ة 
ال�شنني بكتاب مقّد�ص، وكان اأّول ما 
نزل منه عبارة "اقراأ"؛ لتجتمع يف 
م�شوؤوليُة  بالقراءة  والأمر  الكتاب 
وعمًل  اكت�شاباً  والتعّلم معاً  العلم 

التوثيق والّتدوين". 
تراثنا  ح��ف��ل  "ولقد  واأ����ش���اف���ت: 
العريق بالّن�شو�ص التي حتث على 
واحلّث  العلم،  واكت�شاب  الّط���لع 
اإذ طلب  ل��ل��ن��ا���ص،  ع��ل��ي��ه، وت��زي��ي��ن��ه 
العلم فري�شة على كل م�شلم، كما 
يروى عن الر�شول �شلى اهلل عليه 
اأ�شلفنا-  اه��ت��ّم  وب��ذل��ك  و���ش��ّل��م. 
بالكتاب،  واحل�����ش��ارة-  الفكر  بناة 
وقّدروه حّق قدره، بو�شفه و�شيلة 
واأداة �شرورية  العلم،  لّن�شر  فّعالة 
كتبهم  وزخ���رت  الفكري،  للتنوير 
بالحتفاء به، والّثناء على رفقته، 
فو�شفوه  �شحبته،  يف  والرّتغيب 
باأّنه"يجلو العقل، وي�شحذ الذهن، 
القريحة،  ويقوي  القلب،  ويحيي 
وميتع  ال��ق��ل��وب،  دف��ائ��ن  وي�شتثري 
يف اخللوة، ويوؤن�ص يف الوح�شة..." 
الكتاب  �شحبة  ب��ني  وازن����وا  وك��م��ا 
وب������ني ����ش���ح���ب���ة ب���ن���ي الإن���������ش����ان، 
جلي�شاً  ال���ك���ت���اب  ك���ف���ة  ف���رج���ح���ت 
اأنه  ال�شاحلي  و�شديقاً."  واأ�شارت 

الإلكرتوين  ل��ل��ك��ت��اب  ي��ك��ون  رمّب����ا 
اأثر اإيجابي يف تي�شري ن�شر املعرفة 
تكلفة  واأق����ّل  ج��اذب��ي��ة  اأك���ر  ب�شكل 
ل  التي�شري  ه��ذا  اأّن  غ��ري  وم�شقة، 
ي��خ��ل��و م���ن ت��ب��ع��ات وخم���اط���ر لعّل 
اأم��ري��ن هاّمني:  اأ���ش��واأه��ا يكمن يف 
بالّتوثيق-  ال���ش��ت��ه��ان��ة  الأّول: 
اأم بغري ق�شد- مّما يطعن  بق�شد 
وينتهك حقوق  ال��ّن��اق��ل،  اأم��ان��ة  يف 
والّثاين:  م��ع��اً،  وال��ب��اح��ث  ال��ب��ح��ث 
اإهمال التاأّكد من �شّحة املعلومات، 
ف��ت��ي�����ش��ري ال��ّن�����ش��ر اأغ������رى م���ن مل 

والبحثية  العلمية  ع��ّدت��ه  تكتمل 
ب�شرعة الإجن��از، والجن��راف وراء 
ال��ك��ّم��ي، م��ا جعل الوعي  امل��ح��ت��وى 
والّتمييز  والّنقد  الفح�ص  باأهّمية 
بفعل  ت����ق����رتن  م���ل���ّح���ة  ������ش�����رورة 
واختتمت  والكتابة".   ال����ق����راءة 
"ناأمل  ب��ال��ق��ول:  م��ن��ى  ال���دك���ت���ورة 
يف  الكتاب  م���راأى  لناألف  وجنتهد 
املحاّل العامة واملقاهي واملتنزهات، 
روؤي��ة من يحمل كتاباً،  واأن جنعل 
اأماكننا  ك���اف���ة  يف  ي��ط��ال��ع��ه  وم����ن 
ال��ع��اّم��ة م��ن ح��دائ��ق، اأو م��ق��اٍه، اأو 

�شالت النتظار املختلفة �شواء يف 
�شالونات الّتجميل، اأم يف العيادات 
اأم يف  وامل����ط����ارات،  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
الّدوائر احلكومّية م�شهداً ماألوفاً 
اإّن��ن��ا ب��ه��ذه الّطريقة  ب��ني ال��ّن��ا���ص. 
بالأخلق  الرتقاء  فعًل  ن�شتطيع 
والأذواق، وبهذه ال�ّشيا�شة- �شيا�شة 
ال�شتقرار  دوام  ن�شمن  ال��ق��راءة- 
الإن�شانية  قيمنا  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
الأ���ش��ي��ل��ة ال��ّن��ب��ي��ل��ة، ال��ب��ع��ي��دة عن 
اجلهل والن��ح��راف وال��ّت��ط��ّرف يف 

كل اأ�شكاله ومظاهره".

جامعة �لإمار�ت حتتفي باليوم �لعاملي للكتاب

�شرطة �أبوظبي توزع وجبات �إفطار 
�شائم يف 10 مدن عمالية

•• اأبوظبي- وام: 

وزعت �شرطة اأبوظبي وجبات اإفطار �شائم يف 10 مدن عمالية �شملت نحو 11 األف عامل يف م�شفح ال�شناعية، 
على  احلفاظ  حول  وتوعوية  �شحية  برامج  وتقدمي  للعمال،  املجانية  الطبية  الفحو�شات  اإج��راء  اإىل  اإ�شافة 
اللياقة ال�شحية خلل �شهر رم�شان املبارك بالتعاون مع جمموعة م�شت�شفيات VPS، وبلدية م�شفح و زون 
كورب. وقال العميد مبارك �شيف ال�شبو�شي مدير مديرية �شرطة املناطق اخلارجية ، اإن املديرية حر�شت على 
ت�شمني املبادرة - التي نفذها مركز �شرطة م�شفح - برامج ترفيهية وم�شابقات وتوزيع جوائز وذلك جت�شيًدا 
للقيم الجتماعية التي غر�شها موؤ�ش�ص الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " يف 

تاأ�شي�ص م�شرية العطاء الإن�شاين يف الدولة، ون�شر ثقافة الت�شامح وروح التكافل بني خمتلف �شرائح املجتمع.

حميد بن عبد �هلل �ملعال يفتتح فعاليات مهرجان رم�شان �لرت�ثي يف مر�شى عجمان 

�شرطة �أبوظبي تنظم ملتقى 
توعويًا لأ�شر نزلء �لأحد�ث

•• اأبوظبي-الفجر:

اأمن  بقطاع  الأح���داث  رع��اي��ة  اإدارة  يف  اأ���ش��ري��اً   ملتقى  اأبوظبي  �شرطة  نظمت 
التوعوية  احلملة  �شمن  " وذل��ك  الأ�شرية  اخللفات  " اإدارة  بعنوان  املجتمع 
مدير  العامري  حمد  بهيان  العقيد  واأك��د  لنحميهم".   "نحتويهم  الأ�شرية  
اإدارة رعاية الأحداث بالإنابة اأهمية مبادرة الأ�شر بالعمل على  اإيجاد احللول 
والآليات املنا�شبة حلل اخللفات التي قد حتدث داخلها،  من اأجل توفري بيئة 
اآمنة وم�شتقرة لأطفالها.  و�شارك يف تقدمي امللتقى الأ�شتاذ عرفات الكعبي من 
التي  الأ�شباب  فهم  اأهمية  على  ال�شوء  �شلط  حيث  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
اأج��ل حل  وكيفية تطوير مهاراتهم من  الوالدين  اخل��لف��ات بني  اإىل   ت��وؤدي 
تلك اخللفات والنزاعات، اىل جانب عر�ص الأ�شاليب العلمية والعملية لإدارة 

اخللفات وقت حدوثها بني الوالدين .

�أكادميية �ل�شعر ت�شارك مبجموعة من 
�إ�شد�ر�تها مبعر�ص »بيج باد وولف«

•• اأبوظبي-الفجر:

الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  للجنة  التابعة  ال�شعر  اأكادميية  �شاركت 
وولف"  ب��اد  "بيج  الكتب  معر�ص  من  الثالثة  ال���دورة  يف  باأبوظبي  والرتاثية 
الذي متتد فعالياته على مدار 11 يوماً حتى 24 اإبريل اجلاري مبدينة دبي 

للأ�شتوديوهات، وي�شم املعر�ص اأكرب �شوق لتخفي�شات الكتب يف العامل.
وت��ع��ر���ص الأك���ادمي���ي���ة خ���لل م�����ش��ارك��ت��ه��ا مب��ج��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة م��ن اإ�شدارات 
ب�شقيه  وال�شعر  ال�شعبي  ب��امل��وروث  املتعلقة  الإم��ارات��ي��ني،  واملوؤلفني  للباحثني 

الف�شيح والنبطي والنقد والأدب العربي ب�شكل عام.
وتقدم الأكادميية مبنا�شبة الحتفال بعام اخلم�شني، خ�شم %50 على اأ�شعار 
يف  ال��ق��راءة  ثقافة  غر�ص  بهدف  املعر�ص،  ل��زوار  املعرو�شة  اإ�شداراتها  جميع 
املجتمعات من خلل توفري الكتب ذات املحتوى القّيم باأ�شعار منا�شبة للجميع. 
ال�شعر توؤكد با�شتمرار دورها الداعم لأهمية الكتب يف  اأكادميية  اأن  اإىل  ي�شار 
عرب  بالدولة  الثقافية  احلركة  مواكبة  على  وحر�شها  الثقايف،  الفكر  اإث���راء 
م�شاركاتها املنتظمة يف معار�ص الكتب التي تقام يف جميع اإمارات الدولة على 

مدار العام.

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي ام جي للهواتف املتحركة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2782632 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر �شبحى ابراهيم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك جمعه عبداهلل عو�ص املزروعى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اي ام جي للهواتف املتحركة 
AMG MOBILE PHONE 

اإىل /اي ام جي للهواتف املتحركة ذ.م.م - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
AMG MOBILE PHONE L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
�لتنفيذ رقم 239 ل�شنة 2015 تنفيذ مدين 
لدى حمكمة راأ�ش اخليمة الدائرة التنفيذية 

املحكوم له : عبدالر�سيد عبدال�سكور
املحكوم عليه: كانون لالإن�ساءات

اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع  اىل املحكوم عليه: كانون لالإن�ساءات، انت مدعو للح�سور �سخ�سيا 
اخلربة الهند�سية املقرر عقده ال�ساعة 09:00 �سباحا يوم الإثنني املوافق 25 ابريل 2022م ، وذلك 

حيث تواجد املنقولت املحجوز عليها مو�سوع حم�سر احلجز التحفظي املوؤرخ يف 29 مار�ش 2022 م.
و يرجى مراعاة التي :

. الدعوى  اطراف  بعدد  امل�ستندات  و  املذكرات  كافة  من  �سور  تقدمي   )1
2( ترجمة اية م�ستندات باللغة الأجنبية اىل اللغة العربية لدى مكتب ترجمة قانونية مرخ�ش 

و معرتف به بالدولة.
موعد  يف  ح�سورهم  اثبات  و  اأ�سمائهم  تقدمي  يجب  الطراف  اأحد  لدى  �سهود  وجود  حالة  يف   )3

اجلل�سة التي حددتها اخلربة.
اأن ي�سحبها مرتجم معتمد قانونيا ليمثلها  4 ( يف حالة وجود اطراف ل جتيد اللغة العربية يجب 

امام اخلربة.
ناأمل احل�سور يف املوعد و املكان املحددين اأعاله مع �سرورة توكيل ر�سمي لل�سادة / املحامني و الوكالء 
عن اأطراف الدعوى و يف حال عدم ح�سور اأي طرف فاأن اخلربة �سوف ت�ستمر يف اأداء مهامها يف غيابه 

وفقا لل�سالحياتها املخوله لها قانونيا .
اخلبري الهند�سي املنتدب

املهند�ش/كتاب �سعيد حممد الأحبابي

�إعالن بالن�شر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

تراأ�ص معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، رئي�ص 
جمل�ص القيادات العليا والتنفيذية، الجتماع الأول للمجل�ص للعام 2022.

م�شاعد  فهد،  بن  اأحمد  دكتور حممد  اأ�شتاذ  اللواء  �شعادة  الجتماع،  وح�شر 
القائد العام ل�شوؤون الأكادميية والتدريب، و�شعادة اللواء خبري خليل اإبراهيم 
املن�شوري، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، و�شعادة اللواء اأحمد 
حممد بن ثاين، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون املنافذ، و�شعادة اللواء عبداهلل 
اللواء  بالوكالة، و�شعادة  العمليات  ل�شوؤون  العام  القائد  الغيثي، م�شاعد  علي 
اللواء  �شيف بن عابد، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون الإدارة بالوكالة، و�شعادة 
والريادة  التميز  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  امل��ر  عبداهلل  حممد  الدكتور 

بالوكالة، وعدد من ال�شباط.
وا�شتعر�ص املقدم الدكتور حمدان حممد ال�شمت، اأمني �شر املجل�ص، قرارات 

الجتماع ال�شابق وما مت تنفيذه منها. 
ثم ا�شتمع معايل الفريق عبد اهلل املري واأع�شاء جمل�ص القيادات التنفيذية 
اإىل �شرح حول حتديد املخاطر اخلا�شة باأمن املعلومات، واملوؤ�شرات احليوية، 

و�شبل تعزيز الأمن والأمان.
ويف ختام الجتماع، اأكد معاليه على روح العمل الإيجابية واجلماعية ملوظفي 
حتقيق  يف  اأ�شهمت  وال��ت��ي  قطاعاتها،  بجميع  دب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
واإ�شعاد  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز  يف  دب��ي  ل�شرطة  ال�شرتاتيجية  ال��ت��وج��ه��ات 
تطوير  على  القيادة  حر�ص  موؤكداً  لهم،  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  املجتمع، 

منظومة العمل ب�شكل م�شتمر وفق توجهات القيادة العليا.

عبد �هلل �ملري يرت�أ�ص �جتماع جمل�ص �لقياد�ت �لتنفيذية ب�شرطة دبي

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  �����ش����ارك 
الأم���������ش����ي����ة  يف  وال�������ش������ت�������������ش������ارات 
وكالة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
اأنباء الإم��ارات "وام" ل�شركائها من 
للتعريف  والإع�����لم  ال��ف��ك��ر  م��راك��ز 
للإعلم"  العاملي  "الكوجنر�ص  ب���� 

ودعوتهم للنخراط فيه.
الدكتور  ال��ل��ق��اء  يف  ت��ري��ن��دز  وم��ث��ل 
الرئي�ص  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
التنفيذي ملركز "تريندز" على راأ�ص 
وفد متخ�ش�ص، وذلك انطلقاً من 
العاملية،  البحثية  "تريندز"  روؤي���ة 
البحوث  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  وح���ر����ش���ه 
وال�شراكات  الأكادميية  والدرا�شات 
�شيا�شات  بلورة  يف  للتاأثري  الفاعلة 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  وق���������رارات 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة والإ����ش���ه���ام 
ببحوث  ال��ق��رار  �شناع  ودع���م  فيها، 
وتقديرات موقف وا�شت�شارات دقيقة 

ا�شتعداداً للتحديات امل�شتقبلية.

باأجندة  ال���ع���ل���ي  ال���دك���ت���ور  واأ������ش�����اد 
للإعلم"  ال��ع��امل��ي  "الكوجنر�ص 
وحم����اوره����ا ال���ت���ي ت��غ��ط��ي جم���الت 
وا�شعة يف �شناعة الإعلم والإعلم 

التحديات  معاجلة  و�شبل  اجل��دي��د 
بح�شور  الإع��لم عاملياً  تواجه  التي 
اأن  واأك��������د  وا������ش�����ع،  ودويل  ع����رب����ي 
يف  امل�شاركة  اإىل  يتطلع  "تريندز" 

هذا احلدث الإعلمي الدويل املهم 
الذي �شيعقد يف �شهر نوفمرب املقبل. 
الأوىل  ال�����دورة  اأن  ع��ل��ى  ���ش��دد  ك��م��ا 
للإعلم"  ال��ع��امل��ي  ل�"الكوجنر�ص 

�شي�شاهم  اأبوظبي  ت�شت�شيفه  ال��ذي 
والبحث  الإع�������لم  دور  ت��ع��زي��ز  يف 
وتقدمي  امل���ع���رف���ة  ون�������ش���ر  ال��ع��ل��م��ي 

حمتوى بحثي راق ور�شني.

"الكوجنر�ص  حم������اور  وت�����ش��م��ن��ت 
عدة  مو�شوعات  للإعلم"  العاملي 
والذكاء  ال��رق��م��ي،  الت�����ش��ال  �شملت 
والتكنولوجيا  ال�����ش����ط����ن����اع����ي، 

القطاع  يف  والإب�����������داع  امل���ت���ق���دم���ة، 
الإع��لم��ي ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ع��دد من 
جمالت  يف  املتخ�ش�شة  اجل��ل�����ش��ات 
والتلفزيون،  والإذاع����ة،  ال�شحافة، 
الجتماعي،  والإع���لم  والإن��رتن��ت، 
ك��م��ا يوفر  ال���ع���امل���ي���ني.  وامل����وؤث����ري����ن 
مثالية  م��ن�����ش��ة  "الكوجنر�ص" 
الراغبة يف دخول  العاملية  لل�شركات 
اأ�شواق �شناعة الإع��لم يف منطقتي 
اخل��ل��ي��ج وال�����ش��رق الأو����ش���ط و�شمال 

اأفريقيا.
العاملي  "الكوجنر�ص  اأن  اإىل  ي�شار 
اأن  " من�شة رائ��دة ميكنها  للإعلم 
ت�شاعد يف التعرف على واقع �شناعة 
وبلورة  والعامل  املنطقة  يف  الإع��لم 
روؤي�����ة ا���ش��ت�����ش��راف��ي��ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل هذه 
رئي�شياً  باتت حمفزاً  التي  ال�شناعة 

للتنمية امل�شتدامة يف املجتمعات.

•• دبي-الفجر:

زوجات  فيها،  ا�شت�شافت  اإفطار  ماأدبة  الن�شائي،  دب��ي  �شرطة  جمل�ص  نظم 
القنا�شل ووفد من الكني�شة يف اإمارة دبي، وذلك يف فندق اأتلنت�ص النخلة.

الن�شائي،  دبي  �شرطة  جمل�ص  رئي�ص  ال�شعدي،  عنود  خبري  الرائد  ورحبت 
بال�شيدات، بح�شور ع�شوات املجل�ص، موؤكدة حر�ص �شرطة دبي على تعزيز 
بتوجيهات من  والدبلوما�شيني،  القنا�شل  ال��دول من  العلقات مع ممثلي 
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، ملا لذلك من 

اأثر اإيجابي يف تر�شيخ التعاون وحتقيق اأهداف �شرطة دبي يف تعزيز الأمن 
والأمان حمليا ودوليا.

وا�شتعر�شت الرائد ال�شعدي اأمام ال�شيدات عدداً من اخلدمات التي تقدمها 
العن�شر  املجل�ص يف دعم  دور  اإىل  املجتمع، كما تطرقت  لأف��راد  دبي  �شرطة 

امل��راأة يف املجتمع.  واإب��راز دور  دب��ي، وامل�شاهمة يف تعزيز  الن�شائي يف �شرطة 
فر�شة  الف�شيل  رم�شان  �شهر  واأن  ال�شت�شافة،  ب��ه��ذه  �شعادتهن  م��وؤك��دة 
يف  اأ�شا�شية  وبعبادة  الرحمة  ب�شهر  والتعريف  العلقات  لتوطيد  عظيمة 

الإ�شلم، حتث على الرتاحم والتكافل وفعل اخلري والعطاء.

»تريندز « ي�سارك يف اأم�سية »وام « الرم�سانية

�لدكتور  حممد �لعلي: »�لكوجنر�ص �لعاملي لالإعالم« ُيعزز دور �لإعالم و�لبحث �لعلمي لتقدمي حمتوى ر�ق 

�شرطة دبي ت�شت�شيف زوجات �لقنا�شل على ماأدبة �إفطار

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/رماد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدن لل�شكراب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3645451 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/الرباق  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

لتو�شيل الطلبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3667555 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كا�شتل للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح م 7 - ق 64 - مكتب 7 وحدة املالك/�شالح ح�شن 

�شالح نا�شر القحطاين واخرون
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1365064 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

، كم�شفي قانوين لل�شركة  ال�شادة/القمة حما�شبون قانونيون  2 - تعيني 
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/19 
تاريخ  بالرقم:2250010384  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/4/22
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�شفي املعني 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأرجان لتجارة الرخام والديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3711518 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة افاز الدين �شيكدير  %34

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ام ايه رحيم �شودرى دو�ص حممد �شودرى %33
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد نور الدين مامون حممد نور ال�شلم  %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن �شامل ح�شن ال�شريف الزعابى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأرجان لتجارة الرخام والديكور

ARJAN MARBLE & DECOR TRADING
اإىل/ ارجان لتجارة الرخام والديكور ذ.م.م

ARJAN MARBLE & DECOR TRADING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوركزي لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1948607 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد اف�شل �شري اف�شل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خليل حممد ح�شن �شجاعى العبيدىل من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / خليل حممد ح�شن �شجاعى العبيدىل من 100 % اإىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اوركزي لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة

ORAKZAI PASSENGERS TRANSPORT BY LEASED BUS

اإىل/ اوركزي لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة ذ.م.م
ORCZAI PASSENGERS TRANSPORT BY RENTED BUSES L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التنزيل للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2719163 
تعديل مدير / اإ�شافة حممد �شادق �شيخ عبدالغفور

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شلطان على �شلطان �شملن الزعابى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان على �شلطان �شملن الزعابى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ التنزيل للتجارة العامة

AL TANZEEL GENERAL TRADING

اإىل/ التنزيل للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL TANZEEL GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
ام  اك�ص  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فايف للرجال
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2105652 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون اك�ص ام فايف للرجال
X M FIVE MEN'S SALON

اإىل/ �شالون اإك�ص اإم فايف للرجال
 X M 5 MENS SALON 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ص الرخ�شة 
للو�شاطة  امللكية  التجاري  بال�شم   CN  1691692:
التجارية ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اريل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

توور للمقاولت الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2341072 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هويرتو 

للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2936608 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

النجار الذهبي لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1136612 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب العني الوطني 

لل�شت�شارات الهند�شية 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1514292 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شماعيل حممد احمد �شعيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل نا�شر احمد دوره الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
MOJAU_2022- 0062323 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ عبداجلبار نزار عبداجلبار - هندي اجلن�شية، 
لل�شيدة/  البالغة )100%( وذلك  التنازل عن كامل ح�شته  و  البيع  يرغب يف 
املهنية  الرخ�شة  يف  وذل��ك   - اجلن�شية  هندية  �شاندى-  فارجي�ص  ماتيو  �شو�شن 
امل�شماة )الكيد للخياطة والتطريز( املرخ�شة برقم )570491( ال�شادرة من 
دائرة التنمية القت�شادية بحكومة ال�شارقة، وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا الع��لن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه  بعد 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
MOJAU_2022- 0062592 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الردن يرغب يف  ال�شيد، اجلن�شية  داود  �شامر حممد   : ال�شيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك اإىل ال�شيد : �شقر ابراهيم على 
تاأ�ش�شت  والتي  الول(  ال�شقر  )كافترييا  الرخ�شة  يف  المارات  اجلن�شية  روباري  حب�ص 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )789898( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية.  
تنازل   ، فرديه  موؤ�ش�شه  اىل  وكيل خدمات  القانوين من  ال�شكل  تغيري   : اخرى  تعديلت 

�شاحب الرخ�شه لخر. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 70535
تنازل/ بيع

اعلن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد: نبيل �شاحي فرج مبارك امل�شافري - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كمل ن�شبيه كالتايل : )50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( ولك اإىل ال�شيدة : �شلمي حممد 
يو�شف منري خان - اجلن�شية : الهند، ويرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�شيد : �شرينيفا�ص جاريكيباتى كومار جاريكيباتى جاريكيباتى با�شافا راجو - اجلن�شية : الهند، يف الرخ�شة امل�شماء 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )785615( ال�شادرة من  باأمارة  تاأ�ش�شت  امل�شتندات(  )قمر ال�شباح للطباعة وت�شوير 

دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعديلت اخرى : 
اإىل )وكيل خدمات(، فردية(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   .1

للطباعة وت�شوير امل�شتندات( اإىل )ليمون لل�شت�شارات الدارية( ال�شباح  )قمر  من  التجاري  ال�شم  تغيري   .2
)خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات( اإىل )ا�شت�شارات ودرا�شك ادارية(، من  التجاري  الن�شاط  تعديل   .3

وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن 

فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كوزميك خلدمات الت�سميم الداخلي - �ش ذ م م  
العنوان : م�شتودع رقم 3 ملك عبيد نا�شر لوتاه - ديرة - را�ص اخلور - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 560808 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1083287 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/10 
احلو�سني  احمد  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى 
 : العنوان  م  م  ذ  �ش  الواحد  ال�سخ�ش  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون 
 : ب��رج خليفة - هاتف   - - بردبي  805 ملك يو�شف حممد ر�شول حممد  رق��م  مكتب 
4341111-04 فاك�ص : 4341112-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

�سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد   : امل�شفي  ا�شم 
ال�سخ�ش الواحد �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�شف حممد 
 : فاك�ص   04-4341111  : هاتف   - خليفة  ب��رج   - ب��ردب��ي   - حممد  ر���ش��ول 
باأنه قد مت  الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي  4341112-04 مبوجب هذا تعلن 
تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية كوزميك خلدمات الت�سميم الداخلي - 
�ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( وذل��ك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأع��له، م�شطحباً 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شحب الهند ملقاوالت التك�شية واالر�شيات  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001022/ 

اإىل املحكوم عليه : �شحب الهند ملقاولت التك�شية والر�شيات 
العنوان : ال�شارقة القا�شمية �شارع القا�شمية 065200590  0507831828  0502005990 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ حممد �شيف العامل حممد �شوناهور علي ، اجلن�شية : بنجلدي�شي 

يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 15430.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
/ اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000954 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 2 - جيتني ماثيو ابراهام ابراهام ماثيو بوزهيكاليل  
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3388/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230  

 )000018  -  000017  -  000016( اأرق��ام  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
�شامل  دره��م(   30،000( بقيمة  ال�شلمي  ال�شارقة  م�شرف  على  امل�شحوبني  �شده  املنفذ  عن  ال�شادر 

الر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : ابراهيم ح�شن ابراهيم عبداهلل احلو�شني  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - جزيرة اأبوظبي - غرب 15/1 ، قطعة رقم 13 ، فيل 4  
 : - �شفته  ادري�ص  احمد  احمد حممد  للأثاث وميثلها حممود  & تيبلز  ت�شريز   -  1  : اإعلنه  املطلوب 

منفذ �شده
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره   

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بالإ�شافة اىل مبلغ     ر�شوم خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اعالن قرار بالتنفيذ 

بيع عقار مرهون 250/2021/314 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر

اإىل املنفذ �شدهما / 1_ على حميد على عبداهلل العوي�ص، 2_ دامني جيم�ص بايرن
جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / البنك التجارى الدوىل �ص.م.ع
الثنية اخلام�شة - رقم   : املنطقة   - اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )وح��دة عقارية  ب��اأن مت احلجز على  نعلنكم 
الأر�ص :907 - رقم البلدية : 6068-393 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جمريا باي تاور اك�ص 3 - رقم العقار 
: S-11  -  رقم الطابق : B1- امل�شاحة : 41 مرت مربع ( كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )700000(  
درهم خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة  295 من قانون الج��راءات املدنية  مع مراعاة احت�شاب مدة  امل��ادة  وفقا لن�ص 

ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اعالن بالن�شر 

 1463/2022/253 تنفيذ �شيكات  
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- ح�شني جميل عبداجلبار من�شور علي الع�شفور 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جريمن �شكاي انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ص ذ م م  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27.000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ 1055 ر�شوم 
خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اعالن بالن�شر 
 2170/2022/209 تنفيذ عمايل  

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ال�شويح للتجارة العامة - �ص ذ م م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شايل حممد احمد متويل البدوي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)43782( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 70197

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 932/2022/60 امر اأداء  

تفا�شيل الإعلن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- ماريبيل كاديز بي�شينو  

مبا ان املدعي / اليت ادفان�ص خلدمات تنظيف املباين - �ص ذ م م  
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2022/4/18  
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 10،000 درهم )ع�شرة الف 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م( 
اإ�شتئناف  يف  احلق  ولكم  املعجل.  النفاذ  طلب  ورف�شت  وامل�شاريف  وبالر�شوم 

الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 49/2022/254 منازعة مو�شوعية تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة الأمور الوقتية وامل�شتعجلة رقم 54 

مو�شوع املنازعة : املطالبة باحلكم يف املنازعة املو�شوعية بالتنفيذ رقم 508/2022 �شيكات 
والر�شوم وامل�شاريف

املتنازع : حممد غالب �شفر - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �شارع 
الإحتاد - بجوار حمطة مرتو جي جي كو - ومقابل معر�ص الفورد لل�شيارات - ومقابل الطائر 

لل�شفريات - بناية اركيدا - الطابق الثالث - �شقة رقم 306  
وميثله : حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي  

املطلوب اإعلنه : 1 - ريت�ص خلدمات التوظيف ذ م م  - �شفته : متنازع �شده    
مو�شوع الإعلن : قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم يف املنازعة املو�شوعية 

بالتنفيذ رقم 508/2022 �شيكات والر�شوم وامل�شاريف.    
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
املو�شوع / اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 1197 ل�شنة 2021
حماكم دبي االبتدائية – عقاري جزئي

املرفوعة من : املدعي : رمزي �شلمة حممود
�شد : املدعى عليهم : �شعيد حممد عبيد علي ال�شلمي ، حممد �شعيد �شليمان عبيد ال�شلمي ، وليد �شعيد �شليمان عبيد ال�شلمي 

، الوادي الأخ�شر للو�شاطة العقارية )فرع( ، الوادي الأخ�شر للعقارات / ذ.م.م فرع.
اخل�شوم املدخلة : �شحاب للعقارات ، وئام حممود رباح ، علي �شعيد �شليمان عبيد ال�شلمي

 ، الأول  لإجتماع اخلربة  بوا�شطة ممثل معتمد  اأو  �شخ�شياً  للح�شور  ال�شلمي مدعو  عبيد  �شليمان  �شعيد  علي   : املدخل  اخل�شم 
وذلك وفقاً ملا يلي :

تاريخ الإجتماع : يوم اخلمي�ص املوافق 5 مايو 2022 ، ال�شاعة 1 ظهراً ، عن طريق برنامج زووم
)Passcode : 009283( )MeetingID : 813 9904 4924( )ZOOM( 
https://us02web.zoom.us/j/81399044924?pwd=TmQvWkZoeWZya2dMcUFhL011WG0zQT09

وعليه يرجى احل�شور يف املوعد املحدد اأعله اأو من ينوب عنكم قانوناً واإر�شال الهوية الإماراتية والتفوي�ص لل�شخ�ص الذي �شيح�شر 
الجتماع ودخول رابط الجتماع قبل املوعد بع�شر دقائق.

للتوا�شل وال�شتف�شار بخ�شو�ص الإجتماع يتم التوا�شل مع مكتب اخلبري الهند�شي )دكتور مهند�ص / �شيف حمدان الكعبي( على 
expertise@jic.ae هاتف رقم 9144169/050 وعلى الربيد الإلكرتوين

اخلبري الهند�شي املنتدب بالدعوى 
دكتور مهند�س / �شيف حمدان الكعبي      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
انذار عديل بالن�شر

رقم )85210/2022(
املنذر :- زياد توفيق روفائيل - لبناين اجلن�شية - وميثله يف التوقيع/ حميده عبداحلكم على عمار 

ب�شفته مبوجب الوكالة امل�شدقة لدي وزارة اخلارجية برقم 21050013824
املنذر اليه / زراب عي�شايف - رو�شي اجلن�شية

وبناء عليه،،،
رقم  ال�شيك  قيمة   ، دره��م   75،000،000 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  مبوجبه  املنذر  يخطر 
امل�شحوب على احل�شاب البنكي رقم 1062344959401 لدى بنك المارات دبي الوطني،   291
والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك خلل خم�شة ايام من 
تاريخ هذا الخطار ويف حال تخلفه عن ال�شداد �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ املزيد من الجراءات 
القانونية طبقاً للمادتني 62 و63 من قرار جمل�ص وزراء رقم 57 ل�شنة 2018 يف �شاأن اللئحة 
املحاماة  واتعاب  امل�شاريف  كافة  1992 و�شوف تكون  ل�شنة   11 للقانون الحت��ادي رقم  التنظيمية 

على عاتق املنذر اليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/86675(
املنذرة /�شركة املتني ل�شناعة ال�شقالت ذ.م.م وميثلها �شهزاد خالد 

�شد / املنذر اليه / �شوليد هاو�ص لتجارة مواد البناء ذ.م.م
جمهولة حمل القامة

تتوجة املنذرة للمنذر اليها وتكلفها مبوجب هذا النذار باأن توؤدى لها مبلغ  وقدره 
56430،70 )�شتة وخم�شون الفا واربعمائة وثلثون درهم و�شبعون فل�شا( وذلك 
يف غ�شون خم�شة ايام من تاريخ هذا النذار وال �شت�شطر املنذرة للجوء للق�شاء 
للمطالبة بالزام املنذر اليها باداء ذلك املبلغ امل�شتحق والفائدة القانونية املرتتبة 
عليه والتعوي�ص اجلابر ملا ا�شاب املنذرة من ا�شرار بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل 

مع حتمل املنذر اليها الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية ومقابل اتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001123 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالباري علي ل�شيانة املباين - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/20 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 70533
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 344/2022/11 مدين جزئي  
املنظورة يف الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

الفا  53،794.02 درهم )ثلثه وخم�شون  يوؤدو للمدعية مبلغ وقدره  باأن  املدعى عليهم  باإلزام   : الدعوى  مو�شوع 
و�شبعه مائه واربعه وت�شعون درهما و فل�شان( والفائدة القانونية 12% من وقت املطالبة وحتى متام ال�شداد.

املدعى : ميديكلينيك م�شت�شفي املدينة منطقة حرة - ذ.م.م  - عنوانه : الإمارات اإمارة اأبوظبي املركزية �شرق - اأبوظبي 
- �شارع حمدان - مبنى الوقف - �شقة الول -مقابل فندق املها ارجان - وميثله : خالد عتيق علي م�شوط املري

املطلوب اإعلنه : 1- �شهديب �شركار �شفته : مدعى عليه
18-04-2022 يف الدعوى املذكورة اأعله  مو�شوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
ل�شالح/ ميديكلينيك م�شت�شفي املدينة منطقة حرة ذ.م.م بحكمت املحكمة ح�شوريا للثانية ومبثابة احل�شوري للمدعي 
عليه الأول باإلزام املدعي علية الأول باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 53،794.02 درهم )ثلثة وخم�شون الفا و�شبعه مائه 
واربعه وت�شعون درهما وفل�شان والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اأتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  بامل�شاريف  والزمته 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 7619/2021/60 امر اأداء  

تفا�شيل الإعلن بالن�شر
اإىل املدعى عليهما / 1- فيوت�شر بلن لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م،
جلد�شون امانا كرباميا امو�ص امانا  - جمهويل حمل الإقامة  -2

مبا اأن املدعى / اخلليلي املتحدة للتجارة العامة �ص م م فرع
و ميثله / عدي تقي هادي القزويني

طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 10-12-2021 بالزام املدعى عليهما 
باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 125،647.50 )مائة خم�شة وع�شرون الف و�شتمائة �شبعه واربعون درهم 
اإلزامهم  مع  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ص(  وخم�شون 
يف  احلق  ولكم  املعجل.  النفاذ  ورف�شت  املحاماة  اأتعاب  مقابل  دره��م   1000 ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم 

ا�شتئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اإعـالن حكـم بالن�شـر

يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021 /0008758 مدنی )جزئی(
اإىل املدعى عليه: حممد حمدي حممود �شيد - م�شري اجلن�شية

نحيطكم علما باأنه بتاريخ2022/03/24قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعله 
ل�شالح

عادل حممد احمد حممد عبد احلفيظ بالتايل:
زرقاء   -2004 - موديل  دبى  87581 خ�شو�شى  رقم  ال�شيارة  بيع  بف�شخ عقد  )اأول(  دورا  املحكمة  حكمت 
بت�شليم  املدعى عليه  وباإلزام  الثمن  �شداد  لعدم  واملدعى عليه  املدعى  فيما بني  املربم  ال�شنع  يابانية   - اللون 
ال�شيارة للمدعى باحلالة التي كانت عليها التعاقد. )ثانيا( باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغا مقداره 

)11،150 درهم( )اأحد ع�شر األفا ومائة وخم�شون درهما( واألزمته بامل�شاريف والر�شوم.
حكما غري قابل لل�شتئناف

حرر بتاريخ : 2022/04/19 / حرر بوا�شطة دانه املن�شوري 
مركز �شعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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دم��ر معهدا  كبري  الأق��ل حتفهم يف حريق  على  اأ�شخا�ص  �شتة  لقي 
للأبحاث الع�شكرية يف تفري على بعد 160 كيلومرتا من مو�شكو، 

ح�شب ال�شلطات املحلية.
وكان التلفزيون الرو�شي بث �شورا لدخان اأ�شود كثيف يت�شاعد فوق 
املركزي  الأب��ح��اث  ملعهد  وتابع  طوابق  اأربعة  من  مكون  كبري  مبنى 

للقوات اجلو-ف�شائية الرو�شية.
وبح�شب ما نقل التلفزيون عن �شهود عيان، ا�شطر عدد من موظفي 
املعهد للقفز من نوافذ الطوابق العليا هربا من األ�شنة اللهب التي 

اجتاحت األف مرت مربع من املبنى.
الأنباء  وكالة  ن�شرتها  ت�شريحات  يف  تفري  منطقة  حكومة  وقالت 

الرو�شية اأن �شتة اأ�شخا�ص قتلوا وجرح 21 اآخرون يف احلريق.
وكانت وكالت الأنباء الرو�شية حتدثت عن مقتل �شبعة اأ�شخا�ص.

تفري  م�شت�شفى  با�شم  متحدث  ع��ن  الر�شمية  ت��ا���ص  وك��ال��ة  ونقلت 
امل�شت�شفى وثلثة منهم  اإىل  نقلوا  اأن عددا من اجلرحى  الإقليمي 

يف العناية املركزة.
واأو�شحت تا�ص اأنه وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون �شبب احلريق 

تقادم الأ�شلك الكهربائية يف املبنى.

اقرتحت هيئة الآث��ار وال��رتاث يف العراق على احلكومة املركزية يف 
بغداد حتويل الق�شور الرئا�شية اإىل متاحف عامة.

وتقول �شحيفة "ذا نا�شونال" اإن اأكر من 100 ق�شر وفيل فخمة 
�شّيدت للرئي�ص ال�شابق �شدام ح�شني منت�شرة يف جميع اأنحاء البلد، 

بع�شها قيد ال�شتخدام لكن الكثري منها يف حالة خراب.
الذي  الغزو  فو�شى  خ��لل  للنهب  �شدام  ق�شور  غالبية  وتعر�شت 
قادته الوليات املتحدة عام 2003، عندما �شرق ل�شو�ص كل ما يف 
و�شعهم حمله، حتى اأنهم انتزعوا الأ�شلك الكهربائية من اجلدران. 
كما تعر�ص املتحف العراقي ال�شهري يف بغداد للنهب و�شط الفو�شى 
التي اأعقبت الغزو. ومتت ا�شتعادة حوايل ثلث 15 األف قطعة اأثرية 

ُنهبت يف ذلك الوقت.
"الهيئة  اإن  ح�شني  جميد  ليث  وال���رتاث  الآث���ار  هيئة  رئي�ص  وق��ال 
املوافقات،  وتنتظر  متاحف  اإىل  الق�شور  لتحويل  بطلبات  تقدمت 
خا�شة اأن هناك العديد من الق�شور يف العا�شمة بغداد ميكن اإعادة 

تاأهيلها لت�شبح متاحف لعامة املواطنني".
املتحف  واأن  املتاحف،  لزيارة  "متحم�شون  النا�ص  عامة  اأن  واأ���ش��اف 
اآلف  ال��ت��ي �شملت  امل��در���ش��ي��ة  ال��رح��لت  ق��ام بالعديد م��ن  ال��ع��راق��ي 

الطلب واملواطنني وال�شياح".

"ملطخة  اأفراد رو�ص  فر�شت اململكة املتحدة اخلمي�ص عقوبات على 
ا�شترياد  على  جديدا  حظرا  اأي�شا  معلنة  اأوكرانية"،  بدماء  اأياديهم 

منتجات ول �شيما الف�شة والكافيار الرو�شي ردا على غزو اأوكرانيا.
هذه  اأن  تويرت  على  ترا�ص  ليز  الربيطانية  اخلارجية  زي��رة  وكتبت 
مبن  اأوكرانية،  بدماء  اأياديهم  امللطخة  "اأولئك  ت�شتهدف  العقوبات 
فيهم قائد الوحدة التي احتلت بوت�شا واأفراد اآخرون و�شركات تدعم 
بينهم  �شخ�شا   26 اجل��دي��دة  العقوبات  وت�شتهدف  بوتني".  جي�ص 
بوت�شا"،  "جّزار  امللّقب  عمربيكوف  عزاتبيك  كولونيل  اللفتنانت 
بح�شب  �شحيتها  راح  الغربية  ال�شمالية  املدينة  يف  مبجزرة  لتوّرطه 
لندن 350 �شخ�شا، وهي من بني جرائم احلرب التي تنفي رو�شيا 
م�شوؤولني  ا�شتهداف  جرى  كما  بارتكابها.  اإليها  املوجهة  التهامات 
الأرا�شي  اإىل  دخولهم  وحظر  اأ�شولهم  بتجميد  اآخرين  ع�شكريني 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وا���ش��ُت��ه��دف اأي�����ش��ا ب��ال��ع��ق��وب��ات داع��م��ون لآل���ة احلرب 
الرو�شية مثل رئي�ص �شركة ال�شكك احلديد اأوليغ بيلوزيوروف، وعدد 
من ال�شركات مبا فيها "جاي اإ�ص �شي كل�شنيكوف كون�شرين" املنتجة 
الرو�شية.  ال��ق��وات  ت�شتخدمها  التي   12 اآي-ك���اي  لبنادق  خ�شو�شا 
كذلك، و�ّشعت احلكومة الربيطانية لئحة عقوباتها التجارّية، عرب 
ة والكافيار واملنتجات امل�شتّقة من اخل�شب، وزادت  حظر ا�شترياد الف�شّ
الر�شوم اجلمركية بن�شبة 35 نقطة مئوية على بع�ص املنتجات من 

رو�شيا وحليفتها بيلرو�ص، خ�شو�شا املا�ص واملطاط.

عوا�صم

مو�ضكو

بغداد

لندن

•• �صنغهاي-رويرتز

حذرت ال�شلطات ال�شينية �شكان �شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونا  اأم�ص 
يف  كوفيد19-  على  الق�شاء  يتم  حتى  �شي�شتمر  الإغ���لق  اأن  من  اجلمعة 
حي تلو الآخر، وذلك مع ت�شديد الإجراءات بعد ثلثة اأ�شابيع من تدابري 

الإغلق ال�شارمة.
كتب اأحد امل�شتخدمني على موقع ويبو ال�شيني ال�شبيه بتويرت، "لي�ص لدي 
اأي فكرة عما اإذا كان �شيتم ال�شماح يل باخلروج مرة اأخرى يف حياتي، فاأنا 
اأنباء ال�شني  اأعاين من الكتئاب"، وذلك تعليقا على تقرير ن�شرته وكالة 
ال��ت��ي مت الإع����لن عنها يف  اأح���دث الإج�����راءات  اجل��دي��دة )�شينخوا( ح��ول 

�شنغهاي يف وقت متاأخر اخلمي�ص.

على  الر�شمي  املدينة، عرب ح�شابها  قالت حكومة  الأم��ل،  ب�شي�ص من  ويف 
تعود  اأن  ميكن  احلياة  اإيجابيا" واإن  "منحنى  تاأخذ  الإ�شابات  اإن  وي�شات، 
انت�شار  للحد من  ال�شارمة  بالقواعد  النا�ص  التزم  مع  قريبا  اإىل طبيعتها 

فريو�ص كورونا.
ومع ذلك، �شددت بع�ص املناطق يف �شنغهاي القيود املفرو�شة على احلركة، 
ال�شماح لل�شكان مبغادرة منازلهم،  ا�شتوفت معايري  التي  الأحياء  وحتى يف 
الذين  ال�شكان  بني  اإىل غ�شب  اأدى  بالبقاء مما  ياأمرونهم  امل�شوؤولون  كان 

حتملوا اأ�شابيع من العزلة.
وقالت احلكومة "هدفنا هو اأن تكون الإ�شابات املحلية �شفر يف اأ�شرع وقت 
خ��ارج مناطق  الفريو�ص  انتقال  الق�شاء على  ه��دف  اإىل  اإ���ش��ارة  ممكن"، يف 

احلجر ال�شحي.

غ�شب و�إحباط يف �شنغهاي مع متديد �لإغالق 
•• الهاي-اأ ف ب

قال املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الربيطاين كرمي خان 
اإنه يرف�ص التخلي لفنزويل عن حتقيقه يف جرائم مفرت�شة �شد 
املوافقة  املحكمة  ق�شاة  من  وطلب  البلد،  هذا  يف  ارتكبت  الإن�شانية 
على موا�شلة حتقيقه. وتوؤكد كراكا�ص اأن ق�شاءها خمول حماكمة 
الحتجاجات  قمع  حملة  خ��لل  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي 
اإىل �شقوط حواىل مئة قتيل،  واأدت   2017 املناه�شة للحكومة يف 
املعاهدة  الأ�شا�شي  روم��ا  نظام  ومبوجب  ومعاقبتهم.  وملحقتهم 
التاأ�شي�شية للمحكمة اجلنائية الدولية ومقرها لهاي، ميكن لدولة 
طرف اأن تطلب ر�شميا من املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 

اأن ي�شتند اإىل التحقيق الذي جتريه الدولة على اأرا�شيها.
وقال املدعي العام يف بيان "اأبلغت اأم�ص )الأربعاء( الغرفة التمهيدية 
على  املوافقة  ممكن  وق��ت  اأق��رب  يف  الطلب  وبنيتي  فنزويل  بطلب 
بعد  وج��دت  لأنني  القرار  هذا  "نقلت  واأ�شاف  حتقيقي".  ا�شتئناف 
اأي معلومات  ت��ق��دمي  اأن���ه مل يتم  ال��ت��اأج��ي��ل،  اأ���ش��ا���ص طلب  م��راج��ع��ة 
جديدة تربر" ذلك. وكان خان اأعلن يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع 
الرئي�ص نيكول�ص مادورو يف كراكا�ص يف ت�شرين الثاين/نوفمرب اأنه 

قرر نقل حتقيق اأويل فتح يف 2018 اإىل حتقيق ر�شمي.
ويف الوقت نف�شه، وقعت املحكمة اجلنائية الدولية وكراكا�ص مذكرة 
للمحكمة  ت�شمح  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ف��ن��زوي��ل  مبوجبها  ت��ل��ت��زم  ت��ف��اه��م 

اجلنائية الدولية بالعمل.

�جلنائية ترف�ص �لتخلي لفنزويال عن �لتحقيق يف �نتهاكات

�ُسمح للكثري من حلفاء الرئي�ش املخلوع بالعودة اإىل اخلدمة املدنية      

 حزب �لب�شري يعود لل�شاحة.. على مر�أى وم�شمع �جلي�ص

اليهود يعتقدون باأنه بني فوق موقع معبد يهودي »الهيكل«     

�مل�شجد �لأق�شى موقع مقد�ص.. م�شدر توتر يف �لقد�ص 
�لهيكل« »جبل  ��شم  �لأق�شى  �مل�شجد  باحة  على  �ليهود  • يطلق 

•• اخلرطوم-رويرتز

اأ�شهر،  منذ قيام اجلي�ص بانقلب يف ال�شودان قبل �شتة 
الب�شري  عمر  املخلوع  الرئي�ص  حلفاء  من  للكثري  �ُشمح 
من  اآخ���رون  اأُخ���رج  بينما  املدنية،  اخل��دم��ة  اإىل  بالعودة 
لت�شكيل حكومة  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��ج��ون يف حم��اول��ة 

وطماأنة املانحني.
ال�شودان  ال��ذي حكم  الوطني،  املوؤمتر  ع��ودة حزب  تاأتي 
يف عهد الب�شري قبل الإطاحة به يف انتفا�شة �شعبية يف 
واحتجاجات  متفاقمة  اقت�شادية  اأزمة  و�شط   ،2019
اإىل احلكم  ب��ال��رج��وع  ت��ط��ال��ب  ال�������ش���وارع  م�����ش��ت��م��رة يف 

املدين.
اأع�����ش��اء بعدة  اأع��ل��ن  ويف م��وؤمت��ر �شحفي ي��وم الث��ن��ني، 
ج��م��اع��ات اإ���ش��لم��ي��ة م��ن��ه��ا ح���زب امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي عن 
اإ���ش��ارة اإىل  ال��ع��ري�����ص(، يف  تد�شني )ال��ت��ي��ار الإ���ش��لم��ي 

عودتهم الر�شمية اإىل احلياة ال�شيا�شة.
يرتاأ�شون  م�شوؤولون  ال�شجن  ُي��ودع  اأخ���رى،  ناحية  من 

فريق عمل مت تعيينه لتفكيك نظام الب�شري.
يف  �شاعدت  والتي  بالدميقراطية،  املطالبة  واجلماعات 
بها خ��ارج ترتيب  الن��ق��لب زج  بالب�شري لكن  الإط��اح��ة 
ل��ت��ق��ا���ش��م ال�����ش��ل��ط��ة، ل��دي��ه��ا خم����اوف م���ن ع����ودة احلكم 

ال�شمويل الذي جاهدت لإنهائه.
جماعة  ن��ف��وذ  لتحجيم  مهمة،  اإقليمية  ق��وى  وت�شعى 
الإخوان الإرهابيني دوليا وقد يتملكها قلق حيال عودة 
ل  رمب��ا  لكنها  ال�شودانية.  الإ�شلمية  ال�شبكات  ن�شاط 
تزال ترى اجلي�ص ال�شوداين اأف�شل حليف يف دولة ه�شة 

ذات موقع ا�شرتاتيجي.
اأم����اين ال��ط��وي��ل م��ن م��رك��ز الأه�����رام للدرا�شات  ق��ال��ت 
يعاين  "ال�شودان  م�شر  يف  وال�شرتاتيجية  ال�شيا�شية 
الذي  التهديد  م��ن  قلقون  اجلميع  وج���ودي���ة...  اأزم���ة 
يواجه البحر الأحمر وال�شاحل واإمكانية حتول ال�شودان 

اإىل مركز للإرهاب".
الإ�شلميني  دور  ي����زال  ل  ال��داخ��ل��ي،  ال�����ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
املهيمن يف عهد الب�شري عالقا بالأذهان، لذا فاإن ال�شماح 

بعودتهم اإىل ال�شاحة قد ل حتظى ب�شعبية.
يف  اجلي�ص  تو�شع  اأن  ي��رون  وحمللني  دبلوما�شيني  لكن 
علقاته خطوة �شوب تكوين قاعدة �شيا�شية مدنية يف 
حماولة لتوفري �شبل ا�شتعادة دعم مايل اأجنبي مطلوب 

ب�شدة بعدما توقف ب�شبب النقلب.
وتقول دول غربية ومقر�شون دوليون اإن وجود حكومة 
ل�شتئناف  اأ���ش��ا���ش��ي  ���ش��رط  مب�شداقية  حت��ظ��ى  م��دن��ي��ة 
امل��ايل، لكن اجلي�ص مل يعني رئي�شا للوزراء بعد  الدعم 

الفتاح  عبد  اأول  الفريق  اأمل��ح  ني�شان،  اأب��ري��ل   15 ويف   .
الربهان، الذي قاد النقلب، اإىل تخفيف حالة الطوارئ 
وخطوات اأخرى طالبت بها دول غربية واأحزاب �شيا�شية 

�شودانية.
بعدم  اتهمته  بالدميقراطية  املطالبة  اجلماعات  لكن 
نف�ص  يف  املتظاهرين  اع��ت��ق��ال  اإىل  م�شرية  امل�شداقية، 

اليوم.

حلف غري مقد�ش
بعد اأن ا�شتوىل الب�شري على ال�شلطة يف انقلب ع�شكري 
ال�شيا�شي،  للإ�شلم  مركزا  ال�شودان  �شار   1989 عام 
ظل  يف  تراجع  املت�شدد  الإ�شلمي  الفكر  نفوذ  اأن  غري 

�شعيه لإ�شلح العلقات الدولية.
الإخوان  بجماعة  املرتبط  الوطني،  املوؤمتر  حزب  وظل 
اأهلية  ح��رب��ا  �شهدت  ف��رتة  يف  ال�شلطة  يف  الإره��اب��ي��ني، 

وتدهورا اقت�شاديا وانتهت بالإطاحة بالب�شري.
تنظيم م�شريات  ا�شتمروا يف  الذين  املحتجني،  وتتملك 
اأن  مناه�شة للجي�ص خلل �شهر رم�شان، خماوف من 

والعمل  اجلي�ص  �شف  يف  الوقوف  الإ�شلميون  يحاول 
معه بهدف ا�شتعادة ال�شلطة.

وق��������ال رئ���ي�������ص ح������زب امل������وؤمت������ر ال�����������ش�����وداين امل����ن����ادي 
غري  "حلف  ال�شهر  ه��ذا  ال��دق��ري  عمر  بالدميقراطية 
مقد�ص... ليعيد بلدنا مرة اأخرى اإىل ثنائية ال�شتبداد 

والف�شاد وما تنتجه من حما�شيل ال�شقاء والعناء".
مع  الإ���ش��لم��ي��ني  ع���ودة  اإن  ب��ل��دو  �شليمان  املحلل  وق���ال 
للجي�ص  م��وال��ي��ة  اأخ���رى  وج��م��اع��ات  �شابقني  متمردين 
بالفعل  �شاهمت  واإنها  ال�شيا�شي  التوتر  توؤجج  اأن  ميكن 
يف حالة ال�شلل الإداري. ومل يرد م�شوؤول كبري يف حزب 

املوؤمتر الوطني على طلبات الإدلء بتعليق.
ون���ف���ى م�����ش��در م�������ش���وؤول ك��ب��ري وج�����ود اأي حت���ال���ف مع 
"توافق  لتحقيق  ي�شعى  اجلي�ص  اإن  قائل  الإ�شلميني 

وطني وا�شع" ي�شتثني حزب املوؤمتر الوطني.
بع�ص  اإع����ادة  اإن  ني�شان  اأب��ري��ل   15 يف  ال��ربه��ان  وق���ال 
امل��رت��ب��ط��ني ب��ن��ظ��ام ال��ب�����ش��ري مل��ن��ا���ش��ب��ه��م ���ش��ت��ك��ون حمل 
التي  اللجنة  ق��ي��ادات  ع��ن  الإف���راج  واإن���ه ميكن  مراجعة 
بحزب  املرتبطة  الأ���ش��ول  وم�����ش��ادرة  بالتفكيك  اأم���رت 

املوؤمتر الوطني.

عودة
ال��ر���ش��م��ي��ة حل���زب املوؤمتر  ال���ع���ودة غ���ري  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 

الوطني تت�شارع وتريتها.
ففي الأ�شهر القليلة املا�شية، اأعادت حمكمة خا�شة اإىل 
والق�شاء  امل��رك��زي  البنك  موظفي  م��ن  ع�شرات  العمل 
والنيابة العامة ومكتب رئي�ص الوزراء ووزارة اخلارجية 

وو�شائل الإعلم احلكومية من بني موؤ�ش�شات اأخرى.
اإنه مت تكليف بع�ص  وتقول م�شادر يف وزارة اخلارجية 
يف  اخل���ارج،  يف  بعثات  بقيادة  العائدين  الدبلوما�شيني 
البث  هيئة  رئي�ص  ا�شتبدال  املا�شي  الأ�شبوع  تقرر  حني 

احلكومية املعني مدنيا.
ويف مار�ص اآذار تقرر رفع التجميد عن نحو األف ح�شاب 
بنكي، قبل اأن يعاد جتميدها بعدها باأ�شبوعني مبوجب 
روي���رتز. ويف  امل��رك��زي اطلعت عليها  البنك  م��ن  اأوام���ر 
ال�شهر احلايل، ُبرئت �شاحة رئي�ص حزب املوؤمتر الوطني 
واأُخلي  الدولة  �شد  جرائم  ارتكاب  من  غندور  اإبراهيم 
 25 �شبيله. وق���د ك���رر و���ش��ف ق����ادة اجل��ي�����ص لن��ق��لب 

اأكتوبر ت�شرين الأول باأنه اإجراء ت�شحيحي.
وقال لقناة اجلزيرة "ما نرجوه الآن اأن نتفق على فرتة 
انتقالية يحكمها نظام متفق عليه. حكومة مدنية متفق 
اأثار  انتخابات حرة ونزيهة" مما  اإىل  بنا  عليها مت�شي 
قلق معار�شيه من اأن اأع�شاء احلزب وحلفاءهم يعلقون 

اآمالهم على انتخابات متوقع اإجراوؤها العام املقبل.
ومل يت�شن التوا�شل مع غندور للح�شول على تعليق.

وعلى الرغم من حظر حزب املوؤمتر الوطني يف 2019 
بعد الإطاحة بالب�شري، اأعرب معار�شون عن قلقهم من 
احتمال عودة الإ�شلميني �شريعا ملنا�شب موؤثرة، ورمبا 

الرت�شح يف النتخابات حتت م�شميات اأخرى.
وقال ن�شر الدين عبد الباري الذي �شغل من قبل من�شب 
اإن  الن��ق��لب  قبل  النتقالية  احلكومة  يف  العدل  وزي��ر 
موقف اجلي�ص من الإ�شلميني ات�شم بالتاأرجح واإنه مل 

يفعل �شيئا يذكر لإق�شائهم عن الأجهزة الأمنية.
احلكومة  اأن حتذو  اأرادوا  اإنهم  لرويرتز  قائل  واأ�شاف 
النتقالية حذوهم واأن ترتك اجلميع يف مواقعهم لكن 
ذلك كان م�شتحيل لأن بناء دولة جديدة ل ي�شح ما مل 

يتم تفكيك النظام القدمي.
له وهو  لكن لقطات  الحتجاز،  ره��ن  الب�شري  ي��زال  ول 
اأن��ه يف حالة  اأ�شا�ص  اإليه على  ُنقل  يتجول يف م�شت�شفى 
فعل  ردود  اأث����ارت  ال�شجن  يف  ببقائه  ت�شمح  ل  �شحية 

غا�شبة من م�شتخدمي و�شائل التوا�شل الجتماعي.

•• القد�س-اأ ف ب

ي�شكل امل�شجد الأق�شى يف القد�ص القدمية الذي 
ال�شرطة  ب��ني  مواجهات  بانتظام  باحاته  ت�شهد 
�شديد  توتر  م�شدر  وفل�شطينيني  الإ�شرائيلية 

بني امل�شلمني واليهود منذ عقود.
احلرمني  وثالث  القبلتني  اأوىل  امل�شجد  ويعترب 
النبوي  وامل�����ش��ج��د  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  ب��ع��د  ال�شريفني 
باحة  تعّد  بينما  ال�شعودية.  يف  املنورة  املدينة  يف 
ا�شم  اليهود  عليها  يطلق  التي  الأق�شى  امل�شجد 

جبل الهيكل، اأقد�ص موقع يف الديانة اليهودية.
ال�شخرة  وق��ب��ة  وب��اح��ت��ه  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ميتد 
على م�شاحة 14 هكتارا يف و�شط مدينة القد�ص 
القدمية التي احتلت ا�شرائيل ق�شمها ال�شرقي يف 
الفل�شطينيون  بينما يطالب  ثم �شمته،   1967
ب��ال��ق��د���ص ال�����ش��رق��ي��ة ع��ا���ش��م��ة ل��دول��ت��ه��م التي 

يطمحون اإليها.
القد�ص يف  فتح  بعد  ال�شابع  القرن  ب��ن��اوؤه يف  ب��داأ 

عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب.
ُيطلق امل�شلمون على املوقع ا�شم "احلرم القد�شي 
ال�شريف"، ويوؤمنون باأنه املكان الذي �شهد �شعود 

النبي حممد اإىل ال�شماء على ظهر "الرباق".
اأم����ا ال��ي��ه��ود، ف��ي��ع��ت��ق��دون ب��اأن��ه ب��ن��ي ف���وق موقع 
م��ع��ب��د ي��ه��ودي )ال��ه��ي��ك��ل( دم����ره ال���روم���ان �شنة 
احلائط  �شوى  اآثاره  من  يبق  ومل  ميلدية   70
الغربي املعروف بحائط "املبكى" بالن�شبة لليهود 

اأو حائط "الرباق" بالن�شبة للم�شلمني.
ا�شم  الق�شى  امل�شجد  باحة  على  اليهود  ويطلق 
قدا�شة  امل��واق��ع  اأك���ر  ويعترب  الهيكل"  "جبل 

لديهم.
توؤكد اإ�شرائيل اأنها ل تريد تغيري الو�شع القائم 
�شمنية  ق���واع���د  وت�����ش��م��ح   .1967 ح����رب  م��ن��ذ 
القد�شي عندما  اإىل احلرم  للم�شلمني بالو�شول 
لليهود  معينة  م��واع��ي��د  ح����ددت  ف��ي��م��ا  ي���ري���دون 
ال�شلة  اإمكانية  دون  م��ن  لكن  باحاته  ل��دخ��ول 

فيها.
اإل اأن جمموعات من القوميني املتطرفني اليهود 

تنتهك هذه القواعد عرب ال�شلة خل�شة يف املكان 
بعد دخوله كزوار عاديني.

ويت�شبب ذلك بتوتر متكرر مع امل�شلني امل�شلمني 
قواعد  تغيري  اإ�شرائيل  حماولة  يخ�شون  الذين 
الأردن  عليه  ي�شرف  ال���ذي  امل��وق��ع  اإىل  ال��دخ��ول 

بالتن�شيق مع ال�شلطات الفل�شطينية.
وت���دق���ق ال�����ش��رط��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب����ال����زوار غري 
الأق�شى  امل�شجد  باحة  اإىل  املتوجهني  امل�شلمني 

عرب باب املغاربة.
وغالبا ما ي�شهد املوقع توترات �شديدة.

اإ�شرائيلي بفتح نفق حتت  اأث��ار قرار   ،1996 يف 
الباحة يوؤدي اىل حي امل�شلمني، ا�شطرابات دامية 
اأ�شفرت  الغربية وقطاع غزة  وال�شفة  القد�ص  يف 
غ�شون  يف  قتيل  ثمانني  م��ن  اأك��ر  �شقوط  ع��ن 

ثلثة اأيام.
اعترب   ،2000 اأي����ل����ول/�����ش����ب����ت����م����رب   28 يف 
الفل�شطينيون الزيارة التي قام بها زعيم اليمني 
الإ�شرائيلي حينها اأرييل �شارون اىل باحة امل�شجد 
الزيارة  غ����داة  ووق���ع���ت  ا���ش��ت��ف��زازي��ة.  الق�����ش��ى، 
وال�شرطة  الفل�شطينيني  ب��ني  دام��ي��ة  م��واج��ه��ات 
متظاهرين  �شبعة  مقتل  اإىل  اأدت  الإ�شرائيلية 
ب��ال��ر���ش��ا���ص، و���ش��ّك��ل��ت ال�������ش���رارة ال���ت���ي فجرت 

النتفا�شة الفل�شطينية الثانية.
يف  فل�شطينيان  ُق��ت��ل   ،2017 مت��وز/ي��ول��ي��و  يف 
القد�ص  قرب  الإ�شرائيلية  القوات  مع  مواجهات 
ب��ع��د اأع���م���ال ع��ن��ف ا���ش��ت��م��رت اأ���ش��ب��وع��ا اإث����ر قرار 
اإلكرتونية  بوابات  ن�شب  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 

عند مداخل احلرم القد�شي.
اأ�شفرت مواجهات بني   ،2019 اآب/اغ�شط�ص  يف 
امل�شجد  باحة  يف  وم�شلني  الإ�شرائيلية  ال�شرطة 
الأق�����ش��ى ع��ن ���ش��ق��وط ع�����ش��رات اجل��رح��ى خلل 

منا�شبات دينية يهودية وم�شلمة مهمة.
املوقع مواجهات  2021، �شهد  ويف رم�شان عام 
فل�شطينيني  الإ�شرائيلية وم�شلني  ال�شرطة  بني 
ب��ع��د م��واج��ه��ات ب�����داأت يف ح���ي ال�����ش��ي��خ ج����راح يف 
القد�ص ال�شرقية على خلفية رف�ص فل�شطينيني 
وت�شاعدت  م�شتوطنني،  ل�شالح  منازلهم  اإخ��لء 
حدتها لتتحول اإىل حرب ا�شتمرت 11 يوما بني 
القوات الإ�شرائيلية وحركة حما�ص التي ت�شيطر 
ع��ل��ى ق��ط��اع غ����زة. وم��ن��ذ ب���داي���ة ���ش��ه��ر رم�شان 
رف�ص  خلفية  على  ت��وت��رات  ت�شّجل  ال�شنة،  ه��ذه 
الفل�شطينيني دخول يهود باحة امل�شجد الأق�شى، 
وتاأتي بعد هجمات عدة نفذها فل�شطينيون �شد 

اإ�شرائيليني يف تل اأبيب.

�أوباما يحمل �ل�شبكات �لجتماعية 
م�شوؤولية تر�جع �لدميوقر�طيات

•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب
الكربى  ات  املن�شّ اأوباما يف خطاب  ب��اراك  الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�ص  اتهم 
للتوا�شل الجتماعي باأّنها �شّخمت "اأ�شواأ غرائز الإن�شانية" اإىل حّد كبري، 
رغم اإقراره باأنه ما كان لُينتَخب لول هذه ال�شبكات، م�شددا على �شرورة 

تنظيمها.
وقال اأوباما اأمام طلب يف جامعة �شتانفورد يف �شيليكون فايل بكاليفورنيا، 
اإّن "اأحد الأ�شباب الرئي�شية ل�شعف الدميوقراطيات هو التغيري العميق يف 

ُطرقنا للتوا�شل والّطلع".
بدون  رئي�شا  لُينَتخب"  يُكن  مل  "رمبا  باأنه  الدميوقراطي  الزعيم  واأق���ّر 
لناحية  املفيد  العمل  عن  متحدثا  �شبي�ص" وفي�شبوك،  "ماي  مثل  مواقع 
التوعية والتعبئة الذي يقوم به نا�شطون يف كل اأنحاء العامل عرب ال�شبكات 

الجتماعية.
غري اأّنه حتّدث خ�شو�شا عن اجلانب الآخر من جناح في�شبوك اأو يوتيوب 
خلل  م��ن  الن��ت��ب��اه  اقت�شاد  على  القت�شادي  منوذجهما  يعتمد  اللذين 
اإعلنات م�شتهدفة وا�شعة النطاق. وقال "ل�شوء احلظ، اإّن املحتوى املثري 
م�شاركة"  على  وي�شجع  الن��ت��ب��اه  ي��ج��ذب  ال���ذي  ه��و  ولل�شتقطاب  للفنت 

امل�شتخدمني.
الت�شليل  ظ��اه��رة  اإىل   )2017-2009( الأ���ش��ب��ق  الرئي�ص  ت��ط��ّرق  كما 
اأ�شبحنا نتقبل  اأي مدى  "اإىل  ب�شكل كاٍف  اإنه مل يدرك  الإعلمي، قائل 

الأكاذيب ونظريات املوؤامرة" قبل انتخاب دونالد ترامب الذي خلَفه.

مايل لدعم  حاجته  مع  �شيا�شية  لقاعدة  ي�شعى  • �جلي�ص 
ملنا�شبهم �لب�شري  عهد  يف  �لإد�ريني  �مل�شوؤولني  ع�شر�ت  �أعادت  • �ملحاكم 

�لب�شري ير�أ�شه  كان  �لذي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  من  �أع�شاء  �شر�ح  • �إطالق 

ت�شوير مرتزقة رو�ص خالل 
دفنهم جثثا يف مايل  

•• باري�س-اأ ف ب

قرب  جثثا  يدفنون  رو���ص  مرتزقة  اإن��ه  يقول  م��ا  الفرن�شي  اجلي�ص  �شور 
ب���رتك مقربة  ات��ه��ام الفرن�شيني  ب��ه��دف  ���ش��م��ال م���ايل،  ق��اع��دة غ��و���ش��ي يف 

جماعية وراءهم.
وكالة  عليه  واطلعت  م�شرية  بطائرة  �شور  ال��ذي  الفيديو  هذا  يف  ويظهر 
فران�ص بر�ص جنودا من القوقاز من�شغلني حول جثث يغطونها بالرمال. 

وقد و�شفته هيئة الأركان الفرن�شية باأنه "هجوم اإعلمي".
باأنه  ون�شرت �شور على ح�شاب تويرت لرجل ُيدعى ديا دي��ارا ي�شف نف�شه 

مايل". �شابق" و"وطني  "جندي 
مع  الرمال  يف  مدفونة  جلثث  م�شو�شة  �شورة  احل�شاب  ه��ذا  على  ون�شرت 
تعليق "هذا ما تركه الفرن�شيون وراءهم عندما غادروا القاعدة يف غو�شي 

ل ميكننا ال�شكوت على ذلك".
وقالت الأركان الفرن�شية اإن ح�شاب ديا يارا هو ح�شاب مزيف على الأرجح 

اأن�شاأته جمموعة فاغرن الرو�شية اخلا�شة.
وا�شافت اأن "هذه املناورة لت�شويه �شمعة قوة برخان تبدو من�شقة. اإنها متثل 
الهجمات الإعلمية املتعددة التي يتعر�ص لها الع�شكريون الفرن�شيون منذ 
على  املن�شورة  ال�شور  بني  "مقارنة  اأن  الفرن�شي  اجلي�ص  واأو�شح  اأ�شهر". 
تويرت وال�شور التي مت جمعها بوا�شطة جهاز ال�شت�شعار املتخ�ش�ص، ت�شمح 
اإىل  ين�شب خطاأً  وما  يفعله مرتزقة فاغرن  ما  مبا�شر بني  ب�شكل  بالربط 

اجلنود الفرن�شيني".
مرتزقة  يتبعها  التي  العمل  اأ�شاليب  على  تدل  املمار�شات  "هذه  اأن  وتابع 
بها  ون��دد  انت�شارهم  منذ  الو�شطى  اإفريقيا  جمهورية  يف  و�شجلت  فاغرن 

منظمات دولية واأخرى غري حكومية".
�شلم اجلي�ص  �شباط/فرباير،  اأعلن يف  ال��ذي  ان�شحابه من مايل  اإط��ار  ويف 
الفرن�شي القوات امل�شلحة املالية ر�شميا الثلثاء قاعدة غو�شي التي كانت 

ت�شم 300 جندي فرن�شي.
وقررت باري�ص يف �شباط/فرباير الن�شحاب من مايل يف اأجواء من تدهور 
الذي  احلاكم  الع�شكري  واملجل�ص  فرن�شا  بني  التوتر  خلفية  على  الأم��ن 

يتهمه الغربيون با�شتخدام خدمات جمموعة فاغرن.
وتوؤكد باماكو من جانبها وجود مدربني رو�ص عاديني.

ت�شليم  ملنا�شبة  دعائية  هجمات  من  الثلثاء  ح��ذرت  الأرك��ان  هيئة  وكانت 
قاعدة غو�شي. وقال الناطق با�شمها الكولونيل با�شكال اإياين اإنه مت اإعداد 

تقرير عن و�شع املكان "لتوثيقه" حلماية فرن�شا من اتهامات حمتملة.
وهو ي�شري بذلك اإىل امل�شاعر املعادية للفرن�شيني التي انت�شرت يف املنطقة 

وجعلت فرن�شا مو�شوع حملت ت�شويه على �شبكات التوا�شل الجتماعي.
بامل�شاركة يف  الفرن�شية  القوات  اُتهمت  اأ�شهر  "قبل  اإياين  الكولونيل  وقال 

التهريب وت�شليح الإرهابيني وحتى ارتكاب انتهاكات".
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عربي ودويل
�شيا�شة �شولت�ص حيال �أوكر�نيا تثري �نتقاد�ت �حللفاء

•• وا�صنطن-وكاالت

راأى الكاتب �شون جون�شون يف موقع "بلومربغ" الأمريكي، اأن امل�شت�شار 
مل�شاعدة  املبذولة  الدولية  اجلهود  عن  يتخلف  �شولت�ص  اأولف  الأمل��اين 
طريقاً  اأمامه  يكون  اأن  دون  من  رو�شيا،  وجه  يف  الوقوف  على  اأوكرانيا 
وا�شحاً للرتاجع. وعار�ص �شولت�ص ال�شرتاكي الدميوقراطي البالغ من 
العمر 63 عاماً اإر�شال دبابات واإمدادات اأ�شلحة ثقيلة اأخرى اإىل اوكرانيا 
الرو�شيني.  وال��غ��از  النفط  على  حظر  فر�ص  ع��ار���ص  وك��ذل��ك  مبا�شرة، 
حلفاء  باإغ�شاب  املخاطرة  مع  �شيقة  زاوي��ة  يف  ال�شيا�شة  ه��ذه  وح�شرته 

اأملانيا، وقت ت�شن رو�شيا هجوماً جديداً يف �شرق اأوكرانيا.
وبعدما كان و�شع ال�شيا�شة الدفاعية لأملانيا على قدم امل�شاواة مع احللفاء 
اأخفق �شولت�ص يف موا�شلة  الغزو الذي �شنه فلدميري بوتني،  يف بداية 

هذه اخلطوات مع تغري الديناميات. والأدلة على ارتكاب القوات الرو�شية 
جرائم حرب والت�شميم الدفاعي لأوكرانيا، قد حفزا الدعوات اإىل مزيد 
من القرارات النا�شطة �شد رو�شيا، خ�شو�شاً من الدول الأع�شاء يف حلف 

�شمال الأطل�شي مبنطقة البلطيق.
و�شرح وزير اخلارجية الليتواين غابريليو�ص لند�شبريغي�ص يف موؤمتر 
اأنالينا بريبوك يف ريغا الأربعاء:  الأملانية  �شحايف م�شرتك مع نظريته 
اأو اإظهار الدعم الرمزي  "اليوم، لي�ص وقت اجللو�ص اإىل جانب ال�شياج 
الذي  الإق���رتاح  ودع��م  ال�شحيح"،  الأم��ر  "فعل  اإىل  اأملانيا  ودع��ا  فقط". 
الرو�شي، يف احلزمة  النفط  اإ�شترياد  الأوروب��ي حلظر  الإحت��اد  به  تقدم 
املقبلة من العقوبات. وكان رئي�ص املجل�ص الأوروبي ال�شابق دونالد تا�شك 
اأكر جراأة، اإذ قال عرب تويرت اإن "الأملان يجب اأن يدعموا بقوة اأوكرانيا 

اليوم، اإذا كنا نريد اأن ن�شدق اأنهم تخلوا عن تاريخهم".

وب��ع��د اج��ت��م��اع ع���رب دائ�����رة ال��ف��ي��دي��و م���ع ن��ظ��رائ��ه يف جم��م��وع��ة ال���دول 
ال�شناعية ال�شبع الكربى، اتيحت الفر�شة ل�شولت�ص كي يواجه النتقادات 
املت�شاعدة. لكنه عو�ص ذلك، زاد املوقف ت�شوي�شاً. وقال اإن اأملانيا لي�شت 
لديها املعدات لإر�شالها اإىل اأوكرانيا، مت�شائًل حول قدرة القوات امل�شلحة 
برلني لن تنخرط  اأن  وك��رر  ت�شليح حديثة،  اأنظمة  ت�شغيل  لكييف على 
مبا�شرة يف احلرب. وبينما عر�ص �شولت�ص دفع ثمن بع�ص الأ�شلحة التي 
تر�شل من �شناعات الدفاع الأملانية اإىل اأوكرانيا، برزت م�شكلة. اإذ لحظ 
ال�شفري الأوكراين اإىل برلني اأندريه ميلنيك، اأن الأ�شلحة الثقيلة مثل 
القوات  اأن  "نعتقد  وق��ال:  القائمة.  لي�شت على  وم��اردر،  ليوبارد  دبابات 

امل�شلحة الأملانية ل تزال قادرة على تزويدنا بالأ�شلحة التي نحتاجها".
الأربعاء  �شولت�ص  ح���زب  يف  ب���ارزي���ن  م�����ش��وؤول��ني  م��ع  ميلنيك  واج��ت��م��ع 
فرانك- الأمل��اين  الرئي�ص  وانتقاد  ثقيلة  باأ�شلحة  مطالبته  عن  للدفاع 

وزيراً  كان  عندما  بوتني  مع  متينة  علقات  لإقامته  �شتاينماير  فالرت 
اإن اجلانبني  اإل.  اآر. تي.  اللقاءات لتلفزيون  للخارجية. وقال بعد هذه 

�شديد". ببطء  يتقدمان  يزالن  "ل 
ويف اأواخر فرباير )�شباط(، فاجاأ �شولت�ص منتقديه عندما ك�شر تقليداً 
املانياً قدمياً بعدم اإر�شال اأ�شلحة اإىل منطقة ت�شهد نزاعاً م�شلحاً، بعدما 
قرر اإر�شال مئات من ال�شواريخ امل�شادة للدبابات والطائرات اإىل اأوكرانيا. 
ويف تغيري تاريخي يف ال�شيا�شة الأملانية، اأعلن اأنه �شري�شد 108 مليارات 

دولر ملوازنة الدفاع.
اإر�شال  الآن  يعر�ص  �شولت�ص  ف��اإن  ب��ارز،  حكومي  م�شوؤول  اإىل  وا�شتناداً 
ذخائر وتوفري التدريب للجنود الأوكرانيني على اأنظمة مدفعية ذاتية 
الدفع، يف حني اأن املعدات التي �شتزود بها اأوكرانيا �شتذهب من طريق 

هولندا.

�سحف عربية: عودة ماكرون املحتملة لن تكون قوية

�حتد�م �لتناف�ص على �لربملان �لفرن�شي يف ظل �نق�شام كبري 

ما �لذي يخيف �أوروبا من جولة �لإعادة بني ماكرون ولوبان؟

•• عوا�صم-وكاالت

النتخابات  يف  الفائز  ع��ن  الك�شف  املقبلني  اليومني  يف  فرن�شا  ت��رتق��ب 
الرئا�شية، حيث من املتوقع اأن تتجه لكفة الرئي�ص اإميانويل ماكرون ل� 5 

اأعوام اإ�شافية اإذا مل يطراأ اأي حدث كبري يغري من نتيجة الأحداث.
الراأي  ا�شتطلعات  اأظهرت  اجلمعة،  اأم�ص  �شادرة  عربية  �شحف  ووف��ق 
تفاوؤًل �شغرياً بفوز ماكرون على ح�شاب مناف�شته مارين لوبان معتربة اأنه 
قد يقرتن مب�شاعب كبرية، يف حني ك�شفت م�شادر عن احتدام التناف�ص 

على الربملان يف ظل انق�شام كبري يف فرن�شا.

عودة ماكرون
املر�شح  الرئي�ص  ب��ني  اأن  ح��م��ادة  علي  ذك��ر  اللبنانية،  النهار  �شحيفة  يف 
اإميانويل ماكرون واملر�شحة رئي�شة "التجمع الوطني" اليميني الراديكايل 
وبعدها،  بينهما  املناظرة  قبل  املتوقعة  التاأييد  هوة  تتو�شع  لوبن،  مارين 
فقد ا�شتقر الفارق على ما يقارب النقاط الع�شر، ما مينح ماكرون موقعاً 

متقدماً بو�شوح، �شي�شعب على لوبن اللحاق به.
وقال اإن "املناظرة التي ح�شرها ليل الأربعاء املا�شي ما يربو على ال� 15 
مليون فرن�شي، اأظهرت ماكرون متفوقاً على مناف�شته يف خل�شة جميع 
الأخرية  اأن  من  بالرغم  وذل��ك  اأعقابها،  يف  �شدرت  التي  ال�شتطلعات 
عملت جاهدة على حمو ذكرى هزميتها يف املناظرة ال�شابقة يف النتخابات 
الرئا�شية عام 2017، حيث ف�شلت ف�شًل ذريعاً لي�شتفيد ماكرون اآنذاك 

ويفوز بالدورة الثانية للنتخابات الرئا�شية بفارق كبري عليها".

واأو�شح الكاتب اأنه يف اليوم التايل بعد الت�شويت، يعود الرئي�ص "العائد" 
للرئي�ص  ال��ك��ب��ري  الم��ت��ح��ان  وه��ن��ا  ج���دي���دة،  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ق��ي��ادة حملة  اإىل 
النتخابات بجهد م�شاعف من  اأن يخو�ص  �شيتعني عليه  الذي  ماكرون 
اأجل حماولة نيل اأغلبية يف الربملان، متّكنه من احلكم ب�شل�شة للأعوام 
م�شنية  جهود  �شت�شبقه  عنه  نتحدث  ال��ذي  والمتحان  املقبلة،  الأرب��ع��ة 
اأ�شوات من كل مكان، اأي من جميع  �شيبذلها ماكرون من اأجل ا�شطياد 
احل�شا�شيات ال�شيا�شية يف و�شطها، متاماً كما فعل يف بداية وليته الأوىل.

واأ�شار اإىل اأن املعركة �شتدور الآن حول الربملان، ومن الوا�شح اأن ماكرون، 
فالكتلة   ،2017 �شنة  له  ك��ان  ال��ذي  الكبري  بالزخم  يتمتع  لن  ع��اد،  واإن 
اليمينية بقيادة لوبن �شتخرج خلو�ص معركة اأيديولوجية �شده، واأي�شاً 
اأيديولوجية  معركة  خلو�ص  ميلن�شون  بقيادة  الي�شارية  الكتلة  �شتخرج 

�شده و�شد لوبان.

زعيمة الحتاد الأوروبي
"حتى قبل  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأم��ري طاهري يف �شحيفة  ق��ال  وم��ن جهته، 
اأ�شبوعني فقط، اعترب معظم املحللني ال�شيا�شيني اأن فرن�شا متثل الزعيم 
احلايل للحتاد الأوروبي، يف الوقت الذي عمل الرئي�ص اإميانويل ماكرون 
مبثابة قائد التكتل الأوروبي يف التعامل مع الأزمة الناجمة عن الجتياح 

الرو�شي لأوكرانيا".
التحليل من خلل  امل�شداقية على هذا  بع�ص  اأ�شفى  اأن ماكون  واأ�شاف 
عوا�شم  اإىل  ورح��لت  بوتني  فلدميري  مع  اأج��راه��ا  يومية  �شبه  مكاملات 
اأوروبية خمتلفة، راف�شاً ال�شري يف م�شار احلملة النتخابية يف النتخابات 

الرئا�شية، والآن مع اقرتاب اجلولة الثانية من النتخابات، الأحد، يتجول 
ماكرون عرب اأرجاء فرن�شا لي�شمن احل�شول على كل �شوت، ح�شب قوله.

وتابع الكاتب "املوؤكد اأن الكثري من الأمور حدثت خلل ال�شنوات اخلم�ص 
املا�شية، واأول هذه الأمور اأنه بعد اأن كر�ص الكثري من وقته لر�شم �شورة 
ال�شاحة  على  ك��ب��رياً  ولع��ب��اً  الأوروب����ي  الحت���اد  زعيمة  باعتبارها  فرن�شا 
بعيداً،  م��اك��رون  ب��دا  الفرن�شيني  م��ن  الكثري  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ال��دول��ي��ة، 
لقبه )كوكب  ج��اء  هنا  وم��ن  الغطر�شة،  هائًل من  ق��دراً  بداخله  ويحمل 

امل�شرتي(".
اأن��ه الأف�����ش��ل م��ن ب��ني جميع  اأن��ه يف بلد يعتقد فيه ك��ل �شخ�ص  واأو���ش��ح 
امل��رء يف  ف��اإن ظهور  اأم��ة على وجه الأر���ص،  اأعظم  املخلوقات، واأن فرن�شا 
خ�شارة  ن��ح��و  م���وؤك���داً  �شبيًل  ي��ع��د  املتغطر�ص  امل�����ش��رتي(  )ك��وك��ب  ���ش��ورة 

ال�شعبية.
اأنهم  الأخ���رية  الأ�شابيع  يف  الناخبني  من  الكثري  "اأخربنا  قائًل  واأردف 
ما زالوا يحلمون بانتخابات حقيقية ي�شتطيع فيها املرء الختيار براأ�شه 
الناخب  يتبَقّ من  املعادلة، ومل  القلب من  امل��رة خرج  اأن��ه هذه  اإل  وقلبه، 

�شوى الراأ�ص، وهذا قد مينح ماكرون فرتة ولية ثانية".

�سيا�سة لوبان
روكان  اأوليفيه  ال�شيا�شي  املحلل  اندبندنت عربية، يرى  واأما يف �شحيفة 
الأوروب���ي وتغيري  لوبان حيال مكانة فرن�شا يف الحت��اد  تعلن عنه  اأن ما 
ولي�ص  واملجر،  بولندا  مع  علقات  على  اأك��ر  والنفتاح  داخله  التمو�شع 
من  ك��ث��رياً  يحمل  اأم����راً  �شيكون  ال��ه��ج��رة،  ب�شيا�شات  يتعلق  م��ا  يف  فقط 

وهذا  ك��ب��رية  مقاومة  �شيواجه  اأمل��ان��ي��ا  م��ع  الن��دم��اج  فم�شتوى  امل��خ��اط��ر، 
يتطلب برناجماً معقداً و�شعباً، وي�شعب تقييمه �شواء من حيث التنفيذ 

ويبقى غري وا�شح.
الغمو�ص على �شعيد  م��ن  ف��رتة  �شن�شهد  ل��وب��ان،  ف��وز  "يف ح��ال  واأ���ش��اف 
العلقات الدولية، وعلى امل�شتوى الأوروبي والعلقات مع كل من اإيطاليا 
واإ�شبانيا، كذلك �شيكتنف الغمو�ص العلقة مع الوليات املتحدة برئا�شة 
جو بايدن، كما �شتكون هناك �شكوك حول امل�شداقية واحلوكمة و�شُتطلب 
املتخيلة  بال�شهولة  يكون  لن  الأم��ر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  كثرية".  �شمانات  منا 
حيال امل�شائل املتعلقة باملعاهدات الدولية، واحرتام املعاهدات يطغى على 
القانون، كل هذا يبقى يف اإطار الإعلن وبرنامج لوبن �شيواجه العقبات، 

وي�شطدم بعلقات القوة على ال�شعيد الدويل.
"خطاب  دوب��وي  اإميانويل  ال�شيا�شي  املحلل  ق��ال  احلجاب،  ق�شية  وح��ول 
لوبان �شيكون له تاأثري يف العلقات مع الدول العربية، وعلى الرغم من 
اأنها عّدلت من حدة خطابها حيال ارتداء احلجاب، فهي تبقي على منعه يف 
الأماكن العامة واملوؤ�ش�شات الر�شمية، لن يكون يف �شاحلنا مع الدول التي 

تربطنا بها علقات ا�شرتاتيجية مهمة على غرار املغرب واجلزائر".
وتابع "ال�شورة كما تبدو اليوم ل تقدم مارين لوبان على اأنها رمبا تفوز يف 
النتخابات، فالقوة ال�شيا�شية الثانية يف البلد اأي حزب لوبان، مل يح�شل 
اإل على 8 مقاعد، وعلى �شوء ما �شتحققه يف الدورة الثانية ميكن التعويل 
على 10 مقاعد اأو 12 مقعداً، اإذ اإن النتخابات الت�شريعية جتري بح�شب 
ما  يف  الرئا�شية  بالنتخابات  حققته  ما  مل��دى  تاأثري  ول  خمتلفة  ن�شبية 

ميكن اأن يحققه حزبها بالنتخابات الت�شريعية".

•• باري�س-وكاالت

اإع��ادة انتخابات  اأوروب��ا بقلق نتائج جولة  ترتقب 
الرئا�شة الفرن�شية املقررة الأحد؛ خوفا من فوز 
زعيمة حزب "التجمع الوطني" ومر�شحة اليمني 
مارين لوبان، على ح�شاب مت�شدر اجلولة الأوىل 
اإىل  "اجلمهورية  حزب  وموؤ�ش�ص  الو�شط  مر�شح 

الإمام" الرئي�ص اإميانويل ماكرون.
مقدمتها  ويف  الأوروب���ي���ة  ال���دول  خم���اوف  وتنبع 
اأملانيا وبلجيكا، من اختلف روؤى ماكرون ولوبان 
والتعاون  الأوروب������ي  ���ش��لح��ي��ات الحت����اد  ب�����ش��اأن 
م��ع ب��رل��ني، وال��ت��ي ظ��ه��رت ب��و���ش��وح يف املناظرة 

التلفزيونية التي جمعتهما، م�شاء الأربعاء.
تناول  عند  ولوبان  ماكرون  بني  النقا�ص  واحتد 
بال�شعي لإخ��راج فرن�شا  يتهمها  امللف؛ حيث  هذا 
حديثها  موجهة  ل��وب��ان  نفت  فيما  الحت���اد،  م��ن 
الأوروبية،  املنظومة  "اأريد تطوير هذه  ملاكرون: 

لكن مل اعتقد اأنك �شتتبنى نظرية موؤامرة".

الإع��ادة مبثابة  ماكرون جولة  اعترب  املقابل  ويف 
غري  "اأنِت  ق��ائ��ل:  اأوروب�����ا،  �شد  اأو  م��ع  ا�شتفتاء 
وا�شحة، م�شروعك ل ي�شمى الأ�شياء مب�شمياتها، 

لكنه يتمثل يف اخلروج من اأوروبا".
ملعهد  العام  املدير  نائب  تينتورييه،  بري�ص  ي��رى 
الأخرية  املناظرة  اأن  "اإب�شو�ص" لل�شتطلعات، 

ميكن اأن تعيد ح�شد اأ�شوات الناخبني.
اإعلن لوبان التخلي عن خطة الن�شحاب  ورغم 
بالفرنك  ال���دي���ون  و����ش���داد  ال���ي���ورو  منطقة  م��ن 
الفرن�شي، اإل اأن خمت�شون يرون اأن فوزها يحدث 
ف��و���ش��ى داخ���ل الحت����اد؛ ن��ظ��را ل��ل��دور الفرن�شي 
القيادي بالقارة، ل�شيما اأن موقف حزب التجمع 
الإ�شلح  عرقلة  يتبنى  له  تنتمي  ال��ذي  الوطني 

داخل التكتل الأوروبي.
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ص ي��وؤك��د م���اك���رون ����ش���رورة اإنهاء 
لتعزيز  ال�27  الحت��اد  اأع�شاء  بني  النق�شامات 

اأوروبا يف اأمام الوليات املتحدة وال�شني.
و�شف  ال��ع��ب��ارة  ب��ه��ذه  مقنع"..  "فريك�شييت 
موقف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  امل��ح��ل��ل  ال��ط��و���ش��ة،  م�شطفى 
ل��وب��ان م��ن ب��ق��اء ف��رن�����ش��ا ب���الحت���اد، م�����ش��ريا اإىل 
واإج����راءات  ق���رارات  اأن  ع��ن  "ك�شفت  امل��ن��اظ��رة  اأن 

ت�شب  فوزها  ح��ال  يف  املتطرفة  اليمني  مر�شحة 
من  وخروجها  اأوروب���ا،  عن  فرن�شا  ف�شل  ل�شالح 
بل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  الطريقة  على  لي�شت  الحت���اد 

بطريقة مقنعة".
ويو�شح ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اأنه يف اجلولة 
الناخبني  بع�ص  لوبان  موقف  يدفع  قد  الثانية 
اأغلب  واأن  خا�شة  �شدها،  بالت�شويت  امل��رتددي��ن 
ال��ف��رن�����ش��ي��ني م��ت��م�����ش��ك��ون ب��ال��ب��ق��اء يف الحت�����اد، 
لقتناعهم باأن الف�شاء الأوروبي املوحد ي�شهم يف 

انتعا�ص القت�شاد الفرن�شي.
مهمة  ق���وى  الأمل����اين  الفرن�شي  ال��ت��ح��ال��ف  مي��ث��ل 
لوبان  دع���وة  ت��ع��د  ل���ذا  الأوروب������ي؛  التكتل  داخ���ل 
ب��دل من الحتاد  ل��لأمم  اأوروب���ي  لإن�شاء حتالف 
الأوروب�����ي ب��داي��ة ل��ف��ك حت��ال��ف ب��رل��ني وباري�ص، 

وا�شتبداله بتحالف مع املجر وبولندا.
وم�شاريع  اتفاقيات  جميع  ف�شخ  ل��وب��ان  وت��ع��ت��زم 
تطويرها  مت  التي  املقاتلة  والطائرات  الدبابات 
م��ع ب��رل��ني. وم��ن��ذ ت��ول��ي��ه ال��رئ��ا���ش��ة يف 2017، 
اأوروبية  دفاعية  �شيا�شة  بناء  على  ماكرون  عمل 

م�شتقلة، واإنعا�ص امليزانية الأوروبية.
وتعليقا عل م�شري الحتاد الأوروب��ي والعلقات 

بني باري�ص وبرلني يف ح��ال ف��وز م��اك��رون، يقول 
العمل  ا�شتمرارية  يعني  "فوز ماكرون  الطو�شة: 
داخل منظومة الحتاد، كونه اأوروبي حتى النخاع، 
مقتنع بلم ال�شمل الأوروبي وت�شكيل ف�شاء قوي 

ملناف�شة العملقني الأمريكي وال�شيني".
"قنبلة  مبثابة  ل��وب��ان  ف��وز  الطو�شة  يجد  بينما 
�شيا�شة  لتباعها  نظرا  اأوروب���ا،  تهز  ان�شطارية" 
حزبها الداعي للعزلة عن اأوروبا واإقامة علقات 
الأم����ر ي�شعف  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  م��ع رو���ش��ي��ا، 
موقفها يف جولة الإعادة، نظرا لقناعة الناخبني 
باأن فوزها يعني اإعطاء مفاتيح ق�شر الإليزيه اإىل 

مو�شكو.
على  باحل�شول  مناف�شته  ح��زب  م��اك��رون  ويتهم 
ق���ر����ص 9 م���لي���ني ي�����ورو م���ن ب��ن��ك رو����ش���ي عام 

.2017
اأوك��ران��ي��ا ح��رة ل  "اأدعم  ل��وب��ان:  ت��رد  ويف املقابل 
تتبع الوليات املتحدة ول الحت��اد الأوروب���ي ول 

رو�شيا".

حمللون: اأينما يوجد الأمريكيون يوجد كذلك الرو�ش

 رو�شيا تعزز ح�شورها يف �شرق �ملتو�شط حتت نظر �لغرب 
•• �صودا -اأ ف ب

مع اندلع احلرب يف اأوكرانيا، عززت رو�شيا 
الأبي�ص  البحر  �شرق  الع�شكرية يف  قدراتها 
للبحر  خلفية  ق��اع��دة  ُي��ع��د  ال���ذي  املتو�شط 
ال���ن���زاع، وف���ق مراقبني  الأ����ش���ود وم��ن��ط��ق��ة 

ع�شكريني فرن�شيني يف اليونان.
يو�شح  ب��ر���ص،  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف 
القبطان وال�شابط امل�شوؤول عن الت�شالت 
الإقليمية للجي�ص الفرن�شي يف املتو�شط تيبو 
لفرين "هناك حاليا حوايل ع�شرين �شفينة 
رو���ش��ي��ة يف ال��ب��ح��ر الأب��ي�����ص امل��ت��و���ش��ط، لقد 
مرتني  الع�شكرية  قدراتها  رو�شيا  �شاعفت 
املنطقة )مدمرات،  اأو حتى ثلث مرات يف 

فرقاطات، غوا�شات، وغريها(".
بداأت عودة القوة الرو�شية يف �شرق املتو�شط 
تدريجيا منذ اندلع النزاع يف �شوريا عندما 
با�شرت مو�شكو ن�شر �شفن يف ميناء طرطو�ص 
ال�شوري، املن�شاأة البحرية الرو�شية الدائمة 
ال��وح��ي��دة خ��ارج ح��دود الحت���اد ال�شوفياتي 

ال�شابق.
هو  "اجلديد  اإن  الفرن�شي  القبطان  يقول 
�شمال كريت  ال��غ��رب:  ال��رو���ش��ي يف  ال��زح��ف 
���ش��ب��ه جزيرة  يف  ال���ي���ون���ان  غ�����رب  وك����ذل����ك 
البحر  ق���رب  اإي��ج��ه  ب��ح��ر  و���ش��م��ال  بلبون�ص 
الرو�شية  "ال�شفن  اأن  وي���وؤك���د  الأ�شود"، 

متمركزة لر�شد ن�شاط قوات احللفاء".
يرى حمللون اأن انت�شار الأ�شطول الرو�شي 
اأوكرانيا  غ���زو  ق��ب��ل  ب����داأ  ال����ذي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ا�شتغلله  مي��ك��ن  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر،   24 يف 
لإر�شال تعزيزات بالع�شكريني والأ�شلحة اإىل 
اأوكرانيا، ولكن اأي�شا لإطلق �شواريخ كروز 

من ال�شفن لدعم العمليات الربية.
يوجد  "اأينما  لف����رين  ال��ق��ب��ط��ان  وي�����ش��ري 

الأمريكيون، يوجد كذلك الرو�ص".
ح�شورها  خف�شت  التي  الأمريكية  القوات 
ملدة  امل��ت��و���ش��ط  الأب��ي�����ص  ال��ب��ح��ر  يف منطقة 
ع�شر �شنوات، تعمل هي الأخرى على تغيري 

التكتيكات.
وي�شدد ال�شابط يف البحرية الفرن�شية على 
الأمريكيون  اللعبة.  غ���رّيت  "اأوكرانيا  اأن 
ك��ب��رية غ��ري م�شبوقة منذ  ع���ودة  ي��ج��ه��زون 

احلرب الباردة".
نحو  م��ث��ل  الأم���ريك���ي���ون  "اأر�شل  وي�����ش��ي��ف 
ملراقبة  الأطل�شي  املحيط  من  �شفن  ع�شرة 

منطقة البحر املتو�شط".
يف ق��اع��دة ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي يف �شودا 
ب��ج��زي��رة ك��ري��ت ال��ي��ون��ان��ي��ة، ت��راب��ط طائرة 
زجاجية  ق��ي��ادة  قمرة  م��ع  للعجاب  مثرية 

تتيح روؤية بنطاق 180 درجة.
للرو�ص  "الإظهار  ه���و  ذل����ك  م���ن  ال���ه���دف 
ن�شاط  م�شاحة  امل��ت��و���ش��ط  ال��ب��ح��ر  ���ش��رق  اأن 
حللفاء حلف �شمال الأطل�شي"، وفق عبارات 
يك�شف  الذي مل  اللفتنانت كوماندر يوهان 

عن لقبه العائلي لأ�شباب اأمنية.
وه��ي من �شنع   2 اأتنلتيك  لطائرة  ميكن 
���ش��رك��ة دا����ش���و ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ال��ت��ح��ل��ي��ق حتى 
البحر،  �شطح  ف��وق  م��رتا   30 ارت��ف��اع  على 

الدقيقة  ل��ل��م��راق��ب��ة  م��ث��ال��ي��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا 
حل��رك��ة امل����رور ال��ب��ح��ري��ة. ال��ط��ائ��رة مزودة 
وك���ام���ريا  ورادارات،  ا���ش��ت�����ش��ع��ار  ب���اأج���ه���زة 
ونظام  مم،   3200 م��ق��ا���ص  الأداء  ع��ال��ي��ة 
يف  يفيد  املغناطي�شية  املجالت  عن  للك�شف 
اإل��ك��رتوين لر�شد  ال��غ��وا���ش��ات، ودع��م  ر�شد 
الذي  ل����وران  يعلق  الأن���ح���اء.  ال������رادارات يف 
"يتم  ق��ائ��ل  التكتيكي  التن�شيق  يف  ي��ع��م��ل 
ا�شتخدام اأتلنتيك 2 ب�شكل اأ�شا�شي لتحديد 
الو�شع على ال�شطح" و"ر�شد كل ال�شفن يف 
املنطقة"، م�شتعر�شا ملفا يف �شفحته الأوىل 

�شورة ل�شفينة اإنزال رو�شية.
وي�شيف الع�شكري الفرن�شي "ميكننا حتديد 

ت�شجيل  "يجب  لأن����ه  ال�شفن"،  ج��ن�����ش��ي��ات 
ك��اف��ة ال�����ش��ف��ن ال��ت��ي ي��زي��د ط��ول��ه��ا ع��ن 12 
قابل  م�شيء  �شندوق  على  وحت��ت��وي  م��رتا 
للر�شد". ويتابع "اإذا مل يكن الأمر كذلك، 
ك��ان��ت تتبع  اإذا  ل���رنى م���ا  ن��ر���ش��ده��ا  ف��اإن��ن��ا 
غري  اأن�شطة  مت��ار���ص  اأو  بالب�شر  متاجرين 
قانونية". تتم م�شاركة جميع املعلومات مع 
اأي�شا  هيئة الأركان العامة الفرن�شية ولكن 

مع قيادة حلف �شمال الأطل�شي.
�شياق  "يف  الفرقاطة يوهان  ي�شيف قبطان 
الهجوم،  ت��وج��ي��ه  اأي�����ش��ا  ميكننا  ه��ج��وم��ي، 
وم�شاعدة  ل�شربها،  اأه���داف  على  وال��ع��ث��ور 

الطائرات املقاتلة".
حالة  يف  ل�����ش��ن��ا  "لكننا  م�����ش��ت��درك��ا  وي��ل��ف��ت 
اأزمة يف هذه املنطقة، والهدف هو بب�شاطة 

احلفاظ على اأمن اأوروبا".
اإ�شرتاتيجية  منطقة  املتو�شط  البحر  يعد 
لأوروبا وحلف �شمال الأطل�شي لأن 65 باملئة 
من اإمدادات الطاقة للحتاد الأوروبي و30 
باملئة من التجارة العاملية متر عربه. لذلك، 
و�شيلة  اأي�شا  ه��و  املنطقة  يف  التمركز  ف���اإن 

حلماية امل�شالح القت�شادية الغربية.
احلربية  ال�شفن  جميع  على  تركيا  حظرت 

عبور م�شيقي البو�شفور والدردنيل.
فوق  التحليق   2 اأتلنتيك  لطائرة  ميكن 
اأمر غري حمظور على  الأ�شود، وهو  البحر 
اأن  اإىل  ي�شري  يوهان  لكن  اجلوية.  احلركة 
اإىل هناك لأن رغبتنا  "احللفاء لن يذهبوا 

هي خف�ص التوتر مع رو�شيا".
من جانبه، دعا الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل 
"اليقظة  اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  م���اك���رون 

ال�شديدة والن�شباط ال�شروري".

�شوي�شر� تطلب تقلي�ص عمل 
نائب مدير �لوكالة �لذرية

•• جنيف-اأ ف ب

تقلي�ص نطاق عمل  الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  �شوي�شرا من  طالبت 
نائب مديرها الذي يحمل اجلن�شية الرو�شية من اأجل "�شمان ا�شتقللية 

وم�شداقية" املنظمة.
ر�شالة  �شوماروغا  �شيمونيتا  الطاقة  املكلفة  الحتادية  امل�شت�شارة  واأر�شلت 
الدولية  للوكالة  العام  املدير  اإىل  ني�شان/اأبريل  من  الأول  يف  املعنى  بهذا 
للطاقة موؤكدا  الفدرايل  املكتب  ذكر  كما  رافايل غرو�شي،  الذرية  للطاقة 

معلومات ن�شرتها �شحيفة "24 اور" )24 �شاعة(.
فران�ص  لوكالة  الإل��ك��رتوين  بالربيد  ر�شالة  ال���وزارة يف  با�شم  ناطق  وق��ال 
بر�ص "بالن�شبة اإىل �شوي�شرا، ا�شتقلل وم�شداقية الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية وكذلك الثقة يف ن�شاطاتها اأمور مهمة".
نائبه  يتوىل  األ  من  التاأكد  الر�شالة  يف  غرو�شي  من  �شوماروغا  وطلبت 
اي  يتلقى  ول  اأوك��ران��ي��ا  اأو  برو�شيا  تتعلق  مهمة  اأي  �شوداكوف  ميخائيل 

معلومات �شرية، كما ذكرت ال�شحيفة.
وكانت منظمة "غرينبي�ص" املناه�شة للأ�شلحة النووية طالبت من جانبها 

باإق�شاء �شوداكوف.
وقالت امل�شوؤولة ال�شوي�شرية اإن �شوداكوف �شغل لفرتة طويلة من�شبا اإداريا 
دورا  ت��وؤدي  التي  الرو�شية  العامة  ل"رو�شاتوم" املجموعة  تابعة  �شركة  يف 
يف  الأوك��ران��ي��ة  النووية  الطاقة  ملحطة  القانوين  غري  الح��ت��لل  يف  مهما 

زابوريجيا وهي الأكرب يف اأوكرانيا، من قبل اجلي�ص الرو�شي.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن "رو�شاتوم" تعمل مع م�شوؤولني حمليني يتعاونون 

مع قوات فلدميري بوتني.
"م�شلحة  ذل��ك  مع  ل�شوي�شرا  �شتكون  اأن��ه  ر�شالتها  يف  �شوماروغا  واأك���دت 
النووية  الرقابة  هيئة  بني  بال�شلمة  املتعلقة  املعلومات  تبادل  كبرية" يف 
"على  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  الأوكرانية  واحلكومة  الأوكرانية 

اأ�شا�ص الثقة ودون اأي تاأثري �شيا�شي حمتمل".
وردا على �شوؤال لوكالة فران�ص بر�ص، مل تدل الوكالة الدولية على الفور 
باأي تعليق، لكن ح�شب ال�شحيفة ل ترى الوكالة اأي �شبب للن�شمام اإىل 

طلب امل�شت�شارة يف املجل�ص الحتادي.
يوؤكد  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  "املدير  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
اأن جميع املتعاونني يف منظمته يخ�شعون ل�شلطته وحدها ول يقبلون اأي 

توجيه من حكومة اأو من �شلطة خارج الوكالة يف اأداء مهماتهم".
الوكالة  تنفيذ  ل�شمان  با�شتمرار مع فريقه  "ي�شعى  اأن غرو�شي  واأ�شافت 
النووي  الأم��ن  املتمثلة يف احلفاظ على  الذرية مهماتها  للطاقة  الدولية 

يف اأوكرانيا".
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عربي ودويل
�أوروبا تتاأهب لأزمة غذ�ء.. وتتهم مو�شكو باللجوء ل�شالح �لتجويع

•• عوا�صم-وكاالت

ا�شتمرار  من  )ف��او(،  وال��زراع��ة  للأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  ح��ذرت 
الرتفاع غري امل�شبوق لأ�شعار ال�شلع واملواد الغذائية يف العامل.

اأعلى  بلغ  العاملي  الغذاء  اأ�شعار  اإن موؤ�شر  للمنظمة،  وقال تقرير حديث 
م�شتوى له على الإطلق يف مار�ص من العام اجلاري، وهو الأعلى اأي�شا 

منذ اإن�شاء "الفاو" يف الأربعينيات من القرن املا�شي.
ال��غ��ذاء يف  اأزم���ة  امل�شوؤولية ع��ن تفاقم  الأوروب����ي رو�شيا  وح��ّم��ل الحت���اد 
العامل، حيث قال م�شوؤول ال�شيا�شة اخلارجية يف الحتاد جوزيب بوريل 
يف  الغذاء  اأزم��ة  مفاقمة  م�شوؤولية  تتحمل  مو�شكو  اإن  املا�شي،  الثنني 
العامل من خلل حربها على اأوكرانيا، ل �شيما عرب ق�شف خمازن القمح 

ومنع ال�شفن من نقل احلبوب اإىل اخلارج.
خارجية  ل���وزراء  اجتماعا  تروؤ�شه  بعد  �شحفي  موؤمتر  يف  بوريل  واأف���اد 
دول الحتاد الأوروبي، اإن الرو�ص "يت�شببون بنق�ص الأغذية. يق�شفون 
اأوكرانية ويت�شببون بجوع يف العامل. هم يت�شببون بجوع يف عاملنا  مدنا 

ي�شتخدمونه ك�شلح".
وارتفعت اأ�شعار املواد الغذائية والتبغ بن�شبة 4.1 باملئة بفرباير املا�شي 

بعد زيادة بن�شبة 3.5 باملئة، بح�شب تقارير اأوروبية.
ووفق الإح�شاءات، تعترب منطقة البحر الأ�شود مبثابة "�شلة خبز عاملية"، 
حيث توؤمن رو�شيا واأوكرانيا 29 باملئة من �شادرات القمح العاملية، و19 

باملئة من �شادرات الذرة، و78 باملئة من �شادرات زيت دوار ال�شم�ص.
وبح�شب اأ�شتاذ القت�شاد ال�شيا�شي كرمي العمدة، ترتبط معدلت ارتفاع 

بالتهديدات  اخلا�شة  والتداعيات  الت�شخم  بحجم  اأوروب���ا  يف  الأ�شعار 
املتبادلة ب�شاأن واردات النفط الرو�شي.

العلقات  اإن حجم  العمدة  قال  نيوز عربية"،  "�شكاي  ملوقع  ويف حديث 
كان  احل��رب  الأوروب��ي��ة قبل  وال��دول  رو�شيا  والقت�شادية بني  التجارية 
كبريا، وبالتايل ل ميكن اأن ينقطع هذا التبادل ب�شكل كامل، لكنه تاأثر 

اإىل حد كبري باحلرب الأوكرانية.
املخزون ال�شرتاتيجي  اأث��رت على  تبعها  اأن احلرب وما  العمدة  واأو�شح 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة كما �شاعفت  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شلع  الأوروب���ي���ة م��ن  ال���دول  ل��دى 
القلق  حلالة  اإ�شافة  املحلية،  الأ���ش��واق  يف  وال��رك��ود  الت�شخم،  م��ع��دلت 
 50 تتجاوز  ن�شبة  ال��ذي ميثل  الرو�شي  الغاز  ا�شترياد  وقف  باحتمالت 
القت�شاد  اأ�شتاذ  واأرج���ع  الأوروب��ي��ة.  ال��دول  بع�ص  احتياجات  من  باملئة 

اخلاطئة  ال�شرائية  ال�شيا�شة  اإىل  عامليا  ال��غ��ذاء  اأزم���ة  تفاقم  ال�شيا�شي 
ت�شعيد  ج��راء  من  واخل��وف  الهلع  عليها  ي�شيطر  التي  امل�شتهلكني  من 
اإم���دادات  وق��ف  ي�شمل  ق��د  واأوروب����ا، مب��ا  رو�شيا  ب��ني  املحتملة  العقوبات 
اأن  م��ن  حم���ذرا  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�شلع  القمح  وواردات  ال��ط��اق��ة 
"مزيدا من العقوبات املفرو�شة من جانب الدول الأوروبية رمبا تدفع 
لتعقيد الأزمة القت�شادية الأوروبية، كون هذه العقوبات متثل �شلحا 
التبادل  اأك��ر من رو�شيا". وع��ن حجم  اأوروب���ا  به  تتاأثر  ذو حدين رمب��ا 
اأ�شار تقرير �شادر عن الربملان  التجاري بني رو�شيا والحتاد الأوروب��ي، 
الأوروب��ي قبيل الأزمة الأوكرانية، اإىل اأن الحتاد الأوروب��ي اأر�شل 3.7 
باملئة من اإجمايل �شادراته من الأغذية الزراعية اإىل الحتاد الرو�شي، 

وحوايل 1.4 باملئة من وارداته جاءت من ذلك البلد.

�شريح تيتو اأجزاء من متاثيلهاقم�شة ل�شباب ال�شرب

مراجع م�شرتكة للقوميني... الن�شر ذو الراأ�شني وال�شليب الأرثوذك�شي والقي�شر نيكول الثاينلي�ص بعيًدا عن ملعب ريد �شتار  الوحدة �شتهزم ال�شيطان

قرب تيتو  احلنني اىل زمن م�شى

احلروب اليوغو�سالفية مل يتم ه�سمها اأبًدا:

يف �شربيا، �مل�شاعر �ملوؤيدة لرو�شيا عميقة...!

2021، قال 83 باملائة من �شكان 
"�شديقة".  رو���ش��ي��ا  اإن  ���ش��رب��ي��ا، 
ا�شتطلع  اأظ��ه��ر  ال��ع��ام،  نف�ص  يف 
اأجراه املجل�ص الأوروبي للعلقات 
 57 ي���رى  بينما  اأن����ه  اخل��ارج��ي��ة، 
ب����امل����ائ����ة م�����ن ال���������ش����رب الحت������اد 
�شرورًيا"،  "�شريًكا  الأوروب��������ي 
اأنه  باملائة منهم فقط   11 اعترب 

حليف.
املوالية  امل�������ش���اع���ر  ه�����ذه  ق���ل���ب     
الهوليغان�ص  بني  ينب�ص  لرو�شيا 
حانهم  يف  جندهم  )امل�شاغبون(. 
اخل����ا�����ص، م��ب��ا���ش��رة حت���ت ملعب 
ب���ارت���ي���زان. ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ي��ه��م من 
م�شجعو  ي�شكل  الح���م���ر،  ال��ن��ج��م 
بارتيزان ثاين اأكرب جمموعة من 
يلقبون  ال��ب��لد.  يف  الهوليغان�ص 
ب����غ����روب����اري -ح�����ف�����اري ال���ق���ب���ور، 
ا  باللغة ال�شربية. حانهم هو اأي�شً
ميدان رماية. ي�شربون هناك كما 
عندما  لكن  كثرًيا.  النار  يطلقون 
الطلقات  تتوقف  �شحفي،  يدخل 
"ال�شحافة  الأف��������واه.  وت�����ش��م��ت 
اأخرًيا  الغربية" غري مرحب بها. 
�شينتهي  "�ص"،  ���ش��اب��ق،  م�����ش��اغ��ب 

بك�شر هذا ال�شمت.
الذي  املطعم  يف  "�ص"  التقينا     
اف��ت��ت��ح��ه ل��ل��ت��و و���ش��ط ب��ل��غ��راد. هو 
يرتدي  عمره،  من  الثلثينات  يف 
الإجنليزية  وي���ت���ح���دث  ق��م��ي�����ش��ا 
"لدي  ال���ربي���ط���ان���ي���ة.  ب��ال��ل��ه��ج��ة 
يقول  لندن"،  يف  وع�شت  �شديقة 
ت�شوبه  ل  اأن��ه  قاطع  ب�شكل  ليثبت 
���ش��ائ��ب��ة. ي����روي ك��ي��ف، ح��ت��ى قبل 

املا�شي الذي يرف�ص احلديث عنه 
ويريد  الرو�ص  عن  يدافع  اإن��ه   ...
اأن ي�شرح ال�شبب. يخرج حمفظته 
بطاقته  ف����وق  ب��ف��خ��ر:  وي��ف��ت��ح��ه��ا 
لبوتني،  �شورة  ترتّبع  امل�شرفية، 
زميلته،  اأرث���وذك�������ش���ي���ة.  اأي���ق���ون���ة 
ب���ك���ث���ري، ترتجم  م���ن���ه  الأ�����ش����غ����ر 
"ق�شفتنا  خ����ط����اب����ه:  وت���خ���ف���ف 
حتت  وو���ش��ع��ون��ا  وال��غ��رب،  فرن�شا 
حيث  م�شتمرة  م��وج��ة  احلظر". 
كان  اإذا  م��ا  معرفة  امل�شتحيل  م��ن 
 1999 ع��ام  �شربيا  ع��ن  يتحدث 
منزل  "حتى  ال���ي���وم.  رو���ش��ي��ا  اأو 
ذلك  فعلوا  ال��ن��ات��و!  ق�شفه  تيتو، 
�شاعدتنا  رو�شيا  فقط  ق�شد!  عن 
حررنا  ان  �شبق  ل��ق��د   ... وحمتنا 
اإنهم  ال��ع��ث��م��ان��ي��ني،  م���ن  ال���رو����ص 
القرون  يدمج  يعد  مل   ." اإخواننا 

فقط بل رو�شيا و�شربيا.
   ول��ك��ن، مثل ���ش��وارع ب��ل��غ��راد من 
بالتقارب  ينتهي  ���ش��يء  ك��ل  ق��ب��ل، 
الق�شاء  ال��غ��رب  يريد  وال��ت��لق��ي: 
ع����ل����ى احل�������������ش������ارة ال�������ش���لف���ي���ة 
والأرث��وذك�����ش��ي��ة ال��ت��ي ك���ان بوتني 
���ش��ي�����ش��ب��ح ال���و����ش���ي ع��ل��ي��ه��ا. عام 
حق  ب���وت���ني  ا���ش��ت��خ��دم   ،2015
الأمم  ق��رار  م�شروع  �شد  النق�ص 
مذبحة  و����ش���ف  ال������ذي  امل���ت���ح���دة 
البو�شنة  يف  ����ش���ري���ربي���ن���ي���ت�������ش���ا 
جماعية"  "اإبادة  باأنها   )1999(
ال�شرب.  ال���ق���وم���ي���ني  ق���ب���ل  م����ن 
���ا على  اأي�������شً وال���ف���ي���ت���و ال���رو����ش���ي 
با�شتقلل  ال��ر���ش��م��ي  الع������رتاف 
ك��و���ش��وف��و ال����ذي مل ت��ت��ن��ازل عنها 

ولدت���������ه، ك�����ان ال��ه��ول��ي��غ��ان�����ص يف 
مفرتق ط��رق بني ع��امل اجلرمية 
وال�������ش���ي���ا����ش���ة. ب�������داأت امل���خ���اب���رات 
توظيفهم  يف  ال���ي���وغ���و����ش���لف���ي���ة 
باأعمالها  ل��ل��ق��ي��ام  ال�شبعينات  يف 

القذرة.
   خلل احلرب، �شكل الهوليغان�ص 
ارتكبت  ع�شكرية  �شبه  ميلي�شيات 
درجة  –اىل  م��ت��ع��ددة  ان��ت��ه��اك��ات 
اأدينوا  ق��ادت��ه��م  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م ح��رب يف لهاي. 
امل�����ش��اغ��ب��ون اليد  وم���ن���ذئ���ذ، ظ���ل 
اخلفية  والقوة  للقومية  امل�شلحة 

للحكومة.
   ي��راف��ق��ه��م ال���ت���اري���خ اأك�����ر من 
ُفر�ص  بلد  يف  الآخ��ري��ن:  ال�شرب 
القدم هي  ال�شلم، كانت كرة  فيه 
احل����رب الأخ������رية ال��ت��ي م���ا زالت 
وامل���ب���اري���ات معارك  ب��ه��ا،  م�����ش��رح 
ك����ث����رية ُخ�������ش���رت ت��ت��ط��ل��ب ال����ث����اأر 
ا�شمئزاز،  اأث��ار  ما  لكن  والنتقام. 
الهوليغان�ص،  ن����زع����ة  م����ن  ������ص، 
توقفت  "لقد  ال�����ش��ي��ا���ش��ة:  لي�شت 
ب�شبب  املتداولة،  املخدرات  ب�شبب 
يعودوا  مل  ال��ذي��ن  اأي�����ش��ا  ال�شباب 
ويحملون  ���ش��يء،  اأي  ي��ح��رتم��ون 
�شكاكني فوقهم. لقد اأ�شبح المر 
خطريا للغاية. اأريد فقط اأن اأفتح 
والدي  الآن.  وال���دّي  م��ع  مطعًما 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����ص  ل����ذاك  ط��ب��خ 
"�ص"  اأح��ب ال�شرب. يقطع  ال��ذي 
وي�شاأل والده الذي بقي يف املطبخ 
"ميرتان!" ي�شرخ  ال���ش��م...  عن 

الأب من امام موقده.

دائًما  ج��وف��ان،  خطاب  يف  �شربيا. 
امل��ا���ش��ي ه��و ال����ذي ي�����دّوي. "ومع 
األك�شندر  ج�����ش��ر  ل���دي���ك���م  ذل������ك، 
الثالث يف باري�ص ..."، خل�ص وهو 
يتنهد. و�شط رفات تيتو، يبدو اأن 
يوفان قد �شل طريقه بني �شربيا 
الإ�شكندر  الأب��د: كان  اإىل  ورو�شيا 

الثالث قي�شًرا رو�شًيا.

امل�سلح  ال���ذراع  الهوليغان�ش، 
للقومية

الذي  ه��ن��ا  ال��وح��ي��د  لي�ص  ج��وف��ان 
ي��ح��م��ل ه�����ذا ال���������راأي. يف ����ش���وارع 
�شورة  روؤي���ة  ال�شائع  م��ن  ب��ل��غ��راد، 
اأ�شبح  ال�����ذي   Z وح�����رف  ب���وت���ني 
العامل.  رو���ش��ي��ا يف  مل���وؤي���دي  رم����ًزا 
العلم  رفعوا  املتظاهرين  اأن  حتى 
الرو�شي اأمام الربملان دون رد فعل 

من ال�شرطة.
الرئا�شية  الن���ت���خ���اب���ات  خ�����لل 
 ،2022 اأب���ري���ل   3 يف  ال�����ش��رب��ي��ة 
واملعار�شة  ال�����ش��ل��ط��ة  ت��خ��ت��ل��ف  مل 
حول موالة �شربيا لرو�شيا -على 
ع��ك�����ص امل��ج��ر امل���ج���اورة ح��ي��ث كان 
اإعادة  عند  وك��ب��رًيا.  ح��ادا  النقا�ص 
األك�شندر  الرئي�ص  وع��د  انتخابه، 
رو�شيا.  معاقبة  بعدم  فوت�شيت�ص 
فوت�شيت�ص  اأدان  فقد  ذل���ك،  وم��ع 
ال��غ��زو ال��رو���ش��ي لأوك���ران���ي���ا يف 3 

مار�ص يف الأمم املتحدة.
   مفارقة �شربيا: اإنها بحاجة اإىل 
اأنها قريبة  ت�شعر  اأوروب��ا بقدر ما 
من رو�شيا. ووفق ا�شتطلع اأجراه 
م��ع��ه��د ال�������ش���وؤون الأوروب�����ي�����ة عام 

الأبي�ص  باللونني  وجوه مر�شومة 
متا�شك:  دون  ت��خ��ت��ل��ط  والأ�����ش����ود 
خ���لل مباراة  ق��ت��ل��وا  ه��ول��ي��غ��ان�����ص 
ان���ت���ه���ت ب���ف���و����ش���ى وم����واج����ه����ات، 
اأمام  عليهم  ُح��ك��م  ح���رب  جم��رم��و 
حم���ك���م���ة له���������اي، واأب������ط������ال من 
الع�شور الو�شطى �شبه اأ�شطوريني 
ال���ي���وم يف  ت��ع��د الأي���ق���ون���ات  ... مل 
ال��ك��ن��ي�����ش��ة ول���ك���ن م��ر���ش��وم��ة على 

واجهات املباين بالكامل.
   اخ��ت��ار ال���ش��ت��ي��اء م��رب��ًع��ا مثالًيا 
باألوان �شربية: كو�شوفو.  تقريًبا، 
دول��ة من يوغو�شلفيا  اآخ��ر  كانت 
ا�شتقللها،  على  حت�شل  ال�شابقة 
انف�شالها  وي��ب��ق��ى   .2008 ع���ام 
للكثري  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اي���لم���ا  الأ����ش���د 
ب��ل��غ��راد، تتباعد  ال�����ش��رب. يف  م��ن 
لكن  وتختلف،  وال��ق��رون  ال�����ش��وارع 
املعنى واحد يف النهاية: �شربيا ل 

تن�شى، وبدرجة اأقل ل ت�شامح.

ذاكرة مت�سابكة
ل يزال املا�شي يخيم على �شربيا. 
ول��ف��ه��م ذل���ك ح��ًق��ا، ي��ج��ب الذهاب 
�شريح  اإىل  بلغراد،  مرتفعات  اإىل 
يوغو�شلفيا  حكم  ال���ذي  ال��رج��ل 
من عام 1945 اإىل عام 1980: 
املبنى، رجل  تيتو. يحر�ص جوفان 
نظراته  ال��ظ��ه��ر،  م��ن��ح��ن��ي  ع��ج��وز 
عاًما  ع�شرين  م��ن  اأك���ر  منهكة. 
وهو يجر خطواته يف نف�ص املمرات، 
ح��ول قرب  ي��وم  ك��ل  ي�شتدير  حيث 
اأ�شبح  ج���وف���ان  اأن  ي���ب���دو  ت��ي��ت��و. 
ه���و ن��ف�����ش��ه جم���رد ذك����رى اأخ����رى، 
يروي  خا�شة  و�شخ�شه  وبكلماته 

كيف اأن احلنني ي�شبق املرارة.
يوغو�شلفيا  اإىل  احل��ن��ني  ه��ذا     

ونف�سل  ال�سياطني،  لنن�سى 
امل�ستقبل؟

من  �شيا�شًيا  "�ص" ق��ري��ًب��ا  ظ��ل     
ال�����ش��اب��ق��ني. وم��ث��ل يوفان  رف���اق���ه 
يف ���ش��ري��ح ت��ي��ت��و، ف��ه��و ي��رب��ط بني 
اأوك�����ران�����ي�����ا وخ�������ش���ارة  احل�������رب يف 
الذي  امل��ك��ان  ه��و  "ذاك  ك��و���ش��وف��و. 
ي����زال  ف���ي���ه ����ش���رب���ي���ا، ول  ول�������دت 
هناك،  الكنائ�ص  من  الكثري  لدينا 
الكنائ�ص،  املقد�شة".  والأم���اك���ن 

ولكن قلة من الرجال.
 5 ال��ي��وم م��ن     تت�شكل ك��و���ش��وف��و 
ب��امل��ائ��ة م���ن ال�����ش��رب م��ق��اب��ل 92 
امل�شلمني  الأل�����ب�����ان  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
ا  "ال�شرب ممثلون متثيًل منقو�شً
لأن����ه����م  ال���������ش����ك����اين  ال�����ت�����ع�����داد  يف 
كو�شوفو  و���ش��م��ال  يقاطعونه". 
ال�����ش��رب ي�شكلون  ي���زال  -ح��ي��ث ل 
الأغلبية -�شيكون دونبا�ص �شربيا، 
اأر�ص مفقودة و�شجينة دولة  وهي 

اأجنبية يدعمها الغرب.
"�ص"  ت�شريحات  ينبثق عن  ما     
اأق��ل من كونه  للناتو  هو معار�شة 
الناتو  فعله  "ما  ل��رو���ش��ي��ا.  دع��م��ا 
يف ���ش��رب��ي��ا، ف��ع��ل��ه لأن���ن���ا ل منلك 
بوتني  لي�ص مثل  نووية...  اأ�شلحة 
". اأ�شبحت اأوكرانيا انتقام العامل 
الغرب،  من  ال�شليف  الأرثوذك�شي 
اأنف�شهم  الأوك��ران��ي��ني  اأن  يهم  ول 
"اإنهم  واأرث����وذك���������ص:  ���ش��لف��ي��ون 
بهدوء  يخلي  للأمريكيني"،  دمى 
يف  �شربيا  جتد  اأخ��رًيا،  "�ص".    
اأن  ال��وج��ودي��ة:  مفارقتها  رو���ش��ي��ا 
اأن  ال��واق��ع  ت��ك��ون ج����لًدا يعني يف 
تكون �شحية. املجازر التي �شمحت 
كانت  لأن��ه��ا  ارتكبتها  �شربيا،  بها 
م���ت���اأك���دة ح��ي��ن��ه��ا م����ن ان جم����ازر 

ال�شرب  اخت�شا�ص  لي�ص من  تيتو 
ي��ت��ق��ا���ش��م��ه معظم  ب����ل  وح����ده����م، 
ال�شابقني.  ال���ي���وغ���و����ش���لف���ي���ني 
بعدة  تيتو  يتميز  ل��ه��م،  بالن�شبة 
يوغو�شلفيا  ح����رر  ف��ق��د  ط�����رق: 
اإل  �شيوعًيا،  النازيني.  الغزاة  من 
اأن����ه جن���ا م���ن ن���ري م��و���ش��ك��و؛ واإذا 
كان حكمه فرديا حتى وفاته، فقد 
ب����ازده����ار اق��ت�����ش��ادي وعدم  ���ش��م��ح 
تيتو خ�شو�شا  كان  لقد  النحياز. 
ال�������ش���لم. ب��ع��د ع�����ش��ر ���ش��ن��وات من 
وف���ات���ه، غ���رق���ت ي��وغ��و���ش��لف��ي��ا يف 
���ش��راع... اإخ��وة الأم�����ص -ال�شرب، 
 ... الألبان  ال��ك��روات،  البو�شنيون، 

-ذبحوا بع�شهم البع�ص.
   دعونا نفهم باإيجاز هذا ال�شراع 
املعقد. كان ال�شرب يف يوغو�شلفيا 
مثل الرو�ص يف الحتاد ال�شوفياتي: 
اأك����ر ع�����دًدا واأك�����ر ق����وة. يف 25 
كرواتيا  اأع��ل��ن��ت   ،1991 ي��ون��ي��و 
ورف�شت  ا�شتقللهما  و�شلوفينيا 

�شربيا اأن تفقد قب�شتها.
   م��ن��ذ م���ا ي���ق���رب م���ن ع��ق��د من 
الناتو  ق�������ش���ف  ح���ت���ى  ال������زم������ان، 
يف  وت�شببت  �شربيا  عانت  بلغراد، 
تتذكر  ل  وال��ي��وم  ���ش��دي��دة.  معاناة 
�شربيا �شوى معاناتها وقليًل مما 
�شببته: تف�شل احلكومة ال�شربية 
م�شطلح "مذبحة" على م�شطلح 
انتهاكاتها  "اإبادة جماعية" ب�شبب 

يف البو�شنة.
وم���ث���ل ال���ع���دي���د م���ن ال�������ش���رب، ل 
هذا  ن���ه���اي���ة  اإىل  ي����وف����ان  ي���ذه���ب 
املا�شي ويتجاهل جوانبه املظلمة. 
احداث  ع��ن  احل��دي��ث  يف�شل  اإن���ه 
احلرب  ���ش��م��ح��ت  اإذا  –ال  ال���ي���وم 
هذا  ع��ن  با�شتح�شار  اأوك��ران��ي��ا  يف 

اأخرى ارُتكبت. لقد و�ّشخت يديها، 
نف�شها  باإقناع  ج��ًدا،  لفرتة طويلة 

اأنه مل يكن لديها خيار اآخر.

ما�سيها  على  �سربيا  تنغلق  مل 
ف��ح�����ش��ب: ب��ل��غ��راد ه���ي ق��ل��ب حياة 
�شنوات  ع���دة  م��ن��ذ  ���ش��اخ��ب��ة  ليلية 
النا�ص  ب���ع�������ص  اأن  درج�������ة  -اىل 
البلقان".  "برلني  اليوم  ي�شمونها 
ال�شرب  م����ن  ك���ب���ري  ج�����زء  ي���ري���د 
ال�شباب اأن ين�شوا ال�شياطني، واإّل، 
على الأقل، يركزون على امل�شتقبل. 
"�شباب  "�ص" مت�شائم:  ذلك  ومع 
و�شباب  بلغراد  اإىل  ي��اأت��ون  ال��ري��ف 

بلغراد ي�شافرون اإىل اخلارج".
العتبار  ب��ع��ني  الأخ����ذ  دون  ه���ذا    
منذ  كو�شوفو  مع  املتجدد  التوتر 
و����ش���ول الأ���ش��ل��ح��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة اإىل 
 .2022 اأب���ري���ل   11 يف  ���ش��رب��ي��ا 
بروك�شل  م�����ن  ف�����وري�����ة  اإدان������������ات 
ووا���ش��ن��ط��ن ح��ي��ث ي���رون ان���ه لي�ص 
معدات  ا�شتخدام  �شربيا  حق  من 
يزال  ل  بلد  يف  �شينية.  ع�شكرية 
لبلغراد،  ال��ن��ات��و  ق�����ش��ف  ي��ط��ب��ع��ه 
ب�شكل  رم���زًي���ا  ال�����ش��ح��ن��ة  حم��ت��وى 
دفاعية  ب���ط���اري���ات  ع����دة  خ���ا����ص: 

م�شادة للطائرات اأر�ص -جو.
   وم��ع ذل��ك، رمب��ا يكون امل�شتقبل 
للقلق يف مكان  اإث����ارة  الأك����ر  ه��و 
اأ���ش��ف��ل ال��ت��ل ال���ذي ي�شيطر  اآخ����ر. 
ع��ل��ي��ه ���ش��ري��ح ت��ي��ت��و ي��وج��د ملعب 
�شربيا.  يف  ن����اٍد  اأول  ���ش��ت��ار،  ري����د 
يبيع متجر النادي، من بني اأ�شياء 
املتدفقة  اأخ��رى، قم�شان كو�شوفو 
 ...  XXL اأو   S �شربيا.  ب��األ��وان 
ل��ك��ن مقا�ص  امل���ق���ا����ش���ات...  ج��م��ي��ع 

الطفال ب�شكل خا�ص.

•• الفجر -بيري بوالرد –ترجمة خرية ال�صيباين

معار�سة الناتو، احلروب اليوغو�سالفية التي مل يتم 
ه�سمها اأبًدا، والأخّوة ال�سالفية والأرثوذك�سية ... 

�سربيا ل تتفّهم رو�سيا فقط، بل جتد نف�سها فيها.
الكربى  الق�سة  للمدينة  اجلدارية  الر�سوم  تروي 
 ،1813  ،1389 ال�سربية.  ن�سختها  يف  الأقل  على 
الواجهات،  على  حمفورة  كثرية  تواريخ   ...  1999
على  �سربيا  به  حتلم  ما  رئي�سي.  ب�سكل  اخل�سائر 
اجلدران هو كابو�سها: الإمرباطورية العثمانية التي 
احتلتها لقرون بجانب ق�سف بلغراد من قبل الناتو 
ال�سردية  هذه  يف  للممثلني  بالن�سبة   .1999 عام 

الوطنية، فاإن الدور بال�سرورة هو دور ال�سهيد.

بوتني  مثل  نووية...  �أ�شلحة  منلك  ل  لأننا  فعله  �شربيا،  يف  �لناتو  فعله  • ما 
�ل�شابقني �ليوغو�شالفيني  معظم  يتقا�شمه  بل  �ل�شرب،  على  حكر�  لي�ص  تيتو  يوغو�شالفيا  �إىل  • �حلنني 

للقومية �مل�شلح  �لذر�ع  �لهوليغان�ص  بني  ينب�ص  لرو�شيا  �ملو�لية  �مل�شاعر  • قلب 

رو�شيا من  قريبة  �أنها  ت�شعر  ما  بقدر  �أوروبا  �إىل  بحاجة  �شربيا  �ملفارقات:  • من 
�شربيا  دونبا�ص  �لأغلبية،  ي�شكلون  �ل�شرب  يز�ل  ل  حيث  كو�شوفو،  �شمال  • �شيكون 
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عربي ودويل
تك�شا�ص نفذت �لإعد�م بحق �أقدم �ملحكوم عليهم به 

•• تك�صا�س-اأ ف ب

اأقدم  اإع��دام يف حق  نفذت ولي��ة تك�شا�ص الأمريكية حكم 
�شجني �شدرت يف حقه هذه العقوبة، بعد اأكر من ثلثني 
رغ��م منا�شدات  وذل��ك  بها،  اأُدي���ن  قتل  على جرمية  ع��ام��اً 

اأطلقها معار�شو الإعدام للراأفة به.
وتلّقى كارل بونتيون )78 عاماً( حقنة قاتلة عند ال�شاعة 
يف  هانت�شفيل  �شجن  يف  املحلي  بالتوقيت  م�شاًء   6،24
تك�شا�ص، قبل اإعلن وفاته ال�شاعة 6،39 م�شاًء )23،39 
يف  ال�شجون  �شلطات  اأف���ادت  م��ا  غرينت�ص(،على  بتوقيت 

الولية.

واأ�شار حاكم ولية تيني�شي بيل يل يف تغريدة عرب تويرت 
اإىل اأّن الولية التي كان من املقرر اأن تنفذ حكماً مماثًل 
يف حق اأقدم �شجنائها اخلمي�ص، اأرجاأت تنفيذ الإعدام يف 

اللحظة الأخرية.
وقال كارل بونتيون يف كلماته الأخرية "اأ�شعر بالندم على 

ما قمت به. اأنا م�شتعد للموت".
اأثناء  حا�شرين  �شرطي  وك��ذل��ك  ال�شحية  عائلة  وك��ان��ت 
املدافعون  ي�شعى  ل  ال��ق�����ش��ي��ة،  ه���ذه  ويف  احل��ك��م.  تنفيذ 
ب��راءت��ه. لكن يف ه��ذه الولية  ك��ارل بونتيون لإث��ب��ات  عن 
املحافظة الكبرية يف جنوب الوليات املتحدة، وهي الأكر 
ال��ب��لد، ل ميكن احلكم على  الإع���دام يف  لأح��ك��ام  تنفيذاً 

�شخ�ص ما بالإعدام اإل اإذا وجدت هيئة املحلفني اأنه ميثل 
خطراً م�شتقبلياً على الآخرين. اإل اأّن كارل بونتيون الذي 
والتهاب  وال��دوخ��ة  العظام  ه�شا�شة  من  خ�شو�شاً  يعاين 
ما  وف��ق  الآخ��ري��ن،  خطراً" على  يعد  "مل  وتليفه،  الكبد 
العفو  جمل�ص  اإىل  به  تقدموا  ا�شتئناف  يف  حماموه  اأك��د 
والإفراج امل�شروط يف تك�شا�ص. يف حزيران/يونيو 1990، 
كان هذا الرجل الذي ن�شاأ على يد اأب عنيف ومدمن على 
ال��ك��ح��ول، ق��د اأدي���ن 13 م��رة ومت الإف����راج امل�����ش��روط عنه 
واأثناء تدخل ب�شبب  بتهمة العتداء اجلن�شي على طفل. 
خمالفة مرورية عادية يف هيو�شنت، اأطلق كارل بونتيون 

النار على ال�شرطي جيم�ص اإيربي واأرداه.

�لرئي�ص �لرب�زيلي �لأ�شبق لول يدعم ماكرون 
•• باري�س-اأ ف ب

دعا الرئي�ص الربازيلي الأ�شبق لوي�ص اإينا�شيو لول دا �شيلفا  اأم�ص الأول اخلمي�ص اإىل "هزمية اليمني املتطرف" 
من خلل دعم الرئي�ص الفرن�شي احلايل اإميانويل ماكرون الذي قال اإنه "اأف�شل من ُيج�ّشد للقيم الدميوقراطية 

والإن�شانية".
و�شدد الزعيم الي�شاري يف �شل�شلة تغريدات على ح�شابه الر�شمي على تويرت على اأنه "من الأ�شا�شي هزمية اليمني 
املتطرف ور�شالته )التي حت�ص على( الكراهية والأحكام امل�شبقة. هذا ما يرغب به كل الدميقراطيون وياأملون به 
اأنحاء العامل". ويف اجلولة الأوىل من النتخابات الرئا�شية الفرن�شية، دعم الرئي�ص الربازيلي الأ�شبق  يف جميع 
)2003-2010( مر�شح "فرن�شا املتمّردة" )الي�شار الراديكايل( جان لوك ميلن�شون. غري اأن لول يعترب حاليا 
اأن ماكرون "هو اأف�شل من يج�شد القيم الدميوقراطية والإن�شانية" يف مواجهة مناف�شته اليمينية املتطرفة مارين 
اأوروبا  يف  املحك  على  الدميوقراطية  "م�شتقبل  اأن  الفرن�شية  باللغة  تغريدة  وكتب يف  الأح��د.  انتخابات  لوبن يف 

والعامل". وتابع اأن تاأثري النتخابات يف فرن�شا "يتجاوز حدودها".

وا�سنطن والناتو يفتقران اإىل الردع املنا�سب

بايدن ي�شّلم بوتني �متيازً� نوويًا.. كيف؟
•• وا�صنطن-وكاالت

تهديدات مبطنة  بوتني  الرو�شي فلدميري  الرئي�ص  وجه 
بايدن  اإدارة  واأعربت  اأوكرانيا،  اأ�شلحة نووية يف  با�شتخدام 
�شرتيت  "وول  �شحيفة  راأت  ال�����ش��ب��ب،  ل��ه��ذا  ق��ل��ق��ه��ا.  ع��ن 
اإىل  بايدن  الرئي�ص جو  توجه  اأن  افتتاحيتها  جورنال" يف 
اأمام  ن��ووي  ردع  ت�شكيل  ق��ادر على  �شلح جديد  ن�شر  اإلغاء 

هذه التهديدات هو اأمر اأكر اإثارة للحرية.
 لقد األغت موازنة البنتاغون الأخرية طلب ن�شر �شواريخ 
ال�شاروخ  ه��ذا  يعد  البحر.  من  تطلق  التي  النووية  ك��روز 
اخليارات  م���ن  اأق����ل  ت���اأث���ري  ذا  "تكتيكياً"  ن���ووي���اً  ���ش��لح��اً 
"ال�شرتاتيجية" وميكن اأن ي�شتخدم �شد اأهداف ميدانية. 
وبالإمكان اإطلق هذ ال�شاروخ من الغوا�شات اأو املدمرات.
اإىل  ي�����ش��ل  اإىل ردع خ��ط��ر م���ع���روف: م���ا  ال�����ش��لح  ي��ه��دف 
2000 �شاروخ نووي تكتيكي، من �شمنها اأ�شلحة "ميكن 
برية" كما  وق���وات  ط��ائ��رات،  �شفن،  قبل  م��ن  ا�شتخدامها 
 .2018 ل�شنة  النووي  الو�شع  مراجعة  ذل��ك  اإىل  اأ���ش��ارت 
جو-اأر�ص،  "�شواريخ  الرو�شي  ال��ن��ووي  امل��خ��زون  يت�شمن 
للقاذفات  العمق  �شحنات  املدى،  ق�شرية  بال�شتية  �شواريخ 
املتو�شطة النطاق، القاذفات التكتيكية، والطريان البحري، 
وكذلك ال�شواريخ امل�شادة لل�شفن والغوا�شات والطائرات، 

والطوربيدات لل�شفن ال�شطحية والغوا�شات،" وغريها.

كيف �سرتدون لو كنتم مكانه؟
بوتني غري متاأثر ب�شكوك الغرب حيال الأ�شلحة النووية. 
للتنمر على  ا�شتغللها  تر�شانته مزية ميكنه  اأن  يرى  هو 

امل��خ��اط��ر حيث  لتقبل  وه��و م�شتعد  ي��رتاج��ع.  ك��ي  ال��غ��رب 
ال��ك��ات��ب يف وول  ر���ش��م  ذل���ك.  الغربيون ع��ن  ال��ق��ادة  يحجم 
�شرتيت جورنال ماثيو كرونيغ هذا ال�شيناريو �شنة 2018: 
عن  للدفاع  املتحدة  الوليات  "تاأتي  اإ�شتونيا.  رو�شيا  تغزو 
اإىل  الأمريكية  القوات  تدفق  مع  لكن  الناتو،  يف  حليفتها 
الأمام، ت�شتخدم رو�شيا �شلحاً نووياً تكتيكياً �شد جمموعة 

ب�شعة  قاتلة  البلطيق،  بحر  اأمريكية يف  حاملت طائرات 
اآلف. اإن كنتم الرئي�ص، فكيف �شرتدون؟" املق�شد هو اإجبار 
الناتو على الختيار بني حرب نووية كاملة اأو ال�شت�شلم.

اأوروب����ا  يعتمد ال��ن��ات��و ع��ل��ى ق��ن��اب��ل اجل��اذب��ي��ة امل��خ��زن��ة يف 
اإي�شال  اإذا دع��ت احلاجة. لكن  ال��رد  اأو  ال�شلوك  ل��ردع ه��ذا 
من  يتطلب  الهدف  اإىل  التكتيكية  النووية  الأ�شلحة  هذه 

طياري الناتو اخرتاق الدفاعات اجلوية املتطورة. خماطر 
املتحدة  ال��ولي��ات  ن�شرت  ك��ب��رية.  ال��ن��ار  لإط���لق  التعر�ص 
ع��ل��ى �شواريخ  ال��ت��اأث��ري  منخف�ص  ن��ووي��اً  ���ش��لح��اً  م���وؤخ���راً 
�شوى  متلك  ل  اأمريكا  لكن  الغوا�شات،  تطلقها  بال�شتية 

قرابة اثنتي ع�شرة غوا�شة منها.

ر�سالة ترامب اإىل بوتني
تطلق  التي  النووية  ك��روز  �شواريخ  اأن  ال�شحيفة  اأ�شافت 
من البحر �شتكون اأقل ت�شعيداً من الو�شول اإىل غوا�شات 
ب�شرعة  ت�شرب  اأن  ميكن  كما  بال�شتية  ب�شواريخ  جمهزة 
اإدارة  اقرتحت  ال�شرتاتيجية.  القاذفات  من  بكثري  اأك��رب 
كانت   .2018 يف  ال��ن��ووي��ة  ك���روز  ���ش��واري��خ  ن�شر  ت��رام��ب 
تراب  على  ن��ووي��اً  �شلحاً  األقيت  اإذا  ب��وت��ني:  اإىل  الر�شالة 
الناتو، فللحلف الإرادة والقدرة على الرد باملثل. يقلل ذلك 

من خطر ا�شتخدم بوتني ال�شلح النووي.
هذا لي�ص نوعاً جديداً من ال�شلح ول يلغي التزام الوليات 
للبحرية  ك��ان  ال��ب��اردة،  باملعاهدات. خ��لل احل��رب  املتحدة 
الأمريكية �شواريخ توماهوك جمهزة بروؤو�ص نووية قبل 
اأن يحيلها الرئي�ص باراك اأوباما اإىل التقاعد �شنة 2010. 
اإىل  ك���رادع م��ن دون ال���ش��ط��رار  ق��د تخدم �شواريخ ك��روز 
ت��وف��ري ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن��ه��ا اأو ن�����ش��ره��ا ع��ل��ى ك��ل غوا�شة 

هجومية.

رمزية اأخرى يف حلظة متقلبة
وذكرت ال�شحيفة اأنه لو ت�شور احللفاء عدم وجود قدرة اأو 
رغبة اأمريكية بالرد اإذا تعر�شوا للهجوم من قبل رو�شيا اأو 

كوريا ال�شمالية اأو طرف اآخر، ف�شيقومون بتطوير ردعهم 
ك��روز ق��د تقل�ص النت�شار  اإن ���ش��واري��خ  ال��ن��ووي اخل��ا���ص. 

النووي يف حلظة متقلبة.
قالت اإدارة ترامب اإن الوليات املتحدة �شتعيد درا�شة قرارها 
للمتثال  رو�شيا  "عادت  اإذا  النووية  ك��روز  �شواريخ  ب�شاأن 
مبوجباتها باحلد من الأ�شلحة، قل�شت تر�شانتها النووية 
غري ال�شرتاتيجية، واأ�شلحت �شلوكياتها الأخرى املزعزعة 
الأرجح  على  النفوذ،  هذا  عن  بايدن  يتخلى  لل�شتقرار". 
النووية  للأ�شلحة  املعار�شني  التقدميني  تهدئة  اأج��ل  من 
كعقيدة اإميانية. اأخرب عدد من كبار ال�شباط الأمريكيني 
اإىل  املتحدة حتتاج  باأن الوليات  الكونغر�ص عن اعتقادهم 

هذا ال�شاروخ. وهذه الن�شيحة جديرة بامللحظة.

واقع قامت
"فجوة  من  الأمريكية  ال�شرتاتيجية  القيادة  رئي�ص  حذر 
امل�شرتكة  الأرك��ان  ال��ردع وال�شمان". وقال رئي�ص هيئة  يف 
اأي  اأو  الرئي�ص  "هذا  اأن  يعتقد  اإن��ه  ميلي  م��ارك  اجل��رنال 
رئي�ص ي�شتحق احل�شول على خيارات متعددة للتعامل مع 
اأو�شاع )مرتبطة ب�( الأمن القومي" وهذه ن�شيحة جيدة 

ح�شب ال�شحيفة.
ي��ري��د ك��ر يف ال��ك��ون��غ��ر���ص اإع�����ادة اإدخ�����ال ���ش��واري��خ كروز 
النووية التي تطلق من البحر يف املوازنة الع�شكرية، وتاأمل 
ال�شحيفة اأن ينجحوا. اإن الأ�شلحة النووية هي واقع قامت 
للحياة املعا�شرة، لكن �شيكون ا�شتخدامها اأكر ترجيحاً اإذا 
اإىل  يفتقران  والناتو  املتحدة  الوليات  اأن  الأع��داء  اعتقد 

الردع النووي املنا�شب.

�نتخابات لبنان.. �ل�شعار�ت متالأ 
�ل�شو�رع و�لتنفيذ ق�شة �أخرى

•• بريوت-وكاالت

قبل اأقل من �شهر من موعد اإجراء النتخابات النيابية 
النتخابية  بال�شعارات  ال�شوارع  تعج  لبنان،  يف  املرتقبة 
التي يرفعها املر�شحون �شمن اللوائح املتناف�شة، حاملة 
على  املر�شحة  وال�شخ�شيات  وال��ق��وى  الأح���زاب  اأ�شماء 

املقاعد النيابية ال�128.
املحا�شبة  اإىل  ت��دع��و  امل��ت��ع��ددة  ب��اجت��اه��ات��ه��ا  ال�����ش��ع��ارات 
وال��ت��غ��ي��ري وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم����وال 
الناخبني  ود  لك�شب  ال��ب��ن��وك، يف حم��اول��ة  امل��ودع��ني يف 
بعناوين جذابة ظاهريا، لكنها تتكرر مع كل ا�شتحقاق 
من قبل القوى التقليدية التي كانت م�شوؤولة ب�شكل اأو 
بح�شب  البلد  اإليه  الذي و�شل  النهيار  باآخر عن حال 

كثريين.
وتوازيا مع �شعارات التغيري واملحا�شبة املوعودة، اأطلقت 
جددت  اأن  ب��ع��د  امل��ع��ت��ادة  مهرجاناتها  الأح�����زاب  ل��وائ��ح 
ال�شاأن  متابعو  و�شفها  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ماكيناتها 

اللبناين ب�"ال�شعبوية".
وبني الوعود وامل�شاريع املطروحة، يعد كل طرف عدته 
من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  وح�شد  النتخابي  ال�شباق  لبدء 
البلد  اإليه  و�شلت  ملا  الإنكار  من  حالة  و�شط  املقاعد، 
بالوعود  مليئة  مبعظمها  وم��ه��رج��ان��ات  الن��ه��ي��ار،  م��ن 

للمواطنني بالتغيري نحو الأف�شل.
هذه  الرنانة  النتخابية  بال�شعارات  لبنان  يغرق  وفيما 
امل�شتمر،  النهيار  تبعات  من  املواطنون  يعاين  الأي���ام، 
ع��ن��اوي��ن لن  م��ن  ي��ط��رح حاليا  م��ا  اإن  وي��ق��ول متابعون 
يغري الواقع الذي و�شل له البلد، املرتبط كليا بالو�شع 

الإقليمي وال�شراع على النفوذ وامل�شالح يف املنطقة.

ملوقع  احل���ايف  م��ن��ري  ال�شيا�شي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
ال�شعارات  نوعني من  "هناك  اإن  عربية"،  نيوز  "�شكاي 
النتخابية: �شعارات لأحزاب و�شخ�شيات كانت م�شاركة 
يف ال�شلطة، وتطرح نف�ص ال�شعارات التي كانت تطرحها 

يف حملت �شابقة من دون اأن حتقق اأيا منها".

ال�شاحة  ع��ل��ى  ج��دي��دة  �شخ�شيات  "وهناك  واأ����ش���اف: 
اللبنانية ظهرت بعد اأحداث 17 اأكتوبر، حتمل �شعارات 

تنادي بال�شيادة والتحرير وحت�شني معي�شة املواطن".
هل  يفكر  اأن  اللبناين  ال�شعب  "على  احل���ايف:  واأو���ش��ح 
البنوك  يف  م��دخ��رات��ه  ب��خ�����ش��ارة  ت�شببوا  م��ن  �شي�شدق 
اجلديدة  امل���وج���ة  ي��دع��م  اأم  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه؟  واق��ت�����ش��اده 
اأو  اأح���زاب  اإىل  ينتمون  ك��ان��وا  )ال��ث��وار( ومعظمهم  م��ن 
اختلفوا على تركيب اللوائح النتخابية حتى قبل الفوز 

بالنتخابات؟" وفق تعبريه.
اليوم  نقراأها  التي  "ال�شعارات  ال�شيا�شي:  املحلل  وتابع 
�شعبة التحقيق وال�شعب اللبناين يف ماأزق تاريخي، ولن 
ت�شتطيع النتخابات النيابية و�شعاراتها وحدها اإنقاذه، 
التغيري  امل��ط��ل��وب  الأم����ل.  نفقد  األ  علينا  ي��ج��ب  ل��ك��ن 

ال�شامل على كل الأ�شعدة".
ويف ال�شياق ذاته، قال ال�شحفي واملحلل ال�شيا�شي اأ�شعد 
يف  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  ت�شهد  م��ا  "غالبا  اإن���ه  ب�����ش��ارة، 
لبنان رفع �شعارات ف�شفا�شة، لكن يف هذه النتخابات 
ب��ال��ت��ح��دي��د رف���ع���ت ����ش���ع���ارات م���غ���اي���رة حل��ق��ي��ق��ة ونهج 
ومل�شوؤوليتهم عن  النتخابات،  امل�شاركني يف  ال�شيا�شيني 

هذا النهيار القت�شادي الكبري".
"كان  عربية":  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  ب�����ش��ارة  واأ����ش���اف 
الأجدر مبعظم ال�شيا�شيني اأن ميتنعوا عن امل�شاركة يف 
النتخابات احرتاما مل�شاعر اللبنانيني بعدما ت�شببت به 
العك�ص  على  لكن  انهيار،  من  ال�شيا�شية  املنظومة  هذه 
نرى اأن هناك متاديا وجراأة اأكر وكاأن �شيئا مل يح�شل 

يف لبنان".
هوؤلء  يحا�شبوا  اأن  امل��واط��ن��ني  "على  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م 
امل�شوؤولني يوم النتخاب يف 15 مايو، واإل فهم ي�شنعون 

قدرهم ال�شيئ باأنف�شهم".
مايو   15 يف  النيابية  للنتخابات  اللبنانيون  وي�شتعد 
 128 من  موؤلف  جديد  نيابي  جمل�ص  لختيار  املقبل 
مقعدا، ت�شغل منا�شفة بني امل�شلمني وامل�شيحيني، وتقع 
انتخاب  اأب��رزه��ا  مهام  ع��دة  اجلديد  املجل�ص  عاتق  على 

رئي�ص جديد للجمهورية نهاية العام اجلاري.

بعد يومني على هجوم ا�ستهدف مدر�سة  

�أفغان�شتان  يف  لد�ع�ص  تفجريين  ح�شيلة  قتياًل   16
•• كابول-اأ ف ب

ُقتل 16 �شخ�شاً على الأقّل واأ�شيب 
ال���ع�������ش���رات يف ت��ف��ج��ريي��ن وق���ع���ا يف 
اخلمي�ص،  الأول  اأم�����ص  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
تبّناهما تنظيم داع�ص الإرهابي بعد 
يومني على هجوم ا�شتهدف مدر�شة 

يف حي من كابول.
وقتل 12 �شخ�شا يف تفجري ا�شتهدف 
م�����ش��ج��دا ���ش��ي��ع��ي��ا يف م���دي���ن���ة م����زار 
ال�شريف يف �شمال البلد ظهرا، وفق 
ما قال املتحّدث با�شم هيئة ال�شحة 
زنداين.  �شياء  اأح��م��د  بلخ  ولي���ة  يف 
اأ�شيبوا  ���ش��خ�����ش��ا   58 اأن  واأ����ش���اف 

بجروح بينهم 32 يف حال اخلطر.
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  وان��ت�����ش��رت 
ل�شحايا  م��رّوع��ة  ���ش��ور  الجتماعي 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى من  اإىل  ن��ق��ل��ه��م  اأث����ن����اء 
م�شجد "�شه دكان" يف مزار ال�شريف 

يف �شمال البلد.
وقال زنداين "و�شل اأهايل ال�شحايا 
عن  بحثا  امل��دي��ن��ة  م�شت�شفيات  اإىل 
اأقاربهم. كما ح�شر كثري من ال�شكان 

للتربع بالدم".
تبّني  اإىل  داع�������ص  ت��ن��ظ��ي��م  و�����ش����ارع 
خرا�شان  "ولية  وق��ال��ت  التفجري. 
للتنظيم  املحّلي  الفرع   ،" داع�ص  يف 
اإرهابية  ح�����ش��اب��ات  تناقلته  ب��ي��ان  يف 
"متّكنوا  عنا�شرها  اإّن  تلغرام  على 
مفخخة" داخل  حقيبة  اإدخ���ال  م��ن 
"جرى  اك���ت���ظ���اظ���ه  وب���ع���د  امل�����ش��ج��د 

تفجري احلقيبة عن ُبعد".
ويف ولية قندوز ُقتل اأربعة اأ�شخا�ص 
على الأق���ّل واأ���ش��ي��ب 18 اآخ���رون يف 

تفجري دراجة مفخخة.
الولية  �شرطة  با�شم  املتحّدث  وقال 
اإّن  بر�ص  لفران�ص  عبيدي  اهلل  عبيد 

الن��ف��ج��ار جن��م ع��ن دراج���ة مفخخة 
ميكانيكيني  تقّل  �شيارة  وا�شتهدف 
تابعة  ع�����ش��ك��ري��ة  ي��ع��م��ل��ون يف وح����دة 

لطالبان.
داع���������ص م�شاء  ت��ن��ظ��ي��م  اأع����ل����ن  ك���م���ا 
اخل���م���ي�������ص م�������ش���وؤول���ي���ت���ه ع�����ن ه���ذا 
الهجوم، لكنه قال اإن مقاتليه فجروا 
عبوة نا�شفة يف حافلة تقل موظفني 

من مطار قندوز.
وتوعدت طالبان مبعاقبة امل�شوؤولني 
املتحدث  وق��ال  الهجمات.  ه��ذه  ع��ن 
ذب��ي��ح اهلل جماهد  ب��ا���ش��م احل��ك��وم��ة 
على تويرت "قوات الإمارة الإ�شلمية 
على  الق�شاء  يف  جيدة  خ��ربة  لديها 
ال�����ش��ري��رة وق��ري��ب��ا �شيتم  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اجلرائم  ه��ذه  مرتكبي  على  العثور 

ومعاقبتهم بق�شوة".
وحت�ّشن الو�شع الأمني يف اأفغان�شتان 
حركة  ا�شتعادت  منذ  كبري  ح��د  اإىل 

طالبان ال�شلطة يف اآب/اأغ�شط�ص مع 
ان�شحاب القوات الأمريكية من هذا 
ع�شرين  ا���ش��ت��م��ّرت  ح��رب  بعد  البلد 
���ش��ن��ة. ل��ك��ّن ال��ب��لد م��ا زال����ت ت�شهد 
داع�ص  تنظيم  اأحياناً  يعلن  هجمات 

-ولية خرا�شان، م�شوؤوليته عنها.
وال���ث���لث���اء ق��ت��ل ���ش��ت��ة اأ���ش��خ��ا���ص يف 
ال�شنع  م��ن��زل��ي��ت��ي  ع��ب��وت��ني  ان��ف��ج��ار 
ا�شتهدفتا بفارق زمني �شئيل مدر�شة 
للبنني يف د�شت بر�شي، احلّي الواقع 
غرب العا�شمة والذي يقطنه ب�شكل 
اأ�شا�شي اأفراد من الهزارة. ومل تتنب 
اأي جهة امل�شوؤولية عن هذا الهجوم.

وكانت حركة طالبان نف�شها هاجمت 
الهزارة  الأف��غ��ان  ال�شيعة  املا�شي  يف 
باملئة  و20   10 بني  ميثلون  الذين 
البالغ عددهم  اأفغان�شتان  �شكان  من 

نحو اأربعني مليون ن�شمة.
ال�شيعة حممد  الأع��ي��ان  اأح���د  وق���ال 

عداء  "هناك  بر�ص  لفران�ص  حمقق 
وخا�شة  ال�شيعة  جتاه  وعرقي  ديني 
مبلمح  يتميزون  ال��ذي��ن  الهزارة" 

�شكان اآ�شيا الو�شطى.
اخلا�ص  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��رر  كتب 
اأفغان�شتان  يف  الإن���������ش����ان  حل���ق���وق 
قائًل  ت��وي��رت  ع��ل��ى  بينيت  ري��ت�����ش��ارد 
"هجمات منهجية ت�شتهدف املدار�ص 
اإجراء  اإىل  اأدعو  وامل�شاجد املزدحمة. 
وو�شع  امل�شاءلة  واإىل  ف��وري  حتقيق 
ح����د لن���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق الإن�������ش���ان 

هذه".
با�شم  امل����ت����ح����دث  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
ن��ي��د براي�ص  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
تدين  املتحدة  الوليات  اإن  اخلمي�ص 
واأعرب  العبارات".  "باأ�شد  الهجمات 
للحرية  املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م  ع��ن 
الدينية، قائل اإنه "قلق جدا للزيادة 
باأفغان�شتان"،  ال��ع��ن��ف  يف  الأخ�����رية 

داعيا اإىل و�شع حد لها.
خطر  من  التقليل  طالبان  وحت��اول 
التنظيم الإرهابي وكّثفت مداهماتها 
املّتهمني  م��ئ��ات  واع��ت��ق��ل��ت  الأم��ن��ي��ة 
وت����وؤّك����د احلركة  اإل����ي����ه.  ب���الن���ت���م���اء 
حمّللني  لكّن  التنظيم،  هزمت  اأنها 
التحّدي  اأّنه ما زال ي�شّكل  يعتقدون 
الأفغانية  الرئي�ص لل�شلطات  الأمني 

اجلديدة.
من  بع�ص  بتنفيذ  متهم  والتنظيم 
اأفغان�شتان  اأكر الهجمات دموية يف 

يف ال�شنوات الأخرية.
يف اأيار/مايو 2021 ، وقعت �شل�شلة 
اأم����ام م��در���ش��ة للبنات يف  ان��ف��ج��ارات 
الذي  ك��اب��ول  يف  ال�شيعي  احل��ي  ذات 
ا���ش��ت��ه��دف ال���ث���لث���اء، م���ا اأ���ش��ف��ر عن 
ا معظمهم طالبات  مقتل 85 �شخ�شً
م��رح��ل��ة ث��ان��وي��ة واإ���ش��اب��ة اأك����ر من 

.300
اأمام  مفخخة  ���ش��ي��ارة  اأول  ان��ف��ج��رت 
بينما  اأخ��ري��ان  قنبلتان  ث��م  امل��در���ش��ة 
اخل�������ارج.  اإىل  ال���ط���ال���ب���ات  ه����رع����ت 
داع�ص  تنظيم  ي��ك��ون  اأن  يف  وي�شتبه 
م�شوؤوليته  اأع���ل���ن  ال����ذي  الإره����اب����ي 
الأول/اأكتوبر  ت�شرين  يف  هجوم  عن 
 24( تعليمي  مركز  على   2020
هذا  نّفذ  نف�شها،  املنطقة  يف  قتيًل( 

الهجوم.
يف احلي نف�شه يف اأيار/مايو 2020، 
امل�شلحني  م���ن  جم��م��وع��ة  ه��اج��م��ت 
منظمة  ت��دع��م��ه  ت��ول��ي��د  م�شت�شفى 
اأطباء بل حدود، ما اأ�شفر عن مقتل 
اأًما بع�شهن   16 ا بينهم  25 �شخ�شً
على و�شك الولدة. مل تتنب اأي جهة 
الوليات  ل��ك��ن  ال��ه��ج��وم،  م�����ش��وؤول��ي��ة 
امل����ت����ح����دة ات���ه���م���ت ت���ن���ظ���ي���م داع�������ص 

بالوقوف وراءه.

�ملجل�ص �لع�شكري يف مايل يتم�شك بفرتة �نتقالية 
•• باماكو-اأ ف ب

"عملية"  اإط���لق  م��ايل  يف  احل��اك��م  الع�شكري  املجل�ص  اأع��ل��ن 
انتقالية ملدة عامني قبل اإجراء انتخابات، يف حتٍد للمجموعة 

القت�شادية لدول غرب اإفريقيا )اإيكوا�ص(.
وا�شتوىل اجلي�ص املايل على ال�شلطة يف اآب/اأغ�شط�ص 2020، 

ويتعّر�ص مّذاك ل�شغوط لإعادة الدولة اإىل احلكم املدين.
ويف اآذار/مار�ص طالبت اإيكوا�ص بتنظيم انتخابات يف غ�شون 
التكتل الإفريقي ف�شلت يف  16 �شهرا، لكّن و�شاطة  اإىل   12

اإقناع باماكو بتق�شري الفرتة النتقالية.

ال���ذي عّينه  ال�����وزراء  واخل��م��ي�����ص ق���ال �شوغيل م��اي��غ��ا رئ��ي�����ص 
اجلي�ص املايل "ل ميكننا تق�شري املدة اإىل اأقل من 24 �شهرا 
اإج����راءات معينة حتى  ع��دم موا�شلة  اأو  اإرج���اء  ق��ررن��ا  اإذا  اإل 

النهاية".
اإفريقيا  مع ذلك، ل تزال املجموعة القت�شادية لدول غرب 
�شهرا.   16 تزيد عن  م��دة ل  انتخابات يف  اإج��راء  اإىل  ت�شعى 

واأ�شار مايغا اإىل اأن املناق�شات م�شتمرة مع التكتل الإقليمي.
كهيئة  يعمل  ال��ذي  النتقايل  الوطني  للمجل�ص  مايغا  وق��ال 
ت�شريعية "كنا ناأمل من اأ�شبوع اإىل اآَخر يف التو�شل اإىل اتفاق 

مع اإيكوا�ص للدخول يف عملية ت�شريع" للإجراءات.

واأ�شاف "لكننا و�شلنا اإىل نقطة خ�شرنا فيها ثلثة اأ�شهر يف 
النقا�شات".

اأيار/مايو  منذ  البلد  ي��راأ���ص  ال��ذي  غويتا  اأ�شيمي  والعقيد 
النتقايل. الوطني  املجل�ص  اأع�شاء  عنّي  من  هو   2021

تنفيذ  عملية  نبداأ  اللحظة،  ه��ذه  من  "اعتبارا  مايغا  وتابع 
عليها  اأب��ق��ى  وال��ت��ي  ع��ام��ني،  مل��دة  بكاملها  النتقالية  اخلطة 

رئي�ص الفرتة النتقالية".
حتارب مايل متردا م�شتمرا منذ نحو عقد، ومل ينجح ن�شر 
ع�شكريني  انقلبني  البلد  و�شهدت  وقفه.  يف  اأجنبية  ق��وات 

منذ اآب/اأغ�شط�ص 2020.
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عربي ودويل

هل يعيد انتخاب �شي ترتيب الو�شاع؟ تعاين بكني عام 2022، من عدم ا�شتقرار غري م�شبوق

�أزمات �أربع  �إىل  �أدت  �حلكومة،  جانب  من  متز�منة  �إنكار  حالت  • �أربع 
�جلديدة بينغ  �شياو  دنغ  �لرفيق  مالب�ص  موؤقتا،  بارتد�ء  هي  ليو  لـ  �ل�شماح  • �ملطلوب 

اأزمات �سحية واقت�سادية وجيو�سيا�سية

�ل�شني: طرق �لزعيم �شي جني بينغ �مل�شدودة...!
•• الفجر -ديفيد بافرييز* -ترجمة خرية ال�صيباين

التي  ال�سرعة  على  رائعة  �سهادة  ال�سيني  القت�ساد  اإن 
يف  الأكرب  الفائزة  بكني،  اليوم.  عامل  بها  يتغري  اأن  ميكن 
 ،2022 عام  تعاين  اأنها  يبدو   ،2020 عام  كوفيد  اأزم��ة 

بينغ  جني  �سي  تويل  منذ  م�سبوق  غري  ا�ستقرار  عدم  من 
هناك  للو�سع،  املفاجئ  النقالب  هذا  اأ�سل  يف  ال�سلطة. 
مما  احلكومة،  جانب  م��ن  متزامنة  اإن��ك��ار  ح��الت  اأرب���ع 
وعقارية،  وجيو-�سيا�سية،  �سحية،  اأزمات:  اأربع  اإىل  اأدى 

واقت�سادية.

ال�سينية �سد كوفيد  اللقاحات  اإنكار عدم فعالية  اأوًل،     
19-. حتى اليوم، فاإن رف�ش املوافقة على تقنية بيونتاك، 
رغم ترخي�سها من قبل جمموعة فو�سون يف ال�سني، يحب�ش 
ثبت  لقد  كوفيد".  "�سفر  العقيمة  �سيا�ستها  يف  احلكومة 
الآن اأن احلجر ال�سحي املتكرر ل ميكن حتّمله لأنه يعّطل 

ال�سيني، ول  الناجت القومي الإجمايل  ما يقرب من ن�سف 
90 باملائة بدون  اأكرث من  امام  يحّدد �سوى حالت قليلة 
با�ستعادة  املتحدة  للوليات  ت�سمح  فهي  وبهذا  اأعرا�ش. 
وزعيمة  العاملي،  للنمو  قاطرة  باعتبارها  املزدوج  و�سعها 

عاملية يف جمال ال�سحة.

الوعود.

الأمل يف اأخذ عدم ال�ستقرار 
القت�سادي يف العتبار

   يعّلمنا تاريخ ال�شني، مع ذلك، اأن 
مراحل العناد يف الإنكار هذه جتد 
دائًما نهايتها، مثل تلك التي وعد 
الواقعي  ال���وزراء  رئي�ص  نائب  بها 
هي،  ليو  بالقت�شاد،  املكلف  ج���ًدا 
يف منت�شف �شهر مار�ص -بل �شك 
احرتاما  الأك��ر  ال�شيني  امل�شوؤول 
دفعه  ل���ق���د  ال������غ������رب.  يف  ح���ال���ي���ا 

اإىل  ام��ت��داده��ا  باإمكانية  امل��ع��ّدل��ني 
ما بعد احلالة املعزولة يف البداية 
ما  اإىل  اإي���ف���رج���ران���د،  جم��م��وع��ة 
يقرب من 35 باعثا عقاريا معلًقا 
متديد  يف  كونغ،  هونغ  بور�شة  يف 
ا�شتقالة مراجعي ح�شاباتهم. فما 
حماولة  ف�����ش��ل  ب��ع��د  يتبقى  ال����ذي 
التمويه م��ن خ��لل الن��دم��اج مع 
ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة؟ مي��ك��ن لبكني 
والتو�شيع"،  "املطالبة  حل  اختيار 
اإن�شاء �شركات  وال�شعي، من خلل 
اخل�شائر  ت����وزي����ع  اىل  ع���ق���اري���ة، 

الفيديو اأو ال�شحة اأو املالية.
م����ن قبل  الأخ��������ري     والإع����������لن 
ب��اب��ا ع���ن برنامج  جم��م��وع��ة ع��ل��ي 
اأ���ش��ه��م بقيمة  ���ش��راء  مثري لإع����ادة 
ب�شكل  �شي�شهم  دولر  مليار   25
اأكرب يف اإثارة قلق امل�شتثمرين. لقد 

من  ب��امل��ائ��ة   10 ب��ح��وايل  املتوقعة 
ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي الإج����م����ايل على 
مدى العقد املقبل. وهذا من �شاأنه 
برت كل النمو القت�شادي ال�شيني 

يف امل�شتقبل.
القطاع  م��ن��اف��ع  ان���ك���ار  واأخ������رياً     

راأوا يف ذلك طريقة يائ�شة للهروب 
امل�شتقبلية،  الفدية احلكومية  من 
الذكاء  يف  ال�شتثمار  اأن  واأدرك�����وا 
رئي�شي  قطاع  -وه��و  ال�شطناعي 
لل�شناعة  امل�شافة  القيمة  ل��زي��ادة 
ال�شينية -لن يرتقي اىل م�شتوى 

اخل����ا�����ص. م���ع ان����ه ي��خ��ل��ق جميع 
يتوقف  مل  اجل���دي���دة،  ال��وظ��ائ��ف 
اأ�شهر  ت�����ش��ع��ة  م��ن��ذ  ال���ق���ط���اع  ه����ذا 
الهجمات  من  املعاناة  عن  تقريًبا 
التنظيمية احلكومية ال�شاملة، يف 
األعاب  اأو  التعليم  تتجاوز  جمالت 

ثم، خلل الأزمة الأوكرانية، اإنكار 
اأن���ه مقد�ص  ال���ذي يفرت�ص  امل��ب��داأ 
141 دولة،  اإنها  احرتام احلدود. 
املتحدة،  الأمم  اأع�����ش��اء  ب��ني  م��ن 
ذّكرت بتم�ّشكها العميق بهذا احلق 
ال�شني  امتنعت  -بينما  الأ�شا�شي 
ل  ط����رف.  اأي  اإىل  الن��ح��ي��از  ع���ن 
ال�  ال���دول  ل��ه��ذه  �شيكون  اأن���ه  �شك 
ال�شتفهام  ن��ق��اط  ب��ع�����ص   141
امل����واف����ق����ة على  ق���ب���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
املحاولت ال�شينية لتاأ�شي�ص اإعادة 
عوملة العامل، والتي تهدف قبل كل 
عن  الغربي  الطابع  نزع  اإىل  �شيء 

الكوكب.
   ل��ذل��ك ���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ب��ك��ني اأن 
اىل  اآج��������ًل،  اأم  ع����اج����ًل  ت�����ش��ت��ع��د، 
"�شداقتها  مواجهة التعار�ص بني 
احلرب  جل��رائ��م  املحدودة"  غ��ري 
وفائ�شها  رو���ش��ي��ا،  ارتكبتها  ال��ت��ي 
مليار،   700 ال���ب���ال���غ  ال���ت���ج���اري 
املحقق اأ�شا�ًشا يف الغرب. مبا يهدد 
القت�شاد  لنمو  الرئي�شي  امل�شدر 
ال�شيني لأكر من عام: ال�شادرات 
املتحدة،  وال����ولي����ات  اأوروب������ا  اإىل 

املعنّية دائًما بعقوبات جديدة.

القطاع  على  الدولة  هجمات 
اخلا�ش

اإن���ك���ار اأزم���ة     ي�����ش��اف اإىل ذل����ك، 
غطر�شة  �شمحت  التي  ال��ع��ق��ارات، 

اأ�شواق  امل��ف��اج��ئ لن��ه��ي��ار  ال��ت�����ش��ارع 
الت�شريح  اإىل  ال�شينية  الأ���ش��ه��م 
علًنا، وبا�شتعجال �شديد، عن دعمه 
للقت�شاد. كلمات بقيت مع ذلك، 
حتى يومنا هذا، من دون اإجراءات 

ملمو�شة.
   وم��ع ذل��ك، ف��اإن حمطة انتخاب 
ال��رئ��ي�����ص ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ لفرتة 
رئا�شته الثالثة يف اخلريف املقبل، 
اأخ����ذ  ي���ت���م  اأن  يف  الأم�������ل  ت��ع��ط��ي 
املقلق  ال���ش��ت��ق��رار احل�����ايل،  ع����دم 
ب�شرعة.  الع��ت��ب��ار  يف  للقت�شاد، 
الن�شبي  ال��ت��خ��ف��ي��ف  امل���ف���ت���اح،  م���ع 
والتخفيف  ال�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��ق��ي��ود 
املوؤقت للتوترات الدبلوما�شية مع 
املنظم  والدعم  املتحدة،  ال��ولي��ات 
وال�شتئناف  ال��ع��ق��ارات،  ل�شناعة 
ال�����������ش�����روري ل���ت���م���وي���ل ال���ق���ط���اع 
"ليو هي"  ل���  اخل��ا���ص. مب��ا ي�شمح 
الإنكار  عن  بعيًدا  موؤقتا،  بارتداء، 
وال���ع���ن���اد، وع��ل��ى ب��ع��د ن�����ش��ف قرن 
تقريًبا "ملب�ص الرفيق دنغ �شياو 

بينغ اجلديدة".
---------------------

ي��ق��ي��م يف ه��ون��غ كونغ  *م�����ش��ت��ث��م��ر 
موؤلفاته  م��ن  ���ش��ن��وات.  ع�شر  منذ 
ال�����ش��ني -اأوروب������ا: املنعطف  ك��ت��اب 
الكبري "2021". وباري�ص -بكني 
اك�شربي�ص: حكاية ال�شني اجلديدة 

للرئي�ص القادم "2017". 

حتليل

كييف توؤكد �سد الهجوم الرو�سي يف املدنية

�ل�شقوط �لتام ملاريوبول �نت�شار� كبري� ملو�شكو 
•• زابوريجيا-اأ ف ب

ال�شاحلية  م���اري���وب���ول  م��دي��ن��ة  اأن  ك��ي��ي��ف  اأك�����دت 
ال�شرتاتيجية التي تقول مو�شكو اإنها "حررتها" 
اأن  اإىل  م�شرية  الرو�شية،  القوات  تقاوم  زال��ت  ما 
القتال  ي��وا���ش��ل��ون  الأوك��ران��ي��ني  امل��ق��ات��ل��ني  اآلف 
اآزوف�����ش��ت��ال الهائل  ل��ل��دف��اع ع��ن جممع  ب�����ش��راوة 

لل�شناعات املعدنية.
زيلين�شكي  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�ص  وق��ال 
"ل  الربتغايل اخلمي�ص  الربملان  اأم��ام  يف خطاب 
ماريوبول.  يف  ي��ت�����ش��رر  مل  واح����د  م��ب��ن��ى  ي��وج��د 
من  "لأكر  واأ���ش��اف  بالفعل".  حمرتقة  مدينة 
كان  ماريوبول  الرو�شية  القوات  حا�شرت  �شهر، 
مئات الآلف من املدنيني )عالقني( هناك بدون 
طعام وبدون ماء وبدون دواء حتت عمليات ق�شف 

م�شتمرة".
ماريوبول  مل��دي��ن��ة  ال���ت���ام  ال�����ش��ق��وط  و���ش��ي�����ش��ك��ل 
التي  اآزوف  ب��ح��ر  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
اأ�شبحت مدينة منكوبة وحقل خراب بعد حواىل 
�شهرين من الق�شف واحل�شار الرو�شي، انت�شارا 
بري  ج�شر  اإن�شاء  اإىل  ت�شعى  التي  ملو�شكو  كبريا 
رو�شيا يف  التي �شمتها  القرم  �شبه جزيرة  يربط 
لرو�شيا يف  املوالية  النف�شالية  باملناطق   2014

منطقة دونبا�ص.
وقال الرئي�ص الرو�شي فلدميري بوتني اخلمي�ص 
واأمر  م��اري��وب��ول  "حررت"  الرو�شية  ال��ق��وات  اإن 
موقع  مبحا�شرة  املتبقني  الأوكرانيني  املقاتلني 
ب���دل من  ال�شناعي ح��ي��ث حت�����ش��ن��وا،  اآزوف�����ش��ت��ال 

اقتحامه.
موؤكدا  هزميته  زيلين�شكي  فولودميري  يعلن  مل 
خطاب  يف  وق���ال  م�شتمرة.  زال���ت  م��ا  امل��ع��رك��ة  اأن 
"ل ميكنهم �شوى تاأخري ما هو حتمي  بالفيديو 
ملغادرة  ال��غ��زاة  فيها  �شي�شطر  ال��ت��ي  اللحظة   -
اأرا�شينا خ�شو�شا ماريوبول املدينة التي ما زالت 

تقاوم رو�شيا رغم كل ما يقوله املحتلون".
األفي  ح��واىل  اإىل  بالإ�شافة  اإن��ه  زيلين�شكي  ق��ال 
األ��ف مدين بينهم  "حواىل  اأوك���راين، جلاأ  جندي 
املجمع  اإىل  اجلرحى"  و"مئات  واأطفال"  ن�شاء 
على  الأر�����ص  اأن��ف��اق��ا حت��ت  ي�شم  ال���ذي  ال�شخم 

امتداد كيلومرتات.
ماريوبول  يف  الأوك���ران���ي���ون  امل��ق��ات��ل��ون  وي��رف�����ص 
ال�شت�شلم، بينما تتوا�شل جهود اإجلء املدنيني. 
وحت����دث ���ش��ح��ايف م��ن وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص عن 
و�شول ثلث حافلت تقل مدنيني من ماريوبول 
�شرق  ج��ن��وب  ال��ك��ب��رية يف  زاب��وري��ج��ي��ا  اإىل مدينة 
 34( دورا���ص  تاتيانا  وقالت  اخلمي�ص.  اأوكرانيا 
�شت  البالغ  مك�شيم  ابنها  مع  و�شلت  التي  عاما( 
اأريد �شماع دوي مزيد من الق�شف"،  "ل  �شنوات 
موؤكدة اأنها ل تاأمل �شوى يف ليلة هادئة و"�شرير 
اأنهم  الأوكرانيون  امل�شوؤولون  ويوؤكد  عليه".  تنام 
يريدون اإجلء املزيد من املدنيني من ماريوبول 
لكنهم يتهمون القوات الرو�شية با�شتهداف طريق 

ي�شتخدمه فارون من املعارك.
اإيرينا  الأوك�����راين  ال����وزراء  رئي�ص  نائبة  وق��ال��ت 
"نعتذر ل�شكان  فريي�شت�شوك على تطبيق تلغرام 
ماريوبول الذين انتظروا الإجلء اليوم من دون 

بداأت  الق�شف  "عمليات  اأن  واأ���ش��اف��ت  نتيجة". 
املمر  اإغ����لق  اإىل  اأدى  م��ا  ال��ت��ج��م��ع  ن��ق��ط��ة  ق���رب 
ماريوبول  "�شكان  اإىل  وتوجهت  )الإن�شاين(". 
لدينا  ط��امل��ا  اأن���ه  "اعلموا  ل��ه��م  ل��ت��وؤك��د  الأعزاء" 
اإمكانية واحدة على الأقل لن نتوقف عن حماولة 

اإخراجكم من هناك. ا�شمدوا".
يف ك��ي��ي��ف، ق��ل��ل م�����ش��ت�����ش��ار ال��رئ��ي�����ص الأوك������راين 
اأري�����ش��ت��وف��ي��ت�����ص م��ن خ��ط��ورة الهجوم  اأول��ي��ك�����ش��ي 
بخ�شارة  ال��ف��وري  "التهديد  اإن  وق���ال  ال��رو���ش��ي. 

ماريوبول زال".
واأ����ش���اف اأن م��و���ش��ك��و ل مت��ل��ك ع����ددا ك��اف��ي��ا من 
اجلنود لتطويق م�شانع ال�شلب وبالتايل فر�ص 

ح�شار عليها.
بالأقمار  التقطت  ك�شفت �شور  اأخ��رى،  من جهة 
ال�شطناعية ن�شرتها �شركة "ماك�شار تكنولوجيز" 
الأمريكية "وجود موقع ملقابر جماعية يف �شمال 
غرب مانهو�ص" وهي قرية تقع على م�شافة 20 

كيلومرًتا يف غرب ماريوبول، ح�شب ال�شركة.
هذه  اأن��ه يف  تلغرام  على  ماريوبول  بلدية  وكتبت 
ث��لث��ة من  ب��ني  املحتلون  "دفن  ال��ق��ري��ة وح��ده��ا 

ال�شكان وت�شعة اآلف".
بوي�شينكو  ف��ادمي  م��اري��وب��ول  بلدية  رئي�ص  وق��ال 
حفرا  ي��ع��دون  "اإنهم  ي��وت��ي��وب  على  ل�شحافيني 
ط��ول��ه��ا ث���لث���ني م����رتا وي��ن��ق��ل��ون ج��ث��ث �شكان 
يقدر  ان����ه  وا�����ش����اف  �شاحنات".  يف  م���اري���وب���ول 
بع�شرين  الرو�شي  الق�شف  يف  قتلوا  الذين  ع��دد 
بدء  م��اري��وب��ول منذ  الأق���ل يف  ال��ف �شخ�ص على 

احل�شار.

ال�شابق  ماريوبول  بلدية  رئي�ص  ق��ال  جهته،  من 
ال��ربمل��ان الأوك���راين �شريهي  والع�شو احل��ايل يف 
"لفك  خيارين  زيلين�شكي  ل��دى  اإن��ه  الآن  ت��اروت��ا 
)اأح���ده���م���ا( ع�شكري  م���اري���وب���ول  ع���ن  احل�����ش��ار 

و)الآخر( دبلوما�شي".
اإىل  ح��اج��ة  يف  "اأوكرانيا  اأن  اخل��م��ي�����ص  وا����ش���اف 
اأ�شلحة"، معتربا اأنه "يف ال�شاعات املقبلة �شي�شبح 
ال�شيا�شيون اإما حلفاء لنا اأو �شي�شتمرون يف اخلوف 

من الرو�ص وي�شبحون بذلك �شركاء لهم".
النقد  اأمام رئي�شي �شندوق  وكان زيلين�شكي قّدر 
امل�����ش��اع��دات اللزمة  ال�����دويل  ال�����دويل وال��ب��ن��ك 
للتعوي�ص عن اخل�شائر القت�شادية التي �شببتها 
متهما  ���ش��ه��ري��ا،  دولر  م��ل��ي��ارات  ب�شبعة  احل����رب 
اأن ي�شكل قاعدة  "بتدمري كل �شيء ميكن  رو�شيا 

اقت�شادية يف اأوكرانيا".
الأمريكي جو  الرئي�ص  اأعلن  النداء  لهذا  وتلبية 
800 مليون دولر  الإف��راج عن  بايدن اخلمي�ص 

كم�شاعدات ع�شكرية جديدة لأوكرانيا.
اإن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  وقالت 
ت�شمل  امل�����ش��اع��دات  م��ن  ال�شريحة اجل��دي��دة  ه��ذه 
72 مدفع هاوتزر مع اآلياتها و144 األف قذيفة 
"فينيك�ص  ط�����راز  م���ن  م�����ش��رية  ط���ائ���رة  و121 

غو�شت".
"طموحات  اخل��م��ي�����ص  م�������ش���اء  ب����اي����دن  وو�����ش����ف 
وكتب  ب"الف�شل".  الكربى"  ب��وت��ني  ف��لدمي��ري 
املنتخبة  وح���ك���وم���ت���ه  "زيلين�شكي  اأن  ب����اي����دن 
دميوقراطيا ما زال يف ال�شلطة والقوات امل�شلحة 
امل��دن��ي��ني الأوك��ران��ي��ني البوا�شل  الأوك��ران��ي��ة م��ع 

اأحبطت الغزو الرو�شي لبلدهم".
الرئي�ص  خم��اوف  لتبديد  التاأكيد  هذا  يكِف  ومل 
لتنظيم  بال�شعي  رو���ش��ي��ا  ات��ه��م  ال���ذي  الأوك�����راين 
ا���ش��ت��ف��ت��اء م��زي��ف ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��لل يف منطقتي 
جنوب  يف  حتتلهما  اللتني  وزابوريجيا  خري�شون 

البلد.
�شكان  م��ن  زيلين�شكي  طلب  فيديو،  ت�شجيل  ويف 
�شخ�شية  بيانات  اأي  تقدمي  عدم  املحتلة  املناطق 
القوات  تطلبها  ق��د  ال�شفر،  ج���وازات  اأرق���ام  مثل 

الرو�شية.
لي�ص  "الأمر  اأن  م��ن  الأوك����راين  الرئي�ص  وح��ذر 
جمرد تعداد �شكاين )...( لي�ص من اأجل منحكم 
الواقع  يف  اإن���ه  ن���وع.  اأي  م��ن  اإن�شانية  م�شاعدات 
�شدر  اإذا  اأر���ش��ك��م،  على  م��زع��وم  ا�شتفتاء  لتزوير 

الأمر بتنظيم هذه امللهاة من مو�شكو".
رو�شيا  اآذار/م���ار����ص  مطلع  اتهمت  كييف  وك��ان��ت 
"ا�شتفتاء" يف خري�شون مثل  اإج��راء  اإىل  بال�شعي 
الق��رتاع ال��ذي اأق��ر يف 2014 �شم �شبه جزيرة 

القرم من قبل رو�شيا ويعتربه الغرب وكييف غري 
�شرعي.

وحول العا�شمة، �شكلت مقابر موقتة عر عليها 
قرب م�شت�شفى يف بلدة بوروديانكا املنكوبة، م�شدر 
اأدلة للخرباء الذين يحققون يف اتهامات بجرائم 

احلرب �شد القوات الرو�شية.
وقالت ال�شلطات اإنه مت اإخراج جثث ت�شعة مدنيني 

قتل عدد منهم بالر�شا�ص من هذه القبور.
جمعوا  املحققني  اأن  اخلمي�ص  م�شوؤولون  و�شرح 
و�شاحات  �شوارع  األ��ف جثة ملدنيني من  اأك��ر من 
العا�شمة  ح�����ول  ع���ج���ل  ع���ل���ى  ح���ف���رت  وم���ق���اب���ر 
واأرجلهم  اأي��دي��ه��م  ك��ان��ت  وبع�شهم  الأوك������راين، 

مقيدة اأو اأ�شيبوا بطلقات نارية يف اأعناقهم.
و�شفه  ما  توثيق  اإط��ار  يف  التحقيق  ه��ذا  ويندرج 
الع�شكرية  الإدارة  رئ��ي�����ص  ب��اف��ل��ي��وك  اأول��ك�����ش��ن��در 
ملنطقة كييف ب�"فظائع" ارتكبت عقب غزو القوات 
الرو�شية التي اأجربت لحقا على الن�شحاب من 

املنطقة.

�أوكر�نيا؟ حرب  من  �أملانيا  موقف  حتول  �شر  ما  �أ�شباب..   3
•• برلني-وكاالت

الدول  معظم  ا�شطفت  الأوكرانية،  الرو�شية  الع�شكرية  العمليات  بدء  مع 
الأوروبية اإىل جانب كييف، داعمة اإياها بال�شلح والعتاد، بينما كان موقف 
برلني حمل انتقادات �شواء داخل اأملانيا اأو خارجها، اإل اأن الفرتة الأخرية 

�شهدت دعما غري حمدود.
احلكومة  على  قوية  �شغوطا  اأوك��ران��ي��ا  مار�شت  املا�شية،  ال��ف��رتة  وخ��لل 
برلني  ودف��ع  رو�شيا،  مواجهة  يف  دفاعية  اأ�شلحة  على  للح�شول  الأمل��ان��ي��ة، 

للعب دور اأكر قوة بالأزمة.
"اأملانيا  اأن  �شولتز،  اأولف  الأمل��اين،  امل�شت�شار  اأعلن  املا�شي،  مار�ص  ومطلع 
لي�شت طرفا يف ال�شراع يف اأوكرانيا، ولن تن�شم اإليه"، اإل اأنه بعد انتقادات 
وا�شعة حتول املوقف لدرجة اأن وزيرة اخلارجية الأملانية، اأنالينا بريبوك، 
لتقدمي  وقتا  لي�ص  وه��ذا  الثقيلة،  الأ�شلحة  اإىل  حتتاج  "كييف  اإن  قالت 

الأعذار".
وذكرت م�شادر يف احلكومة، لوكالة الأنباء الأملانية، اأن احلكومة الحتادية 

تعد حاليا لتبادل متعدد الأطراف لإمتام توريد اأ�شلحة ثقيلة لأوكرانيا.
واأو�شحت امل�شادر اأنه من املقرر خلل ذلك اأن تورد �شلوفينيا عددا اأكرب من 
الدبابات القتالية من طراز "تي72-" لأوكرانيا، على اأن حت�شل �شلوفينيا 
يف مقابل ذلك من اأملانيا على ناقلة جند مدرعة من طراز "ماردر" وكذلك 

على مدرعة من طراز "فوك�ص".
بالفعل  ا�شتخدامها  ال�شوفياتية، ويتم  "تي72-" للحقبة  الدبابات  وتعود 

من جانب اجلي�ص الأوكراين، ول تتطلب تدريبا اإ�شافيا �شامل.
املعدات  من  مزيدا  �شلوفينيا  طلبت  احلكومية،  الدوائر  ذكرته  ما  وح�شب 

الأملانية  القتالية  الدبابة  مثل  بينها  م��ن  كمقا�شة،  اأملانيا  م��ن  احلديثة 
"بوك�شر" وناقلة جند مدرعة من طراز  2" ومدرعة من طراز  "ليوبارد 
من  للناقلة  خلفا  الأملاين  اجلي�ص  يف  اخلدمة  اإدخالها  �شيتم  "بوما" التي 
اأكدت  جانبها،  من  عاما.   50 منذ  ا�شتخدامها  يتم  التي  "ماردر"  ط��راز 
وزيرة الدفاع الأملانية كري�شتيانه لمرب�شت، اخلمي�ص، اأن اأملانيا �شوف تدرب 

جنودا اأوكرانيني على املدفع الذاتي احلركة "بي زد اإف".

 3 اأ�سباب
ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�ص  الكندي  الت�شيكي  املحلل  ق��ال  اأملانيا،  موقف  وع��ن 
الأمنية وال�شيا�شية الدولية، ميت�شل بيلفر، اإنه "يف بداية الأزمة الأوكرانية، 
وعدت برلني باإر�شال 3000 خوذة وبع�ص ال�شرتات اإىل اأوكرانيا، وعندما 
بداأت احلرب، غريت برلني موقفها ب�شرعة ووعدت باإر�شال معدات ع�شكرية 
اأكر تقدما وقاتلة اإىل اأوكرانيا، لكن هذا مل يتحقق بعد، ومل يتم الوفاء 

بالعديد من وعود برلني مب�شاعدة اأوكرانيا ع�شكريا".
روما،  يف  الأوروب���ي  اخلليجي  املعلومات  مركز  مدير  وه��و  بيلفر،  واأ���ش��اف 
ال�شيا�شة  اإىل  "يرجع جزئيا  اأن هذا  نيوز عربية"،  ل�"�شكاي  يف ت�شريحات 
اخلارجية ال�شلمية لأملانيا على املدى الطويل. متيل اأملانيا اإىل عدم التورط 
اأملانيا تبالغ يف  اأن  يف العديد من النزاعات، لكن الأم��ر الأك��ر ت�شاوؤما هو 
ن�شر  لتحقيق  م�شتعدة  رو�شيا  اأن  وتقديرها  الرو�شي  الغاز  على  العتماد 
لأوك���راين، هذا  الع�شكرية  ال��ق��درات  تعزيز  دع��م  اإىل مقاومة  دفعها  �شريع 

الرتدد هو �شبب عدم دعوة زيلين�شكي �شتاينماير لزيارة كييف".
وتابع: "يبدو اأن هذه بالفعل نقطة حتول يف العلقة بني برلني ومو�شكو، 
والحتاد  الناتو  ع��رب  اأو  داخليا  ���ش��واء  وتت�شاعد  ال�شغوط  تتزايد  حيث 

اإىل م�شروع خط  بالإ�شارة  اأكان  و�شواء  بالأزمة.  �شلوكها  لتغيري  الأوروب��ي 
اأملانيا  ع��رب  الرو�شية  الأوليغاركية  حركة  حرية  اأو  �شرتمي  ن��ورد  اأنابيب 
والحتاد الأوروبي الأو�شع، فهناك دعوات متزايدة لإعادة تعريف العلقة.

اأملانيا  اأن ه��ذا قد يكون نقطة حت��ول يف علقة  اإىل  اأي�شا  الإ���ش��ارة  وجت��در 
هذه  يف  امل��ب��ادرة  زم��ام  تاأخذ  مل  بب�شاطة  اأملانيا  اأي�شا.  الغربيني  بحلفائها 
الأوروب��ي يف  الزعيمة ال�شرتاتيجية للحتاد  اعتبارها  الأزم��ة، ول ميكن 

اأعقاب خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي".
الدور.  لتلعب هذا  باري�ص  اإىل  الأنظار  تتجه  ذل��ك،  "بدل من  اأن��ه  واأو�شح 
اأي�شا، على الرغم من اأن اململكة املتحدة مل تعد ع�شوا يف الحتاد الأوروبي 
فاإنها تلعب دورا مهما للغاية كقائد حللف �شمال الأطل�شي يف هذه الأزمة. 
املقعد اخللفي لكل من فرن�شا وبريطانيا عندما  الآن  اأملانيا  لذلك، حتتل 

يتعلق الأمر مب�شاعدة اأوكرانيا".

ماذا قدمت اأملانيا لأوكرانيا؟
تلقتها  التي  والذخرية  الأ�شلحة  اإجمايل  عن  اأملانية  اإع��لم  و�شائل  ك�شفت 

اأوكرانيا من اأملانيا منذ بدء العمليات الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا.
واأو�شحت اأن اأوكرانيا ح�شلت حتى الآن من اأملانيا على نحو 2500 �شاروخ 
و100  فاو�شت"  "بانزر  ل��ل��دروع  م�شاد  ق��اذف  و900  للطائرات  م�شاد 

ر�شا�ص و50 �شاروخا.
واأ�شافت اأنه مت احل�شول اأي�شا على 100 األف قنبلة يدوية و2000 لغم 
ونحو 5300 عبوة نا�شفة، وكذلك اأكر من 16 مليون طلقة ذخرية من 
مدافع  اإىل  و�شول  اآلية  بنادق  من  ب��دءا  يدوية،  لأ�شلحة  خمتلفة  عيارات 

ر�شا�شة ثقيلة.

تبادل ر�شائل ودية بني زعيمي �لكوريتني 
•• �صيول-اأ ف ب

اأفادت و�شائل اإعلم كورية �شمالية ر�شمية  اأم�ص اجلمعة باأن الزعيم كيم 
جاي-اإن  م��ون  ولي��ت��ه  املنتهية  اجلنوبية  ك��وري��ا  لرئي�ص  �شكر  اأون  جونغ 

جهوده نحو حت�شني العلقات بني البلدين.
وتاأتي هذه البادرة غري املتوقعة يف وقت ت�شتبه �شيول وحلفاوؤها يف اأن بيونغ 
يانغ ت�شتعد ل�شتئناف جتاربها النووية بعد اأن اأجرت �شل�شلة غري م�شبوقة 

من التجارب ال�شاروخية منذ بداية العام.
اأيار/  10 �شيتوىل من�شبه يف  الذي  وتعهد خليفة مون، يون �شوك-يول، 

مايو، اتخاذ موقف مت�شدد جتاه بيونغ يانغ.
واأكد "البيت الأزرق"، مقر الرئا�شة يف �شيول، اأن الزعيمني تبادل ر�شائل 

ودية، دون ك�شف تفا�شيلها.
التقى مون الزعيم الكوري ال�شمايل ثلث مرات و�شاهم يف املحادثات بني 

كيم والرئي�ص الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب.
خلفات  اإىل  جزئيا  ذلك  ويعود  املفاو�شات،  توقفت   ،2019 العام  ومنذ 
حول تخفيف العقوبات وما قد تكون كوريا ال�شمالية على ا�شتعداد للتخلي 

عنه يف مقابل ذلك.
�شعيف"  "و�شيط  باأنه  اجلنوبية  كوريا  رئي�ص  يانغ  بيونغ  و�شفت  وم��ذاك 
اأحد  وهو  اأرا�شيها،  على  املوجود  الكوريتني  بني  الت�شال  مكتب  وهدمت 

رموز التهدئة يف �شبه اجلزيرة و�ُشّيد بتمويل من �شيول.
ومون  كيم  اإن  اجلمعة  الر�شمية  ال�شمالية  الكورية  الأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
اإذا ما "بذل اجلانبان، باأمل،  اعتربا اأن العلقات بني الكوريتني �شتتطور 

جهوًدا ثابتة".
واأ�شافت الوكالة اأن كيم قال اأي�شا اإن القمم "التاريخية" مع مون اأعطت 

النا�ص "اأمل بامل�شتقبل".
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دو تطلق خدمة تقنية �جليل �خلام�ص �لال�شلكية 
•• دبي-الفجر: 

املتكاملة  الإم��ارات للت�شالت  التابعة ل�شركة  اأعلنت دو، 
اأم�ص اأن خدمة تقنية اجليل اخلام�ص الل�شلكية املنزلية 
توفر الآن اإمكانات ات�شال جديدة غري حمدودة للعملء 
عرب دولة الإمارات. وتاأتي هذه اخلطوة ا�شتكماًل جلهود دو 
الرامية لإثراء جتارب عملئها ورفدهم بخدمات ات�شال 
عالية اجل��ودة، حيث �شتمنح الرتقية اجلديدة م�شرتكي 
خدمة الت�شال املنزيل من دو و�شوًل غري حمدود وفوري 
اإىل �شبكة اجليل اخلام�ص، ما ي�شمن لهم ال�شتفادة من 

خدمات ات�شال حم�ّشنة وفق م�شتويات اأعلى من القيمة.  
وتهدف دو من خلل اإطلق خدمة تقنية اجليل اخلام�ص 
املتنامي من جانب العملء  اإىل تلبية الطلب  الل�شلكية 
على حلول الت�شال احلديثة واملوثوقة، حيث متثل هذه 
اخلدمة بوابة فريدة من نوعها اإىل عامل اجليل اخلام�ص 
ال�شل�شة واملوثوقية ف�شًل عن  مع م�شتويات عالية من 
اأعلى.  متتعها بزمن ا�شتجابة منخف�ص و�شعات و�شرعات 
وُت��ع��د اخل��دم��ة اجل��دي��دة ع��ب��ارة ع��ن ح��ل ات�شال م��ن فئة 
وقدرات  حمدودة  غري  بيانات  مع  وابداأ" وتاأتي  "ا�شبك 
مينح  م��ا  الإن���رتن���ت،  ع��رب  مبا�شرة  امل��ح��ت��وى  لبث  عالية 

من  منازلهم  يف  م�شبوقة  غري  ترفيهية  جت��ارب  العملء 
خلل �شبكة اجليل اخلام�ص من دو.

للم�شاهمات  ا�شتكماًل  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  اإط���لق  وي��اأت��ي 
�شبكة  ن��ط��اق  لتو�شيع  ال�����ش��رك��ة  تقدمها  ال��ت��ي  امل�شتمرة 
ال��دول��ة وت�����ش��ري��ع وترية  اجل��ي��ل اخل��ام�����ص ع��ل��ى م�شتوى 
التحول الرقمي يف دولة الإمارات، ومتا�شياً مع جهود دو 
الت�شال  خدمات  م�شرتكي  و�شول  ل�شمان  ال�شتباقية 
وال�شتفادة  الت�شال  تقنيات  اأح��دث  اإىل  ب�شل�شة  املنزيل 
من الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية اجليل اخلام�ص 

من راحة منازلهم.

دبي ت�شتعد ل�شت�شافة معر�ص �لفنادق بن�شختِه �لثانية و�لع�شرين بح�شور كبار قادة قطاع �ل�شيافة 
•• دبي-الفجر:

الن�شخة  ل�شت�شافة  دب��ي  ت�شتعد 
املعر�ص  ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن 
الفنادق  "معر�ص  ال�شهري  العاملي 
يف  الأوىل  ال�شيافة  فعالية  دبي"، 
املنطقة وذلك يف �شهر مايو املقبل 
اأي��ام للحتفال  وعلى م��دار ثلثة 
ب���اأع���ظ���م الأ�����ش����م����اء وال���ع���لم���ات 
التجارية واملواهب يف هذا املجال. 
مركز  يف  احل�����دث  ه����ذا  و���ش��ي��ق��ام 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب�����دءاً من 
الرابع والع�شرين ولغاية ال�شاد�ص 
حيث  املقبل،  مايو  من  والع�شرين 
اأ���ش��ب��ح ه����ذا ال���ت���اري���خ رئ��ي�����ش��ي��ا يف 
تقومي القطاع من اجل ال�شتعداد 
لإق����ام����ة ه����ذا احل�����دث ال���ع���امل���ي يف 
واح���������دة م�����ن اأع�����ظ�����م ال���وج���ه���ات 
العامل  يف  وال�شياحية  الرتفيهية 

)اإمارة دبي(. 
حيث اأ�شبحت دبي ملا  متتلكُه من 
مقومات �شياحية وترفيهية مميزة 
وجهًة عاملية رائدة يق�شدها الزوار 
على  والعمل  وال�شياحة  للرتفيه 
واحدة  اأي�شاً  ُتعد  وكما  �شواء،  حٍد 
جاذبيًة  ال�شيافة  اأ�شواق  اأكر  من 
التزايد  م���ع  خ���ا����ش���ًة  ال����ع����امل،  يف 
ال�شتثمارات  ن�شبة  يف  امل��ل��ح��وظ 
املنطقة  يف  التجارية  والتعاملت 
ال�شادرة  الأول��ي��ة  للبيانات  وف��ق��اً 
الفنادق  ق��ط��اع  �شهد   ،STR ع��ن 

الفنادق  ���ش��ن��اع��ة  يف  امل���ح���رتف���ون 
يتميز  ����ش���وق  يف  م���ت���زاي���د  ب�����ش��ك��ل 
والفنادق  امل�����ش��ت��دام  ب��ال��ت�����ش��م��ي��م 
ال��ذك��ي��ة وال���ت���ج���ارب امل��ب��ت��ك��رة ذات 

العلمات التجارية املميزة".
العديدة  امل��وؤمت��رات  بع�ص  وت�شمل 
املتاحة حلاملي ال�شارات : منتدى 
هايتك  وم��وؤمت��ر  ال�شيافة،  ق��ي��ادة 
دب������ي، وق���م���ة من����ط احل����ي����اة يف و 
العافية وال�شبا يف جمال ال�شيافه، 

وهي اأحدث اإ�شافة اإىل القائمة. 
تبلغ  العاملي،  العافية  ملعهد  ووفقا 
امل�شتوى  على  العافية  قطاع  قيمة 
 4،200 م���ن  اأك����ر  الآن  ال��ع��امل��ي 
مليار   639 م��ن��ه��ا  دولر،  م��ل��ي��ار 
دولر مرتبطة بال�شياحة ال�شحية 
التي يختارها 586 مليون �شخ�ص، 
اأنها �شوق رئي�شية لهذه  مما يعني 
ال�شناعة للم�شي قدما.  �شتجذب 
ق���م���ة ال�������ش���ي���اف���ة ومن������ط احل���ي���اة 
والعافية وال�شبا 2022 ، اأ�شحاب 
و�شناع  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ال�����ش��ن��اع��ة 
واملمار�شني  واخل��������رباء  ال����ق����رار 
املناق�شات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  لإج������راء 
القطاع  ه��ذا  على  للرتكيز  احلية 
العافية  �شناعة  م�شتقبل  وت�شكيل 

ومنط احلياة.
و�شت�شمل املناق�شات كذلك اخلرباء 
وحم��ل��ل��ي اأب���ح���اث ال�����ش��وق مب���ا يف 
املنتجعات  اأ���ش��ح��اب وم����دراء  ذل��ك 
ومدراء  العافية  وم��دراء  ال�شحية 

ل���ت���ب���ادل اخل�������ربات وال���ت���ع���ل���م من 
البع�ص، لذا  فاإننا نعترب  بع�شهم 
املعار�ص  اإح���دى  ال��ف��ن��ادق  معر�ص 
كوجهًة  دب��ي  مكانة  �شتعزز  ال��ت��ي  

عاملية ل بد من زيارتها".
العاملي  احل������دث  ه�����ذا  و����ش���ريع���ى 
الداعمني  ال�شركاء  من  جمموعة 
القت�شاد  دائ������رة  را����ش���ه���م  وع���ل���ى 
وال�شياحة يف دبي، وجمعية مدراء 
وجمموعة  ال�������ش���ي���اف���ة،  اأ������ش�����ول 
هذه  �شتخدم   حيث  دب��ي،  مطاعم 
التجربة التي �شت�شتمر على مدار  
من  ال�شيافة  �شناعة  اأي���ام  ثلثة 
املبتكرة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ر���ص  خ���لل 
مع  والإل��ه��ام،  وال�شمات  واملحتوى 
العمل كحلقة و�شل نهائية ملزودي 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شيافة 
الذين يتطلعون اإىل الو�شول اإىل 
واأفريقيا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ���ش��وق 
امل����رب����ح����ة. وخ������لل ه�����ذا احل����دث 
اأي�شاً، �شتكون هناك جمموعة من 
املوؤمترات والندوات وال�شمات التي 
�شتقدم للزوار، اإ�شافًة اىل التعليم 
واحل��وارات بني  العميق  والتحليل 
يف   �شي�شاهم  مم��ا  ه��ذا  القطاعات، 

دفع  عجلة ال�شناعة اإىل الأمام. 
الرئي�شيني  املتحدثني  ب��ني  وم��ن 
يف امل��ع��ر���ص : اأم��ي��ت ن��اي��اك، نائب 
الإدارة  جمل�ص  وع�����ش��و  ال��رئ��ي�����ص 
ال�شيافة  اأ�شول  م��دراء  يف جمعية 
واأفريقيا،  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  يف 

يف دبي اأعلى ن�شبة اإ�شغال له خلل 
ال��ت��ي �شبقت  الأخ������رية  الأ���ش��اب��ي��ع 
مت  حيث   ،2020 اإك�شبو  معر�ص 
 91.7% م���ا جم��م��وع��ه  اإ����ش���غ���ال 
م��ن غ��رف دب��ي وذل���ك منذ ع���ام  . 

2007
ك��م��ا ان من���و ق���ط���اع ال�����ش��ي��اف��ة يف 
معر�ص  من����و  اىل  ادى  امل��ن��ط��ق��ة 
واأعرق  اأك��رب  لي�شبح  دبي  الفنادق 
ال�شرق  لل�شيافة يف  حدث جت��اري 
الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا، وم��ك��ان للقاء 
هذه ال�شناعة على مدى ال�شنوات 

ال 22 املا�شية.  
وبهذا ال�شدد  قالت حور اخلاجة، 
للعمليات  امل�شاعد  الرئي�ص  نائب 
القت�شاد  دائ��������رة  يف  ال����دول����ي����ة 
ا�شت�شافة  "اإن  دبي:  يف  وال�شياحة 
م��ع��ر���ص دب���ي ل��ل��ف��ن��ادق دل��ي��ل على 
تنظيم  ع���ل���ى  دب������ي  ق�������درة  م������دى 
فعاليات عاملية امل�شتوى مع تر�شيخ 
مكانتها كواحده من املدن العاملية 
املفتوحة والآمنة ميكن للمقيمني 
وامل�شافرين الو�شول اإليها بغر�ص 
الرتفيه والأعمال وال�شياحة معاً، 
فقد لوحَظ خلل العام املا�شي اأداًء 
اأدى  دبي  يف  الفنادق  لقطاع  جيداً 
اإىل ت�شريع الزخم يف قطاع ال�شفر 
وباعتبار  امل��دي��ن��ة،  يف  وال�����ش��ي��اح��ة 
يجتمع  اأن  ميكن  من�شًة  املعر�ص 
ف��ي��ه��ا خم��ت�����ش��ي جم����ال الأغ���ذي���ة 
ويتوا�شلوا  وال�شيافة  وامل�شروبات 

التنفيذي  الرئي�ص  اأن��ي��ب،  وخ��ال��د 
للفنادق  الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة 
هارني�ص،  واأول����ي����ف����ري  �����������ص.م.ع، 
الأول  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  امل�����ش��ت�����ش��ار 
اململكة  يف  ال�������ش���ي���اح���ة  ل�����������وزارة 
معاد،  ونعيم  ال�شعودية،  العربية 
غيت�ص  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 
جمل�ص  وع�����ش��و  ه��و���ش��ب��ي��ت��ال��ي��ت��ي 
دب����ي،  م���ط���اع���م  جم���م���وع���ة  اإدارة 
طارق فالين، نائب الرئي�ص الأول 
الهند  يف  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا وتركيا 
غا�شباريني،  وجوليانو  اأك����ور،   يف 
امل����دي����ر امل�������ش���ارك ل�����ش��رك��ة ال�����دار 
ال�شرق  هاما  اإدارة  جمل�ص  وع�شو 

الأو�شط.
جا�شميت  ق�����ال  ال�������ش���دد  وب����ه����ذا 
باك�شي، مدير الفعاليات يف معر�ص 
الفنادق : "لقد اأ�شبحت دبي منارة 
اأعقاب اجلائحة،  اأمل لل�شناعة يف 
حيث جتاوز تعافيها بكثري العديد 
م���ن ال���وج���ه���ات الأك�����ر ���ش��ه��رة يف 
ال���ع���امل، ل���ذا ف����اإن ا���ش��ت�����ش��اف��ة هذا 
فح�شب،  ملهما  لي�ص  هنا  احل��دث 
ال�شناعة  يف  ال��لع��ب��ني  مي��ن��ح  ب��ل 
الأ�شخا�ص  اإىل  الو�شول  اإمكانية 
امل���وج���ودي���ن ع��ل��ى اأر�������ص ال���واق���ع 
ال��ت��ع��ايف ممكناً.  ي��ج��ع��ل ه���ذا  مم���ا 
فعاليات  ت��وف��ر  ذل���ك،  على  ع���لوة 
بيئًة  اأي�شاً  الفنادق  معر�ص  مثل 
يتناف�ص  حيث  للتوا�شل،  مم��ت��ازة 

اخل��ط��ط وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات للعام 
�شتتجاوز  حيث  ب��ع��ده،  وم��ا  املقبل 
ال�����ش��ن��اع��ة احل��ل��ول امل�����ش��رتك��ة اإىل 
الدراماتيكي.  الب��ت��ك��ار  م��ن  ف��رتة 
رئي�شية  فر�شة  احل��دث  ويعد هذا 
لتبادل املعرفة والتعلم والتوا�شل، 
مدى  على  رئي�شية  �شمة  و�شيكون 

الأيام الثلثة. 
ك����م����ا ����ش���ت���ع���ود ط�����اول�����ة ال���ط���ه���اة 
اخلام�شة  ال������دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
 2022 دب��ي  ال��ف��ن��ادق  معر�ص  يف 
م���ع م�����ش��اب��ق��ات اأك����رب وامل���زي���د من 
�شتتناف�ص  ح���ي���ث  امل���������ش����ارك����ني.  
بع�ص  م��ن  الوطنية  الطهي  ف��رق 

الأ�شول وخرباء املقاولني.
اإىل  ال����ف����ن����ادق  ي����ه����دف م���ع���ر����ص 
يف  املجهولني  ب��اجل��ن��ود  الح��ت��ف��ال 
ال�����ش��ن��اع��ة م���ن م��وؤ���ش�����ش��ي جتارب 
التحديات  اإىل  احل���ي���ة  ال���ط���ه���ي 
لقطاع  والداعمني  املثرية،  احلية 
ال�شيافة من خلل ميزات ت�شمل 
امل���ن���ازل  م����دب����رات  اأب����ط����ال  دوري 
�شتجمع  ال�����ش��ي��ف. ح��ي��ث  وط���اول���ة 
جمال  يف  ال�شناعة  اأ���ش��ح��اب  قمة 
الأغذية وامل�شروبات 2022، كبار 
خرباء ال�شناعة واملمار�شني معاً يف 
�شل�شلة من النقا�شات احلية والتي 
تركز على هذا املجال وتك�شف عن 

وجها  املنطقة  يف  الرائدة  الفنادق 
لوجه وعلى مدار 3 اأيام مع �شوق 
ال��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة، ال���ذي تديره 
اإثراء دبي، لكونه ال�شريك الر�شمي 
للعام الثاين على التوايل من اأجل 
 5 اإنتاج وجبة مذهلة  مكونة من 
اأطباق على اأمل فوز اإحدى الفرق 
الفندقي  ال��ط��ه��ي  "فريق  ب��ل��ق��ب 
للعام"، ويدخل هذا احلدث الذي 
الإم�����ارات  ن��ق��اب��ة  وت���دي���ره  تنظمه 
و�شينتج  اخلام�ص،  عامه  للطهي، 
مرة اأخرى بع�ص الأطباق املذهلة 
كبار  م��ن  �شيوفنا  بها  لي�شتمتع  

ال�شخ�شيات.

تتوا�سل فعالياته حتى 2 مايو املقبل

�إقبال كبري على معر�ص »رم�شان و�لعيد« يف �إك�شبو خورفكان
اإ�سادة مبنتجات املعر�ش وجودتها واأ�سعارها التناف�سية

•• ال�صارقة-الفجر:

والعيد"  "رم�شان  معر�ص  ي�شهد 
اإك�شبو  م��رك��ز  ي�شت�شيفه  ال����ذي 
خورفكان وتتوا�شل فعالياته حتى 
2 مايو املقبل، اإقباًل متزايداً من 
املت�شوقني لل�شتفادة من العرو�ص 
ت�شكيلة  على  املتميزة  الرتويجية 
كبرية ومتنوعة من املنتجات التي 
املجوهرات  دور  اأ���ش��ه��ر  ي��ق��دم��ه��ا 
والعطور وحمال الأزياء والعباءات 
وم�شتلزمات العرائ�ص، اإ�شافة اإىل 
ت�شميم  دور  واأه��م  التجميل  بيوت 

الأزياء واملو�شة والإك�ش�شوارات. 
والعيد"  "رم�شان  زوار  واأ�����ش����اد 
اإىل  وج��ودت��ه��ا،  املعر�ص  مبنتجات 
جانب ما يوفره من اأج��واء ت�شوق 
مميزة  ا�شتهلكية  و�شلع  اأ���ش��ري��ة 
باأ�شعار تناف�شية تلبي احتياجاتهم 

جتربة ت�سويقية متميزة
واأ�����ش����ار خ��ل��ي��ل امل��ن�����ش��وري مدير 
اأن  اإىل  اإك�����ش��ب��و خ��ورف��ك��ان  م��رك��ز 
ياأتي  والعيد"  "رم�شان  معر�ص 
امل��رك��ز على منح  اإط���ار حر�ص  يف 
وزوارها  خورفكان  مدينة  �شكان 
ت�شاف  متميزة  ت�شويقية  جتربة 
التي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  الأج��������واء  اإىل 
اأن  �شيما  ول  امل��دي��ن��ة،  بها  تتميز 
ن�شاطاً  ت�����ش��ه��د  ال��ت�����ش��وق  ح���رك���ة 
�شهر رم�شان  ف��رتة  خ��لل  كبرياً 
وبالتايل  ال�شعيد،  الفطر  وعيد 
فاإن املعر�ص ي�شكل من�شة مثالية 
ال�شلع  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  ل���������زواره 
مب�شتلزمات  وال���ت���زّود  اجل���دي���دة 
املبارك،  رم�شان  و�شهر  ال�شيف 
ل�شراء  ال��ت��ب�����ش��ع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
العيد،  وم���لب�������ص  اح���ت���ي���اج���ات 
والط��لع على اأح��دث الت�شاميم 

الفطر  وعيد  رم�شان  �شهر  خلل 
ال�شعيد، بالإ�شافة اإىل تواجد كافة 
ف�شاتني  من  العرو�ص  م�شتلزمات 
الأنيقة  وال��ع��ب��اءات  و�شهرة  اأف���راح 
وامل�شغولت  وال��ب��خ��ور  وال��ع��ط��ور 

اليدوية وم�شتح�شرات التجميل.

ويف  الأذواق  خمتلف  م��ن  املميزة 
جمالت عديدة.

املعر�ص  ب�����اأن  امل���ن�������ش���وري  واأك������د 
املركز  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف  ي����ن����درج 
املنتجات املحلية والرتويج  لدعم 
ت���وف���ر قيمة  ال���ت���ي  ل���ل���ق���ط���اع���ات 
ال�شارقة  اإم��ارة  لقت�شاد  م�شافة 
احلدث  اأن  ���ش��ي��م��ا  ول  احل���ي���وي، 
التجارية  املعار�ص  اأب��رز  من  يعد 
ت�����ش��ه��م يف حت���ري���ك عجلة  ال���ت���ي 
التجاري والقت�شادي يف  القطاع 
الزوار  داع��ي��اً  ال�شرقية،  املنطقة 
ل���زي���ارة  ال���ف���ر����ش���ة  اغ���ت���ن���ام  اإىل 
امل��ع��ر���ص وال����ش���ت���ف���ادة م���ن تنوع 
املنتجات املقدمة ومتيز العرو�ص 
اجلاذبة،  واحل�شومات  املطروحة 
م�شاء   7 ال�������ش���اع���ة  م����ن  ي���وم���ي���اً 
ولغاية ال�شاعة الواحدة والن�شف 

�شباحاً.

�إ يه �إ�ص جي �شتالونز  تفوز بعقد �إد�رة م�شروع رمي هلز
•• اأبوظبي-وام: 

اإدارة  – املتخ�ش�شة يف  " الإم���ارات عن ح�شول �شركة روي��ال للتطوير  اإ���ص جي �شتاليونز  " اإي��ه  اأعلنت جمموعة 
امل�شاريع العقارية يف الدولة والتابعة لها – على عقد اإدارة امل�شروع ال�شكني "رمي هلز" والذي اأطلق موؤخًرا يف جزيرة 
الرمي باأبوظبي بقيمة 8 مليارات درهم. ومن املقرر اكتمال املرحلة الأوىل بامل�شروع يف دي�شمرب 2024، لتعمل 
�شركة رويال للتطوير على اإدارته بالكامل بدًءا من قيادة مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ مبا يف ذلك الت�شميم 
 " والإ�شراف على كافة املقاولني يف امل�شروع. وقال كايد خرما، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة �شتاليونز الإم��ارات : 
نحن م�شرورون بالفوز بعقد اإدارة م�شروع "رمي هلز" فهذا اإجناز هام و�شهادة اأكيدة على منو ومتّيز �شركة رويال 
للتطوير يف جمال امل�شاريع الفاخرة ومثال وا�شح على عمق اخلربات وتنّوع القدرات التي ي�شعها فريق املجموعة 
بني اأيدي العملء. كما اإن احل�شول على عقد الإدارة دللٌة وا�شحة على ثقة وتقدير عملئنا لإمكاناتنا املتفوقة يف 
اإدارة امل�شاريع والأعمال الهند�شية." من جانبه قال ماجد فوؤاد حممد عودة، الرئي�ص التنفيذي لدى كيو القاب�شة 
– وهي ال�شركة املالكة ل�شركة كيو للعقارات: " يف ظل تزايد الثقة بالقطاع العقاري يف الإمارات وا�شتمرار منّوه، 

وياأتي م�شروع "رمي هلز" يف الوقت املنا�شب متاًما لتلبية الطلب املتنامي على العقارات ال�شكنية.

غرفة �أبوظبي و �لحتاد �لكوري للم�شاريع �ل�شغرية يتعاونان لتعزيز وتطوير �لأعمال
•• اأبوظبي -وام:

وّقعت غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي مذكرة تفاهم مع الحتاد 
الكوري للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، بهدف تعزيز العلقات 
التجارية وتنمية التعاون املتبادل، ف�شًل عن ترويج وت�شجيع 
قطاع  ل�شيما  اجلانبني،  ل��دى  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�ص 

ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
ت���ب���ادل اخل���ربات  امل���ذك���رة �شيعمل اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى  ومب���وج���ب 
وال���درا����ش���ات وال��ت��ع��اون يف جم���ال ق��ط��اع ال�����ش��رك��ات ال�شغرية 
وامل���ت���و����ش���ط���ة، م���ن خ����لل امل�������ش���ارك���ة يف ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات، 
متطلبات  وتن�شيق  العمل  وور����ص  وال���ن���دوات  والج��ت��م��اع��ات، 
امل�شاركة يف املعار�ص اخلارجية، اإىل جانب التعاون على و�شع 
اخلطط الرتويجية وا�شتغلل قنوات التوا�شل للإعلن عن 
تقدم  ل��دع��م  امل��ت��وف��رة  الت�شهيلت  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  براجمهما، 
امل�����ش��اري��ع ال�شغرية  وت��ط��وي��ر ق��ط��اع رواد الأع��م��ال واأ���ش��ح��اب 
واملتو�شطة، ف�شًل عن اإيجاد جمالت جديدة للتعاون وال�شراكة 
يف  ال�شتثمارية  بالفر�ص  التعريف  طريق  عن  اجلانبني  بني 
بيئة الأعمال بدولة الإمارات ب�شكل عام واأبوظبي حتديداً وما 

يقابلها يف بيئة الأعمال يف كوريا اجلنوبية.
الأع��م��ال مع  اجتماع  اأبوظبي  تنظيم غرفة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
برج  مقر  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  الكوري  الحت��اد 
�شعيد بن حرمل  الدكتور علي  �شعادة  الغرفة، وذلك بح�شور 
اأبوظبي،  غرفة  اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  الظاهري 
اأبوظبي،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  الفهيم  خ��ال��د  و���ش��ع��ادة 
و���ش��ع��ادة حم��م��د ه���لل امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة اأبوظبي، 

وعبداهلل غرير القبي�شي، وهلل حممد الهاملي نائبي املدير 
العام، ومن اجلانب الكوري ح�شر �شعادة كي مون كيم رئي�ص 
من  وع��دد  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شاريع  ال��ك��وري  الحت���اد 

اأع�شاء الحتاد واأ�شحاب ال�شركات املعنية يف كوريا اجلنوبية.
واأكد �شعادة علي �شعيد بن حرمل الظاهري - يف كلمته خلل 
لتعزيز  الغرفة  جهود  تعك�ص  التفاهم  مذكرة  اأن   - الجتماع 
ل�شيما  الأع���م���ال،  جمتمع  خل��دم��ة  العاملية  علقاتها  �شبكة 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  لل�شركات  وامل��ه��م  احل��ي��وي  ال��ق��ط��اع  يف 
م�شرياً اإىل حر�ص غرفة اأبوظبي على توفري كل ما يلزم من 
اإىل  الأجنبية  ال�شتثمارات  هذه  جذب  على  ت�شاعد  ت�شهيلت 
اأبوظبي، وتعزيز تناف�شية ال�شركات املحلية العاملة يف الأ�شواق 

اخلارجية.
واأو�شح اأن دولة الإمارات وكوريا اجلنوبية ت�شرتكان يف علقات 
اقت�شادية متينة متتد لأربعة عقود. وقد تطورت العلقات بني 
م�شتويات  اإىل  وو�شلت   ، ملحوظ  ب�شكل  ال�شديقني  البلدين 
تعد  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  قوية.. لفتا  ا�شرتاتيجية  �شراكة 
م�شتورد  وث���اين  اجلنوبية  لكوريا  للنفط  م�شدر  اأك���رب  ث��اين 

رئي�شي للمنتجات الكورية اجلنوبية يف ال�شرق الأو�شط .
واأ�شاف بلغ اإجمايل جتارتنا غري النفطية حوايل 17.8 مليار 
طموحات  ال��ب��ل��دان  تبني  اإىل  م�شرياً   ..2020 خ��لل  دره���م 
تنموية مماثلة خللق اقت�شاد قائم على املعرفة وال�شتثمار يف 

املوارد الب�شرية.
الدعم  تقدمي  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�ص  الظاهري  واأك��د 
اللزم لقطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، باعتباره حمركا 
الأعمال،  لريادة  وم��زده��رة  جذابة  بيئة  لتطوير  عنه  غنى  ل 

خا�شة بعد جائحة كوفيد 19- .
واأ�شار اإىل اأنه ووفًقا لوزارة القت�شاد ، هناك اأكر من 350 
اأكر  الإم���ارات، منها  األ��ف �شركة �شغرية ومتو�شطة تعمل يف 
مًعا  وت�شكل  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  من   94% من 
وتوفر  للدولة  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   60% من  اأك��ر 
من   73% وي�شكلون  اخلا�شة.  العاملة  القوى  من   86%
قطاع جتارة اجلملة والتجزئة، و %16 من قطاع اخلدمات، 

و %11 من القطاع ال�شناعي.
ا�شرتاتيجيات  اإح���دى  تتمثل  ذل���ك،  على  ع���لوة  اأن���ه  واأ���ش��اف 
اأب��واب جديدة ل��لإب��داع واإط��لق العنان  اأبوظبي يف فتح  روؤي��ة 
وال�شركات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  امل�شتغلة  غ��ري  ل��لإم��ك��ان��ي��ات 
الرئي�شية  املحركات  اأحد  اإياها  معتربًة  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
لدعم  ال�شرتاتيجية  ال��دواف��ع  اأه��م  وم��ن  الوطني  للقت�شاد 

القطاعات الإنتاجية.
اأبوظبي  ال�شركات يف  اأبوظبي جميع  رئي�ص غرفة  نائب  وحث 
البلدين  ب��ني  الوثيقة  العلقات  م��ن  ال�شتفادة  على  وك��وري��ا 
ال�شديقني، والعمل امل�شرتك لبناء نظام متقدم لتطوير قطاع 

ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
من جانبه اأكد كي مون كيم اأهمية توقيع مذكرة التفاهم مع 
غرفة اأبوظبي، الأمر الذي �شي�شهل تنظيم الأعمال امل�شرتكة 
الأعمال،  ري��ادة  دع��م وتنمية  بني اجلانبني، ل�شيما يف جم��ال 
وتعزيز ال�شراكات بني املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف اأبوظبي 
وكوريا، م�شريا ًاإىل اأن قطاع ريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة يبلغ ن�شبته من اإجمايل ال�شركات يف كوريا اجلنوبية 

نحو 99%.

�شندوق �لنقد �لعربي: �شوق دبي يت�شدر 
�لبور�شات �لعربية على م�شتوى �لقيمة �ل�شوقية

•• اأبوظبي-وام:

البور�شات  امل��ايل  دب��ي  �شوق  ت�شدر 
القيمة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�شوقية، وذلك يف الأ�شبوع املنتهي 
 ،2022 اأبريل  يف الرابع ع�شر من 
مع ت�شجيل موؤ�شرها ارتفاعاً بن�شبة 
34.10 يف املائة، مدعوماً بارتفاع 
رئي�ص،  ب�شكل  الطاقة  قطاع  موؤ�شر 
والبنوك،  ال���ع���ق���ارات،  وم���وؤ����ش���ري 
املالية  الأ������ش�����واق  ن�������ش���رة  ب��ح�����ش��ب 
العربية ال�شادرة اأم�ص عن �شندوق 

النقد العربي.
موؤ�شرات  "�شهدت  الن�شرة:  وقالت 
اأداء البور�شات العربية تبايناً غلب 
الأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  التح�شن  عليه 
اأبريل  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع  يف  املنتهي 
2022، حيث �شجلت موؤ�شرات اأداء 
اإثر  حت�شناً  عربية  ب��ور���ش��ات  ع�شر 
على  منها  عدد  يف  امل�شجل  الرتفاع 
التداول  اأح��ج��ام  موؤ�شرات  م�شتوى 
بذلك  عاك�شًة  ال�شوقية،  والقيمة 
حت�����ش��ن ن�����ش��اط ال���ت���داولت يف عدد 
اأهمها  من  امل��درج��ة  القطاعات  من 
والعقارات،  وال���ش��ت��ث��م��ار،  ال��ب��ن��وك، 

والطاقة".
واأ�شافت اأنه كان لرتقب امل�شتثمرين 
املدرجة  ال�����ش��رك��ات  اأع���م���ال  ل��ن��ت��ائ��ج 
العربية  ال��ب��ور���ش��ات  م���ن  ع����دد  يف 
 ،2022 ع��ام  من  الأول  الربع  عن 
اأداء  حت�شن  يف  �شاهم  اإيجابياً  اأث���راً 
ع���دد م��ن ال��ب��ور���ش��ات، ع���لوة على 
الإي��ج��اب��ي ملوا�شلة ع��دد من  الأث���ر 
ال���ب���ور����ش���ات ال��ع��رب��ي��ة ج��ه��وده��ا يف 
تو�شعة قاعدة الأ�شواق الرئي�شة من 

خلل عمليات الإدراج اجلديدة.
وعلى ال�شعيد الدويل، �شاهم ارتفاع 
حت�شن  يف  للنفط  العاملية  الأ���ش��ع��ار 

البور�شات  من  ع��دد  اأداء  موؤ�شرات 
املا�شي.  الأ���ش��ب��وع  خ���لل  ال��ع��رب��ي��ة 
اأداء  موؤ�شرات  انخف�شت  املقابل،  يف 

اأربع بور�شات عربية .
وعلى �شعيد حجم تداول البور�شات 
بيانات  قاعدة  يف  املُ�شمنة  العربية 
�شندوق النقد العربي، فقد �شجلت 
ارتفاعاً بنحو 145.79 يف املائة يف 
نهاية الأ�شبوع املا�شي، حيث �شهدت 
ت�شع ب��ور���ش��ات ع��رب��ي��ة ارت��ف��اع��اً يف 
التداول، مقابل ت�شجيل �شت  حجم 
اأحجام  يف  تراجعاً  عربية  بور�شات 

تداولتها.
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املال والأعمال

م�شاريع م�شدر ت�شهم يف تفادي �إطالق 7.5 مليون طن من �لكربون 2021
•• اأبوظبي-وام:

اأظهر تقرير ال�شتدامة ال�شنوي ل�شركة م�شدر لعام 2021 تاأثرياً اإيجابياً 
ال��ك��رب��ون��ي��ة، ح��ي��ث �شاهمت  غ��ري م�شبوق يف جم���ال احل���د م��ن الن��ب��ع��اث��ات 
م�شاريع م�شدر جمتمعة يف تفادي اإطلق حوايل 7.5 مليون طن من ثاين 
 2020 عام  املائة عن  38 يف  بزيادة قدرها  املا�شي،  العام  الكربون  اأك�شيد 
الذي �شهد تفادي 5.4 مليون طن من النبعاثات، كما ارتفعت قدرة توليد 
الكهرباء جلميع امل�شاريع التي ا�شتثمرت م�شدر فيها - �شواء اأكانت قائمة اأو 
قيد التطوير – بن�شبة 40 يف املائة لت�شل اإىل اأكر من 15 جيجاواط يف 

عام 2021.
وقال حممد جميل الرحمي الرئي�ص التنفيذي ل�"م�شدر": "نحن فخورون 

ال�شركة  اأه��داف  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  �شّباقة  خطوات  باتخاذ  م�شدر  يف 
واإجنازاتها املتعلقة بال�شتدامة اأمام �شركائنا، ومنذ تاأ�شي�ص م�شدر يف عام 
2006، كانت مهمتها امل�شاهمة يف تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقت�شاد 
امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة  �شّكلت  "لطاملا  وتابع:  ومتنوع".  م�شتدام 
2006 بهدف امل�شاهمة يف دعم تنويع م�شادر  "م�شدر" التي تاأ�ش�شت عام 
القت�شاد والطاقة يف دولة الإمارات، منوذجاً رائداً ملمار�شة الأعمال التجارية 
على نحو م�شتدام". ويو�شح تقرير ال�شتدامة ال�شنوي لعام 2021 الذي 
اأ�شدرته ال�شركة موؤخراً باأن احلوكمة البيئية والجتماعية واملوؤ�ش�شية تقع 
..وتدعم جلنة م�شدر لل�شتدامة هذه  واأهدافها  ر�شالة م�شدر  يف �شميم 
اجلهود، وهي هيئة يديرها موظفون من ال�شركة وتركز على حتديد وتنفيذ 
اليومية،  العمل  ممار�شات  �شمن  ال�شتدامة  ودم��ج  امل�شتدامة،  الإج���راءات 

وزيادة التوعية بال�شتدامة على خمتلف امل�شتويات �شمن ال�شركة.
و�شّلط التقرير الأخري للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ال�شوء 
املالية تنخف�ص  اأهمية زيادة ال�شتثمار، حيث ل تزال التدفقات  اأي�شاً على 
اإىل ما دون امل�شتوى املطلوب للحد من ظاهرة الحتبا�ص احلراري اإىل اأقل 
من درجتني مئويتني. وجمدداً تثبت "م�شدر" تفوقها يف هذا املجال حيث 
لطاملا �شّكلت ال�شركة منوذجاً يحتذى ملجتمع الأعمال يف كيفية تنفيذ اأجندة 
ال�شتدامة العاملية. ففي العام املا�شي وحده، التزمت "م�شدر" با�شتثمارات 
رفع  امل��ت��ج��ددة، مم��ا  الطاقة  اأمريكي يف جم��ال  دولر  مليارات   3 ع��ن  تزيد 
فيها  ت�شتثمر  التي  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  ملحفظة  الإجمالية  القيمة 

ال�شركة يف اأكر من 40 دولة اإىل ما يفوق 20 مليار دولر اأمريكي.
كما برهنت "م�شدر" على التزامها مبعايري احلوكمة البيئية والجتماعية 

واملوؤ�ش�شية من خلل التطوير امل�شتمر ملدينة م�شدر، التي تعد اإحدى اأكر 
مدن العامل ا�شتدامة وجممع البحث والتطوير املتخ�ش�ص واملعتمد الوحيد 
يف اأبو ظبي ومركزاً رائداً للبتكار، تتخذ منه حالياً اأكر من 1000 �شركة 
اأول  املدينة،  املنت�شرة يف  الرئي�شية  البحثية  امل�شاريع  لها. ومن �شمن  مقراً 
الطاقة  لتخزين  احل��راري��ة  ال�شم�شية/  بالطاقة  يعمل  ال��ع��امل  يف  م�شروع 
الكهربائية  لتخزين الطاقة احلرارية  الهواء، ونظاماً  املياه من  وا�شتخراج 

يتيح ا�شتخدام الطاقة النظيفة على مدار ال�شاعة طوال اأيام الأ�شبوع.
ويف اإطار التزامها بتحقيق معايري احلوكمة البيئية والجتماعية واملوؤ�ش�شية، 
اأطلقت ال�شركة جمموعة من مبادرات تطوير الكفاءات التي وفرت اأكر من 
4700 �شاعة تعليمية ملوظفي ال�شركة، واأكر من 1800 �شاعة من برامج 

تعزيز �شحة ورفاه املوظفني.

�لأطول بعد �لتعايف..  عطلة �لـ 9 �أيام تو�شع خيار�ت �ل�شياحة و�لرتفيه يف �لإمار�ت
•• اأبوظبي-وام: 

املقبلة  الفطر  عيد  عطلة  متثل 
ا�شتثنائية  ف��ر���ش��ة  الإم�������ارات  يف 
لق�شاء جتربة �شياحية وترفيهية 
مم��ي��زة ل�����ش��ك��ان ال���دول���ة وزواره����ا 
العطلة  مت���ث���ل  واأن�����ه�����ا  خ���ا����ش���ة 
اأي������ام/  الأط��������ول /9  ال��ر���ش��م��ي��ة 
مرحلة  يف  ال����دول����ة  دخ�����ول  م��ن��ذ 
ال���ت���ع���ايف م����ن ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د-
الأن�شطة  خم��ت��ل��ف  وع�����ودة   19
بكامل طاقتها  للعمل  والفعاليات 

ال�شتيعابية.
وتتيح الإجازة الطويلة جمموعة 
من اخليارات اأمام الأ�شر والأفراد، 
حيث ت�شكل مراكز الت�شوق واملدن 
واحلدائق  وال�شواطئ  الرتفيهية 
ارتفاع  امل��ت��وق��ع  ال���وج���ه���ات  اأب�����رز 
عطلة  خ������لل  ع���ل���ي���ه���ا  الق�����ب�����ال 

العيد.
الفنادق  ت�شتعد  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف 
لتحقيق  ال�شياحية  وامل��ن��ت��ج��ع��ات 
م�شتفيدة  مرتفعة  اإ���ش��غ��ال  ن�شب 
مم���ا ت�����ش��ه��ده ال����دول����ة ع�����ادة من 
حركة ن�شطة يف اأعداد الزّوار من 
خمتلف دول العامل ول �شيما من 
دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية خلل الأعياد، ف�شل عن 
بالدولة  امل��ق��ي��م��ني  م���ن  الإق����ب����ال 
الذين يف�شلون اإم�شاء اإجازاتهم 
الرتفيهية  اخليارات  لتعدد  فيها 

اأ���ش��ه��ى امل���اأك���ولت، وم��ق��اٍه عربية 
الأذواق،  كل  تلبّي  واأخ��رى غربية 
اإ�شافة  الأطفال،  لألعاب  ومرافق 
اإىل ا�شتمالها على م�شرح ومراكز 
اخلّلب،  بت�شميمها  تتمّيز  فنية، 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن  م��ق��ت��ب�����ش��ة 
العمراين  ط��اب��ع��ه��ا  والإ���ش��لم��ي��ة 

الذي بات ي�شّكل هويتها.
عجمان  اإم����ارة  ت�شم  جهتها  م��ن 
ال�شياحية  الأم��اك��ن  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال���ب���ارزة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي ���ش��غ��ف �شياح 
ثقافتها  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  يف  امل��دي��ن��ة 
والتمتع بجمال معاملها التاريخية 
ومنها متحف عجمان الذي يعود 
18م،  ال���ق���رن  اإىل  م��ب��ن��اه  ت���اري���خ 
وي�����ش��م ع���دة اأق�����ش��ام منها م��ا هو 
خا�ص بالآثار واملخطوطات وق�شم 
للهدايا  وق�شم  ال�شعبية  الأزي����اء 

التذكارية وغريها من الأق�شام.
نف�شها  القيوين  اأم  اإم��ارة  وتطرح 
ك����اأح����د اأف�������ش���ل اخل�����ي�����ارات اأم�����ام 
اإجازة  لتم�شية  وال����زوار  ال�شياح 
ع����ي����د ال����ف����ط����ر ب���ف�������ش���ل ال���ب���اق���ة 
ال�شياحية  الأم��اك��ن  م��ن  املتنوعة 
مثل  ت�شمها  ال��ت��ي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
"درمي  ح��دي��ق��ة الأل����ع����اب امل��ائ��ي��ة 
اأم القيوين اجلوي  لند،" ون��ادي 
ب���ج���وار احل���دي���ق���ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
القيوين للرماية، ونادي  اأم  نادي 
والنادي  ل��ل�����ش��ي��ارات،  القيوين  اأم 

البحري، ومركز ركوب اخليل.

مهما يف جذب ال�شياح من خمتلف 
م�شاربهم  ت��ن��وع  على  ال��ع��امل  دول 
والدينية،  والثقافية  الجتماعية 
ف�شل عن احلفاوة التي ي�شتقبل 
بها ال�شائح يف الإمارات التي ت�شكل 
لزدهار  وم�شاعدا  مهما  عن�شرا 

وانتعا�ص القطاع ال�شياحي.
ورونق  بطابع  اإم����ارة  ك��ل  وتتمتع 
خ���ا����ص ب��ه��ا ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا وجهة 
ورغبات  تطلعات  تلئم  �شياحية 
ال��زوار العرب والأج��ان��ب، فكل ما 
وقت ممتع  لق�شاء  امل��رء  يحتاجه 
الإمارات،  يف  يجده  اإج��ازت��ه  اأثناء 
وت�شوق  وا���ش��ت��ج��م��ام  ت��رف��ي��ه  م���ن 
دب��ي مدينة  ذل��ك. وتعد  اإىل غري 
بعمرانها  امل��ق��اي��ي�����ص  ب��ك��ل  ع��امل��ي��ة 
ال����������ذي ي����ج����م����ع ب������ني احل�����داث�����ة 
ال�شاحرة  وباإطللتها  والأ���ش��ال��ة 
ومعاملها  العربية  ال�شحراء  على 
غنية  ي���ج���ع���ل���ه���ا  م�����ا  ال�����ف�����ري�����دة، 
ومتنوعة، بحيث حتت�شن م�شاريع 
والأك���ر  الأ���ش��خ��م  ت��ع��د  �شياحية 
منها  العامل،  م�شتوى  على  متيزاً 
نافورة  اأ�شخم  امل��ث��ال  �شبيل  على 
راق�������ش���ة، واأع���ل���ى م��ب��ن��ى، وال����ذي 
حيث  خ���ل���ي���ف���ة،  ب������رج  يف  ي��ت��م��ث��ل 
وت�شم  طابقا.   163 م��ن  يتكون 
دبي اأ�شخم جزيرة �شناعية وهي 
نخلة جمريا، وكذلك اأكرب حديقة 
"مرياكل  ت�شمى  طبيعية  ورود 
جاردن"، واحلدائق املائية، علوة 

واأماكن  و���ش��واط��ئ  م��ط��اع��م  م���ن 
األعاب للأطفال.

ال�شياحية  امل�����ع�����امل  واأع�����ل�����ن�����ت 
وال���رتف���ي���ه���ي���ة وك��������ربى م���راك���ز 
عن  ال��دول��ة  يف  والفنادق  الت�شوق 
والعرو�ص  الأن�شطة  من  �شل�شلة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة فيما  ب���ه���ذه  اخل���ا����ش���ة 
اأع����ل����ن����ت ال����ع����دي����د م�����ن اجل���ه���ات 
اأن�شطتها  واخل���ا����ش���ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 

وبرامج احتفالتها بالعيد.
تتمّتع  مب��ا  الإم����ارات  وا�شتطاعت 
هائلة  �شياحية  م��ق��ّوم��ات  م��ن  ب��ه 
�شياحية  تعّزز مكانتها كوجهة  اأن 
اإ�شافة  ال��ع��ام،  م��دى  مم��ّي��زة على 
الطويلة  ال���ع���ط���لت  ف�����رتة  اإىل 
والأ�شحى  ال��ف��ط��ر  ع���ي���دي  م��ث��ل 
والإج���������ازات امل���در����ش���ي���ة، وه����و ما 
والأول  ��ل  امل��ف�����شّ اخل���ي���ار  ج��ع��ل��ه��ا 
لق�شاء  ال���ع���ائ���لت  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري 
الإج���������ازات. وت��ت�����ش��در الإم������ارات 
ال����وج����ه����ات ال�������ش���ي���اح���ي���ة الأك�����ر 
جاذبية على �شعيد العامل، بف�شل 
ال�شياحي  اجل��ذب  مقومات  تنوع 
والربامج  اخل��لب��ة  الطبيعة  م��ن 
املميزة،  الرتفيهية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الرفاهية  ف���ائ���ق���ة  واخل������دم������ات 
البنية  ج����ان����ب  اإىل  واجل�����������ودة، 
التطور  عالية  والرقمية  التحتية 
الت�شامح  روح  وت�شكل  وال��ت��ق��دم. 
يتمتع  الذي  الإيجابي  والتعاي�ص 
الإم������ارات������ي عامل  امل��ج��ت��م��ع  ب����ه 

املتعددة  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  ع��ل��ى 
ال�شائح  فيها  التي يجد  واملتنوعة 

كل ما يحتاجه.
وبدورها، تزخر اأبوظبي بعدد من 
ال�شياحية يف  املعامل  واأف�شل  اأروع 
ال��ع��امل م��ث��ل ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زايد 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ي�����ش��ت��ق��ط��ب جميع 
امل�����ش��ل��م��ني وغريهم،  م���ن  ال�����زوار 
وق�����ش��ر الإم�����ارات ال���ذي ي��ع��د من 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ف���ن���ادق  اأف����خ����م 
ال����ع����امل، وح�����ش��ن امل���ق���ط���ع، اأح���د 
امل���ع���امل ال���رتاث���ي���ة والأث�����ري�����ة يف 
ال�����رتاث التي  اأب���وظ���ب���ي، وق���ري���ة 
املارينا  م��رك��ز  م���ن  ب��ال��ق��رب  ت��ق��ع 
ل��ل��ت�����ش��وق، وع����امل ف�����رياري الذي 
األعاب  مدينة  واأ���ش��خ��م  اأول  يعد 
ت�������ش���م جم���م���وع���ة م�����ن امل����راف����ق 
الرتفيهية والألعاب املثرية متنح 
الأعمار  خم��ت��ل��ف  م��ن  ال��زائ��ري��ن 

مرحا وفر�شة عي�ص املغامرة.
وت�����ش��ت��ق��ب��ل اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة عيد 
الفعاليات  م��ن  ب�شل�شلة  ال��ف��ط��ر 
التي تقيمها احتفاًء بهذه املنا�شبة، 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  خمتلف  يف 

والرتفيهية التابعة لها.
اإح�����دى  "الق�شباء"،  وت���ع���ت���رب 
الوجهات ال�شياحية الأكر �شهرة 
على م�شتوى الإمارة حيث ت�شتمل 
وعلى  ل��ل��زائ��ر،  ت��ن��ّوع حمبب  على 
�شمن  وخدمية،  ترفيهية  مرافق 
اأعلى امل�شتويات، من مطاعم تقّدم 

ممار�شة  اأو  ال���ع���امل  يف  ان���زلق���ي 
"نادي  يف  اجل������ول������ف  ري�����ا������ش�����ة 
ا�شتك�شاف  اأو  للجولف"  احلمراء 
اأو  �شاية  قلعة  العريق يف  التاريخ 
�شواطئ  على  بال�شرتخاء  التمتع 
راأ������ص اخل��ي��م��ة. ومت��ت��ل��ك مدينة 
عوامل  م����ن  ال���ع���دي���د  ال���ف���ج���رية 
جتعلها  ال��ت��ي  ال�شياحية  اجل���ذب 
م���ن اأه�����م وج���ه���ات ق�����ش��اء عطلة 
الكثري  ت�شم  ح��ي��ث  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
واملراكز  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ع��امل  م��ن 
جانب  اإىل  ل��ل��ت�����ش��وق  ال��ع�����ش��ري��ة 
ال�شياحية.  واملنتجعات  ال��ف��ن��ادق 
وياأتي كورني�ص الفجرية وحديقة 

وك���غ���ريه���ا م���ن اإم��������ارات ال���دول���ة 
كافة  راأ���ص اخليمة  اإم���ارة  اتخذت 
ال����ش���ت���ع���دادات وال���رتت���ي���ب���ات من 
الراغبني  ال����زوار  ا�شتقبال  اأج���ل 
الفطر  ع��ي��د  اإج�������ازة  مت�����ش��ي��ة  يف 
الرتاثية  امل����واق����ع  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 

والتاريخية وال�شواطئ اخللبة.
قائمة  ل�شيوفها  الإم����ارة  وت��ق��دم 
والتجارب  الفريدة  باملعامل  غنية 
الفندقية  والإق�����ام�����ات  امل��ت��م��ي��زة 
جميع  ي���ل���ب���ي  مب�����ا  احل���������ش����ري����ة 
ملحبي  مي���ك���ن  ح���ي���ث  الأذواق، 
بتجربة  ال����ش���ت���م���ت���اع  امل����غ����ام����رة 
"جبل جي�ص فليت" اأطول م�شار 

عني م�شب الكربيتية يف مقدمة 
الفجرية،  يف  ال�شياحية  الأم��اك��ن 
بكونه  الوريعة  وادي  يتميز  فيما 
العديد  حت���وي  طبيعية  حممية 
املتنوعة  والطيور  احليوانات  من 
الربية  النباتات  م��ن  كبري  وع��دد 
وقد  ال���ربم���ائ���ي���ة  واحل�����ي�����وان�����ات 
ت���ن���وع���ت يف ال�������ش���ن���وات الأخ������رية 
افتتاح  ع����رب  الإق�����ام�����ة  خ����ي����ارات 
الفنادق  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
واملنتجعات يف مركز املدينة اإ�شافة 
والذي  دب���ا  ال��ع��ق��ة يف  ���ش��اط��ئ  اإىل 
ذات  الفنادق  من  جمموعة  ي�شم 

ال� 5 جنوم.

بنك �أبوظبي �لتجاري لل�شريفة �لإ�شالمية ُيعلن �أ�شماء �لفائزين بال�شحوبات �ل�شهرية حل�شابات توفري �ملليونري    
•• اأبوظبي-الفجر: 

التجاري  اأب���وظ���ب���ي  ب���ن���ك  اأع����ل����ن 
ل��ل�����ش��ريف��ة الإ����ش���لم���ي���ة ع���ن فوز 
اثنني من عملئه �شمن ال�شحوبات 
 2022 ال�شهرية عن �شهر مار�ص 
حل�شاب توفري املليونري الإ�شلمي 
وح�شاب توفري املليونري الإماراتي، 
ل��ي�����ش��ل اإج���م���ايل ال��ف��ائ��زي��ن بهذه 
اجلوائز اإىل 158 عميًل مليونرياً 
ا�شماء  ال�شيدة/  ف��ازت  وقد  حالياً. 
البالغة  ال���ك���ربى  ب��اجل��ائ��زة  م��ك��ى 
2،000،000 درهم �شمن جوائز 
ح�شاب توفري املليونري الإ�شلمي، 

ح�شاب  عرب  الإ�شلمية  لل�شريفة 
ت�����وف�����ري امل����ل����ي����ون����ري الإ�����ش����لم����ي 
وح�شاب توفري املليونري الإماراتي 
العملء  ط���م���وح���ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ال�شعي  خ����لل  م���ن  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
لت�شجيعهم على تبني مبداأ الدخار 
ب�شكل منتظم. حيث يتيح احتفاظ 
�شهري  ر���ش��ي��د  مبتو�شط  العميل 
5 اآلف درهم التاأهل  حّده الأدن��ى 
النقدية  اجل��وائ��ز  ب��اإح��دى  ل��ل��ف��وز 
تفوق  جائزة   264 عددها  البالغ 
مليون   25 ق��ي��م��ة  مب��ج��م��وع��ه��ا 
كما  احل�شابني.  لكل  �شنوياً  دره��م 
األف  ُك���ّل  ب��ادخ��ار  العميل  ق��ي��ام  اأن 

التجاري  اأبوظبي  بنك  ُيتيح  حيث 
لل�شريفة الإ�شلمية ح�شاب توفري 
املليونري الإماراتي ملواطني الدولة 
ح�شاب  ُي��ت��ي��ح  ح���ني  يف  ح�������ش���ري���اً، 
لكافة  الإ�شلمي  املليونري  توفري 
�شخ�ص  لأي  ومي��ك��ن  اجل��ن�����ش��ي��ات. 
18 عاماً من العمر اأن يفتح  يبلغ 
م�شتندات  بتقدمي  احل�شابات  هذه 
بنك  ف���روع  م��ن  اأي  ل���دى  ب�شيطة 
القنوات  عرب  اأو  التجاري  اأبوظبي 
اخلا�شة  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 
ر  بالبنك، كما ميكن للعملء الق�شّ
و�شاية  حت��ت  احل�شابات  ه��ذه  فتح 

اأولياء اأمورهم.

ال�شيد/ �شقر املن�شوري  بينما فاز 
قيمتها  البالغة  الكربى  باجلائزة 
ح�شاب  ع���ن  دره����م   500،000

توفري املليونري الإماراتي. 
ف��از ع�شرون  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ع�����م�����ي�����ًل م�������ن ع������م������لء ال���ب���ن���ك 
ب���ج���وائ���ز ن���ق���دي���ة ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة كل 
وق���د  دره���������م،   10،000 م���ن���ه���ا 
مت الإع�������لن ع���ن اأ���ش��م��ائ��ه��م عرب 
اأبوظبي  لبنك  الإل��ك��رتوين  املوقع 
الإ�شلمية  ل��ل�����ش��ريف��ة  ال��ت��ج��اري 
www .adcbislamic .

com/winners-ar
التجاري  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ي�����ش��ع��ى 

التوفري  ح�شاب  يف  اإ�شافية  دره��م 
اإ�شافية  اخلا�ص به مينحه فر�شة 
اجلوائز.   على  بال�شحب  للدخول 
ح�شابات  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  جت���در 
توفري املليونري ميكن ا�شتخدامها 
يح�شل  اع��ت��ي��ادي  ت��وف��ري  كح�شاب 
ال��ع��م��ي��ل م���ن خ��لل��ه ع��ل��ى بطاقة 
ا�شتخدامها  ميكنه  مبا�شر  خ�شم 
النقدي  ال�������ش���ح���ب  ع���م���ل���ي���ات  يف 
وامل�����ش��رتي��ات ���ش��واء ع��رب النرتنت 
احل�شابات  وه����ذه  امل��ت��اج��ر.  يف  اأو 
العملء  ل��ك��اف��ة  م��ت��اح��ة  امل���م���ي���زة 
املقيمني  اأو  امل��واط��ن��ني  م��ن  ���ش��واء 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 

مو�نئ دبي �لعاملية تفوز بجائزة �خلدمات 
�للوج�شتية �لعاملية للقاحات

•• دبي- وام:

اأف�شل  جائزة  على  العاملية  دبي  موانئ  ح�شلت 
�شل�شلة  وت�شليم  اللوج�شتية  اخلدمات  تقنيات 
ال���ت���ربي���د، وذل����ك خ����لل ح��ف��ل ت���وزي���ع جوائز 
الذي  العام،  لهذا  اللقاحات  �شناعة  يف  التميز 

عقد يف العا�شمة الأمريكية وا�شنطن.
م��وان��ئ دبي  ؛ تكرمًيا جلهود  وج���اءت اجل��ائ��زة 
مواجهة  يف  املا�شيني  العامني  خ��لل  العاملية 
مع  والتعامل  اللقاحات  تو�شيل  يف  التحديات 
تطور  وق��د  ال��ت��وري��د،  �شل�شل  الخ��ت��ن��اق��ات يف 
الرائد  امل��ن��رب  لي�شبح  ال��ع��امل��ي  ال��ق��م��ة  م��وؤمت��ر 
ع��امل��ي��اً يف ه���ذا امل��ج��ال ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات ال� 
املجل�ص  يقرره  اأعمال  وبجدول  املا�شية،   21

ال�شت�شاري العلمي العاملي.
جمل�ص  رئي�ص  �شلّيم،  بن  اأحمد  �شلطان  وق��ال 
للمجموعة:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص  الإدارة 
لقاح  عن  الأوىل  للمرة  الإع��لن  مت  "عندما 
لكوفيد19-، �شارعت ’دي بي ورلد‘ اإىل اإدراك 
ح��ج��م ال��ت��ح��دي ال����ذي ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه عملية 
الأ���ش��خ��ا���ص حول  م��ل��ي��ارات  اللقاح على  ت��وزي��ع 
ال��ع��امل. اإن��ن��ا ف��خ��ورون ب���اإجن���ازات ف���رق عملنا 
يف  دوًرا  لعبت  التي  العاملية  مرافقنا  وجاهزية 
اأم�ص  يف  هم  من  اإىل  اللقاحات  و�شول  �شمان 
احلاجة اإليها. وينبغي لنا ا�شتخل�ص الدرو�ص 
الو�شول  ل�شمان  اجلائحة  هذه  من  امل�شتفادة 
العادل واملن�شف اإىل الإمدادات احليوية بغ�ص 

النظر عن احلالة املادية اأو املوقع اجلغرايف".

ب�  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ربي��د  �شل�شلة  م���راف���ق  ومت��ت��د 
ميناء  يف  املوجودة  تلك  وورلد" مثل  بي  "دي 
و�شاحنات  التخزين  م�شاحات  ع��رب  كو�شيدو، 
"دي بي وورلد" من  نقل الب�شائع، مما مُيّكن 
اإىل مكان  امل��خ��ت��رب  م��ن  ال��رح��ل��ة  ك��ام��ل  تغطية 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ل��ق��اح، م��ا ي��ع��ن��ي مت��ّك��ن "دي 
8 مليني  اأك���ر م��ن  ت��وزي��ع  ب��ي وورلد" م��ن 
جمهورية  يف  كوفيد19-  ل��ق��اح  م���ن  ج��رع��ة 

الدومينيكان.
التابعة  الرقمية  التقنيات  حزمة  اأ�شهمت  كما 
ملجموعة "دي بي وورلد"، مثل تقنية "كارجوز 
م�شاعدة  يف   ،"Cargoes Flow ف���ل���و 
�شل�شل  يف  الختناقات  حتديد  على  �شركائنا 
التوريد التابعة لهم، مما يوؤمن التدفق ال�شل�ص 

للإمدادات الطبية عرب احلدود.

اإ�شافة اإىل ذلك، تعمل مبادرة اجلواز اللوج�شتي 
فيها،  بي ورلد" �شريكة  "دي  تعد  التي  العاملي 
التجارية وتعزيز م�شارات  اإزال��ة احلواجز  على 
ال��دول، مما  بني  وت�شهيلها  لتح�شينها  التجارة 

يب�ّشط نقل هذه الإمدادات احليوية.
ويف ذروة اجلائحة، وقعت "دي بي وورلد" �شراكة 
مع منظمة اليوني�شف ملدة ثلث �شنوات لدعم 
مبادرة كوفاك�ص من اأجل اللقاحات والتطعيم. 
وقد اأتاحت "دي بي ورلد" لليوني�شف الو�شول 
جميع  يف  اللوج�شتية  خ��دم��ات��ه��ا  اإىل  امل��ج��اين 
ت�شليم  على  املنظمة  �شاعد  مما  العامل،  اأنحاء 
الدول  يف   2022 بحلول  لقاح  جرعة  ملياري 

التي ي�شعب الو�شول اإليها.
كذلك ُتعد موانئ دبي العاملية �شريًكا رئي�ًشا يف 
حتالف دبي اللوج�شتي لت�شريع توزيع لقاحات 
ا مع  كوفيد19-. وتعمل "دي بي وورلد" اأي�شً
طريان الإمارات ومطارات دبي من اأجل توزيع 
التحديات  ملواجهة  وبحًرا  وب��ًرا  جًوا  اللقاحات 
ت�شررت  التي  النا�شئة  الأ���ش��واق  يف  الت�شغيلية 

ب�شدة جراء اجلائحة.
ويعد امليل الأخري من عملية ت�شليم اللقاحات 
ب�شبب  م��ا تتلف  الأك���ر ���ش��ع��وب��ًة، حيث غ��ال��ب��اً 
"دي بي  اأبرمت  تقلبات درج��ات احل���رارة. وق��د 
ومقرها  اأيدياباتيك  �شركة  مع  �شراكة  ورلد" 
اململكة املتحدة، لتوزيع حافظات تربيد مبتكرة 
التعطل،  ح���الت  م��ن  واآم��ن��ة  للتجمد  وم��ان��ع��ة 
اإىل  للحياة  املنقذة  اللقاحات  و���ش��ول  ل�شمان 

اأهدافها.

مليار درهم ت�شرفات عقار�ت دبي �أم�ص

�أ�شبوع يف  دبي  عقار�ت  ت�شرفات  درهم  مليار   6.3

•• دبي-وام:

الأرا�شي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
والأم����لك ب��دب��ي اأم�����ص اأك���ر م��ن مليار درهم 
مبايعة   267 ت�شجيل  ال��دائ��رة  �شهدت  حيث 
بقيمة 732.3 مليون درهم منها 27 مبايعة 
و  دره���م  مليون   158.48 بقيمة  ل��لأرا���ش��ي 
240 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 573.82 
الأرا�شي  مبايعات  اأه��م  وج��اءت  دره��م.  مليون 
حدائق  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   96 بقيمة 
بقيمة  مبايعة  تليها  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اخلام�شة  احلبية  منطقة  يف  درهم  مليني   7
تليها مبايعة بقيمة 5 مليني درهم يف منطقة 
احلبية  م��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��درت   .5 ال�����ش��ف��ا  وادي 

اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�شة 
درهم  مليون   42 بقيمة  مبايعة   19 �شجلت 
 3 بت�شجيلها  الأوىل  علي  جبل  منطقة  وتلتها 
مبايعات بقيمة 7 مليني درهم وثالثة يف وادي 
ال�شفا 5 بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 9 مليني 
ال�شقق  م��ب��اي��ع��ات  ب��اأه��م  يتعلق  وف��ي��م��ا  دره����م. 
40 مليون درهم  والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
مبنطقة جزيرة 2 كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
حدائق  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   23 بقيمة 
ال�شيخ حممد بن را�شد واأخ��ريا مبايعة بقيمة 
الثنية اخلام�شة.  17 مليون درهم يف منطقة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ح��دائ��ق  منطقة  وت�����ش��درت 
ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  را�شد 
والفلل اإذ �شجلت 46 مبايعة بقيمة 81 مليون 

بت�شجيلها  دب��ي  مر�شى  منطقة  وتلتها  دره���م 
33 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة يف 
اخلليج التجاري بت�شجيلها 20 مبايعة بقيمة 
26 مليون درهم. و�شجلت الرهون قيمة قدرها 
لأرا�ص  رهون   6 منها  درهم  مليون   295.8
بقيمة 7.44 مليون درهم و 113 رهنا لفلل 
وكان  دره���م،  مليون   288.36 بقيمة  و�شقق 
مليني   110 بقيمة  الو�شل  مبنطقة  اأهمها 
 29 املركا�ص بقيمة  واأخ��رى يف منطقة  دره��م 
الهبات فقد �شهدت ت�شجيل  اأم��ا  مليون دره��م. 
5 هبات بقيمة 5.63 مليون درهم كان اأهمها 
مب��ن��ط��ق��ة ج���زي���رة 2 ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون��ني دره���م 
بقيمة  ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  واأخ�����رى 

مليون درهم.

•• دبي-وام:

الأرا�شي  دائ���رة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
والأم���لك بدبي خ��لل الأ���ش��ب��وع احل��ايل اأكر 
الدائرة  ���ش��ه��دت  دره����م ح��ي��ث  م��ل��ي��ار   6.3 م��ن 
مليار   4.33 بقيمة  مبايعة   1661 ت�شجيل 
ل��لأرا���ش��ي بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   225 م��ن��ه��ا  دره����م 
لل�شقق  مبايعة   1436 و  درهم  مليار   1.12
اأهم  وج��اءت  دره��م.  مليار   3.2 بقيمة  والفلل 
96 مليون دره��م يف  الأرا���ش��ي بقيمة  مبايعات 
تليها  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ح��دائ��ق  منطقة 
مبايعة بقيمة 53 مليون درهم يف منطقة نخلة 
جمريا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمريا. وت�شدرت منطقة احلبية 

اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  اخلام�شة 
�شجلت 114 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم 
وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�شجيلها 33 
يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  مليون   144 بقيمة  مبايعة 
وادي ال�شفا 5 بت�شجيلها 11 مبايعة بقيمة 49 
مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق 
درهم  58 مليون  بقيمة  ج��اءت مبايعة  والفلل 
تلتها  املبايعات  كاأهم  الأوىل  ال�شبا  ند  مبنطقة 
مبايعة بقيمة 42 مليون درهم يف منطقة برج 
خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم 
يف منطقة جزيرة 2. وت�شدرت منطقة مر�شى 
دب���ي امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد م��ب��اي��ع��ات ال�شقق 
 463 بقيمة  مبايعة   200 �شجلت  اإذ  والفلل 
التجاري  اخلليج  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون 

مليون   145 بقيمة  مبايعة   117 بت�شجيلها 
 115 بت�شجيلها  خليفة  ب��رج  يف  وثالثة  دره��م 
و�شجلت  دره����م.  م��ل��ي��ون   354 بقيمة  مبايعة 
منها  درهم  مليار   1.74 قدرها  قيمة  الرهون 
مليون   516.84 بقيمة  لأرا�����ص  ره��ن��ا   63
 1.22 بقيمة  338 رهنا لفلل و�شقق  و  درهم 
ال�شبا  ن��د  اأه��م��ه��ا مبنطقة  وك���ان  دره���م  م��ل��ي��ار 
واأخ���رى  دره���م  م��لي��ني   407 بقيمة  ال��ث��ال��ث��ه 
يف منطقة الرب�شاء جنوب الثانية بقيمة 212 
ت�شجيل  �شهدت  فقد  الهبات  اأم��ا  دره��م.  مليون 
كان  درهم  مليون   257.41 بقيمة  هبة   83
مليون   77 بقيمة  دبي  مر�شى  مبنطقة  اأهمها 
الثنية الرابعة بقيمة  درهم واأخ��رى يف منطقة 
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كلية دبي لل�شياحة تطلق مبادرة �كت�شف �لقطاع �ل�شياحي يف دبي

�ل�شني تلغي 15 م�شروعا ملحطات فحم يف �خلارج 

•• دبي- وام: 

دبي  كلية  �شمن  "م�شياف"  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ت��وط��ني  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
"اكت�شف  اجلديدة  املبادرة  وال�شياحة  الإقت�شاد  لدائرة  التابعة  لل�شياحة 
املواطنني واملواطنات  اأمام  املجال  ال�شياحي يف دبي" والتي تتيح  القطاع 
تفاعلية  ور���ص عمل  امل�شاركة يف  خ��لل  ومهاراتهم من  لإث��راء جتاربهم 
وزيارات ميدانية وخو�ص تدريب عملي ما يجعلهم اأكر دراية باملقومات 

اأف�شل التجارب لزوار  ال�شياحية التي تزخر بها املدينة وبالتايل تقدمي 
دبي.  وقالت مرمي املعيني مديرة توطني القطاع ال�شياحي يف كلية دبي 
لل�شياحة: "ياأتي اإطلق هذه املبادرة اجلديدة متا�شيا مع توجيهات قيادتنا 
الر�شيدة وا�شرتاتيجية التوطني الرامية لزيادة عدد املواطنني العاملني 
�شمن  العمل  باأهمية  ال�شباب  فئة  توعية  �شرورة  مع  ال�شياحة  قطاع  يف 
هذا القطاع املهم حيث ياأتي التعاون املثمر بني القطاعني العام واخلا�ص 
لتقدمي كافة اأوجه الدعم لإيجاد فر�ص وظيفية للمواطني وذلك �شمن 

منو  يف  للم�شاهمة  والأن�شطة  والفعاليات  املبادرات  من  متكاملة  �شل�شلة 
الإقت�شا  م�شادر  لتنويع  به  املرتبطة  القطاعات  وكذلك  ال�شياحة  قطاع 

الوطني".
 و�شملت املبادرة عقد ور�شتي عمل �شارك يف الأوىل التي عقدت يف فندق 
الثانية  العمل  ور�شة  يف  �شارك  بينما  مر�شحني   10 "ال�شيف" الرتاثي 

التي اأقيمت يف فندق "هيلتون دبي جمريا" 11 مر�شحاً.
والعملية  النظرية  الأن�شطة  من  العديد  اإقامة  العمل  ور�شتا  وت�شمنت 

الأق�شام  الإط��لع على  امل�شاركني مبا يف ذلك  تفاعلية من  اأج��واء  �شمن 
املكتب  ت�شمل  والتي  الفندقية  املن�شاآت  يف  الرئي�شية  الأرب��ع��ة  الت�شغيلية 

الأمامي والتدبري املنزيل واأ�شا�شيات الطبخ وخدمة الغرف.
العديد  املبادرة  باللتحاق يف مثل هذه  "م�شياف" للراغبني  ينظم  كما 
من ور�ص العمل والزيارات التوعية امليدانية يف خمتلف الأق�شام مبا فيها 
وغريها  املالية  وال�شوؤون  والت�شويق،  املعلومات  وتقنية  الب�شرية  امل��وارد 

بهدف التعرف على العمليات الت�شغيلية يف قطاع ال�شيافة.

•• بكني-اأ ف ب:

لتوليد  �شينيا  م�����ش��روع��ا   12 م���ن  اأك����ر  األ���غ���ي 
العام  اأق��ر  حظر  بعد  اخل��ارج  يف  بالفحم  الطاقة 
امل��ا���ش��ي ع��ل��ى مت��وي��ل ه���ذه امل��ح��ط��ات ل��ك��ن بع�ص 
بامل�شي  اآخ��ر  م�شروعا  ل�18  ت�شمح  ق��د  الثغرات 

قدما وفق درا�شة ن�شرت اجلمعة.
ال���ع���امل لغازات  اأك����رب م�����ش��ّدر يف  وال�����ش��ني ه���ي 
الدفيئة. وقد تعهدت اأن ت�شل انبعاثات الكربون 
ت�شبح  واأن   2030 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  ذروت���ه���ا  اإىل 
ل��ك��ن ذلك   ،2060 ب��ح��ل��ول  ل��ل��ك��رب��ون  حم��اي��دة 
يف  الأح��ف��وري  ال��وق��ود  يف  ا�شتثماراتها  ي�شمل  ل 

اخلارج.
الفحم خارج  ع��ام ملحطات  اأك��رب مم��ول  اأن��ه��ا  كما 
اأرا�شيها وكانت تخطط لبناء 67 حمطة يف اأكر 

اأعلن الرئي�ص �شي جينبينغ  12 بلدا عندما  من 
اأيلول/ "م�شاريع جديدة" يف  حظرا على متويل 

�شبتمرب.
 15 األغى املطورون ال�شينيون  منذ ذلك احلني، 
بالفحم  تعمل  ملحطات  ال�شني  خ���ارج  م�شروعا 
مع جفاف التمويل اخلا�ص بها. وطالبت الدول 
امل�شيفة ببدائل اأكر مراعاة للبيئة، كما اأظهرت 
درا���ش��ة اأج���راه���ا م��رك��ز اأب��ح��اث ال��ط��اق��ة والهواء 

النظيف الذي يتخذ يف هل�شنكي مقرا.
واأ�شاف املركز البحثي اأن امل�شاريع التي مت اإلغاوؤها 
الكهرباء،  م��ن  غ��ي��غ��اوات   12،8 ���ش��ت��ول��د  ك��ان��ت 
وه��و م��ا ي��ع��ادل اإج��م��ايل ق���درة توليد ال��ط��اق��ة يف 

�شنغافورة.
ق��واع��د وا���ش��ح��ة �شمح  اأن غ��ي��اب  لكنه ح���ّذر م��ن 
ملطورين �شينيني مبوا�شلة بناء م�شاريع جديدة 

لتوليد الطاقة بالفحم.
اإن  امل��رك��ز  ���ش��واري��ث الباحثة يف  اإي��زاب��ي��ل  وق��ال��ت 
يف  �شت�شتمر  ال�شني  اأن  هو  الرئي�شي  "ال�شاغل 
ب��ن��اء م�����ش��اري��ع ف��ح��م ج��دي��دة لت�شغيل  اأو  مت��وي��ل 
جم���م���ع���ات ���ش��ن��اع��ي��ة يف اإط�������ار م����ب����ادرة احل�����زام 
الرئي�شي  ال�����ش��ني  م�������ش���روع  وه����و  والطريق"، 
ل��ت��و���ش��ي��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ت���ي ت��ب��ل��غ قيمتها 

تريليون دولر.
املجمعات  اأن  اأن��ه مب��ا  ه��ي  "الثغرة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ال�شناعية كانت موجودة منذ �شنوات، فاإن الفحم 
ولو  جديدا،  يعترب  لن  امل�شاريع  هذه  يف  الإ�شايف 
حظر  تعهد  اإع���لن  بعد  املناق�شات  ج��رت   )...(
متويل الفحم". اأ�شدرت جلنة التنمية وال�شلح 
الوطنية، اأكرب �شلطة تخطيط يف ال�شني، مبادئ 
اآذار/م��ار���ص تطلب فيها من  توجيهية مبهمة يف 

املطورين "امل�شي قدما بحذر" يف حمطات الفحم 
التي كانت يف مراحلها النهائية من التخطيط.

ومن �شاأن ذلك اأن يوقف التمويل ال�شيني ل�32 
"اإعادة  اإىل  وي���دف���ع  ل��ه��ا  ف��ح��م خم��ط��ط  حم��ط��ة 
اإن�شاوؤها  مت  اأخ��رى  حمطة   36 مراجعة" و�شع 

وفقا لتقرير املركز البحثي.
م�شروعا   18 "نحو  اإن  �شواريث  قالت  ذل��ك،  مع 
 19،2 ي��ول��د  اأن  الإع�����داد( مي��ك��ن  )ق��ي��د  للفحم 
التمويل  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة ح�����ش��ل��ت  غ���ي���غ���اوات م���ن 
امل�شي قدما  بالإمكان  زال  وما   )...( والت�شاريح 
امل�شاريع يف  الأك��رب من هذه  فيها". وبني اجل��زء 
من  امل��ل��ي��ارات  ال�شني  ت�شتثمر  حيث  اإندوني�شيا 
اللزمة  الأخ����رى  وامل��ع��ادن  النيكل  تعدين  اأج���ل 
"غلوبل  بيانات من  �شيارات كهربائية وفق  لبناء 

اإنرجي مونيتور".

وطلبت فيتنام وبنغلد�ص يف الأ�شهر الأخرية من 
ال�شني بناء م�شاريع غاز بدل من م�شاريع الفحم 

املتفق عليها، بح�شب اإخطارات حكومية.
وب�����داأ ي��ظ��ه��ر ال��ت��اأث��ري امل��م��ي��ت ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ، من 
موجات حر قا�شية اإىل عوا�شف اأكر �شدة، يف كل 

اإن النبعاثات يجب  اأنحاء العامل. ويقول خرباء 
الن�شف يف غ�شون عقد حل�شر  اإىل  اأن تنخف�ص 
باأقل من درجتني  العاملية  احل��رارة  درج��ة  ارتفاع 
1،5 درجة مئوية كما هو مذكور يف  اأو  مئويتني 

اتفاق باري�ص للمناخ.

�لنفط يو��شل �لرت�جع ب�شبب خماوف 
ب�شاأن �لنمو و�إغالق �شنغهاي 

•• لندن-رويرتز:

ت��راج��ع��ت اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط اأم�����ص اجل��م��ع��ة م��ت��اأث��رة ب��ت��وق��ع��ات ���ش��ع��ف النمو 
يف  كوفيد19-  مكافحة  وقيود  الفائدة  اأ�شعار  ورف��ع  العاملي  القت�شادي 
ال�شني التي اأثرت �شلبا على الطلب، رغم اأن الحتاد الأوروبي يدر�ص حظر 

واردات النفط الرو�شية.
الأ�شبوع من توقعاته لنمو القت�شاد  الدويل هذا  النقد  وخف�ص �شندوق 
املركزي  )البنك  الحت���ادي  الحتياطي  جمل�ص  رئي�ص  ق��ال  بينما  العاملي 
الأمريكي( جريوم باول اأم�ص الأول اخلمي�ص اإن زيادة بن�شف نقطة يف �شعر 

الفائدة �شتكون خيارا مطروحا يف الجتماع املقبل للبنك يف مايو اأيار.
وبحلول ال�شاعة 0810 بتوقيت جرينت�ص، انخف�ص خام برنت 76 �شنتا اأو 
0.7 باملئة اإىل 107.57 دولر للربميل. ونزل خام غرب تك�شا�ص الو�شيط 

للربميل. دولر   103.47 اإىل  باملئة   0.3 اأو  �شنتا   32
وقال جيفري هايل املحلل لدى اأواندا "يف هذه املرحلة، يبدو اأن املخاوف 
املتعلقة بالنمو يف ال�شني والت�شديد النقدي من املركزي مبا يحد من النمو 
الأمريكي توازن اأثر املخاوف من اأن اأوروبا �شتو�شع قريبا نطاق العقوبات 

على واردات الطاقة الرو�شية".
يف  للنفط  م�شتورد  اأك��رب  ال�شني،  م��ن  الطلب  ب�شاأن  التوقعان  وا�شتمرت 
العامل، يف ال�شغط على ال�شوق. واأعلنت �شنغهاي اإجراءات جديدة ملكافحة 
التف�شي  لكبح  ام�ص اجلمعة  اعتبارا من  يوميا  ت�شمل فح�شا  كوفيد19- 

الأحدث للمر�ص يف البلد.

�ليورو يرت�جع بعد ت�شريحات من �ملركزي �لأوروبي 
•• الفجر-رويرتز:

اأدىل  اأن  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة  اأم�����ص  ال��ي��ورو  انخف�ص 
م�������ش���وؤول���ون م����ن ال���ب���ن���ك امل����رك����زي الأوروب��������ي 
الدولر  ت��دع��م  ح��ني  يف  متباينة،  بت�شريحات 
اأ�شا�ص  نقطة   50 الفائدة  �شعر  رف��ع  بتوقعات 

من جمل�ص الحتياطي الفيدرايل.
اأعطت رئي�شة البنك املركزي الأوروبي كري�شتني 
لج����ارد ب��ع�����ص الإ�����ش����ارات ع��ل��ى امل��ي��ل للتي�شري 
بالقول اإن البنك قد يحتاج اإىل خف�ص توقعاته 

للنمو.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د ان�����ش��م��ام ن��ائ��ب رئ��ي�����ص املركزي 
امل��ع��روف مبيله  دي جيندو�ص  لوي�ص  الأوروب���ي 
للتي�شري اإىل عدد متزايد من �شانعي ال�شيا�شة 
يف البنك املركزي الأوروبي يف الدعوة اإىل اإنهاء 
رفع  جانب  اإىل  الأ���ش��ول  �شراء  لربنامج  مبكر 

�شعر الفائدة يف يوليو متوز.
واأك�����د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الح��ت��ي��اط��ي الحت����ادي 
جريوم باول اأن زيادة �شعر الفائدة ن�شف نقطة 
"�شتكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع 
البنك املركزي الأمريكي يف الثالث والرابع من 

مايو اأيار.

وانخف�ص اليورو مقابل الدولر 0.2 باملئة اإىل 
دولر.  1.0812

اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.3 ال���������دولر  م���وؤ����ش���ر  وارت�����ف�����ع 
.100.85

والنيوزيلندي  الأ�شرتايل  ال��دولران  وانخف�ص 
 0.7308 اإىل  منهما  لكل  باملئة   0.8 بنحو 

دولر و0.6679 دولر على الرتتيب.
0.2 باملئة اإىل  وانخف�شت الكرونة الرنويجية 

للدولر.  8.928
اخلارجية  املعاملت  يف  ال�شيني  ال��ي��وان  ون��زل 

يف  ل���ل���دولر  ي����وان   6.502 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.4
لت�شجيل  يتجه  اأن��ه  وي��ب��دو  بلندن،  التعاملت 
اأك���ر م��ن عامني  ل��ه منذ  اأ���ش��ب��وع��ي  اأداء  اأ���ش��واأ 

ون�شف العام.
وارتفع الني الياباين 0.2 باملئة مقابل الدولر 
عن  بعيد  غ��ري  ي���زال  ل  لكنه   ،127.88 اإىل 
 2002 ني�شان  اأب��ري��ل  منذ  ل��ه  م�شتوى  اأدن���ى 
اإذ  الأرب��ع��اء،  ي��وم  بلغه  وال��ذي   ،129.43 عند 
مت�شك البنك املركزي ب�شيا�شته النقدية فائقة 

التي�شري.

»�شل« ت�شعى لبيع ح�شتها مب�شروع 
غاز رو�شي ل�شركات �شينية

•• عوا�صم-رويرتز:

اأن �شركة الطاقة العملقة �شل جتري  اإعلمية بريطانية،  اأفادت تقارير 
حمادثات مع بع�ص ال�شركات ال�شينية لبيع ح�شتها يف م�شروع غاز رو�شي 
الع�شكرية  العمليات  ب�شبب  املفرو�شة على مو�شكو  العقوبات  كبري يف ظل 
الرو�شية يف اأوكرانيا. فقد ذكرت �شحيفة "التليغراف" الربيطانية اأم�ص 
املدرجة يف بور�شة لندن، جتري حمادثات  اأن �شركة �شل،  الأول اخلمي�ص 
الطبيعي  للغاز  �شخالني2-  م�شروع  يف  ح�شتها  لبيع  �شينية  �شركات  مع 
امل�شال. وقالت ال�شحيفة اإن ال�شركة جتري حمادثات مع املوؤ�ش�شة الوطنية 
و�شركة  ال�شينية  الوطنية  البرتول  وموؤ�ش�شة  البحري  للنفط  ال�شينية 
�شراء  بخ�شو�ص  احلكومية  "�شينوبك"  ال�شينية  والكيماويات  البرتول 
ح�شتها البالغة 27.5 يف املئة يف م�شروع الغاز الرو�شي، بح�شب ما ذكرت 

رويرتز.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن املناق�شات مع ال�شركات ال�شينية ت�شمل بيع ح�شة 
�شل املحتمل اإىل �شركة اأو اثنتني منها اأو الثلث �شركات جمتمعة، م�شيفة 

اأن �شل منفتحة بخ�شو�ص م�شرتين حمتملني من خارج ال�شني.
املحادثات  ب�شاأن  "�شينوبك" اإنه لي�ص لديه معلومات  با�شم  وقال متحدث 

وامتنع عن ذكر املزيد.
ال�شينية  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ت��رد  مل  ح��ني  يف  التعقيب  ع��ن  �شل  وامتنعت 
من  طلبات  على  ال�شينية  الوطنية  ال��ب��رتول  وموؤ�ش�شة  البحري  للنفط 

رويرتز للتعقيب.

�لذهب ينخف�ص مع زيادة �لعائد على �شند�ت �خلز�نة 
•• عوا�صم-رويرتز:

الأمريكية  اخلزانة  �شندات  على  العائد  زي��ادة  �شغوط  بفعل  اجلمعة  اأم�ص  الذهب  اأ�شعار  انخف�شت 
ويتجه �شوب اأول انخفا�ص اأ�شبوعي يف ثلثة اأ�شابيع.

اإىل  باملئة   0.1 الفورية  املعاملت  يف  الذهب  انخف�ص  جرينت�ص  بتوقيت   0049 ال�شاعة  وبحلول 
اإىل  باملئة   0.2 للذهب  الآجلة  الأمريكية  العقود  وزادت  )الأون�شة(.  للأوقية  دولر   1950.01

للأوقية. دولرا   1952
وتراجع الذهب بنحو 1.3 باملئة خلل الأ�شبوع.

مت�شددة  ت�شريحات  مع  الزيادة  اأع��وام  ع�شرة  لأجل  الأمريكية  اخلزانة  �شندات  على  العائد  ووا�شل 
من م�شوؤويل جمل�ص الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( بخ�شو�ص �شيا�شة رفع اأ�شعار 
الفائدة، وهو ما يعزز توقعات باأن املركزي الأمريكي �شريفع اأ�شعار الفائدة على نحو �شريع وكبري يف 

اإطار الت�شدي لزيادة الت�شخم.

�شندوق �لنقد يدعو ملنح م�شاعد�ت لأوكر�نيا على �شكل تربعات بدل من �لقرو�ص 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

امل�شاعدات  منح  �شرورة  على  غورغييفا  كري�شتالينا  ال��دويل  النقد  ل�شندوق  العامة  املديرة  �شددت 
ديون  منعا لرتاكم  قرو�ص،  �شكل  على  ولي�ص  امل�شتطاع"،  "قدر  �شكل تربعات  على  لأوكرانيا  املالية 

كبرية على كييف من �شاأنها تعقيد التعايف بعد احلرب.
اأم�ص  قالت  لكّن غورغييفا  در���ص،  اإىل  تلبيتها بحاجة  و�شبل  املالية لأوكرانيا  الحتياجات  تزال  ول 
الأول اخلمي�ص يف موؤمتر �شحفي بعد اجتماع اللجنة النقدية واملالية للموؤ�ش�شة اإن هذه الحتياجات 

يجب اأن ُتلّبى باأكرب قدر ممكن "عرب ترّبعات اأكر منها عرب القرو�ص".
واأ�شارت اإىل اأن ال�شلطات الأوكرانية �شتجد نف�شها بعد احلرب اأمام "فاتورة باهظة جدا من اأجل اإعادة 
اإعمار البلد"، حمذرة من "تراكم مزيد من الديون )عليها( بالإ�شافة اإىل ما تتحمله اأ�شل يف �شياق 

من التدهور الكبري للأجور والزيادة الكبرية يف النفقات".
وكانت غورغييفا قالت الأربعاء اإن امل�شوؤولني الأوكرانيني اأبلغوا �شندوق النقد الدويل باحلاجة اإىل 

املقبلة. القليلة  الأ�شهر  خلل  الأقل  على  البلد  اقت�شاد  ت�شغيل  ملوا�شلة  �شهريا  دولر  مليارات   5

�رتفاع موؤ�شر �أ�شعار �مل�شتهلكني يف �ملغرب 3.9 % يف مار�ص 
•• الرباط -رويرتز:

املغرب  يف  امل�شتهلكني  اأ�شعار  موؤ�شر  اإن  اجلمعة  اأم�ص  للتخطيط  ال�شامية  املندوبية  قالت 
ارتفع 3.9 يف املئة يف مار�ص اآذار 2022 مقارنة بنف�ص ال�شهر من العام املا�شي.

حني  يف  املئة،  يف   0.5 ارتفع  قد  الت�شخم  موؤ�شر  يكون  الغذائية،  غري  امل��واد  وبا�شتبعاد 
ارتفعت اأ�شعار املواد الغذائية 3.8 يف املئة.

وقالت املندوبية اأن ارتفاع موؤ�شر اأ�شعار امل�شتهلكني جاء ب�شبب زيادة اأ�شعار املواد الغذائية 
املئة. يف   7.6 والنقل  املئة  يف   2.8 الغذائية  غري  واملواد  املئة  يف   9.1

املغرب  اإن  الربملان  اأم��ام  الثنني  يوم  اأخنو�ص قد قال  املغربية عزيز  رئي�ص احلكومة  كان 
درهم  مليار   32 اإىل  وال�شكر  الطهي  وغ��از  اللني  القمح  دعم  على  الإنفاق  ارتفاع  يتوقع 

)3.2 مليار دولر( من 21 مليار درهم العام املا�شي، ب�شبب ارتفاع الأ�شعار العاملية.

العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
دينبال كري�شنان فينجوبال فينجوبال فينجوبال  

اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCIREA2022  /0000995 مدين )جزئي( 
اإىل املحكوم عليه : دينبال كري�شنان فينجوبال فينجوبال فينجوبال

العنوان : اإمارة ال�شارقة منطقة التعاون مقابل ال�شفري مول ، �شندوق بريد 1404 ، هاتف رقم 042583820 
dinpal69@gmail.com هاتف املتحرك رقم 0554499026  بريد الكرتوين

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ دمي للتمويل ذ م م )دنيا للتمويل ذ م م �شابقا( - يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 115601.0  

 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سن �سيتي اف ام جي للتجارة العامة - �ش ذ م م  
العنوان : حمل رقم G12 ملك اأ�ص اأر جي القاب�شة املحدودة - ديرة - نايف - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   795688  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1316883 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/4/18
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 
2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13527 بتاريخ 2022/4/23 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - 
ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04  مبوجب 
اأعله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا 
لت�شفية �سن �سيتي اف ام جي للتجارة العامة - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 Date 23/ 4/ 2022  Issue No : 13527

Notification of defendant by publication
At Case Management Office - Ajman Federal Civil Court of First Instance

Case No AJCVICIPOR2022/0000954/ Commercial (Summary Jurisdiction)
To the defendant : 2- JITHIN MATHEW ABRAHAM ABRAHAM MATHEW 
POZHIKALAYIL  Unknown Address:
You are required to appear in the session of 25/04/2022 before Case 
Management Office - Ajman Civil Court of First Instance office no. (Case 
Manager Office 6), in person or through an authorized representative, and 
present a rejoinder, accompanied by all documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication in order to consider the above 
mentioned case-in your capacity as the defendant,
Judicial Services Office
Iman Ahmed Al Awadhi
Issued on 13/04/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392



السبت   23  إبريل    2022  م   -    العـدد   13527  
 Saturday     23   April   2022   -  Issue No   13527

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي– الفجر:

ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن نهيان 
و����ش���ع���ادة  ن����ه����ي����ان،  اآل  زاي�������د  ب�����ن 
– املدير  امل��ع��م��ري  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��امل 
التنفيذي لقطاع اخلدمات البلدية 
خليفة  بطولة  مناف�شات  اختتمت 
للرجال  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الرم�شانية 
 KLD فريق  بتتويج  وال�شيدات، 
ببطولة فريق الرجال حيث تغلب 
ع��ل��ى فريق  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة  يف 

هومكو بنتيجة 3-2 ، بعد اأن و�شل 
من  النهائية  املباراة  اإىل  الفريقان 

خلل تروؤ�شهما للمجموعات .
 Amigos ف���ري���ق  ح�����ش��ل  ك���م���ا 
ُلعبت  والتي  ال�شيدات  بطولة  على 
وح�شل  الواحدة،  املجموعة  بنظام 
املركز  على   Team OG فريق

الثاين.
اخلتامي  احل��ف��ل  تخلل  وق���د  ه���ذا 
الفقرات  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
الرتفيهية املمتعة، منه على �شبيل 

املثال ل احل�شر: ا�شتعرا�ص جميل 
قدمته  املو�شيقية  للفرقة  ومبهر 
العيالة،  وف��ق��رة  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
املعزوفة  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  وف����ق����رة 
والتي تفاعل معها اجلمهور ، ومت 
على  يتعرف  ملن  جائزة  تخ�شي�ص 
ت�شمن حفل  ك��م��ا  امل��ع��زوف��ة،  ا���ش��م 
والأجوبة  الأ���ش��ئ��ل��ة  ف��ق��رة  اخل��ت��ام 
ل��ل��ج��م��ه��ور مب�����ش��ارك��ة الع���لم���ي 

�شعيد املعمري.
، مت تكرمي  املباراة اخلتامية  وبعد 

ال�شركاء ال�شرتاتيجيني امل�شاركني 
يف البطولة واملتمثلني بكل من:

احتاد الإمارات لكرة القدم، جمل�ص 
ال��ري��ا���ش��ي، جمموعة بن  اأب��وظ��ب��ي 
الزراعية،  ال��ظ��اه��رة  �شركة  ع��زي��ز، 
بوابة ال�شرق مول، م�شت�شفى اإن اإم 

�شي، املركز املثايل الطبي.
و���ش��م��ن ه���ذا الإط����ار ي��ع��رب مركز 
مدينة   – ال����ب����ل����دي  ال�����ت�����واج�����د 
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ع��ن  خليفة 
ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  جميع 

وال����داع����م����ني ال����ذي����ن اأ�����ش����ه����وا يف 
للرجال  الكروية  البطولة  اإجن���اح 

التواجد  دور  وتعزيز   ، وال�شيدات 
اإ�شعاد املجتمع وتكري�ص  البلدي يف 

والريا�شية  ال�����ش��ح��ة  الأن�������ش���ط���ة 
توطيد  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اه��م  ال���ت���ي 

وال�شحة  وال�شلمة  ال�شعادة،  قيم 
العامة جلميع اأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اختتم "جمل�ص اأبحاث التكنولوجيا املتطورة"، ال�شرح امل�شوؤول عن ت�شكيل 
املنظومة املتقدمة للبحث والتطوير يف العا�شمة، بطولته الرم�شانية لكرة 
الفعاليات  من  العديد  تخللها  والتي  الف�شيل،  رم�شان  �شهر  خلل  القدم 

الريا�شية املتنوعة.
تعزيز  يف  �شاهم  ال��ذي  الأم��ر  وا�شعة،  جماهريية  م�شاركة  البطولة  �شهدت 
وخا�شة  املجتمع،  اأف���راد  ل��دى  �شحي  حياة  منط  اتباع  اأهمية  ح��ول  الوعي 

خلل �شهر رم�شان. 

اللقاءات  خ��ت��ام  ال��ق��دم يف  ك��رة  ري��ا���ش��ة  ال��ف��ائ��زي��ن يف بطولة  املجل�ص  وت���وج 
احلما�شية التي �شهدتها البطولة، فمن املقرر اأن ت�شبح حدثاً �شنوياً يف ظل 

التفاعل الكبري الذي �شهدته والأثر الذي تركته لدى اأفراد املجتمع. 
ياأتي اإطلق بطولة كرة القدم الرم�شانية، التي �شهدت الكثري من املناف�شة 
اأن�شطتها  اأقيمت منذ انطلقها وحتى نهاية  اللقاءات التي  والإث��ارة خلل 
اإىل  املتطورة" الهادفة  التكنولوجيا  اأبحاث  "جمل�ص  روؤي��ة  �شمن  املتنوعة، 
منظومة  يف  ودجمها  فيها  للم�شاركني  واجل�شدي  الفكري  التوازن  حتقيق 

العمل اجلماعي بهدف ت�شجيع وتعزيز الوعي املجتمعي.
اأبحاث  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ب��ن��اي،  في�شل  ���ش��ع��ادة  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

التكنولوجيا املتطورّة: "ين�شم املجل�ص اإىل ركب املوؤ�ش�شات الوطنية واخلا�شة 
يف اإمارة اأبوظبي التي حتر�ص على دعم موظفيها من خلل توفري الأن�شطة 

والربامج ال�شحية والريا�شية والرتفيهية، خا�شة يف �شهر رم�شان".
تزال قوة  كانت وما  والرتفيهية  الريا�شية  الأن�شطة  اأن  �شعادته على  واأك��د 
دافعة توحد اجلميع وحتفز على الإبداع والبتكار و�شيوع الإيجابية ون�شر 
مثل  يف  امل�شتقبل  يف  �شي�شتمر  املجل�ص  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ع��ام��ة،  امل�شلحة 
حت�شني  يف  الريا�شة  متثله  ال��ذي  الكبري  بالدور  منه  اإمياناً  الأن�شطة  هذه 

الإنتاجية وتعزيز التوا�شل بني الكوادر الوظيفية.
تعزيز  اإىل  تهدف  املجل�ص  نظمها  التي  البطولة  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

هذه  دع��م  مت  حيث  ال��ك��رمي،  ال�شهر  خ��لل  والإنتاجية  امل�شاركة  م�شتويات 
الأن�شطة بكافة الرتتيبات اللوج�شتية والبنية التحتية اللزمة، وتزويدها 
بطاقم حتكيم كروي خبري، وملعب متطورة، فهي ت�شهم يف رفع الطاقة 
لدى  وال�شعادة  واحلما�شة،  املعنوية  وال��روح  التناف�شية،  وتعزيز  الإيجابية 
الطاقة  لرفع  كبرياً  وه��ذا ميثل حافزاً  وامل�شاركني،  املجل�ص  العمل يف  ك��ادر 
الإنتاجية، وحتقيق مزيد من الإجنازات. كما بادر املجل�ص اأي�شاً خلل �شهر 
رم�شان يف توجيه املهتمني حل�شور درو�ص اليوغا والتاأمل الأ�شبوعية، وذلك 
اإط��ار حر�شه الدائم على ت�شجيع ك��وادره الوظيفية على اتباع منظومة  يف 

حياتية راقية ميلوؤها الأمل والتفاوؤل مب�شتقبل اأكر �شحة وحيوية.

•• اأبوظبي-وام:

للم�شاركة  الت�شجيل  عمليات  ت�شهد 
التاريخي  دمل����ا  ���ش��ب��اق  م��ه��رج��ان  يف 
قدماً،   60 فئة  ال�شراعية  للمحامل 
ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان 
اإقباًل   ، الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
ال���ب���ح���ارة م����ن خمتلف  م����ن  ك����ب����رياً 

اإمارات الدولة.
وتقام الن�شخة اخلام�شة من املهرجان 
20 مايو  7 اإىل  ال��ف��رتة م��ن  خ��لل 
املقبل بجزيرة دملا التاريخية، وينظمه 
البحرية،  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  وجل��ن��ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية 
وتبلغ  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
مليون   25 املالية  ج��وائ��زه  اإج��م��ايل 
دره����م لأ���ش��ح��اب امل���راك���ز م��ن الأول 
الأ�شخم  اجلوائز  وهي  املائة،  وحتى 
يف تاريخ ال�شباقات الرتاثية البحرية 

يف الدولة واملنطقة على الإطلق.
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وب����داأت 
ا�شتقبال طلبات الت�شجيل للم�شاركة 
الثلثاء  ي��وم  من  اعتباراً  ال�شباق  يف 
الت�شجيل  باب  فتح  وي�شتمر  املا�شي، 

اجلاري،  اأب��ري��ل  �شهر  م��ن   28 حتى 
اأن ي�شل عدد البحارة  اإذ من املتوقع 
من  ب���ح���ار  اآلف   3 اإىل  امل�����ش��ارك��ني 
يقارب  ال���دول���ة، مب��ا  اأن��ح��اء  خمتلف 
�شراعية،  حم��ام��ل   110 م��ن  اأك����ر 
خ�شو�شاً واأن املهرجان يتمتع ب�شمعة 
ك��ب��رية م���ن خ���لل ال��ن��ج��اح��ات التي 
الأربعة  ال��ن�����ش��خ  م����دار  ع��ل��ى  ح��ق��ق��ه��ا 

املا�شية.
لل�شباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ع���ق���د 
الرميثي  ثاين مر�شد  اأحمد  برئا�شة 
ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  اأب����وظ����ب����ي 
تنويرياً  اجتماعاً  امل��ن��ت��دب  والع�شو 
م���ع ال���ن���واخ���ذة حت���ت اإ�����ش����راف نادي 
وذلك  البحرية،  للريا�شات  اأبوظبي 
ل�شرح  الت�شجيل،  ب��اب  اإغ���لق  عقب 
واملوا�شفات  وال�����ش��روط  التفا�شيل 
اخل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��ارك��ة يف ال�����ش��ب��اق من 
ال���ن���واح���ي ك���اف���ة، ك��م��ا ب�����داأ ال���ن���ادي 
البحارة  على  ال�شروط  كتيب  توزيع 
اللوائح  ك��اف��ة  م��ت�����ش��م��ن��اً  امل�����ش��ج��ل��ني 

والإجراءات املتبعة خلل املهرجان.
�شيتم  اأن���ه  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
حت��دي��د ي���وم اإق���ام���ة ال�����ش��ب��اق خلل 
20 مايو  اإىل   7 فرتة املهرجان من 

املقبل بعد التن�شيق مع هيئة الأر�شاد 
اجلوية وحتديد مدى ملئمة حالة 

اجلو لإقامة ال�شباق.
وتبلغ امل�شافة الكلية لل�شباق 68 ميًل 
مرتاً،  كيلو   125 يعادل  مبا  بحرياً 
التاريخية،  دمل��ا  جزيرة  من  وينطلق 
دملا  ومي��ر بجزر خمتلفة هي جزيرة 
ثم �شري بني يا�ص، وجزيرة غ�شة، واأم 

الكركم، والفطاير، والبزم، والفياي، 
اإىل ج��زي��رة جنانه  وم����روح، و���ش��وًل 
ق��ب��ل ال��ر���ش��و ع��ن��د خ���ط ال��ن��ه��اي��ة يف 

ميناء املرفاأ.
املهريي  عتيق  ماجد  اأك��د  جهته  من 
لل�شباق  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  نائب 
بالن�شخة  اخلا�شة  التح�شريات  اأن 
اخلام�شة من ال�شباق التاريخي ت�شري 

وبح�شب اجلدول  لها،  املخطط  وفق 
م�شبقاً،  اإع������داده  مت  ال����ذي  ال��زم��ن��ي 
م�شرياً اإىل اأن عملية الت�شجيل ت�شهد 
البحارة من  من جانب  كبرياً  اإقباًل 

خمتلف اإمارات الدولة.
التاريخي  دمل����ا  ���ش��ب��اق  "اإن  وق������ال: 
عامل  يف  ك��ب��رية  ب�شمعة  يحظى  ب��ات 
نظراً  البحرية  الرتاثية  الريا�شات 

لأن�����ه ال�����ش��ب��اق الأك�����رب والأ����ش���ه���ر يف 
ال�شراعية،  امل��ح��ام��ل  �شباقات  ت��اري��خ 
واأن جميع البحارة ي�شعون للم�شاركة 

يف هذا احلدث املهم".
واأ�شاف: " اأن اللجنة املنظمة ت�شعى 
اخلام�شة  ن�شخته  يف  ال�شباق  خل��روج 
جناحات  ولتحقيق  الأم��ث��ل  بال�شكل 
اأكرب من الأعوام املا�شية، م�شدداً على 
اأهمية اللتزام بال�شروط واملوا�شفات 
اللجنة  ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا  والإج�������راءات 
التامة  ثقته  ع��ن  معرباً  للم�شاركة، 
ب�شروط  امل�شاركني  جميع  ال��ت��زام  يف 
امل�������ش���ارك���ة، و ك���ذل���ك ب�����الإج�����راءات 
اأج��ل تاأمني �شلمة  الح��رتازي��ة من 
مهرجان  ويعد   ." امل�شاركني  جميع 
�شباق دملا الأ�شخم يف تاريخ �شباقات 
ال���رتاث ال��ب��ح��ري، ���ش��واء م��ن ناحية 
اأو  املالية  اجلوائز  اأو  امل�شاركني  عدد 
العديد  ويت�شمن  ال�����ش��ب��اق،  م�شافة 
ال�شباق  ب���خ���لف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
من  جمموعة  ي�شهد  حيث  البحري، 
�شتنطلق  التي  امل�شاحبة  الفعاليات 
اعتباراً من 6 مايو املقبل مع افتتاح 
ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة اأم����ام ال�����زوار، اإىل 
الأن�شطة الرتفيهية  جانب عدد من 

والرتاثية.

تتويج فريق KLD بطاًل، وهومكو و�سيفًا للرجال، وفريق Amigos ينال بطولة ال�سيدات

�لتو�جد �لبلدي – مدينة خليفة يختتم بطولة خليفة 
�لكروية �لرم�شانية »للرجال و�ل�شيد�ت« بنجاح كبري

�ساهمت يف تعزيز الوعي حول اأهمية اتباع منط حياة �سحي خالل �سهر رم�سان املبارك 

جمل�ص �أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة يف �أبوظبي يختتم بطولته �لرم�شانية لكرة �لقدم بتتويج �لفائزين
من املقرر اأن ت�سبح البطولة حدثًا �سنويًا يف ظل التفاعل الكبري الذي �سهدته

�أبوظبي ت�شت�شيف �جتماعات �إقبال كبري على �مل�شاركة يف �لن�شخة �لـ 5 من مهرجان �شباق دملا �لتاريخي
جمل�ص �لحتاد �لدويل لل�شطرجن

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن الحت����اد الآ���ش��ي��وي ل��ل�����ش��ط��رجن ع��ن ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ع��ا���ش��م��ة اأبوظبي 
اأبريل   28 و   27 يومي  لل�شطرجن،  ال���دويل  الحت���اد  جمل�ص  لجتماعات 
اأبوظبي  جمل�ص  برعاية   ، اأبوظبي  الكورني�ص  �شوفيتيل  فندق  يف  اجل��اري 

الريا�شي، وموانئ اأبوظبي، و جمل�ص الإمارات لتنمية علقات العمل.
اأم�����ص الأول يف مقر  ال��ذي عقد م�شاء  امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج��اء ذل��ك خ��لل 
الوح�شي  �شامل  بن  عبداهلل  الدكتور  بح�شور  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�ص 
نائب  م�شت�شار  املحرمي  اهلل  وعبد  الآ�شيوي،  للحتاد  التنفيذي  الرئي�ص 

رئي�ص جمموعة موانئ اأبوظبي.
الر�شيدة مثمناً  القيادة  اإىل  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى  كلمته  الوح�شي يف  وتقّدم 
العا�شمة  ومتيز  ري��ادة  لتاأكيد  الإمكانيات  كافة  بتوفري  املتوا�شل،  دعمها 
والإقليمية  العاملية  والأح����داث  امل��وؤمت��رات  ك��ربي��ات  ا�شت�شافة  يف  اأبوظبي 

الريا�شية.
نهيان  اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  حتيات  الوح�شي  ونقل 
رئي�ص الحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن اإىل احل�شور وامل�شاركني يف الجتماعات 
اأن جمل�ص الحتاد الدويل لل�شطرجن هو اأكرب هيئة اإدارية  املرتقبة، مبيناً 
وي�شم  �شهور  ثلثة  كل  م��رة  يجتمع  حيث  العامل،  يف  ال�شطرجن  لريا�شة 
القارية، علماً  وروؤ�شاء الحت��ادات  ونوابه  لل�شطرجن  الدويل  رئي�ص الحتاد 
اجتماع فعلي  واأول  للدورة احلالية  اجتماع  اآخر  املرتقب هو  باأن الجتماع 
انعقاد الجتماعات  ال��دويل على  اأج��ربت الحت��اد  التي  بعد جائحة كورونا 
على  �شتعقد  الجتماعات  اأن  اإىل  واأ�شار  بعد.  عن  املا�شيني  العامني  ط��وال 
لل�شطرجن  العاملي  الأوملبياد  اإقامة  ترتيبات  املجل�ص  ليبحث  يومني  م��دار 
 ،2022 اأغ�شط�ص   10 حتى  يوليو   28 من  الهند  يف  ت�شيناي  مدينة  يف 
واإجراءات انتخابات الحتاد الدويل لل�شطرجن للدورة النتخابية القادمة 

.2026 حتى   2022
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•• راأ�س اخليمة -الفجر:

مناف�شات  ك��ب��ري  ب��ن��ج��اح  اخ��ت��ت��م��ت 
ب��ط��ول��ت��ي امل��غ��ف��ور ل���ه- ب�����اإذن اهلل- 
حم��م��د ع��ل��ي ب��و ل��ي��ل��ه وامل��غ��ف��ور له 
اخل�شر  اللطيف  -عبد  اهلل  -ب���اإذن 
�شمن فعاليات دورة نادي الإمارات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة ب���راأ����ص 
بح�شور  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  اخل���ي���م���ة 

جماهريي وجمتمعي مميز.
امل�شتقبل  م��ت��ح��ف  ف���ري���ق���ا  واأك�������د 
بتحقيقهما  ج��دارت��ه��م��ا  وج��ل��ف��ار، 
اأبوظبي  اللوفر  فريق  على  ال��ف��وز 
واملرجان يف املباراتني النهائيتني يف 
البطولتني التي اأقيمتا على ملعب 

رقم 2 بنادي الإمارات.
البطولتني  بكاأ�شي  الفريقان  وتوج 
وامل���ي���دال���ي���ات ال���ذه���ب���ي���ة، ف��ي��م��ا مت 
بامليداليات  ال��ف��رق  جميع  ت��ك��رمي 
والهدايا التذكارية تقديراً مل�شاركة 

اجلميع يف البطولتني.
اهلل  يو�شف عبد  اخلتام  �شهد حفل 
البطران رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي 
و�شلطان علي بوليله ووليد حممد 
عبد الكرمي النائب الثاين لرئي�ص 
ن��ادي الإم��ارات وعدد  اإدارة  جمل�ص 

من اأع�شاء جمل�ص الإدارة وحمدان 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اخل�����ش��ر جن���ل عبد 
اللطيف اخل�شر ر-حمة اهلل -عليه 
الريا�شية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  وع�����دد 

واملجتمعية يف الإمارة .
من  ع���دداً  تكرمي  البطولة  �شهدت 

ووفاًء  تقديراً  التعليمية  القيادات 
م�شريتها  خ��لل  ري��ادت��ه��ا  على  لها 
لدور  وتاأكيداً  التعليمي  ال�شلك  يف 
الدور  تثمني  يف  املجتمعي  ال��ن��ادي 
الكوكبة  ل���ه���ذه  وال���ف���اع���ل  ال��ك��ب��ري 
وال�شلك  ون����واب����ه����م  امل���������دراء  م����ن 

ال��ت��دري�����ش��ي مل���ا ق���دم���وه م���ن جناح 
وجمهود كبري ي�شكرون عليه.

بالألقاب  الفائزين  تكرمي  مت  كما 
اأف�شل  ع��ل��ى ج���ائ���زة  ح��ي��ث ح�����ش��ل 
����ش���ع���ود  ال����ب����ط����ول����ت����ني  يف  لع��������ب 
اأن�����ص فيما ذهبت  اخل��اب��وري وزي���د 

جائزة اف�شل حار�ص يف البطولتني 
جا�شم احمد مراد وماجد اأبو فخر 
وج���ائ���زة ه����داف ال��ب��ط��ول��ة  ح�شل 
�شيد   ي���ون�������ص  ال����لع����ب����ني  ع���ل���ي���ه���ا 
اأه�������داف وذي������اب علي   5 ب��ر���ش��ي��د 
اأ�شغر  وج��ائ��زة  اأه���داف   6 بر�شيد 

لع���ب يف ال��ب��ط��ول��ة  ح�����ش��ل عليها 
ال��رح��م��ن جمعة من  ال��لع��ب عبد 
اأ�شغر  وج���ائ���زة   2015 م��وال��ي��د 
ال��ب��ط��ول��ة  ح�شل عليها  ح��ار���ص يف 
ال����لع����ب ع���م���ر ال���������ش����ري����دي  من 
اللعب  وج��ائ��زة   2015 م��وال��ي��د 

ال��ب��ط��ول��ة  ح�شل عليها  امل��ث��ايل يف 
اللعب حمدان خليل احلمادي.

رئي�ص  ال����ب����ط����ران  ي���و����ش���ف  وه����ن����اأ 
جمل�ص اإدارة النادي، الفرق الفائزة 
ك��ذل��ك �شكره  ب��ال��ب��ط��ول��ة، م��وج��ه��اً 
القيادات  من  للمكرمني  وتقديره 
الفاعل  دوره����م  مثمناً  التعليمية 
باأن  واأو���ش��ح  التعليمي،  امل��ي��دان  يف 
مل�شة  اإل  لهم ما هو  ال��ن��ادي  تكرمي 
وفاء لدور النادي املجتمعي وتاأكيداً 
لدعوة قيادتنا الر�شيدة الدائمة يف 
تثمني ماقدمه الرواد من جهود يف 

م�شرية الوطن واملواطن .
الرم�شانية  ال����دورة  ب���اأن  اأك���د  ك��م��ا 
التي احت�شنها النادي والتي حتمل 
ك��ذل��ك ا���ش��م��ني ك���ان ل��ه��م��ا دورهما 
امل�شرية  ه����ذه  يف  وامل���م���ي���ز  ال��ك��ب��ري 
-باإذن  لهما  املغفور  وهما  الناجحة 
اللطيف  اهلل- حممد بوليله وعبد 

اخل�شر.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��واين الأمني  رح��ب ع���ارف حمد 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  مل��ج��ل�����ص  ال���ع���ام 
اأندية  اإدارات  جم��ال�����ص  ب��اأع�����ش��اء 
الأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة اجل���دي���دة، التي 
ت�شمل اأندية اأبوظبي لألعاب القوى 
واأبوظبي للريا�شات املائية واأبوظبي 
للمبارزة  واأبوظبي  وال�شهم  للقو�ص 
واأبوظبي  الأث��ق��ال  لرفع  واأب��وظ��ب��ي 
امللتقى  خ��لل  وذل��ك  امل�شرب،  لكرة 
اأبوظبي  جمل�ص  ا�شت�شافه  ال���ذي 

الريا�شي يف مقره.
ال�شيخ  �شمو  حتيات  ال��ع��واين  ونقل 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
جمل�ص اأبوظبي الريا�شي للأع�شاء 

اجل�����دد، م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق يف 
التفوق  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و  م���ه���ام���ه���م 
والإجنازات الريا�شية، ودعم م�شرية 

التنمية الريا�شية يف اأبوظبي.
و����ش���دد ال����ع����واين ع��ل��ى اأه���م���ي���ة دور 
الأن��دي��ة اجل��دي��دة يف تطوير قطاع 
اأبوظبي،  يف  والريا�شيني  الريا�شة 
يف  مهمة  اإ���ش��اف��ة  تعترب  اأن��ه��ا  مبيناً 
م�����ش��رية الإجن�������ازات، ون��ق��ل��ة نوعية 
ل��ل��ن��ه��و���ص ب��ال��ع��دي��د م���ن الأل���ع���اب 
من�شات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال���ف���ردي���ة، 

التتويج العاملية.
عاتق  ع��ل��ى  "تقع  ال����ع����واين:  وق����ال 
الأندية اجلديدة م�شوؤولية اكت�شاف 
و�شناعة  امل��ه��ارات،  و�شقل  امل��واه��ب 
دعماً  ي�شكل  ما  الأوملبيني،  الأبطال 

الوطنية  الحت��ادات  مل�شرية  اإ�شافياً 
وحتقيق  الثمار  جلني  وم�شاركاتها، 
امليداليات الأوملبية امللونة يف خمتلف 

الألعاب الفردية".
اأبوظبي  العام ملجل�ص  الأمني  واأ�شار 
اجلديدة  الأندية  اأن  اإىل  الريا�شي 
جودة  تعزيز  يف  مهما  دوراً  �شتلعب 
اأبوظبي، من خلل جعل  احلياة يف 
اليومية،  للحياة  اأ�شلوباً  الريا�شة 
�شورة  بر�شم  الأندية  �شت�شاهم  كما 
والت�شامح  ال�����ش��لم  ل��ق��ي��م  ج��م��ي��ل��ة 
والح�����������رتام، م����ن خ�����لل ا�����ش����راك 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م���ن  اجل��م��ي��ع 

جنباً اإىل جنب يف جميع الألعاب.
الها�شمي  ط���لل  ق���دم  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التطوير  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

اأب���وظ���ب���ي  ال���ري���ا����ش���ي يف جم���ل�������ص 
لأع�شاء  مف�شًل  عر�شاً  الريا�شي 
اجلديدة،  الأن��دي��ة  اإدارات  جمال�ص 
عملية  ا�شتكمال  متطلبات  فيه  بنّي 
الإن�شاء، بدءاً من النظام الأ�شا�شي، 
وال�شرتاتيجية،  والر�شالة  والروؤية 
والهيكل التنظيمي، وتوفري املن�شاآت، 
والجتماع مع الحتاد املعني، وو�شع 
النظام املايل، وخطة ان�شاء وت�شكيل 

الفرق.
متابعة  خطة  الها�شمي،  ���ش��رح  كما 
لأعمال  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�ص 
الأن�����دي�����ة اجل�����دي�����دة اع����ت����ب����ارا من 
�شهر  اإىل  و����ش���وًل  اجل����اري  ال�����ش��ه��ر 
اأب���ري���ل م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل 2023، 
ل�شتحقاق  ال���ف���ن���ي���ة  وال���������ش����روط 

الدعم  وخم�ش�شات  امل���ايل،  ال��دع��م 
ال�شنوي، ودعم امل�شاركات اخلارجية، 
وتنظيم البطولت، ودعم الإجنازات 
الفنية  الأم��ور  الريا�شية، وخمتلف 
للأندية  امل��ج��ل�����ص  �شيقدمها  ال��ت��ي 

اجلديدة.
ا�شماعيل  اأح��م��د  عر�ص  جانبه  م��ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني 
التخطيط ال�شرتاتيجي يف جمل�ص 
اخلريطة  ال����ري����ا�����ش����ي،  اأب����وظ����ب����ي 
ال�شرتاتيجية للمجل�ص، والأهداف 
ال��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��ا حكومة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
اأب���وظ���ب���ي وت�����ش��م��ل احل����ف����اظ على 
�شحة ال�شكان ذهنيا وج�شدياً، ورفع 
م�شتوى الن�شاط البدين والريا�شة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ورع�����اي�����ة امل���وه���وب���ني 

ريا�شياً ودعم الربامج التي ت�شاهم 
الريا�شات  وت��ن��وي��ع  مت��وي��ل��ه��م،  يف 
املتوفرة وت�شجيع ممار�شتها و�شوًل 
وتاأهيل  واإع�������داد  الح�������رتاف،  اإىل 
الريا�شية  وال����ق����ي����ادات  ال�����ك�����وادر 
فئات  وخمتلف  الريا�شات،  ملختلف 
املجتمع وتطوير الريا�شات الفردية 
وو�شع  ���ش��واء،  حد  على  واجلماعية 
اللزمة  التنظيمية  الأطر  وتطبيق 

الريا�شية  واملن�شاآت  الأن��دي��ة  لعمل 
وتوفري  الريا�شي،  الطب  ومن�شاآت 
مناطق  خمتلف  يف  التحتية  البنية 
العن�شر  م�شاركات  ودع��م  اأب��وظ��ب��ي، 
الن�شائي واأ�شحاب الهمم يف خمتلف 

الريا�شات.
اأهمية دور جمال�ص  واأكد احلو�شني 
اعتماد  يف  اجلديدة  الأن��دي��ة  اإدارات 
اخل����ط����ة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة اإداري���������اً 

�شري  على  والط���لع  ومالياً،  وفنياً 
واعتماد  ال���ع���م���ل،  خ��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ 
وتطبيق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  ال���ه���ي���اك���ل 
ال�شلحيات، وتعيني  و�شلم  اللوائح 
الأج���ه���زة ال��ف��ن��ي��ة، واإع�����داد اخلطط 
واعتماد  ومناق�شة  ال�شنوية،  املالية 
على  وعر�شها  اخلتامية  احل�شابات 
املوكلة  املهام  من  وغريها  املجل�ص، 

اإليها.

•• اأبوظبي-وام:

كاأ�ص  م��ن  احل��ال��ي��ة  الن�شخة  ���ش��ه��دت 
-2021 رابطة املحرتفني، للمو�شم 

ولقاءات  مثرية،  مواجهات   2022
اأقيمت  حيث  الثقيل،  العيار  من  قمة 
خ���لل م�����ش��واره��ا م��ا ي�����ش��ل اإىل 46 
بلقاء   47 للمحطة  و�شت�شل  م��ب��اراة 
العني  يجمع  ال��ذي  املرتقب،  النهائي 
املقبل،  مايو   4 ي��وم  الأه��ل��ي،  و�شباب 
و�شهدت  زاي��د.  بن  ا�شتاد حممد  على 
تهديفية  غ�����زارة  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
�شواء  بقوة،  تناف�شت  التي  الفرق  بني 
لرتتيب  ال��و���ش��ول  اأو  النهائي  لبلوغ 
مميز فيما بينها، حيث �شجلت الفرق 
ال�14 خلل املباريات ال�46 ما ي�شل 
تهديفي  مب��ع��دل  ه���دًف���ا،   125 اإىل 
 27 بينما خرجت   ،2.72 اإىل  و�شل 
مباراة خلل البطولة ب�شباك نظيفة، 
تاألقت خللها دفاعات الفرق وحرا�ص 
الأداء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اأم�����ا  امل����رم����ى. 
ال���ف���ردي ف��ق��د ب���رز اأك����ر م���ن لعب، 
اأرقاما  البطولة وحقق  خلل م�شوار 
اأراوخ���و  مي�شيل  ت�شدر  حيث  لف��ت��ة، 
الهدافني  ق��ائ��م��ة  ال���و����ش���ل،  م��ه��اج��م 
�شناعة  ويف  اأه�����داف.  ب6  للبطولة 
الأه�����داف اح��ت��ل روب����رت زول���ج لعب 
احت����اد ك��ل��ب��اء، ال�����ش��دارة ب�����ش��ن��اع��ة 4 
اأه��داف، بينما برز جواو بيدرو لعب 
ت�شديدا  ال��لع��ب��ني  ك���اأك���ر  ل��ل��وح��دة 
ت�����ش��دي��دة خلل  امل���رم���ى ب24  ع��ل��ى 
م�شوار الفريق بالبطولة، التي قدمت 
اأي�شا حار�ص مرمى ا�شتطاع اأن يكون 

الأكر ت�شديا للت�شديدات وهو را�شد 
علي، حار�ص الوحدة، 23 ت�شديا.

اأم���ا اأرق���ام الأن��دي��ة ب�شكل ع��ام خلل 
م�شوارها بالبطولة للن�شخة احلالية، 
ف��ق��د ت�����ش��در ال��و���ش��ل ق��ائ��م��ة الأق���وى 
 14 منها  هدفا،   15 بر�شيد  هجوم 

هدف من داخل منطقة اجلزاء.

الأندية  ك��اأك��ر  ال�شارقة  ن���ادي  وب���رز 
 37 ت�����ش��دي��دة، م��ن��ه��ا  ب�83  ت�����ش��دي��دا 
الأول  املركز  املرمى، كما جاء يف  على 
متريرة،  ب�4052  مت��ري��ًرا  ل��لأك��ر 
ف��ي��م��ا ح���ل اجل���زي���رة يف ال�������ش���دارة يف 

الأكر ا�شتحواًذا ب�64%.
البطولة  وب�شكل عام قدمت مباريات 

ينتظر  وم����ث����رية،  ق���وي���ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ال���ذي  ال��ف��ن��ي  ب��امل�����ش��ت��وى  ت��ت��زي��ن  اأن 
النهائي،  ط����ريف  ع�����ش��اق  ���ش��ي�����ش��اه��ده 
ال��ع��ني و���ش��ب��اب الأه��ل��ي، يف ل��ق��اء قمة 
من نوع خا�ص، ينتظر اأن ياأتي حافل 
بالندية بني كل الفريقني على اأر�ص 

ا�شتاد حممد بن زايد.

•• دبي -وام:

بطولة  لقب  "فزاع"  فريق  اأح��رز 
يف  وذلك  القدم"،  كرة  "�شباعيات 
ختام مهرجان نادي دبي لأ�شحاب 
ال��ه��م��م ال����ذي ا����ش���دل ال�����ش��ت��ار عن 
فعالياته اأم�ص يف ن�شخة ا�شتثنائية 
�شملت اإقامة العديد من الفعاليات 
واملجتمعية  والثقافية  الريا�شية 
بينما ذهب املركز الثاين اإىل فريق 
فريق  اإىل  وال��ث��ال��ث  "ال�شعادة" 

التحدي". "�شركاء 
اأحرز  الطائرة  الكرة  م�شابقة  ويف 
فريق "اإك�شبو" املركز الأول، وجاء 
"ال�شعادة"،  الثاين" فريق  باملركز 
"�شركاء  ف��ري��ق  ث��ال��ث��ا  ب��ي��ن��م��ا ح���ل 

التحدي".
الطائرة  ال��ري�����ش��ة  م�����ش��اب��ق��ة  ويف 
عي�شى حاجز،  فاز  ذكورا  "ذهني" 
بينما فاز وليد خالد بفئة "الإعاقة 
طيفور  وحم����م����ود  ال�شمعية"، 
"ذهني  اأحمد  وذكية  "موظفني"، 
جلل  حمد  ت�شدر  فيما  فتيات"، 
م�شابقة ال�شطرجن "اإعاقة �شمعية 
الرماية  م�شابقة  ويف  خمتلط". 
ذهب  "النخبة"  الهمم  لأ�شحاب 
املهريي،  ل��ع��ائ�����ش��ة  الأول  امل���رك���ز 
عائ�شة  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وت��ل��ت��ه��ا 
زين  ع��م��ر  زي���ن  وج���اء  ال�شام�شي، 
يف امل����رك����ز ال����ث����ال����ث، ب��ي��ن��م��ا ك���ان 

نف�شها  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  الأول  امل���رك���ز 
حممد  ن�شيب  م��ن  "موظفني" 
فهمي. ويف م�شابقة تن�ص الطاولة 
"حركي خمتلط" نال املركز الأول 
اإبراهيم �شامل، بينما ت�شدر حممد 
"وقوفا"  ال���ط���اول���ة،  ت��ن�����ص  امل���ا����ص 
للبوت�شي  الأول  املركز  ذه��ب  فيما 
"ذهني ذكورا" املجموعتني الأوىل 
والثانية اإىل جعفر القمي�ص وعبد 
ال��ع��زي��ز ع��ب��د ال���ك���رمي، ف��ي��م��ا فاز 
باملركز الأول "فتيات" املجموعتني 
الأوىل والثانية حمدة عبيد وغل 
ح�شني، وفاز باملركز الأول "ب�شري 

الزرعوين ومها �شامل  بنات" نورة 
فيما  اهلل  م��ال  ومنى  علي  وكلثوم 
بنات"  "حركي  الأول  املركز  ذه��ب 
اإىل خلود احل�شني، ميثاء بن بليل 
ون����دى اأح���م���د. وق����ام ث���اين جمعة 
نادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بالرقاد 
وماجد  ال���ه���م���م  لأ����ش���ح���اب  دب�����ي 
الع�شيمي املدير التنفيذي للنادي 
امل�شابقات  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ت��وي��ج 
ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ب��ي��ن��م��ا قام 
حماد  وم����ن����ى  امل������زروع������ي  ح�������ش���ن 
ع�شوا جمل�ص اإدارة النادي بتتويج 
الثقافية  امل�شابقات  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 

واملجتمعية. من جانبه اأعرب ثاين 
بنجاح  �شعادته  عن  بالرقاد  جمعة 
التي  الإجن���ازات  مثمنا  املهرجان، 
ووجه  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  يحققها 
اأمور  اأول��ي��اء  اإىل  ال�شكر  ب��ال��رق��اد 
الذين  امل���ه���رج���ان  يف  امل�������ش���ارك���ني 
مثل  يف  للتواجد  اأبنائهم  ح��ف��زوا 
املهمة.  املجتمعية  الفعاليات  هذه 
واأثني ماجد الع�شيمي على جهود 
الذي  الأم��ر  املختلفة،  العمل  فرق 
كان له املردود الإيجابي يف و�شول 
ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة اإىل 

اأهدافها املن�شودة.

»�أبوظبي �لريا�شي« ي�شتعر�ص ��شرت�تيجية عمل �أندية 
�لألعاب �لفردية مع جمال�ص �إد�ر�تها �جلديدة

كاأ�ص ر�بطة �ملحرتفني 2022.. غز�رة 
تهديفية وتاألق لفت ملي�شيل �ر�وخو

فريق »فز�ع« يتوج بلقب مهرجان 
»دبي لأ�شحاب �لهمم« �لرم�شاين

�سهدت الحتفالية تكرمي بع�ش القيادات الرتبوية

نادي �لإمار�ت يختتم بطولتي حممد بوليله وعبد �للطيف �خل�شر بنجاح مميز



السبت   23  إبريل    2022  م   -    العـدد   13527  
 Saturday     23   April   2022   -  Issue No   13527

19191919

الفجر الريا�ضي

يحّل املدرب الربتغايل الفذ جوزيه مورينيو على ملعب "�شان �شريو" اليوم ال�شبت حني يقود 
اأن ميلن  �شد ميلنو، مبا  العا�شمة  اللقب يف مرحلة  اإن��رت حامل  ال�شابق  فريقه  روم��ا �شد 

املت�شدر يحّل بدوره الأحد �شيفاً على لت�شيو.
الرابعة والثلثني بني مورينيو والفريق الذي قاده اىل الثلثية  ولن تكون مواجهة املرحلة 
اللقب ويبدو  اإن��رت يقاتل ج��اره ميلن على  الإط��لق لأن  2010، عادية على  التاريخية عام 

الأكر جاهزية معنوياً ملحاولة حرمان "رو�شونريي" من التتويج الأول منذ 2011.
يعني  م��ا  نقطتني،  ب��ف��ارق  �شوى  اإن��رت  على  ميلن  يتقدم  فوز ول  اأن 

باأمل  املتم�شك  روما  اإينزاغي على  �شيموين  امل��درب  فريق 
اىل  املوؤهل  الأخ��ري  الرابع  املركز  عن  يوفنتو�ص  اإزاح��ة 

بانتظار  موقتاً  ال�شدارة  يف  �شي�شعه  الأبطال،  دوري 
نتيجة ميلن يف العا�شمة الأحد.

مل��ح��اول��ة الحتفاظ  الأك�����ر ج��اه��زي��ة  اإن����رت  وي���ب���دو 
باللقب الذي اأحرزه املو�شم املا�شي مع مدرب توتنهام 
اأن��ت��ون��ي��و ك��ون��ت��ي، لي�ص لأن���ه قادم  الإن��ك��ل��ي��زي ح��ال��ي��اً 
على  اإح��داه��ا  متتالية،  انت�شارات  ثلثة  من  وح�شب 

غرميه يوفنتو�ص -1�شفر يف معقل الأخ��ري، بل لأنه 
اكت�شح جاره اللدود -3�شفر يف منت�شف الأ�شبوع ليبلغ 

"ال�شيدة  يلتقي  حيث  ال��ك��اأ���ص  م�شابقة  نهائي 
العجوز".

فوزه  بولونيا يف حال  الأربعاء يف ملعب  موؤجلة يخو�شها  مباراة  "نريات�شوري" ميلك  اأن  كما 
بها �شتعزز حظوظه يف نيل اللقب، �شرط األ يهدر اأي نقاط �شد روما الذي يبدو حالياً فريقاً 
خمتلفاً عن الذي خ�شر ذهاباً على اأر�شه بثلثية نظيفة يف كانون الأول/دي�شمرب، ويف ربع نهائي 

الكاأ�ص �شفر2- يف "�شان �شريو" يف �شباط/فرباير.
�شل�شلة  �شمن  ال��دوري  يف  الأخ��رية  ال�12  مبارياته  يف  الهزمية  "جالورو�شي" طعم  ي��ذق  ومل 
يف  التعادل  اىل  اإ�شافة  -3�شفر  لت�شيو  ال��ل��دود  وج��اره  -1�شفر  اأتالنتا  على  الفوز  ت�شمنت 

املرحلة املا�شية مع نابويل الثالث 1-1 يف معقل الأخري.
ولعبت هذه النتائج دوراً يف دخول رجال مورينيو ال�شراع على امل�شاركة يف دوري اأبطال اأوروبا، 
اإذ ل يتخلفون �شوى بفارق خم�ص نقاط عن يوفنتو�ص الذي كان اآخر الفرق التي اأ�شقطت نادي 

العا�شمة يف الدوري بالفوز عليه 4-3 يف العا�شمة يف التا�شع من كانون الأول/دي�شمرب.
الدور  القاري ببلوغه  املتبقي لإيطاليا على ال�شعيد  املمثل الوحيد  اأن فريق مورينيو هو  كما 
ن�شف النهائي مل�شابقة "كونفرن�ص ليغ" حيث يتواجه مع لي�شرت �شيتي الإنكليزي اخلمي�ص ذهاباً 

يف ملعب الأخري وبعدها باأ�شبوع اإياباً على اأر�شه.
وعلى غرار ما ح�شل الثلثاء يف اإياب ن�شف نهائي الكاأ�ص �شد ميلن، اأفادت �شحيفة "غازيتا 
ديلو �شبورت" الريا�شية باأن اأكر من 70 األف تذكرة مت بيعها ملوقعة ال�شبت �شد نادي العا�شمة 
الذي يعود فوزه الأخري على "نريات�شوري" يف ميلنو اىل 26 �شباط/فرباير 2017 بنتيجة 

�شفوفه. يف  دجيكو  اإدين  البو�شني  احلايل  اإنرت  مهاجم  كان  حني   2-3
ومل تكن جماهري روما را�شية على الإطلق عن تعيني احلكم �شيموين �شوت�شا لقيادة موقعة 
التوا�شل الجتماعي ملحاولة  على و�شائل  ال�شبت لأنه من مواليد ميلنو، وقد عملت جاهداً 

اقناع جلنة احلكام بتغيريه من دون اأن ت�شيب النجاح.
راأى لعب  اإيتاليا"،  "اجين�شيا جورنالي�شتيكا  الأنباء  له مع وكالة  ويف مقابلة 
الو�شط ال�شابق لويجي دي بياجو الذي دافع عن األوان اإنرت وروما، اأن مباراة 
ال�شبت �شتكون بني فريقني ميران بفرتة فنية جيدة، معترباً اأن "روما 
بداأ يجد هويته وكان اأكر ات�شاقاً يف الآونة الأخرية وهم يف و�شع بدين 
اأو  ال���دوري  اإن ك��ان يف  امل��ن��وال  اأن يوا�شلوا على ه��ذا  جيد ج��داً ويجب 

كونفرن�ص ليغ".
اأما بالن�شبة لإنرت "فقد انطلق جمدداً. هم يف الوقت احلايل الأكر 
اأن لديهم الكثري ليخ�شروه )اللقب(  اندفاعاً وحافزاً. من املوؤكد 
يف  حظاً  الأوف��ر  هم  اأراه،  ما  وبح�شب  توازنهم.  ا�شتعادوا  لكنهم 

معركة اللقب، متقدمني على الآخرين".
املت�شدر  لي�ص حم�شوراً مبيلن  عاماً  ابن اخلم�شني  وحديث 
اأول منذ  بلقب  ي��وا���ش��ل حلمه  ال���ذي  ب��ن��اب��ويل  ب��ل  وح�����ش��ب 
1990 لكن عليه تدارك الأمور يف زيارته لإمبويل الأحد، 
ل�شيما بعد تعره على اأر�شه باخل�شارة اأمام فيورنتينا 3-2 

والتعادل مع روما.
دجيكو  اىل  ال�شبت  �شيموين  ي��ل��ج��اأ  اأن  بياجيو  دي  وي��ت��وق��ع 
الأرجنتيني لوتارو مارتيني�ص على  بجانب  اأ�شا�شياً  با�شراكه 
ح�شاب م��واط��ن الأخ���ري خ��واك��ني ك��وري��ا ال��ذي ب��داأ املباريات 
الثلث الأخرية اأ�شا�شياً، وذلك لأن البو�شني �شيكون متحفزاً 
يف مواجهة الفريق الذي دافع عن األوانه من 2015 حتى 

.2021
ويف حال جنح اإنرت يف تكرار �شيناريو الزيارة الأخرية ملورينيو 
النهائي  رب��ع  يف  -2�شفر  عليه  ف��از  �شريو" ح��ني  "�شان  اىل 
�شان�شي�ص  األيك�شي�ص  والت�شيلي  دجيكو  ه��ديف  بف�شل  الكاأ�ص 
�شي�شع ميلن حتت �شغط هائل مبا  �شباط/فرباير،   8 يف 
�شتوؤول  ما  بانتظار  نقطة  بفارق  ال�شدارة  على  �شيرتبع  اأنه 
امللعب  اىل  بيويل  �شتيفانو  امل��درب  فريق  زي��ارة  نتيجة  اليه 
الأوملبي الأحد �شد لت�شيو الذي ل يتخلف عن روما �شوى 
بفارق نقطتني، وبالتايل �شيحاول جاهداً الثاأر خل�شارتيه 
هذا املو�شم اأمام الفريق اللومباردي �شفر2- يف الدوري 

و�شفر4- يف ربع نهائي الكاأ�ص.
و�شيكون على بيويل اأن يخرج لعبيه من الو�شع املعنوي 
اإنرت،  اأمام  ال�شعب الناجم عن ال�شقوط القا�شي الثلثاء 
الأربعاء  اأق��ل��ه حتى  ال�����ش��دارة  البقاء يف  اأج���ل حم��اول��ة  م��ن 

واملباراة املوؤجلة بني جاره وبولونيا.

•• دبي – الفجر 

توج حممد مبارك املطيوعي املدير 
املوؤ�ش�شي  الدعم  لقطاع  التنفيذي 
اأهلي  احمد  وبح�شور  دب��ي  ببلدية 
واحمد  ب�����ادل  دون  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����ص 
اإبراهيم مدير الفعاليات الريا�شية 
فريق  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  مب��ج��ل�����ص 
���ش��رط��ة دب���ي امل��ك��ون م��ن اللعبني 
بكاأ�ص  اأهلي  اهلل  وعبد  امل��ري  �شعيد 
البطولة الأوىل لبلدية دبي للبادل 
بدبي  احلكومية  للموؤ�ش�شات  تن�ص 
والتي اختتمت م�شاء يوم اخلمي�ص، 
على ار�ص ملعب نادي بلدية دبي 

مبنطقة القرهود.
ج��اء ذل��ك التتويج عقب ف��وز فريق 
�شرطة دبي البطل على فريق موانئ 
من  وامل��ك��ون  الو�شيف  العاملية  دب��ي 
اأهلي  اأهلي وماجد  اللعبني عامر 
 3/6 بنتيجة  رد  دون  مبجموعتني 
ف��ري��ق ج��م��ارك دبي  2/6، وح���ل  و 
عامر  اللعبني  م��ن  وامل��ك��ون  ثالثاً 

الب�شتكي وعمر الب�شتكي.

فريق   17
رئي�ص ق�شم  ال�شيباين  وليد  وك�شف 
نادي بلدية دبي العديد من تفا�شيل 
اأقيمت  انها  قائًل  البطولة  ونظام 
 21 ولغاية   15 الفرتة من  خلل 
اي��ري��ل اجل���اري على ار���ص ملعب 
ال����ب����ادل ت��ن�����ص اجل����دي����دة يف ن���ادي 
 17 م�شاركة  و�شهدت  دب��ي،  بلدية 

فريق مثلها 34 لعب من الدوائر 
ومت  ب��دب��ي،  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
جمموعات   4 اإىل  ال���ف���رق  ت��ق�����ش��م 
الأول  ال���دور  يف  مبارياتهم  اأقيمت 
بنظام الدوري من دور واحد وتاأهل 
وال���ث���اين من  الأول  ال��ث��اين  ل��ل��دور 
مبارياته  واأق���ي���م���ت  جم��م��وع��ة  ك���ل 
بنظام خروج املغلوب، مثمناً اجلهود 
اللجنة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

املنظمة والعاملني بنادي البلدية.
وحر�شت اللجنة املنظمة على اإقامة 
���ش��ح��وب��ات ب��خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة منحت 
الفائزين م�شارب التن�ص واجلوائز 

التقديرية. 
حققت  ال���ب���ط���ول���ة   : امل���ط���ي���وع���ي 
اأه���داف���ه���ا وان���ت���ظ���روا امل���ف���اج���اأت يف 

البطولة الثانية
وجه حممد مبارك املطيوعي املدير 

املوؤ�ش�شي  الدعم  لقطاع  التنفيذي 
�شرطة  لفريق  التهنئة  دبي  ببلدية 
الأوىل  الن�شخة  بكاأ�ص  ل��ف��وزه  دب��ي 
للبطولة، كما اأ�شاد مب�شتوى الفرق 
الفني  وامل�����ش��ت��وى  الأوىل  ال��ث��لث��ة 
بعيداً  ب�شكل عام للبطولة، وموؤكداً 
ع���ن ال���ف���وز واخل�������ش���ارة اأع�����رب عن 
�شاحبت  التي  بالنجاحات  �شعادته 
رغم  منا�شطها  بجميع  ال��ب��ط��ول��ة 

اإقامتها للمرة الأوىل.
اإقامة  بلدية دبي على  واأكد حر�ص 
وب�شورة اكر  البطولة �شنوياً  هذه 
جمالتها،  بكافة  وت��ط��وراً  �شمولية 
البادل  ملعب  اأن  ق��ائ��ًل  وا�شتطر 
اإن�شاء  يف  ال���ب���دء  مت  وال���ت���ي  ت��ن�����ص 
البع�ص منها �شتكتمل خلل الفرتة 
املقبلة و�شيتم الإعلن عن مفاجاآت 
النت�شار  ظ���ل  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع،  ����ش���ارة 

امل�شاركني  حيث  من  للعبة  الوا�شع 
وخا�شة العنا�شر ال�شابة املواطنة.

الريا�شي  دبي  ملجل�ص  �شكره  ووج��ه 
بالريا�شة  واه���ت���م���ام���ه  ل���دع���م���ه 
والريا�شني ولعبة البادل تن�ص من 
ت�شهد  التي  الريا�شات  ه��ذه  �شمن 
الكم والنوع، كما  انت�شاراً من حيث 
للجهود  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  وا����ش���ل 
الدعم  م����ع  واله����ت����م����ام  ال���ك���ب���رية 

البطولة  �شهدتها  ال��ت��ي  وال��رع��اي��ة 
ب��ادل للتن�ص  من خ��لل �شركة دون 
ال��ت��ي ت��دي��ر وت�����ش��رف ع��ل��ى ملعب 
ومتابعات  بتوجيهات  تن�ص  ال��ب��ادل 
ودعم رئي�شها ال�شيد احمد عبد اهلل 
ال�شركات  اح���دى  وه��ي متثل  اأه��ل��ي 
موؤ�ش�شة  م��ن  وامل�شتثمرة  ال���رائ���دة 
لتنمية  مكتوم  األ  را�شد  بن  حممد 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

موانئ دبي و�سيفًا وجمارك دبي ثالثًا

»�شرطة دبي« بطاًل لبطولة �لبادل تن�ص للموؤ�ش�شات �حلكومية

مورينيو يقود روما �شد فريقه �ل�شابق ميالنو 

•• دبي-وام:

احتفى مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي بتخريج الدفعة 
42 دار�شا وذلك  الثانية من املوفقني واملحكمني وعددها 
انرتكونتيننتال  فندق  يف  اأم�ص  اأقيم  ال��ذي  احلفل  خ��لل 
ع�شو  ال��ع��اج��ل  علي  �شعيد  ك��رم  و  دب���ي.  �شيتي  في�شتفال 
جمل�ص اإدارة مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي اخلريجني 
.. فيما �شهد احلفل �شعادة اأحمد اإبراهيم املرزوقي املدير 
امل�����ش��ان��دة الإداري������ة يف دائ����رة الق�شاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع 
اأبوظبي، وامل�شرف العام ملركز التحكيم الريا�شي الريا�شي 
يف اأبوظبي، وامل�شت�شار الدكتور عبد املجيد حممود قا�شي 
نق�ص ، واأع�شاء اللجنة ال�شت�شارية للمركز الدكتور جمال 
والدكتور   ، عفيفي  معتز  الدكتور  وامل�شت�شار  ال�شميطي، 
اأحمد مو�شى عبدالظاهر امل�شت�شار الفني ل�شعادة امل�شت�شار 

وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي .
املركز  م��ن  املعتمدة  البطاقات  الثانية  الدفعة  وت�شلمت 
ب��ع��د اإدراج���ه���م يف ق��ائ��م��ة امل��وف��ق��ني وامل��ح��ك��م��ني، ل��ل��ب��دء يف 
املنازعات  يف  للف�شل  اخ��ت��ي��اره��م  ع��ن��د  مهامهم  م��ب��ا���ش��رة 
الريا�شية املحالة اإىل املركز من خلل غرفتيه البتدائية 
من  متكنت  التي  الأوىل  للدفعة  لين�شموا  وال�شتئنافية، 

الف�شل يف 30 منازعة ريا�شية خمتلفة حتى الآن.
واأكد �شعادة علي بوج�شيم رئي�ص مركز الإمارات للتحكيم 

التاأهيل  دورات  اأن  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف  الريا�شي 
للموفقني واملحكمني مت�شي قدماً يف تر�شيخ عمل املركز 
والف�شل  ب��ال��ن��ظ��ر  غ��ريه��ا  دون  تخت�ص  ح�����ش��ري��ة  ك��ج��ه��ة 
امل��ن��ازع��ات الريا�شية، وذل��ك م��ن خ��لل م��ا يتخذه من  يف 
تنفيذ  من  ومتكنه  دوره  تدعم  واإيجابية  فاعلة  خطوات 
الدفعة  بتخريج  اع��ت��زازه  ع��ن  م��ع��رباً  بها،  امل��ن��وط  مهامه 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ق��ب ف���رتة وج��ي��زة م��ن ت��خ��ري��ج اأول دف��ع��ة من 
املوفقني واملحكمني الذين جنحوا يف اإر�شاء العدالة ومنح 

كل ذي حق حقه.
واأو�شح اأن املركز خلل املرحلة الأخرية عقد العديد من 
ال�شراكات والتفاقيات اخلا�شة بتبادل اخلربات والتجارب 
املحلي  ال�شعيد  على  ���ش��واًء  مرموقة  قانونية  جهات  م��ع 
ال��ت��ع��اون وت�شييد  امل��ج��ال ملزيد م��ن  ال���دويل، مب��ا يفتح  اأو 

علقات ثنائية مع جميع املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة.
من جانبه اأعرب �شعادة �شرار بالهول الفل�شي نائب رئي�ص 
بتخريج  �شعادته  عن  الريا�شي  للتحكيم  الإم���ارات  مركز 
دفعة جديدة من املوفقني واملحكمني من الكوادر الوطنية، 
مبا ي�شهم يف تعزيز م�شرية املركز مبجموعة متميزة من 
القانونيني للنظر يف املنازعات الريا�شية التي متثل اأ�شا�ص 
يف  به  ي�شطلع  ال��ذي  اجلوهري  دوره  من  انطلقاً  عمله، 
اإر�شاء مبادئ العدالة وال�شفافية، ا�شتنادا اإىل مواد قواعده 

الإجرائية التي حددت مهامه و�شلحياته.

خرج اأ�شطورة كرة القدم الربازيلية بيليه من امل�شت�شفى، 
بعد اأربعة اأيام من دخوله، يف اإطار علجه من �شرطان 

القولون، وفق ما اأفاد املركز الطبي يف �شاو باولو.
اأفاد م�شت�شفى األربت اأين�شتاين يف بيان، اأن بيليه البالغ 

وم�شتقرة. جيدة  �شريرية  حالة  يف  عاماً   81
املا�شي،  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب  من  الرابع  يف  بيليه  وخ�شع 
لعملية جراحية يف امل�شت�شفى نف�شه لإزالة ورم القولون 
بعدها  مكث  ال��روت��ي��ن��ي��ة،  الفحو�شات  خ��لل  املكت�شف 
ع�����ش��رة اأي����ام يف وح����دة ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة، ق��ب��ل اأن يعود 
ب�شبب �شعوبات يف  قليلة  اأي��ام  بعد  اإليها لفرتة وجيزة 

التنف�ص.
اأ�شبوعني  ملدة  اأخ��رى  امل�شت�شفى مرة  اىل  بيليه  واأُدِخ���َل 
العلج  ل��ت��ل��ق��ي  امل���ا����ش���ي،  الأول  -ك���ان���ون  دي�����ش��م��رب  يف 

الكيميائي، ثم يف فرباير -�شباط لي�ص ملوا�شلة علجه 
بالتهاب  اأي�شاً  اأ�شيب  لأن��ه  بل  وح�شب،  ال�شرطان  من 
ملوا�شلة  تكراراً  امل�شت�شفى  و�شيزور  البولية،  امل�شالك  يف 

علج �شرطان القولون وفق عائلته.
الأع����وام  ه�شة يف  الأ���ش��ط��وري  ال��لع��ب  وك��ان��ت �شحة 

الأخرية، مع دخول العديد من امل�شت�شفيات.
خلل  خ�شو�شاً  عدة  �شحية  م�شاكل  من  بيليه  وعانى 
2019، عندما اأُدخل اىل امل�شت�شفى يف باري�ص، قبل اأن 

ينقل اإىل �شاو باولو، ب�شبب ح�شوات يف الكلى.
بكاأ�ص  ف��از  ال��ذي  ال��ت��اري��خ،  الوحيد يف  ال��لع��ب  و�شجل 
العامل ثلث مرات "1958 و1962 و1970"، 77 
هدفاً يف 92 مباراة بقمي�ص "ال�شيلي�شاو"، قبل اعتزاله 

يف 1977.

فرابار  �شتيفاين  اإن  القدم  لكرة  الفرن�شي  الحت��اد  قال 
عندما  فرن�شا  ك��اأ���ص  نهائي  ت��دي��ر  ام���راأة  اأول  �شت�شبح 

يلتقي ني�ص مع نانت ال�شهر املقبل.
اأول ام��راأة تدير  38 عاما  وكانت فرابار البالغ عمرها 
 .2019 يف  الفرن�شي  الأوىل  الدرجة  دوري  يف  مباراة 
اأدارت مباراة كاأ�ص ال�شوبر الأوروبية يف ذلك العام  كما 

وكذلك مباراة يف دوري اأبطال اأوروبا يف 2020.
 وقال با�شكال جاريبيان املدير الفني للجنة احلكام يف 
اختيارها  "ياأتي  بيان  القدم يف  لكرة  الفرن�شي  الحت��اد 
مكافاأة لها على عملها واأدائها. مت اختيارها عن جدارة 
على  النهائي  ني�ص يف  مع  نانت  و�شيلتقي  وا�شتحقاق". 

ملعب فرن�شا الدويل يف باري�ص يف ال�شابع من مايو.

�لإمار�ت للتحكيم �لريا�شي يحتفي بتخريج 
�لدفعة �لثانية من �ملوفقني و�ملحكمني

بيليه يخرج من �مل�شت�شفى بعد 
عالجه من �شرطان �لقولون

فر�بار �أول �مر�أة تدير نهائي كاأ�ص فرن�شا لكرة �لقدم



يك�شبان 600 �ألف دولر عرب بيع قناع نوم ثوري
الطحالب  على  دولراً،   49،95 �شعره  يبلغ  ال��ذي  القناع  يحتوي 
اجلبلي  وال��ف��ل��ف��ل  وال��ل��ي��م��ون  ال��ف��راول��ة،  وم�شتخل�ص  احل���م���راء، 
والكولجني البحري. هذه الرتكيبة الواقية تقوي حاجز الرطوبة 

للب�شرة، وتعزز مقاومة ال�شيخوخة، وتن�شط الب�شرة الباهتة.
الوردي  الطني  قناع  بفكرة  ها�شم،  وجيم�ص  باربا�ص  م��اين  ج��اء 
الأ�شرتايل املميز بعد ملحظة وجود فجوة يف ال�شوق لهذا النوع 
من املنتجات. قال ال�شيد باربا�ص، من فيكتوريا: "معظم الأقنعة 
التي جربناها كانت تت�شبب باجلفاف والتهيج للب�شرة، لذا تو�شلنا 
ال��ورد ومنا�شب  برائحة  ال��وردي  الطني  قناع من  اإىل فكرة �شنع 
جلميع اأنواع الب�شرة. نبيع منتًجا كل 22 ثانية، ونبيعه اإىل اأكر 

من 60 دولة حول العامل "
ب�شكل  الن�شاء  ت�شتهدف  ال��وردي��ة  ال��ع��ب��وة  اأن  ح��ني  "يف  واأ���ش��اف: 
ك��ج��زء من  ال��رج��ال م��ن و�شعها  ذل���ك مل مي��ن��ع  اأن  اإل  اأ���ش��ا���ش��ي، 

ا" روتينهم الأ�شبوعي اأي�شً
اأرب��اح ال�شركة من املنتج اجلديد بلغت 600 األف دولر  يذكر باأن 

خلل يومني فقط، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�شيلفي يكّبد مت�شدر فورمول ون 2.2 مليون دولر
قال �شارل لوكلري �شائق فرياري ومت�شدر بطولة العامل ل�شباقات 
ف���ورم���ول 1 ل��ل�����ش��ي��ارات اإن���ه يف ك��ام��ل ت��رك��ي��زه ق��ب��ل ع���ودة فريقه 
الإيطايل حللبة اإميول مطلع الأ�شبوع املقبل رغم تعر�شه حلادث 
البالغ  موناكو  من  القادم  ال�شائق  وتعر�ص  ثمينة.  �شاعة  �شرقة 
عمره 24 عاما والفائز ب�شباقني من اأول ثلث جولت هذا املو�شم 
يف  مع�شمه  من  ميل  ريت�شارد  ط��راز  من  الثمينة  �شاعته  ل�شرقة 

منتجع فياريجيو الإيطايل ال�شاحلي ليل الثنني.
اأخو�ص كثريا  "لن  اإمي��ول اخلمي�ص  وقال لوكلري لل�شحفيني يف 
يف التفا�شيل. مل تكن جتربة رائعة. ل اأ�شتطيع اأن اأقول اأكر من 
الل�شو�ص.  "ال�شرطة حتقق يف الأمر وت�شعى للقب�ص على  ذلك. 
ويف  بخري  لكني  ال�شحف  تقول  كما  ب�شهولة  ال�شرقة  تتم  "مل 
الأ�شبوع. لن يوؤثر احل��ادث على  كامل تركيزي قبل �شباق مطلع 
فياريجيو  يف  ال�شرطة  م�شوؤول  �شيتول  اإدواردو  وق��ال  تركيزي". 
الذي يحقق يف حادث ال�شرقة لرويرتز اإنه ل يوجد م�شتبه بهم يف 
"نقوم بفح�ص كامريات املراقبة ملراجعة  الوقت احلايل. واأ�شاف 

ملب�شات ال�شرقة والعثور على اأدلة مهمة للتحقيق".

�أ�شيبت بكورونا مرتني بـ20 يوما رغم �لتطعيم
31 عاما  ام����راأة ع��م��ره��ا  اأ���ش��ي��ب��ت  ل��ق��اح،  3 ج��رع��ات  رغ���م تلقيها 
بفريو�ص كورونا مرتني يف غ�شون 20 يوما فقط، يف حالة طبية 

نادرة منذ انت�شار الوباء.
الزمنية  الفجوة  ف��اإن  الربيطانية،  "غارديان"  �شحيفة  وبح�شب 
مدة  اأق�شر  بني الإ�شابتني لدى هذه امل�شابة ب�"كوفيد 19" هي 
امل�شابة  امل���راأة  اإن  امل�شدر  وق��ال  الآن.  الإط���لق حتى  على  �شجلت 
تعمل يف جمال الرعاية ال�شحية يف اإ�شبانيا، م�شيفا اأنها اأ�شيبت 
�شخ�شت  ث��م   ،2021 دي�شمرب  يف  امل��ي��لد  اأع��ي��اد  قبل  ب��ال��ف��ريو���ص 

حالتها بالإيجابية جمددا يف يناير 2022.
املتحور  اأن  على  موؤ�شر  مبثابة  احل��ال��ة  ه��ذه  اإىل  باحثون  وينظر 
املناعة لدى الإن�شان، رغم  "اأوميكرون" قد ي�شتطيع خداع جهاز 

اإ�شابته ال�شابقة مبتحورات اأخرى من الفريو�ص.
واملراأة التي اأ�شيبت مرتني ملقحة ب�شكل تام، كما اأنها تلقت جرعة 

ثالثة من التطعيم قبل 12 يوما من الإ�شابة الأوىل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�شنيع خاليا ع�شبية يف �ملعمل
ومت  الب�شرية.  الع�شبية  للخليا  م�شابهة  بطريقة  تعمل  ا�شطناعية  م��ادة  اأوك�شفورد  جامعة  من  باحثون  ابتكر 
ت�شنيعها من مواد متوافقة حيوياً يف املخترب لأول مرة. وقد ُي�شتخدم البتكار يوماً ما يف الأن�شجة ال�شطناعية 

لإ�شلح اأع�شاء مثل القلب اأو العينني.
الهيدروجيل، يبلغ عر�شها  بايلي وزم��لوؤه خليا ا�شطناعية من  ابتكر هاجان  �شاينت�شت"،  "نيو  وبح�شب موقع 
حوايل 0.7 ملم، اأي حوايل 700 مرة اأو�شع من اخلليا الع�شبية الب�شرية. وميكن اأي�شاً اأن ي�شل طولها اإىل 25 

ملم، وهو ما ي�شبه طول الع�شب الب�شري الب�شري املمتد من العني اإىل الدماغ.
وعندما ُي�شلَّط �شوء على اخلليا الع�شبية ال�شطناعية، فاإنه ين�ّشط الربوتينات التي ت�شخ اأيونات الهيدروجني يف 

اخللية. ثم تتحرك هذه الأيونات موجبة ال�شحنة عرب اخلليا الع�شبية، حاملة اإ�شارة كهربائية.
وقال بايلي اإن الإر�شال كان �شريعاً جداً بحيث ل ميكن قيا�شه با�شتخدام معدات الفريق ورمبا يكون اأ�شرع من املعدل 

يف اخلليا الع�شبية الطبيعية.
ATP، وهو مادة  وعندما ت�شل ال�شحنة املوجبة اإىل طرف الع�شبون، فاإنها جتعل الأدينوزين ثلثي الفو�شفات 

كيميائية تعمل كناقل ع�شبي، ينتقل من قطرة ماء اإىل اأخرى.
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ي�شتخرج �ألو�ن لوحاته من �لقهوة و�ل�شاي
الفنان  ير�شم  الفاكهة،  وق�شور  ال�شاي  واأوراق  القهوة  حبوب  من  ب��األ��وان 
ال�شوداين معتز الفاحت لوحات تنب�ص باحلياة وت�شفي الفرج والبهجة على 

وجوه زوار معر�شه يف اخلرطوم.
وتتناول لوحاته ر�شوما جتريدية وم�شاهد احلياة اليومية لرجال ون�شاء يف 

ال�شودان بزيهم التقليدي.
املتنوعة  واأ�شباغه  األ��وان��ه  عاما   39 العمر  م��ن  البالغ  ال��ف��احت  وي�شتخرج 
مثل الأزرق والبنف�شجي من اأوراق الكركديه، وظلل اللون البني والبيج 
والذهبي من القهوة املطحونة، اأما الألوان الداكنة مثل الأ�شود والرمادي، 
ق�شر  األ��وان م�شتقة من  لوحاته  العديد من  وت��ربز يف  التمور.  ن��واة  فمن 
اأحد  منها  ويجهز  ثمارها  تطحن  ال��ت��ي  ال��ب��اوب��اب  و�شجرة  ال���دوم  فاكهة 

ع�شائر ال�شودان ال�شهرية املعروف ب�"التبلدي".
ويقول الفاحت لوكالة فران�ص بر�ص "عندي روؤية خا�شة يف الفنون خ�شو�شا 
باملواد الطبيعية ك�شيء بيئي اأو كمواد بيئية م�شتقبلية". واأ�شاف اأن هذه 
اإذا  األ��وان  "قد تعني للآخرين جمرد منتجات، لكن يف احلقيقة هي  املواد 
نف�شه  ال��وق��ت  ويف  اإيجابية  طاقة  متنحنا  علمية،  بطريقه  ا�شتخدمناها 
ا�شتخراجه  األوانا احرتافية جدا ن�شتفيد منها". ويو�شح طريقة  تعطينا 
لهذه الألوان، م�شريا اإىل اأنه ميزج م�شتخل�شات الألوان مع ال�شمغ العربي 

ومواد ع�شوية اأخرى ل�شمان متانتها وثباتها على الر�شومات.

�كت�شاف �أنو�ع بكترييا م�شوؤولة عن �ل�شرطان قاتل �لرجال
يف خطوة على طريق تقدمي علجات جديدة ل�شرطان الربو�شتات، اأعلن 
اأنواع  خلم�شة  حتديدهم  اأجنليا" الربيطانية،  "اإي�شت  جامعة  يف  باحثون 

من البكترييا املرتبطة بهذا املر�ص.
وتو�شل فريق الباحثني يف درا�شتهم التي ن�شرت نتائجها يف دورية "اأورام 
اإىل هذه الأنواع من البكترييا بعد درا�شتهم  امل�شالك البولية الأوروبية"، 

لعدد كبري من عينات البول واأن�شجة امل�شابني ب�شرطان الربو�شتات.
واأفاد الباحثون اأن جميع اأنواع البكترييا ل هوائية، اأي اأنها قادرة على اأن 

تنمو بدون وجود الأوك�شجني، ح�شبما نقلت وكالة "يو بي اآي" للأنباء.
على  كوبر  كولني  اأجنليا"،  "اإي�شت  بجامعة  الطب  كلية  يف  الأ�شتاذ  وعّلق 
نتائج البحث قائل: "نعلم بالفعل بع�ص الرتباطات القوية بني العدوى 
يف  ب��ي��ل��وري  هيليكوباكرت  بكترييا  وج���ود  امل��ث��ال،  �شبيل  على  وال�����ش��رط��ان. 
ب�شرطان  مرتبط  اأن��ه  كما  القرحة،  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  اله�شمي  اجلهاز 
اأن  الب�شري ميكن  ال��ورم احلليمي  اأن��واع فريو�ص  املعدة. كذلك فاإن بع�ص 

ت�شبب �شرطان عنق الرحم".
ك��ان ميكن ربط  اإذا  م��ا  البحث معرفة  م��ن خ��لل  "اأردنا  ك��وب��ر:  واأ���ش��اف 

البكترييا بطريقة منو وانت�شار �شرطان الربو�شتات".

عامل يتو�شل �إىل �ملزيج 
�ملثايل لل�شطائر �ملقرم�شة

و����ش���ف ع�����امل الأغ�����ذي�����ة ال����رائ����د، 
من  فارميوند  �شتيوارت  الدكتور 
تكا  ت�شي�شرت، ح�شوة دجاج  جامعة 
باأنها  اململحة  البطاط�ص  ورق��ائ��ق 
اأف�شل تطابق عندما يتعلق الأمر 

بال�شطائر املقرم�شة.
البحث  ه����ذا  ف���ارمي���ون���د  واأج������رى 
الفريد من نوعه يف فريق م�شرتك 
للوجبات   Subway ���ش��رك��ة  م���ع 
اأف�شل  ع���ل���ى  ل��ل��ع��ث��ور  ال�����ش��ري��ع��ة 
مقرم�شة.  ���ش��ط��ائ��ر  جم���م���وع���ات 
ا�شتنتاجه  اإىل  اخل��ب��ري  وت��و���ش��ل 
امل�شتهلك  ب��ي��ان��ات  ا���ش��ت��خ��دام  ب��ع��د 
وعلم النكهة لتحليل طعم ورائحة 
اأف�شل  لتحديد  الأطعمة  وملم�ص 

10 ح�شوات.
لديها  تكا  "دجاج  فارميوند  وق��ال 
جمموعة وا�شعة من النكهات التي 
واحلام�ص  احل���ل���و  امل������ذاق  حت��ف��ز 
جودة  ا  اأي�شً الأطعمة  مينح  ال��ذي 
احل�����رارة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ع��ال��ي��ة 
يف  املاحلة  التوابل  وتعزز  احل���ارة. 
متنوعة  ب��اق��ة  املقلية  البطاط�ص 

بالفعل من النكهات يف الدجاج".
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ف��ارمي��ون��د قائًل 
اأ�شا�شي  عن�شر  هي  "ال�شطائر  اإن 
الغداء،  وق���ت  ل��ل��غ��اي��ة يف  حم��ب��وب 
لكن نظرية اإقران النكهة واختبار 
با�شتك�شاف  لنا  �شمحت  امل�شتهلك 
خللها  من  ميكننا  جديدة  ط��رق 
رفع م�شتوى هذه الوجبة املاألوفة 

وتعزيز قوامها ونكهتها".
واملايونيز  التونة  رقائق  وح�شلت 
املركز  وك��وك��ت��ي��ل اجل���م���ربي ع��ل��ى 
حتمل  حيث  الت�شنيف  يف  ال��ث��اين 
كوكتيل  بنكهة  البطاط�ص  رق��ائ��ق 

رونالدو ين�شر 
�شورة مولودته

كري�شتيانو  ال����ربت����غ����ايل  ن�������ش���ر 
رونالدو يوم  اأم�ص اجلمعة �شورة 
اأيام  بعد  حديثا،  امل��ول��ودة  لطفلته 
من اإعلنه وفاة طفله التواأم، من 

�شديقته جورجينا رودريغيز.
ال�������ش���ورة  ال���ط���ف���ل���ة يف  وظ�����ه�����رت 
ال��ت��ي ن�����ش��ره��ا رون���ال���دو م��ع اأف���راد 
يف  ال��ر���ش��م��ي  ح�شابه  ع��ل��ى  عائلته 

"اإن�شتغرام".
يونايتد  مان�ش�شرت  جن��م  وح��م��ل 
ابنته ال�شغرية، بينما ابت�شم باقي 
للتقاط  رون����ال����دو  ع��ائ��ل��ة  اأف������راد 

ال�شورة.
ال�شابق  ي��وف��ن��ت��و���ص  واأرف�����ق لع���ب 
ال�شورة بتعليق جاء فيه: "واأخريا 
عادت  اأن  بعد  ال�شعيد  منزلنا  يف 
للبيت.  طفلتنا  برفقة  جورجينا 
م�شاعرهم  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  اأ���ش��ك��ر 

وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا".
ب���احل���ب  "�شعرنا  واأ����������ش���������اف: 
والحرتام الذي حتظى به لعائلتنا 

بف�شل تعليقاتكم املوا�شية".
وك����ان رون����ال����دو، ق���د اأع���ل���ن م�شاء 
الثنني، وفاة طفله حديث الولدة، 
ببع�ص  وط���ال���ب  ���ش��دي��ق��ت��ه،  م���ن 

اخل�شو�شية يف بيان ر�شمي.
على  ن�������ش���ره  ال�������ذي  ال���ب���ي���ان  ويف 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ات��ه 
اأعلن  املا�شي  الثنني  الجتماعي 
ي��ون��اي��ت��د ولدة  جن���م م��ان�����ش�����ش��رت 
�شقيقها  ووف������اة  ج����دي����دة،  ط��ف��ل��ة 

التواأم خلل الولدة.

�لعثور على حّبار 
عمالق غريب �ل�شكل 

ع���ر م���رت���ادو ���ش��اط��ئ اأوج�����و مب��ح��اف��ظ��ة فوكوي 
اليابانية، موؤخرا، على حّبار عملق ب�شكل غريب.

الأم��واج ل�شاطئ  الذي جرفته  ويبلغ طول احلّبار 
اأوجو 10 اأقدام، وفقما ذكرت �شحيفة "ماينيت�شي" 

اليابانية نقل عن بلدية فوكوي.
ونقلت ال�شحيفة عن م�شوؤول تابع الق�شية قوله، 
اإىل  عملق  حّبار  ينجرف  اأن  املعتاد  غري  من  اإن��ه 

ال�شاطئ ويظل على قيد احلياة.
ونقل احلّبار العملق ذو ال�شكل الغريب اإىل مركز 
حيث  ال��ب��ح��ري��ة،  للحياة  مات�شو�شيما  اإت�����ش��ي��زي��ن 
للك�شف عن  واإج��راء فحو�شات  به،  العتناء  �شيتم 
�شبب �شكله الغريب، ح�شبما نقلت �شحيفة "ديلي 
�شتار" الربيطانية. ويتمتع احلّبار الذي مت العثور 
الذراعني،  يلتقي  حيث  ال�شكل  غريب  بفم  عليه 
الأ�شماك  لب��ت��لع  ال��ع��م��لق  ال��ك��ائ��ن  ي�شتخدمه 

واأنواع احلّبار الأ�شغر حجما.

يخ�شر�ن 50 �ألف دولر ب�شبب ر�شالة بريد �إلكرتوين
خ�شرا  كبرية  احتيال  لعملية  اأ�شرتاليان  زوج��ان  تعر�ص 
باخرتاق  ل�شو�ص  جن��ح  بعدما  دولر  األ���ف   50 خللها 

بريدهما الإلكرتوين اأثناء عملية ت�شوية للملكية.
اإىل  بالنتقال  يهمان  هايلي  وباتريك  مارجريت  وكانت 
 ،2021 �شبتمرب  يف  ا���ش��رتي��اه  ال���ذي  اجل��دي��د  منزلهما 
با�شمهما  اإل��ك��رتون��ي��اً  اأر���ش��ل امل��خ��رتق��ون ب��ري��داً  ع��ن��دم��ا 
دفع  فيه  يطلب  العقاري  لوكيلهما  للدفع  تعليمات  مع 

الوديعة التي يحتفظ بها الزوجان لديه.
ون��ظ��راً لأن ال��ربي��د الإل��ك��رتوين، ب��دا وك��اأن��ه م��ن ال�شيد 
وال�����ش��ي��دة ه��اي��ل��ي، ف��ق��د ح���ول ال��وك��ي��ل ال��ع��ق��اري املبلغ 
حل�شاب املحتالني. ومل يكن الزوجان على علم بالربيد 

الإلكرتوين اأو امل�شتلم اأو املعاملة.
املت�شللني  اأن  ه��و  ح���دث،  مل��ا  ت��رج��ي��ح��اً  الأك����ر  التف�شري 
املمتلكات  ت�شوية  ح��ول  الأ�شا�شية  التفا�شيل  اعرت�شوا 
حرج  وق��ت  يف  الزوجني  با�شم  اإلكرتونًيا  بريًدا  واأر�شلوا 
من العملية يطلبون فيه الدفع. وكانت مارغريت هايلي 
قد قررت بيع منزلها القدمي والنتقال اإىل منزل اأ�شغر 
منه لل�شتفادة من فرق ال�شعر، بعدما اأ�شيبت ب�شرطان 
الثدي واملعدة، والذي اأدى اإىل ا�شتئ�شال معدتها بالكامل، 

وبعدما خ�شع زوجها لعملية زرع كلية.

تقطع مئات �لكيلومرت�ت �أ�شبوعيًا للت�شوق
قالت امراأة اأ�شرتالية تعي�ص يف بلدة نائية للغاية اإنها تعرب 
�شاعات  مدتها ع�شر  واإياباً  ذهاباً  الولية يف رحلة  حدود 
"كمارت".  متاجر  من  والت�شوق  البقالة  على  للح�شول 
تعي�ص اإيل ريغان )28 عاماً( يف منزل يف الإقليم ال�شمايل 
من اأ�شرتاليا، وتقطع م�شافة 450 كيلومرتاً عرب حدود 
كوينزلند اإىل اأقرب مدينة كل اأ�شبوعني ل�شراء البقالة. 
وق���د وث��ق��ت امل�����راأة، رح��ل��ت��ه��ا يف م��ق��ط��ع ع��ل��ى ت��ي��ك توك، 
خللها  عرب  التي  التعليقات  من  الكثري  على  وح�شلت 
"اإيل"  املتابعون عن �شدمتهم من امل�شافة التي تقطعها 
ل�شراء البقالة. ويف مقطع فيديو ثان، ح�شل على مئات 
الآلف من امل�شاهدات، اأو�شحت "اإيل" اإن اأق�شر م�شافة 
 4 ه��ي  منزلها  على  متجر  اأق���رب  اإىل  للو�شول  تقودها 
�شاعات و 40 دقيقة. وعندما �شئلت عن عدد املرات التي 
تت�شوق فيها، قالت اإيل، اإنها اأحياناً تذهب مرة كل اأ�شبوع، 

واأحياناً ت�شرتي اأغرا�ص كافية لأ�شبوعني اأو �شهر.
اإىل  انتقلت  ريفية،  تعمل كمغنية  "اإيل" التي  ب��اأن  يذكر 
اأ�شهر، ح�شبما نقلت  املنزل مع زوجها وطفلها قبل عدة 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

تاي�شون يعاقب �ملعجب �ملزعج بلكمات د�مية
الجتماعية،  املن�شات  على  متداول  فيديو  مقطع  اأظهر 
وهو  تاي�شون،  مايك  ال�شابق  الأمريكي  امللكمة  اأ�شطورة 
ينهال باللكمات على �شخ�ص جل�ص خلفه على منت طائرة، 
يف رحلة جوية داخل الوليات املتحدة. وبح�شب �شحيفة 
بالرجل  يو�شف  الذي  تاي�شون  فاإن  الإ�شبانية،  "ماركا" 
احل��دي��دي، ���ش��رب ال��راك��ب ال��ق��ري��ب م��ن��ه  اأول اأول اأم�ص 
وفلوريدا.  كاليفورنيا  وليتي  بني  رحلة  خ��لل  الأرب��ع��اء 
وذكرت تقارير �شحفية، اأن تاي�شون انزعج على الأرجح من 
املعجبني  لأنه من  �شيلفي  �شور  التقاط  الراكب  حماولة 

بتاي�شون، لكن جنم امللكمة مل يكن ذا مزاج هادئ.

�لن�شاء �أقل عر�شة للرتقية ب�شبب �لتوتر 
اأق���ل عر�شة  ال��ن�����ش��اء  اأن  ذك���رت درا����ش���ة ج��دي��دة 
ل��ل��رتق��ي��ة م���ن ال���رج���ال لأن���ه���ن ي�����ش��ع��رن مبزيد 
امل�شاعر  وتعد  العمل.  يف  والإح��ب��اط  التوتر  من 
املراأة  اأن  يعني  مم��ا  ل��ل��ق��ي��ادة،  مهمة  الإي��ج��اب��ي��ة 
جديدة  لدرا�شة  وفًقا  لها،  م��واٍت  غري  و�شع  يف 
امل�شاعر  يف  اجلن�شني  ب��ني  ال��ف��روق  ح��ول  �شاملة 
يف العمل. ووجد اخلرباء بقيادة جامعة ييل اأنه، 
ي�شعرن  باأنهن  الن�شاء  اأف��ادت  بالرجال،  مقارنة 
مب��زي��د م��ن الإره����اق وال��ت��وت��ر والإح���ب���اط ، كما 
اأق��ل يف مكان  اإيجابية  يعانني من م�شاعر  اأنهن 
ال��ع��م��ل، وك���ان ل��دي��ه��ن ف��ائ��دة عاطفية اأق���ل من 
فهم  اإن  الباحثون  وق��ال  التوظيف.  �شلم  ت�شلق 
هذا مهم ب�شكل خا�ص لأن العواطف توؤثر على 
الأداء الوظيفي واتخاذ القرار والإبداع والغياب 
املوؤلف  ق��ال  و  القيادة.  وفعالية  النزاعات  وح��ل 
ال��ذي يدر�ص يف كل من  امل�شارك يوخن مينجز، 
زي��ورخ وكلية كامربيدج ج��ادج للأعمال  جامعة 
"�شيكون من ال�شعب على اأي �شخ�ص الرتقاء يف 
العمل عندما ي�شعر بالإرهاق والتوتر ويكون اأقل 

اح��رتاًم��ا واأق��ل ثقة". وق��د ل ي��وؤدي ه��ذا العبء 
للن�شاء  ال��رتق��ي��ة  ف��ر���ص  اإع���اق���ة  اإىل  ال��ع��اط��ف��ي 
ا من امل�شاهمة يف اأي  فح�شب، بل قد مينعهن اأي�شً
مينجز  واأ�شاف  و�شعهن.  يف  ما  باأف�شل  منظمة 
"يجب عمل املزيد لتكافوؤ الفر�ص عندما يتعلق 
ووجدت  العمل".  يف  العاطفية  ب��الأع��ب��اء  الأم���ر 
ال���درا����ش���ة، ال���ت���ي ا���ش��ت��ن��دت اإىل م���ا ي���ق���رب من 
اجلن�ص  اأن  املتحدة،  الوليات  يف  عامل   15000
يحدث فرًقا عندما يتعلق الأمر بالعواطف التي 
مير بها املوظفون يف العمل. واأبلغت الن�شاء عن 
م�شاعر �شلبية اأكرب من الرجال يف جميع الرتب، 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان��خ��ف��ا���ص ه���ذه امل�����ش��اع��ر لكل 
اجلن�شني مع تقدمهم يف ال�شلم التنظيمي، ومع 
الن�شاء.  اأكر من  ذلك فقد فعلت ذلك للرجال 
ويف اأدنى م�شتويات التوظيف، اأبلغت الن�شاء عن 
�شعورهن باحرتام اأكرب بكثري من الرجال، ولكن 
هذا ينعك�ص مع �شعود النا�ص داخل املنظمة، مما 
اأدى اإىل �شعور الرجال باحرتام اأكرب بكثري من 

الن�شاء يف امل�شتويات الأعلى.

املمثلة زيندايا خالل ح�سورها عر�سا للم�سل�سل التلفزيوين Euphoria يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. رويرتز

نو�ل �لزغبي : ل �أقبل 
�لرتباط برجل متزّوج

ب�شاأن  فكرتها  تو�شل  اأن  تعرف  مل  اأن��ه��ا  اإىل  الزغبي   اللبنانية  نوال  الفنانة  اأ���ش��ارت 
مو�شوع الزواج بطريقة �شحيحة، وذلك حني حلولها �شيفة يف برنامج " كلم النا�ص 

م�شر. �شي  بي  اإم  �شا�شة  " على 
وكتبت نوال الزغبي على ح�شابها اخلا�ص على موقع التوا�شل الجتماعي: "بالن�شبة 

ل فكرتي �شح : ل اقبل الرتباط برجل متزّوج". ملو�شوع الزواج ميكن ما عرفت و�شّ
وكانت ك�شفت نوال الزغبي يف الربنامج اأنه بعد تعاونها مع زميلها الفنان اللبناين  وائل 
كفوري  يف اأغنية "مني حبيبي اأنا"، ظن كثريون حينها اأنهما متزوجان اأو مرتبطان، 

على الرغم من اأن نوال كانت متزوجة يف ذلك الوقت.
اأنها حتبه  اإىل  اأي ق�شة حب بينها وبني وائ��ل، م�شرية  اأن تكون قد ن�شاأت  ونفت نوال 

كثرياً، وتعتز به ك�شديق، وكفنان لبناين "مك�ّشر الدين".


