
�سربات �ساروخية ت�ستهدف من�ساآت نفطية باأودي�سا

�لأوكر�نيون و�لأوروبيون يتهمون �لرو�س بارتكاب �أعمال وح�سية ومو�سكو تنفي

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

�عتقال عميل �أجنبي خطط 
لغتيال رئي�س كاز�خ�ستان 

•• �ملاتي-�أ ف ب:

عميل  �أوق��ف��ت  �أن��ه��ا  �لأح���د  �لكاز�خ�ستانية  �لأمنية  �لأج��ه��زة  �أعلنت 
وم�س�ؤولني  �لبالد  رئي�س  لغتيال  يخطط  كان  �أجنبية  ��ستخبار�ت 
�أن  �إىل  بيان  يف  �لكاز�خ�ستانية  �لق�مي  �لأم��ن  جلنة  و�أ���س��ارت  كبار. 
عميل ��ستخبار�ت �أجنبية - م��طن كاز�خ�ستاين - �أوقف يف 25 �آذ�ر 

مار�س 2022 يف ن�ر �سلطان من قبل جهاز مكافحة �لتج�س�س.
و�أّكد �لبيان �أن �مل�ق�ف كان يخطط لغتيال رئي�س كاز�خ�ستان وعدد 
�ل�ستخبار�ت  �أجهزة  يف  �أف��ر�د  �إىل  بالإ�سافة  �لكبار  �مل�س�ؤولني  من 
�أجنبية �ل�سنع  �إىل �سبط بندقية قن�س  ا  �أي�سً وق��ت �لأمن. ولفت 

وخمدر�ت ومبلغ مايل كبري خالل عملية تفتي�س ملنزله.
و�أو����س���ح �ل��ب��ي��ان �أن م��ه��ام �ل��ع��م��ي��ل �ل����ذي �أُل���ق���ي �ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه يف 
�ملعادية  للدعاية  �لرتويج  �إىل  تهدف  م����د  ن�سر  ت�سمل  كاز�خ�ستان 
لرو�سيا وللخ�ف من رو�سيا على �سبكات �لت���سل �لجتماعي. وقال 

�لبيان �إن �مل�ق�ف خ�سع لال�ستج��ب بعدما �أوقف.
وُف��ت��ح حتقيق يف حم��اول��ة �رت��ك��اب ج��رمي��ة وع��م��ل �ره���اب���ي، بح�سب 

�مل�سدر نف�سه.

قتلى وم�سابون باإطالق نار يف كاليفورنيا
•• كاليفورنيا-وكاالت:

مدينة  و�سط  وق��ع  �إط���الق  يف  �آخ���رون،   9 و�أ�سيب  �أ�سخا�س   6 قتل 
من  مبكرة  �ساعة  يف  وقع  �لأمريكية،  كاليف�رنيا  ب�لية  �سكر�منت� 
�سباح �لأحد. و�أظهر مقطع فيدي� ن�سر على م�قع ت�يرت، �أ�سخا�سا 
يرك�س�ن يف �سارع، بينما �سمع دوي �إطالق نار �سريع يف �خللفية. كما 
�أظهر �ملقطع و�س�ل عدة �سيار�ت �إ�سعاف �إىل مكان �حلادث، وفق ما 
�لكثري  �سكر�منت�  �سرطة  تقدم  ومل  بر�س.  �أ�س��سييتد  وكالة  ذك��رت 

من �لتفا�سيل ح�ل �ملالب�سات �ملحيطة باإطالق �لنار.

ج��رح��ى ب��ان��ف��ج��ار يف 
�لعا�سمة �لأفغانية كابل

•• كابول-وكاالت:

�لعا�سمة  و����س���ط  �ن���ف���ج���ار  وق�����ع 
�لأفغانية كابل، �لأحد، ما �أدى �إىل 
�لأق���ل،  ع��ل��ى  �سخ�سا   15 �إ���س��اب��ة 
ح�����س��ب��م��ا �أف�����اد ���س��ه���د ع���ي���ان. ومل 
يت�سح على �لف�ر �سبب �لنفجار، 
كما مل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها، 
ومل ت�سدر �سلطات حركة طالبان 
�إن  ���س��اه��د  وق����ال  ب��ع��د.  تعليق  �أي 
�لن��ف��ج��ار وق��ع د�خ���ل ���س���ق يعمل 
فيها �ل�سر�ف�ن، لكن �ل�س�ق كانت 

مغلقة وقت �لنفجار.
حك�مة  يف  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�ل���ذي وقع  �إن �لن��ف��ج��ار  ط��ال��ب��ان 
�لعا�سمة  يف  ����س���اه���ز�ده  ب��ن��اي��ة  يف 
�لأف��غ��ان��ي��ة ن��ت��ج ع���ن �ل���ق���اء قنبلة 
يدوية ب���سطة ل�س، مما �أدى �إىل 
و�أ�سافت  �أ�سخا�س.  ع�سرة  �إ�سابة 
�أن �لرجل كان ين�ي �سرقة �أم��ل 

من بناية �ساهز�ده.
بناية  �أو  ����س���اه���ز�ده  ����س���ر�ي  وت��ع��د 
���س��اه��ز�ده �أك���ر م��رك��ز ���س��ر�ف��ة يف 

�لعا�سمة �لأفغانية.

•• طر�بل�س-وكاالت:

قال �لناطق با�سم �حلك�مة �ملكلفة 
عثمان  �لليبي،  �لن��ب  جمل�س  من 
�إن عزمهم وتعهدهم  عبد �جلليل: 
بعدم ��ستخد�م �لعنف ه� ما منعهم 

من دخ�ل �لعا�سمة طر�بل�س.
�ل�سحة  ووزي�����ر  �ل��ن��اط��ق  و�أو����س���ح 
�أن���ه���م »لن  يف �حل��ك���م��ة �جل���دي���دة 
��ستالم  يف  �ل����ق�����ة  ي�������س���ت���خ���دم����� 
�ل�سلطة نظر�ً لإميانهم باأن �لعنف 
لل�سعب.  �ملاآ�سي  من  �ملزيد  �سي�لد 
يريدونه،  ل  م���ا  ه����ذ�  �أن  م��ب��ي��ن��اً 
�ل�حدة  ح��ك���م��ة  �إل��ي��ه  ت�سعى  وم���ا 

�ل�طنية. وفق ق�له.
مكتب  �أورده  خ��ر  �سمن  و�أ���س��اف 
بال�ساعات  �لإع����الم����ي  �حل���ك����م���ة 
�لأح����د:  �أم�������س  ���س��ب��اح  م���ن  �لأوىل 
نتمنى من �ل�سعب �لليبي و�ملك�نات 
تعي  �أن  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�سيا�سية 
و�لت��فق  �حلالية  �ملرحلة  �أهمية 

وم�ستقبله  وق�����س��اي��اه  �لإن�����س��ان 
ب���ج���ان���ب �لأم�������ن و�ل����س���ت���ق���ر�ر 
�إ�سافة  �مل�ستقبل  و����س��ت�����س��ر�ف��ه 
�إىل ر�سالة �لإن�سان وم�س�ؤوليته 
جت���اه �لإن�����س��ان��ي��ة وغ��ريه��ا من 
�مل�������س��ي��ع �حل��ي���ي��ة م��ن خالل 
�لعلماء  م��ن  نخبة  م��ع  �حل�����ر 

•• �أبو ظبي -و�م:

بن  حم��م��د  جمل�س  ي�ست�سيف 
ز�يد خالل م��سمه �لرم�ساين 
�جلديد لعام 2022 �سل�سلة من 
�لتي تقدم حمت�ى  �ملحا�سر�ت 
ي��رك��ز يف ج����ه���ره على  ن���ع��ي��اً 

و�ملفكرين و�ملبدعني يف خمتلف 
من  �ل��ع��دي��د  م��ن  �لتخ�س�سات 
و�ل��ذي��ن يطرح�ن  �ل��ع��امل  دول 
نح�  وت�������س����ر�ت���ه���م  �آر�ءه�����������م 
في�س  وي����ق����دم�����ن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
و�لعملية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  جت���ارب���ه���م 
)�لتفا�سيل  و�حل����ي����ات����ي����ة.    

�لدخان يت�ساعد بعد هج�م رو�سي على �أودي�سا.  )� ف ب( 

ت�ل�سي غابارد، من �لذين مييل�ن �إىل �إعادة ت�جيه �لنقا�س نح� �أخطاء �لغرب

ن��ب �ملعار�سة �لباك�ستانية لدى و�س�لهم �إىل مبنى �لرملان يف �إ�سالم �أباد.  )� ف ب( 

�لرو�سية هذه  �لدفاع  وقالت وز�رة 
��ستعر��س  باأنها  و�ملقاطع  �ل�س�ر 
م�����س��رح��ي م��ن ج��ان��ب ن��ظ��ام كييف 

ل��سائل �لإعالم �لغربية.
�لرو�سية  �ل����دف����اع  وز�رة  وق���ال���ت 
�لع�سكرية  �ل�����ح����د�ت  ج��م��ي��ع  �إن 
�ل��رو���س��ي��ة غ�����ادرت �ل��ب��ل��دة يف 30 
كان��  �مل��دن��ي��ني  و�إن  �آذ�ر،  م���ار����س 

م�����س��ت�����س��ار �ل���رئ���ي�������س �لأوك��������ر�ين 
�إن  �م�����س  زيلين�سكي  ف���ل���دمي��ري 
�ل���ق�����ت �لأوك���ر�ن���ي���ة ع����رت على 
جثث ن�ساء و�أُ�سرمت فيها �لنري�ن، 
ف�سال عن جثث مل�س�ؤولني حمليني 

و�أطفال.
وقال م�س�ؤول�ن �أوروبي�ن كبار �إنه 
يجب �لتحقيق يف �أي جر�ئم حرب 

حمتملة.
م�س�ؤول  ب�����ري����ل  ج�����زي����ب  وق������ال 
�ل�����س��ي��ا���س��ة �خل���ارج���ي���ة ب���الحت���اد 
دمت باأنباء  �لأوروبي على ت�يرت �سُ
�رتكبت  �ل��ت��ي  �ل�ح�سية  �لأع���م���ال 
وقالت ليز تر��س وزيرة �خلارجية 
�لريطانية �إن هناك �أدلة متز�يدة 
مثل  بلد�ت  �أعمال مروعة يف  على 
لندن  �أن  و�أ�سافت  وب�ت�سا.  �إرب��ني 
حتقيق  �أي  مطلق  ب�سكل  �ستدعم 
جتريه �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

�ل����دف����اع  وز�رة  ق����ال����ت  ذل�����ك  �ىل 
�ساروخية  ���س��رب��ات  �إن  �ل��رو���س��ي��ة 
م�سفاة  دم����رت  جي�سها  ب�������س��ط��ة 
نفط و3 م�ست�دعات وق�د بالقرب 
م�سيفة  �لأح��د،  �أم�س  �أودي�سا  من 
هذه  ت�ستخدم  ك��ان��ت  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أن 
�ملن�ساآت لتزويد ق��تها بالإمد�د�ت 

قرب مدينة ميك�ليف.

•• عو��صم-رويرتز:

ع�����ر م���������س�����ؤول�����ن �أوك�����ر�ن�����ي������ن 
�أم�س  غ�����س��ب��ه��م  ع���ن  و�أوروب�����ي������ن 
�لأح�������د مم����ا ق����ال������ �إن����ه����ا �أع���م���ال 
�لرو�سية  �لق��ت  �رتكبتها  وح�سية 
�ن�سحابها  قبل  كييف  من  بالقرب 
من �ملنطقة لرتكيز هجماتها على 

م��قع �أخرى.
ب�ت�سا  مدينة  بلدية  رئي�س  وق���ال 
كيل�مرت�   37 بعد  على  �ل����ق��ع��ة 
�إن  �ل�سبت  �لعا�سمة  غربي  �سمال 
ق��ت��ل���� خالل  �ل�����س��ك��ان  م��ن   300
�حتالل �جلي�س �لرو�سي �لذي د�م 
�سهر�. ور�أى �سحفي�ن من رويرتز 
وجثثا  جماعية  مقرة  يف  �سحايا 

ما ز�لت ملقاة يف �ل�س��رع.
ق��تها  �إن  �ل�سبت  �أوكر�نيا  وقالت 
����س��ت��ع��ادت �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى جميع 

�ملناطق �ملحيطة بالعا�سمة.
كانت  �لتي  ق��تها  رو�سيا  و�سحبت 
ت���ه���دد ك��ي��ي��ف م���ن �ل�����س��م��ال حتى 
خ��س  �أج���ل  م��ن  �سف�فها  حت�سد 

معارك يف �سرق �أوكر�نيا. 
��ستهد�ف  �ل�سابق  يف  رو�سيا  ونفت 
بارتكابها  �ملدنيني ورف�ست مز�عم 
�لتي  ح��م��ل��ت��ه��ا  يف  ح�����رب  ج����ر�ئ����م 

ع�سكرية  »ع��م��ل��ي��ة  ب��اأن��ه��ا  و�سفتها 
خا�سة« يف �أوكر�نيا.

�لأح���د مز�عم  �م�����س  رو�سيا  ون��ف��ت 
�أوك��ر�ن��ي��ا ب��اأن��ه��ا قتلت م��دن��ي��ني يف 
وو�سفت  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  ب�ت�سا  بلدة 
�للقطات و�ل�س�ر �لتي تظهر جثث 
�ل��ق��ت��ل��ى ب��اأن��ه��ا ����س��ت��ف��ز�ز �آخ����ر من 

جانب كييف.

�أح��ر�ر� يف �لتنقل باأنحاء �لبلدة �أو 
�خلروج منها عندما كانت خا�سعة 

لل�سيطرة �لرو�سية.
�لق��ت  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا  و�أ����س���اف���ت 
�مل�سلحة �لرو�سية ت�سيطر على هذه 
�لبلدة مل يتعر�س مدين و�حد لأي 

عمل من �أعمال �لعنف.
�أري�ست�فيت�س  �أول��ي��ك�����س��ي  وق�����ال 

لأول  ح��دث  �ل���ذي  �لليبي-�لليبي 
م���رة يف �ل��ب��الد م��ن��ذ �ن��ق�����س��ام �سنة 
��ستثماره  علينا  ويجب   ،2014

لل��س�ل �إىل �نتخابات ناجحة.
ل���ق���اء رئ��ي�����س حك�مة  ه����ذ� و�أث�������ار 
وليتها  �ملنتهية  �ل�طنية  �ل�حدة 
ع��ب��د �حل��م��ي��د �ل��دب��ي��ب��ة م��ع مفتي 
�لغرياين،  �ل�����س��ادق  �مل��ع��زول  ليبيا 

جدًل يف �ل�سارع �لليبي، حيث تعمد 
�مل�ؤ�س�سات  على  �لهج�م  �لغرياين 
�أن  �سيا�سي�ن  �أك���د  بينما  �لليبية، 
�ل��دب��ي��ب��ة ي�����س��ع��ى ل��ل��ح�����س���ل على 
لنف�ذه على  ن��ظ��ر�ً  �ل��غ��ري��اين  دع��م 
و�ملتطرفني  �لإره��اب��ي��ة  �جلماعات 

يف �لبالد.
�لدبيبة  ����س��ت��ع��ان��ة  �أن  و�ع����ت����رو� 

ب����ال����غ����ري����اين رغ������م ع������دم �ل�����ف����اق 
بينهما يف �ل�سابق، دليل على ت�سبثه 
ب��ال�����س��ل��ط��ة وع���ل���م���ه مب�����دى ق����درة 
�جلماعات  حتريك  على  �لغرياين 
�لإره�����اب�����ي�����ة و�مل���ت���ط���رف���ني وق������ادة 

�مليلي�سيات.
عقارب  لإع����ادة  �لدبيبة  حم���اولت 
�لثقة  م��ن��ح  ق��ب��ل  م���ا  �إىل  �ل�����س��اع��ة 
خللفه فتحي با�ساغا، ت�ساعفت بعد 
�إقليمية ودولية حلل  �أط��ر�ف  �سعي 
عدم  ���س��م��ان  ع��ر  �لليبية  �لأزم�����ة 
�للج�ء لل�سالح وحتييد �مليلي�سيات 

و�إبعادها عن �لعمل �ل�سيا�سي.
لقناة  م�������س���ادر  �أك�������دت  م�����ب�����ادر�ت 
رغم  رف�سها  �لدبيبة  �أن  �لعربية 
عدم  على  تعهد�ت  م��ن  حتت�يه  م��ا 

�إق�سائه يف �مل�ستقبل.
تخ�فات من ع�دة �لحتكام لل�سالح 
ما ز�لت تفر�س نف�سها على �مل�سهد، 
بال�سلطة  �ل��دب��ي��ب��ة  ت�سبث  ظ��ل  يف 

وجتديد مت�سكه بها.
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•• �أبوظبي-و�م:

�ل�سم�  ���س��اح��ب  �أم�����ر 
�ل���������س����ي����خ حم����م����د بن 
ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
نائب  �أب����ظ���ب���ي  ع���ه���د 
للق��ت  �لأعلى  �لقائد 
مبنا�سبة   - �مل�����س��ل��ح��ة 
��������س�������ه�������ر رم���������������س�������ان 
�ملبارك.. ب�سرف مبلغ 
دره���م  م��ل��ي���ن   340
من  ل���ل���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن 
�مل�ساعد�ت �لجتماعية 
�لدولة  م�ست�ى  ع��ل��ى 
�مل�ساعد�ت  �إىل  �إ�سافة 
لهم  ت���������س����رف  �ل�����ت�����ي 
�لدعم  �سمن  ���س��ه��ري��اً 
�لج����ت����م����اع����ي �مل����ق����دم 
�لفئات  ج���م���ي���ع  �إىل 
�مل�ستحقة على م�ست�ى 

�لدولة.

مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك

حممد بن ز�يد ياأمر ب�سرف 340 مليون درهم
للم�ستفيدين من �مل�ساعد�ت �لجتماعية على م�ستوى �لدولة

�لدبيبة و با�ساغا .. �سر�ع يعيد �ل�سلطة يف ليبيا �ىل �ملربع �لأول !

الدبيبة يجدد مت�سكه بال�سلطة وي�ستعني بال�سادق الغرياين

�حلكومة �لليبية �جلديدة: لن ن�ستخدم �لقوة لدخول طر�بل�س

بعد رف�ض حجب الثقة عن عمران خان 

حل �حلكومة و�لربملان و�لدعوة لنتخابات مبكرة

�حلوثي يبتز �ليمنيني
 بفر�س �إتاو�ت على �لأفر�د

•• �ليمن-وكاالت:

عمدت ميلي�سيا �حل�ثي �إىل فر�س مبالغ مالية على كل فرد ميني ت�سل �إىل 700 
تاأكيد على  �لطاحنة، يف  �لإن�سانية  �لأزم��ة  زك��اة على رغم  �أنها  ري��ال ميني، مدعية 

نهجها غري �لإن�ساين �لهادف �إىل ��ستنز�ف �ملدنيني وجت�يعهم.
مبلغ  ف��رد  كل  على  فر�ست  �حل���ث��ي،  ميلي�سيا  �أن  مينية  �إعالمية  م�سادر  وك�سفت 
�أن كانت  ري��ال ميني )5 ري��الت �سع�دية( ل�ساحلها مع دخ���ل رم�سان بعد   700
وم�سرفيها بح�سر عدد  �مليلي�سيا مكاتبها  و�ألزمت  ريال ميني،   500 �ملا�سي  �لعام 
�أفر�د �لأ�سر و�إجبارهم على دفع �ملبلغ عن كل فرد، ح�سب ما ذكرت �سحيفة )عكاظ( 

�أم�س.
�لعميد طارق حممد عبد�هلل  �ل�طنية  �ملقاومة  قائد  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  وقال 
معه  فاإننا  �مل��طنني  م�سالح  ويخدم  �لنا�س  معاناة  من  يخفف  �إج��ر�ء  كل  �سالح: 
ودولتهم  �لنا�س  عن  للدفاع  بالأ�سا�س  هي  �حل�ثي  مع  معركتنا  م�سيفاً:  ون���ؤي��ده، 
وم�ؤ�س�ساتهم �خلدمية �ل�طنية �س��ء باجلبهات �أو يف �مل�ساور�ت باحلرب �أو بال�سلم، 

�ص 03

�ص 09

�ص 18

37 مليون م�ستخدم ا�ستفادوا 
من خدمات “طرق دبي”

اأخبار الإمارات

فنلندا تلّوح بورقة الناتو.. 
هل تفجر الأو�ساع يف اأوروبا؟

عربي ودويل

بنزمية يقود ريال لنف�ص غبار الـ 
“ كال�سيكو” والقرتاب من اللقب 

الفجر الريا�سي
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جمل�س حممد بن ز�يد يبد�أ مو�سمه �لرم�ساين �جلديد 
ب�سل�سلة حما�سر�ت حول �لإن�سان وق�ساياه وم�ستقبله

�لإمار�ت تر�سل طائرة خام�سة حتمل 30 طنا من 
�لإمد�د�ت �لغذ�ئية و�لإغاثية �إىل �أوكر�نيا

•• �أبوظبي-و�م:

�أر�سلت دولة �لإمار�ت طائرة خام�سة حتمل على متنها 30 طناً من �مل��د 
�لعاجل لإغاثة  �لدعم  �إط��ار تقدمي  و�لإغاثية، يف  �لطبية  و�لإم���د�د�ت 
�لإن�سانية  للمنا�سدة  ��ستجابة  وذل��ك  �أوكر�نيا،  يف  �ملت�سررين  �ملدنيني 
�لدولية لدعم �لنازحني يف �أوكر�نيا و�لالجئني يف دول �جل��ر وذلك يف 

ظل وج�د نح� 4 ماليني لجئ حتى �لآن. 
���س��امل �لكعبي �سفري دول���ة �لإم�����ار�ت لدى  �أح��م��د  ���س��امل  ���س��ع��ادة  وق���ال 
�ملتطلبات  ت���ف��ري  على  �لإم����ار�ت  دول���ة  : حت��ر���س  �أوك��ر�ن��ي��ا  جمه�رية 
�لن�ساء  م��ن  للمدنيني خا�سة  �ل��ن��ز�ع  ح���الت  �ل�����س��روري��ة يف  �لإغ��اث��ي��ة 
و�لأطفال، مبا يكفل ت�فري �لحتياجات �ل�سرورية يف مثل هذه �لظروف 
�لر�هنة وما نتج عنها من تفاقم �لأو�ساع وخا�سة من �لالجئني يف دول 

ج��ر �أوكر�نيا.
)�لتفا�سيل �س2(

مئات  ت���وزع  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 
�لرم�ساين  �مل��ر  م��ن  �لأط��ن��ان 
�ل��ي��م��ن يف  �لأ����س���ق���اء  ع��ل��ى 

•• �أبوظبي-و�م:

ت�����������س����ل ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل 
�لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي، ت�زيع 
م���ئ���ات �لأط����ن����ان م���ن م�����د 
�ملري �لرم�ساين يف عدد من 

�ملحافظات �ليمنية.
برنامج  م�����ن  وي�������س���ت���ف���ي���د 
و�إفطار  �ل��رم�����س��اين  �مل���ري 
ماليني   7 ح����يل  �ل�سائم 
�سخ�س، يف حمافظات �سب�ة 
وح�سرم�ت وتعز و�حلديدة 

وجزيرة �س�قطرة. 
)�لتفا�سيل �س2(

•• �إ�صالد �أباد-وكاالت:

رف�س �لرملان �لباك�ستاين، �لأحد، مذكرة حجب �لثقة 
عن رئي�س �ل�زر�ء، عمر�ن خان، و�ألغى جل�سة �لت�س�يت 
على �سحب �لثقة منه. و�أفاد نائب رئي�س �لرملان �أ�سد 
قي�سر باأن �سحب �لثقة من رئي�س �ل�زر�ء عمر�ن خان 

غري د�ست�ري، فيما �أعلن عمر�ن خان حل �حلك�مة.
طلب  على  عل�ي  ع��ارف  �لباك�ستاين  �لرئي�س  وو�ف���ق 
رئي�س �ل�زر�ء بحل �لرملان، متهيد�ً لإجر�ء �نتخابات 

مبكرة.
�إن ع���م���ر�ن خان  وق����ال وزي����ر �لإع������الم �ل��ب��اك�����س��ت��اين 
�سي���سل تاأدية مهامه بعد قر�ر حل �حلك�مة، م�ؤكد�ً 

�إجر�ء �نتخابات نيابية مبكرة خالل 90 ي�ما.

كر�ت�سي  مدينة  ���س���ر�ع  �إىل  �ل��ع�����س��ر�ت  خ��رج  وقبلها، 
رئي�س  ل��دع���ة  تلبيًة  �لباك�ستانية،  �مل���دن  �أك���ر  ث��اين 
بالرملان  ��ستباقاً جلل�سة  وذلك  �ل���زر�ء عمر�ن خان، 
�لباك�ستاين، و�لتي عقدت �أم�س، للت�س�يت على مقرتح 

باإ�سقاط حك�مة رئي�س �ل�زر�ء.
و�أفادت وكالة رويرتز باأن ق��ت �ل�سرطة و�لق��ت �سبه 
�لعا�سمة  �س��رع  يف  مكثف  ب�سكل  �نت�سرت  �لع�سكرية 

�إ�سالم �آباد.
قبيل  �ل�س��رع،  �إىل  للنزول  �أن�ساره  خان  عمر�ن  ودعا 
لالحتجاج  عنه  �لثقة  حجب  على  �ل��رمل��ان  ت�س�يت 
�ل�سلمي على ما و�سفها مب�ؤ�مرة ُدبرت خارج باك�ستان 
رف�����س نتيجة  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  م��ل��م��ح��اً  ب���ه،  ل��الإط��اح��ة 

�لت�س�يت.

التعاطف مع بوتني لي�ض ظاهرة جديدة
لهذ� �لكرملني معجب بقناة فوك�س نيوز �لأمريكية!

•• �لفجر -كلري ليفن�صون –ترجمة خرية �ل�صيباين

ف�ساد  ح�ل  �خلطابات  �إىل  �لبي�ل�جية  �لأ�سلحة  م�ؤ�مرة  نظريات  من 
�حلك�مة �لأوكر�نية، لدى �لقناة �لأمريكية �ملحافظة وو�سائل �لإعالم 

�حلك�مية �لرو�سية �لعديد من �له��ج�س �ملتجان�سة.
)�لتفا�سيل �س13(

منظمة �إغاثية: غرق �أكرث من 
90 مهاجرً� يف �لبحر �ملتو�سط

•• عو��صم-وكاالت:

حدود  بال  �أطباء  منظمة  �أعلنت 
وفاة �أكر من 90 مهاجر� غرقا 
خ���الل حم��اول��ت��ه��م ع��ب���ر �لبحر 
�ملت��سط على منت قارب مكتظ.

�ملهاجرين  �أن  �مل��ن��ظ��م��ة  وذك����رت 
ك����ان������ ع���ل���ى م����نت ق�������ارب غ����ادر 
�ل�������س�����ط���ئ �ل��ل��ي��ب��ي��ة �لأ����س���ب����ع 
ناقلة  �أن  �إىل  م�����س��رية  �مل��ا���س��ي، 
يف  مهاجرين  �أربعة  �أنقذت  نفط 
�ل�سبت  �سباح  م��ن  مبكرة  �ساعة 
�لناج�ن  وقال  �لدولية.  �ملياه  يف 
�لقارب مع  �إنهم كان�� على منت 

ح��يل 100 مهاجر �آخرين.
وق���ال���ت �مل��ن��ظ��م��ة �إن �ل��ن��اق��ل��ة مل 
�إعادة  بعدم  ملنا�سد�تها  ت�ستجب 
حيث  ل���ي���ب���ي���ا،  �إىل  �مل���ه���اج���ري���ن 
و�س�ء  �لح���ت���ج���از  ���س��ي����ج��ه���ن 

�ملعاملة دون �سك.
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اأخبـار الإمـارات

�لإمار�ت تر�سل طائرة خام�سة حتمل 30 طنا من �لإمد�د�ت �لغذ�ئية و�لإغاثية �إىل �أوكر�نيا

�ملليار وجبة ..��ستكمال للعطاء �لذي �سمل 47 دولة خالل حملة 100 مليون وجبة

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن دولة �لإمار�ت ومنذ حدوث �لأزمة �لأوكر�نية قامت 
طناً،   60 حتمالن  و�لطبية  �لإغ��اث��ي��ة  �لإم����د�د�ت  م��ن  طائرتني  ب��اإر���س��ال 
18.36 ملي�ن درهم /5 ماليني  �إعالنها عن ترع بقيمة  وذلك �سمن 
�ل�ستجابة  �لعاجل، وخطة  �ملتحدة  �لأمم  لند�ء  ��ستجابة  �أمريكي/  دولر 
�لإقليمية لالجئي �أوكر�نيا. كما قامت �ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�سانية 
يف دبي وبالتعاون مع �ملنظمات �لدولية يف �ملدينة بت�سيري رحلتني حتمالن 

124 طنا ت�سمل �إمد�د�ت �إغاثية ومعد�ت �لإي��ء.

وقال �سعادة �سامل �أحمد �سامل �لكعبي �سفري دولة �لإمار�ت لدى جمه�رية 
�لإغاثية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ت���ف��ري  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت  دول����ة  “حتر�س   : �أوك���ر�ن���ي���ا 
و�لأط��ف��ال، مبا  �لن�ساء  للمدنيني خا�سة من  �لنز�ع  ح��الت  �ل�سرورية يف 
يكفل ت�فري �لحتياجات �ل�سرورية يف مثل هذه �لظروف �لر�هنة وما نتج 

عنها من تفاقم �لأو�ساع وخا�سة من �لالجئني يف دول ج��ر �أوكر�نيا » .
�لإم���ار�ت  دول��ة  �ملا�سي قامت  م��ار���س  �سهر  �أن��ه خ��الل  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار 
من  �أط��ن��ان  �إر���س��ال  يت�سمن  �لإغاثية  �مل�ساعد�ت  من  ج���ي  ج�سر  بت�سيري 

�لأوكر�نية يف  �ل�سلطات  �إىل  ت�سليمها  و�لتي مت  �لأ�سا�سية،  �لغذ�ئية  �مل����د 
ب�لند� ليتم حتريكها �إىل د�خل �لبالد �أو م�ساعدة �لالجئني �لأوكر�نيني 
و�أ�ساف �سعادته :” دولة �لإم��ار�ت م�ستمرة يف تقدمي �لدعم  يف ب�لند�”. 
�لتي  وجه�دها  �لر�سيدة  لقيادتها  �لإن�ساين  �لنهج  من  �نطالقاً  �لإغاثي 
�لأخ�ة  قيم  و�سمن  لل�سع�ب،  �لأ�سا�سية  �لحتياجات  ت�فري  يف  تت�قف  ل 
�أول�ياتها  قائمة  يف  �لإن�سان  ت�سع  و�لتي  �لدولة  تنتهجها  �لتي  �لإن�سانية 

دون متييز، ودون �أي �عتبار�ت«.

••�أبوظبي-و�م:

�أر�سلت دولة �لإمار�ت طائرة خام�سة حتمل على متنها 30 طناً من �مل��د 
�لعاجل لإغاثة  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  �إط���ار  و�لإغ��اث��ي��ة، يف  �لطبية  و�لإم�����د�د�ت 
�لإن�سانية  للمنا�سدة  ��ستجابة  وذل���ك  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  �ملت�سررين  �ملدنيني 
�أوكر�نيا و�لالجئني يف دول �جل����ر وذل��ك يف  �لنازحني يف  �لدولية لدعم 

ظل وج�د نح� 4 ماليني لجئ حتى �لآن. 

�لتي  “�ملليار وجبة”  و�لي�م وفيما تت���سل �ل�ستعد�د�ت لنطالق حملة 
تتحفز قطاعات  �لعاملية”،  مكت�م  �آل  ر��سد  بن  “مبادر�ت حممد  تنظمها 
�لأعمال و�مل�ؤ�س�سات وفئات جمتمع �لإمار�ت كافة مل��سم جديد من م���سم 

�خلري و�لعطاء، مع بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك �ملقبل قريباً.
وترتقب �جلمعيات �خلريية و�لإن�سانية ف�ساًل جديد�ً من ف�س�ل �لت�سامن 
�لإن�ساين من دولة �لإمار�ت مع �لفقر�ء و�ملحتاجني يف خم�سني دولة ح�ل 
�لعامل، ل�سناعة �لفرق و�مل�ساهمة يف ر�سم �لبت�سامة على �ل�ج�ه يف جهات 

�لعامل �لأربع. 

حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  ���س��اح��ب  �إع����الن  ف����ر  �ل��ت��رع��ات  �سيل  ت��دف��ق  وب����د�أ 
�لرت�حم  لقيم  ح��ي  جت�سيد  يف  �حلملة،  �إط���الق  ع��ن  مكت�م  �آل  ر����س��د  ب��ن 
و�ل��ت�����س��ام��ن و�ل��ع��ط��اء �ل��ر����س��خ��ة يف جم��ت��م��ع �لإم�������ار�ت �حل��ري�����س على 
�لت�سامن مع �جلميع ح�ل �لعامل دون متييز بني منطقة جغر�فية �أو عرق 
�أحمد بن عبد  �إ�سد�ر �لدكت�ر  �أو معتقد، فيما تر�فقت بد�ية �حلملة مع 
�لعزيز �حلد�د، كبري مفتني مدير �إد�رة �لإفتاء يف د�ئرة �ل�س�ؤون �لإ�سالمية 
ن��ق��د�ً ل�سر�ء طرود  �ل��زك��اة  �إخ���ر�ج  و�لعمل �خل��ريي يف دب��ي، فت�ى ب��ج����ز 
“حملة  �سمن  �ملتعففة  و�لأ�سر  �ملحتاجني  لالأفر�د  وتخ�سي�سها  غذ�ئية 
�ل�سيخ عبد�هلل  �لعالمة  تاأكيد معايل  بعدها  وجاء  100 ملي�ن وجبة”، 
بن بيه، رئي�س جمل�س �لإمار�ت لالإفتاء �ل�سرعي، �أن من �أف�سل �ل�سدقات 

�إطعام �جلائع، وم���ساة �ملحتاج وَمّد يد �لع�ن للفقري �سمن �حلملة.
وجبة”  ملي�ن   100“ حملة  �سجلت  �نطالقها،  على  �لأول  �لأ�سب�ع  ويف 
ملي�ن   78 ي�ساوي  مب��ا  �لإج��م��ايل  هدفها  م��ن   78% ت��ع��ادل  م�ساهمات 
وجبة من خالل ترعات م�ؤ�س�سية وفردية من خمتلف �لقطاعات �سكلت 
معاً تفاعاًل جمتمعياً �ساماًل وحر�كاً خريياً غري م�سب�ق تر�فق مع تبادل 
دع��ت  �ملترعني  وت���د�ول  �حلملة،  ع��ن  ل��الإع��الن  �مل���ؤث��ر  �لفيدي�  مقطع 
�ملن�سات  وخمتلف  �ل��ف���ري  �لرت��سل  تطبيقات  عر  �حلملة  يف  �مل�ساهمة 

�لرقمية و�لجتماعية، دعماً مل�ستهدفاتها ور�سالتها �لإن�سانية.
و�ساهم كبار �ملترعني يف �لإمار�ت من م�ؤ�س�سات من �لقطاعني �حلك�مي 
و�خلا�س وجمتمع �لأعمال يف �حلملة بع�سر�ت �ملاليني لدعم �حلملة، حيث 
�ساهمت م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكت�م لالأعمال �خلريية و�لإن�سانية 
ب�30 ملي�ن درهم، و�ساهمت د�ر �لر ب�20 ملي�ن درهم �أخرى، وترعت 
جمم�عة �لر�ستماين ب�10 ماليني درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي “دي��” 
ب�5 ماليني درهم، و�ساهمت هيئة �لطرق و�مل���سالت يف دبي ب�5 ماليني 

درهم، وبنك �لإمار�ت �لإ�سالمي ب�5 ماليني درهم.
100 ملي�ن وجبة،  �لتي خ�س�ستها حملة  �لأرب��ع  �لترع  و�سجلت قن��ت 
من م�قع �إلكرتوين، ور�سائل ن�سية، وح�ساب م�سريف، ومركز �ت�سال خا�س 
باحلملة، م�ساهمات تعادل ماليني �ل�جبات تلقتها تباعاً من �أفر�د ورجال 

�أعمال و�سركات وجمم�عات جتارية وم�ؤ�س�سات حك�مية خا�سة وفعاليات 
�قت�سادية وخريية وهيئات متخ�س�سة بالعمل �ملجتمعي و�لإن�ساين.

�ل�سامل،  �خل��ريي  �حل��ر�ك  يف  �ملجتمعية  �لقطاعات  من  مزيد  ولإ���س��ر�ك 
فنياً خريياً  م��ز�د�ً  �لعاملية”  �آل مكت�م  ر��سد  بن  “مبادر�ت حممد  نظمت 
نادرة  فنية  �أع��م��ال  جمم�عة  �سمل  وجبة”  ملي�ن   100“ حلملة  د�ع��م��اً 
ت�سمنت  عامليني  لقادة  �سخ�سية  ومقتنيات  وم�ساهري  مرم�قني  لفنانني 
بابل�  و�لفنانني  مانديال،  نيل�س�ن  �ل��ر�ح��ل  �لأف��ري��ق��ي  للزعيم  ر�س�مات 
���س��ارك يف  ..ك��م��ا  م��ريو  وخ�����ن  ماتي�س،  وه��ري  د�يل،  و�سلفادور  بيكا�س�، 
�ملز�د �ساحب �أكر ل�حة فنية على �لقما�س يف �لعامل، �لفنان �سا�سا جفري. 

وجمع �ملز�د يف �ساعات قليلة 36.6 ملي�ن درهم.
بالتعاون  �ملميزة  ل��الأرق��ام  �خل��ريي  رقم”  “�أنبل  م��ز�د  تنظيم  ذل��ك  وتلى 
بدبي”  و�مل���سالت  �لطرق  “هيئة  وبدعم من  للمز�د�ت”  “�لإمار�ت  مع 
و”�ت�سالت” مل�ساندة حملة “100 ملي�ن وجبة” و�لذي حقق �أكر من 
�ملركبات وخم�سة  �أرق��ام مميزة لل�حات  �أربعة  50 ملي�ن دره��م بعد طرح 
�أرقام مميزة لله��تف �ملتحركة، حيث �سجل �ملز�د �خلريي بيع رقم �لل�حة 
�لفردي �ملميز AA9 بقيمة �إجمالية ت�فر 38 ملي�ن وجبة، لي�سبح ثاين 

�أغلى رقم يف �لعامل يباع خالل مز�د علني.
�ملدر��س  طلبة  وحتى  �ملجتمع  قطاعات  وخمتلف  �ل�سركات  �ساهمت  كما 
معنا”،  “�ملجتمع  مبادرة  خ��الل  من  وجبة”  ملي�ن   100“ حملة  بدعم 
و�ل�سركات  �مل�ؤ�س�سات  �سمن  ت��رع��ات  حمالت  تنظيم  م��ع  تر�فقت  و�ل��ت��ي 
وتنظيم فعاليات ريا�سية وجمتمعية؛ مثل �ملار�ث�ن، ور�سد ريعها لت�فري 
 28 وبعد  �لعامل من خالل �حلملة.  لالأ�سد حاجة ح�ل  �لغذ�ئي  �لدعم 
�ل�ساد�س  يف  وجبة،  ملي�ن   100 حملة  متكنت  �إطالقها،  من  فقط  ي�ماً 
و�لع�سرين من رم�سان 2021، من م�ساعفة هدفها �لنهائي و��ستقبالها 
م�ساهمات تعادل �أكر من 220 ملي�ن وجبة، عر قن��ت م�ساهمة متعددة 
ومتن�عة، مّكنت 385 �ألف متّرع من �مل�ساركة، �إىل جانب م�ؤ�س�سات من 
�لقطاعني �حلك�مي و�خلا�س ورجال �لأعمال، يف ت�فري �سبكة �أمان غذ�ئي 

للمحتاجني و�لفقر�ء متتد على �أربع قار�ت.

••دبي-و�م:

�آل مكت�م، نائب رئي�س  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �إع��الن �ساحب �ل�سم�  مع 
“�ملليار  عن مبادرة  “رعاه �هلل”  �لدولة رئي�س جمل�س �ل���زر�ء حاكم دبي 
�أكر مبادرة �إن�سانية يف �ملنطقة مل�ساندة �لفقر�ء و�ملحتاجني ح�ل  وجبة”، 
�لعامل، و�لتي تنطلق من �لإمار�ت �إىل �لعامل مطلع �سهر رم�سان �ملقبل، 
ت�سكل �حلملة �لإن�سانية �لأحدث و�لأكر من ن�عها ��ستكماًل حلملة 100 
ملي�ن وجبة، �لتي وزعت حتى مار�س 2022 �أكر من 220 ملي�ن وجبة 
متجاوزة �سعف هدفها �لأ�سا�سي �ملعلن �لذي بد�أته يف �سهر رم�سان �ملا�سي. 
ما مت �إجن��ازه �لعام �ملا�سي �سمن حملة  “�ملليار وجبة”  وت�ستكمل مبادرة 
“100 ملي�ن وجبة” لل��س�ل �إىل مليار وجبة �بتد�ًء من �سهر رم�سان 
وزعتها   220 �إىل  ج��دي��دة  وج��ب��ة  ملي�ن   780 ت�سيف  بحيث  �مل��ب��ارك، 
حملة “100 ملي�ن وجبة” حتى �لآن. و�ست�سمل مبادرة “�ملليار وجبة” 
و�ل�سركات  �لأف���ر�د  ع��دد من  �أك��ر  بت�سافر جه�د  �لعامل  دول��ة ح���ل   50
�لإن�ساين،  بالعمل  لها  �مل�سه�د  و�ل�سخ�سيات  �لأعمال  ورج��ال  و�مل�ؤ�س�سات 
�لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  ودع���م  غ��ذ�ئ��ي  �أم���ان  �سبكة  ت���ف��ري  يف  للم�ساهمة 
هدف  �سمنها  وم��ن   2030 لعام  �ملتحدة  �لأمم  و�سعتها  �لتي  �مل�ستد�مة 

�لق�ساء على �جل�ع يف �لعامل.
وكانت حملة 100 ملي�ن وجبة �نطلقت ع�سية بدء �سهر رم�سان 2021 
مر�سلًة دع�ة  �آل مكت�م �لعاملية”،  “مبادر�ت حممد بن ر��سد  حتت مظلة 
وخارجها  �لإم���ار�ت  دول��ة  د�خ��ل  و�ل�سركات  و�مل�ؤ�س�سات  ل��الأف��ر�د  مفت�حة 
�لأق��ل دخاًل يف  �لغذ�ئي للمحتاجني و�لفئات  �لدعم  للم�ساهمة يف ت�فري 

ع�سر�ت �ملجتمعات �لأقل حظاً ح�ل �لعامل.
وجاءت �لبد�ية من �لتغريدة �لتي ن�سرها �ساحب �ل�سم� قبل ي�مني من 
2021 عر ت�يرت و�لتي قال فيها:  بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك يف ماي� 
“�لإخ�ة و�لأخ��ت .. دفعت جائحة ك�فيد �لعديد من �ل�سع�ب لتحديات 
معي�سية غري م�سب�قة .. ي�جد 52 ملي�ن �سخ�س مهدد باجل�ع على بعد 

4 �ساعات منا فقط .. نطلق �لي�م حملة 100 ملي�ن وجبة«.

جمل�س حممد بن ز�يد يبد�أ مو�سمه �لرم�ساين �جلديد
 ب�سل�سلة حما�سر�ت حول �لإن�سان وق�ساياه وم�ستقبله

2006 تنفيذ�ً لت�جيهات �ساحب �ل�سم�  �سهر رم�سان �ملبارك عام 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لأعلى للق��ت �مل�سلحة باإن�س�������اء من�سة للتزود بالعلم و�ملعرفة خالل 
ثقافة  تر�سيخ  باأهمية  �سم�ه  �إمي���ان  م��ن  �نطالقاً  �لف�سيل  �ل�سهر 
�أعمق  فهم  �إىل  و���س���ل  �لأف��ك�����ار  وم�ساركة  �لآر�ء  وتب��������ادل  �حل�����ر 
�أف�سل جت��������اه خمتلف �لق�سايا �لتي مت�س م�ستقبل  و�أ�سمل وحل�ل 
�لعلماء  من  نخبة  ��ست�سافة  خ��الل  من  �لإن�سان  وحياة  �ملجتمعات 
و�خلر�ء و�ملخت�سني يف جميع مناهل �لعل�م و�ملعارف ومن خمتلف 

دول �لعامل.

�لعلمية  جت��ارب��ه��م  ف��ي�����س  وي��ق��دم���ن  �مل�ستقبل  ن��ح���  وت�����س���ر�ت��ه��م 
و�لعملية و�حلياتية.

وي�ستهل �ملجل�س م��سمه �لرم�ساين باأوىل حما�سر�ته حتت عن��ن” 
�لقيم و�أثرها يف تنمية �لإن�سان و�ملجتمعات”..

�لقيم  ب��ني  �لأ�سا�سية  �ل��ت��الق��ي  ون��ق��اط  �لقيم  �أه��م��ي��ة  ت��ت��ن��اول  �ل��ت��ي 
من  �لقيم  ه��ذه  تعزي������ز  وكيفية  �لإن�س�������انية  و�لقي�������م  �لإ�سالمية 
�لفرد  بناء  يف  دوره��ا  بجانب  �لثقافية  و�مل�ؤ�س�سات  �ملجتمعات  خالل 

و�ملجتمع .
ويتحدث ح�ل هذ� �مل��س�ع �سعادة �لدكت�ر عمر حبت�ر �لدرعي �ملدير 

•• �أبو ظبي -و�م:

�لرم�ساين  م��سمه  خ��الل  ز�يد”  ب��ن  حممد  “جمل�س  ي�ست�سيف 
حمت�ى  تقدم  �لتي  �ملحا�سر�ت  م��ن  �سل�سلة   2022 لعام  �جل��دي��د 
بجانب  وم�ستقبله  وق�ساياه  �لإن�سان  على  ج�هره  يف  يركز  ن�عياً 
�لإن�سان  ر�سالة  �إىل  �إ�سافة  �مل�ستقبل  و��ست�سر�فه  و�ل�ستقر�ر  �لأمن 
من  �حل��ي���ي��ة  �مل���سيع  م��ن  وغ��ريه��ا  �لإن�سانية  جت��اه  وم�س�ؤوليته 
خالل �حل��ر مع نخبة من �لعلماء و�ملفكرين و�ملبدعني يف خمتلف 
�آر�ءهم  و�لذين يطرح�ن  �لعامل  دول  �لعديد من  �لتخ�س�سات من 

�لتنفيذي لل�س�ؤون �لإ�سالمية يف �لهيئة �لعامة لل�س�ؤون �لإ�سالمية 
و�لأوقاف و�سعادة �لدكت�ر �أحمد �حلد�د مدير �إد�رة �لإفتاء يف د�ئرة 
�ل�س�ؤون �لإ�سالمية يف دبي ع�س� جمل�س �لإمار�ت لالإفتاء �ل�سرعي.

كما تعقد خالل �ل�سهر �لف�سيل عدة حما�سر�ت ت�سلط �ل�س�ء على 
خمتلف �جل��نب �لتي تهم �لأفر�د و�ملجتمع.

وقناة  �ملحلية  �ل��ق��ن����ت  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �مل��ح��ا���س��ر�ت  جميع  و�ستبث 
�ل��ي���ت��ي���ب �خل��ا���س��ة مبجل�س حم��م��د ب��ن ز�ي����د ل��ل��م��ح��ا���س��ر�ت ي�م 

�خلمي�س من كل �أ�سب�ع �ل�ساعة 5:50 م�ساء.
خالل  “ �أط��ل��ق  للمحا�سر�ت  ز�ي���د  ب��ن  حممد  “ جمل�س  �أن  ي��ذك��ر 

�لهالل �لأحمر توزع مئات �لأطنان من �ملر �لرم�ساين على �لأ�سقاء يف �ليمن
وتعزيز جمالت �لأمن �لغذ�ئي، يف ظل �لظروف �لر�هنة يف �ليمن.

�إىل  و�إي�سالها  رم�سان،  متطلبات  ت�فري  على  حر�ست  �لهيئة  �أن  و�أ�ساف 
�ل�سهر  ح��ل���ل  قبل  �ملعنية  �ملحافظات  يف  �سكنهم  مناطق  يف  �مل�ستهدفني 
�لف�سيل ب�قت كاف، م�سري�ً �إىل �أن هذه �مل�ساعد�ت ت�ساهم يف �سد �لفج�ة 
�حتياجات  وتلبية  �ليمنية،  �ملحافظات  من  ع��دد  ي�سهدها  �لتي  �لغذ�ئية 
�ل�سكان هناك من �مل��د �لغذ�ئية �ل�سرورية نظر� ل�سحها و�رتفاع �أ�سعارها، 

وعدم ت�فر �ل�سي�لة �ملالية ل�سر�ئها لدى �لأ�سر �ملتعففة و�ملحتاجة.
�إن�����س��اين كبري  ب���دور  �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي ت�سطلع  �أن هيئة  ي��ذك��ر 
يف  خا�سة  �جت��اه  ك��ل  يف  �لإغ��اث��ي��ة  فرقها  وتتحرك  �ليمنية،  �ل�ساحة  على 
�ملحافظات �لتي ت�ستد بها وطاأة �ملعاناة، وتنفذ عملياتها �لإغاثية بناء على 
�لتقييم �مليد�ين �لذي جتريه تلك �لفرق لل�ق�ف على طبيعة �لحتياجات 
�ل��ه��الل �لأحمر  ت��ع��زز هيئة  �ل�����س��رع��ة، ويف ك��ل ع��ام  وت���ف��ريه��ا على وج��ه 
رم�سان  يف  �إ�سافية  م�ساعد�ت  وتخ�س�س  للمتاأثرين،  �لإغاثية  عملياتها 

لت�فري �حتياجات �ل�سائمني خالل �ل�سهر �لف�سيل.

�•• �أبوظبي-و�م:

ت���سل هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، ت�زيع مئات �لأطنان من م��د �ملري 
�لرم�ساين يف عدد من �ملحافظات �ليمنية.

7 ماليني  وي�ستفيد من برنامج �ملري �لرم�ساين و�إفطار �ل�سائم ح��يل 
�سخ�س، يف حمافظات �سب�ة وح�سرم�ت وتعز و�حلديدة وجزيرة �س�قطرة. 
وتاأتي هذه �ملبادرة تنفيذ�ً لت�جيهات �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة، ومتابعة 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سم� 
رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر، بت�فري متطلبات رم�سان لالأ�سقاء يف �ليمن.

�لهالل  لهيئة  �لعام  �لأم��ني  �لفالحي  عتيق  حممد  �لدكت�ر  �سعادة  وق��ال 
�لأحمر �لإمار�تي �إن هذه �ملبادرة تاأتي �سمن �جله�د �لإن�سانية و�لتنم�ية 
�لتي ت�سطلع بها دولة �لإمار�ت لتح�سني �حلياة ورفع �ملعاناة على �ل�ساحة 
�ليمنية، وتلبية �حتياجات �لأ�سقاء يف �ليمن خالل �سهر رم�سان �ملبارك، 
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة �ل�سارقة تنظم ملتقى �لتحريات �لأول لعام 2022 حتت �سعار »�لأمن كل ل يتجز�أ« �سرطة ر�أ�س �خليمة تنفذ زيار�ت تفتي�سية ملتابعة 

�لتز�م �خليم �لرم�سانية بالإجر�ء�ت �لحرت�زية
•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

نفذت �إد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية بالقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة زيار�ت 
تفتي�سية �إىل �خليم �لرم�سانية ل�سمان �لتز�مها بال�س��بط و�ل�سرت�طات 
�ل�سحية و�لتاأكد من تطبيقها �لإج��ر�ء�ت �ل�قائية �لتي عممتها �جلهات 

�ملخت�سة وفق جمم�عة �لت�جيهات.
و�أكد �لعقيد �لدكت�ر ر��سد حممد �ل�سلحدي مدير �إد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية 
�أهمية �أن يك�ن �جلميع على م�ست�ى عاٍل من �مل�س�ؤولية و�ل�عي بحيث يتم 
�حلد من �لتجمعات �لع�س��ئية و�لتقيد بكافة �لإج��ر�ء�ت �ل�قائية وعدم 

�لرت�خي يف تطبيقها و�عتمادها.

�لر�مية �إىل تعزيز �لأمن و�لأمان.
و�أ�سار �لل��ء �ل�سام�سي �إىل �أن ملتقى “�لأمن كل ل يتجز�أ” ي�سهم يف 
تعزيز �لثقافة �لأمنية ملنت�سبي �لقياد�ت و�سقل مهار�تهم يف جمال 
مكافحة �جلرمية مثنياً على �جله�د �ملبذولة من �سرطة عجمان يف 

جمال مكافحة �جلر�ئم وتعزيز �لأمن و�لأمان.
ن��ائ��ب م��دي��ر عام  �ل��ع��اج��ل  �إب��ر�ه��ي��م م�سبح  �لعميد  �أك���د  م��ن جهته 
�لد�رة �لعامة للعمليات �ل�سرطية ب�سرطة �ل�سارقة �أهمية �ل�سر�كات 
�ل�سرطية  �لقياد�ت  �ملثمر مع خمتلف  �لتعاون  �ل�سرت�تيجية ودور 
يف كافة �ملجالت �لأمنية ومنها جمال مكافحة �جلرمية من خالل 
ت�طيد عمليات �لت���سل و�لتن�سيق وتبادل �ملعل�مات �لتي ت�سهم يف 
�سرعة عمليات �لقب�س على �ملجرمني �لأمر �لذي ي�سهم يف تعزيز 

�ل�سع�ر بالأمان يف �ملجتمع.

•• �ل�صارقة-و�م:

�ل�سارقة  �ل�سام�سي قائد عام �سرطة  �لزري  �لل��ء �سيف  �سعادة  �أكد 
�أهمية تنظيم �مللتقيات �لأمنية �لتي تعزز �لعمل �ل�سرطي يف �لدولة 
بال�ستناد �إىل عالقات �ل�سر�كة �ملثمرة �لتي ت�سهم يف دعم �ملنظ�مة 

�لأمنية وحتقق �لتكامل وج�دة �حلياة.
�ل��ذي جاء   2022 لعام  �لأول  �لتحريات  ملتقى  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
حتت �سعار “�لأمن كل ل يتجز�أ” ونظمته �إد�رة �لتحريات و�ملباحث 
�جلنائية بالقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة بهدف ��ستعر��س �أف�سل 
و�حلد  �جلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  �ل�سرطية  للقياد�ت  �ملمار�سات 
�لبحث  على  �ل��ق��در�ت  تط�ير  يف  �مل�سرتك  �لعمل  دور  و�إب���ر�ز  منها 
�لد�خلية  وز�رة  �أه����د�ف  يحقق  م��ا  للجرمية  للت�سدي  و�ل��ت��ح��ري 

•• �أبوظبي - و�م:

حقق مركز �لنقل �ملتكامل باإمارة �أب�ظبي �لتابع لد�ئرة �لبلديات و�لنقل �جناز�ت 
ما  �سيما  ل   ،2021 �لعام  خ��الل  و�ملجتمع  �ملتعاملني  خدمة  �سعيد  على  كبرية 
وج�دتها  �ملقدمة  �خلدمات  عن  �ملتعاملني  ور�سا  �ل�سعادة  مب�ؤ�سر�ت  منها  يتعلق 
يف خمتلف قطاعات �لنقل. و�أعلن �ملركز جناحه يف �إجناز 8 ماليني و683 �ألفا 
�خلدمة  م�ست�ى  �أد�ء  ن�سبة  بلغت  حني  يف   2021 �لعام  خ��الل  معاملة  و286 
�لرقمية  �لقن��ت  وعر  �إلكرتونياً  �ملنجزة  �ملعامالت  ن�سبة  و�سكلت   .95.15%
%99.9 من �إجمايل �خلدمات �لتي ي�فرها �ملركز لأفر�د �ملجتمع من �ملتعاملني 
�لتنقل  لتعزيز  �ملت���سلة  جه�ده  تدعم  �لتي  و  �لعام  �لنقل  و�سائل  وم�ستخدمي 
�ل�سهل و�لآمن يف �إمارة �أب�ظبي. و�أ�سار �ملركز �إىل �أن م�ؤ�سر �سعادة �ملتعاملني ب�ساأن 
�لأخ��ري من  �لربع  و�سل يف  فيما   91.5%-  2021 عام  بلغ  �ملقدمة  �خلدمات 
�أعلى  لتحقيق  �ملتكامل  �لنقل  وذل��ك �سمن جه�د مركز   ،94% �إىل  نف�سه  �لعام 
ن�عية وج���دة و�سرعة و�سه�لة  و�ملجتمع من خالل  للمتعاملني  �ل�سعادة  درج��ات 

�ل��س�ل للخدمات �لتي ي�فرها.
مع  �لتعامل  يف  �لثاين  �ملركز  على   2021 ع��ام  يف  �ملتكامل  �لنقل  مركز  وح�سل 
�ت�سالت �ملتعاملني �ل��ردة من خالل مركز �لت�سال �حلك�مي على م�ست�ى �إمارة 
�أب�ظبي حيث بلغت ن�سبة �لمتثال %99 مل�ست�ى �خلدمة يف �ل�ستجابة لت�سالت 
 ،800555 بالإمارة  �حلك�مية  �جلهات  خلدمات  �مل�حد  �لرقم  على  �ملتعاملني 
�لعام  �ت�سال خالل  1.3 ملي�ن  له  �لتابع  �لت�سال  ��ستقبل مركز  �أن  بعد  وذلك 
منها 500 �ألف �ت�سال دعم و800 �ألف �ت�سال حلجز مركبة �أجرة. و فيما يتعلق 
بخدمات نظام �لتعرفة �ملرورية “درب” �لذي �أطلقه �ملركز يف بد�ية عام 2021، 
فقد بلغ �إجمايل عدد �ملركبات �لتي مت ت�سجيلها فيه خالل �لعام نح� 1.8 ملي�ن 
مركبة �سمن 792،357 ح�ساباً لالأفر�د و�مل�ؤ�س�سات مت ت�سجيلها يف �لنظام، مع 
�إعفاء ح��يل 19.5 �ألف مركبة من ر�س�م �لتعرفة �ملرورية. وبلغ عدد �حلركات 
�ملرورية عر ب��بات درب �لإلكرتونية خالل �أوقات �لذروة 3،449،523 وه� ما 
ميثل %22.5 من �إجمايل عدد �حلركات عر �لب��بات �لبالغ 15،292،437 
�لعام  يف   99% “درب”  خدمات  عن  �ملتعاملني  ر�سا  ن�سبة  بلغت  فيما  ح��رك��ة.. 
كان  بج�دتها،  و�لرتقاء  �خلدمات  لتط�ير  �ملت���سلة  جه�ده  �إط��ار  ويف   .2021
من �خلدمات �جلديدة  ع��دد�ً   2021 عام  �أطلق خالل  قد  �ملتكامل  �لنقل  مركز 
�لتنقل وتعزز ر�حة �ملتعاملني، من بينها خدمة تتيح لالأفر�د  �لتي ت�سهل حركة 
تخّ�ل  �لتي  �مل��دة  حم��ددة  م��قف  ��سرت�كات  ت�ساريح  على  �حل�س�ل  و�مل�ؤ�س�سات 
�ملركبة �مل�سرح لها �ل�ق�ف �ملتكرر بامل��قف �لعامة �ل�سطحية �لفرعية يف خمتلف 
�لر�س�م يف كل مرة  دفع  �إىل  دون �حلاجة  وذل��ك  و�لعني،  �أب�ظبي  �أنحاء مدينتي 
وق�ف.. كما مت �إ�سافة 27 خدمة من خدمات �ملركز �إىل من�سة خدمات حك�مة 
60 خدمة من خدمات �ملركز متاحة على  لت�سبح بذلك  “مت”  �أب�ظبي �مل�حدة 
�ملن�سة وب�سكل رقمي %100، وذلك ��ستناد�ً �إىل ��سرت�تيجية �لتح�ل �لرقمي يف 
خدمات �ملركز، ودعماً مل�سرية �لتح�ل �لرقمي �لتي تنتهجها �إمارة �أب�ظبي.. حيث 
�إىل �خلدمات �حلك�مية بكل  �ل��س�ل  �ملجتمع من  �أف��ر�د  “مت”  متكن منظ�مة 

�سه�لة ور�حة حيثما كان�� ويف �أي وقت عر من�سة رقمية �آمنة ومتكاملة.
و �سمن جه�ده �ملت���سلة لالرتقاء بج�دة �خلدمات �ملقدمة مل�ستخدمي حافالت 
�لنقل �لعام وجعل ��ستخد�مها �أكر �سه�لة ومالءمة لحتياجات �ل�سكان قام مركز 
�لنقل �ملتكامل باإ�سافة 49 حافلة جديدة �إىل �أ�سط�ل �حلافالت يف عام 2021، 
ليزيد بذلك �إجماليه �إىل 818 حافلة بنهاية عام 2021، منها 583 حافلة يف 
�لظفرة،  �لعني و70 حافلة يف منطقة  �أب�ظبي، و165 حافلة يف مدينة  مدينة 
��ستهالك  �أف�سل يف  بكفاءة  تتمتع مب���سفات حديثة ومتط�رة وتعمل  وجميعها 
�ل�ق�د وم�ستد�مة بيئياً. كما �سهد عام 2021 �إعادة ت�سغيل 3 خدمات للحافالت 
�لعني ولي�� و�لروي�س على �سبكة طرق  �أب�ظبي وكل من  �مل��دن، بني مدينة  عر 

بط�ل �إجمايل يبلغ 645 كم.
�لنقل  ��ستخدم�� حافالت  �لذين  �لركاب  �أن عدد رحالت  �ملركز  ك�سف  ذلك،  �إىل 
�لعام يف �إمارة �أب�ظبي خالل �لعام 2021، ز�د بن�سبة %27 ليبلغ 53.3 ملي�ن 
�إر�ساء بنية  �إىل  �ملتكامل  �لنقل  �آخر، و�سمن �سعي مركز  رحلة ر�كب. على �سعيد 
حتتية متط�رة وم�ستد�مة ت�فر �أف�سل �خلدمات مل�ستخدمي �حلافالت، قام �ملركز 
خالل �لعام 2021 برتكيب 78 مظلة �نتظار حافالت جديدة ليبلغ �إجمايل عدد 

مظالت �لنتظار يف �لإمارة 517 مظلة.
وبعد �أن لقت ��ستجابة و��سعة من قبل م�ستخدمي و�سائل �لنقل �لعام، �سهد �لعام 
2021 �إطالق خدمة “حافلة عند �لطلب” يف جزيرة يا�س لإثر�ء جتربة �لركاب 

وتن�يع خيار�ت �لتنقل �أمام �لزو�ر و�ملقيمني يف جزيرة يا�س.
ويتم  �لطلب  عند  للعمل  �سغرية  حافالت  �خلدمة  هذه  خالل  من  �ملركز  ي�سغل 
و�أتاحت هذه �خلدمة يف   ..»Abu Dhabi Link« �حل�س�ل عليها عر تطبيق 
�خلدمية  �ملر�فق  خمتلف  بني  و�سهلة  ذكية  بطريقة  �لتنقل  فر�سة  يا�س  جزيرة 

�لذي  �لأم��ر  �لذكي  �لنقل  و�لتجارب يف جمال  و�لدر��سات  �لبح�ث  �إج��ر�ء  خالل 
نتج عنه تفعيل خدمة نقل �لركاب مبركبات ذ�تية �لقيادة يف حرم مدينة م�سدر، 
و�إطالق خدمة نقل �لركاب مبركبات ذ�تية �لقيادة يف حرم جامعة خليفة، و�إطالق 
م�سروع �لطرق �لذكية �خلا�سة باملركبات ذ�تية �لقيادة يف جامعة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة بهدف دعم �بتكار�ت �لنقل �لذكي.
و �سمن �جله�د �ملت���سلة لت�فري حل�ل نقل متكاملة وم�ستد�مة تلبي �حتياجات 
�سكان �إمارة �أب�ظبي ورو�دها، ز�د عدد �ملركبات �لعاملة يف �لإمارة وفق �لتطبيقات 
 ،2021 �لعام  بنهاية  1،257 مركبة  �إىل  �أوبر وكرمي،  �لتابعة ل�سركتي  �لذكية 
قامت بعدد 1.41 ملي�ن رحلة خالل �لعام وه� ما يزيد بن�سبة %46 عن �لعام 
�ل�سابق. و بهدف �سمان تطبيق �جلهات �مل�سغلة للنقل �ملدر�سي جميع ��سرت�طات 
�أعلى  �مل��در���س��ي��ة، ومب���ا يحقق  �حل��اف��الت  �لتنقل يف  �أث��ن��اء  �ل�����س��الم��ة  و�إج������ر�ء�ت 
�لإطار  2021 حتديث  �لعام  �سهد  �لطلبة،  و�ل�سالمة لأبنائنا  �لأم��ان  م�ست�يات 
�حلافلة  وم�سرفة  �سائق  مبهنتي  �خلا�سة  �ملهنية  و�ل�سرت�طات  للمعايري  �لعام 
�ملعنية و�حل�س�ل  �لت��فق من قبل �جلهات �حلك�مية  �ملدر�سية و�عتماد وثيقتي 
على �عتماد �للجنة �لفنية �لد�ئمة يف �إمارة �أب�ظبي، بالإ�سافة �إىل �إعد�د منظ�مة 
�إلكرتونية متكاملة متكن من �إ�سد�ر ت�ساريح �لنقل �ملدر�سي �إلكرتونياً، مبا يرتقي 
بج�دة �خلدمات �ملقدمة يف هذ� �لقطاع وميكن �ل�سركات ذ�ت �ل�سلة من ��ستخر�ج 

�لت�ساريح و�حل�س�ل على �خلدمات �خلا�سة بالنقل �ملدر�سي بكل �سه�لة وي�سر.
�أب�ظبي  �إم����ارة  �مل��در���س��ي يف  �ل��ن��ق��ل  �إج��م��ايل ع���دد م�سغلي خ��دم��ة  ب��ل��غ  �إىل ذل���ك، 
�ألف طالب   123 تخدم  �لقطاع،  هذ�  5،779 حافلة يف  ي�سغل�ن  159م�سغاًل، 
�لنقل  خ���دم���ة  يف  م�����س��ج��ل��ني  وط���ال���ب���ة 
مدر�سة   217 على  وم���زع��ني  �ملدر�سي 
خا�سة،  م���در����س���ة  و463  ح���ك����م���ي���ة، 
�لقطاعني  ب���ني  ����س���ر�ك���ة  م����د�ر�����س  و7 
ن�سبة  وب���ل���غ���ت  و�خل�����ا������س.  �حل���ك����م���ي 
�لل����ت����ز�م ب�����الإج�����ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة يف 
حني  يف   ،95% �مل��در���س��ي��ة  �حل���اف���الت 
بلغ معدل �حل����دث �لناجتة عن �أخطاء 
لكل   0.2 �مل��در���س��ي��ة  �حل��اف��الت  �سائقي 
�جله�د  �إط�������ار  ويف  ح���اف���ل���ة.   1000
�ملت���سلة لتن�يع و�سائل �لتنقل �مل�ستد�م 
وتط�ير �لبنية �لتحتية �ملنا�سبة للم�ساة 
وم�ستخدمي �لدر�جات �له��ئية و�إر�ساء 
للبيئة  و���س��دي��ق��ة  م�����س��ت��د�م��ة  ن��ق��ل  بيئة 
ت��ع��زز م���ن ج�����دة �حل���ي���اة، �أع���ل���ن مركز 
�ل��ن��ق��ل �مل��ت��ك��ام��ل ع��ن زي����ادة ط����ل �سبكة 
�له��ئية  للدر�جات  �ملخ�س�سة  �مل�سار�ت 
 676.05 �إىل  �أب�ظبي  �إمارة  و�مل�سي يف 
على  م���زع��ة   ،2021 �ل��ع��ام  بنهاية  ك��م 
�أب����ظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  يف  ك����م   380.15
مدينة  يف  ك��م  و255.73  و�س��حيها، 
يف  ك���م  و40.17  و���س����ح��ي��ه��ا،  �ل���ع���ني 

منطقة �لظفرة.
وعلى �سعيد �لنقل �لبحري، ويف �ل�قت 
لنقل  �ل��ع��ب��ار�ت  خدمة  فيه  تت�سم  �ل��ذي 
�أق�سى  �سمان  مع  عالية  بكفاءة  �لركاب 
درج������ات �لأم�������ان و�ل�������س���الم���ة و�ل���ر�ح���ة 
ل��ك��اف��ة �مل�����س��اف��ري��ن ع��ل��ى م��ت��ن��ه، ف��ق��د بلغ 
�لعبار�ت  ��ستخدم��  �لذين  �لركاب  عدد 
�لتابعة للمركز خالل �لعام 114،093 ر�كباً، من بينهم 65،650 ر�كباً قام�� 
ب��ني جزيرتي  ر�ك��ب��اً  �لظنة، و48،443  دمل��ا ومر�سى جبل  ب��ني ج��زي��رة  ب��رح��الت 
2021، تنفيذ م�سروع نظام �لتعرفة �ملرورية  �ل�سعديات و�لعالية. و �سهد �لعام 
يف �إمارة �أب�ظبي “درب” وتفعيله بالكامل، وه� �أحد �أبرز �مل�سرعات �ل�سرت�تيجية 
�لتي �سهدها قطاع �لنقل خالل �لعام و�لتي تعزز م�سرية �لتح�ل �لرقمي و�لذكي 
�أ�سحاب  مُي��ّك��ن  متكامل  �إل��ك��رتوين  نظام  ��ستحد�ث  �أب���ظ��ب��ي، حيث مت  �إم���ارة  يف 
�ملركبات من �لت�سجيل �إلكرتونياً يف “درب” و�إن�ساء ح�ساباتهم وتفعيلها بكل ر�حة 
و�سه�لة، وتعبئة ر�سيد يف �ملحفظة �ملالية �لإلكرتونية �خلا�سة بنظام �لتعرفة من 
“درب”  تطبيق  عر  �أو   https://darb.itc.gov.ae �لإلكرتوين  �مل�قع  خالل 
 Apple Store، Google Play &/ �لتالية:  �ملتاجر  على  �لذكية  لله��تف 

./AppGallery
قام  �مل��روري��ة،  �حل��رك��ة  �إد�رة  يف  �مل�ستخدمة  �لذكية  �لتقنيات  لأح���دث  وم����ك��ب��ة   

و�لت�س�يقية و�لرتفيهية، و�لتي ت�سمل �لفنادق وعامل فري�ري وحلبة مر�سى يا�س 
ويا�س م�ل ويا�س ووتروورلد وغريها من �ملر�فق �لرتفيهية، �إ�سافة �إىل �ملناطق 

�ل�سكنية �ملختلفة د�خل �جلزيرة، ومناطق �لزينة و�ملنرية و�لبندر �ملجاورة.
و يف هذ� �ل�سياق، �أعلن �ملركز �أن �إجمايل عدد رحالت �لركاب �لذين ��ستفادو� من 
خدمة “حافلة عند �لطلب “ منذ �نطالقتها بلغ �أكر من 237 �ألف رحلة ر�كب، 
 ،»Abu Dhabi Link« يف حني بلغ عدد �لأفر�د �لذين قام�� بتحميل تطبيق
�ل��رك��اب �لذين  �إط���الق �خل��دم��ة. و بلغ ع��دد  �أل���ف م�ستخدم منذ   31 �أك���ر م��ن 
36 ملي�ن  64 ملي�ن ر�كب من خالل  ��ستخدم�� مركبات �لأج��رة خالل �لعام 
رحلة بزيادة ن�سبتها %14 عن عدد �لرحالت يف �لعام �ل�سابق، وذلك من خالل 
6،390 مركبة �أجرة تابعة ل� 8 �سركات م�سغلة تعمل يف هذ� �لقطاع.. وبلغ عدد 
�ملركبات ذ�ت �لنبعاثات �لكرب�نية �ملنخف�سة �لعاملة يف �لإمارة 4،671 مركبة. 
من جهة �أخرى، �سكلت ن�سبة �حلجز �مل�سبق ملركبات �لأجرة عر �لأجهزة �لذكية 
%82 من �إجمايل �حلج�ز�ت �لتي متت يف عام 2021 و�لتي بلغ �إجماليها 2.7 
يف  �أب�ظبي”  “�أجرة  تطبيق  و�أ�سهم  �ملختلفة.  �لقن��ت  عر  حجز  عملية  ملي�ن 
زيادة �حلج�ز�ت عر �لأجهزة �لذكية نظر�ً ملا ي�فره من خ�سائ�س مميزة متكن 
كما  ل��س�لها.  �ملت�قع  �مل�عد  ومعرفة  �لأج��رة  مركبة  حركة  تتبع  من  �جلمه�ر 
ي�فر �لتطبيق خا�سية �لدفع �لإلكرتوين بجميع مركبات �لأجرة يف �لإمارة.. ويف 
�لأج��رة يف عام  لتعرفة مركبات  �لإلكرتوين  �لدفع  بلغ عدد عمليات  �لإط��ار  هذ� 
2021، 1.9 ملي�ن عملية دفع �إلكرتوين بقيمة �إجمالية بلغت 51.30 ملي�ن 
درهم. وقد �أ�ساف �ملركز خالل عام 2021 خا�سية دفع تعرفة �ملركبة �إلكرتونياً 

لُت�ساف   ،PayBy تطبيق  خ��الل  م��ن 
تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��دف��ع  خا�سية  �إىل 
على   Samsung Payو  Pay Apple
�سهلة  بطريقة  وذل��ك  �لذكية،  �له��تف 
و�آم���ن���ة وم���ري���ح���ة.. ف�����س��اًل ع���ن ت�فري 
 /Tip/ خ��ي��ار دف���ع �إك��ر�م��ي��ة ل��ل�����س��ائ��ق
�سمن خدمة �لدفع �لإلكرتوين لتعرفة 

مركبات �لأجرة.
�جلمه�ر  ر���س��ا  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  ذل����ك  �إىل 
ع���ن خ���دم���ات م���رك���ب���ات �لأج�������رة خالل 
�أب�ظبي  �إم���ارة  �سهدت  و   .97% �ل��ع��ام 
يف  رئي�سة  حت���ل  نقطة   2021 ع��ام  يف 
�إطالق  يف  متثلت  �ل��ذك��ي  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
مبادرة  م��ن  �لأوىل  �لتجريبية  �ملرحلة 
م��رك��ب��ة ذ�ت��ي��ة �ل��ق��ي��ادة يف ج��زي��رة يا�س 
مبدينة �أب�ظبي حتت �لعالمة �لتجارية 
مركبات   5 با�ستخد�م  وذل��ك   ،»TXAI«
�سملت  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  ذك���ي���ة 
م�����ق���ع خمتلفة  ت���ق��ف يف  9 حم��ط��ات 
ب��ج��زي��رة ي���ا����س، مم���ا ���س��ك��ل دف��ع��ة ق�ية 
�لإم��ارة. ومتكن  �لذكي يف  �لنقل  مل�سرية 
�لتجريبية  �ملرحلة  �ملجتمع خالل  �أفر�د 
عر  جماناً  �خلدمة  ه��ذه  ��ستخد�م  من 
طلب �مل��رك��ب��ة ذ�ت��ي��ة �ل��ق��ي��ادة ع��ن طريق 
متجري  ع��ل��ى  �مل��ت��اح   »TXAI« تطبيق 
 .»Apple Store»و  »Google Play«
جاء ذلك عقب ت�قيع �تفاقية بني د�ئرة 
“بيانات”  و���س��رك��ة  و�ل��ن��ق��ل،  �ل��ب��ل��دي��ات 
وبالتعاون   ،»G42« ملجم�عة  �لتابعة 

مع �سركة مري�ل لتط�ير وتنفيذ م�سروع �ملركبات ذ�تية �لقيادة يف �إمارة �أب�ظبي 
�سمن خطة لتط�ير �لنقل ذ�تي �لقيادة يف �لإمارة بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س.

وقد ��ستقطبت �ملرحلة �لتجريبية �لأوىل من م�سروع �ملركبات ذ�تية �لقيادة و�لتي 
ق��ام���� بحجز  ر�ك��ب   2،700 �هتمام  ي��ا���س،  و�ح��د يف ج��زي��رة  �سهر  مل��دة  ��ستمرت 
وجتربة �خلدمة، فيما قطعت مركبات �لختبار م�سافة بلغ ط�لها 16،600 كيل� 
مرت بالقيادة �لذ�تية. �إىل ذلك ت�سمل �ملرحلة �لثانية من هذه �ملبادرة زيادة عمليات 
نقل �لركاب عر ت�سغيل �أكر من 10 مركبات ذكية يف م��قع متفرقة باأب�ظبي، 
مع �لعلم باأنه مل يتم خالل �ملرحلة �لتجريبية �لأوىل ت�سجيل �أي ح��دث مرورية 

�أو �سكاوى من �لركاب ب�ساأن م�ساألة �ل�سالمة.
�لنقل  لدعم جه�د تط�ير حل�ل  �لقطاع �خلا�س  �ل�سر�كة مع  تعزيز  �إط��ار  و يف 
�ملبتكرة، وقع مركز �لنقل �ملتكامل خالل عام 2021 �تفاقيات تعاون مع عدد من 
�ملعاهد و�جلامعات لتط�ير حل�ل �لنقل �ملبتكرة ودعم �بتكار�ت �لنقل �لذكي من 

�ملركز خالل �لعام بتط�ير نظام �لتحكم بالأنظمة �ملرورية يف 64 تقاطعاً مزودة 
مبج�سات لر�سد �لأحجام �ملرورية يف جزيرة �لرمي وجزيرة �ملاريه م�ستخدماً يف 
ذلك نظام �لتحكم �ملروري �ل�سامل “�سك�وت - SCOOT« �لذي يتميز بالتفاعلية 
و�ملرونة يف �لتجاوب مع �لتغري�ت يف كثافة �حلركة �ملرورية �لتي يتم ر�سدها عن 
�ل��ردة من جم�سات ح�سر وت�سنيف �ملركبات. وي�ستطيع �لنظام  �لبيانات  طريق 
�ملرورية  للحركة  متكاملة  �إد�رة  لت�فري  �ملتجاورة  �لتقاطعات  بني  �لآيل  �لتن�سيق 
على �سبكة �لطرق، وذلك مبا يعزز �ن�سيابية �حلركة �ملرورية ويدعم �أمن و�سالمة 

م�ستخدمي �لطرق.
وتعزيز  �ل��ع��ام  �لنقل  ح��اف��الت  م�ستخدمي  جتربة  �إث���ر�ء  �إىل  تهدف  خط�ة  يف  و 
�لنقل  بيانات حافالت  �لعام  �ملتكامل خالل  �لنقل  �أتاح مركز  ر�ساهم و�سعادتهم، 
�لعام على من�سة وتطبيق خر�ئط ج�جل. و بهذه �خلط�ة ت�سبح بيانات �حلافالت 
من م��عيد وبيانات �سري خدمات �حلافالت متاحة على من�سة وتطبيق خر�ئط 
�إمارة  يف  �لعام  �لنقل  و�سائل  مل�ستخدمي  ومت�فرة   ،»Google Maps« ج�جل 
بلحظة،  حلظة  �حل��اف��الت  م��عيد  على  �لط���الع  على  ي�ساعدهم  مم��ا  �أب���ظ��ب��ي، 
�لنقل  و���س��ائ��ل  مل�ستخدمي  �مل��ق��دم��ة  ب��ج���دة �خل��دم��ات  �لرت��ق��اء  يف  �أي�����س��اً  وي�سهم 
�أب�ظبي  �إم��ارة  �سكان  �أكر �سه�لة ومالءمة لحتياجات  ��ستخد�مها  �لعام وجعل 
وز�ئريها. و يف خط�ة تهدف �إىل تن�سيق وت�حيد جه�د �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني 
�سهد  �لإم���ارة،  ط��رق  على  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  م�ست�يات  لتعزيز  �لعالقة  �أ�سحاب 
�أب�ظبي،  باإمارة  �ملرورية  لل�سالمة  �مل�سرتكة  �للجنة  تفعيل  �إع��ادة   2021 �لعام 
و�لتي ترت�أ�سها د�ئرة �لبلديات و�لنقل وت�سم يف ع�س�يتها �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�أب�ظبي، ود�ئرة �ل�سحة ومركز �لنقل �ملتكامل. ياأتي تفعيل �للجنة �سمن �ل�سعي 
لروؤية  �أب���ظ��ب��ي جت�سيد�ً  �إم����ارة  يف  وم�����س��ت��د�م  �آم���ن  نقل  ن��ظ��ام  لت�فري  �مل�����س��رتك 
وت�جيهات �لقيادة �حلكيمة نح� تلبية حاجات �لفرد و�ملجتمع و�مل�ساهمة يف رفع 

ج�دة �حلياة وجعل �أب�ظبي جمتمعاً �أكر �أماناً.
�إىل  �لهادفة  �ل�سفرية  �لروؤية  ��سرت�تيجية  �لعام  �للجنة خالل  �أطلقت  ذلك  �إىل 
تقليل �حل��دث �ملرورية ب�سكل م�ستمر وخف�س �أعد�د وفيات �حل��دث على �لطرق 
و�س�ًل �إىل �سفر وفيات. وقد �أطلقت �للجنة يف �إطار هذه �ل�سرت�تيجية �سل�سلة 
�ل�ستخد�م  ح���ل  حملة  منها  �مل��روري��ة،  �ل�سالمة  ب�ساأن  �لت�ع�ية  �حلمالت  من 
وتهدف  للجمه�ر  �خلدمات  ت��سيل  قطاع  يف  �لعاملة  �لنارية  للدر�جات  �لآم��ن 
�لآمنة  �ل��ق��ي��ادة  مبتطلبات  �ل��ن��اري��ة  �ل���در�ج���ات  ق��ائ��دي  وع���ي  م�ست�ى  رف���ع  �إىل 
و�إج��ر�ء�ت �ل�سالمة، وحملة ت�ع�ية لاللتز�م بق��عد �إ�سارة “قف” و تركز على 
تعريف �جلمه�ر بق��عد �إ�سارة “قف” و�أهمية �للتز�م لها للحفاظ على �سالمة 
م�ستخدمي �لطرق وجتنباً للح��دث و�ملخالفات �ملرورية �إ�سافة �إىل حملة للت�عية 
�حلذر  بت�خي  �ل�سائقني  وثقافة  وع��ي  وتعزيز  �ل�سباب  �أث��ن��اء  �لآم��ن��ة  بالقيادة 
و�سرورة �للتز�م بالتد�بري و�لإجر�ء�ت �ل�قائية للقيادة �لآمنة �أثناء �ل�سباب. و 
بهدف ن�سر �ل�عي �ملروري بني �أكر �سريحة ممكنة من �جلمه�ر، عر�ست �للجنة 
�لي�م  فعاليات  خالل  �ل�سفرية  �لروؤية  ��سرت�تيجية  �ملرورية  لل�سالمة  �مل�سرتكة 
�لعاملي لذكرى �سحايا ح��دث �لطرق يف معر�س �إك�سب� �لدويل 2020 �ملقام يف 
دبي. و يف خط�ة تهدف �إىل تعزيز حركة نقل �لب�سائع بال�ساحنات ورفع م�ست�ى 
بلدية  مع  وبالتعاون  �ملتكامل  �لنقل  مركز  �سمح  �لطرق،  على  �ملرورية  �ل�سالمة 
بن  با�ستخد�م طريق طحن�ن  ودبي  �لعني  بالتنقل بني  لل�ساحنات  �لعني،  مدينة 
مرور�ً ب�سارع هز�ع بن �سلطان يف مدينة   /  E66 ،حممد �آل نهيان /�لعني – دبي
 6:00 �ل�ساعة  وحتى  م�ساًء   10:00 �ل�ساعة  م��ن  �ل���ذروة  �أوق���ات  خ��ارج  �ل��ع��ني، 
 45 به  �مل�سم�ح  �ل�ساحنة  ل���زن  �لكلي  �لأق�سى  �حلد  يتجاوز  ل  �أن  على  �سباحاً، 
طناً. ياأتي ذلك يف �سياق ت�جيهات �لقيادة �لر�سيدة نح� ت�سجيع �ل�ستثمار وت�فري 
�لبنية �لتحتية �ملالئمة �لتي ت�سهل �حلركة �لتجارية بني �إمار�ت �لدولة وتدعم 
�ن�سيابية حركة �ل�ساحنات وترتقي مبعايري �ل�سالمة على �لطرق، حيث تخت�سر 
�مل�سافة وزمن �لرحلة لل�ساحنات وتقلل من �لتكاليف �لت�سغيلية، كما حتافظ على 

�لبنية �لتحتية ل�سبكة �لطرق وتدعم ��ستد�متها.
ومن �مل�ساريع �لأخرى �لتي تخ�س �ل�سالمة �ملرورية و�لتي �أجنزها �ملركز خالل 
دليل  حتديث  عر  �لنقل  ب�سالمة  �خلا�سة  و�لت�ساميم  �لدر��سات  م�سروع  �لعام، 
�لتح�يالت �ملرورية يف مناطق �لعمل وفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية، وتط�ير دليل 
�ملت���سلة  �ملركز  �إط��ار جه�د  وذل��ك يف  �أب�ظبي،  �إم��ارة  �ل�سرعات على طرق  �إد�رة 
�آمنة وم�ستد�مة ت�سهل حركة �لتنقل وت�سمن �لأمان �ملجتمعي  لإر�ساء بيئة نقل 

ل�سكان �لإمارة ورو�دها، وترتقي بج�دة �حلياة فيها.
�ل����ردة �لتي تعاملت معها خدمة م�ساندة �لطرق يف مركز  و بلغ عدد �لبالغات 
27،684 بالغاً، حيث  �لعام  �ملتكامل خالل  �لنقل  �لتابع ملركز  �مل��روري  �لتحكم 
�لأعطال  لإ���س��الح  �ل�ساعة  م��د�ر  على  �لدعم  طلب  �لطرق  م�ساندة  خدمة  تتيح 
�لطارئة �لتي قد حتدث للمركبة على �لطريق، يف حني ت�ؤدي هذه �خلدمة دور�ً 
مهماً يف تعزيز �ل�سالمة �ملرورية و�سمان �ن�سيابية �حلركة على �لطريق من خالل 

�إز�حة �ملركبة خارج �لطريق �أثناء �حل��دث �إىل �أقرب مكان �آمن.

مركز �لنقل �ملتكامل باإمارة �أبوظبي �لعام 2021 .. جهود دوؤوبة و �إجناز�ت كبرة

�ل�سارقة �خلرية توزع 30 �ألف وجبة 
�إفطار �سائم يف �ليوم �لأول من رم�سان

•• �ل�صارقة-و�م: 

�لدولة  د�خ��ل  �سائم  �إف��ط��ار  م�سروع  تنفيذ  �خل��ريي��ة  �ل�سارقة  جمعية  ب���د�أت 
بت�زيع نح� 30 �ألف وجبة �إفطار �سائم ��ستهدفت فئة �لعمال وذوي �لدخل 
�ملحدود يف م�ساكنهم وم��قع عملهم من خالل 136 م�قعا يف كافة �ملناطق 
ذ�ت �لكثافة �ل�سكانية و�ملتاخمة ب�سكنات �لعمال. و�أكد عبد�هلل �سلطان بن خادم 
�مل�ساريع  من  و�ح��د�  يعد  �سائم  �إفطار  م�سروع  �أن  للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير 
�لرئي�سية �مل�سم�لة يف م�ساريع �حلملة وه� من �لأعمال �ملحببة لدى �ملترعني 
136 نقطة  �لإفطار يف  �لأول بت�زيع وجبات  �لي�م  ب��د�أت �جلمعية منذ  وقد 
ت�زيع من خالل �لتن�سيق مع �ملطابخ �لتي مت �لتعاقد معها م��سحا �أن م��قع 
ت�زيع �ل�جبات مت�فرة يف 42 م�قعا يف مدينة �ل�سارقة و33 م�قع باملنطقة 
�ل��سطى و61 م�قعا باملنطقة �ل�سرقية. وت�جه عبد�هلل بن خادم ببالغ �ل�سكر 
�إىل �مل�ساهمني يف جناح م�سروع �لإفطار وت�فري �ل�جبات مل�ستحقيها من �لعمال 

و�ملحتاجني يف م�ساكنهم مبا يعك�س قيام �جلمعية مب�س�ؤوليتها �ملجتمعية.

مليون م�ستخدم ��ستفادو� من خدمات »طرق دبي«  37
% من �إجمايل خدمات �لتنقل   خالل معر�س �إك�سبو ي�سكلون 67 

يف  �حلي�ية  �ملناطق  على  م���زع��ة 
�لرئي�سة يف خمتلف  و�مل��دن  دب��ي، 
�إم��ار�ت �لدولة، �إىل جانب ت�فري 
�أجرة  �أل��ف مركبة   15 �أك��ر م��ن 
�أكر  �إد�رة  وك��ذل��ك  ول��ي��م���زي��ن، 
من 29 �ألف م�قف للمركبات يف 
وت�ظيف  �إك�سب�،  معر�س  م�قع 
و�لتطبيقات  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
لت�سهيل  �ل���س��ط��ن��اع��ي  و�ل���ذك���اء 
�إك�سب�  معر�س  زو�ر  تنقل  حركة 
ومركبات  و�حلافالت  �مل��رتو  عر 
��ستعد�د�ت  �سملت  ك��م��ا  �لأج�����رة، 
�إك�سب�،  م��ع��ر���س  خل��دم��ة  �لهيئة 
�مل�حد  �ل��ت��ح��ك��م  م���رك���ز  ت��ن��ف��ي��ذ 
لأنظمة �لنقل و�لطرق، �لذي يعد 
�لتحكم  و�أحدث مر�كز  �أكر  �أحد 
دب��ي لالأنظمة  �ل��ع��امل، ومركز  يف 
�أحدث  من  وه�  �لذكية،  �ملرورية 
�لعامل  �مل��روري يف  �لتحكم  مر�كز 
�لتقنيات  ت����ظ���ي���ف  ح���ي���ث  م����ن 

�لذكية يف �إد�رة �حلركة �ملرورية.

جنحنا  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
فريدة  ت��ن��ق��ل  خ���دم���ة  ت����ف���ري  يف 
و�سهلة و�سريعة للم�ساركني وزو�ر 
حيث   ،2020 �إك�����س��ب���  م��ع��ر���س 
�ملتكاملة  �لتحتية  �لبنية  �ساهمت 
و�أنظمة  �ل����ط����رق  ����س���ب���ك���ات  م����ن 
�مل���سالت �ملختلفة، وكذلك خطة 
و�سعتها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��ق��ل 
�ل�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل�سرت�تيجيني، يف ت�سهيل حركة 
تنقل �ل�سكان و�لزو�ر من خمتلف 
�إمار�ت  �إم��ارة دبي، وباقي  مناطق 
�إك�سب�  م���ع���ر����س  �إىل  �ل�����دول�����ة، 

.2020

عدد الركاب 
و�أ�ساف: بلغ عدد ركاب مرتو دبي 
 ،2020 �إك�����س��ب���  خ���الل م��ع��ر���س 
من  �لأول  م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
مار�س   31 حتى   2021 �أكت�بر 
و203  م��الي��ني  ثمانية  �مل��ا���س��ي، 
�آلف ر�ك���ب، وق��ط��ع م��رتو خالل 
�أك�����ر م���ن خم�سة  �ل���ف���رتة  ه����ذه 
كيل�مرت�،  �أل���ف  و717  م��الي��ني 
رك������اب حافالت  ع�����دد  ب���ل���غ  ف��ي��م��ا 
)حافالت  �ل���ع���ام���ة:  �مل���������س���الت 
�ألف  و525  ملي�نا   15 �إك�سب�(، 
ر�كب، تنقل�� جماناً عر حافالت 

•• دبي-�لفجر:

�ملدير  �لطاير  ك�سف معايل مطر 
يف  �ملديرين  جمل�س  رئي�س  �لعام 
هيئة �لطرق و�مل���سالت، �أن عدد 
�مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ���دم���ات هيئة 
�ل��ط��رق و�مل�������س��الت خ��الل فرتة 
�ن��ع��ق��اد م��ع��ر���س �إك�����س��ب��� 2020 
و300  م��ل��ي���ن��ا   37 ب���ل���غ  دب������ي، 
 67% ي�سكل�ن  م�ستخدم،  �أل���ف 
م��ن �إج���م���ايل خ��دم��ات �ل��ت��ن��ق��ل يف 
ركاب  �إجمايل عدد  وبلغ  �ملعر�س، 
و���س��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي )مرتو 
دبي وحافالت �مل���سالت �لعامة(، 
وم����رك����ب����ات �لأج������������رة، و�حل���ج���ز 
�لإل��ك��رتوين )ك��رمي و�أوب���ر(، 26 
فيما  ر�ك���ب،  �أل��ف  و300  ملي�نا 
�مل�ستخدمني  ع���دد  �إج���م���ايل  ب��ل��غ 
 11 �ملعر�س،  م�قع  يف  للم��قف 

ملي�ناً و38 �ألف م�ستخدم.
وقال معايل مطر �لطاير: بف�سل 
�ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة �ل��ك��ب��ريي��ن من 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب 
ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة 
�ل���زر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
)رعاه �هلل(، و�ملتابعة �حلثيثة من 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سم� 
بن ر��سد �آل مكت�م ويل عهد دبي 

���س��ب��ع��ة ماليني  ق��ط��ع��ت م�����س��اف��ة 
وت�زعت  كيل�مرت�،  �أل��ف  و357 
خدمة �حلافالت على �أربعة �أن��ع 
من �خلدمات، ب��قع ملي�ن و96 
�أل������ف ر�ك������ب خل���دم���ة )ح���اف���الت 
�إك�سب� عر �ملدن(، وملي�ن و414 
)حافالت  خل���دم���ة  ر�ك������ب،  �أل�����ف 
ماليني  و10  دب�����ي(،  يف  �إك�����س��ب��� 
�ألف ر�ك��ب، خلدمة )نقل  و200 
�إىل  �ملركبات  م��قف  من  �لركاب 
ب����ب��ات �مل��ع��ر���س( �ل��ث��الث وهي: 
)�لفر�س، و�لتنقل، و�ل�ستد�مة(، 
ر�ك����ب،  �أل�����ف  و814  وم��ل��ي���ن��ني 
خلدمة )حافالت تنقل �جلمه�ر( 
بني �لب��بات د�خل �ملعر�س، فيما 

ب�س�رة  �مل�����ق���ف  م���ن  وخ��روج��ه��ا 
�لل�حات  ��ستخد�م  �سملت  �آم��ن��ة، 
�مل��قف  و�إد�رة  �ل��ذك��ي��ة،  �مل��روري��ة 
ذك�����ي مت�سل  ن���ظ���ام  خ�����الل  م����ن 
�ملرورية  �حل��رك��ة  مر�قبة  مبركز 
�ملت�فرة  �مل��قف  على  لال�ستدلل 
وبلغ  �حل����������دث،  م������ق�����ع  ����س���م���ن 
تلقاها مركز  �ل��ت��ي  �مل��ك��امل��ات  ع��دد 
�لت�سال �أكر من 30 �ألف مكاملة، 
وبلغت ن�سبة ر�سا �ملتعاملني �أكر 

من 92%.

بنية حتتية متكاملة
هيئة  �أن  �إىل  �لإ�������س������ارة  جت�����در 
�ل��ط��رق و�مل������س��الت، وف���رت بنية 
معر�س  خلدمة  متكاملة  حتتية 
جت����اوزت  دب�����ي،   2020 �إك�����س��ب��� 
�أهمها  دره���م،  مليار   15 قيمتها 
بط�ل  دب��ي  مل��رتو   2020 م�سار 
�سبع  ي�سم  �ل��ذي  كيل�مرت�،   15
ق���ط���ار�،   50 و�����س����ر�ء  حم���ط���ات، 
�لطرق  من  و��سعة  �سبكة  وتنفيذ 
كيل�مرت�،  م�سرب   138 ب��ط���ل 
جم�سرة،  تقاطعات  ت�سعة  وتنفيذ 
200 حافلة  م��ن  �أك���ر  وت���ف��ري 
م���������س���الت ع���ام���ة، وف����ق �أح����دث 
وتخ�سي�س  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل�������س��ف��ات 
للحافالت  وم���ق��ف��ا  حم��ط��ة   18

ب��ل��غ ع���دد رك���اب م��رك��ب��ات �لأج���رة 
وخ����دم����ة �حل����ج����ز �لإل�����ك�����رتوين 
ملركبات �لأج��رة ملي�نني  و584 
�لهيئة  �إىل  م�����س��ري�ً  ر�ك����ب،  �أل����ف 
�أل��ف م�قف   29 �أك��ر من  �أد�رت 
للمركبات يف م�قع معر�س �إك�سب�، 
�ملناطق:  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  م����زع���ة 
و�ل�ستد�مة،  و�لتنقل،  )�لفر�س، 
وبلغ  ني�سان(،  وم����ق��ف  و�ل��ع��امل، 
خالل  �مل����ق��ف  م�ستخدمي  ع��دد 
ملي�نا   11 �ملعر�س  �نعقاد  فرتة 
و38 �ألف م�ستخدم، و��ستخدمت 
�لتقنية  �لأج��ه��زة  �أح���دث  �لهيئة 
�ن�سيابية  ل�سمان  �مل����ق��ف  لإد�رة 
دخ�لها  وعملية  �ملركبات،  حركة 
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•• �أبوظبي-و�م: 

�ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
وبت�جيهات  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��� �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�أب�ظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة، 
وم��ت��اب��ع��ة ���س��م��� �ل�����س��ي��خ م��ن�����س���ر بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل��������زر�ء وزي����ر ����س����ؤون �ل��رئ��ا���س��ة .. 
�خ���ت���ت���م " م���ه���رج���ان �ل�����س��ي��خ ز�ي����د 
�أقيمت يف  �لتي  فعالياته   "  2021
و��ستمرت  باأب�ظبي  �ل�ثبة  منطقة 
�أربعة �أ�سهر ون�سف من 18 ن�فمر 
.  2022 �أبريل   1 ولغاية   2021

و��ستقطب �ملهرجان جماهري غفرية 
من �لزو�ر �لذين ت��فدو� لال�ستمتاع 
بهذ� �حلدث �لذي يحمل ��سم �ملغف�ر 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، 
�سعار  حت��ت  وج�سد  ث���ر�ه،  �هلل  طيب 
"�لإمار�ت ملتقى �حل�سار�ت" �لقيم 
�لأ���س��ي��ل��ة مل��ج��ت��م��ع دول����ة �لإم������ار�ت، 
و�لتعاي�س  �لن���ف���ت���اح  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة 

و�لت�سامح، وقب�ل �لآخر.
وح����ق����ق �مل����ه����رج����ان جن����اح����ا ب���اه���ر� 
�ل��ع��امل��ي��ة كملتقى  ع���زز م���ن م��ك��ان��ت��ه 

وتن�ع  ب���ر�ء  و�نعك�س  ل��ل��ح�����س��ار�ت، 
�ساركت  �ل��ت��ي  وب���ر�جم���ه  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
�مل��طنني  م��ن  غ��ف��رية  جماهري  بها 
�لدولة،  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن  و�ملقيمني 
و�لزو�ر من خمتلف �جلن�سيات ح�ل 
�لعرو�س  ملتابعة  �ل��ق��ادم��ني  �ل��ع��امل، 
و�لرت�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
24 دول��ة، خ�س�س  �ملميزة مب�ساركة 
لكل و�ح��دة منها حي �سعبي خا�س.  
وت���ق���دم م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  �آل  ح��م��د�ن 
�حتاد  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�سم� 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل���ه���ج���ن،  ���س��ب��اق��ات 
�ل�سيخ  "مهرجان  ل���  �ملنظمة  �لعليا 
�ل�سم�  �ساحب  �إىل  بال�سكر  ز�يد"، 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����س��ي��خ 
على  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
للمهرجان،  �ل��ك��رمي��ة  �سم�ه  رع��اي��ة 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  و�إىل 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة 
�مل�ستمر للمهرجان،  على دعم �سم�ه 
و�إىل �سم� �ل�سيخ من�س�ر بن ز�يد �آل 
�ل�زر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�ل��رئ��ا���س��ة على متابعة  ���س���ؤون  وزي���ر 

�سم�ه �حلثيثة للمهرجان.
�لعليا  �للجنة  ب���دور  معاليه  و�أ���س��اد 

من  بذلته  وم��ا  للمهرجان  �ملنظمة 
ج��ه���د م��ن �أج���ل �إجن��اح��ه، وتكري�س 
و�لتثقيفي  �لت�ع�ي،  ودوره  ر�سالته 
يف جم��ال �ل���رت�ث و�ل��ث��ق��اف��ة، مثمنا 
�ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  دور  �أي�سا 
و�جلهات �مل�ساركة و�ملتط�عني وفرق 
م�ساعف  بجهد  عملت  �ل��ت��ي  �لعمل 

ط��ل فرتة �ملهرجان.
��ستثنائيا  ج���اء  �مل��ه��رج��ان  �أن  و�أك����د 
�لدولة  �ح��ت��ف��الت  ظ��ل  يف  �سيما  ل 

حيث  لتاأ�سي�سها؛   50 �ل���  ب��ال��ذك��رى 
قامت  �ل��ت��ي  و�مل��ف��اه��ي��م  �لقيم  ج�سد 
وق���دم نظرة  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  عليها 
�مل�ؤ�س�س  �ل�����ل���د  ع��ن ج��ه���د  ���س��ام��ل��ة 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف���ر 
�آل ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه، و�لآب����اء 
�ل�سامخ،  ل�����الحت�����اد  �مل�����ؤ�����س���������س����ني، 
تتطلع  �ل��ذي  م�ستقبله  و��ست�سر�ف 
�ل��دول��ة خ��الل �خلم�سني عاما  �إل��ي��ه 
�ملقبلة. من جانبه، رفع �سعادة حميد 

�سعيد �لنيادي، مدير �ملكتب �خلا�س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�س�ر  �ل�سيخ  ل�سم� 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  ونائب  نهيان، 
ز�يد"  �ل�سيخ  ل�"مهرجان  �ملنظمة 
�أ���س��م��ى �آي����ات �ل�����س��ك��ر و�ل��ع��رف��ان �إىل 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  مقام 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�سم�ه  رع���اي���ة  ع��ل��ى  �هلل"  "حفظه 
�ساحب  و�إىل  للمهرجان،  �ل��ك��رمي��ة 
�ل�����س��م��� �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 

نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد 
دعم  ع��ل��ى  �مل�سلحة  ل��ل��ق����ت  �لأع��ل��ى 
�سم�ه �مل�ستمر للمهرجان، و�إىل �سم� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�س�ر  �ل�سيخ 
�ل������زر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�سم�ه  متابعة  على  �لرئا�سة  ���س���ؤون 
�أن  �لنيادي  �سعادة  و�أك��د  للمهرجان. 
للمهرجان  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  دع���م 
�لعاملية  م��ك��ان��ت��ه  ت��ك��ري�����س  يف  ���س��اه��م 
وجت�سيد  ل���ل���ح�������س���ار�ت،  ك��م��ل��ت��ق��ى 

�لأ�سيل،  �لإم��ار�ت��ي  �لثقايف  �مل���روث 
�سلطان  �ل�����س��ي��خ  م��ع��ايل  دور  م��ث��م��ن��ا 
و�هتمامه  ن��ه��ي��ان،  �آل  ح���م���د�ن  ب���ن 

ومتابعته للمهرجان.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���ق���دم���ت 
لكافة  بال�سكر  ز�ي��د،  �ل�سيخ  ملهرجان 
�أب�ظبي،  و�سرطة  و�ل�سركاء  �لرعاة 
"تكاتف"،  ب����رن����ام����ج  وم���ت���ط����ع���ي 
و�جلهات �مل�ساركة يف �لدورة �حلالية 
�مل�ساهمة  للمهرجان، على دورهم يف 
�لذي قدم  �ملهرجان  يف تعزيز مكانة 
من���ذج��ا ع��امل��ي��ا، ج��م��ع حت��ت مظلته 
حتت  �ملختلفة  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل�����س��ار�ت 
�سعار "�لإمار�ت ملتقى �حل�سار�ت"، 
��ستقطب  ترفيهيا  ث��ق��اف��ي��ا  وح��دث��ا 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل������دول و�حل�������س���ار�ت 

�مل�ساركة فيه يف منطقة �ل�ثبة.
للمهرجان  �ل��رع��اة  قائمة  وت�سمنت 
�ملتمثل  �مل���ا����س���ي  �ل����ر�ع����ي  م����ن  ك����ال 
يف ���س��رك��ة دب����ي ل��ل��ت��اأم��ني، و�ل���رع���اة 
دولفني  ���س��رك��ة  وه���م؛  �لبالتينيني 
�أب�ظبي  ب�����رتول  و���س��رك��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
�أب�ظبي  وب��ن��ك  "�أدن�ك"،  �ل�طنية 
للتاأمني،  �لإم�����ار�ت  و���س��رك��ة  �لأول، 
�لذهبية،  �ل��رع��اة  ق��ائ��م��ة  ت�سم  ك��م��ا 
�أب�ظبي �لإ�سالمي، و�سركة  م�سرف 
�أب���ظ��ب��ي �لتجاري  �ت�����س��الت، وب��ن��ك 

�لرعاة  �أم�����ا  ل��ل�����س��ي��ار�ت،  و�ل��ف��ط��ي��م 
�ل���ف�������س���ي����ن ف����ه����م؛ جم���م����ع���ة بن 
�لإمار�ت،  وحديد  لل�سيار�ت،  حم�دة 
نريفانا  و���س��رك��ة  �ل��ع��ني،  و�سيدلية 
بن  وجم��م���ع��ة  و�ل�����س��ي��اح��ة،  لل�سفر 
عزيز، و�سركة رين ليت. �أما �جلهات 
دورت�����ه  �مل���ه���رج���ان يف  �مل�������س���ارك���ة يف 
�سباقات  م���ه���رج���ان  ه����ي؛  �حل���ال���ي���ة 
���س��م��� �ل�����س��ي��خ م��ن�����س���ر ب���ن ز�ي����د �آل 
�لعربي،  �ل�����س��ل���ق��ي  وم��رك��ز  ن��ه��ي��ان، 
ونادي �أب�ظبي للريا�سات �ل�سر�عية 
و�ل��ي��خ���ت، وه��ج��ن �ل��رئ��ا���س��ة، ونادي 
�أب�����ظ����ب����ي ل���ل�������س���ق���اري���ن، و�لحت�������اد 
وت��ت�����س��م��ن قائمة  �ل���ع���ام.  �ل��ن�����س��ائ��ي 
�جل���ه���ات �ل���د�ع���م���ة، ك���ال م���ن مركز 
/تدوير/  – �أب�ظبي  �لنفايات  �إد�رة 
و�سمت  �مل���ت���ك���ام���ل.  �ل��ن��ق��ل  وم���رك���ز 
�ل�سرت�تيجيني كال  �ل�سركاء  قائمة 
ود�ئرة  و�لنقل،  �لبلديات  د�ئ��رة  من 
�أب�ظبي  وهيئة  و�ل�سياحة،  �لثقافة 
ل����ل����زر�ع����ة و�ل�������س���الم���ة �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  وم�ؤ�س�سة 
و�لأر�سيف  �لإن�����س��ان��ي��ة،  ل���الأع���م���ال 
�سركة  ت�سم  كما  �ل�طنية،  و�ملكتبة 
�أب�ظبي لالإعالم �ل�سريك �لإعالمي 
�لطبي  برجيل  وم��رك��ز  للمهرجان، 

�ل�سريك �ل�سحي.

�ختتام فعاليات »مهرجان �ل�سيخ ز�يد« بنجاح كبر

•• �أبوظبي - و�م:

تبادل �سم� �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �لتهاين مبنا�سبة حل�ل �سهر رم�سان �ملبارك - خالل �ت�سالت 
هاتفية - مع �ساحب �ل�سم� �لأمري في�سل بن فرحان بن عبد�هلل وزير 
خارجية �ململكة �لعربية �ل�سع�دية ومعايل �ل�سيخ �أحمد نا�سر �ملحمد 
�ل�سيد بدر بن حمد بن  �لك�يت ومعايل  �ل�سباح وزير خارجية دولة 
حم�د �لب��سعيدي وزير خارجية �سلطنة عمان ومعايل �ل�سيخ حممد 
�ل���زر�ء وزير خارجية  نائب رئي�س جمل�س  �آل ثاين  بن عبد�لرحمن 

�ل��زي��اين وزير  ر����س��د  ب��ن  �ل��دك��ت���ر عبد�للطيف  و���س��ع��ادة  دول���ة قطر 
خارجية مملكة �لبحرين.

كما تبادل �سم�ه هاتفيا �لتهاين مع معايل �سامح �سكري وزير خارجية 
�خلارجية  وزي���ر  ب���ري��ط��ة  نا�سر  وم��ع��ايل  �لعربية  م�سر  جمه�رية 
نائب  �ل�سفدي  �أمي��ن  وم��ع��ايل  �ملغربية  �ململكة  يف  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�لأردنية  �ململكة  �ملغرتبني يف  و�س�ؤون  وزي��ر �خلارجية  �ل���زر�ء  رئي�س 

�لها�سمية.
قيادة  ت��ه��اين وحت��ي��ات   - �لهاتفية  �لت�����س��الت  - خ��الل  �سم�ه  ون��ق��ل 
�لدولة �لر�سيدة بهذه �ملنا�سبة �ملباركة ..معربا عن متنياته لهم بتمام 

�ل�سحة و�لعافية و�أن يعيد هذه �ملنا�سبة �ملباركة على دولهم �ل�سقيقة 
باخلري و�ليمن و�لركات.

�أ�سحاب �ل�سم� و�ملعايل و�ل�سعادة وزر�ء �خلارجية  من جانبهم تقدم 
بالتهاين �إىل �سم�ه بحل�ل �سهر رم�سان �ملبارك كما نقل�� تهاين قادة 
دولهم �إىل دولة �لإمار�ت قيادة وحك�مة و�سعبا ومتنياتهم لها بدو�م 

�لزدهار و�لرخاء.
و�سبل  �لأخ���ي��ة  �لعالقات  بحث  �لهاتفية  �لت�����س��الت  خ��الل  وج��رى 
�لأو�ساع يف  ، كما مت بحث  كافة  �ملجالت  �مل�سرتك يف  �لتعاون  تعزيز 

�ملنطقة و�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

عبد�هلل بن ز�يد يتبادل �لتهاين ب�سهر رم�سان
 مع وزر�ء  خارجية دول جمل�س �لتعاون وم�سر و�لأردن و�ملغرب

•• �ل�صارقة-�لفجر:

و�ل�سنة  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل�����س��ارق��ة  م�ؤ�س�سة  �حتفلت 
�لنب�ية بتكرمي �لفائز�ت يف جائزتها ) جائزة �ل�سارقة 
�لثالثة  دورت��ه��ا  �ل��ن��ب���ي��ة( يف  و�ل�سنة  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن 
على  نظمته  بحفل  و�لع�سرين  و�ل��ر�ب��ع��ة  و�لع�سرين 

م�سرح �جلامعة �لقا�سمية م�ساء �أم�س �لأول .
ح�سر �حلفل �سعادة �لدكت�رة خ�لة عبد�لرحمن �ملال 
و�سعادة  �ل�سرة  ل�س�ؤون  �لأعلى  للمجل�س  �لعام  �لأمني 
عائ�سة �حل�يدي ع�س� جمل�س �إد�رة م�ؤ�س�سة �ل�سارقة 
للقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنب�ية، و�سعادة �أمل �لق�سيمي 
�لكرمي  للقر�آن  �ل�سارقة  م�ؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  ع�س� 
 24 و   23 �ل��دورت��ني  يف  و�ل��ف��ائ��ز�ت  �لنب�ية  و�ل�سنة 

و�أمهاتهن.  
��ستهل �حل��ف��ل ب��ال�����س��الم �ل���ط��ن��ي وت����الوة ع��ط��رة من 
�لقر�آن �لكرمي من �أحدى �لفائز�ت بجانب متابعة مادة 
�لكرمي  للقر�آن  �ل�سارقة  جائزة  فعاليات  عن  م�س�رة 
وجه�د م�ؤ�س�سة �ل�سارقة للقر�آن �لكرمي يف ن�سر حلقات 

�لقر�آن �لكرمي يف �إمارة �ل�سارقة .
ك��م��ا و�أل��ق��ت ع���دد م��ن �ل��ك��ل��م��ات �ل��ت��ي ه��ن��اأت �لفائز�ت 
بحفظهن ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي وم�����س��ارك��ت��ه��م ل��ل��ج��ائ��زة يف 
�لنب�ية  خمتلف فروعها �س��ء للقر�آن �لكرمي و�ل�سنة 

.
بتكرم  �مل��ال  عبد�لرحمن  خ���ل��ة  ���س��ع��ادة  ق��ام��ت  بعدها 
�ل��ف��ائ��ز�ت ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد �مل��ك��رم��ات �لإج���م���ايل 137  
ف��ائ��زة  ويف   67 و�لع�سرين   �لثالثة  �ل���دورة  وزع��ن يف 

�لدورة �لر�بعة و�لع�سرين   70فائزة.
مي�سم  �لطالبة  ت��ك��رمي  �حل��ف��ل مت  خ��الل  وج���رى  كما 
للقر�آن  حافظة  �أ�سغر  لك�نها  �ل�سغري  حممد  يحيى 
�أهدت  �حلفل  نهاية  ويف  وو�ل��دت��ه��ا.  بامل�ؤ�س�سة  �لكرمي 
م�ؤ�س�سة �ل�سارقة للقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنب�ية ممثلة 
يف �سعادة عائ�سة �حل�يدي ع�س� جمل�س �إد�رة م�ؤ�س�سة 
�لنب�ية درعا تذكاريا  و�ل�سنة  �لكرمي  للقر�آن  �ل�سارقة 
�لعام  �لأمني  �ملال  �لدكت�ر خ�لة عبد�لرحمن  ل�سعادة 
لدورها  ت��ق��دي��ر�  �لأ����س���رة  ل�����س���ؤون  �لأع���ل���ى  للمجل�س 

وح�س�رها وتكرميها للفائز�ت .

بح�سور الدكتورة خولة املال 

تكرمي �لفائز�ت يف جائزة �ل�سارقة للقر�آن �لكرمي 
بدورتيها �لثالثة و�لع�سرين و�لر�بعة و�لع�سرين 

�سو�رع مدينة �لعني تتزين �حتفاء ب�سهر رم�سان �ملبارك
•• �لعني-و�م: 

�لتابعة  �ل���ع���ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أن���ه���ت 
ل��د�ئ��رة �ل��ب��ل��دي��ات و�ل��ن��ق��ل م��ن تركيب 
�حتفاًء  �مل�سيئة  �لهند�سية  �لت�سكيالت 
ب�����س��ه��ر رم�����س��ان �ل��ف�����س��ي��ل وذل����ك عر 
باإ�ساء�ت  �ل��ع��ني  مدينة  ���س����رع  ت��زي��ني 
هند�سية وت�ساميم مل�نة تغطي بع�س 
وميادينها  �لرئي�سية  �مل��دي��ن��ة  ����س�����رع 
عبار�ت  تركيب  �ىل  بالإ�سافة  �لعامة 
دينية تتنا�سب مع معاين و�أج��ء �ل�سهر 

�لف�سيل.
مدير  �ل�سام�سي  �سيف  �سلطان  و�أك����د 
�أن  �مل�ؤ�س�سي  و�لت�سال  �لت�س�يق  �إد�رة 
�سهر  حل�ل  قبل  حتر�س  �لعني  بلدية 
�إنارة  �إ�سافة  على  ع��ام،  ك��ل  يف  رم�سان 
ج���دي���دة وب��ت�����س��ك��ي��الت م�����س��ت���ح��اة من 

�لعني  مدينة  ���س����رع  على  �لإ���س��الم��ي��ة  و�ل��ف��ن���ن  �لثقافة 
خ�س��سية  وعك�س  و�ل�سكينة  �جلمال  من  �ملزيد  لإ�سفاء 
�ل�سهر �لف�سيل بهدف تعزيز �لقيم �لدينية ورفع م�ست�ى 

�لر�سا لدى �ل�سكان و�لزو�ر.
وق����ال �إن �خ��ت��ي��ار ه���ذ� �ل��ع��ام جم�����س��م��ات وت�����س��ك��ي��الت من 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  مع  تتنا�سب  رم���ز�  ت�سمنت  �لزينة 
كاأ�سكال �لأهلة و�لنج�م و�لف��ني�س و�لتك�ينات �لزخرفية 

�لإ���س��الم��ي��ة و�ل���ت���ي ت�����س��ف��ي ج��م��ال ورون���ق���ا ع��ل��ى مدينة 
رئي�س  �لكعبي  عمر  �ملهند�س  �أو�سح  جانبه  من  �ل����ح��ات. 
�مل�فرة  �لزينة  �لعام  هذ�  با�ستخد�م  بالإنابة  �لإن��ارة  ق�سم 
للطاقة، كذلك مر�عة تد�خل بع�س �لأل��ن بني �لأبي�س 
و�لأ�سفر و�لأخ�سر مبا ي�سفي منظر�َ جمالياً على �ملدينة، 
كما �سملت �لأعمال تركيب 341 ت�سكيلة هند�سية تت�سمن 
�متد�د ح��يل  على  وذلك  خمتلفة  �س�ئية  جم�سمات   9

�ملدينة. يف  رئي�سية  طرق   9 �سمن  كلم   13.5

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كلر ماونتني لل�سيانة 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب �لعامة رخ�سة رقم:3691869 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

��سافة ر��سد جنم عبد�هلل �سيار �حل��سني %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف علي خلف �سعيد علي �ملعمري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تا�ستي ف�د �نرتنا�سي�نال للتجارة �س.ذ.م.م- 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب فرع �ب�ظبي 1 رخ�سة رقم:2611889 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / جميد ب�لن �سريى بن �بر�هيم من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / جميد ب�لن �سريى بن �بر�هيم من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حممد �سالح �حمد �لعلى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

 تعديل �إ�سم جتاري من/ تا�ستي ف�د �نرتنا�سي�نال للتجارة �س ذ.م.م - فرع �أب� ظبي 1 

TASTY FOOD INTERNATIONAL TRADING L.L.C - BRANCH OF ABU DHABI  1

�إىل/ تا�ستي ف�د �نرتنا�سي�نال للتجارة - �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ م م

 TASTY FOOD INTERNATIONAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

�ل�سوؤون �لإ�سالمية تطلق 
مبادرة رم�سان دبي 1443ه�  

•• دبي-و�م: 

�أطلقت د�ئرة �ل�س�ؤون �لإ�سالمية و�لعمل �خلريي بدبي مبادرة “رم�سان 
تنظمها  �لتي  دبي”  “قر�ء  ب���  فعالياتها  �أوىل  م�ستهلة  1443ه�”  دب��ي 
نائب  مكت�م  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  برعاية  �ل��د�ئ��رة 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم “ رعاه �هلل” وتقام �لفعالية يف 

11 م�سجد� من م�ساجد �لإمارة ط��ل �سهر رم�سان �لف�سيل .
د�خل  �لكرمي من  �ل��ق��ر�آن  ق��ر�ء  م�ساهري  ك�كبة من  �ل��د�ئ��رة  وت�ست�سيف 
�لدولة وخارجها من �لعامل �لإ�سالمي لإحياء ليايل �سهر رم�سان يف �سالة 

�لرت�ويح و�سالة �لقيام.
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•• �أبوظبي-و�م: 

وزيادة  لت��سيع  �ملجتمع  �ل�سحة ووقاية  وز�رة    متا�سيا مع خطة 
وح�سر  �ملبكر  �لكت�ساف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفح��سات  ن��ط��اق 
 "19  - "ك�فيد  �مل�ستجد  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���س  �مل�����س��اب��ة  �حل����الت 
و�ملخالطني لهم وعزلهم.. �أعلنت �ل�ز�رة عن �إجر�ء 282،125 
فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة 
�لطبي.  �لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  يف 
نطاق  وت������س��ي��ع  و�ل��ف��ح�����س  �لتق�سي  �إج�����ر�ء�ت  تكثيف  و���س��اه��م 
حالة   298 ع��ن  �لك�سف  يف  �ل��دول��ة  م�ست�ى  على  �لفح��سات 

�مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،  �إ�سابة جديدة بفريو�س ك�رونا 
�لالزمة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها 
حالة.   كما   892،170 �مل�سجلة  �حل��الت  جمم�ع  يبلغ  وبذلك 
�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة 
يف �لأربع و�لع�سرين �ساعة �ملا�سية، وبذلك يبلغ عدد �ل�فيات يف 
حالة   678 �سفاء  عن  �ل����ز�رة  و�أعلنت  حالة.   2،302 �ل��دول��ة 
 "19  - "ك�فيد  �مل�ستجد  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���س  مل�سابني  ج��دي��دة 
وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية 
حالت  جمم�ع  يك�ن  وبذلك  �مل�ست�سفى،  دخ�لها  منذ  �لالزمة 

�ل�سفاء 869،993 حالة.

»�ل�سحة« جتري 282,125 فح�سا ك�سفت عن 298 
�إ�سابة جديدة بفرو�س كورونا و678 حالة �سفاء 

•• دبي-و�م:

�سيف  �ل�سيخ  �سم�  �ل��ف��ري��ق  ت��ر�أ���س 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
يف  �لد�خلية  وزي��ر  �ل�����زر�ء  جمل�س 
دب���ي �ج��ت��م��اع��ا ل�����زر�ء د�خ��ل��ي��ة دول 
�ل��ت��ح��ال��ف �لأم���ن���ي �ل������دويل، �لذي 
ي�سم كال من دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لفرن�سية،  و�جل��م��ه���ري��ة  �مل��ت��ح��دة، 
ومملكة  �لإي��ط��ال��ي��ة  و�جل��م��ه���ري��ة 
ومملكة  �ملغربية  و�ململكة  �لبحرين 
وجمه�رية  �إ�سر�ئيل  ودولة  �إ�سبانيا 
�سنغاف�رة  وج��م��ه���ري��ة  �ل�����س��ن��غ��ال، 
جانب  �إىل  ���س��ل���ف��اك��ي��ا  وج��م��ه���ري��ة 
�م�س  �ن�سمت  �لتي  ه�لند�  مملكة 
وز�رة  وت�ست�سيف  �ل��ت��ح��ال��ف،  ل��ه��ذ� 

�لد�خلية �لإمار�تية �أمانته �لعامة.
وحك�مة  قيادة  حتيات  �سم�ه  ونقل 

للح�س�ر،  �لإم������ار�ت  دول����ة  و���س��ع��ب 
�لذي  �لجتماع  بهذ�  �سم�ه  مرحبا 
و�أهد�ف  عمل  م�سرية  �سمن  ي��اأت��ي 
�لدويل  �لعمل  تعزيز  يف  �لتحالف 
�ملجتمعات  ح���م���اي���ة  يف  �مل�������س���رتك 
ومكافحة  و�ل����س���ت���ق���ر�ر  و�لأم��������ن 
رحب  كما  كافة،  باأ�سكالها  �جلرمية 
ه�لند�  مم��ل��ك��ة  ب��ان�����س��م��ام  ���س��م���ه 
ذلك  ب���اأن  �سم�ه  و����س��ف��ا  للتحالف، 
�لعمل  ل��ه��ذ�  ن���ع��ي��ة  �إ���س��اف��ة  ي�سكل 

�لتكاملي �مل�سرتك.
عقد  �ل�������ذي   - �لج����ت����م����اع  ح�������س���ر 
ح�س�ريا وعن بعد لعدد من �ل�زر�ء 
ر��سد  �ل�سيخ  معايل  �أول  �لفريق   -
بن عبد�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية 
كا�سيفا�س��نثان  ومعايل  �لبحريني 
�لد�خلية  �ل�س�ؤون  وزي��ر  �سامن�قام 
�سنغاف�رة  ب��ج��م��ه���ري��ة  و�ل���ق���ان����ن 

ومعايل فرناندو غر�ندي مارل�سكا 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �لإ���س��ب��اين ومعايل 
�لد�خلية  وزي���ر  لفتيت  �ل�����يف  عبد 

�أن���ط�����ن فيليك�س  �مل��غ��رب��ي وم��ع��ايل 
�ل�سنغايل  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر  دي������م 
ب��ار ليف وزي��ر �لأمن  وم��ع��ايل عمر 

ل�ت�سيانا  ومعايل  �إ�سر�ئيل  يف  �لعام 
لم������رج�����ي�����زي وزي��������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة 
ليتني  فيندلني  ومعايل  �لإيطالية، 

وزير �لدولة ل�س�ؤون وز�رة �لد�خلية 
يف �سل�فاكيا ومعايل ديالن يزلغ��س 
زغ���ري��������س وزي�����رة �ل���ع���دل و�لأم�����ن 
ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  ه�لند�  مبملكة 
�لأمني  �لتحالف  د�خلية دول  وزر�ء 
�لأمنيني  و�مل���������س�����ؤول����ني  �ل��������دويل 
و�ل�سرطيني فيها وعدد من �سباط 

وز�رة �لد�خلية �لإمار�تية .
و��ستمع �سم�ه ومعايل �ل�زر�ء مل�جز 
عن م�ستجد�ت عمل جلان �لتحالف 
ون����ت����ائ����ج �ل���ت���م���ري���ن �لف����رت������س����ي 
 /ISALEX 2.0/ �لأخ���������ري 
عامليا،  ن�عه  من  �لأول  يعد  و�ل��ذي 
ومبادر�ت  م�ساريع  �ع��ت��م��اد  مت  كما 
جمملها  يف  ت�����س��ت��ه��دف  م�ستقبلية 
تعزيز �أمن و�سالمة �لدول �لأع�ساء 
وت�حيد  م�ساحلها  مع  يت��فق  مبا 
و�ل�سرطية،  �لأم����ن����ي����ة  �مل���ف���اه���ي���م 

�خلر�ت  حيال  �مل�سرتك  و�لتن�سيق 
�ملتبادلة بالأمن و�جلر�ئم.

و�سدر بيان �لجتماع �ل�ز�ري �لر�بع 
للتحالف �لأمني �لدويل، حيث �أكد 
�مل�����س��ارك���ن �أن �ل����دول �لأع�����س��اء يف 
ما�سية  �ل���دويل،  �لأم��ن��ي  �لتحالف 
�جلر�ئم  م����ج��ه��ة  ج��ه���د  تعزيز  يف 
�ل�طنية  للحدود  و�لعابرة  �ملنظمة 
و�لر�ديكالية  �ل��ت��ط��رف  وحم���ارب���ة 
�لتحالف  هذ�  و�أن  �أ�سكالها،  بجميع 
2017 كعمل  تاأ�س�س يف ع��ام  �ل��ذي 
م��ن �أع���م���ال �ل��ت�����س��ام��ن ب��ني �ل���دول 
يف  �سي�ستمر  و�ل�سقيقة،  �ل�سديقة 
�ل�سالم  م��ن  �مل��زي��د  لتحقيق  �سعيه 
و�ل���س��ت��ق��ر�ر يف جمتمعات  و�لأم����ن 
�لدول �لأع�ساء و�ملجتمعات �لدولية 
له  تعر�ست  ما  �لبيان  و�أد�ن  كافة. 
�لتحالف  دول  ب��ع�����س  جم��ت��م��ع��ات 

�ل�سابق  �لعام  �لدويل خالل  �لأمني 
من حتديات، كما �أد�ن �لبيان ب�سدة 
مناطق  ع��ل��ى  �لإره�����اب�����ي  �ل���ه���ج����م 
�لإم��ار�ت مطلع  ومن�ساآت مدنية يف 

�لعام �جلاري.
و�أكد �لبيان عزم دول �لتحالف على 
�لإيجابية،  �جلدية  �ل�سر�كة  تعزيز 
م����ع����ا، على  و�ل����ع����م����ل  و�ل��������ق��������ف 
�مل�سرتك،  و�لهدف  �ل���ح��دة،  �أ�سا�س 
ورحب  بال�سالم.  �ل��د�ئ��م  و�لل��ت��ز�م 
�مل�سارك�ن يف �لبيان بان�سمام مملكة 
ذل���ك يف  ي�سهم  �أن  �آم��ل��ني  ه���ل��ن��د�، 
�إ����س���اف���ة خ������ر�ت ع��م��ل��ي��ة وجت�����ارب 
م�ست�ى  رف���ع  �إىل  ���س��ت���ؤدي  �أم��ن��ي��ة 
�لدولية،  �لعمل  ف��رق  بني  �لتن�سيق 
وتبادل �أكر للخر�ت �ل�سرطية مبا 
فيه رفع �لقدر�ت ل�ز�ر�ت �لد�خلية 

للدول �لأع�ساء.

•• دبي-و�م:

و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  نظمت 
�ملناخ  �أ���س��ب���ع  فعاليات  هام�س  على   -
�إفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف 
�لذي ��ست�سافته دبي للمرة �لأوىل يف 
�ملنطقة.. �مل�ؤمتر �لأول ل�سبكة �أبحاث 

�ملناخ يف دولة �لإمار�ت.
من�سة  ت����ف���ري  �مل�����ؤمت����ر  و�����س���ت���ه���دف 
و�لأكادميية  �لعلمية  للهيئات  تتيح 
و�ملخت�سني تعزيز تعاونهم وتفاعلهم 
حتدي  مب��جهة  �ملتعلقة  �ملجالت  يف 

�ل�عي  وت���ع���زي���ز  �مل����ن����اخ����ي،  �ل���ت���غ���ري 
ذ�ت  �حل��دي��ث��ة  و�ل��در����س��ات  بالبح�ث 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  ب���ت���اأث���ري�ت  �ل�����س��ل��ة 
مل��جهته،  و�لإقليمي  �لعاملي  و�لعمل 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  زي�����ادة  يف  و�مل�����س��اه��م��ة 
�ل�سبكة  �أع���������س����اء  ب����ني  و�ل����ع����الق����ات 
وفئة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني  و���س��رك��ائ��ه��ا 
�إت����اح����ة  �إىل  ب����الإ�����س����اف����ة  �ل�������س���ب���اب، 
لالندماج  و�ل�سباب  للطالب  �لفر�س 
�لعمل  منظ�مة  تعزيز  يف  و�مل�ساهمة 

�ملناخي لدولة �لإمار�ت.
�لعبدويل  ع��ائ�����س��ة  �مل��ه��ن��د���س��ة  وق��ال��ت 

و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  وكيلة 
�لتغري  ل��ق��ط��اع  ب���ال����ك���ال���ة  �مل�����س��اع��د 
�ملناخي.. �إن �لتاأثري�ت �ل�سلبية لتغري 
تاأثريها  رق��ع��ة  وتت�سع  تت�سارع  �مل��ن��اخ 
خط�رة  ي�سكل  ما  كبري،  ب�سكل  عاملياً 
�ل��ب�����س��ر ويهدد  ع��ل��ى ح���ي���اة م���الي���ني 
و��سحا  ه���ذ�  وي��ظ��ه��ر  ك���ك��ب��ن��ا،  �سحة 
�لدويل  �حلك�مي  �لفريق  تقارير  يف 
�مل��ع��ن��ي ب��ت��غ��ري �مل���ن���اخ �ل���ت���اب���ع ل���الأمم 
تعزيز  ي�ستدعي  �لذي  �لأم��ر  �ملتحدة، 
لتحديد  و�لعلمية  �لبحثية  ق��در�ت��ن��ا 
طبيعة �لتاأثري�ت و�حلل�ل �لبتكارية 

للم�ساهمة يف ر�سم وحتديد  مل��جهته 
�تخاذها  �ملطل�ب  �لفعالة  �لإج���ر�ء�ت 
وتعزيز  �ملناخ  تغري  م�سببات  خلف�س 

قدر�ت �لتكيف مع تد�عياته.
و�أ�سافت " مع �لتط�ر �لتقني و�لعمل 
�ملناخ  مل����ج��ه��ة تغري  �ل����دوؤوب  �ل��ع��امل��ي 
ت��ع��زي��ز ق������در�ت �لعمل  ب���ات���ت ف���ر����س 
�ملناخي عاملياً متاحة ب�سكل �أكر، لكن 
�لفهم  �أك��ر على  ب�سكل  يعتمد  �لأم��ر 
�مل�سكلة  م�����س��ب��ب��ات  لطبيعة  �ل�������س��ح 
�سبكة  ت�ستهدف  ما  وهذ�  وتاأثري�تها، 
�أبحاث �ملناخ". و�أ�سارت �إىل �أن �مل�ؤمتر 

��ستهدف تعزيز �لتعاون و�لتفاعل بني 
�ملخت�سني و�لباحثني يف �ملجالت ذ�ت 
من�سة  و�إي��ج��اد  �مل��ن��اخ،  بتغري  �لعالقة 
على  و�لتباحث  �لنقا�س  من  مُتكنهم 
و�لبتكار�ت  و�لبح�ث  �لدر��سات  �أهم 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن��ه��ا �مل�����س��اه��م��ة يف 
ت��غ��ري �ملناخ  �إ���س��ك��ال��ي��ات  ت��ع��زي��ز ف��ه��م 
وم�سبباتها وحل�ل م��جهتها و�لتكيف 

مع تد�عياتها.
و���س��م��ت ف��ع��ال��ي��ات �مل���ؤمت��ر ع��ل��ى مد�ر 
20 جل�سة  ع���ن  ي���زي���د  م���ا  �ل��ي���م��ني 
متخ�س�سة، د�رت جل�سات �لي�م �لأول 

3 نقا�سات رئي�سة ت�سمل بيانات  ح�ل 
�ملناخ و�لنمذجة، وتغري �ملناخ و�لنظم 
�لبيئية �لرية و�لبحرية وم��رد �ملياه 
�لغذ�ئي  و�لأم��ن  �ملناخ  �لعذبة، وتغري 

و�ملائي.
�لثاين  �ل���ي����م  ن��ق��ا���س��ات  د�رت  ف��ي��م��ا 
تغري  هما  رئي�سيني  م��س�عني  ح�ل 
�ملناخ  وتغري  �ل��ع��ام��ة،  و�ل�سحة  �مل��ن��اخ 
فعاليات  يف  و�سارك  �لتحتية.  و�لبنية 
�مل�ؤمتر نخبة و��سعة من �لأكادمييني 
ع���ن �جلهات  و�مل��خ��ت�����س��ني ومم��ث��ل��ني 
بالقطاع  �ملعنية  و�خلا�سة  �حلك�مية 

�لبيئي، و�لعمل �ملناخي.
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  وكانت 
�أطلقت يف يناير 2021 "�سبكة �أبحاث 
�لإمار�ت" بهدف  دول��ة  �ملناخ يف  تغري 
تعزيز منظ�مة جمع �لبيانات و�إعد�د 
�لعالقة  ذ�ت  و�ل���در�����س���ات  �لأب���ح���اث 
و�مل�ساهمة  �ملناخي،  �لتغري  بتاأثري�ت 
�ملحلي  �ملجتمع  وع��ي مك�نات  رف��ع  يف 
�لتي  �مل���ن���اخ���ي���ة  �ل���ت���غ���ري�ت  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
ت�سهدها �لدولة، وتاأثري�تها على كافة 
هذه  ق��در�ت  تعزيز  و�سبل  �لقطاعات، 
تد�عيات  مع  �لتكيف  على  �لقطاعات 

وتعزيز م�سرية  وم��كبة  �لتغري،  هذ� 
�لعاملية  وج���ه����ده���ا  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
للعمل من �أجل �ملناخ �لتي متتد لأكر 

من 3 عق�د.

•• دبي-�لفجر:

�أعلنت م�ؤ�س�سة تر�حم �خلريية بدبي، �إطالق حملتها �لرم�سانية حتت �سعار "خريك...
 35 عطاوؤك لغريك"، ومتتد حتى نهاية �سهر رم�سان �ملبارك، وت�ستهدف جمع و�نفاق 
�لأ�سر  �لتي تخدم  و�لإن�سانية  �مل�ساريع �خلريية  تنفيذ حزمة من  ملي�ن درهم تت�سمن 

�ملحتاجة و�ملتعففة وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة لرفع م�ست�ياتهم �ملعي�سة.
ت�يل  " �مل�ؤ�س�سة  �ن  �خلريية:  تر�حم  م�ؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سم  خالد  وق��ال 
�حلمالت �لرم�سانية �هتماماً بالغاً ملا ميثله �سهر رم�سان من منا�سبة عظيمة تكر فيها 

�لأعمال وي�ساعف فيه �لأجر و�لث��ب ويحر�س فيه �ملح�سن�ن و�ملح�سنات على �لترع من 
نفي�س �أم��لهم".

�حلملة  يف  �أول�ياتها  �سمن  �مل�ؤ�س�سة  و�سعتها  �لتي  �لإن�سانية  �مل�سروعات  �أن  �ىل  و�أ�سار 
�ملري  م�سروع  وتت�سمن  �لآخرين،  �ملجتمعية جتاه  �مل�س�ؤولية  �إط��ار  يف  تندرج  �لرم�سانية 
د�خل  �ملحتاجة  لالأ�سر  �لرم�ساين  �مل��ري  تكاليف  تغطية  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �لرم�ساين 
�لف�سيل،  �ل�سهر  م��د�ر  على  �لفطار  وجبات  ت�زيع  خالل  من  �ل�سائم  و�إفطار  �لدولة، 
وم�سروع زكاة �لفطر وزكاة �ملال لدعم �لأ�سر �ملحتاجة و�ملتعرين مادياً وفقا لل�س��بط 
م�سمى  حتت  ي�مي  ب�سكل  �إذ�ع��ي  برنامج  بث  على  �ستعمل  �مل�ؤ�س�سة  �أن  وذك��ر  �ل�سرعية. 

�إن�سانية  حالت  على  �ل�س�ء  ي�سلط  �م" كرنامج  �ف  "دبي  �إذ�عة  للنا�س" على  "�لنا�س 
بحاجة للدعم و�لع�ن، وتخ�س�س كل حلقة لعر�س حالت خمتارة بعناية بعد �لتاأكد من 

و�سعها وم�سد�قية �حتياجها للم�ساعدة من قبل كادر �لعمل بامل�ؤ�س�سة.
�لف�سيل  �ل�سهر  خ��الل  �خلريية"  "تر�حم  تنفذها  �لتي  �مل�ساريع  �سمن  م��ن  �أن  و�ف���اد 
عيدية وك�س�ة �ليتيم �لتي ي�ستفيد منها 100 يتيم ويحظى هذ� �مل�سروع بدعم كثري من 

�ملح�سنني وطالبي �خلري �لذين ي�ل�ن �ليتيم �لهتمام و�لرعاية.
و�أكد �أن �مل�ؤ�س�سة ت�سعى خالل �ل�سهر �لف�سيل �إىل مد يد �لع�ن للمحتاجني د�خل �لدولة 

عر م�ساريعها ومبادر�تها �لإن�سانية �ملتن�عة.

�لإمار�ت ت�ست�سيف �جتماع وزر�ء د�خلية �لتحالف �لأمني �لدويل

»وز�رة �لتغر �ملناخي« تنظم �ملوؤمتر �لأول ل�سبكة �أبحاث �ملناخ يف �لإمار�ت

»تر�حم �خلرية« تنفق 35 مليون درهم يف رم�سان

�سفر �ملك�سيك: �لعالقات مع �لإمار�ت منوذج لل�سر�كة �ل�سرت�تيجية
•• �أبوظبي-و�م:

 - �لإمار�تية  بالعالقات  �لدولة  ل��دى  �ملك�سيك  �سفري  غ�نغ�ر�  �ألبا  دي  �ألف�ن�س�  ل�ي�س  �سعادة  �أ�ساد 
�ملك�سيكية �لتي �عترها من�ذجا لل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني �لدول . وقال �سعادته يف ت�سريح ل�كالة 
�ل�سديقني يف تط�ر م�ستمر وهناك فر�س و�عدة  �لبلدين  �لعالقات بني  " �إن  " و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء 
لتنميتها ل�سيما على �ل�سعيد �لتجاري و�ل�ستثماري خا�سة يف ظل �لإمكانات �ل�سخمة لدى �لبلدين. 
ولفت �إىل �أن دولة �لإم��ار�ت تعتر مركز� مهما للتجارة وحلقة و�سل لت�سدير و�إع��ادة �لت�سدير �إىل 
�لدول �ملجاورة �لأخرى ونحن ب�سدد �لت�قيع على عدة �تفاقيات حرة مع دولة �لإمار�ت" .. وقال " 

لدينا رحالت مبا�سرة للركاب ولل�سحن من دبي عر طري�ن �لإمار�ت".
و�أ�سار �سعادة ل�ي�س �ألف�ن�س� دي �ألبا �إىل �لزيار�ت �ملتبادلة بني �مل�س�ؤولني و�لتي �أ�سهمت ب�سكل كبري 
�ملك�سيك  زي��ارة وزير خارجية  �إىل  �ل�سدد  �ل�سديقني، لفتا يف هذ�  �لبلدين  �لعالقات بني  يف ت�طيد 

لالإمار�ت م�ؤخر�.

»�ل�سحة« تعلن تقدمي 11,488 جرعة من 
لقاح »كوفيد-19« خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية

•• �أبوظبي-و�م:

�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 11،488 جرعة 
من لقاح "ك�فيد19-" خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية وبذلك يبلغ 
 24،554،986 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات  جمم�ع 

جرعة ومعدل ت�زيع �للقاح 248.27 جرعة لكل 100 �سخ�س.
 " " ك�فيد19-  �ل���ز�رة لت�فري لقاح  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
و�لتي  �لتطعيم  عن  �لناجتة  �ملكت�سبة  �ملناعة  �إىل  لل��س�ل  و�سعياً 
�ست�ساعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�س " ك�فيد-

. "  19

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل ن�ر �ل�سباح لالجهزة 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب �للكرتونية رخ�سة رقم:1039749 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة نظر �ل�سالم ح�سني %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة عي�سى حممد �سلطان جا�سم �لزعابى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف نظر �ل�سالم ح�سني

تعديل وكيل خدمات / حذف نا�سر حممد عبد�حلى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�سادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ندى جروب خلدمات �لتنظيف 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2521113 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فاطمه �حمد عبد�هلل �خلالدى %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / م��سى �سامل ر��سد عبيد �ملن�س�رى من مالك �إىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء / م��سى �سامل ر��سد عبيد �ملن�س�رى من 100 % �إىل %50

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ ندى جروب خلدمات �لتنظيف �إىل 

NADA GROUP CLEANING SERVICES 

ندى جروب خلدمات �لتنظيف ذ.م.م 
NADA GROUP CLEANING SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/م�ست�سفى بل� �بل ذ.م.م 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2208308 
تعديل مدير / �إ�سافة زيد د�ود �سليمان د�ود �ل�سك�سك

تعديل ل�حه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري/ م�ست�سفى بل� �بل ذ.م.م

BLUE APPLE HOSPITAL L.L.C

 �إىل/ م�ست�سفى رمي ذ.م.م 
REEM HOSPITAL L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �ساك�ر� �س��سي 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2705724 
تعديل ل�حه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1

 تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم �ساك�ر� �س��سي 
SAKURA SUSHI RESTURANT 

�إىل /جي�س للقه�ه �ملخت�سة و�ل�ساي
 JEIS SPECIALTY COFFEE AND TEA

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�صارقة-و�م: 

لإم���ارة  �ل���س��ت�����س��اري  �ملجل�س  �ع��ت��م��د 
�ل�سارقة ت��سياته ب�ساأن �سيا�سة د�ئرة 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�مل�����س��اح��ة وذل����ك خالل 
عقدها  �ل��ت��ي  ع�سرة  �لثالثة  جل�سته 
�نعقاده  ل���دور  �أع��م��ال��ه  مب��ق��ره �سمن 
�لعادي �لثالث من �لف�سل �لت�سريعي 
ميحد  علي  ���س��ع��ادة  برئا�سة  �لعا�سر 

�ل�س�يدي رئي�س �ملجل�س.
�لبيئة  ه��ي��ئ��ة  رد  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
ب�ساأن  بال�سارقة  �لطبيعة  و�ملحميات 
�له��ء  ج���دة  على  للحفاظ  جه�دها 
وتقليل �لإنبعاثات �ل�سارة من �ملن�ساآت 

�ل�سناعية و�أوجه �لرقابة عليها.
وقال �سعادة هنا �سيف �ل�س�يدي رئي�س 
يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 
�لبيئية  �لركيزة  مع  متا�سياً  ط  �ل��رد 
�أمن  لتحقيق  �ل�سارقة  �إم���ارة  ل��روؤي��ة 
و�ملجتمع نفذت هيئة  �لفرد  و�سالمة 
�لعديد  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة 
م���ن �مل�����س��اري��ع �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �ل��ت��ي تهدف 
م�ستد�مة  �ساملة  تنمية  حتقيق  �إىل 
�حلالية  ل���الأج���ي���ال  �ل��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة 

�لتنم�ي  �ل��ت��ط���ر  و�ل��ق��ادم��ة يف ظ��ل 
�مل��ت�����س��ارع �ل����ذي ت�����س��ه��ده �لإم�������ارة يف 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �مل��ج��الت 

و�ل�سناعية".
من  كبرية  ج��ه���د�ً  �لهيئة  تبذل  كما 
�أج���ل ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�حل���ف���اظ على 
�ل�ستد�مة  وحتقيق  �حلي�ي  �لتن�ع 
�ملمار�سات  م��ن  �لعديد  ع��ر  �لبيئية 
ل  �ملثال  �سبيل  على  منها  و�لأن�سطة 
ر�سد  حمطات  �سبكة  �إن�ساء  �حل�سر 
�ل�سارقة حيث  �إم��ارة  ج���دة �له��ء يف 
بد�أت مبحطة و�حدة يف �لعام 2015 

و�س�ًل �إىل 10 حمطات حالياً تت�زع 
يف خم��ت��ل��ف م����دن وم��ن��اط��ق �لإم�����ارة 
للبالغات  �ل���ف����ري���ة  �لإ���س��ت��ج��اب��ة  و 
باملخالفات  �خل���ا����س���ة  و�ل�������س���ك���اوى 
�لرية  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�إ�سد�ر  و  �ل��ه����ء  و�ل��ب��ح��ري��ة وج�����دة 
و�لت�سريعات  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة وح��م��اي��ت��ه��ا حيث 
حت���ر����س �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق هذه 
�لتفتي�س  ق�سم  خ��الل  م��ن  �ل��ق��ر�ر�ت 
�خل���ارج���ي �ل����ذي ق���ام ب��ت��ح��ري��ر �لآف 
�ملخالفات �لبيئية �لتي �أدت �إىل �حلد 

من �لتده�ر �لبيئي ب�سكل كبري.
بتنفيذ   2015 يف  �لهيئة  ب��د�أت  كما 
م�سروع مر�قبة وتقييم ن�عية �له��ء 
و�ل������ذي ي���ه���دف ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي �إىل 
�له��ء  ج���دة  بيانات  وحتليل  ت�فري 
�ل�سارقة  �إم���ارة  و�لأر���س��اد �جل�ية يف 
�إ�سرت�تيجيات  و���س��ع  يف  للم�ساعدة 
م��ت��ك��ام��ل��ة حل��م��اي��ة وحت�����س��ني ن�عية 
�ل����ه������ء م���ن خ����الل �حل�������س����ل على 
�ل��ه����ء يف  بيانات دقيقة ح���ل ج���دة 

�لإمارة.
�له��ء  ج����دة  ر���س��د  �سبكة  وت��ت����ج��د 

و�لأر���س��اد �جل�ية يف �لإم���ارة يف 10 
مناطق حاليا ويتم من خاللها قيا�س 
�لعديد من �ملتغري�ت وهي �أول �أك�سيد 
�لكريت  �أك�����س��ي��د  وث�����اين  �ل���ك���رب����ن 
و�أكا�سيد  �ل��ه��ي��دروج��ني  وك��ري��ت��ي��د 
�لأر�سي  و�لأوزون  و�ل���ن���ي���رتوج���ني 
�لغبار"  "جزيئات  �لعالقة  و�لدقائق 
�أقل من 10 ميكرون و�سرعة و�إجتاه 
ودرجة  �لن�سبية  و�ل��رط���ب��ة  �ل��ري��اح 

حر�رة �جل� و�ل�سغط �جل�ي.
وت��ع��م��ل �ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع د�ئ���رة 
ع��ل��ى مر�قبة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�سناعية  �مل����ن���������س����اآت  وم����ت����اب����ع����ة 
و�ل����س���ت���ج���اب���ة ل���ل�������س���ك���اوي �ل����������ردة 

ب��خ�����س������س �ن���ب���ع���اث �ل�����رو�ئ�����ح من 
حيث  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل�سجعة  منطقة 
مت ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة ت�������س���م �جل���ه���ات 
�لإنبعاثات  �أ�سباب  لدر��سة  �مل�س�ؤولة 
�ل�س��بط �لالزمة لرتخي�س  وو�سع 
در����س��ة متكاملة  �إع����د�د  �مل��ن�����س��اآت ومت 
مت ع��ل��ى �أث���ره���ا �إت���خ���اذ �ل��ع��دي��د من 
�لإج��ر�ء�ت �لتي �أدت �إىل �سبط عمل 
�ملن�ساآت �ل�سناعية وبالتايل �نخفا�س 
منطقة  يف  و�ل�����رو�ئ�����ح  �لإن���ب���ع���اث���ات 

�ل�سجعة �ل�سناعية.
ب�ساأن  ت������س��ي��ات��ه  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
و�مل�ساحة يف  �لتخطيط  د�ئرة  �سيا�سة 
�ملرف�ع من  و�لتقرير  �ل�سارقة  �إم��ارة 

�لت��سيات  م�سروع  �إع��د�د  جلنة  قبل 
و�إق����ر�ره����ا وك����ان م��ن �أب���رزه���ا �سرف 
للمالك  �مل��ت��اأخ��رة  �لتع�ي�سات  ك��اف��ة 
�لتط�يرية  �مل�����س��اري��ع  م��ن  �مل��ت��اأث��ري��ن 
�مل�ستحقات  �ل�سارقة و�سرف  �مارة  يف 
متقاربة  زم��ن��ي��ة  ف�����رت�ت  يف  �مل���ال���ي���ة 
وتعزيز �خلدمات �ملقدمة عر م�قع 
�لد�ئرة �للكرتوين وتطبيق �ل�سارقة 
��ستحد�ث  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل��رق��م��ي��ة 
للم��طنني  تتيح  �لكرتونية  خ��دم��ة 
تبادل �لأر��سي �ل�سكنية �ملمن�حة لهم 
وفقا ل�سيا�سات �لد�ئرة و��سرت�طاتها 

و�أول�يات و�حتياجات �لأ�سر.
ودمج  تب�سيط  �لت��سيات  �سملت  كما 

و�لت�سييد  �لبناء  تر�خي�س  �إج���ر�ء�ت 
�أف�سل  وف��ق  �لإ�ستثمارية  للم�ساريع 
�ملمار�سات �ملتبعة مبا يعزز �لتناف�سية 
ل�������الإم�������ارة وج����اذب����ي����ت����ه����ا وم�����ر�ع�����اة 
�ل��سطى  �مل��ن��ط��ق��ت��ني  �أه����ايل  ط��ل��ب��ات 
و�ل�������س���رق���ي���ة ب��ت��خ�����س��ي�����س �لأر���������س 
و�لعمل  �ل�سارقة  مدينة  يف  �ل�سكنية 
ع��ل��ى �إ���س��ت��ث��ن��ائ��ه��م م���ن ����س���رط �سلة 
تي�سري�  �لأوىل  �ل��درج��ة  من  �لقر�بة 
لظروف عملهم يف �لم��ار�ت �لأخرى 
�لأر��سي  �لإ�سر�ع يف �سرف طلبات  و 
مرنة  خطة  �سمن  للد�ئرة  �ملرف�عة 
�لكرمي  ل��ل��ع��ي�����س  ت��ي�����س��ري� وحت��ق��ي��ق��ا 

لكافة �أطياف �ملجتمع.

•• دبي-و�م: 

�أطلق "بر�ند دبي" �لذر�ع �لإبد�عي 
للمكتب �لإعالمي حلك�مة دبي - 
�ملبارك..  رم�سان  �سهر  مع  تز�مناً 
رو�د  دع��م  مل��ب��ادرة  �لثالثة  �لن�سخة 
"بكل  �لأعمال �لأع�ساء يف برنامج 
بال�سر�كة  وذل���ك  دبي"  م��ن  ف��خ��ر 
م��ع جم��م���ع��ة م��ن �أ���س��ه��ر �ملطاعم 
و�مل��ق��اه��ي، ل��ت��ق��دمي �أك���ر م��ن 30 
�لرم�سانية  �لأط��ب��اق  م��ن  و�سفة 
وير�عي �لكثري منها منط �لطعام 

�لرنامج  ي�سلط  بينما  �ل�سحي، 
�ل�س�ء على ق�س�س جناح �ل�سركات 
�أ�س�سها  �لتي  و�ملت��سطة  �ل�سغرية 
طريقها  و���س��ق��ت  �لأع����م����ال  رو�د 
ويعزز  دب��ي،  م��ن  �لتميز  ع��امل  �إىل 
لهم  تقدمه  مب��ا  �ملدينة  يف  ثقتهم 
من فر�س وما تفتحه �أمامهم من 
للنجاح �سمن خمتلف  رحبة  �آف��اق 

�ملجالت.
�لعام،  ه���ذ�  �ل������س��ف��ات  وت��ت�����س��م��ن 
جم���م����ع���ة م����ن �أف�������س���ل و�أ����س���ه���ر 
بها  ��ستهرت  �لتي  �ملميزة  �لأطباق 

�مل��ط��اع��م �مل�����س��ارك��ة و�ل���ت���ي حتظى 
ب�����س��ع��ب��ي��ة ك����ب����رية ل������دى رو�ده��������ا، 
نباتية  و�سفات �سحية  �إىل  �إ�سافة 
وخالية من �لغل�تني يتم تقدميها 
�إط�����ار  يف  وذل������ك  �لأوىل،  ل���ل���م���رة 
و�ملقاهي  �مل��ط��اع��م  لتلك  �ل��رتوي��ج 
�أطباق  م��ن  تقدمه  مب��ا  و�لتعريف 
م���ن مطابخ  م�����س��ت��ل��ه��م��ة  م��ت��م��ي��زة 
وبلم�سة  �لعامل،  ح�ل  من  متميزة 
خمتلف  م�����ع  ت���ت���ن���ا����س���ب  ����س���رق���ي���ة 
وقالت  �لعمرية.  و�ملر�حل  �لأذو�ق 
�مل�ساريع  مديرة  �ل�س�يدي،  �سيماء 

" ياأتي  دب���ي  ب��ر�ن��د  �لإب���د�ع���ي���ة يف 
�إطالقنا للن�سخة �لثالثة من دليل 
�ل������س��ف��ات �ل��رم�����س��ان��ي��ة يف �إط����ار 
دع��م �لأع�����س��اء يف - بكل فخر من 
لريادة  �مل��ت�������س��ل  ودع��م��ن��ا   - دب���ي 
مب�ساريعهم  و�ل��ت��ع��ري��ف  �لأع���م���ال 
�نطلقت  �لتي  �لناجحة  وجتاربهم 
�إليه  تطمح  م��ا  لتحقيق  دب���ي  م��ن 
من جناح ومن�، كما ياأتي �لرنامج 
دبي  ب��ر�ن��د  ��سرت�تيجية  �إط����ار  يف 
�لأعمال  رو�د  ت�سجيع  �إىل  �لر�مية 
�لنزول  ع��ل��ى  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 

لهم  وت�����ف����ري  �ل���ع���م���ل  ����س����ق  �إىل 
�إىل  وت��سيلهم  و�ل��دع��م  �مل�ساندة 
�لذي  �جلمه�ر  م��ن  �سريحة  �أك��ر 
و�لأفكار  �لتميز  عن  ب��دوره  يبحث 
للتفاعل  تقليدية  و�ل��غ��ري  �جل��ي��دة 
�ملطاعم  جمم�عة  وت�سمل  معها. 
�ملبادرة:  هذه  يف  �مل�ساركة  و�ملقاهي 
باتر للحل�يات، وت� نيرز، ومطعم 
�أ�سماء، وكريف، ومطعم ِفناء، وهيل 
ك��اف��ي��ه، وم��ط��ع��م ت��ي��ب��ل، وم�����رز�م، 
ون���ي���رز، وم�هال،  ك��اي��ا،  وم��ط��ع��م 

و�أورفايل بروز، وت��ي�س.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ف��اط��م��ة �ملال، 
ت��ن��ف��ي��ذي �مل�����س��اري��ع �لإب���د�ع���ي���ة، يف 
�لن�سخة  " ت��ت�����س��م��ن  دب����ي  ب���ر�ن���د 
�لتي  �ل����������س����ف����ات  م�����ن  �ل���ث���ال���ث���ة 
بد�ية  م���ع  دب���ي  ب���ر�ن���د  �سيطلقها 
�سهر رم�سان �ملبارك �فكار�ً جديدة 
�أطباقا  ت�����س��م  ح���ي���ث  وم���ت���ن����ع���ة، 
�لإمار�تي  �مل��ط��ب��خ  م��ن  م�����س��ت���ح��اة 
خالل  �ملتن�عة  ب��اأط��ب��اق��ه  �ل�سهري 
�ل�سهر �لف�سيل، �إ�سافة �إىل و�سفات 
م��ن �أ���س��ه��ر �مل��ط��اب��خ �ل��ع��امل��ي��ة معدة 
�لأوروبي  �لطعام  ملحبي  خ�سي�ساً 

و�ملغربي  و�لآ���س��ي���ي،  و�لأم��ري��ك��ي، 
ك��م��ا �أ���س��ف��ن��ا ه���ذ� �ل��ع��ام جمم�عة 
�لتي  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل��������س���ف���ات  م����ن 
تتنا�سب مع �أ�سل�ب �حلياة �ل�سحي 
رو�د  �أع���رب  م��ن جانبهم،  دب���ي.  يف 
�لأعمال �أ�سحاب �ملطاعم و�ملقاهي 
�سعادتهم  عن  �ملبادرة  يف  �مل�ساركني 

من  �لثالثة  �لن�سخة  يف  بامل�ساركة 
�لرم�سانية،  �ل������س��ف��ات  ب��رن��ام��ج 
"بر�ند  لدعم  تقديرهم  م�ؤكدين 
للمكتب  �لإب���د�ع���ي  �ل����ذر�ع  دبي" 
�لإع����الم����ي حل��ك���م��ة دب����ي ل����رو�د 
"بكل فخر  �لأع�����س��اء يف  �لأع���م���ال 

من دبي".

•• �أبوظبي-�لفجر:

للبح�ث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ي�������س���ارك   
بجناح  �لأوىل  للمرة  و�ل���س��ت�����س��ار�ت 
�ل����دويل  ل��ن��دن  "معر�س  يف  خ��ا���س 
ي��ق��ام حتت  2022" �ل���ذي  ل��ل��ك��ت��اب 
بني  �ل��ف��رتة  �أنت" يف  "�لق�سة  �سعار 
يف  وذل�����ك  �جل������اري،  �إب���ري���ل  و7   5
وخططه  �لعاملية  �مل��رك��ز  روؤي���ة  �إط���ار 
من  �ملعر�س  ُيعد  �إذ  �ل�سرت�تيجية، 
�أب����رز م��ع��ار���س �ل��ك��ت��ب ع��ل��ى م�ست�ى 
�ل���ع���امل م���ن ح��ي��ث �لأه���م���ي���ة وع���دد 

�لزو�ر ودور �لن�سر �مل�ساركة.
رق���م  "تريندز"  ج����ن����اح  وي����ع����ر�����س 
و��سعة  جمم�عة  �خل��ا���س   7F32
�لعلمية  �لإ�����س����د�ر�ت  م��ن  وم��ت��م��ي��زة 
�ل���ت���ي تغطي  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�مل��ع��رف��ي��ة 

�لعلمية،  �مل�����ج�����الت  م����ن  �ل���ع���دي���د 
و�لقت�سادية،  و�لأمنية،  و�ل�سيا�سية، 
م��س�عات  ج��ان��ب  �إىل  و�لع�سكرية، 
تتناول  �مل��رك��ز  ب��ه��ا  �خ��ت�����ّس  متن�عة 

حركات �لإ�سالم �ل�سيا�سي.

عاملية  من�سة   .. لندن  معر�ض 
ثقافية كربى 

وقال �لدكت�ر حممد عبد�هلل �لعلي، 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز، �إن 
لندن  "تريندز" يف معر�س  م�ساركة 
�لدويل للكتاب تاأتي يف �إطار �حلر�س 
ع��ل��ى �حل�����س���ر �ل��ن���ع��ي و�ل��ف��اع��ل يف 
م�سري�ً  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لثقافية  �مل��ح��اف��ل 
عاملية  من�سة  ي�سكل  �ملعر�س  �أن  �إىل 
ثقافية كرى للت���سل مع �لآخرين، 
�جلمه�ر  لإط�����الع  و����س��ع��ة  ون���اف���ذة 

�ملعريف  "تريندز"  ن��ت��اج  على  ع��ره��ا 
وي�سارك  �مل�ستقبل  ي�ست�سرف  �ل��ذي 
يف �سنعه. كما ت�سكل �مل�ساركة فر�سة 
ن�سر  يف  و�ل��ت������س��ع  �لن��ت�����س��ار  لتعزيز 
�لعلمي  �لبحث  على  �لقائمة  �ملعرفة 

يف �ملحافل �لثقافية �لدولية كافة.
"تريندز"  �أن  �لعلي  �ل��دك��ت���ر  و�أك���د 
�سيعر�س يف �ملعر�س جمم�عة و��سعة 
بالتنّ�ع  تّت�سم  �لتي  �لإ���س��د�ر�ت  من 
من  جمم�عة  وت�ستعر�س  و�ل����ر�ء، 
�لر�هنة،  �لعاملية  و�لأزم��ات  �لق�سايا 
ل  �أب��رزه��ا �ل��در����س��ات �لتي تت�سّ وم��ن 
وجائحة  �ل�������س���ي���ا����س���ي،  ب����الإ�����س����الم 
�مل�ستد�مة،  و�لتنمية  "ك�فيد19-"، 
و�لعالقات  �خل���ارج���ي���ة  و�ل�����س��ي��ا���س��ة 
و�لإرهاب،  �ل��دويل  و�لأم��ن  �لدولية، 
�إ����س���اف���ة �إىل  و�لأم��������ن �لإن���������س����اين، 

�إ�سد�ر�ت تتناول �لتنمية �لقت�سادية، 
و�لطاقة و�مل��رد �لطبيعية، و�لتجارة 
و�لذكاء  و�ل����س���ت���ث���م���ار�ت،  �ل���دول���ي���ة 
�ل����س���ط���ن���اع���ي و�ل���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ات 
�أن  �مل���ت���ق���دم���ة، وغ����ريه����ا؛ م������س��ح��اً 
تعزز  �ملعر�س  يف  "تريندز"  م�ساركة 
�لعاملية،  �ل�ساحة  على  ح�س�ره  م��ن 
�لكتب،  تقت�سر على عر�س  لن  فهي 
�لندو�ت  �لعديد من  بل �سيك�ن ثمة 
و�لنقا�س  �حل�����ر  وحلقات  �لثقافية 
يف  و�ملبدعني  �لُكتَّاب  كبار  مب�ساركة 

خمتلف �ملجالت �ملعرفية و�لعلمية.
"تريندز"  �ن��ت�����س��ار  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ر���س��ة 

عاملياً 
رو�سة  �لأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
�لت�س�يق  �إد�رة  م���دي���ر  �مل�����رزوق�����ي 
�إن  "تريندز"  مب���رك���ز  و�مل����ع����ار�����س 

م��ع��ر���س ل��ن��دن �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب من 
للكتاب،  �لعاملية  �لتظاهر�ت  �أ�سخم 
وُيعدُّ �ملعر�س �لأهم يف �لعامل وي�سكل 
ل��ع�����س��ر�ت �لآلف  ح��ا���س��ن��ة م��ع��رف��ي��ة 
و�لباحثني  ���اب  و�ل���ُك���تَّ �مل��ث��ق��ف��ني  م���ن 
�نت�سار  ي����ع����زز  م�����ا  و�ل����ن����ا�����س����ري����ن؛ 
بها  و�لتعريف  "تريندز"  �إ���س��د�ر�ت 
�أمام مئات �لآلف من �لزو�ر و�لُكّتاب 
و�لباحثني و�لأكادمييني من خمتلف 

دول �لعامل.
فر�سة  ي�سكل  �ملعر�س  �أن  و�أ���س��اف��ت 
روؤيته  وت������س��ي��ح  ب��امل��رك��ز  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
حمفاًل  ُيعد  كما  �ملعرفية.  ور�سالته 
�أب����رز دور  ع��ل��ى  للتعرف م��ن خ��الل��ه 
�سر�كات  ول��ب��ن��اء  و�ل��رتج��م��ة،  �لن�سر 
ج��دي��دة م��ع ���س��ّن��اع �ل��ك��ت��اب ومر�كز 
كما  �مل�����س��ارك��ة.  �لن�سر  ودور  �ل��ب��ح��ث 

لإ�سد�ر�ت  ل��ل��رتوي��ج  ف��ر���س��ة  ي�سكل 
"تريندز" �ملتن�عة على �أر�س �ل��قع، 
وفتح �آفاق جديدة للتعاون و�لت���سل 

مع �لآخر مبختلف لغات �لعامل.
�أب����رز  �أن م���ن  �مل����رزوق����ي  و�أو����س���ح���ت 
يف  عر�سها  �سيتم  �ل��ت��ي  �لإ����س���د�ر�ت 
�ملت�سلة  �مل��رك��ز  �إ�����س����د�ر�ت  �مل��ع��ر���س 
يتميز  �ل���ت���ي  �ل�����س��ي��ا���س��ي  ب���الإ����س���الم 
ب��اخ��ت�����س��ا���س��ه ف��ي��ه��ا؛ وم��ن��ه��ا: كتاب 
جماعة  د�خ������ل  �لأج�����ي�����ال  "�سر�ع 
�لإخ��ن �مل�سلمني .. تاريخية �لأزمة 
وكتاب  �مل�ستقبلية"،  وم�������س���ار�ت���ه���ا 
"�خلطاب �لديني .. حتديات �جلم�د 
"�أخ�نة  وك��ت��اب  �لتجديد"،  و�آف�����اق 
�ملنطقة  يف  �لإ����س���الم���ي  �ل���ت�������س���ّ�ف 
من  �ل��ع��دي��د  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لعربية"، 
�لكتب �لأخ��رى �لتي تغطي جمالت 

متعددة.

اأف�سل  عــلــى  لـــالطـــالع  مــنــ�ــســة 
املمار�سات املعرفية 

�حل��سني  �ليازية  قالت  جانبها  من 
مبركز  �لإع������������الم  �إد�رة  م�����دي�����رة 
للمرة  �ملركز  م�ساركة  �إن  "تريندز" 
�لأوىل يف هذ� �حلدث �لثقايف �لعريق 
“معر�س لندن �لدويل للكتاب” ي�فر 
لالطالع  �ل����ق��ع  �ر���س  على  فر�سة 
يف  و�ملمار�سات  �لتجارب  �أف�سل  على 
و�ل�ستفادة  �مل��ع��رف��ة  �إن��ت��اج  جم���الت 

"تريندز"  ج��ن��اح  �أن  م���ؤك��دة   ، منها 
ثالثة  م��دى  على  �سي�سهد  باملعر�س 
�يام �لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة 
و�لنقا�سية  و�حل�����ري���ة  �لإع��الم��ي��ة 
و�إ�سد�ر�ته  تريندز  مبركز  للتعريف 
�لعالم  و���س��ائ��ل  مبثثلي  و�لإل��ت��ق��اء 
وغ���ريه���م وب���ن���اء ����س���ر�ك���ات ف��اع��ل��ة ، 
من�سة  ي�سكل  �مل��ع��ر���س  �أن  م��سحة 
مهمة لت�سليط �ل�س�ء على منتجات 
تريندز �ملعرفية �لبحثية مبا ي�ساهم 
و��ست�سر�ف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ����س���ن���ع  يف 

حتدياته.

•• �أبوظبي-و�م:

�لك�يتي  �لدكت�ر حممد  �سعادة  �أكد 
حلك�مة  �ل�����س��ي��ر�ين  �لأم���ن  رئي�س 
�لإم���������ار�ت  �أن  �لإم��������������ار�ت..  دول������ة 
�لر�سيدة  �لقيادة  وروؤى  بت�جيهات 
ملهما  من������ذج�����ا  ل���ل���ع���امل  ق����دم����ت 
ومتفرد� يف �لإب��د�ع �لإن�ساين خالل 
�إك�سب� 2020 دبي �لذي �متد على 
 192 مب�ساركة  ي���م��ا   182 م���د�ر 
دولة من ح�ل �لعامل وحظى بتقدير 

و�حرت�م �لعامل �جمع.
ل�كالة  ت�سريحات  يف  �سعادته  وق��ال 
�أنباء �لإمار�ت " و�م" مبنا�سبة ختام 
�إك�سب� 2020 دبي.. �إن �إك�سب� �سكل 
مل�ستقبل  ج���دي���دة  ع��امل��ي��ة  �ن��ط��الق��ة 
�أك����ر �إ���س��ر�ق��ا ل����دول �ل��ع��امل �أجمع 
و�لقطاعات  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
م��ن خ���الل م��ا ح��ق��ق��ه م��ن �إجن����از�ت 
��ستثنائية يف تعزيز �لتعاون �لدويل 
للتحديات  �ملبتكرة  �حل��ل���ل  وو���س��ع 
�لعاملية �لر�هنة و�مل�ستقبلية ي�ستعيد 

�لنماء  م�سرية  خاللها  م��ن  �ل��ع��امل 
و�لزدهار و�ل�سالم.

�أتقدم  �مل��ن��ا���س��ب��ة  " ب���ه���ذه  و�أ�����س����اف 
و�لتريكات  �ل��ت��ه��اين  �آي���ات  باأ�سمى 
�إىل �لقيادة �لر�سيدة �لتي جعلت من 
�لعاملية  لالإجناز�ت  وطننا  �لإم��ار�ت 
جت�سدت  ح��ي��ث  �مل�ستحيل  وحت��ق��ي��ق 
�لإم�������ار�ت يف ترجمة  �أب���ن���اء  ب���ر�ع���ة 
و�مل�سارك  �حلكيمة  �لقيادة  ت�جيها 
يف �إجناح �أهم حدث ثقايف وح�ساري 

��ست�سافته �لإمار�ت".

وق���ال ���س��ع��ادت��ه ع��ن �إك�����س��ب��� 2020 
ل�سعب  ود�ف��ع��ا  " �سيظل ممكنا  دب��ي 
�لإمار�ت يف م���سلة م�سرية �لتقدم 
ر�ي��ة دولتنا  �لعاملية ورف��ع  و�ل��ري��ادة 
يج�سد  لالإن�سانية  ون��ر����س��ا  ع��ال��ي��ا 
�أ�سمى قيم �لتعاي�س و�ل�سالم ونهجا 
"لتت���سل  �ل��ت��اري��خ  ي�سلكه  ر����س��خ��ا 
م�سري�  �مل�ستقبل"..  وت�سنع  �لعق�ل 
�إىل �أن ختام �إك�سب� 2020 دبي ه� 
بد�ية ملزيد من �لإجن��از�ت وحتقيق 
قيادتنا  روؤي�������ة  وف�����ق  �ل���ط���م����ح���ات 

�لفر�س  ل���س��ت��ك�����س��اف  �ل���ر����س���ي���دة 
و�متالك  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  و�����س���ت�������س���ر�ف 
جديدة  ق��م��م  �إىل  ل��ل�����س��ع���د  �أدو�ت������ه 

نرفع فيها ��سم �لإمار�ت �ل�سامخ.
و�أ�سار �سعادته �إىل �أن جمل�س �لأمن 
�ل�سير�ين بالتعاون مع جميع فرق 
�لدوليني  �لعمل �ل�طنية و�ل�سركاء 
�إك�سب�2020  حت�����س��ني  يف  جن����ح 
�سير�نية من  �أي هجمات  �سد  دبي 
�مل�ؤهلة  �ل���ط��ن��ي��ة  �ل��ك��ف��اء�ت  خ���الل 
�لتحتية  و�لبنى  �ل�ستجابة  و�سرعة 

�أهم  �لتي ع��ززت من جن��اح  �ملتط�رة 
حدث ثقايف وح�ساري على م�ست�ى 

�لعامل نظمته �لإمار�ت.
وقال معاليه �إن �إك�سب� 2020 دبي 
�ل�سر�كات  لعقد  مهمة  فر�سة  �سكل 
�لعامل  دول  م���ع  �خل�����ر�ت  وت���ب���ادل 
�سيما  ل  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �أجمع 
�لأمن �ل�سير�ين حيث نفذ �ملجل�س 
دبي   2020 �إك�سب�  م��ع  وبالتعاون 
و�لحتاد �لدويل لالت�سالت مترين 
 "193 "�ساير  �ل�������ق�����ي  �ل��������درع 

"تف�سلنا  ���س��ع��ار  حت��ت  �لف��رت����س��ي 
�مل�سافة ويجمعنا �لعامل �لفرت��سي" 
�لدويل  �ل�سير�ين  �لتمرين  ليعد 
�لأول من ن�عه على م�ست�ى �لعامل 
�لذي يجمع دول �لعامل حتت مظلة 
141 دول����ة من  و�ح�����دة مب�����س��ارك��ة 
ح�ل �لعامل مبا ي�سهم يف رفع كفاءة 
وتعزيز  �مل�ساركة  �لعمل  فرق  جميع 
للتعامل  �ل��ع��امل  دول  ب��ني  �لتن�سيق 
�لطارئة  �ل�سير�نية  �حل�����دث  م��ع 
�ملنا�سبة  �ل�ستباقية  وو�سع �خلطط 

�ل�سيناري�هات  خمتلف  مع  للتعامل 
و�لتاأكد من جاهزية مر�كز �لعمليات 

�ل�سير�نية.

»بر�ند دبي« يطلق �لن�سخة �لثالثة من »و�سفات رم�سانية« 
�سمن مبادرة »بكل فخر من دبي«

»تريندز« ي�سارك للمرة الأوىل يف معر�ض لندن الدويل للكتاب 2022

ة عاملية  �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي: �ملعر�س من�سَّ
ثقافية كربى لعر�س نتاج تريندز »�ملعريف«

رئي�س �لأمن �ل�سيرب�ين : �إك�سبو 2020 دبي قدم منوذجا ملهما يف �لإبد�ع �لإن�ساين

•• دبي -و�م: 

�خلريية  لالأعمال  مكت�م  �آل  ر��سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  ترعت 
و�لإن�سانية مببلغ 20 ملي�ن درهم ملبادرة "�ملليار وجبة"، �لأكر 
يف �ملنطقة لتقدمي �لدعم �لغذ�ئي للمحتاجني و�لفقر�ء و�لأقل 

حظاً يف 50 دولة ح�ل �لعامل.
ويعزز ترع �مل�ؤ�س�سة.. �للتز�م �لإن�ساين و�لأخالقي ملبادرة �ملليار 
بت�فري �سبكة �أمان غذ�ئي للفقر�ء و�جلائعني ومن يعان�ن من 
حتدي �س�ء �لتغذية ح�ل �لعامل، وخا�سة من �لفئات �ل�سعيفة 
كالأطفال و�لالجئني و�لنازحني من �سحايا �لأزمات و�لك��رث 

�لطبيعية.

و�أكد �سعادة �إبر�هيم ب�ملحة، م�ست�سار �سم� حاكم دبي لل�س�ؤون 
م�ؤ�س�سة  �أم���ن���اء  رئ��ي�����س جمل�س  ون��ائ��ب  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�أن  و�لإن�سانية  �خل��ريي��ة  لالأعمال  مكت�م  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�ل�سيخ حممد  �ل�سم�  �أطلقها �ساحب  �لتي  �ملليار وجبة  مبادرة 
�ل�زر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  �آل  ر��سد  بن 
 .. و�لإح�سان  و�لعطاء  �ل�س�م  �سهر  "، يف  �هلل  "رعاه  دبي  حاكم 
جت�سد �لقيم �لإن�سانية �لتي تتم�سك بها دولة �لإمار�ت بقيادتها 
كافة  يف  و�ملتكافل  و�ملت�سامح  �ملعطاء  وجمتمعها  وم�ؤ�س�ساتها 
�ملبادر�ت �خلريية و�لإن�سانية �لتي تنطلق منها حاملة �سعار مد 
�أو  �أو متييز لعرق  ��ستثناء  يد �لع�ن و�مل�ساندة لكل حمتاج دون 

دين �أو منطقة جغر�فية.

�مل�ؤ�س�س�ن ويت���سل  �إن �لعطاء �لذي بد�أه �لآباء  وقال ب�ملحه 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سم�  بت�جيهات من �ساحب 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�ساحب 
ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل" و �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة و�إخ��نهم 
�لكر�م،  �لإم��ار�ت  حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سم�  �أ�سحاب 

م�ستمر وم�ستد�م وي�سل �أثره �أبعد و�أ�سمل كل عام.
 100 حلملة  وت���سال  ��ستمر�ر�  وجبة  �ملليار  مبادرة  و�عتر 
ملي�ن وجبة �لتي �نطلقت يف �سهر رم�سان �ملا�سي حيث جنحت 
دولة   47 يف  وجبة  ملي�ن   220 وت���زي��ع  هدفها  م�ساعفة  يف 

مب�ساركة من ط��قم وك��در م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
��ستد�مة  لروؤية  جت�سيد  و�لإن�سانية..وهي  �خلريية  لالأعمال 
�لعمل �لإن�ساين يف فكر �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
دولة  م��ن  �لت�سامن  نهج  ر���س���خ  على  عملي  ودل��ي��ل  مكت�م  �آل 
�لإم��ار�ت مع �لإن�سان يف كل مكان وكلما دعت �حلاجة وخا�سة 

للفئات �لأ�سد �سعفاً.
وت�سارك م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكت�م لالأعمال �خلريية 
و�لإن�سانية �أي�ساً يف تنفيذ عمليات مبادرة �ملليار وجبة يف �لعديد 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �مل���ؤ���س�����س��ة، وذل���ك  �ل��ت��ي تن�سط فيها  �ل����دول  م��ن 
�مل�ؤ�س�سات �ملحلية و�جلهات �لر�سمية و�لأهلية، فيما تنظم �ملبادرة 

وت�سرف عليها مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكت�م �لعاملية.

»حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالأعمال �خلرية و�لإن�سانية« تتربع مببلغ 20 مليون درهم ملبادرة »�ملليار وجبة«

»��ست�ساري �ل�سارقة« يعتمد تو�سياته ب�ساأن �سيا�سة »د�ئرة �لتخطيط« 
ويناق�س جهود »هيئة �لبيئة« للحفاظ على جودة �لهو�ء
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�لفجر:

ثمن �سعادة �لل��ء خبري خليل �إبر�هيم 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  م�����س��اع��د  �مل���ن�������س����ري، 
�ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف �سرطة  ل�����س���ؤون 
دب����ي، �جل���ه����د �ل��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا خمفر 
�سرطة �لفقع يف �حلفاظ على �لأمن 
و�لأم������ان م���ن خ���الل �ل���ر�م���ج �لتي 
ُيطبقها يف منطقة �خت�سا�سه، �لأمر 
�لذي �أدى �إىل ت�سجيل �سفر بالغات 
ُمقلقة جمه�لة خالل �لثالثة �أع��م 
بالغات  ���س��ف��ر  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ا���س��ي��ة، 
"ل  مرورية جمه�لة، و�سفر ق�سايا 
وجه لإقامة �لدع�ى" خالل �لأربعة 

�أع��م �ملا�سية.
جاء ذلك خالل �جل�لة �لتي قام بها 
ل�س�ؤون  �لعام  �لقائد  م�ساعد  �سعادة 
�لفقع، �سمن  ملخفر  �جلنائي  �لبحث 
ب���رن���ام���ج �ل��ت��ف��ت��ي�����س �ل�������س���ن����ي على 
�ل�سرطة  وم���ر�ك���ز  �ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت 
وخم��اف��ره��ا، ر�ف��ق��ه خ��الل��ه��ا �لعميد 
�ملع�سم، مدير  ���س��رور  خ��ادم  �هلل  عبد 
دب��ي، مدير جمل�س  بر  �سرطة  مركز 
و�لعقيد  �ل�����س��رط��ة،  م��ر�ك��ز  م��دي��ري 
خمفر  �سابط  �خلييلي  ه��الل  �سعيد 
�ملهند�س  و�ل��ع��ق��ي��د  �ل��ف��ق��ع،  ���س��رط��ة 
�ل��دك��ت���ر مت��ي��م حم��م��د �حل���اج مدير 
و�ل�سالمة  و�ل�����س��ح��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة 
للدعم  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  يف  �ل���ع���ام���ة 
�أح���م���د ح�سن  �ل��ل���ج�����س��ت��ي، و�مل���ق���دم 

�لأد�ء  تقييم  �إد�رة  م��دي��ر  �حلفيتي، 
و�ل���ت���م���ي���ز �مل����ؤ����س�������س���ي ب���ال����ك���ال���ة يف 
و�ل����ري����ادة،  ل��ل��ت��م��ي��ز  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
مكتب  مدير  �لقايدي،  �سيف  و�ملقدم 
�س�ؤون  ق��ط��اع  يف  �مل�ؤ�س�سي  �لتط�ير 
�لدكت�ر  و�ل���ر�ئ���د  �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي، 
عبد �لرز�ق عبد �لرحيم رئي�س ق�سم 

�لتفتي�س، وعدد من �ل�سباط.

املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية 
على  �ملن�س�ري  �ل��ل����ء  �سعادة  و�طلع 
للمخفر،  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل���ؤ���س��ر�ت 
 96.25% ن�����س��ب��ة  ح���ق���ق  و�ل��������ذي 
منطقة  يف  �لأم����ن����ي����ة  �ل��ت��غ��ط��ي��ة  يف 
�لخت�سا�س، وكان �مل�ستهدف 95%، 
�ملناوب  لل�سابط  ت��جد  ن�سبة  وبلغت 

يف م��قع �لبالغات %100، حمققاً 
وب��ل��غ مت��سط  �مل��ط��ل���ب،  �مل�����س��ت��ه��دف 
�لطارئة  ل��ل��ح��الت  �ل���س��ت��ج��اب��ة  زم���ن 
كان  حني  يف  ثانية،  و23  دقائق   3
مت��سط  وبلغ  دق��ائ��ق،   6 �مل�ستهدف 
زم������ن �ل����س���ت���ج���اب���ة ل����ل����ح����الت غري 
يف  ثانية،  و48  دقيقة   12 �لطارئة 

حني كان �مل�ستهدف 13 دقيقة.
ك��م��ا و�ط���ل���ع �ل���ل�����ء �مل��ن�����س���ري على 
�لر�مج �لأمنية �لتي يطبقها �ملخفر 
يف منطقة �لخت�سا�س، و�لتي �أثمرت 
عن حتقيق ن�سبة %100 للبالغات 
�مل��ق��ل��ق��ة �مل��ع��ل���م��ة، ون�����س��ب��ة 100% 

للملفات �ملحالة للنيابة.

ال�سجالت املرورية 

بجه�د  �مل���ن�������س����ري  �ل����ل������ء  و�أ������س�����اد 
�أدت  �ل��ت��ي  �مل����روري  �مل��ج��ال  �ملخفر يف 
�مل��روري��ة، حيث  �إىل خف�س �حل�����دث 
يف  م��روري��اً  ح��ادث��ا   22 �ملخفر  �سجل 
حالت   7 عنها  ن��ت��ج   2021 �ل��ع��ام 
وفاة، يف حني �سجل �ملخفر 26 حادثا 
 4 2020 نتج عنها  م��روري��اً يف ع��ام 
ح���الت وف���اة، وك���ان م��ن �أب���رز �أ�سباب 
و�ل�سدم،  �ل�سطد�م،  �حل����دث،  تلك 
�إىل  بالإ�سافة  و�لده�س،  و�ل��ت��ده���ر، 

�أ�سباب �أخرى.
و�طلع �لل��ء �ملن�س�ري على �حلمالت 
�لعام  يف  �ملخفر  نفذها  �لتي  �ملرورية 
�لعامة  �لإد�رة  م��ع  بالتعاون  �ملا�سي 
 2540 منها  ��ستفاد  و�لتي  للمرور، 
باأمان  �أع����ر  م��ن��ه��ا ح��م��ل��ة  ���س��خ�����س��اً، 

�لده�س،  ح����دث  �إىل خف�س  �لهادفة 
�سخ�ساً، وحملة   450 و��ستفاد منها 
�لنحر�ف �ملفاجئ للمركبات، �لهادفة 
�لن�����ح�����ر�ف،  ح����������دث  خ���ف�������س  �إىل 
400 �سخ�س، وحملة  و��ستفاد منها 
و��ستفاد  �مل��رك��ب��ات،  ب��ني  م�سافة  ت��رك 
�أ�سخا�س، وحملة �سالمة  منها 510 
 430 �����س���ت���ف���اد م���ن���ه���ا  �لإط�������������ار�ت، 
��ستفاد  �ل�ساحنات  وحملة  �سخ�ساً، 
�ل�سرعة  �سخ�ساً، وحملة   450 منها 

�سخ�س. قاتلة ��ستفاد منها 300 

مبادرات 
ك��م��ا و�ط���ل���ع �ل���ل�����ء �مل��ن�����س���ري على 
�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي ن���ف���ذه���ا �مل���خ���ف���ر يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �لخ��ت�����س��ا���س  منطقة 
�ل�سرطة،  م���ر�ك���ز  م���دي���ري  جم��ل�����س 
�لأمنية" �لتي  �لفرق  "مبادرة  ومنها 
��ستفاد  ت�ع�ية  حمالت   4 ت�سمنت 
منها 360 �سخ�ساً، وبلغ عدد �لنزول 
بط خاللها 22  �مليد�ين 8 مر�ت، �سُ
وُعقد  �لق�سايا،  خمتلف  يف  �سخ�ساً 
وُنفذت  �ل�سركاء،  مع  �جتماعات   7
وحملتني  للم�ظفني،  عمل  ور�س   4
ت�����ع�����ي����ت����ني لأ������س�����ح�����اب �مل����ح����الت 
�لتي  �آم��ن��ة  وم��ب��ادرة ط��رق  �لتجارية، 
مركبة   135 ����س���ب���ط  ع���ن���ه���ا  ن���ت���ج 
6 حمالت  وتنفيذ  ودر�ج��ة خمالفة، 
�لعامة  �لإد�رة  مع  بالتعاون  مرورية 
بالغات  ���س��ف��ر  وحت���ق���ي���ق  ل���ل���م���رور، 

�آمنا  "كن  مرورية جمه�لة، ومبادرة 
ت�زيع  ت�سمنت  و�ل��ت��ي  �س�مك"  يف 
�سخ�ساً   2513 على  �إف��ط��ار  وجبات 
يف 33 م�قعاً، وهدفت �إىل دعم حملة 
�إىل  بالإ�سافة  وجبة،  ملي�ن   100

�لعديد من �ملبادر�ت �لأخرى.

�سعادة املوظفني
�ملن�س�ري  �ل��ل����ء  �سعادة  و�ط��ل��ع  كما 
�ل��ت��ي نفذها  �مل���ب���ادر�ت �لإد�ري�����ة  على 
 ،2021 �لعام  يف  للم�ظفني  �ملخفر 
�ل�سعادة  �رت����ف����اع  �ىل  �أدت  و�ل����ت����ي 
من   ،99.9% ب��ن�����س��ب��ة  �ل���ظ��ي��ف��ي��ة 
�ل�سعادة،  جمم�عات  م��ب��ادرة  �سمنها 
وتكرمي  �مل���ف���ت����ح،  �ل���ب���اب  و���س��ي��ا���س��ة 
عن  و�ل��ت�������س��ل  و�ل��ع��م��ال،  �ملتميزين 
ب��ع��د م���ع م���رت���ب �مل���خ���ف���ر، و�ل���ن���زول 
و�ملحا�سر�ت،  �لعمل  وور�س  �مليد�ين، 
وغ��ريه��ا م��ن �مل��ب��ادر�ت �لأخ���رى، كما 
%100 من  ب��ت��ح��ف��ي��ز  �مل��خ��ف��ر  ق����ام 

مرتبه يف �لعام 2021.

اإ�سعاد املتعاملني
�سرٍح  �إىل  �ملن�س�ري  �ل��ل����ء  و��ستمع 
�ملخفر  �أجنزها  �لتي  �خلدمات  ح���ل 
يف �لعام �ملا�سي، و�لتي بلغت 2993 
عام  خ��دم��ة   1681 مقابل  خ��دم��ة، 
معاملة   2314 و�أجن�����ز   ،2020
 430 مقابل  �ملا�سي،  �ل��ع��ام  يف  ذكية 

معاملة ذكية يف �لعام 2020.

•• دبي-�لفجر:

�أتاحت �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي فر�سة ن�عية لثالثة متعاونني جامعيني 
ب��الإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة،  �مل�ساريع  �إد�رة من�سة  متميزين، للعمل يف 
�لعمل  رك��ائ��ز  �إح����دى  ت��ع��د  و�ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع،  �إد�رة منظ�مة  و�مل�����س��اه��م��ة يف 
ومنحهم  �ل��ك��ف��اء�ت،  و��ستقطاب  �ل��ع��ق���ل  يف  �ل�ستثمار  ب��ه��دف  �ل�����س��رط��ي، 
�لعمل  ع��ر  وذل��ك  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  و�بتكار�تهم يف  �أف��ك��اره��م  لتقدمي  �لفر�سة 

بنظام �لطالب �ملتعاون.
�لإد�رة  �لدكت�ر �سالح عبد�هلل مر�د، مدير  �لعميد  �ل�ساأن، قال  وح�ل هذ� 
بامتالك  دب��ي  �سرطة  يف  نفخر  دب��ي:  �سرطة  يف  �لب�سرية  للم��رد  �لعامة 
�أنظمة عمل وممار�سات وتخ�س�سات متقدمة، ت�ؤمن بال�سباب وترز دورهم 
و�لت�جهات  �لأه����د�ف  حتقيق  يف  �مل�ساهمة  ع��ر  و�إمكانياتهم  وم��ه��ار�ت��ه��م 
�حلك�مية، وذلك حتت �إ�سر�ف و�هتمام ورعاية مبا�سرة من معايل �لفريق 

عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�سرطة دبي.  

�إد�رة  م��دي��ر  �لبل��سي،  ح�سن  من�س�ر  �ل��دك��ت���ر  �مل��ق��دم  �أو���س��ح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
دبي لطلبة �جلامعات  �سرطة  �لعام ملجل�س  و�مل�سرف  و�ل�ستقطاب،  �لبعثات 
و�لكليات، �أن �لإد�رة عر من�سة �إيفاد، ت�ستقطب �لكفاء�ت �لتخ�س�سية من 
�مل�ساريع  وتعر�س  �ملتعاونني،  �لطلبة  بنظام  و�لكليات  �جلامعات  خمتلف 
�ملجال  فاحتة  دب��ي،  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  و�لت�سغيلية  �ل�سرت�تيجية 
�أمام خمتلف �لطلبة ومن خمتلف �جلن�سيات لتقدمي �أفكارهم و�قرت�حاتهم 

وحل�لهم �لبتكارية.

و�أ�ساف �ملقدم �لبل��سي، ��ستقطب نظام �لطلبة �ملتعاون�ن ثالثة من �ل�سباب 
�جلامعيني �ملتميزين، وهم ميثاء �لقايدي، ومنال �سليمان ح�سن، وعبد�هلل 
�مل�ساريع  �إد�رة  من�سة  يف  و�لتدريب  �ملتعاونني  بنظام  للعمل  عبد�هلل،  خليل 
بالإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة، و�ملعنية باإد�رة منظ�مة �مل�ساريع يف �لعمل 
�ل�سرطي، وفتحنا �ملجال و�لفر�سة لهم للتزود باملعل�مات و�ملعارف و�لعل�م 
ت�ست�سرف  �لتي  و�لدر��سات  و�لبح�ث  و�حلل�ل  �لأفكار  وتقدمي  وتطبيقها 

�مل�ستقبل يف جمال �إد�رة �مل�ساريع.

من  تعد  دب���ي،  �سرطة  يف  �مل�����س��اري��ع  �إد�رة  من�سة  �أن  �لبل��سي  �مل��ق��دم  وب��ني 
�لعمل  م�سروع يف  �أي  �إد�رة  يتم  �لتي من خاللها  و�ملمار�سات  �لتقنيات  �أهم 
�ل�سرطي، و�أن �إ�سر�ك �لطلبة �ل�سباب يف هذ� �لعمل ي�سيف �لكثري، وي�سنع 

�لفارق عر �إتاحة �لفر�سة لإطالق �أفكارهم و�إبد�عاتهم يف هذ� �ملجال.
بدورهم، عر �لطلبة �مل�سارك�ن عن �سعادتهم بهذه �لفر�سة �لن�عية، �لتي 
�ست�ساهم يف �سقل مهار�تهم �لعملية وتطبيق �جلانب �لعلمي من در��ستهم 

على �أر�س �ل��قع، وتزويدهم بكيفية �لعمل �مل�ؤ�س�سي و�لعمل �جلماعي.
�إيفاد من جانبها، قالت �سيخة �جلناحي، رئي�سة ق�سم �لتخطيط و�لر�مج 
�أن ت�ستقطب نخبة  �إيفاد ��ستطاعت  �إن من�سة  باإد�رة �لبعثات و�ل�ستقطاب، 
من �ملتميزين من �لطلبة �لد�ر�سني من خمتلف �لتخ�س�سات، للعمل بنظام 
باأهمية  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  و�إمي���ان  حر�س  يعك�س  ما  �ملتعاونني، 
�إ�سر�ك �ل�سباب يف ميد�ن �لعمل، ورفد �لقيادة باملبدعني، ليك�ن�� جنًبا �إىل 
جنب مع �خلر�ت �ملتميزة من م�ظفي �سرطة دبي، للدفع مبنظ�مة �لعمل 

نح� �لأف�سل.  

•• دبي-�لفجر:

تكن�ل�جي  تي  �آي  "�إم  جملة  �ختارت 
ريفي� �لعربية" للمتميزين يف �لذكاء 
دبي،  �سرطة  يف  �سابطا  �ل�سطناعي، 
�سمن قائمة ت�سم 30 �سخ�سية عربية 
�لقطاع  يف  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  يف 
�ل���ع���ام و�خل����ا�����س و�لأك�����ادمي�����ي على 
م�ست�ى �ل�طن �لعربي. ومتثل �ملجلة 
�لن�سخة �لعربية عن �ملجلة �لأمريكية 
ما�سات�س��ست�س  معهد  ع��ن  �ل�����س��ادرة 
تف�قا  �لأك����ر  �مل��ع��ه��د  للتكن�ل�جيا، 
و�م��ت��ي��از� يف جم��ال �لأب��ح��اث �لتقنية 

�ملتقدمة وتطبيقاتها.
�ل��رزوق��ي، مدير  �لعميد خ��ال��د  وه��ن��اأ 
�ل�سطناعي،  للذكاء  �لعامة  �لإد�رة 

�لر�ئد دكت�ر مهند�س عي�سى �إبر�هيم 
با�سعيد، رئي�س ق�سم تطبيقات �لذكاء 
يف  �لنا�سئة  و�لتقنيات  �ل�سطناعي 
ب������الإد�رة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �إد�رة 
�أبرز  قائمة  �سمن  لختياره  �لعامة، 
�ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي �لعرب  خ����ر�ء 
من  �لأوىل  �لقائمة  وه��ي   ،2022
ن�عها يف �ملنطقة �لعربية، م�ؤكد�ً �أنهم 
يف �سرطة دبي وبت�جيهات من معايل 
�لفريق عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد 
�لكادر  ي����ل����ن  دب����ي،  ل�����س��رط��ة  �ل���ع���ام 
ويحر�س�ن  بالغا،  �هتماما  �لب�سرية 
وعلميا،  مهنيا  �مل���ظ��ف��ني  دع���م  ع��ل��ى 
�مل�ؤ�س�سة،  عمل  ركيزة  ميثل�ن  ك�نهم 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  �لأ����س���ا����س  وح���ج���ر 
لتطلعات  ت����رق����ى  م���ت���م���ي���زة  ن����ع���ي���ة 

�جلمه�ر وحتقق �ل�سعادة لهم، من�هاً 
�ملهنية و�ملعرفية  ب��اأن هذه �لإجن��از�ت 
ت���ع���زز ���س��م��ع��ة وري���������ادة ����س���رط���ة دبي 
جانبه،  م��ن  وعامليا.  و�إقليميا  حمليا 
دك��ت���ر مهند�س عي�سى  �ل��ر�ئ��د  �أع���رب 
على  بان�سمامه  �سعادته  عن  �إبر�هيم 
�لذكاء  يف  خ���ب���ري�ً   30 �أب�����رز  ق��ائ��م��ة 
�ل�سطناعي �لعرب 2022، وم�جهاً 
�سكره �إىل معايل �لقائد �لعام ل�سرطة 
�ل��رزوق��ي، نظري  و�لعميد خالد  دب��ي، 
للم�ظفني،  �ل����الحم����دود  دع��م��ه��م��ا 
و�لإبد�ع  للعمل  حمفزة  بيئة  وت�فري 
خ�سع  �لختيار  ب��اأن  من�هاً  و�لتط�ر، 
�لتخ�س�س  منها  �مل��ع��اي��ري،  م��ن  ل��ع��دد 
و�خلرة و�ملمار�سة �لعملية يف ميد�ن 
�ل����س���ط���ن���اع���ي، مب����ا يخدم  �ل����ذك����اء 

م�ؤ�س�سات �أو م�ساريع عاملة يف �ملناطق 
يف  �ل�سخ�سية  و�مل�����س��اه��م��ة  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�لذكاء  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات  ت��ب��ن��ي  ت������س��ي��ع 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  �ل�سطناعي 
�لأبحاث  دف����ع  يف  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  ودور 
�لعلمية خط�ة �إىل �لأمام يف جمالت 
معاجلة �للغات �لطبيعية و�لروب�تات 
و�ل���روؤي���ة �حل��ا���س���ب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��م �لآيل 
لالأ�سياء  �ل����س���ط���ن���اع���ي  و�ل�����ذك�����اء 
و�لبيانات �ل�سخمة ورب�تات �لدرد�سة 
�ل�سخ�سية  �سعي  جانب  �إىل  وغريها، 
من  �ل����ف������ئ����د  �أع����ظ����م  حت���ق���ي���ق  �إىل 
تطبيقات هذه �لتكن�ل�جيا يف خمتلف 
ج��نب �ملجتمع، وجهد �ل�سخ�سية يف 
تب�سيط �لعلم ور�ء تكن�ل�جيا �لذكاء 
�لباحثني  وم�����س��اع��دة  �ل���س��ط��ن��اع��ي 

لالنخر�ط  �ل�����س��ب��اب  �لأع���م���ال  ورو�د 
فيه.

اإجنازات �سخ�سية
�إبر�هيم  عي�سى  دك��ت���ر  �ل��ر�ئ��د  ي�سغل 
با�سعيد من�سب رئي�س ق�سم تطبيقات 
و�لتقنيات  �ل����س���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء 
�لذكية  �لتطبيقات  �إد�رة  يف  �لنا�سئة 
�ل�سطناعي  للذكاء  �لعامة  ب���الإد�رة 
�لعمل  ل����ه  ����س���ب���ق  دب�������ي.  ����س���رط���ة  يف 
�لتقنية  �مل�ساريع  در��سة  ق�سم  كرئي�س 
نادي  ون��ائ��ب رئي�س  ذ�ت��ه��ا،  يف �جل��ه��ة 
وب��اح��ث م�ساعد  �مل�������رد،  �لب��ت��ك��ار يف 
يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة وب���اح���ث ز�ئ�����ر يف 
�ملتحدة.  �ململكة  يف  بري�ست�ل  جامعة 
درجة  على  خليفة  جامعة  من  ح�سل 

و�ملاج�ستري   2016 ع��ام  �ل��دك��ت���ر�ه 
عام  و�ل���ب���ك���ال����ري��������س   2009 ع����ام 
وه�  �حل��ا���س���ب.  هند�سة  يف   2007
�أحد �حلا�سلني على جائزة "مبتكرون 
دون 35" لعام 2018 من �إم �آي تي 
خ��رزمية  لبتكاره  ريفي�  تكن�ل�جي 
�أكر  ب�سكل  �ل�سرطة  دوري��ات  لت�ِزيع 
�ل��س�ل  ف���رتة  م��ن  قل�ست  ف��ع��ال��ي��ة، 
و�ساعدت  �ل���ط���ارئ���ة،  �حل���������دث  �إىل 
�ملتاحة  �لأمنية  �مل����رد  ��ستخد�م  على 
ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة ويف جميع  ب��اأف�����س��ل 

�لأوقات.

ال�سخ�سيات املختارة
�سخ�سية   30 �أب�����رز  �ل��ق��ائ��م��ة  ت�����س��م 
ع��رب��ي��ة يف �ل����ذك����اء �ل���س��ط��ن��اع��ي يف 

�لقطاع �لعام و�خلا�س و�لأكادميي من 
�ل�س�ء  وت�سلط  �لعامل.  �أنحاء  جميع 
�لقادة ورو�د �لأعمال و�لباحثني  على 
قطاعاتهم  يف  ب���ارز�ً  دور�ً  لعب��  مم��ن 
من خالل ت��سيع تبني تقنيات �لذكاء 
�ل�سطناعي �أو �إطالق �سركات نا�سئة 
دفع  �أو  �لتكن�ل�جيا  هذه  على  قائمة 
�إىل �لأمام، خ�س��ساً  �لأبحاث خط�ة 
�لقائمة  وت�سم  �لعربية.  �ملنطقة  يف 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن  ���س��خ�����س��ي��ات   8

�لعربية  �لإم���ار�ت  من  و4  �ل�سع�دية 
�ملتحدة و3 من م�سر و2 من كل من 
و�جلز�ئر  و�مل��غ��رب  و�س�ريا  فل�سطني 
�لعر�ق  م���ن  و���س��خ�����س��ي��ات  و�لأردن، 
و�لبحرين  ول��ب��ن��ان  ُع��م��ان  و���س��ل��ط��ن��ة 
و18  �م���ر�أة   12 فيهم  مبن  وت�ن�س، 
رجاًل. كما جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �أكر 
من %70 من �سخ�سيات �لقائمة هم 
�مل�ؤ�س�سات و�ل�سركات  من �لعاملني يف 

�ملحلية يف �لدول �لعربية.

دبي �سرطة  يف  �مل�ساريع  منظومة  �إد�رة  يف  ي�ساهمون  متعاونني  طلبة   3

وفقًا ملجلة »اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو العربية«

�سابط يف �سرطة دبي �سمن �أبرز 30 �سخ�سية عربية يف �لذكاء �ل�سطناعي

•• �أبوظبي-�لفجر:

�لدولة  رئي�س  �ل�سم�  �ساحب  �سي�ف  �لعلماء  �لف�سيلة  �أ�سحاب  ق��ام 
�لهيئة  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد  �لدكت�ر  ير�فقهم  �هلل-  -حفظه 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����س���ؤون �لإ���س��الم��ي��ة و�لأوق�����اف، ب��زي��ارة جل��ام��ع �ل�سيخ ز�يد 
�لكبري يف �لعا�سمة �أب�ظبي و�طلع�� على ت�ساميمه �لهند�سية �لفريدة 
وم�ساحاته  �مل�سجد،  ج��در�ن  زينت  �لتي  �لبديعة  �لإ�سالمية  وزخرفته 
�مل�زعة بطريقة لفتة، و�خل�سائ�س �لعامة �لتي �متاز بها هذ� �جلامع 
�ل��زو�ر من  �أه��م �ملعامل �حل�سارية يف �لعامل، يق�سده  �أ�سبح من  �ل��ذي 
تر�ثها  على  لالطالع  دولتنا  �إىل  يفدون  �لذين  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 

و�أ�سالتها و�إجناز�تها.

وقد قر�أ �لعلماء �لفاحتة على روح �لقائد �مل�ؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه – و�لدعاء له بالفردو�س �لأعلى جز�ء ماآثره 
وم��قفه  �لإ�سالمي،  وللعامل  لل�طن  �حل�سارية  ومنجز�ته  وحكمته 
�لإن�سانية �مل�سه�دة يف �لأزمات و�لك��رث و�إغاثة �ملله�فني ودعم �لفقر�ء 
و�ملحتاجني. وقد �أبدى �لعلماء �ل�سي�ف �إعجابهم بالنه�سة �حل�سارية 
�ل�سم�  �ساحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملت�سارعة 
عهده  وويل  ونائبه،  �ل��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
�لأمني، و�إخ��نه �أ�سحاب �ل�سم� �حلكام، فاأ�سبحت �لإمار�ت ب�سيا�ستهم 
�حلكيمة ومبادر�تهم �لتط�يرية �ل�ستباقية ملتقى للح�سار�ت ومركز� 
لل�سالم و�لأخ�ة، ومن�سة تنطلق منها ق��فل �ل�سالم �لد�عية للت�سامح 

و�لتعاي�س و�ل�ئام.

»�ل�سوؤون �لإ�سالمية« �لعلماء �ل�سيوف يزورون جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبر

خالل التفتي�ض ال�سنوي

خمفر �سرطة �لفقع ي�سجل �سفر بالغات ُمقلقة جمهولة 
خالل �لثالثة �أعو�م �ملا�سية

�أكرث من 11 �ألف طالب يف من�سة �إيفاد 
�ساملة جامعة  تفاعلية  دبي، من�سة  ل�سرطة  �لتابعة  �لذكية  �إيفاد  تعد من�سة 
لكافة �لطلبة �لد�ر�سني من منت�سبي �سرطة دبي وخمتلف طلبة �جلامعات يف 
�لدولة، متكنت بعد �نطالقها من جذب �أعد�د كبرية من �لباحثني عن �لفائدة 

�ألفا   11 �ملن�سة،  �إىل  �ملن�سمني  و�لتعليم و�ملعرفة، وبلغ عدد طلبة �جلامعات 
و512 طالباً، يف حني بلغ م�ستخدم� �ملن�سة 31 �ألفا و703 �أ�سخا�س، وبلغ 

عدد �لزو�ر 190 �ألفا و541 ز�ئر�ً، وعدد �خلريجني 1146 خريجا.

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ت�سير 

CN �يت لتخزين �لبيانات رخ�سة رقم:3954953 
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

Date 4/ 4/ 2022  Issue No : 13510
Notification by publication of defendant

Case management office Sharjah federal court-civil court of first instance
in lawsuit No. SHCFICICOM2022/0002146/total commercial

To the defendant : Mohammed Mahboob Al Alam Mohammed Noor Al Alam
unknown residence : Sharjah
notification by publication in both Arabic and English.
The plaintiffs filed : 1- Muhammad Shahadat Hussain - Bangladeshi national. 2-Shaiju 
Bozkadavil Rajan - Indian national 3. AST Perfumes and Cosmetics FZE against the above-
mentioned defendant, claiming the following:
First: By dismissing the defendant from AST Perfumes and Cosmetics FZE (the third plaintiff), 
and removing him from it while continuing with the rest of the partners (the first and second 
plaintiffs). Second: To oblige the defendant to pay to the third plaintiff an amount of 68,800 
dirhams (sixty-eight thousand eight hundred dirhams) and the legal interest at the rate of 12% 
from the due date until full payment. Third: To obligate the defendant to pay fees, expenses, and 
attorney's fees. you must appear in 11/04/2022 session before the Case Management Office of 
Sharjah federal court civil court of first instance, office No. (Case Management Office No. 4) in 
person or by authorized representative, and submit a reply memorandum to the lawsuit, with all 
documents attached to it, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
order to consider the lawsuit whose number is mentioned above as a defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammed Hussain Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392
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الرأي

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

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

للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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

ملخص البيانات المالية

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

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

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

البيانات المالية المدققة وتقريرنا حولها

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

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة

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

ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية مدققي الحسابات

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

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

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

ويخضــع لرقابــة مصــرف ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. 

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

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

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

ــي. المال

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

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

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

٢- ا�سس المحاسبية
بيان االمتثال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٠- مستحق من بنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

محلية
ا�مارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

أجنبية
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

٥٧٥,٨٢٦٢,٠٩٧,٨٠٤٢,٦٧٣,٦٣٠تمويالت �جل

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

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

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

٥٧٥,٩٠٥٢,١٩٧,١١٢٢,٧٦٨,٧١٨

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

محلية
ا�مارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

أجنبية
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

٣٤٦,٤٠٠١,٥٦٩,٠٠٠١,٩١٥,٤٠٠تمويالت �جل

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

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

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

١,٨٤٥,٠٦٦١,٨٢٣,١٦٤٣,٦٥١,٧٣٤

١١- أوراق مالية استثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٤٩,٨٥٨ - ١٠٨,٧٢٣ ٤١,١٣٥ أسهم

٢,٩٩٢ ٧٢٥ - ٢,٢٦٧ أخرى

١٥٢,٨٥٠ ٧٢٥ ١٠٨,٧٢٣ ٤٣,٤٠٢

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٣٤,٠٠٨ - ٨١٩,١٧٥ ١١٤,٨٣٣ صكوك حكومية

١٧٥,٠٧٨ ٨٢,٦٧٤ ٩٢,٤٠٤ - صكوك شركات

١,١٠٩,٠٨٦ ٨٢,٦٧٤ ٩١١,٥٧٩ ١١٤,٨٣٣

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

١,١٠٥,٥١٨

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

صكوك

٢٦٩,٤٨٦ ١٨٤,٢٩٥ ٨٥,١٩١ - صكوك حكومية

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

٥,٤٣٨,٠٠٩ ١,٠٦٧,١٦٩ ٩٤٣,٩٢٩ ٣,٤٢٦,٩١١

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

٥،٤٢٦،٢١٠

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

٦,٦٨٤,٥٧٨ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٥٧،٠٣٢ - ١١٢،٣٩٧ ٤٤،٦٣٥ أسهم

٣،١٥٨ ٢،٦١٥ - ٥٤٣ أخرى

١٦٠،١٩٠ ٢،٦١٥ ١١٢،٣٩٧ ٤٥،١٧٨

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٦٤،٤٠٢ - ٨٤٩،٢٠٦ ١١٥،١٩٦ صكوك حكومية

١١٥،٠٦١ - ١١٥،٠٦١ - صكوك شركات

١،٠٧٩،٤٦٣ - ٩٦٤،٢٦٧ ١١٥،١٩٦

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

١،٠٧٦،٣٢٤

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

صكوك

١٤٩،٠١٥ ٦٢،١٠٠ ٨٦،٩١٥ - صكوك حكومية

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

٣،٦١٩،٣٤٧ ٣٦١،١٨٨ ٦٥٢،٨٤٦ ٢،٦٠٥،٣١٣

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

٣،٥٩٠،٦٩٣

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

٤،٨٢٧،٢٠٧ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

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

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

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

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

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس ا�دارة

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط) 
أكبر أحمد

رقم القيد ١١٤١
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

٢٥ ينايـر ٢٠٢٢

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

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

٢٠٢٠ ألف درهم٢٠٢١ ألف درهمإيضاح
الموجودات

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

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

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

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

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

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

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

٥٦,٣٥٣,٤٢١٦٢,٧١٩,٢٩٩إجمالي المطلوبات

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

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

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

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

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

٢٠٢٠ ألف درهم٢٠٢١ ألف درهمإيضاح

الموجودات

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

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

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

٧٢٦،١٨٤٦٦٨،٠٤٣دخل الرسوم والعموالت

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

٢٢٣٦٩،٢٧٤٣٧١،٧٣٩صافي الرسوم والعموالت

٢٣٣١٧،٥٣٢٢٢،٣٣٠دخل تشغيلي آخر

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

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

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

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

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

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

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

(٠٫٠٨٩)٢٧٠٫١٥٢ربحية / (خسارة) السهم

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

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

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

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

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

٢٠- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

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

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

٢,١٣٦,٥٨٨ ١,٩٤٠,٣٤٥

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

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٣٠٦٫٦٨٩ ١٣٥٫٧٤٩ التوزيعات المستحقة للمودعين

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

٤٤٢٫٦٣٦ ٢٢٩٫١٥٦

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

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

٢٢- صافي دخل الرسوم والعموالت

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٥٠٫٣٠٣ ٦٠٫٢٢٤ دخل العموالت 

٦١٧٫٤٧٠ ٦٦٥٫٩٦٠ دخل الرسوم

٦٦٨٫٠٤٣ ٧٢٦٫١٨٤ إجمالي دخل الرسوم والعموالت

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

٣٧١٫٧٣٩ ٣٦٩٫٢٧٤

٢٣- دخل تشغيلي آخر

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

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

الربح أو
الخسارة

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

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

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

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

٢١,٦٠٦ ٥٠,٦١٧ دخل آخر (صافي)

٢٢,٣٣٠ ٣١٧٫٥٣٢

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال 

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

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

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال

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

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

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

رأس المال النظامي 

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

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

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

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

٣٦- إدارة المخاطر (تتمة)

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

لمدة ١٢ شهرا
خسائر االئتمان

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – غير
منخفضة قيمة 

االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – منخفضة

قيمة االئتمان

ا�جمالي

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

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

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

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

-(٢٩)١١ ١٨ التحويالت من المرحلة ٣

أصول مالية جديدة، صافي الدفعات المسددة 
وأخرى

٤،٧٦٨،٢٦٩ ٢٩٨،٢٧٦(٤٥٤،٤٩٧)٤،٩٢٤،٤٩٠

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

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

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

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

حسب وحدات ا�عمال

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

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

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

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

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

٣٦- إدارة المخاطر (تتمة)

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

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

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

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

١٢- ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

بالتكلفة المطفأة

٢٨,٨٩٢,٨٦٦ ٢٩,٩٥٦,٩٨٨ مرابحة

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

٢٤٩,٥٩٦ ٢٠٨,٣٨٦ وكالة

١,١٤١,٤٨٣ ٨٧٣,١٧٨ استصناع

١٤,٩٣٨,٦٣٠ ١٥,٥٨١,٥٠٧ إجارة

١٩,٠٧٤ ٧٦,٧٩٧ أخرى

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

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

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

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

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

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

حسب وحدة ا�عمال :

١٥٫٩٠٠٫٠٩٨ ١٥٫٠٣٦٫٣٦٤ قطاع الشركات

٢٤٫٩٠٨٫٨٧٨ ٢٧٫٥٧٧٫٦٦٠ قطاع ا�فراد

٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ٤٢٫٦١٤٫٠٢٤

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

(يرجى الرجوع �يضاح ١٦). 

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

١٤- مستحق لبنوك

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٨٨٫١٤٨ ٦٠٫٢٤٥ ودائع تحت الطلب

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

٧٫٨١٣٫٩١٠ ٢٫٥٤٨٫٤٣٢

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

١٥- ودائع المتعاملين

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم أ) بحسب النوع

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

١٢,٣٤٦,٦٠٩ ٨,٢٣٧,٧٠٤ وكالة

٢,٤١٣,٣٣٦ ٢,٢٠٦,٩٦٠ ودائع �جل

١٢,٥٤٣,٢٤٦ ١٤,٦٥٠,٠٤٢ حسابات ادخار

٢٩٥,٠٠٠ ٣٠٩,٥٧٣ أخرى

٤٦,٨٧٨,٠٧٥ ٤٧,٢٦٩,٠٦١

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال  ( تتمة )

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

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
رأس المال المتاح

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

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

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

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

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
نسبة رأس المال

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

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال  ( تتمة )

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

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

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

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

 رأس المال 
الشق ا�ول العادية 

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

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

- - ناقصًا: االستقطاعات التنظيمية

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

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

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

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

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

٣٦- إدارة المخاطر

ح) تحليل جودة االئتمان:

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

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠٢١

لمدة ١٢ شهرا
خسائر االئتمان

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – غير
منخفضة قيمة 

االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – منخفضة

قيمة االئتمان

ا�جمالي

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

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

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

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

-(١,٣٤٢)١,٣٤٢-التحويالت من المرحلة ٣

أصول مالية جديدة، صافي الدفعات المسددة 
وأخرى

٩٦,٦٩٨٢,٤٠٥,٤٤٦(٣١١,٥٥٥)٢,٦٢٠,٣٠٣

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

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

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

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

حسب وحدات ا�عمال

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

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

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

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.
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حركة  يف  باملئة   20 بن�سبة  �نخفا�سا  �ل�سينية  �لنقل  وز�رة  تت�قع 
�ملرور على �لطرق وتر�جعا بن�سبة 55 يف �ملئة يف �لرحالت �جل�ية 
خالل عطلة ت�سينغ مينغ �لتي ت�ستمر ثالثة �أيام وذلك ب�سبب زيادة 

حالت �لإ�سابة بك�فيد19-.
27 مقاطعة ومنطقة �سينية م�ؤخر� عن حالت  �أكر من  و�أعلنت 
�إ�سابة بفريو�س ك�رونا، معظمها باملتح�ر �أوميكرون �سريع �لنتقال، 
�أو حتى  �لتنقل  قي�د �سارمة على  �ل�سلطات على فر�س  �أج��ر  مما 

عمليات �إغالق على م�ست�ى �ملدن.
مهرجان  خ��الل  �لأ�سلية  مدنهم  �إىل  �ل�سيني�ن  ي�سافر  ما  وع��ادة 

كن�س �ملقابر �ل�سهري.
وت�قع بيان �سادر عن وز�رة �لنقل �أن يرت�وح عدد �ملركبات �لي�مية 
�لتي  �لعطلة  �ملت��سط خالل  39 و40 ملي�نا يف  �لطرق بني  على 
�لفرتة  باملئة عن   21 بانخفا�س  ني�سان،  �أبريل  �لثالث من  تبد�أ يف 
نف�سها من �لعام �ملا�سي. وقالت �ل�ز�رة �إنه من �ملت�قع تر�جع عدد 
�لرحالت �جل�ية �ملخطط لها بن�سبة 55 يف �ملئة يف هذه �لعطلة عن 
�لعام �ل�سابق، بينما ي�سكل عدد �مل�سافرين ج�� ن�سبة 20 باملئة فقط 
من م�ست�يات �لعام �ملا�سي. و�أعلنت �ل�سني �لأحد ت�سجيل 13287 
�إ�سابة ي�مية جديدة يف ي�م �ل�سبت، وه� �أعلى م�ست�ى منذ فر�ير 
تد�بري  �ل�سني  �أنحاء  جميع  يف  �ل�سلطات  وتطبق   .2020 �سباط 
مينغ،  ت�سينغ  عطلة  خ��الل  �لرتفيه  م����ق��ع  يف  �ل��ف��ريو���س  ملكافحة 
�سلبية لختبار�ت  نتائج  �ل�سياح وطلب  ع��دد  �حل��د من  ذل��ك  مبا يف 

�حلم�س �لن�وي من �مل�سافرين بني �ملقاطعات.

�ليمن مدتها  باإعالن هدنة يف  بايدن  �لأمريكي ج�  �لرئي�س  رحب 
�ل�سعب  قبل  �نتظارها" من  "طال  �لهدنة  هذه  �أن  معتر�ً  �سهر�ن، 

�ليمني.
و�عتر بايدن يف بيان �أن بن�د �لهدنة "خط��ت مهمة لكنها لي�ست 
و�إنهاء  �ل��ن��ار  �إط���الق  ب���ق��ف  �لل��ت��ز�م  كافية" م�����س��دد�ً على وج����ب 

�حلرب.
و�أ�ساف "بعد �سبع �سن��ت من �ل�سر�ع، يجب على �ملفاو�سني �لقيام 
�أن  ميكن  �سيا�سية  ت�س�يات  �إىل  للت��سل  و�ل�سروري  �جل��اد  بالعمل 

حتقق م�ستقبل �سالم د�ئم جلميع �ل�سعب �ليمني".
للمملكة  �ل��ق��ي��ادي  "للدور  �متنانه  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  وع��ر 
�لعربية �ل�سع�دية و�سلطنة عمان يف حتقيق هذه �ملبادرة قبل حل�ل 
�سهر رم�سان �ملبارك"، متابعاً، "�إين ممنت للعمل �جلاد �لذي قامت 
تق�دها  �لتي  لل��ساطة  �أول��ت��ه��ا  �لتي  و�لثقة  �ليمنية  �حلك�مة  ب��ه 
�لتهديد�ت  ردع  ع��ل��ى  "�ستعمل  ب���الده  �أن  و�أك����د  �ملتحدة".  �لأمم 
لأ�سدقائنا و�سركائنا بينما ن���سل �ل�سعي من �أجل وقف �لت�سعيد 
�ليمني  لل�سعب  و�أوؤك���د  �ملنطقة..  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ل�سالم  و�إح���الل 

�لتز�منا �مل�ستمر بامل�ساعدة يف �إنهاء هذه �حلرب �لرهيبة".

�أكد وزير �خلارجية �لعر�قي ف�ؤ�د ح�سني، حر�س �لعر�ق على �إنهاء 
�حل���رب �ل��رو���س��ي��ة-�لأوك��ر�ن��ي��ة ب��اأ���س��رع وق��ت مم��ك��ن. وذك���رت وز�رة 
"وزير  �أن  )و�ع(،  �لعر�قية  �لأن��ب��اء  وكالة  تلقته  بيان  يف  �خلارجية 
)جي  �ل�سبع  �ل�سناعية  �ل��دول  جمم�عة  �سفر�ء  ��ستقبَل  �خلارجية 
7( �ملعتمدين لدى �لعر�ق، بح�س�ر وكيل �ل�ز�رة لل�س�ؤون متعددة 
�ل�����ز�رة ل��ل�����س���ؤون �لإد�ري����ة  �لأط����ر�ف و�ل�����س���ؤون �لقان�نية ووك��ي��ل 
و�لفنية"، مبيناً �أن "وزير �خلارجية ��ستعر�س مع �ل�سفر�ء تفا�سيل 
و�أبعاد زيارته �ملرتقبة �إىل م��سك� وو�ر�س� �سمن جمم�عة �لت�سال 
�لعربية على �ملُ�ست�ى �ل�ز�ري جلامعة �لدول �لعربية ملتابعة و�إجر�ء 
�ملُ�ساور�ت و�لت�سالت �لالزمة مع �لأطر�ف �ملعنية بالزمة �لرو�سية 
- �لأوكر�نية بهدف �مل�ساهمة يف �إيجاد �حلل�ل �لدبل�ما�سيَّة لالأزمة 
�أّكد  �خلارجية  "وزير  �أن  �لبيان،  و�أ�ساف  �لقائمة".  �حل��رب  و�إنهاء 
و�أّن م�قف  وق��ت ممكن،  باأ�سرع  �حل��رب  �ن��ه��اء  على  �ل��ع��ر�ق  حر�س 
وه�  �لعر�قي،  �لد�ست�ر  �أحكام  مع  ين�سجم  �حلياد  �تخاذ  يف  �لعر�ق 
"�لعر�ق  �أن  �أخرى"، م��سحاً،  �ل�ق�ف مع جهة �سد جهة  ل يعني 
�إذ عانى  �ملا�سية،  �لعق�د  �لتي عانت من �حل��روب طيلة  �ل��دول  من 
�ل�سعب �لعر�قي من �حلروب و�حل�سار و�ملقاطعة، و�أن �لعر�ق �سد 
�أي حرب ونز�ع م�سلَّح بني �لدول". و�أ�سار �لبيان �إىل �أهمية "�حرت�م 
مبادئ �لقان�ن �لدويل وميثاق �لأمم �ملتحدة، ودعم �مل�ساعي �لر�مية 
�إىل �إنهاء �لت�تر وت�سجيع كل جه�د �ل��ساطة يف هذ� �لإطار"، لفتاً 
لكل  �ل�ستماع  �إىل  تهدف  �لعربية  �ل���دول  جامعة  "ُمبادرة  �أن  �إىل 
�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة وتبادل وجهات �لنظر و�س�ًل �إىل حل يهدف 
�لنار، ومبا يكفل ع�دة  �إطالق  �لتهدئة و�سبط �لنف�س و�إيقاف  �إىل 

�ل�ستقر�ر و�إنهاء �لأزمة �لإن�سانيَّة �لقائمة".

عو��صم

بكني

وا�سنطن

بغداد

�ملخابر�ت �لربيطانية: رو�سيا متنع �أوكر�نيا 
من �لتزود بالإمد�د�ت عرب �لبحر �لأ�سود

•• لندن-وكاالت

قالت �ملخابر�ت �لع�سكرية �لريطانية �لأحد �إن �لق��ت �لبحرية �لرو�سية 
مما  �آزوف،  وبحر  �لأ���س���د  �لبحر  على  �لأوك���ر�ين  �ل�ساحل  ح�سار  ت���سل 

مينع �إعادة �لتزود بالإمد�د�ت عن طريق �لبحر.
وحتتفظ رو�سيا بالقدرة على حماولة تنفيذ �إنز�ل برمائي، لكن من �ملرجح 
�أن تنط�ي مثل هذه �لعملية على خماطر عالية ب�سبب �ل�قت �ملتاح للق��ت 
ت�يرت  تغريدة على  �لدفاع يف  وز�رة  قالت  �لأوكر�نية لال�ستعد�د، ح�سبما 

يف ن�سرة دورية.
�لن�ساط  على  ج�سيماً  خ��ط��ر�ً  ت�سكل  �لأ���س���د  �لبحر  يف  "�لألغام  وق��ال��ت 

�لبحري".
و�أ�ساف تقرير �ل�ز�رة �أن م�سدر �لألغام غري و��سح لكن من �سبه �مل�ؤكد �أن 
وج�دها نتيجة للن�ساط �لبحري لرو�سيا يف �ملنطقة، مما ي��سح كيف ي�ؤثر 

غزوها لأوكر�نيا على �مل�سالح �ملحايدة و�ملدنية.
ومل يت�سن لرويرتز بعد �لتحقق من �سحة �لنباأ.

•• ريو دي جانريو-�أ ف ب

و�نزلقات  في�سانات  ح���دوث  يف  غ��زي��رة  �أم��ط��ار  ت�سببت 
�أ�سفرت عن  �لر�زيلية،  �أر�سية يف ولية ري� دي جانريو 
مقتل 14 �سخ�سا على �لأقل بينهم 8 �أطفال وفقد�ن 5 

�آخرين، بح�سب ما �أعلنت �ل�سلطات �ل�سبت.
وقال م�س�ؤول�ن �إن �لع���سف �سربت م�ساحات �سا�سعة من 
�ل�ساحل �لأطل�سي لل�لية �جلن�بية �ل�سرقية وت�سببت يف 
�ل�سياحية  بار�تي  �أحدها يف مدينة  �أر�سية عدة  �نزلقات 

ما ��سفر عن مقتل �مر�أة و�ستة من �أطفالها.
وقال �لرئي�س �لر�زيلي جايري ب�ل�س�نارو على في�سب�ك 
�إن �حلك�مة �لفدر�لية �أر�سلت طائر�ت ع�سكرية للم�ساعدة 

يف عمليات �لإنقاذ يف �ل�لية �لتي يبلغ عدد �سكانها 17،5 
ُيت�ّقع هط�ل  �لأر�ساد �جل�ية،  ملي�ن �سخ�س. وبح�سب 

مزيد من �لأمطار يف �لأيام �ملقبلة يف �ملنطقة.
 233 م�سرع  على  �أ���س��اب��ي��ع  �ستة  بعد  �ل��ع�������س��ف  وت��اأت��ي 
�أر����س���ي���ة يف مدينة  و�ن�����زلق�����ات  ف��ي�����س��ان��ات  ���س��خ�����س��ا يف 

برتوب�لي�س ب�لية ري� دي جانريو �أي�سا.
بار�تي  منتجع  ت�سرًر�  �لأك��ر  �ملناطق  ت�سمل  �مل��رة،  ه��ذه 

�ل�سهري �لذي ي�ستهر ب�س��رعه �جلذ�بة ومنازله �ملل�نة.
�أًما و�ستة من  �أر�سي  يف منطقة ب�نتا نيغر�، طمر �نهيار 
ع��اًم��ا. ومت  ب��ني عامني و17  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  �أطفالها 
م�ستقرة.  ح��ال��ة  يف  �مل�ست�سفى  �إىل  ن��اج  �سابع  طفل  نقل 
و��سيب �ربعة ��سخا�س �خرون �أي�سا. يف �أنغر� دو�س ري�س، 

�أر�سي، ويف  �ن��زلق  �أرب��ع �سن��ت نتيجة  ق�ست طفلة تبلغ 
ري�  �سمال غرب مدينة  كيل�مرت�   40 بعد  على  م�سكيتا 
�أثناء  بالكهرباء  عاما   38 يبلغ  رج��ل  �سعق  جانريو،  دي 
�إعالمية.  تقارير  وف��ق  �آخ��ر،  �سخ�س  م�ساعدة  حماولته 
�أمطار غزيرة منذ  ت�ساقط  ري� دي جانريو  ت�سهد ولية 
حّ�لت  �جل��م��ع��ة  ليلة  ���س��دي��دة  ع�������س��ف  �سملت  ي���م��ني، 
�ل�س��رع �أنهار� يف مدن عدة، وجرفت �سيار�ت يف طريقها 
وت�سببت يف �نزلقات �أر�سية تعد ماأ�ساة متكررة يف م��سم 

�لأمطار ل �سيما يف �ملناطق �لفقرية على �لتالل.
و�أعلن م�س�ؤول�ن يف �أنغر� ت�سجيل �نهمار 655 ملم من 
"م�ست�يات مل تعهدها  �ساعة، وه��ي   48 �لأم��ط��ار خ��الل 

�لبلدية".

�أمطار غزيرة حت�سد قتلى  يف �لرب�زيل 

ما مدى جدية احلوثيني يف ترك العنف؟

هدنة �ليمن فر�سة لرتتيب �لبيت �ل�سرعي 
•• عو��صم-وكاالت

وم��فقة  �ليمن  يف  �لهدنة  تطبيق  على  �مل����ف��ق��ة  بعد 
�لبيت  ل��رتت��ي��ب  ف��ر���س��ة  ت��ك���ن  �حل���ث��ي��ني عليها، رمب���ا 
�ل�����س��رع��ي يف �ل��ي��م��ن، وق���د ت��ك���ن ف��ر���س��ة لإظ��ه��ار مدى 
للح�ثي يف حت��دي��د خيار�ت  �مل��ن��اوئ��ة  �لأط����ر�ف  ج��دي��ة 
�حلرب و�ل�سالم وكذلك جدية �حل�ثيني يف ترك �لعنف 

بعد �سن��ت من �حلرب.
ووفق �سحف عربية �سادرة �أم�س �لأحد، هناك حتذير�ت 
�أعلن عنها  �سديدة من ��ستثمار �حل�ثيني للهدنة �لتي 
حل�سد  غ��رون��دب��رغ  هان�س  �ليمن  �إىل  �لأمم���ي  �مل��ب��ع���ث 
�ملزيد من �ملقاتلني وجتنيدهم ل�سن هجمات جديدة يف 

ماأرب وجبهات �أخرى.

ل موؤ�سرات جديدة
�إن  �لعربية  لل�سحف  مطلعة  �سيا�سية  م�سادر  وق��ال��ت 
�لأط����ر�ف  و�ف��ق��ت عليها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م���ب���ادرة 
�سهرين  مل���دة  �ل��ن��ار  لإط����الق  وق��ف��ا  وت�سمنت  �ليمنية 
�ملفرو�سة  للقي�د  وتخفيفا  �سنعاء  ملطار  جزئيا  وفتحا 
و�إنها  جديدة  م�ؤ�سر�ت  حتمل  ل  �حلديدة،  م��نئ  على 
ورف�ستها  �ل�سع�دية  �حلك�مة  بها  تقدمت  �لتي  ذ�تها 

�مليلي�سيات �حل�ثية يف وقت �سابق.
ياأتي  باملبادرة  �حل�ثيني  قب�ل  �أن  �إىل  �مل�سادر  و�أ�سارت 
يف ظل ت�ساعد �ل�سغ�ط �ل�سعبية يف مناطق �سيطرتهم 
�إىل  �إ�سافة  �ملتفاقم،  و�ملعي�سي  �لنهيار �خلدمي  نتيجة 
حم��اول��ة �جل��م��اع��ة �مل��دع���م��ة م��ن �إي����ر�ن تخفيف حدة 
�ل�سغ�ط �لدولية �لتي ت�ساعدت بعد �لهجمات �حل�ثية 

على من�ساآت نفطية ومدنية يف �ل�سع�دية.
�جله�د  جن��اح  يت�قف  �ليمني  �ل�ساأن  يف  خل��ر�ء  ووفقاً 
�ل��دول��ي��ة �لأخ�����رية ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �مل�������س���اور�ت �ل��ي��م��ن��ي��ة يف 
�ل��ب��ي��ت د�خ���ل  "ترتيب  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �ل���ري���ا����س 

�ل�سرعية" وت��سيع مكّ�ناته.
�لإعالم  وز�رة  م�ست�سار  ق��ال  ل�”�لعرب”  ت�سريح  ويف 
�ل�سريف  طالب  فهد  �لريا�س  م�ساور�ت  وع�س�  �ليمنية 
�ل��ن��ار لي�س  �إط���الق  ل���ق��ف  ق��ب���ل �حل���ث��ي��ني بهدنة  �إن 
�أمر�ً جديد�ً، لكن �لختبار �حلقيقي يكمن يف �لتز�مهم 
بهذه �لهدنة وعدم ت�ظيفها للح�سد جل�لت قادمة من 

�حلرب.
ولفت �ل�سريف �إىل �أن �حل�ثيني قبل�� بالهدنة �لتي تقدم 
�مت�سا�س حالة  بهدف  �ليمن  �إىل  �لأمم��ي  �ملبع�ث  بها 
ل��ك��ن مدى  �ل��د�خ��ل��ي و�خل���ارج���ي،  �لغ�سب و�لح��ت��ق��ان 
�إىل  بالنظر  �سك  م��سع  يظل  �لهدنة  ببن�د  �لتز�مهم 

تاريخ �نقالبهم على �لتفاقات و�لتي كان �آخرها
�لعام  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  رع��ت��ه  �ل���ذي  �ست�كه�مل  �ت��ف��اق 

.2018
�حل�ثيني  جدية  من  قلقهم  ميني�ن  مر�قب�ن  ويبدي 
�لباحث  ي���ؤك��د  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف  ب��ال��ه��دن��ة،  �لل��ت��ز�م  يف 

�لع�سكري �ليمني و�ساح �لع�بلي يف ت�سريح ل�" �لعرب" 
�إن �لع�دة �إىل �أر�سيف �ملناور�ت �حل�ثية وحمطات عدم 
�ل��ت��ز�م��ه��ا ب��الت��ف��اق��ات �ل�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى م���دى م��ا يقارب 
�لتفاق  بهذ�  �لتفاوؤل  من  يجعل  �لزمن،  من  �لعقدين 

�أمر� بالغ �ل�سع�بة.
وع���ن روؤي���ت���ه مل����ف��ق��ة �حل���ث��ي��ني ع��ل��ى �ل��ه��دن��ة، �عتر 
“هذ� �مل�قف ين�سجم مع �ل�سرور�ت �مللحة  �أن  �لع�بلي 
�ملتغري�ت �لأخ��رية على  �لتي خلقتها  �لر�هنة  و�للحظة 

�مل�ست�يات كافة �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية”.

م�سري غام�ض
وقالت �ل�سحف �إن �ل��س�ل �إىل �لهدنة يف �ليمن متثل 
"ب�سارة خري" بعد �أن ت��سل �لأطر�ف �ليمنية �إىل هدنة 
�إن�سانية يف م�ستهل �سهر رم�سان �لكرمي، فهذه �خلط�ة 
�لبناء  وميكن  �سهرين  �ست�ستمر  �سن��ت  م��ن  �ملنتظرة 
�حلرب  ينهي  �سامل  �سيا�سي  ح��ل  �إىل  للت��سل  عليها 
ويجلب �ل�سالم �إىل �ل�سعب �ليمني �لذي طحنته �لأزمات 
�ل�س�د�ء  �حلقبة  ه��ذه  ي��ط���ي  �أن  وي��اأم��ل  و�ل�����س��ر�ع��ات 
و�ل�سغائن  �لأحقاد  من  �مل�ستقبل متحرر�ً  �إىل  ومي�سي 

و�لثار�ت حتى ي�سمن �حلياة �لكرمية جلميع �أبنائه.
و�أو�سحت �ل�سحف �لعربية �أن ميزة �لهدنة �ملعلنة، �لتي 
ومنظمات  �لعربية  و�جل��ام��ع��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  باركتها 
�ليمنية   - �ليمنية  �مل�ساور�ت  مع  تتز�من  �أنها  �إقليمية، 
�لتعاون لدول  �جلارية يف �لريا�س حتت رعاية جمل�س 
�خلليج �لعربية وتلقى دعماً دولياً و��سعاً. كما �أنها ت�سمح 
لل�سعب �ليمني بالتقاط �أنفا�سه بعد �سن��ت ط�يلة من 
�أطر�ف �ل�سر�ع ف�سحة  �ملعاناة و�خل�ف و�لقلق، ومتنح 
من �ل�قت متكنها من مر�جعة ح�ساباتها وبناء خيار�تها 
و�لبلد  لل�سعب  و�لأن��ف��ع  �لأج���دى  �إىل  تهتدي  �أن  ع�سى 

و�ملنطقة.
و�أ�سارت �إىل �أن كل �لأطر�ف �ليمنية مبا فيها �حل�ثي�ن 

�لهدنة، و�سط دع��ت ل�سم�دها يف هذه  باإعالن  رحبت 
�لبالد،  �أرج����اء  يف  �لتهدئة  �سي�سيع  ذل��ك  لأن  �مل��رح��ل��ة، 
ما  لكن  معنى،  �ملرتقبة  �ل�سيا�سية  للمفاو�سات  ويجعل 
ت��ز�ل و��سعة بني �حلك�مة  �له�ة ما  �أن  �لأم��ر  يزعج يف 
ترّد  مل  �ل��ت��ي  �حل���ث��ي  وميلي�سيات  �ل�سرعية  �ليمنية 
م�ساور�ت  يف  �مل�����س��ارك��ة  �إىل  دع���ت��ه��ا  ع��ل��ى  ب���الإي���ج���اب 
و�لأحز�ب  �لق�ى  من  �لعديد  ح�سر  حني  يف  �لريا�س، 
باأن هذ� �لجتماع  يتنامى  تفاوؤل  و�ل�سخ�سيات، وهناك 
�ليمني يف �لعا�سمة �ل�سع�دية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خري 
�إىل  �لأحقاد وتنظر  �لأط��ر�ف عن  تتنزه كل  �أن  ب�سرط 
باأن  وت���ؤم��ن  خال�سة  مينية  ب��ع��ني  �ل���ط��ن��ي��ة  �مل�سلحة 
م�سريها و�حد وم�ستقبلها م�سرتك ولن ي�ستطيع �أحد 

�أن يلغي �لآخر.
و�ع���ت���رت �ل�����س��ح��ف �أن ع����دم م�����س��ارك��ة �حل���ث��ي��ني يف 
�مل�����س��اور�ت �جل���اري���ة ي���رتك �مل���خ���اوف ق��ائ��م��ة مب��ا يهدد 
عن  يختلف  ل  م�سريها  ويجعل  �لهدنة  ه��ذه  ��ستمر�ر 
غّلبت  �إذ�  �أم���ا  �ل�سابقة،  �ل��ن��ار  �إط���الق  وق��ف  تفاهمات 
�لدع��ت  �إىل  و����س��ت��ج��اب��ت  �لتعقل  �حل���ث��ي��ة  �جل��م��اع��ة 
ت��ع��ه��د�ت��ه��ا، ف����اإن ذل���ك �سيغري ك��ث��ري�ً من  و���س��دق��ت يف 
�ملعطيات وميكن �جله�د �لدبل�ما�سية �حلالية من بناء 
يف  لل�سر�ع  �سامل  حل  مفاو�سات  لبدء  �سيا�سية  من�سة 
�إذ�  �إن بد� �سعباً، فلي�س م�ستحياًل  �ليمن. وهذ� �لأمر، 
كانت هناك �إر�دة لل�سالم و�إميان بقيم �لتعاي�س �مل�سرتك 

بني �أبناء �ل�سعب �ل��حد.
دور  لهم  و�لإقليمي�ن  �ل��دول��ي���ن  �لفاعل�ن  �إن  وق��ال��ت 
مرحلة  وجت���اوز  لال�ستقر�ر  �لأج������ء  تهيئة  يف  حا�سم 
�لتعاون  جم��ل�����س  �أدى  وم��ث��ل��م��ا  و�ل���ت���ق���ات���ل،  �ل�������س���ر�ع 
دعم  حت��ال��ف  ك��ان  �لتهدئة،  م�ساعي  يف  دور�ً  �خلليجي 
�إىل  ��ستجاب  عندما  �ملرحلة  هذه  يف  م�س�ؤوًل  �ل�سرعية 
ند�ء �لتهدئة متهيد�ً مل�ساور�ت �لريا�س، ثم رحب ب�قف 

�إطالق �لنار �لذي ترعاه �لأمم �ملتحدة.

عملية �سيا�سية لإنهاء �لنز�ع
��ستئناف  ع��ن  �لعربية  �ل�سحف  حتدثت  جانبها  وم��ن 
�مل�ساور�ت �ليمنية - �ليمنية �أعمالها �لي�م يف �لعا�سمة 
�ل�سع�دية �لريا�س برعاية خليجية، حيث رحب �ملبع�ث 
جميع  من  �لإيجابية  �لفعل  ب��ردود  �ليمن  �إىل  �لأمم��ي 
و�لتي  �سهرين  ملدة  ت�ستمر  �لتي  �لهدنة  على  �لأط��ر�ف 
�لبناء  �أهمية  على  م�سدد�ً  �ليمن،  يف  �إليها  �لت��سل  مت 
�لأطر�ف  بني  �لثقة  بع�س  ل�ستعادة  �لتفاق  ه��ذ�  على 
�إنهاء  �إىل  تهدف  �سيا�سية  عملية  ول�ستئناف  �ملتحاربة 

�لنز�ع.
�لهدنة  "بد�أت  ق�له  غروندبرغ  عن  �ل�سحيفة  ونقلت 
�لتي ت�ستمر ملدة �سهرين يف �ل�ساعة �ل�سابعة من م�ساء 
�أم�������س �لأول �ل�����س��ب��ت. وب�����دء� م���ن �ل��ل��ي��ل��ة، ت��ت���ق��ف كل 

�لعمليات �لع�سكرية �لهج�مية بر�ً وج��ً وبحر�ً".
و�أ�ساف �أن جناح هذه �ملبادرة يعتمد على �لتز�م �لأطر�ف 
يت�سمن  مب��ا  �لهدنة  �ت��ف��اق  بتنفيذ  �مل�ستمر  �ملتحاربة 
�لإج��ر�ء�ت �لإن�سانية �مل�ساحبة، و�أمتنى �أن يتم ترجمة 
ح�سن �لن��يا �لذي عرت عنه جميع �لأط��ر�ف علناً يف 
�لإع��الم��ي و�حل��د م��ن خطاب  ���س���رة خف�س للت�سعيد 

�لكر�هية".
�سفينة   18 تي�سري دخ�ل  �لهدنة  �تفاق  بن�د  وتت�سمن 
برحلتني  و�ل�سماح  �حلديدة،  م��نئ  �إىل  �ل�ق�د  حتمل 
ج�يتني من و�إىل مطار �سنعاء كل �أ�سب�ع. كما تت�سمن 
على  لالتفاق  �لأط���ر�ف  بني  �جتماع  عقد  �أي�ساً  �لبن�د 
لتح�سني  �ملحافظات  م��ن  وغ��ريه��ا  تعز  يف  �ل��ط��رق  فتح 

حرية حركة �لأفر�د د�خل �ليمن.
ذ �لأطر�ف هدنة مدتها  وبح�سب ن�س �لتفاق »�س�ف ينفِّ
�سهر�ن تبد�أ يف 2 �أبريل )ني�سان( 2022 وتنتهي يف 2 
من  و�لهدف  للتمديد،  قابلة   2022 ي�ني�)حزير�ن( 
�إىل ت�س�ية �سلمية  �لهدنة ت�فري بيئة م��تية للت��سل 
للنز�ع. فلي�س �لق�سد منها �لت�قف لإتاحة �لفر�سة لأي 
�لعمليات  ��ستئناف  �أو  جمم�عاته  ت�سكيل  باإعادة  طرف 

�لع�سكرية«.
�لع�سكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  وق���ف  �ل��ه��دن��ة  وت�����س��م��ن 
�ليمن  د�خ���ل  و�ل��ب��ح��ري��ة  و�جل���ي��ة  �ل��ري��ة  �لهج�مية 
وخ���ارج���ه وجت��م��ي��د �مل�����ق���ع �ل��ع�����س��ك��ري��ة �حل��ال��ي��ة على 
�لأر�س. �إىل جانب دخ�ل 18 �سفينة من �سفن �مل�ستقات 

�لنفطية خالل �سهري �لهدنة �إىل م��نئ �حلديدة.
كما ت�سمن ت�سغيل رحلتني ج�يتني جتاريتني �أ�سب�عياً 
�ململكة  �إىل  �ل��ه��دن��ة  ���س��ه��ري  خ���الل  وم��ن��ه��ا  �سنعاء  �إىل 

�لأردنية �لها�سمية، وجمه�رية م�سر �لعربية.
وتن�س �لهدنة ف�ر دخ�لها حيز �لتنفيذ، على �أن يدع� 
�مل��ب��ع���ث �خل��ا���س �لأط����ر�ف �إىل �ج��ت��م��اع ل��الت��ف��اق على 
فتح طرق يف تعز وغريها من �ملحافظات لتي�سري حركة 
�ملدنيني من رجال ون�ساء و�أطفال وتنقالتهم بال�ستفادة 

من �جل� �لذي تهيئه �لهدنة.

جمموعة �لت�سال �لعربية تبحث زيارة �إىل مو�سكو
•• �لقاهرة-وكاالت

يبد�أ وفد جمم�عة �لت�سال يف جامعة �لدول �لعربية �لي�م �لثنني، زيارة �إىل كل من �لعا�سمة �لرو�سية م��سك� 
و�لعا�سمة �لب�لندية و�ر�س�، لبحث تد�عيات �لأزمة �لرو�سية-�لأوكر�نية. 

وقال وزير �خلارجيَّة �لعر�قي ف�ؤ�د ح�سني: "لقد مت �لي�م �ل�سبت عقد �جتماع  تن�سيقي عر �لفيدي� ك�نفرن�س 
ملجم�عة �لت�سال �لعربية على �مل�ست�ى �ل�ز�رّي، مب�ساركة �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أب� �لغيط، 
ووزير خارجية م�سر �سامح �سكري، ووزير خارجية �ل�س�د�ن علي �ل�سادق، ووزير خارجية �جلز�ئر رمطان لعمامرة، 

و�ملمثل �لد�ئم للمملكة �لأردنية �لها�سميَّة يف �جلامعة �لعربيَّة �أجمد �لع�سايلة".
�لأزمة  وتد�عيات  �ملُ�سرَتك،  �لهتمام  ذ�ت  �مللفات  ناق�س��  �ملجتمعني  �أن  �لعر�قية  �خلارجية  ل���ز�رة  بيان  و�أو�سح 
�لرو�سية-�لأوكر�نية وتاأثري�تها، و�ل�ستعد�د�ت للزيارة �ملرتقبة �لتي يزمع �أن يق�م بها �ل�فد �لعربي �إىل كل من 

م��سك� وو�ر�س� يف �لر�بع من �ل�سهر �جلاري.

فنلند� تلّوح بورقة �لناتو.. هل تفجر �لأو�ساع يف �أوروبا؟
•• عو��صم-وكاالت

عادت فنلند� للحديث جمدد� عن 
�لأطل�سي  �سمال  حللف  �لن�سمام 
رو�سيا  دفع  �لذي  �لأمر  "�لنات�"، 
للتهديد برّد حازم �إن �أقدمت على 

هذه �خلط�ة.
�سانا  فنلند�  وزر�ء  رئي�سة  وق��ال��ت 
ع��ل��ى بالدها  �إن  �ل�����س��ب��ت،  م��اري��ن، 
�تخاذ قر�ر ب�ساأن ع�س�ية "�لنات�" 

و�لفنلنديني يف جميع �مل��قف".
�لتي  �لع�سكرية  �لعملية  ودف��ع��ت 
�إىل  �أوك���ر�ن���ي���ا،  يف  رو���س��ي��ا  �سنتها 
فنلند�  م����ق��ف  يف  تاريخي  تغيري 
"�لنات�"،  حللف  �لن�سمام  ب�ساأن 
و�لتي بد�أت تناق�س هذ� �لأمر منذ 

�أ�سابيع.
وب���ق���ي���ت ف��ن��ل��ن��د� حم����اي����دة خالل 
�حلرب �لباردة، يف مقابل تاأكيد�ت 
من م��سك� باأن �لق��ت �ل�س�فياتية 

�أجرت  �أن  بعد  �لربيع  ه��ذ�  خ��الل 
دقيقا  تقييما  و�ل��رمل��ان  �حلك�مة 
لإيجابيات و�سلبيات �لن�سمام �إىل 

�حللف.
"�لن�سمام  �أن  م��اري��ن  و�أ���س��اف��ت 
وعدم �لن�سمام هما خيار�ن لهما 
تقييم  �إىل  بحاجة  نحن  ع����ق��ب. 
وط�يلة  �مل������دى  ق�������س���رية  �لآث��������ار 
�لأج��ل. يجب �أن ن�سع يف �عتبارنا 
ه��دف��ن��ا، وه���� ���س��م��ان �أم���ن فنلند� 

�ملقبل. ي�ني�  يف  و30   29
�ن�سمام  �أن  �أل���ب���ريك���ي  و�أو�����س����ح 
�أن  �ساأنه  "�لنات�" من  �إىل  فنلند� 
�حتمالية  م��ن  ك��ب��ري  ب�سكل  يقلل 
لن  �أوروب����ا، حيث  ح��رب يف  ن�س�ب 
يك�ن لدى رو�سيا �أي طريقة قابلة 

للتطبيق ملهاجمة �لغرب.
و���س��دد �مل�����س���ؤول �ل�����س��اب��ق يف حلف 
متتلك  فنلند�  �أن  على  "�لنات�"، 
وجي�سا  رو�سيا،  مع  ط�يلة  ح��دود� 
ل��ل��غ��اي��ة، مم��ا ُيعّقد  ك��ب��ري� وق���ي��ا 
رو�سي  تخطيط  �أي  ك��ب��ري  ب�سكل 

حلرب و��سعة يف �أوروبا.
"�إذ� كان هناك  �أن��ه  �ألبريكي  وب��نّي 
�سيء يف  رو�سيا  �أد�ء  �أن  يعتقد  من 
�أوكر�نيا، ف�س�ف يك�ن �أد�وؤها �أ�س��أ 

مبئة مرة يف فنلند�".
وت�����س��رتك ف��ن��ل��ن��د� م���ع رو���س��ي��ا يف 
ح�������دود ي���ب���ل���غ ط����ل���ه���ا �أك�������ر من 
�لأط�ل  ه��ي  كيل�مرت�،   1330
ل���دول���ة يف �لحت�����اد �لأوروب�������ي مع 

م��سك�.

تاأييد �سعبي
يف   62 �أن  ر�أي  ��ستطالع  و�أظ��ه��ر 
ي�ؤيدون  �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ني،  م���ن  �مل��ئ��ة 
بعدما  "�لنات�"،  �إىل  �لن�����س��م��ام 

لن تغزو �أر��سيها.
ل��ك��ن��ه��ا ل ت�����ز�ل و�ح������دة م���ن دول 
�لحتاد �لأوروبي �لقالئل �لتي مل 
ُتنه �لتجنيد �لإجباري، �أو تخف�س 
كبرية،  بدرجة  �لع�سكري  �لإن��ف��اق 

رغم �نتهاء �حلرب �لباردة.
عدد  يبلغ  �ل��ت��ي  فنلند�  و�ن�سمت 
�إىل  ن�سمة  م��الي��ني   5.5 �سكانها 
�لأوروب����������ي، وه����ي تقيم  �لحت������اد 
ل  "�لنات�"  م���ع  وث��ي��ق��ة  ����س���ر�ك���ة 
�ملعل�مات  ت��ب��ادل  جم���ال  يف  �سيما 

�ل�ستخبار�تية و�مل��رد.

ردع �أوروبي
ف���ن���ل���ن���د� يف طرح  ج���دي���ة  وح�������ل 
فكرة �لن�سمام للنات�، قال مدير 
باملعهد  و�لت�سليح  �ل�سرت�تيجيات 
�ل�سرت�تيجية  للدر��سات  �ل��دويل 
�ل�سابق  و�مل�����س���ؤول  ل��ن��دن،  وم��ق��ره 
���س��م��ال �لأط��ل�����س��ي، وليام  يف ح��ل��ف 
�إىل  �ستن�سم  فنلند�  �إن  �ألبريكي، 

�لنات� "عاجال ولي�س �آجال".
�أل���ب���ريك���ي يف ح��دي��ث مل�قع  وق����ال 
�ن�سمام  �إن  عربية"،  ني�ز  "�سكاي 
فنلند� للحلف �لأطل�سي قد يحدث 
مبدريد،  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ن��ات���  قمة  يف 
ي�مي  تنعقد  �أن  �ملقرر  من  و�لتي 

53 يف �ملئة مع  كانت �لن�سبة عند 
بد�ية �حلرب باأوكر�نيا.

�لفنلندي  �ل��رئ��ي�����س  ي���رى  ول���ه���ذ� 
�ن�سمام بالده  �أن  نيني�ست�  �ساويل 
للنات� مل يعد بحاجة �إىل ��ستفتاء 
حيث  ر���س��م��ي،  ر�أي  ����س��ت��ط��الع  �أو 
�إل  "و�ي  �إذ�ع��ة  قال يف مقابلة مع 
�أن  بالفعل  �ل���سح  "من  �إنه  �إي"، 
�ن�سمام  ت���ؤي��د  �مل����ط��ن��ني  �أغلبية 
فحتى  �ل��دف��اع��ي،  للحلف  �ل��ب��الد 
نهاية �لعام �ملا�سي، كان لديه ر�أي 
تغري  لكنه  �مل�ساألة،  ب�ساأن  خمتلف 

يف هذه �لفرتة".
وك���ان���ت م������س��ك��� ق���د �ع���ت���رت �أن 
"�لنات�"  �إىل  ف��ن��ل��ن��د�  �ن�����س��م��ام 
ع�سكرية  ع�����ق���ب  �إىل  ����س���ي����ؤدي 

و�سيا�سية خطرة.
"�إنرتفاك�س"  وك�����ال�����ة  ون���ق���ل���ت 
ع���ن �سريغي  ل���الأن���ب���اء  �ل��رو���س��ي��ة 
�لأوروبي  �لق�سم  مدير  بيلياييف، 
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  يف  �ل������ث������اين 
�لرو�سية، ق�له: "�سيك�ن لن�سمام 
فنلند� و�ل�س�يد �إىل �لنات�، ع��قب 
ع�����س��ك��ري��ة و����س���ي���ا����س���ي���ة خ���ط���رية، 
�لكامل  �لنطاق  مر�جعة  تتطلب 
�لدولتني  ه��ات��ني  م���ع  ل��ل��ع��الق��ات 

و�تخاذ �إجر�ء�ت �نتقامية".
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عربي ودويل
��ستئناف �إر�سال �مل�ساعد�ت برً� �إىل تيغر�ي �لإثيوبية 

•• نريوبي-�أ ف ب

��ستاأنفت  �أنها  �لأح��م��ر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت 
�ل�سبت �إر�سال �مل�ساعد�ت بر� �إىل منطقة تيغر�ي �لإثي�بية 
�ستة  منذ  �لأوىل  للمرة  وذل��ك  م�سلحا  نز�عا  ت�سهد  �لتي 
�لط��رئ  �إم���د�د�ت  من  �لثانية  هي  �لقافلة  وه��ذه  �أ�سهر. 
�إع���الن �حلك�مة  منذ  ت��ي��غ��ر�ي  �إىل  ت�سل  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 
وجبهة حترير �سعب تيغر�ي �ملتمردة هدنة �إن�سانية �أو�خر 
�لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  وقالت  �ملا�سي.  �ل�سهر 
�إنها �أر�سلت م�ساعد�ت طبية و�أغذية ومعد�ت ملعاجلة �ملياه 
�ىل �ملنطقة �ملنك�بة يف �سمال �إثي�بيا �لتي تعترها �لأمم 
�ملتحدة خا�سعة حل�سار فعلي منذ �سه�ر. وقال نيك�ل�س 

ف�ن �أرك�س رئي�س بعثة �ل�سليب �لأحمر يف �إثي�بيا يف بيان 
�لنز�ع  من  �ملت�سررين  �لأ�سخا�س  من  �لعديد  "يعي�س 
ق��ادري��ن على  غ��ري  للغاية،  ت��ي��غ��ر�ي يف ظ���روف �سعبة  يف 
�لغذ�ئية  و�لإم�����د�د�ت  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  على  �حل�س�ل 
"ت�سبب  و�أ�ساف  �لأ�سا�سية".  و�خلدمات  و�ل�سلع  �لكافية 
نق�س �لأدوية و�ملعد�ت �لطبية يف �سغ�ط هائلة على نظام 
وقال  �لطبي".  و�ل��ط��اق��م  �ملنطقة  يف  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة 
برنامج �لغذ�ء �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة �إن 13 �ساحنة 
�إىل ميكيلي عا�سمة  �لغذ�ئية و�سلت  حمملة بامل�ساعد�ت 
�أول  وه��ذه  �ل�سبت.  وق���د  �ساحنة  تلتها  �جلمعة،  تيغر�ي 
م�ساعدة غذ�ئية منذ كان�ن �لأول/دي�سمر ت�سل تيغر�ي 
معر�س�ن  �لآلف  م��ئ��ات  �إن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت��ق���ل  ح��ي��ث 

خلطر �ملجاعة. و�أعلنت حك�مة رئي�س �ل�زر�ء �آبيي �أحمد 
يف 25 �آذ�ر/مار�س هدنة �إن�سانية مفت�حة، وو�فقت عقبها 
جبهة حترير �سعب تيغر�ي على وقف �لأعمال �لعد�ئية يف 
لل�سليب  �لدولية  �للجنة  �مل�ساعد�ت. ولفتت  حال و�سلت 
�لأحمر �ىل �أن قافلة �ل�سبت كانت �لأوىل عن طريق �لر 
منذ �أيل�ل/�سبتمر، رغم �ي�سالها نح� 40 �سحنة �أدوية 
�لثاين/ كان�ن  منذ  تيغر�ي  �إىل  للحياة  منقذة  ومعد�ت 
ب�قف  �لدولية  �للجنة  "ترحب  �آرك�س  ف�ن  وق��ال  يناير. 
لت�سهيل  �ل��ن��ز�ع  �أط���ر�ف  و��ستعد�د  �ل��ن��ار �حل��ايل  �إط���الق 
مرور �مل�ساعد�ت �لإن�سانية �ىل تيغر�ي حيث ت�جد حاجة 
ت�ستمر  �أن  �ل�سروري  "من  �أن  على  م�سدد�  �إليها"،  ما�سة 

�مل�ساعد�ت يف �ل��س�ل �إىل �ملنطقة بانتظام".

�إزفي�ستيا: �لقطط و�أ�سجار �ل�سنديان يف رو�سيا مذنبة �أي�سًا!
•• مو�صكو-وكاالت

�لإن�سان  حق�ق  جم��ال  يف  �ل��رو���س��ي  �لنا�سط  �أ���س��ار 
م�سب�ق  غ��ري  ت�سعيد  وج����د  �إىل  ب���رود  �أل��ك�����س��ن��در 
ح�ل  رو�سيا(  من  )�ل��ره��اب  �لرو�س�ف�بيا  مل�ساعر 
�لعامل. وكتب برود يف �سحيفة "�إزفي�ستيا" �لرو�سية 
ب����ت���ني حت����دث ع���ن هذ�  �أن �ل��رئ��ي�����س ف���الدمي���ري 
�لرهاب �جلامح يف �لدول �لأجنبية خالل لقاء مع 
�لثقافية  لل�ج�ه  �لدولة  رئي�س  بج��ئز  �لفائزين 
�مل��س�ع  �إن  �ملا�سي.  )�آذ�ر(  مار�س   25 يف  �ل�سابة 
نف�سه لي�س جديد�ً. ب�سفته ع�س��ً يف جمل�س حق�ق 
�لإن�سان، كرر برود مر�ر�ً �لتطرق �إىل هذه �مل�سكلة 
كما  �لرو�سي،  �لرئي�س  مع  للمجل�س  �جتماعات  يف 

و�جلمعية  �ل��رو���س��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  ناق�سها 
�أن  �إىل  و�أ���س��ار  )�ل��رمل��ان(.  �لرو�سية  �لفيدير�لية 
�لتمييز �سد �مل��طنني �لرو�س مل يكت�سب مثل هذ� 

�حلجم على �لإطالق يف �لتاريخ �حلديث.

طيف متييز وا�سع
�أثارت �لدعاية �مل�سادة لرو�سيا يف �لإعالم �لأجنبي 
و�لإج�����ر�ء�ت  لل�سيا�سيني  �ل��ع��دو�ن��ي��ة  و�خل��ط��اب��ات 
ت�سعيد�ً  رو���س��ي��ا  ���س��د  �مل�����س��ب���ق��ة  غ���ري  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�نتهاكات  ذلك  عن  نتج  للرو�س.  �ملعادية  للم�ساعر 
ج�سيمة حلق�ق �لإن�سان ومتييز علني. ثمة �نتهاك 
ك��ام��ل ل��ع��دد م���ن م������د �لإع������الن �ل��ع��امل��ي حلق�ق 
�حلق�ق  يف  "�مل�ساو�ة  ع���ن  ي��ع��ل��ن  �ل����ذي  �لإن�������س���ان 

و�حل���ري���ات، ب�����س��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن �لأ���س��ل �ل�طني 
وه�  للغاية  و��سع  �لتمييز  طيف  �إن  و�ل�سيا�سة". 

يتجلى ي�مياً على �أ�س�س وطنية وثقافية ولغ�ية.

قلق خا�ض
�أ�ساف �لكاتب �أن هنالك �أعمال تخريب �سد بعثات 
م��طنني  ملمتلكات  وم�سادرة  رو�سية  ديبل�ما�سية 
��ستخد�م  للعق�بات وحظر  رو�س خ�سع��  وكيانات 
و�لرعاية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ط��ع��ام  ت��ق��دمي  م���ؤ���س�����س��ات 
وح�سب  �لإع���الم.  و�سائل  يف  للت�سهري  كما  �لطبية 
�إن  �أمثلة عن حدوث �عتد�ء�ت و�سرب.  برود، ثمة 
�لهادفة  �لأع��م��ال  ه�  خا�س  ب�سكل  �لقلق  يثري  ما 
�إىل �نتهاك حق�ق �لأطفال �لرو�س، و�لتي �أ�سبحت 

�لإهانة  �أي�ساً  �لغربية. وهنالك  �لدول  منت�سرة يف 
تعيق  ظ��روف  وخلق  �لنف�سي  و�ل�سغط  و�ل�ستائم 

�لعمل �لتعليمي �لكامل.

من حظر الثقافة... اإىل حظر ال�سجر
ن�ساطات  على  �ملفرو�سة  �لقي�د  �أن  �لكاتب  �أ�ساف 
�ل����ج����ه �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل���ب���ارزة و�ل��ري��ا���س��ي��ني تنتهك 
�أعر�ف �لقان�ن �لإن�ساين ومتنع و�س�ل �مل��طنني 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة حيث  �ل��رو���س��ي��ة  �ل��ق��ي��م  �إىل  �لأج����ان����ب 
�لرو�سية  �لكال�سيكية  �مل��سيقى  �أد�ء  حت��رمي  ب��رز 
ودر��سة �أعمال �لأدب �لرو�سي يف ب�لند� و�إيطاليا. 
ح�سب  �لأح���ي���ان  ب��ع�����س  يف  �سخيفة  و�مل���ح���ظ����ر�ت 
برود. لقد حظر �لحتاد �لدويل للقطط م�ساركة 

�حل��ي����ن��ات م��ن رو�سيا يف �مل��ع��ار���س �ل��دول��ي��ة. زرع 
�إيفان ت�رغينيف �سجرة �سنديان يف عقاره  �لكاتب 
مبنطقة �أوري�ل منذ 198 عاماً. مت منع ت�سجيل 
�لأوروبية  �ل�سجرة  مناف�سة  يف  �ل�سنديانة  ه��ذه 
�لن�سب  �لعتد�ء على  �أعمال  و��ستدت  �لعام.  لهذ� 
�مل��رت��ب��ط��ة بحقبة �حل���رب �ل���ط��ن��ي��ة �ل��ع��ظ��م��ى. مت 
�ل��ن�����س��ب يف  ت�سجيل ع��م��ل��ي��ات ت��خ��ري��ب ���س��د ه���ذه 

�لي�نان وب�لند� ورومانيا و�سل�فاكيا ولتفيا.

اأ�سوات راف�سة
�ل��ع��دو�ن��ي��ة و�لتع�سب �سد  يف ه��ذه �لأج������ء م��ن 
رو�سيا وم��طنيها، ل يز�ل هنالك بع�س �لأفر�د 
و�لنا�سطني  و�ملثقفني  �ل�سيا�سيني  من  �لأج��ان��ب 

لكن  �ل�سارخة.  �لرو�س�ف�بيا  يعار�س�ن  �لذين 
ه�ؤلء �لأفر�د معزول�ن بح�سب �لكاتب. مل تنتبه 
�أنها  غ��ري  �لأ����س�����ت،  ل��ه��ذه  �ل��ع��دو�ن��ي��ة  �لغالبية 
تتكثف  �أجنبية،  �ل�قت. يف دول  م��رور  ترتفع مع 
�لإجر�ء�ت �لعلنية لدعم رو�سيا ومناه�سة �لرهاب 
حيالها. �إن �لنتهاك �جل�سيم و�لعمدي و�ملنهجي 
حلق�ق �مل��طنني �لرو�س ونظر�ئهم يف عدد من 
�لدول يتطلب من �ل�سلطات يف رو�سيا و�لنا�سطني 
يزيدو�  �أن  �خل����ارج  يف  و�جل��م��اه��ري  �حل��ق���ق��ي��ني 
وختم  ك��ب��ري.  ح��د  �إىل  �مل�سكلة  ب��ه��ذه  �هتمامهم 
�سرورة  �إىل  بالدع�ة  مقاله  �حلق�قي  �لنا�سط 
و�ملعل�مات  �ل��ق��ان���ن��ي��ة  �مل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي  ت��ع��زي��ز 

و�ل�ستجابة �لعامة للم��طنني �لرو�س.

 تعطيل تظاهرة يف �سريالنكا وقطع و�سائل �لتو��سل 

�أمريكا تعيد لليبيا قطعا �أثرية ُنهبت يف �أعقاب �نتفا�سة 2011 

•• كولومبو-�أ ف ب

عطلت و�سائل �لت���سل �لجتماعي 
���س��ري��الن��ك��ا ف��ي��م��ا منع  �لأح������د يف 
�ل�سرطة  م����ن  وع���ن���ا����س���ر  ج���ن����د 
تظاهرة للمعار�سة �حتجاجا على 
ر�جاباك�سا  غ�تابايا  �لبالد  رئي�س 
ظل  يف  �لغ�سب  يت�ساعد  وق��ت  يف 
يف  م�سب�قة  غ��ري  �قت�سادية  �أزم���ة 

�لبلد.
وو�ت�ساب  وفي�سب�ك  ت�يرت  وكانت 
�سبكات  ب��ني  و�إن�ستغر�م  وي�تي�ب 
يتعذر  �لتي  �لجتماعي  �لت���سل 

��ستخد�مها يف كل �أرجاء �لبالد.
�لتعطيل،  ه���ذ�  يح�سل  �أن  وق��ب��ل 
ن��ا���س��ط���ن جم��ه��ل���ن وجه��  ك����ان 
جديدة  دع���������ت  �لن����رتن����ت  ع����ر 
�أو�سام  مع  �لأح��د  بكثافة  للتظاهر 
بينها  م����ن  ل��ل�����س��ل��ط��ة  م��ن��اه�����س��ة 
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كالتي  �ن(  ب����ي  )يف  �ف���رت�����س���ي���ة 
هذ�  م��ن  جتعل  ر�ه��ن��ا  ��ستخدمها 

�لتعطيل غري مفيد بتاتا".
�إىل  ر�جاباك�سا  غ�تابايا  وينتمي 
ع���ائ���ل���ة ح���اك���م���ة ك���ان���ت حت���ظ���ى يف 
�مل���ا����س���ي ب��ت��اأي��ي��د ج����زء ك��ب��ري من 
�لغالبية �ل�سنهالية يف �لبالد لأنها 
و�سعت حد� يف �لعام 2009 حلرب 
�لتاميل.  م��ع من����ر  �ت��ن��ي��ة  �أه��ل��ي��ة 
ر�جاباك�سا  لعائلة  �لتاأييد  �ن  �إل 
�لقت�سادية.  �لأزم��ة  ب�سبب  �نهار 
�سكانها  عدد  �لبالغ  �لدولة  ت��جه 
حاد�  ن��ق�����س��ا  ن�����س��م��ة  م��ل��ي���ن   22
و�رتفاعا  �لأ����س���ا����س���ي���ة  �ل�����س��ل��ع  يف 
و�نقطاعا  �لأ�����س����ع����ار  يف  ك����ب����ري� 
�أزمة  �أ�س��أ  وهي  للكهرباء،  ط�يال 
�لعام  ��ستقاللها  منذ  �قت�سادية 

.1948
وتفاقمت �لأزمة مع تف�سي جائحة 
على  ق�����س��ت  �ل���ت���ي  ك�فيد19- 

م�ساء �جلمعة بات باإمكان �جلي�س 
�لتدخل مبفرده وت�قيف مدنيني 

خ�س��سا.
يف  �لنائب  �سيلفا  دي  هار�سا  وق��ال 
حت��ال��ف �مل��ع��ار���س��ة ���س��ام��اغ��ي جانا 
ب��الوي��غ��اي��ا ل���ك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�أن  ر�جابا�سكا  بالرئي�س  "�أجدر 
ي����درك ب����اأن �مل���د ب����د�أ ي��ن��ق��ل��ب على 

نظامه �ل�سلط�ي".
و�أ�ساف "ل ميكننا �ل�سماح بهيمنة 
�ل��ع�����س��ك��ر ع���ل���ى �ل�������س���ل���ط���ة. يجب 
نظاما  ن����ز�ل  ل  �أن���ن���ا  ي���درك�����  �أن 

دمي�قر�طيا".
من  �ل�سحافي�ن  �مل�س�رون  ومنع 
�ل�ستقالل  ���س��اح��ة  �إىل  �ل������س���ل 
�لتي يتجمع فيها عادة �ملتظاهرون 

يف ك�ل�مب�.
�ل�������س���ب���ت، حت�����دى مئات  وم�������س���اء 
وحظر  �لط��رئ  حالة  �لأ�سخا�س 
�لتج�ل �للذين فر�سهما �لرئي�س 

)�رح������ل ر�ج���اب���اك�������س���ا(. وج�����اء يف 
�لغاز�ت  تدع��  "ل  �ل�سبت  من�س�ر 
قريبا  ت��ردع��ك��م،  ل��ل��دم���ع  �مل�سيلة 
للتزود  �ل�����دولر�ت  منهم  �ستنفد 

جمدد� بها".
وجت���م���ع م���ئ���ات �لأ����س���خ���ا����س على 
�لأحد  �ملعار�سة  من  ن����ب  ر�أ�سهم 
�ملعار�سة  زع��ي��م  �إق��ام��ة  مقر  �أم���ام 
�ساجيث برمياد��سا وبد�أو� �لت�جه 
ك�ل�مب�  ����س���اح���ات  �إح�������دى  �إىل 
�ملفرو�س  �لتج�ل  حظر  متحدين 
ح��ت��ى �لث���ن���ني. ل��ك��ن ���س��رع��ان ما 
جمم�عة  �ل���ت���ق���دم  م���ن  م��ن��ع��ت��ه��م 
وعنا�سر  �لع�سكريني  م��ن  ك��ب��رية 
�آلية  ب��ب��ن��ادق  �مل�سلحني  �ل�����س��رط��ة 
وكالة  �أح��د م�س�ري  �أف��اد  ما  على 

فر�ن�س بر�س.
�جلي�س  يكتفي  �لعادية،  �لأي���ام  يف 
مع  لكن  لل�سرطة.  �ل��د�ع��م  ب���دور 
�لط��رئ  ح��ال��ة  �ل��رئ��ي�����س  �إع����الن 

فخرج��  �جل���م���ع���ة،  ر�ج���اب���اك�������س���ا 
يف ت��ظ��اه��ر�ت يف �أح���ي���اء ع���دة من 

ك�ل�مب� و�ساحيتها.
�تخاذ  �ل�سريالنكي  �لرئي�س  وبرر 
�ل�ستثنائية  �لإج�����������ر�ء�ت  ه�����ذه 
�لعام  �لأم�����ن  "حماية  ب�������س���رورة 
و�مل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى �لإم�������������د�د�ت 
حلياة  �لأ����س���ا����س���ي���ة  و�خل������دم������ات 

�ملجتمع".
وليل �خلمي�س �جلمعة ت�جه مئات 
�لرئي�س  م��ن��زل  �إىل  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
و��ستخدمت  با�ستقالته  مطالبني 
للدم�ع  �مل�����س��ي��ل  �ل���غ���از  �ل�����س��رط��ة 

وخر�طيم �ملياه.
وب���������د�أت ت���ظ���ه���ر خ����الف����ات د�خ����ل 
نامال  وق������ال  �أي���������س����ا.  �ل�����س��ل��ط��ة 
ر�ج��اب��اك�����س��ا وزي���ر �ل��ري��ا���س��ة و�بن 
تعطيل  �أدع��م  "لن  �لرئي�س  �سقيق 
�لجتماعي.  �ل��ت�������س��ل  و����س���ائ���ل 
خ�س��سية  ����س���ب���ك���ات  وت��������ف������ر 

ومع ذلك نهب �سارق� �لآثار، �لذين 
ينقب�ن عنها يف �لعديد من �مل��قع، 
�أث���ري���ة ع���دي���دة ك��م��ا نهب��  ق��ط��ع��ا 
�لف��سى  ���س��ن����ت  خ���الل  �مل��ت��اح��ف 
 2011 �ن��ت��ف��ا���س��ة  �أع��ق��ب��ت  �ل���ت���ي 
�لتي دعمها حلف �سمال �لأطل�سي. 
كبرية  نهب  عمليات  ح��دوث  وبعد 
ل����الآث����ار يف �أع����ق����اب �ل����غ����زو �ل����ذي 
قادته �ل�ليات �ملتحدة للعر�ق عام 

•• طر�بل�س-رويرتز:

�إنها  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل�������س���ل���ط���ات  ق���ال���ت 
بينها  �أث���ري���ة،  ق��ط��ع  ت�سع  ت�سلمت 
روؤو�����س ح��ج��ري��ة ج��ن��ائ��زي��ة وجر�ر 
�ل�ليات  �أعادتها  فخارية،  وقطع 
تهريبها  ب��ع��د  ل��ط��ر�ب��ل�����س  �مل��ت��ح��دة 

خارج ليبيا.
وج���م���ي���ع ت���ل���ك �ل���ق���ط���ع ك���ان���ت قد 
ب�����س��ك��ل غ���ري قان�ين  ����س��ُت��خ��رج��ت 
و�ُسحنت �إىل �ل�ليات �ملتحدة قبل 
�أن يتعرف عليها علماء �آثار تعاون�� 
مع مكتب �ملدعي �لعام يف مانهاتن 
ليبيا  متحف  �إىل  لُتعاد  بني�ي�رك 

يف طر�بل�س.
وق���ال حم��م��د ف���رج حم��م��د، رئي�س 
“كل هذه  �لليبية،  �لآث��ار  م�سلحة 
�لقطع �لأث��ري��ة ه��ي ج��اءت نتيجة 
ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ر ع�����س����ئ��ي وخرجت 
م�سروعة  غري  بطريقة  ليبيا  من 
�ملتاحف  �أنها مل ت�سرق من  مبعنى 

�لليبية  �ل�����س��ل��ط��ات  م���ع  ب��ال��ع��م��ل 
لإع��ادة هذه �لآث��ار �لثقافية �ملهمة 
�آذ�ر(.  م��ار���س   31( �ل��ي���م  بالفعل 
عملية �إعادة �لآثار �لثقافية معقدة 
تتطلب  ت�سديقه.  ي�سعب  ب�سكل 
ه���ذه �حلالة  ���س��خ��م��ة. يف  ���س��ر�ك��ة 
�ل�سلطات  م��ع  �سر�كة  هناك  كانت 
مانهاتن  مكتب  ك���ان  �لأم��ري��ك��ي��ة. 
هذه  ك�سف  جنائي  بتحقيق  ي��ق���م 
وك������ان هناك  �لأع�����م�����ال �خل���ا����س���ة 
ت��ع��اون م��ن �جل��ان��ب �لأم��ري��ك��ي مع 
و��سنطن  يف  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل��ق��ن�����س��ل��ي��ة 
�لعا�سمة، و�ساركنا ور�ء �لك��لي�س 
ذلك  لتن�سيق  م��ع��ا  ن��ع��م��ل  �أي�����س��ا، 
�حلك�مية  غري  �ملنظمة  مع  �أي�سا 
كما  و�ل���ت�������س���ل���ي���م.  �ل���ن���ق���ل  لإد�رة 
�لعديد  هناك  �إن  تق�ل  �أن  ميكنك 
من �جلهات �لفاعلة �ملطل�بة ولكن 
عندما نعمل معا من �أجل �لتعاون 
حتقيق  على  بالفعل  ق��ادرون  فاإننا 

جناح مثل هذ� �لي�م«.

غري  ه����ي  �ل���ل���ي���ب���ي���ة،  �مل�����خ�����ازن  �أو 
م�سجلة لدينا«.

�أُعيدت  �لتي  �لقطع  �أعظم  وكانت 
�جلنائزية  �ل��روؤو���س  ليبيا هي  �إىل 
�لأرب�����ع�����ة ومت���اث���ي���ل ن�����س��ف��ي��ة من 
نحاته  �أ�ساف  متثال  بينها  �لرخام 
ح��ج��اب��ا ح��ج��ري��ا رق��ي��ق��ا ب���د� وكاأنه 

يتدفق على وجهه.
وت�سمل قطع �لفخار ج��ر�ر� عليها 
�ل��ق��ط��ع م�ج�دة  ن��ق������س. وج��م��ي��ع 
و�سط  يف  �ل�����ق���ع  �مل��ت��ح��ف  يف  �لآن 
طر�بل�س، ق�سر �مللك �إدري�س �لذي 
�أمام  و�ملغلق   1969 عام  به  �أُطيح 

�جلمه�ر منذ �نتفا�سة 2011.
ول������دى ل��ي��ب��ي��ا ث������روة م����ن �مل�����ق���ع 
�لكن�ز  م���ن  وجم��م���ع��ة  �لأث����ري����ة 
�لقدمية �لتي تزخر بها متاحفها. 
مقاطعة  ي����م  ذ�ت  �ل��ب��الد  وك��ان��ت 
لالإمر�ط�رية  ت��اب��ع��ة  رئ��ي�����س��ي��ة 
�ل����روم����ان����ي����ة وم�����ط����ن����ا لأط������الل 

�ساحلية خالبة.

�حلرب  خالل  �س�ريا  ويف   2003
جمعت   ،2011 �ن��ت��ف��ا���س��ة  ب��ع��د 
طائلة  �أم�����ل  �ملت�سددة  �لف�سائل 
من �لإجتار يف �لآثار، مما �أدى �إىل 

تدخل �أكر من جانب �ل�سرطة.
م����اري دي مي�،  �أن��ط���ن��ي��ا  وق���ال���ت 
�مل��ع��ه��د �لإق��ل��ي��م��ي لأبحاث  م��دي��رة 
لالأمم  �لتابع  و�ل��ع��د�ل��ة  �جل��رمي��ة 
جد�  ف����خ�����رون  “نحن  �مل���ت���ح���دة، 

وف��اق��م��ت ق������ر�ر�ت ���س��ي��ا���س��ي��ة غري 
م�فقة هذه �مل�ساكل بح�سب خر�ء 
تخفي�سات  حرمت  فقد  �قت�ساد. 
قبيل  م���ن���ا����س���ب���ة  غ����ري  ����س���ري���ب���ي���ة 
�جلائحة �لدولة من �إير�د�ت و�أدت 
�إىل �رتفاع عبء �لدين. وقد تطيح 

�لتح�يالت  و�أوق����ف����ت  �ل�����س��ي��اح��ة 
�ملالية من �ل�سريالنكيني �لعاملني 
يف �خلارج، فيما فر�ست �ل�سلطات 
ح����ظ����ر� و������س����ع����ا ع���ل���ى �ل������������رد�ت 
�لعمالت  لدخ���������ار  حم�����اول�����ة  يف 

�لأجنبية.

بانتعا�س  ب��الأم��ل  �حلالية  �لأزم���ة 
�لقطاع �ل�سياحي.

م�ساعدة  ����س���ري���الن���ك���ا  وط���ل���ب���ت 
�ن  �إل  �ل������دويل  �ل��ن��ق��د  ����س���ن���دوق 
نهاية  حتى  ت�ستمر  قد  �ملفاو�سات 

�لعام �حلايل.

بيوجنياجن تدين ت�سريحات لكوريا �جلنوبية ب�ساأن قدر�ت �جلي�س
•• �صول-رويرتز

�أد�نت ك�ريا �ل�سمالية �أم�س �لأحد 
�لك�ري  �ل��دف��اع  وزي��ر  ت�سريحات 
على  ب��الده  ق��درة  ب�ساأن  �جلن�بي 
�ل�سمالية  لك�ريا  �سربات  ت�جيه 
�أهد�فا  �ستدمر  �أنها  من  وح��ذرت 
ك�ريا  قامت  �إذ�  �س�ل  يف  رئي�سية 
ع�سكري  "عمل  ب�����اأي  �جل��ن���ب��ي��ة 

خطري" مثل �سن هج�م وقائي.
�ملركزية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�ل�������س���م���ال���ي���ة ع����ن كيم  �ل����ك�����ري����ة 
���س��ق��ي��ق��ة زع���ي���م ك�ريا  ي���� ج�����جن 
ق�لها  �أون  ج���جن  كيم  �ل�سمالية 
وزي����ر  ت�������س���ري���ح���ات  �إن  ب���ي���ان  يف 
�لدفاع �لك�ري �جلن�بي �س�ه ووك 
بني  �لعالقات  �س�ء  لتفاقم  "�أدت 
يف  �لع�سكري  و�لت�تر  �لك�ريتني 

�سبه �جلزيرة �لك�رية".
ق��ال �س�ه ي�م  �أن  ذل��ك بعد  وياأتي 
ب����الده ميلك  ج��ي�����س  �إن  �جل��م��ع��ة 

ق�ته �لع�سكرية لتدمري �لأهد�ف 
و�جلي�س  �����س�����ل  يف  �ل���رئ���ي�������س���ي���ة 
�لك�ري �جلن�بي" �إذ� قام �جلي�س 
ع�سكري  بعمل  �جلن�بي  �ل��ك���ري 

خطري مثل �سن هج�م وقائي.
ول��ك��ن ك����ري���ا �ل�����س��م��ال��ي��ة مل تدل 
ب��ت��ف��ا���س��ي��ل ب�����س��ان �لأم���اك���ن �لتي 

تعترها �أهد�فا رئي�سية يف �س�ل.
�جلزيرة  �سبه  يف  �لت�تر  وت�ساعد 
�لأ�سابيع  يف  ح��اد  ب�سكل  �ل��ك���ري��ة 
ك�ريا  �خ��ت��رت  �أن  ب��ع��د  �لأخ����رية 
بالي�ستيني  ���س��اروخ��ني  �ل�سمالية 
�لر�بع  و  ���س��ب��اط  ف��ر�ي��ر   26 يف 
على  ����س��ت��م��ال  �آذ�ر  م����ار�����س  م����ن 
�لبال�ستية  نظام جديد لل�س��ريخ 
ت��ق���م بي�جنياجن  ل��ل��ق��ار�ت  ع��اب��رة 
�ختبار�  �إج��ر�ئ��ه��ا  وم��ع  بتط�يره 
لل�س��ريخ  �ملا�سي  �لأ�سب�ع  كامال 
�لعابرة للقار�ت و�لذي  �لبال�ستية 
كان �أول �ختبار منذ عام 2017.

ب�سكل  �ل���ت����ت���ر�ت  ت��ت�����س��اع��د  وق���د 

�ل�س��ريخ  من  متن�عة  جمم�عة 
وق�����ة  ودق������ة  �إط�������الق  م�����دى  ذ�ت 
"�لقدرة  مع  كبري  ب�سكل  حم�سنة 
على �إ�سابة �أي هدف بدقة و�سرعة 

يف ك�ريا �ل�سمالية".
وقال �س�ه �إن �ل�ز�رة �ستدعم ب�سكل 
�متالكه  ل�����س��م��ان  �جل��ي�����س  ف��ع��ال 
ب��ق���ة �ساحقة  �ل����رد  �ل���ق���درة ع��ل��ى 
�ل�ساروخية  �ل���ت���ه���دي���د�ت  ع���ل���ى 
ك�ريا  وو�سف  �ل�سمالية.  �لك�رية 

�ل�سمالية باأنها "عدو".
وقالت كيم نائبة مدير �إد�رة �للجنة 
�ملركزية حلزب �لعمال �لك�ري �إن 
�أم�ر  يف  �ل��ن��ظ��ر  "�ستعيد  ب��الده��ا 
كثرية " و�إن ك�ريا �جلن�بية "قد 
ب�سبب  خطري�"  ت��ه��دي��د�  ت����ج��ه 

هذه �لت�سريحات.
وق�����ال ب����اك ج�����جن ت�����س���ن �أم���ني 
�لعمال  �مل��رك��زي��ة حل���زب  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لك�ري يف بيان منف�سل ي�م �لأحد 
�إن �ل�سمال "�سي�جه بال رحمة كل 

�أك���ر م��ع ت����يل �ل��رئ��ي�����س �لك�ري 
ي�ل  �س�ك  ي�ن  �ملنتخب  �جلن�بي 
�أن  و�سبق  �ملقبل.  �ل�سهر  من�سبه 
�إن �ل�سربات �ل�ستباقية  قال ي�ن 
�ل�حيدة  �ل���ط���ري���ق���ة  ت���ك����ن  ق����د 
�ل�سمالية  ك�ريا  �س��ريخ  مل��جهة 
�سرعتها  ت���ف����ق  �ل���ت���ي  �جل����دي����دة 
جاهزة  ب���دت  �إذ�  �ل�����س���ت  ���س��رع��ة 

ل�سن هج�م.
�ل������ردع  ت���ع���زي���ز  �إىل  ي�������ن  ودع�������ا 
ذل��ك من خالل  �لع�سكري مبا يف 
ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات م���ع �ل����لي���ات 
لإن�ساء  بال�سعي  وت��ع��ه��د  �مل��ت��ح��دة 
ق���ن���اة ح�������ر ث��الث��ي��ة د�ئ���م���ة بني 
�ل�سمالية  وك�ريا  �جلن�بية  ك�ريا 

و�ل�ليات �ملتحدة.

�ل�سرب يدلون باأ�سو�تهم يف ظل �حلرب يف �أوكر�نيا 
•• بلغر�د-�أ ف ب

يديل �ل�سرب باأ�س��تهم يف �نتخابات ياأمل من خاللها 
حكمه  متديد  ف�ت�سيت�س  �ل�سكندر  �ل�سعب�ي  �لرئي�س 
�مل��ت�������س��ل م��ن��ذ ع�����س��ر ���س��ن����ت ط���ارح���ا ن��ف�����س��ه �سامنا 

لال�ستقر�ر يف ظل �حلرب �لد�ئرة يف �أوكر�نيا.
�إىل  �لرملان  يف  نائبا  و250  رئي�سا  �لناخب�ن  ويختار 

جانب �نتخابات يف عدد من �لبلديات.
حزب  ب���اأن  �لأخ����رية  �ل����ر�أي  ��ستطالعات  نتائج  وتفيد 
ف�ت�سيت�س،  ب��زع��ام��ة  مي��ني(  )و���س��ط  �ل�سربي  �ل��ت��ق��دم 
�لأوفر  ه�  �لرئي�س  فيما  �لرملان  على  �سي�ؤكد هيمنته 

حظا للف�ز ب�لية جديدة.
غري �أن بدء �حلرب يف �أوكر�نيا يف نهاية �سباط/فر�ير 
غري م�سار �حلملة يف حني ت�قع مر�قب�ن يف وقت �سابق 
و�لف�ساد  �لبيئة  مثل  م���سيع  على  �لرتكيز  يك�ن  �أن 

و�حلق�ق.
مثري�  مل�سلحته  �أوك���ر�ن���ي���ا  غ���زو  ف�ت�سيت�س  و����س��ت��غ��ل 
�له��ج�س �إز�ء �حتمالت حدوث عدم ��ستقر�ر ومقدما 
يف �ل�قت نف�سه �سمانات باأنه وحده قادر على �حل�ؤول 

دون وق�ع بالده يف �أزمة مماثلة.
"�سالم.  ه���  ج��دي��د�  ���س��ع��ار�  �حلملة  منت�سف  يف  ورف���ع 

��ستقر�ر. ف�ت�سيت�س".
وقال يف جتمع �نتخابي "هذه �لأزمات �سربت �قت�ساد�ت 
با�ستقر�ر تام  �ننا نتمتع  �إل  �أق�ى بكثري من �قت�سادنا 
ون��جه �لتحديات بنجاح" و�عد� مبت��سط �أج�ر قدره 

�ألف ي�رو يف مقابل 600 ر�هنا.
وقال لدى �لإدلء ب�س�ته "ناأمل يف حتقيق ن�سر كبري" 
ولكن  �أوروب����ا  ط��ري��ق  على  �سربيا  "�ست�ستمّر  م�سيًفا 
على ط��ري��ق �ل�����س��الم و�ل���س��ت��ق��ر�ر و�ل��ه��دوء و�لزده����ار 
�لقت�سادي طبًعا". ويف بلد كان يعد منب�ذ� يف مرحلة 
ت�سعينات  يف  �ل���د�م���ي���ة  �حل�����روب  ذك�����رى  ت�����ز�ل  ل  م����ا، 

و�لعق�بات  ي�غ��سالفيا  تفكك  خ��الل  �ملا�سي  �ل��ق��رن 
�لقت�سادية ماثلة يف �أذهان كثريين.

ويق�ل زور�ن �ست�يليك�فيت�س، �مل�س�ؤول �لنقابي و��ستاذ 
�لعل�م �ل�سيا�سية يف جامعة بلغر�د �إنه يف �لزمن �ل�سعب 
�ل��ن��ا���س زع��ي��م��ا ي��ع��ده��م ب��ال���س��ت��ق��ر�ر ب���دل من  يف�سل 

�ملجازفة بالتغيري.
�أقله  �لكبرية،  "�لأزمات  بر�س  فر�ن�س  ل�كالة  وي��سح 
د�ئ��م��ا يف م�سلحة م��ن ه��م يف  �مل��دى �لقريب، ت�سب  يف 
�ل�سلطة. �إنها ت�لد عدم �ليقني و�له��ج�س وت�قعات �أن 

�لنظام �سي�سمن �أدنى م�ست�يات �لأمن على �لأقل".
تتمتع  وكاأنها  �ملعار�سة  ب��دت  فقط  قليلة  �أ�سهر  وقبل 
�لبالغ عدد �سكانه �سبعة ماليني  �لبلد  بالزخم يف هذ� 

ن�سمة.
ففي كان�ن �لثاين/يناير تر�جع ف�ت�سيت�س عن م�سروع 
�أع���ق���اب تظاهر�ت  �أث����ار �جل����دل، يف  ل��ت��ع��دي��ن �ل��ل��ي��ث��ي���م 
عارمة يف �أنحاء �لبالد نزل خاللها �لآلف �إىل �ل�سارع. 
وكان ذلك مبثابة هزمية غري عادية لف�ت�سيت�س �لذي 
نادر� ما ��سطر للرت�جع عن قر�ر�ت طيلة فرتة ت�ليه 

�ل�سلطة.
�ل�ستطالعات،  وف��ق  حظا  �لأوف���ر  يعد  ي��ز�ل  ل  وفيما 
�لقرت�ع  يف  ك��ب��رية  م�ساركة  ن�سبة  يف  �مل��ع��ار���س��ة  ت��اأم��ل 

حتتم �إجر�ء دورة ثانية.
وت�سري �ل�ستطالعات �لأخرية �إىل �أن �ملناف�س �لرئي�سي 
زدر�فك�  �ل�����س��اب��ق  �جل��ي�����س  ق��ائ��د  ���س��ي��ك���ن  لف�ت�سيت�س 
مفاجئا  تر�سحه  جاء  �ل��ذي  �ملتقاعد  �جل��ر�ل  ب�ن��س، 
و�ملدع�م من مع�سكر �ملعار�سة �مل�ؤيد لالحتاد �لأوروبي. 
وقال ب�ن��س ل�كالة فر�ن�س بر�س "�مل�ساألة ل تتعلق مبا 
�إذ� كانت �ملعار�سة �ستك�سب ب�سعة مقاعد �إ�سافية، ولكن 
مبا �إذ� كانت �سربيا �ستك�ن م�ج�دة كبلد دمي�قر�طي 
لل�سن��ت  �ل�سلطة  يف  )ف�ت�سيت�س(  بقي  �إذ�  و�أوروب����ي 

�خلم�س �ملقبلة".
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عربي ودويل

كيف يوظف ماكرون ق�سية �لهجرة »�ل�سائكة« حل�سم �لنتخابات؟
•• باري�س-وكاالت

�لتعاون بني  لتعزيز  �إميان�يل ماكرون، دع�ته  �لفرن�سي،  �لرئي�س  جدد 
دول �لحتاد �لأوروبي مل��جهة ق�سية �لهجرة و�لالجئني �لتي تعد من 
�أهم �لأزمات �لتي ت��جهها "�لقارة �لعج�ز" على مد�ر �سن��ت و�ساعفتها 

�أزمة �أوكر�نيا، قبيل �أيام من �نطالق �لنتخابات �لرئا�سية �لفرن�سية.
�ملرتقب  �لفرن�سية  �لرئا�سية  لالنتخابات  �لدعائية  حملته  �إط���ار  ويف 
�ل�سمال"  "�س�ت  ل�سحيفة  ماكرون  قال  �ملقبل،  �أبريل   10 يف  �إجر�وؤها 
تدفق  لأزم����ة  ج��دي��دة  ح��ل���ل  و���س��ع  ي�ستهدف  ب��رن��اجم��ه  �إن  �لفرن�سية 
�أوروبا  يف  �ل�سفر  ج�����ز�ت  من  �خلالية  "منطقتنا  و�أ���س��اف  �ملهاجرين. 
م��ه��ددة �إذ� مل ن��ع��رف ك��ي��ف ن��ح��ر���س ح���دودن���ا �خل��ارج��ي��ة ون���ر�ق���ب من 

يدخلها". وي�ستهدف �لرئي�س �لفرن�سي �إميان�يل ماكرون �لهجرة �لتي 
يف  �ملقبلة  �لرئا�سيات  �لنتخابية  �حلملة  يف  حم���ري��ة  ق�سية  �أ�سبحت 
�لبالد، من خالل �ل�سغط لتعزيز �حلدود �خلارجية لالحتاد �لأوروبي 
�سنغن  منطقة  �إىل  قان�ين  غري  ب�سكل  يدخل�ن  �لذين  �لأ�سخا�س  �سد 

�لتي ل ت�ستدعي تقدمي ج��ز�ت �ل�سفر، بح�سب مر�قبني.

حلول ممكنة
بباري�س،  �ملقيم  �ملهاجرين  �س�ؤون  يف  �ملخت�س  �ل�سحفي  �لكاتب  وي��رى 
�سخر �إدري�س، �أن �لأزمات �لناجتة عن تفاقم �لأعد�د �خلا�سة باملهاجرين 
ذلك،  ق��ررت �حلك�مات  ح��ال  �أوروب���ا ميكن معاجلتها، يف  �إىل  �لقادمني 

وبد�أت يف خط��ت متثل حاًل جذرياً لالأمر.

م�سكلة  معاجلة  �أن  عربية"،  ني�ز  ل�"�سكاي  ت�سريح  يف  �إدري�����س  و�أو���س��ح 
�لنز�عات  ل���ق��ف  �لأ���س��ب��اب و�ل��ت��دخ��ل  �مل��ه��اج��ري��ن تعتمد ع��ل��ى م��ع��اجل��ة 
و�حل����روب و�لأ���س��ب��اب �مل����ؤدي���ة �إىل �ل��ه��ج��رة و�ل��ل��ج���ء وم���ن ث��م تخفيف 
�لتدفقات على �لقارة �لأوروبية، م�سري�ً �إىل �أهمية �لدور �ملن�ط باملجتمع 
�لعامل  �ل��ق��ر�ر يف  و�ل��ق��ادرة على �سناعة  �ملعنية  �ل��دول  �ل��دويل وخا�سة 

بالتدخل لإيجاد �حلل�ل.
وفيما يخ�س �لنتخابات �لفرن�سية، �أو�سح �إدري�س �أن �لرئي�س �لفرن�سي 
�إطار  يف  �مل��ل��ف  ه��ذ�  ي�ستخدم  �ملر�سحني  بقية  مثله  م��اك��رون  �إمي��ان���ي��ل 
�لدعاية �ل�سيا�سية بالتز�من مع �لنتخابات �لرئا�سية يف �لبالد، م�سري�ً 
�إىل �أن ماكرون يحاول �لظه�ر يف م�قع و�سطي لك�سب �مل�ؤيدين، خا�سة 

�أن مناف�سيه من �ليمني يظهرون قدر�ً من �لتطرف يف عدة ملفات.

�سيا�سي يف  ��ستخد�م ملف �لالجئني ب�سكل  �إز�ء  �أ�سفه  �إدري�س عن  وعر 
�إطار �لدعاية �لنتخابية، كما يجري ��ستغالل �مللف لك�سب �مل�ؤيدين دون 

�لرتكيز على �جل��نب �لإن�سانية �ملتعلقة به.
و�أ�سار �إىل �أن �ملهاجر ي�سبح �سحية مرتني، �لأوىل ب�سبب �لظروف �لتي 
�أجرته على مغادرة بالده، و�لثانية هي ��ستغالله من جانب �ملر�سحني 
لالنتخابات، لي�س يف فرن�سا وحدها لكن يف معظم �لدول �لأوروبية �لتي 

يت��جدون بها.
ويف هذ� �ل�سياق، كان �لرئي�س �لفرن�سي، �إميان�يل ماكرون �لتقى ب�زر�ء 
�لأربعاء، حيث تت�ىل  �لأوروب��ي يف �سمال فرن�سا، م�ساء  د�خلية �لحت��اد 
�لبالد �لرئا�سة �لدورية لالحتاد ملدة �ستة �أ�سهر، كما �لتقى يف وقت �سابق 

يف نف�س �لي�م مع م�س�ؤولني حمليني ملناق�سة �لق�سايا �لقت�سادية.

اأجربته الأحداث والنتخابات على تغيري بدلته:

�لنفتاح على �ل�سرق, حلم فيكتور �أوربان �ملجه�س

ي�سعى فيكت�ر �أوربان للف�ز ب�لية 
�لنتخابات  يف  �لت��يل  على  ر�بعة 
�أبريل  م��ن  �لثالث  يف  �لت�سريعية 
�جلاري، ول يجب �أن ينقلب قربه 
�لمتار  ���س��ده يف  �ل��ك��رم��ل��ني  م���ن 

�لأخرية.
وب��ي��ن��م��ا ك����ان �ل�����س��ك ي��ع�����ّس�����س يف 
�سدر �أوربان وق��ته، ل �سك يف �أن 
�ملعار�سة، بقيادة مر�سحها  �أحز�ب 
كانت  ز�ي،  ماركي  بيرت  �مل�سرتك 
يف قمة �لبتهاج. ويف نف�س �مل�ساء، 
�لرو�سية،  �ل�سفارة  �أم��ام  �جتمع�� 
دعمهم  ع������ن  ل���ل���ت���ع���ب���ري  ط���ب���ع���ا 
ملهاجمة  خا�سة  ولكن  لأوك��ر�ن��ي��ا، 
من  �أ�سبح  �ل���ذي  �ل�����زر�ء،  رئي�س 
بالرئي�س  رب���ط���ه  ج������ًد�  �ل�����س��ه��ل 
ز�ي،  ماركي  �تهمه  وقد  �لرو�سي. 
باأنه "خائن لل�طن"، ويكاد يك�ن 
يف  �حل��رب  عن  �سريكا  "م�س�ؤوًل 

�أوكر�نيا".

ال�سرق"  ــى  عــل "النفتاح 
لفيكتور اأوربان

   جت��در �لإ���س��ارة �ىل �إن �لرو�بط 
بني  �أورب���ان  فيكت�ر  ن�سجها  �لتي 
عديدة  �لرو�سي  و�لعمالق  ب��الده 
�أوًل:  �لغاز  ومهمة. �لعتماد على 
باملائة   80 ب���ني  م���ا  ت��ل��ب��ي��ة  ي��ت��م 
ب��امل��ائ��ة م��ن ح��اج��ي��ات �ملجر  و90 
م���ن �ل���غ���از ع���ن ط��ري��ق �ل��������رد�ت 
�لتخفيف  �لرو�سية. عن�سر ميكن 
م����ن �أه���م���ي���ت���ه ب��ال��ن��ظ��ر لرت���ه���ان 
�لأوروب��ي��ني �ل��ع��ام يف ه��ذ� �ملجال، 
�سرورًيا  ي��ظ��ل  �ل�����ق���ع  يف  ول��ك��ن��ه 

لفهم �لندفاع �ملجري.
�لطاقة  �أ�����س����ع����ار  خ���ف�������س  ُي�����ع�����ّد 
�لأ�سا�سية  �لأرك�����ان  �أح���د  ل��الأ���س��ر 
ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �حل����ك�����م����ة. يف 
ب�د�ب�ست  وقعت  �ملا�سي،  �سبتمر 
عاًما مع عمالق   15 عقًد� مدته 
ب�سعر  غ��ازب��روم،  �لرو�سي  �لطاقة 
تف�سيلي. وبينما ي�سل �سعر �لغاز 
�إىل ذروته، يدرك حزب فيد�س �أنه 
غ�سب  ب��اإث��ارة  �ملخاطرة  ميكنه  ل 
ناخبيه، �لذين �عتادو� على �أ�سعار 
�لطاقة �ملنخف�سة، ويعان�ن ��سال 

من �لت�سخم و�نهيار �لف�رنت.
�ل����ت����ق����ارب     وم�������ع ذل��������ك، ف��������اإن 
�إىل  ي���ذه���ب  �مل����ج����ري-�ل����رو�����س����ي 
وحدها.  �ل��غ��از  ق�سية  م��ن  �أب��ع��د 
مبجرد ع�دته عام 2010، �أطلق 

 1989 عام  ��ستهر  �ل��ذي  �لرجل 
ورف�سه  للغرب  �لعا�سق  ب�سر�خه 
"�لنفتاح  �ل�س�فياتي،  لالحتالل 
كبرية.  ب�����س��ج��ة  �ل�سرق"  ع���ل���ى 
تغيري �أيدي�ل�جي مذهل بقدر ما 
ه� �سامل. ومبرور �ل�سن��ت، طّ�ر 
�أورب��ان عقيدة قائمة على  فيكت�ر 
�فرت��س �لنحد�ر �لذي ل رجعة 
�أ�سبح  �سرق  ل�سالح  للغرب،  فيه 
حتمًيا  �أم����ًر�  �ل��ق��م��ة  �إىل  ���س��ع���ده 
�لآن. ويتم تقدمي �ل�سني يف عهد 
رو�سيا  وبالطبع  بينغ،  ج��ني  �سي 
من  �أنهما  على  ب�تني،  فالدميري 
�مل�ستقبلي�ن،  �للعبة  �أ���س��ي��اد  ب��ني 
�أن  �لأف�����س��ل للمجر  و�ل��ذي��ن م��ن 

تتعاون معهم.
�ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة مل���ث���ل هذه 
�ل�������روؤي�������ة ل����ل����ع����امل، ه������ي �إد�ن���������ة 
"بروك�سل" وجميع تلك �مل�ؤ�س�سات 
�ملجريني  حت����رم  �ل���ت���ي  �ل��غ��رب��ي��ة 
ت�ستغلهم  ح��ت��ى  �أو  ح��ري��ت��ه��م،  م��ن 
مل�����س��احل��ه��ا �خل��ا���س��ة. وم���ع ذلك، 
حد  �إىل  ظلت  �لعقيدة  ه��ذه  ف���اإن 
ك���ب���ري ع���ل���ى م�����س��ت���ى �خل���ط���اب: 
فبدون �لأم��ل �لهيكلية لالحتاد، 
�لأوروبيني،  �ل�سركاء  و��ستثمار�ت 
بعيد�.  �ل�سغرية  �ملجر  تبحر  ل��ن 
حللف  متاًما  م��لية  تبقى  لذلك 
�لنات�، حتى �أن �أوربان كان و�حد� 
جلي�س  �لرئي�سيني  �مل��رّوج��ني  من 

�أوروبي م�سرتك.
   لكن عام 2014، �تخذ �لنفتاح 
ملم��ًسا  م��ن��ع��ط��ًف��ا  �ل�����س��رق  ع��ل��ى 
م��سك�،  م��ن  ع���دت��ه  بعد  للغاية. 
�أخ������ذ ف���ي���ك���ت����ر �أورب����������ان �ل���دول���ة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ح��ني غ���رة -مب���ا يف 
تكليفه  عن  -باإعالنه  حزبه  ذل��ك 
�سركة رو�سات�م �لن�وية �لعمالقة 
�ل�سخم  ب��ال��ت��ج��دي��د  �ل���رو����س���ي���ة، 
�لهنغارية  �لذرية  �لطاقة  ملحطة 
�ل�سناعي  �مل�سروع  هذ�  �ل�حيدة. 
 "  IIباك�س" �مل�����س��م��ى  �ل�����س��خ��م، 
ي�رو،  مليار   12.5 بنح�  و�ملقدر 
م�سروع  �أغ��ل��ى  ب��ال��ت��ايل  �سي�سبح 
�سناعي ينّفذ يف �ملجر. ميّ�ل هذ� 
قبل  م��ن  رئي�سي  ب�سكل  �مل�����س��روع 
بنك رو�سي، ويربط �ملجر برو�سيا 
ل��ع��ق���د م��ن �ل��زم��ن ح����ل حمطة 
ط��اق��ة ت���ف��ر م��ا ي��ق��رب م��ن ن�سف 

�لكهرباء يف �لبالد.
   تق�م ملفات �أخ��رى �ساهد� على 

لأوكر�نيا،  �لع�سكري  �ل��دع��م  ع��ن 
�إر�سال  تريد  ل  �أنها  �ملجر  �أعلنت 
ت�سمح  ول��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �إىل  �أ�سلحة 
ل��الأ���س��ل��ح��ة �ل��ف��ت��اك��ة ب���امل���رور عر 
�أر��سيها. وحتر�س ب�د�ب�ست على 
ت�ستهدف  ع��ق���ب��ة  �أي  م��ع��ار���س��ة 
�لرو�سية  �لن�وية  رو�سات�م  �سركة 
جتديد  ع��ن  �مل�����س���ؤول��ة  �لعمالقة، 
�لن�وية،  للطاقة  ب��اك�����س  حم��ط��ة 
�لدويل  �ل���س��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  �أو ط���رد 
من �أر��سيها. �إن �حلظر �لأوروبي 
�ل��غ��از و�لنفط  ع��ل��ى  �لف��رت����س��ي 
�ل����رو�����س����ي ه������ ن���ق���ط���ة �خل�����الف 
�لأخرى. �رتفعت �أ�س��ت كثرية يف 
�لأمريكيني  باتباع  تطالب  �أوروب��ا 
فيكت�ر  وي���ع���ار����س  ح���ظ���ره���م،  يف 

�أوربان ب�سدة هذه �لفكرة.
    ل��ك��ن �لأ���س��ا���س��ي يف م��ك��ان �آخر 
�لتناق�سات  لإخ����ف����اء  ت���ق���ري���ًب���ا. 
فيد�س  �ل���سحة يف خطاب حزب 
�ملا�سية،  �لع�سر  �ل�����س��ن����ت  خ��الل 
�لإعالمية  �لإم��ر�ط���ري��ة  �نزلت 
�مل������ل����ي����ة ل��ل��ح��ك���م��ة ب��ث��ق��ل��ه��ا يف 
�ل�سجيج  ه�������ذ�  ويف  �مل�����ع�����رك�����ة. 
�لإعالمي �حلقيقي، يتم بالتاأكيد 
ب�سكل  �حل���رب  ع��ن م�سار  �لإب����الغ 
�لفتتاحيات  ك��ّت��اب  لكن  �سحيح، 
ينقل�ن  �مل����ؤث���ري���ن  م���ن  وغ���ريه���م 
�لكرملني،  خ��ط��اب��ات  ب��ا���س��ت��م��ر�ر 
ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ج��اه��ل���ن ظ���اه���رًي���ا ذكر 
�ملجري  �لرو�سي  �لتقارب  �سن��ت 

�لذي روجت له �حلك�مة كثرًي�.
   ي�����س��اف �إىل ذل���ك، خ��ط��اب غري 
م���ب���اٍل يف �أح�������س���ن �لأح����������ل، ويف 
لأوكر�نيا،  �سر�حة  م��ع��اٍد  �لأ���س����أ 
على  تقدميها  يتم  ما  غالًبا  �لتي 
�أنها دولة منب�ذة منذ ث�رة ميد�ن 
2014. هذ� �خلطاب يتنّزل  عام 

�ملف�سل  دوره  �أورب���������ان  ف��ي��ك��ت���ر 
�ملعّر�سة  �لأم��������ة  ع����ن  ك���م���د�ف���ع 
�ملل�سقات  حملة  وُتظهر  للخطر. 
�سبه  زي  يف  �أورب�����������ان  �لأخ���������رية 
�سالم  حماية  �إىل  د�عيا  ع�سكري، 
�ل��ب��الد و�أم��ن��ه��ا. وك���ل ي����م، ي�سع 
�إم����ا كرئي�س  �مل�����س��رح  ن��ف�����س��ه ع��ل��ى 
�أو  �ل��ب��الد،  ي���زور ح���دود  للجي��س 
من  يعمل  متمر�س  كدبل�ما�سي 

�أجل �ل�سالم.
رئي�س  ���س���رة  ل��ه  �سمحت  ل��ق��د     
�ل�����دول�����ة �مل����ل����ت����زم ب����ال����دف����اع عن 
�س�ء  يف  تقدمه  بت��سيع  �ل���ط��ن 
��ستطالع  وو����س���ع  �لن���ت���خ���اب���ات. 
متقدما  ف���ي���د����س  ح���زب���ه  ل����ل����ر�أي 
�ملتحدة  �جلبهة  على  نقاط  باأربع 
ل��ل��م��ع��ار���س��ة ق��ب��ل �حل�����رب. ووفق 
فيد�س  ت��ق��دم  �ل���س��ت��ط��الع،  نف�س 
باأكر من �ثنتي ع�سرة نقطة بعد 
�ندلع �حلرب. لذلك جنح فيكت�ر 
�إمر�ط�ريته  ب��ف�����س��ل  �أورب��������ان، 
حت�يل  يف  �ل���ق����ي���ة،  �لإع���الم���ي���ة 
ل�ساحله.  �أوك����ر�ن����ي����ا  يف  �حل�����رب 
�نتخابه  �إع����ادة  �سمن  �أن���ه  وي��ب��دو 
�أن  �أب��ري��ل، على �ل��رغ��م م��ن   3 يف 
�أغلبية �لثلثني يف �لرملان  م�ساألة 

ل تز�ل معّلقة.
�أوكر�نيا     كما متنحه �حل��رب يف 
ميزة �أخرى ولي�س �أقلها: �لإجر�ء 
�ملجر  ملعاقبة  بروك�سل  �جل��اري يف 
وب�لند� ب�سبب عدم �حرت�م �سيادة 
�إغفاله تقريًبا. ل  �لقان�ن قد مت 
يعني ذلك �أن �لعق�بات �ملفرو�سة 
�أوربان  �ستعيق  كانت  بروك�سل  من 
كانت  �مل��ج��ر  -ل��ك��ن  �لعك�س  -رمب���ا 
ُحرمت  �إذ�  خطري  ب�سكل  �ستعاين 
م��ن ج��زء م��ن �لأم������ل م��ن خطة 

�لتعايف �لأوروبية.

يف �جتاه قدمي، حيث تتبنى و�سائل 
�لإعالم �ملجرية �مل��لية للحك�مة 
و�سائل  ت��ن��ق��ل��ه  �ل������ذي  �خل����ط����اب 
�سب�تنيك  من  �لرو�سية،  �لإع��الم 

�إىل رو�سيا �لي�م.

ل احلرب ول الي�سار
�أخ�����رًي�، ف���اإن دع��اي��ة �ل��دول��ة تردد 
خ��ا���س��ة ر���س��ال��ة �أ���س��ا���س��ي��ة: �أح���ز�ب 
فقط  �إليها  ي�سار  -�لتي  �ملعار�سة 
�إر�سال  -ت���ري���د  "�لي�سار"  ب��ا���س��م 
جن�د جمريني للقتال يف �أوكر�نيا. 
وور�ء هذه �لكذبة، ت�سريح لبيرت 
ماركي ز�ي، زعيم �ملعار�سة، �أو�سح 
�أنه م�ستعد لل�سري ور�ء حلف  فيه 
�سمال �لأطل�سي يف �أي �جت��اه، مبا 
يف  �لع�سكرية  �مل�����س��اع��د�ت  ذل��ك  يف 
ذلك.  �لأطل�سي  ق��رر �حللف  ح��ال 
وكان هذ� �لت�سريح كافياً بالن�سبة 
�إىل حزب فيد�س، �لذي يرى �ن " 
�لي�سار يريد �إر�سال جن�د جمريني 
�آخر،  �أوكر�نيا". مبعنى  للقتال يف 
�إذ� فاز �لي�سار يف �لنتخابات، فاإنها 

�حلرب.
م����ارك����ي-ز�ي �سع�بة  ب��ي��رت  ي��ج��د 
يف دح�����س ه���ذه �لت��ه��ام��ات، ومن 
�لإعالمية  �لآلة  مناف�سة  �ل�سعب 
16 م���ار����س، متت  ف��ي��د���س. يف  ل���� 
�مل�سرتك،  �ملعار�سة  مر�سح  دع���ة 
على �سبيل �ملثال، ب�سكل ��ستثنائي 
�إىل جمم�عة �لقن��ت �لتلفزي�نية 
�لعامة �لرئي�سية، حيث ح�سل على 
خم�س دقائق فقط من �لبث، وه� 
�ل��ق��ان���ين ملرت�سح  �لأدن�����ى  �حل���د 

ر�سميا.
وه���ك���ذ�، م���ع �حل�����رب �ل���ت���ي تهدد 
من د�خ��ل �أوك��ر�ن��ي��ا وم��ن �سف�ف 
�ل�زر�ء  رئي�س  يتقّم�س  �ملعار�سة، 

�أ�سر  ثم  زيلين�سكي.  �لرئي�س  مع 
�أّن �ملجر تدعم  ه� وحك�مته على 
كل  ق��رره��ا  �لتي  �لعق�بات  جميع 
�لأوروب����������ي وحلف  �لحت�������اد  م����ن 

�سمال �لأطل�سي.
ت�قفت  �ل���ع���ق����ب���ات،  ج���ان���ب  �إىل 
��ا ع��ن م��ن��ع تقارب  ب���د�ب�����س��ت �أي�����سً
كييف مع �مل�ؤ�س�سات �لغربية، وه� 
�أمر كانت تفعله منذ عام 2017، 
بالأقلية  مرتبًطا  ن��ز�ًع��ا  وج��ّم��دت 
وهكذ�  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا.  يف  �مل���ج���ري���ة 
�إىل  �لن�سمام  م��ن  كييف  متكنت 
�لإلكرتوين  للدفاع  �لتميز  مركز 
�لتعاوين �لتابع حللف �لنات� يف 3 
مار�س، وهي �خلط�ة �لتي منعتها 
غري  وب�سكل  �سهر.  قبل  ب�د�ب�ست 
هنغاريا  ��ستجابت  �أك���ر،  مت�قع 
ل��ط��ل��ب ع�����س��ر�ت م��ن دول �أوروب����ا 
�أوكر�نيا  ع��ل��ى  ت��ع��ر���س  �ل�����س��رق��ي��ة 
�إىل  لالن�سمام  "�سريعا"  �إج����ر�ء 

�لحتاد.
    �أخرًي�، �كتمل حت�ل رئي�س �ل�زر�ء 
��ستقبال  ب��ق�����س��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
لجئي �حل��رب �لأوك��ر�ن��ي��ني. ه�، 
للهجرة،  �مل���غ���الة  ح����ّد  �مل��ن��اه�����س 
�أن  ع���ل���ى  ن���ه���ار  ل���ي���ل  �لآن  ي�����س��ر 
جميع  ل�ستقبال  م�ستعدة  �مل��ج��ر 
ووعدهم  �أوكر�نيا،  من  �لالجئني 
ل�  ح��ت��ى  ح���ار،  با�ستقبال  جميًعا 
م�س�ؤولية  تتحّمل  �ل����ق��ع  يف  ك��ان 
�ملجتمع  م��ن  م��ن��ظ��م��ات  رع��اي��ت��ه��م 

�ملدين.

ال�سحافة  يف  رو�ــســي  ح�سور 
املجرية

فيكت�ر  ع������اد  ل���ئ���ن  ذل�������ك،  وم������ع 
ف���اإن حتّ�له  �ل�����س��ف،  �إىل  �أورب�����ان 
�لإع�����الن �لأول  ي��ك��ت��م��ل. م��ن��ذ  مل 

�ملجرية.  �لرو�سية  �لعالقات  عمق 
ب�د�ب�ست  �أط��ل��ق��ت   ،2013 ع���ام 
"�لتاأ�سرية  ب��رن��ام��ج  ي�����س��م��ى  م���ا 
 ،2016 ع����ام  ح��ت��ى  �لذهبية". 
�سخًيا جد�  برناجًما  �ملجر  قدمت 
ي����ف���ر �لإق����ام����ة م����دى �حل���ي���اة يف 
�ملجر و�ل��س�ل �إىل �سنغن لعائلة 
ي�رو  �أل��ف   300 مقابل  باأكملها، 
فقط م�ستثمرة يف �سند�ت �خلز�نة 
�ملجرية على مدى خم�س �سن��ت. 
بعد   2016 �لرنامج عام  �نتهى 
�لتاأ�سري�ت  م���ن  �آلف  ع����دة  ب��ي��ع 
تعتيم.  ب��اأق�����س��ى درج����ة  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�ل�سحفيني  م��ن  �لعديد  ويعتقد 
قد  �ل��رن��ام��ج  ه��ذ�  �أن  �مل�ستقلني، 
�إىل حد  �ل����رو�����س  �ل���رع���اي���ا  �أف������اد 

كبري.
�لبنك  �ن���ت���ق���ل   ،2019 ع�����ام     
�لدويل،  �ل�ستثمار  بنك  �لرو�سي، 
�مل�ؤ�س�سة  ه����ذه  ب����د�ب�������س���ت.  �إىل 
�أعيد  �ل��ت��ي  �ل�سابقة  �ل�س�فياتية 
قبل  م���ن   2012 ع���ام  �إح���ي���اوؤه���ا 
فالدميري ب�تني، ي�ستبه من قبل 
�ملر�قبني �لأمريكيني و�ل�سحفيني 
�مل�ستقلني �ملحليني، �نها يف خدمة 
ووفق  باأمانة.  �لكرملني  م�سالح 
�ملتخ�س�س  دز،  �أندر��س  �ل�سحفي 
يف �أجهزة �ل�ستخبار�ت، فاإن �لنف�ذ 
�لرو�سي يف �ملجر �سديد �ىل درجة 
�ل�سرية  �لأجهزة  ا  �أي�سً ي�سمل  �أنه 
�لهنغارية، �لتي يتجنب �لغربي�ن 
�لآن �لتعاون معها، خ�ًفا من روؤية 

�ملعل�مات تنتقل �إىل �لرو�س.

بدلة فيكتور اأوربان اجلديدة
�إذن، هل دفعت �حلرب �لأوكر�نية 
�لنعطاف  �إىل  �ملجرية  �حلك�مة 
جميع  وق����ط����ع  درج���������ة،   180
لل�هلة  م������س��ك���؟  م��ع  �ل��ع��الق��ات 
كذلك.  �لأم����ر  ي��ب��دو  ق��د  �لأوىل، 
�أد�نت �حلك�مة �ملجرية على �لف�ر 
�أكد  م��ا  �ل��رو���س��ي، و�سرعان  �ل��غ��زو 
�ملجر  دع��م  لكييف  �أورب���ان  فيكت�ر 
هاتفية  مكاملة  �إج����ر�ء  خ��الل  م��ن 

عزلة اأوروبية وميل للبلقان
   ومع ذلك، لي�س كل �سيء وردي 
�ملجري.  �ل���زر�ء  لرئي�س  بالن�سبة 
ع��ل��ى �ل�����س��اح��ة �لأوروب����ي����ة، ومنذ 
طرده من حزب �ل�سعب �لأوروبي، 
ظ��ل وح���ي���ًد� وف�����س��ل يف ج��م��ع ق�ة 
كان  كما  ميينية متطرفة جديدة 
ي�د. عالوة على ذلك، فاإن �حلرب 
عزلته  م����ن  ت���زي���د  �أوك����ر�ن����ي����ا  يف 
�لنق�سام  على  �ل�س�ء  بت�سليطها 
�لعميق د�خل جمم�عة فيزيغر�د، 
جمه�رية  ح���ت���ى  �ب���ت���ع���دت  ح���ي���ث 
�له�ى،  �لرو�سي  بقيادة  �لت�سيك، 
م��سك�  ع����ن  زمي��������ان،  م���ي���ل��������س 
و�أظهرت دعًما ثابًتا لكييف. ومن 
ب�لند�،  �أن  ت��خ��ي��ل  ج����ًد�  �ل�����س��ع��ب 
و�مل��لية  لرو�سيا  ب�سدة  �مل��ع��ادي��ة 
تناأى  �أن  ت�ستطيع  لن  لأوك��ر�ن��ي��ا، 
�لتي  �أورب���ان  حك�مة  عن  بنف�سها 
يف  حقيقًيا  رو�سًيا  وك��ي��اًل  ت��ز�ل  ل 
�ملنطقة. لأن فيكت�ر �أوربان يعمل 
�لآن يف �لبلقان كج�سر للكرملني. 
يف �خلريف، دعم ميل�ر�د دوديك، 
�مل�ستبه  �ل��ب������س��ن��ة  ����س���رب  زع���ي���م 
�لب��سنة  لتفكيك  ����س��ت��ع��د�ده  يف 
على  يحر�س  �أن��ه  كما  و�لهر�سك. 
�لرئي�س  م��ن  مقربة  على  �ل��ب��ق��اء 
�ألك�سندر ف��سيت�س، وه�  �ل�سربي 
و�لذي  رو���س��ي��ا،  ع�ساق  م��ن  ��ا  �أي�����سً

ز�ره مرة �أخرى يف 19 مار�س.
�أوكر�نيا  يف  �حل����رب  ك��ان��ت  �إذ�     
�أوربان  فيكت�ر  كبري  ب�سكل  تفيد 
ب�سكل  ت���ق��������س  ف���اإن���ه���ا  د�خ����ل����ًي����ا، 
خ��ط��ري ���س��ي��ا���س��ت��ه �خل��ارج��ي��ة من 
"�نفتاحه  حدود  كل  �إظهار  خالل 
يبدو  ذل����ك،  وم���ع  �ل�سرق".  ع��ل��ى 
�مل����ج����ري ل  �ل�����������زر�ء  رئ���ي�������س  �أن 
كما  �لكرملني،  على  ير�هن  ي��ز�ل 
�لبلقان  يف  طم�حاته  م��ن  يت�سح 
م��سك�.  جت��اه  �حل���ذر  خطابه  �أو 
يخاطر  �نتخابه،  �إع���ادة  ح��ال  ويف 
فيكت�ر �أوربان بتكثيف عزلته على 
�نعطف  �إذ�  �ل  �لأوروبية،  �ل�ساحة 
متاًما -وب�سكل حقيقي هذه �ملرة. 

•• �لفجر -توما�س الفيت -ترجمة خرية �ل�صيباين

اأوربان،  فيكتور  لبوتني،  املوؤيد  اأوكرانيا  يف  احلرب  دفعت 
اإىل خط احلاجز دبلوما�سيا. ولئن عززت �سدارته يف اأفق 
النتخابات الت�سريعية يف 3 اأبريل، فاإنها اأ�سعفت موقعه 
على  "انفتاحه  حدود  كل  عن  الك�سف  خالل  من  الدويل 
اأوربان  فيكتور  اأن  بد  ل  فرباير،   24 �سباح  يف  ال�سرق". 
قد ا�ستيقظ م�ستاًء جدا. فعندما كان العامل باأ�سره يعلم، 
مرتعبا، باندلع احلرب يف اأوكرانيا، جمع رئي�ض الوزراء 
املجري رجاله على وجه ال�سرعة: كيف ميكنه، هو املرّوج 
اأن  بوتني،  فالدميري  و�سديق  الكرملني  مع  للتقارب  الكبري 

يتفاعل مع هذا ال�سطراب؟ 

�لت�سخم  من  يعانون  �لذين  ناخبيه  غ�سب  باإثارة  �ملخاطرة  ميكنه  ل  �أنه  فيد�س  حزب  يعرف  ذروته,  �إىل  �لغاز  �سعر  و�سول  • مع 
�لوحيدة �ملجرية  �لنووية  �ملحطة  بتجديد  رو�سية  �سركة  بتكليف  للغاية  ملمو�ًسا  منعطًفا  �ل�سرق  على  �لنفتاح  �تخذ   ,2014 • عام 

�لغربية �ملوؤ�س�سات  مع  كييف  تقارب  منع  عن  ا  �أي�سً بود�ب�ست  توقفت  �لعقوبات,  جانب  • �إىل 

فيد�س �سمن �لف�ز تقريبا بيرت ماركي ز�ي مر�سح �ملعار�سة ي�ظف �ل�رقة �لرو�سية

�وربان غري جلده�لعالقة بب�تني لن تقف حاجز� �مام ف�زه�لنتخابات �ملجرية حتت تاثري �حلريق �لوكر�ين

- جنح فيكتور �أوربان, بف�سل �إمرب�طوريته �لإعالمية �لقوية, يف حتويل �حلرب يف �أوكر�نيا ل�ساحله
- يبدو �أنه �سمن �إعادة �نتخابه يف 3 �أبريل, رغم �أن م�ساألة �أغلبية �لثلثني يف �لربملان ل تز�ل معّلقة
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

با�سكال �أو�سري* 
بالن�سبة للعديد من �لفرن�سيني و�لأوروبيني، �نها 
باأنهم دخل�� حقبة  قناعة  كان�� على  لقد  �سدمة: 
�مل��ن��اط��ق �ملحيطة،  ح��ي��ث �حل����رب م��ن �خ��ت�����س��ا���س 
�لقت�ساد  �أدو�ر  �أن من  لفهم  �لنا�سجة جًد�  وغري 
�أوروب���ا  �حتفظت  �لب�سرية.  �ل��ع��الق��ات  يف  �لتحكم 
بذ�كرة حرب �لبلقان ب�سكل �سبابي. كانت �لنز�عات 
�لأخرى بعيدة، ومت تف�سري تدخالت حفظ �لنظام، 
�أنها  �ملتحدة، على  �أو بدون تف�ي�س من �لأمم  مع 

حركات �جتماعية و�سلت �إىل ذروتها.
�أوروبا  حتطمت فقاعة �نعد�م �ل�زن هذه، و�أدرك��ت 
�لرتكي  �ل��رئ��ي�����س  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ه��دي��د�ت  �أن 
�أردوغان �سد �لي�نان، وتلك �لتي �أطلقها �سي جني 
بينغ �سد تاي��ن، وغزو �أوكر�نيا من قبل فالدميري 
ب�تني، لي�ست تعبرًي� عن جن�ن قادة �أو عدم كفاءة، 
ول نتيجة لإحباطات جماعية ناجتة عن تفاوت يف 
�لروة. لقد وعت �أن هذه �ل�سر�عات تعك�س تناف�س 
من  حت��ررت  �لتي  �ملتباينة  �جلي��سيا�سية  �مل�سالح 
�ل���روؤي���ة �ل��غ��رب��ي��ة ومل ت��ع��د ت���رتدد يف �ل��ل��ج���ء �إىل 

�لق�ة.
لن ت�ساعد �لي�ت�بيا �لتي �سكلت خميالت �لثالثني 
�لعامل  لفهم  مفاتيح  على  �لعث�ر  يف  �ملا�سية  عاًما 
�سبكات  �أدق  يعطينا  �لذي  �لتاريخ  �إنه  يع�د.  �لذي 
ومز�لق  خم���اط���ر  ن��ت��ف��ادى  �أن  ب�����س��رط  �ل����ق����ر�ءة، 
�ملقارنات �ملب�ّسطة. عاملنا، �لذي يت�سم برت�بط غري 
م�سب�ق، ه� �أ�سا�سا ويف �ن و�حد، نف�س عامل �لأم�س 

وعامل جديد جذرًيا.
يف ح��ال��ة �ل��ن��ز�ع �لأوك�����ر�ين، ه��ن��اك �رت��ب��اط و��سح 
ب���احل���رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة. ول��ن��ع��رتف �أن �أوج����ه 
و�لإهانة  للهزمية  تعر�ست  �أم��ة  ع��دي��دة:  �لت�سابه 
�سابًقا، رئي�س دولة منتخب يحب�س نف�سه يف منطق 
للثقافة  و�زدر�ء  م���ه����و����س،  وه��اج�����س  ���س��ل��ط���ي، 
�إىل  و�لإ�سارة  �نحطاط،  يف  تعتر  �لتي  �للير�لية 
ما�س �أ�سط�ري، و�لتح�سري �لدقيق ملرحلة هج�م 
ع�سكري تت�سمن حرًبا تدريبية "�حلرب يف �إ�سبانيا 
- �حلرب يف �س�ريا"، و��ستخد�م �لق�ة بدون ع��ئق 

متاًما.

�ختيار طريق  �إىل  �مل�سيء  �لت��زي  يدع�نا هذ�     
ف��س  �إل��ي��ه  دع��ا  �ل��ذي  �ل�سامل  �لهج�م  ب��ني  و�سط 
�لت�سعيد  وخ��ف�����س  �لأوىل،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل���رب  ق��ب��ل 
باأي ثمن �لذي كان ميار�سه د�لدي��ري قبل �حلرب 
�لتي  ه��ي  �ل������س��ط  �ل�سرت�تيجية  وه���ذه  �ل��ث��ان��ي��ة. 

يحاول �لغربي�ن �تباعها.
ت��ع���د �جل��غ��ر�ف��ي��ا �ل�سيا�سية     ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، 
وتت�ىل جمدد� هيكلة طرق �لتفكري. عادت �ملفاهيم 
�لقدمية م��سة: �لأور��سية، وريثة فكرة هارتالند 
من قبل �لريطاين ماكيندر، هي �لأ�سا�س �لنظري 
�لفكر  وي�ستلهم  و�ل�����س��ني.  رو���س��ي��ا  ب��ني  للعالقات 
للق�ة  ماهان  نظرية  من  �لأمريكي  �ل�سرت�تيجي 
�أب�  �أك���ر،  �سبيكمان  نظرية  م��ن  ورمب��ا  �لبحرية، 
مفه�م رميالند -منطقة �لتفاعل تلك بني �لق�ى 
�ملحتمل  �مل�����س��رح  �ستك�ن  �ل��ت��ي  و�لبحرية  �ل��ق��اري��ة 

للحروب �مل�ستقبلية.
��ا. يرّوج�ن  ي�����ج���ه �لأوروب����ي�����ن حت���دًي���ا خ��ا���سً    
كان  �لأمريكيني،  بعد  �لتاريخ  نهاية  لإيدي�ل�جية 
ُينظر �إليهم على �أنهم متخم�ن وخامل�ن و�سعفاء، 
�ل�سرق  �أو  �إف��ري��ق��ي��ا  ����س��ت��ي��اء يف  م���ج��ة  �أث�����ار  مم���ا 
تغرّي  م��جهة  ففي  �ل�سني.  �أو  رو�سيا  �أو  �لأو�سط 
�مل��ن��اخ، و�ل��ت��ف��اوت �لق��ت�����س��ادي، و�خ��ت��اللت �لنظام 
�لأوروبي�ن  يخ�سع  لأمنهم،  و�لتهديد�ت  �ل��دويل، 
�ىل متحي�س دقيق، �سّكا �أو طمعا: فهل �سيظهرون 
و�ل���ك���رم و�ل�����س��ج��اع��ة �لالزمة  و�ل����ذك����اء  �ل�����س��ف��اء 
من�ذجهم  ع��ن  و�ل��دف��اع  �ملعاك�سة  �ل��ري��اح  مل��جهة 

وطماأنة حلفائهم؟
1982، فاجاأ ��ستيالء �ململكة �ملتحدة على     عام 
�لأرجنتيني،  �لع�سكري  �ملجل�س  من  ف�كالند  جزر 
على ح�ساب �لعديد من �لقتلى، �ملر�قبني، ول �سيما 
�لغربية  �أوروب���ا  �أن  �إىل  خل�س��  �ل��ذي��ن  �ل�س�فيات 
خ�سم  يف  نف�سها،  عن  تد�فع  كيف  تعرف  ز�ل��ت  ما 
�لي�م  تظهر  �أوروب���ا  �أن  ويبدو  ي�رومي�سيل.  �أزم��ة 
�أنها م�ستعدة، دون خ��س حرب يف �ل�قت �حلايل، 
للع�دة �إىل �لتاريخ جمدد�... فهل �ستعرف "حلظة 

ف�كالند"؟ .
ترجمة خرية ال�سيباين

�حلرب يف �أوكر�نيا عالمة على عودة �لتاريخ

*�أمري�ل )2S(، �ملدير �لعام للم�ؤ�س�سة �ملت��سطية للدر��سات �ل�سرت�تيجية

مل��اذ� ��س��تع�ست كيي��ف عل�ى �ل��رو�س؟ 
•• و��صنطن-وكاالت

�أح��دث��ت رو���س��ي��ا، م���ؤخ��ر�، م��ا ميكن 
�لعمليات  يف  باملنعطف  ُي��سف  �أن 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �جل����اري����ة ب���اأوك���ر�ن���ي���ا 
�لنظر  ���س��رف  �أع��ل��ن��ت  �إذ  �مل���ج���اورة، 
عن �لعا�سمة كييف، مقابل �لرتكيز 
"حترير" �إقليم  �إن��ه  قالت  م��ا  على 
دونبا�س �لذي ي�جد فيه �نف�سالي�ن 

م��ل�ن مل��سك�.
"ني�ي�رك  ���س��ح��ي��ف��ة  وت�������س���اءل���ت 
�سبب  ح�����ل  �لأم����ريك����ي����ة،  تاميز" 
�ل�سيطرة  �لرو�سي يف  تعر �جلي�س 
كييف،  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لعا�سمة  على 
رغ�����م ت���ف����ق���ه �ل���������س���ح م����ن حيث 
�أن  �مل�سدر  وذك��ر  و�ملقاتلني.  �لعتاد 
ك��ان��ت هدفا  كييف  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة 
مهما بالن�سبة لرو�سيا، ف�سعت طيلة 
�ل��ق��ب�����س��ة على  �أ���س��اب��ي��ع لأن حت��ك��م 

�ملدينة �ل�سرت�تيجية.
نظر�  بالغة،  �أهمية  كييف  وتكت�سي 
كانت  فيما  �حل��ك���م��ة،  مقر  لك�نها 
تق�ل  ما  تغيري  �إىل  ت�سعى  م��سك� 
وفا�سدة"  نازية  حاكمة  "نخبة  �إنها 

يف �أوكر�نيا.
يتقدم  �أن  �لرو�سي  �جلي�س  وح��اول 
�س�ب كييف من �سفتي نهر دنبري، 
بالنجاح،  تتكلل  مل  �مل��ح��اولت  لكن 
ف��ي��م��ا ت���ق����ل �أوك���ر�ن���ي���ا �إن���ه���ا �أب����دت 
م���ق���اوم���ة ����س���دي���دة يف �ل����دف����اع عن 

�لعا�سمة.

عقبات اأمام الرو�ض
�عرت�ست  �لتي  �لعر�قيل  بني  ومن 
�لرو�س؛ م�ساحة كييف، فهي مدينة 
�أكر  �أنها  مرت�مية �لأط��ر�ف، حتى 

�لرو�سي �إىل �لرت�جع، وفق �سحيفة 
تاميز". "ني�ي�رك 

ال�سريع" النهيار  "خدعة 
�ل�س�ؤون  يف  و�خلبري  �ملحلل  ويق�ل 
ي�نايتد"  "رويال  �لع�سكرية مبعهد 
�إن  ل���ل���خ���دم���ات، ري������ك ر�ي����ن�����ل����د، 
باأن  ُخ���دع���ت  �ل��رو���س��ي��ة  "�لقيادة 
�أوك���ر�ن���ي���ا ���س��ت��ن��ه��ار مب��ج��رد �ن���دلع 
�أول �إ�سارة للقتال"، و�سرى �لعتقاد 
زيلين�سكي  ف�ل�دميري  �لرئي�س  باأن 
�سيهرب من �لبالد، وهذ� �لأمر مل 

يح�سل.
�ملجتمع  فهم  ع��دم  �لباحث  وو�سف 
�لأوك��������ر�ين و�ل����دول����ة �لأوك���ر�ن���ي���ة 
كان  ف��ي��م��ا  �لكارثي"،  ب�"�لف�سل 
�أعد�ءهم  يف�ق�ن  �لرو�س  �ملقاتل�ن 
�لأوكر�نيني من حيث �لعدد، ب��قع 

ع�سرة مقابل و�حد.
ويرى حملل�ن �أن رو�سيا �أخفقت يف 
على  �مل�ج�دة  �لق��ت  بني  �لتن�سيق 
�مل��خ��اب��ر�ت و�لق��ت  وب��ني  �لأر�����س، 

�جل�ية و�لأق�سام �لهند�سية.
غري  �أنف�سهم  �لرو�س  وجد  وعندما 
قلب  �إىل  �ل��������س����ل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
ي��ط���ق���ه��ا عر  �أن  ق�����ررو�  ك��ي��ي��ف، 
يقطع��  حتى  �سيقة،  د�ئ���رة  �إق��ام��ة 
�إم�������د�د�ت، لكن  �أي  �أم�����ام  �ل��ط��ري��ق 
هذه �خلطة مل تنجح �أي�سا، بح�سب 

تاميز". "ني�ي�رك 
وحتى ل� ��ستطاع �جلي�س �لرو�سي �أن 
�لأم�ر  فاإن  �إىل �سرق كييف،  يتقدم 
�لذي  �لنح�  على  لت�سري  ك��ان��ت  م��ا 
�أن  ب��سعهم  �لأوكر�نيني  لأن  �أر�ده، 
وعندئذ،  �جل�س�ر،  بتفجري  يق�م�� 

ينقطع عنهم �لإمد�د.

�لعا�سمة".

مبكر" "خطاأ 
�أن  تاميز"،  "ني�ي�رك  وت�����س��ي��ف 
�لأم���ر �سارت على نح� خاطئ منذ 
و�لع�سرين  �ل���ر�ب���ع  يف  �أي  �ل���ي����م، 
م��ن ف��ر�ي��ر �مل��ا���س��ي، ع��ن��دم��ا بد�أت 

�لعمليات �لع�سكرية �لرو�سية.
وق��ع عندما  ه��ذ� �خلطاأ  �أن  و�أوردت 
ه��اج��م��ت م��روح��ي��ات رو���س��ي��ة مطار 
"ه��ست�ميل" يف �أوكر�نيا، فج�بهت 
�لذي  �لأم��ر  وه���  �سر�سة،  مبقاومة 
�أع����اق جت��ه��ي��ز ق������ت حم��م���ل��ة ج�� 

حتى تقتحم �لعا�سمة كييف.
�لرو�سي  �جلي�س  �أر���س��ل  ذل��ك،  وبعد 
ق�������ت حم������دودة ����س����ب ك��ي��ي��ف، يف 
����س���ري���ع���ة على  ل�������س���ي���ط���رة  م�����س��ع��ى 
ينجح،  مل  �مل�سعى  هذ�  لكن  �ملدينة، 

�لأمريكية،  ن��ي���ي���رك  م��دي��ن��ة  م��ن 
مدينة  �أم�����ث�����ال  خ��م�����س��ة  وت�����ع�����ادل 

ماري�ب�ل.
"ني�ي�رك تاميز"،  وكتبت �سحيفة 
�أن  �أي�����س��ا  ي��ت���ق��ع����  �ل���رو����س مل  �أن 
نح�  ع��ل��ى  �لأوك���ر�ن���ي����ن  ي�ستميت 
ك��ب��ري يف �ل��دف��اع ع��ن �لأر������س، لكن 

يح�سل. �ل�سريع" مل  "�لنهيار 
وم���ن �ل��ع����م��ل �مل����ؤث���رة �أي�����س��ا، �أن 
�لقتال  له خرة يف  �لرو�س  �جلي�س 
باأماكن مفت�حة، ومل يكن م�ستعد� 

خل��س معارك و�سط �ملدن.
كان  ل�  حتى  �إن��ه  �ل�سحيفة  وتق�ل 
�جلي�س مدربا على نح� جيد، فاإنه 
لي�س من �ل�سهل �أن يخ��س �ملعارك 
ي�ستطيع  حتى  كييف  �أرج���اء  ك��ل  يف 
تاأمني �ملدينة، ولذلك، فاإن "�جلي�س 
تط�يق  يف  حتى  ينجح  مل  �لرو�سي 

كرى،  مدينة  على  �ل�ستيالء  لأن 
ت�س�به  ك��م��ا  وم���ع���ق���د،  ���س��ع��ب  �أم�����ر 
وي�ستغرق  غزيرة"،  دماء"  "�إ�سالة 

وقتا ط�يال.
وت��ق��دم��ت دب��اب��ات وع��رب��ات مدرعة 
رو�سية بالفعل �إىل �سارع ياأخذ ملركز 
لكن هذه �خلط�ة  كييف،  �لعا�سمة 

مل تنجح.
وي���ق����ل �خل�����ر�ء �ل��ع�����س��ك��ري���ن �إن 
�لدبابات  م���ن  ت�����س��ت��ف��ي��د  �جل��ي������س 
و�ل��ع��رب��ات �مل���درع���ات ع��ن��دم��ا تك�ن 
بامل�ساة،  �أو  ج���ي��ة  ب��ق����ت  م�����س��ن���دة 
حالة  يف  متاما  خمتلف  �لأم���ر  لكن 
�لرتل �لع�سكري �لرو�سي �لذي كان 

معتمد� على نف�سه فقط.
�لدبابات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  وه����ج���م���ت 
من  �لرو�سية،  �لع�سكرية  و�لعربات 
�أم���اك���ن ع��ل��ي��ا، ث���م ����س��ط��ر �جلي�س 

�سماع �سل�سلة انفجارات يف مدينة اأودي�سا 

م�سوؤول �أممي مبو�سكو �سعيا لوقف �إطالق نار يف �أوكر�نيا
•• كييف-�أ ف ب

ي�����س��ع��ى م�����س���ؤول ك��ب��ري م���ن �لأمم 
للت��سل  م��������س���ك����  يف  �مل����ت����ح����دة 
لأغر��س  ن���ار  �إط����الق  "وقف  �إىل 
�أفيد  حيث  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �إن�سانية" 
ع���ن جت�����اوز�ت يف ح���ق م��دن��ي��ني يف 
��ستعادها  �ل���ت���ي  ك��ي��ي��ف  م��ن��ط��ق��ة 
�لأوكر�ني�ن من �لق��ت �لرو�سية، 
يف  �ن��ف��ج��ار�ت  �سل�سلة  �سمعت  فيما 

مدينة �أودي�سا �ل�ساحلية.
�ل���ق�����ت  �أن  �أوك����ر�ن����ي����ا  و�أع����ل����ن����ت 
�ل����رو�����س����ي����ة ت���ن�������س���ح���ب م�����ن م���دن 
�أ�سا�سية يف حميط �لعا�سمة كييف 
لإعادة  �ل�سمال  يف  وت�سرينيغيف 
�لن���ت�������س���ار يف �ل�������س���رق و�جل���ن����ب 
�ل�سيطرة"  على  "�حلفاظ  بهدف 

على �ملناطق �لتي حتتلها هناك.
وب���ع���د �أك�����ر م���ن ���س��ه��ر ع��ل��ى بدء 
م�ساعدة  �أعلنت  �لرو�سي  �لهج�م 
وزير �لدفاع �لأوكر�ين غانا ماليار 
وب�ت�سا  �إي��رب��ني  "حترير  �ل�سبت 
كييف  وم���ن���ط���ق���ة  وغ��������س���ت����م���ي���ل 

بكاملها من �لغز�ة".
لكن �لرئي�س �لأوكر�ين ف�ل�دميري 
�أن  في�سب�ك  على  �أف���اد  زيلين�سكي 
�ل���رو����س ب��ان�����س��ح��اب��ه��م ����س�����ء "من 
معارك  ب��ع��د  �أو  �أنف�سهم"  ت��ل��ق��اء 
كامال  "خر�با  خ��ل��ف��ه��م  ي���رتك����ن 
باأن  �ملخاطر" وح��ذر  م��ن  و�لكثري 
يت���سل"  �أن  مي��ك��ن  "�لق�سف 
متهما �لع�سكريني �لرو�س ب�"تلغيم 
�لأر������س����ي �ل��ت��ي ي��ن�����س��ح��ب���ن منها 

ومنازل وذخائر وحتى �جلثث".
كييف  ب�س��حي  ب�ت�سا  مدينة  يف 
وك��ال��ة فر�ن�س  ���س��ح��ايف يف  ���س��اه��د 
رجال  ع�سرين  ح����ىل  جثث  بر�س 
�أح����ده����م م�������س���اب ب���ج���رح ب���ال���غ يف 
�لر�أ�س يف �أحد �ل�س��رع على م�سافة 

مئات �لأمتار.
ف���ي���دوروك رئي�س  �أن���ات����يل  وق����ال 
��ستعادها  �ل���ت���ي  �مل���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
�لأوكر�ني�ن من �لق��ت �لرو�سية، 
ل�كالة فر�ن�س بر�س �إن "كل ه�ؤلء 
�لأ�سخا�س �أعدم��، قتل�� بر�سا�سة 
يف م�ؤخر �لر�أ�س" م�سري� �إىل دفن 
مقابر  "يف  ���س��خ�����س   300 ن��ح��� 

جماعية".

�ل�س��ء  على  و�ل�سكنية  �ل�سناعية 
�أركان  هيئة  وف��ق  مدفعي،  لق�سف 
�لق��ت �لأوكر�نية �لتي ت�سري رغم 

ذلك �إىل تر�جع يف حدة �لق�سف.
رو�سيا  �أن  �لأرك����ان  رئ��ا���س��ة  وك�سف 
من  م�ؤلفة  كتائب  "ت�سكيل  تعتزم 
�ملناطق  يف  +متط�عني+  مقيمني 
�مل��ح��ت��ل��ة م���ق��ت��ا يف �أوك���ر�ن���ي���ا ومن 

مرتزقة".
و��سطدمت جه�د �لق��ت �لرو�سية 
لتعزيز م��قعها يف جن�ب �أوكر�نيا 
و�سرقها حتى �لآن مبقاومة �سر�سة 
من �لأوكر�نيني يف ماري�ب�ل حيث 
�آلف  م��ن خم�سة  ي��ق��ل  م��ا ل  ق��ت��ل 
 160 �سخ�س فيما ل ز�ل ح����ىل 
وفق  �ل�سكان حما�سرين،  �ألفا من 

�ل�سلطات �ملحلية.
و�ل�سيطرة على ماري�ب�ل �ست�سمح 
ت�������س��ل جغر�يف  ب��ت��اأم��ني  مل������س��ك��� 
�إىل منطقتي دونيت�سك  �لقرم  من 
�لنف�ساليتني  ول�����غ����ان���������س����ك 

�مل��ليتني لرو�سيا يف دونبا�س.
�ل�����س��غ��ط على  ت�����س��دد  ويف خ��ط���ة 
�لبلطيق  دول  �أوق����ف����ت  رو����س���ي���ا، 
�لرو�سي  �لطبيعي  �ل��غ��از  ����س��ت��ري�د 
"ك�نيك�س��س  �سركة  رئي�س  و�أعلن 
للتخزين  بلطيق غريد" �لالتفية 
ينقل  يعد  "مل  �ل��رو���س��ي  �ل��غ��از  �أن 
�إىل لتفيا و�إ�ست�نيا وليت��نيا منذ 

�لأول من ني�سان/�أبريل".
�لغاز  ت�ستمد  �لبلطيق  دول  وباتت 
م���ن �لح���ت���ي���اط���ات �مل���خ���زن���ة حتت 

�لأر�س يف لتفيا.
وكتب �لرئي�س �لليت��ين غيتانا�س 
من  "�عتبار�  تغريدة  يف  ناو�سيد� 
هذ� �ل�سهر ف�ساعد�، مل يعد هناك 

غاز رو�سي يف ليت��نيا".
رو�سيا  ك��ان��ت  ي���رو���س��ت��ات  وبح�سب 
�إ�ست�نيا  و�رد�ت  من   93% ت�ؤمن 
و100%  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���غ���از  م���ن 
من  و41،8%  لتفيا  و�رد�ت  من 

و�رد�ت ليت��نيا.
وحظرت �ل�ليات �ملتحدة ��ستري�د 
غزو  بعد  �لرو�سيني  و�لغاز  �لنفط 
�أوك���ر�ن���ي���ا ف��ي��م��ا مل ي�����س��در ق���ر�ر 
مماثل عن �لحتاد �لأوروبي �لذي 
%40 من  ي�����س��ت���رد ح������يل  ك���ان 

حاجاته من رو�سيا عام 2021.

�أكر  �لقتلى و�سردت  �آلف  �سق�ط 
�أوك����ر�ين خارج  4،1 م��الي��ني  م��ن 

بالدهم.
ترف�س  �لآن  ح��ت��ى  رو���س��ي��ا  وك��ان��ت 
ك��ب��ري يف �لأمم  مل�����س���ؤول  زي����ارة  �أي 
�لرئي�سي  �ملتحدة يك�ن م��س�عها 

�أوكر�نيا.
و�أعلن �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�أن��ط���ن��ي��� غ���ت��ريي�����س �جل��م��ع��ة �أن 
مارتن  �لإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل�����س���ؤون  نائبه 
�لأحد  م��سك�  "�سيزور  غريفيث 
ويت�جه بعدها �إىل كييف"، مذكر� 
�إطالق  ل�قف  "�ل�سعي  كلفه  ب��اأن��ه 

نار �إن�ساين يف �أوكر�نيا".
من جهة �أخرى، �أكد كبري �ملفاو�سني 
�ل�سالم  مفاو�سات  يف  �لأوكر�نيني 
�ل�سبت  �أر�خاميا  ديفيد  رو�سيا  مع 
على  "�سفهيا"  و�ف��ق��ت  م��سك�  �أن 
�لرئي�سية  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �مل��ق��رتح��ات 
با�ستثناء م�ساألة �سبه جزيرة �لقرم 
 ،2014 �لتي �سمتها رو�سيا �لعام 
تاأكيد�  تنتظر  كييف  �أن  م�سيفا 

خطيا.
�جلمعة  ه�����ددت  رو����س���ي���ا  �أن  غ���ري 
بت�سديد م�قفها يف �ملفاو�سات بعد 
�سربة على �أر��سيها �تهمت �أوكر�نيا 

ب�سنها ب���سطة مروحيات.
وبعدما تعذر تنظيم عمليات �إجالء 
�سكان على مدى �أ�سابيع، بد�أ �إجالء 
نائبة  و�أع���ل���ن���ت  حم������دودة  �أع�������د�د 
رئي�س �ل�زر�ء �إيرينا فريي�ست�س�ك 
م�������س���اء �ل�����س��ب��ت ع���ل���ى ت���ل���غ���ر�م �أن 

�ل�����س����رع نرى  "يف بع�س  و�أ���س��اف 
�لأر�س"  على  جثة   20 �إىل   15
من  ك��م  �أق����ل  �أن  ي�سعني  "ل  لكن 
�ملنازل  �أف��ن��ي��ة  يف  ت����ز�ل  ل  �جل��ث��ث 
�أنه  م������س��ح��ا  �لأ�سيجة"،  وخ��ل��ف 
ُعر على عدة قتلى مكبلي �لأيدي 
�أبي�س  ق��م��ا���س  ���س��ري��ط  ب�������س��ط��ة 
غري  �أن��ه��م  �إىل  ل��الإ���س��ارة  ي�ستخدم 

م�سلحني.
ون���������������ددت وزي���������������رة �خل�����ارج�����ي�����ة 
�لريطانية ليز تر��س على ت�يرت 
وم���دن  ب���ت�����س��ا  يف  ب�"�لفظاعات 

�أخرى".
�إيربني  ب���ت�����س��ا وم��دي��ن��ة  و���س��ه��دت 
منذ  �ملعارك  �أعنف  بع�س  �ملجاورة 
�سباط/فر�ير   24 يف  �لغزو  ب��دء 
فيما كانت �لق��ت �لرو�سية حتاول 
لق�سف  وتعر�ستا  كييف،  تط�يق 

مركز ت�سبب بدمار كامل.
�لعا�سمة  م�����ن  م����ق����رب����ة  وع����ل����ى 
و�مل�ثق  �مل�������س����ر  ج��ث��ة  ع��ل��ى  ع���ر 
�لأوك��ر�ين �ملخ�سرم ماك�س ليفني 
�ن�سحاب  بعد  بالر�سا�س  مقت�ل 
�أعلنت  �ل��رو���س��ي��ة، على م��ا  �ل��ق����ت 
�ل�سبت، فيما  �لأوكر�نية  �ل�سلطات 
�لأوكر�نية  �لعامة  �لنيابة  �أف���ادت 
�أطلقهما  "بر�سا�ستني  ق��ت��ل  �أن���ه 

جن�د رو�س".
�ملتحدة  �لأمم  يف  م�����س���ؤول  وي����زور 
"وقف  �إىل  للت��سل  �سعيا  م��سك� 
�إن�سانية" يف  �إط��الق ن��ار لأغ��ر����س 
وقت �أ�سفرت �حلرب حتى �لآن عن 

�سخ�سا" �نتقل��   1263" ح����ىل 
م��ن م��اري���ب���ل وب��ريدي��ان�����س��ك �إىل 
ز�ب�ريجيا ب��سائلهم �خلا�سة فيما 
حافالت  ع�سر  من  قافلة  �نطلقت 
ماري�ب�ل.  �سكان  م��ن   300 تقل 
كما جرت عمليات �إجالء �أخرى يف 

�سرق �لبالد.
�لإ�سرت�تيجية  �ملدينة  �أودي�سا  ويف 
ت����ؤم���ن م��ن��ف��ذ� ع��ل��ى �لبحر  �ل���ت���ي 
�أوكر�نيا،  غ��رب  ج��ن���ب  �لأ���س���د يف 
�سباح  �ن��ف��ج��ار�ت  �سل�سلة  �سمعت 
�لأحد وت�ساعدت ثالثة �أعمدة من 
�لدخان �لأ�س�د على �لأقل و�أل�سنة 
ن���ار يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى ما 
وكالة  مر��سل  �أف��اد  ما  وف��ق  يبدو، 

فر�ن�س بر�س.
ف��ن��دق ب��سط  وق��ال��ت م���ظ��ف��ة يف 
طائرة،  هدير  �سمعت  �إنها  �ملدينة 
�إحدى  م���ق��ع  ق���رب  ع�سكريا  ل��ك��ن 
�أو  ���س��اروخ  �سق�ط  �أك���د  �ل�سربات 

قذيفة.
�لد�خلية  وزي����ر  م�����س��ت�����س��ار  وك��ت��ب 
تلغر�م  على  غري��ست�سنك�  �أنط�ن 
من  لهج�م  تعر�ست  "�أودي�سا  �أن 
�جل��� و�أف��ي��د ع��ن ح��ر�ئ��ق يف بع�س 
�ملناطق. �أ�سقطت �لدفاعات �جل�ية 
م��سيا  �ل�س��ريخ"  م���ن  ق�����س��م��ا 

�ل�سكان ب�"�إغالق �لن��فذ".
�لق��ت  ت��ز�ل  ل  �آخ���ر،  �سعيد  على 
مدينة  جزئيا  "حتا�سر  �لرو�سية 
خاركيف" ثاين �أكر مدن �أوكر�نيا 
�ملناطق  تتعر�س  حيث  �ل�سرق،  يف 

�جلي�س �لإ�سر�ئيلي يك�سف عن �أعمق نفق حلما�س
•• �لقد�س-وكاالت

ك�سفت ق��ت �جلي�س �لإ�سر�ئيلي، عن وج�د �أعمق نفق حفرته حركة حما�س للت�سلل �إىل �لبالد، وقال 
70 مرت�ً  "�لنفق يف �ملنطقة �جلن�بية مت حفره على عمق  �إن  �سابط من وحدة ياهال�م �لع�سكرية 
لهم"،  ر�سيد  وه�  حلما�س،  �كت�سفناه  نفق  �أعمق  "�إنه  ياهال�م  يف  �ل�سابط  و�أ�ساف  �لأر�س".  حتت 

م�ؤكد�ً "لقد �سبطناهم وهم يف منت�سف عملهم"، وفقاً مل�قع "�آي 24 ني�ز" �لإ�سر�ئيلي.
ل( 2020، و�سرح �جلي�س  وكانت ق��ت �جلي�س �لإ�سر�ئيلي قد �كت�سفت �لنفق يف �أكت�بر)ت�سرين �لأَوّ
�أنه "بعد �إ�سارة من نظام �جلد�ر �لذي �كتمل بناوؤه على �حلدود، حدد �ملهند�س�ن �لع�سكري�ن �لنفق 

�ملبطن بالأ�سمنت و�لذي بد�أ من مدينة خاني�ن�س جن�ب غزة".
وقالت م�سادر ع�سكرية �إن "حما�س رمبا كانت حتفر هذ� �لنفق منذ �سن��ت بينما �كتمل بناء �حلاجز 
�إ�سر�ئيل ر�سدت نفقاً على بعد  �أن  �إىل  �أربع �سن��ت من �لبناء". ي�سار  �مل�ساد لالأنفاق قبل عام بعد 

�أمتار قليلة من �ل�سياج �لأمني   �لذي يف�سل قطاع غزة عن �لأر��سي �لإ�سر�ئيلية.

و�ر�سو باري�س وبرلني مقربتان جد� من رو�سيا 
•• برلني-�أ ف ب

و�أملانيا  فرن�سا  �لأح��د  لب�لند�،  �ل��قع  �لأم��ر  حاكم  كات�سين�سكي،  يارو�سالف  �لب�لندي  �ل���زر�ء  رئي�س  نائب  �تهم 
باأنهما مقربتان جد� من رو�سيا يف �سياق �حلرب يف �أوكر�نيا.

ويف مقابلة ن�سرتها �سحيفة "دي فيلت" �لأملانية �لأحد، �عتر زعيم حزب "�لقان�ن و�لعد�لة" �لق�مي �ل�سعب�ي 
�حلاكم يف ب�لند�، �أن "�أملانيا، مثل فرن�سا، لديها �نحياز ق�ي مل��سك�".

ووجه كات�سين�سكي �نتقاد�ته �لأكر حدة لرلني فقال "على مدى �سن��ت، مل تكن �حلك�مة �لأملانية تريد �أن ترى 
ما تفعله رو�سيا بقيادة )فالدميري( ب�تني، ونحن نرى �لنتيجة �لي�م".

و�أ�ساف "ب�لند� لي�ست ر��سية عن دور �أملانيا يف �أوروبا"، �آخذ� على برلني حماولتها "�إعادة بناء ما فعله �مل�ست�سار 
�ل�سابق لالإمر�ط�رية ب�سمارك"، ما يعني "هيمنة �أملانية لكن جنبا �إىل جنب مع رو�سيا"، على حد ق�له.

و�نتقد نائب رئي�س �ل�زر�ء �لب�لندي برلني خ�س��سا لعدم ت�سليمها �أ�سلحة كافية لأوكر�نيا ورف�سها فر�س حظر 
على و�رد�ت �لنفط من رو�سيا على �لأقل.

طالبان حتظر زرع نبات �خل�سخا�س يف �أفغان�ستان
•• كابول-وكاالت

حظر �لقائد �لأعلى لطالبان هبة �هلل �أخ�ند ز�دة زر�عة نبات �خل�سخا�س يف 
�أفغان�ستان. و�أعلن �ملتحدث با�سم طالبان ذبيح �هلل جماهد مر�س�ماً بهذ� 

�ل�ساأن �لأحد.
وجاء يف �ملر�س�م �أنه يف حال خمالفة �أمر �حلظر، �س�ف يتم تدمري �ملح�س�ل 

على �لف�ر، و�س�ف يتم �لتعامل مع �مل�س�ؤولني عن �لزر�عة وفقاً لل�سريعة.
و�أ�ساف �ملر�س�م" بال�سافة لذلك، مت حظر ��ستخد�م ونقل وجتارة وت�سدير 
و��ستري�د جميع �أن��ع �ملخدر�ت مثل �لكح�ليات و�لهريوين و�حل�سي�س، مبا 
يف ذلك م�سانع ت�سنيع �ملخدر�ت يف �أفغان�ستان". وكانت �لأمم �ملتحدة قد 
�لأفي�ن يف  زي��ادة حم�س�ل  2021 من  �لثاين(  يناير)ت�سرين  ح��ذرت يف 

�أفغان�ستان.

 80% من اللبنانيني حتت خط الفقر
بغد�د �ملثقلة بالأزمات وجهة لبنانيني �أنهكتهم بلدهم

تدهور قيمة العملة اللبنانية بنحو 90 %
•• بغد�د-�أ ف ب

�أمتعته  �أك��رم ج�هري  2021، حمل  ربيع  �أي��ام  �أح��د  يف 
�إىل  ب��ريوت  م��ن  �ل��ط��ائ��رة  �للبناين، �سعد  �سفره  وج�����ز 
بغد�د دون خطة م�سبقة، بحثاً عن عمل، بعدما بات ر�تبه 
و�أب�ين كبريين يف  عائلة من طفلتني  يعيل  لبنان ل  يف 
�ل�سن. نتيجة �لأزمة �ملت���سلة يف لبنان منذ نح� عامني 
�لعامل منذ  �لأ���س����أ يف  �ل��دويل بني  �لبنك  و�لتي �سّنفها 
 42 �لعمر  �لبالغ من  �أك��رم  ر�ت��ب  يعد  1850، مل  ع��ام 
عاماً، ي�ساوي مئة دولر مع تده�ر قيمة �لعملة �للبنانية 
بنح� %90. فاختار، على غر�ر �لعديد من �للبنانيني، 

�ل�سفر.
ترك عمله يف لبنان، و�سّكلت بغد�د �خليار �لأكر بديهية 
بالن�سبة له: مدينة قريبة فيها حركة �قت�سادية نا�سئة، 

وت�ستقبل �للبنانيني بتاأ�سرية دخ�ل على �ملطار.
ويروي �أكرم من �ملقهى �لذي بد�أ باإد�رته منذ نح� �سهر يف 
�أحد �س��رع و�سط بغد�د �لتجارية ل�كالة فر�ن�س بر�س "مل 
يكن لدي �ل�قت �لكايف لأبحث عن عمل يف �خلليج. كان 
ل بّد من �أن �أق�م بخط�ة �سريعة. جئت �إىل بغد�د وبد�أت 
�إىل حني ح�سل على  �إن�ستغر�م"،  بالبحث عن عمل على 
بد�أت  �لتي  �لقت�سادية �حلادة  �لأزم��ة  �ل�ظيفة. وتخنق 
منذ �أكر من �سنتني، �للبنانيني، وقد بات %80 منهم 
حتت خط �لفقر. وبني حزير�ن/ي�ني� 2021 و�سباط/

فر�ير 2022، دخل �أكر من 20 �ألف لبناين �لعر�ق، 
�لذين  �ل���زو�ر  �حت�ساب  ب��دون  �لعر�قية،  �ل�سلطات  وف��ق 
�للبناين  �ل�سفري  وي�سرح  وك��رب��الء.  �لنجف  �إىل  ي��اأت���ن 
�لعر�ق  �إىل  �للبنانيني  �أن حركة  علي حبحاب  �لعر�ق  يف 
"م�ؤخر�ً ت�ساعفت، وز�دت ب�سكل مّطرد ل �سيما يف جمال 
�لقطاع �ل�سحي"، �إذ ينطبق ذلك خ�س��ساً على "ع�سر�ت 
ويعترون  خدمات  يقدم�ن  �لذين  �للبنانيني  �لأط��ب��اء 

ز�ئرين يف �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �لطبية �لعر�قية".

�سوق جديد 
وي����رى �خل��ب��ري �لق��ت�����س��ادي �ل��ع��ر�ق��ي ع��ل��ي �ل�����ر�وي �أن 
�للبنانية  لل�سركات  �أك��ر  وفر�سا  كبرية  "م�ساحة  هناك 
�لأجنبية  �ل�سركات  "�أغلب  لأن  �لعر�قي"،  �لقت�ساد  يف 
"�ل�س�رة  ب�����س��ب��ب  �ل���ب���الد  يف  �ل�ستثمار"  م���ن  ت��ت��خ���ف 
�أن  �خل��ب��ري  وي�����س��ي��ف  �لأمني".  �ل������س��ع  ع���ن  �مل����اأخ�����ذة 
�لعر�قي  بالقت�ساد  �حتكاكاً  "�أكر  �للبنانية  �ل�سركات 

معها".  ومتعاي�سة  �ل�ستثمارية  �لبيئة  ج��ي��د�ً  وت��ع��رف 
�لتقارب  �للبنانية  �ل�سركات  ��ستقر�ر  ت�سهيل  يف  وي�ساهم 
�لثقايف و�للغ�ي بني لبنان و�لعر�ق. وللمفارقة، يت�سابه 
�لطائفية  و�ل��رتك��ي��ب��ات  �ل�سيا�سي  �ل������س��ع  ك��ث��ري�  �أي�����س��ا 

و�نت�سار �لف�ساد يف �لبلدين.
�ل��ع��ر�ق من  �لأم��ن��ي  �ل��سع  تده�ر  ح��رم  ول�قت ط�يل، 
بعد  �سيما  ل  للعمل،  وجهًة  يك�ن  �أن  وم��ن  �ل�ستثمار�ت 
�لغزو �لأمريكي يف �لعام 2003، ثّم �لنز�عات �لطائفية، 

و�سيطرة تنظيم د�ع�س و�لعنف �لذي تالها.
�لي�م، تع�د �حلياة تدريجيا �ىل �س��رع بغد�د �لتي �سهدت 
�ملقاهي  تفتح  �إذ  �ملا�سية،  �ل�سن��ت  خ��الل  د�مية  فظائع 
�أب��بها حتى وقت متاأخر يف �لليل، فيما مر�كز �لتجميل 

و�لعياد�ت �لطبية منت�سرة يف كل �لزو�يا.
لكن هذ� �لنب�س �جلديد يرت�فق مع نق�س يف �خلر�ت 
ومع �أزمات معي�سية عميقة يف بلد يعتمد باإير�د�ته بن�سبة 
%90 على �لنفط. ويعاين �لعر�قي�ن �أنف�سهم �أي�ساً من 
ن�سبة  تبلغ  �إذ  �لتحتية،  �لبنى  وت��ده���ر  و�لبطالة  �لفقر 
�لبالغ  �سكانه  وثلث   ،40% فيه  �ل�سباب  ب��ني  �لبطالة 
�لفقر،  يعان�ن من  ن�سمة،  40 ملي�ن  �أك��ر من  عددهم 
�للبنانيني،  غ���ر�ر  ع��ل��ى  م��ن��ه��م،  ك��ب��ري  ع���دد  ي�سعى  بينما 
�ل�سحي  �لقطاع  ي����ج��ه  ذل��ك،  ع��ن  ف�ساًل  �لهجرة.  �إىل 
من  �لكثري  ت��دف��ع  ع��دي��دة  م�ساكل  �ل��ع��ر�ق  يف  خ�س��ساً 
�إير�ن  مثل  �مل��ج��اورة  �ل��دول  نح�  �لت�جه  �إىل  �لعر�قيني 

وتركيا ولبنان، لتلقي �لعالج.

"متنف�ض"
وكان عدد كبري من زبائن مركز بريوت �لتخ�س�سي لطب 
�لعي�ن يف لبنان من �لعر�قيني، كما ي�سرح مديره �لإد�ري 
�لأزمة  وب��د�أت  بر�س.  لفر�ن�س  بغد�د  من  �سرفان  مايكل 
خ�سار�ت  يتكّبد  ور�ح  ل��ب��ن��ان،  يف  �مل��رك��ز  عمل  على  ت���ؤث��ر 
كر  "�أطباء  �أن  �ىل  ���س��رف��ان  ي�سري   ،2020 يف  ه��ائ��ل��ة. 

ترك�� لبنان ونحن خ�سرنا �أطباء".
عندها، �سّكل �لعر�ق �ل�جهة �ملثالية: �ل�س�ق غري م�سبع، 
و�لتك�ين �لدمي�غر�يف مالئم، و�خلدمات �لتي يقّدمها 

�ملركز غري م�ج�دة يف �لعر�ق، كما ي�سرح �سرفان.
وّف���ر وج����د �مل��رك��ز �ل���ذي �ف��ت��ت��ح ق��ب��ل ع���ام ع��ل��ى �ملر�سى 
�لعر�قيني �ل�سفر �إىل بريوت، لكنه �سّكل �أي�ساً "متنف�ساً" 
خل�سار�ت  وت��ع���ي�����س��اً  �للبنانيني  �لأط���ب���اء  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 

تكّبدها �ملركز ب�سبب �لأزمة يف لبنان.
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التعاطف مع بوتني لي�ض ظاهرة جديدة

لهذ� �لكرملني معجب بقناة فوك�س نيوز �لأمريكية...!
•• �لفجر -كلري ليفن�صون –ترجمة خرية �ل�صيباين

من نظريات موؤامرة الأ�سلحة البيولوجية اإىل اخلطابات حول ف�ساد 
وو�سائل  املحافظة  الأمريكية  القناة  لدى  الأوكرانية،  احلكومة 

الإعالم احلكومية الرو�سية العديد من الهواج�ض املتجان�سة.
امل�سلحة  بالقوات  والبيولوجية  الكيماوية  احلماية  رئي�ض  اتهم     

جنل  بايدن،  هانرت  مار�ض،   24 اخلمي�ض  كرييلوف،  اإيغور  الرو�سية، 
الرئي�ض المريكي، بالتورط يف متويل برنامج ع�سكري بيولوجي يف 
على  دليل  اأي  تقدم  مل  الرو�سية  الدفاع  وزارة  اأن  ورغم  اأوكرانيا.  
وجود خمابر الأ�سلحة البيولوجية هذه، اإل اأن ال�سائعة التقطت يف 
الربنامج  الذي يقدم  ال�سحفي تاكر كارل�سون،  الليلة من قبل  نف�ض 

الإخباري الأكرث �سهرة وم�ساهدة يف الوليات املتحدة.

"من الوا�سح اأن �سندوق ا�ستثمار يقوده هانرت بايدن قام بتمويل     
البيولوجية"،  املختربات  الأمرا�ض يف هذه  الأبحاث حول م�سببات 
وا�سحة  غري  التفا�سيل  اإن  ذلك  بعد  يقول  وكالعادة،  املقدم.  �سرح 
ال�سل  حتديد  ال�سعب  من  م�سروع".     اأمــر  الأ�سئلة  "طرح  ولكن 
و�سائل  على  تولد  التي  املوؤامرة،  نظريات  من  الأنــواع  لهذه  الدقيق 
يقول  الرتامبي،  واليمني  رو�سيا  تلتقطها  ثم  الجتماعي  التوا�سل 

ميديا  ل�سركة  املحافظ،  الت�سليل  يحلل  الذي  الباحث  غريتز،  مات 
نيوز،  فوك�ض  قناة  مذيعي  وبع�ض  الرو�ض  "للمرّوجني  ماتري�ض.     
نف�ض  يف  يخو�سون  اإنهم  مماثلة.  وهواج�ض  متجان�سة  اهتمامات 
امل�ستنقع التاآمري. ويربز ذكر هانرت بايدن يف الربامج التلفزيونية 
التي  الق�س�ض  نوع  يعرفون  الرو�ض  الدعاية  م�سوؤويل  اأن  الرو�سية 

تروق لتباع نظرية املوؤامرة الأمريكيني".

معينة  �سخ�سيات  قبل  م��ن  ��ا  �أي�����سً
جلني  �ل�سحفي  مثل  �لي�سار،  من 
�لدميقر�طية  �أو  ج���ري���ن�����ل���د، 
غابارد،  ت���ل�����س��ي  ���س��اب��ًق��ا  �ملنتخبة 
على  بانتظام  دع�تهم  تتم  �لذين 
ق��ن��اة ف���ك�����س ن��ي���ز، ح��ي��ث مييل�ن 
�لرو�سية  �لن��ت��ه��اك��ات  تقليل  �إىل 
�لنقا�س  ت�جيه  �إع����ادة  خ��الل  م��ن 
ن��ح��� �أخ���ط���اء �ل���غ���رب. ل��ي��ز و�ه���ل، 
تركت  �لتي  �لأمريكية  �ل�سحفية 
"رو�سيا  �لرو�سية  �لإذ�ع���ة  حمطة 
ع���ام  �ل�����ق�����رم  غ������زو  ب���ع���د  �لي�م" 
2014، خل�ست هذه �لديناميكية 
حماولت  "هناك  بي�ست:  ديلي  يف 
لتغيري �مل��س�ع لإعفاء ب�تني من 

رو�سيا؟".

رف�ض النيوليربالية
   ي�سرتك �ل�سحفي�ن و�مل�س�ؤول�ن 
�لذين  �لأم���ري���ك���ي����ن  �مل��ن��ت��خ��ب���ن 
على  للح�س�ل  با�ستمر�ر  ي�سع�ن 
مبا  �لتنديد  على  لرو�سيا،  �أع���ذ�ر 
�للير�لية  "�لنخب  ب���  ي�سف�نه 
منتقدي  على  وي���ردون  �لعاملية". 
�ل�سلط�ية �لرو�سية، باأن في�سب�ك 
ا،  �أي�سً رق���اب���ة  ي��ف��ر���س��ان  وت����ي���رت 
م�����س��ت�����س��ه��دي��ن ب���ح���ال���ة دون����ال����د 
للنفاق  �ل����ن����ق����د  ه�������ذ�  ت������ر�م������ب. 
كبرية  ب�سعبية  يحظى  �لأم��ري��ك��ي 
�ل��دع��اي��ة �لرو�س،  ل��دى م�����س���ؤويل 

�لآخرين يتهم�ن بايدن بال�سعف 
�ل�سديد وعدم ت�سليح �أوكر�نيا مبا 

فيه �لكفاية.
��ا ه��� �مل���ق��ف �لأغلبي     ه��ذ� �أي�����سً
د�خ����ل �حل����زب �جل���م���ه����ري، حتى 
ل���� ف�����س��ل ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن ن�����ب 
 2020 �مل��ن��ت��خ��ب��ني ع����ام  ت���ر�م���ب 
مارج�ري  مثل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �ن��ت��ق��اد 
تيل�ر غرين، ممثلة ج�رجيا، �لتي 
�لدب  "��ستفز�ز  ب�  �أوكر�نيا  �تهمت 
من  كات�رن  ومادي�س�ن  �لرو�سي"، 
�لذي  �ل�سمالية،  ك��ارول��ي��ن��ا  ولي���ة 
�حلك�مة  �إن  مار�س  قال يف مطلع 
ل  ب�����س��ك��ل  "فا�سدة  �لأوك����ر�ن����ي����ة 
ي�سدق"، و "رّوجت لأيدي�ل�جيات 

�حل��ك���م��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة. وه���ذ� �إىل 
مثل  �ملذيع�ن  يفعله  ما  كبري  حد 
ول�����ر� �جنر�هام  ك��ارل�����س���ن  ت��اك��ر 

على قناة ف�ك�س ني�ز.
بايدن  �أن  ه��ي  ن��ظ��ره��م،  "ز�وية     
ينبغي  ل  و�أن��ه  �أوكر�نيا،  يف  يغايل 
ل��ل���لي��ات �مل��ت��ح��دة �أن ت��ت���رط يف 
ه��ذ� �ل�سر�ع، وه��� جم��رد رد فعل 
�سرعي من قبل ب�تني للدفاع عن 
لبالده،  �ل��ق���م��ي  �لأم����ن  م�سالح 
يلخ�س مات غريتز. ومييل عر�س 
تاكر كارل�س�ن �إىل ت�س�يه �لق�سية 
�لبلد  ه��ذ�  �إن  ليق�ل  �لأوك��ر�ن��ي��ة، 
ه�:  �ل�سمني  و�ملعنى  ��ستبد�دي، 
من  ب���دًل  �أوك��ر�ن��ي��ا  ن��دع��م  "ملاذ� 

�لت�ساوؤل:  خ���الل  م��ن  �مل�����س���ؤول��ي��ة 
وم��������اذ� ع����ن �ل�����ع�����ر�ق؟ م�������اذ� عن 
�أف���غ���ان�������س���ت���ان؟ وه������ذ� �ل����ن�����ع من 
�خل��ط��اب ل��ه ق��ي��م��ة دع��ائ��ي��ة ق�ية 
�حلقيقة:  من  عن�سًر�  هناك  لأن 
بريئة  لي�ست  �ملتحدة  �ل�ليات  �أن 

وبال خطيئة".

تعاطف عريق
   عم�ما، لي�س لدى ف�ك�س ني�ز 
خ����ط حت����ري����ري م��ت��م��ا���س��ك ح�ل 
و�سائل  وتنق�سم  �لرو�سية.  �مل�ساألة 
�لإع�����الم �مل��ح��اف��ظ��ة، م��ث��ل �حلزب 
�لتدخل  ب��ني  ن��ف�����س��ه،  �جل��م��ه���ري 
و�لنعز�لية. ومر��سل� ف�ك�س ني�ز 

�ملناطق  �إب��ر�ز  �إىل  يهدف�ن  �لذين 
�ل��رم��ادي��ة يف �ل��غ��رب، ���س����ء كانت 
حقيقية �أو مبالغ فيها �أو خمرتعة 

بالكامل.
   بالن�سبة للق�مية �لتي يعترها 
�ملحافظني  ف����اإن  ���س��رع��ي��ة،  ب���ت��ني 
�مل��������ل������ني ل����رو�����س����ي����ا ي���ع���ار����س����ن 
ن��ي���ل��ي��ر�ل��ي��ة ب���ال ح����دود وب����دون 
ق��ي��م، ل��ي��ر�ل��ي��ة ب���اي���دن و�لحت����اد 
زيلين�سكي،  وف�ل�دميري  �لأوروبي 
مع  يت��فق  �لني�لير�لية  ورف�س 
�ملحافظة،  �لق�مية  �أيدي�ل�جية 
وه� تيار فكري مييني جديد �أقلع 

منذ �نتخاب دونالد تر�مب.
   يتم تبني �خلطاب �مل�ؤيد لرو�سيا 

وجهة نظر "بديلة"
 �إن �لتاآزر بني ف�ك�س ني�ز و�أجهزة 
للحك�مة  �ل���ت���اب���ع���ة  �لت���������س����ال 
�ل��رو���س��ي��ة، ب��ل��غ درج����ة �ن��ن��ا نعر 
�ملادة  من  مقتطفات  على  بانتظام 
�لأمريكية  �ل���ق���ن���اة  ت��ب��ث��ه��ا  �ل���ت���ي 
�مل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى �ل���ت���ل���ف���زي����ن 

�لرو�سي.
�لتلفزي�ن  ع��ل��ى  �لث����ن����اء،  "يف     
مقتطفات  م��ن  �مل��زي��د  �ل��رو���س��ي: 
برنامج تاكر كارل�س�ن. وهذ� �لأمر 
يقّدم  لأن��ه  م�ستمر،  بل  يت�قف  ل 
ح��ج��ة ت��ك��اد ت��ك���ن م��ط��اب��ق��ة لتلك 
تلخ�س   ،" ع��ن��ه��ا  ي��د�ف��ع���ن  �ل��ت��ي 
�لتي  دي��ف��ي�����س،  ج���ل��ي��ا  �ل�سحفية 
�لرو�سية  �ل��دع��اي��ة  حتليل  ت��ت���ىل 

مل�قع ديلي بي�ست.
   ت��سيف �أكدته مقدمة �لر�مج 
�أول���غ���ا ���س��ك��اب��ي��ف��ا، �لتي  �ل��رو���س��ي��ة 
كارل�س�ن  تاكر  �ىل  م�ؤخًر�  ��سارت 
يف برناجمها قائلة، �إن "�هتماماته 
ت��ت��ط��اب��ق يف �أغ���ل���ب �لأح����ي����ان مع 
�خلارجية  ووزي������ر  م�ساحلنا"، 
�سريجي لفروف �لذي �نتقد عدم 
�لغربي"،  "�لإعالم  ����س��ت��ق��الل��ي��ة 
يتعلق  "فيما  وح��ي��د:  ��ستثناء  م��ع 
ف�ك�س  �مل��ت��ح��دة، فقط  ب��ال���لي��ات 
ن��ي���ز حت����اول ت��ق��دمي وج��ه��ة نظر 

بديلة."
"�لبديلة" هذه  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ة     
�لتي �أ�سادت بها م��سك�، تتمّثل يف 
ت�سخري مزيد من �ل�قت يف �نتقاد 

ب�تني  م��ع  �لتعاطف  �ن  ووك".    
ن����ي�����ز، لي�س  ع���ل���ى ق���ن���اة ف����ك�������س 
ظاهرة جديدة. لحظ مات غريتز 
ذلك منذ عام 2010 على �لأقل، 
عندما ر�أى �ملحافظ�ن �لأمريكي�ن 
�أن ب�تني ه� �لزعيم �لذكر �لق�ي 
�ملثايل )بدون قمي�س على �سه�ة 
�أوباما،  ب���ار�ك  م��جهة  يف  ج�����د( 

�لذي يعتر �سعيًفا وخمنًثا.
�أنه  �ل��غ��رب على  ب���ت��ني  "ي�س�ر     
بالعديد  دف���ع  وق���د  �ن��ح��ط��اط،  يف 
�ملثليني.  �سد  �لقمع  ق����ن��ني  م��ن 
وي�����ع�����ج�����ب ب����ع���������س �مل����ح����اف����ظ����ني 
�لأم��ر، ويجدون  بهذ�  �لأمريكيني 
�مل�سيحيني  ع��ن  ي��د�ف��ع  ب���ت��ني  �أن 
و�لأخ��������الق �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��ي��ن��م��ا ل 
يد�فع �لقادة �لغربي�ن عن ذلك"، 

ي�سرح مات غريتز.
�لن����ت����م����اء�ت  ه������ذه  ت�������ز�ل  ول     
�لأي��دي���ل���ج��ي��ة ح��ا���س��رة �ل��ي���م يف 
�لذي  ب���ت��ني،  ف��الدمي��ري  خطابات 
�سجب م�ؤخًر� "ثقافة �لإلغاء"، وما 

ي�سميه "�حلريات �جلن�سانية".
�ل��ف��رتة �لغريبة  "نحن يف ه��ذه     
ت��ب��دو خ��ط��اب��ات فالدميري  ح��ي��ث 
�مل����ن����ل����ج���ات �لتي  ب����ت���ني م��ث��ل 
ق���ن���اة ف�ك�س  ع���ل���ى  ت�����س��م��ع��ه��ا  ق����د 
�لق���سم  من  �لعديد  هناك  ني�ز. 
وما  منه  ي�سك�  م��ا  ب��ني  �مل�سرتكة 
�مل�سائية  �ل��ر�م��ج  مقدم�  يق�له 
يختتم  ني�ز"،  ف���ك�����س  ق��ن��اة  ع��ل��ى 

مات غريتز.

ت�ل�سي غابارد، من �لذين مييل�ن �إىل �إعادة ت�جيه �لنقا�س نح� �أخطاء �لغربتاكر كارل�س�ن رجع �سدى رو�سي يف بر�جمه�لتلفزي�ن �لرو�سي يبث مقطعا عن ف�ك�س ني�ز

هانرت بايدن مادة دعائية م�سرتكة بني ف�ك�س و�لرو�س ل�ر� �جنر�هام من منتقدي �حلك�مة �لوكر�نية على قناة ف�ك�س ني�ز

و�لنعز�لية �لتدخل  بني  نف�سه,  �جلمهوري  �حلزب  مثل  �ملحافظة,  �لإعالم  و�سائل  • تنق�سم 
قيم وبدون  حدود  بال  نيوليرب�لية  لرو�سيا  �ملو�لون  �ملحافظون  • يعار�س 

�لأمريكيني �ملوؤ�مرة  نظرية  لتباع  تروق  �لتي  �لق�س�س  نوع  �لرو�سي  �لدعاية  جهاز  • يدرك 
�لرو�س �لدعاية  م�سوؤويل  لدى  كبرة  ب�سعبية  يحظى  �لأمريكي  للنفاق  �لقناة  • نقد 

فاينن�سال تاميز: فنلند� م�ستعدة حلرب مع رو�سيا
•• لندن-وكاالت

تناول ريت�سارد ميلني يف �سحيفة "فاينن�سال تاميز" �لريطانية، ��ستعد�د�ت 
�إذ� ما حتققت  �إنه  فنلند� مل��جهة �حتمالت ن�س�ب حرٍب مع رو�سيا، قائاًل 
�أ���س����أ �مل��خ��اوف يف �أوروب���ا و�م��ت��د �ل��ن��ز�ع �لأوك����ر�ين ع��ر �ل��ق��ارة �إىل جري�ن 

�آخرين لرو�سيا، فاإن فنلند� جاهزة للت�سدي.
من  �أ�سهر  ل�ستة  يكفيها  م��ا  وت��خ��ّزن  �م����د�د�ت،  متلك  فنلند�  �أن  �إىل  ولفت 
�ل�ق�د �لأ�سا�سي و�حلب�ب يف م�ست�دعات �إ�سرت�تيجية، بينما �سركات �لأدوية 
ملزمة �أن يك�ن لديها من �ملخزون �مل�ست�رد ما يكفي ملدة ترت�وح بني ثالثة 

وع�سرة �أ�سهر.
ولدى فنلند� دفاعات مدنية. وكل �ملباين ف�ق �إرتفاعات معينة ملزمة باأن 
�أن  �ل�سكان  بقية  بامكان  بينما  �لقنابل،  من  للحماية  مالجئ  لديها  يك�ن 
�جلليد،  على  �لتزلج  وحلبات  �لأر����س،  حتت  �ل�سيار�ت  م��قف  ي�ستخدم�� 

وبرك �ل�سباحة، كمر�كز �إي��ء.
ومتلك فنلند� مقاتليها �خلا�سني بها. وثلث �ل�سكان �لبالغني يف هذ� �لبلد 

هم جن�د �حتياط، مما يعني �أن فنلند� قادرة على �أن جتمع و�حد�ً من �أكر 
�جلي��س بالن�سبة �إىل عدد �سكانها يف �أوروبا.

:"لقد  ت�بي�ر�نني  تيتي  �لفنلندية  �لأوروب��ي  �لإحت��اد  �س�ؤون  وزي��رة  وتق�ل 
�لثانية".  �لعاملية  �حل��رب  منذ  �ل��سع  هذ�  ملثل  وتدربنا  جمتمعنا،  �أعددنا 
و�لآن  عق�د  لثمانية  �ل�س�فياتي  �لحت��اد  ظل  يف  �لعي�س  بعد  �أن��ه  و�أ�سافت 
"مل تفاجئنا". لكن ما ت�سميه فنلند�  �أوروب��ا  يف ظل رو�سيا، فاإن �حلرب يف 
تقيمه  �أن  للدول  ميكن  ملا  مثاًل  تقدم  �ل�سامل"،  "لالأمن  باإ�سرت�تيجيتها 
فقط  لي�س  م�سبقاً،  نف�سها  حلماية  �ساملة،  وجمتمعية  �سارمة  �أنظمة  من 
من غزو�ت حمتملة، و�إمنا �أي�ساً من ك��رث طبيعية �أو هجمات �سير�نية �أو 
�أوبئة. وهذ� ل يتعلق فقط بالإ�ستعد�د�ت �لع�سكرية. و�إمنا يت�سل مبا �سماه 
�سال�ني��س- �ساريل  �لدولية  لل�س�ؤون  �لفنلندي  �ملعهد  يف  �لأمني  �خلبري 

با�سرتناك، �سمان ��ستمر�ر �لعمل بالق��نني و�لق��عد يف �أوقات �لأزمات.

ال�ستعداد لالأ�سواأ
وقد �أ�س�ست فنلند� �سبكات غري ر�سمية بني �لنخب �ل�سيا�سية ورجال �لأعمال 

و�ملنظمات غري �حلك�مية �لعاملية، من �أجل �ل�ستعد�د لالأ�س��أ. وهي تنظر 
دوماً �إىل حيث نقاط �ل�سعف، وحتاول ت�سحيحها قدر �لإمكان قبل حدوث 

�لأزمات.
�مل��ح��دق بفنلند�، مع  �أوك��ر�ن��ي��ا ك�سفت م��دى �خلطر  �أن �حل��رب يف  و�أ���س��اف 
�لفنلندي�ن  �ل��ق��ادة  ويناق�س  رو�سيا.  م��ع  كيل�مرت�ً   1340 بط�ل  ح��دود 
�إمكان �لن�سمام �إىل حلف �سمال �لأطل�سي، يف �ل�قت �لذي تق�م �لدول يف 
�أوروبا بتق�مي م�ست�يات �لتعاون و�لدفاع و�لأمن. وللمرة �لأوىل يف  �أنحاء 

�لتاريخ، تدعم غالبية من �لفنلنديني �لإن�سمام �إىل ع�س�ية �لأطل�سي.
ملحة  ���س��رورة  �أي�ساً  ي��رى  ن�سمة  5.5 ماليني  يعد  �ل��ذي  �لبلد  ه��ذ�  لكن 

لتحديث ��سرت�تيجيته �ل�طنية.
ياين  �لفنلندية  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  �لدفاعية  لل�سيا�سة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وي��ق���ل 
ك��سيال: "نظر�ً �إىل م�قعنا �لإ�سرت�تيجي، وحجم �أر��سينا �ل�سا�سعة وت�زع 
تدريبات  �ل��ب��الد...جن��ري  عن  للدفاع  �سيء  كل  فعل  علينا  يتعني  �ل�سكان، 
�لقر�ر  �سنع  فعله-من  عليه  ما  يعرف  �سخ�س  كل  �أن  من  للتاأكد  منتظمة 
�ل�سيا�سي، �إىل ما يجب �أن تفعله �لبن�ك و�لكنائ�س و�ل�سناعات ودور و�سائل 

�لإعالم".

احلرب مع مو�سكو
مع  �ل��ب��الد  خا�ستها  �لتي  �حل��رب  م��ن  �لفنلندي  �لإ���س��ت��ع��د�د  معظم  وينبع 
-1939 �لآن �سدى لها. ففي عامي  �أوكر�نيا  م��سك�، و�لذي يعتر غزو 
1940، قاتل �لفنلندي�ن ب�سر�وة ل�سد �لحتاد �ل�س�فياتي، لكنهم خ�سرو� 
م�ساحات و��سعة من �أر��سيهم نتيجة لذلك، وبينها مدينتهم �لعاملية فيب�رغ، 
�لنز�ع،  عقب  �لإعمار  �إع��ادة  وبعد  �لأ�سا�سية.  �ل�سناعية  مناطقهم  و�إح��دى 

تعهد �لفنلندي�ن �أل يح�سل ذلك جمدد�ً.
ويبلغ عدد �لق��ت �لفنلندية يف �أوقات �حلرب 280 �ألفاً بينما ي�سل عديد 
�لإلز�مي  �لتجنيد  900�ألف. وو��سلت فنلند�  �إىل  �ملدربة  �لإحتياط  ق��ت 
لل�سبان �ملتخرجني من �جلامعات حتى بعد �إنتهاء �حلرب �لباردة، حيث كانت 
دول �أوروبية عديدة قد ت�قفت عن ذلك، و��ستمرت هل�سنكي يف �إنفاق م��زنة 
م��زناتها  على  �قتطاعات  �أخ���رى  دول  �أج���رت  �أن  بعد  حتى  مهمة  دفاعية 

�لدفاعية يف �لت�سعينات ويف �لعقد �لأول من �لألفية �لثالثة.    

تدمر م�سفاة 
كرمين�سوك �لأوكر�نية 

بعد هجوم رو�سي 
•• كييف-رويرتز

قال دميرتو ل�نني حاكم منطقة ب�لتافا يف كلمة بثها �لتلفزي�ن �لأوكر�ين 
�لأحد �إن م�سفاة نفط كرمين�س�ك ٌدمرت بالكامل بعد هج�م رو�سي.

وقال ل�نني "مت �إخماد �حلريق يف �مل�سفاة لكن �ملن�ساأة ُدمرت بالكامل ومل 
تعد قادرة على �لعمل".

ونقلت وكالة �إنرتفاك�س عن وز�رة �لدفاع �لرو�سية ق�لها �إن �س��ريخ بحرية 
وج�ية دمرت م�سفاة نفط وثالثة م�ست�دعات وق�د يف منطقة �أودي�سا.

بينيت: �أذرع �لأمن م�ستعدة ل�سد �أي هجمات جديدة
•• �لقد�س-وكاالت

�أكد رئي�س �ل�زر�ء �لإ�سر�ئ�سلي نفتايل بينيت �أن جميع �أذرع �لأمن تبذل 
�لخرية  �لره��اب��ي��ة  �لع��ت��د�ء�ت  �سل�سلة  وق��ف  بهدف  م�سرتكة  ج��ه���د�ً 

لينعم م��طن� �لدولة بالأمن جمدد�ً.
رئي�س  م��ع  �أم�����س  �أب��ي��ب م�ساء  ت��ل  م�����س��اور�ت عقدها يف  وخ���الل جل�سة 
ق��ت  �إن  �لإ�سر�ئيلي  �لبث  هيئة  بح�سب  بينت  قال  بار  رونني  �ل�ساباك 
�أن  �لمن تعمل على مد�ر �ل�ساعة ل�سد �لرهابيني �أينما كان��، م�ؤكد�ً 
�مل��رة هناك �سل�ع معني  �أن��ه يف ه��ذه  �إل  �لره��اب لي�س بالأمر �جلديد 

لتنظيم د�ع�س.
�إنه ل يالحظ ت�جهاً  فيما قال م�س�ؤول كبري يف �ل�سرطة �لإ�سر�ئيلية 

نح� �لت�سعيد يف �ملجتمع �لعربي �أو يف مناطق �ل�سلطة �لفل�سطينية.
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بن طوق: �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت �ساهمت يف دعم وتنويع �قت�ساد �لإمار�ت
•• دبي -و�م:

عقدت �سركة �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت - �سركة حماية �لئتمان �لتابعة 
 2022 �إد�رت��ه��ا لعام  �لأول ملجل�س  �لإم���ار�ت.. �لجتماع  حلك�مة دول��ة 
برئا�سة معايل عبد �هلل بن ط�ق �ملري وزير �لقت�ساد رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ل�سركة وذلك يف مقر �ل�سركة بدبي حيث مت ��ستعر��س م�ؤ�سر�ت �لأد�ء 
�لقت�سادية �لرئي�سية �لتي حققتها �ل�سركة خالل �لعام �ملا�سي ومناق�سة 

خطط �ل�سركة و��سرت�تيجياتها للمرحلة �ملقبلة.
وتقدم معايل عبد �هلل بن ط�ق �ملري بال�سكر و�لتقدير لرئي�س جمل�س 
لل�س�ؤون  دول��ة  وزي��ر  �حل�سيني  ه��ادي  بن  حممد  معايل  �ل�سابق  �لإد�رة 
�ل�سادر�ت  لئتمان  �لحت���اد  �سركة  �إد�رة  بجه�د  معاليه  و�أ���س��اد  �ملالية، 
�ل�ستثنائي  و�أد�ئ���ه���ا  �لإم�����ار�ت  �قت�ساد  دع��م  يف  �ل��ك��ب��رية  وم�ساهماتها 

�ل�سركات  بدعم  و�لتز�مها  �حلك�مية  �مل��ب��ادر�ت  يف  �لفعالة  وم�ساركتها 
�لإمار�تية وتعزيز قدرتها �لتناف�سية يف �لأ�س��ق �لإقليمية و�لدولية.

وقال معاليه " حققت �سركة �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت �إجناز�ت ن�عية 
يف جه�دها لت�سريع �لتن�يع �لقت�سادي �ل�طني وتعزيز جتارة و�سادر�ت 
و��ستثمار�ت �لدولة على �ل�سعيد �لعاملي وعلى �لرغم من �لتحديات �لتي 
على  �ل�سركة  حافظت  �ملا�سية  �ملرحلة  خالل  �لعاملي  �لقت�ساد  �سهدها 
�لتز�مها مبهمتها �ملتمثلة يف تعزيز �لنم� و�لقدرة �لتناف�سية لل�سركات 

�لإمار�تية من خالل تقدمي حل�ل مت�يل �لتجارة ب�سكل م�ستمر".
ملجل�س  رئي�ساً  تعيينه  مت  �ل��ذي  مبعاليه  �لإد�رة  جمل�س  رح��ب  وب���دوره 
�إد�رة �سركة �لحتاد �لئتمان �ل�سادر�ت مب�جب قر�ر ملجل�س �ل�زر�ء يف 
�ل�سن�ي  �لتقرير  �لجتماع  �ملجل�س خالل  و��ستعر�س   .2021 ن�فمر 
�أن  �لتقرير  �أو���س��ح  حيث   2021 لعام  و�إجن��از�ت��ه��ا  و�أن�سطتها  لل�سركة 

�لدولة  يف  و�ملت��سطة  �ل�سغرية  و�ل�سركات  للم�سدرين  قدمت  �ل�سركة 
حماية لأن�سطة �لتجارة غري �لنفطية بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم 
بزيادة قدرها 128? مقارنة ب� 5 مليار�ت درهم قدمتها �ل�سركة يف عام 

.2020
كما �أ�سدرت �ل�سركة وفقاً للتقرير 6،620 �سماناً �ئتمانياً متجدد�ً يف 
بلغ  �لتي   2020 ع��ام  ب�سمانات  مقارنة   229% ب��زي��ادة   2021 ع��ام 
عددها 2،013 يف حني ز�دت قيمة �لتغطية �لتاأمينية بن�سبة 266% 
لت�سل �إىل 5.6 مليار درهم �رتفاعاً من 1.53 مليار درهم خالل �لفرتة 
�ل�سادر�ت  لئتمان  �لحت��اد  �سركة  �أن  �لتقرير  �أو�سح  ذل��ك  �إىل  نف�سها. 
�إىل  �لإم���ار�ت  لدولة  �لنفطية  غري  �ل�����س��ادر�ت  وت�سهيل  بحماية  قامت 
�لأ�س��ق  �أبرز  2020 حيث كان من  75 دولة يف عام  92 دولة مقابل 
�جلديدة �ململكة �لعربية �ل�سع�دية و �لعر�ق و �لهند و ُعمان و �لك�يت و 

�لأردن و م�سر و جن�ب �إفريقيا و �ململكة �ملتحدة و ه�نغ ك�نغ و وفرن�سا 
وذلك ل�سركات تعمل يف 18 قطاعاً مقابل 15 قطاعاً يف عام 2020.

�لزي�دي  �أح��م��د  ب��ن  ث��اين  �لدكت�ر  معايل  �عتماد  �لجتماع  خ��الل  ومت 
وت�سكيل  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  نائباً  �خل��ارج��ي��ة  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
�للجنة �لتنفيذية برئا�سة �سعادة �ملهند�س �ساعد حممد �لع��سي �ملدير 
جلنة  وت�سكيل  و�ل�����س��ادر�ت  �ل�سناعة  لتنمية  دب��ي  مل�ؤ�س�سة  �لتنفيذي 
�لتدقيق و�ملخاطر برئا�سة �سامح عبد �هلل �لقبي�سي �ملدير �لعام لل�س�ؤون 

�لقت�سادية بد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية – �أب�ظبي.
و�أثنى معايل عبد �هلل بن ط�ق على جه�د �ل�سركة وجناحها خالل ثالثة 
�أع��م منذ تاأ�سي�سها يف خلق نظام بيئي فعال من �ل�سر�كات �لتي ت�ساهم 
يف �إ�سافة قيمة �إىل �لناجت �ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي لدولة �لإمار�ت 

وقطاع �لت�ظيف ودعم �ل�سركات �ل�سغرية و�ملت��سطة.

�إ�سادة عاملية و��سعة باأ�سبوع �ملناخ يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا لتوفره من�سة للعمل �ملناخي �مل�سرتك

�ل���ذي �سينعقد  �ل���دول �لأط����ر�ف 
يف م�سر."

ا�ستغالل الفر�سة لتعزيز العمل 
املناخي

ق����ال����ت �إن�����غ�����ر �أن�����در������س�����ن، �مل���دي���ر 
�ملتحدة  �لأمم  لرنامج  �لتنفيذي 
غال�سك�  ق��م��ة  "حافظت  ل��ل��ب��ي��ئ��ة: 
باري�س  ق��م��ة  ه����دف  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اخ 
ن�سبة  خ��ف�����س  يف  �مل��ت��م��ث��ل  ل��ل��م��ن��اخ 
�رت���ف���اع ح�����ر�رة �ل��ك���ك��ب ب��ح��ي��ث ل 
درج��ة مئ�ية. ويجب   1.5 تتجاوز 
لالإ�سهام  �لفر�سة  ه��ذه  ن�ستغل  �أن 
باعتباره  �مل��ن��اخ��ي  �لعمل  تعزيز  يف 
�أ�سب�ع �ملناخ  �أول�يًة ق�س�ى. ويتيح 
�أفريقيا  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  يف 
م��ن�����س��ًة ه���ام���ة ل���س��ت��غ��الل فر�س 
�ملناخي  �لعمل  يف  �ل��ت��ح���ل  حتقيق 
وت�سريع  �مل��ن��ط��ق��ة،  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى 
�لأحف�ري،  �ل����ق����د  م��ن  �لن��ت��ق��ال 
ب�سكٍل  �ل��ط��اق��ة  حت����ل  ي�سمن  مب��ا 

م�ستد�م وعادل للجميع." 
 

حتول  م�سرية  يف  كبريًا  �سوطًا 
الطاقة

قالت �لدكت�رة خالدة ب�ز�ر، �لأمني 
�لعام �مل�ساعد لالأمم �ملتحدة، �ملديرة 
�لإقليمي  �ملكتب  ومديرة  �مل�ساعدة 
�لعربية لدى برنامج �لأمم  للدول 
�لطاقة  "تلعب  �لإمن��ائ��ي:  �ملتحدة 
حت�ل  يف  ج���ه��ري��اً  دور�ً  �مل��ت��ج��ددة 
�مل�ستد�مة،  �ل��ط��اق��ة  ن��ح���  �ملنطقة 
و��سعاً  جم��اًل  عملها  �إط��ار  وي�سمل 
م������ن �ل������ت������اأث������ري�ت �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�مل��ن��ط��ق��ة، حيث  و�لق���ت�������س���ادي���ة يف 
�ملتجددة  �لطاقة  �عتماد  �سينعك�س 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل �لتط�ر  ع��ل��ى 
فر�س  و�إتاحة  �لقت�سادي  و�لتن�ع 
�لت��زن  وت��ع��زي��ز  �جل���دي���دة  �ل��ع��م��ل 
�لتجاري و�لأمن �ملائي. وقد قطعت 
و�سمال  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  منطقة 
ك��ب��ري�ً يف م�سرية  ���س���ط��اً  �إف��ري��ق��ي��ا 

دور ا�ستباقي لدولة الإمارات
�إ�سبين�ز�،  باتري�سيا  �سعادة  قالت 
لتفاقية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لأم���ي���ن���ة 
ب�ساأن  �لإط���اري���ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�ل�����دور  "ي�ستحق  �مل����ن����اخ:  ت���غ���ري 
�ل����س���ت���ب���اق���ي ل����دول����ة �لإم���������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف مكافحة تغري 
�لدولة  �أثبتت  حيث  �لثناء،  �ملناخ 
دوره���ا �ل��ري��ادي يف �إي��ج��اد حل�ل 
�ملناخ.  ت��غ��ري  م��ن��اخ��ي��ة وم����ج��ه��ة 
�لطم�حة  �ل��دول��ة  وت��ع��د خ��ط��ط 
ب�ساأن �حلياد �لكرب�ين، بالإ�سافة 
حمطات  �أك�����ر  �ح��ت�����س��ان��ه��ا  �إىل 
�لعامل،  يف  �ل�����س��م�����س��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
للمنطقة  ي����ح����ت����ذى  من�������ذج������اً 
�أ�سابيع  وي����ف���ر  �ل���ع���امل.  وب��ق��ي��ة 
مفت�حة  فر�سة  �لإقليمي  �مل��ن��اخ 
�لكرب�ين  �حل��ي��اد  ن��ح���  للتح�ل 
و�لقت�ساد�ت  �ملجتمعات  وحماية 
من �أ�س��أ �لآثار �لناجمة عن تغري 
حتت  �ملعنيني  جمع  حيث  �مل��ن��اخ، 
مل��ن��اق�����س��ة �حلل�ل  م��ظ��ل��ة و�ح�����دة 
�ل�ستجابة  وت���ع���زز  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لعاملية لتغري �ملناخ. و�أكد �حلدث 
مثل  و�ملنتديات  �حل����ر�ت  �أهمية 
�مل���ن���اخ �لإق��ل��ي��م��ي��ة �لتي  �أ���س��اب��ي��ع 
جتمع �خلر�ء و�ل�ف�د �لر�سمية 
لتعزيز  �حلك�ميني  و�مل�����س���ؤول��ني 
�أهد�ف  وحتقيق  �مل�ستد�م  �لتعايف 

�تفاقية باري�س للمناخ."

لالرتقاء  املتجددة  الطاقة 
با�ستدامة وجودة احلياة

�حل��سني،  ن��ل  �لدكت�رة  �سعادة 
�مل��ن��دوب �ل��د�ئ��م ل��دول��ة �لإم���ار�ت 
�ل�كالة  ل���دى  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدولية للطاقة �ملتجددة: "ميثل 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ن��ح���  �ل��ت��ح���ل 
�أ����س���ا����س���ي���ة يف �حل�����د من  رك����ي����زًة 
�أهد�ف  وحتقيق  �ملناخي،  �لتغري 
باري�س للمناخ. و�سي�سهد  �تفاقية 
يف  �رت��ف��اع��اً  �ل��ط��اق��ة  �لطلب على 

�ملجالت وت�سهيل  ل�ستك�ساف هذه 
للت�سدي  و�مل���ن���اق�������س���ات  �حل����ل�����ل 
�جلماعي لهذه �لتحديات من �أجل 

م�ستقبل �أكر �أماًنا للب�سرية.

التكاتف من اأجل النمو
�لطاير،  حممد  �سعيد  معايل  قال 
لالقت�ساد  �لعاملية  �ملنظمة  رئي�س 
�لأخ�سر، و�لع�س� �ملنتدب �لرئي�س 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
جائحة  ت�سكل  ���س��ك،  "دون  دب����ي: 
�لأك�����ر  �ل���ت���ه���دي���د  ك�فيد19- 
�لب�سرية  ت����ج��ه��ه  �ل���ذي  خ��ط���رة 
�لي�م، لكن �لتغري �ملناخي ل يز�ل 
مي��ث��ل �ل��ق�����س��ي��ة �لأك������ر �إحل���اح���اً 
خ��الل �ل��ق��رن �حل���ايل، حيث يظل 
�لتهديد�ت  مل��جهة  �لتعاون  مبد�أ 
�لعاملية �مل�سرتكة ه� نف�سه، ويجب 
�أن ي��ت��ك��ات��ف �جل��م��ي��ع ل��ل�����س��روع يف 
م�سار جديد للتنمية �خل�سر�ء من 
من�ذج  يف  �لتغيري  ت�سريع  خ���الل 
منخف�س  �لقت�ساد  وتعزيز  �لنم� 
�ل����ك����رب�����ن م����ن خ�����الل �لب���ت���ك���ار.  
�مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة ب�ج�د  وت��ت�����س��م 
�ل�قت  يف  و�ل���ف���ر����س  �ل��ت��ح��دي��ات 
جائحة  �أل��ق��ت  ن��اح��ي��ة،  ف��م��ن  ذ�ت، 
على  ب��ظ��الل��ه��ا  "ك�فيد19-" 
�لعقبات  وفاقمت  �لعاملية  �لتنمية 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط  �أم�����ام 
�أخرى،  2030؛ ومن ناحية  لعام 
ك��ان��ت مب��ث��اب��ة ح��اف��ز ل��ت��ح���لت يف 
نح�  �ل���دول  م��ن  �لعديد  �سيا�سات 
ت��ب��ن��ي �لق��ت�����س��اد �لأخ�������س���ر. ومع 
ذل��ك، ما ت��ز�ل هناك حاجة لتباع 
نهج متكامل للتح�ل �إىل �لقت�ساد 
يتنا�سب  ب�سكل  �ل�سم�يل  �لأخ�سر 
م����ع �لح���ت���ي���اج���ات �مل���ت���ف���ردة لكل 
�أ�سب�ع  مثل  �ملنتديات  وتدعم  بلد. 
و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �مل��ن��اخ 
لتحقيق  �جله�د  ت�سافر  �أفريقيا، 
معاجلة  يف  يتمثل  م�سرتك  ه��دف 

ق�سايا �لتغري �ملناخي �مللحة."

حت�ل �لطاقة، نظر�ً ل�فرة �مل�سادر 
ل�سيما �لطاقة �ل�سم�سية. ومتتلك 
�ملنطقة قدرة كبرية على دفع عجلة 
ت�سكل  و�ل���ت���ي  �مل���ت���ج���ددة،  �ل��ط��اق��ة 
حالياً ن�سبة %7 فقط من �إجمايل 
و�نطالقاً  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  �ل��ط��اق��ات 
م���ن ذل�����ك، ت��ظ��ه��ر �حل���اج���ة �مللحة 
�إىل �ل��ع��م��ل �ل�����س��ري��ع و�ل���ت���ع���اون يف 
�لر�مية  �ل�سرت�تيجيات  ��ستك�ساف 
�إىل �لتاأقلم مع تاأثري�ت تغري �ملناخ، 
متعددة  باأ�ساليب  �مل��رون��ة  وت��ع��زي��ز 
وتن�سيق  �ملحلية،  �ملعرفة  تت�سمن 

�لدعم �لفني و�ملايل."

موؤمترات  نحو  طريق  خارطة 
"كوب" املقبلة

قالت �لدكت�رة فينكاتا ب�تي، مديرة 
�لر�مج يف جمم�عة تغري �ملناخ يف 
�لبنك �لدويل: "ميهد �أ�سب�ع �ملناخ 
�أفريقيا  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  يف 
�ل��ط��ري��ق �أم������ام م�����ؤمت����ر�ت �ل����دول 
يف  �ستعقد  �ل��ت��ي  �ملقبلة  �لأط�����ر�ف 
�للتز�مات  ����س����ء  ع��ل��ى  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�أعلنت عنها  بحيادية �لكرب�ن �لتي 
دول �خلليج خالل م�ؤمتر غال�سك� 
�لعام �ملا�سي. و�سيثبت هذ� �لأ�سب�ع 
�مل�سرتك  للعمل  �ملهم كمن�سة  دوره 
يف  �مل��ح���ري��ة  �لق�سايا  يف  و�لنقا�س 
�ملنطقة مبا فيها �حلل�ل �مل�ستد�مة 
و�سبل خف�س �لنبعاثات �لكرب�نية. 
ت�فري  �إىل  �ل��دويل  �لبنك  ويتطلع 
�مل�����س���رة ف��ي��م��ا ي��خ�����س �لإج������ر�ء�ت 
�لقت�سادية  و�ملنهجيات  �ل�طنية 
�لأخ�سر  �لتعايف  لتحقيق  �ل�ساملة 
�لقريب،  �مل�����دى  ع��ل��ى  و�مل�������س���ت���د�م 
وحت��ق��ي��ق �حل���ي���اد �ل���ك���رب����ين على 

�ملدى �لبعيد."

التغري  ق�سايا  ـــم  اأه مــعــاجلــة 
املناخي

�لدين،  حم��ي��ي  حم��م���د  �ل���دك���ت����ر 
�ل�سابعة  �لعاملية  للقمة  �ملناخ  ر�ئ��د 

�ل�سكاين ح�ل �لعامل،  �لنم�  ظل 
حماية  �سمان  علينا  يحّتم  مم��ا 
لأجيال  �مل���خ���اط���ر  م���ن  �ل���ك����ك���ب 
�ملا�سي،  �لعقد  وخالل  �مل�ستقبل. 
�أ���س��ب��ح��ت �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة �أهم 
�مل�سادر �جلديدة للطاقة. وخالل 
�لطاقة  ��ستهالك  �أدى  �جلائحة، 
�إىل �إعاقة م�سرية �ل�ستد�مة، �إل 
من  متكنت  �ملتجددة  �حل��ل���ل  �أنَّ 
تلبية �ل��ط��ل��ب ل��ع��دد م��ن �ل���دول، 
مقارنة  �أعلى  وكفاءًة  �أقل  بتكلفٍة 
�لتقليدية.  �ل���ط���اق���ة  مب�������س���ادر 
وت�����رية من�  ت��ت�����س��ارع  �أن  وي���ج���ب 
لتعزيز  �مل�����ت�����ج�����ددة  �ل�����ط�����اق�����ة 
�لطاقة  وم���ث���ق��ي��ة  �ل���س��ت��د�م��ة 
�لطاقة  منظ�مات  ومتتاز  عاملياً. 
ب��ك���ن��ه��ا مت��ث��ل م�سادر  �مل��ت��ج��ددة 
ويتيح  ل��ل��ط��اق��ة،  غ���ري حم�����دودة 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ن��ح���  �ل��ت��ح���ل 
�لرتقاء با�ستد�مة وج�دة �حلياة 
نقاء  وحت�������س���ني  ل���ل���ُم���ج���ت���م���ع���ات، 

�له��ء."  

فر�سة فريدة
برنامج  مدير  �ستاير،  �أكيم  قال 
"ي�سكل  �لإمنائي:  �ملتحدة  �لأمم 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �مل��ن��اخ  �أ�سب�ع 
للدول،  ف��ري��دة  فر�سًة  و�إفريقيا 
ل����س���ي���م���ا �ل���������دول �لإف����ري����ق����ي����ة، 
وت�سليط  �مل�����ع�����ارف  لك���ت�������س���اب 
�ل�س�ء على مبادر�تها و�سيا�ساتها 
ميثل  كما  �مل��ن��اخ.  بتغري  �ملتعلقة 
م�سرية  ت����دف����ع  ه����ام����ة  خ����ط�����ة 
�ل����ت����ع����ايف �لأخ���������س����ر م����ن خ���الل 
م�����س��ارك��ة �أف�����س��ل �مل���م���ار����س���ات يف 
�لق�سايا �لأ�سا�سية �ملتعلقة بتغري 
�ملناخي  �لتم�يل  فيها  مبا  �ملناخ، 
و�لزر�عة �لذكية مناخياً و�لتنقل 
م��ن��خ��ف�����س �ل���ك���رب����ن و�حل���ل����ل 
وذلك  �ملناخ،  مع  للتكيف  �ملبتكرة 
ل����ل����دورة  �ل���ت���ح�������س���ري  �إط���������ار  يف 
م�ؤمتر  م��ن  و�لع�سرين  �ل�سابعة 

و�ل���ع�������س���ري���ن و�مل����ب����ع�����ث �خل���ا����س 
�لتنمية:  لتم�يل  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
�ل�سرق  يف  �مل���ن���اخ  �أ����س���ب����ع  "جمع 
جمم�عة  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط 
و�ل�سركات  �حلك�مات  ت�سم  و��سعة 
وغريها،  و�جلامعات  �ل�ستثمارية 
�ن�سجاماً مع روؤيتنا لتحقيق �أهد�ف 
�مل�ستد�مة. ويعتر �حلدث  �لتنمية 
من�سة مثالية للرتكيز على ق�سايا 
�ستعقد  وم��ع��اجل��ت��ه��ا.  �مل���ن���اخ  ت��غ��ري 
�لقمة �لقادمة من م�ؤمتر �لأطر�ف 
�لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف 
يف   ،COP27 �مل��ن��اخ  تغري  ب�����س��اأن 
�سبقها  وق��د  �ملقبل،  ن�فمر  م�سر 
ق���م���م م����ن �أه���م���ه���ا م����ا مت �لت���ف���اق 
للمناخ  باري�س  �تفاق  �إط��ار  يف  عليه 
�ملطل�ب  �سيك�ن  لذ�   ،COP21
من �لقمة �لقادمة تنفيذ �لتعهد�ت 
يف ظل حالة عدم �ليقني و�لرتباك 
لتنفيذ  �لأو�ن  �آن  ح��ي��ث  �ل��ع��امل��ي��ة، 
و�للتز�مات  و�ل��ت��ع��ه��د�ت  �ل����ع����د 
نف�سها  ع��ل��ى  �ل����دول  قطعتها  �ل��ت��ي 
�للجنة  ع��ن  �ل�����س��ادر  �لتقرير  وف��ق 
�سيما  ل  �مل�������س���رتك���ة،  �حل���ك����م���ي���ة 
باري�س  �ت��ف��اق��ي��ة  �أه�����د�ف  ���س���ء  يف 
�لكرب�نية.  �لن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد 
�مل���زي���د من  �إىل  ب��ح��اج��ة  و�ل����ع����امل 
�لنبعاثات  لتخفي�س  �ل�ستثمار�ت 
ولب���د م��ن ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جلهد 
�لتاأثري�ت  باتت  �إذ  �ل�ساأن؛  ه��ذ�  يف 
وفي�سانات  ج��ف��اف  م��ن  حم�س��سة 
�أهم  وغريها."  وحر�ئق  و�أعا�سري 
�ل�سرق  �مل��ن��اخ يف  �أ���س��ب���ع  ت������س��ي��ات 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا:
�مل�ستمر  �لتز�منا  ت��اأك��ي��د  �إع����ادة   •
�مل�����س��ت��د�م��ة لعام  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ب��خ��ط��ة 
2030، ول �سيما �لهدف 13 من 
ملكافحة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 

�لتغري �ملناخي.
�مل�سلحة  �أ���س��ح��اب  جميع  دع���ة   •
�مل�ساعدة  ت���ق���دمي  م���������س���ل���ة  �إىل 
�لقطاعات  وم���ت���ع���ددة  �مل�����س��ت��م��رة 
يف  �أه���د�ف���ن���ا  لتحقيق  و�مل�����س��ت���ي��ات 
ل��ل��ك��رب���ن، و�لتي  �ق��ت�����س��اد حم��اي��د 
ميكن �أن ت�سهم يف �إن�ساء �قت�ساد�ت 
�لعمل  ف���ر����س  وزي������ادة  م�����س��ت��د�م��ة 

و�ل�سمان �لجتماعي و�لزدهار. 
و�لقطاع  �لتنمية  �سركاء  دع���ة   •
�مل�ساهمة  م�������س��ل��ة  �إىل  �خل���ا����س 
ب�سكل كبري يف �لتح�لت �لقطاعية، 
�لطاقة  ق���ط���اع���ات  يف  خ�������س��������س���اً 
و�لنقل  �لتحتية �حل�سرية  و�لبنية 
�لتح�لت  هذه  مع  �لتعامل  بهدف 
�لقت�سادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ك���ف���ر����س 

�مل�ستد�مة و�ل�ساملة. 
م�ساألة  باإبقاء  �لل��ت��ز�م  �سرورة   •
و�مل�ساركة  �جلن�سني  ب��ني  �مل�����س��او�ة 
تط�ير  �سميم  يف  لل�سباب  �لكاملة 
�لأن�سطة وتنفيذها، مبا يف ذلك يف 
�ل�����س��ي��ا���س��ات مل��ك��اف��ح��ة �لتغري  و���س��ع 

�ملناخي.
�ملا�سة  ب��احل��اج��ة  �لإق�����ر�ر  وم���ع   •
باملناخ  �ملتعلق  �لتم�يل  ت�فري  �إىل 
�لتغري  �آثار  و�لتكيف مع  للتخفيف 
�مل���ن���اخ���ي، ت����رز ح���اج���ة م��ل��ح��ة �إىل 
�ل���ط��ن��ي��ة ب��سع  ق��ي��ام �حل��ك���م��ات 
للتخل�س  تنظيمية  و�أط��ر  �سيا�سات 
�لقطاع  ����س��ت��ث��م��ار�ت  م���ن خم��اط��ر 

•• دبي-�لفجر:

باأ�سب�ع  عاملي�ن  م�����س���ؤول���ن  �أ���س��اد   
�ل�����س��رق �لأو���س��ط و�سمال  �مل��ن��اخ يف 
�أفريقيا �لذي مت تنظيمه يف �لفرتة 
 2022 م��ار���س   31 �إىل   28 م��ن 
يف ف��ن��دق �أت��الن��ت�����س �ل��ن��خ��ل��ة، دبي، 
حيث  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
وحظي  م���ل���ح����ظ���اً  ح���ق���ق جن����اح����اً 
�مل�ؤ�س�سات  �أب��رز  من  و��سعة  باإ�سادة 
بالعمل  �مل���ع���ن���ي���ة  و�ل�������س���خ�������س���ي���ات 
��ست�سافت  �ل��ع��امل.  ح����ل  �مل��ن��اخ��ي 
�حل�����دث ح��ك���م��ة دول�����ة �لإم�������ار�ت 
���ث���ل���ًة ب�����ز�رة  �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مُمَ
و�ملنظمة  و�لبيئة،  �ملناخي  �لتغري 
�لعاملية لالقت�ساد �لأخ�سر، وهيئة 
مع  وبالتعاون  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
�لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  "�تفاقية 
ب�ساأن تغري �ملناخ" و"برنامج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي"، و"برنامج �لأمم 
�ملتحدة للبيئة"، و"جمم�عة �لبنك 
�ل�سركاء  م���ن  وب���دع���م  �لدويل"، 
�لدولية  "�ل�كالة  �لإق��ل��ي��م��ي��ني: 
)�أي����ري����ن����ا(؛  �ملتجددة"  ل��ل��ط��اق��ة 
�لعربية"؛  �ل���دول  جامعة  و�أم��ان��ة 
و"جلنة �لأمم �ملتحدة �لقت�سادية 
�آ�سيا"؛  ل����غ����رب  و�لج����ت����م����اع����ي����ة 

و"�لبنك �لإ�سالمي للتنمية".

جدول اأعمال حافل
�أكر   ��ستقطبت فعاليات �لأ�سب�ع 
ح�س�ري  م�سارك   15،000 من 
40 دول����ة ح�ل  و�ف���رت�����س���ي م���ن 
 500 ن��ح���  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل���ع���امل، 
متحدث وخبري عاملي مبا يف ذلك 
�لقطاعني  م��ن  وم�س�ؤولني  وزر�ء 
ومبع�ثي  و�خل����ا�����س،  �حل��ك���م��ي 
�ملعنية  �ملنظمات  وم�����س���ؤويل  �مل��ن��اخ 
�ملتحدة.  ل����الأمم  �ل��ت��اب��ع��ة  ب��امل��ن��اخ 
وعلى مدى �أربعة �أيام، �سهد �أ�سب�ع 
و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �مل��ن��اخ 
�أف���ري���ق���ي���ا، ت��ن��ظ��ي��م م���ا ي���زي���د على 
200 جل�سة ح��رية وور�سة عمل 
وز�ري.  م�ستديرة  طاولة  و�جتماع 
ومت�����ح������رت ف���ع���ال���ي���ات �لأ����س���ب����ع 
�مل�سار  م���������س����ار�ت:  ث����الث����ة  ح������ل 
�لطم�حات:  �سقف  "رفع  �لأول: 
و�لُنهج  �ل����ط���ن���ي���ة  �لإج�������������ر�ء�ت 
و�مل�سار  �ل�ساملة"  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�لتقاليد و�حلد�ثة:  "بني  �لثاين: 
تغري  مل����ج��ه��ة  متكاملة  م��ق��ارب��ات 
"ت�سريع  �لثالث:  و�مل�سار  �ملناخ". 
�لعقد  ه��ذ�  خ��الل  �لتنفيذ  عملية 

�حلا�سم."

تاأثري كوفيد19- على املناخ
جائحة  �أن  م�����ن  �ل�����رغ�����م  ع����ل����ى 
ُتلقي  ت�������ز�ل  ل  )ك�فيد19-( 
�إل  �ل��ع��امل��ي،  �مل�سهد  على  بظاللها 
�أن �لتغريُّ �ملناخي ل يز�ل �لتحدي 
ون�سهد  �لقرن �حل��ايل.  �لأك��ر يف 
ي�ماً بعد ي�م تفاُقم خط�رة �لتغري 
ح�سد  علينا  ي�ست�جب  ما  �ملناخي، 
�لطاقات وت�سافر �جله�د مل��جهة 
تاأثريها  يطال  �لتي  �ملُع�سلة  هذه 
�ل��ع��امل. وق��د وفر  �أن��ح��اء  خُمتلف 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  �مل��ن��اخ يف  �أ���س��ب���ع 
مثالياً  م��ن��ت��دى  �إف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 

�ملالية  �مل��������رد  وت��ع��ب��ئ��ة   ، �خل���ا����س 
وت�جيه �مل�ستثمرين.

للمجتمع  �ل��ت������س��ي��ة  ت����ج���ي���ه   •
�ل����دويل ب��اأن��ه ع��ن��د حت��دي��د �لهدف 
ب�ساأن  �جل���دي���د  �جل��م��اع��ي  �ل��ك��م��ي 
ينبغي  ب���امل���ن���اخ،  �مل��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��م���ي��ل 
بحجم  �ل����ك����ايف  �له����ت����م����ام  �إي��������الء 
ب��امل��ن��اخ بطريقة  �مل��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��م���ي��ل 
�لبلد�ن  و�أول���ي��ات  �حتياجات  تلبي 
�لتم�يل  ن�عية  وك��ذل��ك  �ل��ن��ام��ي��ة، 
�سمان  ب����ه����دف  ل�����ذل�����ك،  �ل���������الزم 
�لتم�يل  �إىل  �ل��������س����ل  �إم��ك��ان��ي��ة 

�ملتعلق باملناخ.
�ل�طنية  �حل���ك����م���ات  ت�����س��ج��ي��ع   •
م��ءمة  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��م��ي��ة  و����س���رك���اء 
جه�دهم  وت����ح���ي���د  ت���دخ���الت���ه���م، 
مقاربة  �تباع  و�سمان  ومبادر�تهم 
�ساملة للمجتمع باأ�سره مع م�ساركة 
هادفة لأ�سحاب �مل�سلحة �ملتعددين 
للعمل �ملناخي، مبا يف ذلك �ملجتمع 
�ملدين و�لقطاع �خلا�س و�لأو�ساط 

�لأكادميية.
نطاق  ب���ت��������س���ع���ة  �ل���ت��������س���ي���ة   •
��سرت�تيجيات  وت��ط���ي��ر  تخطيط 
منخف�سة  �لأج���ل  ط�يلة  �لتنمية 
�لن��ب��ع��اث��ات، و�ل��ت��ي ت�����س��ارك ب��ه��ا يف 
كبري  ح����د  �إىل  �حل���ا����س���ر  �ل�����ق����ت 
�ملناخ،  ت��غ��ري  �أو  و/  �لبيئة  وز�ر�ت 
و�ملالية  �لقت�ساد  وز�ر�ت  لت�سمل 
و�ل��ط��اق��ة وغ��ريه��ا لإط���الق �لعنان 
بالفعل  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  لإم���ك���ان���ات 
و�ل��ن��ظ��ر يف و���س��ع خ���ر�ئ���ط طريق 
�لعادل  لالنتقال  �لكلي  لالقت�ساد 
وخيار�ت �ل�سيا�سة �مل�ساحبة، و�لتي 
�ل�سلة  ذ�ت  �ل����ز�ر�ت  جميع  ت�سمل 
وت���ح��ي��د �ل���روؤي���ة ب�����س��اأن �لأه����د�ف 

�ملر�س�مة.
• �لت��سية باإيالء �لعتبار �ملنا�سب 
�لأجل  ط�يل  و�لتخطيط  للتح�ل 
لأن����ه ي��ت��ج��اوز جم���رد ك���ن��ه عملية 
حت������ل يف ق����ط����اع �ل����ط����اق����ة. �إن���ه���ا 
�ملجتمعات  لتح�ل  �ساملة  مقاربة 
�لتعامل معها  و�لقت�ساد�ت ويجب 
�سمن هذ� �لإطار، من خالل �لأخذ 
يف �لعتبار �لتخطيط وتنفيذه من 
خالل نهج �سامل ملختلف �لقطاعات 
�أ�سحاب  م�ساركة  مع  �لقت�سادية، 

�مل�سلحة �ملتعددين.
�لقادمة  �ل���رئ���ا����س���ة  ت�����س��ج��ي��ع   •
مل�ؤمتر  و�لع�سرين  �ل�سابعة  للدورة 
�لأط��������ر�ف ل��الت��ف��اق��ي��ة �لإط����اري����ة 
ب���������س����اأن ت����غ����ري �مل������ن������اخ، وح���ك����م���ة 
�ملتحدة، ب�سفتها  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�مل�����س��ت�����س��ي��ف �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ل���ل���دورة 
�لثامنة و�لع�سرين مل�ؤمتر �لأطر�ف، 
�ملناخ  �أ�سب�ع  �أخذ �لعلم بنتائج  على 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف 
�إف��ري��ق��ي��ا �ل���ذي ���س��ي��ق��دم �إل��ي��ه��م��ا يف 
�لنظر  طلب  م��ع  �ملقبلة  �لأ���س��اب��ي��ع 
�ملفاو�سات  يف  قدماً  وللم�سي  فيها 
�لتكيف  جم�������الت  يف  ���س��ي��م��ا  ول 

و�لتخفيف ومت�يل �ملناخ.
�لقادمة  �ل���رئ���ا����س���ات  ت�����س��ج��ي��ع   •
و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل����ؤمت���ر�ت �لأط�����ر�ف 
�ملفاو�سات  ت���رك���ي���ز  حت����ي���ل  ع���ل���ى 
و�سمان  ب��اري�����س،  �ت��ف��اق  تنفيذ  �إىل 
للتف�ي�سات  م����رك����ز�  ي�����س��ب��ح  �أن 

و�لقر�ر�ت �مل�ستقبلية.

كامل عام  مدار  على  امل�سرف  دعم  من  ا�ستفادت  ومتو�سطة  �سغرية  �سركة   1،350

�أكرث من 1.9 مليار درهم م�ساهمة م�سرف �لإمار�ت للتنمية يف �لقت�ساد �لوطني بعد عام من �إطالق ��سرت�تيجيته �جلديدة

•• �أبوظبي -و�م:

جله�د  �ملالية  �ملمّكنات  �أح��د  يعد  �ل��ذي  للتنمية،  �لإم����ار�ت  م�سرف  ك�سف 
�لتن�يع �لقت�سادي و�لتح�ل �ل�سناعي يف دولة �لإمار�ت، عن ت�سجيل من� 
هذ�  ج��اء  �جل��دي��دة.  ��سرت�تيجيته  �إط��الق  على  �لأول  �لعام  خ��الل  قيا�سي 
�لإعالن خالل �لجتماع �لأول يف �لعام �حلايل ملجل�س �إد�رة �مل�سرف، و�لذي 
مت خالله مر�جعة �لنتائج �ملحققة خالل �لأ�سهر �لثني ع�سر �ملا�سية، �لتي 
�لهادفة  �جل��دي��دة  ��سرت�تيجيته  �أول���ي��ات  تنفيذ  يف  �مل�سرف  تقدم  �سهدت 
�إىل متكني �لتح�ل �ل�سناعي يف دولة �لإم��ار�ت وت�سريع تبني �لتكن�ل�جيا 
دعم  خ��الل  من  �مل�ستد�م  �لنم�  عجلة  ودف��ع  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �ملتقدمة 
خم�س  يف  �لعاملة  �ل�سركات  تنمية  وتعزيز  و�ملت��سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات 
�لتحتية،  و�لبنية  �ملتقدمة،  و�لتكن�ل�جيا  �لت�سنيع،  هي  حي�ية  قطاعات 

�جلديدة  �مل�����س��رف  خطة  وت�سمل  �ل��غ��ذ�ئ��ي.  و�لأم����ن  �ل�سحية،  و�ل��رع��اي��ة 
تخ�سي�س حمفظة مت�يلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم �أكر من 13500 

�سركة جديدة بحل�ل عام 2025.
وزير  �جلابر  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكت�ر  كل من معايل  �لجتماع  �سارك يف 
�لإمار�ت  م�سرف  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة،  و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة 
�أحمد بن عبد �هلل حميد باله�ل �لفال�سي وزير  للتنمية، ومعايل �لدكت�ر 
جمل�س  رئي�س  ونائب  و�ملت��سطة  �ل�سغرية  و�مل�ساريع  �لأعمال  لريادة  دولة 
حممد  و�سعادة  �ملالية،  وز�رة  وكيل  �خل���ري،  حاجي  ي�ن�س  و�سعادة  �لإد�رة، 
�سيف �ل�س�يدي، مدير عام �سندوق �أب�ظبي للتنمية، رئي�س �للجنة �لتنفيذية 
ملكتب �أب�ظبي لل�سادر�ت، و�سعادة عبد �ل��حد �لفهيم، رئي�س جمل�س �إد�رة 
�إد�رة  غ��ب��ا���س، ع�س� جمل�س  �سعيد  م��رمي  و���س��ع��ادة  دب���ي،  ن��ا���س��د�ك  ب���ر���س��ة 
م�سرف �لإمار�ت للتنمية، و�سعادة خلفان جمعة باله�ل، �لرئي�س �لتنفيذي 

مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، و�سعادة جنالء �أحمد �ملدفع، �ملدير �لتنفيذي ملركز 
د�ئرة  �لكتاب، مدير  و�أحمد متيم ه�سام  /�سر�ع/،  �لأعمال  لريادة  �ل�سارقة 
باحث  �ملن�س�ري،  يعق�ب  وي��سف  �أدن�����ك،  جمم�عة  يف  �لتنفيذي  �ملكتب 
قان�ين رئي�سي يف �سرطة دبي. وقدم �أحمد حممد �لنقبي، �لرئي�س �لتنفيذي 
مل�سرف �لإمار�ت للتنمية، لأع�ساء جمل�س �لإد�رة خالل �لجتماع �لتقرير 
�خلا�س بنتائج �لعام �لأول على �إطالق �ل�سرت�تيجية، و�لذي ت�سمن عر�ساً 
تف�سيلياً لأبرز �لإجناز�ت، ويف مقدمتها �رتفاع م�ساهمة �مل�سرف يف �لناجت 
مت�يل  وت���ف��ري  دره���م،  مليار   1.91 �إىل  لت�سل  للدولة  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
يف  تعمل  ومت��سطة  �سغرية  �سركة   1،350 ل�سالح  مبا�سر  وغ��ري  مبا�سر 
�لتم�يل جنح  ل�سمان  من�سة  �إط��الق  �إىل جانب  �لأول���ي��ة،  ذ�ت  �لقطاعات 
�مل�سرف من خاللها يف ت�فري �سمانات �ئتمانية بقيمة 332 ملي�ن درهم.

و�سملت قائمة منجز�ت �مل�سرف خالل �لعام �لأول من تطبيق ��سرت�تيجيته 

�أق��ل من ع��ام، �إىل  �جل��دي��دة، �إط��الق ق�سم خا�س بال�سركات �لكرى خ��الل 
جانب �إطالق تطبيق م�سريف رقمي لل�سركات �لنا�سئة و�ل�سغرية و�ملت��سطة 
جنح يف فتح �أكر من 1،000 ح�ساب م�سريف رقمياً خالل �أقل من 6 �أ�سهر 

على �إطالقه.
"بف�سل   : �جلابر  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكت�ر  معايل  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
روؤية وت�جيهات �لقيادة �لر�سيدة، حققت دولة �لإمار�ت من��ً كبري�ً وتقدماً 
فاعل  م�ساهم  �إىل  �ل��ي���م  حت�لت  �لتي  �لقطاعات  م��ن  �لكثري  يف  ملح�ظاً 
للتنمية  �لإم�����ار�ت  م�سرف  خ��الل  م��ن  ون�سعى  ل��ل��دول��ة.  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف 
مل��كبة م�سرية  �ل�سناعي  �لقطاع  ت�سريع من�  �إىل  و��سرت�تيجيته �جلديدة 
يف  للم�سرف  �حلي�ي  �ل��دور  تعزيز  خ��الل  من  �ل�ساملة،  �ل�طنية  �لتنمية 
ت�فري �حلل�ل �لتم�يلية وغري �لتم�يلية �لد�عمة لعمل �ل�سركات �لكبرية 

و�ملت��سطة و�ل�سغرية و�لنا�سئة يف �لقطاع �ل�سناعي".

و�ملتو�سطة �ل�سغرة  لل�سركات  تطبيقه  �إطالق  من  �لأوىل  �ل�ستة  �لأ�سهر  خالل  رقمي  ح�ساب   1000 من  �أكرث  فتح  •  �مل�سرف 
�إ�سرت�تيجيته �إطالق  من  عام  من  �أقل  خالل  �لكبرة  لل�سركات  خا�س  ق�سم  •  �إطالق 

�لغذ�ئي و�لأمن  �ل�سحية,  و�لرعاية  �لتحتية,  و�لبنية  �ملتقدمة,  و�لتكنولوجيا  �لت�سنيع,  هي  رئي�سية  حيوية  قطاعات  يف  بالدولة  �ل�سناعية  �لتنمية  دعم  �إىل  تهدف  �مل�سرف  •  �إ�سرت�تيجية 
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يف �ملغرب...�لنحل يهجر �أقدم مزرعة جماعية لرتبيته بالعامل 
•• �نزركي-�ملغرب-�أ ف ب:

�ملزرعة  ك��ان مي��الأ ف�ساء�ت  �ل��ذي  �لنحل  م��ن طنني  ب��دًل  �ل�سمت  ح��ّل 
�لتقليدية �ل�سخمة لرتبيته بقرية �أنزركي جن�ب �ملغرب، حيث �ختفت 
خالياه يف كارثة بيئية م�ست �أي�سا مناطق �أخرى من �ململكة. ويعزوها 

خر�ء �إىل جفاف ��ستثنائي هذ� �لعام.
من  تبقى  ما  يتفقد  وه���  متح�سر�  �ست�ي  �إبر�هيم  �لنحل  مربي  يق�ل 
�خلاليا حتت �سم�س حارة "يفرت�س �أن ميالأ طنني �لنحل �ملكان يف هذه 

�لفرتة من �لعام، لكنه �لآن ينفق ب�ترية عالية".
�أق���ل من  90 وح���دة لرتبية �لنحل يف  �أ���س��ل  40 م��ن  �مل���ز�رع  فقد ه��ذ� 
�سهرين، وهي مرتبة يف مزرعة جماعية و�سط و�حدة من �أغنى حمميات 

�سجر �لأركان باملغرب.
�أخرى من م�ستغلي هذه �ملزرعة �لفريدة من ن�عها  و��سطرت عائالت 
�لإمكانات"، كما ي�سيف  �لنحل، لنعد�م  "�لتخلي متاما عن تربية  �إىل 

�ست�ي.
و�أك��ر مزرعة  "�أقدم  �أن��ه  �مل�قع على  وي�سنف خ��ر�ء متخ�س�س�ن هذ� 
�إىل  �إن�سائها  تاريخ  ويع�د  �لعامل"،  يف  �لنحل  لرتبية  تقليدية  جماعية 
�لعام 1850. لكن �لكارثة �لتي حلت به لي�ست معزولة، �إذ طالت �أي�سا 

مناطق �أخرى من �ململكة.
�أن  �إىل  ���س���د�ين  باملغرب حممد  �لنحل  �حت��اد مربي  �مل�����س���ؤول يف  وينبه 
"�خل�سائر ج�سيمة، حيث فقدت نح� 100 �ألف وحدة لإنتاج �لع�سل يف 

جهة خنيفرة بني مالل )و�سط( ل�حدها، منذ �آب/�أغ�سط�س".

 36 910 �آلف مزرعة لرتبية �لنحل ي�ستغلها نح�  ت�سم �ململكة نح� 
�ألف مز�رع، ح�سب �إح�ساء�ت �لعام 2019.

لكن �ختفاء �لنحل هذ� �لعام كان �سديد� �إىل درجة �أن �حلك�مة خ�س�ست 
م�ساعدة بقيمة 130 ملي�ن درهم )نح� 13،5 ملي�ن دولر(، لتخفيف 
وقع �لكارثة على �ملز�رعني. لكن مبلغ �لدعم "مل يتم �سرفه بعد"، وفق 

�س�د�ين.
�ملكتب  �إىل  به  �لكارثة عهد  �أ�سباب  �أي�سا حتقيقا ح�ل  فتحت �حلك�مة 
�ل�طني لل�سالمة �ل�سحية للمنتجات �لغذ�ئية. وقال �لأخري يف بيان �إن 

�ملغرب". يف  م�سب�قة  غري  ظاهرة  تربيتها  ملز�رع  �لنحل  �أ�سر�ب  "هجر 
"�نهيار خاليا �لنحل" �إىل �لتغري�ت �ملناخية، م�ستبعد� فر�سية  و�أرجع 
�أدم  �أنط�نان  �لباحث يف عل�م تربية �لنحل  �إ�سابتها ب�باء. بدوره يعزو 

�لأ�س��أ  �لعام، وه�  �ملغرب هذ�  �لذي ي�سرب  �إىل �جلفاف  �لظاهرة  هذه 
من ن�عه منذ 40 عاما.

ب�سبب  �ل��سع تفاقم  �أن يك�ن  ي�ستبعد  �لأمطار، ل  �سح  �إىل جانب  لكن 
لرفع  تقنيات  و��ستعمال  و�لرتحال،  �لأمر��س،  �إز�ء  �لنحل  "ه�سا�سة 
بح�سب  �لع�سل"،  م��ن  منت�جها  ل��زي��ادة  �ل��ب��الد  �سعي  ظ��ل  يف  �لإنتاجية 
�ل��ب��اح��ث �ل���ذي �أج����رى در�����س���ات ع��ل��ى ت��رب��ي��ة �ل��ن��ح��ل ب��اجل��ن���ب �ل�سرقي 

للمغرب.
�ململكة،  �أع�����م يف  ع�سرة  خ��الل  باملئة   69 �لنحل مب��ع��دل  �إن��ت��اج  �رت��ف��ع 
منتقال من 4،7 �أطنان يف 2009 �إىل قر�بة ثمانية �أطنان يف 2019، 
برقم تعامالت يف�ق مليار درهم )نح� 100 ملي�ن دولر(، وفق �أرقام 

وز�رة �لزر�عة.

الإمارات واإ�سرائيل تتعاونان للنهو�ض بقطاع النقل البحري

�سهيل �ملزروعي: �لنقل �لبحري �أحد �أهم �لقطاعات �لتي ن�ستهدف ��ستد�متها للخم�سني عامًا �ملقبلة
املنطقة يف  وال�ستقرار  التنمية  م�سرية  تعزيز  يف  ت�سهم  الإ�سرائيلية  الإماراتية  • ال�سراكة 

اأ�سدرت تقريرًا ي�ستعر�ض جهودها يف خدمة جمتمع الأعمال طوال فرتة اإك�سبو 2020 دبي

غرفة جتارة دبي تنظم حو�يل 100 فعالية مب�ساركة �أكرث من 25,000 م�سارك و�جتماعات مع �أكرث من 1,700 وفد ز�ئر

•• �أبوظبي-و�م:

وقعت دولة �لإمار�ت ودولة �إ�سر�ئيل مذكرة تفاهم ب�ساأن �لتعاون يف جمال 
�لنقل �لبحري، وتبادل �خلر�ت، وتعزيز �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية، مبا يخدم 

�مل�سالح �مل�سرتكة، وذلك على �س�ء �لتفاق �لإبر�هيمي لل�سالم.
وق��ع م��ذك��رة �لتفاهم م��ن ج��ان��ب دول���ة �لإم����ار�ت م��ع��ايل �سهيل ب��ن حممد 
�إ�سر�ئيل  جانب  ومن  �لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر  �ملزروعي  فار�س  فرج 
معايل مري�ف ميخائيل وزيرة �لنقل و�أمن �لطرق، وذلك بح�س�ر عدد من 

�مل�س�ؤولني من �جلانبني.
وخا�سة  �لنقل،  جمال  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �ملذكرة  وتهدف 
�ملنفعة  على  �ملبني  �مل�ستقبلي  للعمل  طريق  خريطة  وو�سع  منه،  �لبحري 
�ملتبادلة، �إ�سافة �إىل تبادل �خلرة و�ملعرفة مبا يخدم �لت�جهات �مل�ستقبلية 
و�سرورياً  مهماً  عن�سر�ً  �لبحري  �لنقل  باعتبار  �ملقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني 

للتنمية �مل�ستد�مة �لتي ت�سهدها دولة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت.

كما تهدف �إىل تلبية �حتياجات �لنقل �لبحري �لدويل و�ل�ستفادة �لكاملة 
�ل�سالمة  و�سمان  �لبلدين،  لكال  و�مل��نئ  �لبحري  �لأ�سط�ل  من  و�لفعالة 
و�لركاب  و�لب�سائع  �لطاقم  و�أف���ر�د  �ل�سفن  �سالمة  ذل��ك  يف  مبا  �لبحرية، 
�إ�سافة  �لبحرية،  �لتجارة  �لبحرية وتط�ير  �لبيئة  و�لبيئة، وتعزيز حماية 
�إىل تبادل وجهات �لنظر ب�ساأن �أن�سطة �ملنظمة �لبحرية �لدولية، و�ملنظمات 
�لنظر يف جمال  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  �آل��ي��ة  وتعزيز  �لأخ����رى،  �ل��دول��ي��ة  �لبحرية 
�لطرفني،  م����ن��ئ  ب��ني  �لل�ج�ستية  و�خل��دم��ات  و�ل��رب��ط  �لبحرية  �لتنمية 
وفتح �آفاق جديدة للتعاون وتبادل �خلر�ت يف جمال �لتكن�ل�جيا �لبحرية 

و�لذكاء �ل�سطناعي يف �لقطاعات �لبحرية.
و�أكد معايل �ملزروعي �أن مذكرة �لتفاهم �لتي وقعها �جلانبان تعك�س رغبة 
و�إر�دة  �لبحري،  �لنقل  �لتعاون يف جمال  �آف��اق  وت��سيع  تعزيز  �لطرفني يف 
�ملجالت  يف  خا�سة  وتعميقها،  �لثنائية  �ل�سر�كة  نطاق  تعزيز  يف  �لبلدين 

�ملهمة و�لتي ت�سهم بتعزيز م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة يف �لبلدين.
و�أ�سار معاليه �إىل �أن �ملذكرة �ست�سهم يف ��ست�سر�ف �لتحديات �مل�ستقبلية �لتي 

و�لبح�ث  �لدر��سات  �إج��ر�ء  خالل  من  �لنقل،  جمال  يف  �لدولتان  ت��جهها 
�لبناء  �إىل فر�س حقيقية ميكن  �لهادف لتح�يلها  �مل�سرتكة و�لعمل �جلاد 
عليها، و�أنها �ستعمل على �إطالق �ملبادر�ت �لر�ئدة لدعم هذ� �لقطاع �حلي�ي، 
�ل�ستقر�ر  تعزيز  على  �ستعمل  �لإ�سر�ئيلية  �لإمار�تية  �ل�سر�كة  �أن  م�ؤكد� 

ومكا�سب �ل�سالم يف �ملنطقة.
و�لإ�سر�ئيلي  �لإمار�تي  �مل�سرتك بني �جلانبني  �لعمل  " �إن   : وقال معاليه 
و�ل�ستقر�ر  �لد�ئم  �لقت�ساد  �أم��ن  �سمان  على  �لبلدين  عزم  �إط��ار  يف  ياأتي 
و�لأمن و�لزدهار وتط�ير وتعزيز �لقت�ساد�ت �ل�طنية �مل�ستد�مة، حيث �أن 
�لطرفني يدركان باأن تط�ير �لنقل �لبحري بني �لبلدين �سي�سهم يف تعزيز 

�لتعاون �لقت�سادي بينهما مبا يحقق �لتطلعات �مل�ستقبلية " .
�لبلدين من  �لعالقات بني  باأن تعزيز  " ي�ؤمن �لطرفان   : و�أ�ساف معاليه 
�لأو�سط،  �ل�سرق  و�ل�سالم مبنطقة  �ل�ستقر�ر  �إحالل  ي�ساعد على  �أن  �ساأنه 
عالقاٍت  و�إق��ام��ة  �لتكن�ل�جي  �لبتكار  وتعزيز  �لقت�سادي  �لنم�  وحتفيز 

�أوثق بني �سع�ب �ملنطقة " .

�أهمية دور مثل هذه �ل�سر�كات يف دعم م�ستهدفات دولة  �إىل  و�أ�سار معاليه 
�لإمار�ت �مل�ستقبلية �لتي تن�سجم مع مبادئ �خلم�سني، عر م���سلة �لعمل 
�ل��دوؤوب لتنفيذ �سر�كات قادرة على تعزيز م�ستقبل �لنقل مبا يتما�سى مع 
�أهد�ف مئ�ية �لإمار�ت 2071، وت�جيهات �لقيادة �لر�سيدة يف هذ� �ل�سدد، 
بهذ�  �لنه��س  ق��ادرة على  �لثنائية  و�للقاء�ت  �ملذكر�ت  �أن مثل هذه  م�ؤكد� 
�لقطاع �حلي�ي وتعزيز دوره يف �لتنمية �مل�ستد�مة على �ل�سعيدين �ملحلي 

و�لدويل.
بدورها قالت معايل مري�ف ميخائيل : " �لرو�بط �لقت�سادية و�لتجارية 
تبني �لعالقات �ل�سيا�سية وحتافظ عليها، و�إن مذكرة �لتفاهم �لتي وقعناها 
�ست�ساهم يف حت�سني وتق�ية رو�بط �لنقل �لبحري بني �إ�سر�ئيل و�لإمار�ت، 
�أن  و�ست�سمح بتدفق �لتجارة بكفاءة و�سرعة وبتكلفة منخف�سة، وكلي فخر 
تاأخذ �لعالقات بني بلدينا خط�ة �أخرى متقدمة �إىل �لأمام، مما يتيح لنا 
�لقت�ساد�ت  وتعزز  �جلانبني  م�سالح  تخدم  وبطريقة  �أوثق  ب�سكل  �لتعاون 

�ل�طنية".

•• دبي-�لفجر:

 76.5% �إن  دب���ي  جت���ارة  غ��رف��ة  ك�سفت 
�لإم���ارة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  �سركات  م��ن 
حققت من��ً يف �أعمالها ون�ساطاتها خالل 
2020 دب�����ي، يف  �إك�����س��ب���  ت��ن��ظ��ي��م  ف����رتة 
�أن��ه��م جنح��  %73.5 منهم  ذك��ر  ح��ني 
�أعمال جديدة خالل  �سر�كات  تاأ�سي�س  يف 
نف�س �لفرتة، مما يعك�س �لقيمة �مل�سافة 
ملجتمع  دب��ي   2020 �إك�سب�  وفرها  �لتي 

�لأعمال يف �لإمارة.
"�إك�سب�  تقرير  �سمن  ��ستبيان  و�أظ��ه��ر 
و�لتح�ل  �لأعمال  تكامل  دبي:   2020
لتحقيق  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل�����س��ر�ك��ات  �ل��رق��م��ي 
�أع���دت���ه غ��رف��ة جت���ارة دبي  �لنم�" �ل���ذي 
بالتعاون مع "�أك�سف�رد بيزني�س جروب"، 
وجمال�س  جمم�عات  م��ع  �أج���رى  و�ل���ذي 
�لتي تعمل حت��ت مظلة   69 �ل���  �لأع��م��ال 
�ل��غ��رف��ة، و�ل���ت���ي مت��ث��ل ح��ال��ي��اً �أك����ر من 
غرفة  ع�س�ية  يف  ���س��رك��ة   287،000
جت����ارة دب����ي، من���� ث��ق��ة �ل��ق��ط��اع �خلا�س 

و��ستفادتهم من �إك�سب� 2020 دبي.
و�أظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج �ل���س��ت��ب��ي��ان �أي�������س���اً �ن 
بال�ستبيان  �مل�����س��ارك��ني  م���ن   70.6%
و�لتفاعل  �لت���سل  خدمة  م��ن  ��ستفادة 
غرفة  نظمتها  �ل��ت��ي  �لأع���م���ال  ول���ق���اء�ت 
جتارة دبي يف �إك�سب�2020 دبي، يف حني 
����س��ت��ف��ادو� م��ن �سل�سلة  �ن��ه��م   47% ذك��ر 
ذكر  ح��ني  يف  �لعاملية،  �لأع��م��ال  منتديات 
بال�ستبيان  �مل�ساركني  من  �أي�ساً   47%
�لثنائية  �لجتماعات  من  ��ستفادو�  �نهم 

بني �مل�ستثمرين.
وي�����س��ل��ط �ل��ت��ق��ري��ر �ل�������س����ء ع��ل��ى جه�د 
غرفة جتارة دبي ك�سريك ر�سمي لتكامل 
�لأعمال لإك�سب� 2020 دبي، و�لفعاليات 

�حلدث  �نعقاد  فرتة  خالل  نظمتها  �لتي 
�لعاملي �لأ�سخم حالياً، و�لتز�مها بتاأ�سي�س 
تعك�س  للحدود  عابرة  �قت�سادية  �سر�كات 
�أجل حتقيق �لتكامل  �جتماع �لعق�ل من 

و�لتنمية �لقت�سادية.

غرفة جتارة دبي..�سفري فوق العادة 
لل�سراكات القت�سادية

 98 نظمت  �ل��غ��رف��ة  �ن  �لتقرير  وك�سف 
�أكر  �إك�سب� ح�سرها  فعالية خالل فرتة 
�أك����ر من  م���ن  م�����س��ارك   25،000 م���ن 
�لأعمال  منتديات  �أب��رزه��ا  دول���ة،   130
�لآ�سيان  ودول  �أف��ري��ق��ي��ا  ح����ل  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لدورة  �إىل  بالإ�سافة  �لالتينية  و�أمريكا 
�لثانية ع�سر مل�ؤمتر غرف �لتجارة �لعاملية 
م���سيع  ح����ل  �ع���م���ال  م��ن��ت��دي��ات  و10 
�ل��ف�����س��اء و�حلياة  ���س��م��ل��ت  �ل���ت���ي  �إك�����س��ب��� 
و�لتي  وغ���ريه���ا  و�حل�������س���ري���ة  �ل��ري��ف��ي��ة 
2020 دبي.  �إك�سب�  نظمت بالتعاون مع 
كما نظمت غرفة جتارة دبي قمة �لتجزئة 
وفعاليات �أخرى لدبي للم�ساريع �لنا�سئة 

ومركز �أخالقيات �لأعمال.
وجن��ح��ت �ل��غ��رف��ة خ���الل �إك�����س��ب��� 2020 
دبي يف تنظيم وتن�سيق �أكر من 1،500 
�مل�ستثمرين يف �لدولة  �جتماع ثنائي بني 
حني  يف  �لعاملية،  �لأ�س��ق  من  ونظر�ئهم 
مع  �جتماعات  ونظمت  �لغرفة  ��ستقبلت 
1،746 وفد�ً ز�ئر�ً �سم �أكر من 3،350 
رجل �أعمال وم�س�ؤولني حك�ميني ميثل�ن 

�أكر من 60 دولة.
13 مذكرة  دب���ي  ووق���ع���ت غ��رف��ة جت����ارة 
مع  ��سرت�تيجية  �سر�كة  و�تفاقية  تفاهم 
�لتعاون  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل  ن��ظ��ر�ئ��ه��ا ح����ل 
�ل�سر�كات  ج��ه���د  وتن�سيق  �لق��ت�����س��ادي، 
�ل�ستثمارية، يف حني مت منح رخ�س ل� 7 

هيئات �قت�سادية ومهنية جديدة من قبل 
و�ملهنية  �لقت�سادية  للهيئات  دبي  مركز 
جتارة  غرفة  بني  بالتعاون  تاأ�س�س  �ل��ذي 
بدبي  و�ل�سياحة  �لق��ت�����س��اد  ود�ئ����رة  دب��ي 

ومركز دبي �لتجاري �لعاملي.

بوعميم: اإك�سبو �سّرع حتول دبي اإىل 
اقت�ساد ذكي وم�ستدام

�سعادة حمد مبارك ب�عميم، مدير  و�أك��د 
عام غرف دبي �إن معر�س �إك�سب� 2020 
م�سرية  يف  مف�سلية  حم��ط��ة  ���س��ك��ل  دب���ي 
�لدولة و�إمارة دبي، حيث ��ستثمرت دبي يف 
�مل�ستقبل، وط�رت  و�سنع  �لعق�ل  ت���سل 
و�مل���سالت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع 
�لتكن�ل�جيا  ع��ل��ى  ورك�����زت  و�ل�����س��ي��اف��ة، 
ت�سريع  يف  �ساهم  مما  و�لبتكار  و�ملعرفة 
ذكي  �ق���ت�������س���اد  �إىل  دب�����ي  ع��م��ل��ي��ة حت������ل 

وم�ستد�م. 
ولفت ب�عميم �إىل �أن �إك�سب� 2020 دبي 
نح�  دبي  لقت�ساد  جديدة  �نطالقة  كان 
ركائز متط�رة  على  يق�م  �لذي  �مل�ستقبل 
و�لبتكار  �ملعريف  �لقت�ساد  ت�سمل  وعاملية 

و�ملت��سطة،  �ل�����س��غ��رية  �مل�����س��اري��ع  ودع����م 
�إك�سب�  حققه  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  �إن  م��ع��ت��ر�ً 
ه� جناح للعامل �لذي يتطلع �إىل �لتعايف 

�لقت�سادي و�لتنمية �مل�ستد�مة.
جتارة  غ��رف��ة  دور  �ن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار 
�إك�سب�  ك��ان حم���ري��اً خ��الل معر�س  دب��ي 
2020 دبي من حيث دعم قطاع �لأعمال 
�إىل  لفتاً  �لقت�سادية،  �ل�سر�كات  وتعزيز 
�أن �إك�سب� مثل ب��بة للغرفة لعامل جديد 
�لتي  �لقت�سادية  �لفر�س  من  ومتكامل 
مي��ك��ن �ل���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف دع���م م�سرية 
يف  و�لقت�ساد  �لأع��م��ال  م�ستقبل  �سناعة 

دبي.

جهود غرفة جتارة دبي يف يوم واحد 
خالل اإك�سبو

نظرنا  م��ا  �إذ�  قائاًل:"  ب�عميم  و�أو���س��ح 
دبي   2020 �إك�����س��ب���  ت��ن��ظ��ي��م  ف���رتة  �إىل 
�أن��ن��ا يف  ي���م��اً، جن��د   182 ��ستمرت  �لتي 
غرفة جتارة دبي نظمنا تقريباً فعالية كل 
ي�مني من �أيام �إك�سب�، ويف كل ي�م من �أيام 
�إك�سب� كان لدينا تقريباً 137 م�ساركاً يف 
فعالياتنا، و��ستقبلنا و�جتمعنا كل ي�م مع 
�أكر  9 وف�د خارجية يف كل وفد تقريباً 
من 18 ع�س��ً، ونظمنا ون�سقنا �أكر من 
8 �جتماعات ي�مياً بني �مل�ستثمرين، وهي 
ح�سيلة تظهر حجم �جله�د �لتي بذلتها 
غرفة جتارة دبي لتك�ن �سفري�ً ف�ق �لعادة 
دبي خالل  �لأعمال يف  يف خدمة جمتمع 
دب����ي، وجن��ح��ت يف جمع   2020 �إك�����س��ب��� 
�ل�سر�كات  وت��ع��زي��ز  �لقت�سادية  �ل��ع��ق���ل 

ودعم �لت��سع �خلارجي." 
معينة  قطاعات  تق�د  �أن  ب�عميم  وت�قع 
م�����س��رية �ق��ت�����س��اد دب���ي يف م��رح��ل��ة م��ا بعد 
�ل�سياحة  دبي، وخ�س��ساً   2020 �إك�سب� 

و�خلدمات  و�ل�����س��ف��ر  و�ل��ن��ق��ل  و�ل���ت���ج���ارة 
�لرقمي  �لقت�ساد  �إىل  بالإ�سافة  �ملالية 
�لقائم على �لتكن�ل�جيا �حلديثة، معتر�ً 
�لنم�  �أن هذه �لقطاعات ت�سكل حمركات 
�لأ�سا�سية، وم�سري�ً �إىل �ن ��ستثمار�ت دبي 
�لنم�  �ستدعم  و�لتكن�ل�جيا  �لبتكار  يف 
ل��الإم��ارة يف مرحلة م��ا بعد  �لق��ت�����س��ادي 
و�ست�سرع  دب���ي،   2020 �إك�سب�  معر�س 
معتر�ً  �أو���س��ع،  لآف���اق  وتنقله  �لنم�  ه��ذ� 
 2020 �إك�سب�  حققه  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  �ن 
�لإم���ارة  مكانة  تر�سيخ  يف  �سي�ساهم  دب��ي 
وجهًة للفعاليات �لعاملية وقطاع �لأعمال، 
و�لقت�ساد  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  وم����رك����ز�ً 

�لرقمي.

دبـــي:   2020 "اإك�سبو  ــر  ــري ــق ت
الرقمي  والتحول  الأعــمــال  تكامل 

وال�سراكات العاملية لتحقيق النمو"
و�سلط تقرير "�إك�سب� 2020 دبي: تكامل 
و�ل�سر�كات  �ل��رق��م��ي  و�ل��ت��ح���ل  �لأع��م��ال 
على  �لنم�" �ل�����س���ء  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ع��امل��ي��ة 
عدد من �مل�ؤ�سر�ت �لقت�سادية �لإيجابية 
لق���ت�������س���اد �ل����دول����ة ودب������ي خ�����الل فرتة 
و�لتي  دب���ي،   2020 �إك�����س��ب���  ��ست�سافة 
تعك�س ريادة �لدولة يف قيادة جه�د �لتعايف 
�ل��ع��امل��ي، م��ث��ل من��� �لتجارة  �لق��ت�����س��ادي 
�لفندقية  و�لعائد�ت  �ل�سياح  عدد  وزي��ادة 

و�مل�سافرين عر مطار دبي.
�لنم�  م����ؤ����س���ر�ت  �ل��ت��ق��ري��ر  و����س��ت��ع��ر���س 
�لأخ�������رية �ل���ت���ي ���س��ج��ل��ت يف دب����ي ودول����ة 
�لإمار�ت مدف�عاً بتنظيم �إك�سب� 2020، 
حيث بلغ عدد �لفنادق و�ملن�سات �لفندقية 
 711 ب�  مقارنًة   2022 يناير  يف   759
يف يناير 2021، يف حني بلغ عدد �لليايل 
 2022 ي��ن��اي��ر  �مل�����س��غ���ل��ة يف  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 

ب�  ل��ي��ل��ة م���ق���ارن���ًة  3.04 م��ل��ي���ن  ح������يل 
 .2021 يناير  يف  ليلة  ملي�ن   2.65

و��ستعر�س �لتقرير م�ؤ�سر�ت �أخرى ت�سمل 
مطار  ��ستقبلهم  �ل��ذي��ن  �مل�سافرين  ع��دد 
من�  ن�سبة  م�سجاًل  �ملا�سي،  �لعام  يف  دب��ي 

 ،2020 بالعام  مقارنًة   12.7% بلغت 
�لإم����ار�ت  جت���ارة  ت�سجيل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بن�سبة  من������ً   2021 يف  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  غ��ري 
وبن�سبة   2020 بالعام  مقارنًة   27%

.2019 بالعام  مقارنة   11%

وفد كويتي يطلع على �خلدمات �لتي تقدمها جمارك دبي
•• دبي- و�م:

�ل�سقيقة ع��ل��ى �خلدمات  �ل��ك���ي��ت  �ق��ت�����س��ادي م��ن دول���ة  �ط��ل��ع وف���د 
�جلديدة  �لد�ئرة  م�ساريع  وعلى  دبي  جمارك  تقدمها  �لتي  �لذكية 
و�أهمية هذه �مل�ساريع يف حت�سني �خلدمات �جلمركية �ملقدمة للتجار 
و�مل�ستثمرين ودورها يف تعزيز جتارة دبي �خلارجية وتر�سيخ مكانة 
�لإمارة كمركز جتاري ول�ج�ستي عاملي. جاء ذلك خالل لقاء زيارة 
�لكرمي مدير  تقي عبد  �لكرمي  �سعادة عبد  برئا�سة  �لك�يتي  �ل�فد 
من�س�ر  و�لتقى  دب��ي.  جمارك  لد�ئرة  لل�سناعة  �لعامة  �لهيئة  عام 
�ملالك �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�سيا�سات و�لت�سريعات يف جمارك دبي 

بال�فد بح�س�ر ماجد �لعلي مدير �إد�رة �لبيانات �جلمركية ور��سد 
�إد�رة  من  حميد  وخ�لة  �جلمركية  �لإج���ر�ء�ت  ق�سم  مدير  �ملهريي 
�لك�يتيني.  و�لتجار  �لأعمال  رج��ال  من  ولفيف  �مل�ؤ�س�سي  �لت�سال 
ي�ؤديه قطاع  �ل��ذي  �ل��دور  �للقاء عن  �ملالك خ��الل  وحت��دث من�س�ر 
�ل�سيا�سات و�لت�سريعات يف جمارك دبي يف و�سع �ل�سيا�سات �خلا�سة 
بالقيمة و�لتعرفة �جلمركية و�ملن�ساأ، وحماية حق�ق �مللكية �لفكرية 
مبا يت��فق مع �ملتطلبات �ملحلية و�لدولية ومتثيل جمارك دبي لدي 
�جلهات �ملحلية بالدولة و�جلهات �خلارجية لدي منظمة �جلمارك 
و�أكد  �لأخ���رى.  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �لعاملية  �لتجارة  ومنظمة  �لعاملية 
تعزيز  يف  �ل��ط��رف��ني  رغ��ب��ة  تعك�س  �لك�يتي  �ل���ف��د  زي���ارة  �أن  �مل��ال��ك 

وتبادل  و�لقت�سادية  �لتجارية  �مل��ج��الت  كافة  يف  �لتعاون  عالقات 
�ل�ستثمار�ت  ت�سجيع  وكيفية  �ملتاحة  �لفر�س  ومناق�سة  �خل���ر�ت 
وزيادة �ملبادلت �لتجارية بني دبي ودولة �لك�يت �ل�سقيقة. من جانبه 
�لعامة  �لهيئة  عام  �لكرمي مدير  تقي عبد  �لكرمي  �سعادة عبد  �أك��د 
�ل�سناعة  �أ�سب�ع  �إط��ار  يف  ج��اءت  �لزيارة  �أن هذه  �لك�يتية  لل�سناعة 
لل�سناعة  �لعامة  �لهيئة  وحر�س  دب��ي   2020 �إك�سب�  يف  �لك�يتية 
يف  �ل��ر�ئ��دة  و�مل�ؤ�س�سات  �جلهات  مع  عالقاتها  تعزيز  على  �لك�يتية 
دولة �لإمار�ت ومنها جمارك دبي �لتي حققت جناحات متتالية على 
ذكية  جمركية  خ��دم��ات  تقدمي  خ��الل  م��ن  �جلمركي  �لعمل  �سعيد 

ور�ئدة لدعم مرونة و��ستد�مة �سال�سل �لإمد�د.
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�أمام  �لعا�سمة  لدربي  �ملذلة  خ�سارته  عقب  ت����زن��ه  لت�سي�  ��ستعاد 
�ملقبل  �مل��سم  �آماله يف بطاقة قارية  و�أنع�س  جاره روما )�سفر3-(، 
�ملرحلة �حلادية  �فتتاح  2-1 يف  �سا�س�ول�  عندما تغلب على �سيفه 

و�لثالثني من �لدوري �لإيطايل يف كرة �لقدم.
و��ساف   ،17 �لدقيقة  يف  لالت�سي�  �لتقدم  لت�ساري  مان�يل  ومنح 
�لثاين  �لهدف  ميلينك�فيت�س-�سافيت�س  �سريغي  �ل�سربي  �ل��دويل 
مطلع �ل�س�ط �لثاين )51(، قبل �أن يقّل�س �لعاجي حامد ج�ني�ر 
�ل���ق��ت بدل  �ل��ر�ب��ع��ة م��ن  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل���ف���ارق لل�سي�ف يف  ت���ر�وري���ه 

�ل�سائع.
م�ؤقتاً  �خلام�س  �ملركز  �ىل  �ساري  ماوريت�سي�  �مل��درب  رج��ال  و�رتقى 
�ملركز  �ساحب  ي�فنت��س  خلف  نقاط   7 بفارق  نقطة   52 بر�سيد 
�أوروب��ا و�ل��ذي يلعب مع  �أبطال  �لر�بع �لأخ��ري �مل�ؤهل مل�سابقة دوري 
�سيفه �إنرت ميالن �لثالث وحامل �للقب �لأحد، وبفارق نقطة و�حدة 
�أمام روما �لذي يحّل �سيفاً على �سمبدوريا و�أتالنتا �لذي ي�ست�سيف 

ناب�يل �لثاين غد�ً �أي�ساً، علماً �أن �أتالنتا ميلك مبار�ة م�ؤجلة.
للبث  "د�زن"  ملن�سة  ت�سريح  يف  ميلينك�فيت�س-�سافيت�س  وق���ال 
�لتدفقي "�أظهرنا منذ �لدقيقة �لأوىل �أن هذ� مل يكن نف�س �لفريق 

�لذي ر�أيناه يف �لدربي".
�أن  �أعلم  �لأوىل،  �لأربعة  �ملر�كز  �مل��سم بني  ننهي  �أن  "نريد  و�أ�ساف 

�لأمر �سيك�ن �سعًبا لكننا �سنحاول".
يف �ملقابل، جتمد ر�سيد �سا�س�ول� عند 43 نقطة يف �ملركز �لتا�سع.

فينيت�سيا  �سيفه  على  تغلب  عندما  بالبقاء  �ماله  �سبيت�سيا  و�نع�س 
بهدف وحيد �سجله �لغاين �ميان�يل جيا�سي يف �لدقيقة �لر�بعة من 

�ل�قت بدل �ل�سائع.
نقطة،   32 بر�سيد  م�ؤقتاً  ع�سر  �لر�بع  �ملركز  �ىل  �سبيت�سيا  و�سعد 
�لتا�سع ع�سر  �ملركز  22 نقطة يف  فيما جتمد ر�سيد فينيت�سيا عند 

قبل �لخري.
ع�سرة  �لتا�سعة  بخ�سارته  �لأخ��ري  �ملركز  �ساحب  �سالرينيتانا  وُمني 
�لدقيقة  �أندريا بيل�تي يف  �أمام ت�رين� -1�سفر، �سجله  �مل��سم  هذ� 

ركلة جز�ء. من   18

•• دبي – �لفجر:

ت����ج ف��ري��ق �حل��ب��ت���ر ب��ط��ال ل��ك��اأ���س دب���ي للب�ل� 
مت��ث��ل �ل��ب��ط���ل��ة ق��ب��ل �لأخ����رية  و�ل��ت��ي   2022
بعد  �لذهبية  �سل�سلة كا�س دبي  خلامتة بط�لت 
ف�زه يف �ملبار�ة �لنهائية على فريق �لبا�سا بقيادة 
ه���اين غ��اب�����س ب��ث��الث��ة �أه������د�ف م��ق��اب��ل هدفني، 
وعمرت  بالندية  و�ت�سمت  ق�ية  �مل��ب��ار�ة  وج��اءت 
�للذين بذل جهد� كبري�  �لفريقني  بالكفاح من 
�ملبارك  رم�����س��ان  �سهر  ي�سهدها  بط�لة  �أول  يف 
نادي  ملعب  و�حت�سنها  ب��الأه��د�ف،  فقرها  رغ��م 

�أ�سب�ع  ل��ل��ب���ل��� ع��ل��ى م����د�ر  وم��ن��ت��ج��ع �حل��ب��ت���ر 
و�سهدت م�ساركة �أربع فرق بهانديكاب 6 ج�ل.

فوز هي�سكث
لريبريتي  �سانت��س  بقيادة  هي�سكث  فريق  وك��ان 
ن���ن �ساري�سا  �أم���ام ف��ري��ق  ف����ز�ً مهماً  �ن��ت��زع  ق��د 
�أهد�ف   6 بنتيجة  �ل��ع��ب��ار  ر����س��د  �ل�����س��اب  ب��ق��ي��ادة 
مبار�ة  بختام  �ل��ه��دف  ون�سف  �أه���د�ف   5 مقابل 
���س��ه��دت ت��ب��ادل �ل��ل��ع��ب و�ل��ن��ت��ي��ج��ة ب��ني طرفيها، 
ليح�سد فريق هي�سكث �ملركز �لثالث، وفريق ن�ن 

�ساري�سا ر�بعاً.

تفوق البداية والنهاية 
جانبه  �إىل  �مل��ك���ن  فريقه  �حلبت�ر  حممد  وق���اد 
م��ن ي������س��ف ب��ن د���س��م��ال وحم��م��د خ��ال��د وخ��ن 
ج�ريت�س �إىل ف�ز م�ستحق بعد �أن جنح يف �إنهاء 
�لأول  وف��ري��ق��ه  ه��دف��ه  بت�سجيله  �لأول  �ل�����س���ط 
�ل�س�ط  ويف  �لبا�سا،  فريق  م��ن  رد  دون  �ل�حيد 
�لهدف  بت�سجيل  �حل��ب��ت���ر  ف��ري��ق  ينجح  �ل��ث��اين 
�لبا�سا  فريق  يحرز  �ل�س�ط  نهاية  وقبل  �لثاين، 

هدفة �لأول 1/2.
و�لتي  �لهجمات  ت��ب��ادل  �ل��ث��اين  �ل�س�ط  وي�سهد 
لر�سيده  ه���دف  ب��اإ���س��اف��ة  ف��ري��ق  ك��ل  ��ستثمرها 

وغاب   ،2/3 بالتقدم  �حل��ب��ت���ر  ف��ري��ق  لي�ستمر 
�لر�بع  �ل�����س���ط  �ل��ت�����س��ج��ي��ل يف  ع���ن  �ل��ف��ري��ق��ان 
فر�س  �لعديد من  �سياع  �سهد  و�ل��ذي  و�لأخ���ري 
و�لتي  �لنتيجة  حل�سم  �لت�سرع  نتيجة  �لت�سجيل 

�نتهت ل�سالح فريق �حلبت�ر �لبطل 2/3.

التتويج والتكرمي 
م�ساعد  ع�سمت  �أ�سامة  ق��ام  �مل��ب��ار�ة  ختام  وعقب 
�ملدير �لعام ملنتجع ونادي �حلبت�ر بتت�يج فريق 
�لبا�سا  وف��ري��ق  �لبط�لة  بكاأ�س  �لبطل  �حلبت�ر 
�لر�بع  �ساري�سا  ون���ن  �لثالث  هي�سكث  �ل��سيف 

بالهد�يا �لتذكارية، وح�سلت لعبة فريق �لبا�سا 
ل�رين دي�سك� على كاأ�س �ف�سل لعبة و�حل�سان 

ف�رتينا ذو �ل�ستة �أع��م على لقب �ق�ى ح�سان.

العبار ي�سكر ويثمن 
وج���ه �ل�����س��اب ر����س��د حم��م��د �ل��ع��ب��ار ق��ائ��د فريق 
حممد  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  جزيل  للب�ل�  ن���ن 
�حلبت�ر رئي�س �للجنة �ملنظمة ل�سل�سلة بط�لت 
كاأ�س دبي �لذهبية للب�ل� رئي�س �حتاد �لإمار�ت 
�ل��ك��ب��رية وح��ر���س��ه على  ج��ه���ده  ل��ل��ب���ل���، مثمناً 
�إقامة �لعديد من �لبط�لت مب�ست�يات متدرجة 

�لأكر  �لعدد  و�لتي متنح  �لهانديكاب  من حيث 
مبثل  و�مل�ساركة  للت��جد  �ل�سباب  �لالعبني  من 
�للعبة  ن�سر  يف  �ستهم  وبالتاأكيد  �لبط�لت  هذه 
بني �ل�سباب وخا�سة �لعن�سر �مل��طن، �ىل جانب 

عدد من �جلن�سيات للذك�ر و�لناث.
�لبط�لت  ه��ذه  �إق��ام��ة مثل  �أه��م��ي��ة  و���س��دد على 
و�عترها  �مل���ب���ارك  رم�����س��ان  ب�����س��ه��ر  و�مل���ب���اري���ات 
�لأن�سب ملز�ولة �لريا�سة و�لتي يحتاجها �جلميع 
نف�سية  روحانية  �أج����ء  وو�سط  �لف�سيل  بال�سهر 
تت���سل  �أن  ومتنى  �سريفة،  وتناف�سية  وبدنية 

مثل هذه �لبط�لت خالل �ل�سهر �لف�سيل.

••  �لكويت-�لفجر:

وع���د �ل�����س��ي��د ح�����س��ني �مل�����س��ل��م �ملدير 
�لآ�سي�ي  �لأومل��ب��ي  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�فتتحه  �ل����ذي  �ل��رن��ام��ج  بت��سيع 
و�حلكام  �مل��درب��ني  لتط�ير  �ملجل�س 
بعد  �ل���ق���ارة  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  لي�سمل 
جناح �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية من 

�لرنامج يف منطقة غرب �آ�سيا. 
�ل�سي�ي  �لومل��ب��ي  �ملجل�س  و�أط��ل��ق 
�مل��درب��ني و�حلكام  ت��ط���ي��ر  ب��رن��ام��ج 
�أومل���ب���ي���ة وط��ن��ي��ة من  12 جل��ن��ة  يف 
غرب �آ�سيا، فنظم يف مقره بالك�يت 
 25 �إىل   22 م��ن  �لوىل  �مل��رح��ل��ة 
مار�س �ملا�سي يف ثالث ريا�سات هي 
�ل�سباحة وكرة �ليد و�لكرة �لطائرة، 
ريا�سات  يف  �لثانية  باملرحلة  �أتبعها 

كرة �لقدم و�جل�دو و�جلمباز. 
وتقام �ملرحلة �لثالثة من �لرنامج 
يف  �مل���ق���ب���ل  ي����ن���ي����   9 �إىل   4 م����ن 
�ل�سلة  وك��رة  �لق�ى  �ألعاب  ريا�سات 
رم�سان  �سهر  بعد  �ل��ط��اول��ة،  وك���رة 

�لتي  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �لل����ع����اب  ودورة 
 22 من  �ي�سا  �لك�يت  ت�ست�سيفها 

حتى 31 ماي�. 
�أن�����ا �سعيد  �مل�����س��ل��م:  �ل�����س��ي��د  وق�����ال 
�جلديد  �مل�����س��روع  ه��ذ�  بنتائج  ج��د� 
و�أتطلع �إىل �مل�ستقبل، حيث �سن��سع 
جلانا  لي�سمل  �ل��رن��ام��ج  بالتاأكيد 
�أوملبية وطنية من مناطق جغر�فية 

�أخرى يف �آ�سيا. 
�لوملبي  �ملجل�س  ع��ام  م��دي��ر  وت��اب��ع 
�إىل  ���س��ه��اد�ت  �ل���ذي �سلم  �ل���س��ي���ي 
�مل�����س��ارك��ني يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لرنامج: بد�أنا �لرنامج بالتعاون 
م���ع جل��ن��ة �ل��ت�����س��ام��ن �لومل����ب����ي يف 
�للجنة �لوملبية �لدولية و�لحتاد�ت 
و�ل�سي�ية  �ل���دول���ي���ة  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
و�للجان �لوملبية �ل�طنية يف غرب 

�مل��ج��ل�����س �لوملبي  ل��ق��د ق���رر  �آ���س��ي��ا. 
�سعرنا  لأن��ن��ا  ذل��ك  تنفيذ  �ل���س��ي���ي 
�أن����ه م��ن و�ج��ب��ن��ا ت��ط���ي��ر �جل��نب 
ولي�س  و�حل��ك��ام،  للمدربني  �لفنية 

فقط �لرتكيز على �لريا�سيني. 
�للعاب  دورة  ت��ت�����س��م��ن  و�أ�����س����اف: 
ريا�سة،   42 ح���ال���ي���ا  �ل����س���ي����ي���ة 
�إىل تط�ير  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ول��ذل��ك 
م�ست�ى  �أعلى  �إىل  �لفنية  معايرينا 
للغاية  مهم  بجزء  جيد�  و�لهتمام 
باملدربني  ي��ت��ع��ل��ق  �ل���ري���ا����س���ة  م����ن 

و�حلكام. 
ل��ذل��ك من  �أي�����س��ا:  �مل�سلم  و�أو����س���ح 
�مل��ه��م �أن ن������س��ع ه���ذ� �ل��رن��ام��ج يف 
�مل�ستقبل لي�سمل كل �آ�سيا، لقد بد�أنا 
�إىل  �سنذهب  و�لن  �آ���س��ي��ا  غ���رب  يف 

بقية دول �لقارة. 

اأجواء �سهر »رم�سان« حافز لنجوم اللعبة وممار�سيها 

�حلبتور يفوز على »�لبا�سا« ويتوج بطال لكاأ�س دبي للبولو 2022

بعد البداية الناجحة لربنامج املجل�ض الأوملبي لتطوير املدربني واحلكام

�مل�سلم يوؤكد �أن �لربنامج �سي�سمل 
كل دول �آ�سيا

ملكافحة  �ل�سناعي  �لذكاء  �إىل  �أ�سرت�ليا  يف  �لقدم  كرة  �أندية  جل��اأت 
بط�لت  جميع  وقعت  عندما  �لإنرتنت،  عر  و�مل�سايقات  �لإ�ساء�ت 
مع  �سر�كة  �ت��ف��اق  �ملحرتفني  �لالعبني  و�حت���اد  �ل��ب��الد  يف  �ل���دوري 

من�سة �حلماية �للكرتونية غ�بابل.
لكل م��قع  �حل��م��اي��ة  �ست�فر  غ���ب��اب��ل  تقنية  ف���اإن  ل��الت��ف��اق  وط��ب��ق��اً 
�ل��دوري يف  �لتي تتعامل معها جميع بط�لت  �لت���سل �لجتماعي 

�لبالد و�لالعب�ن على �مل�ست�ى �ل�سخ�سي �أي�ساً.

وقال �لرئي�س �لتنفيذي لر�بطة �لدوري د�ين تاون�سند: "كرة �لقدم 
متلك ق���ة ف��ري��دة م��ن ن�عها يف حتقيق �لت�����س��ال ب��ني �ل��ن��ا���س من 
خمتلف �لت�جهات ومن ثم فاإننا ن�سعى لتاأمني �ل�سالمة و�حلماية 
�لتامة على م�ست�ى �لدوري �لأ�سرت�يل بالكامل �س��ء عر �لإنرتنت 

�أو يف �حلياة �ل��قعية".
يف  �لإنرتنت  عر  لالإ�ساءة  مكان  "ل  �لأ���س��رت�يل:  �مل�س�ؤول  و�أ�ساف 
�لالعبني  حماية  يف  و�جبنا  م��ن  ينطلق  �لتحرك  وه���ذ�  ريا�ستنا، 

وجمه�ر �مل�سجعني".
�أي  ح�ساب  يتابع  من  لكل  �حلماية  غ�بابل  تقنية  "�ست�فر  وت��اب��ع: 
لعب �أو فريق �أو بط�لة من �أي م��د م�سيئة و�سارة و�ستحافظ على 

�سالمة جمتمعاتنا".
�لقدم  ك��رة  ه���ب  ج������س  �ل�سابق  فيكت�ري  م��ل��ب���رن  و�ع��ت��زل لع��ب 
�إ�ساء�ت  ب�سبب  ع��م��ره  م��ن  و�لع�سرين  �لثانية  يف  وه���   2020 يف 

وم�سايقات �جلماهري عر �لإنرتنت.

كرة �لقدم �لأ�سرت�لية تتحرك للت�سدي 
لالإ�ساء�ت �لإلكرتونية

لت�سيو ي�ستعيد �لتو�زن وينع�س �آماله يف بطاقة قارية 

العدد 13510 بتاريخ 2022/4/4 
اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى:2022/-167جتاري جزئي

بناء على طلب /مدعى / �سبيد لتاأجري �ل�سيار�ت �جلن�سية
�ىل مدعى عليه / ر��سد حممد �سعيد لقي��س �ل�سحي �جلن�سية - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

فانت مكلف باحل�س�ر �مام حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية �سخ�سيا �أو ب���سطة وكيل معتمد 
�لدع�ى  على  لالجابة   04-04-2022 �مل��فق  �لثنني  ي�م  من   09:00 �ل�ساعة  يف  عنك 
�ر�سال وكيل عنك يف  �و  ، ويف حالة تخلفك عن �حل�س�ر  وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع 
باأن  �ملدعى عليه  �إلز�م   : �أول  �لدع�ي غيابيا، طالبا فيها،  �ل�قت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر 
رفع  تاريخ  من   9% ب��قع  �لقان�نية  و�لفائدة  درهم   34180 وقدره  مبلغ  للمدعي  ي�ؤدي 
�أتعاب  ومقابل  و�لر�س�م  بامل�ساريف  عليه  �ملدعى  �إلز�م   -: ثانيا  �ل�سد�د.  متام  وحتى  �لدع�ي 

�ملحاماة.
مدير دعوى 
باهر حممد حلمي عابدين

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-�لفجر

ماروف  م��اج���م��ي��دو  لع��ب��ن��ا  خ�سر 
�لنهائي  ق��ب��ل  �ل�����دور  يف  م���ب���ار�ت���ه 
طاجك�ستان  منتخب  لع���ب  �أم����ام  
�لثانية  ر�كيم�ف تيم�ر يف �جل�لة 
كغ،   100 ف���ق  وزن  من مناف�سات 
وذل��ك يف  �لثقيل،  �ل���زن  لت�سفيات 
ختام مناف�سات �لبط�لة وم�ساركتنا 
�أن��ط��ال��ي��ا ج��ر�ن��د �سالم  يف ب��ط���ل��ة 
2022، �لتي نظمها  للج�دو لعام 
باإ�سر�ف  للج�دو  �ل��رتك��ي  �لحت���اد 
�لحتاد �لدويل للج�دو IJF، و�لتي 
�سمت 525 متناف�ًسا من 63 دولة 
من بينهم 5 منتخبات عربية ممثلة 
يف منتخبات دولة �لإمار�ت، �ملغرب، 
و�لتي متثل  و�ليمن  �لعر�ق  لبنان، 
ب��د�ي��ة �ل��ت�����س��ف��ي��ات �مل���ؤه��ل��ة ل���دورة 
باري�س �لأوملبية لعام 2024، وقد 
غينيا  بطل  هزمية  يف  لعبنا  جنح 
�ل����الع����ب ف����ف���ان���ا م�����س��ط��ف��ات��� يف 
خ�سر  �أن��ه  �إل   ، �لفتتاحية  مبار�ته 
يف �جل�لة �لثانية بعد �أد�ء ق�ي من 

�لالعبني .

وقد �سهدت بط�لة �نطاليا �لرتكية 
�جلديدة  �ل��ل��ع��ب  ق�����ع���د  ت��ط��ب��ي��ق 
،بالرغم من �سع�بات �لبد�ية فيما 
�جلديدة  �لإم�ساك  بق��عد  يتعلق 
، ولكن مل تكن هناك م�ساكل على 

�لإط�����الق لط����الع �جل��م��ي��ع عليها 
�ل�سل�ب  �ن��ت��ه��ى  وق����د  ق���ب���ل،  م���ن 
�ل�سيطرة  �ملتمثل يف ك�سر  �لدفاعي 
مرة  �ملبادلت  بدء  �إىل  و�ل�سطر�ر 
�للعبة  تط�ر  يف  �ساهم  مما  �أخ��رى 

، بعد  �إيجابي وباإيقاع �سريع  ب�سكل 
�ن �سهد �لي�م �لثاين من �لبط�لة 
�لفئات  يف  ريا�سًيا   178 م�ساركة 
 -81 و  73- كجم  ل���زن  �ملختلفة 
و  ك��ج��م   -63 ، ووزن  رج���ال  ك��ج��م 

�نتهت  و�لتي  لل�سيد�ت  كجم   -70
�لفرن�سي  �مل��ن��ت��خ��ب��ني  ب���������س����د�رة 
�لرتتيب  ����س���د�رة  يف  و�ل���ر�زي���ل���ي 
�لثانية  �جل����ل���ة  خ���ت���ام  م���ع  �ل���ع���ام 
بر�سيد 4 ميد�ليات ذهبية وف�سية 

بر�سيد  ج�رجيا  ،ث��م  وبرونزيتني 
منغ�ليا  ك���ح���ال  وف�����س��ي��ة  ذه��ب��ي��ة 

و�ملجر.
لعبنا  ���س��ك��ر   - �آخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
�ل�ساعد �سعيد �لنقبي �لذي �سارك 

ك��غ يف   73 وزن حت��ت  مناف�سات  يف 
جر�ند  �أنطاليا  بط�لة  مناف�سات 
2022 �لتي  ل��ع��ام  ل��ل��ج���دو  ���س��الم 
�سعادة  �سكر  �لأول،  �أم�����س  �ختتمت 
رئي�س  �ل��درع��ي  ثعل�ب  ب��ن  حممد 

مل��فقته  و�جل����دو  �مل�سارعة  �حت��اد 
بامل�ساركة يف �لبط�لة كاأول م�ساركة 
خ���ارج���ي���ة ع��امل��ي��ة ل���ه مم���ا �أت������اح له 
فر�س �لتكيف يف مثل هذه �للقاء�ت 

�لدولية و�إز�لة �لرهبة 

•• دبي-�لفجر:

�أبريل   4 �لث���ن���ني  �ل���ي����م   ت��ن��ط��ل��ق 
�لق��س  بط�لة  مناف�سات   2022
ت��ق��ام د�خ���ل �ل�سالة  �ل��ت��ي  و�ل�����س��ه��م 
�لريا�سي  �ل�سبا  ند  مبجمع  �ملغطاة 
�لتا�سعة  �لن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
�لريا�سية"  �ل�����س��ب��ا  ن���د  "دورة  م���ن 
�لدورة �لأكر من ن�عها �لتي تنظم 
�ل�سيخ  ���س��م���  ورع����اي����ة  ب��ت���ج��ي��ه��ات 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
مكت�م ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�سعار  حت��ت  دب���ي،  لإم���ارة  �لتنفيذي 

ل حدود لها". "قدر�ت 
بط�لة  يف  �مل�������س���ارك����ن  وي��ت��ن��اف�����س 
ي�مني  م��د�ر  على  و�ل�سهم  �لق��س 
�لق��س  ف��ئ��ة  ه���ي:  ف��ئ��ات   5 ���س��م��ن 
�ملركب للرجال ف�ق 18 �سنة، وفئة 
 18 ف���ق  للرجال  �لأومل��ب��ي  �لق��س 
لل�سباب  �لأوملبي  �لق��س  وفئة  �سنة، 
من 14 �إىل 17 �سنة، وفئة �لق��س 
�لأوملبي لل�سيد�ت ف�ق 16 �سنة، فئة 

�لق��س �ملركب لأ�سحاب �لهمم. 
و���س��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق ق������ع����د �لحت�����اد 
�لبط�لة،  ه��ذه  يف  للرماية  �ل���دويل 
حيث يطلق �لرماة يف جميع �لفئات 
ج�لة تاأهيل و�حدة مك�نة من 10 
�أ�سهم يف كل منها،  جمم�عات × 3 
ويبد�أ �مل�سارك�ن يف �خلروج من دور 
�ل��ن��ه��ائ��ي، ومت حت��دي��د م�سافة  رب���ع 
18 م����رت د�خ����ل  �ل��ت�����س���ي��ب ع���ل���ى 

�لرماة  و���س��ي��ق���م  �مل��غ��ط��اة،  �ل�����س��ال��ة 
عم�دية  �أل������ح   3 على  بالت�س�يب 
م�ستهدفة للرماية مب���سفات عاملية 
وفًقا  �مل�سممة   ،)20 × بحجم )3 
لق��عد �لرماية �لعاملية للم�سابقات 
رماة   3 �أف�سل  ويح�سل  �لد�خلية، 
يف ك��ل ف��ئ��ة ع��ل��ى م��ي��د�ل��ي��ات ذهبية، 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  وب��رون��زي��ة،  ف�سية، 

�جل��ئز �ملالية �لقيمة.

مناف�سات قوية يف البادل
جاءت مناف�سات �لدور �لأول للبادل 
تن�س يف فئة �مل��طنني و�ملقيمني �لتي 
�أقيمت م�ساء �أول من �أم�س يف �فتتاح 

�ل�سبا  ن��د  ل���دورة  �لتا�سعة  �لن�سخة 
و�لندية  بالإثارة  حافلة  �لريا�سية  
�لنتائج  و�أ�سفرت  �ملباريات  �أغلب  يف 
�ل����دور  �إىل  لع���ب���ا   32 ت���اأه���ل  ع���ن 
�لثاين ي�سكل�ن 16 ثنائًيا، حيث فاز 
باله�ل  خلفان  م��ن  �مل��ك���ن  �لثنائي 
وروب����ن دي ل ري���د ع��ل��ى ع��م��ر عبد 
و�أندريه ديلمار يف لقاء  �لعارف  �هلل 
ب��قع  رد  دون  مبجم�عتني  �سعب 
7-5 و و7-6،   وتغلب عبد �لكرمي 
�ل��ع��ارف وف��رح��ان ه��ّدي على  �سع�د 
�لعارف و�سامي �ل�سيد مبجم�عتني 
مقابل جمم�عة و�حدة ب��قع  4-6 
و4-6 و10-4، وتخطى �سامل علي 

�ل��ث��ن��ائ��ي مبارك  وخ���اف���ري غ��ار���س��ي��ا 
�لكتبي و�سيجي مي��س مبجم�عتني 
و�سمن  و0-6،   3-6 ن��ظ��ي��ف��ت��ني 
وفار�س  رودريجيز  روبريت�  �لثنائي 
علي  ح�ساب  على  تاأهلهما  �جلناحي 
كيفيدو  وك���ري�������س���ت����ب���ال   �ل����روم����ي 
و0-6،   0-6 رد  دون  مبجم�عتني 
�سيبا�ستياو  جنح  نف�سها  وبالنتيجة 
م�ندونكا وحممد �لنعيمي يف حجز 
�لثاين  �ل�����دور  �إىل  �ل��ع��ب���ر  ب��ط��اق��ة 
وعبد  �سانافا�س  فاماز  ح�ساب  على 
وتغلب  و0-6،   0-6 �ل��ن��ق��ب��ي  �هلل 
وكالودي�  �جلناحي  حممد  �لثنائي 
�جلناحي  م����اج����د  ع���ل���ى  �إدو�ردو 

مبجم�عتني  �أليخاندرو   وخ�رخي 
ب��قع  و�ح�������دة  جم���م����ع���ة  م���ق���اب���ل 
وتاأهل حمد  6-3 و7-6 و2-10، 
على  خافري  وفر�ن�سي�سك�  �هلل  عبد 
ح���م���د �مل����ازم����ي و�أن�����دري�����ه روخ���ا����س 

مبجم�عتني دون رد 7-5 و 1-6.
�لأول  �ل�������دور  م��ن��اف�����س��ات  و����س���م���ن 
ك��ذل��ك، ���س��م��ن �ل��ث��ن��ائ��ي �مل��ك���ن من 
حممد �أحمد �أهلي وما�س�ن �ك�سفري 
ت��اأه��ل��ه��م��ا ع��ل��ى ح�����س��اب ع��م��ر حممد 
 ،3-6 و   0-6 بنتيجة  ي���ات  وري����ان 
وت��اأه��ل �ل��ث��ن��ائ��ي �مل��ك���ن م��ن حممد 
بينيت�  دي  و�ك�����س��ف��ري  �ل�����س��ام�����س��ي 
و�أدري��ان �ساميزو   على ح�ساب نا�سر 

وجن����ح  و3-6،   0-6 ب���ن���ت���ي���ج���ة 
يف  برييز  و�أن��دري��ه  �ل�سام�سي  خالد 
تغلبا  بعدما  تاأهلهما  بطاقة  حجز 
�ل�سيخ  م���ن  �مل���ك����ن  �ل��ث��ن��ائ��ي  ع��ل��ى 
�ل��ن��ع��ي��م��ي وف���ارم���ني فريير�  ر�����س���د 
و   2-6 ب��قع  رد  دون  مبجم�عتني 
وخافري  �لكتبي  نا�سر  وف��از   ،0-6
�لنعيمي  ج��ا���س��م  ع��ل��ى  ���س��ان��ت���جن��ا 
و2-6،   0-6 م�����ارت�����ن  وب������ي������درو 
ن��سيز   ومارتن  �لعارف  وتغلب علي 
ع��ل��ى خ��ال��د �مل��ر���س��د وح�����س��ن �سلمان 
باله�ل  خ��ال��د  وف���از  و1-6،   0-6
و�مي��ي��ل��ي��� م��ي�����س��ا���س ع��ل��ى ع��ب��د �هلل 
 1-6 كين�نا�س  وميخائيل  �ل��ع��ل��ي 

�ملك�ن  �ل��ث��ن��ائ��ي  �سمن  ك��م��ا  و3-6، 
تاأهلهما  و�سريجي�  �أه��ل��ي  �هلل  عبد 
�لزرع�ين وكارل  على ح�ساب عمري 
�سفيق، وتاأهل غريم� مارتن و�أحمد 
�ل�سام�سي  �سامل   ح�ساب  على  خالد 
تاأهل  فيما  غ�نز�لي�س،  و�أن��دري��ك��ي 
�لثنائي �سعيد �ملري وخافري غار�سيا 
وكاميل  �مل��رزوق��ي  علي  ح�ساب  على 

غ�ج� هرينانديز.

قرية البطولة
"قرية  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
مت  �لريا�سية" �لتي  �ل�سبا  ند  دورة 
لل�سالة  �ملقابلة  �ل�ساحة  �إن�ساوؤها يف 

و�ملخ�س�سة  ت��ن�����س،  ل��ل��ب��ادل  �مل��غ��ط��اة 
فعاليات  �أث��ن��اء  �جلمه�ر  ل�ستقبال 
�لدورة، وتت�فر فيها و�سائل �لرتفيه 
وغريها  و�ل�سر�ب  �لطعام  وخدمات 
�سبل  �أف�سل  للجمه�ر  ي�سمن  مب��ا 
�لريا�سية  �لأج�����ء  وعي�س  �ل��ر�ح��ة 
�ل�سهر  يف  �جل��م��ي��ل��ة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�أول  يف  �ل��ق��ري��ة  و���س��ه��دت  �لف�سيل، 
و�إقباًل  مميًز�  ح�س�ًر�  �ل��دورة  �أي��ام 
كبرًي� من �ل�سباب �لإمار�تيني ومن 
ح�سرو�  �لذين  �جلن�سيات  خمتلف 
�لرم�سانية  ب���الأج�����ء  لال�ستمتاع 
�لبادل  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����س��ات  ومل��ت��اب��ع��ة 
ت��ن�����س وه���� �لأم�����ر �ل����ذي ي���دل على 
و�سعبيتها  تن�س  �لبادل  لعبة  �نت�سار 

�لكبرية.
�أبريل   6 �لأرب�����ع�����اء  ي�����م  وت��ن��ط��ل��ق 
مناف�سات بط�لة �لكرة �لطائرة �لتي 
�لريا�سي،  �ل�سبا  ند  جممع  يف  تقام 
كما تنطلق يف ذ�ت �لي�م بط�لة كرة 
�ل�سلة بالكر��سي �ملتحركة �لتي تقام 
يف نادي دبي لأ�سحاب �لهمم، ويقام 
�سباق �لدر�جات �له��ئية للم�سافات 
77 كيل�مرًت�، و40 كيل�مرًت� و20 
كيل�مرًت� ي�مي �جلمعة و�ل�سبت 8 
�ل�سق�ر  �أم��ام مركز  �أب��ري��ل من  و9 
للريا�سات �لرت�ثية، وتقام مناف�سات 
�سباق �جلري جلميع �لفئات مل�سافات 
نقطة  من  كيل�مرت�ت  و10  و5   4
�لنطالق و�خلتام يف م�سمار �خليل 

مبيد�ن.

يف ختام بطولة اأنطاليا جراند �سالم للجودو:

ماروف يخ�سر يف �لدور قبل �لنهائي و�لنقبي ي�سكر �لدرعي

مالعب البادل ت�سهد 32 مباراة قوية يف فئة املواطنني واملقيمني

�لقو�س و�ل�سهم تنطلق �ليوم �سمن مناف�سات »دورة ند �ل�سبا �لريا�سية«

كانت 11 نقطة يف �لدقيقتني �لأخريتني من �أ�سل 36 �سّجلها 
بروكلني  وج��ه  يف  ه�ك�س  �أت��الن��ت��ا  ل�سم�د  كافية  ي���ن��غ،  ت���ر�ي 
كيفن  �لنجم  ت�سجيل  رغ��م   ،115-122 عليه  و�ل��ف���ز  نت�س 
55 نقطة هي �لأعلى يف م�سريته بالدوري �لأمريكي  دور�نت 

للمحرتفني يف كرة �ل�سلة.
�إىل �ملركز  و�قتن�س ه�ك�س ف�زه �خلام�س على �لت��يل ليقفز 
مبار�ة  ب��ف��ارق  متقدماً  �ل�سرقية،  �ملنطقة  ترتيب  يف  �ل��ث��ام��ن 
من   114-144 خ�سر  �ل��ذي  ه�رنت�س  و���س��ارل���ت  نت�س،  ع��ن 

فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز.
�لأدو�ر  يف  م���ق��ع  للح�س�ل  �ل��ث��الث��ة  �ل��ف��رق  ه���ذه  وت��ت��ن��اف�����س 

�ل�سابع  �ملر�كز  �لفرق من  �إذ تخ��س  �أوف(،  �لإق�سائية )بالي 
�إىل �لعا�سر ملحقاً من �أجل �لبطاقتني �لأخريتني، بعد �سمان 
�ملنطقتني  يف  �ل�ساد�س  �إىل  �لأول  م��ن  �مل��ر�ك��ز  �ساحبة  �ل��ف��رق 

�ل�سرقية و�لغربية �لتاأهل �ملبا�سر.
وبالتايل، �أنهت �لهزمية �لثانية ت��لياً لنت�س �آماله يف �لهروب 

من �مللحق و�سمان �أحد �ملر�كز �ل�ستة �لأوىل.
در�غيت�س  نقطة، مع غياب ج�ر�ن  و�سجل كايري �إيرفينغ 31 
�لإنفل�نز�  ب�سبب  ب��ر�ون  وبرو�س  ك�فيد19-،  خم��اوف  ب�سبب 
و�سيث ك�ري لإ�سابة يف �لكاحل �لأي�سر. لذ� مل يتمكن �أي لعب 

�آخر يف نت�س من ت�سجيل �أكر من ع�سر نقاط.

وقال مدرب نت�س �ستيف نا�س "مل نلعب جيد�ً حقاً. ل ميكنني 
تلطيف �لأمر. مل نقدم مبار�ة كبرية ومل يلعب عدد كاٍف من 

�لالعبني ب�سكل جيد".
 19 �سجل  بعدما  حتى  ولكن  و�سعه،  يف  م��ا  ك��ل  دور�ن���ت  وفعل 
�لأخ��ري متاأخر�ً  �لربع  �إىل  نت�س  �لثالث، و�سل  �لربع  نقطة يف 

بفارق �سبع نقاط.
كانت رمياته �لثالثية �لثمانية من �أ�سل 10 حماولت، مبثابة 
له  �سابق  م�ست�ى  �أع��ل��ى  وجت���اوز  م�سريته،  يف  م�ست�ى  �أع��ل��ى 
مع  كان  عندما  �سجلها  نقطة   54 من  م�سريته  يف  بالت�سجيل 

�أوكاله�ما �سيتي يف �لعام 2014.

 55 نقطة لدور�نت ل متنع �خل�سارة عن بروكلني 

•• دبي -و�م:

ينطلق �لي�م مهرجان نادي دبي �لرم�ساين لأ�سحاب �لهمم �لذي يت�سمن 
فعاليات ريا�سية وثقافية وجمتمعية ومنها " خما�سيات كرة �لقدم " حيث 
�ملبار�ة  تقام  فيما  �لفرعي،  �مللعب  على  �لتحدي  و�سركاء  فز�ع  فريقا  يلتقي 
�لثالثة  �مل��ب��ار�ة  يف  يلتقي  �أن  على  و�ل��ت��ع��اون،  �ل�سعادة  فريقي  ب��ني  �لثانية 
�ألقاب خما�سيات كرة  �إك�سب� و�سباب �ل�طن.ويتناف�س �مل�سارك�ن على  فريقا 
و�لرماية،  و�لب�ت�سي،  �لطائرة،  و�لري�سة  و�لطائرة،  �لطاولة،  وكرة  �لقدم، 
و�ل�سطرجن و �ألعاب ترفيهية ريا�سية لأ�سحاب �لإعاقات �ل�سديدة و�لب�لينج 

�لرتفيهي.
وي�ستمل �لن�ساط �لثقايف على 43 برناجما يف عدة حماور تت�سمن فقر�ت 

م�سرحية، وتر�ثية ، و�سهر�ت رم�سانية، وم�سابقات لأ�سحاب �لهمم. و�أو�سح 
ماجد �لع�سيمي �ملدير �لتنفيذي لنادي دبي لأ�سحاب �لهمم �أن �لنادي يقيم 
هذه �لفعاليات من �أجل �تاحة �لفر�سة لأ�سحاب �لهمم يف �لأن�سطة �ملختلفة 
بح�سب طم�حاتهم وقدر�تهم و�ل�ستفادة من �أوقاتهم يف �أم�ر تع�د عليهم 
بالفائدة �لبدنية و�ملعن�ية و�لذهنية يف �سهر �لن�ساط و�حلي�ية، مبا ي�سهم 
يف رفع جاهزية �لالعبني و�لالعبات و�إبقائهم يف د�ئرة �لتحفيز و�لرتقب 
لال�ستحقاقات �ملقبلة �إ�سافة �إىل بروز م��هب �ساعدة يف هذه �لفعاليات مما 
�سيك�ن له �ملردود �لإيجابي على م�سريتهم يف �مل�ساركات �ملحلية و�خلارجية.

و�أ�سار �لع�سيمي �إىل �كتمال كافة �ل�ستعد�د�ت لنطالق �لفعاليات �ملختلفة 
�لتي  �ملتحركة  �لكر��سي  على  �ل�سلة  ك��رة  مباريات  �ل��ن��ادي  ي�ست�سيف  حيث 

تنظمها دورة ند �ل�سبا �لريا�سية. 

•• عجمان-و�م:

حتت رعاية �سم� �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان.. تنطلق 
يف �لر�بع من �سهر رم�سان �ملبارك �لن�سخة �لأوىل من بط�لة كرة �لطائرة 
�لب�سرية حلك�مة عجمان  �مل����رد  �لتي تنظمها د�ئ��رة   - 2022 - عجمان 
بالتعاون مع مركز ك��ترو �لريا�سي وت�ستمر حتى 15 من �ل�سهر �لف�سيل، 
مب�ساركة مفت�حة من 16 فريقا من خمتلف �لفئات، و�ستقام �ملباريات يف 

ملعب مركز �سباب عجمان يف م�سريف.
و�أو�سحت �للجنة �ملنظمة �لعليا للبط�لة يف م�ؤمتر �سحفي بح�س�ر عبد 
�لعزيز عبد �هلل مدير �لدورة وحكم �لطائرة �لدويل حممد �أحمد �ل�سام�سي 
على  �لعام  �مل�سرف  �سادق  حممد  و�لكابنت  للبط�لة  �لفنية  �للجنة  رئي�س 
�لبط�لة بالإ�سافة �إىل من�سقي �لفرق.. �أن �ملناف�سات تقام بنظام �ملجم�عات 

�لأول  يتاأهل منها  �لأوىل  �ملرحلة  و�ح��د يف  دور  �ل��دوري من  بنظام  وتلعب 
�لنهائي ون�سف  �لدور ربع  و�لثاين من كل جمم�عة، فيما تلعب مباريات 
�لنهائي بنظام خروج �ملغل�ب و�س�ًل للمبار�ة �لنهائية �لتي �ستحدد �لبطل 

�لفائز باللقب.
�ملجم�عة  �أربع جمم�عات، وت�سم  �إىل  �لفرق  تق�سيم  �لقرعة عن  و�أ�سفرت 
�لأوىل فرق "�سباب �جلالء و�ونلي فري�س و�ملتميز و�لت�سامح"، �أما �ملجم�عة 
�لثانية فت�سم " �مللك و�ل�سق�ر وك�ماندوز و�سباب �ل�سارقة، وت�سم �ملجم�عة 
بينما  دبي"،  و�سباب  �لأوملبية  و�لأكادميية  �ملدين  و�لدفاع  "�لفه�د  �لثالثة 

ت�سم �ملجم�عة �لر�بعة "�لن�سر و�لأكارم و�أبطال �لطائرة و�ل�سباب".
ور�سدت �للجنة �ملنظمة ج��ئز نقدية قيمة للفائزين �إىل جانب �مليد�ليات 
�ملل�نة حيث يت�ج �ساحب �ملركز �لأول بكاأ�س �لبط�لة و�مليد�ليات �لذهبية 

ومبلغ 10 �آلف درهم.

�ليوم.. �نطالق مناف�سات مهرجان 
»دبي �لرم�ساين لأ�سحاب �لهمم«

كرة  بطولة  يف  ي�ساركون  فريقا   16
�لطائرة - عجمان 2022 �لرم�سانية
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عاد �ملهاجم �لدويل �لفرن�سي كرمي بنزمية �إىل �سف�ف فريقه ريال مدريد 
وقاده �إىل نف�س غبار �لهزمية �ملذلة على �أر�سه يف م�قعة �ل�"كال�سيك�" 

�سد غرميه بر�سل�نة �سفر4-، وذلك بت�سجيله هديف �لف�ز 
�ملرحلة  يف   1-2 فيغ�  �سلتا  م�سيفه  على  �لثمني 

�لثالثني من �لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم.
ركلتي  من  �مللكي  �ل��ن��ادي  ه��ديف  بنزمية  و�سجل 
�أهدر  �أن��ه  علماً  و70   19 �لدقيقتني  ج��ز�ء يف 

ثالثة يف �لدقيقة 64.
�سد�رة  يف  ه��دف��اً   24 �ىل  غلته  بنزمية  ورف���ع 

لئحة �لهد�فني هذ� �مل��سم معادًل �أف�سل ر�سيد 
له يف م��سم و�حد يف �لليغا و�لتي كان حققها م��سم 

.2016-2015
وع���زز ري���ال م��دري��د حظ�ظه يف 

�للقب  ��ستعادة 

ن �سد�رته بر�سيد 69 نقطة و�بتعد  من جاره �أتلتيك� مدريد بعدما ح�سَّ
�ل��ذي يحل �سيفاً  �إ�سبيلية  �ملبا�سر  �أم��ام مطارده  نقطة   12 بفارق  م�ؤقتاً 

ثقياًل على بر�سل�نة �لثالث �لأحد يف ختام �ملرحلة.
كما �أكد ريال مديد ��ستعد�ده �جليد لقمة �لأربعاء �ملقبل �أمام م�سيفه 
ت�سل�سي �لإنكليزي حامل �للقب يف ذهاب �لدور ربع �لنهائي مل�سابقة 

دوري �بطال �أوروبا.
وغاب بنزمية عن �لكال�سيك� ب�سبب �لإ�سابة وبد� تاأثريه و��سحاً 
�لكاتال�ين  �سيفه  �سباك  هز  يف  ف�سل  �ل��ذي  �مللكي  �لهج�م  على 

و��ستقبلت �سباكه 4 �أهد�ف.
وع��ان��ى ري���ال م��دري��د �ل���ذي غ��اب عنه م��درب��ه �لإي��ط��ايل كارل� 
�لأمرين  "ك�فيد19-"،  بفريو�س  �لإ�سابة  ب�سبب  �ن�سيل�تي 
حار�س  تاألق  ل���ل  خميبة  بنتيجة  يخرج  وك��اد  فيغ�  �سلتا  �أم��ام 

مرماه �لعمالق �لدويل �لبلجيكي تيب� ك�رت��.
تك�ن  د�ئماً  �سلتا  مباريات  �أن  "�أعتقد  ك�رت��  وق��ال 
�سعبة، ول �أعرف ما �ذ� كّنا ن�ستحق �لف�ز، 

ولكنني قمت بت�سديات مهمة".
و�أ�ساف "يف �ل�س�ط �لّول مل ن�سغط 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د، ول��ك��ن��ن��ا ف��ع��ل��ن��ا ذلك 
 3 �لثاين. ح�سلنا على  يف  جيد�ً 
بالنقاط  وخرجنا  ج��ز�ء  رك��الت 

�لثالث وهذ� ه� �ملهم".
�لتقدم  مي��ن��ح  ب��ن��زمي��ة  وك�����اد 
�ث�����ر هجمة  م����دري����د  ل����ري����ال 
من�سقة قادها بنف�سه قبل �أن 
ينهيها ب�سربة ر�أ�سية من 
م�سافة قريبة يف �ل�سباك 

�خلارجية )10(.
مرماه  ك�����رت������  و�أن����ق����ذ 
من هدف حمقق بابعاده 
لديني�س  ق���ي��ة  ت�سديدة 
�ملنطقة  خ���ارج  م��ن  �س��ري�س 

�إىل ركنية )14(.
�لأرجنتيني  ف��ي��غ���  ���س��ل��ت��ا  م��رم��ى  ح���ار����س  وح����ذ� 
ق�ية  ت�سديدة  بابعاده  ك���رت����  ح��ذو  دي��ت���رو  ماتيا�س 
للر�زيلي فيني�سي��س ج�ني�ر من م�سافة قريبة �إىل 

ركنية )17(.
وح�����س��ل ري����ال م���دري���د ع��ل��ى رك��ل��ة ج����ز�ء �ث���ر عرقلة 
د�خل  ن�ليت�  �مل��ه��اج��م  م��ن  ميليتاو  �إي���در  �ل��ر�زي��ل��ي 
بنزمية  �لخت�سا�سي  لها  ف��ان��رى   ،)18( �ملنطقة 

على ي�سار �حلار�س ديت�رو )19(.
وتابع ك�رت�� تاألقه باإبعاده بر�عة ركلة حرة مبا�سرة 

للقائد ياغ� �أ�سبا�س )23(.
وجرب بنزمية حظه بت�سديدة ز�حفة من خارج �ملنطقة 

بني يدي �حلار�س )34(.
و�سطه  لع��ب  ع��ر  �ل��ت��ع��ادل  �در�ك  يف  فيغ�  �سلتا  وجن��ح 
�ل��ر�زي��ل��ي ث��ي��اغ��� غ��ال��ي��اردو �رت��ط��م��ت ب��ال��ق��ائ��م �لي�سر 
بعد  ب��اب��ل��� ف�ريتي�س  �حل��ك��م  �أن  ب��ي��د  �ل�����س��ب��اك  وع��ان��ق��ت 
�للج�ء �ىل حكم �لفيدي� �مل�ساعد "يف �أيه �آر" �ألغاه بد�عي 

�لنم�س�ي  �ملد�فع  �أمام  �لكرة من  �لذي حاول حماية  �أ�سبا�س  �لت�سلل على 
د�فيد �ألبا �لذي حاول �بعادها )39(.

وكاد لعب �ل��سط �لدويل �لكرو�تي ل�كا م�دريت�س يفعلها بت�سديدة ق�ية 
من خارج �ملنطقة �بعدها �حلار�س ديت�رو ب�سع�بة )48(.

ر ن�ليت� عن خطئه عندما �أدرك �لتعادل بت�سديدة بي�سر�ه من م�سافة  وكفَّ
قريبة �ثر متريرة من خايف غالن على ميني ك�رت�� )52(.

�لقائم  ب��ج����ر  م��رت  خ��ادع��ة  جانبية  ح��رة  ركلة  م��ن  يفعلها  �أ�سبا�س  وك��اد 
�لأمين )63(.

و�قتن�س �لر�زيلي رودريغ�، بديل مارك� �أ�سين�سي�، ركلة جز�ء �ثر عرقلته 
من �ملد�فع �لك�ل�مبي جي�س�ن م�ري� فانرى لها بنزمية ولعبها بيمناه 

لكن �حلار�س ديت�رو ت�سدى لها )64(.
�لفرن�سي  �ملد�فع  �ثر عرقلة  ثالثة  ج��ز�ء  ركلة  �مللكي على  �لنادي  وح�سل 
لها  ف��ان��رى  فا�سكي�س  كيفن  �مل��د�ف��ع  م��ن  �ملنطقة  د�خ���ل  م��ن��دي  ف���ريلن 

بنزمية على ميني �حلار�س ديت�رو )69(.
و�لأوروغ����ي���اين  و82(   11( فيليك�س  ج�����و  �ل��رت��غ��ايل  �ل��ث��ن��ائ��ي  وق���اد 
ل�ي�س �س��ري�س )75 من ركلة جز�ء و90( �أتلتيك� مدريد لتحقيق ف�زه 
�أمام �سيفه  �للقب  "ل ليغا" بتقا�سمهما رباعية حامل  �ل�ساد�س ت��لياً يف 

�ألفي�س 1-4.
و�سجل هدف �ألفي�س �لأرجنتيني غ�ن�سال� �إ�سكالنتي يف �لدقيقة 63.

مت�ساوياً  نقطة   57 بر�سيد  �لثالث  للمركز  تقدم  �لذي  �أتلتيك�  وحت�سر 
�أيام  باأف�سل طريقة ممكنة ل�ستحقاقه �لأوروب��ي بعد ثالثة  �إ�سبيلية  مع 
دوري  م�سابقة  نهائي  ربع  ذه��اب  �لنكليزي يف  �سيتي  مان�س�سرت  مب��جهة 

�أبطال �أوروبا.
ري����ال ماي�ركا  ع��ل��ى �سيفه  �ل�����س��ع��ب  ب��ف���زه  �ل�����س��ع��د�ء  وت��ن��ف�����س خ��ي��ت��ايف 

-1�سفر.
وفر�س �لتعادل �ل�سلبي نف�سه يف �ل�س�ط �لأّول، قبل �ن يتلقى ريال ماي�ركا 
�سربة م�جعة بطرد مد�فعه �لرجنتيني فر�نك� رو�س� بالبطاقة �ل�سفر�ء 

�لثانية لت�سببه يف ركلة جزء للم�سه �لكرة باليد د�خل �ملنطقة.
و�نرى �ملهاجم �لرتكي �إني�س �أونال �إىل ركلة �جلز�ء لكن �حلار�س �سريخي� 

ريك� ت�سدى ملحاولته وحرمه من �فتتاح �لت�سجيل.
82 ل�ستغالل �لنق�س �لعددي وهز �سباك  و�نتظر خيتايف حتى �لدقيقة 
ريك� عر �ملهاجم ب�رخا ماي�ر�ل بت�سديدة بي�سر�ه من م�سافة قريبة �ثر 

متريرة من غ�ن�سال� فيار.
و4  �لخ���رية )خ�����س��ارت��ان  �ل�سبع  م��ب��اري��ات��ه  �لّول خليتايف يف  �ل��ف���ز  وه��� 
تعادلت( و�ل�سابع هذ� �مل��سم فعزز م�قعه يف �ملركز �خلام�س ع�سر بر�سيد 
نقطة معمقاً جر�ح ريال ماي�ركا باخل�سارة �ل�سابعة ت��لياً و�ل�ساد�سة   32

ع�سرة هذ� �مل��سم فبقي يف �ملركز �لثامن ع�سر �مل�ؤدي �ىل �لدرجة �لثانية.
وحذ� ليفانتي �ساحب �ملركز �لخري حذو خيتايف وتنف�س بدوره �ل�سعد�ء 
بف�زه �لثمني على �سيفه فياريال بثنائية نظيفة �سجلها �ملخ�سرم خ��سيه 

ل�ي�س م�ر�لي�س )34 عاما( يف �لدقيقتني 69 و1+90.
 22 �ىل  ر�سيده  رف��ع  بعدما  م�ؤقتاً  �لخ��ري  �ملركز  من  ليفانتي  وتخل�س 
على  �سيفاً  يحّل  �ل��ذي  �ألفي�س  ديب�رتيف�  �أم���ام  �له���د�ف  ب��ف��ارق  نقطة 

�أتلتيك� مدريد لحقاً.
و�سدم ليفانتي �سيفه فياريال قبل ثالثة �أيام على �لختبار �ل�سعب �لذي 
�لنهائي  رب��ع  �ل��دور  �لأمل��اين يف ذه��اب  بايرن مي�نيخ  �أم��ام �سيفه  ينتظره 

مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
ومني فياريال بخ�سارته �لثانية ت��لياً و�لثالثة يف مبارياته �لأربع �لأخرية 

فبقي �سابعاً بر�سيد 45 نقطة.

�لدويل  ليفرب�ل،  جن��م  ب��اأن  �لريطانية  "مريور"  ل�سحيفة  تقرير  �أف���اد 
�لت��ف��اق على عقد ج��دي��د �سيبقيه يف  �ق���رتب م��ن  �مل�����س��ري حممد ���س��الح، 

�سف�ف "�لريدز" حتى نهاية م�سريته �لكروية.
كان  و�ل��ت��ي  ليفرب�ل،  م��ع  لعقده  �جل��دي��د  �ل�����س��روط  �سالح  رف�س  وبعدما 
�ل�سحيفة  �أ����س���ارت  �أ���س��ب���ع��ي��ا،  �إ���س��رتل��ي��ن��ي  �أل����ف   400 مب���ج��ب��ه��ا  �سيجني 
�لريطانية �إل �أن �لدويل �مل�سري ي�سعر بالمتنان مع �لتجاوب �لذي ح�سل 

عليه بعد ف�سل منتخب بالده يف �ل��س�ل لكاأ�س �لعامل 2022.
حددها  �لتي  �ملالية  مطالبه  لتخفي�س  م�ستعد  �سالح  "مريور" �إن  وقالت 

لتجديد عقده مع ليفرب�ل، و�لتي كانت يف حدود ن�سف ملي�ن �إ�سرتليني.
يف  بقاءه  �سي�سمن  �سالح  �سي�قعه  �ل��ذي  �لعقد  �أن  �ل�سحيفة  �أك��دت  كذلك 

�سف�ف "�لريدز" لثالث �سن��ت قادمة.
وكان مدرب ليفرب�ل، �لأملاين ي�رغن كل�ب، قد قال يف ت�سريحات �سابقة، 
�لفريق،  �أد�ء  على  �ست�ؤثر  �سالح،  عقد  جتديد  ب�ساأن  �جلارية  �ملحادثات  �إن 
�أن  تلك  ت�سريحاته  يف  ك��ل���ب  و�أك���د  ب��الأل��ق��اب.  �ل��ف���ز  يف  فر�سه  وب��ال��ت��ايل 
�لأطر�ف �مل�س�ؤولة يف �لنادي يعمل�ن بجد لإنهاء م�ساألة عقد �سالح، مت�قعا 

�إمتام �لأمر قريبا.

جتديد عقد �سالح.. »�لفرعون« يلني ب�ساأن ر�تبه

بنزمية يقود ريال لنف�س غبار �ل� »كال�سيكو« 
و�لقرت�ب من �للقب 

�لود�د و�لرتجي ي�سمنان 
�ل�سد�رة بدوري �أبطال �إفريقيا 

�سمن كل من �ل�د�د �ملغربي و�لرتجي �لت�ن�سي �سد�رة جمم�عتيهما، 
بف�ز �لأول على برتو �أتلتيك� �لأنغ�يل 5-1، و�لثاين على �سباب بل�زد�د 
�إفريقي  �جل��ن���ب  �سند�ونز  ماميل�دي  ع��زز  بينما   ،1-2 �جل��ز�ئ��ري 
ريادته ملجم�عته بتغلبه على �ملريخ �ل�س�د�ين بثالثية نظيفة �ل�سبت يف 
�جل�لة �ل�ساد�سة و�لأخرية من دور �ملجم�عات )ثمن �لنهائي( مل�سابقة 

دوري �أبطال �إفريقيا لكرة �لقدم.
يف �ملبار�ة �لأوىل، وجه �ل�د�د �لبي�ساوي �إنذ�ر�ً ق�ياً للمناف�سني بعدما 
�كت�سح �سيفه برتو �أتلتيك� 5-1 على ملعب "حممد �خلام�س" يف �لد�ر 

�لبي�ساء، لي�ؤكد زعامته على �ملجم�عة �لر�بعة.
ذهابا  خل�سارته  ث��اأر  بعدما  نقطة   15 �إىل  ر�سيده  �ملغرب  بطل  ورف��ع 
ل��ند�، بينما جتمد ر�سيد �خلا�سر عند 11 نقطة يف �ملركز  يف   2-1
ثالثاً  �مل�سري  �لزمالك  وياأتي  �لنهائي،  ربع  �إىل  �س�ياً  وتاأهال  �لثاين 

باأربع نقاط و�ساغر�د� �إ�سر�ن�سا �لأنغ�يل ر�بعاً بنقطتني.
ومرة جديدة لقى "ود�د �لأمة" م�ؤ�زرة جماهريية باأكر من خم�سني 
عر  �لنتيجة  يف  ليتف�ق  دقيقة   11 �إىل  �لفريق  و�حتاج  متفرج،  �أل��ف 
مهاجمه �لك�نغ�يل ج�فال ت�س�م� �لذي ح�ل �لكرة بر�أ�سه يف �ل�سباك 

�إثر ركلة ركنية نفذها ر�سا �جلعدي )11(.
وتابع �لفريق �مل�سيف �سط�ته و�أ�ساف �لثاين عر مد�فعه �أ�سرف د�ري 

بكتفه �إثر عر�سية من جنم �ل��سط �أمين ح�س�ين )29(.
�أ���س��ح��اب �لأر������س ب��ع��دم��ا ر�وغ �حلار�س  وع����زز زه���ري �مل��رتج��ي ت��ف���ق 
بينية من  �إثر متريرة  �مل�سرعة  �ل�سباك  و�سجل يف  ولينغت�ن  �لأنغ�يل 
�لدويل يحيى جر�ن )33(. ومل يت�قف �لفريق �ملغربي عن �ل�سغط 
يف �ل�س�ط �لثاين، و��ستغل �حل�س�ين خطاأ فادحاً يف ت�ستيت �لكرة من 
منطقة  د�خ��ل  من  بت�سديدة  �لر�بع  �لهدف  لي�سيف  �لأن��غ���يل  �لدفاع 

�جلز�ء )56(.
وحفظ �لرتغايل بيدرو بينت� ماء وجه �ل�سي�ف بعدما قل�س �لفارق 
�إثر متريرة  �لتكناوتي،  �أحمد ر�سى  بت�سديدة خادعة للحار�س �لدويل 

من يان� )63(.
و�ختتم �لدويل �لليبي م�ؤيد �لاليف مهرجان �أهد�ف �ل�د�د من ت�سديدة 

�ساقطة "ل�ب" يف �ل�سباك �لأنغ�لية �ثر متريرة من �ملرتجي )71(.
�لت�ن�سي  �لرتجي  قلب  ت�ن�س،  يف  �لعقربي"  "حمادي  ملعب  وعلى 
 1-2 ف���ز  �إىل  �جل��ز�ئ��ري  ب��ل���زد�د  �سباب  �سيفه  �أم���ام  ب��ه��دف  تخلفه 

لي�سمن �سد�رة �ملجم�عة �لثالثة.
ورفع �لرتجي ر�سيده �إىل 14 نقطة �أمام بل�زد�د �لذي جتمد ر�سيده 
�ل�ساحلي  �لنجم  ح��ل  فيما  �لثمانية،  دور  م��ع��اً  وبلغا  نقطة   11 عند 
ر�بعاً  �لب�ت�س��ين  غالك�سي  وج��نينغ  ن��ق��اط،   6 م��ع  ثالثاً  �لت�ن�سي 

بنقطة.
بعيدة  ت�سديدة  �ملقدمة من  �ل�سي�ف يف  �لدين مريزيق  وو�سع ح�سام 

عجز �حلار�س �لت�ن�سي معز بن �سريفية يف �لت�سدي لها )2(.
مرزوقي  �ل��دي��ن  خ��ري  لت�سديدة  �لت�ن�سي  �ل���دويل  �حل��ار���س  وت�سدى 

�ملباغتة )7(.
من  �س�يقة"  "باب  لفريق  �ل��ت��ع��ادل  حميدة  ب��ن  �أم���ني  حممد  و�أدرك 
�لنيجريي  �ث��ر مت��ري��رة  �ل��ق��ادر  عبد  �أح��م��د  للحار�س  خ��ادع��ة  ت�سديدة 

�أناي� �ي��ل )13(.
ومنح �إي��ل �لتقدم للرتجي من ت�سديدة متقنة �إثر متريرة مميزة من 

�لدويل غيالن �ل�سعاليل )17(.
من  للرتجي  �أف�سلية  مع  �ملجريات  على  �ل�سيطرة  �لفريقان  وتقا�سم 

دون �أن تتبدل �لنتيجة.
من جهة ثانية، �أكرم ماميل�دي �سند�ونز �جلن�ب �إفريقي وفادة �سيفه 
�ملريخ �ل�س�د�ين بف�زه عليه -3�سفر �ل�سبت معزز�ً �سد�رته للمجم�عة 

�لأوىل.
و�سمن بطل ن�سخة 2016 تاأهله �سابقاً �ىل �لدور ربع �لنهائي، فيما 
�نح�سرت �لبطاقة �لثانية عن هذه �ملجم�عة بني �لأهلي �مل�سري حامل 
�للقب يف �لن�سختني �ملا�سيتني و�لهالل �ل�س�د�ين �إذ يلتقيان يف م��جهة 

حا�سمة �لأحد على ملعب "�ل�سالم" يف �لقاهرة.
ورفع �سند�ونز ر�سيده �ىل 16 نقطة، ولالأهلي 7 نقاط حيث يحتاج 
نقاط(   4( للهالل  ب��دي��ل  ل  بينما  ل��ل��ت��اأه��ل،  �لأق���ل  على  �ل��ت��ع��ادل  �ىل 
دور  �إىل  �ملتاأهلني  بركب  ويلتحق  �للقب  من  �لأهلي  ليجرد  �لف�ز  عن 

�لثمانية. وجتمد ر�سيد �ملريخ عند 4 نقاط يف ذيل �لرتتيب.
يف بريت�ريا، �فتتح ج�رج مال�يكا �لت�سجيل لأ�سحاب �لأر�س بر�أ�سه �إثر 

ركلة ركنية رفعها �أوبري م�ديبا )15(.
فاأ�ساف  تف�قهم،  ليعززو�  �ل��ث��اين  �ل�س�ط  ماميل�دي  لعب�  و�نتظر 
ف����ردي يف ع��م��ق �لدفاع  �إث����ر جم��ه���د  �ل��ث��اين  �ل��ه��دف  ب����ر�ديل ر�لين 

�ل�س�د�ين )66(.
و�سجل كريميت �ير��سم��س �لثالث للفريق �لأ�سفر بعدما تلقى �لكرة 
�مل�سطفى  حممد  �ل�س�د�ين  �حل��ار���س  خ��روج  حلظة  و�سدد  ر�لين  من 

ملالقاته )73(.

�إن  ك��ار����س��ك���،  ي��ان��ي��ك  �أت��ل��ت��ي��ك��� م��دري��د، �لبلجيكي  ق���ال ج��ن��اح 
�نت�سار  يف  ه��دف��ني  �أح����رز  �ل����ذي  فيليك�س،  ج������و  �ل��رت��غ��ايل 
�أهم  "�ملجم�عة  �أن  �أدرك هذ� �لعام   1-4 �ألفي�س  �لفريق على 
�أن��ه لع��ب مهم يف �ل�قت �حل��ايل بالن�سبة  " م��رز�ً  من �لفرد 

ل�"�لروخيبالنك��س".
�ملبار�ة  عقب  م�في�ستار  ملحطة  ت�سريحات  يف  كار��سك�  وق��ال 
�لتي �أقيمت يف �جل�لة 30 من �لدوري �لإ�سباين: "نعرف �أن 
ج��و ميتلك م�هبة كبرية للغاية ولكن �أحياناً ل تك�ن �مل�هبة 
كل �سيء، �لعمل مهم وكذلك �لتفكري يف �لفريق ولي�س �لتفكري 

يف نف�سه وج��و �أدرك هذ� �لعام �جلاري وعمل بجد و�أدرك �أن 
له  نحتاج  لنا،  و�لآن ه� لع��ب مهم  �لفرد  �أه��م من  �ملجم�عة 

هكذ�، نحتاج جل��و فيليك�س �لهد�ف".
علق  �ل��ت����يل  ع��ل��ى  �ل�����س��اد���س  �لن��ت�����س��ار  �أتلتيك�  وع���ن حتقيق 
مل  �لفريق  ولكن  �مل��سم  هذ�  �سعبة  حلظات  "ع�سنا  كار��سك�: 
ي�ست�سلم �أبد�ً و�لليلة كانت خا�سة بالن�سبة لنا، نهدي هذ� �لف�ز 
ل��لد )�ملدرب دييغ�( �سيمي�ين )�لذي ت�يف �لأ�سب�ع �ملا�سي( 

ول�سيمي�ين نف�سه".
�لأبطال  دوري  نهائي  ربع  �سيتي يف  مان�س�سرت  وح�ل م��جهة 

�لثالثاء �ملقبل، قال كار��سك�: "تنتظرنا مبار�ة �سعبة و�لأف�سل 
دوماً �لتحلي بالثقة من �أجل حتقيق نتيجة جيدة هناك".

مبار�ة  يف  �ل��ب��دلء  مقاعد  على  جل��سه  على  ك��ار����س��ك���  وع��ل��ق 
د�خل  �أو  �س��ء خارج  �أنني مهم  يعرف  "�ملدرب  قائاًل:  �ألفي�س 
�مللعب و�أحاول تقدمي �أق�سى ما لدي يف �أي حلظة �أمتكن فيها 

من �للعب مع هذ� �لفريق".
وكل  ف��ري��ق كبري  ولدينا  �للعب  ي��رغ��ب يف  "كل لع��ب  وت��اب��ع: 
لعب ميكنه �أن يك�ن �أ�سا�سياً ول�دي يقدم �أد�ء جيد�ً، �لأهم ه� 

�لف�ز وحتقيق �أهد�فنا وعدم �لتفكري يف �أنف�سنا".

كار��سكو: فيليك�س �أدرك �أن �ملجموعة �أهم من �لفرديات

حقيقة مقتل �حلكم غا�ساما.. 
�ل�سحف �لفرن�سية تك�سف �حلقيقة

جنا �حلكم �لغامبي بكاري غا�ساما، حكم مبار�ة �جلز�ئر و�لكامريون، من 
�مل�ت يف مطار ه��ري ب�مدين بالعا�سمة �جلز�ئرية، قبل �سفره �إىل مدينة 

�أنقرة �لرتكية.
كان جا�ساما �أد�ر م��جهة �جلز�ئر و�لكامريون، يف مبار�ة �لإياب من �لدور 
2022، و�لتي �نتهت بف�ز �لأخري 2-1،  �لفا�سل لت�سفيات كاأ�س �لعامل 
�ل�سحر�ء" خالل  "حماربي  ملنتخب  �إلغائه هدف  بعد  �لهج�م  وج��اء هذ� 

�أحد�ث �للقاء، كان يكفي لتاأهلهم �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 2022.
جنا  �لغامبي  �حلكم  ف��اإن  �لفرن�سية،   lequotidien ل�سحيفة  ووفقاً 
من �مل�ت، بعد هج�م �جلماهري �جلز�ئرية عليه د�خل مطار ب�مدين قبل 

�سفره �إىل �إ�سطنب�ل، قبل تدخل ق��ت �لأمن و�إنقاذه من �مل�ت.
حادثة  يف  بالت�سبب  �جل���ز�ئ���ري  �لإع����الم  �لفرن�سية  �ل�سحيفة  و�ت��ه��م��ت 
�لعتد�ء على غا�ساما، وذلك ب�سبب �سحن �جلماهري جتاه �حلكم �جلامبي 

عقب مبار�ة �لكامريون �لأخرية.
وك���ان �حل��ك��م �ل��غ��ام��ب��ي �أخ���ر م�����س���ؤويل �لحت����اد �لأف��ري��ق��ي ل��ك��رة �لقدم، 
�ملخادع  ب�"�حلكم  وو�سفه  بلما�سي،  جمال  وبني  بينه  د�ر  �ل��ذي  باحلديث 

و�لفا�سد".
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جمتمع االمارات

مي�س�الن  دلي��ل 
و�سول��ه  يعل��ن 
دب����ي �إل�����ى 

مي�سالن  جم��م���ع��ة  �أع��ل��ن��ت 
عائلة  �إىل  دب��ي  �ن�سمام  عن 
دليل مي�سالن، حيث جنحت 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��دي��ن��ة 
جتاري  م��ي��ن��اء  م��ن  لتتح�ل 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
�إىل و�حدة من �أكر وجهات 

�ل�سفر و�لأعمال تن�عاً يف �لعامل. وبف�سل ما تتميز به من ديناميكية، ط�رت دبي 
ثقافة طعام ممتعة للغاية م�ست�حاة من جميع �أنحاء �لعامل، مبا يف ذلك �ملاأك�لت 

�لعربية �لتي تقدمها �لإمارة، وذلك ب�سبب تن�ع �لرتكيبة �ل�سكانية فيها. 

جمل�س �ساحية �خلالدية يتعرف على
 �حلياة �لربية يف زيارته ل�سفاري �ل�سارقة

زي��ارة هي  و�لقرى  �ل�س��حي  �س�ؤون  �لتابع لد�ئرة  نفذ جمل�س �ساحية �خلالدية 
�ل�سارقة  مدينة  يف  مب�قعها  �ل�سارقة  �سفاري  �إىل  �ل�س��حي  جمال�س  بني  �لأوىل 
بها  �لتي تقطن  و�لزو�حف و�حلي��نات  �لطي�ر  و�أن����ع  �لرية  وتعرف عل �حلياة 
برئا�سة  �ل�سارقة  �سفاري  �إىل  زي��ارة جمل�س �ساحية �خلالدية  ذل��ك خ��الل  .  ج��اء 
بن جر�س  ر��سد  كل من حممد  ير�فقه  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ري  �سعيد  �سعادة خلفان 
�سيف  و   ، �ملجل�س  ع�س�  �ل�س�يدي  �سيفان  بن  حمد  علي  و   ، �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�أحمد �ملط�ع �ل�س�يدي ع�س� �ملجل�س ، و عمر�ن حممد �حلمادي م�س�ؤول �ملجل�س 
، و عبد�لعزيز خالد �لعبدويل م�ظف �إد�ري باملجل�س ، و حمد�ن �أحمد �ملري من 
و خالد   . �لن�سائية  �للجنة  �ملال من  و�آمنة  �سم�سة جمعة علي  و   . �لفعاليات  ق�سم 
حممد �ملازمي و  فهد �سالح ر��سي و وليد ح�سن �إبر�هيم م�ظفني د�ئرة �خلدمات 

�لجتماعية �ملتعاونني يف �ملجل�س . 

ح�سل ما ي�سل �إىل 130 طاًبا دولًيا على درجة �ملاج�ستري يف �إد�رة �لأعمال و�إد�رة �لأعمال �لتنفيذية 
�لإمار�ت  مقرها  �لإن��رتن��ت  عر  ر�ئ��دة  تعليمية  م�ؤ�س�سة  خ��الل  من  مارك�ين  غ�لييلم�  جامعة  من 
�لعربية �ملتحدة مدر�سة �إيت�ن لالأعمال يف حفل ت�زيع منظم �أقيم ي�م  29 مار�س 2022، وح�سره 
كبار �مل�س�ؤولني من �إيطاليا ملنح �لدرجات �لعلمية للدفعة �جلديدة من ق�سم ماج�ستري �إد�رة �لأعمال.
على  بالفعل  ح�سل��  �لذين  �لأع��م��ال  �إد�رة  ماج�ستري  خريجي  من   500 من  �أك��ر  �إىل  �سين�سم�ن 

�سهاد�تهم على مدى �ل�سن��ت �خلم�س �ملا�سية، منذ �إن�ساء مدر�سة �إيت�ن لالأعمال.
من  لعدد  تابعة  �لإن��رتن��ت  ع��ر  متميزة  تعليمية  م�ؤ�س�سة  وه��ي  ل��الأع��م��ال،  �إي��ت���ن  مدر�سة  �إن�ساء  مت 

�جلامعات �لريطانية و�لأوروبية ومعتمدة من جامعة غ�لييلم� مارك�ين 
ومقرها �إيطاليا، يف عام 2017 لتلبية �لحتياجات �ملتز�يدة لقادة �لأعمال 
�لناجحني ورجال �لأعمال و�ملهنيني �لذين ي�سع�ن �لتميز يف حياتهم �ملهنية 
و�أعمالهم من خالل �لتعلم �ملتقدم و�كت�ساب �ملهار�ت لتحقيق �أهد�ف �أعلى 
وقيادة م�ؤ�س�ساتهم ب�سكل �أكر فعالية. ينتمي معظم �لطالبني - �لناجح�ن 
و�أوروبا  و�إفريقيا  و�آ�سيا  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  دول  �إىل   - �ملهنية  حياتهم  يف 

معارفهم،  لرتقية  فقط  لي�س  �لأع��م��ال  �إد�رة  ماج�ستري  منهج  ي��اأخ��ذون   -
حياتهم  يف  جديد  �جت��اه  على  للح�س�ل  ا  �أي�سً ولكن  مهار�تهم،  وتط�ير 
�ملهنية ويعي�س من خالل �لت���سل مع �ملتخ�س�سني �لآخرين يف هذ� �ملجال 
من  �لكثري  لالأعمال  �إيت�ن  مدر�سة  جتذب  �لطريقة،  بهذه  �لعامل.  ح�ل 
كمركز  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  مكانة  تعزز  وبالتايل  �لأجانب  �لطالب 

تعليمي عاملي ر�ئد - حيث تزدهر �لأفكار و�لبتكار�ت �جلديدة.

مهرجان �أبوظبي قدم �لعر�س 
�لعاملي زيغ ز�غ يف جولته �لأمريكية 

�إيقاعات  على  ز�غ  زيغ  �لعاملي  �لعر�س  �لعاملية،  �لباليه  م�سارح  �أهم  �إح��دى  �لأمريكي،  �لباليه  بالتعاون مع م�سرح  �أب�ظبي،   قدم مهرجان 
م��سيقى �أ�سط�رة �لغناء ت�ين بينيت؛ وذلك خالل �لفرتة من 15-20 مار�س 2022 مبركز �سيجر�سرتوم للفن�ن يف كاليف�رنيا، و29-

30 مار�س 2022 يف مركز كينيدي بالعا�سمة و��سنطن.
»�أعمال  �أّن  �أب�ظبي،  ملهرجان  �لفني  و�ملدير  �مل�ؤ�س�س  و�لفن�ن،  للثقافة  �أب�ظبي  �إبر�هيم �خلمي�س، م�ؤ�س�س جمم�عة  �سعادة هدى  �عترت 
�لثقافية  �مل�ؤ�س�سات  كريات  مع  بالتعاون  �أب�ظبي  ومهرجان  و�لفن�ن  للثقافة  �أب�ظبي  جمم�عة  من  �لعاملي  و�لتكليف  �مل�سرتك  �لإنتاج 
�لعاملية كم�سرح �لباليه �لأمريكي، �لتي تعدُّ و�حدًة من �أ�سهر م�سارح �لباليه �لعاملية، وذلك يف �إطار �سعينا لتعزيز �حل�س�ر �لإمار�تي و�لدور 

�حل�ساري �لعربي يف منجز �لفن�ن، وها نحن نحتفي بالإبد�ع �لإن�ساين يف عمل يعر�س لأول مرة يف ج�لته �لعاملية.
و�أ�سافت �سعادتها: يعك�س هذ� �لعمل �أهمية ت�حيد �جله�د وتن�سيقها لل��س�ل �إىل �أكر جمه�ر ممكن من خمتلف �لثقافات و�له�يات، عابر�ً 
�حلدود، معر�ً عن �إمكانية خلق م�ساحات للح��ر �لثقايف و�لتالقي �لإن�ساين من �لإمار�ت �إىل �لعامل، يف �أهم مر�كز �لفن�ن �لدولية من 

مركز لينك�لن للفن�ن �مل�سرحية يف ني�ي�رك، �إىل مركز �سيجر�سرتوم للفن�ن يف كاليف�رنيا، ومركز كينيدي يف �لعا�سمة �لأمريكية.

مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
ديرفيلدز مول يقدم �ألعابًا مميزة للعائالت وجو�ئز 

��ستثنائية بقيمة 50 �ألف درهم   
�أب�ظبي،  يف  و�لرتفيه  �لت�س�ق  م��ر�ك��ز  �أب���رز  �أح��د  م���ل،  ديرفيلدز  ك�سف   
�لذي  �ملبارك،  �لتفاعلية مبنا�سبة �سهر رم�سان  �لألعاب  ليلة  عن عرو�س 
�لعائالت  يدع�  حيث  �لإ���س��الم��ي،  �لتق�مي  على  �لتا�سع  �ل�سهر  ي�سادف 
لق�ساء �أوقات ممتعة و�لف�ز بج��ئز نقدية بقيمة 50 �ألف درهم �إمار�تي 

لغاية عيد �لفطر �ملبارك.

عامل فر�ري �أبوظبي حتتفي با�ستقبال 5 مليون 
ر�كب على �أفعو�نية حتّدي فيور�نو جي. تي

5 ملي�ن ر�كب على �أفع��نية  �حتفلت عامل فري�ري �أب�ظبي با�ستقبال �أكر من 
“حتدي في�ر�ن� جي. تي، وذلك يف �إجناز فريد �آخر ي�ساف �إىل �سل�سلة �لإجناز�ت 
وتعتر  �لعامل.   يف  �لر�ئدة  �لرتفيهية  �ملدينة  حققتها  �لتي  �ملميزة  و�لنجاحات 
�أب�ظبي، و�لتي  �أو�ئ��ل �لأفع��نيات يف عامل ف��ري�ري  حتدي في�ر�ن� جي. تي من 
ل تز�ل حتى �لآن من �لتجارب �لرتفيهية �ملف�سلة لدى �لكثري من �ل�سي�ف من 
�ملقيمني و�ل�سياح �لقادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل. وتتيح هذه �لأفع��نية �ملميزة 
لل�سي�ف �ختبار روح �ملناف�سة و�حلما�س على م�سار�ت مت��زية وملت�ية ب�سيار�ت 
فري�ري �إف 430 �سبايدر، �لتي تنطلق ب�سرعة ت�سل �إىل 95 كلم-�ل�ساعة �سمن 
�إىل  وبالإ�سافة  �لأن��ف��ا���س.  حتب�س  جتربة  يف  م�ستقيمة  و�أخ���رى  ح��ادة  منعطفات 
�لتجارب  �لعديد من  �أب�ظبي  ف��ري�ري  ع��امل  ت��ي، حتت�سن  ج��ي.  في�ر�ن�  حت��دي 
رو�ّسا،  ف�رم�ل  �أفع��نية  مثل  عاملية  قيا�سية  �أرق��ام��اً  �سجلت  �لتي  و�لأفع��نيات 
تت�ىل  �لتي  �لرتفيهية  يا�س  وم��ر�ف��ق  م��دن  وت�فر  �لأب��ط��ال.  ط��ري�ن  و�أفع��نية 
من  و��سعة  جمم�عة  فيها،  �لت�سغيلية  �لعمليات  �إد�رة  �إك�سبريين�سز  ف��رح  �سركة 
�لألعاب و�ملر�فق �لرتفيهية �لعائلية و�لعرو�س �حلية ل�سي�فها. وت���سل كل من 
عامل فري�ري �أب�ظبي، ويا�س ووتروورلد �أب�ظبي، وو�رنر بر�ذرز �أب�ظبي، وكالمي 
�أب�ظبي، �لتي تبعد عن بع�سها �لبع�س م�سافة دقائق قليلة، �تخاذ كل �لإجر�ء�ت 
�لحرت�زية ل�سمان ت�فري جتارب ترفيهية �آمنة للجميع، حيث يتعني على جميع 
�ل�سي�ف �لدخ�ل با�ستخد�م نظام �ملرور �لأخ�سر عر تطبيق �حل�سن �لإمار�تي. 

�سر�تون مول �لإمار�ت 
يعلن م�ساركته يف دبي تبادر

�لإمار�ت  م���ل  �سري�ت�ن  فندق  �أعلن   
م�����س��ارك��ت��ه يف م�������س���روع دب�����ي ت���ب���ادر؛ 
مبادرة معنية بال�ستد�مة متَّ �إطالقها 
برعاية �سم� �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
�آل م��ك��ت���م، ويل ع��ه��د دبي،  ب��ن ر����س��د 
ت�ساهم  �ل��ت��ي  �لأن�سطة  تعزيز  ب��ه��دف 
�أنَّ  وُي��ذَك��ر  �لبيئة.   على  �ملحافظة  يف 
����س���ري�ت����ن م�����ل �لإم��������ار�ت ه���� �أوىل 
�مل�ساركة  يف  م��اري���ت  جمم�عة  فنادق 
يف ه�����ذ� �مل�������س���روع �مل�������س���ت���د�م، وذل����ك 
�لفطيم.  م��اج��د  ���س��رك��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
��ستخد�م  على  �لفندق  �سيعمل  حيث 
ب���دًل م��ن ق��رير  �مل��ي��اه  �أج��ه��زة تنقية 
كافة  يف  �لبال�ستيكية  �ملياه  وغال�نات 
�أرج��اء من�ساأته. و�ستعمل هذه �حلملة 
�إط��الع �ل�سي�ف و�مل�ظفني على  على 
�ملياه  تنقية  �أج��ه��زة  ����س��ت��خ��د�م  كيفية 
�لقابلة لإعادة  �لق��رير  تعبئة  و�إع��ادة 
�ل�ستخد�م يف كافة �لط��بق و�ملناطق. 

من جامعة  �لأعمال  �إد�رة  ماج�ستر  على  ح�سلو�  دولًيا  طالًبا   130
غولييلمو ماركوين من خ�الل مدر�س��ة �إيت�ون لالأعم��ال يف �لإمار�ت 

�سرطة دبي تعّزز �أ�سطولها �حل�سري بعد �إ�سافة �سيارة لمبورغيني 

 حّياك يف مو��سالت �لإمار�ت حتتفي ب�ان�سمام 30 موظفًا وموظفة �إىل فريق عملها
�ل��ع��ام��ة بدبي  �إد�رت���ه���ا  �لإم�����ار�ت يف مبنى  م�������س��الت  نظمت 
م�ظفيها  م��ن  ج��دي��دة  مبجم�عة  ل��الح��ت��ف��اء  ح��ّي��اك  فعالية 
�لإد�ريني �ملن�سمني حديثاً للعمل يف وظائف وم�ست�يات �إد�رية 

متن�عة.
مب�سرية  وتعريفهم  بامل�ظفني  �لرتحيب  �لفعالية  ت�سمنت 
�ل�سركة منذ �إن�سائها عام 1981 وتط�ر خدماتها و�أن�سطتها 
و�لعمالء  �ل�سركاء  ق��اع��دة  م��ن  متلتكه  م��ا  وت��سع  �ملختلفة، 
وم�سار�ت  و�لم��ت��ي��از�ت  �لفر�س  بيان  ع��ن  ف�ساًل  و�مل���ردي��ن، 
�ل��ت��ط���ر �مل��ه��ن��ي �مل��ت��اح��ة يف �إط����ار �أن��ظ��م��ة �ل��ع��م��ل �مل��ع��ت��م��دة يف 

�ل�سركة.
وق��ال��ت �ل�����س��ي��دة ف��ري��ال ت���ك��ل �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي بالإنابة 

�لذي  �ملح�ري  بالدور  ت�ؤمن  �ل�سركة  �إن  �لإم��ار�ت؛  مل���سالت 
وتنفيذ  �أع��م��ال��ه��ا  وت��ط���ي��ر  �إجن���اح  يف  �لب�سرية  �مل������رد  متثله 
خططها �ل�سرت�تيجية �لطم�حة لتقدمي خدمات م���سالت 
ر�ئ����دة وم�����س��ت��د�م��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة، وه���� م��ا يتج�سد م��ن خالل 
حر�سها على تبني وتطبيق �أف�سل �أنظمة �لت�ظيف �لع�سرية 
�لب�سرية،  و�ل��ط��اق��ات  �ل��ك��ف��اء�ت  �أف�����س��ل  ��ستقطاب  �سبيل  يف 
و�أنظمة  و�مل��ز�ي��ا  �لر�مج  بكافة  ومتكينهم  دعمهم  وم���سلة 
يف  ي�سهم  مب��ا  �لعملية  م�سريتهم  ط����ل  و�ل��ت��دري��ب  �لتحفيز 
حتقيق طم�حاتهم �ملهنية، ويرفع معدلت �لإنتاجية و�ل�سعادة 
لبيئة  و�لن��ت��م��اء  �ل����لء  م�ست�ى  م��ن  وي��ع��زز  لديهم،  و�لر�سا 

�لعمل �لتي يبدع�ن فيها ويبتكرون.

عن   Automobili Lamborghini لمب�رغيني  �أوت�م�بيلي  �أعلنت   
�لن�سمام �لر�سمي ملركبتها �أورو�س �إىل �لأ�سط�ل �حل�سري �ل�سهري دولياً 
�خلم�سني  �ل�سن�ية  بالذكرى  �لحتفال  وذلك مبنا�َسبة  دبي،  �سرطة  لدى 
�ملركبة  ه��ذه  جتهيز  مت  ولقد  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  لتاأ�سي�س 
باأ�س��ء  �لعامل  يف  �لأوىل  �لفائقة   SUV �ل�ستعمالت  متعّددة  �لريا�سية 
ة، و�سيجري ��ستخد�مها يف  �ل�سرطة وهي حتمل �أل��ن �سرطة دبي �خلا�سّ
تنفيذ �لدوريات على طرقات دبي بهدف تعزيز م�ست�يات �ل�سالمة و�لأمن 

ل�سالح كافة �ل�سّكان.

عر�س �لأزياء كانت غريبة لأن هذ� 
�ملكان يت��سط معظم معامل مدينة 
دب���ي �ل�����س��ه��رية م��ن��ه��ا ب���رج خليفة 
فندق  ومعامل  �لر�ق�سة  و�لناف�رة 
�ل��ق�����س��ر وب����اب �ل��ب��ح��ار وه���� مكان 
�ل��ع��امل ط�ل  �أن��ظ��ار  يعتر حم��ط 

�لعام ويف كل �ملنا�سبات. 

ح��دي��ث �جل��م��ي��ع د�خ����ل �لإم������ار�ت 
و�ملتابعني  �ملهتمني  م�ست�ى  وعلى 

لعرو�س �لأزياء ح�ل �لعامل. 
ح�س�ر  �أن  �ملن�س�ري  منى  وقالت 
�ل�����س��ي��خ��ة م���ه���رة ب��ن��ت حم��م��د بن 
ر��سد ميثل �أكر ر�سالة دعم للمر�أة 
و�لفتاة �لإمار�تية يف كل �ملجالت.  

وعدد  �لأعمال  و�سيد�ت  رجال  من 
�لبحري  وع��د  منهم  �لفنانات  من 
وري����ام وج��م��ي��ل��ة �ل���ب���د�وي وروي����د� 
�ل�سيخة  �أن  و�أ���س��اف��ت  �مل��ح��روق��ي. 
مهرة �أ�سادت بطريقة دمج �لأل��ن 
�ملن�س�ري  م���ن���ى  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ى 
يف ع���رو����س �لأزي������اء �خل��ا���س��ة بها 

�أن���ه مت ت��ق��دمي �لدع�ة  و�أو���س��ح��ت 
لل�سيخة مهرة بنت حممد بن ر��سد 
وقبلتها  �لأزي������اء  ع��ر���س  حل�����س���ر 
�لك�ليك�سن  ت��ف��ا���س��ي��ل  وت���اب���ع���ت 
وكل  �لعر�س،  �نطالق  قبل  كاملة 
بانتقاء     VIP ك��ان����  �ل�����س��ي���ف 
�لأزياء  عر�س  د�خ��ل  للح�س�ر  تام 

م��ن ح��ي��ث �لع��ت��م��اد ع��ل��ى ت�سيكلة 
�لز�هية  �لأل�����ن  تركيب  وطريقة 
ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ه��رة وم��ب��ه��ج��ة يف كل 
وه�  تقدمها  �لتى  �لفنية  �لقطع 
على  �ل�سعادة  م��ن  ج����  ي�سفي  م��ا 
م��ت��اب��ع��ي �ل����ع����رو�����س. و�أو����س���ح���ت 
�ملن�س�ري �أن فكرة �ملكان �لذي �سهد 

�ل�سيخة  وب��ح�����س���ر  رع���اي���ة  حت���ت 
م���ه���رة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
�لعاملية  �مل�����س��م��م��ة  ن��ظ��م��ت  م��ك��ت���م 
عر�س  �ملن�س�ري  منى  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�أ�سهر  و�ح����د  يف  �أ����س���ط����ري  �أزي������اء 
�لأم��اك��ن بقلب مدينة دبي  و�أرق���ى 
حت���ت ع���ن�����ن �أي��ق���ن��ة م���ه���رة  كان 

�أيقونة مهرة.. عر�س �أزياء خيايل ل� منى �ملن�سوري و�سط �أبرز معامل دبي



زوجان يتطلقان ويتزوجان كل 3 �سنو�ت
�تفق زوجان يابانيان على �لطالق و�ل��زو�ج مرة �أخرى كل ثالث 
كل  عائلة  ��سم  ��ستخد�م  على  �لتناوب  م��ن  يتمكنا  حتى  �سن��ت 

منهما.
وي��ن�����س �ل��ق��ان���ن �ل��ي��اب��اين ب������س���ح ع��ل��ى �أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى �لأزو�ج 
�لتفاق على ��سم عائلة و�حد ل�ستخد�مه بعد �لزو�ج، ولكن ماذ� 
يحدث عندما ل ي�ستطيع �لزوجان حتديد ��سم �لعائلة �لذي يجب 
��ستخد�مه؟ كان هذ� ه� �للغز �لذي و�جه زوجان �سابان من مدينة 
هات�سي�جي، على م�سارف ط�كي�، عندما قرر� عقد قر�نهما، بعد 

ب�سعة �أ�سهر من تعارفهما.
�أو�سحت  �ل��ع��ائ��ل��ة،  ����س��م  ب��ال���س��ت��ق��ر�ر على  �لأم���ر  يتعلق  وع��ن��دم��ا 
�لعرو�س �أنها تن�ي �لحتفاظ با�سم عائلتها قبل �لزو�ج وه� �أمر 
مل ي��فق عليه خطيبها على �لإط��الق، وجت��ادل ح�ل هذ� �لأمر 
لفرتة، لكنهما قرر� بعد ذلك �أنهما لي�سا �أول زوجني ي��جهان هذه 
�مل�سكلة و�أن هناك طريقة حللها. وكانت �لزوجة �مل�ستقبلية حمبطة 
و��ستكى  �ل���زو�ج،  قبل  با�سمها  �لحتفاظ  على  قدرتها  لعدم  ج��ًد� 
خطيبها من ذلك �إىل بع�س �لأ�سدقاء، لكنه �كت�سف وج�د زوجني 
�آخرين يعانيان من نف�س �مل�سكلة، ومتكنا من �إ�سالحها عن طريق 
�لطالق ب�سكل دوري و�لزو�ج مرة �أخرى حتت ��سم عائلة �ل�سريك 

�لآخر، وه� بال�سبط ما قرر� �لقيام به.

كذبة �أبريل..زر ي�سمح بتعديل �لتغريد�ت
�إنها  قائلة  �لر�سمي،  ح�سابها  على  تغريدة  ت�يرت  �سركة  ن�سرت 
تعمل على �إ�سافة زر يتيح للم�ساركني �إمكانية تعديل تغريد�تهم، 
�أبريل، ح�ل  �أث��ار م�جة و��سعة من �جل��دل، يف ي�م كذبة  وه� ما 

هذ� �لأمر �لذي طال �نتظاره.
ويف بيان قالت ت�يرت رد� على �س�ؤ�ل عما �إذ� كانت �لتغريدة مزحة 
وقت  يف  بيانا  ن�سدر  رمبا  لكننا  �لنفي،  �أو  �لتاأكيد  ميكننا  "ل 

لحق".
ورح����ب ب��ع�����س �مل��ع��ل��ق��ني ب��ال��ت��غ��ري��دة. و�ع��ت��ره��ا �ل��ب��ع�����س �لآخ���ر 

م�سحكة. لكن �آخرين مل يروها كذلك.

كلب �آيل ملر�قبة ل�سو�س �ملدينة �لبائدة
�لقيام  على  مل�ساعدتها  �آيل،  كلب  �إىل  �لإيطالية  �ل�سلطات  جل��اأت 
�أطالل مدينة ب�مبي �لتي دمرها ث�ر�ن بركان منذ  بدوريات يف 

2000 عام تقريبا.
"ب��سطن  ���س��رك��ة  ط����رت���ه  "�سب�ت" �ل����ذي  �ل���روب����ت  و���س��ي��ع��م��ل 
عن  بحثا  �لقدمية  �مل��ب��اين  فح�س  على  �لأم��ريك��ي��ة  ديناميك�س" 
م�ساكل هيكلية خطرية، وتقييم �لتقدم �ملحرز يف �أعمال �لرتميم، 

وحتديد وفح�س �لأنفاق �لتي �أن�ساأها ل�س��س �لآثار.
وعن �أهمية ��ستخد�م "�سب�ت"، قال مدير �مل�قع �لأثري، غابرييل 
زو�سرتيغل يف بيان �سحفي: "غالبا ما تك�ن ظروف �ل�سالمة د�خل 
�لأنفاق �لتي حفرها ل�س��س �مل��قع �لأثرية حمف�فة باملخاطر، 
وبالتايل فاإن ��ستخد�م �لروب�ت ميكن �أن ي�سمح لنا بامل�سي قدما 
ب�سرعة �أكر وباأمان تام باأعمال �لتنقيب"، ح�سبما نقلت وكالة "ي� 
حماولة  ن�سبة  برت�جع  �إعالمية  تقارير  وتفيد  �آي" لالأنباء.  بي 
�ل�سلطات  بعدما كثفت  وبيعها،  ب�مبي  �آث��ار من  �سرقة  �لل�س��س 
�أنفاق  �لإيطالية من حمالتها مل��جهة ذلك، رغم ��ستمر�ر وج�د 

يف �ملنطقة �ملحيطة بامل�قع �لأثري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أزمة �سمك وبطاطا يف بريطانيا
"�ل�سمك و�لبطاطا �ملقلية" �ملعروف بال�"في�س �أند ت�سيب�س"، وه� من  �أرخت �حلرب �لأوكر�نية بثقلها على طبق 

�لطباق �ل�سعبية �لرخي�سة يف بريطانيا، رغم �أنه �سمد يف وجه �أزمات �أخرى من بينها جائحة ك�رونا وبريك�ست.
ولي�ست بام �سانده�، �ساحبة مطعم "كابتنز" �ل��قع يف بر�يت�ن على �ل�ساحل �جلن�بي لريطانيا، من �لأ�سخا�س 
�لذين ي�سكت�ن. لكّن ثالجات متجرها تبدو فارغة من �ل�سمك �لأبي�س �لذي ُيقّدم �إىل جانب �لبطاطا �ملقلية كما 
جرت �لعادة. وتق�ل "مل تعد ت�سلنا �لأ�سماك �أو بالكاد ي�سل �لقليل منها مع �ندلع �حلرب يف �أوكر�نيا"، م�سيفًة 

�أّن "�لأ�سعار ت�ساعفت منذ �لعام �ملا�سي".
عطلة  نهاية  حتى  �أط��ب��اق  لتقدمي  تكفي  �ل�سمك  م��ن  كميات  �ستتلقى  كانت  �إذ�  م��ا  �إز�ء  بالقلق  �سانده�  وت�سعر 

�لأ�سب�ع.
ر �سانده� "�ل�سمك و�لبطاطا �ملقلية" منذ ثالثني عاماً، وغالباً ما تعمل ط��ل �أيام �لأ�سب�ع، وت�ؤّكد �أّنها مل  وحت�سّ

ت��جه من قبل م�سكالت يف �لإمد�د�ت، �أو �رتفاعاً مماثاًل يف �لتكاليف.
وي��سح رئي�س �لحتاد �ل�طني لبائعي �لأ�سماك �ملقلية �أندرو كروك �أّن رو�سيا تزّود �ل�س�ق عادة ما يرت�وح بني 30 
و40 يف �ملئة من �لأ�سماك )�سمك �لقد و�حلدوق ب�سكل رئي�سي( �لتي تقّدم يف �أطباق "�ل�سمك و�لبطاطا �ملقلية" يف 
بريطانيا. �أما �أوكر�نيا فتمثل �أكر م�سّدر يف �لعامل لزيت دو�ر �ل�سم�س �مل�ستخدم يف �لقلي. وت�سري بام �إىل "نق�س" 

يف �لزيت.
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خميون يك�سف كو�لي�س دور »مر�سد �لإخو�ن« يف »�لختيار 3«
�لثالث  �إىل دوره باجلزء  �لأنظار  �لعزيز خمي�ن  �مل�سري عبد  �ملمثل  لفت 
من م�سل�سل "�لختيار"، حتى قبل عر�س �حللقة �لأوىل م�ساء �أم�س �لأول 
مر�سد  �سخ�سية  خمي�ن  �لعزيز  عبد  ويج�سد  رم�سان.  �أي��ام  �أول  �ل�سبت 
تنظيم �لإخ��ن يف م�سر، حممد بديع، وقد عر عدد كبري من �ملغردين عن 
�لرتويجي  �لإع��الن  �إذ�ع��ة  �ل�سخ�سية مبجرد  لتفا�سيل  باإتقانه  �إعجابهم 
�سخ�سيات  ج�سد  من  �أف�سل  خمي�ن  �أن  �إىل  �لبع�س  ن�ه  فيما  للم�سل�سل، 

�لإخ��ن و�جلماعات �لدينية على �ل�سا�سة.
وقال خمي�ن يف ت�سريحات مل�قع "�سكاي ني�ز عربية": "�أنا كممثل يجب 
�أن �أك�ن قادر� على جت�سيد �أية �سخ�سية در�مية، �س��ء كانت تلك �ل�سخ�سية 

و�قعية من ق�س�س حقيقية �أو من خيال �مل�ؤلف".
وتابع: "بالن�سبة ل�سخ�سية مر�سد �لإخ��ن، مل �أفعل �أكر مما ه� مكت�ب 
يف ورق �مل�سل�سل". وبالن�سبة لإتقانه لل�سخ�سية، ولل�سبه �لكبري �سكال بينه 
وبني �سخ�سية بديع، فقد �أو�سح �أنه تعاون مع "�ملاكيري" )خبري �ملاكياج( 
ب�سكل كبري، خا�سة �أن �س�ر وفيدي�هات بديع متاحة بكرة، وبالتايل فقد 
بال�سكل  �ل�سخ�سية  لتقدمي  "�جتهد  ثم  وم��ن  جيد�،  در��ستها  من  متكن 

و�لتفا�سيل �ملعروفة عنها للنا�س".
وعن مدى قلقه من ح�سره يف جت�سيد �أدو�ر �سخ�سيات �جلماعات �ملت�سددة، 
�إطالقا من ذل��ك، لأنني ممثل  "ل�ست قلقا  ق��ال:  خا�سة تنظيم �لإخ�����ن، 

وهذ� عملي ويجب �أن �أوؤديه على �أكمل وجه".

�تهام ر�سمي مل�سل�سل ليلى علوي
�نطلقت �أوىل �لأزمات �ملتعلقة بدر�ما رم�سان يف م�سر ح�ل م�سل�سل متهم 
بالرتويج لزنا �ملحارم و�تهام ر�سمي لإحدى �لقن��ت �لف�سائية بالتحايل 

على قر�ر �لأجهزة �لرقابية ب�ساأنه.
�لإع��الم يف م�سر، وقف �حللقة �لأوىل من  �لأعلى لتنظيم  �ملجل�س  وق��رر 
�لرقابة  م��ن  ت�سريح  على  ح�س�لها  ع��دم  ب��دع���ى  تانية"  "دنيا  م�سل�سل 
على �مل�سنفات �لفنية ومت �إذ�عتها بالتحايل، م�ؤكد� �سرورة �إذ�عة �حللقة 

�حلا�سلة على �لت�سريح و�ملحذوف منها م�ساهد تتعلق بزنا �ملحارم.
وقال �ملجل�س �إن �لقر�ر جاء بناء على �سك�ى عاجلة مقدمة من خالد عبد 
�جلليل رئي�س �لرقابة على �مل�سنفات �لفنية، �لذي �أكد �أن �حللقة �لأوىل مت 
مر�قبتها بالفعل، ولكن قناة �لنهار حتايلت و�أذ�عت �حللقة �لتي تت�سمن 
�مل�ساهد �ملحذوفة. و�أكد �ملجل�س، �لتنبيه على جميع �لقن��ت �حلا�سلة على 

حق �لعر�س، بعدم �إذ�عة �أي م�سنف غري حا�سل على ترخي�س بالعر�س.
و�سدد على �أنه لن يت��نى يف تطبيق �ملعايري �لتي يت�سمنها �لك�د �لإعالمي 
�ل����ردة يف قان�نه حال �ملخالفة �لتي  �ملعلن عنه، و�أن��ه �سيطبق �لن�س��س 
�إذ� متادت يف  �لقناة نف�سها  تندرج من وقف �لإذ�ع��ة حتى �سحب ترخي�س 

�ملخالفات.

�أحمد مكي يهدي م�سل�سل »�لكبر 
�أوي« للر�حل �سمر غامن

وج���ه �مل��م��ث��ل �مل�����س��ري �أح��م��د مكي 
�ل���������ذي ي�����ق������م ب���ب���ط����ل���ة �جل�����زء 
�أوي"  "�لكبري  مل�سل�سل  �ل�����س��اد���س 
�لر�حل  �مل�سري  �ملمثل  �إىل  �إه��د�ء 
�سمري غامن عر و�سائل �لت���سل 

�لجتماعي.
ن�����س��ر م��ك��ي ����س����رة ل�����س��م��ري غامن 
من  �ىل  "�إهد�ء  ع��ل��ي��ه��ا:  وك���ت���ب 
�لأ�ستاذ  �ل�سحك  وعلمنا  ��سحكنا 

�سمري غامن".
وم�سل�سل "�لكبري �أوى" من بط�لة 
بي�مي  �أحمد،  رحمة  مكي،  �أحمد 
ف�������ؤ�د، ه�����س��ام �إ���س��م��اع��ي��ل، حممد 
من  وباقة  �إب��ر�ه��ي��م،  �سما   ، �سالم، 
�سقر  م�سطفى  وتاأليف  �ملمثلني 

�إخر�ج �أحمد �جلندي.
�أح��د�ث��ه ح���ل عمدة قرية  وت���دور 
"�ملز�ريطة"، �لذي تزّوج من �مر�أة 
م��ن��ه��ا ولدين  �أم���ريك���ي���ة، و�أجن�����ب 
�ل�سعيد،  يف  تربى  �أحدهما  ت�����أم؛ 
و�لآخر يف �أمريكا، وحتدث م��قف 
ك�ميدية ومفارقات بني �لأخ�ين 
على  ويتناف�سان  يلتقيان  عندما 

�لعم�دية خلفا ل��لدهما.

�ل�سالون �لدويل للكتاب 
باجلز�ئر ي�سجل 1.3 مليون ز�ئر 
ق����ال حم���اف���ظ �ل�����س��ال���ن �ل����دويل 
�إن  �إق��رب  حممد  باجلز�ئر  للكتاب 
�لتي  و�لع�سرين  �خلام�سة  �ل���دورة 
�خ��ت��ت��م��ت �جل��م��ع��ة ����س��ت��ق��ب��ل��ت نح� 
1.3 ملي�ن ز�ئر على مدى ثمانية 
�أي����ام. و�أق��ي��م��ت دورة ه���ذ� �ل��ع��ام يف 
�آذ�ر وحتى  24 م��ار���س  �ل��ف��رتة م��ن 
ق�سر  يف  ني�سان  �أب��ري��ل  م��ن  �لأول 
بعد  �لبحري  بال�سن�بر  �مل��ع��ار���س 
تف�سي جائحة  ب�سبب  غياب عامني 
ك�رونا. وحلت �إيطاليا �سيف �سرف 
بالتز�من  �أقيم  �لذي  �ملعر�س  على 
لال�ستقالل  �ل�ستني  �ل��ذك��رى  م��ع 
حتت �سعار )�لكتاب ج�سر �لذ�كرة( 
و�سارك فيه 1250 د�ر ن�سر من 36 
دول��ة. وق��ال �إق��رب �إن ه��ذه �لدورة 
بد�يتها  م���ن���ذ  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ك���ان���ت 
�لتي  �مل�ساركة  م�ست�ى  على  ���س����ء 
�أو   2019 دورة  يف  نظريتها  فاقت 
و�لأن�سطة  �لإق��ب��ال  م�ست�ى  على 
�مل�ساحبة. و�أ�ساف �أن قر�ر �لرئي�س 
�جلز�ئري عبد �ملجيد تب�ن باإعفاء 
عزز  �لإيجار  ر�س�م  من  �لن�سر  دور 
�لن�سر  دور  و�سجع  �مل��ع��ر���س  جن��اح 
�لظرف  مع  �سيما  ل  �مل�ساركة  على 
دور  تعي�سه  �ل����ذي  �ل�����س��ع��ب  �مل����ايل 
�لن�سر جر�ء جائحة ك�رونا. و�أ�سار 
نقلة  ���س��ه��دت  �ل����دورة  ه���ذه  �أن  �إىل 
يف  �س��ء  �لرقمنة  جم��ال  يف  ن�عية 
�لرتويج للمعر�س �أو نقل �لفعاليات 
و�لي�ميات للمتابعني �لفرت��سيني 
حينها  يف  �ملعل�مة  بت�فري  حتى  �أو 
ل��ل�����س��ح��اف��ة �ل���ط��ن��ي��ة م���ن خالل 
م��قع  على  �لر�سمية  �ل�سفحات 
�لت���سل �لجتماعي وقناة �ملعر�س 

على ي�تي�ب.

نور �لنبوي مغني ر�ب 
يف »ر�جعني يا هوى«

ي�سارك  عام "،  " نقل  م�سل�سل  يف  دوره  بعد 
�ملمثل �مل�سري �ل�ساب  ن�ر �لنب�ي  �ىل جانب 
و�لده  خالد �لنب�ي  يف �مل�سل�سل �لجتماعي 
" ر�جعني يا ه�ى ". يتاألق ن�ر يف دور طارق 
�ل���ر�ب يف حماولة  �ل��ذي يغني  �ل�ساب  وه��� 
للبحث عن �لذ�ت وه� �ساب حديث �لتخرج 
�سلطة  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  ذ�ت���ه  حتقيق  �ىل  ي�سعى 
�لكاتب  ق�سة  ه�ى"  ي��ا  "ر�جعني  �لأه����ل. 
�أن���ر عكا�سة  و�خ��ر�ج حممد  �لر�حل  �أ�سامة 
�لنب�ي،  خ��ال��د  ب��ب��ط���ل��ت��ه  وي���ق����م  ���س��الم��ة 
جانب  �ىل  بدير  �أحمد  عامر  وف��اء  �أن��سكا 
�مل�سل�سل  �أح��د�ث  وت��دور  �ملمثلني.  من  باقة 
�لذي  �لنب�ي(  )خالد  �لهنا  �أب���  بليغ  ح���ل 
�ملري�ث  يف  حقه  ل�ستعادة  م�سر  �إىل  يع�د 
�أوروب��ا، ولكنه يجد  بعدما خ�سر جتارته يف 
�سمل  مل  وه���ي  �أخ�����رى،  مهمة  �أم����ام  نف�سه 

عائلته بعد وفاة �سقيقيه �لت��أم يف حادث.

ل�س يعو�س �سحاياه بعد فوزه باليان�سيب 
تعهد ل�س حمرتف يبلغ من �لعمر 37 عاماً بالتخلي عن 
حياته �لإجر�مية وتع�ي�س �سحاياه �ل�سابقني عن كل ما 
�سرقه منهم، بعد ف�زه باجلائزة �لكرى يف �ليان�سيب يف 
هذ�  �لأرجنتينية  ج�رناد�  ل  �سحيفة  ك�سفت  �لأرجنتني. 
�ل�سلطات  لدى  �ملعروف  باريدي�س،  مار�سيل�  �أن  �لأ�سب�ع 
�لفائزة  �ل�ستة  �لأرق����ام  خ��ّم��ن  "ر�مبيت�"،  با�سم  �ملحلية 
من  �أك���ر  �إىل  ت�سل  م��ال��ي��ة  ج��ائ��زة  ورب���ح  �ليان�سيب،  يف 
�عتقل عدة  باريدي�س قد  �أمريكي. وكان  �ألف دولر   850
�ل�سط�  �أهمها  خمتلفة  بتهم  �ل�سابقة  �ل�سن��ت  يف  م��ر�ت 
�إىل  �إ�سافة  �ل�سياح،  ي�ستهدف  ك��ان  ما  وغالباً  و�ل�سرقة. 
يف  متعددة  م��ن��ازل  �قتحام  عمليات  يف  لع�سابة  م�ساركته 
�إلقاء  ومت  �ل�ساحلية.  مادرين  ب�يرت�  مدينة  يف   ،2017
2021 عندما حتدى  ن�فمر  �آخ��ر مرة يف  عليه  �لقب�س 
نقطة  م��ن  لتهربه  �إيقافه  مت  �أن  بعد  �سجار  يف  �ل�سرطة 
�ليان�سيب  م�سابقات  يف  ي�سارك  باريدي�س  ك��ان  تفتي�س. 
ب�سكل م�ستمر، وكان د�ئماً يجد نف�سه مفل�ساً بعد �أن ينفق 
له يف  �بت�سم  �حل��ظ  لكن  �ملقامرة.  على  �مل�سروقة  �أم����ل��ه 
�آخر م�سابقة يان�سيب ��سرتك بها وربح جائزة قيمة جد�ً.

حت�سل على لقب �أق�سر �مر�أة يف �لعامل
ح�سلت �سابة �مريكية تدعى و�يلدن �أوميثي )19 عاماً(، 
بذلك  ودخلت  �لعامل،  قامة يف  �لأق�سر  �مل��ر�أة  لقب  على 

�سجل غيني�س لالأرقام �لقيا�سية.
وعندما  ف��ق��ط،  �سنتيمرت�ً   72 �لآن  و�ي��ل��دن  ط���ل  يبلغ 
ولدت، ت�قع �لأطباء وفاتها خالل �ساعات قليلة، ب�سبب 
من  ن��ادر  بن�ع  �إ�سابتها  �إىل  �أدت  �لتي  �لأن�سجة  يف  خلل 
فل�ريد�،  ولي��ة  م��ن  �ل�سابة،  تقزم  ت�سبب  وق��د  �ل��ت��ق��زم. 
مب�����س��اك��ل ���س��ح��ي��ة ع���دي���دة ط���ي��ل��ة �لأم�����د، وه���ي حتظى 

برعاية و�لدتها يف �ملنزل ب�سكل ي�مي.
وتق�ل �ل�سابة متحدثة عن جتربتها: “ �أنا فخ�رة حقاً 
رقماً  ت�سجل  هايتي  �أ���س��ل  م��ن  �أمريكية  �أول  �أك����ن  ب���اأن 
قيا�سياً عاملياً كاأق�سر �مر�أة. مررت بالكثري من �مل�ساعب 
خالل حياتي، ولكنني مل �أ�ست�سلم �أبد�ً” و�أ�سافت: “ �أنا ل 
�أم�سي كثري�ً لأن �ساقي منحنيتان، لكنني �أ�ستخدم كر�سياً 
كهربائياً للتنقل يف �ملنزل. �أمي ت�ساعدين يف �لكثري من 
�لأ�سياء، مثل �رتد�ء �ملالب�س و�لتقاط �لأ�سياء �مل�ج�دة يف 
�أماكن مرتفعة”. وتق�م و�يلدن بن�سر مقاطع فيدي� على 
�ل�سخ�سية،  وجتاربها  حالتها  عن  فيها  تتحدث  ي�تي�ب 
بالكثري من  �لت�عية حيال حالتها، حيث حتظى  بهدف 

�لتفاعل �لإيجابي من متابعيها.

�أ�سنان ثدييات عمرها 125 مليون عام
�لأملانية  �لر�ين-وي�ستفاليا  �سمال  ولية  يف  باحث�ن  �كت�سف 
معروفة  تكن  مل  ثدييات  �إىل  تع�د  �سغرية  �أ�سنان  ثمانية 
من قبل جابت �لأر�س قبل ح��يل 125 ملي�ن �سنة. وتبني 
لعلماء من متحف م�ن�سرت للتاريخ �لطبيعي وجامعتي ب�ن 
و�سانت بطر�سرج �أن �لأ�سنان، �لتي يبلغ ط�لها 0.5 مليمرت 
فقط وعر�سها 1 مليمرت، كانت لثالثة �أن��ع من ثدييات مل 
تكن معروفة من قبل يف �لأو�ساط �لعلمية. و�كت�سف �لأ�سنان 
يف  �سن�ية  حفرية  �أع��م��ال  �إج����ر�ء  �أث��ن��اء  ب��اح��ث���ن  �ل�سغرية 
حمجر بالقرب من مدينة بالفه �لأملانية، وقد متت در��ستها 

ب�سكل �سامل على مدى �ل�سن��ت �لقليلة �ملا�سية.

م�سل�سل »جزيرة غمام«.. رحلة خيالية تعود ل�100 عام
يف قالب خيايل مثري تدور ق�سة بقرية على �ساحل 
�لبحر �لأحمر، �سرقي م�سر، ح�ل ما تن�سره �لفنت 
�لأ�سقاء،  ب��ني  ���س��ر�ع  �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة م��ن 
�سهر  طيلة  غمام"  "جزيرة  م�سل�سل  يرويها  كما 

رم�سان.
و قال م�ؤلف م�سل�سل "جزيرة غمام"، عبد �لرحيم 
�إن��ه خالف م��ا ك��ان معتاد� عليه م��ن تقدمي  ك��م��ال، 
�أعمال حتكي عن حياة بع�س �لنا�س يف قرى �ل�جه 
�لقبلي جن�بي م�سر، و�جته لأج��ء �ساحل �لبحر 
بطابع  ي�سبغها  خ��ي��ال��ي��ة،  ق�����س��ة  ل��ي��غ��زل  �لأح���م���ر، 
ل�100  �أح��د�ث��ه��ا يف زم��ن يع�د  ت��ر�ث��ي، حيث ت��دور 

عام.
وك�سف كمال ملحات من عنا�سر �لت�س�يق يف �مل�سل�سل 
�لذي بد�أ عر�سه بالفعل، ومنها �أن �حلياة يف �لقرية 
�لهادئة تتاأثر بدخ�ل و�فدين عليها وي�سهم�ن، �إىل 
بني  وخ��الف��ات  �لب�سرية،  �لنف�س  يف  �لطمع  جانب 
�لأخ���ة، يف حت�يل هذ� �لأم��ان �إىل ف��سى عارمة، 

ويغرّي �ل��فدون مالحمها وتر�ثها.

 30 م���د�ر  ع��ل��ى  غمام"  "جزيرة  م�سل�سل  ي��ع��ر���س 
تعك�س مالب�س  �أن  �جتهد �سناعه على  وقد  حلقة، 
�ملمثلني و�لديك�ر�ت �أج��ء ما قبل 100 �سنة، وه� 
ما مينح �لعمل طابعا جذ�با ملا يف �لعاد�ت و�ملالب�س 

�لقدمية من حنني لدى �مل�ساهدين.
وتع�د مي عز �لدين �إىل �سا�سة �لتلفزي�ن بعد غياب 
غجرية  �سخ�سية  تقدم  حيث  �مل�سل�سل،  خ��الل  من 
��سمها �سند�س، تنتمي لقبيلة من �لغجر من �لذين 
حياتهم  ول��ه��م  �ل�سحاري  م��ن  م�سر  على  ي��ف��دون 

�خلا�سة، وتدور �ل�سر�عات على نيل حبها.
طارق  �أم��ث��ال  �لنج�م  من  ك�كبة  �مل�سل�سل  ويجمع 
�ل���ه��اب، ريا�س �خل���يل، ومي  لطفي، فتحي عبد 
عز �لدين، وفاء عامر، عبد �لعزيز خمي�ن، �أحمد 

�أمني، ومن �إخر�ج ح�سني �ملنياوي.
و�سبق �أن �جتمع طارق لطفي وفتحي عبد �ل�هاب 
"�لقاهرة كاب�ل"،  �لرحيم كمال يف م�سل�سل  وعبد 
رم�سان  �لإرهابية، يف  �جلماعات  يدور ح�ل  �لذي 

�ملا�سي.

يجل�ض املئات من الطالب امل�سلمني يقروؤون ن�سًخا من القراآن الكرمي يف مدر�سة الرو�سة احل�سنة الإ�سالمية يف ميدان 
باإندوني�سيا، حيث بداأ امل�سلمون يف جميع اأنحاء العامل �سهر رم�سان املبارك. ا ف ب

جوين ميت�سل تغني يف حفل تكرميها 
منذ  م��رة  لأول  �مل�سرح  خ�سبة  على  ميت�سل  ج���ين  �لأغ���اين  وكاتبة  �ملغنية  غنت 
من  و�مل��سيقى  �لفن  جن���م  �سهده  �أعمالها  ملجمل  م��سيقي  تكرمي  يف  �سن��ت 

خمتلف �لأن��ع و�لأجيال.
جايت�ن  وميكي  وب��ي��ك  ل���ب��ر  و�سيندي  ليجند  ج���ن  منهم  م��سيقي�ن،  و�أدى 
ي����م �جل��م��ع��ة يف ح��ف��ل م�ؤ�س�سة  �أع��م��ال ميت�سل  �أغ����اين م��ن  ك��ارل��ي��ل،  وب���ر�ن���دي 
مي�زيكريز �ل�سن�ي جلمع �لترعات قبل حفل ت�زيع ج��ئز جر�مي �مل��سيقية 

�لذي يقام هذ� �لعام يف ل�س فيجا�س.
على  ميت�سل  �سعدت  �ساعات،  ث��الث  م��دى  على  حبها  يف  وع��رو���س  كلمات  وبعد 
خ�سبة �مل�سرح يف قاعة �إم.ج��ي.�إم جر�ند لتحية �حلا�سرين وقد بد� عليها �سع�ر 

غامر بال�سعادة.
�لغناء  �لفنانني  �أث��ارت ميت�سل حما�س �حل�س�ر مب�ساركة عدد من  وبعدها، 

على �مل�سرح، قبل �أن تختتم �لعر�س بغنائها منفردة.


